
 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

সে র, ২০২০ বষ ০৩  সংখ া ০৮ 

            www.librarianvoice.org                                             াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

াগার পশার উ য়েন পশাজীবী সংগঠন েলার ভূিমকা এবং 
াগািরকেদর ত াশা 

আিবদ হাসান এর িনব   
ু ল াগািরকেদর সমস া ও 

স াবনা 
পড়ুন পৃ া ১০ এ  

ভতর 

পাতায় 

পেদা িত / ১৫ 
আিনসুর রহমান  
মাঃ হা নর রিশদ 

িবিচ া িবিচ া  

gbRyiæj nK 
MÖš’vMvi eiYxq gvby‡li ¯îYxq m„wó mg~‡ni mymse× mgvnvi| †m Kvi‡Y MÖš’vMvi‡K K…wó I mf¨Zvi 
msi¶YvMvi ejv nq| cÖvPxb Kvj †_‡K G †`‡k MÖš’vMvi M‡o DV‡jI MÖš’vMvi‡K myôz I ˆeÁvwbKfv‡e 
cwiPvjbv Kivi Rb¨ †Zgb †Kvb e¨e¯’v wQj bv| wesk kZvãxi cÖvq Z…Zxq `kK ch©šÍ MÖš’vMvimg~n 
wPivPwiZ wbq‡g ev mbvZb c×wZ‡Z cwiPvwjZ nZ| †m wbq‡g myôzfv‡e Ávb msMÖn, msi¶Y, weZi‡Y 
bvbvwea mgm¨v nZ| Ebwesk kZvãxi gvSvgvwS mgv‡q G‡m G †`‡k e¨w³MZ MÖš’vMv‡ii cvkvcvwk 
MYMÖš’vMvi M‡o I‡V| wesk kZvãxi PZz_© `k‡K e¨w³MZ MÖš’vMvi, MYMÖš’vMv‡ii cvkvcvwk wk¶vqZb 
MÖš’vMvi, wewfbœ ms¯’v I msMV‡bi m‡½ we‡kl ai‡bi MÖš’vMvi M‡o DV‡Z ïiæ K‡i| G mg¯Í MÖš’vMvimg~n 
AvaywbK ˆeÁvwbK c×wZ‡Z cwiPvjbv Kivi Rb¨ ZLb cÖ‡qvRb nq wkw¶Z, cÖwkw¶Y cÖvß `¶ MÖš’vMvi 
Kg©xi| d‡j Av‡¯Í Av‡¯Í mgv‡R MÖš’vMvwiKZv Z_v MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi cÖ‡qvRb Abyf~Z n‡Z ïiæ 
K‡i| 
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gbRyiæj nK 
 
MÖš’vMvi wK?  

eZ©gv‡b MÖš’vMvi ej‡Z Ggb GKwU mvgvwRK cÖwZôvb‡K eySvq, †hLv‡b Zvr¶wbK ev fwel¨‡Z e¨env‡ii 
D‡Ï‡k¨ eB, cÎ-cwÎKv, cvÛywjwc, mvgwqKx, PvU©, g¨vc, †Møve, wdj¥, gvB‡µvwdj¥, gvB‡µwdm, g‡bvMÖvd, †iKW©, 
wPÎ, bKkv, K¨v‡mU, ¯øvvBW, wW·, B›Uvi‡bU, Kw¤úDUvimn Ab¨vb¨ AvaywbK Z_¨ mvgMÖx I AwWI wfR¨yqvj mvgMÖx 
cwiKwíZ I myôzfv‡e wbqwgZ msMÖn, msi¶Y, †kªwYKiY I weZi‡Yi Rb¨ mvwR‡q ivLv nq Ges cÖ‡qvR‡b 
e¨enviKvix‡`i gv‡S weZiY Kiv nq Zv‡K MÖš’vMvi ejv nq| Lye msw¶ßfv‡e ej‡Z †M‡j MÖš’vMvi nj Ávb msMÖn 
I weZiY †K›`ª| GK K_vq mf¨Zvi aviK, evnK I `c©Y nj MÖš’vMvi| 
 

†ckv wK?  
AwZ mvaviYfv‡e ej‡Z †M‡j ejv hvq Rxeb avi‡Yi Rb¨ Avgiv †h KvR K‡i A_© DcvR©b Kwi †mB 

KvRwU‡KB †ckv ejv nq| e¨vcK A‡_© ej‡Z †M‡j †Kvb we‡kl we`¨vq e„wËg~jK Ávb AvniY K‡i cvi`wk©Zv I 
`¶Zv AR©‡bi ci ev¯Íe Rxe‡b Gi cÖ‡qvM I e¨envi Øviv RxweKv wbe©v‡ni cÖqvm‡K †ckv e‡j| †hgb: wPwKrmv, 
AvBb, cÖ‡KŠkjx, PvU©vW© GKvD›U¨v›U cÖf„wZ †ckvi AvIZvf~³| 
 

MÖš’vMvwiKZv wK †ckv?  
jvB‡eªwiqvbkxc ev MÖš’vMvwiKZv †ckv wK bv G cÖ‡kœ hvevi Av‡M Avgv‡`i Rvbv cÖ‡qRb MÖš’vMvwiKZv wK? Avi †ckvB 
ev wK ? mnR K_vq MÖš’vMvwiK hv K‡ib Zv-B Zvi †ckv, bvg MÖš’vMvwiKZv| Ab¨fv‡e ejv hvq MÖš’vMv‡ii Rb¨ 
MÖš’vMvwiK hv K‡ib ZvB MÖš’vMvwiKZv| GK K_vq MÖš’vMvwi‡Ki KvRB MÖš’vMvwiKZv| Avevi †ckv ej‡Z eySvq †Kvb 
we‡kl we`¨vq e„wËg~jK wk¶vi gZ ZvwË¡K I e¨envwiK Ávb jvf K‡i cvi`wk©Zv I `¶Zv AR©‡bi ci ev¯Íe Rxe‡b 
Gi cÖ‡qvM I e¨envi Øviv RxweKv wbe©vn Kiv‡K †ckv e‡j| mvaviYZ †h hv K‡i, †mB g‡ZB †ckvi bvgKiY nq 
Ges †ckvi bvg w`‡q wbw`ó †ckvi †jvK‡`i wPwýZ Kiv nq ev Avjv`v Kiv nq| myZivs †ckvi msÁvi Av‡jv‡K 
MÖš’vMvwi‡Ki MÖš’vMvwiKZv nj GKwU †ckv| eZ©gv‡b MÖš’vMvwiKZv ïay GKwU †ckvB bq, eis GKwU Av`k© I 
m¤§vbRbK †ckv wn‡m‡e ¯x̂K…Z|  
 Zv Qvov wewfbœ mgvR weÁvbx †ckvi KZK¸‡jv ˆewkó Zz‡j a‡i‡Qb| †Kvb KvR‡K †ckv n‡Z n‡j †hgb-1) 
e„wËg~jK wk¶v MÖnY Ki‡Z nq 2) †ckvMZ Ávb I †hvMZ¨ _vK‡Z nq 3) †ckvMZ `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z nq   
 

/// পৃ া ০৩ 

MÖš’vMvi †ckvi Dbœq‡b †ckvRxwe msMVb¸‡jvi fzwgKv 
Ges MÖš’vMvwiK‡`i cÖZ¨vkv 
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4) †ckvMZ ¯x̂K…wZ _vK‡Z nq  5) †ckvMZ msMVb _vK‡Z 
nq  6) PvKwi ev Av‡qi †¶Î _vK‡Z nq 7) hy‡Mvc‡hvMx 
cvV¨ m~wP _vK‡Z nq| G mg¯Í ˆewkó¨¸‡jv _vK‡j †h †Kvb 
wk¶v †ckv wnmv‡e MY¨ n‡e| Av‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, 
MÖš’vMvwiKZvi, †ckvq ev wk¶vq EwjøwLZ ˆewkó¨My‡jv 
we`¨gvb| myZivs MÖš’vMvwiKZv GKwU †ckv| ïay †ckv bq 
eis GKwU Av`k© †ckv|  
 

†ckvRxবী msMVb ej‡Z wK eySvq? 

পশাজীবী msMVb nj Ggb GKwU msMVb hv †Kvb 

wbw`ó †ckvi †jvK‡`i Kv‡Ri `¶Zv I gvb e„w×mn mgv‡R 
gvb-gh©v`v e„w× K‡i gh©v`vc~Y© †ckv wn‡m‡e mgv‡R cÖwZôv 
Kivi wbwg‡Ë miKvi ev KZ©„c‡¶i KvQ †_‡K †ckvi wewfbœ 
m~‡hvM myweav Av`‡qi j‡¶¨ wbijmfv‡e KvR K‡i _v‡K| 
Ggb ai‡bi msMVb‡K mvaviYZ †ckvRxwe msMVb e‡j| 
evsjv‡`kmn we‡k¦i wewfbœ& †`‡k wewfbœ ai‡bi †ckvRxwe 
msMVb i‡q‡Q| evsjv‡`‡ki †¶‡Î †hgb: evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZ, evsjv‡`k e¨vsKvm© BDwbqb, evsjv‡`k cwienb 
gvwjK mwgwZ, W±im mwgwZ, nKvm© mwgwZ, mvsevw`K mwgwZ 
BZ¨vw`| 
 

†ckvi Dbœq‡b †ckvRxবী msMVb¸‡jvi fzwgKv 
 MÖš’vMvi eiYxq gvby‡li ¯îYxq m„wó mg~‡ni mymse× 
mgvnvi| †m Kvi‡Y MÖš’vMvi‡K K…wó I mf¨Zvi msi¶YvMvi 
ejv nq| cÖvPxb Kvj †_‡K G †`‡k MÖš’vMvi M‡o DV‡jI 
MÖš’vMvi‡K myôz I ˆeÁvwbKfv‡e cwiPvjbv Kivi Rb¨ †Zgb 
†Kvb e¨e¯’v wQj bv| wesk kZvãxi cÖvq Z…Zxq `kK ch©šÍ 
MÖš’vMvimg~n wPivPwiZ wbq‡g ev mbvZb c×wZ‡Z cwiPvwjZ 
nZ| †m wbq‡g myôzfv‡e Ávb msMÖn, msi¶Y, weZi‡Y 
bvbvwea mgm¨v nZ| Ebwesk kZvãxi gvSvgvwS mgv‡q G‡m 
G †`‡k e¨w³MZ MÖš’vMv‡ii cvkvcvwk MYMÖš’vMvi M‡o I‡V| 
wesk kZvãxi PZz_© `k‡K e¨w³MZ MÖš’vMvi, MYMÖš’vMv‡ii 
cvkvcvwk wk¶vqZb MÖš’vMvi, wewfbœ ms¯’v I msMV‡bi m‡½  
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we‡kl ai‡bi MÖš’vMvi M‡o DV‡Z ïiæ K‡i| G mg¯Í MÖš’vMvimg~n AvaywbK ˆeÁvwbK c×wZ‡Z cwiPvjbv Kivi 
Rb¨ ZLb cÖ‡qvRb nq wkw¶Z, cÖwkw¶Y cÖvß `¶ MÖš’vMvi Kg©xi| d‡j Av‡¯Í Av‡¯Í mgv‡R MÖš’vMvwiKZv Z_v 
MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi cÖ‡qvRb Abyf~Z n‡Z ïiæ K‡i| 
 

MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi m~Pbv ce©  
  evsjv‡`‡k MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi †Kvb e¨e¯’v bv _vKvq wesk kZvãxi gvSvgvwS mg‡q G‡m wewfbœ †kªwYi 
MÖš’vMvimg~n cwiPvjbvi Rb¨ wkw¶Z I †ckvMZ `¶Zv m¤úbœ MÖš’vMvwiK I MÖš’vMvi Kg©xi mgm¨vi cvkvcvwk 
MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi mgm¨v cÖKU AvKvi aviY K‡i| G gZve¯’vq  1952 mv‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi ZrKvjxb 
MÖš’vMvwiK dRj Bjvwni ZË¡veav‡b wZb gv‡mi GKwU cÖwk¶Y †Kvm© evsjv‡`‡k cÖ_g Pvjy nq| g~jZ MÖš’vMvi 
weÁvb wel‡q GKv‡WwgK cvV`vb GLvb †_‡KB ïiæ nq| wKš‘ GKwU gvÎ †Kvm© mgvc‡bi c‡iB GwU eÜ n‡q hvq| 
cieZ©xKv‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi `vwqZ¡ cÖvß MÖš’vMvwiK cÖ‡dmi bvwdR Avng‡`i KvQ †_‡K †gvnv¤§` wmwÏK Lvb 
KZ©„K MÖš’vMv‡ii `vwqZ¡ MÖnY Kivi ci Zvi †bZ…‡Z I ZË¡veav‡b 1955-56 wk¶v el© †_‡K 1959 mv‡ji g‡a¨ 
PviwU cÖwk¶Y †Kvm© cwiPvwjZ nq| GLvb †_‡KB wkw¶Z I †ckvMZ `¶Zv m¤úbœ MÖš’vMvwiK I MÖš’vMvi Kg©x †ei 
n‡Z _v‡K Ges MÖš’vMvi weÁvb wk¶v I  MÖš’vMvwiKZv †ckvi Av‡›`vjb ïiæ nq| 
 

1952 mv‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi ZrKvjxb MÖš’vMvwiK dRj Bjvwni ZË¡veav‡b wZb gv‡mi 
GKwU cÖwk¶Y †Kvm© evsjv‡`‡k cÖ_g Pvjy nq| g~jZ MÖš’vMvi weÁvb wel‡q GKv‡WwgK cvV`vb 

GLvb †_‡KB ïiæ nq| 
 

MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi mvwU©wd‡KU †Kvm© cÖeZ©b 
1956 mv‡j ZrKvjxb Ôc~e© cvwK¯’vb MÖš’vMvi mwgwZÕ MwVZ n‡j mwgwZi mfvcwZ †gvnv¤§` wmwÏK Lvb‡K 

cwiPvjK Ges †gvZvnvi Avjx Lvb‡K A‰eZwbK †m‡µUvix Kiv nq| Zv‡`i D‡Ïv‡M 1958 mv‡j ÔMÖš’vMvi weÁv‡bÕ 
Qq gv‡mi GKwU wbqwgZ mœvZKc~e© mvwU©wd‡KU  †Kvm© Pvjy Kiv nq| MÖš’vMvi weÁv‡bi GB GKv‡WwgK wk¶vi Qq 
gv‡mi mvwU©wd‡KU †Kvm©wU wbqwgZfv‡e Pvjy nevi d‡j G †`‡k MÖš’vMvi weÁv‡b GKv‡WwgK wk¶vi c_ myMg nq 
Ges MÖš’vMvi mwgwZi Av‡›`vjb †Rvi`vi nq| d‡j mœvZ‡KvËi GKeQi †gqv`x wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy Kivi Rb¨ †Rvi 
`vex IV‡Z ïiæ K‡i|  

 

MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi wW‡cøvgv I gv÷vi wWwMÖ †Kvm© cÖeZ©b  
 1958 mvj †_‡K GKv‡WwgK wk¶vq wkw¶Z mœvZK c~e© Qq gv‡mi mvwU©wd‡KU †Kvm© m¤úbœ Kiv QvÎ-QvÎxiv 
†`‡ki wewfbœ MÖš’vMvimg~‡n wb‡qvM cÖvß n‡q AZ¨šÍ mybv‡gi m‡½ cwiPvwjZ K‡i AvmwQj ZLb Zv‡`i g‡a¨ D”PZi 
ch©v‡q MÖš’vMvi weÁvb wk¶v Kivi Drmvn †e‡o hvq| G gZve¯’vq  MÖš’vMvi mwgwZ Kxfv‡e D”PZi ch©v‡q MÖš’vMvi 
weÁvb wk¶v †`qv hvq Zvi c_ LuyR‡Z _v‡K| AZtci XvKv wek¦ we`¨vj‡qi ZrKvjxb MÖš’vMvwiK †gvnv¤§` wmwÏK 
Lv‡bi HKvwšÍK cÖ‡Pôvq 1959 mvj †_‡K XvKv wek¦we`¨vj‡q GK eQi †gqv`x mœvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy Kiv 
nq| d‡j mœvZ‡KvËi wW‡cøvgv wWwMÖ cÖvßiv ZLb †`‡ki AmsL¨ K‡jR, wek¦we`¨vjq, miKvwi, †emiKvwi wewfbœ  
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cÖwZôv‡bi MÖš’vMv‡i PvKzix‡Z cÖ‡e‡ki m~‡hvM cvq|  
Ggwbfv‡e MÖš’vMvwiK I MÖš’vMvi Kg©x‡`i msL¨v w`b w`b e„w×i d‡j MÖš’vMvi mwgwZi m`m¨ msL¨v  Av‡iv 

†e‡o hvq Ges PvKzix‡Z D”PZi †¯‹‡j †eZ‡bi Avkvq MÖš’vMvi weÁv‡b gv÷vi wWwMÖ covi e¨e¯’v Kivi Rb¨ 
MÖš’vMvi mwgwZi Av‡›`vjb †Rvi`vi K‡i| hvi d‡j 1962-63 wk¶ve‡l© XvKv wek¦we`¨vj‡qi ZrKvjxb wW‡cøvgv 
†Kv‡m©i cwiPvjK I MÖš’vMvwiK †gvnv¤§` wmwÏK Lv‡bi †bZ…‡Z GK eQi †gqv`x wW‡cøvgvavix‡`i Rb¨ gv÷vi wWwMÖ 
†Kvm© Pvjy nq| GiB avivevwnKZvq 1964-65 wk¶vel© †_‡K XvKv wek¦we`¨vjq KZ©„c¶ MÖš’vMvi weÁvb‡K Kjv 
Abyl‡`i AIZvq GKwU c~Y©v½ wefvM wn‡m‡e Aby‡gv`b cÖ̀ vb K‡i K‡i| 1987-88 wk¶ve‡l© mœvZ‡KvËi wW‡cøvgv 
†Kvm© evwZj K‡i Zvi ¯’‡j 1988-89 wk¶vel© †_‡K bZzb cvV¨m~wP wb‡q wZb eQi †gqv`x mœvZK m¤§vb †Kvm© Pvjy 
K‡i Ges MÖš’vMvi weÁvb wefvM‡K MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wefvM bv‡g bZzb bvg KiY Kiv nq|  

 

XvKv wek¦we`¨vj‡qi GKvi c‡¶ G wecyj cwigvb Pvwn`v c~iY Kiv m¤¢e nw”Qj bv| d‡j 1974 
mv‡j evsjv‡`k wk¶v Kwgkb ivRkvnx, PUªMÖvg I Rvnv½xi bMi wek¦we`¨vj‡q mœvZ‡KvËi ch©v‡q 

MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi Rb¨ c„_K wefvM †Lvjvi mycvwik K‡ib| wKš‘ GKgvÎ ivRkvnx 
wek¦we`¨vjq Qvov A`¨vewa Ab¨ †Kvb wek¦we`¨vj‡q H mycvwik Kvh©Kix nqwb| 

 

MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi ỳÕeQi †gqv`x gv÷vi wWwMÖ †Kvm© cÖeZ©b 
 1971 mv‡j evsjv‡`k ¯v̂axb nevi c‡i †`‡ki cÖ‡qvR‡b miKvwi, †emiKvwi wewfbœ eo eo cÖwZôvb, 
gš¿Yvjq, `ßi, Awa`ßi, wk¶v I M‡elYv cÖwZôvb Ges AvšÍR©vwZK wewfbœ ms¯’vi m„wó nq Zvi m‡½ MÖš’vMvi I 
cÖwZwôZ nq| d‡j MÖš’vMvwiK, MÖš’vMvi Kg©xi cvkvcvwk MÖš’vMvi weÁvbx‡`i Pvwn`v †e‡o hvq| wKš‘ XvKv wek¦ 
we`¨vj‡qi GKvi c‡¶ G wecyj cwigvb Pvwn`v c~iY Kiv m¤¢e nw”Qj bv| d‡j 1974 mv‡j evsjv‡`k wk¶v Kwgkb 
ivRkvnx, PUªMÖvg I Rvnv½xi bMi wek¦we`¨vj‡q mœvZ‡KvËi ch©v‡q MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi Rb¨ c„_K wefvM †Lvjvi 
mycvwik K‡ib| wKš‘ GKgvÎ ivRkvnx wek¦we`¨vjq Qvov A`¨vewa Ab¨ †Kvb wek¦we`¨vj‡q H mycvwik Kvh©Kix 
nqwb| Ae‡k‡l MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi D”P wk¶vi c_ myMg Kivi Rb¨ evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi `ye©vi 
Av‡›`vj‡bi gy‡L XvKv wek¦we`¨vjq KZ…„c¶ 1975-76 wk¶v el© †_‡K GK eQi †gqv`x mœvZK †Kvm©  Pvjy †i‡L 
`yÕeQi †gqv`x gv÷vi wWwMÖ †Kvm© (Gg.G 1g ce© I Gg.G †kl ce©) Aby‡gv`b K‡i Ges 1976-77 wk¶v el© 
†_‡K G †Kv‡mi© Kvh©µg ïiæ nq|  
 

MÖš’vMvi weÁv‡b Gg.wdj I wcGBP.wW †Kvm© cÖeZ©b 
 †`‡k MÖš’vMvwiKZvi µgea©gvb Pvwn`vi cwi‡cÖw¶‡Z †ckvMZ wk¶vi m‡e©v”P wWMÖx AR©‡bi Rb¨ XvKv 
wek¦we`¨vjq 1975-76 wk¶vel© †_‡K MÖš’vMvi weÁv‡b D”PZi wk¶vi `yeQi †gqv`x gv÷v‡ivËi Gg.wdj †Kvm© 
cÖeZ©b K‡i Ges 1976-77 wk¶v el© †_‡K G †Kv‡mi© Kvh©µg ïiæ nq| AZci 1978-79 wk¶v el© †_‡K XvKv 
wek¦we`¨vjq MÖš’vMvi weÁv‡b wcGBP.wW †Kvm© Pvjy K‡i|  
 

/// পৃ া ০৬



 

  

অে াবর, ২০২০                                                                               বষ ০৩ সংখ া ০৮  www.librarianvoice.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivRkvnx wek¦we`¨vj‡qi Kvh©µg 
XvKv wek¦we`¨vj‡qi †ek K‡qK eQi ci 1991 mvj †_‡K ivRkvnx wek¦we`¨vjq GK eQi †gqv`x mœvZ‡KvËi 

wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy K‡i| cieZ©x‡Z 1993 mv‡j ivRkvnx wek¦we`¨vq mvgvwRK weÁvb Abyl‡`i Aax‡b MÖš’vMvi I 
Z_¨ weÁvb wefvM cÖwZwôZ nq Ges wZb eQi †gqv`x we.Gm.Gm m¤§vb †Kv‡m©i Kvh©µg© Pvjy K‡i| m¤§vb †Kvm© 
cÖ_g e¨vP mgvcbv‡šÍ 1996-97 wk¶vel© †_‡K GK eQi †gqv`x gv÷vm© †Kvm© Pvjy K‡i| 

 

evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi we‡kl Ae`vb  
  1971 mv‡j †`k ¯^vaxb nevi ci ZrKvjxb c~e© cvwK¯Ívb MÖš’vMvi mwgwZ evsjv‡`k Mªš’Mvi mwgwZ (j¨ve) 
bvg aviY K‡i| evsjv‡`k Mªš’Mvi mwgwZi wbijm cÖ‡Pôv I Av‡›`vj‡bi d‡j GK w`‡K †hgb XvKv wek¦we`¨vj‡qi 
Aax‡b MÖš’vMvi weÁvb wk¶vi cÖmvi jvf Ki‡Z _v‡K Ab¨w`‡K †Zgwb MÖš’vMvwiKZv †ckvRxwe‡`i PvKzixi Dbœ&qb 
NU‡Z _v‡K Ges Gg.wdj I wcGBP.wWi gZ m‡e©v”P wk¶v †Kvm© cÖeZ©b Kiv m¤¢e nq|  

ïay ZvB bq evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ (j¨ve) Zvi wbR¯ ̂D”P wkw¶Z I cÖwk¶Y cÖvß m`m¨‡`i wb‡q GKwU 
†Uªwbs Bbw÷wUDU cÖwZôvi gva¨‡g 1958 mvj †_‡K MÖš’vMvi weÁv‡b Qq gvm †gqv`x mvwU©wd‡KU †Kvm© Pvjy K‡i| 
AZtci 1987-88wk¶vel© †_‡K XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b mœvZ‡KvËÍi wW‡cøvgv †Kvm© evwZj K‡i 
Zvi ¯’‡j wZb eQi †gqv`x mœvZK m¤§vb †Kvm© Pvjy Ki‡j XvKv wek¦we`¨vj‡qi Aby‡iv‡a evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ 
1989-90wk¶v el© †_‡K MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b mœvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy K‡i| GiB aviv evwnKZvq 
evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ ZrKvjxb PviwU wefvMxq knimn eo eo †Rjv¸‡jv‡Z Bbw÷wUDU ¯’vcb K‡i MÖš’vMvi I 
Z_¨ weÁv‡b mœvZ‡KvËi wW‡cøvgv †Kvm© Pvjy K‡i MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wk¶vi Kvh©µg‡K AviI m¤cÖmviY K‡i| 
cieZ©x Kv‡j miKv‡ii bZzb bxwZgvjvi Av‡jv‡K Bbw÷wUDU¸‡jv 1998 mvj †_‡K RvZxq wek¦we`¨vj‡qi Awaf~³ 
n‡q cwiPvwjZ n‡”Q| Zv Qvov evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi HKvwšÍK cÖ‡Póvq XvKv wek¦we`¨vjq KZ©c¶ 1992 mvj 
†_‡K we.G.(cvk) wWwMÖ †Kv‡m©i cvV¨ m~wP‡Z MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb welq‡K Hw”QK welq wn‡m‡e wZb c‡Îi GKwU 
†Kvm© AšÍif~³ K‡i| Ggwbfv‡e Av‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ Zvi Rb¥jMœ †_‡K A`¨vewa 
evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi, MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wk¶v Ges MÖš’vMvi Kg©x‡`i †ckvi Dbœ&q‡b GK Kvh©Kix f~wgKv cvjb 
K‡i Avm‡Q| 

 eZ©gv‡b evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ (j¨ve) Qvov I MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i AviI A‡bK  msMV‡bi m„wó n‡q‡Q| 
hvi g‡a¨ evsjv‡`k MÖš’vMvwiK I Z_¨vqbwe` mwgwZ (†ewjW), evsjv‡`k, KvDwÝj Ae jvBeªwi †cÖv‡dkbvjm, 
evsjv‡`k (wmGjwcwe), evsjv‡`k K‡jR MÖš’vMvi mwgwZ, evsjv‡`k mnKvix MÖš’vMvi mwgwZ, evsjv‡`k mw¤§wjZ 
MÖš’vMvi †ckvRxwe †RvU, evsjv‡`k wcwUAvB MÖš’vMvi mwgwZ, MÖš’vMvi wkÿK cwil`, evsjv‡`k ¯‹zj jvB‡eªwi mwgwZ, 
G‡mvwm‡qkb Ae b¨vkjvBR GÛ bb Mf©‡g›U GKv‡WwgK jvB‡eªwi (G¨vb‡Rj), ¯‹zj jvB‡eªwi G‡mvwm‡qkb Ae 
evsjv‡`k (&GmGjGwe), †gWj¨ve cÖf…wZ| d‡j MÖš’vMvi Av‡›`vjb Av‡iv †Rviv‡jv n‡q‡Q| me msMVb¸‡jvi 
mw¤§wjZ cÖ‡Pôvi d‡j nq‡Zv Avgiv Avgv‡`i Kvw•LZ j‡ÿ †cŠu‡Q hve †m`wb †ekx `~‡i †bB|  
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MÖš’vMvi †ckvi Dbœq‡b পশাজীবী msMVb¸‡jvi mdjZv  
evsjv‡`‡k MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi BwZnvm Av‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, me©‡¶‡Î MÖš’vMvi Av‡›`vjb cy‡ivcywi 

mdj bv n‡jI wKQy wKQy  †¶‡Î †h mdj n‡q‡Q Zv ejv hvq| we‡kl K‡i MÖš’vMviwfwËK wewfbœ msMVb †hgb: 
evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ, evsjv‡`k MÖš’vMvwiK I Z_¨vqbwe` mwgwZ, KvDwÝj Ae jvB‡eªwi †cÖv‡dkbvjm&, evsjv‡`k, 
evsjv‡`k MÖš’vMvi cwil` cÖfwZ msMVb¸‡jv wewfbœ mg‡q cÖwZwôZ nevi d‡j MÖš’vMvi Av‡›`vjb Av‡iv †eMevb 
n‡q‡Q| Z‡e MÖš’vMvi Av‡›`vj‡b me‡P‡q AMÖYx f~wgKv cvjb K‡i‡Q evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ ev j¨ve Ges  
KvDwÝj Ae jvB‡eªwi †cÖv‡dkbvjm&, evsjv‡`k ev wmGjwcwe| we‡kl K‡i evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi HKvwšÍK 
cÖ‡Pôvq I ¯ŵµq Av‡›`vj‡bi d‡j AvR evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi †hgb AMÖMwZ n‡q‡Q †Zgwb MÖš’vMvwiKiv 
Zv‡`i nZvkvMÖš’ PvKzix Rxe‡b wKQyUv n‡jI gvb-gh©v`v e„w×mn miKvwi ¯x̂K…wZ †c‡Z ïiæ K‡i‡Q| evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZi cÖ‡Póvi d‡j MÖš’vMvi weÁv‡b mvwU©wd‡KU †Kvm©, wW‡cøvgv †Kvm©, RvZxq wek¦we`¨vj‡qi Aax‡b wWwMÖ ch©v‡q 
MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb welq AšÍf©~³ Kiv, miKvwi K‡j‡R mnKvix jvB‡eªwiqvb‡`i c‡`vbœwZi gva¨‡g jvB‡eªwiqvb 
c‡` c`vqb Kiv, we.wm.Gm cix¶vq MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb Hw”QK welq wn‡m‡e AšÍf©~³ Kiv, XvKvi k¨vgjxi 
Av`ve‡i mwgwZi wbR¯ ̂Kvh©vj‡qi Rb¨ Rwg µq Kiv cÖf„wZ KvR¸‡jv Kiv m¤¢e n‡q‡Q| Zv Qvov eZ©gv‡b XvKv I 
ivRkvnx wek¦we`¨vj‡q MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b Abvm©, gv÷vm©, Gg.wdj, wcGBP.wW Kiv‡bv nq| wewfbœ †emiKvwi 
wek¦we`¨vj‡qI MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b gv÷vm© †Kvm© Pvjy K‡i‡Q| myZivs †`‡k eZ©gv‡b †ckvRxwe MÖš’vMvwiK ˆZwii 
GKwU wiivU †¶Î ˆZwi n‡q‡Q| me©cwi evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi 15 `dv `vex ev Í̄evwqZ n‡j MÖš’vMvwiKZv †ckv 
GKwU m¤§vbRbK †ckv wn‡m‡e cwiwPwZ cv‡e Zv‡Z †Kvb m‡›`n †bB| 
 

MÖš’vMvi Av‡›`vj‡b me‡P‡q AMÖYx f~wgKv cvjb K‡i‡Q evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ ev j¨ve Ges 
KvDwÝj Ae jvB‡eªwi †cÖv‡dkbvjm&, evsjv‡`k ev wmGjwcwe| we‡kl K‡i evsjv‡`k MÖš’vMvi 
mwgwZi HKvwšÍK cÖ‡Pôvq I ¯ŵµq Av‡›`vj‡bi d‡j AvR evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi 
†hgb AMÖMwZ n‡q‡Q †Zgwb MÖš’vMvwiKiv Zv‡`i nZvkvMÖš’ PvKzix Rxe‡b wKQyUv n‡jI gvb-

gh©v`v e„w×mn miKvwi ¯^xK…wZ †c‡Z ïiæ K‡i‡Q| 

 
evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi me‡P‡q eo e¨_©Zv nj GLbI ch©šÍ evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi †h 
15 `dv `vex miKv‡ii Kv‡Q †ck K‡i‡Q Zvi AwaKvsk GLbI ch©šÍ ev¯Íevqb Ki‡Z cv‡i 
bvB| Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ nj MÖš’vMvwiK I mnKvix MÖš’vMvwiK‡`i Dchy³ †eZb †¯‹j I 

wk¶K‡`i mgvb c`gh©v`v cÖvwß GLbI ch©šÍ Av`vq nq bvB| GwUB GLb †ckvRxwe 
msMVb¸‡jvi Kv‡Q MÖš’vMvwiK‡`i me‡P‡q eo Ges GKgvÎ cÖZ¨vkv n‡q `uvwo‡q‡Q| 

 

MÖš’vMvwiK‡`i cÖZ¨vkv 
 Dc‡ii Av‡jvPbv †_‡K ejv hvq msMVb¸‡jv cÖwZôv‡bi gva¨‡g cÖwkwÿZ Rbej ˆZwi Qvov Avi †Kvb Kv‡R 

†Zgb mvdvj¨ AR©b Ki‡Z cv‡i bvB| evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZi me‡P‡q eo e¨_©Zv nj GLbI ch©šÍ evsjv‡`k 
MÖš’vMvi mwgwZi †h 15 `dv `vex miKv‡ii Kv‡Q †ck K‡i‡Q Zvi AwaKvsk GLbI ch©šÍ ev¯Íevqb Ki‡Z cv‡i bvB|  
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Zvi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ nj MÖš’vMvwiK I mnKvix MÖš’vMvwiK‡`i Dchy³ †eZb †¯‹j I wk¶K‡`i mgvb 
c`gh©v`v cÖvwß GLbI ch©šÍ Av`vq nq bvB| GwUB GLb †ckvRxwe msMVb¸‡jvi Kv‡Q MÖš’vMvwiK‡`i me‡P‡q eo 
Ges GKgvÎ cÖZ¨vkv n‡q ùvwo‡q‡Q| ZvQvov UvBg †¯‹j, Bbwµ‡g›U Av`vq Kiv, MÖš’vMvwiKZv †ckv‡K †UKwbK¨vj 
†ckv wn‡m‡e ¯x̂K…wZ I K¨vWvif~³ Kiv, MÖš’vMvi AvBb cÖYqb Kiv, MÖš’v‡ii Rb¨ c„_K gš¿Yvjq MVb Kiv cÖf„wZ 
mgm¨v¸‡jv †Zv †_‡KB †M‡Q|  

cwi‡k‡l Av‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq †h, evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ mg‡qi Pvwn`vi m‡½ m½wZ †i‡L cÖwkw¶Z 
MÖš’vMvwiK I MÖš’vMviwe` ˆZwi Kivi †¶‡Î †h cwigvb mvdvj¨ AR©b K‡i‡Q wVK †mB cwigvb e¨_©Zvi cwiPq w`‡q‡Q 
Zv‡`iB cÖwZôvb †_‡K mvwU©wd‡KU cÖvß I cÖwk¶Y cÖvß MÖš’vMvwiK I MÖš’vMviwe`‡`i Dchy³ m¤§vbRbK ¯’v‡b †cuŠ‡Q 
w`‡Z| Zey Avkvi K_v evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ I Ab¨vb¨ mn‡hvMx msMVb¸‡jvi Av‡›`vjb †_‡g †bB| Zv‡`i 
mw¤§wjZ Av‡›`vj‡bi d‡jB nqZ GKw`b  Avgiv MÖš’vMvwiK I MÖš’vMviwe`iv Avgv‡`i Kvw•¶Z j‡¶¨ †cuv‡Q hv‡ev| 
 me‡k‡l me©̄ Í‡ii mnKg©x †ckvRxwe fvB-†evb‡`i AvšÍwiK ï‡f”Qv I ab¨ev` Rvwb‡q Ges Avgiv Avgv‡`i 
wkÿK gh©v`v GKw`b cÖwZôv Ki‡Z cvie ‡mw`b †ekx `~‡i †bB| GB Avkvev` e¨v³ K‡i GLv‡bB †kl KiwQ| 
 

 
 

 
MÖš’cwÄ 
1| ingvb, †gv. wgRvbyi| MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb cwiwPwZ| 3q ms.| XvKv :wbD cÖMwZ cÖKvkbx ,2004| 570c„. 
2| Avng`, W±i bvwmi DÏxb| mgvR MÖš’vMvi I †hvMv‡hvM| XvKv : evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ, 1994| 210c„. 
3| nvwKg, †gv. AvwRRyj| evsjv‡`‡k MY-MÖš’vMvi Av‡›`vjb| Lyjbv : mxgv cÖKvkbx, 1994| 116c„. 
4| mvÕ`vZ Avjx, †gvnv¤§`| AvaywbK MÖš’vMvi I MÖš’vvwiKZv| XvKv : eY© wewPÎv, 1985| 112c„.    
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ু ল াগািরকেদর সমস া ও স াবনা 

আিবদ হাসান 
 

 

মাধ িমক লেভেল এক  ইংেরিজ প ারা াফ আমরা সবাই পেড়িছ স  হেলা Our School Library বা আমােদর 

িবদ ালয় াগার,এ  পড়েত িগেয় আমরা সবাই পেড়িছ একজন াগািরেকর দািয়  ও কতব , ু ল াগািরক ান 

িবতরণ কেরন, ান িবতরেণ সহায়তা কেরন, নতুন নতুন বই পড়েত অনুে রণা দন ইত ািদ। এক  িবদ ালেয়র াফ হয় 

দইু ধরেনর এক  হেলা িচং াফ অন  হেলা নন িচং াফ। নন িচং ােফর সং ায় বলা হেয়েছ, “নন িচং 

াফ বলেত িবদ ালেয়র তৃতীয় ও চতুথ িণর কমচারীেক বুঝায় " প া ের, িচং াফ বলেত যারা িশ ক, যারা 

সরাসির িশ াদােন জিড়ত তােদর বুঝায়। িশ া ম নালেয়র এক  াপেন ২০১৩ সােলর ৫ ম বলা হেয়েছ সহকাির 

াগািরকেদর নন িচং াফ থেক বাদ দওয়া হেলা। িক  দঃুখ জনক হেলও সত  সখােন এ ও বলা হয়িন য সহকারী 

াগািরকেদর িচং ােফ অ ভু  করা হেলা। সাধারণত নন িচং াফ থেক বাদ িদেল িচং ােফই পেড় সহকারী 

াগািরকগণ। ২০১৩ সাল থেক িচং াফ িবেবচনা কের সহকাির াগািরকগণ িশ ক িহেসেব িবদ ালয় পিরচালনা 

পিরষেদর ভাটও িদেয় আসেছন, আবার অনেকই বা চাস িরে েজনেট ভ ) আর(  হেয়েছন, আিম িনেজও আমার 

ু েলর িশ ক িতিনিধ বা  আর িছলাম। মূলত ০১/০১/২০১৭ সােল অ ত ািশত এক  কােলা আইন জারী হয় সহকাির  

াগািরকেদর উপর, যটােক অেনেকই বেল থােকন মরার উপর খরার ঘাঁ। ঢাকার মিতিঝল আইিডয়াল ু েলর সহকাির 

ধান িশ ক মাহবুবুর রহমান হাইেকােট রীট কেরন সহকারী ধান িশ ক কন িবদ ালেয়র পিরচালনা পিরষেদর সদস  

বা (  আর) হেত পারেবন না? হাইেকাট মাহবুবুর রহমােনর েলর জবাব িদেত িগেয় বেলন িবদ ালেয়র ধান িশ ক, 

সহকাির ধান িশ ক,সহকাির াগািরক,অিফস সহকাির বা খ কালীন িশ ক িবদ ালয় পিরচালনা পিরষেদর সদস  

হেত পারেবন না। তারপর থেকই সহকাির াগািরকেদর পিরচালনা পিরষেদর ভাটার করা হয়না, কােনা কােনা ু েল 

সহকাির াগািরকেদর িশ ক হািজরা খাতায় হািজরা িদেত দয়না িত ান ধান, আবার অেনক ু েল িশ ক হািজরা  

/// পৃ া ১০ 

বাংলােদেশর িত  মাধ িমক িবদ ালেয়ই 

এক  াগার আেছ, হাক সটা বড় িকংবা 

ছাট। াগােরর দািয়  পালেনর জন  

সরকার িত  মাধ িমক িবদ ালেয়ই একজন 

সহকাির াগািরক পদ  াফভূ  

কেরেছন। বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 

ধানম ী শখ হািসনা ২০১০ সাল থেকই 

এই পদ  মাধ িমেক সৃ  করেলও মা াসা ও 

কেলেজ তা পূব থেকই িছল। 
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খাতায় নাম নয় িত ান ধান। এই সমস া সমাধােনর জন  বিলড জাতীয় স ােবর সামেন মানবব ন 

কেরেছ,বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিত, বাংলােদশ সি িলত াগার পশাজীবী জাট ও বিলেডর আেয়াজেন 

জাতীয় শহীদ িমনােরর সামেন তীকী অনশন পালন করা হয় এবং দাবী তালা হয় সহকাির াগািরকেদর সহকাির িশ ক 

সম পদমযাদা দওয়ার জন ,এই িনউজ জাতীয় পযােয় ইেলক িনক ও ি  িমিডয়ায় আেস।  

িশ া ম নালেয়র এক  াপেন ২০১৩ সােলর ৫ ম বলা হেয়েছ সহকাির াগািরকেদর নন 
িচং াফ থেক বাদ দওয়া হেলা। িক  দঃুখ জনক হেলও সত  সখােন এ ও বলা হয়িন য 

সহকারী াগািরকেদর িচং ােফ অ ভু  করা হেলা। সাধারণত নন িচং াফ থেক বাদ 
িদেল িচং ােফই পেড় সহকারী াগািরকগণ। 

 

তারপর, ঢাকা িশ া বােডর চয়ারম ান িযিন াপন জারী কেরিছেলন তার সােথ যাগােযাগ করা হয়, তৎকালীন িডিজ 

মেহাদয় ও সােবক িশ া সিচব মেহাদেয়র সােথ ও যাগােযাগ করা হয়, বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিত ও ল ােবর 

মাধ েম,এমনিক সােবক সাংসদ াগার পশাজীবীেদর একমা  এমিপ আ ার জাহান মহান সংসেদও এ িবষেয়  

উ াপন কেরিছেলন,সবেশষ বিলেডর এক আেবদেন ু ল- কেলেজর সহকাির াগািরকেদর িশ ক মান িবষেয় িশ া 

ম নালেয়র এক  িম ং এ আেলাচনার জন  এেজ াভূ  করা হেয়িছল,িক  িবিসএস ক াডার িশ ক নতােদর 

িবেরাধীতায় এ  আর আেলার মুখ দেখিন। সবেশষ কােনা উপায় না পেয় বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিত ক ীয় 

িম ং কের িস া  নওয়া হয় মাধ িমক িবদ ালেয়র সকল সহকাির াগািরক িমেল এক  রীট করা হেব, এই রীেট সবার 

সা ব ক সহেযাগীয় পিরচািলত হেব। বাংলােদশ িবদ ালয় হাগার সিমিতর সভাপিত এ এফ এম কাম ল হাসােনর নতৃে  

১৮ জন বাদী হেয় হাইেকােট এক  রীট করা হয়। এই রীেটর াথিমক নািনর পর ল জাির কের জবাব চাওয়া হয় ঢাকা 

িশ া বােডর চয়ারম ান,মাউিশ িডিজ ও িশ া ম নালেয়র িসিনয়র সিচবেক কন সহকাির াগািরেকরা িশ ক 

সমমযাদা পােবনা।  এ িবষেয় জবাব িদেত চার স ােহর সময় দওয়া হয়। চার স াহ সমেয়র িভতের কােনা জবাব না 

দওয়ায় রীটকারীগণ চূড়া  নািনর জন  তািলকা ভূ  কেরন,িক  কািভড ১৯ এর কারেণ কাট ব  হওয়ায় মামলা 

িবর িছল। আর এক মােসর িভতেরই চূড়া  নািন হওয়ার স াবনা রেয়েছ। রীেট আমরা ডকুেম স িহেসেব দিশ এবং 

িবেদিশ অসংখ  তথ িদেয় সািজেয়িছ, আশাকির রীটকািরেদর পে ই রায় হেব।  

 
 

আিবদ হাসান 

যু  সাধারণ স াদক,                                                     
বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিত                                          

িসেলট িবভাগীয় কেরসপে , লাইে িরয়ান ভেয়স। 

/// পৃ া ১১ 
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  কনক মিনর ল ইসলাম 

ু ল, কেলজ ও িব িবদ ালেয় াগারেক বলা হয় ােনর উৎস ও ােনর সং হশালা। এক  দেশর িশ া, সং ৃ িত ও 

উ য়েনর কথা আেলািচত হেল সব থম বই ও লাইে িরর কথা চেল আেস। িক  বই পড়ার আ হ সৃ  িকভােব হেব ও 

াগার উ য়েনর কথা কখনও আেলািচত হয়না। একথা সবাই িব াস কের এক  জািতর মধা, মন, মনন ও মানিসক 

িবকােশ সবেচেয় পূণ ভূিমকা পালন কের াগার। অথচ বই ও াগারেক যারা পাঠকেদর কােছ সিঠকভােব ব বহার 

উপেযাগী কের গেড় তােলন তঁারাই থােকন সব সময় অবেহলায়। বলা হেয় থােক এক  দেশর িশ া, সং ৃ িত ও সা ব ক 

উ য়ন িনভর কের সেদেশর মানুেষর ান চচার উপর। বতমান সমেয় আমরা ান চচায় আ হী হেয়িছ বেলই আমরা 

আজ উ িতর মহাসড়েক পদাপণ কেরিছ। বতমান সমেয় িবিভ  ব ি  ও সামািজক িত ান তােদর িনজ উে ােগ াগার 

িত া করেছ। িবিভ  সরকাির, বসরকাির িত ান ও িব িবদ ালেয়র াগার েলােত িডিজটালাইেজশেনর ছঁায়া 

লাগেছ। যা আনে র।  

২০১০ সােলর জাতীয় িশ ানীিতেতও াগােরর  িতফিলত হেয়েছ। জাতীয় িশ ানীিতেত াগার স ে  বলা 

হেয়েছ “ াগার সভ তার দপণ বেল িবেবিচত। সামািজক িত ান িহেসেব াগার যমন এক  দেশর সা ব ক সাং ৃ িতক 

িবকাশগত মান িনধারেণর অন তম সূচক, তমিন াগার এক  িশ া িত ােনর াণেক  প। এক  িশ া 

িত ােনর িশ ার পিরেবশ ও এর ণগত মান ঐ িশ া িত ােনর াগার ব বহােরর াণ েনর মাধ েমই কাশ 

পায়। দেশর নাগিরকেদর জন  আনু ািনক িশ া বা জীবনব াপী িশ া এবং িশ ণ, গেবষণা, নীিত ও পিরক না ণয়ন 

ও িশ া হেণ াগার ও তথ েকে র ভূিমকা অন ীকায। ানীয়, জাতীয় ও আ জািতক যাগােযােগর মাধ েম ান ও 

তথ  সহজলভ  করার দািয়  হল াগার ও তথ েকে র। এই ত য়েক িভি  কের দেশর াগার ও তথ  ব ব া গেড় 

তালা হেব। 

সং ৃ িত ম ণালয় িনয়ি ত জাতীয় াগার ও পাবিলক িব িবদ ালয় েলার াগার থেক  কের কেলজসমূেহর 

াগার পযায় েম তথ যুি  ব ব ার আওতায় আনেত হেব এবং  থেকই এই ি য়া বা বায়েনর পদে প িনেত 

হেব।” জাতীয় িশ ানীিতর ধারাবািহকতায় ু ল ও কেলজ েলােত াগািরক, সহ াগািরক পেদর সৃ  হয় যা িবিভ  

িশ ানুরাগী মহেল বশ সমাদতৃ হয়। 

েত ক িশ া িত ােন াগািরক, সহ াগািরক সহ অন ান  পদ সৃ  করা িবষেয় জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ এর ২০তম 

অধ ােয়র কৗশল অংেশর ১০-১৩ ন ের বলা হেয়েছ- 

১০. নীিত, পিরক না ও সম য়গত সমস ার সমাধান ও উ য়েনর জন  িশ া, সং ৃ িত ও ানীয় সরকার ম ণালেয়র 

িতিনিধ সম েয় এক  সংিবিধব  এবং সা ব ক মযাদাস  কাযকর াগার কাউি ল াপন করা হেব। 

/// পৃ া ১২ 
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১১. ম ণালয়/ িবভাগ, অিধদ র ও পিরদ রেক িনজ িনজ শাসনাধীন াগার ও তথ েক েলার উ য়ন ও নতুন 

াগার াপনায় কাউি েলর পরামশ অনযুায়ী নীিত ও পিরক না ণয়ন করা হেব।  

১২. েত ক িশ া িত ােন াগািরক, সহ াগািরক সহ অন ান  পদ সৃ  করা ও তােদর যথাথ মযাদা িনধারণ করা 

হেব। 

গত ২৬ িডেস র ২০১৬ তািরেখ মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা কতৃক জািরকৃত 
পিরপে  ঢাকা বােডর অধীন সকল মাধ িমক ও উ মাধ িমক িবদ ালেয় কমরত সকল 

াগািরকেদর িশ েকর মযদা না িদেয় পিরপ  জাির করা হেয়েছ যা ১ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখ 
বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সংখ ায় কািশত হেয়েছ, তা কতখািন জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ ক 

অনুসরণ কের করা হেয়েছ। জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ ও মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, 
ঢাকা কতৃক জািরকৃত পিরপ  ল  করেল দখা যায় মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা 

স ূণভােব জাতীয় িশ ানীিতেক পাশ কা েয় পিরপ  জাির কেরেছ। 

 

এখন  হল গত ২৬ িডেস র ২০১৬ তািরেখ মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা কতৃক জািরকৃত পিরপে  

ঢাকা বােডর অধীন সকল মাধ িমক ও উ মাধ িমক িবদ ালেয় কমরত সকল াগািরকেদর িশ েকর মযদা না িদেয় 

পিরপ  জাির করা হেয়েছ যা ১ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখ বাংলােদশ গেজেটর অিতির  সংখ ায় কািশত হেয়েছ, তা 

কতখািন জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ ক অনসুরণ কের করা হেয়েছ। জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ ও মাধ িমক ও উ মাধ িমক 

িশ া বাড, ঢাকা কতৃক জািরকৃত পিরপ  ল  করেল দখা যায় মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড, ঢাকা স ূণভােব 

জাতীয় িশ ানীিতেক পাশ কা েয় পিরপ  জাির কেরেছ। মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ া বাড এমন ধরেণর পূণ 

পিরপ  জাির করার আেগ আেরা সময় িনেত পরেতা। 
 

পা বত  দশ ভারেত ু ল কেলেজ াগািরকেদর পদমযাদা িশ েকর মযাদার সমান। ভারেত িবিভ  েদেশ সাকুলার 

জাির কের ু ল কেলেজ াগািরকেদর পদমযাদা িনি ত করা হেয়েছ। পৃিথবীর উ ত দশ েলােতও াগািরকেদর 

িশ েকর পদমযাদা দওয়া হয়। 
 

দেশর সকল মাধ িমক ও উ মাধ িমক িবদ ালেয় কমরত াগািরকগণ াগার াস সহ অন ান  াস িনেয় থােকন 

এবং পাঠ  বইেয়র পাশাপািশ সৃজনশীল বইেয়র পাঠদােনর মাধ েম ছা  ছা ীেদর  মন মধা, মনন ও মানিসক িবকােশ 

সহায়তা কের। তাই দেশর সকল মাধ িমক ও উ মাধ িমক িবদ ালেয় কমরত াগািরকেদর অন ান  দেশর ন ায় 

িশ েকর মযাদা দান করা এখন সমেয়র দাবী। াগািরকেদর িশ েকর মযাদা না দওয়া হেল জাতীয় িশ ানীিতর 

পিরপূণ বা বায়ন স ব হেব না। তাই আশা কির   িবষয়  যথাযথ কতৃপ  ে র সিহত িবেবচনা করেবন। 
 

‡jLK: KbK gwbiæj Bmjvg 
jvB‡eªwiqvb, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq| 

B-‡gBj: kanokmonir@gmail.com 

/// পৃ া ১৩ 
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এ.েক.এম. ইয়ািমন আলী আক  রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন 

সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর নতুন সভাপিত 

 
জনাব এ.েক.এম. ইয়ািমন আলী আক  ২০০৩ সােল িবভােগর ভাষক িহেসেব যাগদান কেরন। এরপর 

িতিন মা েয় সহকাির অধ াপক এবং পের সহেযাগী অধ াপেক উ ীত হন। িতিন ২০১৩ সােল DRF 
(Doctoral Research Fellowship) লারশীেপর আওতায় Japan Advanced Institute of 
Science and Technology (JAIST) এর Graduate School of Knowledge Science হেত 

িপএইচিড া ােমর জন  জাপান গমণ কেরন।   

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক জনাব এ.েক.এম. ইয়ািমন আলী আক  স ার ক জানাই উ  

অিভন ন।  

ভেয়স ড ঃ 
সহেযাগী অধ াপক জনাব এ.েক.এম. ইয়ািমন আলী আক  রাজশাহী 

িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর 

নতুন সভাপিত িহেসেব দািয়  হন কেরেছন। কািভড-১৯ উ ূত 

পিরি িতেত া িবিধ মেন গত ২৩ আগ  িতিন িবদায়ী সভাপিত 

সহেযাগী অধ াপক জনাব মাহা দ খািলদ আলেমর কাছ থেক 

আনু ািনকভােব এ দািয়  হণ কেরন।   

I see libraries and librarians as frontline soldiers in the 
war against illiteracy and the lack of imagination. 

- Neil Gaiman 

/// পৃ া ১৪ 
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Rbve ingvb 2001 mv‡j gva¨wgK I 2003 mv‡j D”P gva¨wgK cvk K‡i 2004-2005 wkÿve‡l© XvKv 
wek¦we`¨vj‡qi Z_¨weÁvb I MÖš’vMvi e¨e¯’vcbv wefv‡M ̄ œvZK (m¤§vb) †kÖwY‡Z fwZ© nb| 2009 mv‡j ̄ œvZK (m¤§vb) 
Ges 2010 mv‡j ¯œvZ‡KvËi cixÿvq K…wZ‡Z¡i mv‡_ DËxY© nb| eZ©gv‡b RvZxq wek¦we`¨vj‡q ÕMÖš’vMv‡i Z_¨ I 
†hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨enviÕ-Gi Dci Ggwdj M‡elYv Ki‡Qb| 

এছাড়াও wZwb XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡ii A‡Uv‡gkb kvLvq Bbw÷wUDkbvj wicwRUwi (wW-†¯úm mdUAq¨vi), 

AbjvBb Rvb©vj wm‡÷g (I‡RGm mdUAq¨vi)  I AvBw_bwU‡KU (Gw›U াwRqvwiRg †PKvi) mdUAq¨vimn wewfbœ 

Kv‡Ri `vwq‡Z¡ i‡q‡Qb| MÖš’vMvwiKZvi cvkvcvwk wewfbœ M‡elYvi Kv‡R wZwb wb‡R‡K m¤ú„³ †i‡L‡Qb| G ch©šÍ 
Zuvi †jLv wewfbœ M‡elYv cÖeÜ †`‡k-we‡`‡k ¯x̂K…Z †idvW© Rvb©v‡j cÖKvwkZ n‡q‡Q| cvkvcvwk wZwb RvZxq 
wek¦we`¨vjq I Gi Awaf~³ K‡qKwU Bbw÷wUD‡U MÖš’vMvi I Z_¨weÁvb wel‡q Ges Gwkqvb BDwbfvwm©wU Ae 
evsjv‡`k-Gi Z_¨weÁvb I MÖš’vMvi e¨e¯’vcbv wefv‡M LÛKvjxb wkÿK wn‡m‡e cvV`vb Ki‡Qb| 

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক জনাব Avwbmyi ingvb ক জানাই উ  অিভন ন। 

/// পৃ া ১৫ 

পেদা িত  

আিনসরু রহমান  
ডপু  লাইে িরয়ান, ঢাকা িব িবদ ালয় াগার  

জনাব Avwbmyi ingvb MZ 30 Ryb 2020 mv‡j XvKv wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡i †WcywU 
jvB‡eªwiqvb wn‡m‡e c‡`vbœwZ jvf K‡ib| এর আেগ িতিন ২০১২ সােল একই িত ােন 

Rywbqi jvB‡eªwiqvb িহেসেব †hvM`vb K‡ib এবং 2016 mv‡j G¨vwm‡÷›U jvB‡eªwiqvb 
c‡` c‡`vbœwZ jvf K‡ib| 

 

 
  
হেত ২০০৬ সােল ি তীয় মা াস স  কেরন। পেদা িতর আেগ জনাব হা ন একই িত ােন সহকাির লাইে িরয়ান পেদ কমরত 
িছেলন। এছাড়াও িতিন বাংলােদশ াগার সিমিত (ল াব) এর সাংগঠিনক স াদেকর ায়  পালন করেছন।  

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক জনাব মাঃ হা নর রিশদেক জানাই অ িরক অিভন ন। 

মাঃ হার নর রিশদ 
লাইে িরয়ান, গণ াগার অিধদ র  
 
মাঃ হা নর রিশদ গণ াগার অিধদ ের লাইে িরয়ান (সহকাির পিরচালক) পেদ পেদা িত 
পেয়েছন।  িশ াজীবেন জনাব মাঃ হা নর রিশদ  ২০০২ সােল জগ াথ িব িবদ ালয় হেত 

রা িব ােন তাঁর থম মা াস স ে র পর ঢাকা িব িবদ ালেয়র াগার ও তথ িব ান িবভাগ  
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মাঃ জামাল উি ন CPI Achievement Contest 2020 এ িবজয়ী িনবািচত  

মাঃ জামাল উি ন CPI Achievement Contest 2020 
এর িবজয়ী িনবািচত হেয়েছন। CPI (Cultural 
Partnership Initiative) হেলা এক  কািরয়ান 

সহেযািগতা সং া যারা িশ া, সািহত  ও সং ৃ িত িনেয় কাজ কের 

থােক। CPI Achievement Contest এর মাধ েম 

উ য়নশীল দশ েলার অংশ হণকািরেদর কাছ থেক 

আইিডয়ার আহবান কের থােক এই িতেযািগতায় 

অংশ হণকািরেদর মধ  থেক জনাব মাঃ জামাল উি ন, 

ডপু  িডের র, বাংলােদশ জাতীয় াগার, থম ান 

অিধকার কেরন।  

তঁার এই অজেন আমরা আনি ত। 

/// পৃ া ১৬ 
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দইু দশ এক লাইে িরঃ হাসেকল লাইে ির ও অেপরা হাউজ 

মাহাবুবা আ ার 

 

ভারত সীমাে  যাে , িনমমভােব হত া সহ ,ন।জেল ব ীসহ অনাকাংিখত ঘটনা চলমা যাই হাক, আজ আমরা এমিন 
এক  লাইে িরর সােথ পিরচয় করাব য  ই দেশ অবি ত, লাইে িরেত যেত পাের ই দেশর মা ষ, লােগনা কােনা 
পাসেপাট বা িভসা।  

লাইে ির  কানাডা ও রা  সীমাে র এক  সীমানা রখার মে  অবি ত। দা িরক নামঃ Haskell Free 
Library and Opera House National Historic Site of Canada. 

ই দেশর এক লাইে িরেক অন  ও আকষণীয় কের েলেছ এর কানা । রা  অংেশ এর অব ান ৯৩ ক াসওেয়ল 
এিভিনউ ,ডািবলাইন, ভাম  এবং কানাডার অংেশ এর অব ান ানে ড, ইেবক।   

অ া  সাধারণ লাইে িরর মেতা এই হাসেকল লাইে িরেত রেয়েছ সাির সাির বই ও আলমাির। এই সীমােরখা কােনা 
দশ তির কেরিন। একরকম ইে  কেরই ই দেশর ভতর স ীিত বািড়েয় লেত এক শতক আেগ ক বডােরর 

মাঝখােন লাইে ির আর অেপরা হাউস িনমাণ কেরিছল হাসেকল পিরবার। তেব াপারটা সহজ না হেলও বতমােন 
লাইে ির  সীমানা িনেয় আগ কেদর তমন কান মাথা াথা নই বরং তারা উপেভাগ করন এ িবষয়  িভসা পাসেপাট 
ছাড়াই যিদ দয়া যায় পািড়। 

ি শ গণমা ম িবিবিসর এক িতেবদেন জানা যায়, লাইে ির র সামেন েল ন বাড, িশ েদর জ  রাখা বই েলা 
পেড়েছ রাে র খে । আর বাদবািক সব বডােরর অ পােশ, অথাৎ কানাডায়। 

দশকেদর কােছ সবেচেয় আকষণীয় বইেয়র সং হ িল। া  ও কানাডার ইিতহাস কি ক বই, সজ  লাইে িরয়ান ক 
হেত হয়,  ও ইংেরিজ ভাষায় পারদশ । কারণ সং হ িল সই ভাষার। 

 

/// পৃ া ১৭ 

কলকাতার রাজকািহনী  বা  িহি  বগমজান 
িসেনমা আমরা কমেবিশ সবাই দেখিছ। 
র াডি ফ লাইন বা ১৯৪৭ এর দশ িবভােগর 
ক ণ িচ  ও কত েলা নারীর আ া িতর িচ  
আমরা িভেত দিখ। এক  লাইন বা সীমা  
কত েলা জীবন ,১৯৪৭  ক িবপ  কের দয়  

েক  হেয় অ াবিধ চলেছই এর দশভাগ থ
আমরা ইিতহাস ◌র া ী হি । এখন 
বগমজানরা িনেজর িস াে র ওপর অটল না 

থাকেলও ,অ ােয়র িতবােদ জীবন না িদেলও 
সীমাে  হত া ব  নই। জেন না জেন মা ষ  
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/// পৃ া ১৮ 

লাইে ির র ােপ মাড়ােনা লাইন  অেনেকর ধারণা, এ  অিত ম করেত পােরননা। িবিবিস ক দয়া া াৎকাের 
লাইে ির র ণােব েণর দািয়ে  একজন কমকতা বেলন, লাইে িরেত যারা আেসন তারা য কান জায়গায় যেত পােরন, 
অেনেকই পিরবার িনেয় আেসন বডােরর কােছ েয়, বেস িবিভ  াইেল ছিব েলন| 

হাসেকল লাইে িরর অেপরা হাউেজর সােবক পিরচালক হাল িনউ ান বেলন, মানিচে র একটা রখা আমােদর িবভ  
করেব ,আলাদা কের দেব এটাই িনয়ম।  িক  এই াপার ই হাসেকল লাইে িরেক অন  কের েলেছ।েসটা মা ষেক 
আেরা কাছাকািছ এেনেছ। কী অ ূত াপার তাইনা ! 

অেপরা হাউজ র মে  িদেয় চেল গেছ ই দেশর সীমােরখা। া ই িসবল ম নােম পিরিচত ম  কানাডায় আর 
এর বিশরভাগ আসেনর মাঝখােন িদেয় চেল গেছ বডার , অেধক আসন আেমিরকায়। যখােন ই দেশই আপনার 
মাথােক রাখেত পারেবন আপিনও। লাইে ির পিরচালনার ােথ ই দেশর া হণ করেত হয়। এজ  কড়া িনরাপ া 

ব ায় পিরচািলত হয়। 

  
 

২০০১ সােলর ১১ সে র ইন টাওয়ার হামলার পের লাইে িরর সদর দরজার সামেন এক  আভ রীণ িনরাপ ার 
দািয়ে  এক  গািড় সাব িণক রাখা হয়। 

স িত এক দশক আেগ ন ন এিলেভটর াপন ক িনেয় লাইে ির ক প েক িবপােক পরেত হয়। িক  সম া হেলা 
ন িনেয় এিলেভটর যিদ বসােনা হয় কানাডায় তা ন আেমিরকায়। এেত মাটা অংেকর টাকা ণেত হে  ই দশেক। 

অবেশেষ িস া  নয়া হেলা, ন আেমিরকায় থাকেব। আর কানাডায় অবি ত এিলেভটর চলেব আকাশপথ িদেয়। তেব 
এমন সামিয়ক ঝােমলা ছাড়াও ই দেশর নাগিরকরা উপেভাগ কেরন লাইে িরর এমন াপনােক। লাইে ির  িনমােণর 
একমা  উে  িছল সবডার িমথি য়া ও ব ণ স ক  তির করা। 

ত ঃ িবিবিস, রার বাংলা, উইিকিপিডয়া  
 

মাহা বা আ ার 
সহকাির লাইে িরয়ান 

জলা সরকাির গণ াগার, িদনাজ র।  
উ রব  কেরসপে , লাইে িরয়ান ভেয়স।  
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বইেয়র নামঃ শবনম 

লখকঃ সয়দ মুজতবা আলী 
পৃ া সংখ াঃ ১৬০ 

 

 
কান খে রই নাম দনিন। ভােরর িশিশেরর িনেমেষ উধাও হেয় যাওয়া রহেস র মত এখােনও রহস  তরী কেরেছন। 

আদেত এ  েমর কািহনী। তেব সটা সব চিলত মেক যন ছািড়েয় গেছ।এই ম য তার সকল সাথকতা িনেয় 

বাংলার স ান মজনূঁন আর কাবুেলর এক পরমা সু রী শবনেমর দয় এক কের দয়।েকাথা থেক,কেব থেকই য এত 

অনুভূিত, এত আেবগ,এত গাঢ়তা িনেয় ম দখা িদল আর িকভােবই য িবে েদর এক মহাসমুে  এই দজুনেক এেন 

ফলল ওরা কন পাঠকও তা বুঝেত পারেবননা। অথচ স ম মূতমান, স ম একমুহূেতর জেন ও কেমিন, থেম যায়িন 

িক  ধরা-েছায়ার বাইের থেক গেছ।মজনূঁন একজায়গায় আপনমেনই এক ইরািন কিবর কাব  থেক াক টেন বেল  

" গাড়া আর শষ এই সৃ র জানা আেছ, বেলা,কার? 

াচীন এ-পঁুিথ গাড়া আর শেষ পাতা ক-  ঝরা তার।" 

সুলতানা সুিম  

বাংলােদেশর লখকেদর মেধ  যােদর লখনী জনি য়তা পেয়েছ 

তােদর মেধ  সয়দ মুজতবা আলী অন তম।তঁার দেশ-িবেদেশ, চাচা 

কািহনীর সরস ন সিত কােরর সরস বইে মী পাঠক মা ই 

জানেবন।আর শবনম, স তা পাঠেকর দেয় িচর ায়ী জায়গা কের 

িনেয়েছ।পাঠক মা ই পেড় দীঘ াস ফলেবন।েশষ হেয়ও শষ না 

হওয়ার অতৃি  িনেয় মেন মেন ভাবেবন,শবনম, ভােরর িশিশর,এক 

ফুটা মুে া, ভােরর আেবশ কাটেত না কাটেতই তুিম িনেমেষ উধাও। 

এই িবরেহর ক  ধু সই ম ভাগ া বাংলার িনরীহ স ান মজনূঁন এর 

একার ক  হেয় রয়িন, এর ভাগীদার য পাঠেকরাও।  

শবনম পেড়ই মেন হেব এক  অমর মকাব  পড়লাম।েয েমর 

কািহনী কােব  কােব  ডানা মেলেছ।েলখক এই উপন াস গেদ  

িলখেলও শবনেমর অমর েমর জ ,পিরণিত,িবে দ সবিকছুেক 

ভাষা িদেয়েছন কােব ।এই বই র মূল সৗ য  বিল বা সাথকতার 

কারণ বিল এই কািব ক প ই। উপন াস  িতন খে র। লখক  

বুক িরিভউ 
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আসেলই তা তাই। এই েমর  আর শষ ক জেনেছ হায়।অথচ টাও অজাে ই হেলা আর শষটা িকছু বুেঝ 

উঠার আেগই দার াে  হািজর। শবনম আর মজনুঁেনর ম সকল ইহজাগিতক চািহদার উে  িছল। উপন ােসর 

একজায়গায় মজনুঁেনর ভাবনায় তা খুব সু রভােব ধরা দয় "এক  কথা, দু  চাউিন, তােতই যন দেহর ুধা, দেয়র 

তৃ া, মেনর আকা া সব ঘুেচ যায়, সব পিরপূণ হেয় যায়।" 

এই মেক অবেহলা করেব, অবমূল ায়ন করেব এমন শি  কার আেছ হায়।এই ম য ঐ িরক।এই মেক বা চ েয় 

রাখার জেন  দখা সা াত, শ করার আর িক েয়াজন আেছ! শবনেমর একটু আকুিত "আমার িবরেহ অভ  হেয় 

যওনা,-ওটুকুেতই আমার চলেব" এেতই স ম জীব ,িচর ায়ী।  

শবনেম তখনকার কাবুেলর অব া খুব জীব ভােব ধরা িদেয়েছ।ইিতহাস,দশন,কাব , িকছু ে  িব ান সবিকছু িমিলেয়ই 

এই ম কািহনী।েসখােন এক  কেলেজর িশ ক মজনুঁেনর এক রােত নাটকীয়ভােব সদার আওর েজেবর সু রী, 

নবতী মেয় শবনেমর সােথ দখা হয়।েস দখা ণেয়র জ  দয়।পািরপা  ক সকল বাধা অিত ম কের একসময় স 

েমর িমলন হয়।।িক  এ য ব  ণ ায়ী, "আমার িমলেন অভ  হেয় যওনা" শবনেমর এই কথার রশ ধেরই যন 

িমলেনর কাল ফুেরায়।িবরেহর যা া  হয়।িক  স িবরহ িক এতই িবশাল,এতই দীঘ য আর শষ হেত চায়না! এই 

অেপ ায় থাকেত থাকেতই ফুরায় গ ।েলখক খুব কৗশেল যন পিরণিত এিড়েয় গেছন।েশষটা পাঠেকর হােত।এবার 

পাঠক চাইেল বাংলার বাকা ছেলটােক ক  িদেত পােরন অথবা দজুেনর িমলেনর মাধ েমই অধসমা  মেক সংসারী 

বানােত পােরন।  

শবনমেক িনেয় আর িকছু বলেত চাইনা। এক অেবাধ বা ালী ছেলর মেন এক ফাটা িশিশেরর মত েমর িনেমেষ উদয় 

হেয় আবার িনেমেষই উধাও হেয় যাওয়া রহস টুকুর মত এটাও রহস ই থাক।যারা পেড়নিন তারা একবার পেড় চ া করেত 

পােরন সই রহস  উদঘাটন করার।  

বই র পযােলাচনা িলখেত িগেয়ই আমার সকল অনভূুিতেকই তুেল ধেরিছ।সিত  বলেত এমন বড় মােপর একটা লখনীর 

আেলাচনা-সমােলাচনা করার যাগ তা নই আমার। িনেজর অনভুূিতর কােশই স অ মতাটুকু ঢাকা িদলাম। 

কৃত তা – লখক প  
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াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

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 

িত মােসর ৫ তািরেখ  

িবিচ া 
িত শিনবার 

 লাইে িরয়ান ভেয়স 
ফসবকু পাতায়  
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