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 উিনশ শতেক কেলজ িশ া উ য়েন     
 ঢাকা কেলজ াগােরর ভূিমকা  
 

ড. মাঃ রিফকুল ইসলাম 

ভূিমকা  

Z…Zxq we‡k¦i Ab¨vb¨ †`‡ki gZ evsjv‡`‡kI K‡jR wk¶v RvZxq wk¶v c×wZ‡Z ¸iæZ¡c~Y© 
f~wgKv cvjb K‡i| D”P wk¶v wfwË-cÖ¯‘i ¯’vc‡bi g~‡j K‡jR wk¶v Avi wkÿvi mdjZvq mnvqK 
kw³ n‡jv K‡jR MÖš’vMvi| K‡jR MÖš’vMvi‡K mswkøó K‡j‡Ri cÖvY e‡j AwfwnZ Kiv nq| cÖvY 
Qvov †hgb †Kvb cÖvYx euvP‡Z cv‡i bv Z`ª~c MÖš’vMvi Qvov K‡jR wk¶v mdj n‡Z cv‡i bv| ZvB 
AvR‡Ki G AvaywbK hy‡M MÖš’vMvi mvwf©m‡K wk¶v cÖwZôv‡b AZ¨vek¨Kxq †mev wn‡m‡e aiv 
n‡q‡Q| G †_‡KB K‡jR MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv Abygvb Kiv hvq| K‡jR MÖš’vMv‡i QvÎ Z_v 
wk¶K-wkw¶Kv‡`i Pvwn`vbyhvqx msMÖn M‡o Zzj‡Z nq| Z`ªƒc miKvwi K‡jRmg~‡ni MÖš’vMvi 
wkÿv cÖwZôvb mswkøó MÖš’vMvifz³| MÖš’vMvimg~‡ni Kvh©vewji †ÿ‡Î World book Encyclopedia 
†_‡K wb‡¤œi D×…wZwU Zvrch©c~Y©| “Libraries form a vital part of the world system of 
education and information storage and retrieval. The make available through books, 
film, recordings and media knowledge that has been important through the ages”  
 

MÖš’vMvi weÁv‡b cÂbxwZ‡Z ejv n‡q‡Q cÖ‡Z¨K cvVK‡K Kvw•LZ Z_¨ cÖ`v‡b MÖš’vMvi weÁvbx‡`i 
AK¬všÍ cwikÖg K‡i †h‡Z n‡”Q| MÖš’vMvi Kg©KZ©ve„›` †h `yÕwU mgm¨vi m¤§yLxb n‡”Q Zv n‡jv Z_¨  

মূল ব   
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[০৪] 

msMÖn I msiÿY| MÖš’vMv‡ii f~wgKv m¤ú‡K© Elmer D. Johnson Zvi MÖš’ History of libraries 
in the Western World  e‡j‡Qb- “The role of the library as an adjunct to education as 
a device for information as a partner to recreation as a boon for business as an 
assistant to science has been widely acclaimed and to a large extent realized.”   

eZ©gv‡b Avgv‡`i †`‡k AmsL¨K miKvwi-†emiKvwi I Avav-miKvwi K‡jR i‡q‡Q| GB ai‡bi 
K‡jR¸‡jvi g‡a¨ wKQz K‡jR i‡q‡Q ïay D”P gva¨wgK ch©vq A_©vr GBP Gm wm ch©v‡qi| Avevi 
wKQz K‡jR i‡q‡Q D”P gva¨wgKmn ¯œvZK wWwMÖ ch©v‡qi| GQvovI wKQz K‡j‡R m¤§vbmn 
¯œvZ‡KvËi wWwMÖ ch©v‡q we`¨gvb| Z‡e K‡jR¸‡jvi e¨vwß wfbœZv _vKvq †mev Kvh©µ‡gI Zvi 
cÖfve c‡o| h_vh_ †mevi gvb eRvq ivLvi j‡ÿ¨ MÖš’vMvimg~‡ni K‡qKwU Af¨šÍwiY wefvM _vKv 
evÃbxq| GZme welq we‡ePbv K‡i Ae-KvVv‡gvMZ cÖwZg AvKvi Aek¨B eRvq ivLv DwPZ| 
AvR‡Ki Av‡jvP¨ welq ÔDwbk kZ‡K K‡jR wkÿv Dbœq‡b XvKv K‡jR MÖš’vMv‡ii f~wgKvÕ cÖeÜwU 
mswÿß AvKv‡i Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

কেলজ াগােরর ইিতবৃ   
cvK-fviZ Dcgnv‡`‡k K‡jR MÖš’vMv‡ii mvwe©K Ae¯’v †Kgb wQj Ges msMÖn ev †Kgb wQj| 
we‡kl K‡i ms¯‹„Z K‡jR hv KLbI KLbI wn›`y ms¯‹…Z K‡jR e‡j D‡jøwLZ, KjKvZvq 1824 
mvj †_‡K KvR Ki‡Z ïiæ K‡i| miKvi KZ…©K 1811 mv‡j GiKg GKwU K‡jR b`xqv (eZ©gvb 
cwðge‡½) ̄ ’vc‡bi A½xKv‡ii GK iKg ̀ vq‡gvPb e‡j we‡ewPZ| wn›`y cvwÐ‡Z¨i AMÖhvÎvi Rb¨ 
K‡jRwU cÖwZwôZ nq, Gi mv‡_ GKwU MÖš’vMvi MV‡bi cwiKíbv K‡jRwUi g~j ¯‹x‡gI wQj| GwU 
Abygvb Kiv hvq †h, 1824 mv‡j ms¯‹…Z K‡jR D‡Øvab K‡ib| K‡j‡Ri ïiæ †_‡KB MÖš’vMv‡ii 
cwiw¯’wZ fvj wQj| 1847 mv‡j wi‡cvU© Kiv nq †h, MÖš’vMv‡ii Ae¯’v Avkve¨ÃK wQj Ges 
eû‡jvK †mLv‡b hvZvqvZ Ki‡Zb| GQvovI wKQz cÖvP¨‡`kxq I wKQz Bs‡iwR eBI MÖš’vMv‡i mshy³ 
wQj| wi‡cvU© Kiv nq †h, MÖš’vMvi cwiw ’̄wZ fvj Ae¯’vq Av‡Q Ges ms¯‹…Z Bs‡iwR cÖKvkbvi 
217 fwjDg msiwÿZ i‡q‡Q| 1944 mvj ch©šÍ MÖš’vMv‡i 26592 fwjDg msiwÿZ wQj, hvi 
g‡a¨ 4000 wU cvÐzwjwc| Aci GKwU cÖwZôvb, wn›`y K‡jR, A‡bK mgq †bwUf K‡jR Ges 
KLbI KLbI Ab¨ bv‡g AwfwnZ n‡q 1817 mv‡j ’̄vwcZ nq| cieZ©xKv‡j K‡jRwU †cÖwm‡WwÝ 
K‡j‡Ri m‡½ GKwÎf~³ Kiv nq hv 1855 mv‡j cÖwZwôZ nq| G cÖwZôv‡bi mv‡_ mv‡_ K‡jR 
MÖš’vMviwUI e¨vcK  AvKv‡i cÖmvi N‡U|  
 

1847 mvj †_‡K cÖwZ eQ‡i g~j¨evb msMÖn I ms‡hvwRZ nq Gi g‡a¨ KjKvZvq wek‡ci Dcnvi 
†`qv msMÖnI AšÍfy©³ wQj| 1851 mv‡j AvBb welqK wKQz eB MÖš’vMv‡i hy³ nq Ges Ab¨vb¨ 
AvB‡bi eB cÖ‡qvR‡b wd‡i cvIqvi `vwe msiwÿZ _vKvi k‡Z© Ô†evW© Ae †iwfwbDÕ G mg¯Í 
cÖKvkbv¸‡jv K‡jR MÖš’vMv‡ii Rb¨ cÖ`vb K‡ib| GQvov wewfbœ †Rjv¸wj‡Z wKQz GKv‡WwgK 
MÖš’vMvi Zv‡`i g~j cÖwZôv‡bi mv‡_ mv‡_ we¯Í…Z I weKwkZ nq| 1838 mv‡j cÖwZwôZ ûMwji 
gnmxb K‡jR (hv‡K ûMjx K‡jR ejv nq) hv GLbI we`¨gvb i‡q‡Q| GB MÖš’vMviwU e¨env‡i 
16wU wbqgvewj i‡q‡Q| Gi cÖ_g wbqgwU wQj K‡j‡Ri mv‡_ m¤ú„³ e¨w³‡`i Rb¨ bq eis 
ewnivMZ‡`i Rb¨I AeavwiZ wQj: Ò†gvnv¤§` gnmx‡bi K‡jR GKwU fvj wbev©wPZ jvB‡eªwi 
¯’vc‡bi m‡½ mswkøó e¨w³eM© QvovI Gi fvj e¨envi mÿg Av‡kcv‡ki †jvKR‡bi e¨env‡ii  
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 Rb¨I Awf‡cÖZ Ges Gfv‡e GjvKvevmx Gi DbœwZi Rb¨ mywPwšÍZ n‡q mg‡q mg‡q e¨w³MZ 
`v‡bi gva‡g Gi K‡je e„w× Ki‡e|Ó d‡j ewnivMZiv Puv`vi wewbg‡q K‡jR MÖš’vMv‡ii m`m¨ 
n‡Z cv‡ib| Puv`vi nvi KZ I Kxfv‡e eB avi wb‡Z n‡e, KZw`b KqwU eB wb‡Ri Kv‡Q ivL‡Z 
cvi‡e| G m‡ei wbqgvewj wek` AvKv‡i D‡jøL wQj| GQvov eB bó ev nvwi‡q †M‡j kvw¯Í wn‡m‡e 
eB avi †bIqv I MÖš’vMvi e¨envi wbwl× Kivi e¨e¯’vI wQj| †hvM¨Zvm¤úbœ QvÎ‡`i gvwmK `k 
iæwc †eZ‡b MÖš’vMvi mnKvix wn‡m‡e wb‡qvM`v‡biI Abywewa (wbqg) wQj| 

1849 Gi cÖ_g fv‡Mi cy¯ÍK msMÖn 6648wU wk‡ivbv‡g 9275 fwjDg eB wQj| Gi cÖvq `yB 
Z…ZxqvskB K¬v‡mi cvV¨cy¯ÍK wQj| 1860 mv‡ji g‡a¨ MÖš’vMviwU †ek fvj Ae¯’vq wQj| 1844 
mv‡j Bs‡iwR eB‡qi Rb¨ cÖ_g K¨vUvjM cÖKvwkZ nq| ZLb †_‡K 1929 mvj ch©šÍ AšÍZ cvPuevi 
(K¨vUvjMwU) cÖKvwkZ  n†q‡Q| GB mg¯Í K¨vUvj‡Mi g‡a¨ wKQz weµ‡qi Rb¨ cÖKvwkZ n‡Zv| 
1936 mv‡ji g‡a¨ weÁvbm¤§Z c×wZ‡Z Aci GKwU K¨vUvjM cÖKv‡ki KvR PjwQj| 1936 
mv‡j mnmxb K‡j‡Ri kZel©c~wZ Dcj‡ÿ MÖš’vMv‡i `y¤úªvc¨ I g~j¨evb cy Í̄‡Ki K‡qKwU 
wPËvKl©K cÖ̀ k©bxi e¨e¯’v K‡i| GB mg‡q AvswkKfv‡e †Lvjv‡gjv †mjd e¨e¯’vi D‡Øvab K‡ib 
Ges MÖš’vMv‡ii eûj e¨env‡i DrmvwnZ Kivi Rb¨ GK ¸iæZ¡c~Y© cwieZ©b wQj| 

gnmxb K‡jR MÖš’vMvi‡K Kg †ewk mKj K‡jR I GKv‡WwgK MÖš’vMv‡ii g‡Wj wn‡m‡e MY¨ 
K‡i| 1947 mvj ch©šÍ AwaK msL¨K K‡jR, cÖvB‡fU I miKvwi K‡jR DfqB ¯’vwcZ n‡Z 
_v‡K| G mg‡q MÖš’vMvi¸wj m¤ú~Y©fv‡e K‡jR wkÿvi cwic~iK n‡Z cv‡i bvB| KviY cÖvqB 
A‡bK K‡j‡R Ac~Y©Zv I evavi Rb¨ MÖš’vMvi¸wji †K›`ªxq PwiÎ evavMÖ¯Í nq| cieZ©xKv‡j 
GKv‡WwgK MÖš’vMvi¸wji GB me Ach©vßZv KZ©„c‡ÿi `„wó AvKl©Y K‡i| d‡j GKwU K‡jR 
MÖš’vMv‡i eB msiÿ‡Yi Rb¨ hZUzKz RvqMvq cÖ‡qvRb Zvi e¨e¯’v K‡ib| Gfv‡eB K‡jR 
MÖš’vMv‡ii †MvovcËb N‡U| 

 

কেলজ াগােরর উে শ   
K‡jR MÖš’vMv‡ii D‡Ïk¨ mdj Kivi jÿ¨ wb‡q wbijmfv‡e KvR Ki‡Q KZ©„cÿ| Gi D‡Ïk¨ 
mg~n wbgœiæc t- 

 QvÎ-wk¶K‡`i cÖ‡qvRb Abyhvqx wbw`ó †Kvm© KvwiKzyjvg †gvZv‡eK cvV¨eB, †idv‡iÝ eB 
I Ab¨vb¨ cv‡VvcKiY msMÖn K‡i Z_¨ †mev †`qv| 

 QvÎ‡`i cvVvf¨vm m„wó Kiv| 
 QvÎ I wk¶K‡`i Z_¨ mieevn Kiv| 
 we‡bv`bgyjK cv‡V Drmvn †hvMv‡bv| 
 K‡jR wk¶vq MVbg~jK I Kvh©Kix f~wgKv ivLv| 
 cÖwZ‡hvwMZvg~jK cix¶vq AskMÖn‡Yi Rb¨ QvÎ‡`i cÖ¯‘Z n‡Z mnvqZv Kiv| 
 wk¶K‡`i wk¶KZvq mnvqZv Kiv| 
 QvÎ‡`i †hvM¨ bvMwiK wn‡m‡e M‡o DV‡Z mnvqZv Kiv| 

বে র বাকী অংশ পড়ুন ১৫-২১ পৃ ায় 

[০৫] 
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সুনাগিরক তির ও ব ব ু র সানার বাংলা গড়েত 
াগােরর ভূিমকা 

সা াদল কিরম 

হাজার বছেরর  বা ািল, াধীনতার মহান পিত, সানার বাংলার 
া, জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান আজীবন  

দেখেছন এই বাংলােক ুধামু , দাির মু , উ ত, সমৃ  সানার 
বাংলা িহেসেব গেড় তুলেত। যমন উঁিন বেলেছন “আমােদরেক সানার 
দেশর সানার মানুষ হেত হেব।” 

এখন  হেলা সানার বাংলা বলেত উিন কী বুঝােতন? সানার 
বাংলা মােন িক সানা িদেয় সব িকছ ুআ ািদত করা অথাৎ সবিকছ ু

ণ-খিচত করা? নািক উঁিন পক অেথ এই শ িট ব বহার কেরেছন? 
‘ সানার বাংলা’ শ িট একিট পক অথ াপক শ  যা ইিতবাচক অেথ 
(উৎকৃ  বা অত  ভােলা/ সানার মেতা মূল বান) ব বহার করা হেয়েছ। 

ণ বা সানা যমন আমােদর কােছ খুবই মূল বান ব  তমিন এই 
বাংলাও (বাংলােদশ) আমােদর কােছ খুবই মূল বান যা আমরা অেনক 
ত ােগর িবিনমেয় অজন কেরিছ। তাছাড়া, সৃি কতা সুজলা-সুফলা, 
শেস -শ মলা আমােদর এই ি য় জ ভূিমেক এতটাই মেনামু কর 

েপ তির কেরেছন যা আমােদর চ ু শীতল কের দয়, াণ জুিড়েয় 
দয়। জািতর িপতা সবসময় সৗ েয র অপ প এই লীলভূিমেক 

একিট গরােজ  পিরণত করার  দখেতন। 

 

“আমরা যন প  না হই। 
লখাপড়া িশেখ আমরা যন 
মানুষ হই। িক পাথক  আেছ 

জােনায়ার আর মানুেষর 
মেধ -যিদ মনুষ  আিম 

হািরেয় ফিল তাহেল মানষু 
কথায়?”  

-ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমান  

[০৬] 

মতামত  
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 িতিন চেয়িছেলন এই অ েলর শাি ি য় 
মানুষ েলা  িব সভায় াধীনভােব বীরদেপ মাথা 
উঁচ ুকের দাঁড়ােব, িনেজেদর অিধকার িনেয় সুেখ-
শাি েত বসবাস করেব। িশ ায়-দী ায়, আচার-
আচরেণ, ব বসা-বািণেজ , অথনীিত-রাজনীিতেত, 
সভ তা-সং ৃিতেত সেবাপির একিট াধীন ও সমৃ  
জািত িহেসেব িনেজেদরেক পিরিচত কের তুলেব। 
িক  দূভাগ , জািতর িপতার আজ -লািলত সই 

ে র বা বায়ন িতঁিন দেখ যেত পােরনিন। তেব 
আশার কথা হেলা উঁনার সুেযাগ  কন া বাংলােদেশর 
বতমান ধানম ী জনেন ী শখ হািসনার বিল   
 

 
 

 
নতৃ  ও দৃঢ়তায় জািতর িপতার ে র সানার 

বাংলা আজ বা েবর মুখ দখেত  কেরেছ। 
অবকাঠােমাগত ব াপক উ য়ন, অথৈনিতক বৃি , 
জীবন-যা ার মােনা য়ন, িশ া, িচিকৎসা, তথ -

যুি র উ য়ন, ব বসা-বািণেজ র স সারণ, 
কৃিষেত অ গিতসহ জাতীয় জীবেনর িতিট ের 
অভূতপূব অ গিত এই সত েকই িতি ত কেরেছ । 
ফল প বাংলােদশ এখন িন  আেয়র দশ থেক 
উ রণ হেয় মধ ম আেয়র দশ িহেসেব আ কাশ 
কেরেছ। এখন নাগিরক িহেসেব আমােদর দািয়  
জািতর িপতার  বা বায়েন জািত, ধম, বণ, দল, 
মত িনিবেশেষ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ করা। আর 
এর পূবশত হে  যার যার জায়গা থেক দশে েম 
উ ীিবত হেয় সকল অন ায়, অপকম, নীিতর 
িব ে  সরব হেয় িনজ িনজ দািয়  পালন কের 
যাওয়া। অন ভােব বলেল যােক বেল সেচতন, 
দািয় শীল, দশে মী, ন ায়পরায়ণ সেবাপির 
মনুষ  ও মানিবক মূল েবােধ উ ািসত সুনাগিরক 
িহেসেব গেড় ওঠা।  আর যার জন  সবাে  েয়াজন  
 

সুিশ ার। এখন ভাবতই  হেব সুিশ া কী বা 
তার প কী? আিম এককথায় এভােব বলেত চাই- 
য িশ া মানুেষর মানিবক বাধেক জা ত কের 

িনেজেক সকল কার নীিত, অন ায় ও অপকম 
থেক বাঁিচেয় িবেবকবান মানুষ িহেসেব গেড় তুেল 

তাই সুিশ া।  য িশ া প  ও মনুষ ে র মধ কার 
পাথক  িন পণ কের তাই সুিশ া। একমা  
সুিশি ত মানুষই পাের একিট সু র সমাজ, সভ  
জািত ও উ ত দশ উপহার িদেত। আর সুিশি ত 
হেত হেল িশ ায় িশি ত হেত হয়। সুিশ ার 

প উদঘাটন করেত িগেয় যমনিট বাংলা   
 

 
 

সািহেত র িবখ াত াবি ক মথ চৗধুরী মহাশয় 
বেল িগেয়েছন- “সুিশি ত লাক মা ই িশি ত।” 
আর িশি ত হওয়ার পেথ অন তম পূণ 

িত ান হেলা লাইে ির বা াগার।
 

াগাের এেস মানুষ িশ ায় সুিশি ত হওয়ার 
মাধ েম তার িবেবকেবাধ জা ত কের যা তােক 
একজন সেচতন, দািয় শীল, সুনাগিরক িহেসেব 
গেড় উঠেত সাহায  কের। এভােবই জািতর িপতার 
আজ  লািলত  ( সানার বাংলা) বা েব প 
িদেত এরকম সুনাগিরক তির করা সমেয়র এক 
অেমাঘ দািব। তেবই সাথক হেব জািতর িপতার 
শততম জ বািষকী উদযাপন এবং আমরা হেবা 
সানার বাংলার যাগ  উ রসূির। 

 
 

সা া ল কিরম 
জলা লাইে িরয়ান, শরপুর 

sazzad.karim70@gmail.com 
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ALA 2021 
“ াগািরকতা সমেয়র র পূণ একিট পশা”- বারাক ওবামা 
 

 

২৯ জুন যু রাে র িশকােগা ত ALA (American 
library Association) কতকৃ আেয়ািজত বািষক 
সে লন ও দশনীর সমাপনী অিধেবশন অনুি ত হয়। 
িবগত বছেরর সে লন েলা সবার উপি িতেত 
অনুি ত হেয়িছল।  িক  বতমােন িব ব াপী মহামারী 
কািভড-১৯ ভাইরােসর া ভােবর কথা মাথায় রেখ 

আেয়াজকম লী ভাচয়ুাল ভােব এই সে লেনর 
আেয়াজন কেরন। 

সমাপনী অিধেবশেন িবিভ  াগােরর াগািরকগণ সহ আেরা উপি ত িছেলন রাে র সােবক রা পিত 
বারাক ওবামা এবং Smithsonian Institution এর সিচব লিন িজ. বা  তৃতীয়। আেমিরকান 
লাইে রী অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত জুিলয়াস িস. জফারসন তােদর পিরচয় কিরেয় দন।  

উ  কনফােরে র ারে  লিন িজ. ও বারাক ওবামা A Promised Land (first volume of 
Barack Obama's presidential memories) িনেয় আেলাচনা কেরন। পরবতীেত লিন িজ. 
সােবক রা পিত ক উে শ  কের  কেরন ' কান িবষয়িট আপনােক েদশ স েক আশাবাদী কের 
তােল'। 

উ ের বারাক ওবামা বেলন 'ত ণ জ  আমােক িনজ দশ স েক আশাবাদী কের তােল'! এছাড়াও 
বারাক ওবামা আেরা বেলন তার জন ২০ বছর বয়  কন া স ান রেয়েছ, কন ােদর সােথ যখন িতিন 
গ  কেরন তখন তার মেন হয় তার কন ারা সম  বণবাদ িবেরাধী  ত ণেদর িতিনিধ  কের।  
এখনকার ত ণ জ  িনেয় িতিন আেরা বেলন- এখনকার ত ণ জ  অন ান েদর চেয় অেপ াকৃত 
বিশ অত াধুিনক ও অ সর, বি ক উ তা বৃি  এবং রাধকরেণর েয়াজনীয়তা স েক এখনকার 

ত ণরা খুবই সেচ ।  এবং এই জে র ত ণরা াগার ধারণা ক পছ  কের, তেব বতমােন তারা 
যুি গতভােব এিগেয় থাকার ফেল থাগত াগার এর পিরবেত িডিজটাল াগার িনেয় অিধক 

আ হী।  

পুেরা অিধেবশন জুেড ়বারাক ওবামা খুবই বিল  ব ব  দান কেরন।  িতিন আেমিরকান রাজনীিত, 
সমাজ ব ব া, িনবাচন এবং অসা দািয়কতার িনেয় কথা বেলন।  তেব তার ব েব র মাঝখােন িবেশষ 
ও উে খেযাগ ভােব ান পায় াগার ও াগািরকগন।  াগার ও াগািরকেদর িবষেয় িতিন খবুই 
মূল বান ব ব  দান কেরন। 

াগািরকেদর উে েশ  িতিন বেলন “আিম িব াস কির য াগার এমন একিট িত ান যা ান ও 
সহানুভূিত কাশ এর মুখ  ান িহেসেব কাজ কের।  াগার আমার জীবেন খুবই পূণ একিট 

িত ান।  ছাট মফ ল শহর িকংবা বৃহৎ নগরীর সকল াগােরর াগািরকেদর িনকট আিম ধন বাদ  
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াপন করেত চাই। আপনারা আমােদর স ান ও ভিবষ ৎ জে র জন  ােনর িব েক উ ু  কের 
িদেয়েছন, সহজলভ  নয় এমন অেনক স াবনার য়ার উ ু  কের িদেয়েছন।  ভিবষ ৎ জে র পাঠাভ াস 
গঠেনর জন  িনরাপদ ও দা  ান সৃি  কেরেছন।  আপনারা কবলমা  তােদর জন ই পূণ নন যারা 
আপনােদর দ  সবায় ত ভােব উপকৃত হে  বরং সম  দশ ও িবে র গনতে র জন  আপনারা 
সমানভােব পূণ।  আপনােদর এই মহান দািয় েক সাধুবাদ জানাই, আপনােদর কােজর ধারা বজায ়
রাখুন ও এিগেয় যান। ”  

িনেয়ািজত পশাজীবী অনুধাবন করেত পারেবন।  সােবক রা পিত বারাক ওবামা মূলত একজন রাজৈনিতক 
ব ি , তবুও িতিন যভােব াগািরকতা পশার  ও তাৎপয পু ানুপু  ভােব তার ব েব  ফুিটেয় 
তুেলেছন তা িনঃসে েহ শংসনীয়।  তার সংি  অথচ বিল  ব েব র মাধ েম বতমান িবে র ােনর 
ধারােক অ সর রাখার জন  াগার ও াগািরকেদর েয়াজনীয়তা ফুেট উেঠেছ! 

আেমিরকান লাইে রী অ ােসািসেয়শন তােদর এক উি েত বেলন When you absolutely 
positively have to know, ask a librarian.  সােবক রা পিত বারাক ওবামা িঠক এই কথািট 
তার সংি   ব েব র মাধ েম সু র ভােব ফুিটেয় তুেলেছন।  সম  িবে র লাখ লাখ াগািরেকর 
পশাগত জীবেন বারাক ওবামার এই ব ব  অনুে রণা যাগােব বেল আিম মেন কির। 

  

পাবিলশার উইকিল হেত সংে িপত ও অনূিদত  

অনুবাদ কেরেছনঃ আিনকা তাবা মু  

 

শাকাহত 

গাহ  অথনীিত কেলেজর (বতমান গভনেম  কেলজ অব 
এ া াইড িহউম ান সাই ) াগািরক, জনাব ফরেদৗসী বগম 
(ডািলয়া) গত ৪ আগ  সকােল িমরপুর বারেডম হাসপাতােল 
কেরানা িচিকৎসাধীন অব ায় আইিসইউ-েত মতুৃ বরণ কেরেছন। 
ই ািল ািহ ওয়া ই া ইলািহ রািজউন। লাইে িরয়ান ভেয়স 
পিরবার মর েমর িবেদহী আ ার মাগেফরাত ও শাকস  
পিরবােরর িত সমেবদনা াপন করেছ।  
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িশ েকর মযাদা পেলন মা াসা াগািরেকরাও 
বসরকাির ুল-কেলেজর পর এবার মা াসার লাইে িরয়ান ও সহকারী লাইে িরয়ানরাও িশ েকর মযাদা 
পেলন।  দািখল মা াসায় িনেয়াগ পাওয়া সহকারী লাইে িরয়ান-ক াটালগার পেদর নাম হেব াগার ও 

তথ িব ান িবষেয়র সহকারী িশ ক।  আিলম মা াসার লাইে িরয়ান পেদর নাম াগার ভাষক হে । 
বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতৃপ েক (এনিটআরিসএ) এসব পেদ িনেয়ােগর জন  াথী 

বাছাইেয়র দািয়  দওয়া হে । এসব িনেদশনা িদেয় আেদশ জাির করেছ িশ া ম ণালেয়র কািরগির ও 
মা াসা িশ া িবভাগ। 

 

 
 

মা াসা িশ া অিধদ র থেক আেদশিট সব মা াসায় পািঠেয় িবষয়িট জানােনা হয়।  ১৮ জুলাই আেদশিট 
জাির করা হয়। মা াসা িশ া অিধদ েরর আেদেশ বলা হেয়েছ, বসরকাির কািরগির িশ া িত ান 
জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ র, ২০২০ পয  সংেশািধত) নীিতমালায় আেগর 
সহকারী াগািরক পদিট সহকারী িশ ক এবং আেগর াগািরক পদিট াগার ভাষক পদ িহেসেব 
িবেবিচত হেব।  এই পদ িটেত এনিটআরিসএর মাধ েম িনব ন পরী া হণ ও উ ীণেদর সনদ দানসহ 
যথাযথ ি য়া অনুসরণপূবক িনজ িনজ অিধদ েরর চািহদার অনুকূেল িনেয়াগ সুপািরশ করেত হেব। 

ম ণালয় জািনেয়েছ, এ আেদশ জািরর আেগ, অথাৎ ১৮ জুলাইেয়র আেগ িবিধ মাতােবক যােঁদর িনেয়াগ 
ফল কাশ কের াথী চূড়া  করা হেয়েছ, তারঁা যথাযথ ি য়ায় আেগর িনয়েম এমিপওভু  হেত 
পারেবন।  এ আেদশ জািরর পর এসব পেদ ম ােনিজং কিমিট বা গভিনং বিডর মাধ েম িনেয়াগ দওয়া 
হেল তা অৈবধ িনেয়াগ বেল িবেবিচত হেব এবং তাঁরা কােনাভােবই এমিপওভুি র আওতায় আসেবন না। 

নতুন িশ ক মযাদা পাওয়া পদ েলায় িনেয়াগ িনেয় আেদেশ বলা হেয়েছ, ১৭তম িনব ন পরী ার অংশ 
িহেসেব এ িট পেদ সংেশািধত এমিপও নীিতমালা অনুযায়ী িসেলবাস ণয়নসহ িশ ক িনব ন পরী ার 
িব ি  কাশ করেব।  তেব, এ আেদশ জািরর আেগ, অথাৎ ১৮ জুলাইেয়র আেগ িবিধেমাতােবক যােঁদর 
িনেয়াগ ফল কাশ কের াথী চূড়া  করা হেয়েছ, তাঁরা যথাযথ ি য়ায় আেগর িনয়েম এমিপওভু  
হেত পারেবন বেল জািনেয়েছ ম ণালয়। 

‘ াগার ভাষক’ ড–৯ ওবং ‘সহকারী িশ ক ( াগার ও তথ িব ান)’ ড–১০ এ বতন ভাতা 
পােবন। 

সূ ঃ থম আেলা  

 

‘ াগার ভাষক’ ড–৯ এবং ‘সহকারী িশ ক ( াগার ও 
তথ িব ান)’ ড–১০ এ বতন ভাতা পােবন। 
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পড়ুয়ােদর জন  

আবশ কীয় িকছু 

মুেঠােফান অ াপ 

আ ু াহ আল মাহমুদ 

িফচার 

বই পড়েত ভােলাবােসন অথচ এই মহামািরর সমেয় বাইের িগেয় বই িকনেত পারেছন না? আজ 
বলেবা এমন ছয়িট এে ােয়ড অ ােপর কথা য েলা িদেয় মুেঠােফােনই পড়েত পারেবন আপনার 
পছে র বই।  

 

রিব বইঘর 
মুেঠােফান সবাদাতা িত ান রিবর উেদ াগ- ‘রিব বইঘর’ । 
এখােন ি  এবং ি িময়াম ই সবায় বই পড়েত পারেবন।  য 
বই েলা কিপরাইট ি  স েলা িবনা টাকায় পড়ার সুেযাগ 
রেয়েছ এখােন।  আর ি িময়াম বই েলা পড়েত হেল নেত 
হেব িনিদ  পিরমাম টাকা। কান ি িময়াম বই কনার আেগ 
স েলার ি িভউেয় বইেয়র কেয়ক পাতা পেড় নওয়া যােব।  

ি িময়াম বই েলা পড়েত দিনক এবং সা াহ িভি ক 
প ােকেজ সাব াইব করেত হেব। তেব প ােকজ েলা িকনেত 
আপনােক অবশ ই রিব িকংবা এয়ারেটল াহক হেত হেব।  এই 
অ ােপর মজাদার িফচার হেলা এেত বইেয়র ল-আউট 
এমনভােব তরী করা হেয়েছ মেন হেব আপিন সিত কার 
বইেয়র পৃ া উ াে ন।  এছাড়া আপনার পড়া বইিট কমন 
লাগেলা তা রিটংেয়র মাধ েম জানােত পারেবন।  রিব বইঘর 
অ াপিট ি  পাওয়া যােব গল - াের। 
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সই বই 
বইপড়ার আেরক জনি য় অ াপ ‘ সই বই’ ।  এখােনও ি  এবং 
সাবি পশন ইভােবই বই পড়া যােব।  ই ারেফেসর ভাষা 
িহেসেব বাংলা এবং ইংেরিজ য কানিট রাখেত পারেবন। 
পছে র বইেয় দয়া যােব রিটং।  বই কনার আেগ সামাির 
থেক দেখ নওয়া যােব বইেয়র িবষয়ব ।  

এই অ ােপ বই েলা িবিভ  ক ােটগিরেত সাজােনা, যমন-ঈদ 
শাল, স ােহর নতুন বই, সরা ি  বই, জনি য় উপন াস, 

িব ান ক কািহিন, ছাটেদর িনবািচত বই ইত ািদ।  ি িময়াম 
বই েলা িকনেত পারেবন িবকাশ, নগদ, রেকট, রিব, 
এয়ারেটল, গল প এবং ডিবট বা িডট কাড িদেয়।  গল 

- াের ি েত িমলেব অ াপিট।  

 

বই সমাহার 
পুরেনা বই এবং ম াগািজন পড়ার এক অনন  অ াপ ‘বই 
সমাহার’ ।  এখােন কিপরাইট ি  ব  পুরেনা এবং 
মূল বান বই স ূণ ি  পড়া যায় এবং বইেয়র বই েলার 
িপিডএফ ডাউনেলাড করা যায়।  ডাউনেলাড করা বই 
অ ােপই পড়া যােব।  এই অ ােপর সং েহ রেয়েছ ায় 
চার হাজােরর অিধক বই এবং যার পুেরাটাই ি ।  এই 
অ াপিটও পােবন - াের  
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বইটই 
এে ােয়ড ফােন বাংলা লখার জনি য় িক- বাড িরদিমক এর 
উেদ া া িত ান িরদিমক ল াব এর একিট উেদ াগ ‘বইটই’ । 
ই ারেফেসর িভি েত সবেচেয় আকষণীয় অ াপ হেলা বইটই। 
এখােনও ি  এবং িকেন বই পড়া যােব। বই েলা িবিভ  
ক ােটগিরেত ভাগ করা। পাঠক চাইেল পছে র বই খুঁজেতও 
পারেবন।  অন ান  অ ােপর চেয় বইটই অনন  কারণ এখােন 
পাঠক চাইেল বইেয়র ফ  িনেজই িনধারণ করেত পারেবন, 
পড়েত পারেবন পছে র ফে ।  রােত িকংবা কম আেলােত 
পড়ার জন  রেয়েছ িবেশষ ব ব া।  ি িময়াম বই েলা কনা যােব 
বইটই এর িবেশষ কােড অথবা িবকাশ, নগদ, ডিবট বা িডট 
কাড সহ ই ারেনট ব াংিকেয়র মাধ েমও।  

িতবছর একুেশ বইেমলায় ধুমা  অ ােপর চােরর জন  
‘বইটই’ ল বরা  দয়।  

 

পুিথকা 

বইপড়ার আেরকিট জনি য় অ াপ ‘পুিথকা’ । এখােন বইেয়র 
পাশাপািশ অিডওবুকও পাওয়া যায়।  পাঠক িনেজর ইে  মেতা 
ফ  িনধারণ এবং রঙ পিরবতন করেত পারেবন।  বই সাজােনা 
আেছ িফকশন, নন-িফকশন, ািসক, পিলিট  ইত ািদ 
ক াটাগিরেত।  
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মুেঠাবই 
বই কনার জনি য় অনলাইন াটফম রকমাির ডট কেমর 
উেদ াগ ‘মুেঠাবই’ ।  এখােন কিপরাইট মু  ি  বই ছাড়াও 
সবেশষ কািশত অেনক বইও কনা যােব িনিদ  দােম।  বই 
কনার আেগ ি িভউ থেক ধারণা নওয়া যােব বইেয়র 

িবষয়ব  স েক।  দওয়া যােব পছে র বইেয়র িরিভউও। 
এই অ ােপর ই ারেফস অেনকটা রকমাির ডট কেমর 
মেতাই।  বই কনা যােব মাবাইল ও ই ারেনট ব াংিকং সহ 
ডিবট বা িডট কােডর মাধ েম।  

 

 

আ ু াহ আল মাহমুদ  
এিস া  লাইে িরয়ান, রাজউক উ রা মেডল কেলজ 

স াদনা পষদ সদস , লাইে িরয়ান ভেয়স  

ািফ ঃ ি িপক  

িলখুন  
আপিনও 

আজেকর পি কা আগামীর ইিতহাস। ি য় পাঠক, 
লাইে িরয়ান ভেয়েস িলখুন আপিনও। পািঠেয় িদন 

আপনার াগােরর সংবাদ। িলখেত পােরন 
াগার পশা স পিকত কান ব ও।  

 
লখা পাঠান এই িঠকানায়  

librariansvoice@gmail.com  
 

থাকুন আমােদর সােথই।  
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(০৫ পৃ ার পর) 

K‡jR MÖš’vMv‡ii msMÖn  
K‡jR MÖš’vMv‡ii cvVK n‡jv QvÎ I wk¶K| Zuv‡`i Pvwn`vbyhvqx wbw`©ó †Kvm©-KvwiKzjv‡gi Dci 
wfwË K‡i Gi msMÖn M‡o †Zvjv DwPZ| K‡jR MÖš’vMv‡i wb‡gœv³ msMÖn- 

 wbw`©ó †Kvm© KvwiKzjvg Abyhvqx cÖPzi cwigv‡Y cvV¨cy¯ÍK I mnvqK cy¯ÍK msMÖn Kiv| 
 wewfbœ ai‡Yi †idv‡iÝ mvgMÖx msMÖn Kiv| 
  wdj¥, ¯§vBW, gvB‡µvdig, gvB‡µvwdj¥, K¨v‡mU I †Uc †iKW© BZ¨vw` msMÖn Kiv| 
 cwÎKv I mvgwqKx Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq cv‡VvcKiY msMÖn Kiv| 

 

K‡jR MÖš’vMv‡ii Kvh©vewj  

GKwU K‡jR MÖš’vMvi mswkøó K‡j‡Ri D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡b mnvqZv K‡i _v‡K| K‡jR MÖš’vMv‡ii 
g~j KvR n‡jv K‡j‡Ri GKv‡WwgK †cÖvMÖvg‡K mdj Kivi †¶‡Î mnvqZv `vb Ges Gi 
M‡elYvg~jK Kvh©µ‡gI mnvqZv Kiv| G D‡Ïk¨ wb‡q K‡jR MÖš’vMvi wb‡gœ Kvh©vewj ewY©Z n‡jv- 

 MÖš’vMv‡ii Dbœq‡bi Rb¨ I bxwZ wbav©iY I cwiKíbv Kiv| 
 Kg©Pvwi‡`i ZË¡veavb I cwiPvjbv Kiv Ges wewfbœ Kvh©µg BDwb‡Ui g‡a¨ Kv‡Ri myôz e›Ub 

I mgš^q mvab Kiv A_©vr `¶ cÖkvmb I e¨e¯’vcbv M‡o †Zvjv|  
 ev‡RU cÖYqb I cwiPvjbv Kiv| 
 cy¯ÍK msMÖ‡ni bxwZgvjv cÖYqb I ev¯Íevqb Kiv| 
 QvÎ-wk¶K‡`i cÖ‡qvRb Abyhvqx cvV¨cy¯ÍK, mnvqK cy¯ÍK, Acy¯ÍK mvgMÖxmn Ab¨vb¨ 

cv‡VvcKiY I  †Kvm© KvwiKzjvg mg„×KiY mvgMÖx wbev©Pb I msMÖn Kiv| 
 msMÖnK…Z cv‡VvcKiY †kÖwYKiY, m~PxKiY, cy¯ÍK ó¨v‡Ki †`qvi Rb¨ cÖ¯‘ZKiY, K¨vUvjM 

KvW© UvBc Kiv‡bv I dvBwjs Kiv| 
 m¤cÖmviYg~jK Kvh©µg †hgb-MÖš’vMvi AvIZvi cvVPµ, ówi AvIZvi, MÖš’-cÖ`k©bx, wdj¥ 

†kv BZ¨vw`i gva¨‡g QvÎ-QvÎx‡`i MÖš’vMv‡ii cÖwZ AvK…ó K‡i µgvš^‡q Zv‡`i cvVvf¨vm 
m„wó Kiv| 

 QvÎ-QvÎx‡`i †idv‡iÝ mvgMÖx, K¨vUvjM, weewjIMÖvdx BZ¨vw`i e¨envi m‡e©vcwi MÖš’vMvi 
e¨envi m¤ú‡K© mvnvh¨-mn‡hvwMZv I Ávb `vb Kiv| 

 Ab¨vb¨ GKv‡WwgK MÖš’vMvi I ¯’vbxq MYMš’vMv‡ii mv‡_ m¤ú‡K© M‡o †Zvjv Ges 
AvšÍtMÖš’vMvi mn‡hvwMZv e„w× Kiv| 

 óK †UwKs Kiv Ges PzovšÍ wi‡cvU© ˆZwi K‡i KZ©„c‡¶i Kv‡Q Rgv †`qv| 
 MÖš’vMvi wfwËK wk¶v e¨e¯’v cwiPvjbv Kiv| 
 MÖš’vMvi Awi‡q‡›Ukb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv| 
 wi‡cÖvMÖvwdK Kvh©µg cwiPvjbv Kiv| 
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 KZ©©„c‡¶i mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv Ges MÖš’vMvi †mevi g‡bvbœq‡b h‡_vchy³ e¨e¯’v MÖnY 
Kiv| 

 MÖš’vMvi m¤úwK©Z IqvK©kc, †mwgbvi, wm‡¤úvwRqvg BZ¨vw`‡Z mwµq AskMÖnY Kiv| 
 †`‡k we`¨gvb MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi mv‡_ mwµq AskMÖnY Kiv| 

 

উিনশ শতেকর ঢাকা কেলজ ও াগার  

fviZxq Dcgnv‡`‡ki g‡a¨ XvKv K‡jR GKwU cÖvPxb wk¶v cÖwZôvb| G cÖwZôv‡bi GKwU mycÖvPxb 
MÖš’vMvi Av‡Q Avi †h †Kv‡bv wk¶v cÖwZôv‡bi cÖvY‡K›`ª n‡jv MÖš’vMvi| ZvB AvR‡Ki G AvaywbK 
hy‡M MÖš’vMvi mvwf©m‡K wk¶v cÖwZôv‡b AZ¨vek¨Kxq †mev wn‡m‡e aiv n‡q‡Q| Kv‡ji Ave‡Z© G 
cÖwZôv‡bi Ae¯’vb cwieZ©b n‡jI cvV`vb c×wZ‡Z `¶ Ges AwfÁ wk¶KgÐjxi cÖfv‡e 
Av‡jvwKZ n‡”Q wk¶v_©xiv| mviv we‡k¦ wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© Ae¯’v‡b AZ¨šÍ mybv‡gi mv‡_ i‡q‡Q G 
K‡j‡Ri QvÎ‡`i wePiY| mg‡qi cwieZ©‡bI G we`¨vcx‡Vi fwZ© Pvwn`vi †¶‡Î cÖwZ‡hvwMZv 
†e‡oB P‡j‡Q| wKš‘ ev‡owb my‡hvM-myweav| ZeyI K‡jR KZ©„c‡ÿi cÖ‡Póv Ges AMÖMwZi aviv 
Ae¨vnZ i‡q‡Q|  

 

আধুিনক িশ া িব াের ঢাকা কেলেজর আিদকথা  

evsjv‡`k Z_v XvKvi cÖvPxbZg wk¶v cÖwZôv‡bi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv XvKv K‡jR| 1835 mv‡ji 
15 RyjvB gv‡m ÔXvKv Mfb©‡g›U ̄ ‹zj' bv‡g hvÎv ïiæ K‡i| Gi d‡j XvKv‡ZB evsjvi cÖ_g miKvwi 
Bs‡iwR ¯‹zj cÖwZwôZ nq| ¯‹z‡ji Rb¨ m`iNv‡Ui msj‡Mœ B÷ BwÛqv †Kv¤úvwbi cyiv‡bv †`vZjv 
evwYR¨ KzwVi fvov †bqv nq| miKv‡ii GB gnZx D‡`¨v‡Mi Rb¨ ¯’vbxq weËkvjx e¨w³eM© mvnvh¨ 
I mn‡hvwMZv K‡i| GQvovI XvKvi Lye Kv‡QB Aew¯’Z ˆeivwM`x MÖv‡gi Awaevmx I KjKvZvi 
m`i Ô†evW© Ae †i‡fwbDi †m‡i¯Ív`viÕ ev Awdm cÖavb ivg‡jvPb †Nvl ¯‹zjwUi Rb¨ 1 nvRvi 
UvKv Aby`vb wn‡m‡e cÖ`vb K‡ib| †m m‡½ XvKvi wewkó myaxRbI mvnv‡h¨i nvZ evwo‡q †`q| 
me wg‡j GB Aby`v‡bi cwigvY 5 nvRvi UvKvq DbœwZ nq| ¯‹zjwUi cÖkvmwbK I Ab¨vb¨ `vwqZ¡ 
cvjb Kivi Rb¨ GKwU Ô¯’vbxq KwgwUÕ ev Ô†jvKvj cvewjK Bb÷ªvKkb KwgwUÕ MVb Kiv nq|  
 

XvKvq bZzb Bs‡iwR wk¶vi cÖeZ©‡b cÖ_‡g GwM‡q Av‡mb kªxivgcy‡ii e¨vcwU÷ wgkbvwiiv| 1815 
mv‡j Zuviv g~jZ Mwie BD‡ivwcqvb Ges BD‡ivwcqvb mšÍvb‡`i wk¶vi Rb¨ K¨vjKvUv 
†e‡b‡fv‡j›U Bbw÷wUDk‡bi GKwU kvLv †Lvjvi wbwg‡Ë Avqvij¨v‡Ði †ifv‡iì I‡qb wjIbv‡`©v 
bvgK GKRb e¨w³‡K XvKvq †cÖiY K‡ib| 1816 mv‡ji GwcÖj gv‡m wjIbv‡`©©v XvKvi 
PKevRv‡ii msj‡Mœ †QvU KvUiv fe‡b cÖ_g Bs‡iwR ¯‹zj cÖwZôv K‡ib| G ¯‹zj cÖwZôvi cÖavb 
D‡Ïk¨ wQj ¯’vbxq‡`i wLª÷vb a‡g© `xw¶Z Kiv| 1817 mv‡j gymjgvb QvÎ‡`i AvKl©Y Kivi Rb¨ 
wjIbv‡`©v 7wU evsjv ¯‹zj cÖwZôv K‡iwQ‡jb| G mgq Bs‡iwR ¯‹zjwU AwLª÷vb QvÎ/QvÎx‡`i Rb¨ 
Pvjy K‡i| †ifv‡iì I‡qb wjIbv‡`©vi g„Zy¨i ci ¯‹zjwU eÜ n‡q hvq| †m mgq †`‡ki wk¶ve¨e¯’v 
m¤úwK©Z `vwqZ¡kxj KZ©„c¶ Ô†Rbv‡ij KwgwU Ae cvewjK Bb÷ªvKkbÕ jW© †ew›Usi Kv‡Q 1835  
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  mv‡ji 20 GwcÖ‡j GKwU cÖwZ‡e`b †ck K‡i| GB †ckK…Z cÖwZ‡e`‡b miKv‡ii eivÏK…Z A_© 
w`‡q evsjv †cÖwm‡WwÝi cÖavb Rbeûj kn‡i Bs‡iwR mvwnZ¨ I weÁvb wk¶v †`Iqvi Rb¨ ¯‹zj 
cÖwZôv Kivi cȪ Íve K‡ib| GB Kvh©µg XvKv Ges cvUbvq ïiæ Kivi mycvwikI Kiv nq| KwgwU 
XvKvq ¯‹zj cÖwZôv Kivi Rb¨ cÖ‡qvR‡b Avw_©K mnvqZv w`‡e Kx bv ? Rvb‡Z Pvq| DË‡i XvKvi 
wmwfj mvR©b Wvt †Rgm †UBji KwgwU‡K Rvbvb †h, G ai‡bi ¯‹zj cÖwZôv Kivi Rb¨ ïay RvqMv 
bq, eis cÖ‡qvR‡b A_© mnvqZv w`‡e| GB msev` cÖvwßi ci †Rbv‡ij KwgwU fviZ miKvi‡K 
Awej‡¤^ XvKvq GKwU miKvwi ¯‹zj cÖwZôvi cȪ Íve †`b Ges e¨q eve` evwl©K 6 nvRvi UvKv eivÏ 
†`b|  
 

1835 mv‡ji 24 Ryb gv‡m fviZ miKvi G cÖ Í̄v‡e m¤§Z nb| GB D‡Ï‡k¨ KwgwU KjKvZv †_‡K 
`yÕRb wk¶K †R. wiR Avi cve©ZxPiY miKvi‡K ¯‹zj cÖwZôvi Rb¨ XvKvq †cÖiY K‡ib| 1835 
mv‡ji 15 RyjvB gv‡m m`iNv‡Ui wbKU¯’ B÷ BwÛqv †Kv¤úvwbi cyiv‡bv †`vZjv evwYR¨ KzwV‡Z 
¯‹zjwU AvbyôvwbKfv‡e hvÎv ïiæ K‡i| ¯‹zjwUi bvgKiY Kiv nq ÔXvKv Mfb©‡g›U ¯‹zjÕ| ¯‹zjwUi 
cwiwPZ wQj Ô†mwgbvwi Bs‡iwR ¯‹zjÕ bv‡g| XvKv †mwgbvwi ¯‹zj hLb c~e©e‡½i Bs‡iwR wk¶vi 
†K‡›`ª cwiYZ nq| ZLb XvKvi wkw¶Z mgvR XvKvq GKwU K‡jR ¯’vc‡bi cÖ‡qvRbxqZv Abyfe 
K‡i| XvKv K‡jR mgMÖ-2 Gi †jLK gybZvmxi gvgyb wj‡Lb, 1841 mv‡j XvKv †mwgbvwi‡Z GKwU 
K‡jR kvLv †Lvjv n‡qwQj| cÖ_gw`‡K ¯‹zj I K‡jR Dfq GKB Qv‡`i wb‡P wQj| †hLv‡b ¯‹zj 
†_‡K ïiæ K‡i D”P ch©v‡qi wk¶v cÖ`vb Kiv n‡Zv| Dfq kvLvi Rb¨ GKRb K‡i †nWgv÷vi 
wb‡qvM Kiv nq| Z‡e `yÕwU kvLvB GKRb wcÖwÝcv‡ji Aax‡b _v‡K| wcÖwÝcvj wQ‡jb †Kw¤^‡Ri 
†R. Avqvij¨vÐ| GB `yÕwU cÖwZôvbB XvKv †m›Uªvj K‡jR ev XvKv K‡jR bv‡gB RbwcÖq n‡q I‡V| 
miKvwi KvMRc‡ÎI G bv‡gB Dfq cÖwZôv‡bi mKj Kvh©µg Pj‡e e‡j wm×všÍ M„nxZ nq| 1841 
mv‡j hw`I XvKv Mfb©‡g›U ¯‹zj‡K †K›`ªxq K‡j‡R (XvKv K‡jwR‡qU ¯‹zj) iƒcvšÍwiZ Kiv nq Avi 
¯‹zjwU‡K K‡jR gh©v`vq DbœwZ Kiv nq|Ô XvKv K‡jR BwZnvm I HwZn¨ 1841-1921Õ Gi †jLK 
kixd DwÏb Avn‡g` wj‡Lb, 1841 mv‡ji 7 RyjvB Ges 11 AvM÷ gv‡mi ga¨eZ©x †Kv‡bv GK 
ïfw`‡b XvKv K‡jR cÖwZwôZ nq| 

 

1841 mv‡ji 20 b‡f¤^i fvi‡Zi †g‡UªvcwjUb I KjKvZvi jW© wekc †ifv‡iÐ f¨vwb‡qj K‡jR 
fe‡bi wfwËcÖ¯Íi ¯’vcb K‡ib| wg. †R. Avqvij¨vÐ XvKv K‡j‡Ri cÖ_g Aa¨¶ wbhy³ nb| 
eywoM½v b`xi Zxi †Nu‡l m`iNv‡U wbg©vY Kiv n‡qwQj XvKv K‡j‡Ri cÖ_g K¨v¤úvm| XvKv K‡jR 
fe‡bi bKkv ˆZwi K‡iwQ‡jb K‡Y©j M¨vm©wUb| 1844 mv‡j febwUi wbg©vY KvR m¤úbœ Kiv nq| 
G febwU cieZxKv‡j K‡jwR‡qU ¯‹zj Ges †÷U e¨vsK bv‡g cwiwPwZ cvq| 1846 mv‡ji RyjvB 
gv‡m K‡j‡Ri K¬vm ïiæ nq| XvKv ¯§„wZ we¯§„wZi bMix Gi †jLK gybZvmxi gvgyb wj‡Lb, 1848 
mvj †_‡K 1850 mvj ch©šÍ XvKv K‡j‡Ri cwiPvjbv KwgwU‡Z c`vwaKvi e‡j wQ‡jb| Zvuiv 
n‡jb, †iwfwbD Kwgkbvi, wmwfj I †mkbm RR, Kwgkbvi, Kv‡j±i, g¨vwR‡÷ªU, AveMvwi 
Kwgkbvi, wmwfj mvR©b, wcÖwÝcvj m`i Avwgb, †R. wc. IqvBR, LvRv Avwjgyjøvn, ivR‡gvnb 
ivq, wgR©v †Mvjvg cxi Ges wgÎvwcZ wmsn|  1857 mv‡j KjKvZv wek¦we`¨vjq cÖwZwôZ nq| 
1858 mv‡ji cÖwZwôZ K‡jRwU KjKvZv wek¦we`¨vj‡qi Awafy³ Kiv nq| Gi d‡j XvKv K‡jR  
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c~e©e‡½ D”Pwk¶v, we‡kl K‡i Bs‡iwR wk¶vi Øvi Db¥y³ K‡i w`‡qwQ‡jb| Dwbk kZ‡K c~e©e‡½ 
Avi wek kZ‡Ki cÖ_gw`‡K ALÐ evsjvq hvuiv cÖavb f~wgKv cvjb K‡iwQ‡jb Zvu‡`i GKwU eo 
Ask wQj G K‡j‡Ri QvÎ| g¨vwR‡÷ªU IqvBR 1825 mv‡j cyiv‡bv cëb (Iì K¨v›Ub‡g›U) I 
†emy evwo K¨v›Ub‡g‡›Ui ga¨eZx© ¯’v‡b bZzb kni igbvi meyR PZ¡‡i 17 j¶ UvKv e¨‡q wbwg©Z 
KvR©b nj I Ab¨ K‡qKwU e„n`vKv‡ii fe‡b XvKv K‡j‡Ri Rb¨ eivÏ K‡ib| 1908 mv‡ji Ryb 
gv‡m cyivb XvKvi evwowU K‡jwR‡qU ¯‹zj‡K m¤ú~Y© †Q‡o w`‡q XvKv K‡jR bZzb fe‡b ’̄vbvšÍwiZ 
Kiv nq| cyiv‡bv febwUi †Kv‡bv Aw¯ÍZ¡ eZ©gv‡b †bB| 

1914 mv‡j cÖ_g wek¦hy× ïiæ n‡j Gi cÖfve c‡o XvKv K‡j‡Ri Dci| Gi d‡j Dbœqbg~jK 
Kg©Kv‡Ði MwZ fvUv c‡o| GgbwK K‡jR feb¸wj mvgwiK evwnbxi ̀ L‡j P‡j hvIqviI m¤¢vebv 
†`Lv †`q| 1920 mv‡ji RyjvB gvm †_‡K XvKv B›UviwgwW‡qU A_©vr Gd. G K¬vm‡K K‡j‡Ri 
we.G, we. Gm.wm Avi Gg.G I Gg.Gm.wm K¬vm †_‡K c„_K Kiv nq| bZzb GKwU XvKv 
B›UviwgwW‡qU K‡jR MVb Kiv nq| GB be MwVZ B›UviwgwW‡qU K‡jR‡K 20 AvM÷ gv‡m KvR©b 
nj †_‡K mwi‡q BwÄwbqvwis ̄ ‹z‡j cÖwZôv Kiv nq| 1921 mv‡ji 1 RyjvB gv‡m XvKv wek¦we`¨vj‡qi 
ïf D‡Øvab‡K wbS©ÅvU Kivi D‡Ï‡k¨ K‡j‡Ri Aci AskwU‡K XvKv wek¦we`¨vj‡qi mv‡_ 
GKÎxKiY Kiv nq| XvKv wek¦we`¨vj‡qi Kvh©µg ïiæ Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| GB wm×všÍ 
ev¯Íevq‡bi cÖ_g c`‡¶c wn‡m‡e XvKv K‡jRwU‡K Ab¨ fe‡b A_©vr BwÄwbqvwis ¯‹z‡j (eZ©gvb 
cÖ‡KŠkj wek¦we`¨vjq) ¯’vbvšÍi Kiv nq| 

1921 mv‡ji 1 RyjvB gv‡m XvKv wek¦we`¨vjq cÖwZwôZ n‡j XvKv K‡jR‡K †QvU jv‡Ui evm fe‡b 
(eZ©gvb jÕ Kwgkb Ges wePvi cÖkvmb cÖwk¶Y Bbw÷wUDU) ’̄vbvšÍwiZ Kiv nq| BwÄwbqvwis 
¯‹zj‡K K‡j‡Ri †nv‡÷j wn‡m‡e iƒcvšÍwiZ Kiv nq| Avi BwÄwbqvwis ¯‹zjwU †m‡µUvwi‡qU fe‡b 
¯’vbvšÍi Kiv nq| wØZxq wek¦hy‡× AvnZ ˆmwbK‡`i cybe©vm‡bi Rb¨ K‡jR febwU †Q‡o w`‡Z 
nq| K‡jRwU j²xevRv‡i BmjvwgK B›UviwgwW‡qU K‡jRwU (eZ©gvb Kwe bRiæj Bmjvg K‡jR) 
wmwÏK evRv‡i Aew¯’Z Lvb evnv`yi Avãyj nvB Gi GKwU e¨w³MZ fe‡b cybt ’̄vwcZ Kiv nq| 
1955 mv‡ji RyjvB gv‡m K‡jRwU eZ©gvb RvqMvq ¯’vbvšÍwiZ Kiv nq| eZ©gvb K‡jRwU 18 GKi 
Rwgi Dci cÖwZwôZ| cieZx© mg‡q A_©vr 1992 mv‡j RvZxq wek¦we`¨vjq cÖwZôvi ci 
K‡jRwU‡K RvZxq wek¦we`¨vj‡qi Awafy³ Kiv nq| 

 

ান িব াের ঢাকা কেলজ াগােরর িকছু অজানা তথ   

XvKv K‡jR MÖš’vMviwU wgicyi moK, wbDgv‡K©U I avbgwÛ XvKvq Aew¯’Z| c~‡e©B D‡jøL Kiv 
n‡q‡Q 1841 mv‡ji 7 RyjvB Ges 11 AvM÷ Gi ga¨eZ©x †Kv‡bv GK w`‡b XvKv K‡jR cÖwZwôZ 
nq| H mg‡qB MÖš’vMvi cÖwZôv Kiv nq| 1835 mv‡ji 15 RyjvB XvKvq Mfb©‡g›U ¯‹zj cÖwZôvi 
mgq ’̄vbxq we‡`¨vrmvnx e¨w³ ivg‡jvPb †Nvl 1000 UvKvi Aby`vb cÖ`vb K‡ib| K‡jR 
KZ©„c‡¶i m¤§wZµ‡g H UvKvi evwl©K my` 40 UvKv †_‡K QvÎ‡`i cyi¯‹vi cÖ`v‡bi e¨e¯’v Kiv 
nq| H UvKv †_‡K eQ‡i 8 UvKvi `yÕwU cyi¯‹vi wQj Bs‡iwR wk¶vi Rb¨ Ges 8 UvKvi Aci `yÕwU 
cyi¯‹vi evsjv fvlv †kLvi Rb¨ †`Iqv n‡e| Z`ª~c, DËg AvPi‡Yi Rb¨ evwl©K 8 UvKvi GKwU  
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  cyi¯‹vi †`qv n‡e| mKj cyi¯‹v‡iiB bvg n‡e Ôivg‡jvPb cÖvBRÕ| AviI `yÕwU cyi¯‹vi wQj| Z‡e 
kZ© wQj MÖš’vMv‡i G‡m hviv me‡P‡q †ewk mgq a‡i Aa¨qb Ki‡e, Zv‡`i‡K cyi¯‹vi †`qv n‡e| 
cyi¯‹vi `yÕwU h_vµ‡g GKwU n‡jv †Mvì Avi Ab¨wU wmjfvi †g‡Wj cÖ`v‡bi e¨e¯’v Kiv nq| Gi 
d‡j e¨enviKvixiv MÖš’vMvi e¨envi Ki‡Z Drmvn †c‡Zb| D‡jøL¨ †h, 1844 mv‡j XvKv K‡jR 
MÖš’vMv‡i eB‡qi msL¨v wQj 1000 Kwc|  

hZ`yi Rvbv hvq †h, XvKv K‡j‡Ri cÖ_g MÖš’vMvwiK wQ‡jb ibgvjx †mb| we‡kl K‡i XvKv K‡jR 
cÖwZôvjMœ †_‡KB GKRb mve©©¶wYK MÖš’vMvwiK wQ‡jb| 1847 mvj †_‡K 48 mvj ch©šÍ K‡jR 
MÖš’vMv‡i wewfbœ wel‡qi 283 Kwc eB Ges 148 Kwc cyw Í̄Kv wQj| 1847-48 A_©eQ‡iB me©‡kl 
ms¯‹i‡Yi GK †mU GbmvB‡K¬vwcwWqv weªUvwbKv MÖš’vMv‡ii Rb¨ msMÖn Kiv nq| GKB A_©eQ‡i 
evwl©K cÖwZ‡e`‡b Ô†jvKvj KwgwUÕ D‡jøL K‡ib †h, K‡jR MÖš’vMviwU bvbvwea DbœwZ Kiv n‡q‡Q 
Ges QvÎiv wbqwgZ MÖš’vMv‡i Avm‡Q| 

XvKv K‡j‡Ri QvÎ‡`i ev¯Íe Ávb jv‡fi Rb¨ M‡elYvi hš¿cvwZi msL¨v e„w× Kiv nq| 1852 
mv‡j ¯’vbxq bxjKi I Rwg`vi †R. wc. IqvBR K‡j‡Ri QvÎ‡`i Rb¨ GKwU w÷g BwÄ‡bi g‡Wj 
Dcnvi †`b| G‡Z K‡jR MÖš’vMvi AviI mg„× nq| K‡j‡R QvÎ‡`i msL¨v e„w× nIqvi Kvi‡Y 
MÖš’vMv‡i e¨enviKvixi msL¨v †e‡o hvq| G‡Z RvqMvi mgm¨vi m„wó nq| Gi cwi‡cÖw¶‡Z 1852 
mv‡j KZ©„c¶ we`¨gvb MÖš’vMvi K‡¶i mv‡_ AviI GKwU K¶ ms‡hvRb K‡ib| H eQi MÖš’vMv‡i 
†Mvì †g‡WjwU cyi¯‹vi ¯^iƒc Avi‡gwbq QvÎ K¨vivwc‡qU w÷‡db‡K †`qv nq| Zv‡K †h welq 
co‡Z †`qv nq| Zvi welqe¯‘ wQj,ÒThe History of Emperor Charles V and his 
contemporaries, both European and Asiatic, embracing the lives of the most 
eclebrated men of his time.Ó  jvB‡eªwi †Mvì †g‡Wj GKwU D‡jøL‡hvM¨ cyi¯‹vi wQj| hv 
QvÎ‡`i jvB‡eªwi‡Z wM‡q wewfbœ wel‡q eB covi †¶‡Î Drmvn cÖ`vb K‡i| 1850-51 mv‡j †h 
wel‡q cyi¯‹viwU †`Iqv n‡qwQj Zv wQj, ÒThe Philosophy of Lord Bacon in connextion 
with the first part of the Novum Organum.Ó †m eQi K‡j‡Ri me‡P‡q †miv QvÎ fMevb 
P›`ª emy cyi¯‹viwU jvf K‡ib| 
 

1852 mv‡ji Rvbyqvwi‡Z ÔKvDwÝj Ae GRy‡KBk‡biÕ †m‡µUvwi W. †gvqvU K‡jR cwi`k©‡b 
G‡m GKwU bZzb MÖš’vMvi feb Avi 500 wm‡Ui GKwU nj wbg©v‡Yi mycvwik K‡ib| XvKv K‡jR 
KZ©„c¶ 1853-54 mv‡j evwl©K cÖwZ‡e`‡b D‡jøL K‡i,ÒThe college is highly thought of by 
the people of Eastern Division of Bengal.Ó GKB mv‡_ H (1853-54) eQ‡iB me©cÖ_g 
K‡jR KZ©„c¶ D‡ØM cÖKvk K‡ib †h, QvÎ‡`i covïbvi cÖwZ AvMÖn e„w× Rb¨ GKw`‡K †hgb 
GKwU c„_K MÖš’vMvi feb wbg©vY Kiv Riæwi| Ab¨w`‡K †h nv‡i QvÎ msL¨v e„w× cv‡”Q, Zv‡Z 
K‡jR PZ¡i m¤cÖmviY Kiv LyeB mgm¨v n‡e| XvKv K‡jR QvÎ msL¨v e„w×, AwZwi³ Kvh©µg 
Ges weÁvb K¬vm †Lvjvi d‡j mvwe©Kfv‡e K‡j‡Ri †fŠZ Ae-KvVv‡gvI cwieZ©b Kiv AZ¨šÍ 
Riæwi n‡q c‡o| GB cwi‡cÖw¶‡Z ÔDacca College ExtensionÕ bv‡g GKwU cÖKí nv‡Z †bIqv 
nq| cÖK‡íi g~j welq¸wj D‡jøL K‡i fvicÖvß Aa¨¶ G. BDe¨v¯‹ (A. Ewbank) miKvi‡K 
1876 mv‡j GKwU wPwV †`b| wZwb G wPwV‡Z e‡jb †h, K‡jRwUi Rb¨ wbgœwjwLZ †fŠZ Ae-  
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  KvVv‡gv AwP‡iB ˆZwi Ki‡Z n‡e, K. mvaviY wel‡qi Rb¨ AviI bZzb cÖk¯Í K¬vm iæg, L. 
MÖš’vMv‡ii Rb¨ GKwU Dchy³ K¶, M. K‡jR ev wek¦we`¨vj‡qi P~ovšÍ cix¶v MÖnY Ges cyi¯‹vi 
weZiYx mfv ev H RvZxq †Kv‡bv Abyôv‡bi Rb¨ GK ev GKvwaK e„nr K¶ ev nj, N. e³…Zv K¶ 
Ges wewfbœ my‡hvM I myweav e„w×mn GKwU ivmvqwbK cix¶vMvi Ges O. wdwRK¨vj mv‡qÝ cov‡bv 
I cÖvKwUK¨vj K¬vm Kivi Rb¨ M¨vjvwimn GKvwaK e„nr K‡¶i cÖ‡qvRb| 

 

1873 mv‡ji evwl©K cÖwZ‡e`‡b XvKv K‡j‡Ri jÕ Aa¨vcK D‡c›`ª bv_ wgÎ gšÍe¨ K‡ib †h, 
1867 mv‡ji ci †_‡K wefv‡Mi Avq wQj e¨‡qi †_‡K A‡bK †ewk| †Kbbv cieZ©x eQi¸wj‡Z 
QvÎ msL¨v AviI e„w× cvq| hv 1871 mv‡j QvÎ msL¨v `vuovq 81 R‡b| Aa¨vcK D‡c›`ª bv_ wgÎ 
AviI D‡jøL K‡ib †h, wefv‡Mi DØ„Ë Avq w`‡q MÖš’vMv‡ii Rb¨ AvBb MÖš’ Ges Bengal Law 
Reports msMÖn Kiv `iKvi| 1904 mv‡j KvR©b n‡j wbgv©Y Kiv nq GKwU MÖš’vMvi| GB MÖš’vMvi 
wbg©v‡Yi Rb¨ A_© cÖ`vb K‡iwQ‡jb fvIqv‡ji ivRKzgvi| cwÎKvi wi‡cvU© Abymv‡i, 

XvKv K‡jR wbgZjx‡Z ¯’vbvšÍwiZ n‡e| GB K‡j‡Ri msmª‡e GKwU MÖš’vMvi wbg©v‡Yi Rb¨ 
my‡hvM¨ Aa¨¶ Wv³vi ivq hZœevb wQ‡jb| eojvU evnv`y‡ii AvMgb Dcj‡¶ fvIqv‡ji 
ivRKzgviMY GB AÂ‡j jW© KvR©b evnv`y‡ii bvg wPi¯§iYxq Kivi wbwg‡Ë KvR©b nj bv‡g 
GKwU mvaviY cvVvMvi wbg©vYv‡_© †`o j¶ UvKv Aby`vb cÖ`vb K‡iwQ‡jb| wbgZjx‡Z K‡jR 
K¨v¤úv‡m (K¤úvD‡Ði) g‡a¨ GB nj wbwgË n‡e| eojvU evnv`yi ̄ ^n‡¯Í n‡ji wfwËcÖ¯Íi ̄ ’vcb 
K‡ib| GB Dcj‡¶ ¯’vbxq m¤£¤¢ m¤cÖ`vq wbgwš¿Z n‡q Z_vq Dcw¯’Z wQ‡jb| 

 

1908 mv‡j XvKv jÕ K‡jR‡KI igbvq XvKv K‡j‡Ri bZzb feb A_©vr KvR©b n‡j ¯’vbvšÍi Kiv 
nq| Avi MÖš’vMv‡i AvBb msµvšÍ cy Í̄K I cÖwZ‡e`‡bi GK wekvj msMÖn M‡o †Zvjv nq| GKB 
mv‡j (1908 mv‡j e½f‡½i mgq) wbwg©Z Mfb©i nvD‡m XvKv K‡jR ¯’vbvšÍwiZ Kiv nq| H mg‡q 
A_©vr 1908 mvj †_‡K 1921 mvj ch©šÍ G MÖš’vMv‡i eB‡qi msMÖn wQj cÖvq 8 nvRvi| miKvi 
†_‡K XvKv K‡jR MÖš’vMviwUi Rb¨ cÖwZ eQi eivÏ wQj GK nvRvi UvKv| XvKv wek¦we`¨vjq cÖwZôv 
ch©šÍ K‡jRwU axi MwZ‡Z mg„× nq| 

eZ©gv‡b XvKv K‡jR MÖš’vMv‡i cÖvq 45 nvRvi eB msiw¶Z Av‡Q| GB MÖš’vMv‡i msiw¶Z eB‡qi 
g‡a¨ mœvZK (Abvm©) I mœvZ‡KvËi cvV¨cy¯ÍK i‡q‡Q| GQvovI evsjv-Bs‡iwR mvwnZ¨, Dcb¨vm, 
Rxebxg~jK MÖš’, Aviwe MÖš’, dviwm MÖš’, ågY msµvšÍ MÖš’, †idv‡iÝ MÖš’, KweZv, ̂ `bw›`b weÁvb 
MÖš’ I mvaviY Ávb m¤úwK©Z BZ¨vw` MÖš’ MÖš’vMv‡i msiw¶Z i‡q‡Q| wk¶K I QvÎ‡`i †gav 
weKv‡ki Rb¨ bZzb bZzb ms¯‹i‡Yi cvV¨cȳ ÍK msMÖn Kiv n‡”Q| cÖwZw`b M‡o cÖvq 200 Rb 
e¨enviKvix XvKv K‡jR MÖš’vMvi e¨envi K‡i|  
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  উপসংহার  
cwi‡k‡l Av‡jvP¨ welqwU ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv hvq †h, Avgv‡`i †`‡ki K‡jR MÖš’vMvi¸wji 
ˆ`b¨ `kv †_‡K Zv Kx Avkv Kiv hvq? 1988 mv‡j MwVZ wkÿv Kwgkb wi‡cv‡U©i D×…wZi gva¨‡g 
K‡jR MÖš’vMv‡ii ˆ`b¨`kvwU ¯úó cÖZxqgvb nq| Kwgk‡bi g‡Z Ò†`‡ki K‡jR MÖš’vMvi¸wj 
g~jZt gva¨wgK we`¨vjq MÖš’vvMvi¸wji gZB| miKvwi K‡j‡Ri MÖš’vMvi¸wj GKUz fvj n‡jI 
ZvI Avevi msL¨vq LyeB bMY¨| Z‡e †emiKvwi K‡jR¸wji MÖš’vMv‡ii `y`©kv AZ¨šÍ cÖKU| 
A‡bK K‡jR wWwMÖ ch©v‡q DbœxZ n‡q‡Q| †Kv‡bv †Kv‡bv K‡jR œ̄vZK chv©q, Ggb Kx wKQz 
msL¨K K‡jR ¯œvZ‡KvËi wWwMÖ †Lvjv n‡q‡Q| wKš‘ H K‡jR¸wji MÖš’vMvi m¤úªmvi‡Yi e¯‘Z 
†Kv‡bv e¨e¯’v MÖnY Kiv nqwb|Ó Z‡e XvKv K‡jR MÖš’vMv‡ii eZ©gvb Ae ’̄v Ab¨vb¨ miKvwi 
K‡j‡Ri gZB| Gi †Zgb †Kv‡bv cwieZ©b I cwiea©b cwijwÿZ nqwb|  

we‡kl K‡i K‡jR MÖš’vMv‡ii eZ©gvb Ae¯’vi cwieZ©b K‡i Gi gv‡bvbœq‡bi Rb¨ Z`viwK Kiv 
AwZ Riæwi| G‡Z K‡i wkÿv Kvh©µg AviI MwZkxj n‡e| K‡jR wfwË‡Z Ges wkÿK-wkÿv_©xi 
msL¨vi wfwË‡Z eB‡qi msMÖn msL¨v e„w× Kiv DwPZ e‡j myaxRb g‡b K‡ib| K‡jR cwiPvjbvi 
Rb¨ Aek¨B Dchy³ cÖwkÿY cÖvß I †hvM¨Zv m¤úbœ MÖš’vMvwiK, mnKvix MÖš’vMvwiK, K¨vUvjMvi 
I cÖ‡qvRbxq msL¨K Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvwi wb‡qvM †`qv cÖ‡qvRb| MÖš’vMvwiK, mnKvix 
MÖš’vMvwi‡Ki †eZb †¯‹j I gh©v`v Zv‡`i ̀ vwqZ¡ I KZ©‡e¨i m‡½ m½wZ K‡i ewa©Z Kiv cÖ‡qvRb| 
we‡kl K‡i K‡jR MÖš’vMvi †mevi gvb c~‡e©i Zzjbvq A‡bKvs‡k DbœZ n‡q‡Q| KviY eZ©gv‡b 
¯‹zj I K‡jR MÖš’vMvwiK‡`i gh©v`v e„w× †c‡q‡Q| G‡Z †_‡KB Avgiv Dcjw× Ki‡Z cvwi †h, 
K‡jR MÖš’vMvi †mevi gvb AviI DË‡ivËi e„w× cv‡e|  

 

Z_¨myÎ 

1. kixd DwÏb Avn‡g`, XvKv K‡jR, LÐ-5, evsjv‡`k GwkqvwUK †mvmvBwU, XvKv, 2011 
2. gybZvmxi gvgyb, XvKv K‡jR mgMÖ-2, Ab¨vb¨, XvKv, 2007 
3. kixd DwÏb Avn‡g`, XvKv K‡jR BwZnvm I HwZn¨ 1841-1921, GKv‡WwgK †cÖm GÛ cvewjkvm©, XvKv, 
2002 
4. W.†gvt iwdKzj Bmjvg, XvKvi MÖš’vMv‡ii µgweKvk I e¨e ’̄vcbv, mgq cÖKvkb, XvKv, 2018 
5. gybZvmxi gvgyb, XvKvi cÖ_g, Abycg, XvKv, 2010 AviI †`Lyb, Sharif Uddin Ahmed, Editor, Dhaka 
Past Present Future, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1991 
6. mygb Rvwn` m¤úvw`Z, XvKv K‡jR evwl©Kx 1990-91, XvKv 
7. XvKv K‡jR cwiwPwZ- 2012, XvKv 
8. gybZvmxi gvgyb, XvKv ¯§„wZ we¯§„wZi bMix, LÐ-cÖ_g, Ab¨vb¨, XvKv, 2010 
9. gybZvmxi gvgyb, XvKv K‡jR mgMÖ-3, XvKv, 2009 
10. †gvnv¤§` Avkivdzj Bmjvg, XvKv wek¦we`¨vjq I GjvKvi BwZnvm 1599-2012, †Lvk‡ivR wKZve gnj, XvKv, 
2014 
11. XvKv K‡jR MÖš’vMvi ms‡hvRb †iwR÷vi ewn I Awdm †iKW© †_‡K cÖvß Z_¨ msMÖn 
12. Rv÷ wbDR 2 gvP©, 2015  
 

W. †gvt iwdKzj Bmjvg  
MÖš’vMvi wefv‡Mi cÖavb, mvD`vb© BDwbfvwm©wU evsjv‡`k, PUªMÖvg 
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বইঃ ল  ইসলািমক িহি  
ইসলােমর হারােনা ইিতহাস 
মূলঃ িফরাস আল খিতব 

অনুবাদঃ আলী আহমাদ মাব র 
বইেয়র ধরনঃ ইসলািমক ইিতহাস 

কাশনাঃ দ কাশন 
দঃ হােশম আলী 

দামঃ ৩৬০ টাকা 
International prize 10$ 

 
 

সামসুন নাহার 
আধুিনক সমেয় বাংলােদেশর ায় অিধকাংশ মুসিলম ছেল- মেয় তােদর িশকড় স েক খুব বিশ অবগত 
নয়।  ুল জীবেন ইসলাম িশ া নােম একিট িবষয় পড়ােনা হেলও মূল তথ েলা তুেল ধরা হয় না। তাই 
িশ াে ে  একটা বড় অংশ অ  থেক যায় এই িবষেয়। ল  ইসলািমক িহি  (ইসলােমর হারােনা ইিতহাস) 
সহজ ভাষায় অনুিদত একিট ইিতহােসর বই। ইসলােমর ছাঁয়ায় উ ািসত ায় সব জনপেদর ইিতহােসর 
সােথ পাঠেকর একিট সামি ক সংেযাগ কিরেয় দবার চ া আেছ এই বইেয়। ল  ইসলািমক িহি  ুল 
থেক  কের িব িবদ ালয় পয  সবারই পাঠ  তািলকায় রাখার মত একিট বই। বইিট নবীন থেক  

কের বীণ সবাইেকই সাহায  করেব তােদর িশকেড়র স ান করেত। বইিট স েক িলখার আেগ চলুন এর 
লখক স েক ছা  এক পিরিচিত জেন আিস- 

 

লখক পিরিচিতঃ  

িফরাস আল খিতব বইিটর মূল লখক। তাঁর জ  িসিরয়ােত।  িতিন াতেকা র কেরেছন আেমিরকার 
িশকােগা িব িবদ ালেয়র ইসলােমর বুি বৃি ক ইিতহাস িবষয় িনেয়। বতমােন িতিন িশকােগার দা ল 
কািসেম িশ কতায় কমরত আেছন। ২০১৪ সােল যু রাজ  থেক বইিট থম কািশত হয়। বইিট 
আ জািতক বাজাের ব  সলােরর তািলকায় জায়গা কের নয়। 
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  অনুবাদক পিরিচিতঃ   

আলী আহমাদ মাব র পশায় একজন সাংবািদক।  িতিন ইংেরিজ ভাষা ও সািহেত  াতেকা র কেরেছন। 
একিট বসরকাির িটিভ চ ােনেলর ইংেরিজ সংবাদ িবভােগ দীঘিদন কাজ কেরেছন।  এভােবই একসময় 
লখােলিখর জগেত েবশ কেরন।  আর পেয় যান পাঠকি য়তা। 

বই পিরিচিতঃ  

মুসিলম সভ তার ইিতহাস িনেয় িলখা ল  ইসলািমক িহি  বইিট।  লখেকর মেত, ইসলােমর ইিতহাস 
স েক যারা িবশদভােব জানেত চায় বইিট তােদর ততটা জানার কৗতুহল মটােত পারেব না।  তেব যােদর 
অ  িকছ ুজানা শানা আেছ, মূলত ইসলািমক ইিতহােসর িশ াথী নয় বইিট এমন পাঠকেকই আনি ত 
কের তুলেব।  িফরাস আল খিতেবর াস লকচার িসিরেজর সমি ত প হেলা হেলা এই বই। 

বইিটেক ১২ িট অধ ােয় ভাগ করা হেয়েছ।  িতিট অধ ায়ই যেনা চু েকর মত আকষণ ধের রােখ। আরব 
জািতর উৎপি  এবং ইসলামপূেব আরবেদর জীবন কমন িছল এিট িদেয়ই বইিটর সূচনা।  মা েয় 
আমােদর ি য়নবী হযরত মুহা দ (সা.) এর জীবনী, মুসিলমেদর ৪ খিলফার জীবনী, ান িব ােন 
মুসিলমেদর ভূিমকা, মা ল বািহনী তথা চি স খান বািহনীেদর রাজ  জয় করা, পি ম-পূব আি কা থেক 

 কের চীন,ভারত এবং এিশয়ায় মুসিলমেদর জয়সহ আেরা অেনক ি লার ও রামা কর তথ  িদেয় 
ভরপুর এই বইিট। 

 

বইেয়র িববরণঃ  

ইিতহােসর বই মােনই মেন হয় অেনক সাল-সংখ া থাকেব আর সই সােথ অেনক একেঘেয়িম হেব! িক  
ল  ইসলািমক িহি র এক অনন  ণ হেলা লখক িবিভ  সন তািরখ বাদ িদেয় বইিট খুব আকষণীয় কের 
িলেখেছন। বইিট পেড় কােনা অংেশ মেন হয়িন এিট একিট অনুবাদ । বইিটর অনুবাদক অত  সহজ ও 
সাবলীল ভাষায় অনুবাদ কেরেছন।  

আরব শ িট পযােলাচনা করেল অথ দাঁড়ায় যাযাবর। একিট সভ তা মূলত সই এলাকার পিরেবশেক ক  
কের গেড় উেঠ। আরব ম ভূিমর দশ। এই ম ভূিমেক ক  কের সভ তা গেড় ওঠা বশ কিঠন। তাই বছের 
যখন শীতকাল আসত তখন তারা ইেয়েমেনর িদেক অ সর হেতা আর ী কােল িসিরয়ায় পািড় িদত। 
এভােবই তােদর যাযাবর জীবন কাটত। 

আরবেদর ভাষা িছল সবেচেয় আকৃ কারী। আরবী ভাষা যমন সহজ তমিন িতমধুর। তােদর ৃিতশি  
বশ খর িছল। ইসলামপবূ আরবরা একািধক ঈ ের িব াস করেতা। ভূ কৃিতগত ভােব আরব দশ িছল 

িতনিট মহােদেশর ক ল। চারপােশ ম ভূিম থাকার কারেণ তােদর িত কউ করেত পারত না। একটা 
সময় পর তারা িবিভ  রাজ  জয় করার সাহিসকতা অজন করল আর যাযাবর জীবনকাল থেক মুি  পেলা। 

বইেয় রাসূল (সা.) এর জীবনীর াথিমক ধারণা তুেল ধরা হেয়েছ। িতিন ৫৭০ সেন ম ার কুরাইশ বংেশর 
বনু হািশম গাে  জ হণ কেরন।জে র পূেবই তাঁর িপতা আ ু াহ ইে কাল কেরন এবং তাঁর জে র ৬ 
বছর পর মা আিমনা মারা যান। রাসূল (সা.) এর দাদা মারা যাবার পর চাচা আব ুতািলেবর কােছই িতিন 
বেড় উেঠন। ছাটেবলা থেকই আমােদর ােণর নবী এিতম। অেনক ক  য ণা িতিন সহ  কেরেছন।  
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  তারপেরও ইসলােমর জন  য ত াগ িতিন িতিনয়ত কেরিছেলন সটা তাঁর উ তেদর জন  অেনক 
অনুে রণাময়।  ম ার কােফর মুশিরকরা কত িনমম অত াচার উনােক কেরেছন, এর সু  ধারণা পাঠক 
পােবন। রাসূল (সা.) এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তাঁর উপর থম ওহী নািযল হয়।  ইসলােমর বানী 

চােরর কারেণ তাঁেক তাঁর জ ভূিম ম া ছেড় মিদনায় চেল যেত হয়। এই ঘটনােক িহজরত বলা হয়। 
এই ঃসমেয় রাসূল (সা.) ক মানিসকভােব সাহায  কের গেছন তাঁর থম সহধিমণী খািদজা (রা.)।  তাঁর 
জীবনকােল নবুওয়াত াি র ১৩ বছর ম ায় এবং ১০ বছর মিদনায় কািটেয়েছন। 

রাসূল (সা.) এর ওফােতর পর মুসিলমেদর নতৃ  দবার জন  ৪ জন খিলফা িনযু  হান। নবী (সা.) 
যভােব মিদনােক নতৃ  িদেয় গেছন, সই চতনােক ধারণ কের মুসিলমেদর রাজৈনিতকভােব নতৃ   

িদেয় যাওয়াই িছল খিলফার দািয় ।  এ দািয়  পালন কের গেছন মা েয় হযরত আব ুবকর (রা.), উমর 
(রা.), উসমান (রা.), এবং হযরত আলী (রা.)।  বইিটেত এই খিলফােদর িনমম হত াকাে র কথা পাঠক 
জানেত পারেবন। 

ইসলােমর ইিতহােস ৮ম শতা ী থেক ১৩শ শতা ী িছল িব ান, ধম,দশন, এবং সাং ৃিতক ে  এিগেয় 
যাবার অনন  এক সময়।  আ াসীয় খিলফা আল মামুন বাগদােদ অনন  এক িশ ােক  গেড় তােলন।এর 
নাম িছল বায়তুল িহকমাহ বা হাউজ অব উইজডম। এছাড়াও পাঠক অেনক আ হী হেয় পড়েব বুি বৃি ক 
সানালী যুগ অধ ায়িট। এই অধ ােয় গিণত, জ ািতিবদ া, ভূেগাল, িচিকৎসাশা সহ আেরা নানান িবষয় 

স েক লখা আেছ যা মুসিলমরাই থম আিব ার কেরিছল।  বীজগিণত আিব ার কেরেছন ইবেন মুসা 
আল খাওয়ািরজিম। িচিকৎসাশাে  িবশাল অবদান রেখেছন ইবেন িসনা।  তাঁরই লখা  The Canon of 
Medicine . এমন কােনা মিডেকল িশ াথী নই যারা বইিট স েক জােনন না।  এছাড়া পদাথিবদ ায় 
ইবেন হাইসােমর অভাবনীয় আিব ার পাঠকগণেক অিভভূত করেব। 

ইসলামী ান চচা অধ ােয় িফকহ শা , আিকদাহ, সুিফজম স েক চমৎকার ধারণা দওয়া হেয়েছ 
বইিটেত। ইমাম আব ুহািনফা (রহ.), ইমাম মািলক (রহ.), ইমাম শােফয়ী( রহ.), এবং ইমাম হা ল (রহ.) 
উনারা িছেলন ইসলােমর থম যুেগর সাহাবী।  তাঁেদর িভ  িভ  দৃি ভি  থেকই ইসলােম চারিট নতুন 
ধারার চলন হয়।  য েলােক মাযহাব িহেসেব অিভিহত করা হয়। এছাড়াও িশয়া কী, কারা িশয়ার অনুসারী 
এ স েক চমৎকার তথ  িদেয়েছন লখক। 

মুসলমানেদর থম িকবলা আল আকসা মসিজদ।  এই মসিজদেক ক  কের গেড় ওঠা নানা লামহষক 
ঘটনা বইিটেত বণনা করা হেয়েছ।  জ সােলম জায়গািট মুসিলম, ি ান এবং ই িদ সবার জন ই একিট 
পিব  ান।  এর আিবভাব খুব সু র ভােব উপ াপন করা হেয়েছ বইিটেত। 

চি স খান ও তার বািহনীরা সারা িবে  িনরীহ মানুষেদর উপর য িনমম অত াচার ও নৃশংসতা চািলেয়িছল 
পাঠক তা পড়েব আর ভাবেব তারা যেনা এক ি লার কািহনী পড়েছন।  মা লরা যিদও অিশি ত িছল 
িক  তারা যুে  খুব পারদশী িছল।  তােদর যুে র কৗশল কখেনা িতপ  বুঝেত পারত না।  যেু র পর 
মা লরা মানুেষর মাথা আলাদা কের ফলত আর সই কাটা মাথা িদেয় সখােন িপরািমড বািনেয় আসত। 

অবেশেষ এই চি স খােনরই বংেশর একজেনর হাত ধের ইসলাম ধম িতি ত হয়। 
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ইসরাইিল বািহনী অৈবধভােব কীভােব িফিলি িনেদর জায়গা দখল কের আেছ, ইসরাইলেদর কারা অথ 
স দ িদেয় সাহায  সহেযািগতা করেছ পাঠেকর কােছ তা সহজভােব উপ াপন করা হেয়েছ। 

 

কেনা বইিট পড়বঃ  

ইসলামপবূ জীবন থেক  কের ইসলাম পরবতী জীবন স েক এত সু র ও সংে েপ আর কােনা বই 
আেছ বেল আমার মেন হয় না।  এর িতটা পৃ া এমন রামা কর য বইিট শষ না করা পয  পাঠেকর 
উঠেত ই া করেব না। এরপর কী হেব মা েয় জানার আ হ কাজ করেব। 

*১৪শ শতেক ইেয়েমিন মুসিলমরা থম কিফ আিব ার কের। 

*অেটাম ান সা ােজ ই সব থম িটবস  রােগর িতেষধক আিব ার হয়। 

*পৃিথবীর সবেচেয় পুরােনা িব িবদ ালয় হেলা কারউইন িব িবদ ালয়। যিট িত া কেরেছন মরে ার 
ফজ এলাকার একজন মুসিলম মহীয়সী নারী। এমন ছাট ছাট আেরা অেনক তথ  বইিটেত লখক 
রেখেছন। 

বইিটর ই এক জায়গায় িকছ ুবানান ভুল থাকেলও এই ইিতহাস পেড় পাঠক অেনক ান অজন করেত 
পারেবন বেল আশা ।  লখক বইিটেত িবতক সৃি  কের এমন লখা এিড়েয় চেলেছন লখক। বইিটর ইিতহাস 
জেন পাঠক আন  বদনায় িস  হেবন বেল মেন কির। 

 

সামসুন নাহার 
িশ াথী, ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ,  

রাজশাহী িব িবদ ালয়।  
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