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[০৩] 

মূল ব    

মানুেষর হাজার বছেরর িলিখত-অিলিখত সব ইিতহাস ঘিুমেয় আেছ এেককিট াগােরর ছাট ছাট 
তােক।  একমা  াগারই একিট িত ান যা বা েব আপনােক টাইম মিশেন কের ঘুিরেয় আনেত 
পাের সুদূর অতীত থেক।  তথ  িবে ারেনর এ যুেগ িতিনয়ত নতুন নতুন তথ  যু  হে  পৃিথবী 
নামক বইেয়র পাতায়।  আর এ পাতািট যখােন সংরি ত থাকেছ তার নামই াগাের।  একিট 

াগারেক ছাটখােটা একিট পৃিথবী বলেলও মেন হয় ভুল হেব না।  াগার ক িবরাট অ ভা ােরর 
সােথ তুলনা কের িব  া  সং ার একজন ড র বেলেছন " আপনার অ  দরকার ? াগাের চেল 
যান।  পৃিথবীর সরা অ েলার কারখানা হেলা লাইে ির।" 

বুি  ও মনেনর অনুশীলেনর েয়াজেন মানুষ ান আহরণ কের।  এই ান আহরেণর েটা উপায়। 
একিট িব মণ, অন িট মন। িব মণ অত  ব য়ব ল ও সময়সােপ ।  তাই এই প ায় 

ানভা ােরর িবিচ  সমােরাহ একজীবেন সং হ করা স ব হয় না।  এই অসাধ  সাধন িকছুটা হেলও 
স ব হয় াগােরর মাধ েম।  আর এ েয়র (  ও পাঠক) মলব ন স ব হয় াগােরর মাধ েম 
যার ধান চিরে  িযিন থােকন তার নাম াগািরক।  পাঠেকর চািহদা অনুযায়ী তথ  সাম ীর সং ান 
করা, সং হ করা, ি য়াকরণ ও সবা দওয়ার সােথ এবং াগােরর সািবক ব ব াপনার সােথ 
িযিন ওতে াতভােব জিড়ত থােকন িতিনই াগািরক। 

কন াগািরকতা পশা সবার সরা এবার তাহেল স িবষেয় আেলাকপাত করা যাক। 

 

১. মহৎ পশাঃ বতমান িতেযািগতাপূণ পৃিথবীেত িটেক থাকেত হেল সবার আেগ যটা েয়াজন তা 
হেলা তথ স েদ সমৃ  থাকা।  িশ ালেয় িশ াথী, িশ ক, কমকতা-কমচারী সকলেক চািহবামা  
সকল সবা দান কের থােকন একজন াগািরক। ধু িশ ােকে ই নয় িতিট ে  িতিট 

িত ােনর (সরকাির-েবসরকাির) কমকতা ও কমচারীেদর মেধ ও ান িবতরণ কের থােকন একজন 
আদশ াগািরক।এক এক জন জলা/উপেজলা াগািরক/সহকাির াগািরকগণ এক একিট 
জলা/উপেজলা তথ েকাষ িহেসেব কাজ কের থােকন।  জলার আপামর জনসাধারেণর মােঝ ঐ জলা 

সহ পুেরা পৃিথবীর িবিভ  ইিতহাস ও ঐিতহ  িনেয় নানা ধরেনর তথ  িবতরণ কের থােকন। চিলত 
কেয়কিট মহৎ পশার নাম উে খ করেল যােদর নাম থেমই আসেব তারা হেলন িশ ক ও িচিকৎসক। 
িশ েকরা ান িবতরণ কেরন বেল তারা মহৎ অপরপে  িচিকৎসেকরা সবা দান কেরন বেল 
তােদরেক মহৎ িহেসেব মান  করা হয়।  যেহতু ান িবতরণ ও সবা দান মহান পশা, তাই বলা 
যেতই পাের াগািরকতা একিট মহৎ পশা।  কারণ একজন াগািরক ান িবতরেনর মাধ েম 

একাধাের ব ি ,সমাজ ও দেশর অমূল  সবা দান কের থােকন। 



 

 

 জন, ২০২১   বষ ০৪  সংখ া ০৫   

 

 

  

 

  ২. িশ কেদর িশ কঃ একজন িশ ক ান িবতরণ কেরন বেল িতিন মহৎ সটা সবজন ীকৃত। 
িক  এটাও তা িঠক , িশ েকরা য ান িবতরণ কেরন স েলা আেস এই াগাের সংরি ত বই, 
অিভধান বা অন  কান সং হ থেক। আর স ান তােদর মেধ  িবতরণ কের থােকন একজন 

াগািরক ।েকান কান ে  পাঠ তিরেত আটেক গেল িতিন সরণাপ  হন একজন াগািরক 
এর।  একথাও িঠক য াগার সাম ীর পিরচয় ও ঢ় িবষয়ব  তুেল ধরার জন  একজন াগািরক 
িশ ক, কমকতা-কমচারী ও িশ াথীেদর পরামশ দান কের থােকন। কথািট যুি যু  য, 

াগািরক িশ কেদরও িশ ক।  

 

৩. সততাঃ এ পশার মূল িভি  সততা।  একজন াগািরক াহেকর তথ  িপপাসা অসৎ প ায ়
কানভােবই িনবারণ করেত পােরন না।  অেনক ে  সুেযাগ থাকেলও কতব  ও ািয়ে র বড়াজাল 

তােক কখেনা অসৎ হেত দয় না।  আর এটা এমন একটা পশা যখােন বল েয়াগপূবক ও অসৎ 
হবারও কান স াবনা নই।  সবেচেয় বড ়কথা, াহকেসবা যার মূলম  , অসৎ হবার স াবনা তার 
নই বলেলই চেল।  তাই মূলম  যার সততা, তার জন  সরা পশা াগািরকতা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪. ানাজনঃ একিট াগাের াগািরকতা করার দ ন ব াপক ানাজেনর সুেযাগ রেয়েছ।  িবিভ  
িবষেয় দ তা অজন করা স ব এ পশার মানুেষর। কৃত িব ান সই যার িপপাসা রেয়েছ 

ানাজেনর।  অন  পশার কমীেদর িনজ  খরেচ বই কনা বা াগাের িগেয় বই পড়া ছাড়া খুব 
কমই সুেযাগ রেয়েছ ানাজেনর।  িক  একজন াগািরক এর স সুেযাগটা সবেচেয় বিশ।  কারণ 
িতিন সবসময়ই সমূে র মােঝ অব ান কেরন।  কােজর ফাঁেক তার চাখ বইেয়র তােক যেত 
বাধ ।  তাই ানাজন সখােন আবশ ক। 

 তুরে র িবখ াত বাদ “ সৗ য একিদন তামােক ছেড় যােব, িক  ান িচরিদন তামার সােথ 
থাকেব”।  

 

 
 

[০৪] 
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৫. স ানীঃ সরকােরর িবিভ  িত ান ও ম ণালয় ভেদ াগািরকেদর বতন কাঠােমা ৩য় ড 
থেক  কের ৯ম ড এবং সহকারী াগািরকেদরেক ১০ম ড থেক ১৪ েড স ানী দান 

করা হেয় থােক। বসরকাির িত ান ভেদ ২০০০০ থেক ৭০০০০ পয  স ানী দান করা হয়।  যা 
ায় সব রকম লাভনীয় পশার সােথ সাম স পূণ।  তাই বলা যায় স ানীর িদক িবেবচনায়ও 
াগািরকতা অন তম সরা পশা। 

 

৬. গেবষণাঃ একজন াগািরক একজন ভােলা গেবষকও।েসবা দান করেত হেল াগার সং েহর 
উপর িব র ান লাভ করা আবশ ক। তাই বাধ তামূলক ভােবই তােক চুর পড়ােশানা করেত হয়। 
এছাড়াও িবিভ  ইিতহাস ও ঐিতহ  িনেয়ও তােক পু ানুপু ভােব িবে ষণ কের সবা দান করেত 
হয়।  যা তােক একজন উ মােনর গেবষক িহেসেব িত া কের।  এবং নতুন নতুন তথ  উে ািচত করেত 
উ ু  কের।আর এটা একজন াগািরকেক সবার থেক আলাদা কের।  
 

৭. সমাজেসবাঃ এখােন সমাজ বলেত বাঝােনা হয় একিট াগােরর ব বহারকারী ও তার আশপােশর 
লাকজন। একিট সমাজ/ িত ান/িশ ােক  কতটা উ ত তা বাঝা যায় তার াগার সং েহর উপর 

িভি  কের। একজন াগািরক সিমনার/সভা/িলফেলট/ে ািশউর িবতরেণর মাধ েম ঐ সমােজর 
মানুেষর মেধ  উ ত ান িবতরণ, সেচতনতা বৃি  ও আধুিনক ান িব ােনর িবিভ  শাখা শাখা 
স েক ধারণা দান কের থােকন।  যা তােদরেক উ ত সমাজ িত ায় কেয়কধাপ এিগেয় রােখ। 

 

িবখ াত লিখকা এিডথ ওয়ারটন বেলেছন “আেলা ছড়ােনার ’িট উপায় আেছ।  এক – িনেজ 
মামবািত হেয় েলা, ই – আয়নার মত আেলােক িতফিলত কেরা”।  আর াগার িনেজ 

মামবািত িহেসেব সবদা িলত থােক এবং একজন াগািরক আয়না হেয় স আেলা পুিতঅিলত 
কের থােকন। 

 

৮. মতাঃ াগার একিট ত  িত ান। িত ােনর অন তম একিট ত  অ  াগার। িতিট 
াগােরই কায স াদন ও পিরচালনার জন  িকছু কমকতা-কমচারী থােক।  আর এসকল কমীেদর 

শাসিনক ধােনর ািয়ে  থােকন একজন াগািরক।  তুলনামূলক কম হেলও বলা যেতই পাের য 
" াগািরকতা পশােতও পাওয়ার াি স িবদ মান।" 
 

৯. অবকাশঃ স ােহ িত ােনর িনয়ম অনুযায়ী অন সব কমকতােদর মতই অবকাশ যাপেনর সুেযাগ 
পেয় থােকন একজন াগািরক।  আবার অেনক সময় দীঘ অবকােশরও সুেযাগ থােক। যা একজন 
পশাজীিবেক মানিসকভােব ফু  রাখেত সাহায  কের।  

 

১০. িবেদশ মণঃ িবিভ  আ জািতক সভা-সে লেন উপি ত হবার অেনক বিশ সুেযাগ রেয়েছ এ 
পশািটেত।  অন ান  অেনক লাভনীয় ও চাকরীর বাজাের কিথত িবলাসব ল চাকরীেতও এ সুেযাগ অিত 

নগন ।  িবেদশ মণ একজন পশাজীিবর দ তা উ য়েন ব াপক ভূিমকা পালন কের।  

[০৫] 
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[০৮] 

 

১১. দশ সবার সুেযাগঃ একজন আদশ াগািরক একিট দেশর উ য়েন পূণ ভূিমকা রাখেত 
পােরন। উ ত সং েহর মাধ েম উ ত গেবষক তিরর মহৎ দািয়  পালন করেত পােরন একজন 

াগািরক ।  আর আমরা জািন উ ত গেবষণাই পাের একিট জািতেক অন ান  জািত থেক  পৃথক কের 
পিরিচত করেত। তাই বলা যায় শি শালী ও আধুিনক ান িনভর একিট জািত িত ায় একজন 

াগািরেকর ভুিমকা অন ীকায।  
 

১২. মানিসক চাপ কমায়  সাধারণত িট কাজ মানিসক শাি র জন  সহায়ক ভূিমকা পালন কের 
থােক।  একিট মানবেসবা আর অন িট বইেয়র সােথ থাকা।  একমা  এ পশায়ই স ব একসােথ েটাই 
স ব করা।  
 

১৩. সবজা াঃ একজন াগািরেকর সকল িবষেয় ান থাকা আবশ ক। কারন তার অিভধােন 
জািননা/পারব না বলার কান সুেযাগ নই। কান িকছু না জানা থাকেলও যুি  ব বহােরর মাধ েম 
সােথ সােথ াহকেসবা দান করা একজন াগািরক এর নিতক ািয় ।   
 

সািবক িদক িবেবচনায় বলার অেপ া রােখ না য াগািরকতাই  পশা। 

  

 

 

 

 

 

 

মাঃ সিলম রজা বা ী 
িশ াথী, তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।  

 

[০৬] 
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ম তা ম ত 

বাংলােদেশর বতমান পিরি িতেত াগািরকতা পশার 

মােনা য়েন দেুটা াবণা 
মাঃ আহসান হাবীব  

আিম অিত সাধারণ একজন বসরকাির কেলজ াগািরক বতমােন য পদিটর নামকরণ করা হেয়েছ 
াগার ভাষক িহেসেব, আমার ব ি গত অিভ তা ও জানার আ হ থেক িকছ ুতথ  সং হ কের আিম 

আমার ােণর এই পশার মােনা য়েন সবজেনর িবেবচনার জন  েটা াবনা উপ াপেনর চ া করিছ 
এবং িবষয়িট ভেব দখবার জন  সকেলর সদয় মেনােযাগ কামনা করিছ:-  
 

াবণা ১ : াগার ভাষক, সহঃ িশ ক ( াগার িব ান) িনেয়াগ হাক NTRCA বা 
এ ধরেনর নতুন কান কতৃপ  ারা:  

এখন পয  আমােদর দেশ াগািরতােক একিট অবেহিলত পশা িহেসেবই দেখন অেনেক।  বতমােন 
এখান হেত উ রেণর চ া চলেছ নানা ভােব, িশ ক মযাদা াি  এর মেধ  অন তম.... এই সমেয় এই 
পশার িত নতুনেদর আ হ বেড় যাে  বাঝা যায় (চাকুরী ত াশীেদর প অন  কান চাকিরর জন  

আেছ িকনা আমার জানা নাই িক  াগািরকতায় আেছ!!) অেনক পশাজীবীর ভাবনায় এখন িশ ক 
মযাদা িটেক থাকার সংশয় কারণ িহেসেব তারা মেন করেছন বতমােন এই পশায় নাম সব  িকছু 
িডে ামাধািরেদর যাগদান, যারা িডি  িনেত িঠকঠাক াশ পরী ায় অংশ হণ কেরেছন িকনা তােত 
অেনেকরই সে হ! যাই হাক সটা তােদর কােজর ধরেন বাঝা যাে  বা যােব। আেরকিট বড় কারণ 
মেন করা হে  লাকাল কিমিটর মাধ েম িনেয়াগ (এভােব িনেয়াগ া  একজন আিমও তাই য ণা 
অেনকটাই বুিঝ), এেত অেনক অেযাগ  াথীরা িবিভ ভােব িনেয়াগ পাে ন আর মধাবী িব িবদ ালয় 
পড়ুয়ারা কিমিটর সকল চািহদা পূরণ না করেত পারায় চাকির পাে ন না, এেত কের িব িবদ ালেয় 
অনাস মা াস করা িশ াথীরা এ পশা ও িবষেয়র িত আ াহীন হেয় পড়েছন, আশাহত হে ন।  এ 
সমস া থেক উ রেণর উপায় আমার মেন হয় এনিটআরিসএ এর মেতা কান িনেয়াগ কতৃপে র ারা 
িনেয়াগ িনয় ণ (এখােনও িকছ ুজিটলতা আেছ তেব তা উে ারণেযাগ .....) NTRCA বা এরকেমর কান 
কতপৃ  কতৃক িনেয়াগ িনয় ণ হেল যাগ  মধাবীরা িনেয়াগ পােব এবং পশাজীবী ও পশার মােনর 
উ য়ন হেব। িনেয়াগ িনেয়ও কােরাও কান সংশয় থাকেব না, অেযাগ রাও চাকির পােব না।  তখন িশ ক 
মযাদা িনেয়ও কােরা তীযক ম ব  নেত হেব না.... তাই আমার মেতা অেনেকরই আশা িনেয়াগ কান 
যথাযথ কতৃপে র মাধ েমই হাক, সটা হেত পাের NTRCA বা এ ধরেনরই নতুন কান কতৃপ । 

 

[০৭] 
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াবণা ২ : াগািরক পশার ড িনধারণঃ 

আমােদর াগািরকতা পশায় িবিভ  িত ােন াগািরক িনেয়াগ করা 
হয় যখােন পদবীর নাম াগািরক িক  বতন ঐ িত ােনর 

াইভােরর সমান বা কম।  ঐ সকল িত ােনর কতাব ি রা হয়েতা মেন 
কের এই াগািরেকর এখােন িক দরকার! য কউইেতা এটা চালােত 
পাের!! ... িবেশষ কের কািরগির ও মিডেকল কেলজ এবং িবিভ  
দ রাধীন াগার েলােত এ সমস া খুবই কট ও মানহািনকর।  তাই 
আমােদর চাওয়া িশ াে ে  ও িবিভ  দ ের সকল াগািরকেদর মান 
সমান ও িডং একই ধরেনর করা হাক, তমিন সহঃ াগািরক, 

াগার সহকািরেদরও একই ভােব মূল ায়ন করা হাক।  আর এ জন  
িশ া িত ান েলােত এিট ক পা  না রেখ িনয়িমত েমাশেনর 
ব ব া রেখ আ জািতক মান অনুযায়ী েবশনাির থেক সেবা  পযায় 
পয  পদমযাদা মানুযায়ী সাজােনা জ িরভােব দরকারী।  

াগািরকতা পশার ম-উ য়ন হাক, মযাদা সমু ত (সকল 
াগািরকতা িনিদ  একিট ছেক আসুক) হাক সকল াগার 

পশাজীবীেদর।   

ধন বাদ।  

 

মাঃ আহসান হাবীব  
াগািরক/ াগার ভাষক,  

ব ব ু কেলজ, রাজশাহী।  
২৮/০৫/২০২১  
 

িশ াে ে  ও িবিভ  
দ ের সকল 

াগািরকেদর মান 
সমান ও িডং একই 

ধরেনর করা হাক, 
তমিন সহঃ 

াগািরক, াগার 
সহকািরেদরও একই 
ভােব মূল ায়ন করা 
হাক।  আর এ জন  

িশ া িত ান েলােত 
এিট ক পা  না 

রেখ িনয়িমত 
েমাশেনর ব ব া 

রেখ আ জািতক মান 
অনুযায়ী েবশনাির 
থেক সেবা  পযায় 

পয  পদমযাদা 
মানুযায়ী সাজােনা 

জ িরভােব দরকারী।  

[০৮] 

ািফ ঃ ি  িপক
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াগার িশ ক- ভাষক িনেয়াগ সুপািরশ এনিটআরিসএর মাধ েম 
বসরকাির ুল কেলেজর াগার ও তথ  িব ান িবষেয়র সহকারী িশ ক ও াগার ভাষক পেদ 

িনেয়াগ সুপািরেশর দািয়  পল এনিটআরিসএ। বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতৃপে র 
(এনিটআরিসএর) মেধ েম এ পদ েলার িনেয়াগ সুপািরশ করার িনেদশনা জাির কেরেছ িশ া ম ণালয়।  
৩১ ম এ িনেদশনা আেদশ জাির কেরেছ ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ।  তেব, ৩১ ম আেদশ 
জািরর আেগ এসব পেদ িনেয়ােগ যােদর পরী া স  হেয় াথী চূড়া  হেয়েছ তারা িনেয়াগ ও 
এমিপওভু  হেত পারেবন।  ম ণালয় বলেছ, নতুন কের কান িশ া িত ান ম ােনিজং কিমিট বা গভিনং 
বিডর মাধ েম এ পদ েলােত িনেয়াগ িদেল তা অৈবধ বেল িবেবিচত হেব।  

ম ণালেয়র মাধ িমক ও উ িশ া িবভােগর অিতির  সিচব মািমনুর রিশদ আিমন া িরত আেদেশ 
বলা হেয়েছ, বসরকাির িশ া িত ােনর ( ুল ও কেলজ) জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০২১ 
অনুসাের ‘সহকারী িশ ক ( াগার ও তথ  িব ান)' (পেূবর পদ 'সহকারী াগািরক-ক াটালগার') এবং 
‘ াগার ভাষক’ (পূেবর পদ াগািরক) িনেয়ােগর ে  অন ান  এি  লেভেলর িশ েকর মত 
বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতপৃে র (এনিটআরিসএ) মাধ েম িনব ন পরী া হণ ও 

উ ীণেদর সনদ দয়াসহ যথাযথ ি য়া অনুসরণ কের িশ া িত ােনর চািহদার অনুকূেল িনেয়াগ 
সুপািরশ করেত হেব। 

আেদেশ আরও বলা হেয়েছ, ১৭তম িশ ক িনব ন পরী ার অংশ িহেসেব এ িট পেদ এনিটআরিসএ 
িসেলবাস ণয়নসহ িশ ক িনব ন পরী ার িব ি  কাশ করেব। তেব, এ আেদশ জািরর আেগ 
িবিধেমাতােবক যােদর িনেয়াগ পরী া স সহ ফল কাশ কের াথী চূড়া  করা হেয়েছ তারা যথাযথ 

ি য়ায় আেগর িনয়েম এমিপওভূ  হেত পারেবন। 

ম ণালয় বলেছ, এ আেদশ জািরর পর কােনা িশ া িত ােনর ম ােনিজং কিমিট বা গভিনংবিড বা 
অ াডহক কিমিট কতকৃ এ পদ েলােত িনেয়াগ দান করা যােব না। এ আেদশ জািরর পর এসব পেদ 
ম ােনিজং কিমিট বা গভিনং বিডর মাধ েম িনেয়াগ দয়া হেল তা অৈবধ িনেয়াগ বেল িবেবিচত হেব এবং 
তারা কােনাভােবই এমিপওভুি র আওতায় আসেব না। 

যথাযথ কতপৃে র অনুেমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেয়েছ এবং এিট অিবলে  কাযকর হেব বেলও 
আেদেশ উে খ কেরেছ িশ া ম ণালয়। 

দীঘ অেপ ার পর গত ২৮ মাচ জাির হওয়া বসরকাির ুল-কেলেজর এমিপও নীিতমালায় িশ ক মযাদা 
পেয়েছন ুল ও কেলেজ কমরত াগািরক এবং সহকারী াগািরক ও ক াটালগাররা। বসরকাির ুল 

ও কেলেজর এমিপও নীিতমালা ও জনবল কাঠােমােত াগািরকেদর পেদর নতুন নাম ‘ াগার ভাষক’ 
এবং সহকারী াগািরক কাম ক টালগারেদর পেদর নতুন নাম 'সহকারী িশ ক ( াগার ও তথ  িব ান)' 
করা হেয়েছ।  এবার পদ েলােত িনেয়ােগর দািয়  এনিটআরিসএেক দয়া হেলা। 

 

সূ ঃ দিনক িশ া 

[০৯] 
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[১০] 

ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভা স  লাইে ির  
দেশর অন তম বৃহ ম লাইে ির  

মাঃ রােশদ িনজামী  

মনেক সেতজ ও সািরত কের জীবনেক সু র েপ গেড় তালার জন  েয়াজন ান। িনেজেক জানা 
বা ান অজন করার যত েলা প া আেছ বই পড়া তার মেধ  অন তম।  িশ াথীেদর পােঠর াধীনতা 
ও াধীন িচ ার অবকাশ এর জন  াধীনভােব বই পড়া একা  েয়াজন।  যা পরবতীেত দশ ও জািত 
গঠেনর জন  কাযত ভুিমকা পালন কের।  আর াধীনভােব বইপড়ার জন  েয়াজন লাইে ির। 
পযােলাচনা করেলই বাঝা যায় লাইে ির হল একিট িশ া িত ােনর াণ তথা ােনর ধারক ও 
বাহক।  য দেশর াগার যত বিশ উ ত স দশ তত বিশ উ ত। 
 

আর এই মম বাক  অনুধাবন কেরই রাজধানী ঢাকার অদেূর ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভািসিট, 
ড ােফািডল াট িসিট, আ িলয়ােত িতি ত হেয়েছ এক ল  দশ হাজার (১১০০০০) য়ার িফট 
আয়তেনর ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভািসিট লাইে রী।  যখােন  একােডিমক বই সহ িবে র 
যাবতীয় ান যমন ইিতহাস, ধম, রাজনীিত, অথনীিত, কৃি  কালচার, সং ৃিত  ইত ািদ িবষেয়র উপের 
থের থের সাজােনা আেছ নতুন ও পুরেনা লাভনীয় সব বই।  এই লাইে িরেত বইেয়র কােলকশন খুব 
ভােলা, সব িমিলেয় রেয়েছ ায় এক ল  (১০০০০০)বই এর িবশাল সমাহার।  িড আই ইউ 
কিমউিনিটর সবাই এই লাইে িরর ম ার হেত পাের। বেস বেস বই পড়ার ব ব াটাও বশ চমৎকার, 
একসােথ ৭৫০ জন ব াবহারকারী এই লাইে ির ব াবহার করেত পাের , ম ার হেয় বই বাসায় িনেয় 
পড়ার সুেযাগ আেছ। 
 

সু  ও সু রভােব লাইেররী সবা দােনর জন  এই লাইে িরেত রেয়েছ বশ কেয়কিট সকশন যমন 
সাকেুলশন, ক াটালিগং এ  েসিসং, মইন াক, রফাের  এ  িরজাভ, িনউজেপপার এ  
িপিরওিডক াল, আকাইভস এ  অিডও িভজুয়াল ম ােটিরয়ালস ।  
 

এছাড়াও ব ব ুর গৗরবময় অবদানেক কবলই একিট জািতেক মুি  দওয়ার ে  নয,় তার ে র 
সানার বাংলা গঠেনর কােজ নতৃ  দওয়ার জন  এখােন তির হেয়েছ িবশাল আয়তন ও সং েহর 

সম েয় ব ব ু ও মুি যু  কনার। যা নতুন জে র এবং বাংলােদেশর সিত কার ইিতহােসর মেধ  
ব বধান পূরণ করেত ভূিমকা পালন করেব।   
 

সমেয়র সােথ তাল িমিলেয়  থাগত লাইে ির  সবার পাশাপািশ বতমােন সবেচেয় বিশ জনি য় ই-
লাইে ির সািভস।  রেয়েছ ই-িরেসাস াউিজং স ার।  এই ই-লাইে িরর মেধ  রেয়েছ ই-বুক, ই- 

াগার পিরিচিত  
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জানাল, ই-ম াগািজন, A-Z Database সহ ইউ িজ িস, ইউ িড এল এবং িবিভ  ন াশনাল এ  
ই ারন াশনাল কে ািশয়াম থেক সাব াইব করা ই-িরেসাস।  সমসামিয়ক লাইে ির সফটওয় ার েলা 
ব বহােরর মাধ েম বতমােন এই কেরানা পির িতেতও লাইে ির সবা থেম নই।  Open Athens 
এর মাধ েম এই লাইে ির ব বহারকারী িবে র য কান জায়গা থেক ই-িরেসাস েলােত এে স করেত 
পাের। VuFind এর মাধ েম একিট সািচং ব ব া আেছ যার কারেন আর আলাদা আলাদা ডাটােবজ এ 
সাচ  করার দরকার হয় না।  এছাড়া KOHA, DSpace তা  আেছই।  ছা  ছা ী এবং গেবষকেদর 
গেবষণা িরেপাট কতভাগ কৃত তা যাচাই করার জন  ব াবহার করা হয় Tunitin সফটওয় ার। 

 
এই লাইে িরর িবিভ  ােন িনভৃেত বেস বই পড়ার সুেযাগ যমন আেছ, তমিন আবার আেরক কােণ 
গেড় উেঠেছ ‘ক ােফ লাইে রী’, যখােন পড়ুয়ারা কিফর মেগ চুমুক িদেত িদেত বা হালকা িকছু খেত 
খেতই বই পড়েত পারেবন, আবার চাইেল সমমনােদর সােথ িনেয় বইেয়র গ  আর আ ায়ও মেত 

উঠেত পারেবন।এখােন পুরা লাইে িরজুেড় পাঠকেদর জন  রেয়েছ ি  WiFi াউিজংেয়র ব ব া। যা 
ড ােফািডল কিমউিনিটর বইে মীেদর জন  হেয় উেঠেছ এক ে র ভুবন ।    

ত ণ জ  ও যুবসমাজ ক মাদকসহ িবিভ  অপরাধ থেক মু  রাখার জন  বই পড়া ও খলাধুলার 
িবক  নই। তাই লাইে িরেক পাঠমুখর করার লে  পাঠকেদর পাঠ অিভ তা, অনুভূিত, উপলি  ও 
মত িবিনমেয়র লে  িনয়িমতভােব িবিভ  প ‘পাঠ-আ া’র আেয়াজন কের। 

মানুেষর মানিসক উৎকষতা, কাজকেম স তা, সামািজক দায়ব তা, উ ত জীবনযাপন— সেবাপির 
িনেজেক জানার জন  চাই লাইে ির। 

 

মাঃ রােশদ িনজামী  
এিস া  লাইে িরয়ান  
ড ােফািডল ই ারন শনাল ইউিনভািসিট  
 

[১১] 
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[১২] 

 

বৃ াগার : একজন িশ মনা াগািরেকর িশ কম! 
যু রাে র আইডােহার বািস া শারালী আিমেটজ হাওয়াড।  পশায় একজন 

াগািরক।  কেট ফলা শতবষী গােছর ঁিড় কােজ লািগেয় তরী কেরেছন ু াকৃিতর 
একিট াগার।  সই গ ই শানাে ন আিনকা তাবা ুম। 
 

গাছ এই নামিট নেলই সবার থেম আপনার 
মাথায় কী আেস বলুন তা!  ফল, ফুল িকংবা 
ছায়া? আমরা সব সময় দেখ এেসিছ গাছ 
আমােদর অি েজন দােনর মাধ েম াস- াস 
িনেত সাহায  কের, ঋতুেভেদ নানা ধরেনর ফুল 
উপহার দয়, অমতৃ ােদর ফল দয়, ত  গরেম 
ছায়া দান কের তাইনা!  

িক  আপনােদর এমন একিট গােছর গ  বিল য 
গাছেক  ান িবতরেণর মাধ ম িহেসব ব বহার 
করা হেয়েছ। খুব অ ুত নাে  তাইনা?  
নেত অ ুত হেলও যু রাে র আইডােহার 

বািস া শারালী আিমেটজ হাওয়াড বা েব তা 
কের দিখেয়েছন। ভ মিহলা পশায় একজন 

াগািরক। াগািরকতার পাশাপািশ িতিন 
একজন িশ ী ও বই বাঁধাইকারী িহেসেব কাজ 
কেরন।  
বছর দেশক আেগ িতিন পিরবার িনেয় বসবাস 
করার জন  যু রাে র আইডােহােত একিট বািড় 

য় কেরন।  বািড়র পাশ ঘঁেষ দাঁিড়েয় িছল ১১০ 
বছর বয়  গাছ।  এক কথায় গাছিট তােদর 

িতেবশীর মত। িক  বয়েসর ভাের ধীের ধীের 
গাছিটর ডাল েলােত পচন ধরিছল৷ 

আর এর মাধ েমই গে র । ২০১৮ সােলর 
মাঝামািঝ সমেয় দূভাগ বশত গাছিটর একিট ডাল 
ভ মিহলার ব ি গত গািড়র উপর ভেঙ পের, 
যার ফেল গািড়িট িত  হয়। িকছুিদেনর 
ব বধােন বািড়র আিঙনায় আেরা ডাল ভেঙ পরেত 
থােক।  যার ফেল এিটেক ঝুঁিকপূণ িহেসেব িবেবচনা 
করেত বাধ  হয় িমেসস হাওয়ােডর পিরবার। 
কননা গােছর ভেঙ যাওয়া ডাল থেক যেকােনা  

 

সময় হতাহত হওয়ার আশংকা থেকই যায়। তারা 
গাছিটেক কেট ফলার িস া  িনয়। িমেসস 
হাওয়াড ও তার পিরবার  গাছিটেক খুব পছ  
করেতন িক  কী আর করার বড় ধরেনর দূঘটনা 
এড়ােত গাছিট কঁেট ফলা জ ির। শি ক 
িচ াধারার অিধকারী িমেসস হাওয়াড শতবষী 
গাছিটর শষ ৃিত র ােথ স ূণ িভ ধমী একিট 
উেদ াগ িনেলন।  গাছিটর পঁেচ যাওয়া ডাল-পালা 

েলা কেঁট ফলা হেলও িতিন গােছর িন াংশ না 
কেট রেখ িদেয়িছেলন। একজন াগািরেকর 

বুি ম া ও িশি র সৃজনশীলতােক পুঁিজ কের 
গাছিটর িন াংশ িদেয় তির করেলন ু াকৃিতর 
একিট াগার। সৃি  হেলা বৃ াগােরর, এক 
িশ  মনা াগািরেকর িশ কম!  

গােছর িন াংশিট অথাৎ অবিশ  িড়িটর উ তা 
ায় ১০ ফুট। িমেসস হাওয়াড তার ামীর 

সেহােযািগতায় গােছর িড়িটেক ল াকৃিতর ঘের 
প িদেয় তােত ছায়াবৃত ছাদ যু  কের 

িদেয়িছেলন।  ছাদিট অেনকটা চৗচালা ঘেরর  

িফ 
চা 
র 
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[১৩] 

চােলর ন ায় চািরিদেক িকছটুা বিধত। বৃ  
াগারিটর অভ ের একিট ফানুস 

আকৃিতর বািত রেয়েছ। যা অ কাের 
আেলার ব ব া কের। াগারিটেত 
সৗ যবধেনর জন  তার পিরবােরর 

সদস রা িকছু কৃি ম বইেয়র ব ব া 
কেরিছেলন। ু াকৃিতর কৃি ম বই েলা 
বৃ  াগারিটর দরজায় পেরেকর সাহায  
ঝুিলেয় দয়া হয়। কৃি ম বই েলার মেধ  
Call of the Wild, Nancy Drew  

ভ মিহলা ২০১৮ সােলর ১০ িডেস র  তার ব ি গত ফইসবুক একাউে  বৃ  াগারিটর িকছু ছিব 
ব ুেদর সােথ শয়ার কেরন।  আইডােহার ানীয় সংবাদমাধ ম েলা তার এই উেদ াগ একিট িরেপাট 
আকাের কাশ কের। যা ানীয় জনগেণর মােঝ খুবই ইিতবাচক সারা ফেল। পরবতীেত জাতীয় 

কাশনা িল তার বৃ  াগােরর গ  ছাপায়।  ধীের ধীের পুেরা পৃিথবীর বই  মীরা িমেসস হাওয়ােডর 
এই শংসনীয় কাজ স েক জানেত  কের।  অেনেক তােক অনুকরণ কের এমন ু  াগার গেড় 
তুেল।  
একজন কৃিতে মীর এই অনন  উেদ াগ ানিবতরণেক একিট অনন  মা ায় পৗঁেছ িদেয়েছ। এই কােজর 
মাধ েম একিদেক িতিন যমন াগািরক পশােক স ািনত কেরেছন তমিন চলমান াগার আে ালনেক 

সািরত কেরেছন।  িনঃসে েহ তার এই উেদ াগ শংসার যাগ ।  িনজ িনজ অব ান থেক সবাই এমন 
িভ ধমী উেদ াগ িনেল ান চচার পথ িদেন িদেন অেনক অ সর হেব।  

তথ সূ  : www.littlefreelibrary.org  
ছিবঃ এটলাস ওবসিকউরা, িপ াের   

 
আিনকা তাবা মু 

াগার ও তথ  িব ান িবভাগ, 
লালমািটয়া মিহলা কেলজ, লালমািটয়া, ঢাকা।  
 

 

এবং The Grapes of Wrath এর মত ািসক বইেয়র পাশাপািশ Hush Little Alien, Harry 
Potter এবং Percy Jackson এর মত সমসামিয়ক জনি য় বই েলাও রেয়েছ।  িতিট কৃি ম বইেয় 
৩িট কের লাইন রেয়েছ যার িত লাইেন ৭িট কের অ র রেয়েছ। 
তেব াগােরর কৃত বই েলার দখা িমেল াচীন জানালা দয়া দরজার ওপাের। াগােরর দরজািট 
এমন উপাদােন তির, যা দখেল মেন হয় কান মধ যুগীয় ঘেরর দরজা। যা এিটেক একিট িভ ধমী 
না িনকতা দান কেরেছ। িমেসস হাওয়াড ও তার পিরবার িশ েদর পছ েকই াধান  িদেয়েছন। িমেসস 
হাওয়ােডর িতেবশী িশ রা, সহকমীরা, বা ােদর ুেলর ব ুরা ায়ই তার াগারিটেত আেসন।  তাই 
এই উ ু  বৃ  াগার থেক িশ রা বই ধার নয়। আবার অেনেক এই াগােরর সং হ বৃি করেণ 
িমেসস হাওয়াডেক বই উপহার দন।  এিট খুবই সু র একিট ি য়া।  
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৮৮ বছর পূেব রংপুের মিহলােদর াম মান 
লাইে ির এবং একজন মৗলভী খরাজ আলী 

 

 
উপমহােদেশর মা-েবানেদর ‘রা া করা, খাওয়া এবং আবারও রা া করা’, এই চে র মেধ ই বাঁধা িছল।  
শশেব কন া িহেসেব িপতার আ েয়, যৗবেন ী হেয় ামীর আ েয় এবং বাধেক  পুে র আ য় াি  

িছল নারী সমােজর িনয়িত।  

খরাজ আলী তাঁর ‘খাতুিনয়া সাকুেলিটং লাইে ির’র টা হেয়িছেলা মা  ৯৩িট বই িনেয়। এই 
লাইে িরর নােমর মেধ ই এর তাৎপয ও উে শ  িনিহত আেছ।  খাতুন শ িটর আিভধািনক অথ হে  
মিহলা।  

এই িত ােনর ঘাষণা পে  দখা যায় লাইে ির স েক লখা রেয়েছ, ‘A library for the 
women folk’. মােন দাঁড়াে  মিহলােদর জন ই এই লাইে ির।  ‘সাকুেলিটং’ ইংেরিজ শ  যার মােন 

াম মান।  অথাৎ মফ ল শহেরর স া  মিহলারা যারা খুব একটা মণ কেরন না তােদর জন  িতি ত 
লাইে িরর নাম রাখা হেয়েছ ‘খাতুিনয়া সাকেুলিটং লাইে ির’।  কাঁেধর ব ােগ বই িনেয় সাইেকল চািলেয় 
িতিন বািড় বািড় িগেয় বই িদেয় আসেতন এবং স াহাে  িগেয় ঐ বই ফরত িনেয় নতুন বই িদেয় 
আসেতন। 

কিব  রবী নাথ ঠাকুেরর সােথও মৗলভী খরাজ আলী ম েলর প ালাপ িছল। 
িতিন প  িলেখিছেলন কিব েক।  কিব র অসু তার কারেণ তাঁর পে  তাঁর 
ব ি গত সিচব অিনল চ  চ  সই পে র জবাব িদেয়িছেলন ১৬ জুন ১৯৩৯ ও ৯ 
জুলাই ১৯৩৯ ইং তািরেখ।  সােথ লাইে িরর জন  কিব  পািঠেয়িছেলন সাতিট বই। 

 

এই লাইে ির স েক কলকাতার আন বাজার পি কার ২৬ বশাখ ১৩৪২ ব া  তািরেখ কািশত 
সংবােদ বলা হয়, “খাতুিনয়া সাকেুলিটং লাইে ির নােম একিট লাইে ির মৗলভী খরাজ আলী কতকৃ 
ািপত হইয়ােছ।  লাইে িরর উে শ  অিশি ত ও অধ িশি ত মধ িব  পিরবােরর ীেলাক ও 

বািলকােদর মেধ  সৎ সািহত  চার। লাইে িরর িত াতা এক উদারেচতা ও উৎসাহী যুবক, িযিন 
িনেজই পু েকর বাঝা লইয়া িহ ু মুসলমান িনিবেশেষ সকেলর গৃেহ গৃেহ পু ক পৗঁছাইয়া থাকন। ”  

[১৪] 

শাহ িরয়াদ আেনায়ার ভ 
ভাবেত পােরন, আজ থেক ৮৮ বছর পূেব রংপরু শহের 
একিট াম মাণ লাইে ির িছল এবং তা ধুমা  মিহলােদর 
জন ! হ াঁ, রংপুেরর িবিভ  জনিহতকর, কল াণকর কােজর 
সােথ নারী সমােজর িশ া, ান অজেনর জন  একিট মহৎ 
কাজ কেরেছন মৗলভী খরাজ আলী।  ১৯৩৩ সােলর ২৫ 
অে াবর িত া কেরিছেলন ‘খাতুিনয়া সাকেুলিটং 
লাইে ির’, য লাইে িরেত নারীেদর আসেত হেব না।  
বাসায় বেসই নারীরা বই পড়ার সুেযাগ পােবন।  

ানাজেনর মাধ েম িনেজেদর িচনেত পারেবন।  

অথচ, সই সময় পয ও এমনিক তার অেনক পেরও এই  
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২য় আ জািতক ইনফরেমশন এ  নেলজ ম ােনজেম ট কনফাের  ২০২১  
মাঃ মিন ল ইসলাম 

ই  ওেয়  ইউিনভািসিট (ইডি উইউ), ঢাকা’র ‘ইনফরেমশন 
ািডস এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ’র উেদ ােগ আগামী ২৪-

২৬ জুন ঢাকায় ‘ইনফরেমশন এ  নেলজ ম ােনজেম ’ এর উপর 
২য় আ জািতক কনফাের  অনুি ত হেত যাে । িব ব াপী 
মহামািরর কারেণ সে লনিট ভাচয়ুািল অনুি ত হেব। 

এবােরর সে লেনর িতপাদ  হল “ টকসই াগার এবং তথ  িত ােনর জন  তথ  ও ান পিরচালনা, উ াবন 
এবং সেচতনতা” ।  টকশই াগার এবং তথ  িত ান িনি ত করেত এ সে লন তথ  ও ান তির, ান সংর ণ 
এবং িনয় ণ িবষেয় ােরাপ করেব।  পাশাপািশ এিট াগার এবং তথ  িত ােন িবিবধ পিরি িত মাকােবলায় 
স মতা সৃি েত উ াবন এবং সেচতনতার উপরও মেনািনেবশ করেব। 

ই  ওেয়  ইউিনভািসিটর ধান উপেদ া এবং িত াতা উপাচায এবং বাংলােদশ ব াংেকর া ন গভনর অধ াপক 
ডঃ মাহা দ ফরাসউি ন সে লেনর উপেদ া িহেসেব রেয়েছন। িবভােগর চয়ারম ান ও সহেযাগী অধ াপক ড. 
িদলারা বগম কনফােরে  সভাপিত  করেবন। 

িব ািরত জানুন http://iikm.ewubd.edu/ 
 

  

 

কিব  রবী নাথ ঠাকুেরর সােথও মৗলভী খরাজ আলী ম েলর প ালাপ িছল।  িতিন প  িলেখিছেলন 
কিব েক।  কিব র অসু তার কারেণ তাঁর পে  তাঁর ব ি গত সিচব অিনল চ  চ  সই পে র 
জবাব িদেয়িছেলন ১৬ জুন ১৯৩৯ ও ৯ জুলাই ১৯৩৯ ইং তািরেখ।  সােথ লাইে িরর জন  কিব  
পািঠেয়িছেলন সাতিট বই।  

এবার মৗলভী খরাজ আলী স েক িকছু বলা যাক।  ৫ বশাখ ১৩০০ ব াে  জ  হণ কেরন িতিন 
বতমান গাইবা া জলার পলাশবাড়ীর গেড়য়ায়।  িপতার নাম মৗলভী আলীম উি ন আহেমদ।  মাতা 
মাছাঃ কিরমনেনছা। িতিন ১৯১৬ সােল গাইবা া হাই ুল থেক েবিশকা পরী ায় উ ীণ হেয় 

ময়মনিসংহ এর আন  মাহন কেলেজ পড়েত যান।  িক  িপতা মারা যাবার কারেণ তার পে  আর 
পড়া না চািলেয় যাওয়া স ব হেলা না অথাভােব। জীবন জীিবকার তািগেদ চাকুরীেত যাগ িদেলন 
িসিভল কােট করানী পেদ।  রংপুর জজ কােটর রকড িকপার িহেসেব অবসর হণ কেরন ১৯৫২ 
সােল। ১৯২৬ সােল িতিন িববাহব েন আব  হন গাইবা ার ফুলছিড় উপেজলার মাজাহার উি েনর 
সােহেবর কন া সােজদা খাতুেনর সােথ।  রংপুর শহেরর মুি  পাড়ায় িছল তাঁর িনবাস।  দীঘজীবী মৗলভী 
খরাজ আলী ১৯৮৭ সােল ইে কাল কেরন। তাঁর স ােনরা আজ সমােজর িবিভ  ে  -মিহমায় 

ভা র। 

ছিবঃ আলী মােলকা  
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ডঃ িদলারা বগম ও এম. আল মামুন ইফলা’র আ িলক কিমিটর 
সদস  িনবািচত  
 

  
 
ইউিনেটর ম ােনজার এম. আল মামুন ইফলা’র এিশয়া-ওেশিনয়া আ িলক িবভাগ কিমিটর সদস  
িনবািচত হেয়েছন। এিশয়া-ওেশিনয়া ছাড়াও ইফলার ইউেরাপ, লািতন আেমিরকা ও ক ািরিবয়ান, 
মধ াচ  ও উ র আি কা, উ র আেমিরকা ও সাব-সাহারান আি কার আ িলক িতিনিধ িনবাচন করা 
হয়।  িনবািচত এই কিমিট আগামী আগ  ২০২১ থেক আগ  ২০২৩ পয  কাযকর থাকেব।  এসময় 
তারা পশাগত উ য়েন িবেশষত আ িলক পযােয় লাইে ির এবং ইফলার কায ম িনেয় কাজ কের 
যােবন।  
উে খ  ডঃ িদলারা বগম এবং জনাব এম. আল মামুন এর আেগ ইফলার িবিভ  কিমিটর সদস  িহেসেব 
সফলভােব ািয়  পালন কেরেছন।  লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক তাঁেদর জনেক জানাই উ  
অিভন ন।   
 

ভেয়স ড ঃ  

ই  ওেয়  ইউিনভািসিটর 
িডপাটেম  অব ইনফরেমশন 
ািডজ এ  লাইে ির 

ম ােনজেম  িবভােগর 
চয়ারপাসন এবং এেসািসেয়ট 
েফসর ডঃ িদলারা বগম এবং 

আইিসিডিডআর,িব’র লাইে ির 
এ  ইনফরেমশন সািভস  
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েফসর ডঃ মাঃ সাইফুল ইসলাম ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান 
ও াগার ব ব াপনা িবভােগর নতুন সভাপিত  

 
of Science and Technology (JAIST) এর Graduate School of Knowledge 
Science হেত িপএইচিড িড ী অজন কেরন। দশ-িবেদেশর িবিভ  নামী জানােল তাঁর অসংখ  
গেবষণা ব  কািশত হেয়েছ।   

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক ডঃ মাঃ সাইফুল ইসলাম স ারেক জানাই উ  অিভন ন।  

 

আিশক রায়হান, ঢািব িতিনিধঃ   
েফসর ডঃ মাঃ সাইফুল ইসলাম ঢাকা িব িবদ ালেয়র 

তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর নতুন সভাপিত 
িহেসেব যাগদান কেরেছন। গত ৮ ম ২০২১ িতিন িবদায়ী 
সভাপিত ডঃ কাজী মা াক গাউসুল হেকর কাছ থেক 
আনু ািনকভােব এ দািয়  হন কেরন।  

ডঃ সাইফুল ইসলাম ২০০৩ সােল ভাষক িহেসেব িবভােগ 
যাগদান কেরন।  এরপর ২০০৭ সােল সহকাির অধ াপক, ২০১২ 

সােল সহেযাগী অধ াপক এবং ২০১৬ সােল অধ াপেক উ ীত 
হন।  িতিন ২০১২ সােল Japan Advanced Institute 
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পি কার পাতা থেক 

সু ত বাসঃ 

িবেলেত গণপিরবহেন, িবেশষ কের েন 
যাতায়াতকারীেদর একটা বড় অংশ মেণর সমেয় 
বই পেড়। উপন াস, মণসািহত , ক িব ান, 
জীবনী থেক  কের রা ার বই বা সাশ াল 
িমিডয়ােত লাইক বাড়ােনার কায়দাকানুন–সং া  
বই—সব ধরেনর বই তারা পেড়।  অেনক সমেয় 
লুিকেয় বইেয়র নামটা দেখ িনই। গরেমর িদেন 
পােক বা কিফ শেপ একই দৃশ ।  বই পড়ার এ িচ  
ইউেরােপর সব দেশ ায় একই রকম। 

কেরানার কারেণ গণপিরবহেন চড়া এবং বাইের 
যাওয়া অেনকটাই সীিমত।  লকডাউেন িব ব াপী 
মানুেষর বই পড়া বেড় গেছ ায় ৩৫ শতাংশ। 
সবেচেয় চেয় বিশ বেড়েছ ভারেত, তারপর 
থাইল া  ও চীেন।  বইেয়র তািলকার শীেষ রেয়েছ 
উপন াস, িবেশষ কের েমর উপন াস। 
িনেয়লেসন নােমর এক সং ার জিরেপ দখা গেছ, 
৪১ শতাংশ ি িটশ নাগিরক লকডাউেনর আেগ 
স ােহ গেড় সােড় িতন ঘ া বই পড়েতন।  এখন 
পেড়ন ছয় ঘ ার মেতা।  জিরেপ কাশ, িডিজটাল 
বইেয়র জনি য়তা বাড়েলও কাগেজর বই িবি  
কেরই কাশকেদর মূল রাজগারটা আেস। 

দেশ-িবেদেশ বই পড়া এখন অেনক সহজ। 
অনলাইেন চাইেলই যেকােনা বই অডার দওয়া 
যায়।  এক বা ই িদেন বািড়েত হািজর হয় বই। 
আর িডিজটাল বই হেল তা চেল আেস িনেমেষই। 
আমােদর শশব বা কেশাের ভােলা বইেয়র নাম 
জানার জন  ব ু, িশ ক, আ ীয় জন আর 
লাইে িরয়ান িছল ভরসা। 

িবল গটস, ি ভ জবস, ওবামােদর যভােব বড় কেরেছ বই 

আমােদর শহের একটা লাইে ির িছল। বশ 
পুেরােনা।  িছল রািশয়ান বইেয়র অনুবাদ, মায়ূন 
আহেমদ, জাফর ইকবাল, সুনীল গে াপাধ ায়, 
শীেষ ু মুেখাপাধ ায়, সমেরশ মজুমদার, বু েদব 

হ—আরও কত কিব–সািহিত েকর বই। এ 
বই েলাই আমােদর হঠাৎ কের িকেশার থেক 
যুবকেক পিরণত কেরিছল।  ওই লখকেদর লখা 
দৃশ কে র মধ  িদেয় কত জায়গায় ঘুেরিছ, 
কতজেনর সে  পিরিচত হেয়িছ, তার িঠক নই। 
িনউইয়ক থেক প ািরস বা ডুয়ােসর জ ল। সুনীল 
পিরচয় করােলন আেমিরকার কিব অ ােলন 
িগ বােগর সে , িনেয় গেলন রবী নােথর পড়ার 
ঘের। জাফর ইকবাল িনেলন আেমিরকার বল 
ল াবেরটিরেত—আিব ােরর নানা গ  শানােত। 

সুনীল গে াপাধ ােয়র ছিবর দেশ কিবতার দেশ 
িকনেত গেল দাকািন বেলিছেলন,  ‘এ বয়েস 
কিবতার বই না পেড় জীবনী পড়া উিচত।’ আমার 
আর বলা হয়িন,  ‘এটা কিবতার বই না, 

মণকািহিন।’ আমােদর বেড় ওঠার সমেয় বই 
িছল িবেনাদেনর একটা বড় মাধ ম। অনু ােন, 
উৎসেব পুর ার বা উপহার িহেসেব দওয়া হেতা 
বই।  যিদও অিধকাংশই একািধকবার পড়া শরৎ বা 
বি মচে র রচনাসম , যার একািধক কিপ ায় 
সবার আলমািরেতই থাকত। পা ােত র 
দশ েলায় বইেয়র দাকােনর সংখ া কেম গেলও 

বইেয়র িত তােদর ভােলাবাসা বা মু তা কেমিন। 
কােজর সুবােদ নামকরা িব ানী থেক বড় 
কা ািনর কতােদর সং েশ আসেত হয় 

িনয়িমত। তাঁেদর বেড় ওঠা, ভাষা, ািত ািনক 
িশ া বা কাজ করার ধরন িভ ।  িক  একটা িবষেয় 
তাঁেদর সবারই দা ণ িমল।  সবাই িনয়ম কের  
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পেড়ন।  কউ পেড়ন শেখর বেশ, জানার তািগেদ, 
আবার কউবা পেড়ন ধ ুআনে র জন । 

এখন িতিদনই কাশ করা হয় ব েসলার 
বইেয়র তািলকা।  িসেড  থেক সফল 
উেদ া া বা ণী ব ি রা ক কান বই পড়েছন, 
স েলার সা িতক তািলকাও িতিনয়ত বর 

হে ।  বারাক ওবামার কথাই ধ ন।  বইেয়র 
পাকা। িসেড  থাকাকােল িতিদন রােত 

ঘুমােত যাওয়ার আেগ অ ত এক ঘ া বই 
পড়েতন িতিন।  কী নই সই বইেয়র তািলকায়? 

পিদ আেমিরকান সািহত , ইিতহাস, দশন থেক 
 কের রম  রচনা।   ওবামার িচ ােচতনার একটা 

বড় অংশই ভািবত হেয়েছ িবিভ  সমেয় তাঁর পড়া 
বই েলা থেক।  বলা হেয় থােক, িলংকেনর পের 
এখন পয  ওবামাই সবেচেয় পড়ুয়া মািকন 

িসেড । 

ওয়ােরন বােফট িবে র অন তম শীষ ধনী 
িবিনেয়াগকারী। শয়াের িবিনেয়াগ কের ব বসার 

েত িদেন মা  ২০ ডলার লাভ কেরিছেলন, গত 
বছের লােভর পিরমাণ িছল ৪৫ িবিলয়ন ডলার। 
িদেনর পাঁচ থেক ছয় ঘ া বই পেড়ন িতিন। তাঁর 
সাফেল র মূলম  কী—এমন  িজ াসা করা 
হেয়িছল মািকন সংবাদমাধ ম িসএনিবিসর এক 
সা াৎকাের। পােশ থাকা আলমািরেত থের থের 
সাজােনা বই দিখেয় বেলিছেলন,  ‘ িতিদন গেড় 
৫০০ পাতা পিড়। িতিদন-বছেরর পর বছর। 
আমার জানার পিরিধ এভােব বাড়েত থােক। সুেদর 
চ বৃি র মেতা।’ এত পড়ার কারেণই বাজার 
অথনীিতর ভিবষ ৎ গিত– কৃিত তাঁর চেয় ভােলা 
আর কউ হয়েতা অনুমান করেত পােরন না। 

মাইে াসফেটর িত াতা িবল গটেসর বই পড়ার 
ব াি  ও গিত— েটাই অিব াস ।  গটস বছের গেড় 
৫০িট বই পেড়ন।  অথাৎ িত স ােহ ায় একটা 
নতুন বই।  ঘ ায় গেড় ১৫০ পাতা পড়েত পােরন 
িতিন। িডিজটাল বইয়র চেয় কাগেজর বই তাঁর 
ি য়।  পড়ার সময় নাট নওয়াও তাঁর ভাব। 
গটস িনয়িমত তাঁর সা িতক পড়া বইেয়র  

তািলকা কাশ কেরন।  একােলর অন তম সরা 
িতভাবান যুি িবদ ও িবিনেয়াগকারী হেলন 

ইলন মা ; শীষ ধনীও বেট।  রেকট থেক গািড়—
সবই িতিন বানান।  মা  এক ব ৃতায় বেলিছেলন, 
বইেয়র মাধ েম িতিন বড় হেয়েছন। ছা াব ায় 
কােনা কােনা িদন একটানা ১০ ঘ া ক িব ান 

পেড়েছন।  আইজ াক আিসমেভর ক িব ান তাঁর 
ক নােক সমৃ  কেরেছ। 

ওয়ােরন বােফট িবে র অন তম শীষ ধনী 
িবিনেয়াগকারী। তাঁর সাফেল র মূলম  
কী—এমন  িজ াসা করা হেয়িছল 
মািকন সংবাদমাধ ম িসএনিবিসর এক 

সা াৎকাের। পােশ থাকা আলমািরেত থের 
থের সাজােনা বই দিখেয় বেলিছেলন, 

‘ িতিদন গেড় ৫০০ পাতা পিড়।’ 

অ াপেলর িত াতা ি ভ জবসও অেনক পড়েতন। 
িশ -সািহত  থেক  কের ােচ র সভ তা, 
বৗ দশন, িডজাইন বা টাইেপা ািফ—সবই িছল 

তািলকায়।  জবেসর জীবনীেত জানা যায়, তাঁর এই 
িব র পড়ােশানার ভাব পেড়িছল অ াপেলর 
িবিভ  াডাে র ক না আর িডজাইেন। 

ানিভি ক অথনীিতর মূল চািলকা শি  হেলা 
ক না। ক না থেকই তির হয় নতুন পেণ র 
ধারণা। বই পড়া ছাড়া ক নার ব াি  বা গভীরতা—
কােনাটাই বােড় না। বই মানুষেক কের তােল 

মানিবক আর সহনশীল।  ানিভি ক অথনীিতর 
এই নতুন িবে  িটেক থাকেত হেল ‘পড়ার বইেয়র’ 
বাইের পড়ার অভ াসটা বাড়ােত হেব। 
 

ড. সু ত বাস বাসী বাংলােদিশ এবং ব জািতক 
ওষুধ কা ািনর িরসাচ অ া  ডেভলপেম  
িবভােগর ভাইস িসেড  
 

সূ ঃ থম আেলা 
০২/০৬/২০২১  

 
[২০] 
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তার ণ ে েমর এক সাহসী উপাখ ান 

আ ু াহ আল মাহমুদ 

সং ৃত ন হন েত’র বাংলা হয় যার য় নই, মৃতু  
নই, িবনাশ নই। এিট মূলত একিট আ ৈজবিনক 

উপন াস।  ‘ন হন েত’ িনেয় বলেত গেল বলেত 
হেব ‘লা নুই ব লী’ িনেয়ও। ছেলেবলার িমক 
িমচা এিলয়ােদর ( লখেকর ভাষায় িমচা ইউি ড) 
রামািনয়ান ভাষায় লখা ‘ মে য়ী’র (ফরািস-লা 

নুই ব লী, ১৯৫০; ইংেরিজ- ব ল নাইটস, 
১৯৯৩) িতউ র িহেসেব মে য়ী দবী লেখন 
‘ন হন েত’ । ‘লা নুই ব লী’ থম কােশর ায় 
চার দশক পর কািশত হয় ‘ন হন েত’ । ১৯৭৬ 
সােল ‘ন নহ েত’র জন  মে য়ী দবী সািহত  
একােডিম পরু াের ভূিষত হন।  

কািহনী সংে পঃ  
দি ণ কলকাতার ভবানীপুর। ১৯৩০ সাল।  কলকাতা িব িবদ ালেয়র অধ াপক, সং ৃত ভাষার পি ত 
সুের নাথ দাশ  একিদন বািড়েত িনেয় এেলন তারঁ এক ইউেরািপয়ান ছা  িমচা এিলয়াদেক।  বািড়র 
একিট ঘর বরা  হেলা তাঁর থাকার জন ।  উে শ  িমচা এই পিরবাের ছেলর মেতা থাকেব এবং পিরবােরর 
সদস রাও িভনেদশী এই মানুষিটর সং শ পােব।  ভারতীয় সং ৃিত িনেয় বল আ হ থাকায় িমচাও 
একসময় িমেশ গেলন পিরবারিটর সােথ।  কলকাতার এই িব ত সমােজর পািরবািরক আবেহ এেস 
িমচার পিরিচিত বাড়েত থােক বাঙািলর পািরবািরক-সামািজক সং ৃিতর সােথ।  িমচার িশ ক গৃহকতা 
সুের নাথ তারঁ বড় স ান ষাড়শী কন া অমৃতােক (ৈমে য়ী দবী) ািয়  দন এই িবেদিশ ত ণেক 
বাংলা শখােনার এবং িমচােক ভার দন অমৃতােক ফরািস শখােনার।  িক  ঘটনা েম এই ই ত ণ-
ত ণী এেক অেন র িত বল হেয় পেড়ন।  তেব খৃ ান িমচা আর িহ ু অমৃতার সই ম আর পূণতা 
পায়িন।  এই ণেয়র কথা জানা-জািন হেল সুের নাথ িমচােক বািড় থেক বর কের দন।  এরপর আরও  
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িকছুিদন ভারেত ছ ছাড়া জীবনযাপন কের িমচা ইউেরােপ িফের যান।  সখােন ১৯৩৩ সােল তাঁেদর ণয় 
কািহনী িনেয় রামািনয়ান ভাষায় “ মে য়ী” িলেখন।  মূলত উপন াসিটর ফরািস অনুবাদ “লা নুই ব িল” 

কােশর পর এিট িবপুল জনি য়তা লাভ কের। পরবতীেত িমচা এিলয়াদ একজন খ াত ধম তাি ক, 
লখক ও দাশিনক িহেসেব িনেজেক িতি ত কেরন।  িতিন ঘর-সংসারও  কেরন। ততিদেন মে য়ী 
দবীও ড. মেনােমাহন সনেক িবেয় কের সংসাির হন।  

মে য়ী দবী তােক িনেয় লখা ‘লা নুই ব লী’ স েক জেনেছন অেনক পের।  জেনও ব িদন এটা 
িনেয় খুব একটা গা কেরনিন।  এমনিক উিনশশত িত া  এবং ছা া  সােল ইউেরাপ মেণ গেলও িমচা 
স েক খুব বিশ খাঁজ নওয়ার েয়াজনেবাধ কেরনিন িতিন।  এর ব  বছর পর ১৯৭২ সােল এক ব ুর 
মাধ েম ফরািস থেক অনুবাদ কিরেয় বইিট পেড়ন এবং বইেয় িমচা তােঁদর শারীিরক স ক িনেয় 
িলেখেছন জেন মমাহত হন। একই সােথ িতিন অনুভব কেরন একবােরর জন  হেলও িমচার সােথ তাঁর 
দখা হওয়া উিচৎ-‘ওেক একবার দেখ আসেত আমার হেবই। ’ 

 

   
 

দীঘ ায় চি শ বছর পর জীবেনর থম ম আবার ঝড় তােল মে য়ীর জীবেন।  সুেযাগও আেস। 
আেমিরকার িশকােগােত তােক আম ণ জানােনা হয় রবী নােথর উপর ব ৃতা দওয়ার জন ।  িমচা তখন 
িশকােগা িব িবদ ালেয়র অধ াপক।  িব িবদ ালয় লাইে িরর এক কাণায় দখা হয় িমচা আর মে য়ীর। 

বশ িকছ ু িচিঠ িলেখও কন উ র পানিন মে য়ীর এমন ে র জবােব িমচা বেলন- “ঐ তা বলিছ 
আমার সই অতুলনীয় অিভ তা এত সু র য আিম ভািবিন আর তােক শ করা যায়-তাই তামােক 
আিম দশকােলর অতীত কের রেখ িদেয়িছ।”  

 

তা েণ  িমচা 
এিলয়াদ ও মে য়ী 
দবী।   

ছিব-উইিকিপিডয়া 
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***** 

সািহেত র মানদ  ধ ু লখার কা কােয নয় বরং তার জীবন ঘিন তার ওপরও িনভর কের।  লখেকর 
ব ি জীবেনর অনুভব যখন লখক িনেজই িলখেত বেসন তখন িনঃসে েহ সই কােজর সািহত  আেবদন 
ব ণ বেড় যায়।  

 
 

পুেরা ‘ন হন েত’ জুেড় কিব  রবী নাথ ঠাকুেরর সােথ মে য়ী দবীর দ তার পিরচয় খুঁেজ পাওয়া 
যায়।  যখনই কান মানিসক সংশেয় ভুেগেছন, ছুেট গেছন কিবর কােছ।  কিবও তাঁর হমাখা জীবনেবাধ 
থেক সমাধান িদেয় গেছন।  এমনিক ামীর চাকুরীর সুবােদ মে য়ী দবী যখন দািজিলংেয়র মংপুেত 

থাকেতন তখন কিব  বশ কেয়কবার তাঁর আম ণ হণ কের সখােন িগেয়িছেলন। িহমালেয়র 
পাদেদেশর পাহােড়র ওপর বরফ ঢাকা শহর মংপুর অপূব নসিগক শাভা কিবেক মু  কেরিছল। 
পরবতীেত মে য়ী দবীর এই বািড়িটেকই রবী  যা ঘের পা িরত করা হয়।    

িমচা এিলয়াদ মে য়ী দবীেক কথা িদেয়িছেলন তাঁেদর জেনর জীবনকােল ‘লা নুই ব লী’র ইংেরিজ 
অনুবাদ কািশত হেব না।  স অনুযায়ী মে য়ী দবীর মৃতু র চার বছর পর ১৯৯৩ সােল ইউিনভািসিট 
অব িশকােগা স হেত কািশত হয় এর ইংেরিজ অনুবাদ। পেরর বছরই িশকােগা স েটা 
উপন াসেকই ভিলউম আকাের একই মলােট কাশ কের।  

অপরিদেক িমচা এিলয়ােদর ‘লা নুই ব লী’র উপর িভি  কের ১৯৮৮ সােল পিরচালক িনেকালাস তজ 
িনমাণ কেরন ‘দ া ব লী নাইট’ নােম িসেনমা।  এেত িমচা এিলয়াদ ও মে য়ী দবীর চিরে  অিভনয় 
কেরন িহউগ া  ও সুি য়া পাঠক।  ১৯৯৯ সােল মুি  পাওয়া স য় লীলা বানসািল পিরচািলত ‘হাম 
িদল দ চুেক সানাম’ চলি িটর কািহনী এই উপন াস ারা অনু ািণত হেলও পিরচালক সই ঋণ ীকার 
কেরন িন।  

 

পড়  জীবেন 
িশকােগা িব িবদ ালয় 
লাইে িরেত িমচা ও 
মে য়ী।  

ছিব- রিডও 
রামািনয়া   
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