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০ উপ িমকাঃ 

  “তালগাছ এক পােয় দঁািড়েয় 

   সব গাছ ছািড়েয় 

    উিঁক মাের আকােশ”1। 

 ২ কা ত ক, ১৩২৮ 

কিব র ণ পরেশর ছ সুষমার পূব হইেতই ীতালবৃ  অনািদকাল হইেত মিহমায় দ ায়মান। কৃিতর এই সৗ য  

ও দাি কতােক আদশ কের িশে র জননী বাবুই তাহার িনজ বাসা ইহার আঁচেলই বঁািধয়া শাি র িনভূিত কতন গিড়য়া 

তােল।  

াকৃিতক িশ ায় িশি ত মানুষও তাই ািয়  ও দঢ়ৃতার অি কাের কান প কাপণ  কিরেত অিন ু ক। 

িদ ীর এক  ু  গ ােরেজর মাধ েম  কিরয়া আজ ভারেতর অন তম পিরেবশ বা ব াপত কলা সং ায় পিরণত 

হইয়া, ািয়  (Sustainability), আশা দ (Optimization), অনপুম (Unique), জীবনযা ার মানৈশলী (Livability) 

“SOUL” ম ’ই মরেফােজেনিসস (Morphogenesis) কায়মেনাবােক  অনসুরণ কিরয়া চিলেতেছ। 

কিলকাতার ঐিতহ  মি ত াপত িল এই মহানগেরর অ িতম িজন গত বিশ  (িড.এন.এ.)। খ াতনামা ঔপন ািসক 

ীযু  অিমত চৗধুরীর রচনায় তাহার উে খ দৃ েগাচর হইয়া থােক। 

আমরা পিরেবশগত ভােব স ূণ েপ াকৃিতক পিরেবেশর সােথ িনিবড় ভােব িনভরশীল। আমরা সামািজক, সাং ৃ িতক 

ও অথৈনিতকভােব সম  মানবতার সিহত আ ঃিনভর। এই পার িরক িনভরতার পেট াসি ক অংশীদাির ,  
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: সে  ভারত-বাংলােদশ 

 

মূল ব    

1রবী নাথ ঠাকুর। িশ  ভালানাথ। কিলকাতা : িব ভারতী, পৃ.১৮। 
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সমদ শ তা এবং ভারসাম  একা  আবশ ক। 

০.১  ব ব ত াগার – বা সং ানীয় পদাে র এক  অিভনব প াঃ 

াগার ভবন কেনা ি িতশীর ভবন হইয়া উিচৎ, বা াগার ভবেনর কােনা পুরাতন ইমারত বা ভবেনর সা ীকরণ 

স ক ত ি িতশীলতা িক হইেব? এই ে র অে ষেণ দৃ পােতর পে  পিরলি ত হয় িবে র সব ই ব ু পূণ পিরেবশ 

চতনার সমথেন পুরাতন ভবনেক াগার িত াপেনর কৗশলেক সুশীল সমাজ নীিতগত আদেশ আশ বাদ কিরয়া 

আিসয়ােছ। উদাহরণ সে  উে খেযাগ  – পুরেনা শস াগার, ডাকঘর, সনা িশিবর, কারখানা ও কােনা রল-ে শন, 

রাজবাড়ী, শাসিনক ভবন ভৃিত। ভিবষ েত এই প ভবন িলর পুনব বহার শমঃ পূণ হইয়া উিঠেতেছ। পুরেনা 

ভবন িলেক াগার েপ পুনব বহার িনঃসে েহ ািয়ে র িবেশষ িদকেকই িতভূ কের। 

 

১ ভূিমকাঃ 

সভ তার অনািদকাল হইেত আংিকক সভ তার িসংহদয়ুােরর সুদীঘ পথপির মায় রণীয় র ে র মেধ  য কী ত   

তাহােক িচর রণীয় কিরয়া তুিলয়ােছ তাহা িনঃসে েহ াগােরর প ন। সৃ র নশা মানুষেক সমৃ  কিরয়ােছ নানা 

অিভ তা অজেন। িচর ন কী ত র তািলকায় আজও াগার তাহার াসি কতােকই অিভ াপন কের। ানসৃ  ও 

সই ােনর কাঠােমাব  সংর ণ এবং এক জ  থেক আেরক জে  ােনর িনরবি  বাহ িনি ত কেরেছ 

াগার। 

সভ তার সূচনা হইেতই িবিবধ েপ িলিপব  ানেক সংর ণ কিরয়ােছ মানুষ, ইিতহােসর এেকবাের াথিমকপেব 

াগার েলা আধুিনক াগারেপ া অন রকেমর িছল। াগার ইিতহাসিবদরা এ েলােক ‘ ােটালাইে ির’ িহেসেব 

অিভিহত কেরেছন। এ েলা িছল ধম য়, রাজৈনিতক, ব ি গত বা বািণিজ ক েয়াজেন গেড় তালা সং হশালা 

য েলা কােলর আবেত একসময় াগাের পিরণত হইয়ােছ। 

 

২ বে র তাৎপযঃ 

পুরেনা ভবন িলর ি িতশীলতা ও ঐিতহ েক িনভর কিরয়া তাহার নবকেলবের কািশত হওয়ার সৗজেন  ানগত, 

পিরেবশগত সৃজনশীলয় য শ ামল- াগার পিরেবশ গিড়য়া ওেঠ তাহার অনুস ান। 

 

৩ পযােলাচনাঃ 

পুরাতন ভবেন াগার াপেনর মাধ েম পুনব বহােরর ইিতহাস িবে র সব ’ই িবদ মান। এক  ভবেনর িবিভ াংশেক 

াগােরর িবিবধাংেশ ব বহার তই পুনব বহােরর স েকই ইি ত কের। পূববৎ অ াগার প িবদ মান এক  

ভবনেক াগার ভবেন পা েরর পিরক না অবশ ই ভবন র ঐিতহ  ও ি িতশীল সুদঢ়ৃতার িচ াভাবনার সুেযাগেক 

াধান  দয়। বতমােন পুননবীকরণেযাগ  স েদর ম াসমানতা ভিবষ েত পুনরায় ব বহার বা পুনব বহােরর 

তাৎপযতােক াসি ক কের তুেলেছ।  

পুরাতন ভবন ক াগার ভবেন পুনব বহারই াগার র বা সং ান সং া  পিরব য় িনয় েণর সাযুজ  প া। জল 

সংর ণ, ালানী সংর ণ, সৗরশি র ব বহার য েপ সমােজর আধুিনক িচ াধারার ‘সবজু সংেকত’- ক ইি ত কের, 

তদ প াগার পিরক নার এই িদগ ধারােক অিভেযািজত পুনব বহােরর পিরক না প ‘শ ামল াগার পিরেবশ-  
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পিরক না’র সাথকতােক সং ািয়ত কের থােক। 

 

৩.১  ইিতহােসর িত মযাদায়ঃ 

ি িতশীল াগার যখন জািতর ইিতহাসেক সাবজনীন থেক িব জনীন কের তােল িনঃসে েহ জাতীয় াগােরর 

স ’ই সবাে  রেণ আেস। ি িতশীল াপত ৈশল’র ইিতহাস যমন আমােদর শহেরর ধারাবািহকতােক ইি ত কের 

সখােন আমােদর বে র বা বতােকই সমথন কের।  

 

জাতীয় াগারঃ 

থম পযায়ঃ - ক ালকাটা পাবিলক লাইে ির 

১৮৩৬ ী াে  এখনকার এস ােনেড কলকাতার থম পাবিলক লাইে রী বসরকািরভােব তার গাড়া প ন কের, 

যাহার থম মািলক িছেলন ি  ারকানাথ ঠাকুর (ড.কৃ পদ মজমুদার, ব ি গত া াতকার, জানুয়াির ৮, ২০২০)। 

 

 

ি তীয় পযায়ঃ - ইি য়াল লাইে ির (ক ালকাটা পাবিলক লাইে ির ও ইি িরয়াল লাইে িরর সংযুি করণ) 

১৮৯১ ী াে  কিলকাতার একািধক সিচবালয় াগারেক সংিমি ত কিরয়া সংগিঠত হয় ‘ইি িরয়াল লাইে ির’। ইহার 
সবােপ া উে খেযাগ াংশ িছল গৃহ ম েকর াগার। ১৯৩০ ীঃ ৩০ জানুয়াির ক ালকাটা পাবিলক লাইে ির ও 
ইি িরয়াল লাইে িরর সংযুি করেণর পের ইি িরয়াল লাইে ির নােমই পিরিচত হইয়া াগার  া  রাড  
মটকাফ হেলর বতমান িঠকানায় ানা িরত হয় এবং ি তীয় িব যুে র সময় লাইে ির  এস ােনেডর ‘জবাকুসুম 

হাউেস’ ানা িরত হইয়ািছল (ড.কৃ পদ মজমুদার, ব ি গত া াতকার, জানুয়াির ৮, ২০২০)।  
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চূড়া  পযায়ঃ জাতীয় াগার, কালকাতা 

াধীনে ার ভারেত ১৯৫৩ সােলর ১ ফ য়াির ইে িরয়াল লাইে ির ন াশনাল লাইে ির নামাি ত হইয়া আিলপুেরর 
বলেভিডয়ার হাউেস ানা িরত হয় (বে াপাধ ায় ও িম , ২০০১)। 

 

৩.২ জাতীয়তােবােধর িবকাশ 

াতঃ রণীয় মনীষীেদর ৃিতিবজিড়ত ইিতহাস জািতর কােছ উ রকােলর ভিবষ েতর িদশা, সই িভতেক কালজয়ী 
করার য়াসই তার ি িতশীলতার িদকেকই াধান  দওয়া দয়, াগার তার জিবক বিশে ই ি িতশীল পিরকাঠােমা 
গিড়য়া তােল। ব ীয় সািহত  পিরষৎ ও রবী -ভারতী, জাড়াসঁােকা-র ভূিমকা এে ে  সিবেশষ িনধানেযাগ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইি য়ান ই উট অফ ম ােনজেম ঃ  

িস  এই িত ান র সূচনাও এক  ঐিতহ মি ত পুরেনা ভবেন, িব. . রােডর স  কুমার ঠাকুেরর (Prasanna 
Coomar Tagore) বাড়ীেতই তােদর াগার ও কাযালয় াপন হয়, পরবত  সমেয় িত ান  বতমােনর িঠকানায় 

ানা িরত হয় (পাথ সুবীর হ, ব ি গত া াতকার, জানুয়াির ৬, ২০২০)।  
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ব ীয় সািহত  পিরষৎঃ  

শাভাবাজােরর রাজা িবনয়কৃ  দব-এর বাসভবেন ব ল অ াকােদমী অ  
িলেটিরচার ৮ াবণ, ১৩০০ ব া  (২৩ জলুাই, ১৮৯৩ ীঃ)। পরবত  সমেয় 
ব ীয় সািহত  পিরষৎ নািমক পিরবতেন বতমােনর িঠকানায় ানা িরত হয় 
(ড.কৃ পদ মজমুদার, ব ি গত া াতকার, জানয়ুাির ৮, ২০২০)। 
 

 

রবী ভারতী, জাড়াসঁােকাঃ  

উ র কিলকাতার জাড়াসঁােকা ঠাকুরবাড়ী ঠাকুর পিরবােরর পতৃক িনবাস, 
অ াদশ শতেকর বড়বাজােরর িবখ াত শঠ পিরবােরর দান করা জিমেত ি  
ারকানাথ ঠাকুর এই ভবন  িনমান করান। বতমান রবী ভারতী 

িব িবদ ালেয়র িবদ ায়তন ও টগর িমউিজয়াম। িঠকানা ৬/৪ ারকানাথ 
ঠাকুর লন জাড়াসঁােকা, কলকাতা ৭০০০০৭। 

 

৩.৩ ি িতশীল উ য়ন ও ি িতশীল পিরকাঠােমাঃ 

িবড়লা ই াি য়াল অ া  টকেনালিজক াল িমউিজয়ামঃ পুরাতন 
ার রােডর এই ভবন র বতমান িঠকানা ১৯এ,  সদয় রাড। 

বাড়ী েত থাকেতন সেত নাথ ঠাকুর, ভারেতর থম আই.িস.এস.। 
ভবন  িবড়লােদর হ গত হওয়ায় িব ান ও যুি র সং হশালা 
তরীর িনিমে  ক ীয় সরকারেক অপণ করা হয়। ১৯৫৯-এর ২ ম, 

তদানী ন ক ীয় িব ান ও সং ৃ িতম ী মায়ুন কবীর উে াধন 
কেরন, পৗেরািহত  কেরন ভূতপূব মুখ ম ী ডাঃ িবধানচ  রায়2। 
 

2“সেত নাথ ঠাকুেরর বাড়ী”, . বেনিদ কলকাতার ঘরবাড়ী, আন , ২০০৮, পৃ.৭০ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

 

 

 

 

 

 

 

এছাড়াও িনে  কিতপয় িচি ত উদাহরণ উে িখত হইলঃ 

  

 
লােকনওয়ালেদ রলে শেনর ধান হল 

 
লােকনওয়ালেদ িমউিনিসপাল াগার 

  

 
িসেনয়া মধ যুগীয় এক  গিলপথ হেয় উেঠেছ 

জন াগার 

 
িতনমূ ত  ভবন এখন নেহ  মেমািরয়াল িমউিজয়াম ও 

লাইে ির 

 

৩.৪ ঐিতহ  ও পুরাতাি ক সুনামঃ  

জািতর গব তার ঐিতহ  ও পুরাতাি ক আদেশই সি িবত, ােনর পিরণত ম ল যখন া সংঘটেনর আদশ েক 
পিরণত হয় তখন তাহা ায় পিরণত হয় ি িতশীল াগেব। ি িতশীলতার এই জীব  উদাহরেণর অে ষণ-ই 
আমােদর বে র মুখ  উে শ । উদাহরণ প আমরা িনে া  িত ান েয়র উে খ কিরলাম। 

 

 

কাচিবহার রা য় াগারঃ  

কাচিবহােরর ভার া  কিমশনার কেণল হাউেটন (১৮৬৪-১৮৭৩)-এর 
সমেয় তদকালীন কাচিবহােরর ভূপ বাহাদরু মহারাজা নেৃপ  
নারায়েণর ব ি গত িবরল সং েহর সমাহাের ১৮৭০ ীঃ ‘নীলকুিঠ’-র 
ভবেন কাচিবহার রা য় াগার িতি ত হয়। পরবত  সমেয় 
মহারাজা নেৃপ  নারায়েণর হ গত হওয়ার াগার  ল া ডাউন হেল 

ানা িরত হয় (ড.কৃ পদ মজমুদার, ব ি গত া াতকার, জানুয়াির 
৮, ২০২০)। 
 

 

নহা  বি ম সং হশালা ও বি ম গেবষণা ক ঃ  

১৯৫৪ ীঃ ভারেতর খ াত কিব ও ঔপন ািসক সািহত  স াট 
বি মচ  চে াপাধ ায়-এর উপের গিড়য়া ওঠা এই াগার 
সং হশালা  (িব াস, তা. না.) আমােদর বে র তাৎপযেকই সমৃ  
কের। 
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৩.৫ অিব ৃতেচতনাঃ  

র ণােব েণর িবমাতৃসুলভ আচরেণ ৃিতিবজিড়ত ব  াপত  কােলর অতেল িব ৃত হেয় যায়। বপিরেত  পিরকি ত 
ব ব াপনায় তােক কালজয়ী কের তােল, এই র ণােব েণর পথ ধেরই সৃ  হয়, ি িতশীল াপেত র পিরকাঠােমা।  

  

  
 

রাজা রামেমাহন রায় মেমািরয়াল িমউিজয়াম 

 

৩.৬ সৃজনশীল পিরেবশঃ  

একজন নারী িশি ত হইেল যমন এক  পিরবার িশি ত হইেয় ওেঠ, আর একজন িশ ক িশি ত হইেল এক  সমাজ 
িশি ত হইেয় ওেঠ, সই সমােজ যিদ এক  সমৃ  াগার গিড়যা ওেঠ তাহা হইেল িনঃসে েহ সই সমাজ সৃজনশীল 
পিরেবেশর া  বহন কিরেব তাহেত কান সে হ নাই। 

  

  
 

রাজশাহী মহািবদ ালয়  
 

৩.৭ ি িতশীল াপত ঃ  

অিত া  বছেরর াকৃিতক ভােবও অনড় াপত ৈশল তার ািয়ে র সুদঢ়ৃতার মাণ দয়। তাই পিরকাঠােমা গত 
ি িতশীলতার পেথই ািয়ে র অিন য়তার  যখােন সাদা খাতা জমা দয়, আমরা িনি তভােব সই াপত েক 

াধান  িদেতই পাির। সমেয়র পথ ধেরই িফের দখা ইিতহােসর পাতায় যার উ লতা বতমানেক ভরসা জাগায় সখােন 
িনঃসে েহ কান জনিশ া িত ান িত াপন ি িতশীলতার িদকেকই স ান জানায়। 

 

নতাজী িরসাচ বু েরাঃ  

নতািজ ভবন, কলকাতা, নতািজ সুভাষ চ  বােসর পতৃক বািড়। 
এখােনই বতমােন নতািজ গেবষণা ক  (েনতাজী িরসাচ বু েরা)-
র সংর ণাগার এবং াগার  অবি ত। 
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বাংলােদেশর তাজহাট জিমদার াসাদ এখন 
এক  যাদঘুর 

 

খাজা আবদলু গিন কতৃক ১৮৭২ ীঃ িন ম ত 
বাংলােদশ াধীনতার পের ১৯৮৫ সােলই 

বাংলােদশ সরকার কতৃক এ  এক  যাদঘুের 
পিরণত হয় 

 

৪  াগািরকেদর ািয় তা হণ কিরবার িবষেয় উৎসািহতকরণঃ 

আমােদর াগািরকেদর পাশাপািশ পিতেদর াগারব বহােরর জন  অিভেযািজত ভবেনর িবেশষ তাৎপযতার 
স েক গিতশীল িচ াধারায় উৎসাহ দওয়া উিচৎ। ি িতশীলতা এক  াগােরর পে  ব জািতক পিরচেয়র অংশ 

েপ িত িন  হইয়া থােক। যাহা ায়শঃ ািত ািনক কমদ তার িমতব য়তার স ে ই ঘিন  তাহা নয়, াগার িলর 
কৗশলগত িদকেকও অ িুল িনেদশ কিরয়া থােক। ি িতশীলতার াত ািত ািনক শ ামলতার অনকূুেলই বহমান, 

তাহা ভবন িলর ঐিতহ মি ত কলাসুষমােক িতল ণ কিরেলই াত হয়। পিরেশেষ ইহা ব  কিরবার দাবী রােখ য 
এক  উ - িরয় পিরেবশ বা ব াগার িত াপেনর ও ািয়ে র ােথ অিধকতর উদারমন  হওয়া াসি ক। 
বা সং ানসং া  পদা ানসুরেণর ইহার থম পদে প। পুনব বহােরর ধনা ক িদক কবলমা  পিরব য়-সা য়’ই তাহা 
নয়, সৃজনশীলতার স েকও আমরা া াপন কিরেতই পাির। াগার ভবেনর পিরক নার িবষেয় াতঃ রণীয় 

াগার িব ানী ড. এস. আর. র নাথন তঁাহার ‘ াগার িব ােনর প সূ ’-এর থম সূ ঃ ‘  ব বহােরর জন ’, 
সূ ািতসূ  ভােব ব  কিরয়ােছন। 

 

উপসংহারঃ 

ি িতশীল াগার িত ার ল িব েুত পুরেনা ভবন িলর পুনব বহােরর সৗজেন  অ বত তা শ ামল- াগার 
পিরেবেশর ক পাথের িনখাত ণাল াের উপািধত, তাহােক আেরাও সু সািরত করাই পিরেবশ বা ব াগার 
পিরেষবার আদশ নিতকতা।   

 

সহািয়কাঃ 

প ীঃ 

 আকােদিম বানান উপসিমিত (স া)। (২০০৮)। আকােদমী বানান অিভধান (৬  সং)। কলকাতা: পি মব  বাংলা আকােদমী। 
 গাপালকৃ  পাহাড়ী। (১৯৯৭)। মুঘল যুেগ ভারত : ১৫২৬ ীঃ – ১৭০৭ ীঃ, (সংেযা. সং.)। কিলকাতা: ীতারা কাশনী। 

 জগেমাহন মুেখাপাধ ায়। (১৯৯২)। গেবষণা-প  অনুস ান ও রচনা। কলকাতা: আন । 
 জীবন মুেখাপাধ ায়। (২০০৩)। েদশ পিরচয়, (১৫দশ পিরমা. সং.)। কলকাতা: ভারতী। 
 দবািশস বে াপাধ ায় (েলখা) ও অলক িম  (ছিব)। (২০০১)। বেনিদ কলকাতার ঘরবািড়। কলকাতা: আন । 
 ফু চ  ঘাষ। (১৩৭১ব.)। াচীন ভারতীয় সভ তার ইিতহাস, (৪থ সং.)। কলকাতা: িসগেনট স। 
 িবমল কাি  সন। (২০১৩)। াগার ও তথ িব ােনর পিরভাষােকাষ: ইংেরিজ – বাংলা (২য় সং.)।  কলকাতা: ব ীয় াগার 

পিরষদ। 
 বীের  চ  বে াপাধ ায়। (১৯৮৭)।  ও াগার : সম  াগার িব ান, (২য় সং.)। কিলকাতা: া। 
 সুরভী বে াপাধ ায়। (২০২০)। গেবষণা : প িত ও করণ, (১০ম সং.)। কলকাতা: দ’জ পাব.। 
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মানিবক উৎসঃ 

 (ড.) কৃ পদ মজমুদার, া ন অধ াপক, াগার ও তথ িব ান িবভাগ, যাদবপুর িব িবদ ালয়। 
 পাথ সুবীর হ, া ন উপ- াগািরক, ইি য়ান ই উট অফ ম ােনজেম , জাকা। 

 

ওেয়ব উৎসঃ 

 অশীন িব াস। (তা. না.)। বি ম ভবন। 

 সং ার হল বি ম ভবন গেবষণা ক  সং হশালার। (২০২০, জানুয়ারী ১২)। আন  বাজার পি কা, 

http://bangiyasahityaparishat.com/about-us/ 

 

সংি  শ ঃ 

২য় –ি তীয় 

১০ম - দশম 

পিরমা. – পিরমা জ ত 

সং. – সং রণ 

সংেযা. – সংেযািজত  

তা. না. –তািরখ নাই 

পিরভাষাঃ 

আংিকক – Digital 

শ ামল াগার পিরেবশ –Green 
Library  Environment 

ি িতশীল াগার – Sustainable 
Library 

 

 

 

বিলেডর ২৩তম বা ষ ক সাধারণ সভা  
মাহা দ        সাম হায়দার চৗধুরী চয়ারম ান এবং শশাংক কুমার িসংহ মহাসিচব  
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বাংলােদশ াগািরক ও তথ ায়নিবদ 
সিমিত (েবিলড) তম বা ষ ক ২৩ এর 

২০২১ নেভ র ২৩ সাধারণ সভা গত 
তািরেখ ঢাকা িব িবদ ালেয়র শহীদ 
মুনীর চৗধুরী িমলনায়তেন 
অনুি ত হয়। অনু ােন সভাপিত  
কেরন সদ  িবদায়ী বিলড 

চয়ারম ান  হােজরা রহমান। উ  সভায় জনাব মাহা দ        সাম হায়দার চৗধুরীেক চয়ারম ান এবং শশাংক কুমার 
িসংহেক মহাসিচব িনবািচত কের ২০২১-২২ সশেনর জন  ১৭ সদেস র কাযকরী কিম  িনবাচন করা হয়।  

এছাড়া উ  সভায় দেশর াগািরকতা পশার উ য়েন কৃিত পূণ অবদােনর জন  ১১ জন িবিশ  
পশাজীবীেক ‘ বিলড স াননা’ দান করা হয়।  

হাস ্
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লাইে িরেত কাটার িফগােরর ব বহার 
অ রা আেনায়ার 
জিুনয়র এিস া  লাইে িরয়ান, ইনিডেপে  ইউিনভা স   বাংলােদশ 

 

লাইে ির সােয় /ম ােনজেম  পড়ােলখার মেধ  আমরা ায় সবাই কাটার িফগার স েক পেড়িছ বা এ িবষয় 

স েক েনিছ। কল না াের 'কাটার িফগার' ব বহার করেত লাইে ির েলােত সফটওয় ার থেক া  না ার অথবা 

বণমালা ব বহার করা হেয় থােক। কাটার িফগার তির করেত এক  সফটওয় ার ও এক  ওেয়বসাইেটর সােথ 

সফটওয় ার পিরিচিত হেবা। কাটার িফগার তিরর উৎস দু   নীেচ ব াখ া করা হেলা: 

 

১. িডউই কাটার া াম: 

এ  এমন এক  সফটওয় ার যা পদিব বা িশেরানােমর থম চার  অ র টাইপ করেল সই অনুযায়ী OCLC 
Four-Figure Cutter Tables এর উপর িভি  কের য়ংি য়ভােব কাটার িফগার ন র সরবরাহ করেব। এ 

সফটওয় ার  ায় িত  Windows অপাের ং িসে েমর সং রেণ ব বহার করা যায় তেব Macintosh 
অপাের ং িসে েম কাজ কের না।   এই সফটওয় ার  ািসিফেকশন করার সময় খুব সহেজ  সমেয় আইেটম 

ন র/ কাটার িফগার ন র তিরেত সাহায  কের। 

এ  ি  এক  সফটওয় ার যা য কউ ডাউনেলাড কের ব বহার করেত পারেব এবং কউ যিদ Cutter-Sanborn 

Four-Figure Table অথবা Cutter Four-Figure Table  অনযুায়ী কাটার িফগার না ার তির করেত চান 

তেব এ  ব বহার করেত পােরন। 

সফটওয় ার ডাউনেলােডর জন  OCLC এর িল  হেলা  

(https://help.oclc.org/Metadata_Services/WebDewey/Dewey_Cutter_Program?sl=en). তাছাড়া, 

এই িলংেক Dewey Cutter Program িনেদশাবলীও খুঁেজ পেত পােরন। 
 

 

িফচার  
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২. Kyle Banerjee এর ক াটালিগং ক ালকুেলটর: 

এই ওেয়বসাইট  মূলত লাইে ির অব কংে স িবষয়ক াস ন র, কাটার িফগার, িবিভ  কাড, এবং সাবেজ  

হিডং স েক জানেত সাহায  কের। এ  এক  ওেয়বসাইট (https://calculate.alptown.com/) যা িনেমা  

িবষয় েলা িনণেয় সাহায  কের থােকঃ 

 LC Cutter,  

 Geo Cutter,  

 Geo Area Codes,  

 Country Codes,  

 Language Codes RDA Content Types,  

 AACR2 Abbreviations,  

 MARC Variable Fields.  

 

এছাড়াও, এ  লাইে ির অফ কংে স সাবেজ  হিডং (LCSH) এবং মিডেকল সাবেজ  হিডং (MeSH) িবষয় 

িবে ষেণর জন  ব বহার করা যেত পাের। 

 অিধক , িনেচর িবষয় েলা স েক তথ  দান কের এই ওেয়বসাইট  িণিবন ােস সহায়তা করেত পােরঃ  

- লাইে ির অফ কংে স (এলিস) াস ন র  

- কংে স কে াল ন র (LCCN) টিবেলর লাইে ির 

- ন াশনাল লাইে ির অফ মিডিসন (NLM) 

 

পি ঃ  

 Anwar, A. (2021, November 16). Cutter Figure usage in the library. Retrieved from A 
Librarian Talk : https://alibrariantalks.blogspot.com/2021/11/cutter%20Figure.html 

 Banerjee, K. (n.d.). Retrieved from The Cataloging Calculator by Kyle Banerjee: 
https://calculate.alptown.com/ 

 OCLC. (2019, February 2019). Dewey Cutter Program - OCLC Support. Retrieved from OCLC: 
https://help.oclc.org/Metadata_Services/WebDewey/Dewey_Cutter_Program?sl=en 

 

(েলখা  লখেকর িনজ  লখা থেক অনিূদত) 

 

|১২ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

  
 
 
 

 
 

আিনকা তাবা ু ম লাইে িরয়ান ভেয়েসর স াদনা 
পষেদর সদস  িহেসেব যাগদান কেরেছন। এর 
আেগ িতিন দীঘিদন িফচার লখক িহেসেব ভেয়েসর 
সােথ যু  িছেলন।  

আিনকা তাবা ু ম বতমােন লালমা য়া মিহলা 
কেলেজর াগার ও তথ িব ান িবভােগ াতক 
৩য় বেষ অধ ায়নরত। িতিন নতুন নতুন চ ােল  

হেণর মাধ েম আ -উ য়ন  এবং পশাগত দ তা 
বৃি  করেত ভােলাবােসন।  

লাইে িরয়ান ভেয়েস পিরবাের আিনকা তাবা ু েমর 
যাগদান আমােদরেক আরও সমৃ  করেব বেল 

আশা করিছ।   

পিরবােরর নতুন সদস  

আিনকা তাবা ু ম 
সদস , স াদনা পষদ, লাইে িরয়ান ভেয়স   
 

 
 
 
 
 

সুি তা সাহা ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর ভাষক িহেসেব যাগদান কেরেছন। 

গত ৩১ সে র ২০২১ িতিন এই পেদ যাগদান কেরন।  

িশ াজীবেন জনাব সুি তা কুিড় াম সরকাির বািলকা উ  িবদ ালয় থেক মাধ িমক এবং কুিড় াম সরকাির মিহলা 

কেলজ থেক উ  মাধ িমেকর গি  পিরেয় ২০১৩ -রসশেন ঢাকা িব িবদ ালেয় ১৪ তথ িব ান ও াগার 

ব ব াপনা িবভােগ ভ ত  হন। িতিন এই িবভাগ হেত কৃিতে র সােথ ২০১৭ সােল াতক এবং ২০১৮ সােল াতেকা র 

িড ী অজন কেরন।   

নতুন যাগদান   

 

সুি তা সাহা 
ভাষক ,তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়   

 

পড়ােশানার পাশাপািশ াগার ও তথ িব ান িবষেয় িবিভ  সিমনার, ওয়াকশেপ যু  হেয় িতিন িনেজেক সমৃ  

কেরেছন। িশ াজীবেন কৃিত পূণ ফলাফেলর জন  িতিন মাঃ শহীদু াহ মেমািরয়াল গা  মেডল ২০১৮, কাইয়া 

মেমািরয়াল মিরট লারিশপ ২০১৮, লায়ন মাঃ জনাব আলী এবং ফারজানা জনাব গা  মেডল ২০১৭ অজন 

কেরন। বতমােন িতিন একই িবভােগ এমিফল গেবষক িহেসেব িনেজেক িনেয়ািজত রেখেছন। 

সুি তা সাহার নতুন এই অ যা ায় লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  হেত অিভন ন ও ভকামনা। 

 

|১৩ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

 

IFLA- WLIC আ জািতক সে লন ২০২২  
িব ব াপী াগার পশাজীবীেদর অন তম সংগঠন IFLA‘র ৮৭ তম 
আ জািতক সে লন আগামী ২৬-২৯ জলুাই ২০২২ আয়ারল াে র 
রাজধানী ডাবিলেন অনুি ত হেব। এ  IFLA ‘র বা ষ ক াগিশপ 

া াম যার এবােরর িথম – Inspire, Engage, Enable, Connect.   

এবােরর অনু ােনর কা অরগানাইজার-Library Association of 
Ireland  

িব ািরত জানুন https:// .2022ifla.org/  

 
 

 

 

ভেয়স ড ঃ  
জনাব মাঃ আ রু রিশদ, িনউি য়ার পাওয়ার া  

কা ািন বাংলােদশ িলিমেটেডর এিস া  ম ােনজার 

গত ২২ নেভ র পশাগত কােজ রািশয়ায় িগেয়েছন। িতিন 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িব ান ও যুি  

ম ণালেয়র অধীন  পপুর পারমাণিবক িবদু ৎ ক  

কে র আওতায় Acceptance inspection of 
training documents and training materials  

|১৪ 

পশাগত কােজ জনাব মাঃ আ রু রিশেদর রািশয়া গমন 
 

 

 

 

 

 

 

এর উে েশ  রািশয়া গমন কেরন। সখােন িতিন বাংলােদেশর িতিনিধ দেলর সদস  িহেসেব ২২ থেক 

২৯ নেভ র অব ান কেরন।  

জনাব রিশদ রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ হেত 

২০১৬ সােল াতক এবং ২০১৭ সােল াতেকা র িড ী লাভ কেরন। িতিন ২০১৯ সােল িনউি য়ার 

পাওয়ার া  কা ািন বাংলােদশ িলিমেটেডর Executive Apprentice (Department of 
Library & Documentation) িহেসেব যাগদান কেরন এবং ২০২১ সােলর ২৪ মাচ Assistant 
Mangager (Department of Library & Documentation) পেদ উ ীত হন।  

জনাব মাঃ আ রু রিশেদর পশাগত এই উৎকেষ লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবােরর প  থেক জানাই 

উ  অিভন ন।  
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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 ি তীয় পব। 

 

িফচার  

লাই ির 
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