
  

  

www.librarianvoice.org 
 

ISSN 2710-0103  

অে াবর, ২০২১   
বষ ০৪  সংখ া ০৯ 

 

াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

এম. শামসুল ইসলাম খান 

রণ 

মহান পশাজীবীর 
মহা য়াণ / ০৪  

 

(১৯৪৯-২০২১) 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

 

  

           

         স াদনা পষদ 
শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক 
কাজী ফরহাদ নামান 
কনক মিন ল ইসলাম 
ঈদ-ই-আিমন 
মাঃ আিশকু ামান 

অ রা আেনায়ার 
আ ু াহ আল মাহমুদ 
আবুল হাসানাত মাঃ ফজেল রাি  

 

         হড অব ািফ    
         িদল আফেরাজ 

 

         িতিনিধ  
মাঃ মিন ল ইসলাম সবুজ, িবেশষ িতিনিধ  

রােশদ িনজামী, িবেশষ িতিনিধ  
দবাশীষ মুখা জ , কলকাতা িতিনিধ  

অিরিজৎ দাস, কলকাতা িতিনিধ  
মাঃ মিন ল ইসলাম, চ াম িতিনিধ  

আিবদ হাসান, িসেলট িতিনিধ  
মাহাবুবা আ ার, উ রব  িতিনিধ  
আিশক রায়হান, ঢািব িতিনিধ  
নািজবুর রহমান নািজম, রািব িতিনিধ  

  

          যাগােযাগ 
            librariansvoice@gmail.com 
          Facebook/librarianvoice 
          Twitter/librarian_voice 
          Instagram/librarian_voice 

  

রণ / মহান পশাজীবীর মহা য়াণ-০৩    

সূচী 
৪থ  
বেষ  

লাইে িরয়ান ভেয়স এ কািশত ব  ও 
মতামত লখেকর িনজ  দৃি ভি র কাশ।   

নয়।দায়ব   ইে িরয়ান ভেয়স কতপৃ  এজনলা  
 

© 2017-21 Librarian Voice, 
Subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 

িফচার / িবিচ  সব াগােরর বিচে র 
গ  -০৭      

সংবাদ / Banned Books Week -১৩     

অে াবর, ২০২১   
বষ ০৪, সংখ া ০৯ 

 

সংবাদ / িফ িদেয় আরকাইভস থেক তথ  

পাওয়া যােব, সংসেদ িবল পাস -১৫        

িফচার / ইরােটাে িনস: পৃিথবীর পিরিধ 
মেপিছেলন আেল াি য়ার য 

াগািরক -১১     



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

  

|০৩ 

বীণ াগার পশাজীবী এম. 
শামসুল ইসলাম খান গত ৩ সে র 
রাত ১ꓽ২০ িমিনেট মি ে র র রণ 

এবং দি য়া ব  হেয় রাজধানীর 
বসু রায় তঁার িনজ বাসভবেন 

মৃতু বরণ কেরন। ই া িল ািহ ওয়া 
ই া ইলাইিহ রািজউন। মৃতু কােল তঁার 

বয়স হেয়িছল ৭২ বছর।  

ব মুখী ব ি ে র অিধকারী জনাব 
খােনর িববিলও ািফ , ভাষাত  এবং 

াগার ব ব াপনা িনেয়  অগাধ ান 
িছল। তঁােক বাংলােদেশর স াদনা ও 
কাশনার পুেরাধা বেল গণ  করা হয়।  

তঁার বণাঢ  পশাজীবেনর দীঘ ২৫ বছর িতিন icddr,b র Information 
Service Center এর ধান িহেসেব কমরত িছেলন। এছাড়াও িতিন িছেলন 
Bangladesh University of Health Science এর লাইে ির এডভাইজার 
এবং িডপাটেম  অব এ াইড ল া েুয়জ এ  কালচার িবভােগর ধান। িতিন 
বাংলােদশ াগার সিমিতর সাধারণ স াদক ও সভাপিতর দািয় ও পালন 
কেরেছন।  

জনাব খান রেখ গেছন তঁার ী , এবং অসংখ  ভানুধ ায়ীেক।  িতন কন া
লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবার মর েমর আ ার মাগেফরাত কামনা করেছ এবং 
শাকস  পিরবােরর িত সমেবদনা াপন করেছ। 
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কনক মিন ল ইসলাম 
মৃতু  অেমাঘ ও অ িতেরাধ । তব ুিকছু মৃতু  আমােদরেক একটু       বিশই 
ব িথত কের। এম. শামসুল ইসলাম খান স ােরর মৃতু  আমােক                           
অেনক বিশ ব িথত কেরেছ। তঁার মতুৃ  আমােক আবােরা মেন                           
কের িদেয়েছ, এই ন র পৃিথবী থেক সবাইেক চেল যেত হেব,                    
পেড় থাকেব ধু মানেুষর কৃতকম যা একজন মানষুেক বঁািচেয়                  
রাখেব পৃিথবীর শষল  অি ।   

িবিশ  াগার ও তথ  িব ানী এম. শামসুল ইসলাম খান স ার               
ব মুখী িতভার অিধকারী িছেলন। তঁার কমমুখর জীবন স েক জানেত     
িগেয় আিম িব েয় হতবাক হেয়িছ। ছা  অব া থেক িতিন িবিভ  সামািজক ও 
রাজৈনিতক সংগঠেনর সােথ জিড়ত িছেলন। বাংলােদেশর াগার 
পশাজীবীেদর নানািবধ সমস া সমাধােন কাজ কেরেছন আজীবন। িতিন িছেলন 

এই পশার একজন কৃত অ ৈসিনক, িছেলন ব ু ভাবাপ  ও িম ভাষী। িছেলন 
বাংলােদেশর াগার পশাজীবীেদর িশেরামিন, বাংলােদশ াগার সিমিতর 
সােবক সভাপিত ও সাধারণ স াদক, আইিসিডিডআরিব সােবক লাইে ির  
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ধান, িবিশ  গেবষক ও লখক। এছাড়াও িতিন Bangladesh University of Health Science 
(BUHS) এ িশ কতা কেরেছন। এম. শামসুল ইসলাম খান িছেলন াগার পশাজীবীেদর সই সব অ  
িকছু মানষুেদর মােঝ অন তম যঁারা পথ ও মেতর উে  থেক পশার উ য়েন কাজ কের গেছন 
িনরলসভােব। াগার পশাজীবী ছাড়াও অন  মানষুেদর ে ও িতিন একইভােব এিগেয় আসেতন। তাই 
এম. শামসুল ইসলাম খান িছেলন সকেলর ি য় ও াভাজন।  

আমার সৗভাগ  হেয়িছেলা স ােরর সাি ধ  পাওয়ার। স ােরর সােথ সবেশষ কথা হেয়িছল ড. রজা ভাইেয়র 
ারক  কােশর ব াপাের। ড. রজা ভাইেক িনেয় ারক  কােশর কথা েন িতিন অেনক খুিশ 

হেয়িছেলন। এই উেদ ােগর জেন  আমােদর িতিন সাধুবাদ জিনেয়িছেলন। িদেয়িছেলন িকছু িনেদশনা ও 
উপেদশ। আজেক আিম এই ভেব আ ুত য, য়াত বিলড সভাপিত ড. িমজা মাহা: রজাউল ইসলামেক 
িনেয় কািশতব  ারক ে  তঁার মেতা িব ান ব াি র লখায় সমৃ  হেয়েছ। ারেকর ে র জেন  তঁার 
কাছ থেক কীভােব লখা  সং হ কেরিছলাম আজেকর এই লখা  স সকল ঘটনা বােহর রাম ন।  

 ড. িমজা মাহা: রজাউল ইসলামেক িনেয় ারক  কােশর িচ া যখন থেক মাথায় আসেলা তখন 
থেকই িচ া করিছলাম কােদর কােদর লখা না পেল ারক  অস ূণ থেক যেত পাের। এই 

তািলকায় যােদর নাম এেসিছেলা তঁােদর সবাে  িছেলন আমােদর ি য় এম. শামসুল ইসলাম খান স ার 
যােক সবাই খান স ার নােম চেন। একিদন ফান িদলাম স ারেক, ব তার কারেণ স ােরর সােথ কথা হেলা 
না। পেররিদন আবার ফান িদলাম স ােরর কােছ। কথা হেলা। িতিন িবনেয়র সােথ বলেলন ‘আিম অিফস 
এবং পািরবািরক কােজ অেনক ব  সময় অিতবািহত করিছ। লখা দবার মেতা সময় আমার কােছ নাই।’ 
িতিন ড. িমজা মাহা: রজাউল ইসলামেক িনেয় ারক  কােশর কথা েন খুিশ হেলন  
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এবং আমােক এর জেন  ভকামনা জানােলন। বঝুলাম, স ার অিত ব  মানষু স ােরর লখা পাওয়া বশ 
কিঠন হেব। মাথায় একটা বুি  আসেলা! ফান িদলাম িব িবদ ালেয়র সহপা  রািফকা ইসলামেক, স িছল 
শামসুল স ােরর সহকম । আিম জানতাম স ার তােক অেনক হ কেরন। আিম রািফকােক বললাম, ড. 
রজা ভাইেয়র ারক ে র জেন  শামসুল স ােরর একটা লখা চাই। তার তু ের রািফকা যা বলেলা 

তােত আিম হতাশ হলাম, িক  আশা ছাড়লাম না। স বলেলা, স ার তা BUHS (Bangladesh 
University of Health Science) জানাল এবং একােডিমক কাজ িনেয় ভীষণ ব , তুিম মেন হয় লখা 
পােব না’।  

আিম নােছাড়বা া! আিম বললাম, তুিম ধু আমােক জানাবা, স ার কখন ি  থােক। স আমােক জানােতা 
স ার কখন ি  থােক, আর আিম  করলাম স ােরর কােছ ঘ ানর ঘ ানর। িবর  হেয় িকনা জািননা, স ার 
একিদন বেলই ফলেলা, লখা আিম তামােক িদেবা তেব তা হেব এক পৃ ার এরপের আর কান  আবদার 
করা যােব না’। িতিন তঁার কথা রেখিছেলন। ারক ে র জেন  িতিন ‘ ৃিতেত ড. রজা’ িশেরানােম এক  
আেবগঘন লখা িদেলন যা কািশতব  ড. িমজা মাহা: রজাউল ইসলাম ারক ে  কােশর অেপ ায়। 
যিদন িতিন লখা  ই- মইল করেলন তারপর ফান িদেয় আমােক বলেলন ‘ লখা  িনেয়ই ছাড়েল! তুিম 

জােনানা আিম অিফিসয়াল এবং পািরবািরক জীবেন কতটা ব । অিফস শষ করার পর আমােক পুেরা 
একটা সংসােরর দািয়  পালন করেত হয়।  আমার দইু মেয় িবেদেশ এক মেয় ঢাকায়, সবাই ব , আমার 
সহধ ম ণী শয াশয়ী। সবিকছু িনেয় খুব ব  থাকেত হয়। তাই একটা লখা দয়া আমার কােছ বশ ক কর 
িছেলা।’ সিদন িতিন আমােক এক  ারক  স াদেনর জন  িবিভ  িনেদশনা ও উপেদশ িদেয়িছেলন। 
িতিন সবেশষ যা আমােক বেলিছেলন তা েন আমার চাখ িভেজ গেয়িছেলা। িতিন বলেলন, ‘আিমও যখন 
আেগ কােরা কােছ লখা চাইতাম তখন িঠক তামার মেতাই আঠার মেতা লেগ থাকতাম। এটা স াদনা 
কােজর জন  খবুই অপিরহায। তামার লেগ থাকার এই বণতা আমােক মু  কেরেছ। তামার এই েচ া 
অবশ ই সফল হেব।’ আিম স ারেক ধু বেলিছলাম, স ার দ’ুআ করেবন। স ােরর লখা  পেয় আিম খুবই 
আনি ত হেয়িছলাম, মন তৃ  হেয়িছেলা। তেব স ােরর হােত বই  তুেল িদেত পারলাম না বেল মেন অতৃ  
বাসনা রেয় গেলা।    

আমােদর ি য় িথতযশা তথ  িব ানী এম. শামসলু ইসলাম খান স ার িচর িবদায় িনেলন গত ০৩ সে র 
২০২১। দযে র ি য়া ব  হেয় িতিন িবদায় িনেলন জীবেনর র ম  থেক। িতিন িছেলন সকেলর পরম 

ে য়। এই ণী তথ  িব ানীর য়ােণর মেধ  িদেয় াগার ও তথ িব ান পশায় িবরাট এক শূণ তার 
সৃ  হেয়েছ যা অপূরণীয়। স ার, াগার পশাজীবীেদর জেন  আপনার কৃতকম সকল পশাজীবীগণ 

াভের আজীবন রণ করেব। অপাের ভােলা থাকেবন স ার!!! 

 

লখক: কনক মিন ল ইসলাম,  

স াদনা ম রীর সদস ,  লাইে িরয়ান ভেয়স।  
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শাকবাতা

ত ণ কুমার ম ল 
 

ভেয়স ড ঃ 

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র লাইে ির 

এ  ইনফরেমশন সােয়  িবভােগর 

সহেযাগী অধ াপক জনাব ত ণ 

কুমার ম ল স ার আর নই।  গত ১৬ 

সে র িতিন পরেলাকগমন কেরন।  

ত ণ স ার ১৫ মাচ ১৯৬৪ সােল জ হণ কেরন।  িতিন ১৯৮৯ সােল লাইে ির 

এ  ইনফরেমশন সােয়  িবভাগ হেত অনাস এবং একই িবভাগ হেত ১৯৯২ 

সােল মা াস িড ী অজন কেরন।   

এরপর ১৯৯৩ সােল এিস া  লাইে িরয়ান িহেসেব যাদবপুর িব িবদ ালেয় 

যাগদােনর মাধ েম এই পশায় তঁার কমজীবন  কেরন। এরই 

ধারাবািহকতায় ২০০৬ সােল একই িব িবদ ালেয়র লাইে ির এ  ইনফরেমশন 

সােয়  িবভােগর সহকাির অধ াপক িহেসেব যাগদান কেরন এবং ২০২০ সােল 

সহেযাগী অধ াপক পেদ উ ীত হন।   

সদালাপী ত ণ কুমার ম েলর এই অকাল য়ােণ পি মবে র াগার 

পশাজীবীেদর মােঝ শােকর ছায়া নেম এেসেছ। লাইে িরয়ান ভেয়স 

পিরবারও স ােরর এই য়ােণ শাক ও সহম ম তা াপন করেছ।  
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আিনকা তাবা ছুম 

চলুন এক  শ ে র খলা খিল! যখন কউ বেল ''ডা ার,আইিসইউ, িবি ং" 
তখন কী বলেবন আপিন? অবশ ই হাসপাতাল!  িকংবা ''এেরাে ন, বা ড ং পাস, 
কে াল ম" তখন উ র হেব এয়ারেপাট! আবার ধ ন "বই, ধার, িবি ং" তখন 

আপিন কী ভাবেবন বলুন তা! িনঃসে েহ উ র  হেব লাইে ির তাই না? আ া এবার 
িভ  িকছু শ  বিল! যমন "গাধা, ট া , বাট, এেপল ার" এ  একটু কিঠন তাই 

না? িচ ায় পের গেলন িন ই!  িঠক আেছ, আিম আপনােক এ র উ র 
িদি ।  উ র হেলা "লাইে ির"। 

আমরা সচরাচর যসব াগােরর যাই সখােন এই িজিনস েলা থােক না, আমােদর 
িচরেচনা াগার েলা সাধারণত বই িবি ং পাঠক াগািরক বুকেসলফ ইত ািদ 
িনেয় গিঠত হয়। িক  আজেক আপনােদরেক িকছু অ ুত াগােরর কথা বলব 

য েলা চিলত াগােরর থেক স ূণ িভ । চলুন  করা যাক! 

 

িফচার  

িবিচ  সব াগা রর বিচে র গ  

িববিলওবুেরা (The Biblioburro) 
িববিলওবুেরা িদেয়  কির। লইুস সািরয়ােনা 
- এক  াথিমক িবদ ালেয়র িশ ক িযিন তার 
অবসর সমেয় িববিলওবুেরা া াম পিরচালনা 
কেরন – সােথ তার দেুটা গাধা- আলফা এবং 
বেতা। কলি য়ার সুিবধাবি ত াম িলর 

বা ােদর কােছ বই পৗেঁছ দন। সািরয়ােনা 
িসএনএনেক বেলিছেলন য ১৯৯০ সােল িতিন 
এই ধারণা  পেয়িছেলন কারণ তখন তার 
বািড়েত দু  গাধা িছল, িতিন িস া  িনেলন 
গাধা দু েক অলস ভােব বিসেয় না রেখ 

ােমর িশ েদর জন  বই বহেনর কােজ 
লাগােবন।  Biblioburro এখন পয  ৪০০০ 
জন বা ার কােছ বই পািঠেয়েছ। 
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লিভনি  গােডন লাইে ির (The Levinski Garden Library) 
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ইসরােয়েল শরণাথ  এবং অিভবাসী িমকেদর 
াগার সবা দান করার জন  এ  তির করা 

হেয়েছ, লিভনি  গােডন লাইে িরেত পেনেরা 
ভাষায় বই আেছ। তল আিবব পােক অেনক 
ভাষাভাষী মানষু জেড়া হয় এই সবা হেনর জন । 
এখােন কান দয়াল, দরজা বা পাহারাদার নই। 
এ েত রেয়েছ দু  আেলািকত তাক - এক  

া বয় েদর জন  এবং এক  ছাট বা ােদর 
জন । ব েসলার, ািফক উপন াস থেক   
কের ািসক সািহত , বই েলা এখােন লখক বা িডউই ডিসেমল প িতেত সাজােনা হয় না, বরং তারা 
য আেবগ কাশ কের তা িদেয় সাজােনা হয়।  িত  বইেক পাঠক মজার, উ ট, িবরি কর, 

হতাশাজনক, উে জনাপূণ, অনুে রণামলূক বা অনুভূিতপূণ িহসােব বণনা করেত পাের।  িত  আেবগ 
রিঙন কােডড এবং িত  পাঠেকর িতি য়া ায়ীভােব রিঙন টপ আকাের রকড করা হয় যা বই র 

িত তােদর িতি য়ােক িতফিলত কের, যা সা িতক িতি য়া অনুযায়ী পুনরায় তাক করা 
হয়।  লাইে িরর সাইট ব াখ া কের য "বই িল তােকর মেধ  ঘুের বড়ায় যমন তােদর পাঠকরা ঘুের 
বিড়েয়েছ বা পৃিথবী ঘুের বড়াে । তারা তােদর সােথ পাঠকেদর আেবেগর ইিতহাস বহন কের।" 

 

গণ িনেদশনার অ  (Arma de Instrucción Masiva) 
হাস করভােব কু িচপূণ গািড় হওয়া ছাড়া ফাড 
ফ ালকেনর িবে র বিশরভােগর কােছ কানও 

নিতবাচক ধারণা নই।  িক  আেজ নায়, 
গািড়  জািতর ইিতহােসর এক  অ কার সমেয়র 

িতিনিধ  কের।  দেশর সামিরক জা ার 
রশাসেনর সময় এ  সনাবািহনীর পাশাপািশ 
গাপন পুিলশ এবং কিমউিন  িবেরাধী ডথ 

ায়াড ারা পিরচািলত হেয়িছল।  িশ ী রাউল 
লমসফ ১৯৭৯ ফ ালকন িনেয়েছন এবং এ েক 

ভেয়র তীক থেক এক  ট াংক আকাের 
মাবাইল লাইে িরেত পা র কেরেছন।  লমসফ 

বুেয়নস আইেরস এবং ছাট শহর িলর রা ায় ঘুের 
বড়ায় যখােন ঐিতহ বাহী লাইে িরর সুিবধা নই।  
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জােনন িক পৃিথবীেত এমনও লাইে ির আেছ 
যখােন পাতার িন তা, ধুেলাবািলর গ , অথবা 

আপনার ব ু পূণ ানীয় াগািরেকর ান িকছুই 
নই। বুক ভি ং মিশন িল ১৯৩০ এর দশক 
থেক রেয়েছ এখােন, িক  সা িতক বছর িলেত 

আরও বিশ লাইে ির এ সুিবধা িনে । এ ধরেনর 
মিশন েলােক তারা ব  রা ায়, ন শেন এবং 

শিপং স াের রেখেছ।  ক ািলেফা ন য়ার কন া 
কা া কাউ  থেক াথিমক সংখ া িল িনেদশ  

যাি ক লাইে ির (Mechanical Libraries) 

 

কের য মিশন িলর সুিবধায় ায় ৮ শতাংশ বই লনেদন বৃি  পেয়েছ।  পুেরা িবে  এ ধরেনর অেনক 
াগার রেয়েছ।   

ু টগাট িস  লাইে ির (Stuttgart City Library) 
ু টগাট িস  লাইে ির দখেত এক  অ াপল 

ােরর মেতা যা িডজাইন কেরেছন এমিস এসচার 
(M.C. Escher)।  বাইেরর িদেক, এ  এক  

িনখঁুত ঘনক যার দয়াল িল চার  ক াস 
পেয়ে র সােথ সািরব ।  িভতের, এ  তী  কাণ 
িবিশ  সাদা এবং এক  উচুঁ পঁাচতলা কমপাটেম  

যার চারপােশ Escher-esque স িড় এবং 
আয়তে াকার আসবাবপ  রেয়েছ।  ২০১১ সােল 

খালার পর থেক, কািরয়ান পিত ইউন ইয়ং ই-   

এর িডজাইন করা অিত-আধুিনক লাইে ির - ক িবে র অন তম আড় রপূণ লাইে ির িহেসেব ীকৃিত 
দান করা হেয়েছ।  নকশা  এমনভােব করা হেয়েছ যন এর পিরেবেশর তা তােকর ওপর রিঙন 

বই িলেত পাঠকেকর সম  মেনােযাগ আকৃ  কের।   

 
এেপাস বুক বাট (Epos Book Boat) 

এেপাস নােম এক  বই ভ ত  নৗকা িতবছর 
সে র থেক এি েলর মেধ  নরওেয়র ফজেডর 
ীেপ ২৫০ রও বিশ ছাট স দােয়র মােঝ মণ 

কের।  জাহােজ ায় ৬০০ বই, একজন ক াে ন, 
একজন বাবু চ , কেয়কজন াগািরক অব ান 
কেরন।  ীে  এই ভাসমান লাইে ির এক  অবসর 

ু জ ফিরেত পিরণত হয়। এেপাস এক  বকু বাট  
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আিনকা তাবা ু ম 
াগার ও তথ  িব ান িবভাগ, 

লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, ঢাকা।  
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বা বইেয়র নৗযান, যা ১৯৫৯ সােল কায ম  কের। নৗযােনর ভতের ায় ৬০০০ বই থােক আরও 
বািক ২০০০০ বই সবদা পাঠকেদর কােছ ধার দওয়া থােক।  

 

কিনয়ার উট লাইে ির (The Kenyan Camel Library) 

এই উট লাইে িরর ধারনা  অেনকটা বই বহনকারী 
গাধার লাইে িরর মত। ম ভূিম জেুড় মণকারী 

াগািরকেদর জন  বই এবং ক াি ং িগয়ার 
উভয়ই বহন কের এই উেটরা। উেঠর কােফলা  
যাযাবর স দােয়র লাকেদর সােথ দখা কের 

সখােন সা রতার হার বৃি েত কাজ কের। 
কিনয়া ন াশনাল লাইে ির সা ভ স ১৯৮৫ সােল 
া াম   কের এবং তখন থেক ম ভূিমেত 
এ  চালু রেয়েছ।  া াম  ইিতমেধ  ৫০০০ 

থেক ৬০০০ পৃ েপাষকেদর সােথ কাজ করেছ।  

 

সূ :  lifehack.org, manybooks.net, Pinterest  

ি 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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  ইরােটাে িনস: পৃিথবীর পিরিধ মেপিছেলন 
আেল াি য়ার য াগািরক 

 মাহািমনলু ইসলামঃ  

ীক মহাবীর আেল া ােরর মৃতু  
হেল তার সুিবশাল সা ােজ র দািয়  
অিপত হয় িতন সনাপিতর কঁােধ। 
িমশেরর দািয়  পেড় টেলিমর 
ওপর। ণীজনমা ই ােনর কদর 
কেরন। টেলিম সখােন ধীের ধীের 
গেড় তােলন সসময়কার িবপলু 

ােনর ভা ার, আেল াি য়ার 
িবখ াত াগার। দশ-িবেদশ থেক 
বড় বড় পি তেদর িনেয় আেসন 
সখােন। 

সাইিরন (Cyrene) িমশেররই এক জনপদ। সখােন ২৭৬ ি পূবাে  জ  নন ইরােটাে িনস 
(Eratosthenes of Cyrene)। িতিন িছেলন ােনর অনুরাগী। দরূ-দরূাে  ছুেট বড়ান ােনর স ােন। 
এিদেক টেলিমর সই িবপুল াগার দখােশানার জন  লাক দরকার। িতিন খঁাজ পান ইরােটাে িনেসর। 
ইরােটাে িনেসর বয়স তখন ি শ বছর। টেলিম তােক ডেক পাঠান িবখ াত আেল াি য়ার লাইে িরর 
দখােশানার জন । ানচচার এই সুেযাগ হাতছাড়া কেরনিন ইরােটাে িনস। 

পরবত েত িতিন হন আেল াি য়ার াগােরর ধান াগািরক। িতিন একাধাের িছেলন গিণতিবদ, 
ভূেগালিবদ, কিব, জ ািত ব  ানী ও স ীত ত িবদ। তেব সবেথেক বিশ য দু  কারেণ িতিন িবখ াত, তা 
হেলা থমবােরর মেতা ায় িনভুলভােব পৃিথবীর পিরিধ িনণয় আর মৗিলক সংখ া িনণেয়র অিভনব প িত 
আিব ার। 

 

ইরােটাে িনেসর পৃিথবীর পিরিধ িনণয় 

২,২০০ বছর আেগ ইরােটাে িনস ায় িনভুলভােবই পৃিথবীর পিরিধ িনণয় কেরন। তেব দঃুেখর িবষয়, তার 
কৃত কাজ েলা কােলর গেভ হািরেয় যায়। ইরাটে িনেসর প িত িহেসেব আমরা যা জািন তা হেলা 

ি ওেমেডর প িত। িতিনও আেরকজন ীক দাশিনক। িতিন উে খ কেরন, ইরােটাে িনেসর িলিখত বই 
“On the Measure of the Earth”-এ থমবােরর মেতা পৃিথবীর পিরিধ িনণেয়র প িত পাওয়া যায়। 
এেক সরলীকৃত কের পরবত েত ি ওেমড তঁার ে  উে খ কেরন। 
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ভূেগাল, জ ািত ব দ া ও অন ান  ে  ইরােটাে িনস 

িব ােনর কল ােণ আমরা ায় সবাই লীপ ইয়ার বা অিধবষ স েক জািন। িক  াচীন আমেল এ স েক 
ধারণা দয়া মােটও সহজ কােনা ব াপার িছল না। ইরােটাে িনস থম ব ি  িযিন ধারণা কেরন, বছর 
গণনায় আমােদর িহসাব একদম িনখঁুত নয়। িতিন অিধবেষর ধারণাও িদেয়িছেলন। পৃিথবী একদম সাজা 
হেয় সূেযর চারিদেক ঘুরপাক খায় না, সামান  হেল থােক। এই হেল থাকার কাণও ইরােটাে িনস িনণয় 
কেরন। 

িবে র মানিচ  অ েনও, িবেশষ কের মিরিডয়ান অ েলর মানিচে  ইরােটাে িনস পূণ অবদান 
রােখন। িতিন সূয ও পৃিথবীর দরূ  এবং সূেযর ব াস িনণেয়রও চ া কেরিছেলন। তেব সখােন ভুেলর মা া 
অেনকখািন িছল। 

াচীন িমশের জ ািমিত িনেয়ও চুর কাজ হেয়িছল। সসময়কার একটা িবখ াত সমস া িছল “ ডিলয়ান 
সমস া”। সহজ কথায়, এক  ঘনেকর বা র দঘ  জানা থাকেল ধুমা  লার আর ক াস ব বহার কের 
এর ি ণ আয়তেনর ঘনেকর বা  আঁকা যােব কীভােব। ইরােটাে িনস মাণ কেরন এ  সমাধান করা স ব 
না। 

কবলমা  ভূেগাল আর জ ািত ব দ া িবষয়ক তঁার িতন  বই িছল বেল ইিতহাসেব ােদর ধারণা। এছাড়াও 
অন ান  িবষেয়র ওপরও িতিন বশ িকছু বই রচনা কেরন। িক  তঁার কােনা বই পুেরাপুির পাওয়া যায়িন। 
জিুলয়াস িসজার আেল াি য়া দখেলর পর এই াগাের আ ন লািগেয় দন এবং বিশরভাগ বই ও 
মূল বান দিললপ  পুেড় যায়। 

ইরােটাে িনস আেরক সমসামিয়ক পি ত আ ক িমিডেসর ব ু  িছেলন। িতিন তঁার সম  জীবন আ িনেয়াগ 
কেরিছেলন ানসাধনায়। বৃ  বয়েস িতিন 'Opthalmia' নামক চােখর রােগ আ া  হন। ১৯৫ 
ি পূবাে র িদেক িতিন ায় অ  হেয় যান। িতিন বুঝেত পােরন, এভােব বঁেচ থেক আর কারও কােজ 
আসেত পারেবন না। তার পেরর বছর ৮২ বছর বয়েস িতিন ায় অনাহাের (Voluntary starvation) 
মৃতু েক বরণ কের নন। 

পরবত েত চঁােদর এক  খাদ তঁার নামানুসাের নামকরণ করা হয়। এই মহান ানসাধক হাজার বছর ধের 
িব ানে মীেদর মেন রেয় যােবন অিবন র, নীরেব িদেয় যােবন অনুে রণা। 

 

সূ ঃ রার বাংলা  
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শাখাওয়াত হাসাইন ভূইয়ার এমিফল িডি  লাভ 

মাঃ মিন ল ইসলাম 
ঢাকা িব িবদ ালেয়র চা কলা অনুষেদর উপ- াগািরক মাহা দ সাখাওয়াত হােসন 
ভঁূইয়া এমিফল িডি  লাভ কেরেছন। গত ৩০ জলুাই, ২০২১ ঢাকা িব িবদ ালেয় 
অনিু ত িসে েকট সভায় িব িবদ ালেয়র কলা অনুষেদর অ গত তথ িব ান ও 

াগার ব ব াপনা িবভােগর অধীেন তঁার রিচত “Assessing Users’ Needs and 
Satisfaction of Fine Arts Libraries in Bangladesh”  শীষক অিভস েভর জন  
এ িডি  দান করা হয়। তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর অধ াপক ড. এম 

নািসরউি ন মু ী’র ত াবধােন িতিন এ িডি  অজন কেরন। 

িতিন বতমােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র চা কলা অনুষেদর উপ- াগািরক িহসােব কমরত আেছন। এর আেগ িতিন 
বাংলােদশ াণীস দ গেবষণা ইনি উট, নথ সাউথ িব িবদ ালয় ও শেরবাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয় িবিভ  পেদ 
কমরত িছেলন। স িত িতিন বাংলােদশ াগার সিমিত (ল াব) এর কাষাধ  িহেসেব িনবািচত হেয়েছন। এর আেগ 
২০১৫-১৭ সশেন ক ীয় কাউি লর িহেসেবও দািয়  পালন কেরেছন। 

জনাব সাখাওয়াত সাক ফেলািশপ া ােমর অধীেন সাক ডকুেমে শন স ার, নয়ািদি , ভারত, আই ইিস 
ফেলািশপ া ােমর অধীেন এনআই িপ থেক আধুিনক লাইে িরয়ানিশেপর উপর এডভা ড কাস এবং  

অজন 

Banned Books Week -  ২০২১িনিষ  বই স াহ  

সে র ২৬ - ০২অে াবর  

িনিষ  বই স াহ হেলা আেমিরকান লাইে ির লাইে ির 
এ ােসািসেয়শন )এএলএ (এবং অ ামেনি  ই ারন াশনাল 

এক  যৗথ উেদ াগ। এ  মূলত বই পড়ার াধীনতাএর  ,
িনিষ  বই এবং এর লখকেদর চাের িনেয় আসার এক  
বাৎসিরক সেচতনতামূলক চারণা।  

১৯৮২ সাল থেক  হওয়া এই স াহ র চলন কেরন 
খ াত আেমিরকান লাইে িরয়ান জিুডথ ু গ (Judith Krug)। 
িত বছর সে েরর শষ স ােহ  হওয়া এই স াহ  

মূলত তেথ র অবাধ ও মু  েবশািধকার মেতা িবষয় েলােক 
তুেল ধের।  

স াহ  াগািরক, কাশক ,িবে তা ,সাংবািদক ,িশ ক   
ও পাঠকসহ পুেরা বইে মী সমাজেক এক কাতাের দঁাড় কিরেয় দয়। এ স াহ  উপলে  আেমিরকান লাইে ির 
এ ােসািসেয়শন এর অিফস অব ইে েলকচুয়াল ি ডম (ওআইএফ)  িষ  বই এবং এর লখেকর িত বছর িন
এক  তািলকা বর কের।  

এ বছর ব ানড বুক উইক উদযািপত হেব ২৬ সে র থেক ২ অে াবর পয । এ বছেরর িথম হেলা  “Books 
Unite Us. Censorship Divides Us.” 
 

নাঃ  আ ু াহ আল মাহমুদ  
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িসরডাপ থেক িসিডএস/ আইএসআইএস-এর উপর িশ ণ কাস স  কেরেছন। িতিন ২০১৮ সােল মালেয়িশয়ার 
কুয়ালালামপুের অনুি ত ইফলার ােভল াে র আওতায় বা ষ ক কংে েসও অংশ হণ কেরেছন। তার ৪  ব  
এবং এক  বুক চ া ার জাতীয় এবং আ জািতক িপয়ার িরিভউড জানাল এবং বইেয় কািশত হেয়েছ। তঁার রিচত 
বইেয়র সংখ া দইু ।  

 

  

 

আইিসিডিডআর,িব লাইে ির অ া  ইনফরেমশন সা ভ েসস এর 
আেয়াজেন পূব এিশয়া অ েল (বাংলােদশ, ভুটান, মায়ানমার এবং 

নপাল) Research4Life Master Trainer Course 
 

ভেয়স ড ঃ  
পূব এিশয়া অ েলর (বাংলােদশ, 
ভুটান, মায়ানমার এবং নপাল) 
অংশ হণকারীেদর িনেয় গত ৬-৯ 
সে র ২০২১ তািরেখ চার িদনব াপী 

Research4Life Master 
Trainer Course সফলভােব 
আেয়ািজত হেয়েছ। icddr,b 
Library এর সহেযািগতায় 
Research4Life এবং 
Information Training and 

Outreach Centre for Africa (ITOCA) অনলাইেনর মাধ েম এই কাস  পিরচালনা কেরেছ। কাস র ল  
িছল অংশ হণকারীেদর িশ ণ দ তা বািড়েয় তালা যার মাধ েম লাইে ির ব বহারকারীেদর িরসাচ ফর লাইেফর 
নতুন সমি ত পাটাল থেক অনলাইন স েদর সবািধক ব বহাের সেচতন ও উদবু  করা যেত পাের। বাংলােদশ, 
ভুটান, মায়ানমার এবং নপাল থেক প াশজন তথ  পশাজীবী এই কােস অংশ হণ কেরেছন। আইিসিডিডআর,িব 
লাইে িরর ইনচাজ Mr M. Al Mamun এই কােসর ধান িশ ক এবং সম য়কারী িহেসেব দািয়  পালন কেরন। 

এই িশ ণ র িশ ক িহেসেব িবে র শীষ ানীয় াগািরক ও িশ কগণ িছেলন । তােদর মেধ  অন তম Dr 
Gracian Chimwaza (ITOCA's Executive Director), Ms Mercy Moyo (ITOCA in South 
Africa), Ms Marcia Mabhula (ITOCA in South Africa), Dr Lenny Rhine (Coordinator of 
Librarians Without Borders, USA), Ms Gehane Al Garray (WHO/EMRO), নপাল থেক  Mr. 
Chandra Bhushan Yadav, Ms Kathy Kwan (Former Librarian, National Library of 
Medicine (PubMed), USA), Mr M Al Mamun (in charge, icddr,b Library), Mr Shafiur 
Rahman (icddr,b Library), Mr A.K.M. Nurul Alam Apu (Bangladesh Bank Library) িশ ক 
িহেসেব ৪ িদেন িবিভ  িবষেয়র উপর িশ ন িদেয়েছন। 

 

৯ সে র ২০২১ কােসর সমাপনী অনু ান িছল। সমাপনী অনু ােন Ms Armana Ahmed (Head, 
Research Administration, icddr,b), Mr Stephen Wyber (Manager of Policy and 
Advocacy, IFLA), Dr Gracian Chimwaza (Executive Director of ITOCA ) এবং Mr Winston 

কমশালা    
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Roberts, (Chair of the Regional Division Committee, Asia and Oceania section of IFLA)  
উপি ত িছেলন। Winston Roberts এবং Stephen Wyber এই কমসূিচর শংসা কেরন এবং IFLA ভিবষ েত এ 

া ােমর সে  যু  হেয় সহেযািগতা করেব এ আশাবাদ ব  কেরন। Armana Ahmed এই িশ েণ সবার 
সহেযািগতার  এবং াগািরকেদর ভূিমকার উপর জার দন এবং া াম েক এক  দদুা  সাফল  দওয়ার 
জন  Research4Life, ITOCA এবং icddr,b library team সহ সবার িত কৃত তা কাশ কেরন। কােসর 

ধান িশ ক এবং সম য়কারী আইিসিডিডআর,িব লাইে িরর ইনচাজ M. Al Mamun এর ধন বাদ াপেনর 
মাধ েম অনু ান  শষ হয়। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

িফ িদেয় আরকাইভস থেক তথ  পাওয়া যােব, সংসেদ িবল পাস 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

এখােন একজন মহাপিরচালক থাকেবন। অধ ােদেশ এই মহাপিরচালেকর পদ  িছল না। িবদ মান আইেন রকড 
িবন  করার য িবধান িছল, খসড়া আইেন তা বাদ দওয়া হেয়েছ। গেবষক ও তথ  সবা হীতােদর অনলাইন 
িডিজটাল সবা দওয়ার িনেদশনা রেয়েছ িবেল। িফ িদেয় কতৃপে র কােছ আেবদন করেল গাপন কােনা দিলল 
না হেল তা সরবরাহ করার িবধান রাখা হেয়েছ। 

িবেল বলা হেয়েছ, সরকাির রকড আকাইেভ থাকেল হেল তা ২৫ বছর বা তার বিশ পুরেনা হেত হেব। ব ি গত 
রকডও আরকাইভেস রাখা যােব। ঐিতহািসক, সামািজক, রাজৈনিতক, িকংবা সাং ৃ িতক তা পয রেয়েছ এমন 

৩০ বছর বা তার বিশ পুরেনা ব ি গত রকড আরকাইভেস সংর ণ করা যােব। 

িবেল বলা হেয়েছ, আরকাইভেস রি ত রকড চুির, ন  বা হ াক করেল িতন বছেরর জল এবং ২০ হাজার টাকা 
জিরমানা হেব। রকড পাচার করেল পঁাচ বছেরর জল এবং এক লাখ টাকা অথদে র িবধান রাখা হেয়েছ।  খসড়া 
আইেন রকেডর সফট কিপ করার িবধান রাখা হেয়েছ, আেগর আইেন যা িছল না। 

 

সূ ঃ দ  ফাইনাি য়াল এ ে স  
১৬ সে র, ২০২১  

 

িন দ   িফর িবিনমেয় জাতীয় আরকাইভস 
থেক তথ  দওয়ার িবধান রেখ নতুন এক  

আইন করার াব সংসেদ পাস হেয়েছ। 

সং ৃ িত িতম ী ক এম খািলদ বৃহ িতবার 
সংসেদ ১৯৮৩ সােলর এ সং া  অ ধােদশ 
বািতল কের ‘বাংলােদশ জাতীয় আরকাইভস 
িবল-২০২১’ পােসর াব কেরন। পের স  
ক  ভােট পাস হয়।  

িবেল বলা হেয়েছ, জাতীয় আরকাইভস 
পিরচালনায় এক  উপেদ া পিরষদ থাকেব। 

পি কার পাতা থেক 
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