
 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

সে র, ২০২০ বষ ০৩  সংখ া ০৭ 

            www.librarianvoice.org                                             াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

      ভতর পাতায়  
 

 াগার থেক বলিছ / ১৫ 

 মণ ডােয়ির   ৃিতেত বা ম ংহাম / ১৬ 

 মা াসায় সহকারী াগািরক িনেয়াগ িগত করার িনেদশ / ২০ 

জািতর িপতার বই ীিত ও সািহত ে ম 
কনক মিনর ল ইসলাম 

Avgv‡`i RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi wQj 
Am¤¢e eBcÖxwZ I mvwnZ¨‡cÖg| wek¦ mvwn‡Z¨ Aeva wePiY 
wQj RvwZi wcZvi| Zuvi e¨w³MZ msMÖ‡n wQj iex› ª̀bv_, 
bRiæj, kirP› ª̀, evb©vW© k, ievU© †cBb, eviU«vÛ iv‡mj, 

†K‡bwW Ges gvI †mZzs-Gi eû eB| wZwb Aemi †c‡jB  
eB wb‡q e‡m co‡Zb| e½eÜzi †jLv wewfbœ eB, wPwVcÎ I 
fvl‡Y Zuvi mvwnZ¨‡cÖ‡gi cÖgvY wg‡j| Zuvi †jLv ÔAmgvß 

AvZœRxebxÕ, ÔKvivMv‡ii †ivRbvgPvÕ Ges m`¨ cÖKvwkZ 
ÔAvgvi †`Lv bqvPxbÕ MÖ‡š’ wZwb wewfbœ Kwe I  

mvwnwZ¨K‡`i K_v D×…Z K‡i‡Qb hv Zuvi Kve¨ I 
mvwnZ¨cÖxwZi ewn:cÖKvk| wZwb mvwn‡Z¨ ¯’vb K‡i †bIqvi 

Rb¨ †j‡Lbwb| wj‡LwQ‡jb mg‡qi cÖ‡qvR‡b, fwel¨r 
cÖRb¥‡K Rvbv‡bvi cÖqv‡m| Zvui †mB †jLvB GLb  

Avgv‡`i AZx‡Zi wRÁvmv‡K wbe…Ë Ki‡Q cÖwZwbqZ| 

িব ািরত প ুন পৃ া ২ থেক 

 

W. †gvt iwdKzj Bmjvg এর িনব   

XvKv wek¦we`¨vj‡qi cvÐzwjwc 
msMÖ‡ni D™¢e I weKvk t GKwU 
ch©v‡jvPbv পড়ুন পৃ া ৭ এ  

দখুন পৃ া ২৩-২৮ 
িবিচ া িবিচ া  
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RvwZi wcZvi eBcÖxwZ I mvwnZ¨‡cÖg 
KbK gwbiæj Bmjvg 

 

Avgv‡`i RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi wQj Am¤¢e eBcÖxwZ I mvwnZ¨‡cÖg| wek¦ mvwn‡Z¨ Aeva wePiY 
wQj RvwZi wcZvi| Zuvi e¨w³MZ msMÖ‡n wQj iex›`ªbv_, bRiæj, kirP›`ª, evb©vW© k, ievU© †cBb, eviU«vÛ iv‡mj, 
†K‡bwW Ges gvI †mZzs-Gi eû eB| wZwb Aemi †c‡jB eB wb‡q e‡m co‡Zb| e½eÜzi †jLv wewfbœ eB, wPwVcÎ 
I fvl‡Y Zuvi mvwnZ¨‡cÖ‡gi cÖgvY wg‡j| Zuvi †jLv ÔAmgvß AvZœRxebxÕ, ÔKvivMv‡ii †ivRbvgPvÕ Ges m`¨ cÖKvwkZ 
ÔAvgvi †`Lv bqvPxbÕ MÖ‡š’ wZwb wewfbœ Kwe I mvwnwZ¨K‡`i K_v D×…Z K‡i‡Qb hv Zuvi Kve¨ I mvwnZ¨cÖxwZi 
ewn:cÖKvk| wZwb mvwn‡Z¨ ̄ ’vb K‡i †bIqvi Rb¨ †j‡Lbwb| wj‡LwQ‡jb mg‡qi cÖ‡qvR‡b, fwel¨r cÖRb¥‡K Rvbv‡bvi 
cÖqv‡m| Zvui †mB †jLvB GLb Avgv‡`i AZx‡Zi wRÁvmv‡K wbe…Ë Ki‡Q cÖwZwbqZ| 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

cvVK| 1970 mv‡ji 31 wW‡m¤î XvKvi GKwU Abyôv‡b cÖavb AwZw_i fvl‡Y wZwb e‡jb, Ôwkíx, Kwe I 
mvwnwZ¨Ke„‡›`i m„wókxj weKv‡ki †h †Kv‡bv AšÍivq Avwg Ges Avgvi `j cÖwZnZ Ki‡evÕ| (ingvb, 2015, c„. 30)  

        GKevi Avn‡g` Kvgvj bv‡g e½eÜzi R‰bK eÜz Zuv‡K wRÁvmv K‡iwQ‡jb, ÔAvcbvi wcÖq eB wK?Õ Rev‡e 
wZwb e‡jwQ‡jb, ÒbRiæj, iex›`ªbv_, evb©vW© k, †K‡bwW Ges gvI †mZzs- Gi MÖš’vejx|ÕÕ Zuvi G K_vi mZ¨Zv cvIqv 
hvq DcwiD³ MÖš’Kvi‡`i m¤^‡Ü Zuvi Ávbwccvmv †`‡LB| GK_v Avi Kv‡iv Kv‡Q ARvbv †bB †h, e½eÜz K_vq K_vq 
iex›`ªbv‡_i KweZv AvDwo‡q †h‡Zb| G‡ÿ‡Î Zuvi ¯§„wZkw³i cÖvLh© me©Rbwew`Z| iex›`ªbv‡_i cÖwZ AUj fw³B 
Zuv‡K evOvjx RvZxqZvev` m¤^‡Ü m‡PZb K‡iwQj|Õ (Bmjvg, 2011, c„. 848-49) 

 

 

e½eÜz †Kej GKRb ivR‰bwZK 
†bZvB wQ‡jb bv, wQ‡jb mKj 
†ckvRxexi cÖwZwbwa| evsjv‡`kmn 
wek¦ e‡iY¨ mKj wkíx mvwnwZ¨K‡`i 
cÖwZ Zuvi cÖej AvMÖn wQj| Kwe 
mvwnwZ¨K‡`i cÖwZ kÖ×vkxj wQ‡jb 
e½eÜz| ¯v̂axb evsjv‡`‡ki Dbœq‡b 
wZwb hy³ K‡iwQ‡jb wkÿK-cÖ‡KŠkjx 
I †ckvRxex‡`i, wkíx mvwnwZ¨K‡`i 
cÖkvm‡bi m‡½ †i‡LwQ‡jb| m‡e©vcwi 
wZwb wQ‡jb mvwn‡Z¨i GKRb AbyivMx  
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/// পৃ া ০৩

e½eÜz †kL gywReyi ingvb ïay eB†cÖwgK I mvwnZ¨ AbyivMxB 
wQ‡jb bv, wZwb evsjv‡`‡ki wkÿv I MÖš’vMvi Dbœq‡bI 
f‚wgKv †i‡LwQ‡jb, hvi cÖwZdjb Avgiv ¯v̂axb evsjv‡`‡ki 
cÖ_g ev‡R‡U ‡`L‡Z cvB e½eÜz evsjv‡`‡ki cÖ_g ev‡R‡U 
cÖwZiÿv Lv‡Zi †P‡q wkÿvLv‡Z 3 †KvwU 72 jvL UvKv †ewk 
eivÏ K‡iwQ‡jb| †K›`ªxq evsjv Dbœqb †evW©, RvZxq MÖš’vMvi 
BZ¨vw`i g‡Zv ¸iæZ¡c~Y© †ÿ‡Î 50 jvL UvKv eivÏ 
K‡iwQ‡jb| (‰`wbK msev`, 19 RyjvB, 1972) 

         e½eÜz KweZv co‡Z Ges Zuvi e³‡e¨ KweZvi 
cO&w³ e¨envi Ki‡Z fv‡jvevm‡Zb| iex›`ªbv‡_i A‡bK 
KweZvB e½eÜzi KÉ¯’ wQj| 1972 mv‡ji 10 Rvbyqvwii 
fvl‡Y iex›`ªbv_ VvKz‡ii Ôe½gvZvÕ KweZvi cO&w³ ÔmvZ 
†KvwU mšÍv‡bi ‡n gy» Rbbx †i‡L‡Qv evOvwj K‡i gvbyl 
KiwbÕ Ges 1972 mv‡ji 7B †deªæqvwi KjKvZvi ¯v̂axb 
evsjv‡`‡ki cÖavbgš¿x wnmv‡e fvlY †`evi mgq wZwb 
iex›`ªbv‡_i KweZv Ave„wË K‡i‡Qb| Ôwbt¯ ̂Avwg wi³ AvwgÕ 
Ges ÔbvwMbxiv w`‡K w`‡K †dwj‡Z‡Q welv³ wbtk¦vmÕ Zuvi 
K‡É †mw`b D”PvwiZ n‡qwQj| cÖK…Zc‡ÿ e½eÜyi Rxe‡b 
iex›`ªbv‡_i cÖfve wQj †ewk| Zuvi AšÍi `Lj K‡i 
†i‡LwQ‡jb wek¦Kwe| ivR‰bwZK Rxe‡b `ytL ˆ`b¨ msK‡U 
Ave„wË Ki‡Zb, Ôwec‡` †gv‡i iÿv K‡iv G b‡n †gvi cÖv_©bvÕ 
wKsev Ôhw` †Zvi WvK ï‡b †KD bv Av‡m..Õ eûj cwiwPZ 
PiYmg~n| †R‡j _vKvi mgq wZwb ÔmÂwqZvÕ nv‡Z Zz‡j 
wb‡Zb| †evSv hvq GKgvÎ m½x ev Aby‡cÖiYv wQ‡jb 
iex›`ªbv_| evsjv GKv‡Wgx Av‡qvwRZ 1972 mv‡ji 8B †g 
iex›`ª Rb¥evwl©Kx‡Z wZwb e‡jwQ‡jb, Ôevsjv‡`k ¯v̂axb 
n‡q‡Q jÿ jÿ cÖvY I Acwi‡gq Z¨v‡Mi wewbg‡q| wKš‘ 
mZ¨, †kÖq, b¨vq I ̄ R̂v‡Z¨i †h ‡PZbv evOvwj Kwe¸iæi KvQ 
†_‡K jvf K‡i‡Qb, Avgv‡`i ¯v̂axbZvi msMÖv‡g ZuviI 
Ae`vb A‡bKLvwb| evOvwji msMÖvg AvR mv_©K n‡q‡Q| 
evOvwji iex›`ª m¤§vbbvi †P‡q eo †Kvb „̀óvšÍ Avgvi Rvbv 
†bB|Õ (wek¦vm, 2019, c„. 18) 



 

  

সে র, ২০২০                                                                               বষ ০৩ সংখ া ০৭  www.librarianvoice.org 
 

 

  

e½eÜz memgq evsjv mvwnZ¨‡K wewfbœ fvlvfvlx gvby‡li Kv‡Q Zz‡j aivi †Póv Ki‡Zb| Zvi „̀óvšÍ Avgiv †`L‡Z 
cvB 1949 mv‡j cwðg cvwK¯Ív‡b ågYKv‡j GKB Mvwo‡Z KivwP Avmvi c‡_ D ©̀yfvlx K‡qKRb cvwK¯Ívwb‡K wZwb 
Kwe KvRx bRiæj Bmjvg I Kwe¸iæ iex›`ªbv_ VvKz‡ii KweZv Ave„wË K‡i ïwb‡qwQ‡jb| (ingvb, 2012, c„. 217) 

e½eÜz †kL gywR‡ei eBcÖxwZ I iex›`ªbv_, bRiæj Gi cÖwZ AbyivM m¤ú‡K© GKwU `yj©f Z_¨ cvIqv hvq ˆ`wbK 
evsjvi R‰bK mvsevw`‡Ki ‡bqv †eMg dwRjvZz‡bœmv gywR‡ei GKwU mvÿvrKv‡ii gva¨‡g| †mB mvÿvrKv‡i †eMg 
gywRe e‡jb, ÔKwe¸iæi Agi evYxB e½eÜzi msMÖvgx Rxe‡bi cv‡_q|Õ Kwe¸iæ iex›`ªbv_ VvKzi evsjvi RvwZi RbK 
e½eÜzi Rxe‡bi GK Abb¨ Av`k©| msMÖvgx Rxe‡bi `xN© hvÎvc‡_ cÖwZc‡` hLb wQj cvwK¯Ívwb kvmK‡`i wns¯ª 
AZ¨vPvi, ỳtkvm‡bi KvivMv‡ii †jŠncÖ‡Kvô Avi g„Zz¨i nvZQvwb Zuvi Rxeb‡K Ki‡Zv hš¿YvZ©, †m †e`bvi 
gyn~Z©̧ ‡jv‡Z Kwe¸iæi Agi evYxB e½eÜz‡K mvšÍ¦bv w`‡Zv, w`‡Zv c‡_i mÜvbÕ- ej‡jb †eMg †kL gywRe| 
 

e½eÜz memgq evsjv mvwnZ¨‡K wewfbœ fvlvfvlx gvby‡li Kv‡Q Zz‡j aivi †Póv Ki‡Zb| Zvi 
`„óvšÍ Avgiv †`L‡Z cvB 1949 mv‡j cwðg cvwK¯Ív‡b ågYKv‡j GKB Mvwo‡Z KivwP Avmvi 

c‡_ D`©yfvlx K‡qKRb cvwK¯Ívwb‡K wZwb Kwe KvRx bRiæj Bmjvg I Kwe¸iæ iex›`ªbv_ 
VvKz‡ii KweZv Ave„wË K‡i ïwb‡qwQ‡jb| 

 

.....cÖwZeviB †R‡j hvevi mgq e½eÜz ÔmÂwqZvÕUv nv‡Z Zz‡j wb‡Zb| KvivMv‡ii wbtm½Zvq e½eÜzi GKgvÎ 
mnPi wQj ÔmÂwqZvÕ| eBUvi Mv‡q c‡owQj †R‡ji †mÝ‡ii A‡bK¸‡jv wmj| A‡bK h‡Zœ ivLv m‡Ë¡I mÂwqZvÔi 
KwcUv eû e¨env‡i cyivZb n‡q wM‡qwQj| KvivMv‡ii gyn~Z©̧ ‡jv‡Z e½eÜz cov‡kvbv Ki‡Zb GKvMÖwP‡Ë|  

......e½eÜzi Rxe‡b iex›`ªbv_ †h KZLvwb cÖfve we¯Ívi K‡i‡Q AvR Zv e¨vL¨vi A‡cÿv iv‡L bv| ZeyI cÖm½ D‡jøL 
Ki‡Z wM‡q ÿwY‡Ki Rb¨ †eMg gywRe‡K PÂj †`Lv‡jv| jvRyK K‡É wZwb ej‡jb, ÔÔ‡Kvb Kvi‡Y Avwg gbtÿyYœ 
n‡j AZx‡Z e½eÜz Avgv‡K Kwe¸iæi KweZv †kvbvevi cÖwZkÖæwZ w`‡Zb| Av‡Rv kZ Kv‡Ri Pv‡c e¨¯Í _vKv m‡Ë¡I 
GZUzKz mgq †c‡jB mšÍvb‡`i wb‡q wZwb Kve¨ Av‡jvPbv K‡ib| Ave„wË †kvbvb cwiev‡ii †jvK‡`i|  

      iex› ª̀ kZevwl©Kxi mgq GKevi wek¦̄ Í †jvK‡K w`‡q Avwg iex›`ª iPbvejxi cy‡iv GK‡mU KjKvZv †_‡K 
Avwb‡qwQjvg| Ii mvg‡b hLb Dcnvi wnmv‡e eB¸‡jv Dcw¯’Z Kijvg, Lywki Av‡e‡M wZwb ZLb cÖwZ wenŸj n‡q 
co‡jb| D¾¦j †PvL ỳ‡Uv Zz‡j wZwb GKevi ïay ZvKv‡jb| †m †Pv‡L wkïi g‡Zv Z…wß Avi cÖMvp K…ZÁZv| iex›`ª-
bRiæ‡ji cÖwZ AbyivM e½eÜzi †kŠwLbZv bq -GUv Zuvi e¨w³ Rxe‡bi †LvivK, gvbwmK kw³i Drm| Zuvi †h Rxeb 
ivR‰bwZK †PZbvq Awfwl³, †m †PZbviB Awfe¨w³ cÖKv‡ki †cÖiYv iex›`ª-bRiæj mvwnZ¨|ÕÕ (‰`wbK evsjv, 8 
†g 1972) 
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e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi eBcÖxwZ m¤ú‡K©, gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv Zuvi Ô‡kL gywRe Avgvi wcZvÕ eB‡Z 
wj‡L‡Qb, Ô1949 †_‡K AveŸv hZevi †R‡j †M‡Qb K‡qKLvbv wbw ©̀ó eB wQj hv me mgq AveŸvi m‡½ _vKZ| 
†RjLvbvi eB †ewkifvMB †Rj jvB‡eªwi‡Z `vb K‡i w`‡Zb, wKš‘ Avgvi gvÕi Aby‡iv‡a GB eB KqUv AveŸv KL‡bv 
w`‡Zb bv| m‡½ wb‡q Avm‡Zb| Zvi g‡a¨ iex›`ª-iPbvejx, kirP›`ª, bRiæ‡ji iPbv, evb©vW© kÕi K‡qKUv eB‡Z 
†mÝi Kivi wmj ‡`qv wQj| †R‡j wKQz cvVv‡j †mÝi Kiv nq, AbymÜvb Kiv nq, Zvici cvm n‡q †M‡j wmj gviv 
nq| cici AveŸv KZevi †R‡j †M‡jb Zvi wmj GB eB¸‡jv‡Z wQj| gv GB KqUv eB Lye hZœ K‡i ivL‡Zb| 
AveŸv †Rj †_‡K Qvov †c‡jB †LuvR wb‡Zb eB¸‡jv G‡b‡Qb wKbv| hw`I A‡bK eB †R‡j cvVv‡bv n‡Zv| gv cÖPzi 
eB wKb‡Zb Avi †R‡j cvVv‡Zb| wbD gv‡K©‡U gvÕi m‡½ AvgivI †hZvg| eB cQ›` KiZvg, wb‡RivI wKbZvg| 
me mgqB eB‡Kbv I covi GKUv †iIqvR Avgv‡`i evmvq wQj| cÖPzi eB wQj| †mB eB¸‡jv Iiv (cvwK¯Ívwbiv) 
bó K‡i| eB‡qi cÖwZ I‡`i Av‡µvkI Kg bv| Avgvi LyeB Kó nq H eB¸‡jvi Rb¨ hv HwZnvwmK `wjj n‡q 
wQj| wKš‘ 1971 mv‡j meB nvivjvg|Õ (nvwmbv, 2014, c„. 70-71) 

         

 

 

 

 

 

 

Central Jail gate, you kindly promised to send some books for me. I have not yet received 
any book. You should not forget that I am alone and books are the only companion of 
mine’ (wbixÿv, RyjvB- †m‡Þ¤î, 2012, †cÖm Bbw÷wUDU, XvKv|) 

        1972 mv‡j wbDBqK© †Uwjwfk‡b m¤úªPvwiZ †WwfW d«÷ KZ©„K avbgwÛi 32 bs evwo‡Z M„nxZ mvÿvrKv‡i 
e½eÜz e‡jwQ‡jb, ÔcvwK¯Ívwb †dŠR Avgvi mewKQz jyÉb K‡i‡Q| wKš‘ GB ee©i evwnbx Avgvi AvmevecÎ, Kvco-
‡Pvco, Avgvi mšÍvb‡`i `ªe¨-mvgMÖx jyÉb K‡i‡Q Zv‡Z Avgvi ỳ:L bvB| Avgvi ỳ:L, Iiv Avgvi Rxe‡bi 
BwZnvm‡K jyÉb K‡i‡Q| Avgvi 35 eQ‡ii ivR‰bwZK Rxe‡bi w`bwjwc wQj| Avgvi GKwU my›`i jvB‡eªwi wQj| 
ee©iiv Avgvi cÖ‡Z¨KwU eB Avi g~j¨evb `wjjcÎ jyÉb K‡i‡Q| mewKQzB cvwK¯Ívwb nvbv`vi evwnbx wb‡q 
†M‡Q|Õ(mvwjg, 1998, c„. 104) 

 

‡Rje›`x wbtm½ Rxe‡bI eB wQ‡jv e½eÜzi 
GKgvÎ Aej¤b̂| 21 wW‡m¤^i, 1950 
mv‡j dwi`cyi wWw÷ª± †Rj †_‡K e½eÜz 
GKwU wPwV wj‡LwQ‡jb MYZ‡š¿i gvbmcyÎ 
†nv‡mb knx` †mvnivIqv`x©‡K| †mB wPwVwU 
ZrKvjxb miKvi ev‡Rqvß Ki‡jI 
M‡elKiv cieZx© mgq D×vi K‡ib| †mB 
wPwVwU‡Z †jLv Av‡Q- ÔLast October 

when we met in the Dacca  
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wZwb hLb KjKvZv Ô†eKviÕ †nv‡÷‡j _vK‡Zb Avi Bmjvwgqv K‡j‡R Aa¨qb Ki‡Zb ZLb †_‡KB cov‡kvbvi 
duv‡K duv‡K ivRbxwZi QeK MÖnY Ki‡Zb| ‡mB mgq GB †eKvi †nv‡÷j wQj ivRbxwZi GKUv AvLov| Zuvi 
†QvU‡ejv †_‡K AvRb¥ jvwjZ †h cwiKíbv, Zv ev¯Íevq‡bi c_ LyuRwQ‡jb wZwb me©Î| GLv‡b ivRbxwZ PP©v Ki‡Z 
wM‡qI Zuvi g~j jÿ¨ wQj evsjv‡`k I evOvwji mvwe©K Avï gyw³ Kvgbv| ej‡Z †M‡j, wVK G mgq †_‡KB wZwb 
Kwe¸iæ iex›`ªbv_ VvKzi I Kwe bRiæ‡ji Kv‡e¨i cÖwZ Avm³ n‡q c‡ob| GKw`‡K ivRbxwZ I Ab¨w`‡K mvwnZ¨ 
PP©v G `y‡Uv wQj Zuvi GKvšÍ AvcbR‡bi g‡Zv| evsjvi gvbyl wZwb-evsjvi gvwU, evsjvi AvKvk-evZvm, evsjvi cvwb 
Avi evsjvi mey‡Ri Amxg mgv‡ivn Zuv‡K nvZQvwb w`‡q WvK‡Zv| evsjvi gvwUi i‡m wm³ n‡q cÖvPxY hyM †_‡K ïiæ 
K‡i AvaywbK hyM ch©šÍ †h mvwnZ¨ evsjv fvlvq iwPZ n‡qwQj Zv‡K †kL gywRe K‡Vvi ev¯Í‡ei wbg©g cvlvY ¯Í ‚‡ci 
Ici `uvwo‡q †_‡KI D‡cÿv Ki‡Z cv‡ibwb| Kve¨ my›`ixi Wv‡K wZwb mvov w`‡qwQ‡jb, ZvB Zuvi Pwi‡Îi †fZi 
†Kvgj-K‡Vv‡ii mgv‡ek `„wó †MvPi nq| (Bmjvg, 2011, c„. 849) 

       e½eÜzi mvwnZ¨ I eBcÖxwZ Zuvi cwiev‡ii g‡a¨I cÖevwnZ n‡qwQj| evsjv‡`‡ki eZ©gvb cÖavbgš¿x †kL 
nvwmbvi wewfbœ †jLbx‡ZI Zuvi cwiev‡i mvwnZ¨ I eBcÖxwZi bvbv „̀óvšÍ †`L‡Z cvIqv hvq| eZ©gv‡b evsjv‡`‡k †h 
MÖš’vMvi w`em cvjb Kiv nq ‡m K…wZZ¡ gvbbxq cÖavbgš¿xi| 2017 mv‡ji 30 A‡±vei gvbbxq cÖavbgš¿xi 
mfvcwZ‡Z¡ gš¿xmfvi ‰eV‡K cÖwZeQi 5 †deªæqvwi‡K RvZxq MÖš’vMvi w`em cvj‡bi wm×všÍ ‡bqv nq| †`‡ki 
RbM‡Yi cvVvf¨vm m„wó Ges miKvwi †emiKvwi MÖš’vMvi¸‡jvi Kvh©µg‡K Av‡iv MwZkxj Kivi j‡ÿ¨ †`ke¨vcx G 
w`emwU D`hvcb Kiv n‡q _v‡K| 

       e½eÜzi †mvbvi evsjv wewbg©v‡Y Ges e½eÜzi Av`k© I `k©b mK‡ji g‡a¨ Qwo‡q w`‡Z eB cv‡Vi weKí †bB| 
evsjvi gvbyl I evsjvi gvwUi cÖwZ e½eÜzi †h Mfxi `i`, gg‡Z¡i m„wó n‡qwQj Zv Zuvi eBcÖxwZ †_‡KB| evsjvi 
cÖwZwU gvbyl‡K cÖK…Z †`k†cÖwgK I mybvMwiK K‡i M‡o Zzj‡Z eB cov I mvwnZ¨ cÖxwZi weKí †bB| e½eÜzi 
†mvbvi evsjv Mo‡Z n‡j Avgv‡`i e½eÜzi †`Lv‡bv c_B AbymiY Ki‡Z n‡e| 

 
Z_¨m~Î: 
ingvb, AvwZDi 2015,ÔevOvwj ms¯‹…wZi c„ô‡cvlK e½eÜzÕ, †kvKvkÖæ, XvKvt e½eÜz mgvR Kj¨vY cwil`,c„. 30| 
wek¦vm, wgëb 2019, wkí mvwn‡Z¨ e½eÜz, XvKvt behyM cÖKvkbx, c„. 18| 
Bmjvg, gvhnviæj 2011, e½eÜy †kL gywRe, XvKvt AvMvgx cÖKvkbx, c„. 849|   
ingvb, †kL gywReyi 2012, Amgvß AvZœRxebx, XvKvt w` BDwbfvwm©wU †cÖm wjwg‡UW, c„. 217|  
mvwjg, Avn‡g` 1998, cvwK¯Ív‡bi KvivMv‡i †kL gywR‡ei ew›` Rxeb, XvKvt mvwnZ¨ cÖKvk, c„. 104|  
nvwmbv, ‡kL 2014, ‡kL gywRe Avgvi wcZv, XvKvt AvMvgx cÖKvkbx, c„. 70-71| 

 
‡jLK: KbK gwbiæj Bmjvg 

jvB‡eªwiqvb, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq| 
B-‡gBj: kanokmonir@gmail.com 

/// পৃ া ০৬



 

  

সে র, ২০২০                                                                               বষ ০৩ সংখ া ০৭  www.librarianvoice.org 
 

 

  

XvKv wek¦we`¨vj‡qi cvÐzwjwc msMÖ‡ni D™¢e I weKvk t  
GKwU ch©v‡jvPbv  

 

W. †gvt iwdKzj Bmjvg 
 

mvims‡ÿc  
AZxZ‡K Rvbvi †KŠZ~nj gvby‡li mnRvZ cÖe„wË| GB cÖeYZv †_‡KB gvbyl Zvi Drm, weKvk I cÖengvb aviv 
AbymÜv‡bi Rb¨ evievi wd‡i hvq AZxZ HwZ‡n¨i Kv‡Q| †Zgwb cvj I †mb Avg‡j G‡`‡k ZvjcvZv Mv‡Qi evKj 
cÖf…wZ wjLb DcKi‡Y †h AR¯ª cuyw_ †jLv n‡qwQj, Zv Abygvb Kiv hvq| KviY G AÂ‡ji wkÿvi HwZn¨ wQj 
mycÖvPxb| Avi wkwÿZ gvbyl ¯̂vfvweK Kvi‡YB ag©-A_©-Kvg‡gvÿ mvabvi Rb¨ cÖvPxb cuyw_ AbywjLb K‡i e¨envi 
Ki‡Zv| †mb Avg‡ji ci G‡`‡k gymwjg mvwnZ¨ ms¯‹…wZiI weKvk jvf K‡i| ZvB AvVvi kZK ch©šÍ G‡`‡k hyMcr 
wn›`y, †eŠ× I gymwjg mf¨Zv ms¯‹…wZ HwZnvwmK mywbcyi mvwnZ¨ m¤¢vi iwPZ nq| G¸‡jvi cÖPvi I cÖmvi N‡UwQj 
g~jZ n¯ÍwjwLZ cÖvPxb cvÐzwjwci gva¨‡gB| cieZ©x mg‡q XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMvi msMÖn K‡i evsjv, ms¯‹…Z, 
Aviwe, dviwm, D`y©, †`ebvMwi, Avmvgx I evwg©Rmn wewfbœ fvlv Ges wjwci cÖvq wÎk nvRv‡ii AwaK cÖvPxb ỳ¤úªvc¨ 
cvÐzwjwc| 
 
f~wgKv  
gy`ªYhš¿ Avwe¯‹v‡ii c~e©eZ©x mg‡q ÁvbPP©vi evnb wQj n¯ÍwjwLZ cvÐzwjwc| G cvÐzwjwci g‡a¨ wbwnZ i‡q‡Q, 
AZx‡Zi Ávb, weÁvb, mvwnZ¨, ms¯‹…wZ, BwZnvm I HwZ‡n¨i A‡bK g~j¨evb Dcv`vb| cvÐzwjwc‡K Avgiv cÖvPxb 
cy¯ÍKI ej‡Z cvwi| cy¯ÍK †_‡K cuyw_ k‡ãi DrcwË| cvÐzwjwci cÖwZkã wnmv‡e cuyw_ kãwU e¨eüZ nq| Bs‡iwR‡Z 
cvÐzwjwc‡K g¨vbymwµÞ ejv nq| XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡ii GKwU ¸iæZ¡c~Y© Ask n‡”Q cvÐzwjwc msMÖnkvjv| GB 
wekvj msMÖn ïay evsjv‡`‡ki g‡a¨B bq mgMÖ `wÿY Gwkqvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ cvÐzwjwc msMÖn fvÐvi| Z‡e wÎk 
nvRv‡ii AwaK `y¤úªvc¨ I g~j¨evb cvÐzwjwc G msMÖ‡ni g‡a¨ i‡q‡Q| XvKv wek¦we`¨vj‡qi msMÖ‡ni †ewki fvM 
cvÐzwjwc c‡bi †_‡K Dwbk kZ‡Ki g‡a¨ wjwLZ Ges AbywjwcK…Z| wewPÎ DcKi‡Yi g‡a¨ GB cvÐzwjwc¸wj wjwLZ 
n‡q‡Q, †hgb-ZvjcvZv, †Z‡iUcvZv, KjvcvZv, Mv‡Qi evKj, nv‡Zi ˆZwi ZzjU KvMR I wg‡ji ˆZwi KvMR| 
GQvovI fvlv I wjwci †ÿ‡ÎI ˆewPÎ¨ i‡q‡Q| msM„nxZ cvÐzwjwc AwaKvskB cÖvPxb evsjv ni‡d wjLv| we‡kl K‡i 
†`ebMix, dvwm©, Aviwe I evwg©R BZ¨vw` ni‡diI wjwLZ cvÐzwjwc i‡q‡Q Ges wKQz wKQz Aviwe ni‡d wjwLZ evsjv 
fvlvi cvÐzwjwc i‡q‡Q| XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMvi KZ©„K msM„nxZ GB cvÐzwjwcmg~n msL¨vwaK¨, welq ‰ewPÎ¨ Ges 
DcKi‡Yi w`K †_‡K G Dcgnv‡`‡ki g‡a¨ Ab¨Zg msMÖn fvÐvi| G msMÖ‡ni g‡a¨ i‡q‡Q cÂ`k kZvãx †_‡K 
Dbwesk kZvãx ch©šÍ wjwLZ Ges AbywjwLZ cvÐywjwc| Avi G cvÐzwjwci g‡a¨ wbwnZ i‡q‡Q AZx‡Zi Ávb, weÁvb, 
wkí, mvwnZ¨, BwZnvm I ms¯‹…wZi g~j¨evb wb`k©b| 
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cvÐzwjwc Kx ? 
 
 

cvÐz ev a~mi e‡Y©i Dcv`v‡b n¯ÍwjwLZ MÖš’‡KB ejv nq cvÐzwjwc| Gi Av‡iK bvg cuyw_| KvMR Avwe¯‹…Z nIqvi c~‡e© 
wewfbœ cÖvK…wZK Dcv`vb, †hgb-f~R©cÎ, ZvjcvZv, Mv‡Qi evKj I KjvcvZv BZ¨vw`‡Z †jLv n‡Zv| GB Dcv`vb¸wj 
Kv‡ji Ave‡Z© ¯v̂fvweK cÖwµqvq cvÐzeY© aviY KiZ e‡j G‡Z wjwLZ MÖ‡š’i bvg n‡q‡Q cvÐzwjwc| cieZ©xKv‡j hLb 
ZzjU KvMR Avwe¯‹…Z n‡jv, ZLb †_‡KB c~e© Af¨vmekZ ˆZwii mgqB G‡K cvÐze‡Y©i Kiv n‡Zv| XvKv wek¦we`¨vjq 
MÖš’vMv‡i f~R©c‡Î wjwLZ cvÐzwjwc †bB| Z‡e ZvjcvZv, Mv‡Qi evKj, KjvcvZv Ges ZzjU KvM‡R wjwLZ cvÐzwjwc 
Av‡Q| 1778 wLª÷v‡ã fviZe‡l© cÖ_g ûMwji kÖxivgcy‡i gy`ªYhš¿ cÖwZôv Kiv nq| ZvB gyw`ªZ MÖš’ mnRjf¨ nIqvq 
ax‡i ax‡i n¯ÍwjwLZ cvÐzwjwci e¨envi eÜ n‡q hvq| 
 
 
 
 
 
 
 
cvÐzwjwc msMÖ‡ni Avw`K_v 
 

 
 
fvÐvi| XvKv wek¦we`¨vjq cÖwZôvi ïiæ †_‡KB cvÐzwjwc msMÖ‡ni cÖ‡Póv †bIqv n‡q‡Q| Avi KvR ïiæ K‡i 1925-
26 wkÿve‡l© GKwU D”P ch©v‡qi cvÐzwjwc KwgwU MV‡bi gva¨‡g| GB KwgwUi mfvcwZ I m¤úv`K wQ‡jb h_vµ‡g 
W. ïkxj Kzgvi †` (ms¯‹…Z evsjv wefv‡Mi ZrKvjxb wefvMxq cÖavb) Ges bwjbxKvšÍ fUªkvjx (XvKv hv`yN‡ii 
wKD‡iUi)| GQvovI KwgwU m`m¨iv wQ‡jb W. i‡gkP›`ª gRyg`vi,ivav‡Mvwe›`ª emvK, W. gynv¤§` knx`yjøvn, Gb,wR, 
e¨vbvRx I dKiæÏxb Avng` (mv‡eK MÖš’vMvwiK)| 1925 mv‡ji †m‡&Þ¤î gv‡m †K›`ªxq MÖš’vMv‡i ÔcvÐzwjwc kvLvÕ 
bv‡g GKwU bZzb kvLv ïiæ nq| GLvb †_‡KB cvÐzwjwc kvLvi AMÖhvÎv| 1250wU cvÐzwjwc wb‡q cvÐzwjwc kvLvi 
cÖv_wgK KvR ïiæ nq|  
 

1925-26 wkÿve‡l© GB KwgwU ms¯‹…Z I evsjv wg‡j cÖvq 3 nvRv‡ii AwaK cvÐywjwc msMÖn K‡ib| 1927-28 
wkÿve‡l©i g‡a¨ AviI 10 nvRv‡ii AwaK cvÐzwjwc msM„nxZ nq| cieZ©xKv‡j cvÐywjwc KwgwU cvÐywjwc msMÖ‡ni 
Rb¨ Awef³ fviZe‡l©i wewfbœ ¯’v‡b G‡R›U wb‡qvM K‡ib| G‡R›U‡`i g‡a¨ evey my‡evaP›`ª e¨vbvR©x, ˆmq` Rvdi 
†nvmvBb, ivR›`ªP›`ª nvRiv D‡jøL‡hvM¨ wQ‡jb| fviZe‡l©i wewfbœ AÂj †_‡K Zuviv cÖPzi cvÐzwjwc msMÖn K‡ib| 
1933 mv‡j W. bwjbxKvšÍ fUªkvjx cvÐzwjwc msMÖ‡ni Rb¨ †`ke¨vcx GKwU MY-weÁwß cÖPvi K‡ib| GB MY-weÁwßi 
d‡j ZrKvjxb Awef³ evsjvi cÖZ¨šÍ AÂj †_‡K wecyj mvov cvIqv hvq| Avmvg, b`xqv, †g`bxcyi, ûMjx, XvKv,  

 

তীকী ছিব 

XvKv wek¦we`¨vj‡qi cvÐzwjwci g‡a¨ AZx‡Zi Ávb, 
weÁvb, mvwnZ¨, ms¯‹…wZ I BwZnv‡mi g~j¨evb 
Dcv`vb| wewfbœ fvlvq I wewfbœ Dcv`v‡b cvÐzwjwc 
†jLv n‡q‡Q| †jLvi Dcv`v‡bi g‡a¨ †hgb- cv_i, 
Mv‡Qi evKj, ZvjcÎ, K`jxcÎ, †Z‡iUcÎ, 
ZzRcÎ, cïi Pvgov, Kvco I nv‡Zi ˆZwi ZzjU 
KvMR BZ¨vw`| XvKv wek¦we`¨vjq †K›`ªxq MÖš’vMv‡i 
GKwU ¸iæZ¡c~Y© wefvM n‡”Q cvÐzwjwc msMÖnkjv| 
XvKv wek¦we`¨vjq †K›`ªxq MÖš’vMv‡ii G cvÐzwjwc 
msMÖn mgMÖ `w¶Y Gwkqvi g‡a¨ me©e„nr msMÖn  
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wm‡jU, dwi`cyi I ewikvj wewfbœ RvqMv †_‡K G‡R‡›Ui gva¨‡g cÖvq 17000 gZ cvÐzwjwc msM„nxZ nq| 
 
cieZ©x mg‡q D`©y, dvwm© I Aviwe cvÐzwjwc msMÖ‡ni Rb¨ 1928 mv‡j XvKv wek¦we`¨vjq GKv‡WwgK KvDwÝj KZ…©K 
GKwU KwgwU MVb K‡ib| G KwgwUi m`m¨iv wQ‡jb h_vµ‡g wd`v Lvb, wefvMxq cÖavb, dvwm© I D`y© wefvM, gvi¸d 
Avng` †ZŠwdK, Aviwe wefv‡Mi wkÿK, Rvdi †nvmvBb AvRv`, dvwm© wefv‡Mi wkÿK Ges W. ïkxjKzgvi †`, 
wefvMxq cÖavb,ms¯‹…Z I evsjv wefvM| GB KwgwU D`y©-dvwm©-Aviwe cvÐzwjwc msMÖ‡ni Rb¨ msev`c‡Î GKwU weÁvcb 
cÖPvi K‡ib Ges Zviv D‡jøL‡hvM¨ mvov cvb| 1929-30 wkÿve‡l©i  g‡a¨B cÖvq 300 wU D`y©, dvwm© I Aviwe 
  

1935-36 wkÿve‡l© XvKv wek¦we`¨vj‡qi evsjv wefv‡M cÖ_gev‡ii gZ Gg. G. wØZxq e‡l©i 
cvV¨ ZvwjKvq cvÐzwjwc cvV¨ Pvjy Kiv nq| cieZ©x mg‡q ms¯‹…Z I cvwj wefv‡Mi cvV¨m~wP‡ZI 

cvÐzwjwc cvV Pvjy Kiv nq| d‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi msM„nxZ cvÐzwjwci e„nËi e¨env‡ii 
Dc‡hvMxZv m„wó nq| 

 
cvÐzwjwc msMÖn K‡ib| GQvov ewjqvw` Rwg`vi cwiev‡ii m`m¨ Lvb evnv`yi †PŠayix KvRxgywÏb Avng` wmwÏKx Ges 
ZrKvjxb fviZe‡l©i weL¨vZ e¨w³Z¡ †nwKg nvweeyi ingvb msM„nxZ `y¯úªvc¨ g~j¨evb cvÐzwjwci GKwU weivU msMÖn 
XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„cÿ‡K `vb K‡ib| msM„nxZ cvÐzwjwc †ewki fvMB wQj ZrKvjxb Rwg`vi †kÖwY I D`vi e¨w³i 
`vb| wKš‘ cvÐzwjwc µ‡qi gva¨‡g msMÖn Kiv nq| Gi d‡j XvKv wek¦we`¨vjq cÖvPxb cvÐzwjwc msMÖ‡ni D‡jøL‡hvM¨ 
†K›`ªiæ‡c M‡o I‡V| we‡kl K‡i, †`k-we‡`‡ki we`¨vb I M‡elK‡`i `„wó G cvÐzwjwci w`‡K AvK…ó n‡Z _v‡K| 
1935-36 wkÿve‡l© XvKv wek¦we`¨vj‡qi evsjv wefv‡M cÖ_gev‡ii gZ Gg. G. wØZxq e‡l©i cvV¨ ZvwjKvq cvÐzwjwc 
cvV¨ Pvjy Kiv nq| cieZ©x mg‡q ms¯‹…Z I cvwj wefv‡Mi cvV¨m~wP‡ZI cvÐzwjwc cvV Pvjy Kiv nq| d‡j XvKv 
wek¦we`¨vj‡qi msM„nxZ cvÐzwjwci e„nËi e¨env‡ii Dc‡hvMxZv m„wó nq| 
 
XvKv wek¦we`¨vj‡qi evwl©K wi‡c©v‡Ui Z_¨ Abyhvqx 1937-50 mvj ch©šÍ cvÐzwjwc msMÖ‡ni e¨vcv‡i †Zgb D‡jøL‡hvM¨ 
†Kv‡bv D‡`¨vM MÖnY Kiv m¤¢e nqwb| cieZ©x ch©v‡q 1951-52 wkÿvel© †_‡K AveviI cvÐzwjwc msMÖ‡ni Rb¨ 
D‡`¨vM †bIqv nq| 1952 mv‡j Ave ỳj Kwig mvwnZ¨ wekvi` 585wU cvÐzwjwc XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„cÿ‡K `vb 
K‡ib| hv cyuw_ cwiwPwZ MÖš’ bv‡g cÖKvwkZ nq| 1960 mv‡j GB cyuw_ cwiwPwZ MÖš’wU, GwkqvwUK †mvmvBwUi D‡`¨v‡M 
XvKv wek¦we`¨vj‡qi Bs‡iwR wefv‡Mi Aa¨vcK ˆmq` mv¾v` †nvmvBb Bs‡iwR‡Z Abyev` K‡ib| G Dcgnv‡`‡ki 
g‡a¨ mvwnZ¨ wekvi‡`i msMÖn n‡”Q ga¨hy‡Mi I ga¨hyMxq avivi gymwjg Kwe I mvwnwZ¨K‡`i iPbvi Ab¨Zg msMÖn| 
G cyuw_¸‡jv‡K m¤^j K‡i W. gynv¤§` knx`y hv cyuw_ cwiwPwZ MÖš’ bv‡g cÖKvwkZ nq| cieZ©x mg‡q †`Lv hvq †h, 
1954 mvj †_‡K ¯v̂axbZv‡Ëvi ch©šÍ †Zgb D‡jøL‡hvM¨ cvÐzwjwc msMÖn M‡o I‡Vwb| 1960 mv‡j GB cyuw_ cwiwPwZ 
MÖš’wU, GwkqvwUK †mvmvBwUi D‡`¨v‡M XvKv wek¦we`¨vj‡qi Bs‡iwR wefv‡Mi Aa¨vcK ˆmq` mv¾v` †nvmvBb 
Bs‡iwR‡Z Abyev` K‡ib| G Dcgnv‡`‡ki g‡a¨ mvwnZ¨ wekvi‡`i msMÖn n‡”Q ga¨hy‡Mi I ga¨hyMxq avivi gymwjg  
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Kwe I mvwnwZ¨K‡`i iPbvi Ab¨Zg msMÖn| G cyuw_¸‡jv‡K m¤ĵ K‡i W. gynv¤§` knx`yjøvn I W. gynv¤§` Gbvgyj 
nK h_vµ‡g ga¨hy‡Mi evsjv mvwn‡Z¨i K_v I gymwjg mvwnZ¨ bvgK BwZnvm iPbv K‡ib| XvKv wek¦we`¨vjq evsjv 
cvÐzwjwc msMÖ‡ni g‡a¨ Ave`yj Kwig mvwnZ¨ wekvi` msMÖn LyeB D‡jøL‡hvM¨ e‡j D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 

XvKv wek¦we`¨vj‡qi msM„nxZ cvÐzwjwci †ewki fvM cvÐzwjwcB cÂ`k kZK †_‡K Dbwesk kZ‡Ki cÖ_g w`‡Ki 
g‡a¨ wjwLZ Ges AbywjwcK…Z| GB cvÐzwjwc wewfbœ fvlvq I wewfbœ wjwc‡Z †jLv n‡q‡Q| ms¯‹…Z, evsjv, dviwm, 
Aviwe I D`y© fvlvq wjwLZ cvÐzwjwci msL¨vB †ewk| ‰gw_jx I Avmvgx fvlviI wKQz cvÐzwjwc i‡q‡Q| AwaKvsk 
cvÐzwjwc cÖvPxb evsjv ni‡d wjwLZ n‡q‡Q| ZvQvov †`ebMix nid Ges Aviwe I dviwm ni‡d wjwLZ cvÐzwjwc 
i‡q‡Q| XvKv wek¦we`¨vj‡qi msM„nxZ cvÐzwjwci g‡a¨ wewfbœ wel‡qi cvÐzwjwc i‡q‡Q †hgb-gnvfviZ, ivgvqY, MxZv, 
cÖnmb, e¨vKiY,Awfavb, Kve¨, bvUK, b¨vq,¤§„wZ, gš¿-Zš¿, †R¨vwZl, DcL¨vb, cÖY‡qvcL¨vb, HwZnvwmK `wjj-
`¯Ív‡eR, Avq~‡e©̀ xq kv¯¿ I †nvwgIc¨vw_ kv¯¿ BZ¨vw`| 
 

 

2007 mv‡j XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„cÿ‡K W. Avng` kixd Gi cwievi †_‡K cÖvq 406wU 
cvÐzwjwc `vb K‡ib| GB cvÐywjwc¸‡jv g~jZt Ave`yj Kwig mvwnZ¨wekvi` KZ©„K msM„nxZ Ges 
W. Avng` kixd KZ©„Z msiwÿZ| GB msMÖnwU evsjv cvÐzwjwc fvÐvi‡K AviI mg„× K‡i‡Q| 

 
GKwU m~‡Î †_‡K Rvbv hvq †h, ¯v̂axbZvi c‡i 1974 mv‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi evsjv wefvM †_‡K Aa¨vcK Avjx 
Avng`‡K cvÐzwjwc msiÿ‡Ki `vwqZ¡ w`‡q wek¦we`¨vjq †K› ª̀xq MÖš’vMv‡i e`wj Kiv nq| Aa¨vcK Avjx Avng`‡K 
ÔcvÐzwjwc msiÿKÕ wn‡m‡e wb‡qvM †`qv KZ…©c‡ÿi GKwU hyMvšÍKvix wm×všÍ wQj| Zuvi `vwqZ¡ cÖvwßi ciciB wZwb 
cvÐzwjwc msMÖn I msiÿ‡Yi wel‡q eûgyLx I wecøevZ¡K mvdj¨ AR©b K‡iwQ‡jb| Aa¨vcK Avjx Avng` cuyw_wekvi`, 
cuyw_msMÖvnK, GK K_vq cuyw_‡cÖwgK GKRb †jvK wQ‡jb| wZwb Zuvi Aa©-kZvãxKv‡ji AwfÁZv wb‡q cvÐzwjwc 
kvLv‡K bZzb K‡i †X‡j mvRvb| cvÐzwjwc msMÖn, msiÿY Ges e¨envi Dc‡hvMx Kivi Rb¨ wZwb wewfbœ D‡`¨vM MÖnY 
K‡ib| Gi d‡j XvKv wek¦we`¨vjq KZ…©cÿ M‡elYv Kg©KZ©vmn †ek wKQz msL¨K †hvM¨ I cvÐzwjwc Ávb m¤úbœ 
Kg©Pvix‡K cvÐywjwc kvLvq M‡elYv Kv‡R wb‡qvM cÖ̀ vb K‡ib| Avi cvÐzwjwc msMÖn I msiÿ‡Yi Rb¨ cÖ_gev‡ii 
gZ XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„cÿ wek nvRvi UvKv ev‡RU eivÏ cÖ̀ vb K‡ib| hv µgv¤^‡q cvÐzwjwc msMÖnkvjv‡K DbœZ 
Kivi Rb¨ ev‡RU eivÏ cÖwZeQiB ewa©Z n‡”Q| 
 
1983 mv‡j †dvW© dvD‡Ð‡bi A_©vbKy‡j¨ ÒcvÐzwjwc Dbœqb cÖKíÓ bv‡g GKwU cÖKí wZwb nv‡Z †bq| GB cÖK‡íi 
Ab¨Zg D‡Ïk¨ wQj †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂj †_‡K cvÐzwjwc msMÖn I DbœZZi c×wZ‡Z cvÐzwjwc msiÿY, cwiPvqb, 
ZvwjKvKiY I cÖwkÿY m‡e©vcwi ÔcvÐzwjwc kvLvÕ †K GKwU M‡elYvMv‡i cwiYZ Kiv| GB cÖK‡íi A_©vbyKz‡j¨ 
Kzwgjøvi ivggvjv jvB‡eªix, wK‡kviMÄ cvewjK jvB‡eªix, wm‡jU †K›`ªxq gymwjg mvwnZ¨ msMÖn †K›`ª, evsjv‡`k 
GwkqvwUK †mvmvBwU, bvwRgywÏb gymwjg nj jvB‡eªix †_‡K cÖvq wZb nvRv‡ii gZ cvÐzwjwc msMÖn K‡i gvB‡µvwdj¥ 
K‡i ivLv nq| Z‡e cÖKí †kl nIqvi cieZ©x mgqI GB msMÖ‡ni KvR Ae¨vnZ wQj| 1988 mv‡j kÖxnUª ms¯‹…Z  
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K‡jR †_‡K 50wU cvÐzwjwc, 2002 mv‡j Kzwgjøvi †eŠ× wenvi Ges K·evRv‡ii ivgy †eŠ× gw›`i †_‡K †ek wKQz 
msL¨K cvÐywjwc msMÖn Kiv n‡q‡Q| 2007 mv‡j XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„cÿ‡K W. Avng` kixd Gi cwievi †_‡K 
cÖvq 406wU cvÐzwjwc `vb K‡ib| GB cvÐywjwc¸‡jv g~jZt Ave`yj Kwig mvwnZ¨wekvi` KZ©„K msM„nxZ Ges W. 
Avng` kixd KZ©„Z msiwÿZ| GB msMÖnwU evsjv cvÐzwjwc fvÐvi‡K AviI mg„× K‡i‡Q| 
 
eZ©gv‡bI cvÐzwjwc msMÖ‡ni GB avivevwnKZv Ae¨vnZ i‡q‡Q| evsjv‡`‡ki †h me cvÐzwjwc msMÖ‡ni Afv‡e Kv‡ji 
AveZ©‡b nvwi‡q †M‡Q †m¸‡jv hw` msMÖn Kiv m¤¢e n‡Zv Zvn‡j †`Lv †hZ cÖvPyh© I ˆewP‡Î¨ `ywbqvi †h †Kv‡bv mg„× 
†`‡ki ga¨hy‡Mi mvwn‡Z¨i †P‡qI Avgv‡`i ga¨hyMxq mvwnZ¨ †Kv‡bv As‡k KgwZ n‡Zv bv| 
 
cvÐzwjwc aib 
Dwbk kZ‡Ki cÖ_g `k‡K XvKv wek¦we`¨vjq cÖwZôvi cȪ ‘wZ c~‡e©B GKwU mg„× MÖš’vMvi M‡o †Zvjvi cwiKíbv MÖnY 
Kiv nq| evsjv fvlx f~-L‡Ði we‡`¨vrmvnx Rwg`vi, M‡elK I c„ôv‡cvlKiv m~PbvKvj †_‡KB G MÖš’vMv‡i cvÐzwjwc 
kvLv M‡o †Zvjvi †ÿ‡Î mnvqK f~wgK¤úvjb K‡i‡Qb| wek¦we`¨vjq cÖkvm‡bi mnvqZvq GLv‡bv †`k-we‡`k †_‡K 
n¯ÍwjwLZ cvÐzwjwc msMÖ‡ni KvR Ae¨vnZ i‡q‡Q| 
 
XvKv wek¦we`¨vjq cvÐzwjwc kvLvq msiwÿZ cyuw_¸wji g‡a¨ ga¨hy‡Mi mvwn‡Z¨i wewfbœ avivi A‡bK cuyw_ i‡q‡Q| Gi 
g‡a¨ Avw`-ga¨hy‡Mi kÖxK…òKxZ©b Kv‡e¨i GKwU cuyw_ d‡UvKwc AvKv‡i i‡q‡Q| hv cwðge½ †_‡K msMÖn Kiv n‡q‡Q| 
evsjv mvwn‡Z¨i cÖvPxb wb‡`k©b Ph©vMxwZ ev Ph©vPh© wewbðq Gi Abyywjwc msMÖ‡ni †Póv Pj‡Q| Av‡iKwU welq GLv‡b 
cÖm½µ‡g ejv cÖ‡qvRb †h, MÖš’vMv‡ii cuyw_ msMÖnkvLvq msiwÿZ cuyw_¸wji AwaKvsk wjwcK…Z| wjwcK…Z nIqvi 
d‡j cvÐzwjwc¸wji web¨vm I evbv‡bi AwfbœZv A‡bK †ÿ‡ÎB iwÿZ nqwb| †m †ÿ‡Î wjwcKi‡`i iæwP I `„wófw½i 
cÖwZdjb N‡U‡Q| d‡j g~j cuyw_ wKQzUv cwiewZ©Z I cwiewa©Z n‡q‡Q| ga¨hy‡Mi evsjv mvwnZ¨ welq ‰ewP‡Î¨ Abb¨| 
GB Abb¨ mvwn‡Z¨i wewPÎ avivi cvÐzwjwc Avgv‡`i msMÖnkvjv‡K mg„× K‡i‡Q| ‰eòe c`vejx, ˆPZb¨-PwiZvg„Z, 
ivgvqY, gnvfviZ, KvwnbxKve¨, g½jKve¨, †ivgvÝg~jK AvL¨vb-Kve¨, †R¨vwZlkvš¿, `k©b, wPwVcÎ, BwZnvm I 
Awfavb BZ¨vw` ga¨hy‡Mi wekvj mvwnZ¨K‡g©i cÖwZwUi wb`k©b GLv‡b msiwÿZ| GLv‡b †hgb i‡q‡Q Kvkxivg `v‡mi 
gnvfviZ, K…wËevm cwÐ‡Zi ivgvqY, kvn gyn¤§` mMx‡ii BDmyd-†RvjLv,AvjvI‡ji cÙveZx, †Zgwb i‡q‡Q ms¯‹…Z 
fvlvq iwPZ Kve¨, bvUK, cÖnmb, ¤§„wZMÖš’, Q›`, AjsKvi, e¨vKiY I †cŠiwYK Kve¨ BZ¨vw`| Gi  cvkvcvwk i‡q‡Q 
dviwm, D`©y, Aviwe, ˆgw_jx I Anwgqv fvlvq iwPZ mvwn‡Z¨i bvbv wb`k©b I `„óvšÍ| wb‡¤œ K‡qKwU cuyw_i mswÿß 
cwiPq Zz‡j aiv n‡jv| cÖ_‡gB evsjv cvÐzwjwc †_‡K K‡qKwU D‡jøL‡hvM¨ cyuw_i weeiY Dc¯’vcb Kiv n‡jv| 
 
1. weòycyivY t cvÐzwjwc kvLvq iwÿZ weòycyiv‡Yi c„w_wU 540 erm‡ii cÖvPxb| GwU XvKv wek¦we`¨vjq cuyw_ 
msMÖnkvjvi me‡P‡q cÖvPxb evsjv cuyw_| 
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2. ˆPZb¨PwiZvg„Z t Kwe K…ò`vm KweivR iwPZ ˆPZb¨PwiZvg„‡Zi GB cyuw_‡Z Avw` ga¨ Ges AšÍ̈ -wZbwU AskB 
we`¨gvb| c„w_wU evsjv Ges ms¯‹…Z fvlvq wjwLZ| wjwcmb Abyhvqx GB cuyw_ 214 erm‡ii cÖvPxb| ˆPZb¨PwiZvg„Z 
ga¨hy‡Mi evsjv mvwn‡Z¨ gvbe Rxeb wbf©i Kve¨mvwnZ¨ m„wó wnmv‡e Abe`¨| †Kbbv H mg‡qi wek¦mvwn‡Z¨ gvby‡li 
Rxeb wb‡q Giæc c~Y©v½ Kvwnbx iwPZ nqwb| 
 

3. c`vg„Z mgy`ª t ivav‡gvnb iwPZ c`vg„Z mgy`ª ˆeòe c`vejxi GKwU msKjb| G‡Z we`¨vcwZ PÐx`vm, Ávb`vm 
I †Mvwe›` `vm cÖgyL c`KZ©vi c` i‡q‡Q| we¯Í…wZ UxKv m¤ŵjZ GB cvÐzwjwc ˆeòe mvwn‡Z¨i BwZnvm M‡elYvi 
†ÿ‡Î ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡Z cv‡i| 
 

4. gbmvg½j ev cÙvcyivY t ga¨hy‡Mi evsjv mvwn‡Z¨i g½j Kve¨ avivi Ab¨Zg m„wó| GB Kve¨ g½jKv‡e¨i wewkó 
Kwe bvivqY‡`i Gi iwPqZv| GB c„w_wUi we‡kl Zvrch© GB †h, c„w_wU‡Z 39wU wPÎ i‡q‡Q, hv ga¨hy‡Mi wPÎKjvi 
D¾¡j wb`k©b wn‡m‡e we‡ewPZ| ûgvqyb Kwe‡ii evOjvi Kve¨ Ges Avng` kix‡di evOvjx I evsjvmvwnZ¨ MÖ‡š’ 
cÙcyiv‡Yi hyMvšÍKvix I ˆewkó¨gwÐZ ¯f̂vea‡g©i D‡jøL I we‡kølY i‡q‡Q| 
 

5. BDmyd-†Rv‡jLv t ga¨hy‡Mi evsjv mvwn‡Z¨i Av‡iKwU D‡jøL‡hvM¨ aviv n‡”Q †ivgvÝg~jK cÖY‡qvcvL¨vb| kvn 
†gvnv¤§` mMxi †ivgvÝg~jK cÖY‡qvcvL¨vb avivi weL¨vZ Kwe| Zuviv Kve¨ BDmd-†Rv‡jLv 1732 wLªóv‡ã iwPZ nq| 
fvlv ˆewk‡ó¨i w`K †_‡K GB Kve¨wU‡K evsjv fvlvi cÖvPxbZg Kve¨¸wji Ab¨Zg e‡j we‡ePbv Kiv nq| 
 

6. jvqjx-gRby t ga¨hy‡Mi wewkó Kwe †`ŠjZ DRxi evnivg Lvb| Bwb evsjvq jvqjx-gRby DcvL¨v‡bi Avw` 
iPwqZv| GB Kv‡e¨ Avie †`kxq NUbv Aej¤̂‡b evOvwji Rxeb I ms¯‹…wZi wewPÎ Abyl‡½i wgkÖ‡Y Kwe Gi gvbweK 
KvVv‡gv m„wó K‡i‡Qb| Abb¨ ˆewk‡ó¨ wPwýZ| evnivb Lv‡bi Av‡iK weL¨vZ Kve¨ R½bvgv| 
 

7. bexesk/IdvZ-B-imyj t ga¨hy‡Mi Ab¨Zg gymwjg Kwe ˆmq` myjZvb| ˆmq` myjZv‡bi wkm¨ gynv¤§` Lv‡bi 
gy³j †nv‡mb Kve¨ †_‡K Rvbv hvq †h, ˆmq` myjZvb ÒAv`g nB‡Z †KqvgZÓ ch©šÍ Bmjvwg avivi GKwU BwZnvm 
Kv‡e¨ iæc †`Iqvi B”Qvq †jLbx aviY K‡iwQ‡jb| wKš‘ ÔIdvZ-B-im~jÕ Aewa iPbvi ci eva©K¨ ekZ Avi AMÖmi 
n‡Z cv‡iwb| bexesk weivU MÖš’ e‡j cvVK mvaviY ÒnhiZ gynv¤§‡`i Rxeb PwiZvkswUB cvV Ki‡Zb|Ó GB Ask 
`yÕwU c‡e© LÐMÖš’ iæ‡c eûj cÖPwjZ wQj| GK ce© im~j PwiZ Ab¨ce© IdvZ-B-im~j| bexesk Kv‡e¨i me‡P‡q eo 
ˆewkó¨ n‡jv ˆmq` myjZvb GB Kv‡e¨ Bmjvg ag© I `k©‡bi cvkvcvwk evOvwj Rxe‡bi iæwP, ms¯‹…wZ Ges `„wófw½‡K 
Kv‡e¨ Zz‡j a‡i‡Qb| 
 

8. cÙveZx t cvwÐ‡Z¨ I ˆe`‡»¨ AvjvIj ga¨hy‡Mi evsjv mvwn‡Z¨i Ab¨Zg †kÖô Kwe| AvjvIj AvivKvb ivRmfvi 
wewfbœ Agv‡Z¨i Av‡`k I c„ôv‡cvlKZvq Zuvi Kve¨mg~n iPbv K‡ib| XvKv wek¦we`¨vjq cvÐzwjwc kvLvq msiwÿZ 
AvjvI‡ji cyw_¸wj n‡”Q, †hgb-cÙveZx, mqdzjg~jK ew`D¾vgvb, mZxqgvb, †jvi P› ª̀vbx, mßqKi, †Zvndv I  
†mKv›`i bvgv| 
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9. ivgvqY I gnvfviZ t K…wËev‡mi ivgvqYI Kvgxivg `v‡mi gnvfviZ ag©xq Abykvm‡bi AveiY †f` K‡i AvRI 
evsjvi N‡i N‡i cwVZ I mgv „̀Z| 
 

10. `wjj-`¯Ív‡eR I wPwVcÎ t ga¨hy‡Mi mvgvwRK-mvs¯‹…wZK-A_©‰bwZK I ivR‰bwZK wP‡Îi cvkvcvwk evOvwji 
cÖvZ¨wnK Rxe‡bi cÖwZdjb GB cvÐzwjwc¸‡jv‡K ˆewkó¨gwÐZ K‡i‡Q| 
 

XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡i ms¯‹…Z cvÐzwjwci msL¨vB †ewk| ms¯‹…Z cvÐzwjwci cÖvq me¸wjB evsjv ni‡d †jLv| 
K‡qKwU D‡jøL‡hvM¨ ms¯‹…Z cvÐzwjwci weeiY wb‡¤œ mswÿß cwim‡i Dc¯’vcb Kiv n‡jv- 
 

K. mvi`v wZjK t GB c„w_wU XvKv wek¦we`¨vjq cuyw_msMÖnkvjvq me‡P‡q cÖvPxb ms¯‹…Z cuyw_| cyuw_wU 569wU erm‡ii 
cÖvPxb Ges Mv‡Qi evK‡j †jLv| wjwcK‡ii n¯Ívÿi PgrKvi I ¯úó c„w_wU evsjv ni‡d †jLv| 
 

L. Kvwj`v‡mi Kve¨ t ms¯‹…Z-mvwn‡Z¨i †kÖôZg Kwe Kvwj`vm| Kwe Kvwj`vm iwP` Kve¨mg~‡ni bv›`wbKZv AvRI 
†mŠ›`h© wccvmy cvV‡Ki ü`q‡K Av‡jvwoZ K‡i| †gN ~̀Z, FZzmsnvi, Kygvim¤¢e, AwfÁvb kKzšÍj&g I Kvwj`v‡mi 
Agi m„wó| Kvwj`vm Zuvi cÖwZwU iPbvq cÖK…wZ, gvbyl I Rxeb in‡m¨i wPišÍb mZ¨ D‡b¥vPb K‡i‡Qb| Kvwj`v‡mi 
Kve¨mg~‡ni wjwcK…Z evsjv ni‡d †jLv cuyw_¸‡jv XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡ii Ag~j¨ m¤ú`| 
 

M. e¨vKiY t Kjvc e¨vKiY, gyM×‡eva e¨vKiY, KZšÍe„wË, fvlve„wË cÖf…wZ ms¯‹…Z e¨vKi‡Yi K‡qKwU `„óvšÍ| 
e¯‘Zc‡ÿ cÖvPxb fviZe‡l© wewfbœ †Uvj Ges cvVkvjvq e¨vKiY I b¨vq BZ¨vw` wel‡q Mfxifv‡e cvV`vb Kiv n‡Zv| 
†Uvj cvVkvjv †_‡K msM„nxZ nIqvi d‡jB m¤¢eZ cyuw_kvjvq e¨vKiY MÖ‡š’i msL¨v me©vwaK| 
 

N. bvUK I cÖnmb t fviZxq bvU¨kv‡š¿i wfwË m„wó n‡q‡Q ms¯‹…Z bvUK‡K †K›`ª K‡i| welqe¯‘ I Avw½‡K Gme 
bvUK wek¦mvwn‡Z¨i GK Ag~j¨ m¤ú`| eZ©gvb Kv‡jI fviZË¡we`iv Gme bvU‡Ki welqe¯‘ I cÖKiY wb‡q M‡elYv 
K‡i hv‡”Qb| XvKv wek¦we`¨vjq cuyw_kvjvq msM„nxZ D‡jøL‡hvM¨ bvUK¸wj n‡”Q †KŠZzKiZ¡vKi, cÖ‡evaP‡›`ªv`q I 
gnvbvUK cÖf…wZ| 
 

mycvwik 
XvKv wek¦we`¨vjq cÖwZôvi ïiæ †_‡K cvÐzwjwc msMÖ‡ni Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q Avm‡jI msM„nxZ cvÐzwjwc msiÿ‡Yi 
†ÿ‡Î cÖv_wgK ch©v‡q †Zgb †Kv‡bv AMÖMwZ nqwb| d‡j cÖv_wgK Ae¯’vq A‡bK cvÐzwjwc we‡kl K‡i ZvjcvZvi 
cvÐzwjwc KxU`ªó n‡q RU †j‡M wM‡qwQj| †m¸wj mg‡qi mv‡_ mv‡_ AviI e¨env‡ii Abyc‡hvMx n‡q hvq| 1974  
mv‡j Aa¨vcK Avjx Avng` cvÐzwjwc kvLvi `vwqZ¡ †bIqvi ci †_‡KB wZwb cvÐywjwc msMÖn Ges msiÿ‡Yi Rb¨ 
e¨vcK D‡`¨vM MÖnY K‡ib| cvÐzwjwc msiÿ‡Yi D‡jøL‡hvM¨ KvR¸‡jv wb¤œiæc- 
 
1.cvÐzwjwc msiÿY K‡ÿ GqviKzjv‡ii e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| 
2. cvÐzwjwc wbqwgZ Wvw÷s Kiv| GQvovI KxUbvkK Jla I b¨vc_wj‡bi e¨envi Kiv| 
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3. Møvm †`qv Avjwgivi cwie‡Z© Zv‡ii Rvwj †`qv Avjwgiv‡Z cvÐzwjwc msiÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv| 
4. cvÐzwjwc Dc‡i Kv‡Vi gjvU I KvMo w`‡q gyov‡bvi e¨e¯’v Kiv| 
5.cvÐzwjwc msiÿ‡Yi Rb¨ gvB‡µvwdj¥ K¨v‡giv Ges gvB‡µvwdj¥ wiWvi µq K‡i cvÐzwjwcmg~n  
    gvB‡µvwdj¥ K‡i ivLv| 
6. KxU ª̀ó cvÐywjwc j¨ve‡iUix‡Z wdDwg‡Mkb Gi gva¨‡g wUªU‡g›U Gi Rb¨ j¨ve‡Uwi ¯’vcb Kiv| 
7.cvÐzwjwc `xN©̄ ’vqx I g~jcvV Aÿzbœ ivLvi Rb¨ n¨vÛ †jwg‡bkb I nvB‡WªvwjK †jwg‡bkb Gi e¨e¯’v Kiv| 
8. MÖš’vMvi Kg©x‡`i‡K cvÐzwjwc msiÿ‡Yi wel‡q cÖwkÿY †`qv nq| 
9. cvÐzwjwci cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv m„wó Kiv| 
 
eZ©gvb hyM n‡”Q cÖhyw³ DrK‡l©i  hyM| Z_¨ msiÿ‡Yi ˆecøweK cwieZ©‡bi GB mg‡q Digtal preservation Gi 
†Kv‡bv weKí †bB| Non digital WKz‡g›U‡K Digitize K‡i Digital format G msiÿ‡Yi d‡j WKz‡g‡›Ui 
`xN©̄ ’vwqZ¡ wbwðZ nq Ges e¨envi Dc‡hvwMZv ev‡o| hw` cvÐzwjwcmg~n Digitize K‡i Web base K‡i †`qv nq 
Zvn‡j c„w_ex e¨vcx Gi AwfMg‡bi myweav cv‡e Ges †`k I we‡`‡ki †h †Kv‡bv cÖvšÍ †_‡K cvVK GB cvÐzwjwc 
e¨envi Ki‡Z cvi‡e| 
 
Dcmsnvi 
eZ©gvb we‡k¦ Z_¨cÖhyw³i Aeva-cÖmv‡ii d‡j XvKv wek¦we`¨vjqI wKš‘ wcwQ‡q †bB| XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMviI 
†mB MwZkxj cÖhyw³i mydj wkÿv_©x, wkÿK I M‡elK‡`i Kv‡Q †cŠu‡Q †`Iqvi cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q| Gi d‡j 
cÖvK…wZK ÿq I bvbvwea Kvi‡Y aŸsm n‡q hvIqvi nvZ †_‡K Áv‡bi g~j¨evb m¤ú` MÖš’mg~n ¯’vqxfv‡e Kw¤úDUv‡i 
msiÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q| cvÐzwjwc kvLvB cÖ_g Zvi cyw_¸‡jv wWwRUvj K¨v‡givi gva¨‡g msiÿ‡Yi D‡`¨vM 
MÖnY K‡i| cyuw_mg~‡ni cÖZœZvwË¡K g~‡j¨i K_v we‡ePbv K‡iB G KvR Kiv n‡q‡Q| gvby‡li ÁvbPP©vi Avw` mvÿ¨ 
wn‡m‡e n¯ÍwjwLZ cvÐzwjwci Zvrch© †KvbI Kv‡jB wbt‡kwlZ n‡e bv| GUvB Avgv‡`i cÖZ¨vkv| 
 
 
Z_¨m~Î 
1. cvifxb, ˆmq` dwi`v, I myjZvbv, kvnxb (msKjb), cvÐzwjwc welqK cÖeÜvejx, XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMvi, XvKv, 2012 
2. iwdKzj Bmjvg, W. †gvt, XvKvi MÖš’vMv‡ii µgweKvk I e¨e¯’vcbv, mgq cÖKvkb, XvKv, 2018  
3. BdwZLvi-Dj-AvDqvj (m¤úv), HwZnvwmK XvKv gnvbMix t weeZ©b I m¤¢vebv, evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi, 2003 
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লখক- W. †gvt iwdKzj Bmjvg 
MÖš’vMvi wefv‡Mi cÖavb, wewRwm Uªv÷ BDwbfvwm©wU evsjv‡`k, PUªMÖvg 
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 াগার থেক বলিছ  
নািজবুর রাহমান 

াগার েলার যন এক িনতা  ক ণ দশা। চারিদক থেক অ কাের ছেয় 
গেছ।কােলর ঝাপটায় িনভু িনভু কের ায় িন াণ। কােনা কােনা  রীিতমেতা 

ংেসর মুেখ।েকান কােনা  হয়েতা তালাব  হেয় কােলর সা ী িহেসেব দঁািড়েয় 
আেছ ব কাল ধের। িভতের িকট উইেপাকা আর ইদঁেুরর আবাস গেড়েছ।হয়েতা 

েলাই এেদর খাদ  হেয় দঁািড়েয়েছ। কান র ভবন ায় জরাজীণ,পেড়া পেড়া 
পিরি িত। হয়েতা কােনা েত নই পাঠেকর আনােগানা, নই পােঠর কাি ত 
পু ক এমনিক নই আধুিনকায়েনর নূ নতম ছঁায়াটুকুও। 

দেশর িকছু সরকাির ও পাবিলক লাই াির িনেয় লখা 
 

অথচ? আমরা জািন, য দেশর াকার যত উ ত, সই দশ ও জািত তত বিশ 
উ ত। িক  আমােদর দেশর াগার েলার সবা দখেল সহেজই ফুেট ওেঠ 
এর ক ণ দশা। দেশর াগার েলার মানে ায়েন বছের িবেশষ িকছু 
উে খেযাগ  িদেন দইু এক  সিমনাের ও িসে ািজয়ােম আমােদর নীিত-
িনধারকেদর কে  াগার উ য়েনর বড় বড় নীিতকথা বা উি  নেলও বা েব 
এসব নীিত কথার কােনা ই পরবত েত বা বায়ন হয় না। িক  তারা অবশ ই 
জােনন এক  তথ  সমৃ  াগার পাের জািতর ভাগ  পিরবতন করেত। িক  
আমােদর দেশ অবি ত অিধকাংশ াগার েলার সবার মান দখেল সিত ই 
অবাক লােগ। য াগার পাের জািতর উ য়ন সাধন করেত সই াগােরর 
সা ব ক সবার মান ও াগার েলােক তথ  সমৃি  ও আধুিনকায়ন করেত 
সরকার তথা নীিত-িনধারকেদর অনীহা সিত ই বাধগম  নয়। 

যখােন উ ত ও উ য়নশীল দশ েলা এেক এেক এনালগ,অেটােমেটড, 
ইেলক িনক ও হাইি ড লাইে রী টপটপ কের পিরেয় িডিজটাল লাইে রীর 
দারেগাড়ায়; িঠক তখন আমরা এক  হতাশার বাণী ছুেড় িদেয় বেস থািক। মানষু 

এখন আর বই পেড় না। িক  আমরা খবর রািখ না য,প া মঘনা যমুনার অেনক 
পািন পিরেয় আজ িদন বদেল গেছ। রাজা রাজ  রাজধানীর অেনক পিরবতন 
হেয়েছ। মানুেষর চািহদা ও বদেল গেছ। তবুও আমরা মা াতার আমেলর 
আলমাির িনেয় বেস থািক। 
আপনার িশ া আেছ, ঘেট বুি ও আেছ। আর কত পাঠক হারােল, কত বই 
উইেপাকায় খেল,কত াগার েস পড়েল আমরা এই আলমারীয় জীবন থেক 
বিরেয় আসেত পারেবা?  রইল। 

নািজবুর রাহমান, িশ াথ , ইনফরেমশন সাই  এ  লাই াির ম ােনজেম , রািব। 

ইনেফােডিমক  
িব ব রায়  

 

িব েজাড়া ফঁাদ পেতছ,  
   িদেয়েছা নানা টাপ, 

নানা তেথ র ঘনঘটা, 
      হে  বুি  লাপ। 

 

কউ বলেছ এটা িঠক, 
  কউ বলেছ ওটা,   

এত িকছু তথ  মােঝ,  
    সত  িদেয়েছ ঘামটা। 

 

ঘামটার আড়ােল খ ামটা নাচ,  
নাচেছ ঘাড়া, হািত,  

গণমাধ েমর তথ  িনেয়, 
 আমরা তেক মািত।  

 

তথ  এখন বাজাির পণ ,  
দেুধ িমশেছ জল,  

সুমু  ম েনর ফেল,  
  পাওয়া গল হলাহল। 

 

তথ  আর নাইেকা সাদা,  
       তথ  নাইেকা কােলা,  

তথ  িবে ারেণ শেষ,  
আমােদর চাখ ঝলসােলা।  

 

তথ  এখন হলুদ হেয়েছ,  
      ধেরেছ নানা ছাপ, 

িদেক িদেক গিজেয় উেঠেছ,  
     নানা তেথ র ঝাপ।  

 

অ জােল জিড়েয় মারা,  
হাবুডুবু খাি ,  

জািননা পেথর শষ কাথায়,  
 কাথায় আমরা যাি ।  

 
িব ব রায়, া ন াগািরক 

িডিহবাগনান ক িব রায় উ: মা: িবদ ালয় 
আরামবাগ, গলী, পি ম ব  

 

/// পৃ া ১৫ 



 

  

সে র, ২০২০                                                                               বষ ০৩ সংখ া ০৭  www.librarianvoice.org 
 

 

 ৃিতেত বা মংহাম 
আিসফ মাহতাব পােভল 

 

শষ পব: সাউথহ ােমর পেথ 

ইংল াে র আকাশ বিশরভাগ সময় মঘা  থােক এমনটাই জানতাম। এখােন এেস মেন হেলা কথাটা হয় আংিশক সিত । 
আকাশ কখনও মঘলা িঠকই, তেব ঝকঝেক নীল আকাশও দৃ েক মু  কের চেলেছ। ধুেলামু  িব  কৃিত 
অি েজেনর াচুযতায় পিরপূণ। 

বড় হাইওেয় থেক বর হেয় কখনও ছাট রা া, কখনও গিলর রা া ধের আমােদর বাস চলিছল হ া সওয়াথ লাইে িরর 
উে েশ । বােসর জানালা িদেয় মােঝ মােঝ মফ েলর ( ানীয়েদর ভাষায় াম) দাকান েলা চােখ পড়িছল। কঁাচ িদেয় 

ঘরা দাকান েলা দখেল মেন হেব উপমহােদেশর ছাট কান শহের মেধ  িদেয় বাস চলেছ উপমহােদশীয় শািড়-কাপেড়র 
দাকানই বিশ চােখ পড়েলা। সােথ িডপাটেম াল ার আর খাবােরর দাকান। খাবােরর দাকান েলার বিশরভাগই 

ইি য়ান। িহি  আর ইংেরিজেত লখা সাইনেবাড দখা গল বশ কেয়ক । রা ার পােশ য মানুষ েলা দখা যাে , তারা 
হয় িশখ অথবা ভারতীয় বংেশা ূত। দখেত দখেত হঠাৎ এক জায়গায় বাস থামেলা। মইন সড়েকর পােশই আমরা এক 
এক কের নামলাম।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

তক  হেলা। আিম অবশ  ু  ান িনেয় -লখাটা ব করণস ত িকনা এটা িনেয় আমােদর মেধ  যুি -বাংলায় বই
তেক অংশ হেণর সাহস করলাম না। বরং লাইে ির ব ব াপনা-সই যুি ও কায ম দখেত লাগলাম। এখানকার 

কিমউিন েত বাংলােদশ, পািক ান আর ভারেতর মানুষ বশী থাকায় উপমহােদশীয়েদর জন  উে খেযাগ  পাঠসাম ী 
সং হ করা হেয়েছ।  

মণ ডােয়ির 

/// পৃ া ১৪ /// পৃ া ১৬

 
সাউথহ াম লাইে িরর েবশ ার 

হ া সওয়াথ লাইে ির  একতলা ভবেন তুলনামূলক ছা  
পিরসের গেড় তালা। এখানকার লাইে িরয়ান মিহলা  
সু রী এবং হািসখুিশ টাইেপর। িতিন আমােদর কঁােচ 
আব  এক  ঘের িনেয় গেলন। ঘরটা াশ েমর মেতা। 
পের জেনিছ, ানীয় কিমউিন র যাবতীয় সভা-
আেলাচনা এখােনই হয়। িবিভ  ধরেণর ইিনং কােসর 

াশও এখােন অনিু ত হয়।লাইে িরয়ান আমেদরেক 
তােদর কায ম স েক ধারণা িদেলন। আমরা লাইে িরর 
িবিভ  অংশ ঘুের দখলাম। ছা  লাইে ির িক  
কােলকশন ভােলা। িবিভ  ভাষা ও সং ৃ িতর বই আেছ 
এখােন। সবেচেয় ভােলা লাগেলা বাংলা ভাষার বইেয়র 

কনার দেখ লখা আেছ ‘বাংলায় বই ’।  
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লাইে ির ব ব াপনার জন  এখােন এক  কা মাই ড সফটওয় ার ব বহার করা হয়। ছা  একটা ই ারেনট কনার আেছ 
আরও আেছ মুিভ কনার যখােন বেস িবিভ  ভাষার িসেনমাসহ নানা রকেমর অিডও-িভজু য়াল সাম ী উপেভাগ করা যায়। 
লাইে িরর কায ম দখা শেষ আমরা আবার সভাকে  িগেয় বসলাম। লাইে িরয়ান আমােদর জন  কক, িব ু ট এবং 
কিফ িদেয় আপ ািয়ত করেলন। খাবার েলা বশ সু াদ ু িছল যা বািড়েত তির বেল জানলাম। আমােদর কেয়কজেনর 
ওয়াশ েম যাওয়ার েয়াজন হেলা। িব েয়র সােথ ল  করলাম অন ান  সবার ে  সহজগম তা (easy access) 
থাকেলও, বাথ েমর ে  তালা-চািব প িত। লাইে ির-কম েদর জানােত তােদর একজন বশ িকছু ণ পের চািব িনেয় 
আসেলন। তালাব  ওয়াশ ম িক  পির ি আর িছমছাম। লাইে িরজ আনিলিমেটেডর প  থেক আমােদর িসিনয়র 
কমকতাগণ হ া সওয়াথ লাইে িরর লাইে িরয়ানেক সৗজন  উপহার িদেলন। গণ াগার অিধদ েরর উপপিরচালক 
জনাব হের নাাথ বসু তঁার কািশত বই লাইে িরেত উপহার িদেলন। লাইে িরজ আনিলিমেটেডর িনেদশনা থাকায় আমরা 
ইংল াে র লাইে ির েলার জন  কান উপহার িনেয় যাইিন। তাই বসু স ােরর িনেয় যাওয়া বই েলা িছল গণ াগার 
অিধদ েরর পে  আমােদর মুখর ার অবল ন কারণ ওখানকার ায় সব লাইে িরই িছল আিতিথয়তাপূণ। হ া সওয়াথ 
লাইে ির থেক িবদায় িনলাম।  

আমরা আবারও বােস চেড় বসলাম। এখান থেক একা  িকেলািমটার দেূর সাউথহ ােম আমােদর দপুুেরর লা  এবং িদেনর 
শষ লাইে ির পিরদশন। বাস  সাউথহ ােমর িদেক রওনা িদল। দ’ুপােশ িব ীণ কৃিষ জিম আর খামার। খামার েলােত 
ভড়ার পালই বশী চােখ পড়েলা। রা ায় গাড়ীর সংখ া অেনক বশী হেলও রা ার দইু পােশ খুব কম মানুষ। ায় 

ঘ াখােনক যা া শেষ আমরা সাউথহ ােম িগেয় পৗছঁালাম। মফ েলর আদেল গড়া সাউথহ াম শহর  বা ম ংহাম থেক 
বশ দেূরই বলা যায় এবং য রা া িদেয় আমরা এলাম তা ায় জনমানব ন । আমরা যখন সাউথহ ােম পৗছঁালাম তখন 

দপুুর গিড়েয় িবেকল হবার পেথ। বাস থেক নেম কউ কউ দপুুেরর নামােজর জন  ব  হেয় পড়েলা। আিম লাইে িরর 
বাইেরর গলাম আেশপােশর দশৃ  দখার জন । বশ পুেরােনা একটা চাচ চােখ পড়েলা। এলাকায় ওটাই মেন হয় সবেচেয় 
উচুঁ িবি ং। চাচ  দেখ উপমহােদেশর পুেরােনা মি েরর কথা মেন পেড় গল য েলা আেশপােশর এলাকার মেধ  সবেচেয় 
উচুঁ হেতা একসময়। আমােদর দেশর ামা েলর মসিজদ েলাও এখন সরুম  ও দৃ ন ন হেয় থােক। 

 

  
সাউথহ াম লাইে িরর েবশমুেখ লাইে ির ব বহােরর িনেদশনা হ া সওয়াথ লাইে িরেত বাংলা বইেয়র সল্ফ 
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লাইে ির ভবেনর ভতের ঢুেক দিখ লা   হেয় গেছ। মনুেত রেয়েছ স া উইচ, সামুচা, কক, আেপল আর কিফ। 
খেত খেত আমােদর ম র আইয়বু খান কাউ  লাইে ির নটওয়াক স েক ধারণা িদেলন। স বত সাতাশ  লাইে ির 

িনেয় এই নটওয়াক গেড় উেঠেছ। সাউথহ াম লাইে ির ভবেন এক  কিমউিন  স ার রেয়েছ। মধ েভােজর পের 
আমরা পাঠকে  েবশ করলাম। মফ ল এলাকায় িতি ত হেলও আধুিনক সব সুিবধা এই লাইে িরেত রেয়েছ। 
বই েলােত আরএফআইিড ট াগ লাগােনা।  
 

গভীর মেনােযাগ িদেয় লাইে িরর য়ংি য় বই লনেদন ব ব া দখিছলাম, এমন সময় সাদা চামড়ার এক ভ েলাক এেস 
িজে স করেলন, 
- তুিমই িক আজেকর িশ ক? 
- মাফ করেব, আিম তামার কথা বুঝেত পািরিন। আিম বললাম। 
- আজেক িক তামার িশ ণ দয়ার কথা? 
- দখ আিম অন  দশ থেক এেসিছ লাইে ির পিরদশেনর জন । দয়া কের একটু বুিঝেয় বলেব তুিম িকেসর িশ েণর 
িবষেয় জানেত চাে া? 
- ঐ য ফুটফুেট বালকেক দখেছা, ওটা আমার ছেল, ওেক িনেয় এেসিছ গিণত অিলি য়ােডর িশ েণর জন । িশ  
কনাের বেস থাকা এক  ছেলেক দিখেয় লাক  বলল। 
- বাহ বশেতা! আমার মেন হয়, তুিম এখানকার লাইে ির-কম েক িজে স করেল জানেত পারেব। হািসমুেখ বললাম। 
 

লাইে িরর কমরত একজন এিগেয় এেস লাক র সােথ কথা বলল। তােদর কেথাপকথেন যা বুঝলাম তা হেলা, এখােন 
লাইে ির সবার সােথ সােথ িবিভ  িবষেয় িশ ণ দয়া হয়। স ােহর িন দ   িদেন এইসব িশ ণ আেয়াজন করা হয়, 
যখােন িবেশষ  িশ করা আেস িশ ণ িদেত। আরও জানা গল য লাইে িরর তািলকাভু  ােসবক আেছ, যারা 
উশন ( ােশর হাম ওয়াক) সবা িদেয় থােক িবনামূেল । 

 

লাইে িরর কমকতা আমােদর এক  িবেশষ সাউ ুফ েম িনেয় গেলন। এখােন িভিডও কনফােরি ং-এর মাধ েম 
দরূবত  িস  কাউি েলর িবিভ  ধরেণর সা িফেকট সবা দান করা হয়। আমােদর সামেনই িতিন িস  কাউি েলর এক 
মিহলা কমকতার সােথ িভিডওেত কথা বলেলন এবং এক  সনদ নয়ার প িত দখােলন। 

 

 

 
হ া সওয়াথ লাইে িরর লাইে িরয়ান ক সৗজন  উপহার িদে ন 

গণ াগার অিধদ েরর কমকতাগণ 
সাউথহ াম চােচর স ুেখ সহকম র সােথ লখক 
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হ া সওয়াথ লাইে িরর অিডও-িভজু য়াল কে র এক  মিনটর লাইে িরেত অনলাইন িস কাউি ল সা ভ স 

  
সফরকারীেদর হ া সওয়াথ লাইে ির স েক বণনা করেছন সখানকার লাইে িরয়ান LOVE YOUR LIBRARY 

 

আমরা দখলাম, িকছু ডািম তথ  িনেয় অনলাইেন সরাসির ডািম নাগিরক  সা িফেকট দয়া হেলা। যা ি  কের ব বহার 
করা যায়। আমােদর মেধ  একজন জানেত চাইেলন এটােতা ঘের বেসই করা স ব, তাহেল লাইে িরেত এই সবা  কন 
দয়া হয়? লাইে িরর কমকতা জানােলন য, আইনগতভােব লাইে িরেতই এই সবা  অনুেমািদত এবং ানীয় নাগিরকরা 

এখােনই সবা  হেণ া েবাধ কের। সা িফেকট ছাড়াও পাসেপাট ভিরিফেকশন, ডকুেম  সত ায়েনর কাজও 
লাইে িরেত করা যায়। 

লাইে িরর এক কানায় ‘Love your library’ লখা এক  সাইনেবােডর িনেচ িকছু নতুন-পুরাতন বই িবি  হি ল। 
কতৃপ  জানােলন য, যসব বই লাইে িরেত কম ব বহার হয় বা য েলার চািহদা নই স েলােক  মূেল  িবি  করা 
হয়। আিম মেন মেন ভাবলাম, আমােদর দেশ এক  বইেক লাইে িরেত ঢাকােনা তূলনামূলক যতটা সহজ, বই  
ব বহােরর অেযাগ  হেলও তা লাইে ির থেক সিরেয় ফলা ততটাই ক সাধ  এক  ব াপার।  

আমরা লাইে ির কতৃপে র কাছ থেক িবদায় িনেয় বােস উঠলাম তত েণ সে  হেয় গেছ। বা ম ংহােম আমােদর 
আেজেকই শষ িদন। সকেলই কম- বশী া -পির া । রাত আটটায় েন উঠেত হেব, পরবত  গ ব  ে র শহর 
ল ন। 

[ঘটনাকাল নেভ র, ২০১৭] 
(সমা ) 

আিসফ মাহতাব পােভল 
সহকাির পিরচালক (উ য়ন ও আইিস ), 

গণ াগার অিধদ র, ঢাকা। 
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মা াসায় সহকারী াগািরক িনেয়াগ িগত করার িনেদশ 

 
 

সংি  সূে  জানা গেছ, বসরকাির িশ া িত ান )মা াসা (জনবল কাঠােমা ও এমিপও  নীিতমালা -২০১৮ ’- এর ৩৫ 
ন র কলােম উি িখত ‘সহকারী াগািরক ’পেদর  িনেয়ােগ িশ াগত যাগ তায় ধু ফািজল বা আরিব িবষেয় অনাস 
িডি  এবং াগার িব ােন িডে ামা যাগ তা চাওয়া হয়। ফেল কেলজ ও িব িবদ ালয় থেক সাধারণ িবষেয় াতক বা 
অনাস পাস করা াগার িব ােন িডে ামাধারীরা িনেয়াগ বি ত হন। 

এ কারেণ সাধারণ িশি ত িডে ামাধারীেদর প  থেক উ  নীিতমালার বধতােক চ ােল  কের বর নার মা  .আউয়াল , 
পটুয়াখালীর িজ  .এম .আিমনুল ইসলাম , জয়পুরহােটর আবু ব র িসি ক, বিরশােলর মা  .জাহা ীর আলমসহ দেশর 
িবিভ  অ েলর ৪০জন িডে ামাধারী হাইেকােট এক  িরট িপ শন দােয়র কেরন। 

িরেট মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদফতর, কািরগির ও মা াসা িশ া অিধদফতর ও মা াসা িশ া িবভােগর সংি  চার 
জনেক িববাদী করা হয়। িরেট বাদী পে  নািন কেরন ব াির ার সয়দ মা  .জাহা ীর হােসন।  
ব াির ার সয়দ মা  .জাহা ীর হােসন বাংলা িবউনেক বেলন , ‘িরেটর নািন শেষ ম লবার )১ সে র  (িনেয়ােগ 
িশ াগত যাগ তায় সমমান না রাখা কন অৈবধ ঘাষণা করা হেব না মেম চার স ােহর ল জাির কেরন হাইেকাট ব । 
চলমান িনেয়াগ ি য়া িতন মােসর িগত রাখার আেদশ িদেয়েছন আদালত।’ 

ভু েভাগী িরটকারীরা জানান, সহকারী াগািরক পদ  এক  সাবজনীন পদ। তাই এর িনেয়ােগ সমমান ছাড়া অন  
কানও যাগ তা হণেযাগ  হেত পাের না। নীিতমালােত ধু মা াসা িশ া িত ােন িডি ধারীেদর সুেযাগ একটা 
বষম মূলক এবং প পাতমূলক িস া । এেত দেশর হাজার হাজার সাধারণ িশি তেদর বি ত করা হেয়েছ। িব  

আদালত আমােদর মামলার পে  ল িদেয়েছন এবং িতন মােসর িগত আেদশ দওয়ায় আমরা আশাি ত। আদালেতর 
মাধ েম আমরা ত আমােদর ন ায  দািব ‘সমমান যাগ তা ’িফের পাব বেল আশা কির।’   

সূ ঃ বাংলা িবউন  

/// পৃ া ২০

মা াসা িশ া িত ােন চলমান সহকারী াগািরক 
িনেয়াগ বে  ৩ মােসর িগতােদশ জাির কেরেছন 
হাইেকাট। একইসে  ২০১৮ সােলর বসরকাির 
িশ া িত ান )মা াসা (িশ াগত যাগ তায় সমমান 
না রাখা কনও অৈবধ ঘাষণা করা হেব না মেম ল 
জাির কেরন হাইেকাট ব । ম লবার ১ (েসে র) 
িবচারপিত মা  .ওবায়দলু হাসান এবং িবচারপিত 

এ.ক.এম জিহ ল হক ব  এই ল জাির কের 
িগত িগতােদশ দন। 
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মুসিলম মনীষীেদর বই ীিত 
বই মানব সভ তার সবেচেয় মূল বান উপাদান। কৃত মানষু হওয়ার সরা মাধ ম। ভ -সভ , মযাদাবান ও স ািনত হেত ােনর 
কােনা িবক  নই। মনন গঠেন, িতভা িবকােশ বই অপিরহায। বই মানষুেক িচশীল কের, আ িব াসী কের। শাি ি য় ও সভ  

মানুেষরা বইি য় হেয় থােকন। পড়ােশানা, বই, ানাজন মহান আ াহ তায়ালার িনকট অিত পছ নীয়। মানবজািতর উে েশ আ াহ 
তায়ালার থম বাণী হেলা ‘পড়। বাঝা যায়, ানাজন ব তীত আ াহর পিরপূণ ি য় বা া হওয়া যায় না। ইসলাম ও মুসলমানেদর 
ইিতহােস বইেয়র মযাদা সেবা । ইসলামী ান িব াের মুসলমান মনীষী, ইমাম, ফিকহ, মুহাি স, মুফািসর ও গেবষকবৃ  এত 
পিরমাণ বই িলেখেছন, যার উদাহরণ অন  কােনা ধেম পাওয়া অস ব। ধম য় পু েকর আিধক  মুসিলম জািতর ‘অেলৗিকক কী ত ’ 
িহেসেব গণ  করা হয়। বইেয়র িত ভােলাবাসা, সব িকছুর িবিনমেয় বইেয়র মািলকানা অজেনর বিচ ময় ঘটনায় ভরপুর ইসলােমর 
ইিতহাস। সুদরূ অতীত হেয় বতমান সমেয়ও মুসিলম মনীষীেদর বই ীিত ও বই েয়র আ যজনক ঘটনা আমােদরেক নাড়া দয় 
তুমুলভােব। িকছু ঘটনার বণনা তুেল ধরা হেলা: 

 
 

স ি  িবি  কের বই য় 
ইমাম ইবনুল জাওিজ (রহ.)। ইসলামী ইিতহােসর একজন উ লতম ন । িতিন একবার তার স ানেক নিসহত করেত িগেয় িনেজর 
অভাব  জীবেনর চরম দদুশা স েক বেলন, ‘ শান! আমার িপতা অেনক স দশালী িছেলন। হাজার হাজার িদনার-িদরহাম ও 
জিম-জমা রেখ মৃতু বরণ কেরন। মৃতু র পর আ ীয়- জন ও মু ি রা বেস তার রেখ যাওয়া স দ স ানেদর মেধ  ব ন কেরন। 
আমার ভােগ দু  বািড় ও িবম িদনার ( ণমু া) পেড়। তারা আমােক এসব অপণ কের বলেলন, এই উ রািধকার স দ সব তামার। 
আিম হণ করলাম। া  সব িদনার িদেয় কারআন, হািদস, তাফিসর, িফকহ ও িবিভ  শাে র িকতাবািদ য় করলাম। বািড় দু ও 
িবি  কের িকতাব য় ও ানাজেনর কােজ ব য় করলাম! এরপর আমার হােত কােনা অথকিড় অবিশ  থাকল না। আিম পুেরাপুির 
ির হ  হেয় গলাম!’ 
 

কাপড় িবি  কের িকতাব য় 
ইমাম আবু জরুয়া রািজ (রহ.)। খ াত মুসিলম মনীষী। কারআন-হািদসসহ অন ান  অেনক শা  িবেশষ । ানাজেন বািড় ছেড় 
বর হন। ম ায় হজ কের িমসের উপি ত হন। সখােন শািফিয় মাজহােবর অেনক িকতাব পােঠ ও বড় আেলমেদর সাহচেয ধন  

হন। একজন আেলম থেক িকতাব েয়র িত বল আ হ তির হেল িতিন াব কেরন। িক  ওই আেলম িকতাব িবি  করেত 
রািজ হেলন না। তেব কিপ কের িদেত রািজ হেলন। মাটা অে র িবিনমেয় চুি  স ািদত হেলা। অথচ তার িনকট তখন কােনা 
অথ িছল না। তেব িমসেরর বাজার থেক শখ কের কনা এক  দািম কাপড় িছল তার িনকট। কাপড়  ষাট িদরহােম িবি  কের 
িদেলন! দশ িদরহােম একশ িপস কাগজ য় কের উ  ব ি র িনকট সরবরাহ করেলন। এভােবই িতিন কাপড় িব েয়র িবিনমেয় 
িবশাল সংখ ক িকতােবর মািলক হেয় গেলন। 
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ডাকােতর সে  তক-িবতক 
ইমাম গাজািল (রহ.)। জগি খ াত ইসলামী দাশিনক ও িচ িবদ। একবার রা ায় ডাকাত দল তােক আ মণ কের সব িছিনেয় িনেয় 
যায়। িতিন ডাকাতেদর পছেন পছেন যেত লাগেলন। ডাকাত সরদার বলল, দেূর পালাও, আমােদর িপছু ছাড়, নতুবা তামােক 
হত া করব! িতিন বলেলন, আমার ‘তািলক’ ফরত দাও। তামােদর চলােফরা সহজ হেব। তা ছাড়া ওটােত তামােদর কােনা লাভ 
হেব না! ডাকাত সরদার িজ াসা করল, ‘তািলক’কী িজিনস? িতিন বলেলন, ব ােগ ভরা আমার বই পু ক! এই বই েলার িশ া 
অজেনর জন ই আিম ঘর ছেড়িছ। ডাকাত সরদার হেস বলল, আমরা িছিনেয় নওয়ার পরও তুিম স েলা কীভােব িনেজর দািব 
করছ? এরপর ডাকাত সরদার বই েলা ফরত িদেয় িদল! 

 
 

ভেস যায়। তার বািড়র পছেন এক  চামড়া কােনার উচুঁ ান িছল, সটা টপেক বািড়েত পািন ঢুেক যায়। বন ার ফেল তার সম  
িকতাব ন  হেয় যায়। অথচ এই িকতাব েলা লখা ও সং েহর পছেন তার সারা জীবন ব য় হেয়েছ! িকছু িকতাব উ ার কের তার 
িনকট উপ াপন করা হেল, লােকরা আটা জাতীয় এক ধরেনর ধূপ ািলেয় ধঁায়া িদেত পরামশ িদেলন। যােত হালকা আ ন ও 
ধঁায়ার মাধ েম যতটুকু স ব বইপ  সংর ণ করা যায়। িতিন একাধাের ৩০ মােসরও বিশ সময় ধূপ ািলেয় বই েলা র েণর 
চ া কেরেছন। ফেল তার মাথা ও চ ু আটার আবরেণ আ া  হয়। িতিন অ  হেয় যান! বইেয়র নশায় এতটাই কাতর িছেলন য, 

চ ু অ  হেয় যাে , অথচ সিদেক মােটও ে প নই। 

াবর-অ াবর সব স ি  িব য় 
ইমাম আবদান আল মারওয়ািজ (রহ.)। ইিতহােসর িবখ াত আেলম ও বুজগু মনীষী। শােফিয় মাজহােবর গেবষক ও চারক িছেলন। 
এই শহের আেরকজন আেলেমর িনকট অেনক িকতাব িছল। ইমাম আবদান তার িনকট িকতাব কিপ করার আেবদন জানােল িতিন 
অ ীকৃিত জানান। ইমাম আবদান এমিনেতই িকতােবর পাগল িছেলন। বাধা া  হেয় তার িকতােবর নশা আরও বেড় গল। িনেজর 

াবর ও অ াবর সব স ি  িব য় কের িতিন িসিরয়া, ইরাক সফর কের িবপুল পিরমাণ িকতাব য় কের িনজ এলাকায় িফের 
আেসন! এলাকায় সাড়া পেড় যায়! ওই আেলম ইমাম আবদানেক েভ া জানােত এেস িনেজর পূব িস াে র জন  দঃুখ কাশ 
করেল, িতিন কিরয়া াপন কের বেলন, আপনার জন ই আমার এত িকছু স ব হেয়েছ। কিরয়া আমারই আদায় করা উিচত। 

 

সূ  : আরব িবে র িবখ াত গেবষক আেলম শাইখ আ লু ফা াহ আবু াহ (রহ.) িলিখত ‘সাফহাতুম িমন সবিরল উলামা’ 

 

লখক: মাওলানা আিম ল ইসলাম   
থম কাশ: সমেয়র আেলা, ফ য়াির, ২০২০ l  

 

বই কােত কােত চাখ অ  
ইমাম ইবেন িদহান (রহ.)। আরিব ব াকরণ শাে র িবদ  
আেলম ও িব জয়ী সািহিত ক। আরিব ব াকরণ শাে  
তার িনেজর লখা অেনক পূণ িকতাব িছল। 
মসুেলর স া  ও আেলমি য় ম ী জামাল উি েনর 
ডােক সাড়া িদেত িতিন বাগদাদ ছেড় মসুেল চেল 
আেসন। িনেজর সম  বইপ  বাগদােদ রেখ 
এেসিছেলন। এমতাব ায় বল বন ায় বাগদাদ শহর  
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লাইে িরয়ান ভেয়স িবিচ া  
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      িলখুন আপিনও 

আজেকর পি কা আগামীর ইিতহাস। ি য় পাঠক, লাইে িরয়ান 
ভেয়েস িলখুন আপিনও। পা েয় িদন আপনার াগােরর 

সংবাদ। িলখেত পােরন াগার পশা স কত কান ব ও।  
লখা পাঠান এই কানায়  

librariansvoice@gmail.com এ 

থাকুন আমােদর সােথই।  
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াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

 

www.librarianvoice.org 

নতুন বেণ 
নতুন আেয়াজেন 

আেরা তথ  
আেরা সংবাদ 

 

 

াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

দেশর একমা  িনয়িমত কািশত াগার ও াগার 
পশাজীবীেদর তথ  ও সংবাদিভি ক মািসক সামিয়কী 


