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৪থ বেষ  

 
১৯৫৪ সােলর ৫ ফ য়াির ক ীয় পাবিলক লাইে িরর ার উে াচন করা হয়।  সরকাির-েবসরকাির াগার েলার 
কায ম আেরা গিতশীল করেত ২০১৭ সােলর ৩০ অে াবর মি সভার বঠেক এ িদন েকই জাতীয় াগার িদবস 
উদযাপেনর িস া  হণ হয় এবং পের তা পিরপ  আকাের জাির হয়। এরপর ২০১৮ সাল থেক িত বছর 
জঁাকজমকপূণ ভােব সারােদেশ াগার িদবস পািলত হেয় আসেছ।   

িত বছেরর মত এবারও ৫ ফ য়াির জাতীয় াগার িদবস পালেনর াপন জাির কেরেছ ম ীপিরষদ িবভাগ। 
এবােরর জাতীয় াগার িদবস ২০২১ এর াগান হল- সুবণজয় ীর অ ীকার িডিজটাল াগার।  
িদবস  উদযাপন উপলে  বাংলােদশ াগািরক ও তথ ায়নিবদ সিমিত (েবিলড)  “বাংলােদেশর াগার পশাজীবী 
ও িডিজটাল াগারঃ িতব কতা ও ত াশা” শীষক এক  ওেয়িবনার এর আেয়াজন কেরেছ।   

৫ ফ য়াির 
আজ জাতীয় াগার িদবস 

 

যুি র নতুন ধারায় াগােরর সুেযাগ সুিবধা বাড়ােনা হে : রা পিত 
রা পিত মা. আবদলু হািমদ বেলেছন, যুি র নতুন ধারার সােথ তাল িমিলেয় সরকার াগােরর অবকাঠােমাগত 
সুেযাগ-সুিবধা বাড়াে । ‘জাতীয় াগার িদবস-২০২২’ উপলে  এক  বাণীেত এ কথা বেলন। সং ৃ িত িবষয়ক 
ম ণালয় কতৃক ‘জাতীয় াগার িদবস-২০২২’ উদযাপেনর উেদ াগেক রা পিত াগত জানান। 
িতিন বেলন, এক  ানমন , সু র ও আেলািকত সমাজ গঠেন াগােরর ভূিমকা অপিরসীম। মানব-সভ তার 
সূচনা ও িবকাশ এবং ধারাবািহকতার অমূল  তথ াবিল পু ক ি ত থােক। াগার সই সংখ াতীত পু েকর িবপুল 
সমাহারেক ধারণ কের। মানেবর উপলি গত জীবনেবাধ স ক ত িজ াসা ও উ র াি র সবিকছু  হেয় 
উেঠ পােঠর মধ  িদেয়। বই পড়ার এই অবািরত সুেযাগ কের দয় াগার। গণ াগাের জনসাধারেণর অবাধ 

েবশািধকার িশ া, সং ৃ িত, কৃ  ও সামািজক উ য়েন পূণ ভূিমকা পালন কের থােক। 
রা পিত বেলন: তথ যুি র ব মুখী িবকােশর ফেল ইেল িনক য পািতর অিত ব বহার মানুেষর মননশীলতা 
এবং সৃজনশীলতােক ব াহত কের তােক যাি কতার মােঝ আব  কের রাখেছ। তথ যুি র চলমান বি ক 

াপেট াগােরর চিলত ধারণারও পিরবতন হেয়েছ। াগার এখন পােয়-চলা পথ পিরেয় যুি র 
মহাসড়েক পদাপণ কেরেছ। াগার েলােক িডিজটালাইেজশেনর মাধ েম ঘের বেসই অনলাইেন তথ  আহরেণর 
সুেযাগ সৃ  করেছ। িতিন আশা কাশ  কেরন এ সকল উেদ াগ ত ণ জ েক যাি কতার তা হেত মু  কের 

াগারমখুী হেত উৎসািহত করেব। 
িতিন বেলন: জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমােনর ে র সানার বাংলা িবিনমােণর জন  েয়াজন এক  
সুিশি ত ও আধুিনক িচ া-েচতনায় সমৃ  ানিভি ক জািত। গণ াগার অিধদ র দেশর লাইে িরসমূেহ 
‘ব ব ু  ও মুি যুে র কনার াপন’  কে র আওতায় এক হাজার সরকাির ও বসরকাির াগাের ব ব ু  ও 
মুি যু  কনার াপন করেছ, যা মহান মুি যুে র ইিতহাস এবং জািতর িপতার জীবন ও কমেক িশ -িকেশারেদর 
মেধ  ছিড়েয় িদেত পূণ ভূিমকা রাখেব। 
আবদলু হািমদ ‘জাতীয় াগার িদবস-২০২২’ উপলে  গৃহীত সকল কমসূিচর সা ব ক সফলতা কামনা কেরন। 

সূ ঃ চ ােনল আই অনলাইন  

রা পিতর বাণী  
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৫ ফ য়াির বাংলােদেশর জাতীয় াগার িদবস। 
গণ াগার অিধদ র দশব াপী িদবস  ২০১৮ সাল 
থেক পালন কের আসেছ। ২০১৭ সােলর ৩০ অে াবর 

মি সভা বঠেক িতবছর ৫ ফ য়াির জাতীয় াগার 
িদবস পালেনর িস া  হয়। দেশর জনগেণর পাঠাভ াস 
সৃ  এবং বৃি র পাশাপািশ সরকাির- বসরকাির 

াগার েলার কায ম আরও গিতশীল করেত, 
দশব াপী এ িদবস  উদয্াপন করা হেয় থােক। ২০১৮ 

সাল হেত িতবছর গণ াগার অিধদ র িতবছর  
 

মূল ব  

াগার িদবেসর 
উৎপি  ও াচীন িকছু 

াগােরর কথা 
আিনকা তাবা ু ম 
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াগার িদবস ক সামেন রেখ এক  াগান িনধারণ কের থােক। ২০২২ সােলর াগার িদবস এর 
িনধািরত াগান হে  -"সুবণজয় ীর অ ীকার, িডিজটাল াগার"।  
এ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর এক  অনন  উেদ াগ। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, 
গণ াগার অিধদ র ও িবিভ  আ জািতক সং ার িনেদশনায়, সহেযািগতায়, পৃ েপাষকতায় বাংলােদেশর 

াগার েলােত আমূল পিরবতন এেসেছ। উ ত িবে র াগার েলা তােদর ব বহারকারীেদর স ণূ েপ 
িডিজটাল াগার সবা দান কের। ঘের বেসই য কউ াগার সবা হণ করেত পােরন। াগার 
ধারণা  সূচনা ল  থেক এতটা স সািরত িছলনা। এর িপছেন রেয়েছ িব র ইিতহাস। পৃিথবীর ইিতহােসর 
মত াগােরর ইিতহাসও সুিব ৃত। ান ও তথ সাম ী  সংর ণ ও িবকােশর েয়াজনীয়তােক াধান  
িদেয় াচীনকাল থেক াগােরর যা া  হয় এবং কালপির মায় ধীের ধীের এর িবকাশ ঘেট। 
সভ তার আিদ কাল থেক মানষু কােনা না কােনা েপ ানেক সংর ণ করার জন  উদ ীব িছল। াচীন 
কােল াগারেক বলা হেতা ‘ ােটা লাইে রী‘। ঐিতহািসকেদর মেত াগােরর সু পাত হেয়িছল সংগৃহীত 
নিথসমূহেক সাজােনার মাধ েম। তখন াগার েলােত সংর ণ করা হত িবিভ  ধম য়, রাজৈনিতক, 
ব ি গত এবং বািণিজ ক তথ াবলী। মূলত াচীনকােল মি র েলােক ক  কের গেড় উঠত তখনকার 

াগার। ধম য় তথ  সংর ণ িছল তখনকার াগার েলার ধান উে শ । িমশর, ীস, রাম, ব ািবলন, 
প ােল াইন সভ তার াচীন আিদ িনদশন েপ সংরি ত হেয় এেসেছ সরকাির দিলল সমূহ। পরবত কােল 
যিদও পািরবািরক ও ব ি গত তথ  সং হশালায় রাখা হেতা। তেব স সময় কাগজ ও কািলর ব াবহার 

চিলত িছল না। পাড়ামা র ফলক ও িবিভ  গােছর পাতা িছল একমা  উপকরণ। মেসাপেটিময়া 
সভ তায় ৩০০০০ পাড়ামা র ফলক পাওয়া িগেয়িছল যা ায় পঁাচ হাজার বছেরর পুরাতন। াচীন 
িমশরীয় সভ তায় পাওয়া গেয়িছল ১৩০০ থেক ১২০০ ি পূবাে র প ািপরাস াল। এই আিদ 
িনদশন েলােত মূলত সমৃ  িছল ধম য় কািহনী, পৗরািণক উি  এবং ঐিতহািসক ঘটনা ারা। এই 
িনদশন েলার হাত ধেরই ধীের ধীের িবকািশত হেয়েছ াগার ধারণা । য াগার েলার হাত ধের 
কােলর িববতন ঘেটেছ তােদর স েক সংি  আেলাচনা হেয় যাক – 
 
আ রবািনপাল াগার : এই াগার  ি পূব ৭ম শতা ীেত িতি ত হেয়িছল। এর িত াতা িছেলন 
রাজা আ রবািনপাল। আধুিনক ইরােকর িনেনেভেত অবি ত, সাইট েত িবষয়ব  অনুসাের সংগিঠত িছল 

ায় ৩০০০০ িকউিনফম ফলক। এর মেধ  বিশরভাগ আকাইভাল নিথ, ধম য় ম  এবং পি ত পাঠ । 
তেব এেত ৪০০০ বছেরর পুরেনা "িগলগােমেশর মহাকাব " সহ বশিকছু সািহত কম রেয়েছ। বইে মী 
আ রবািনপাল ব ািবেলািনয়া সহ অন ান  অ ল থেক সািহত কম লুট কের তার াগার সং হ সমৃ  
কেরন। পরবত েত শ পে র হামলায় রাজ সহ সব িকছু ংস  হেয় যায়। তাি করা ১৯ শতেকর 
মাঝামািঝ সমেয় এ  আিব ার কের ংসাবেশষ দেখ অবাক হেয়িছেলন। উ ােরর পর ংসাবেশষ 

েলােক সংর েণর ব ব া করা হয়। বিশরভাগ ফলক এখন ল েনর ি শ িমউিজয়ােম রাখা হেয়েছ। 
মজার িবষয় হল, যিদও আ রবািনপাল তার অেনক ফলক অন ায় ভােব লুট করার মাধ েম সং হ 
কেরিছেলন, তবুও িতিন সসবেক র ণােব েণর জন  িবেশষভােব সেচতন িছেলন। িশলািলিপেত খাদাই  
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কের িলেখ িদেয়েছন কউ যিদ এই ফলক েলা চুির কের তেব দবতারা তােক ংস কের িদেবন। 
আনুমািনক ৬৩০ ি পূবাে র আ রবািনপােলর মৃতু র পর তার উ রািধকারীেদর মেধ  সা াজ  দখেলর 
িনিমে  গৃহযু  আর  হয়। পিরি িতর সুেযাগ িনেয় অ ািসরীয় সা ােজ র অ ভু  অেনক রাজ  আলাদা 
হেয় যায়। ৬১২ সােল শ েদর হােত রাজধানী িনেনেভর পতেনর সােথ সােথ পরা মশালী অ ািসরীয় 
সা ােজ র সমাি  হয়। অ ািসরীয়েদর িত তী  িবে ষ থেক শ রা িনেনভেক পুিড়েয় ছারখার কের দয়। 

াগার  চাপা পেড় স ােটর রাজকীয় াসােদর ল  দয়ােলর িনেচ। 
 
পারগামাম াগার :   রাজা এ ালাস ও তার পিরবােরর সদস েদর ারা ি পূব তৃতীয় শতা ীেত তুরে র 
পারগামােম এই াগার  িন ম ত হয়। এ  ীক ােনর দবী এেথনার িত উৎসগ কৃত এক  মি র 
কমে ে  অবি ত িছল। মি ের ৪  ক  িছল, এর মেধ  িতন  াগােরর জন  বরা কৃত  ও অবিশ  
ক  একােডিমক সে লেনর জন  সংরি ত িছল। এর সং হ সংখ া ায় ২০০০০০ িছল। পারগামাম 

াগার শষ পয  এতটাই িবখ াত হেয় ওেঠ য এ েক আেলকজাি য়ার াগােরর িত ী িহেসেব 
ভাবা হেতা। এমনিক কিথত আেছ য িমশেরর টেলমাইক রাজবংশ প ািপরাস এর বৃি েক ধীর করার আশায় 
পারগামােম প ািপরােসর চালান ব  কের িদেয়িছল। সাধারণত পাচেম  ও ভলাম এর তির লাইে ির 
উপকরণ এই পারগামাম লাইে িরেত বিশ িছল। পারগামাম লাইে িরর সং হ েলা িবষয় িভি কভােব 
িবন ািসত িছল এবং িত  ে র সূচী তির করা হেয়িছল। ফেল ব বহারকািররা সহেজ েয়াজনীয় 
উপকরণ খুঁেজ পত। ি পূব ১৩৩ অে  রামান সন বািহনী পারগামাম জয় কেরন এবং পারগামাম 

াগােরর সম  উপকরণ লুট কের িনেয় যায় িমশের। তারা পারগামােমর সই সং হ েলা িমসেরর রানী 
ি ওেপ ােক উপহার িহসােব দান কেরন। এই ভােবই হািরেয় যায় সকােলর িবখ াত পারগামাম লাইে ির।  
 
আেলকজাি য়ার াচীন াগার বা আেলকজাি য়ার রাজ- াগার : এ  িছল াচীন িবে র বৃহ ম 
ও সবেচেয় পূণ াগার িলর এক । এ  িমশেরর আেলকজাি য়া শহের অবি ত িছল। ি পূব 
তৃতীয় শতা ীেত িমশেরর টেলিমক রাজবংেশর পৃ েপাষকতায় এক  ধান িশ ােক  িহেসেব াগার  
গেড় উেঠিছল। এই াগার কৃতপে  িছল িমউিজয়াম নােম এক বৃহ র গেবষণা িত ােনর অংশ। 
এখােন াচীন িবে র ব  িবিশ  দাশিনক পড়ােশানা কেরিছেলন। এঁরা হেলন ইউি ড, আ ক িমিডস, 
ইরােটাি িনস , হেরািফলাস, এরািস াটাস, িহ ারাকাস, এেডিসয়া, পা াস, থওন, হাইেপিশয়া, 
আির ারকাস অফ সােমাস ও স  ক াথািরন। এই াগার িছল িমশেরর ঐ য ও মতার তীক। ৩০৯-
২৪৬ ি পূবাে  রাজা টেলিম ি তীয় িফলােডলফােসর রাজ কােল াগাের ৫০০,০০০-এরও বিশ 

াল িছল বেল ধারণা করা হয়। কিথত আেছ িববােহর উপহার িহেসেব পারগামাম াগােরর ২০০,০০০ 
াল মাক অ া িন ি ওেপ ােক উপহার িদেয়িছেলন। সারা পৃিথবী থেক বই ধার কের তার অনিুলিপ 

তির করা ও সই বই াগাের িনেয় আসার জন  এই াগাের কমচারী িনেয়াগ করা হত। অিধকাংশ বইই 
রাখা হয় প ািপরাস ােলর আকাের। তেব িঠক কত িল াল এই াগাের রি ত িছল তা জানা যায় 
িন। শ েদর হামলায় াগার পুেড় িগেয়িছল। যার ফেল ব  াল ও বই িচরতের ন  হেয় যায়।  
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আেলকজাি য়ার াচীন াগােরর অি কা েক সাং ৃ িতক ান ংেসর তীক িহেসেব আখ ািয়ত করা 
হয়। ক এই অি সংেযাগ ঘ েয়িছেলন তা িনেয়ও মতা র রেয়েছ। এই ংস িনেয় এক  জন িত হল, 
ব  বছর ধের লেত থাকা আ েন এই াগার িবন  হয়। স বত ৪৮ ি পূবাে  জিুলয়াস িসজােরর 
িমশর আ মেণর সময়, ২৭০ ি াে  আেরিলয়ান আ মেণর সময়, ৩৯১ ি াে  কপ ক পাপ 
থওিফলােসর িনেদেশ এবং ৬৪২ ি াে  িমশের মুসলমান আ মেণর সময় সংঘ ত পৃথক পৃথক 

অি কাে  আেলকজাি য়ার াগার স ূণ ভ ীভূত হয়।  
 
হাউজ অফ ওয়াইজডম বা া  লাইে ির অফ বাগদাদ : ইরােকর বাগদাদ শহর একসময় িবে র িশ া 
ও সং ৃ িতর অন তম ক  িছল। আ াসীয়েদর শাসনামেল ি য় নবম শতা ীর থম িদেক এই 

িত ান  িতি ত হয়। এই ান  তখন গিণত, জ ািত ব দ া, িব ান, িচিকৎসা এবং দশেনর উপর িলিখত 
ফা স , ভারতীয় এবং ীক পা ু িলিপেত পিরপূণ িছল। এক  িবশাল কে র চারিদেক পা ু িলিপ েলা 
সুসি ত অব ায় িছল।  বই িল মধ ােচ র শীষ পি তেদর কােছ এক  াকৃিতক আকষণ িহসােব 
সমাদতৃ িছল। তারা এর পা ু িলিপ েলােক অধ য়ন কের স িলেক আরবীেত অনুবােদর কাজ করেতন। 

াগার ব বহারকারী পি তেদর মেধ  গিণতিবদ আল-খাওয়ািরজিম, পিলম াথ িচ ািবদ আল-িকি  
অন তম িছেলন। হাউস অফ উইজডম কেয়কশ বছর ধের ইসলািমক িবে র বুি বৃি ক ায় ু ক  িহসােব 
দঁািড়েয়িছল িক  পরবত েত ১২৫৮ সােল মে ালরা বাগদাদেক দখল করার পর াগার র সােথ এক  
ভয়াবহ অন ায় ঘেট। কিথত আেছ এত বিশ বই টাইি স নদীেত ফেল দওয়া হেয়িছল য বইেয়র পাতার 
রেঙ নদীর পািন কােলা হেয় িগেয়িছল। 

তথ সূ  : উইিকিপিডয়া, িহি  ডট কম, গণ াগার ওেয়বসাইট 
কালাজ ছিব-ই ারেনট  
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IFLA  এবং ALIA র সােবক 
িসেড  ি ি ন 

ম াকাি েক (Christine 
Mackenzie) 

াগািরকতায় পূণ 
অবদান এবং পশাজীবী 
সংগঠন েলােত নতৃ  

দােনর জন  সাধারণ 
িবভােগ অে িলয়া 
সরকােরর স ানজনক 
Member (AM) পুর াের 
ভূিষত হেয়েছ। উে খ  
ম াকাি  ২০০৩-০৪ সশেন 
ALIA িসেড  এবং 
২০১৭-২০১৯ IFLA 

িসেড  িহেসেব দািয়  
পালন কেরন।   
িতিন ছাড়াও আরও ১৫৫ 
জন পশাগত জীবেন িবিভ  
অবদােনর কারেণ একই 
পুর াের ভূিষত হেয়েছন।  
 

IFLA  এবং ALIA র সােবক 
িসেড  ি ি ন 

ম াকাি  স াননায় ভূিষত 
 

শািফনুর সাগিরকার িপএইচিড 
িডি  অজন 

 
িমস শািফনুর সাগিরকা গত ২৪ িডেস র ২০২১ 
Japan Advanced Institute of Science and 
Technology (JAIST) এর Graduate School of 
Advanced Science and Technology হেত 
িপএইচিড িডি  অজন কেরেছন। তার গেবষণার 
িবষয় িছল “Design and Development of 
Video Aided Retention Support System for 
Enhancing Disaster Survival Skills (DSS) 
Among International Students” which is a 
tiny part of the system engineering mainly 
focused on “learning technology“.  
জনাব সাগিরকা ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও 

াগার ব ব াপনা িবভাগ হেত াতক ও াতেকা র 
িডি  অজন কেরন। িতিন দশ-িবেদেশর িবিভ  
গেবষণা ক  ও কনফােরে  অংশ িনেয়েছন।   
উে খ  জনাব শািফনুর সাগিরকা দরুােরাগ  
িলউেকািময়ায় আ া ।  
লাইে িরয়ান ভেয়স িমস শািফনুর সাগিরকার সু া  
কামনা করেছ।   
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বাংলােদশ াগার সিমিতর  
১৪তম বা ষ ক সাধারণ সভা 
ও আ জািতক কনফাের  

 

 
বাংলােদশ াগার সিমিতর আেয়াজেন 
আগামী ১১ ও ১২ ফ য়াির ২০২২ তািরখ 
িদ ইি িনয়াস ইনি উশন, বাংলােদশ 
(আইইিব), রমনা, ঢাকায় অনুি ত হেত 
যাে  "International Conference on 
the Role of LIS Professional in the 
4th Industrial Revoluation" শীষক 
আ জািতক কনফাের , াগার 
পশাজীবীেদর মহাসে লন এবং বাংলােদশ 

াগার সিমিতর ১৪তম বা ষ ক সাধারণ 
সভা। রিজে শেনর মাধ েম ১১ তািরেখ 
অনুি ত কনফাের েত অংশ নওয়া যােব 
এবং ১২ ফ য়াির বা ষ ক সাধারণ সভা 

ধুমা  ল াব সদস েদর জন  উ ু  
থাকেব।  
আ জািতক এই কনফােরে  িক নাট 
ি কার িহেসেব থাকেবন ইফলা িসেড  
বারবারা িলসন (Barbara Lison) এবং 
জাতীয় িব িবদ ালেয়র িডন েফসর ড. 
নািসরউি ন িমতুল । অিতিথ িহেসেব 
থাকেবন দশ িবেদেশর াগািরক এবং 
িশ ািবেদরা। রিজে শন এবং িব ািরত 
জানুন 
https://lab.org.bd/labicon2022/  
 

 কমশালা 

 
ভেয়স ড ঃ  
গত ৮ জানয়ুাির ২০২২ ঢাকা িব িবদ ালেয়র শহীদ 
মনীর চৗধুরী অিডেটািরয়ােম Global Center for 
Innovation and Learning (GCFIL), USA এর 
উেদ ােগ 'Techniques and Strategies for 
21st Century Intellectual Leadership' 
শীষক অধ িদনব াপী এক কমশালা অনিু ত হয়। 
অনু ান র সহেযাগী আেয়াজক িছল Dhaka 
University Research Society (DURS), 
Dhaka University Drama Troupe (DUDT) 
এবং Open Access Bangladesh.  

 
কমশালার িশ ক িহেসেব িছেলন জনাব শািকল 
মািলক, কা-ফাউ ার এ  িসইও, Global 
Center for Innovation and Learning 
(GCFIL), USA। অিতিথ িহেসেব িছেলন ডঃ মুিমত 
আল রিশদ, সহেযাগী অধ াপক, ফারিস ভাষা ও 
সং ৃ িত িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয় এবং জনাব 
কনক মিন ল ইসলাম, আহবায়ক ও িত াতা, 
ওেপন একেসস বাংলােদশ। কমশালার শেষ 
অংশ হণকারীেদর মােঝ সনদ দান করা হয়। 
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নতুন যাগদান নািব িবেত ভাষক পেদ যাগ 
িদেয়েছন ঢািবর তথ িব ােনর ৩ জন 

 
আেরিফন আলভী: নায়াখািল িব ান ও 

যুি  িব িবদ ালেয় ভাষক পেদ িনেয়াগ 
পেয়েছন ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও 

াগার ব ব াপনা িবভােগর ৩ সােবক 
িশ াথ । িতনজনই নািব িবর ই উট অব 
ইনফরেমশন সােয়ে স এর অধীেন তথ িব ান 
ও াগার ব ব াপনা িবভােগ ভাষক িহেসেব 
যাগ িদেয়েছন। 

ঢািবর তথ িব ান িবভােগর ‘১২-১৩ সশেনর 
মাঃ মাজাে ল ভুইয়া, ‘১৪-১৫ সশেনর মাঃ 

আিতকু ামান এবং একই সশেনর মাঃ 
সািকব িব াস িশ ক িহেসেব িনেয়াগ 
পেয়েছন। গত ৩ িডেস ের িনেয়াগ পরী া 

এবং ভাইভা অনুি ত হয় এবং ২৪ জানুয়াির 
তারা ভাষক পেদ যাগ দন। 
লাইে িরয়ান ভেয়স এর প  থেক তােদরেক 
উ  অিভন ন। 

তানজমুা আফিরন পাওয়ার ি ড 
কা ািন অব বাংলােদেশ যাগদান 

কেরেছন 

 
তানজমুা আফিরন পাওয়ার ি ড কা ািন অব 
বাংলােদেশ এর ত াবধােন জয়নগর িপিজিসিব 
উ  িবদ ালেয়র এিস া  লাইে িরয়ান 
(ে ল-২৩,০০০/-) পেদ যাগদান কেরেছন। 
গত ২৪ জানুয়াির িতিন এই পেদ যাগদান 
কেরন। 
জনাব তানজমুা রাজশাহী িব িবদ ালেয়র 
ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির 
ম ােনজেম  িবভাগ হেত কৃিতে র সােথ ২০১৮ 
সােল িবএসএস (অনাস) এবং ২০১৯ সােল 
এমএসএস (িথিসস) িডি  অজন কেরন। 
লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক তানজমুা 
আফিরনেক জানাই উ  অিভন ন। 

জনাব মাঃ আ ু াহ আল আলী গত ২৫ িডেস র ২০২১ তািরেখ ইনি উট অব 
লাইে ির এ  ইনফরেমশন সােয়  (ইিলস), ময়মনিসংহ এর অধ  (ভার া ) 
িহেসেব যাগদান কেরেছন। জনাব আলী রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন 
সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ হেয় ২০১৪ সােল অনাস এবং ২০১৫ 
সােল মা াস িডি  অজন কেরন। বতমােন িতিন জাতীয় িব িবদ ালয় গাজীপুের 
এম এ এস/ এম িফল গেবষক িহেসেব অধ য়নরত।   

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক জনাব মাঃ আ ু াহ আল আলীেক জানাই উ  অিভন ন।  

মাঃ আ ু াহ আল আলীর ইিলস, ময়মনিসংেহর অধ  (ভার া ) িহেসেব যাগদান 
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িফচার 

পশাজীবীেদর নতুন বই 
বছর ঘুের আবার এেলা ফ য়াির মাস। ফ য়াির মােনই অমর একুেশ েমলা। 
িতবােরর মেতা এবােরর বইেমলায়ও আসেছ পশাজীবী িশ ক ও াগািরকেদর 

একঝঁাক বই। আসুন এক নজের দেখ নওয়া যাক।  

বইেয়র নামঃ আলমপনা  
লখকঃ মা াক শরীফ 

অধ াপক, তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ, 
ঢািব।   

 লখেকর কথাঃ  
জালালুি ন মুহ দ আকবর। িহ ু ােনর দৗদ তাপ স াট, শৗয-বীয- িতপি েত অ িত ী, কবল অভাব 
এক পু স ােনর। অবেশেষ স চাওয়াও িমটল। সুিফ সাধক সিলম িচশিতর নােম পুে র নাম রাখেলন সিলম, 
িক  কখেনাই সিলম বেল ডােকনিন তােক। ডেকেছন শখুবাবা, বা শখুিজ। একসময় ি য়তম সই পুে র 
সে ও সৃ  হেলা দরূ । সিলমেক বাদ িদেয় তার পু  খস েক বসােত চাইেলন মসনেদ। িক  সিলেমর িনয়িতেত 
িছল িতিন স াট হেবন। নু ি ন মুহ দ জাহা ীর নাম িনেয় বসেলন মসনেদ।  হেলা মঘুল ইিতহােসর এক 
উ ল পব। 
ইরােনর ই াহান থেক ভাগ াে ষেণ িহ ু ােন আসার পেথ অভােবর কারেণ নবজাতক কন ােক রা ার পােশ 
ফেল িদেয় এেসিছেলন িমজা িগয়াস বগ। পের অনতু  হেয় িফের িগেয় দেখন, এক  কােলা সাপ ফণা তুেল 

আেছ মেয় র ওপর। জে র পরই পিরত , মৃতু র মুখ থেক িফের আসা সই কন ার নাম মেহ ি সা, মুঘল 
ইিতহােস িযিন নূরজাহান নােম খ াত। স াট জাহা ীেরর িবশতম প ী িহেসেব হেরেম েবশ কের বদেল িদেলন 
ইিতহােসর গিতপথ। 
আপাতদৃ েত স াট জাহা ীর আর তঁার ী নূরজাহান বগেমর অমর ম িনেয় এ উপন াস, িক  আদেত এ  
তার চেয়ও বিশ িকছু। সেতেরা শতেকর গাড়ার িদেক ভারতবেষর ইিতহােসর অনপুু  এক দিলল এ । সত  
য কখনও কখনও ক নার চেয়ও চমক দ তারই এক িনদশন। 

বই  কাশ কেরেছ অে ষা কাশন। ি  অডার করা যাে  রকমািরেত।  
ি -অডার িলংক: https://www.rokomari.com/book/224009/alampanah 
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বইেয়র নামঃ িফের দখা: বিন ইসরােয়ল  
লখকঃ রিফকুল ইসলাম  

লাইে িরয়ান, (৩৬ তম িবিসএস নন-ক াডার) 
ফিরদপুর ইি িনয়ািরং কেলজ, ফিরদপুর। 
 
লখেকর কথাঃ  

cÖvK-BmjvwgK Avgj ej‡Z GKwU e¨vcKwfwËK mgq mgy`ª‡K eySvq|  gynv¤§` mv. Gi beyIqvZ cÖvwßi 
c~‡e©Kvi †_‡K cÖ_g gvbe Av`g ch©šÍ| G‡`i mevi ag© Bmjvg n‡jI Aaybv `ywbqvq wU‡K Av‡Q ïay 
`y‡Uv ag©| Bûw` I wLª÷ ag©| G `y‡Uvi mv‡_ Bmjv‡gi wgj-AwgjI A‡bK †ewk| msNvZ msNl©I G 
`y‡Uvi mv‡_| G `y‡Uv a‡g©i c_Pjv bwe BmivBj AvjvBwnm mvjv‡gi ev‡iv mšÍv‡bi nvZ a‡i| Avi Zv‡K 
Dc¯’vcb Ki‡Z n‡j AviI wKQzUv †cQ‡b †h‡Z nq| Beªvwng AvjvBwnm mvjvg ch©šÍ| Zvi mgq †_‡g 
ïiæ K‡i wcÖqZg bwe gynv¤§` mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi AvMgb ch©šÍ, G ̀ xN© mg‡qi ivóªxq e¨e¯’v, 
ag©xq ixwZ-bxwZ I ̀ k©b-ms¯‹…wZi BwZnvm wb‡q G eBwU †jLv| agx©q welq QvovI, Bmiv‡qj AvRI GKwU 
R¦jšÍ Bmy¨| AvRI Zvi †jwjnvb wkLv evZv‡m Kve©b WvB A•vBW Qovq| ZeyI G BwZnvm w`b w`b cÖvmw½K 
n‡q IV‡Q| eBwUi welq e¯` ewb-Bmiv‡qwj †Kw›`ªK nIqvq GwUi bvg ivLv n‡q‡QÑ Ôwd‡i †`Lv : ewb-
Bmiv‡qjÕ|   

eBwU m¤ú~Y© cÖwgZ evsjv fvlvq †jLv| d‡j eûj cÖPwjZ Øxb, nhiZ, bex, ivm~j, n¾¡, KvÕev, Inx, 
nv`xm,Aviex, Bs‡iRx, Kzivb, KziAvb ivbx, ivYx BZ¨vw` k‡ãi cÖwgZiƒc †jLv n‡q‡QÑ w`b, nRiZ, 
bwe, ivmyj, nR,Kvev, Iqvwn, nvw`m, Aviwe, Bs‡iwR, †KviAvb I ivwb| Avjøvn k‡ãi mv‡_ KviK-
িবভি র cÖ‡qvM NU‡j †mLv‡b D”PviY mnR Kivi Rb¨ ïay ÔAvjøvÕ kãwU e¨envi Kiv n‡q‡Q|   

eBwU‡Z e¨envi Kiv n‡q‡Q wPÎ, Qwe I g¨vc| NUbv Zz‡j Avbv n‡q‡Q µgavivi Q‡›`i †fZi w`‡q| 
GwU‡Z _vKv Z_¨ I ZË¡ wbLyu`fv‡e wbiæc‡Yi Rb¨ h_vmv_¨ †Póv Kiv n‡q‡Q| mv‡_ mv‡_ cÖwZwU NUbvi 
†idv‡iÝ Zz‡j †`Iqv n‡q‡Q| eBwU‡Z i‡q‡Q `kwU ce©| c‡e©i Aaxb i‡q‡Q †gvU AvUwÎkwU Aa¨vq| 
†Kvb m~PxcÎ ivLv nqwb| ৯৩wU MÖš’ I I‡qe mvB‡Ui mn‡hvwMZv †bIqv n‡q‡Q eBwU iPbvq| hv eBwUi 
†k‡l mwbœ‡ewkZ n‡q‡Q| ïiæ‡Z GKwU mvi ms‡ÿcI Zz‡j aiv n‡q‡Q|  

কারআন nvw`‡mi AvÿwiK Abyev‡`i cvkvcvwk wKQz wKQz ‡ÿ‡Î fvevbyev`, Avevi KLbI mgv©_K 

AvqvZ‡K †idv‡iÝ wn‡m‡e MÖnY Kiv n‡q‡Q| nvw`‡mi weeiY Lye eo n‡j ms‡ÿ‡c cÖvmw½K welqwU 
Zz‡j Avbv n‡q‡Q| BwZnv‡mi mv‡_ m¤úw©KZ †KviAv‡bi wKQz wKQz NUbv I welqe¯`i cÖPwjZ evB‡ej 
I Zvdwm‡ii evB‡i wM‡q wbR¯^ ch©‡eÿY I `„wófw½i AeZviYv Kiv n‡q‡Q| hv B‡Zvc~‡e© †KD Pqb 
K‡i‡Qb e‡j Avgvi Rvbv †bB| eBwU GKv‡WwgK wn‡m‡eI we‡eP¨ n‡Z cv‡i| eBwU‡Z wel‡qi ˆØZZv 
cwinvi Kiv n‡q‡Q| ms‡ÿc Kivi cÖqvm wQ‡jv wbišÍi| ZeyI GKwU L‡Ð cÖKvk Ki‡j ‡mwUi ¯^v¯’¨ fvwi 
n‡q DV‡Z cv‡i, G Avk¼vq ̀ ywU L‡Ð cÖKvk Ki‡ev| Z‡e GwU cÖ_g LÐ| Beªvwng †_‡K †beyPv`‡bRv‡ii 
AvµgY ch©šÍ| Avkv Kwi eBwU evsjv mvwn‡Z¨ GKwU bZzb gvÎv †hvM Ki‡e| Bbkvjøvn| 
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বইেয়র নামঃ আধুিনক ব বহািরক িণকরণ-         
         Modern Practcal Classification   
লখকঃ  

আিনসুর রহমান  
ডপু  লাইে িরয়ান, ঢাকা িব িবদ ালয় াগার  

 
আিনতা হেলন 

ভাষক, াগার ও তথ িব ান িবভাগ, জাতীয় 
িব িবদ ালয়  
  

লখেকর কথাঃ  
তথ  বােহর এই যুেগ সিঠক তথ  তম সমেয় পাঠেকর হােত তুেল দওয়াই হে  ব বহািরক িণকরেণর 
মৗিলক কাজ। এ কাজ  একজন িণকারক কান না কান িণকরণ ীেমর সহায়তায় পিরকি ত ধারণা 

অনযুায়ী পু েকর িণসংখ া তির কের থােকন। াগার হাক বা ব  জগতই হাক, মানুষ তার িবচার বুি  
েয়াগ কের এ িবভাজন কায স াদন কের থােক। ব বহািরক িণকরণ াগার ও তথ িব ান িবষেয়র এক  

মৗিলক ও অিত পূণ ব বহািরক িবষয়। সমেয়র সােথ তাল িমিলেয় বতমােন সকল িশ া িত ােন 
িডিডিস’র ২৩তম সং রেণর উপর িভি  কের পাঠদান করেছ এবং াগার েলােতও ২৩তম সং রেণর উপর 
িভি  কের পু ক িণকরণ করা হে । 
‘আধুিনক ব বহািরক িণকরণ’ বই  িডউই দশিমক িণকরণ (িডিডিস) প িতর ২৩তম সং রণ অনযুািয় 

িণসংখ া গঠন ি য়ার িবিভ  িনয়ম-কানুন সহজ, সাবলীল ও া লভােব উপ াপন করা হেয়েছ। সেবাপির 
পু ক  াগার ও তথ িব ােনর সকল িশ াথ  ও াগার পশাজীবীেদর ব বহািরক িণকরেণ কাি ত 
চািহদা পূরণ করেত স ম হেব বেল আশা করিছ। 
বই  ব বহািরক হওয়ায় অেনক িণসংখ া গঠন ও না ার িবে ষণ অ ভু  হেয়েছ। িণসংখ া গঠন বা 
না ার িবে ষেণ িকছু অিন াকৃত ভুল  থাকেত পাের। স ািনত পাঠক ও াগার পশাজীবীেদর স েলা 

মা সু র দৃ েত দখার ত াশা করিছ। আমরা তােদর গঠনমলূক পরামশ ও মতামেতর ত াশায় রইলাম। 
পিরেশেষ, বই  যথাযথভােব স  করেত পারায় মহান আ া  তায়ালার িত অেশষ কিরয়া ও বাবা-মােয়র 

িত িবেশষ কৃত তা াপন করিছ। 
বই  কািশত হেয়েছ ধরলা পাবিলেকশ  থেক। আ হী পাঠকগণ বই  সং হ করেত পােরন। 
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বইেয়র নামঃ মৗতাত  
লখকঃ নুসরাত সুলতানা 

এিস া  লাইে িরয়ান, িমিলটাির 
ইনি উট অব সােয়  এ  
টকেনালিজ (এমআইএস ) 
লখেকর কথাঃ  

নাগিরক জীবনেক িনয়তই পা া িদেত হয় ঘিড়র 
কঁাটার সে । িতর া ম ণালেয়র কমজীবী 
মােকও দৗড়ােত হয় ঘিড়র কঁাটার সােথ 

িতেযািগতা কেরই। তারপরও অগিনত ভাবনারা 
িনত  হামলা কের মি ে র িনউরেন। কািহনী জট 
পাকায়, চির েলা কােন কােন অিবরাম বেল যায়, 
'আমােক আঁেকা িনিবড় ভােলাবাসায়'। এই জগেত 
িবরাজমান ব াথা, বদনা, ম, অে ম, সমেঝাতা 
সব িকছুই সমেয়র শরীর জেুড় মূ ত মান। অ গত 
লখক  তাই িবেভার থােক সৃ র নশায়। বা েবর 

সব দাবী িম েয়ও তার বসবাস ওইসব গে র 
চৗহি েত। মৗতাত সইসব ভাবনা, কািহিন আর 

চিরে র িকছু িনিবড় সি েবশন। পাঠক এই গ  
নায় মৗিলক ও িনখঁাদ জীবন আর আন -

বদনােক খুঁেজ পােব এটা িলিখেয় ও কাশেকর 
যুগপৎ ত াশা। 

কাশকঃ হিরৎপ   
দঃ শ ই মামুন 

 

 
বইেয়র নামঃ বই পড়া  
লখকঃ মা. রাকনু ামান খান  

লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, 
জয়পুরহাট   

 
বইেয়র নামঃ িভ  ভুবেন   
লখকঃ আিসফ মাহতাব পােভল   

সহকারী পিরচালক (উ য়ন ও আইিস ) 
গণ াগার অিধদ র, ঢাকা।  
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বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিতর িতন জলা কিম  অনুেমাদন 
বাংলােদশ িবদ ালয় াগার সিমিতর ফনী, নারায়ণগ  জলা ও চ াম মহানগর কিম  অনুেমাদন করা 
হেয়েছ। সিমিতর সভাপিত এ এফ এম কাম ল হাছান ও সাধারণ স াদক (ভার া ) আিবদ হাসান া িরত 

স িব ি  এ তথ  জানােনা হয়। 

 
িব ি েত ফনী জলায় সভাপিত িশবু কুমার দবনাথ, সাধারণ স াদক মাঃ গালাম িকবিরয়া, নারায়ণগ  
জলায় সভাপিত মাঃ আেনায়ার হােসন, সাধারণ স াদক মাঃ আল আিমন, সাংগঠিনক স াদক মাঃ িমরাজ 

িময়া, চ াম মহানগর কিম েত সভাপিত  মুনমুন জাহান ও সাধারণ স াদক করা হয় মাঃ আিজজলু হক 
বাহারেক।  
ফনী জলায় সহ-সভাপিত িনজাম ওয়াদদু, সােলহ উি ন, কাজী নজ ল ইসলাম, িবধান মজমুদার, িদদার 

আলম,যু  সাধারণ স াদক ইকবাল হােসন ও ফেয়জ আহেমদ, সাংগঠিনক স াদক পযায় েম মাসুদ 
আলম,আ লু কােদর ভ ও ইয়াকুব হােসন, কাষাধ  জসিমন সুলতানা,দ র স াদক আলা উি ন চৗধুরী, 

চার ও কাশনা িবষয়ক স াদক মাওলানা জািকর হােসন, তথ  ও গেবষণা িবষয়ক স াদক বাবুল ইসলাম, 
িডিজটাল ও যুি  িবষয়ক স াদক আহসান উল াহ, াগার উ য়ন িবষয়ক স াদক মাঃ সাইফুল ইসলাম, 
জন সংেযাগ িবষয়ক স াদক আজমীর হােসন, বসরকাির উ য়ন িবষয়ক স াদক আ রু রা াক, কমসূচী 
উ য়ন ও বা বায়ন িবষয়ক স াদক আ লু মািমন, িশ া িবষয়ক স াদক ইমরান হােসন, আইন িবষয়ক 
স াদক শরীয়ত উল াহ, ীড়া িবষয়ক স াদক আ লু মািমন মজমুদার, িশ ণ িবষয়ক স াদক মাঃ 
জিসম উি ন এবং িনবাহী সদস রা হেলন মাঃ মজন,ু মাঃ জািহদ হাসান, মা রানী মজমুদার, ফরদাউস আরা, 

াথনা রানী মজমুদার ও নীিলমা দাস। 
 

চ াম মহানগর কিম েত সহ-সভাপিত জসিমন সুলতানা, মা াক আহেমদ, লুৎফুন নাহার, মাঃ শাহাদাৎ 
হাসাইন ও মায়রা বগম, যু  সাধারণ স াদক িম ু  দবনাথ ও মায়রা আ ার সািব,সাংগঠিনক স াদক 

পযায় েম হলাল উি ন, সািবহা সুলতানা, মাঃ বাবুল হক, কাষাধ  নাজমা আ ার, দ র স াদক মাঃ 
শামসুল হক, চার ও কাশনা িবষয়ক স াদক ইরফানুল ইসলাম, তথ  ও গেবষণা িবষয়ক স াদক মা ফা 
জা াত, িডিজটাল ও যুি  িবষয়ক স াদক ফারজানা রােকয়া িম, াগার উ য়ন িবষয়ক স াদক মাঃ 
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নু ল ইসলাম, জন সংেযাগ িবষয়ক স াদক মৗসুমী দব বমন, বসরকাির উ য়ন িবষয়ক স াদক মাইরা 
বগম, কমসূচী উ য়ন ও বা বায়ন িবষয়ক স াদক মাঃ আবু তােহর, িশ া িবষয়ক স াদক মাঃ জয়নাল 

আেবদীন, আইন িবষয়ক স াদক মাঃ আঃ হািমদ িময়া, ীড়া িবষয়ক স াদক কািহনূর আ ার, িশ ণ 
িবষয়ক স াদক মাঃ আয়ূব এবং িনবাহী সদস রা হেলন জিমর উি ন, ই ারা ভ াচায ও িবিব রিহমা, বাকী িতন 
জন সদস  পদ জলা কিম  পূরণ করেবন।  
তাছাড় নারায়ণগ  জলার সভাপিত ও সাধারণ স াদকেক আগামী ১মােসর মেধ  পূণা  কিম  কের ক ীয় 
কিম র িনকট রেণর িনেদশ দান করা হয়। 

সূ ঃ দিনক িশ া  
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