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মূল ব

মানব াগার
য াগার মানুেষর কথা বেল
আমােদর জীবন দেঘ র িহসােব
ছাট। িশ িহেসেব জ
হেণর
মধ িদেয় জীবন
হয় আর
মৃতু র মাধ েম সমাি ঘেট। তবুও
আমােদর এই ু জীবেন কতশত
গ রেয়েছ, জীবেন কত উ ানপতেনর মুেখামুিখ হেত হয়
আমােদর। মানুেষর
একিট সহজাত ভাব হে 'মানুষ সবসময় এেক অপেরর জীবনেক জানেত চায়'।
মানুেষর এই সহজাত বৃি র কথা মাথায় রেখ ব ি জীবেনর সােথ ঘেট যাওয়া গ এবং ক না
শি র সােথ সি কের কিব-সািহিত করা যুেগ যুেগ রচনা কেরেছন। বইেয়র পাতায় পাতায় রেয়েছ
মানুেষর জীবেনর গ ! এসব
কখেনা আমােদর িবেনাদেনর খারাক হয়, কখেনা আমােদর মন
খারােপর স ী হয়, কখেনা আমােদর অনুে রণা দয়, কখেনা আে াপলি েত সাহায কের, কখেনা
আবার জীবন চলার পথ দশক িহেসেব কাজ কের। গ িকংবা উপন াস সবিকছু তা মানুষেক িঘের।
আ া একবার ভাবুন তা এমন একিট াগােরর কথা যখােন বই থাকেবনা, থাকেব মানুষ! ধ ন
আপিন আ হত া থেক িফের আসা মানুেষর নতুন কের জীবন গাছােনার গ জানেত কান বই নয়
বরং এ ধরেনর অিভ তার স ুখীন হেয়েছ এমন একজন মানুেষর কাছ থেক তার জীবেনর গ
নেলন! রামা কর না িবষয়টা? ডনমােক এমন একিট াগার আেছ যখােন বইেয়র পিরবেত
মানুষ থােকন। এই াগাের িগেয় আপিন বই নয় বরং মানুষ পড়েত পারেবন অথাৎ মানুেষর সােথ
কথা বলেত পারেবন।
ি য় পাঠক ডনমােকর মানব াগার িনেয় বলার ারে আিম মানব াগার ধারণািট স েক একটু
সংি আেলাচনা কের িনি । মানব াগার হে এমন একিট অলাভজনক সামািজক সংগঠন যা
সমােজ বষম ও কুসং ােরর িশকার এমন িকছু িনপীিড়ত মানুষেক বই িহেসেব উপ াপন কের এবং
সমােজর নানা পযােয়র বষম ও কুসং ার স েক আেলাচনা কের। মানব াগার ধারণািটেক
াগার িহেসেব উে খ করা হেলও এখােন সাধারণ াগােরর ন ায় বই থােকনা, বরং মানুষেক বই
িহেসেব উপ াপন করা হয়। আ হী পাঠকরা াগােরর স ােসবক অথাৎ যারা মানব বই িহেসেব
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কাজ কেরন তােদর কাছ থেক ৩০ িমিনট সময় ধার িনেয় িনিদ িবষেয়
আেলাচনা ও েয়াজেন
করেত পােরন। যিদ িনধািরত ৩০ িমিনেট
আেলাচনা শষ না হয় তাহেল অিতির ১০ িমিনট চেয় আেবদন করেত
পােরন।

মানব াগার
ধারণািটেক াগার
িহেসেব উে খ করা
হেলও এখােন সাধারণ
াগােরর ন ায় বই
থােকনা, বরং মানুষেক
বই িহেসেব উপ াপন
করা হয়। আ হী
পাঠকরা াগােরর
স ােসবক অথাৎ
যারা মানব বই িহেসেব
কাজ কেরন তােদর
কাছ থেক ৩০ িমিনট
সময় ধার িনেয় িনিদ
িবষেয় আেলাচনা ও
েয়াজেন
করেত
পােরন। যিদ িনধািরত
৩০ িমিনেট আেলাচনা
শষ না হয় তাহেল
অিতির ১০ িমিনট
চেয় আেবদন করেত
পােরন।

চলুন এবার ডনমােকর মানব াগােরর সূচনা ও বতমান অব া স েক
িব ািরত আেলাচনা কির। ২০০০ সােল ডনমােকর ানীয় সংগীত
উৎসব Roskilde Festival' য় একিট ক িহসােব যা া
কের
মানব াগার।
ডনমােকর কােপনেহেগেন অনুি ত এই সংগীত
উৎসেব একদল ত ন "মানব াগার" নােম একিট ইেভ চালু কেরন।
অনু ানিট পিরচালনার উেদ াগ হণ কেরিছেলন রিন ও তার সহেদার
ড ািন আবারেগল এবং তার সহকমী আসমা মৗনা ও ি ে াফার
এিরকেসন। পরবতীেত এিট Danish Youth NGO Stop Volden
(Stop the Violence) এর সােথ সংযু হেয় কায ম চািলেয় যায়।
Danish Youth NGO Stop Volden (Stop the Violence)
সং ািট আেমিরকান প দ ভােয়ােল আে ালন ারা অনু ািণত।
Roskilde Festival' য় অনুি ত মানব াগার ইেভ িট দিনক আট
ঘ া কের মাট ৪ িদন কেথাপকথন চালু রেখিছল এবং এেত ১০০০
এরও বিশ লাক অংশ িনেয়িছল।
অনু ােন অংশ হণকারীেদর একিট খালা বই িহসােব ধার িনেত আম ণ
জানােনা হেয়িছল। এই অনু ােন ৫০ জেনরও বিশ লাক কািশত
হেয়িছেলন। তােদর মেধ একজন মুসিলম, একজন সাংবািদক, িত ী
ফুটবল াব Brondby ও FC Copenhagen এর খেলায়াড়,
পুিলশকমী, পািকং অিফসার, ি টাউন ি ি য়ানার নােমর একজন নারী
('খারাপ' িতেবিশ িহেসেব দখােনার জন ), সংখ ালঘু, আিদবাসী,
যৗনকমী, সমকামী, া েজ ার, আ হত া চ াকারী উপি ত িছেলন
মানব বই িহেসেব। এছাড়াও আেরা অেনক ণী-েপশার মানুষ উপি ত
িছেলন।
বতমান িবে মানব বই খুবই র পূণ ভাব ফলেছ, মানব বইেয়র
সুিবশাল সং হ পাঠকেদরেক পছ মত মানব বইেয়র সাি ধ পাওয়ার
সুেযাগ কের দয়। ফেল তারা সামেন বেস থাকা বই প মানুষিটর
সামািজক রীিতনীিত, সামািজক সং ার ও জীবনযাপন স িকত িবষেয়
ই ামত
ও আেলাচনা করেত পােরন। এই িভ ধমী ও রামা কর
অিভ তা িনেত হাজােররও বিশ পাঠক মুি ত বইেয়র পিরবেত মানব
বইেয়র এই সুেযাগিট লুেফ নন। মানব াগােরর বইেয়র শলফ থেক
া িতিট মানব বই সমােজর এমন একিট গা ীর িতিনিধ কের যা
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ায়শই কুসং ার, কল বা হতাশার িশকার হয়। তােদর জীবনধারা, িব াস, অ মতা, সামািজক
অব ান, জািতগত উৎসব ইত ািদর কারেণ ায়শই বষেম র ীকার হয়।
মানব

াগােরর মূল ল

হে িতনিট। মূল ল

েলা হেলা-

১.সমােজর িবিভ সামািজক ও নৃতাি ক দলেক একি ত করা।
২.কুসং ার, চ া এবং সমােজ বষম েক চ ােল করা।
৩. মানুষেক সুিশ ায় িশি ত কের সংকীণ মেনাভাব পিরবতন করেত সাহায করা।
এই ল
েলার মাধ েম বষেম র িশকার মানুেষর জীবন সং াম তুেল ধরার পাশাপািশ তােদর
জীবনমান উ য়েন উেদ াগ হণ করা স ব। এমন অেনক িবেশষ ণীর মানুষ সমােজ বসবাস
কেরন যারা সামািজকভােব িবতিকত। মানব াগাের পাঠেকর সােথ অেনক িবেশষ ণীর মানুেষর
আেলাচনার মাধ েম তােদর সামািজক িতকুলতা তুেল ধরা স ব। এছাড়া এধরেনর কমশালা অনুি ত
হেল তার মাধ েম উ ব ি েদর সামািজক িতকূলতা দূর কের সামািজক ীকৃিত দান পূবক
সামািজক িনরাপ া িনি ত করা স ব।
িঠক এভােবই ডনমােকর কােপনেহেগেনর মানব াগাের বই সদৃশ য মানুষরা রেয়েছন তােদর
জীবনমান উ য়েন মানব াগার কিমিট কাজ কের যাে ন। তােদর জন গৃহ িনমাণ থেক
কের
তােদর স ানেদর িশ ার ব ব া কের িদে ন। যা িনঃসে েহ মহৎকম। ২০২০ সােলর বস উৎসেব
ডনমােকর এই মানব াগারিট তােদর ২০ বছর পূিত উদযাপন কের। সূচনা লে মানব াগারিট
ু াকাের যা া
করেলও বতমােন এর পিরিধ ব াপক। িবে র ায় ৮০ িট দেশ এর কায ম
চালু আেছ। িকছু দেশ ায়ী মানব াগার থাকেলও অিধকাংশ দেশ িনিদ সময় অ র অ র ইেভ
আকাের এর াগার কায ম পিরচািলত হয়।
মানব াগােরর মাধ েম একিদেক যমন আমরা সমােজ বষেম র িশকার মানুেষর জীবনযাপন
স েক জানেত পারিছ অন িদেক তােদর ঃখ- দশা কিমেয় জীবনমান উ য়েন সহায়তা করা স ব
হে । াগািরক, িবিভ িত ান এবং পাঠকরা ও িনপীিড়ত মানুষ (মানব বই িহেসেব কাজ করা
ব ি বগ) এই মানব াগােরর কায েম িবেমািহত হয়। এিট একিদেক যমন াগার অন িদেক
িনপীিড়ত মানুেষর জন সাহায েক । রিন, ড ািন আবারেগল, আসমা মৗনা ও ি ে াফার এিরকেসন
এর এই উেদ াগ মানব সমাজ থেক কুসং ার ও বষম দূরীকরেণ অেনক
পূণ ভূিমকা পালন
কের যাে । আিম ব ি গতভােব মেন কির এই মানব াগােরর িব ৃত চার ও সার একিট সু ও
মানববা ব সমােজর জন খুবই জ ির।
তথ সূ ঃ উইিকিপিডয়া, www.humanlibrary.org
ছিবসূ ঃ উইিকিপিডয়া

আিনকা তাবা মু
াগার ও তথ িব ান িবভাগ,
লালমািটয়া মিহলা কেলজ, লালমািটয়া, ঢাকা।
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কলকাতার িচিঠ

বইেয়র িডিজটাল ক াটালগ : কাহা সফটওয় ার
সুি য় পাল

বতমান সমেয় মানুষেক িবিভ পিরেষবা দওয়ার ে কি উটার এর ব বহার অিনবায হেয় পেড়েছ।
এই তথ িবে ারেনর যুেগ াগার পিরেষবা ও পিরচালনার ে কি উটার এর ব বহার উে ার র
বৃ্ি পাে । কি উটার যমন তথ পিরেষবার কাজ কের তমনই াগািরক/পাঠেকর কােছ সিঠক
বইিট সহেজ খুঁেজ পেত সাহায কের। এতিদন আমরা কােড ক াটালগ কের ক ািবেনট বাে রাখতাম।
এখন কি উটার ও সফটওয় ার এর মাধ েম ক াটালগ কের বই িল কি উটারজাত করার ব ব া
করা হেয়েছ।
াগার পিরচালনা অেটােমেটড করার জন ইি েগেটড লাইে ির িসে ম-র েয়াজন।
কাহা এমনই এক ী, ওেপন সাস ইি েগেটড লাইে ির িসে ম [ILS] এটা িলনা িনভর অপােরিটং
িসে েম কাজ কের। ২০০০ সােল িনউিজল াে ব বহার
হয়। কাহা সফটওয় ারিট িবিভ ভাসন
আপেডট-এর মেধ িদেয় িগেয় বতমােন Koha 21.05 version (May2021) এ চলেছ। াগার
পিরচালনা সম কাজকম এই কাহা-র মাধ েম করা যায়। সাধারন াগার, শহর ও ামীণ াগার,
ুল ও কেলেজর াগার থােক
কের ায় সব কােরর াগােরই এর ব বহার বৃ্ি পাে ।
কাহােত ক াটালগ করার জন MARC21 ফরম াট ব বহার কের বইেয়র ডাটােবস তির করা হয়।
Cataloguing Module এ ি ক কের Enter Tittle এ আবার ি ক করার পর MARC21
ফরম াট ওেপন হেব সখােন বইেয়র তথ িলখেত হয়।MARC21 ফরম ােটর িকছু ট াগ,সাবট ােগ
বই এি করার জন AACR2 িনয়ম ফেলা করা হয়।

MARC21

মওয়াক বই এি করার প িত

০০০ – LEADER ( কবলমা একবার ি ক ক ন)
00 fixed length control field
০০৫ – CONTROL NUMBER INDENTIFIER ( কবলমা একবার ি ক ক ন)
00 control field
০০৮ – FIXED LENGTH DATA ELEMENTS ( কবলমা একবার ি ক ক ন)
00 fixed length control field
০৪১ – LANGUAGE CODE
বইিট য ভাষায় লখা হেয়েছ এখােন সই ভাষা িনবাচন ক ন
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০৮২ – DDC । িডিডিস ( কবলমা িডিডিস না ার িলখুন)
০৮২ a – াস না ার
b – বুক না ার
যমন:082## a 891.443
b সুিচ া/বৃ
০৮৪ – OTHERS CLASSIFICATION NUMBER । িডিডিস না ার ছাড়া অন কান না ার
থাকেল এখােন িলখুন
০৮৪ a – াস না ার
b – বুক না ার
যমন:084## a স/১৩৩
b ১০৩
১০০ – MAIN ENTRY -- PERSONAL NAME । মুখ সংেলখ-ব ি নাম
লখেকর নাম িলখুন ( লখেকর নাম ব ািতত অন কারও নাম এখােন হেব না)
যমন:বাংলা বইেয়র ে লখেকর নাম হেব100 a – সুিচ া ভ াচায
ইংরাজী বইেয়র ে লখেকর নাম হেব100 a - Bhattacharya, Suchitra
লখেকর নােমর সিহত কান স ানসূচক উপািধ থাকেল এভােব হেব100 c – Dr. OR Sir OR Swami অথবা সয়দ বা কাজী
জ তািরখ অথবা মৃতু তিরখ জানা থাকেল এভােব হেব100 d – b1951 OR 1951-2010 OR d2010
ছ নাম থাকেল এভােব িলখুন
100 q – প ী কিব (ছ নাম)
যমন:টাইেটল পেজ আসল নাম থাকেল (ছ নাম জানা থাকেল)
100 aজসীম উি ন
q প ী কিব (ছ নাম)
[০৭]

জলাই, ২০২১ বষ ০৪ সংখ া ০৬

টাইেটল পেজ ছ নাম থাকেল (আসলনাম জানা থাকেল)
100 a-প ী কিব (ছ নাম)
q -জসীম উি ন
১১০ – MAIN ENTRY – CORPORATE NAME । মুখ সংেলখ-সং ানাম
সরকার বা কান সং ার বই হেল মইন এ ী এখােন িলখুন
সরকারী কাশনা বইেয়র ে এভােব হেব110 a – সরকারী জুিরসিডকশেনর নাম
b - অিধন সং া
যমনঃ110 a – ভারত
b - সং ৃিত ম ক
110 a – India
b- Ministry of Culture
কান সং ার কাশনার বই হেল এভােব িলখুন110 a – সং ার নাম
b - অিধন সং া
যমনঃ110 a – কলকাতা িব িবদ ালয়
b - াগার িব ান িবভাগ
110 a – Calcutta University
b- Department of Library & Information Science
২৪৫ – TITTLE STATEMENT । আখ া িববরণী
এই ট াগিট ম াে টারী। এই ট াগিটেত a, b, c ও p এই চারিট সাবট াগ িনেয় এ ী করার ম
তির করা হেয়েছ। যিদ আরও সাবট ােগর েয়াজন হয় তাহেল আরও সাবট াগ এ ী েম আনা যায়।
২৪৫ a – এই সাবট াগ (245a) ত বেইর আখ া পে যভােব আখ া লখা আেছ সটাই
িলখুন। আখ া সংখ া িদেয়
হেল, এখােন সংখ া যরকম আেছ সরকম িলখেত পােরন অথবা
সংখ ািটেক বানান কােরও িলখেত পােরন। ইংরাজী বেইর ে পার নাউন ও র অ র ছাড়া অন
সব অ র ল লটাের িলখেত হেব।বাকী য সম শ থাকেব তার র অ র সবই ল লটাের
হেব।
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এছাড়া ইংরাজী বই এর আখ ার েত A, An, The থােক। এসব নন-ফাইিলং শ িলও িলখেত
হেব। িক A, An, The এর পের য শ থাকেব তার থম অ র বড় হরেফ/Capital Letter এ
িলখেত হেব। যমনঃ- A Classbook of biology । এখােন A এর পেরর শে র থম অ র বড়
হরেফ হেয়েছ।
২৪৫ b – বইেয়র আখ া পে উপ আখ া থাকেল এখােন িলখুন। ইংরািজ বইেয়র
সব অ র ল লটাের িলখেত হেব।

ে উপ আখ ার

২৪৫ c – বইিটর দািয়ে র সকেলর িববরণ এখােন িলখুন। লখক, সহ লখক,
স াদক, সংকলক, অনুবাদক, িচ কর, ইত ািদ দািয়ে র সকেলর নাম এই অংেশ িলখুন। েত ক
কােরর দািয় আলাদা করার জন মােঝ সিমেকালন (;) ব বহার ক ন।
যমনঃ১ জন থাকেল এইভােব িলখুন
245[1][0] a – মুি

আে ালেন নারী

b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায

245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
c – Durgadas Bandyapadhyay
২ জন থাকেল এইভােব িলখুন
যমনঃ245[1][0] a – মুি

আে ালেন নারী

b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায ও দূগাদাস বে াপাধ ায়

245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
c – Durgadas Bandyapadhyay and Sanath Bhattacharya
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৩ জন লখক থাকেল ১ম, ২য় ও ৩য় জেনর নাম িলখুন
যমনঃ245[1][0] a – মুি আে ালেন নারী
b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায, দূগাদাস বে াপাধ ায়, দবাশীষ রায়
245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
Debasis Roy

c – Durgadas Bandyapadhyay, Sanath Bhattacharya and

৩ জেনর বশী লখক থাকেল বাংলা বইেয়র ে ১ম জেনর নাম ও অনান িলখুন। ইংরাজী
বইেয়র ে ১ম জেনর নাম িতনিট ডট একিট স [et al.] িলখুন।
245[1][0] a – মুি আে ালেন নারী
b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায ও অনান
245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
c – Durgadas Bandyapadhyay… [et al.]
লখক ও স াদক ই থাকেল- লখেকর নাম
যমনঃ-

স;

স স াদেকর নাম িলখুন

245[1][0] a – মুি আে ালেন নারী
b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায ; দূগাদাস বে াপাধ ায় স ািদত
245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
c – Durgadas Bandyapadhyay ; edited by Sanath Bhattacharya

বে র বাকী অংশ পড়ুন ২০ পৃ ায়
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দি েকাণ

াগার িব ানঃ পশাগত বিচ
আিনকা বুশরা মািরয়া
আমােক যখন কউ িজে স কের কান িডপাটেমে পড়ােশানা কির, আিম তখন বিল তথ িব ান ও
াগার ব ব াপনা বা Information Science and Library Management. তােদর
াথিমকভােব ধারণা হয় এই সাবেজে পড়েল লাইে িরয়ান হেত হয়। কউ মুেখ বেল কউবা মেন
মেন। িনঃেস েহ াগািরকতা একিট মহৎ পশা িক এছাড়াও অেনক িবক রেয়েছ। আজ
আেলাচনা করেবা তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবষেয় পড়ােশানা করেল আপিন ভিবষ েত িক িক
হেত পারেবন সটা স েক।

১। তথ িবেশষ (Information Specialist):
তথ িবেশষ রা কানও সং ার তথ ডাটােবস যমন ফাইিলং, রকড-র ণােব ণ, বা কেটিকংেয়র
িবে ষণ ও পিরচালনার জন দায়ব । তারা সং া িল ি য়া িল সহজতরকরণ, কমী, ােয় এবং
শয়ারেহা ারেদর কােছ তথ ছিড়েয় দওয়ার পাশাপািশ পিরচালনার পযােলাচনার জন বািষক ডটা
সারসংে প িতেবদন ত করার ে িবেশষ ।

২। তথ পিরচালক (Information Manager):
তথ পিরচালকগণ তােদর সং ার তথ েয়াজনীয়তার জিটলতা িশখেত সহায়তাকারী িহসােব কাজ
কেরন। কি উটার এবং ডটা িবিশ তথ পিরচালকগণ িবদ মান িসে ম িল পরী া কের এবং
গেবষণা কেরন এবং তােদর উ িতর জন সুপািরশ কেরন।

৩। তথ কমকতা (Information Officer):
একজন তথ কমকতার ধান ভূিমকা হেলা স িরিলজ, সং ার ািশওর, পাবিলক সািভস ঘাষণা,
ব ৃতা, িনব এবং সামািজক িমিডয়া পা িল স াদনা করা। এই উপকরণ িল নতুন পণ উে াধন
বা সং ার খবের িরেপাট করেত পাের, অনুস ান িলেত সাড়া িদেত পাের বা সাধারণ ঘাষণা িদেত
পাের।

৪।

াগািরক (Librarian):

একজন াগািরক পাঠকেদর তােদর আ েহর িবষয় িল িশখেত এবং তেথ র উৎস খুঁেজ বর করেত
সাহায কেরন। একজন আধুিনক াগািরেকর দািয় িলর মেধ রেয়েছ িবিভ বয়েসর জন
িশ ামূলক কমসূিচ তির করা, াগােরর ডটােবস আপেডট করা, শাসিনক কাজ করা এবং
িতিদেনর কাজ িল স াদেনর জন কমীেদর একিট দল পিরচালনা করা।
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৫।

াগােরর পিরচালনাকারী (Library Manager):

াগােরর পিরচালনাকারী াগােরর পিরচালনা, পিরক না, সংগঠন, কমী, সম য়, বােজট এবং
মূল ায়েন কাযকর কৗশল িনেয়াগ কের।

৬। Library Director:
তােদর কােজর মেধ রেয়েছ একিট বৃহ র পাবিলক লাইে ির সং েহর ব ব াপনার এবং পৃ েপাষক
এবং লাইে ির পিরেষবা সরবরােহর দায়ব তা। দািয় িলর মেধ নীিতমালা সং া সুপািরশ,
িবভাগীয় পিরক না এবং িদকিনেদশনা এবং াগােরর ি য়াকলােপর পিরচালনা অ ভু রেয়েছ।

৭। ান পিরচালক (Knowledge
Manager):
ান পিরচালক সং ািটর ান স দ
চার এবং ব বহােরর জন দায়ব । তারা
সং ার মাধ েম এবং বািহ কভােব সং ার
পুঁিজবাদী, অংশীদার এবং ােয়ে র
সােথ কাজ কের। তারা কা ািনর িতিট
িবভােগর এক
চার করার জন
পরামশক িহসােব কাজ কের।

৮।

ধান ান কমকতা-Chief Knowledge Officer (CKO):

ধান ান কমকতা (িসেকও) একিট িত ােনর মেধ ান পিরচালনার তদারিক করার জন দায়ব
ব ি র কেপােরট নাম। িসেকও অব ানিট িসআইও অব ান স িকত, তেব আরও িব ৃত। সং ািট
যন ােনর কাযকর ব বহােরর মাধ েম লাভ কের এটা িনি ত করা িসেকওর কাজ।

৯। রকড পিরচালক (Record Manager):
রকড পিরচালক িহসােব, আপনার কােজর দািয় িলর মেধ তথ সংগিঠত করা, ডকুেমে শন তির
করা, ঐিতহািসক বা স িত মান সহ রকড সংর ণ করা, িকছু নিথ ন করা এবং তথ াধীনতার
আইেনর মেতা তথ আইেনর সােথ স িত িনি ত করা অ ভু ।

১০। Archivist:
ঐিতহািসক তেথ র মূল বান সং হ িল সং হ, ক াটালিগং, সংর ণ এবং পিরচালনা করার জন
আকাইভিবদরা দায়ব । আকাইভিবদরা িবিভ ধরেণর সরকাির ও বসরকাির সং ার সােথ কাজ
কেরন এবং একবার যাগ হেয় উঠেল িবিভ সংগঠন, ভূিমকা এবং িবেশষে র মেধ যেত পােরন।

[১২]
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১১। System Librarian:
িসে ম লাইে িরয়ােনর ািয় হেলা ইি ে েটড লাইে ির িসে েমর িব ৃিত এবং সমৃি র লে
লাইে িরর সদস , লাইে ির কিমিট, িবে তােদর সােথ কাজ করা। একই সােথ লাইে িরর স মতা বৃি ,
িবিভ সমস ার সমাধােনর মাধ েম কনেসািটয়ােমর উপেযাগী কের তালা।

১২। Knowledge Gatekeeper:
তারা আপনার পিরেষবা ডে র সম নিথভু
ােনর দােরায়ান িহসােব কাজ কের, তথ বাহেক
িনিবড়ভােব পাহারা দয়। তারা িতিট সবা দােনর আেগ সিটেক স াদনা এবং অনুেমাদন দয়।

১৩। Database Manager :
বড় বা ছাট সং া িলর জন নতুন ডাটােবস তির করা বা িবদ মান ডাটােবস িল আপে ড করার জন
মূলত ডটােবস ম ােনজাররা দায়ব । তারা ডাটােবস িলেত র ণােব ণ স াদন কের, ডটার
অ াে সেযাগ তা পরী া কের এবং েয়াজন অনুযায়ী নতুন িসে েমর সমস া সমাধান কের।
১৪। Web Manager:
ওেয়ব পিরচালক িত ােনর ওেয়বসাইট পিরচালনার জন দায়ব । তােদর দািয় িলর মেধ
ওেয়বসাইট আপে ড িল পিরচালনা করা, ওেয়বসাইেটর কায স াদেনর জন পরী া করা, ওেয়ব
ািফক এবং াহকগণেক বাড়ােনার কৗশল েয়াগ করা, ওেয়বসাইট স িকত সমস া িল সমাধান
করা এবং সুর া ল েনর জবাব দওয়া অ ভু ।

১৫। Digital Curators:
িডিজটাল িকউেরটেরর কাজ হেলা িডিজটাল স েদর িনবাচন, সংর ণ, র ণােব ণ, সং হ এবং
সংর ণাগার। িডিজটাল িকউেরশন বতমান এবং ভিবষ েতর ব বহােরর জন িডিজটাল ডটা িলর
সং হ ল িলেক িতি ত, র ণােব ণ এবং মােনা য়ন কের।

১৬। Documentalist:
ডকুেম ািল একজন পশাদার, ডকুেমে শন সােয়ে
িশি ত এবং গেবষকেদর ব ািনক ও
যুি গত ডকুেমে শেনর জন তােদর অনুস ােন সহায়তা করার ে িবেশষ ।

১৭। IT Executive:
আইিট এি িকউিটেভর কাজ হেলা অধীন েদর তদারিক করা, স ওয় ার বা বায়ন ও আপে েডর সম য়
করা, আইিট বােজট এবং সর ােমর েয়াজনীয়তা িনধারণ করা এবং িসে মস সুর া িনি ত করা সহ
একিট সং ার তথ যুি র েয়াজন িলর তদারিক করা।

১৮। যাগােযাগ ব ব াপক (Communication Managers):
যাগােযাগ ব ব াপকগণ কানও সং ার সম অভ রীণ এবং বািহ ক যাগােযােগর তদারিক করার
দািয়ে থােকন। তােদর ধান দািয়ে র মেধ রেয়েছ িমিডয়া িরেপাট, স িরিলজ এবং িবপণেনর
উপকরণ ত করা। তারা যাগােযাগ পিরচালক িহেসেবও পিরিচত।
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১৯। Network Manager:
একজন নটওয়াক ম ােনজার একিট িত ােনর কি উটার িসে েমর দািয়ে থােকন। তার ধান
কােজর দািয় িলর মেধ রেয়েছ স ওয় ার আপেডট এবং হাডওয় ার আপে ডসহ কি উটার
নটওয়াক িল বজায় রাখা, যুি গত সহায়তা দান করা এবং কমীেদর িশ েণর ব ব া করা।

২০। IT Consultant:
তথ যুি পরামশদাতারা তােদর াহকেদর জন তথ যুি িসে ম স েক পরামশ, পিরক না,
নকশা এবং ইন ল করার পরামশ দন। আইিট পরামশদাতােদর াহকেদর সােথ িনিবড়ভােব কাজ এবং
যাগােযাগ র া করা েয়াজন।

২১। Information and Knowledge Brokers:
তথ ও ান াকার হেলা একিট মধ তাকারী (একিট সং া বা কানও ব ি ), যার ল হেলা ান
উৎপাদক এবং ােনর ব বহারকারীেদর মেধ যাগসূ , ােনর উৎস এবং িকছু ে িনেজই ান
সরবরােহর মাধ েম স ক এবং নটওয়াক িবকাশ করা।

২২। Information System Analysts:
তথ িবে ষণ িবে ষকরা তােদর িত ােনর জন যুি িবে ষণ এবং যুি
কে র নতৃ
কের থােকন। তারা সময় মেতা জিটল তথ িবে ষণ কের এবং িকভােব আরও সহেজ তেথ
িনি ত করা যায় সই ব ব া কের থােকন।

দান
েবশ

২৩। Repository Resource Librarian:
কান িত ােনর বুি িবি ক কে
বা পণ েলার সিঠক সং হ, সংর ণ, িবে ষণ এবং
ব বহারকারীেদর মােঝ ছিড়েয় দওয়ার কাজিট কের থােকন িরেপািজেটাির িরেসাস লাইে িরয়ান।
এছাড়াও াগার িব ােন পড়ােশানা কের অন ান িবভােগর মেতা িবভাগীয় িশ ক, িবিসএস ক াডার,
ব াংকসহ িবিভ সরকাির- বসরকাির িত ােন চাকিরর সুেযাগ তা রেয়েছই।
তথ সহায়তাঃ বটারিটম ডট কম
ছিবসূ ঃ লাইে িরয়ান ভেয়স/ িদল আফেরাজ

আিনকা বুশরা মািরয়া
১ম বষ, তথ িব ান ও
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িফচার

খাকসা কিমউিনিট লাইে ির
মহৎ ে র এক অনন দ া
কার না
থােক কািট টাকা, দামী গািড়,
অ ািলকাসম বািড়, ভিবষ েতর স য়? সবারই
থােক বলা যায়। িকছু মানুষ আেছ যােদর এসেবর
কান িকছুই মািহত করেত পাের না। ব ি গত
িচ ার বাইের িগেয় সাম ীক িচ াটাই ধান হেয়
ওেঠ িকছু মানুেষর। তােদরই একজন কুি য়া
জলার খাকসা উপেজলার িশমুিলয়া ইউিনয়েনর
িবলজািন ােমর মাঃ জিসম উি ন। পশায়
কাঠিম ী, পড়ােশানার সুেযাগ হেয়েছ মা ি তীয়
িণ পয । ী, পাঁচ বছেরর এক মেয়, বুি
িতব ী এক ভাই ও মা সহ পাঁচ জেনর পিরবাের
িতিন একাই উপাজন কেরন। বলার মেতা িনেজর
অথ-স ি বলেত িকছুই নই, আেছ একটা শ
মন। য মন মানুষেক আেলািকত করার
দেখ।
আর এ
থেকই গেড় তুেলেছন "েখাকসা
কিমউিনিট লাইে ির" নােম একিট াগার। সােথ
িনেজও িনেয়েছন লাইে িরয়ান পদবী।

ি তীয় ণীেত পড়াকালীন িন ে শ হেয় যান
বাবা। এরপর অভােবর কারেণ আর লখাপড়া
করেত পােরনিন।িনেজ াথিমেকর গি পেরােত না
পারেলও যেকােনা বইেয়র িত রেয়েছ আলাদা
টান। আর সই টান থেকই বইে মীেদর জন গেড়
তুেলেছন লাইে ির।
িনেজর ঘেরর আিঙনায় ২০১৬ সােলর ২৯ অে াবর
গেড় তুেলেছন ছা এ সং হশালািট। কাঠিমি র
কাজ কের যা টাকা পান তার একিট অংশ
বইে মীেদর জন বরা রােখন। িনেজ সারািদন
কারখানায় কাজ কের িবেকেল বেসন এ
লাইে িরেত। মেঝ পাকা, চার চালা িটনেশেডর
এই ঘর এখন তাঁর আদশ। ঘেরর িভতর ছাট ছাট
র◌্যাক। তােত থের থের সাজােনা িবিভ গ ,
উপন াস, িশ েতাষ বই, িবে র িবিভ াে র
সফল মানুেষর জীবনী, ধমীয় বই। রেয়েছ
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বাংলােদেশর ইিতহাসসহ হেরক রকেমর বইও।
িশ াথীেদর পাশাপািশ অবসর সমেয় এই
লাইে িরেত ছুেট আেসন বয় মানুষও। জিসম
উি েনর ছা এই লাইে ির এখন পিরণত হেয়েছ
ানিপপাসুেদর আ াখানায়। অেনেক পাঠাগাের
এেস বই পেড়ন। িনেজর অেনক
িছল
ছাটেবলায়। পড়ােলখা করেবন, উ িশ ায়
িশি ত হেবন। তার
েলা অ ুেরই িবন হেয়
যায়। িক িতিন হাল ছেড় দনিন। অেন র মাধ েম
িনেজর
বা েব প দান করেত িতিন জিসম উি ন বেলন, “ আজকােলর মানুষ েলা ধু
ব পিরকর।
সািটিফেকেটর জন বই পেড়, কী হেব এসএসিস,
এইচএসিস পাশ কের, যিদ সিঠক ানই না
মানুষেক বই পড়ােবন এমন িচ া ছাটেবলা থাকেলা? তাই আিম উেদ াগ িনেয়িছ কাঠােমার
থেকই বাসা বঁেধিছল। সই পূরণ হেয়েছ। বাইেরর ােন মানুষেক ািন কের তালার। ”

তার িব াস, ােমর কম িশি ত মানুষ েলা
বই পড়ার মাধ েম অন এক উ তায় যেত
পারেবন। জিসম উি ন বেলন, ‘আিম এখন
বইেয়র িভ ুক, মানুষ যন আমােক বই িভ া
দন। ’

দেশ অেনক সামথবান, িব শালী, বড় বড়
গেবষক, িশ ািবদ আেছন িক কউ এমনভােব
িশ া জীবন থেক অ ুেরই ঝের যাওয়া কাঠিমি
জিসম উি েনর মেত কের ভােবনিন।
মানুষেক বই পড়ােবন এমন িচ া ছাটেবলা
থেকই বাসা বঁেধিছল। সই
পূরণ হেয়েছ।
তার িব াস, ােমর কম িশি ত মানুষ েলা বই
পড়ার মাধ েম অন এক উ তায় যেত পারেবন।
জিসম উি ন বেলন, ‘আিম এখন বইেয়র িভ ুক,
মানুষ যন আমােক বই িভ া দন।’

বইে িম এই মানুষিট জানান, “আমার বয়স যখন
১০ বছর। তখন আমার বাবা িন ে শ হন। সই
সমেয় সংসােরর দািয় িনেত হয় আমােক। পােশর
বািড়র এক কাঠিমি র সাহায কারী িহেসেব কাজ
কির। সখান থেক যা পতাম তা িদেয়ই
সংসার চলেতা। মােঝ মােঝ বই সং হ কের তথ সূ ঃ থম আেলা ও অন ান অ জাল সূ
পড়তাম, অন েক পড়েত িদতাম। ধীের ধীের এর
পিরমাণ বাড়েত থােক। এক সময় একটা লাইে ির
গড়ার িস া নই।
েত আমার আেগর পড়া
মাঃ সিলম রজা বা ী
িকছু বই আরও িকছু িকেন ায় ১০০-র মেতা বই
িশ াথী, তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা
িনেয় লাইে ির
কির। বতমােন আমার সং েহ
িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়।
ই হাজােরর অিধক বই রেয়েছ। ”
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সংবাদ
ব া ডেক তথ ব ব াপনায় িডিজটাল প িতর েয়াগ ও ই-বুক
ু তকরণ" শীষক িশ ণ
অ রা আেনায়ারঃ
গত ১৫, ১৬ জুন ২০২১ তািরেখ
ব া ডেক অনুি ত হেয়েছ িদনব াপী ইবুক িশ ণ। ২১ ও ২২ তম ব ােচ
লাইে ির পশার সােথ যু
ায় ৫০
জন িশ ণাথী িশ ণ িনেয়েছ।
ব া ডেকর মহাপিরচালক (অিতঃ
সিচব) জনাব মীর জ ল ইসলােমর
সে সবার পিরচয়পব শেষ িশ ণ
কায ম
হয়। িশ েণ লাইে িরর
বই/তথ েলা িডিজটাইেজশন ও
চােরর ে কিপরাইেটর
ও
ব বহার িনেয় আেলাচনা কেরন
ব া ডেকর িসিনয়র িরে া ািফক
কমকতা মাঃ মিন ামান; জনাব মাঃ
আলী আজম খান, জুিনয়র ফেটা ািফক অিফসার দিখেয়েছন িকভােব িবিভ সফটওয় ােরর সম েয়
একিট ই-বুক/ ি িপং ই-বুক তরী করা যায়, এবং সই ই-বুকিট িকভােব ওেয়বসাইেট আপেলাড করা
যায় তা দিখেয়েছন জনাব শখ আবু হাসান, জুিনয়র িববিলও ািফক অিফসার। িশ ণ শেষ
িশ ণাথীরা িনেজেদর মেনাভাব ব া কেরন এবং ধান অিতিথ জনাব মীর জ ল ইসলাম সব
িশ ণাথীেদরেক সািটিফেকট দােনর মাধ েম িদনব াপী এ িশ ণিট শষ হয়।
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আ ু াহ আল মাহমুদ

উইিকিপিডয়া িক?
উইিকিপিডয়া একিট সি িলতভােব স ািদত, ব ভািষক এবং উ ু ই ারেনট িব েকাষ। এিট
পিরচালনা কের যু রা িভি ক অলাভজনক সং া ‘উইিকিমিডয়া ফাউে শন’ সংে েপ ‘উইিকিমিডয়া’।
এর াগান হেলা- "উইিকিপিডয়া, একিট মু িব েকাষ"।
জানুয়াির ১৫, ২০০১ সােল িজিম ও য়লস এবং ল াির স া ার উইিকিপিডয়া চালু কেরন। উইিকিপিডয়া
মূলত উইিক এবং এনসাইে ািপিডয়া শ িটর িমিলত প। এিট Nupedia নােমর অন একিট
িব েকােষর উপর িভি কের তির করা হ য়িছল।
উইিকিপিডয়ায় বতমােন ৩২১িট ভাষার ৫৬ িমিলয়ন িনব
উইিকিপিডয়ায় রেয়েছ ৬.৩ িমিলয়ন িনব ।

র য় ছ, যার মেধ

ধু ইংেরিজ

৯ সে র ২০০৭ ইংেরিজ উইিকিপিডয়া ২০ ল িনবে র সীমানা পার কের। এর মধ িদেয় এিট
১৪০৭ সােল তির করা Yongle Encyclopedia- ক ান কের িদ য় পৃিথবীর সবেচ য় বড় এবং
সমৃ িব েকােষ পিরণত হয়।

িবষয়ব ু র লাইেস
উইিকিপিডয়ার তথ ‘ি য়িটভ কম অ াি িবউশন শয়ার-আলাইক’ নামক মু লাইেসে র
আওতাভু । অথাৎ উইিকিপিডয়া থেক নওয়া তথ অন ােন কাশ বা ব বহােরর জন পূবঅনুমিতর
েয়াজন নই। তেব লাইেসে র শতানুসাের অবশ ই যথাযথ কৃিত িদেত হেব।
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মু

িব েকাষ

উইিকিপিডয়া সিত কার অেথই একিট মু িব েকাষ। এর স াদনকারীরা যমন পাির িমক পান না,
তমিন িনব কাশ করেতও অথ িদেত হয় না। পড়াও যায় িবনামূেল । উইিকিপিডয়ার ওেয়বসাইট
পিরচালনা করেত য অেথর েয়াজন হয়, তার পুেরাটাই আেস ব বহারকারীেদর অনুদান থেক। আর
তাই উইিকিপিডয়ায় কখেনাই িব াপন দিশত হয় না।

উইিকিপিডয়ায় সবািধক উ ত হওয়া লখক
২০০৭ সােল কািশত িতনজন অে িলয়ান গেবষক ায়ান িফনেলসন, টমাস ম াকমাহন, মাের িপেলর
একিট একােডিমক পপার উইিকিপিডয়া স াদকেদর ারা ায় ২.৮ িমিলয়ন বার উ ৃত হেয়েছ।
তাঁরাই উইিকিপিডয়ায় সবেচেয় বিশবার উ ৃত হওয়া লখক।

গেবষণা কােজ উইিকিপিডয়ােক রফাের িহেসেব ব বহার করা যায় না
উইিকিপিডয়া য কউ স াদনা করেত পাের বেল এর তথ সব সময় সিঠক নাও হেত পাের। এমনিক
উইিকিপিডয়া তা দাবীও কের না। এিট তেথ র াইমাির উৎস নয়। তাই একােডিমক গেবষণার ে
উইিকিপিডয়ােক রফাের িহেসেব ব বহার করেত িন ৎসািহত করা হয়। উইিকিপিডয়ার মেত- “You
should not use Wikipedia to make critical decisions.”

বাংলা উইিকিপিডয়া
উইিকিপিডয়ার বাংলা সং রণ হেলা বাংলা উইিকিপিডয়া। এই সং রণিট ২৭ জানুয়াির ২০০৪ সােল
থম যা া
কের। ২২ জুন ২০২১ পয বাংলা উইিকিপিডয়া ত ১,০৮,৯৩৯ িট িনব তির করা
হ য় ছ এবং সবেমাট ৫২,০১,৮৪৬ বার স াদনা হ য় ছ। ১,২৫৭ জন সি য়
ােসবক এবং ১২
জন শাসক বাংলা উইিকিপিডয়ায় কাজ করেছন।

বাংলা উইিকিপিডয়া ও বাংলািপিডয়ার মেধ পাথক কী?
‘বাংলা উইিকিপিডয়া’ হেলা উইিকিপিডয়ার বাংলা ভাষার সং রণ আর ‘বাংলািপিডয়া’ হেলা
বাংলােদেশর জাতীয় ানেকাষ যা পিরচালনা কের ‘এিশয়ািটক সাসাইিট বাংলােদশ’। একিটর সে
অন িটর কান স ক নই।
তথ সূ ঃ উইিকিপিডয়া, wired.com

আ ু াহ আল মাহমুদ
সদস , স াদনা পষদ
লাইে িরয়ান ভেয়স
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বইেয়র িডিজটাল ক াটালগ : কাহা সফটওয় ার
১০ পৃ ার পর
লখক, স াদক ও স লক থাকেল এভােব িলখুনযমনঃ245[1][0] a – মুি আে ালেন নারী
b – ইিতহাস স ােন
c – সনৎ ভ াচায ; দূগাদাস বে াপাধ ায় স ািদত ; দবাশীষ রায় স িলত
245[1][4] a – The Aryans in the race of mankind and civilization
c – Durgadas Bandyapadhyay ; edited by Sanath Bhattacharya ; complied
by Debasis Roy
লখক না থেক কবলমা স াদক ও স লক বা অনুবাদক থাকেল এভােব িলখুন245[1][0] a – মুি আে ালেন নারী
b – ইিতহাস স ােন
c – দূগাদাস বে াপাধ ায় স ািদত ; দবাশীষ রায় স িলত
245[1][2] a - A Classbook of biology
c – edited by Rahul Sengupta ; compiled by Debasis Roy
২৫০ – EDITION STATEMENT । সং রণ
১ম সং রণ িলখেবন না। অন ান সং রণ িলখেবন। িক থম সং রেণর সােথ যিদ কান
কাশক, দেশর নাম বা িনিদ পাঠক গা ীর নাম থােক তখন থম সং রণ িলখেবন
যমনঃ250## a – ২য় সং
250## a – ১ম আন সং
250## a – ই ারন াশনাল সং
250## a – ১ম ভারতীয় সং
250## a – ৩য় পির. সং
250## a – 2nd ed.
250## a – 1st Ananda ed.
250## a – International ed.
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250## a – 1st Indian ed.
250## a – 3rd rev. ed.
২৬০ – IMPRINT । কাশনার িববরণ
এই ট াগিটেত a, b, c এই িতনিট সাবট াগ িনেয় এ ী করার ম তির করা হেয়েছ। যিদ আরও
সাবট ােগর েয়াজন হয় তাহেল আরও সাবট াগ এ ী েম আনা যায়।
এখােন বইেয়র কাশ য জায়গা তা িলখেবন। একািধক কাশ ান থাকেল য ােন বেস
ক াটালগ করা হে সই ােনর সবেচেয় কােছর য ােনর নাম থাকেব সটা হেব। কাশ ােনর সব িল
িবেদিশ নাম হেল, তার মেধ যিট জানা নাম সিট িলখুন। সব িল িবেদিশ নাম অজানা হেল যিট সবার
থেম থাকেব সই কাশ ােনর নাম িলখেত হেব। বইেয় কাশ ােনর নাম না থাকেল বাংলা বইেয়র
ে [ া.না.] ইংরাজী বইেয়র ে [S.I.] িলখুন।
b – সাবট ােগ কাশেকর নাম হেব। কান অব ােতই কাশেকর নাম সংি
িলখেবন না।
AACR2 অনুযায়ী যতটা বাদ িদেত বলা আেছ(এ স , াইেভট িলিমেটড, া স , এ কাং,
াঃিলঃ ইত ািদ) স িল কাশেকর নাম থেক বাদ যােব। অেনক সময় কাশক িহসােব কাশক সং ার
সােথ কণধােরর নাম থােক। তখন কাশক িহসােব সং ার নামই িলখেত হেব। কণধােরর নাম কখনই
লখা যােব না। বইেয় কাশেকর নাম না থাকেল বাংলা বইেয়র ে [ .না.] ইংরাজী বইেয়র ে
[s.n.] িলখুন।
c – সাবট ােগ বইেয়র কাশকাল িহসােব সবেশষ য সাল আেছ সিট িলখেবন। অেনক সময়
বাংলা বইেয় কাশকাল িহসােব বাংলা ও ইংরািজ িট সাল দওয়া থােক। তখন বাংলা সাল লখা যেত
পাের আবার ইিট সাল লখা যেত পাের। তখন সাবট াগ c র ডানিদেকর বাতােম ি ক কের
আেরকিট c সাবট াগ তির কের িনন। অেনক বইেয় কান কাশকাল থােক না, সে ে িকছু লখাড়
েয়াজন নাই।
যমনঃ260## a – কালকাতা
260## a - [ া.না.]
260## b – আন পাবিলশাস
260## b – [ .না.]
260## c - 2020
260## c – ১৪২৭
260## a – Kolkata
260## a - [S.I.]
260## b – Ananda Publishers
260## b – [s.n]
260## c - 2020
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৩০০ – PHYSICAL DESCRIPTION । বািহ ক িববরণ
এই ট াগিটেত a , b , c ও e এই চারিট সাবট াগ িনেয় এ ী করার ম তির করা হেয়েছ।
যিদ আরও সাবট ােগর েয়াজন হয় তাহেল আরও সাবট াগ এ ী েম আনা যায়।
a – সাবট ােগ A A C R 2 িনয়ম অনুযায়ী বইেয়র পৃ া সংখ া িলখেত হেব। ারি ক পৃ া ও
মূল পৃ া সংখ া ই থাকেল ই ধরেনর পৃ াসংখ া িলখেত হয়। কবল মূল পৃ া সংখ া থাকেল সই
সংখ ায় িলখেত হয়। বইেয়র পৃ া সংখ া পরপর না থেক এেলােমেলা ভােব থাকেলও িলখেত হেব
িবিভ পৃ.। বই যিদ িবিভ খে র হয় স ে ধু খ সংখ া বা খ সংখ া ও পৃ াসংখ া ই লখা
যায়। বই িবিভ খে র হেল ধু খ সংখ া [িনিদ খে র সংখ া না িলেখ বইিট যত খে শষ] উে খ
করা উিচত।
b – সাবট ােগ বইেয়র সােথ অন ান বািহ ক িববরণ থাকেল িলখুন। অেনক বইেয়র সােথ িচ ,
চাট, ম াপ ইত ািদ থােক।এ িল এখােন A A C R 2 িনয়মমত িলখুন।
c – সাবট ােগ বইেয়র মাপ িলখুন। বইেয়র দঘ , ে র হাফ বা বশী হেল দঘ র মাপ িলখুন।

বইেয়র দঘ
সমান হেল দঘ র মাপ িলখেত হেব। বইেয়র দঘ , ে র হােফর কম হেল, দঘ ও
ই িলখেত হেব। বইেয়র
দঘ র চেয় বশী হেল দঘ ও
ই িলখেত হেব।
e – সাবট ােগ বইেয়র সােথ অন ান িজিনস [িসিড, সাি েম , পুি কা] থাকেল িলখুন।
300## a - পৃ া সংখ া বা খ সংখ া
300## b – িচে র িববরণ
300## c – আনুষাি ক িববরণ
যমনঃ300## a – ২৬৫ পৃ. [ কবল মূল পৃ া সংখ া থাকেল]
300## a – X , ২৬৫ পৃ. [ ারি ক পৃ া ও মূল পৃ া]
300## a – িবিভ পৃ. [পৃ া সংখ া এেলােমেলা ভােব থাকেল]
300## a – ৩ খ.

[৩টী খে ড় বই, ৩টী

300## a – -খ.

[২য় ৩য় খ আেছ, বইেয়র কত িল খে শষ জানা নই]

300## a – ৫ খ.

[৫ খে র বই,

াগাের থাকেল]

াগাের ১ম, ৩য় খ আেছ]

300## a – খ. ৩ [ াগাের কবল ৩য় খ আেছ,কত িল খে শষ জানা নই]
300## b – িচ , ছিব, মানিচ
300## b – ill. : pics, maps
300## b – ill.(some col.): pics, maps [িকছু রিঙন িচ , ছিব, মানিচ থাকেল]
300## c – ২৩ সিম.
300## c – 23 cm.
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300## c – ২৩*১০ সিম.
300## c – 23*10 cm.
300## e – 1 DVD
৪৪০ - SERIES STATEMENT। িসিরজ এ ী
এখােন িসিরজ ও িসিরেজর না ার িলখেবন।এই ট াগিট a ও v

িট সাবট াগ তরী।

440## a – িসিরেজর নাম
440## v - িসিরেজর না ার
যমনঃ440## a – মাহন িসিরজ
440## v – সংখ া ৫
440## a – Save the earth
440## v – no. 6
৫০০ – GENERAL NOTE । টীকা
বই স েক কান তথ পাঠেকর কােছতুেল ধরেত পারেল বইিটর হনেযাগ তা বােড়।তাই বই
সং া তথ এই ট ােগ ক াটালগার িলখেত পােরন।
500## a – বি ম পুর ার া
500## a – উ উপন াস ঈদগাহ-এর বাংলা অনুবাদ
500## a – bibliography and index
৫০৫ – CONTENTS NOTE । সূচীসং া টীকা
বইেয়র িবষয় স েক কান তথ থাকেল এখােন িলখুন [ েয়াজন হেল]। িবিভ রচনাবলী,
কে ািজট বুক, খে র বই, বা িবিভ লখেকর অ ভুি থাকেল এই ট ােগ লখা যেত পাের।
যমনঃ505## a উপন াস – কিবতা – ছাটগ

[বইিটেত উপন াস কিবতা ছাটগ

আেছ]

505## a পেথর পাঁচািল – ফুলঝুির – িবসজন – সানার শকল [চারিট উপন াস আেছ]
505## a

vol.1 – A – D - v.2 – E – H – v.3 - I – M

[২৩]

জলাই, ২০২১ বষ ০৪ সংখ া ০৬

৬০০ – SUBJECT ADDED ENTRY – PERSONAL NAME। িবষয় িশেরানাম – ব ি নাম
যিদ কান বইেয়র িবষয় কান ব ি হয় অথাৎ বইেয়র িবষয় ব ি র আ জীবনী, ব ি র জীবনী,
ব ি র িচিঠপ , ব ি র ব , ব ি র সমােলাচনা ইত ািদ এখােন িলখুন।
এই ট াগিট a, d, v, x এই চারিট সাবট াগ িনেয় তরী। েয়াজন হয় তাহেল আরও সাবট াগ
MARC21 এ ী েম আনা যায়।
a ট ােগ বইিটর িবষয়ব য ব ি েক িনেয় তার নাম এখােন হেব।
সাবট াগ a - ত যার নাম হেব সাবট াগ d ত তার জ /মৃতু সাল লখা যেত পাের।
সাবট াগ a - ত যার নাম হেব সাবট াগ x এ তার স িকত জীবনী, আ জবনী, সমােলাচনা লখা
যেত পাের।
যমনঃ600## a রবী নাথ ঠাকুর

600## a রবী নাথ ঠাকুর

d 1861-1941
v ব

d 1861-1941
v িচিঠপ

600## a Tagore, Rabindranath

600## a Tagore, Rabindranath

d 1861-1941
v Essays

d 1861-1941
v Letters

600## a রবী নাথ ঠাকুর

600## a রবী নাথ ঠাকুর

d 1861-1941
x সমােলাচনা

d 1861-1941
x জীবনী

600## a Tagore, Rabindranath

600## a Tagore, Rabindranath

d 1861-1941
x Criticism

d 1861-1941
x Biography

৬১০ - SUBJECT ADDED ENTRY – CORPORATE NAME । িবষয় িশেরানাম – সং ানাম
যিদ কান বইেয়র িবষয় কান সং া হয় অথাৎ বইেয়র িবষয় সং ার ব , সং ার ইিতহাস,
সং ার সমােলাচনা ইত ািদ হয় তাহেল এখােন িলখুন। ৬১০ ট াগিট a, d, v, x এই চারিট সাবট াগ
িনেয় তরী। েয়াজন হয় তাহেল MARC21 ফরম ােট আরও সাবট াগ আেছ।
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a ট ােগ সং ানাম িলখেত হয়।যা সরকারী ও ািত ািনক ইরকম হেয় থােক। সাবট াগ a ত

সরকারী কশনার ে সরকােরর নাম বা জুিরসিডকশন নাম িলখেত হয়।
d ট ােগ অধীন কান সং া বা সাব-অিডেনট ইউিনট থাকেল তার নাম হেব।
v ট ােগ লখা হয় পগত িবভাজন
x ট ােগ লখা হয়- সাবট াগ a ত য সং ানাম থােক তার মূলত ইিতহাস ও সমােলাচনা।
যমনঃ610## a কালকাতা িব িবদ ালয়
610## a কালকাতা িব িবদ ালয়
v ব
x সমােলাচনা
610## a Calcutta University
v Essays
610## a ভারত
b সং ৃিত ম ক
x ইিতহাস
v িচিঠপ

610## a Calcutta University
x Criticism

610## a পি মব
b জনিশ া সার ও াগার িবভাগ
b
াগার পিরেষবা দ র
v ম ানুয়াল

৬৫০ - SUBJECT ADDED ENTRY – TOPICAL NAME । িবষয় িশেরানাম – মূলিবষয়
এই ট ােগ a, v, x, y, z এই 5 ট ােগর সাহােয বই এি করা হয়। াগােরর অিধকাংশ বইেয়র
িবষয় িশেরানাম িনধারন করার জন এই ট াগ ব বহার হয়।
a বইেয়র মূল িবষয় এই সাব ট ােগ লখা হয়
v পগত িবভাজন লখা হয়। পি কা, উপন াস, গাইড বুক, অিভধান ভৃিত
x মূল িবষেয়র সােথ স িকত কান অিধন িবষয় থাকেল।
y মূল িবষয় বা সাবট াগ a এর সােথ কালগত িবভাজন থাকেল লখা হয় এখােন।
z মূল িবষয় বা সাবট াগ a এর সােথ ভৗগিলক িবভাজন থাকেল লখা হয়।সাধারনত ােনর
নাম হয়।
যমনঃ650## a বাংলা সিহত
v উপন াস
x সমােলাচনা

650## a ইিতহাস
y মধ যুগ
z ভারত
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650## a Mathematics

650## a Archeology

x Statistical mathematics

z Lalbag

z Murshidabad
৬৫১ - SUBJECT ADDED ENTRY – GEOGRAPHIC NAME। িবষয় িশেরানাম – ভৗগিলক
িবষয়
যিদ কান বইেয়র িবষয় ভৗগিলক ান হয়, অথ াৎ বইিট য ভৗগিলক িবষয় বা ােনর নাম
আেলাকপাত করা হেয়েছ তার তথ এখােন িদেত হেব। এই ট ােগ িবষয় িশেরানােমর জন যথা- মন,
ভূেগাল, ইিতহাস িবষেয়র ে অবশ ই করা উিচত।এসব িবষেয় ােনর নােমর ধান থােক।
এই ট ােগ a, v, x, y, z এই 5 ট ােগর সাহােয বই এি করা হয়।
a বইেয়র মূল িবষয় িহসােব ভৗগিলক িবষয় এই সাব ট ােগ লখা হয়
v পগত িবভাজন লখা হয়।পি কা, উপন াস, গাইড বুক, অিভধান ভৃিত
x মূল িবষেয়র সােথ স িকত কান অিধন িবষয় থাকেল।
y মূল িবষয় বা সাবট াগ a এর সােথ কালগত িবভাজন থাকেল লখা হয় এখােন।
z মূল িবষয় বা সাবট াগ a এর সােথ ভৗগিলক িবভাজন থাকেল লখা হয়।সাধারনত ােনর
নাম হয়।
যমনঃ651## a গলী
x ইিতহাস

651## a ভারত
x ইিতহাস
y মধ যুগ

651## a ঢাকা
x মন গাইড

৬৫৩ – অিনয়ি ত িবষয়
য িবষয় িল িনধারণ করার কান িনয়ম মানা হয় হয় না। ক াটালগার িনেজর
াগােরর িনজ িনয়েম িদেত চাইেল এখােন িলখুন।
যমনঃ653## জয়েদব মলা – বীরভূম

মেতা

কের

653## ভৗিতক গ

৭০০ - ADDED ENTRY – PERSONAL NAME । অিতির সংেলখ – ব ি নাম
১০০ ট ােগ য লখেকর নাম আেছ তােক িদেয় এখােন কখনই এি হেব না। সহ লখক,
স াদক, সংকলক, অনুবাদক িদেয় অিতির সংেলখ করেবন। মেন রাখেত হেব ২৪৫c ত যার বা
যােদর নাম িদেয় এি হেয়েছ তােদরেক িদেয় এই অিতির সংেলখ ক ন ।
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যমনঃ-

700## a – ছ া সরকার
4 – স া.

700## 4 – ed.
A – Sinha, Kapil Kumar

700## a – সংগীতা ঘাষ
4 – সংক.
৯৪২ – ITEM TYPE
System Preference এ য য ক াটাগির তরী করা আেছ তা দখােব এখােন। যিট েয়াজন
সিট িসেল করেত হেব। এই MARC21 মওয়ােক বই এি র আেগ System Preference এ
িগেয় ITEM TYPE তরী কের িনেত হয়। সম কার বইেয়র ে যিদ সিঠক ITEM TYPE িনবাচন
করা যায় তাহেল কাহা িসে ম থােক সহেজই কান আইেটম টাইেপ কত বই আেছ জানা যাই। এখােন
এি স ূণ কের উপের Save এ ি ক করেত হেব। Save এ ি ক করেল Add Item বা হাি ং
অংশ আসেব।
ADD ITEM
এই Add Item ট ােগ িকছু িকছু অংশ আেছ য িল পূরণ করেত হেবc – Shelving location
e – Source of Acquisition
g – Price
p – Accession no.
t – Copy number
v – Volume No.
x – Local No
কাহার হাি ং অংেশ Source of Acquisition ও Accession no এই িট ম াে টারী িফ ।
অন অনশ িল েয়াজন মেতা পূরন কের Add Item –এ ি ক করেতই বইিট MARC21
মওয়ােক এি স ূণ হেয় কাহার ডাটােবেস সংরি ত হেব।
এরপর পুনরায় ০০৮এর ট াগ এিডটর-এ ি ক ক ন
এখােন সম তথ ইংরািজ হরেফ িলখেত হয়
একবার ি ক করেতই কি উটার িনেজ থেকই একিট না ার তরী করেব।
008 এই ট ােগ এি করার জন 008 ট ােগর পােশ (ডানিদেক) ট াগ এিডটর-এ ি ক ক ন06 Type of Date – [ কাশকােলর ধরণ]
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07 Date 1 – [260c সাবট ােগ য সাল হেব সিট Date 1 এ হেব]
15-17 Place of Publication – [260c সাবট ােগ য কাশ ান হেব ঐ িহসােব দেশর
নাম হেব]
35-37 Language – [এই ট ােগ বইিট য ভাষায় লখা সিট িনবাচন ক ন]
এই কেয়কিট িবষয় িনবাচন করার পর নীেচ OK বাতােম ি ক করেত হেব।
বইেয়র তথ কাহার ডাটােবেস সভ হওয়ার পর একিট কলােম িকছু ট াগ আসেব। ঐ ট ােগ এ
থাকেব- NORMAL, MARC, AACR2, Items, Holds, Checkout History ইত ািদ।
NORMAL - [এ ি ক করেল নমাল ফরম ােট িডসে হেব। যা পাঠােকর সহজ বাধগম
হয়]
MARC

- [এ ি ক করেল MARC ফরম ােট িডসে হেব]

AACR2

- [এ ি ক করেল AACR2 ফরম ােট অথাৎ ক াটালগ কাড-এর ন ায় িডসে

দখােব]
INDICATOR DIGIT
100 Main Entry Personal Name
Corporate Name
1st Indicator
0 Forename Surname
1 Surname, Forename
2nd Indicator
# Undefined

100 [0#] a সুনীল গা ুিল
100 [1#] a Ganguly, Sunil

110

Main

Entry

1st Indicator
1 Jurisdiction Name
2 Name in Direct Order
2nd Indicator
# Undefined

110 [1#] a India
b Ministry of Finance
110 [2#] a Calcutta University

245 Tittle Proper
1st Indicator
0 No Tittle Added Entry
1 Tittle Added Entry
2nd Indicator
0-9 Non Filling Character
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100 [0#] a মিণদীপ চে াপাধ ায়

245[00] a পি মবে র পিরকি ত নগরায়ণ

245 [10] a পি মবে র পিরকি ত নগরায়ণ

c মিণদীপ চে াপাধ ায় স ািদত

c মিণদীপ চে াপাধ ায়
100 [1#] a Chattopadhyay, Manideep
245 [02] a A Class book of botany
245 [12] a A Class book of botany
c edited by Manideep Chattopadhyay
c Manideep Chattopadhyay
100 [1#] a Chattopadhyay, Manideep
245 [13] a An Class book of botany
Chattopadhyay
c Manideep Chattopadhyay

245 [03] a An Class book of botany
c edited by Manideep

100 [1#] a Chattopadhyay, Manideep 245 [04] a The Class book of botany
245 [14] a The Class book of botany c
edited
by
Manideep
Chattopadhyay
c Manideep Chattopadhyay

তথ সু ঃ
1.

াগাের কাহার ব বহািরক েয়াগ, গিত ব ু সরকার, কলকাতা, রেনসাঁ কাশক, 2018

2. https://koha-community.org/manual/16.11/html/ch06.html

সুি য় পাল
াগািরক
জাগৃিহ লাইে ির, (পি মব সরকার পািষত পাবিলক লাইে ির)
কালকাতা - ৭০০০০৮
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