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০৩ 

৪থ বেষ  

পাঠ িবমুখতা ও 

আমােদর দায় 

 
সা াদুল কিরম 

স িত িবিবিস বাংলা এক  িতেবদন কাশ কেরেছ যার িশেরানাম হেলা – ‘পাবিলক লাইে ির : িবমুখ পাঠক ফরােত কী 

করেছ কতৃপ ? ’ িতেবদন েত বলা হেয়েছ, গত এক দশেক বাংলােদেশ পাবিলক লাইে িরেত পাঠেকর সংখ া অেনক কেমেছ। 

এরকম খবর বা িতেবদন মােঝ মােঝই িবিভ  গণমাধ েম উেঠ আেস। এসকল িতেবদন েলােত পাঠক কেম যাওয়ার নানামুখী 

কারণ খুঁেজ বর করা হয়। যার মেধ  অন তম কারণ িহেসেব য েক দখােনা হয় স  হেলা- আমােদর পাঠাভ াস কেম যাওয়া। 

তাছাড়া যুি র মবধমান আিধপত , লাইে ির েলার নানা রকম সীমাব তা, অবসর সমেয়র অভাব, িসেলবাস কি ক লখা-

পড়ার চাপ এবং সেবাপির ভাগবাদী জীবন ব ব ার আ াসন উে খেযাগ  কারণ িহেসেব িচি ত করা হয়। আেলাচ  বে , 

আমােদর পাঠাভ াস কেম যাওয়া স েক আমার িকছু পযেব ণ আপনােদর সামেন উপ াপেনর চ া করেবা।   

  

থমত: পাঠ িবমুখতার িচ  উপ াপন করেত িগেয় আমরা সাধারণত কী কির? আমরা লাইে ির েলার ক ণ িচ  তুেল ধের 

দািব কির য, আমােদর পাঠাভ াস কেম িগেয়েছ। অথাৎ আমরা বলেত চাই যেহতু আজকাল মানষু লাইে িরেত খুব একটা যায় 

না সেহতু বঝুা যায় আমােদর পাঠাভ াস কেমেছ। আমার কােছ মেন হয় িবষয়  িনেয় িভ ভােবও িচ া করার অবকাশ রেয়েছ। 

লাইে িরেত পাঠক কেম যাওয়া আর পাঠাভ াস কেম যাওয়া এক কথা নয়। নানা কারেণই আজকাল মানুষ লাইে িরেত যাে  

না। স  িভ  িবষয় িক  এেথেকই মািণত হয় না য,  আমােদর পাঠাভ াস কেম িগেয়েছ।  

 

ি তীয়ত: পাঠ বলেত আমরা আসেল কী বুঝােত চাই স ও পির ার করেত হেব। পােঠর সং া, উে শ , ধরণ ও পিরিধ অেনক 

িব ৃত অথচ এই শ েক আমরা সংকীণ অেথ বুেঝ থািক। এিবষেয় আমরা ‘পাঠ, পাঠাভ াস ও পাঠক’ িশেরানােমর অন  এক  

বে  িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। সুতরাং এখােন আর িকছু বলিছ না। ল ণীয় িবষয় হেলা- িশ ায়তিনক বই (Academic 

Book), সংবাদপ  বা সামিয়কী, চাকুরীর িতমূলক বই-পু ক, গেবষণা ও কমজীবেনর েয়াজনীয় বই পড়াও য একধরেণর 

পাঠ, তা আমরা ীকার করেত চাই না। যিদও িবিভ  উে শ  বা কারেণ আমরা পড়ােলখা কির যমন: িড ী অজন, চাকুরী লাভ, 

ানাজন, িবেনাদন, গেবষণা, জীিবকার তািগদ ইত ািদ।   

  

দ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স ০৪ 

তৃতীয়ত: পাঠ সাম ী, পােঠর উপকরণ বা মাধ ম িনেয়ও আমােদর মােঝ অ তা রেয়েছ। আমরা সাধারণত কাগেজর পেট 

অংিকত িলিপ আওড়ােনােকই পাঠ বা পড়া বেল িবেবচনা কির। অথচ আজকাল যুি  িনভর িবিভ  মাধ ম ব বহার কেরও য 

পড়ার সুেযাগ তির হে ; স েক অ ীকার কির বা িবেবচনায় িনেত কাপণ  কির। 

 

হঁ া, পাঠাভ াস কেমেছ বলেত মাটাদােগ আমরা যা বুঝােত চাই তা হেলা: থমত: সৃজনশীল বই পােঠর অভ াস কেমেছ। অথাৎ 

িশ ায়তিনক বা কমজীবেনর েয়াজন ব তীত আমরা পিড় না। মথ চৗধুরীর ভাষায় – “আমােদর িশি ত স দায় মােটর 
উপর বাধ  না হেল বই শ কেরন না। ছেলরা য নাট পেড় এবং ছেলর বােপরা য নিজর পেড়ন, স দুইই বাধ  হেয় 
অথাৎ পেটর দােয়। সইজন  সািহত চচা দেশ একরকম নই বলেলই হয়, কননা সািহত  সা াৎভােব উদরপূ ত র কােজ 

লােগ না।” এর পছেন অবশ  িকছু কারণও রেয়েছ। যমন: 
 

(১) আমােদর দেশ বিশরভাগ পিরবাের পড়ার কান চচা নই এবং তারা এর েয়াজনীয়তাও অনুভব কেরন না। যখােন 

শরীের চািহদা ( ুধা) মটােতই আমরা ব িতব  সখােন মন বেল য িকছু একটা আেছ এবং তারও য খাদ  েয়াজন এই 

সত ই তা আমরা জািন না। তাহেল পড়ার চচাই বা থাকেব কন?  
 

(২) যারাও পড়া- লখার  উপলি  কেরন তারাও িশ ায়তিনক পড়া বা িসেলবােসর বাইেরর পড়ােক অ েয়াজনীয় ও 

িতকর মেন কেরন। আর এর পছেন রেয়েছ ভুল বাতা। যমন পড়ােলখার  বাঝােত আমােদরেক ছাট বলা থেকই 

শখােনা হয় ‘পড়া- লখা কের য, গািড়- ঘাড়া চেড় স।’ অথাৎ পড়া- লখার উে শ ই ভুলভােব শখােনা হেয়েছ। অথচ ড. 

মুহ দ শহীদু াহ বেলেছন-“ িশ ার উে শ  মনুষ ে র িবকাশ করা, চাকুরী বা ধ ু ানাজন নয়।”   ভােলা মানুষ হওয়ার জন , 

সত  ও সু েরর পূজারী হওয়ার জন  য পড়েত হয় তা আমােদর শখােনা হয় না।  
 

(৩) আমােদর িশ া িত ান েলা এবং িশ কগণও িসেলবােসর িন দ    কেয়ক িবষেয়র বাইেরও য ােনর িবশাল 

জগৎ রেয়েছ তার স ান িদেত পােরন না বা দন না। 
 

(৪) পড়া কাজ েকই আমােদর িশ া িত ান েলা িনরান  ও িবরি কর কােজ পিরণত কেরেছ। য কথা  মথ 

চৗধুরী বেলেছন শতবছর পূেবই, “আমােদর ু ল কেলেজর িশ ার প িত িঠক উে া। সখােন ছেলেদর িবেদ  গলােনা 
হয়, তারা তা জীণ করেত পা ক আর নাই পা ক। এর ফেল ছেলরা শারীিরক ও মানিসক ম াি েত জীণ শীণ হেয় কেলজ 
থেক বিরেয় আেস।”  পড়ার মেধ  য আন  রেয়েছ সই আন েক আমরা ভয় ও িবতৃ ায় পিরণত কের ফেলিছ। ফল প 

একবার য ছেল  িবদ ালেয়র গি  পেরায়, পড়ার সােথ তার সকল স ক তখনই চুেক যায়। এজন ই বাধ কির কিব  

রবী নাথ ঠাকুর বেলিছেলন –“ বাল কাল হইেত আমােদর িশ ার সিহত আন  নাই। কবল যাহা িকছু িনতা  আবশ ক 
তাহাই ক  কিরেতিছ। তমিন কিরয়া কােনা মেত কাজ চেল মা , িক  মেনর িবকাশ হয় না।”    
 

(৫) মজার িবষয় হেলা Academic Book বা িশ া িত ােন য বই েলা পড়ােনা হয় তার বাংলা পিরভাষা কেরিছ 

‘পাঠ বই’। এক অেথ যার মােন দঁাড়ায় - িবদ ালেয় পড়ােনা হয় না এমন সকল বই হেলা অপাঠ । অবেচতনভােবই এই ভুল শ  

আমােদরেক সৃজনশীল বই পােঠ অনুৎসািহত করেছ। 
 

(৬) সৃজনশীল পড়ােলখা, সািহত  চচা, গেবষণা এরকম কাজেক আমরা সামািজক ও রা য়ভােব মূল ায়ন কির না। য 

কারেণ িব মােনর লখক, কিব, সািহিত ক, গেবষক বা িব ানী আজ আর আমােদর দেশ জ  িনে ন না। তাই আমােদর 

ছেল-েমেয়রাও আজ আর লখক, কিব, সািহিত ক, গেবষক, িব ানী বা এরকম সৃজনশীল মানুষ হেত চায়না। 
 

(৭) আমােদর পড়ােলখার মূল উে শ ই থােক অথ উপাজন। তাই অথমূেল  িবিনময় নই বা য সকল পু ক পােঠ সরাসির 

অথ লাভ হয়না স পড়ায় আমােদর আ হও শূণ । অথচ মহা া গা ী বেলেছন - “িশ া জীিবকা উপাজেনর পথ বেল ধের নওয়া 

আমার সামান  বুি েত িনচু বৃি  বেল বাধ হয়।” 
 

(৮) সেবাপির পিরবার, িশ া িত ান, কমে , সমাজ ও রা  ব ব ার কাথাও সৃজনশীল সািহত  পােঠর অনুকূল 

পিরেবশ না থাকাই আমােদরেক পাঠ িবমুখ জািতেত পিরণত করেছ। 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স ০৫ 

ি তীয়ত: পাঠাভ াস কেমেছ বলেত আমরা যা বুঝােত চাই তা হেলা - কাগেজ মুি ত বই ও অন ান  পাঠসাম ী পড়ার অভ াস 

কেমেছ। তার কারণ আমরা সবাই জািন, তথ  যুি র িনত -নতুন আিব ার ও সহজলভ তা। এই িচ  য ধু এখনই 

পিরলি ত হে  তা িক  নয় বরং ঐিতহািসকভােবই আমরা জািন মানুেষর পােঠাপকরণ ধারাবিহকভােব পিরব ত ত হেয়েছ। যমন 

কাগজ, কািল ও মু ণ য  আিব ােরর পূেব মানুষ প র চামড়া, গােছর ছাল-বাকল, পাতা, পাড়া মা র ফলক, কাঠ, পাথর 

ইত ািদ পােঠাপকরণ িহেসেব ব বহার করেতা। এরই ধারাবািহকতায় আমরা এখন যুি  িনভর িবিভ  মাধ ম ব বহাের অভ  

হি ।  
  
তৃতীয়ত: পাঠাভ াস কেমেছ বলেত আমরা বুঝাই - লাইে িরেত িগেয় পড়ার অভ াস কেমেছ। অথাৎ এত িকছুর পেরও যারা পড়ার 

অভ াস ও চচা ধের রেখেছন তারাও আজকাল লাইে িরেত িগেয় পড়ার সময় ও সুেযাগ পান না বা এর েয়াজনীয়তাও অনুভব 

কেরন না। এর পছেনও যৗি ক িকছু কারণ রেয়েছ। যমন: 

(১) আমােদর দেশর লাইে ির েলা যেুগর সােথ তাল িমিলেয় পাঠকেদর উপেযাগী পােঠাপকরণ, পিরেবশ ও ব ব াপনা 

িনি ত করেত পারেছ না। 
 

(২) যুি র িনত -নতুন আিব ার ও তেথ র অবাধ বােহর সােথ পা া িদেয় লাইে ির েলা পের উঠেছ না। আমােদর 

েয়াজনীয় তথ  ও পাঠসাম ী আমরা লাইে িরেত না িগেয়ও সহেজই পেয় যাি । ফেল লাইে িরর ণগত ব বহার কেম যাে । 
 

(৩) সই সােথ আমােদর আথ-সামিজক জীবেন ব াপক পিরবতন, য় মতা বৃি , পােঠাপকরেণর সহজলভ তা, তেথ র 

মহািবে ারণ ইত ািদও লাইে িরর পাঠক ােস ভূিমকা রাখেছ। বইে মী অেনক িচশীল পাঠক এখন িনেজরাই তােদর পছে র 

বই িকেন িনজ  সং েহ রাখেছন। ফেল লাইে িরেত যাওয়ার অভ াস কেমেছ। 
  

উপেরা  আেলাচনা থেক আমরা একথাই বলেত চাই, পাঠ িবমুখতা বা পাঠাভ াস কেম যাওয়া কথা  এক  ব াখ া সােপ  

িবষয় এবং এই অব ার পছেন নানািবধ কারণ রেয়েছ। ঢালাওভােব ধু পাঠক বা লাইে িরর উপর দাষ চাপােলই এই অব ার 

উ িত হেব না। তাই পাঠ িবমুখতার এই সং ৃ িত থেক বিরেয় এেস এক  সৃজনশীল, আেলািকত ও উ ত জািত িবিনমােণ সময় 

এেসেছ এখনই কাজ করার। আর এজন  েয়াজন এক  সামািজক আে ালেনর যখােন পিরবার, িশ া িত ান, কমে , 

সমাজ, রা  তথা সকেলর সি িলতভােব দািয়  পালেনর সুেযাগ রেয়েছ। তা না হেল ধু লাইে িরর একার পে  পাঠাভ ােস 

আ হ তির ও পাঠ িবমুখতার সং ৃ িত রাধ করা স ব নয়।  

 

সা াদুল কিরম 
জলা লাইে িরয়ান, শরপুর 

sazzad.karim70@gmail.com 
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লাইে িরয়ান ভেয়স গালাম মু াফা ওেয়লেফয়ার া  গ ত

দেশর াগার ও াগার পশাজীবীেদর উৎসাহ দােনর ল  িনেয় গিঠত হেয়েছ 
লাইে িরয়ান ভেয়স গালাম মু াফা ওেয়লেফয়ার া ।  লাইে িরয়ান ভেয়েসর উেদ ােগ 
এবং দেশর নামধন  কাশনা সং া হা ানী পাবিলেকশে র ািধকারী জনাব মাঃ 
গালাম মু াফার সা ব ক সহেযািগতায় এই া  গঠন করা হেয়েছ।  এই াে র আওতায় 
দেশর াগার ও াগার পশার উ য়েন কাজ কের যাওয়া ব ি  ও সং ােক উৎসাহ 

দােনর লে  িত বছর পুর ার দান করা হেব।  দেশ াগার ও াগার পশার 
ইিতহােস এ ধরেণর া  এটাই থম।  লাইে িরয়ান ভেয়েসর এই উেদ াগ াগার 

পশাজীবীেদরেক উৎসাহ দান করেব বেল আশাবাদী সংি রা। 

পুর ার এ বছেরই

লাইে িরয়ান ভেয়স গালাম মু াফা 
ওেয়লেফয়ার াে র পৃ েপাষকতায় এ বছরই 
উে াধন হেত যাে  লাইে িরয়ান ভেয়স 
গালাম মু াফা ওেয়লেফয়ার া  অ াওয়াড। 

, াগার ও াগার পশােক িনেয় কাজ 
কের যাওয়া ব ি বগেক এই পুর ােরর জন  
মেনানীত করা হেব।  থমবােরর মেতা এই 
পুর ার এ বছেরর নেভ র মােস দান করা 
হেব।  
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Open Access Bangladesh উেদ াগ 

Development History and Bangladesh: Why History Matters for 
Development Practice এর উপর আ জািতক সিমনার অনুি ত  

 

 
 

আ ু াহ আল মাহমুদ  

Global Center for Innovation and Learning (GCFIL), USA and Bangladesh এর আেয়াজেন এবং Open 

Access Bangladesh এর সা ব ক সহেযািগতায় গত ২০ ম ২০২২ িবকাল ৪ টায় রাজধানীর বাংলােমাটর  

িব সািহত  কে র ৫ম তলায় উ য়ন ইিতহাস িবষেয় ‘Development History and Bangladesh: Why History 

Matters for Development Practice?’-শীষক এক  আ জািতক সিমনার অনিু ত হয়। িশ ক, গেবষক, 

ইিতহাসিবদ এবং ছা -ছা ীেদর উে শ  কের করা উ  সিমনাের ধান আেলাচক িহেসেব ব ব  রােখন মা ক ন 

যু রাে র জমস ম ািডসন ইউিনভা স  র ইিতহােসর অধ াপক ড. মাইেকল বেশর (Dr. Michael Gubser)। 
 

ড. বেশর তার তথ পূণ আেলাচনায় ইিতহাস চচার  ও বাংলােদেশর মেতা উ য়নশীল দশ েলা কীভােব 

ইিতহােসর দায় ধের রেখই িনেজেদর উ য়ন ঘটােত পাের, এিদেক আেলাকপাত কেরন। বাংলােদেশর উ য়ন 

সহেযাগীেদর আরও সিঠকভােব কাজ করার জন  এ দেশর ইিতহাস িবে ষণ কের মানুেষর িচ ার প িত বাঝার 

ওপর জার দন িতিন।  
 

প ােনল ি কার িহেসেব আেলাচনা কেরন াক িব িবদ ালেয়র ইেমিরটাস েফসর ড. মনজরু আহেমদ, ব ব ু  

শখ মুিজব মিডক াল িব িবদ ালেয়র ই ারেভনশনাল হপােটালিজ িবভােগর অধ াপক ডা. মামনু আল মাহতাব 

ও যমুনা িভর িবেশষ িতিনিধ মা. মাহফুজরু রহমান িম । তারা ড. বেশেরর ব েব র সূ  ধেরই সু াচীনকাল 

থেক বতমান পয  বাংলা অ ল, জনেগা  ও জািতস ার পিরচয় িবে ষণ কেরন, এই জািতর সমস া েলা তুেল 

ধেরন এবং সমাধােনর ওপর আেলাকপাত কেরন। একই সে  ইিতহাস চচা এক  দশ ও সমাজ উ য়েনর পেথ 

কতটা মূল বান, এ িবষেয় িনেজেদর মতামত তুেল ধেরন। সিমনার  িবেকল ৪:৩০টায়  হেয় রাত ৮টা অবিধ 

চেল। 
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Opinion 

 

Aktarul Islam 

 

Education Policy 2010 has opened a new window for library professionals in 
Bangladesh. Under the education policy library profession has not only been emphasized as 
one of the fast-growing professional destinations for the young and energetic job seekers 
but it has recognized the occupation of a librarian as a teaching one. Library professionals 
have long been fighting to keep their heads held high against all odds with veneration and 
decency to achieve the status of a teacher. Bangladeshi librarians are now coming in a lineup 
with the international library community after gaining an opportunity to prove themselves 
worthy candidates for accomplishing the roles of academicians. The task is not easy. Library 
professionals have to venture an unsmooth journey to prove their ability in this regard.  

 

A good number of schools and colleges, particularly in the rural areas, do not have a 
library on the academic premises. A librarian might have faced difficulties in convincing the 
school authority to establish a library with sufficient reading materials. This is a serious 
challenge for the library professionals, yet they need to show their prudence and far-
slightness to institute a congenial library atmosphere concerning the academic needs and 
requirements.   

 

The first and foremost philosophy of librarianship is to learn something about 
everything. Librarians are an integral part of lifelong learning and their main focus will be 
on learning beyond their area of expertise. In addition to managing library activities, 
librarians need to engage themselves in teaching and learning activities to play the role of a 
teacher on different subjects. Library and Information related courses are mainly taught at 
the college or university level and library professionals do not have to ponder over much 
library science-related curriculum at secondary schools. So to accomplish the roles of a 
teacher, they should play the part of a substitute teacher of English, Bangla, History, Science, 
Math, and other disciliplines. 

 

Since librarians are now enjoying the status of assistant teachers both at the School and 
Madrasah levels, their active participation in teaching will enhance the quality of education 
and make the academic libraries the centers for increasing academic caliber and steering 
up teaching and learning activities. They need to prepare a class plan according to the 
requirements of the students. Their primary focus will be on the topic they intend to teach 
in the classroom. They need to arrange teaching materials according to the standard and 
benchmarks for the academic curriculum.  
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Moreover, the librarians should do homework about the course plans and emphasize 
the best teaching methods accessible and understandable for the students. They have to 
assess the student's learning outcomes based on acquired knowledge, skills, and experience 
at the end of a class session or by an assignment on a particular topic, course, or program.  

 

Teaching at secondary levels has always been a challenging job and librarians must be 
positive in mastering strategies and techniques to get adjust to the changing situations. They 
should be open-minded while receiving questions from the students regarding the class 
session and give proper feedback in response to their queries. Some adamant students 
might not answer the question. They might not pay due attention, have side talking, or talk 
too much in the classroom which hampers the classroom environment. School librarians 
must know the strategies to handle these sorts of inconvenient scenarios with sagacity. 
They need to render special efforts to make the absent-minded students attentive to their 
lessons.  

 

 

As Bangladeshi library professionals went all the way to gain the status 
of “Teacher” at school and college levels, it is time for them to introduce 

the “Teaching Librarianship” initiative to prove their capability as 
faculty members and contribute to expanding lifelong learning 

program. They must pursue higher education and training in Library 
and Information Science and keep themselves involved wholeheartedly 

in the ever-challenging learning atmosphere. 
 

 

School librarians must collaborate with the faculty members to achieve common goals, 
coordinate efforts, and support the educational mission to enhance the quality of education. 
They need to be open-minded and proactive in leading the school libraries to create 
awareness among the teachers and students to gather new skills and knowledge to get 
accustomed to the dynamic learning environment. 

 

Librarians are the literacy advocates who delve deep into making varieties of books 
outside the school curriculum available and accessible to students and teachers. They 
cultivate reading habits among the students and develop different strategies to support 
struggling students. They can also suggest books that would fit well with the age and 
interests of the students.  

 

Managing resources for teachers and students is one of the most arduous tasks, and 
librarians must show their caliber in recommending resources that can help everyone. In 
this regard, librarians are the best resource managers who collect and circulate all the best 
lesson plans, school curricula, worksheets, and extra-curricular activities for the students 
and academics. 

 

Librarians engaged in secondary educational institutions must keep their unceasing 
focus on information and communication technology. They have to take the lead in teaching 
information literacy and media literacy among the students to create awareness about 
information retrieval, social media platforms, communication technology, and the 
information superhighway. They can also help students differentiate between facts and  
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fiction amidst the vast ocean of knowledge and information. Moreover, school librarians 
stimulate leadership quality among the students and enhance their communication skills to 
face the challenges of the 21st century.   

 

As Bangladeshi library professionals went all the way to gain the status of “Teacher” at 
school and college levels, it is time for them to introduce the “Teaching Librarianship” 
initiative to prove their capability as faculty members and contribute to expanding lifelong 
learning program. They must pursue higher education and training in Library and 
Information Science and keep themselves involved wholeheartedly in the ever-challenging 
learning atmosphere.  
 

However, when it comes to teaching at the secondary levels, librarians must excel in library 
managerial activities to offer a student-friendly reading environment. School librarians 
need to be prompt in gathering ample knowledge regarding information literacy, teaching, 
and research to teach the students to accomplish the duties and responsibilities of a teacher. 
They will keep focusing on minimizing the problems of the learners. They can help other 
teaching staff with the best teaching method and collaborate with faculty members.  
 

Besides, school librarians must have an active involvement in formulating syllabuses for 
different classes. They can also take part in prescribing counseling to enhance the quality of 
secondary education in Bangladesh.   
 

The academicians and librarians should work collectively like in any other developed and 
developing country to fulfill the mission and vision of quality education at school levels. The 
education ministry must ensure that school librarians engage in teaching and learning 
activities for the betterment of all students. At present, enhancing quality education at 
secondary, higher secondary, and tertiary levels is one of the critical issues for our country. 
Librarians can contribute to developing the standard of education at school levels by 
promoting library culture by combining teaching librarianship to a great extent.   

 

 

Aktarul Islam 

Writer, Researcher, and Library Professional 

e-mail: infoscience475@gmail.com  
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IFLA- WLIC আ জািতক সে লন ২০২২ অনু ত 

১১ 

এল.িভ. ড : িব ব াপী াগার পশাজীবীেদর অন তম সংগঠন 
IFLA ‘র ৮৭ তম IFLA WLIC আ জািতক সে লন গত ২৬-২৯ 
জলুাই ীেসর রাজধানী এেথে  অনুি ত হেয়েছ। এ  IFLA ’র 
বা ষ ক াগিশপ া াম যার এবােরর িতপাদ  িছেলা “Inspire, 
Engage, Enable, Connect.” 

সে লেনর আনু ািনক উে াধন কেরন বতমান IFLA িসেড  

Barbara Lison । এবােরর সে লেন ১০০  দেশর ায় ২০০০ 

এরও বিশ াগার পশাজীবী অংশ হণ কেরন। এবােরর 
অনু ােনর কা-অরগানাইজার Library Association of 
Ireland। উে খ , IFLA ‘র থম সে লন ১৯২৮ সােল ইতালীর 
রােম অনুি ত হয়।   

 

ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভা স  লাইে িরেত                                            
িব আই আই  কনার উে াধন 

 

ইউিনভা স   লাইে িরর সুিবশাল সং েহর সােথ যু  হেলা আেরা ছয় শতািধক বই এবং জানাল এর এই কনার, যা িব িবদ ালেয়র 
ছা , িশ ক ও গেবষকেদর জন  দা নভােব সহায়ক হেব।  

উ  কনার উে াধন এর সময় উপি ত িছেলন ড ােফািডল ই ারন াশনাল ইউিনভা স  র উপাচায েফসর ডঃ এম লুফর রহমান, 
উপ-উপাচায েফসর ডঃ এস এম মাহববুুল হক মজমুদার, লাইে িরয়ান ডঃ মাঃ িমলন খান, ফ াকাি  অফ িহউম ািন জ এ  
সাস াল সাই  এর ডীন এবং লাইে ির কিম র সভাপিত েফসর এ এম এম হািমদরু রহমান এছাড়াও িব আই আই  থেক 

উপি ত িছেলন িব আই আই  এর এি িকউ ভ কিম র (২০২১-২০২২) ভাইস িসেড  জনাব এম এ রিশদ খান, িডের র 
জনােরল ডঃ এম আ লু আিজজ, িডের র মাঃ সুলাইমান িময়া।  

 

রােশদ িনজামী 

িশ ার উ তর র পয  ান 
একীভূত করার মহান উে শ েক 
সামেন িনেয় ড ােফািডল 
ই ারন াশনাল ইউিনভা স   
লাইে িরেত ১২ ই ম ২০২২ ইং 
তািরেখ চাল ু হেলা িব আই আই  
(বাংলােদশ ই উট অব 
ইসলািমক থট) কনার।এ  সময় 
কনার  বলুন সি ত করা হয় এবং 
িফতা কেট উে াধন করা হয়। 
ড ােফািডল ই ারন াশনাল  
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লাইে ির জানাল িনেয় িকছু কথা 
আিনকা তাবা ু ম 

এক  জানাল হল এক  সামিয়ক কাশনা, যা সাধারণত এক  িনয়িমত সময়সূচীেত কািশত হয়, যােত িবিভ  িবষয়ব  
অ ভু   থােক। এ িলেক সাধারণত িব াপন, য় মূল , ি েপইড সাবি পশন বা িতন র সংিম ণ ারা অথায়ন করা হয়। 
সাধারণত জানাল সমহূ এক  িন দ   িবষয় বা পশাগত কাযকলাপ িনেয় কাজ কের।  এক  লাইে ির জানালেক িঠক একই 
ভােব সং ািয়ত করা যেত পাের। পৃিথবীেত অসংখ  লাইে ির জানাল রেয়েছ। এ েলা িবিভ ভােব কািশত হয়।  মােঝ মােঝ 
তােদর িবষয়ব  এবং কাঠােমার মেধ  পাথক  রেয়েছ। িক  তােদর মূল উে শ  হল াগােরর কম , াগার ব বহারকারী, 
তথ  িত ান এবং পাঠকেদর সবা দান করা।  িনেচ িবে র িকছু লাইে ির জানাল িনেয় আেলাচনা করা হল। 

 

 ১. লাইে ির মািসক: 

 লাইে ির মািসক হল এক  মািসক ডবল- বনামী িপয়ার-পযােলািচত একােডিমক জানাল যা লাইে ির িব ানেক কভার 
কের, যার মেধ  রেয়েছ ঐিতহািসক, সমাজতাি ক, পিরসংখ ান, প ী, ব ব াপনাগত, মন াি ক এবং িশ াগত িদক িল।  
এ  িশকােগা িব িবদ ালয় ারা কািশত হয় এবং ১৯২৬ সােল আেমিরকান লাইে ির অ ােসািসেয়শন ারা িনধািরত তদ  এবং 
আেলাচনার েয়াজন পূরেণর জন  এ  িতি ত হেয়িছল। স াদকরা হেলন পল . জগার (ইউিনভা স   অফ মিরল া , 
কেলজ পাক), এবং নাটািল ি ন টলর (ইউিনভা স   অফ সাউথ ািরডা), সহেযাগী স াদক জন গানার (চালস াট 
ইউিনভা স  , অে িলয়া) এবং শ ানন এম. ও ম ান ( ক ািক িব িবদ ালয়) সহ।  লাইে ির মািসক  ১৯৩১ সােলর 
জানুয়ািরেত িতি ত হেয়িছল, য বছর িল িপয়াস বাটলার িশকােগা িব িবদ ালেয়র াজেুয়ট লাইে ির ু েল যাগদান 
কেরিছেলন, যখােন বই এবং ব বহারকারীেদর মেধ  স েকর একােডিমক অধ য়ন িহসােব াগার িব ান মূলত ধারণা করা 
হেয়িছল।  এইভােব, এ র কাশনার ইিতহাস একােডিমক পৗছঁােনার  িহসােব াগার িব ােনর অি ে র সমা রাল। 
২০০৪ সােল লাইে ির মািসক অনলাইেন চেল যায়, অিতির  িনব , িবষয়ব  এবং অনন  স ূরক যাগ কের।  অনলাইন 
বিশ িলর মেধ  সবািধক অ াে স করা এবং সবািধক উ ৃ ত িনব িল অ ভু  রেয়েছ। 

 

২. ডকুেমে শেনর জানাল: 

 দ  জানাল অফ ডকুেমে শন হল এক  ডবল- াই  িপয়ার-িরিভউ করা একােডিমক জানাল যা তথ  িব ােনর ত , ধারণা, 
মেডল, কাঠােমা এবং দশন কভার কের।  জানাল  পাি ত পূণ িনব , গেবষণা িতেবদন এবং সমােলাচনামূলক পযােলাচনা 

কাশ কের। জানাল অফ ডকুেমে শেনর পিরিধ হল িব ৃতভােব তথ  িব ান, সম  একােডিমক এবং পশাদার শাখা িলেক 
অ ভু  কের যা রকড করা তথ  িনেয় কাজ কের।  এর মেধ  তথ  িব ান, াগার িব ান, এবং সংি  শাখা, ান 
ব ব াপনা, ান সং া, তথ  অনুস ান, তথ  পুন ার, মানুেষর তথ  আচরণ এবং িডিজটাল সা রতা অ ভু , িক  সীমাব  
নয়।  জানাল  পা া প পাবিলিশং ারা কািশত হয়।  এ  সাবি পশেনর জন  এককভােব এবং পা া লাইে ির এবং তথ  
অধ য়ন িবষয় সং েহর এক  অনলাইন সদস তার অংশ িহসােব উপল । 
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৩. জানাল অফ লাইে িরয়ানিশপ অ া  ইনফরেমশন সােয়  (JOLIS): 

লাইে িরয়ান, তথ  িব ানী, িবেশষ , ব ব াপক এবং িশ ািবদেদর ে  সা িতকতম সমস া এবং উ য়েনর সােথ আপ টু ডট 
রাখেত আ হীেদর জন  এ  িপয়ার-পযােলািচত আ জািতক মািসক জানাল। 

অেনক চ ােল  এবং মাগত িবকিশত পিরেবেশর স ুখীন এক  পশায়, JOLIS অনুশীলনকারী াগািরক, তথ  কম  এবং 
িশ ািবদেদর কাছ থেক গেবষণাপ  কাশ কের যা গেবষণার ফলাফেলর উপর দৃ  িনব  কের াগািরকতা এবং তথ  িব ােনর 
সম  িদকেক িতফিলত কের, কােজর অনুশীলেন উে খেযাগ  উ য়েনর িতেবদন এবং উে েগর আেলাচনার উপর।  তথ  পশা 
ক ীয়.  জানাল  মূল কাগজপ  এবং পযােলাচনা িনব , দৃ ভি  এবং বই পযােলাচনা কাশ কের। 

 

৪. একােডিমক লাইে িরয়ানিশেপর জানাল: 

এ  এক  িপয়ার-পযােলািচত একােডিমক জানাল যা একােডিমক লাইে িরর সােথ স ক ত সম  িবষয় কভার কের।  জানাল  
বইেয়র পযােলাচনা, িবে ষণমূলক িনব  এবং পি মূলক ব  কাশ কের।  এ  ১৯৭৫ সােল িতি ত হেয়িছল এবং 
এলেসিভয়ার ারা কািশত হেয়িছল।  একােডিমক লাইে িরয়ানিশেপর জানাল থম ১৯৭৫ সােলর মাচ মােস কািশত হেয়িছল 
এবং তখন থেকই এ  এক  ি মািসক কাশনা।  এ  াথিমকভােব িরচাড এম ডগা  এবং উইিলয়াম এইচ ওেয়ব ারা স াদনা 
কেরিছেলন।  বতমান স াদক-ইন-িচফ হেলন আমা া ফাক (ওিহও ট ইউিনভা স  )। 

 

৫.লাইে ির হাই টক: 

লাইে ির হাই টক (LHT) হল এক  আ জািতক, ডবল- াই  িপয়ার-িরিভউড, SSCI- তািলকাভু  জানাল য  তথ  ও 
যাগােযাগ যুি র িব ৃত শাখার সােথ াসি ক যেকােনা িবষেয় অিভ তামূলক, ধারণাগত এবং প িতগত অবদানেক াগত 

জানায়।  যাইেহাক, এলএইচ  িবেশষ কের তথ  ব ব াপনা, যুি , এবং িসে ম িলর সােথ স ক ত যা লাইে ির এবং 
সাং ৃ িতক ৃিত, িশ া এবং একােডিম, া  ও িচিকৎসা, সরকারী/পাবিলক স র, এবং বসরকারী সং া (এনিজও) সমথন 
কের।  LHT IT-স ম সৃ , িকউেরশন, উপ াপনা, যাগােযাগ, ােরজ, পুন ার, িবে ষণ, এবং রকড, নিথ, ফাইল, ডটা, 
শখার ব  এবং অন ান  িবষয়ব  ব বহার কের।  এ  আ ঃিবষয়ক এবং উদীয়মান িবষয় িলর জন  এক  ফারাম িহসােব 

কাজ কের যমন সামািজক-তথ  অধ য়ন, িশ াগত যুি , ান ব ব াপনা, িবগ ডটা, কৃি ম বুি ম া, ব ি গত তথ  সুর া, 
িডিজটাল সা রতা, অন ান  িমিডয়া এবং যুি  উ াবন িবষয় িল াগার িলেত তােদর অ াি েকশন িলেত।  পাশাপািশ 
অন ান  িশ া, তথ , সরকার এবং এনিজও। 

উপের আেলািচত জানাল ছাড়াও আেরা অেনক লাইে রী জানাল আেছ।  এ েলা তার মেধ  অন তম হল- 

ক াটালিগং এবং ণীিবভাগ মািসক, লাইে ির স, জানাল অফ লাইে ির অ াডিমিনে শন, জানাল অফ ইনফরেমশন 
সােয় , সােয় েম , লাইে ির ম ােনজেম  জানাল অফ ইনফরেম । 

 

References: www.wikipedia.com, www.sciencedirect.com  

আিনকা তাবা ু ম 
াগার ও তথ  িব ান িবভাগ, 

লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, ঢাকা। 
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W. †iRv memgq MÖš’vMvi ‡ckv I †ckvRxex wb‡q fve‡Zb Ges †ckvRxex‡`i †ckvMZ Ávb 
e„w×i R‡b¨ wewfbœ D‡`¨vM MÖnY Ki‡Zb| †ckvRxex‡`i `ÿ K‡i M‡o †Zvjvi Ges Zv‡`i 
Dbœq‡bi Rb¨ wZwb evsjv‡`k MÖš’vMvwiK I Z_¨vqbwe` mwgwZ, ‡ewjW †_‡K wewfbœgyLx D‡`¨vM 
MÖnY K‡iwQj Zv LyeB djcÖm~,¸iæZ¡c~Y© Ges cÖksmbxqI e‡U| ‡ewjW KZ…©K Av‡qvwRZ wewfbœ 
cÖwkÿY Kg©m~Px‡Z, W. ‡iRv Avgv‡K wbqwgZ Avgš¿Y Rvbv‡Zb, wKš‘ ỳ:LRbK n‡jI mwZ¨ Avwg 
Zuvi †Kvb Avgš¿Y MÖnY Ki‡Z cv‡iwb, bvbvwea e¨¯ÍZv I kvixwiK mgm¨vi Kvi‡Y| GRb¨ Avgvi 
Aby‡kvPbv wbt†kl| Avwg `„pfv‡e wek¦vm Kwi †h †ewjW‡K †h RvqMvq W. †iRv †i‡L †M‡Q Zv 
†_‡K AviI D”PZi chv©‡q †bIqvi Rb¨ Zuvi m½x-mv_xiv Zvui Afve c~iY Kivi D‡Ï‡k¨ AviI 
Kvh©Ki Kg©cwiKíbv I c`‡ÿc MÖnY Ki‡e Zv‡Z †iRvi AvZ¥v kvwšÍ cv‡e| †ewj‡Wi AvR‡Ki 
GB Ae ’̄v‡bi wcQ‡b W. †iRvi Ae`vb memgq ¯§iYxq n‡q _vK‡e| †ckvRxex‡`i Rb¨ 
wb‡ew`Zfv‡e KvR K‡i hvIqv Ges Zuvi †bIqv wewfbœ D‡`¨vM †ckvRxex‡`i Rb¨ Pjvi c‡_i 
cv‡_q n‡q _vK‡e| ZiæY cÖRb¥ Zvui Abym„Z c_ AbymiY K‡i fwelr Pjvi c_‡K gm„Y Ki‡Z 
cv‡i| Iui †h Kg©¯ú„nv Zv mwZ¨B AbymiY Kivi g‡Zv, MÖš’vMvi †ckv I †ckvRxex‡`i Rb¨ Zuvi 
cÖqvm Zuv‡K euvwP‡q ivL‡e| Zuvi G AKvjcÖ¯’v‡b †h RvqMvwU Lvwj n‡jv Zv mn‡R c~iY nIqvi 
bq| W. †iRvi we‡`n AvZ¥vi gvMwdivZ Kvgbv KiwQ| 

„wZ‡Z W. †iRv 

 

আেছা দ য়র আিঙনায় 
ারক  থেক 

 

Avwg evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ, (j¨ve)-Gi mv‡_ 
m¤ú„³ _vKvi Kvi‡Y †iRv‡K Lye KvQ †_‡K †`‡LwQ| 

Zuvi mv‡_ cÖ_g cwiPq Kxfv‡e n‡qwQj Zv g‡b Ki‡Z  
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Gg. kvgmyj Bmjvg Lvb

cviwQ bv| MÖš’vMvi †ckvRxex msMVb¸‡jv‡Z W. †iRvi wQj mwµq Dcw ’̄wZ| †ckvRxex 
msMVb¸‡jvi wewfbœ Av‡qvR‡b †iRv wbijmfv‡e KvR Ki‡Zv| j¨ve Gi wewfbœ Kg©Kv‡Û †m 
wQj Avgvi Qvqvm½x| gvbyl‡K AvKl©Y I m‡¤§vnb Kivi AmvaviY ÿgZv wQj W. wgR©v ‡gvnv: 
†iRvDj Bmjv‡gi| bexb cÖexY mK‡ji mv‡_B Zuvi wQj AvwZ¥K I †mŠnv`¨c~Y© m¤úK©| hLbB 
†`Lv n‡Zv gyLfiv nvwm wb‡q Kzkjvw` wewbgq Ki‡Zv|  

লখকঃ Gg. kvgmyj Bmjvg Lvb 

য়াত িকংবদ ী াগার পশাজীবী।  তাঁর 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।  তাঁেক বাংলােদেশর স াদনা ও কাশনার পুেরাধা বেল গণ  করা হয়। 
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দূরবীেন ব াকেব ার: 
ৃিতকাতরতার ঐ জািলক উপি িত 

বুক িরিভউ   

লখকঃ অসীম িহেমল  

কাশকঃ শ ৈশলী  

পৃ া সংখ াঃ ১৯২ 

থম কাশঃ ২০২২  

মূল ঃ ৩৫০/-  

আিসফ মাহতাব পােভল 

ন ই দশেকর িকেশার-িকেশারীেদর এক  বিশ  হেলা তারা ঐিতহ  আর আধুিনকতার যুগসি েণর 

রাজসা ী। উ ু  খলার মাঠ থেক কি উটার গেম সূচনালে র খেলায়াড়। একিদেক তী  

অনভূুিতশীলতা অন িদেক যাি ক িতেযািগতা এই দইুেয়র িমেশেল ন ই দশেকর নএজ জে র শশব 

রিচত। তৎকালীন মধ িব  পিরবােরর িকেশারিকেশারীেদর িচ  কমেবিশ একইরকম। 
 

িক  উপন ােসেতা আর সাদামাটা জীবেনর একেঘঁেয় রচনা চেল না। সখান কমন িকছু উপকরণ থাকেত 

হয়, ম, ব ু , রহস , নাটকীয়তা। মায়ুন আহেমদ, এমদাদলু হক িমলন আর কাজী আেনায়ার হােসেনর 

মাসুদ রানার পাঠককূল এবং এই পাঠককূল থেক যারা লখক হেয়েছন তােদর কােছ এসব উপকরণ খুবই 

ত ািশত।  
 

লখক অসীম িহেমেলর 'দরূবীেন ব াকেব ার' বই েতও উপযু  উপকরেণর উপি িত দশৃ মান। শশব 

ৃিতর এমন তী তর হাহাকার িবরলতম মেন হেয়েছ। ক ীয় চির  র শশব আর বতমােনর সমা রাল 

ঘটনার নাটকীয় পিরসমাি  ঘটেলও উপন ােসর ি তীয় খে র ার উে ািচত রেয় গেছ।  
 

 আর তার ব ু রা িতিনিধ  কেরেছ এমন একটা সমেয়র যখন উ তর িশ ায় বসরকাির িব িবদ ালয় 

কবল যা া  কেরেছ। বেুয়ট, পাবিলক িব িবদ ালয় এবং মিডেকল কেলজ িছল মধা ও মনেনর 

মাপকািঠ। িত  বাবা-মা এবং তােদর িশ াথ  স ানেদর  িছল এসব িত ােন িনেজর িঠকানা খুঁেজ 

নয়া। তেব এখনকার মেতা তখনও সহজ িছল না ভ ত  যু  পিরেয় িনেজেদর মেনামেতা িশ া িত ােন 

সুেযাগ পাওয়া। সৗভাগ বান মধাবীরা থম সুেযােগ ভ ত  হেত পারেলও তােদর ব াচেমটেদর বড় অংশেক 

ফেল যেত হেয়েছ ি তীয়বােরর ভ ত  যুে  অংশ হেণর জন ।  
 

আেলাচ  উপন ােসর ধান চির েলা এই ি তীয় যুে র যা া। হতাশা, ন তা আর অদম  মেনাবাসনােক 

উপজীব  কের িত  ণ পার করেত হেয়েছ পরবত  ভ ত  যুে  িনেজেদর শািণত করেত। েমর িবরহ 

আর ব ু ে র ে  িছল সমেয়র সংঘাত। 

১৫ 
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হঁ া, আপিন, আিম এবং আমােদর মেতা অেনেকই এসব বা বতার মুেখামুিখ হেয়ই বতমােন উপি ত হেয়িছ। 

জীবন নদীর বাহ আমােদরেক যার যার িঠকানায় পৗেঁছ িদেয়েছ। দরূবীেন ব াকেব ার বই ও এমন 

এক  নদী। বাংলােদেশর সীমানা পিরেয় সুদরূ আেমিরকার কুখ াত য়া ােনােমা ব কারাগােরর জীবনযু  

এবং সখান থেক আবারও দশমাতৃকায় ছায়াতেল আ য় নয়ার মায়াময় ঘটনার সা ী হেবন বই র 

পাঠকগণ। আর জমস, আইয়ুব বা ু র গান যােদর দেয় এখনও ঢউ তােল তােদরও ৃিতকাতর করেব। 
 

এবােরর বই মলায় অন তম ব েসলার দরূবীেন ব াকেব ার। হাডকভাের মাড়ােনা ১৯৮ পৃ ার বই  

কািশত হেয়েছ শ ৈশলী থেক। 
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