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বয়স থেকই যিদ িশ েদর ািভমুখী কের তুলেত পাির তেবই তারা িবিভ  বিচে র উৎস িলেক খুঁেজ 
বার করেত উৎসাহী হেব। এক  িশ েক উৎসািহত কের তালার অথই হেলা তার ানতৃ ােক বািড়েয় 
তালা আর েত ক  িশ  যিদ এভােব উৎসািহত হেত পাের তেব এক  জািত সভ তার ে  িকছু মৗিলক 

অবদান রেখ যেত পাের। তাই আমােদর িশ কাল থেকই েত ক  বালক-বািলকা ক ািভমুখী কের 
তুলেত হেব আর এই িবষেয় সবেচেয় কাযকরী ভূিমকা পালন করেত পাের িবদ ালেয়র াগার। কননা 
এক  িশ  যতটা পিরমাণ সময় িবদ ালেয় কাটায়, ততটা পিরমাণ সময় আর কাথাও কাটায় না। সবেচেয় 
বড় কথা িবদ ালেয় এেস এক  িশ  তার পাঠ পু ক িলর সে  থােক ফেল নতুন কের তােক মেনােযাগী 
করেত সাহায  করেত পাের াগােরর বিচ পূণ ে র সং হ। এক  িশ েক ছাটেবলা থেকই মৗিলক 
ক না িব ার ও নতুন নতুন ান আহরেণর ে  িবদ ালেয়র াগার এক  পূণ ভূিমকা পালন 
করেত পাের। 

ভারেতর Secondary commission এর িতেবদেন হণ করা হেয়েছ য-  " এক  ভােলা াগার ছাড়া 
কান িবদ ালয় চলেত পােরনা, য  িবদ ালেয়র বৗি ক ও সািহত  িবষয়ক কমকাে র ক  এবং এক  

পরী াগার বা ওয়াকশপ িব ান বা যুি  িত ােনর পে  য ভূিমকা পালন কের, াগারও িবদ ালেয়র 
জন  তমন।" পৃিথবীেত 1830 এর দশেক িবদ ালয় জলা াগার এর থম আিবভাব হয়। িনউইয়ক- এর 
গভনর থম এ ধরেনর াগােরর কথা িচ া কেরন। চিলত িবদ ালেয় এ ধরেনর াগার গেড় উঠেব এবং 
িবনা অথব েয় জনসাধারণ স েলা ব বহার করেত পারেবন।  1935 সােল িনউইয়ক- এর িবধানসভা এক  
আইন পাস কের াগােরর ব য় িনবাহ করার জন  িবদ ালয় জলােক কর আদােয়র অিধকার দয়। 
িবদ ালেয়র  সং েহর জন  জনগেণর অথ ব য় হেব এবং সসব বই জনগণ ও ছা েদর ব বহােরর জন   
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ভূিমকাঃ  
 মানষুেক অেনক অজানা 

িজিনেসর াদ দয়। ই পাের 
মানষুেক িবিভ  বিচে র উৎস 
স ােন উৎসাহী কের তুলেত। মানষু 
যত বিশ উৎসাহী হেব ততই নতুন 
নতুন ান উে াচেনর ার তার 
কােছ খুেল যােব। এেকবাের ছাট  

মলূ ব    
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দওয়া হেব। বইেয়র বিহসািব িনবাচন ও জনগেণর েবেশর পেথ বাধার ফেল এই পিরক না সফল হয়িন 
িক  এ থেকই াগােরর িত জনসমথেনর এক  দৃ া  ািপত হয়। এই িবদ ালয় াগার গেড় তালার 
লে ই হল বইেয়র িত ভােলাবাসা গেড় তালা, বই পড়ার আ হ সৃ  কের ধীের ধীের পড়ার বই পড়ার 
অভ াস গেড় তালা। িশ েদর অপু  মনেক আেলািকত করা। ধুমা  পাঠ  িবষেয়র পড়াই নয়; আনে র 
জন , সাধারণ ান ও মেনার েনর জন ও বই পড়া দরকার।  

িবদ ালয় েরর িশ াথ েদর াগােরর েয়াজনীয়তা স েক িবিভ  সমেয় িবিভ  িশ ািবদ মতামত 
িদেয়েছন। তােদর মূল ব ব  হেলা িবদ ালয় াগার মূলত িবদ ালেয়র পড়ােশানার কােনা িবক  প া নয়, 
এ  িবদ ালয় িশ ার এক অিবে দ  অ । িবদ ালেয়র িশ াথ েদর পাঠ  িবষয় স ে  নতুনভােব আ হ 
তির করা এবং পাঠ  িবষয় স ে  পিরপূণ ান লােভর উে েশ  সব ধরেনর সামি ক যাগান দওয়া 

িবদ ালয় েরর লাইে িরর ধান কাজ িক  আধুিনক সমেয় িবদ ালয় াগােরর পিরসীমা ব াপকভােব বৃি  
পেয়েছ তারা মেন কেরন ভিবষ েতর িবদ ালয় লাইে ির ইনফরেমশন এ  ডকুেমে শন স ার িহেসেব 

ব াপকভােব ছা ছা ীেদর মেধ  উৎসােহর স ার করেত পারেব । এই িবষেয় িবিশ  সমােলাচক Ancuta 
Dura তঁার The School Library- Learning space for school and for life বে  বেলেছন: 

"The Library of the future will function more as a provider of information 
rather than a conservative element. Where the financial situation will not 
grant a full functioning CDI (INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE), 
then, the Library will assume the role instead."¹ 

 

 

সমী ার উে শ ঃ  

িবদ ালয় লাইে িরর েয়াজনীয়তা এবং িশ াথ েদর তার স েক আ হ-উ ীপনা যাচাই করার উে েশ  
আমরা পি মবে র বঁাকুড়া জলার িবিভ  মাধ িমক ও উ  মাধ িমক 50 জন ছা ছা ীর মেধ  একটা 
সমী া চািলেয়িছলাম। সমী ায় আমরা িবিভ  ধরেনর ে র গ মাধ েম ছা -ছা ীেদর আ হ-উ ীপনা 
বাঝার চ া কেরিছ। সমী া চলাকালীন আমরা জানেত পাির য, জলার দু  িবদ ালেয় লাইে িরর পঠন-

পাঠেনর জন  িশ াবেষর েত েত ক ােসর েন এক  কের লাইে ির িপিরয়ড রাখার কথা। আমরা 
াবলীর মাধ েম এই িবষয় েকও আমােদর সমী ার অ ভু  কের িনেত চেয়িছ। আমরা দখেত চেয়িছ 

এই িবষয়টা ছা -ছা ীর ে  কতটা আ েহর পিরেবশ সৃ  কেরেছ। এছাড়াও আমরা দখেত চেয়িছলাম 
এক  িন দ   িপিরয়ড লাইে ির পিরচালনায় ব ব ত হেল স েক ু ল পিরচালনার ে  কতটা 
সুিবধাজনক হেত পেরেছ অথবা জলার য সম   িবদ ালেয় াস েন লাইে িরর জন  িপিরয়ড বরা  
নই সখােন লাইে ির িল িকভােব পিরচািলত হয়। ু ল কতৃপ  এই লাইে ির িলেক ছা -ছা ীর কােছ 

আকষণীয় কের তালার জন  িক িক প া অবল ন করেত চেয়েছ তাও আমরা সমী ার মেধ  অ ভু  
কের িবষয়টােক বাঝার চ া কেরিছ । 
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সমী ার িববরণঃ  

আমরা য 50 জন ছা ছা ীর মেধ  সমী া চািলেয় িছলাম সখােন দখা গেছ ায় 30 জন ছা ছা ী 
িনয়িমত লাইে িরেত সময় অিতবািহত কেরেছ। এখােন দখা গেছ য সম  ু েলর লাইে ির িপিরয়ড আেছ 
সখােন বিশমা ায় ছা -ছা ী লাইে িরেত হািজর হেয়েছ। এমনিক সমী ায় দখা গেছ অন ান  য সম  
ু েলর লাইে ির িপিরয়ড নই সখানকার তুলনায় য সম  ু েল লাইে ির িপিরয়ড আেছ সখানকার 

ছা ছা ীরা অেপ াকৃত বিশ সময় লাইে িরেত ব য় কেরেছ। এর কারণ িহেসেব আমরা জানেত পেরিছ 
িবদ ালেয়র িনয়ম শৃ লার কারেণ ছা ছা ীরা ওই সমেয় অন  িকছু কাজ না কের লাইে িরেত যাওয়া পছ  
কেরেছ। স িদক িদেয় আমরা বলেত পাির য দু  ু েল এইরকম িবেশষ প িত চালু আেছ সখানকার ু ল 
কতৃপ  ছা -ছা ীেদর লাইে িরেত অংশ হণ করার ে  ইিতবাচক ভূিমকা পালন কেরেছ। সমী া 
চলাকালীন আমরা ছা -ছা ীেদর  কেরিছলাম পাঠ  িবষয় বিহভূত কান কান িবষেয়র উপর তােদর 
আ হ আেছ? তােদর উ েরর িনিরেখ আমরা য শতাংেশর িহসাব বার কেরিছ তা িন প- 
 
 

 

 

 

 

 

 
আধুিনক সমেয় িবদ ালয় াগােরর  ব াপকভােব িব ারলাভ কেরেছ। িবদ ালয় াগার ধুমা  ছা -
ছা ীেদর ান বৃি  করেব তা নয়, বরং ছা -ছা ীেদর আধুিনক যুেগাপেযাগী সমেয়র সে  তাল মলােনার 

ে  বড় ভূিমকা পালন করেব। তাই আধুিনক িশ ািবদরা মেন কেরন মাধ িমক েরর ছা ছা ীরা যিদ 
ভােলা কের াগােরর ব বহার, াগােরর বতমান  ব সমূেহর ( যমন: চাট, ফেটা াফ) ব বহার ইত ািদ, 
িকভােব সংবাদ সং হ করেত হয় তার প িত ইত ািদ িশখেত পাের তাহেল তারা উ তর গেবষণার ে  
ব াপকভােব সাফল  লাভ করেত পাের। 

 
িবদ ালয় ের লাইে িরর ে  মলূ সমস া ু ল লাইে িরর জন  বরা  সময়। বিশরভাগ িবদ ালেয় এক  
িন দ   ন থােক, সই িন দ   ন  বাইের িগেয় ছা ছা ীরা কান সমেয় লাইে িরেত িগেয় বই পড়েব? 
অথবা তােদর পছ মত বই ইসু  করেব? বিশরভাগ ু েল লাইে িরর জন  বরা  কান সময় নই। আবার 
অেনক সময় ু ল কতৃপ  িবষয় েক ছেলেমেয়েদর ফঁািকবািজ িহেসেব িচি ত কের। িক  বইেয়র সে  
ব ু  করেত গেল খামেখয়ািলভােব সময় িদেল হেব না, তার জন  এক  িন দ   ও িনয়িমত সময় বর করা 
দরকার। আমরা আমােদর সমী ায় দেখিছ মা  40% ু েল পূণ সমেয়র লাইে িরয়ান আেছন, যা খুবই 
হতাশাদায়ক।  

িবষয়                      শতাংশ 
গােয় া               60 শতাংশ 

কিমকস                20 শতাংশ 
পকথা                07 শতাংশ 

জীবনী                  05 শতাংশ 
সাধারণ ান         08 শতাংশ 
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শষকথাঃ  
কান এক  জািতর উ িতর ে  কেশার ও যুবেদর ভূিমকা সবেচেয় পূণ। এই কারেণ েত ক  
দেশ মাধ িমক ও উ  মাধ িমক ু েলর ছা ছা ীরা সবেচেয়  পায়। এই ছা -ছা ীেদর ান ৃহা, 

নতুন িকছু করার উেদ াগ ও আ হ জািতেক িবে র দরবাের তুেল ধরেত সমথ হয়। িবদ ালয় েরর লাইে ির 
এে ে  পূণ ভূিমকা পালন কের। িশ াথ রা নতুন নতুন িবষয় স েক জানেত পাের এবং েয়াজনীয় 
উপকরণ পেত পাের এক  সসুংব  লাইে িরর কাছ থেকই। এই জন  িবদ ালেয়র িণকে  য িবষয় 
পড়ােনা হয় সই িবষেয়র সমৃি  ও পু র জন  উপযু  সহায়ক বই থাকা যমন দরকার তমিন িবিভ  
ধরেনর বিচ পূণ আন  বধনকারী বইেয়র স ার থাকা একা  পূণ। িবদ ালয় িশ ােক আেরা ফল স ু
করেত হেল আেরা বিশ সংখ ক ছা ছা ীেক াগার অিভমুখী কের তুলেত হেব- এ িবষেয় ু ল কতৃপ  
যােত সমস া েলা িচি ত কের সমাধান করেত পােরন সই িবষেয় আেরা বিশ িচ া ভাবনা করার েয়াজন 
আেছ। 

 
 
তথ সূ ঃ  
1. Ancuta Dura: The School Library- Learning space for school and for life, 
Academia.edu.in

 

ািফ ঃ ি িপক 

সুি তা গরাই 

িশি কা, হিররামপুর াথিমক িবদ ালয় 
বঁাকুড়া জলা, পি মব , ভারত।  
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সামসুন নাহার  

িব জেুড় ছিড়েয় িছ েয় আেছ িবিচ  সব লাইে ির। এসব লাইে িরর িবিচ  
িকছু তথ  আপনােক িবি ত করেব, আন  দেব সই সােথ লাইে ির 

ধারণা েক আরও আেবদনময় কের তুলেব। এমন িকছু লাইে িরর িবিচ  সব 
তথ  িনেয় কেয়ক পেবর ধারাবািহক আেয়াজেনর আজ থাকেছ থম পব। 

 

িফচার  

লাই ির 
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ি 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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িব সািহত  ক : নতুন ধারার সািহত  আে ালন 

বাংলামটর এলাকায় অবি ত। তেব দশব াপী শাখা রেয়েছ।  

আবদু াহ আব ুসায়ীদ এর উেদ ােগ ১৯৭৮ সেন এই সংগঠন িতি ত হয়। "মানষু তার ে র সমান 
বড়" এই  িনেয়ই বতমােন সারা দেশর ায় ১৭ ল ািধক ছা ছা ী বই পড়া কমসূিচর সােথ জিড়ত।  

েত িবিভ  ব ি  ও িত ােনর সহায়তা ও অনুদােনর মাধ েম সংগঠেনর কায ম পিরচািলত হেতা। 
টাকা-পয়সা সং েহ অেনক ঘাটিত িছল। কে র লাকজন অেনেক কেয়ক মােসর বতন পেতন না। 
আবার টাকা জাগাড় হেল তখন সবাইেক একসে  িদেয় দয়া হেতা। 

তেব সূচনাল  থেক বই পড়া কমসূিচ  খুব জনি য়তা পায়। এরই পিরে ি েত পাঠাভ াস উ য়ন 
কমসূচী, জাতীয় িভি ক লাইে ির কায ম, আেলার ইশকুল, াম মাণ বইেমলা ইত ািদ ক   কের 
ক । তখন দিশ-িবেদশী সহায়তাও আসেত  কের। 

সারােদেশর সবখােন উৎসুক, অনুসি ৎস,ু উ ল ও িতভাবান ছেলেমেয়েদর তােদর ু ল, কেলজ, 
িব িবদ ালয় েলা থেক বেছ িনেয় তােদর মানবসভ তার  বই েলা পিড়েয় তােদর চতনাজগত 
িবকিশত কের এবং এর পাশাপািশ নানা ধরেনর সাং ৃ িতক, সামািজক কায ম ও সািহিত ক কমসূিচ, 

িতেযািগতা, অিতিথ ব ৃ তা,  চলি  দশন,  স ীত বণ, মণ ইত ািদ কমসূিচর মাধ েম 
কেশার ও তা েণ র িদন েলােত তােদর দয়েক ি , সজীব, উৎকষময় কের তুেল আেলািকত, সমৃ  

ও উ তমূল েবাধস  মানষু িহেসেব গেড় তালার  দেখ িব সািহত  ক ।  

এখন ক ীয় ও াম মাণ লাইে িরসহ ২,১০০ ু ল ও কেলেজ িব  সািহত  কে র কায ম চলেছ, 
যার িনয়িমত পাঠক সংখ া ২ ল  ১৭ হাজার। আর মাট সদস  সংখ া ২৮ ল । 

"আেলািকত মানষু চাই" - এই াগান িনেয় কাজ কের চেলেছ িব সািহত  ক । সারােদেশ সবখােন 
আেলািকত মানষু, যঁারা জাতীয় জীবেনর িবিভ  অ েন শি মান নতৃ  িদেয় এই জািতেক সমৃি র পেথ 
এিগেয় িনেয় যােব, জাতীয় শি  িহসােব তােদর সংঘব  করা এবং এর পাশাপািশ জাতীয় িচে র 
সামি ক আেলাকায়ন ঘটােনাই িব সািহত  কে র ল । 

আিনকা তাবা ু ম 
াগার ও তথ  িব ান িবভাগ, 

লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, ঢাকা।  
 

আিনকা তাবা ু ম 
িব সািহত  ক  বাংলােদেশর এক  সামািজক সংগঠন 
যার মূল ল  িকেশার ও যুব সমাজেক আেলািকত মানষু 
িহসােব গেড় তালা। এই সংগঠেনর মূল কৗশল হেলা 

পােঠর মাধ েম ত ণেদর সিঠক পেথ পিরচািলত করা। 
আেলািকত মানষু চাই - এই াগােনর উপর িভি  কের 
সংগঠন  বাংলােদেশ বই পড়া ও সৎ িচ া িবকাশ 
ঘটােনার জন  কাজ কের থােক। এর মূল কাযালয় ঢাকার

িফচার  
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 বদেল যাে  ঢাকা িব িবদ ালয় াগার 

ঢাকা িব িবদ ালেয়র শতবষ উপলে  নওয়া মা ার ােন অত িধক  পেয়েছ িব িবদ ালেয়র 
াগার। ঐিতহ  সংর ণ কের আধুিনক সুেযাগ স িলত ািবত এ াগার থাকেব চারটা ক াটাগিরর। 

এেত একসে  িতন হাজার িশ াথ র পড়ার ব ব া থাকেব।   

মা ার ান িবে ষেণ দখা গেছ, অধ য়েনর উপেযাগী িশ াথ বা ব কের নতুন াগােরর সবিকছু 
িবন  করা হেয়েছ। ৯০০ জেনর ব ি গত ািড এিরয়া িহেসেব ২২ হাজার ৫৭১ বগফুট, ২১০০ জেনর 
জন  প ািড এিরয়া িহেসেব থাকেছ ৫২ হাজার বগফুট, যা মূল াগােরর ৭০ ভাগ, কি উটার 
সুিবধা স  এিরয়া থাকেব ১০০ জেনর জন  ২৮৭৩ বগফুট এবং ১০ জন গেবষকেদর জন  থাকেব 
১০০০ বগফুট।   

এছাড়া ব ি গত িজিনস সংি  সমেয়র জন  রাখেত থাকেব লকােরর ব ব া। াগােরর ব ি গত, 
ছাট প ও বড় পিরসের প ািডর জন  আলাদা ক  িবন াস করা হেয়েছ। িবিভ  সমেয় লাইে িরেত 

ংেয়র জন  িশ াথ েদর পড়ার মনেযাগ ব াহত হয়। িবষয়  ল  রেখ মা ার ােন আলাদা কের 
এসব কাযাবলী ছাড়াও িবিভ  দশনী, দলুভ সং হ ও িশ াথ েদর আঁকা িচ  দশনীর ব ব া থাকেব। 

শ  দষূণ কমােত প ািড করা ক েলােত থাকেব সাউ ুেফর ব ব া। িনরাপ া সুিবধা, হ  
জান, ড টপ কি উটার ফ ািসিল , ওয়াইফাই, ি , কিপ ািনং সুিবধা থাকেব িশ াথ েদর জন । 

িব িবদ ালেয়র াগােরর দলুভ পা ু িলিপর পােঠা ারেরর জন  থাকেব ল াব। দলুভ িজিনস েলা 
াগােরর জাদঘুের রাখা হেব। 

াগােরর তথ  যুি  সুিবধা িনি েত িবেশষ ব ব া রাখা হেয়েছ। আইিস  বইজড িডিজটাল 
লাইে ির ইেলক িনক িরেসাচ সুিবধা (ই-ক াটালগ, ই-বকু, ই-জানাল) িডআরএম বা িডিজটাল রাইট 
ম ােনজেম  এর মাধ  াজািরজম চক করার ব ব া থাকেব িশ াথ েদর জন । 

নতুন াগােরর পিরক নার িবষেয় ভার া  গািরক অধ াপক ড. মা. নািসরউ ীন মু ী বেলন, 
আমরা একটা াব মা ার ান ণয়ন কিম র কােছ জমা িদেয়িছ। ািবত পিরক না  বা বায়ন 
হেল িশ াথ েদর পড়ার সুিবধা অেনক ণ বৃি  পােব। 

সূ ঃ বাংলািনউজ২৪ডটকম  
অে াবর ৩০, ২০২১ 
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শাখাওয়াত হাসাইন ভূইয়া  
ডপু  লাইে িরয়ান   

ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় াগার।  
 

ভেয়স ড ঃ  

জনাব মাহা দ সাখাওয়াত হােসন ভঁূইয়া ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় 

াগােরর ডপু  লাইে িরয়ান িহেসেব যাগদান কেরেছন। এর আেগ 

িতিন িব িবদ ালেয়র চা কলা অনুষেদর উপ- াগািরক িহেসেব কমরত 

িছেলন।  

অিভ  পশাজীবী জনাব সাখাওয়াত হােসন ভঁূইয়া 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। উে খ  গত ৩০ জলুাই, 

২০২১ ঢাকা িব িবদ ালেয় অনুি 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  তঁােক এমিফল ি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।  

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 ি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। তঁার ৪  ব  এবং এক  বকু চ া ার জাতীয় এবং 

আ জািতক িপয়ার িরিভউড জানাল এবং বইেয় কািশত হেয়েছ। তঁার রিচত বইেয়র সংখ া দইু ।  

জনাব সাখাওয়াত হােসেনর এই অজেন লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবােরর প  থেক উ  অিভন ন।   
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মা: রিফকুর রহমান  
ডপু  লাইেবিরয়ান  

রাজশাহী িব িবদ ালয় ক ীয় াগার।  
 

ভেয়স ড ঃ  

জনাব মা: রিফকুর রহমান গত ২০ অে াবর ২০২১ সােল ক ীয় াগার, 

রাজশাহী িব িবদ ালেয় ডপু  লাইে িরয়ান িহেসেব পেদা িত লাভ কেরেছন। 

এর আেগ িতিন ২০১৬ সােল একই িত ােন অ ািসে  লাইে িরয়ান িহেসেব 

যাগদান কেরন।   

জনাব রহমান ২০০৬ সােল মঘনা বাংলােদশ-এ এি িকউ ভ (সা াই চইন) িহসােব তঁার কমজীবন 

 কেরন। ২০০৮ সােল াইম এিশয়া িব িবদ ালেয় জিুনয়র অ ািসে  লাইে িরয়ান িহসােব 

যাগদােনর মাধ েম াগািরকতা পশায় তঁার কমজীবন  হয়। কম জীবেন িতিন নথ সাউথ 

িব িবদ ালয় ও ই  ওেয়  িব িবদ ালেয় পশাদাির , সফলতা ও নােমর সােথ দািয়  পালন 

কেরন।   

িশ াজীবেন জনাব রহমান রাজশাহী িব িবদ ালেয়র াগার ও তথ িব ান িবভাগ থেক ২০০৫ 

সােল াতক (স ান) এবং ২০০৬ সােল াতেকা র পরী ায় কৃিতে র সােথ উ ীণ হন। ২০০৮ সােল 

িতিন ইনি উট অব পােসােনল ম ােনজেম  (আইিপএম) থেক িপিজিড ইন এইচআরএম িডি  

লাভ কেরন এবং ২০১৪ সােল ঢাকা িব িবদ ালেয়র ইনি উট অব ইনফরেমশন টকেনােলািজ (আই 

আই ) থেক কৃিতে র সােথ িপিজিড আই  িডি  অজন কেরন। িতিন বাংলােদশ েকৗশল 

িব িবদ ালয় (বুেয়ট) কতৃক পিরচািলত ওেয়ব িডজাইন এ  অ াি েকশন ডভলপেম  কাস স  

কেরন।  

িতিন দেশ-িবেদেশ পশাগত ব  িশ েণ অংশ হণ কেরেছন। বতমােন িতিন ক ীয় াগার, 

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র আই  ও ইেল িনক িরেসাস শাখার ধান িহেসেব সংি  শাখাসহ াগােরর 

িবিভ  উ য়নমলূক কােজর দািয়ে  রেয়েছন। াগািরকতার পাশাপািশ গেবষণার কােজ িতিন 

িনেজেক স ৃ  রেখেছন। এ পয  তঁার লখা িবিভ  গেবষণা ব  দেশ-িবেদেশ িবিভ  

কনফােরে  উপ ািপত ও কািশত হেয়েছ। এর পাশাপািশ িতিন জাতীয় িব িবদ ালেয়র অিধভূ  

এক  ইনি উেট াগার ও তথ িব ান িবষেয় খ কালীন িশ ক িহেসেব পাঠদান করেছন।    

জনাব মা: রিফকুর রহমােনর এই সাফেল  লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবার জানায় উ  অিভন ন।  
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