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সু  জািত 
গঠেন াগার 
ও তথ  সবার 

ভূিমকা 
 

েফসর মুহা দ আবদসসা ার, িপএইচিড 

িবমূত ব ব  

এক  সমাজ তথা দশ বা জাতীয়ভােব লাইে ির ও তথ  সবার ভূিমকা এই বে র মূল আেলাচনা। য 
কান সংকট বা ে র িতেষধক শাি ; সমােজ ও দেশর অভ ের ও বাইের আেশপােশ শাি -শৃ লা 

বজায় না থাকেল কান জািত তথা দশ সিত কােরর উ য়ন অনুভব করেত পাের না। শাি  ও উ য়ন এক  
অপর র পিরপূরক; যা সংকট মাকািবলায় এক  িতেষধক িহেসেব কাজ কের। উ য়ন ও শাি  
অনুশীলেনর জন  মূখ ত েয়াজন হয় িশ া। ািত ািনক িকংবা অ ািত ািনক-উভয় িশ াই মানব 
সমাজেক ান লােভর অনুে রণা যাগােত স ম। জনগেণর মেধ  যথাযথ িশ া তথা ান ছাড়া কান 
অথবহ উ য়ন ঘটেত পাের না। জীবনব াপী িশ া ও ান অজেনর িভি  হে  াগার এবং তথ  সবা।  
অতএব, আজেকর িবে  শাি র েয়াজনীয়তা িবেবচনা কের জাতীয় সংকট বা  সমাধােনর জন  শাি পূণ 
পিরেবশ বজায় রাখেত াগািরক এবং তথ  িব ানীরা কৗশলগতভােব দ তা অজন করেত পেরেছন 
এবং সবা দােনও যেথ  পারদশ  হেয় উেঠেছন। 

এ বে  ‘অ-অিভ তামলূক’ (non-empirical) এবং ‘তথ িভি ক’ (documentary) গেবষণা প িত 
অনুসরণ করা হেয়েছ। উে খ  য, দইুজন ব ি  একইভােব িচ া এবং দশৃ ত  সাদশৃ  দখেত পায় না, 
ব মান বে  কীভােব সমােজর বসবাসকারীরা যুি  দশন কের এবং াগার সবা ব বহার কের 
সমানভােব িচ া কের সাদশৃ ময়তা ত  করেত পাের তার উপর আেলাচনা করা হেয়েছ। ফেল এই বে র 
উে শ  হে  একােডিমক াগার, গণ াগার ও তথ  ক সমূহ ব বহার কের এবং াগার সিমিত েলা 
স ূরক কায ম হণ কের জাতীয় সংকট ও  িনরসন কের কীভােব াগািরক ও তথ িব ানীরা 
সমােজ ও রাে  ভাব িব ার ও ভূিমকা পালন কের সু  পিরেবশ র া করেত স ম তারই মলূ ায়ন করা 
হেয়েছ। সামািজক ও জাতীয় সংকট বা ে র িবিভ  কারণ িনণয় এবং িনরসেনর উপায় েলা িচি ত করা 
হেয়েছ যা াগার ব বহার ও তথ েসবা দান কের মাকােবলা করা যেত পাের, এর মেধ  রেয়েছ: 

মূল ব   
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িবক  িবেরাধ িন ি , আ ঃিববােদর সমাধান, সমেঝাতা এবং মধ তাকারীর ভূিমকা। সামািজক ও জাতীয় 
সংকট বা  সমাধােন াগার এবং তথ  সবার চ ােল েলাও উপ াপন করা হেয়েছ, উপসংহার এবং 
সুপািরশ উপ াপন করা হেয়েছ। 

ধান শ সমহূ: াগার এবং তথ  সবা, সংকট, , জাতীয় সংকট, সংকট ও ে র সমাধান, শাি ময় 
পিরেবশ। 

 

ভূিমকা 

সা িতক সমেয়, াগার ধুমা  ােনর ভা ার বা সংর ণাগার িহেসেব নয়, এক  তথ েসবাদান ক  
িহেসেব িবকিশত হেয়েছ। যখান থেক মানষু তােদর তাৎ িণক চািহদা অনুযায়ী িনেজর পিরেবশ ও 

িতেবেশর অব া স েক অবগত এবং এক  উ ম অব ােনর ীকৃিত পাওয়ার উপেযাগী েপ গেড় 
তুলেত পাের। একইভােব সংকট মাকােবলায় উৎকৃ  ও সুদূ সারী িচ ার সারতা ও বৃি র জন  একজনেক 
সাহায  করেত পাের। খ াত াগার িব ানী জােবা এবং বােয়েরা (২০১৪) মেন কেরন য, াগার েলােত 

া  তেথ  অবােধ িবনামূেল  েবশািধকার িনি ত করা উিচত, সই সােথ বৗি ক াধীনতার 
(intellectual freedom) নীিত বজায় রাখা, এবং িবিভ  দৃ ভি র পিরবতেনর ােথ িতিনিধ কারী 
তথ  স দ িবতরেণর জন  সহেযািগতা করা। অ ত যেকান দ  িবষেয় িবেরাধী দৃ ভি র সমাধান খুঁেজ 
পাওয়া, অিনবাযভােব কান রাজৈনিতক এবং ধম য় েরাচনার িশকার হেত হেব না মেম ব বহারকারীেক 
আ  করেত পারা।১ 

আমােদর িকংবা িবে র িবিভ  দেশ অেনক ধরেনর সামািজক, ধম য় ও জাতীয় রাজৈনিতক সংকট বা  
সংঘ ত হেত দখা যায়। সংকট ও  হে  যখােন এক  সমাজ বা জািতর এক  অংশ একই সমাজ বা 
জািতর আেরক  অংেশর িব ে  ঘুের দঁাড়ায় অথবা চিলত িকংবা চলমান কান সামািজক, ধম য় বা 
রাজৈনিতক মতবােদর িব াচরণ কের। সংকট বা  মানব অি ে র এক  অিনবায অংশ। সংকট বা 

েক দইু বা তেতািধক ব ি / গা র দৃ ভি র মতাৈনক , িবতক বা িবেরাধ িহেসেব সং ািয়ত করা হয়। 
সংকট বা  িন ি র জন  এক  শাি পূণ সমাি র েচ ােক সহজ করার ি য়া িহেসেব তেথ র আ য় 

হণ করা যায়।২  

কােনা িন দ   আদেশ িত িতব  ব ি , দল বা সংগঠন/ সিমিত সি িলত আেলাচনায় বেস তােদর 
পর রিবেরাধী উে শ  বা মতাদশ স েক তথ িভি েত সি য়ভােব আেলাচনা ও যাগােযাগ কের সংকট 
বা  সমাধােনর চ া করা যেত পাের। যেকান সমাজ বা গা  বা জািতর জন  সবেচেয় বড় মিক হে  

।২ ব াপকভােব বলা যায় য, সারা িব েক বণবাদ বা ধম য় িকংবা জািতগত মতবাদ থেক বা িবিভ  
রাজৈনিতক দৃ েকাণ থেক উ ূত িবিভ  ধরেনর সংকট ও ে র স ুখীন হেত দখা যায়। িবে র দেশ 
দেশ মানবজািতর মেধ  শাি র ঘাটিত পেড়েছ, যার ফেল মানষু আতে র মেধ  বসবাস করেছ ও যার যার 

কাজ করেছ এক অি রতার মেধ  থেক এবং িতিদন মানষু দ’ু চাখ ব  কের তােদর িবছানায় ঘুেমােত পাের 
না। এই জাতীয় সংকট ও ে র কারণ িকছুটা রাজৈনিতক উে শ  েণািদত; িকছু ধম য় মৗলবাদী দৃ ভ ী, 
জািতগত অিব াস এবং সামািজক গঁাড়ািম মানেুষর নীিতেবাধ ও আদশেক াস কের ফেলেছ।  

াগার এবং তথ  সবার িবিভ  উপাদান ও প িত ব বহার কের সমাজ, জািত এবং সারা িবে র দেশ 
দেশ রাজৈনিতক ও অথৈনিতক িবিভ  িবভাজেনর মেধ  শাি  ও ঐক  গেড় তালার েয়াজনীয়তা স েক 

এই ব  অেনকটা শূন ান পূরণ করেত স ম হেব। 
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ঐিতহািসকভােব, াগার এবং াগািরকগণ তথ  তির, সং হ, সংগিঠত, িবন াস, িবতরণ এবং সংর েণর 
ে  catalist’র ধান ভূিমকা পালন কের। তথ  ও যাগােযাগ যুি  (আইিস ) সংযু  হওয়ার পর 

থেক াগার ও তথ  সবায় আেরা বড় ধরেনর সাফল  ও িব ব ঘেটেছ। আইিস র আগমনেক আিল ন 
করেত াগার েলা তােদর সবা দােন ব াপক পিরবতন সাধন কেরেছ। 

তথ  ও যাগােযাগ যুি  (আইিস ) িব ব এবং াগাের আইিস  বতেনর মাধ েম ই ারেনট, 
ওেয়বসাইট, ই-বকু, ইেমইল, টিলকনফাের , জমু লাইভ ইত ািদ সবা উে খেযাগ ভােব ব ি গত, 
সামািজক ও জাতীয় সংকট সমাধােন এক  যথাথ চ ােনল িহেসেব ভূিমকা পালন করেছ। এ কথা অন ীকায 
য, এই চ ােনল যিদ কান কারেণ কান এক  পিরি িত বা ঘটনার ভূল ব াখ া িদেয় রটনা কের িকংবা 

সিঠক তেথ র ঘাটিত হয়, িকংবা কৃত তেথ র ঘাটিতর উপর িভি  কের ভুল তথ  চার কের  কান না 
কান এক  সংকট বা  তির করেত পাের অনায়ােস। যেকান অব ায় ভুল তথ  িকংবা তেথ র ঘাটিতর 

উপর িভি  কের, এবং িব াি কর তেথ র ে  ব ি র মতামত ও সামািজক পাথক  এবং বষম  বৃি  
পায় যা মূখ ত সংকট বৃি  করেত পাের। আমােদর জানা মেত এক  াগার কখেনা ভুল বা িব াি মূলক 
তথ  পিরেবশন কের না। একজেনর  মৗিলক দািয়  হে  য, া  তথ  থেক সিঠক সমেয় সিঠক তথ  
বেছ বর কের যথাথ কােজ ব বহার করা যুি  সংগত। ‘শাি ’ উ য়েনর এক  অন তম শত এবং এ স েক 

সম ক ান লােভর জন  আনু ািনক এবং অনানু ািনক উভয়ভােবই এক  সমাজ ও স দােয়র মানষুেক 
িশি ত করার ভাল অব ােন রেয়েছ এক  াগার ও তথ েক ।  

তথ  এবং ান খুবই সহেযািগতামলূক এবং সহেযািগতামূলক উে শ  পাষণকারীর মেনাভাব এবং অিব াস 
থেক িব াস পয  পার িরক সমেঝাতার গিতশীলতা বজায় রাখেত পাের ও েয়াজেন গৃহীত বিঠক 

িস া ও পিরবতন করেত সাহায  কের তুলনামূলক িবে ষেণর সুেযাগ সৃ  কের। াগারই একমা  বাহন 
যা িভ  িভ  মতাদশ  জািতগত, রাজৈনিতক, ধম য়, অথৈনিতক, িশ াগত এবং সামািজক মযাদায় পাথক , 
যাই হাক না কন মানষুেক একি ত কের এক  সাধারণ ল  অজেনর িস াে  িনেয় যাওয়ার স মতা 
রােখ। এক  াগার সবার আ েহর িত অত  য শীল; জাতীয় উ য়ন সাধেনর জন  শাি  বজায় ও 

চােরর উে েশ  বৗি ক অবদানেক স ান করা সামািজক দািয় । আমােদর দেশর িবিভ  ধরেনর 
াগােরর মাধ েম সমােজর িবিভ  ধরেনর ব বহারকারীেদর িশ ায় িশি ত করার জন  েয়াজনীয় তথ  

দােনর মাধ েম াগার ও তথ েক েলা এই ল  অজন করেত পাের। এর মেধ  রেয়েছ:  

 

ু ল াগার  

ু ল াগার এক  ফলজ বৃে র বীেজর মেতা; পিরেবশ ও িতেবশ বজায় রেখ বেড় উঠার সুেযাগ পেল 
মহী হ হয়। ু ল াগার থেক থম পাঠ নওয়ার ব ব া করেল যেকান সমাজ বা দেশ আদশ জািত 
গঠেনর সাপান তির হেত পাের। তাই াগার িবিভ  পযােয়র ব বহারকারী, স দ, সবা এবং দ  সুিবধা 

দােনর মাধ েম পািরবািরক তথা সামািজক ও জাতীয় সংকট বা  সমাধােন পূণ ভূিমকা পালন 
করেত পাের। িবেশষত িকভােব  এড়ােত হয় অথবা যেকান িবষয় যা সংঘােতর কারণ হেত পাের এমন 
িবষয় েলা স েক খুব অ  বয়েস ব বহারকারীরা তােদর িনেজর মেধ -অ ের অ ের সেচতনতা গেড় 
তুলেত স মতা অজন করেত পারেব। ব বহারকারীরা বড় হওয়ার সােথ সােথ তােদর সামািজক জীবন, 
দািয় েবাধ, আচার-আচরণ, আ ঃস ক এবং িমথি য়ায় াগার থেক িক অজন কেরেছ তা িতফিলত 
হেব তােদর   জীবন ধারায়। কথায় বেল াচার  হয় আপন ঘর থেক।  
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তাই আমােদর দেশর ু ল েলােত াগার গেড় তালার েয়াজনীয়তা এখনই অনুভব করেত হেব। সমােজ 
এক  াথিমক িবদ ালয় যমিন পূণ একইভােব সংি  াগার  অপিরহায। 

 

একােডিমক াগার  

ব াপকােথ ‘একেডিমক াগার’ ব ব ত। এর পিরসর িবশাল; মহািবদ ালয় ও িব িবদ ালেয়র মেতা বৃহৎ 
িশ া িত ান সংি  য াগার েলা িনেবিদত হয়, তাই একােডিমক াগার। ু ল াগার এর বাইের 
নয়। িক  এর কমতৎপরতা ব াি শীল ও সীমাহীন; সমুে র মেতা িবশাল-ধারণ মতা যমন গভীর, তমিন 
িবতরেণর য়াস অফুর । এখােন পি ত ও িব ানী গেবষক তির হয়; তােদরেক ঋ  করার জন  যা যা 

েয়াজন হয় সইভােবই এক  াগার স েদর গভীরতায় িস  হয়। এখান থেকই একজন গেবষক-
পাঠক াথিমকভােব তির করেত পাের িনেজেক যেকান সমাজ ও জািতর উপেযাগী কের। গেড় তুলেত 
পাের িনেজেক সিঠক- বিঠক িবষেয়র মূল ায়ন করার উপেযাগী িহেসেব। জার িদেয় বলা যায় য, এক  

াগারই সামািজক ও জাতীয় যেকান সংকট ও  সনা করণ, মূল ায়ন এবং সমাধােনর কৗশল 
িনধারেণর পিরপূরক তথ  স ৃ  কের সং হ গেড় তুলেত স ম। একজন িশি ত ব ি র অ জ ত ােনর 
পাশাপািশ এক  াগার াথিমক পযােয় সংকট ও  িনরসন অথবা িতেরােধর কৗশল র  করার 
সুেযাগ কের িদেত পাের। বৗি ক পাঠক, িশ ক, ও গেবষকেদর জেন  কমশালা, সিমনার এবং 
ব বহারকারীেদর জাতীয় সংকট ও  সমাধােনর িশ - কৗশল শখার জন  তির করেত পাের। সংি  
ব বহারকারী ও গেবষেকর উে শ  অনযুায়ী তথ  নিথভু  করার মাধ েম CAS(  ও SDI ), মতামত-
আেলাচনা এবং িবেশষ েদর মি সূত তথ  আহরণ ও সংর ণ করার মাধ েম নতুন নতুন িবেশষ  
তিরর দ তা অজন কের সবা দান করাও স ব। ব ত একােডিমক াগার েলা ব বহারকারীেদর জন  

তাৎ িণকভােব উপকরণ উপল  করার মাধ েম সংকট বা  সমাধােন সাহায  করেত পাের। 

 

গণ াগার  

গণ াগার এবং তথ েক  বা জাতীয় আকাইভস ্সমাজ ও দেশর িবিভ  রাজৈনিতক গা  বা দেলর 
কােছ পৗছঁােনার জন  কৗশলগতভােব ধু তিরই থােকনা িনেবিদত; এর ার সকেলর জন  অবািরত। 
গণ াগারেক জনসাধারেণর িব িবদ ালয় বলা হয়। িবেশষত জনগেণর অেথ পিরচািলত হয়; গণ াগােরর 
অব ান জনগেণর সবাদান ও হণ করার জন  উ ু  থােক। াগার েলা আমজনতার সবা েত তী।  
আবাল-বৃ , বিনতা, ছাট থেক অেনক বয়  মানষু গণ াগােরর দ  সবােভাগী। পাবিলক লাইে ির 
এবং আকাইভ স ার েলা য অব ােন িতি ত সই অ েলর অিধবাসী িকংবা আবািসক স দােয়র 
মেধ , িবিভ  দল বা মতবােদর গা র মেধ  ইিতবাচক িমথি য়া গেড় তুলেত পাের। সবাদােনর ব ব ায় 
তাৎ িণকভােব পিরেবশ সৃ  কের াগােরর অভ ের িকংবা বাইের দ  সবা স েক ধারণা জনগেণর 
মেধ  সািরত করেত পাের এবং িবিভ  মতবােদর ইিতবাচক ব াখ া স িলত চার কা ম স সািরত 
করেত পাের। সমি ত কমসূচী িশ ক, সুশীল সমাজ, আইনজীবী, সমাজকম , রাজৈনিতক কম , ত ণ 
কম , শাি  ও সমেঝাতায় িনেয়ািজত  কম েদর িনেয় ঐক  গেড় তালা াগার েলার কা েমর অ ভু ।৩ 

াগােরর সবার সীমা এেতাটাই উদার য জািত, ধম, বণ িন ব েশেষ আম ণ জানায় সি লেনর জন ।  

 
 বে র বাকী অংশ প ুন ১৬-২২ পৃ ায় 
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আিনকা তাবা ছুম 

"মা বাদ (Marxism)" ব তীত সমাজিব ান, "তাপগিতিবদ ার থম সু  
(First Law of Thermodynamics)" ব তীত পদাথিব ান িকংবা 

"লা'হসিপটাল ল (L'hospital Rule)" ব তীত গিণত যমন অস ূণ 
তমিন "প নীিত" ব তীত াগার িব ান অস ূণ। াগার িব ােনর 

এই "প নীিত"র জনক হেলন ড. এস. আর. র নাথন। 

 

িফচার  

সবকােলর  
াগািরক : 

ড. এস. আর. 
র নাথন 

 

১৮৯২ সােল আগ  মােস ি শ শািসত ভারেতর তািমলনা ুর তাে াভুর জলার অ গত িশয়ালীেত 
জ হন কেরন াগার িব ানী ড. িশয়ালী রামামতৃা র নাথন। অেনেকর মেত তঁার জ িদন ১২ আগ  
হেলও িতিন  িলিখত ে  ৯ আগ  িদন েকই জ িদন িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছন।  

িশয়ালীর ানীয় িহ  ুহাই ু েল াথিমক িশ া  কেরন িশ  ড. র নাথন। পরবত েত মা াজ ি ি য়ান 
কেলজ থেক ১৯১৩ সােল গিণেত াতক এবং ১৯১৬ সােল গিণেত াতেকা র িডি  লাভ কেরন িতিন। 
িশ কাল থেকই এই াগার িব ানী একজন িশ ক হেত চেয়িছেলন। শশেবর ল েক বা েব 

পা িরত করার থম ধাপ িহেসেব িতিন ১৯১৭ সােল মা ােজর চাস কেলজ থেক লাইেসি েয়ট ইন 
িচং বা এল.  অজন কেরন। ১৯২১ মা াজ িব িবদ ালেয় গিণত িশ ক িহেসেব কমজীবন  কেরন 

র নাথন।   

১৯২৩ সােলর কথা, মা াজ িব িবদ ালেয় াগািরক পদ  খািল হয়। স সময় িব িবদ ালেয়র সং েহর 
বই ও নিথপ  র ণােব ণ ও াগােরর মােনা য়েনর দািয়  িছল াগািরেকর উপর ন া । ১৯২৪ সােল 
উ  পেদ যাগ িদেয় ড. র নাথেনর নতুন কমজীবন  হয়। াগািরক পেদ নয়েশা জন আেবদনকারীর  
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মেধ  তমন কউই াগািরকতা পশার দািয়  পালেনর জন  িশ ণ া  
িছেলন না। িক  ড. র নাথেনর গেবষণার নিথপ  দেখ িব িবদ ালেয়র 
কিম র তােকই িনবাচন করেল িতিন এই পেদ কােজর সুেযাগ পান।  

াগােরর বই িবন াসকরণ এর ে  ড. র নাথন তঁার গিণেতর 
িতভােক কােজ লাগান। সকােল জনি য় ডিসেমল ািসিফেকশেনর 

িল অনুস ােন মেনািনেবশ কেরন এবং এই প িতর আেরা নানা 
স াবনার িদক েলা িনেয় িচ া করেত  কেরন। াগার িব ােনর 

ে  ড. র নাথন ‘অ াকনেলজেম  অফ ডুি েকশন’ ত  তির কেরন, 
য ত  অনুযায়ী তথ  িবন ােসর য কােনা প িতেতই া  তেথ র 

িভি েত নূ নতম দু  পৃথক িবন াস থাকা আবশ ক। িতিন ঘটনাচে  এই 
পুেরা ত  িডউই ডিসেমল ািসিফেকশেনর সাহােয  ব াখ া কেরন।  

তথ -পুন ার িব ােনর ে  তঁার আিব ৃ ত প া খুব ত জনি য় হয় 
এবং সব াগাের হনেযাগ তা পেত থােক। ইংল াে  িতিন গেবষণার 
কােজ যান, সখােন থাকাকালীন সমেয় িতিন এই ত েলােক িলিপব  
কের রােখন। যা পরবত েত ১৯৩৩ সােল ‘ কােলান ািসিফেকশন' নােম 
পিরিচত হয়। গেবষণা শেষ িতিন িনজ দেশ িফের আেসন।   

ড. র নাথন ায় ২০ বছর মা াজ িব িবদ ালেয়র াগাের 
াগািরকতার দািয়  পালন কেরন। এই দীঘ ২০ বছর কমজীবেন িতিন 

এক  উ ত াগােরর কৃিত কমন হওয়া উিচত স স েক িবিভ  
নীিত ণয়ন কেরন এবং মা াজ িব িবদ ালেয়র াগাের েয়াগ কেরন। 
তার তির নীিতর মেধ  উে খেযাগ  হেলা - 

• সকাল আটটা থেক রাি  আটটা পয  াগার খালা রাখা। 

• াগােরর মেধ  উপযু  পিরেবশ বজায় রাখা। 

• েয়াজেন বই বািড়েত পৗেঁছ দওয়ার ব ব া করা। 

• িবেশষ স দােয়র াভািবক চািহদা অনুযায়ী বইেয়র স ারেক িবন  
করা। 

াগাের আগত গেবষক-পাঠকেদর সহায়তা করার জন  িতিন নতুন 
এক  পদ চালু কেরন যার নাম 'িপএআরএস' অথাৎ পােসানালাইজড 
অ ািসসট া  টু িরসাচ লারস। িতিন ১৯৩১ সােল ‘ াগার িব ােনর 
প  আইন’ ত  ণয়ন কেরন। এই ত েক াগার িব ােনর মূল িভি  
িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এক  আধুিনক, সু ু  ও াহকবা ব াগার 
তিরেত ড. র নাথেনর প নীিতর কান িবক  নই। াগািরক, 

াগােরর কম , পাঠক ও অন ান  াগার ব বহারকারীেদর জন  এই 
নীিত পথ দশক িহেসেব কাজ কের। 

 

াগার িব ােনর 
ে  ড. র নাথন 

‘অ াকনেলজেম  অফ 
ডুি েকশন’ ত  তির  

কেরন, য ত  অনুযায়ী 
তথ  িবন ােসর য 

কােনা প িতেতই া  
তেথ র িভি েত নূ নতম 
দু  পৃথক িবন াস থাকা 

আবশ ক। িতিন 
ঘটনাচে  এই পুেরা 

ত  িডউই ডিসেমল 
ািসিফেকশেনর 

সাহােয  ব াখ া কেরন।  

তথ -পুন ার 
িব ােনর ে  তঁার 

আিব ৃ ত প া খবু ত 
জনি য় হয় এবং সব 

াগাের হনেযাগ তা 
পেত থােক। ইংল াে  
িতিন গেবষণার কােজ 

যান, সখােন 
থাকাকালীন সমেয় িতিন 

এই ত  েলােক 
িলিপব  কের রােখন। 

যা পরবত েত ১৯৩৩ 
সােল ‘ কােলান 

ািসিফেকশন' নােম 
পিরিচত হয়। 
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ড. র নাথন তার প নীিতেত  ভােব বুিঝেয়েছন –  

• সব বই ব বহােরর জন । 

• েত ক পাঠেকর জন ই বই রেয়েছ। 

• েত ক বইেয়রই পাঠক রেয়েছ। 

• পাঠেকর সময় বঁাচােনা অবশ কতব ।  

• সেবাপির াগার এক  বধনশীল সং া।  

 

সাধারণ মানেুষর মেধ  িশ া ও সং ৃ িত িব ােরর লে  িতিন াগারেক সবজনীনভােব ব বহারেযাগ  কের 
গেড় তালার চ া কেরিছেলন। ভারত, বাংলােদশ ও ীল া সহ পৃিথবীর অেনক দেশ ড. র নাথেনর এই 
ত েলা ব বহার করা হেয় থােক।  

কমজীবেন ড. র নাথন িছেলন একজন দ , সফল ও ণী ব ি । িবিভ  কম েল িতিন কাজ করার 
অিভ তা অজন কেরন। মা াজ িব িবদ ালয় থেক অবসর হন কের ১৯৪৫ সােল ড. র নাথন বনারস 
িহ  ুিব িবদ ালেয় াগার িব ােনর অধ াপক িহেসেব যাগ দন। িতিন ১৯৪৪ থেক ১৯৫৩ সাল পয  
ইি য়ান লাইে ির অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত িছেলন। এরপর ১৯৪৯ থেক ১৯৫৫ সােলর মেধ  িদি  
িব িবদ ালেয় স ানীয় অধ াপক িহেসেব িনযু  িছেলন। 

িতিন অধ াপনা ও াগািরকতা পশার পাশাপািশ লখক িহেসেবও আ কাশ কেরন। তঁার লখা 
বই েলার মেধ  উে খেযাগ  হেলা 'দ  ফাইভ ল’স অফ লাইে ির সােয় ', ‘ ািসফােয়ড ক াটালগ কাড', 
'লাইে ির অ াডিমিনে শন’, ‘ েলেগােমনা টু লাইে ির ািসিফেকশন' ইত ািদ। ১৯৭২ সােলর ২৭ সে র 

াই েস আ া  হেয় এই ণীজন মৃতু বরণ কেরন। মৃতু র পের র নাথেনর এক  আ জীবনী কাশ 
পায় ১৯৯২ সােল যার নাম ‘এ লাইে িরয়ান লুকস ব াক'। 

াগার িব ােন অসামান  অবদােনর জন   ১৯৫৭ সােল ভারত সরকার র নাথনেক ‘প ী’ পুর াের 
স ািনত কের এবং পের ১৯৬৫ সােল ভারেতর 'ন াশনাল িরসাচ েফসর'-এর স ােন ভূিষত হন। ১৯৯২ 
সােল ভারত সরকার তঁার নােম এক  ডাক িকট কাশ কের। এছাড়াও তঁার জ িদন  ভারেত 'জাতীয় 

াগার িদবস' িহেসেব পািলত হয়। সারা িবে র াগািরকেদর কােছ ড. র নাথন একজন আদশ। 
াগার িব ােন তঁার অবদােনর জন  সকেলর কােছ িতিন ার পা ।  

ব ি গত জীবেন িতিন অেনক চড়াই-উৎরাই পার কেরেছন। ১৯০৭ সােল পেনেরা বছর বয়েস িতিন 
িববাহব েন আব  হন কিমিন নােমর একজন নারীর সােথ, িবেয়র িকছুিদেনর মাথায় িমেসস কিমিন 
এক  দঘূটনায় মৃতু বরণ কেরন। পরবত েত ১৯২৯ সােল সারদা নােমর এক নারীর সােথ পুনরায় 
িববাহব েন আব  হন। এই দ িতর ঘের এক পু স ান জ হণ কের। ড. র নাথেনর ি তীয় ী িমেসস 
সারদা সব সময় অনুে রণা জিুগেয়িছেলন, পােশ থেকিছেলন জীবেনর শষ িদন পয ।  

তথ সূ : 
 ১. wikipedia  
২. A Librarian Looks Back by Dr. S.R. Ranganathan 
 

 

 

১৯৯২ সােল ভারত সরকার তঁার ায় 
এক  ডাক িকট কাশ কের। 

আিনকা তাবা ু ম 
াগার ও তথ  িব ান িবভাগ, 

লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, ঢাকা।  
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মাঃ শিফউর রহমােনর ALA কাস লারশীপ অজন 
 

ভেয়স ড ঃ  
জনাব মাঃ শিফউর রহমান, িসিনয়র লাইে ির অিফসার, লাইে ির এ  
ইনফরেমশন সা ভ স, আইিসিডিডআর, িব আেমিরকান লাইে ির এেসািসেয়শেনর 
আওতাধীন ছয়-স াহব াপী অনলাইন এডভা ড লাইে ির কােসর লারশীপ 
লাভ কেরেছন। এ  াগার পশাজীবীেদর জন  অত  স ানজনক এক  

লারশীপ।  
জনাব রহমান রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ হেত 
যথা েম থম ণীেত থম এবং থম ণীেত ি তীয় হেয় অনাস এবং মা াস িড ী অজন কেরন। 
িশ াজীবেন িতিন তার অসামান  কৃিতে র জন  িতিন “Bangladesh Prime Minister Gold Medal 
Award” এবং “University of Rajshahi Vice Chancellor Gold Medal Award” অজন কেরন। এছাড়া 
িতিন আেমিরকা হেত াগার পশার উপর নামকরা “Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career 
Development Fellowship Program-2012” অজন কেরন।  
জনাব মাঃ শিফউর রহমান তার কমজীবেনর েত নথ সাউথ িব িবদ ালয় লাইে ির, ইনিডেপে  
ইউিনভা স   লাইে ির, বাংলােদশ ইউিনভা স   অব হলথ সােয়  এবং লাি কায় দীঘ পেনেরা বছর 
কমরত িছেলন। জনাব রহমান ২০১৮ সােল ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ  িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ 
হেত েফসর ড. এস এম মা ােনর ত াবধােন এমিফল িড ী অজন কেরন। িতিন াগািরকেদর সংগঠন 
ল াব এবং বিলেডর জীবন সদস ।  বতমােন িতিন ঢাকা িব িবদ ালেয় িপএইচিড া ােম যু  আেছন।    
 

  

 

অিরিজৎ দােসর ইকফাই িব িবদ ালয় (ICFAI University) ি পুরায় সহকাির 
অধ াপক পেদ যাগদান 

 

জনাব অিরিজৎ দাস ি পুরার ইকফাই িব িবদ ালেয়র (ICFAI University) 
লাইে ির এ  ইনফরেমশন সােয়  িবভােগর সহকাির অধ াপক পেদ যাগদান 
কেরেছন। যাগদােনর পূেব িতিন দীঘিদন যাদবপুর িব িবদ ালেয় েজ  
এিস া  িহেসেব কমরত িছেলন।   
িশ াজীবেন জনাব অিরিজৎ যাদবপুর িব িবদ ালেয়র লাইে ির এ  
ইনফরেমশন সােয়  িবভাগ হেত াতক ও াতেকা র িড ী অজন কেরন।  দশ-
িবেদেশর ব  নামী জানাল এবং সিমনাের তঁার গেবষণাপ  কািশত হেয়েছ।  

বতমােন িতিন যাদবপুর িব িবদ ালেয় েফসর ড. উদয়ন ভ াচােয়র ত াবধােন িপএইচিড া ােম যু  
আেছন।   
উে খ  জনাব অিরিজৎ দাস িত াকালীন সময় হেতই লাইে িরয়ান ভেয়স এর কলকাতা িতিনিধর ািয়  
পালন করেছন।  লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবােরর সদেস র এই অ যা ায় আমরা গ ব ত। ভেয়স ড ।   
 
 

অজন 

নতুন যাগদান   
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বুক িরিভউ   

  
 

ইশরাত মুনীয়া 

 িতন জে র মহাজে র মধ  িদেয় বাংলার জনমানেসর ও 
স েকর মবধমান দরূে র িচ  শীেষ  ু মুেখাপাধ ায় 
রিচত এই 'দরূবীন'।  
বাংলা সািহেত  শীেষ  ুমুেখাপাধ ায় একটু আলাদা ঘরানার 
লখক। ‘দরূবীন’ তঁার তম সািহত কৃিতর মেধ  এক  

বেল িবেবিচত। গত শতা ীর দইুেয়র দশেকর শষভাগ থেক 
 কের আেটর দশক পয  িব ৃত সমেয়র াপেট 

সামািজক জীবনল  ও যাবতীয় পিরবতনেক িবশাল কািহনী 
পির মায় ধের রাখার য়ােস  জারােলা এবং সংেবদনশীল 
কলেম রিচত এ উপন াস  শীেষ  ু মুেখাপাধ ােয়র 
সািহিত ক জীবেনর অনবদ  সৃ । 
 

কালাজ- শ টার সােথ আমরা পিরিচত ক ােমরায় তালা ফেটার ে । িক  সািহেত ও কালাজ 
িভ  িভ  াপেটর/ চিরে র/ ইিতহােসর/ সমেয়র ঘটনাৈশলী ফু েয় তালার এক ব  ব ব ত 
মাধ ম। দরূবীন উপন াস েক বাংলা সািহেত র অন তম ' কালাজ-উপন াস' বলা চেল। এই 
উপন ােস িতন  িভ  জে র চিরে র মাধ েম িতন  পৃথক সমেয়র বণনা ও জীবনাচােরর 
পিরবতনেক একই মলােট িনেয় এেসেছন লখক। সমা রােল িতন পু েষর ব ণ ত ঘটনাবলী 
পাঠেকর মেন ফু েয় তােল ধারাবািহকভােব এই  জ েয়র পিরবতন,পাথক । পড়েত পড়েত 
িনেজর সােথ বা িনেজর দখা চারপােশর সােথ, ফেল আসা সময়, গে  শানা পূবপু েষর জীবনেক 
যেকান ান থেকই মলােত পারেবন ত ণ ও বষ য়ান পাঠকরা। 

দরূবীন িতন জে র িতন নায়েকর জীবনেক উপজীব  কের এিগেয় চলা এক মহা-উপন াস। থম 
জে র িতভূ হমকা , ি তীয় জে র নায়ক কৃ কা  আর তৃতীয় জে র মূল চির  ব। 

সদা পিরবতনশীল সামািজক এবং তৎকালীন ঐিতহািসক াপটেক এই িতন পু েষর  চমক দ 
িব ৃত ঘটনা েমর মধ  িদেয় তুেল ধরার অিভনি ত য়াস এই উপন াস । সা ািহক ' দশ' 
পি কায় উপন াস  দ'ুবছেররও বিশ সময় ধের কািশত হেয়িছল। পের াকাের কািশত হেল 
িবপুল জনি য়তা লাভ কের উপন াস । ১৯৯০ সােল এ উপন ােসর জন  শীেষ  ুমুেখাপাধ ায় 
লাভ কেরন আন  পুর ার। 
িতন জে র এই মহা-উপন ােসর থম পু ষ হেলন হমকা । উপন ােসর সূচনা ১৯২৯ সােল। 

েত দখা যায়, কুেয়ার বালিত হাত ফসেক পেড় যাওয়ার তু  ঘটনা হমকাে র মেন জ  
িদেয়েছ মৃতু িচ ার। এই হমকা  তখন িয় ু  জিমদার।  হাত ফসেক বালিত পেড় যাওয়ার  
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ঘটনা তার মেন আবার জািগেয় তােল জীবেনর আিদ সত  মৃতু র কথা। খামেখয়ািল, ভাবালু, 
িনিব মেনর দাশিনক ভােবর হমকা  িঠক রওয়ািজ জিমদার নন।জিমদােরর দাপট তার নই 
বলেলই চেল। 

ভাবজাত দবুল মানিসকতা তােক আেরা পেয় বেসেছ জিমদািরর পড়  সমেয়র জেন । সাম  র  
তার ধমনীেত বহমান িঠকই -িক  ততটা বল বেগ নয়, যতটা থাকেত হয় একজন ডাকাবুেকা 
জিমদােরর। িনখাদ জাবাৎসেল  পিরপূণ তার মন। বড় ভাইেয়র স াস ত হণ এবং েদশী ছাট 
ভাইেয়র অপঘােত মৃতু র বেদৗলেত িতিন ভূত স ি র অিধকারী হন। িক  জিমদািরর উৎকষ 
সাধেন িতিন বসামাল। স ানেদর সােথও িবেশষ বিনবনা নই িবপ ীক হমকাে র, ব িত ম কবল 
ছেল কৃ কা ।আর তার দবুলতার আেরক  জায়গা হেলা ণয়ী র ময়ী।েহমকা েদর 

পািরবািরক পুেরািহেতর কন া র ময়ী বল ব ি স  ও বুি মতী - যার কােছ হমকা  কবলই 
এক িশ , যােক সামেল রাখেত হয়, যার মেনর কথা অনায়ােস খালা বইেয়র মেতা ঝরঝর কের 
পেড় ফলা যায়। ীর মৃতু র পর সংসােরর ঝড়-ঝাপটা থেক িনেজেক আড়াল কের রাখেত চাওয়া 
হমকাে র িনভার আ য় র ময়ী। উপন ােসর এই জে র মূল চির র শা  ভােবর আড়ােল শ  
নিতকেবাধও িকছু ােন আলাদা মেনােযােগর দািব রােখ। তার গাপন িক  এক আ য  
ণয়কািহনী ও আনুষি ক পািরবািরক ঘটনািচ  এই উপন ােসর থমাংেশর মূল কািহনী। এই 

ঘটনািচ  থেকই ধীের ধীের পিরিচত হেত  কের উপন ােসর ি তীয় পযােয়র িতভূ কৃ কা । 
কিঠন চিরে র, অসামান  মেনাবেলর কৃ কা েক লখক দঁাড়  কিরেয়েছন হমকাে র িবপরীত 
ম েত। চািরি ক দঢ়ৃতা, একা তা ও িন ায় বলীয়ান দেবাপম েপর কৃ কাে র ভতের 
নিতকেবাধ র শকড় ািথত হেয়িছল িকেশার বয়েসই। 

েদশী আে ালন, আর একটা বয়স পয  িনেমাহ চয কৃ কাে র  জীবনেক বািহত কের িভ  
খােত। জল-িনযাতনেক তায়া া না কের ই াতকিঠন িব বী কৃ কা  দশভােগর পর হেয় ওেঠন 

ভাবশালী রাজনীিতিবদ। ব ি , শান দয়া মেনাবল ও অসামান   বুি র জাের সব ই তার ভাব-
িতপি ।িক  দশভােগর পর, রাজনীিতক িহেসেব আ - কােশর পর তার পিরবতন িছল 

আ যাি ত হওয়ার মেতা। এইখােনই উপন ােসর শষ পেবর । উপন ােসর শষ পেবর গূঢ় 
কথাও এইখােনই।তৃতীয় ও শষ পেবর নায়ক বর জন  বাবা কৃ কাে র ভােলাবাসার কমিত নই, 
িক  ব বাবােক ান কের বল িতপ েপ। নীিতবান একজন েদশীর সুিবধাবাদী কূটেকৗশলী 
রাজনীিতক চিরে  আমূল পিরব ত ত হওয়াটােক পু  ব কােনািদনই মেন িনেত পােরিন। 

তাই বাবার মতােক িতিনয়ত অপমান করার এক অ ূত িতেশাধ নয়ােতই ব িছল িনম । আর 
পািরবািরক রওয়াজেক তায়া া না করা, বাবার মতার আবডােল থেক ু ত হেত না পের 
তােক কটা  করা, কৃ কাে র মতােক বুেড়া আঙুল দখােত িগেয় বারংবার বাবার হ-ছায়া ও 
ত াবধােনর মূেল কুঠারাঘাত হানেত িগেয় িবশ শতেকর ব হেয় দঁাড়ায় উ ত, বপেরায়া, মদ প, 
কুসংসগ  ইত ািদ হাজার নিতবাচক িবেশষেণর িবে াহী এক িদগ া  পু ষ। বর এই িবে ষ 
কৃ কা েক আহত কের দা ণভােব। িক  ব অিবচল িনেজর ভাবনায়। িপতা কৃ কাে র মেধ  
সই চারী মেনাভাব ও েদেশর জন  উৎসগ কৃত াণস া েক খুঁজেত িগেয় ব থ হওয়া বর 

মেন কবলই ঘৃণা, কখেনা বাবার িত, কখেনা িনেজর িত। কৃ কাে র সকল িকছুেতই তার 
িবে ষ,  তাই িপতার হধন া পু বধু রিমর িতও ব অ াভািবক। পিত- ীিতেত অিবচল ীর 

িত বর কখেনা িবরাগ, কখেনা ভােলাবাসা, কখেনা বা বল উেপ া। এ এক অ ুত স ক।  
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আসেল ব চির েক এককথায় কাশ করা কিঠন। তার সিঠক 
সং ায়ন শীেষ  ুিনেজই কের গেছন। 

বর জীবনবীেজর মেধ  সবদা যুগপৎ ি য়াশীল দব  এবং 
প ।তাই লখক তােক িবেশষািয়ত কেরেছন ‘সু র শয়তান’ বেল। 
দব  ও প ে র অ গত যুে র ঝাপটায় ব বছেরর া  ব 
িতিনয়ত হেত থােক তিব ত।িপতা-পুে র মধ কার ' জনােরশন 

গ াপ' এবং মন াি ক   িনেয়ই উপন ােসর শষ পব রিচত। সব 
পেবই িপতৃে েহর য প ফুেট উেঠেছ তােক কবল 'িব য়কর' 
বলেল ভুল হেব। এই হ অন কালব াপী িবরাজমান, এই হ 

গ য়।কৃ কাে র িত যমন তার বাবার অসীম মম েবাধ; তমিন 
সাহসী কৃ কা , তার শ  কাঠােমার আড়ােল থেকও শষতক 
অপত - েহর িতমা িত া কের গেছন। এই অনািবল অত া য 

হ বেক বািক জীবন  অপরাধেবােধ পুিড়েয়িছল িক না তা জানেত 
ইে  কের মােঝ মােঝ।  

তেব পাঠকেক এক বা ব দালাচেল ফলেব এই উপন াস । 
একিদেক আজেকর িতি ত রাজনীিতিবদ কৃ কা , অপরিদেক 
িকেশার থেক ত ণ হেয় ওঠা স াবনাময় িব বী কৃ কা । 
একিদেক ডাকসাইেট রাজনীিতিবদ অটল কৃ কা  অন িদেক 

চারী িকেশার কৃ কাে র বেড় ওঠা।অতীেতর আতশকঁাচ িদেয় 
ফেল আসা সময়েক কােছ দখেত দখেত পাঠক ভাবেবন িতিন 

কােক বিশ ভােলাবাসেবন— অতীত, না বতমানেক? বর মেতাই 
এই দালাচল পাঠকেকও ভাবােব। 

পুেরা উপন াস েত িবিভ  সমেয় ব ি গত জীবেনর ঘাত-
িতঘােতর য িচ  শীেষ  ু মুেখাপাধ ায় তুেল ধেরেছন, তার মধ  

িদেয় সুদরূ অতীেতর িচ ন ও মনেনর এক উ ল সু  প যমন 
িতভাত হয় তমনই আজেকর যুেগর বর কািহনী থেক স েকর 
মবধমান ব বধােনর ছিব ও সু  হেয় ওেঠ। 

এই িতন মূল চিরে র বাইের আেরা এক  চির  িনেয় িকছুটা না 
বলেলই এই লখা অস ূণ থেক যােব। এই িতন চিরে র সােথই 
িযিন জিড়ত দঢ়ৃভােব,  িতিন র ময়ী। 

িকেশার বয়স থেকই হমকাে র িত িতিন আস ; তার গলভ 
আচরণ হমকা েক বঁেধিছেলা এক অদশৃ  বঁাধেন। এই গলভতা 
মূলত র ময়ীর বিল  িচ -চিরে রই প।এই েপর কােছই 
আ সমপণ কেরিছেলন হমকা । সমােজর কূটকথা, কুৎসা  আর 
তীযক দৃ েক বৃ া িুল দিখেয়  িকছু পাওয়ার আশােক জলা িল 
িদেয়ই হমকা েক ভােলােবেসিছেলন র ময়ী। 

 

উপন াস  পড়ার 
সময় জীবন 

স েক এক অ ুত 
মায়া পাঠক অনভুব 

করেবন সবসময়। 
কাথাও এক 

জায়গায় 
পেড়িছলাম, লখক 

শীেষ  ু
মুেখাপাধ ায়  মানুষ

ক কখেনা 
পুেরাপুির অিব াস 

কেরনিন তার 
লখায়, 

সবসময়  িফের 
আসার একটা 

জায়গা রেখেছন। 
দরূবীন উপন ােসও 
এর কাশ আমরা 

দখেত পাই ব 
চিরে র ে । 
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কৃ কাে র ভতর ােদিশকতা আর িব েবর বীজ বুেনিছেলন িতিনই। িচর া  বও কখেনা 
কখেনা তার ে র উ র খঁুজেত ধণা িদেয়েছ র ময়ীর কােছ। উপন ােসর সবেচেয় দঢ়ৃ পু ষ চির  
যিদ হয় কৃ কা , তেব সবেচেয় দঢ়ৃ নারীচির  হেলা র ময়ী। 

শীেষ  ুমুেখাপাধ ােয়র লখার দেুটা িবেশষ িদক হেলা- ব  চিরে র সমাগম ও আধ াি কতা। এই 
উপন ােসও ঘটনার বহমানতায় লখক অেনক চির েক এেনেছন। এেতা চির  সমাগেমর 
ভতেরও উপন ােসর গিতময়তা ব াহত হয়িন কাথাও। িত  চির  সমকালীন চারপাশ ফু েয় 

তুেলেছ আেরা সু রভােব। 

আধ া বাদী শীেষ রু আধ াি ক অে ষেণর িচ ও এ উপন ােস কট। উপন ােসর বশ কেয়ক  
উ ল চির  পথ খুঁেজেছ আধ া বােদর মােঝ। জীবেনর সংকটময় মুহূেত ঠাকুর ীঅনকূুলচে র 
কােছ দী া িনেয়িছেলন। এই ঠাকুেরর জীবনবাদী দশন লখেকর আ তে র সােথ িমেশ দৃ র 
আেলা হেয়েছ পুেরা উপন াস জেুড়। উপন াস  পড়ার সময় জীবন স েক এক অ ুত মায়া পাঠক 
অনুভব করেবন সবসময়। 

কাথাও এক জায়গায় পেড়িছলাম, লখক শীেষ  ু মুেখাপাধ ায়  মানুষেক কখেনা পুেরাপুির 
অিব াস কেরনিন তার লখায়, সবসময়  িফের আসার একটা জায়গা রেখেছন। দরূবীন 
উপন ােসও এর কাশ আমরা দখেত পাই ব চিরে র ে । 

এই উপন ােসর গঠনৈশলীর অিভনব  িবেশষভােব উে খেযাগ । ি র এই উপন ােস সকােলর 
সােথ একােলর া ল িমেশল ঘ েয়েছন লখক।  এক  পিরে েদ বতমান এবং পেরর পিরে েদ 
অতীেতর ঘটনা িমিশেয়েছন এক অসাধারণ মুি য়ানায়।  

ি শ যুেগর জিমদার হমকা , তার পু  অি যুেগর িব বী কৃ কা  ও পৗ  ব-  আবহমান 
বাংলার িতন সমেয়র  িবশাল আখ ােনর স ম ঘেটেছ এই িতন পু েষর জীবনযা ায়।তেব কবল 
তােদর ব ি গত জীবন নয়; সমকালীন াপট ও সামািজকতায় আেরা িবিচ  ও কৗতূহলকর 
শাখা-কািহনী, এবং এর চালিচে  েদশী আে ালন, দশভাগ ও াধীনতা পরবত  উ াল িদনরাি র 
এক তাৎপযময় উপ াপনার জন ও 'দরূবীন' অতুলনীয়। 

উপন ােসর সমাি  টানা হেয়েছ দু  ক ণ ও আকি ক  ঘটনা িদেয়। ব ও পাঠেকর মেনর সম  
ে র উ র আচমকাই কািশত হেয়েছ সখােন।  

উপন ােসর নামকরেণর সূ তা শীেষ রু রচনারীিতর মেতাই অি তীয়। সািহেত র কলায় িতিন 
দিখেয়েছন,  দরূবীেনর কঁােচর ভতর িদেয় আমরা অতীেতর লাক েলােক যমন বড় কােছর কের 

পাই, দরূবীন ঘারােল আজেকর মানুষ েলােকও বড় দেূরর মেন হয়। 

 সমাজিচ ায়েণর সােথ িপতা-পুে র অ কািশত অেমাঘ ভােলাবাসা, স েকর টানােপােড়ন ও 
ভােলাবাসার নতুন দৃ েকােণর সােথ লখেকর সুিচি ত জীবনদশেনর কােশ ‘দরূবীন’  িনঃসে েহ 
এক অিব রণীয় সৃ । 

 

ইশরাত মুনীয়া  
িশ াথ , তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়। 

eshratjahandu@gmail.com  
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ইেলক িনক বই-জানাল আমদািন করেল ভ াট ছাড় 
বাংলােদশ একােডিম অব সােয়ে র গেবষক, িব ানী ও একােডিমক স দােয়র মানুষ িবেদিশ 
ইেলক িনক জানালসহ িবিভ  ডটােবইস ব বহার কের থােকন। ােনর িপপাসা থেকই তঁারা নানা 
ধরেনর বই পেড়ন। আধুিনক যুেগ এখন সবিকছুই ইেলক িনক ভাসন হেয় যাে । ফেল য়ংি য় 
উপােয় ইেলক িনক বই পাওয়া যায়। 

এসব ানিপপাসুেদর জন  সুখবর। বাংলােদশ একােডিম অব সােয়ে র গেবষক, িব ানী, 
একােডিমকেদর ব বহােরর জন  ভৗেগািলক সীমােরখার বাইের থেক আমদািন করা অনলাইন 
ইেলক িনক জানাল, অনলাইন ইেলক িনক বকু এবং অনলাইন ইেলক িনক ডটােবইস ব বহােরর 
ওপর মূল  সংেযাজন কর (মূসক) বা ভ াট অব াহিত িদেয়েছ জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)। স িত 
এ–সং া  াপন জাির কেরেছ রাজ  আদায়কারী সং া । 

১৯৭৩ সােল বাংলােদেশ একােডিম অব সােয়  িতি ত হয়। এই পশাগত িত ান িবে র িব ান 
সমােজর কােছ বাংলােদেশর িতিনিধ  কের। িত ান  িতবছর জাতীয় িব ান অিলি য়াড 
আেয়াজেনর সে  ত ভােব জিড়ত থােক। এ ছাড়া িতবছর িবপুলসংখ ক মধাবী িশ াথ েক 
উ িশ া ও িপএইচিড িডি র জন  ফেলািশপ িদেয় থােক। এসব িবেবচনায় এনিবআর এ ধরেনর 
িবেদিশ অনলাইন সবার ওপর ভ াট ছাড় িদল। 

সূ ঃ থম আেলা  
২৬ আগ , ২০২১  

 

ি য় পাঠক, লাইে িরয়ান ভেয়েস িলখুন 
আপিনও। পািঠেয় িদন আপনার াগােরর 

সংবাদ। িলখেত পােরন াগার পশা 
স পিকত কান মৗিলক ব ও।  

 
লখা পাঠান এই িঠকানায়  

librariansvoice@gmail.com  
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তথ  ক  
েয়াজনীয় তথ  স দ ও সবা দােনর মাধ েম তথ  ক েলােক য়ংস ণূভােব গেড় তুলেত হেব 

এবং সিমনার, সে লন, কমশালা এবং কিমউিন  উ য়ন সভা আেয়াজন কের আ িলক িভ  িভ  দেলর 
বা মেতর জািতেগা  ও দল েলার সােথ যাগােযাগ করা, তথ  আহরেণর জন  উ ু  করা, সংরি ত 
তথ -উপা  স েক ও তােদর উপকািরতা মাণ করার আেয়াজন কের জাতীয় সংকট ও  সমাধােন 
তেথ র িনজ তা অনুযায়ী অবদান রাখেত পাের।  

 

াগার সিমিত 
বাংলােদশ লাইে ির অ ােসািসেয়শন (ল াব), বাংলােদশ াগার তথ ায়নিবদ সিমিত ( বিলড) ও অন ান  
সব সিমিতর মাধ েম াগািরক ও তথ িব ানীরা সমাজ তথা দেশর অভ ের অশাি , মৗলবাদী ও 
স াসী কায ম ব  করার য়ােস শাি  িনি তকরেণর জন  িবিভ  মতাদশ  দেলর সমথকেদর 
সমেঝাতায় আনয়ন কের জনগেণর জীবনাচাের শাি ময়তার শ বা ছঁায়া িদেত াগার সিমিত েলা 
সংঘব  হেয় িবেশষ অবদান রাখেত পাের। তােদর সাধারণ সভা এবং সে লেন অংশ হণ করার জেন  
আদশ ও দলমত িন ব েশেষ অংশ হেণর জন  আম ণ জানােনা এক  সহজ উপায় হেত পাের 
আ ঃস ক াপেনর উপায় িহেসেব। সামািজক বা জাতীয় পযােয় িবেশষ িবেশষ িদেন ও উে েশ  
বিচ ময় ও নানা িবষয়িভি ক দশনী এবং িসে ািজয়াম, কমশালা এবং সিমনােরর মাধ েম  

জনগণেক উ ু  করা যেত পাের। এখােন উে খ  য াগার এেসািসেয়শেনর উিচত দেশর 
পশাজীবীেদর উ ু  কের মােঝমেধ ই িশি ত জনেগা েক একি ত কের সামািজক ঐিতহ -সং ৃ িত ও 

অথৈনিতক কমকাে র ফলাফল িবষয়ক আেলাচনা, ইিতবাচক রাজনীিতর সুফল, শাি পূণ সং ৃ িত চচা 
সং া  পি তেদর আেলাচনার আসর জমােনা এবং িবিভ  সংকট ও  সমাধােনর জন  পূণ  
গেবষণা কায মেক উৎসািহত করার মাধ েম সকলেক উৎসািহত করা পশাজীবী সিমিতর আদশ 
পদে প িহেসেব িবেবচনা করা হয়।  

 

জাতীয় ে র সমাধান 

িবে র সকল দেশ এবং সমােজর িত  ের সংকট ও  িবদ মান, এ কথা অন ীকায। ে র ইিতহাস 
মানব সভ তার মতই পুরেনা।  উ েবর কারেণরই সংকট সৃ  হয়। সবেচেয় মৗিলক ের, িবেশষত 
মানেুষর একা  ােথর িভ তার কারেণই  ও সংকেটর  উে ষ ঘেট। যখনই কান িন দ   উে েশ  বা 
পিরি িতেত দইু বা তেতািধক দল ি ধা িবভ  হেয় যায় বা মতাৈনক  হেয় িবদ মান থােক, সখােন দইু বা 
তেতািধক দৃ ভি  এবং দইু বা তেতািধক উ াকা ার জ  নয়। যিদও কখেনা কখেনা িবদ মান দল েলা 
এেক অন েদর মতামেতর তায় া বা হ ে প না কের তােদর িনজ  মতামত বা পাষণ করা ধারণােক 

াধান  িদেয় এেগােনার চ া কের, সে ে ই মূলত  বা সংকট তির হয়। িবেরােধর জ  নয়।  

 

সু  জািত গঠেন াগার ও তথ  সবার ভূিমকা 

০৬ পৃ ার পর 
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উ াকা া পাষণকারী বা অনুসরণকারীরা ায়ই ে র সৃ  কের।  সব সময়ই নিতবাচক বা 
ইিতবাচক ভাব ফেল থােক যা এক  সমাজ বা জািতর জেন  কখেনা সুখকর হয় না। অশাি  ও অি রতা 
িবরাজ কের এবং উ য়ন বাধা  হয়।  

উে খ  য, িকছু মানষু সংঘাত বা েক 'মানব স েকর ে  এক  অপিরহায সৃজনশীল উপাদান' 
িহেসেব উপ াপন কের, যা পিরবতেনর এক  উপায় িহেসেব কল াণ, সুর া, িনরাপ া, ন ায়িবচার এবং 
ব ি গত উ য়েনর সুেযােগর িকছু সামািজক মূল েবাধ অজন করা যায়।৪ এই সং া েত দখােনা হেয়েছ 
য, শাি র অনুপি িত হেলই  বা সংকট তির হয়। সাধারণত  বা সংকেটর পিরসমাি  ঘটেলই শাি  

এবং উ য়েনর পথ শ  হয়। অন িদেক, িকছু মানষু রেয়েছ যারা সংকট িজইেয় রাখেত পারেল এর থেক 
তারা ভূত সুিবধা ভাগ করেত পাের। য কারেণ সইসব মানষু চায় না সংকেটর পিরসমাি  হাক ও 
সমাজ বা দশ থেক   দরূ হাক। িত  ে র পর এক  শূন ান পূরণ করেত চ া করা হয় এবং 

ানী এবং বুি মান ব ি রা ায়ই নতুন িকছু তির করার বা জনগণেক তাৎ িণক েয়াজেনর িত সাড়া 
িদেত স ম হেব এমন কান নতুন ধারণা আনয়ন করার সুেযাগ অনসু ান কেরন। এেত অেনক িকছুরই 
পিরবতন ঘটেত পাের। তাছাড়াও এমন অেনক িকছু থােক তা ভে  ফলেত পারেল সমােজর কল াণ বেয় 
আেন। তাই িবরাজমান অশাি  দরূ করেত ও তশাি  পুন ােরর ে  েয়াজনীয় যসব তথ  সংর ণ 
ও িবতরেণর েয়াজন অনুভব হেব তা সং হ করা এক   াগােরর জেন  অত  পূণ। 

 
সমােজ শাি  বজায় রাখার জেন  সিঠক সমেয় সিঠক তথ  সংর ণ ও িবতরেণর ব ব া রাখা মূলত এক  

াগার ও তথ েকে র মৗিলক দািয়  এবং কেমর িদক থেক অত  পূণ। সামািজক ও জাতীয় 
 সমাধান ও সংকট মাকােবলার জেন  সাবজনীনভােব ীকৃত।  িন ি  শাি  গেবষক ডসম  

টুট‘র এক  উপে , িতিন দি ণ আি কার অ াংিলকান আচিবশপ এেমিরটাস, দি ণ আি কায় 
সামািজক িব েবর পিরি িত িবেবচনা থেক ম ব  কেরন য, 'সমেঝাতা ছাড়া, কান ভিবষ ৎ নই'।৫ 
ধম য় নতা এবং নােবল শাি  পুর ার িবজয়ীর এই ব ব   সমাধােনর সাবজনীন আকা ােক তুেল 
ধেরেছ। 

'  িন ি  হে  িবিভ  প িত, যার উে শ  হে  সমস ার গঠনমূলক সমাধােনর মাধ েম  িনরসন 
করা, ব ব াপনা বা সংঘােতর পা র থেক আলাদা।৬  িন ি র মাধ েম সংঘােতর গভীর উৎস েলা 
িচি ত কের সমাধান করা, উপায় িনধারণ ও সমাধান করা, এবং আচরণগত ঢ়তা আর িহং তা নয়, এবং 
বির মেনাভাবাপ  আর িতকূলতা নয়, সংঘাত িনরসেনর কাঠােমা পিরবতন করা েয়াজন হেল সভােবই 

ব ব া িনেত হেব।৭  সমাধান এমন এক  ফলাফল িনেদশ কের যখােন এক  িবদ মান ে র কারণ 
বা িবষয় েলােক সে াষজনকভােব এক  সমাধােনর মাধ েম মাকােবলা করা যায়, যা দেলর কােছ 
পার িরকভােব হণেযাগ  হয়, দীঘেময়াদী িনভরতা এবং এক  নতুন ও ইিতবাচক স েকর 
উৎপাদনশীল স মতা আনয়েনর এক  ি য়া যার ারা এক  ইিতবাচক ফলাফল অজন করা যায়।৮ 

এই সব িকছুর মেধ , কউ যিদ িবদ মান  বা সংকেটর  সমাধান বুঝােত পাের য  পাষণ করা 
খারাপ, তাই এ েলােক উৎসািহত করা উিচত নয়। মূখ ত  এক  েময়াদী ঘটনা যা মধ তা বা 
অন ান  হ ে প ি য়ার মাধ েম ায়ীভােব সমাধান করা যেত পাের। সেবা ম  ধারণা েলােক একি ত 
কের, উপসংহার টেন আনা হয় যােত নীিতগতভােব,  িন ি র ে  এক  চূড়া  অনুভূিত তির 
করা, যােত একই ে র অনুসারী দল েলা পার িরকভােব এক  সমেঝাতার ফলাফেল স  হয় এবং 
সৃ  ে র এক  সিত কােরর অেথ সমাধান করা স ব হয়। িকছু  সৃ  হয়, িবেশষ কের স েদর উপর 
সৃ  সংকট, মতবাদ বা আদেশর মেতািবেরােধর কারেণ, স েলাও ায়ীভােব সমাধান যাগ । 
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িকভােব াগার এবং তথ  িব ানীেদর সহায়তায় জাতীয়  ও সংকট সমাধােন সাহায  করেত পাের। 

াগার সবসময় জাতীয় উ য়ন এবং ঐক  বজায় রাখেত পূণ ভূিমকা পালন কের।  শাি  এবং ঐক  
সাধেনর জন  ত করা বৗি ক স দ সংর ণ ও সং হ বৃি র কা ম পিরচালনা করা। ফল প, 
সমােজ ও  জাতীয় পযােয়  সমাধােন াগার য াসি ক ভূিমকা পালন কের তা অন ীকায। প া ের 
ভুল তেথ র কারেণ জাতীয়  উ ািপত হেত পাের; তাই তথ  রেজািলউশেনর এক  পূণ উপাদান। 
তথ  সর াম ব বহার এবং ভােলাভােব ব বহার করার মতা জািতর ে  রেজািলউশন সাহায  করার 
এক  শি শালী উপায়, এ ে   লাইে িরয়ানগণ িবেশষ কতব  পালন কের এবং াগারেক পণূ 
সব তথ  খুব ভােলাভােব সং হ, সংর ণ ও িবন  কের ব বহারকারীেদর ব বহােরর জন  আ ান করেত 
পাের। একথা যথাথই য অ তা, ভুল ধারণা, অথৈনিতক অি রতা, সামািজক ও রাজৈনিতক অি রতা 
থেক মানষুেক মু  করেত সিঠক সমেয় সিঠক তেথ র েয়াজন। াগার তেথ  েবশািধকার স েক 

জনগেণর মােঝ চার কের ব বহার িনি ত করবার জন ; এক  জািতর কােছ াগােরর  দখা 
যায় সই সময় যখন কােনা াি লে  উপনীত হয়, তখন সিঠক তেথ র চািহদা বেড় যায়। আজকাল 
যেকােনা সংকট মাকােবলায় মানুষ এক  িব াসেযাগ  মাধ ম খঁােজ সইসব ব ি েদর ব ব  বা 

পিরসংখ ান স েক অবিহত হওয়ার জন  যা সাধারণত াগােরর ই-মাধ েমর বরাত িদেয় মিু ত 
মাধ মে েলােত েবশািধকার পেত স ম হয় াগার ব বহার কের। 

উপর , াগার এবং াগািরকরা কাযকরভােব এবং দ তার সােথ িবিভ  সবার মাধ েম জাতীয়  
সমাধােন িনেয়ািজত হেত পােরন। এইভােব, াগার সবা হে  সামি ক কায ম এক  যা 
ব বহারকারীেদর জন  স েদর কাযকর ব বহােরর জন  ত করা হয়। এক  াগােরর আদশ  সবার 
বণনা করা যােত াগার তার পৃ েপাষকেদর তেথ র চািহদা পূরেণ াগােরর সম  স েদর পূণ 

েবশািধকার, আহরণ এবং ব বহার িনি ত করেত এক  াগার সকল সবা দান করেব। 
সমি তভােব, উপেরা  সং া থেক, াগার পিরেষবা মানব এবং ব গত স দ উভেয়র সাধারণ 
আচরণ যা ােয় েদর তাৎ িণক তথ  চািহদা সরবরাহ করার েচ ায় াগােরর কা ম িব ৃত।৯ অন  
কথায়, এ  সম  াগােরর কম েদর ারা পিরচািলত মাট কাযকলাপ বা কতেব র মাট সট যা াগার 
ব বহারকারী এবং সাধারণ স দায় বা জনগেণর চািহদা পূরেণর উে েশ  তােদর কােছ উপল  তথ  
উপাদান েয়াগ কের।১০ এই ে  িন িলিখত িবষয় েলার  উপি িতর জন  াগার সবা েয়াজন: 

১. সমােজ সবজনীন ান ও অিধকার িবষয়ক তথ , সামািজক মলূ েবাধ উপলি  এবং  জনজীবেন 
ত ািশত আচরণ উ তকরেণর তথ  িভি ক সবা। 

২. সমােজর িবদ মান সামািজক, রাজৈনিতক, আধ াি ক ও অথৈনিতক কমকাে র সােথ   মািনেয় িনেত 
সহায়তা করা। 

৩. ভাল সািহেত র পঠন, সং ৃ িত ও উ য়নমূলক কেমর চাষ ও বজায় রাখা। 

াগার ও াগািরকেদর াগার স দ ও কমসূচীর মাধ েম তথ  চােরর ভূিমকা হেণ এক  
কৗশলগত অব ান রেয়েছ যার মেধ  রেয়েছ: টক শা, িফ  শা, িসে ািজয়াম, াগার স াহ, বই 
দশনী, বইেমলা, ামা েল মাবাইল াগার ইত ািদ। 

াগার সবা েলােক জাতীয়  সমাধােনর এক  পূণ হািতয়ার িহেসেব িচি ত করা, যার মেধ  
রেয়েছ:১০ 

-কাের  অ াওয়ারেনস সা ভ স (িসএএস) 
-িনবািচত তথ  িবতরণ সবা (এসিডআই)  
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-সূিচ এবং িবমতূতা সবা 
- রফােরল সবা 
-সািহত  অনুস ান পিরচালনামূলক সবা 
-বতমান িবষয়ব  িনবাচনমূলক সবা 
- সিমনার, সে লন, কমশালা, িসে ািজয়াম আেয়াজন করার ব ব া করা 
-  এবং সংি  িবষেয়র উপর তথ  স েদর দশনীর আেয়াজন করা 
-অনুবাদ সবাদান 
- মাবাইল াগার সবা ও দশনী 
-স দ ভাগাভািগর ব ব া বতন 
-িনরাপ া সেচতনতা ব ব া বতন 
-ব বহারকারী িশ া সবা 
-কেপােরট সামািজক দায়ব তা সবা 
-ইেলক িনক ডকুেম  ডিলভাির সা ভ স (ইিডিডএস), ইত ািদ। 

িবিভ  মতবাদ ও আেলাচনার ি েত িব াস করা হয় য, যেকান  এিড়েয় চলা যেত পাের, যিদ 
কান সংঘষ  হওয়ার আেগ যা া স দায় এবং শাি  িনমাতােদর মেধ  পযা  যাগােযাগ র া করা 
যেতা। অন  কথায়, যিদ তথ  চ ােনল সবার জন  উ ু  থােক, তাহেল  িনয় েণ থাকত িকংবা র া 

করা যেতা।১১ স াব  ে র জন  সমেয়াপেযাগী সতকতা এক  আগাম সতক করণ ব ব ার কে  যা 
অথবহ হেত হেল, াথিমক রাজৈনিতক কমকাে র পিরপূরক হেত হেব। াগার য কান িমিডয়া যমন-

িভ চ ােনেলর সােথ কাজ করার স াবনা আেছ এমন, চারণার জন  রিডও যার মাধ েম এক  দেলর 
মতাদশ এবং িব াস সংঘােতর সমেয় সময়মত হ ে প করার জন  কাশ করা। িকছু াথিমক তথ  আেছ 
যার মাধ েম াগার আস   স েক সেচতনতা সৃ  করেত পাের । এ েলার মেধ  রেয়েছ ই ারেনট, 
কিমউিন  রিডও, টিলিভশন িভিডও কনফােরি ং, ইেমইল, ি  িমিডয়া এবং রফাের  সবা। 
যেকান সমােজর উ য়নমূলক েচ ায় াগার এবং তেথ র েয়াজনীয়তা মলূত বঁেচ থাকার জন । 

াগােরর তথ  সাম ী িবতরেণর জন  বাইেরর কমসূচী সংগিঠত করা, ব ৃ তা এবং আেলাচনায় 
অংশ হণকারীেদর মেধ  আেলাচনােক উৎসািহত করেব যােত তারা শাি  রচনা করা  এবং  সমাধােনর 
সহজ পদে প হণ করেত উৎসািহত করেত পাের।১২ মূলত, গণ াগার এবং একােডিমক াগার এই 

মতায় কাজ করার জন  সি ত। জাতীয়  সমাধােন াগার ও তথ  িব ােনর চ ােল  অবশ ই, 
অন ান  িত ােনর মত াগার জাতীয়  সমাধােন বশ িকছু চ ােল  থেক অব াহিত া  নয়। 

াগার ও তথ  সবায় িকছু চ ােল  আেছ, যার মেধ  কেয়ক  ক িচি ত কের িনে  আেলাচনা করা 
যায়: 

১)   একমা  কতৃপ  িহেসেব সরকােরর উপর িনভর কের যা জাতীয় সংঘােতর সমাধান করেত পাের। 
বশীরভাগ মানষু িব াস কের য সরকারই সংঘােতর সমাধান খুঁেজ বর করেত পাের, কারণ তারা 
বসরকারী সং ার সােথ সহেযািগতা করেত অ ীকার কের। 

২)   অপযা  তহিবল াগােরর অন তম ধান সমস া। বিশরভাগ াগার েয়াজনীয় তথ   উপাদান 
এবং কমসূচী অজন কের িকছু িবেশষ কে র অথায়ন করেত পাের না যা তােদর ােয় েদর কাযকর 
সবা াগারর সােথ সাম স পূণ। 

৩)   াসি ক তথ  স েদর অ াপ তা আেরক  চ ােল । িকছু তথ  স দ শ  েয়র জন  উপলভ  
নয়; উদাহরণ হল সরকারী কাশনা, সাং ৃ িতক ঐিতেহ র উপাদান, এবং আদালেতর মামলা বা রােয়র  
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কায ম। অিডও িভজয়ুাল আইেটম যমন মৗিখক সা , চলি , িভিডও, রকড করা ব ৃ তা এবং 
সংবাদ আইেটম। ধুমা  যসব াগােরর আমানত সংর েণর অিধকার আেছ এমন াগার ারা 
অিধ হণ করা যেত পাের। 

৪) ানীয় ভাষায় তথ  উপাদান অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। েয়াজনীয় দ তা অজেনর জন  
াগারকম েদর িশ ণ িদেত হেব।  

মূলত িনর র ামীণ বািস ােদর কােছ তথ  পৗেঁছ দওয়ার জন  িশ ণ ও পুনঃ িশ ণ েয়াজন। 
জিম, স দ, সরকােরর িস া , আইন এবং পার িরক সহাব ােনর জন  েয়াজনীয় শাি র িবষেয় 
তােদর আেলািকত করার জন  গণ াগার ও সিমিত েলা সে লন, কমশালা, সিমনার এবং 
িসে ািজয়ােমর আেয়াজন করা উিচত।  এবং সংি  িবষেয়র উপর তথ  স দ দশনী এছাড়াও 

েয়াজনীয় এবং একই সােথ  িনরসেন অিভ  ব ি েদর ান স দ ব বহার করা েয়াজন। এই 
সকল কায েমর জন  াগােরর কম  এবং অন ান  ান স দ সমৃ  ব ি েদর ব বহার কের িবেশষ 

িশ েণর আেয়াজন করা েয়াজন। 

৫) িডিজটাল তথ  ব ব া শি শালী করা- যমন ইেলক িনক মইল, ই ারেনট, িভিডও কনফােরি ং, 
ওেয়ব চ াট, িল সাভ, টিলকনফােরি ং ইত ািদ,  িনরসন এবং চােরর জন  াগার ব বহার করা 
যেত পাের। লাইে িরয়ান এবং তােদর াগার ােয় েদর উে েশ  তািলকাভু  িডিজটাল তথ  ব ব া 

ব বহােরর জন  বতেনর আেগ আইিস  দ তা অজন করার জন  স মতা অজেনর জন  ব ব া 
অনুশীলন করা উিচত। দভুাগ বশত, আমােদর দেশর বশীরভাগ মানষুই কি উটার িশি ত নয়। 

উপর , এেকবাের পািরবািরক, সামািজক ও জাতীয়  ও কলহ িনরসেন াগােরর জন  িকছু 
চ ােলে র এক  তািলকা তির করা হেয়েছ, এবং এর মেধ  রেয়েছ: 

১.     ব ব াপনা তথ  সবা উপর কান াগার িত া করার জন  াগার নীিতর অভাব। 
২.    িন ি র জন  সিঠক তথ  সবা দােনর জন  তহিবেলর অভাব। 
৩.   যুি গত অবকাঠােমার অভাব, তথ  চার বৃি র জন  ই ারেনট সুিবধার অভাব। 
৪.   কিমউিন  সদস েদর সা রতা দ তার অভােব যাগােযাগ িবি  হেয় যাওয়া। 
৫.  লাইে িরয়ানেদর  িন ি র জন  পূণ তথ  সংগিঠত এবং চাের দ তার অভাব রেয়েছ। 
৬.    িন ি র জন  পূণ তথ  তিরেত সরকােরর সমথেনর অভাব রেয়েছ। 
 

উপসংহার 

এটা িতি ত হেয়েছ য াগার ও তথ  সবা পািরবািরক কলহ থেক  কের সািমািজক ও জাতীয় 
সংকট ও  সমাধােন কৗশলগত ভূিমকা পালন কের। াগার েলা শাি  িত া ও সংকট িতেরাধ 
এবং সমাধান করার উে েশ  চারািভযােনর মাধ েম চার কের তােদর অনুিমত ভূিমকা পালন করেত 
স ম কের তালা এবং সমােজর সকল হাত েলােক অবশ েই একমুেট একি ত করেত হেব। ধুমা  
আইন েয়াগকারী সং ার মাধ েম  িন ি র সফলতা অজন করা যায় না, িক  সিঠক ও যুৎসই তথ  
িবতরণ ও চােরর মাধ েম অজন করা স ব; াগািরক এবং াগার েলােক সামািজক ও জাতীয়  
সমাধােনর এক  পূণ হািতয়ার িহেসেব আমােদর িবেবচনা করা উিচত। 

সংেবদনশীল তথ  উপাদান যমন বই, সামিয়কী, সংবাদ সাম ী, সরকারী কাগজপ , চলি  এবং সংকট 
সংি  িভিডও সংর ণ এবং চার করার জন  এবং পরবত  একই উে েশ  াগার েলােত সংর ণ 
করা েয়াজন; িক  বা েব তা আমােদর অিধকাংশ াগাের পাওয়া যায় না। উদাহরণ প, যখন স াব   
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সংকট ধরা পেড়, তখন এই ধরেনর াসি ক উপাদান জনগেণর উে েশ  ব বহার করা যেত পাের; সমােজ 
বা রাে  ধম য় বা রাজৈনিতক একটা সংকট দখা গল, স ে  এই ধরেনর স েটর ফেল িক হেত পাের 
তা সু ভােব িনেদশ কের। তারা াগাের সংরি ত উপাদান আেলাচনা বা পযােলাচনা কের এই ধরেনর 
মাধ ম ব বহার কের িস া  হণ কের শাি , ঐক  এবং আ া  এলাকা বা জািত দেলর মেধ  সৃ  
সংঘােতর সমাধােনর জন  ব বহার করা যায়।  

সহজভােব বলা যায় য, এক  সমাজ বা রা  িকংবা িবে র যেকান দশ বা জািতগত িবে ষ,  গৃহযু , 
যু , থম ও ি তীয় িব যুে র মেতা মহাযু , বােকা হারাম িবে াহ, নাইজার ড া জি বাদ, িসিরয়া 
সংকট, দি ণ আি কা জেনােফািবয়া, কল াস সংকট, নদারল া , ভেনজেুয়লা, িব ব াপী ধম য় 
সংঘাত, ীলংকার জািতগত িবেরাধ, মায়ানমার জািতগত  ( রািহ া ইসু ) এবং জািতগত সংকটসহ 
দিশ ও িবেদিশ আ াসন সূত , ধম য় মৗলবাদ সং া  সংকট মাকািবলায় াগার এবং তথ  
সবায় িবিভ  িমিডয়া ব বহার কের ামাণ িচ  এবং চা ুস মাণসহ এডেভােকিস ধরেনর তথ িচ  ধারণ 

কের সংকট িনরসেনর য়াস করার পদে প হণ করা যায়। জাতীয়  বা সংকট সমাধােনও াগার 
এবং তথ  সবার উপকরণ েয়াগ করা যেত পাের। এমনভােব জািতর কােছ াগােরর  অপিরসীম 
ও েয়াজনীয়তার িবষয়  িবশাল এবং অনুভব করার সুেযাগ সৃ  করেত হেব। িবেশষ কের জাতীয় ও 
আ জািতক পযােয়র  সংকট সমাধােন াগার এবং তথ  সবা ভূিমকা রাখেত স ম, িবষয়  অিত 

সহ িবেবচনায় নয়া।  

 সমাধান ও শাি  বজায় রাখােত াগার এবং তথ  সবার ভূিমকার উ িতর জন  িন িলিখত িল 
সুপািরশ করা হেয়েছ: 

১. াগােরর উিচত জাতীয় সংঘােতর িদেক িনেয় যেত পাের এমন অ া কর স ক এড়ােনার জন  
তকৃত িশ া কমসূচীর সংগঠেনর মাধ েম পিরবার থেক  কের স দােয়র েত ক  েরর কােছ 

পৗছঁােত সাহায  করার চ ােল  হণ করা। 

২. লাইে ির অ ােসািসেয়শন েলার উিচত াগােরর শাসনেক সামািজক ও জাতীয় সংঘাত, সংকট 
সমাধােনর নীিত উ য়েন উৎসািহত করা। এর ফেল াগার েলা গণতাি ক আদশ এবং সামািজক 
সংহিতর বজায় রাখার জন  এেজ  িহেসেব অথবহ অবদান রাখেত স ম হেব, ধুমা  পাবিলক 
লাইে িরর কেছ দািয়  ছেড় িদেয় নয়, অন সব ধরেনর াগার েলােক সমান  িদেয় কােজর 
দািয় ভার অপণ করেত হেব। 

৩. সরকােরর উিচত িন দ   াগােরর জন  িবেশষ কের গণ াগার ও ু ল াগার েলােত পযা  তহিবল 
এবং অত াধুিনক আইিস  অবকাঠােমা িবিনমাণ করা, সুেযাগ-সুিবধা দান করা এবং পািরবািরক, 
সামািজক ও জাতীয়  সমাধােনর জন  তথ  সবা দােনর সুিবধােথ াগািরকেদর আইিস  সুিবধায় 
অবাধ েবশািধকার িনি ত করা। 

৪.   সরকােরর উিচত এতদসং া  আইন েয়াগ িনি তকরেণর জন  পদে প হণ করা। 

৫.  পািরবািরক, সামািজক ও জাতীয়  ও আ ঃকলহ িন ি  স ক ত তথ  স েদর সং হ গেড় 
তালা। 

৬.  পিরেশেষ, াগািরকেদর য কান সা িতক তথ  ও যুি গত উ য়ন স েক আপেডট রাখার 
জন  দেশ-িবেদেশ মাগত িশ ণ হেণর সুেযাগ িদেত হেব।  

৭.   াগািরক এবং াগােরর িনরাপ া িনিশচতকরেণর জন  এক  নীল নকশা নয়ণ করা।  
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