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ইশরাত মুিনয়া 

ঘেরায়া পিরেবেশ গত ১২ নেভ�র �এসিসেত
আেয়ািজত হয় 'লাইে�িরয়ান ভেয়স-�গালাম
�মা�ফা ওেয়লেফয়ার �া�'র উে�াধন ও �থম
মতিবিনময় সভা।
বইেয়র আেলা মানুেষর মােঝ িবিলেয়
পাদ�দীেপর অ�কাের �থেক যাওয়া
আে�াৎসগ�কৃত মহৎ�াণ�েলােক স�ািনত ও
উৎসািহত করার ��াগান িনেয় গিঠত এই �াে�র
�থম সভায় উপি�ত িছেলন �াে�র সভাপিত,
উপেদ�াম�লী ও কায�কর কিম�র সদস�গণ।
অনু�ান� উপ�াপনা কেরন জনাব শাহাজাদা
মাসুদ আেনায়া�ল হক, সভাপিত� কেরন হা�ানী
�কাশনীর কণ�ধার এবং �াে�র সভাপিত জনাব
�গালাম �মা�ফা। 

অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন
কলকাতার যাদবপুর িব�িবদ�ালেয়র তথ�িব�ান
ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভােগর অধ�াপক ড.
উদয়ন ভ�াচায�।
এছাড়াও �াে�র উপেদ�াম�লীর মােঝ অনু�ােন
উপি�ত িছেলন  ��াগার �পশাজীবী ড. �মাহা�দ
মিন��ামান, এেকএম মিফজরু রহমান, �মা.
জামাল উি�ন, ��াগার �পশাজীবী ড. �মাহা�দ
�হা�াম হায়দার �চৗধুরী, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�-
িশ�ক �কে�র পিরচালক �সয়দ আলী আকবর,
��াগার �পশাজীবী আবু �মা. হা�ান, অমল কুমার
�ঘাষ, হােজরা রহমান, গেবষক কাজী সািমও
শীশ, গেবষক ও �লখক 

লাইে�িরয়ান ভ�য়স - �গালাম �মা�ফা
ও�য়লেফয়ার �াে�র �ভ উে��ধন 

03



রািদয়া তািমম, �মাসা. িসতারা �বগম, খ�কার
আিসফ মাহতাব পােভল এবং কিব ও �াবি�ক বকুল
হায়দার।
উপেদ�াম�লীর মেধ� ড. শািকল মািলক, আিতক
জামান, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালেয়র বাংলা
িবভােগর অধ�াপক ড. খােলদ �হাসাইন, ��াগার
�পশাজীবী হািসনা আফেরাজ, ড.আেনায়া�ল
ইসলাম, অিরিজৎ দাস �মুখ উপি�ত হেত অপারগ
িছেলন।

অিতিথেদর আসন �হেণর পর অনু�ােনর ��েতই
�ধানম�ীর কায�ালেয়র ��াগািরক ও এই �াে�র
উেদ�া�া কনক মিন�ল ইসলাম এক� পাওয়ার
পেয়� ��েজে�শেনর মাধ�েম �াে�র ল�� ও
উে�শ� ব�াখ�া কেরন। িতিন বেলন, 'পৃিথবীেত
সবেচেয় �বিশ উ�ািরত শ��েলার মােঝ এক�
হেলা বই বা বই পড়া। এই বই পড়ােক উৎসািহত
করার জেন� যারা কাজ কের, তােদর স�ািনত ও
উৎসািহত করেত  গিঠত হেয়েছ এই �া�, যােত
সমােজ এই ধরেণর কায��ম আেরা বৃি� পায়।' 
ব�েব�র এক পয�ােয় িতিন �া� পিরচালনার
িবিধব� িনয়ম ও আইনগত িবষেয়র কথা ব�াখ�া
কের বেলন, '�াে�র কাজ হেব িনয়মতাি�ক।
সাংগঠিনক কাঠােমা� হেত হেব 'সাে�ইেনবল', �যন
অ� িকছুিদন কােজর পেরই তা হািরেয় না যায়।
�জ�া�ের �যন এর কায��ম বজায় থােক।'

 িতিন উপি�ত সকেলর উে�েশ� আ�ান কের
বেলন,উ� �াে�র উপেদ�ারা �যন তথাকিথত
উপেদ�া প�ােনেলর মত নােমমা� না থােক।সিত�কার
অেথ�ই তারা �যন দীঘ�িদন ধের পথ �দিখেয় পরামশ�
িদেয় �াে�র কাজেক এিগেয় িনেয় �যেত সাহায�
কেরন। এরপর কনক মিন�ল ইসলাম �া�
�ম�ারেদর পিরচয় �াপন কেরন। 

�াথিমক পেব�র পর িছল অনু�ােন উপি�ত
উপেদ�াম�লীর ব�ব�পব�। উপেদ�াম�লী �াে�র
কম�প�া স�েক�  িনেজেদর অনুভূিত ও মতামত ব��
কেরন।  �ধান অিতিথ অধ�াপক ড. উদয়ন ভ�াচায�
বেলন, 'আসেল সিঠক মানুষেক কীভােব খঁুেজ �বর
করা হেব, তা সিত�ই একটা বড় চ�ােল�। 
সভাপিত �গালাম �মা�ফা �জার িদেয় বেলন, �াে�র
সােথ স��ক�ত �কােনা ব�ি�, তােদর আ�ীয় �জন
�কােনাভােব তােদর সােথ স��ক�ত �কউ এই
পুর�ােরর জন� �যাগ� বেল িবেবিচত হেব না।
�াে�র কােজর ��তা িনি�ত করেত এই ব�াপার�
কিঠনভােব মানেত হেব বেল িতিন মতামত ব��
কেরন।অবেশেষ িতিন �াে�র জন� �ভকামনা ব��
কের তার ব�ব� �শষ কেরন। 
উ� সভায় �াে�র িকছু �মৗিলক িবষয় ও কম�প�া
স�েক�  সকেলর স�িত�েম িকছু িস�া� �হণ করা
হয়। অবেশেষ �াে�র ওেয়বসাইট উে�াধন করার
মাধ�েম সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।
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পাঠ�াভ�াস গ�ড় �তালার লে��

সাইি�ং

ভেয়স �ড�
আেলা �যমন জাগিতক িনয়েম অ�কার দরূ কের
সব িকছু মূত�  কের �তােল, �তমিন বই মানুেষর
মেনর �ভতের �ােনর আেলা এেন যাবতীয়
অ�কারেক দরূ কের �চতনার আেলােক
সবিকছুেক উ�ািসত কের �দখায়। �দশ কােলর
সীমানা অিত�ম কের �ােনর আেলােক মানুেষর
মেধ� ছিড়েয় িদেত পাের একমা� বই।
বই পড়া িনেয় মানুষেক সেচতন কের তােদর মােঝ
পাঠ�াভ�াস গেড় �তালার লে�� আজ ৩০
�সে��র �থেক ৭ অে�াবর পয�� �দশব�াপী
সাইি�ং এর আেয়াজন করা হয়। 
যু�রা�িভি�ক িশ�া ও গেবষণা �িত�ান
��াবাল �স�ার ফর ইেনােভশন এ� লা�ন�ং এবং
ওেপন একেসস বাংলােদেশর সা�ব�ক সহেযািগতা

 ও ত�াবধােন সাইি��রা �ততুিলয়া �থেক ��
কের �ধান �ধান �জলা শহর�েলােক অিত�ম
কের �টকনােফ �পৗেঁছন। 

২৯ �সে��র িবকােল সাইি��েদর �ভকামনা
জানােত উপি�িত িছেলন ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�-
িশ�ক �কে�র পিরচালক আলী আকবর, ওেপন
একেসস বাংলােদেশর আ�ায়ক ও �িত�াতা
কনক মিন�ল ইসলাম, ��াবাল �স�ার ফর
ইেনােভশন এ� লা�ন�ং, এর কা�� ��া�াম
ম�ােনজার এস এম সােদক এবং কিমউিমেকশন
এ� ি�েয়�ভ অিফসার সােহরা নূর �মুখ। 
এই আেয়াজেন সাইি�ংেয় অংশ �নন ঢাকা
িব�িবদ�ালেয়র দইু িশ�াথ�। তারা হেলন
রা�িব�ান িবভােগর ৩য় বেষ�র িশ�াথ�  
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�মাঃ আিমনুল ইসলাম ফুয়াদ (২০১৮১-১৯ �সশন)
এবং সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি��উেটর ৩
বেষ�র িশ�াথ� আসাদ�ুামান তাহিমদ (২০১৮-১৯
�সশন)।
পাঠ�াভ�াস গেড় �তালার এই কম�সূিচর �ভতের
িছল - বই পড়া িবষেয় অনুে�রনাদায়ক িলফেলট
িবতরণ; �ুল, কেলজ, মা�াসা িশ�াথ�েদর সােথ
মত িবিনময়; �ানীয় লাইে�ির িভিজট, তথ� সং�হ
এবং লাইে�িরয়ানেদর সােথ মত িবিনময় ইত�ািদ। 

বাংলােদেশর সব�উ�েরর উপেজলা �ততুিলয়া
উপেজলা িনব�াহী অিফসার �সাহাগ চ� সাহা'র
উে�াধেনর মধ�িদেয় �� হয় পাঠ�াভ�াস গেড়
�তালার লে�� �ততুিলয়া �থেক �টকনাফ সাইি�ং।
৩০ �সে��র ��বার �ততুিলয়া উপেজলা
পিরষদ �া�েন উপেজলা অিফসার ও অন�ান�
কম�কত� ােদর সােথ িনেয় সাইি��েদর িনরাপদ
যা�ার জন� �ভকামনা জানান এবং বই পােঠ
জনগণেক সেচতন করেত এমন উেদ�াগ �হেণর
জন� সাধুবাদ জানান উপেজলা অিফসার। 

প�গেড়র �জলা �শাসেকর সে� �েভ�া
িবিনময় �শেষ ি�তীয় িদেন িদনাজপুেরর িবিভ�
�ােন সাইি��েদর বইপােঠ �চারািভযান চালায়
সাইি��রা। �েভ�া িবিনময়কােল �জলা
�শাসক এমন মহিত উেদ�ােগর জন�
আেয়াজকেদর ধন�বাদ �াপেনর পাশাপািশ
সাইি��েদর সাহিস পদে�েপর �শংসা কেরন। 
 এই িদন সাইি��রা �ায় ১২০ িকেলািমটার
সাইি�ংেয়র পাশাপািশ িদনাজপুেরর সাঁওতাল
উপজািত, বায়তুল মিদনাতুল উলুম িক�ারগােট� ন
এবং হােফজী মা�াসা, হাজী �মাহা�দ দােনশ
িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয় সহ �ানীয়
�দাকানপােঠ বই পােঠ উ�ু� কের �চারণা চালান।
এসময় তারা �ুল, মা�াসা িশ�াথ�েদর বই পােঠ 

উৎসািহত কেরন। িশ�ক ও িব�িবদ�ালেয়র
িশ�াথ�েদর সােথ �েভ�া ও মতিবিনময় কেরন। 

কম�সূিচর তৃতীয় িদেন িদনাজপুেরর ফুলবািড়
�থেক �ভার সােড় ৪টায় �� কের ১৬০
িকেলািমটােরর মেতা সাইি�ং �শেষ তারা
রাি�যাপেনর িবরিত �নন িসরাজগে�।  সকাল
�থেক সাইি�ং করার পাশাপািশ বই পােঠ উ�ু�
কের িবিভ� িশ�া �িত�ান ও ��াগাের
�চারািভযান চালান।
পথ চলেত চলেত �সানামুখী দা�ল উলুম
হািফিজয়া মা�াসা, ফুলবািড় পাইলট
উ�িবদ�ালয়, ব�ড়ার উডবান� সরকাির
গণ��াগার সহ িবিভ� �দাকানপােঠ িলফেলট
িবতরণ ও িবিভ� ��িণেপশার মানুেষর সে�
মতিবিনময় কেরেছন তারা৷ �কাথাও তারা কথা
বেলন িশ�েদর দেলর সে�, �কাথাও বা �ানীয়
সাইি�� �প তােদর সাদর অভ�থ�না জানান
আবার �কাথাও ��াগার কম�রা উ� অিভবাদেন
িস� কেরন।  
পরিদন িসরাজগ� �থেক টা�াইল, সাভার সহ
নানা জায়গায় �চারািভযান কের রােত ঢাকায়
িবরিত �দন।  এরপর �ভাের �বিরেয় নারায়ণগ�
হেয় কুিম�ার নানা জায়গায় �চারািভযােন অংশ
�নন সাইি��রা।
সাইি�ং করেত করেত তারা কুিম�া �জলা
গণ��াগার ও িভে�ািরয়া কেলেজর িশ�াথ�েদর
সােথ মতিবিনময় কেরন।  এসময় তারা মহান
মুি�েযা�া কামাল উ�ীন মজমুদার সহ
অন�ান�েদর সােথ মতিবিনময় কেরন।

এরপর �ফনী �থেক চ��াম হেয় ক�বাজাের
�পৗছঁান সাইি��রা। এসময় সাইি�ং করার
পাশাপািশ তারা বই পােঠ উ�ু� কের িবিভ�
��াগার, িশ�া�িত�ান ও নবীন-�বীণেদর মােঝ
িলফেলট িবতরণ ও মতিবিনময় কেরন। 
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 ৭ অে�াবর �টকনাফ িজেরা পেয়ে� িবকাল ৪ টায় �শষ হয় �দশব�াপী এই �চারািভযান। 

আেয়াজেন নেলজ পাট� নার িহেসেব থাকেছ ��াগার ও ��াগার �পশাজীবীেদর তথ� ও সংবাদিভি�ক মািসক
সামিয়কী- লাইে�িরয়ান ভেয়স। ��া�ােমর িমিডয়া পাট� নারঃ �দিনক সাহস৷
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ল�ােবর ১৪তম স�ধারণ সভা
অনিু�ত 

বাংলােদশ ��াগার সিমিতর (ল�াব) ১৪তম
সাধারণ সভা ও ল�াব এম এস খান ফাউে�শন
�মধাবৃি�-২০২২ অনুি�ত হেয়েছ। গত ২৮
অে�াবর রাজধানীর রমনার আইইিব িমলনায়তেন
বাংলােদশ ��াগার সিমিতর বা�ষ�ক সাধারণ
সভায় সিমিতর সদস�, আজীবন সদস�, �দশ-
িবেদেশর �ায় �দড় হাজার �পশাজীবী �ডিলেগট
অংশ �নন। 
অনু�ােন �ধান অিতিধ িহেসেব ভাচু� য়াল মাধ�েম
যু� িছেলন যু�রাে�র জ�জ�য়া �ইেনট
কেলেজর অধ�াপক ড. িনয়াজ আহেমদ খান।
িবেশষ অিতিথ িহেসেব অংশ �নন যু�রাে�র
ইউিনভা�স�� অব আরকানসাস-এর অধ�াপক ড.
িমজ� া শাহজাহান ও বাংলা একােডিমর সােবক
�চয়ারম�ান ড. হা�ন অর রিশদ। বাংলােদশ
��াগার সিমিতর সভাপিত ড. �মা. িমজানুর 

রহমােনর সভাপিতে� অনু�ােন ড. িনয়াজ
আহেমদ খান তার �য়াত বাবা এম এস খােনর
নােম বৃি� উে�াধন কেরন। 
অনু�ােন �াগত ব�ব� রােখন ল�ােবর
সহসভাপিত �মা. মিহউি�ন হাওলাদার। সা�ব�ক
িবষেয় িদক িনেদ� শনামূলক ব�ব� �দন কিম�র
আহবায়ক ও ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ� িব�ান
ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভােগর অধ�াপক ড. এম
নািসর উি�ন মু�ী। িতিন �িত�ান িহেসেব
ল�ােবর আ�থ�ক িভি� শ� করার ��াব �দন।
এম এস খােনর জামাতা বাংলা একােডিমর
সােবক �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. হা�ন অর রিশদ
��াগািরকেদর �ভতর �া�িবক িবষক �েলােক
িনরশন কের এিগেয় যাওয়ার আ�ান জানান।
অনু�ােন গত দইু বছেরর উ�য়ন ও কম�
পিরক�না উপ�াপন কেরন সিমিতর মহাসিচব
�মাহা�দ হািমদরু রহমান তুষার। 
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অনু�ােন ল�াব এম এস খান ফাউে�শন �মধাবৃি� �দয়া হয়। �দেশর ��াগার ও তথ�িব�ান িবষেয় িডে�ামা
িশ�ায় ২০২০-২০২১ �সশেন জাতীয় িব�িবদ�ালয় অিধভু� বিরশাল ��াগার তথ�িব�ান ইনি��উট �থেক
�মধাতািলকায় সেব�া� �ান অিধকার করায় হাফসা জাহানেক সনদ, স�াননা ও নগদ টাকা �দয়া হয়। আর
বাংলােদশ ��াগার সিমিত (ল�াব) পিরচািলত সা��িফেকট �কােস�র ১০৭ তম ব�ােচর সেব�া� �ান অিধকার
করায় সাবিরনা �মৗেক সনদ, ��� ও নগদ টাকা �দয়া হয়। 
বাংলােদেশর িবিভ� �া� �থেক আগত সকল আজীবন সদস�গণ �যভােব �ধয� ধের সকাল ০৯.০০ টা �থেক
স��া ছয়টা পয�� অনু�ান উপেভাগ কেরেছন। 

সূ�ঃ ভেয়স �ড� ও �দিনক িশ�াডটকম 
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পািলত হেলা ওেপন একেসস
স�াহ ২০২২

আ��ুাহ আল মাহমুদ 
�ােনর মু� �বাহ িনি�তকরেত মু� �ান িনেয়
কাজ কের যাওয়া এক� �বি�ক আে�ালেনর
নাম Open Access. ব�িদন ধেরই এই
আে�ালনকারীরা গেবষণা উপা�, িশ�া ও
গেবষণার ফলাফল সাধারণ মানুেষর মেধ� উ�ু�
কের �দওয়া িনেয় কাজ কের যাে�। দাবী
জািনেয় যাে� িকভােব �ব�ািনক গেবষণার
ফলাফল�েলা উইিকিপিডয়ার মেতা সকেলর
জন� উ�ু� কের িদেয় বৃহ�রমানব কল�ােণ
কােজ লাগােনা যায়।
গেবষণােক উ�ু� করার িবিভ�পথ ও প�িত
িনেয় কাজ কের Open Access. �বি�ক এই
আে�ালেনর অংশ িহেসেব ২০১৭ সােল
বাংলােদেশ যা�া �� কের Open Access
Bangladesh । একদল ত�েণর হাত ধের 

�দেশর িশ�া, উপা� ও গেবষণােক উ�ু� করার
�য়াস িনেয় কাজ কের যাে� সংগঠন�।
বরাবেরর মেতা এবারও িবে�র িবিভ� �দেশর
মেতা Open Access Bangladesh ২৪
�থেক ৩০ �শ অে�াবর উদযাপন কের Open
Access Week 2022. �বি�ক এই সংগঠেনর
এবােরর ��াগান open for climate
Justice. 
এরই অংশ িহেসেব ২৯ অে�াবর ২০২২ ঢাকা
িব�িবদ�ালেয়র �এসিস এক� আেলাচনা সভা
অনুি�ত হয়। অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব
উপি�ত িছেলন ভূিম ম�ণালেয়র মাননীয় সিচব
জনাব �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান, উপি�ত িছেলন
হা�ানী পাবিলেকশে�র কণ�ধার �নামধন�
�কাশক জনাব �গালাম �মা�াফা, কিব বকুল
হায়দার, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালেয়র
লাইে�িরয়ান ড. �মা আেনায়া�ল ইসলাম,
িসিডএেলর সােবক িনব�াহী পিরচালক এেকএম
মিফজলু হক, 
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আইন ও িবচার ম�ণালেয়র ��াগািরক আবু �মাঃ হা�ান িমঞা, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িসিনয়র িরসাচ�
�ফেলা কাজী �সািমও শীষ, GCFIL, USA এর বাংলােদশ �িতিনিধ জনাব সাইফু�াহ সািদক। 
অনু�ােন �াগত ব�ব� রােখন ওেপন একেসস বাংলােদেশর কনেভনার জনাব কনক মিন�ল ইসলাম।
পুেরা অনু�ান স�ালনা কেরন ওেপন একেসস বাংলােদেশর কায�িনব�াহী সদস� জনাব শাহাজাদা মাসুদ
আেনায়া�ল হক। 
আেলাচনা �শেষ এক� বণ�াঢ�র �ািল িব�িবদ�ালেয়র �ধান �ধান সড়ক �দি�ণ কের আবার �এসিসেত
এেস �শষ হয়। 
এই আেয়াজেনর সহ আেয়াজক িহেসেব িছল Global Center for Innovation and Learning
(GCFIL), USA এবং Dhaka University Research Society. ��র িহেসেব িছল 'সবিজ �াম'
এবং �সাস�াল িমিডয়া পাট� নারিছল 'Hotitti'. স�াহ� উপলে�� Open Access Bangladesh
এক� তথ�িচ�ও িনম�াণ কের, যা অনলাইেন ব�াপক সাড়া �ফেল। 
Open Access Bangladesh �� �দেখ একিদন গেবষণা, উপা� ও িশ�ায় সকেলর সমান
�েবশািধকার িনি�ত হেব। িবে�র �ানভা�ার উ�ু� হেব সকল মানুেষর জন�।
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একুশ শতেক গেবষণা শীষ�ক �সিমনার, পুর�ার িবতরণী
অনু�ান ও িরসাচ�  �েপাজাল ��েজে�শন অনু�ান

গত ১৪ নেভ�র রাজশাহী িব�িবদ�ালয় গেবষণা
সংসেদর আেয়াজেন এবং GCFIL, USA এবং
Open Access Bangladesh এর
সহেযািগতায় একুশ শতেক গেবষণাঃ ত�ণেদর
স�াবনা ও করণীয় শীষ�ক �সিমনার, পুর�ার
িবতরণী অনু�ানও িরসাচ� �েপাজাল ��েজে�শন
অনুি�ত হয়। 

রাজশাহী িব�িবদ�ালয় গেবষণা সংসেদর
সভাপিত শািকবুল হাসােনর সভাপিতে� অনু�ােন
�ধান আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন ভারেতর
�নামধন� যাদবপুর িব�িবদ�ালেয়র ��াগার ও
তথ� িব�ান িবভােগর অধ�াপক ও িবিশ�
গেবষক ড. উদয়ন ভ�াচায�। এর পাশাপািশ �ধান
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন রাজশাহী
িব�িবদ�ালেয়র স�ািনত উপ-উপাচায� অধ�াপক 

ড. �মা. সুলতান-উল-ইসলাম। িবেশষ অিতিথ
িহেসেব উপি�ত িছেলন রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র
সামািজক িব�ান অনুষেদর স�ািনত ডীন
অধ�াপক ড. �মা. ইিলয়াস �হােসন। স�ািনত
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন রাজশাহী
িব�িবদ�ালেয়র পিরসংখ�ান িবভেগর অধ�াপক
ড. পািপয়া সুলতানা, ওেপন একেসস
বাংলােদেশর �িত�াতা ও �ধানম�ীর কায�ালেয়র
উপ-পিরচালক জনাব কনক মিন�ল ইসলাম,
হা�ািন পাবিলশােস�র �কাশক জনাব �গালাম
�মা�ফা এবং ড. মুিমত আল রিশদ স�ার, িশ�ক,
ফা�স� ভাষা িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। আরও
উপি�ত িছেলন িজিসএফআইেলর কা�� ��া�াম
ম�ােনজার ও ঢািব গেবষণা সংসেদর �িত�াতা
জনাব এস এম সােদক, স�ািনত মডােরটর
জনাব হািববুর রহমান ও জনাব ইমিতয়াজ হাসান 

12



স�ার এবং সাধারণ স�াদক
�মেহদী হাসানসহ স�ািনত সকল
উপেদ�া ম�লী।
আজেকর আেয়াজেন উপি�ত িছল
�ায় দইুশত িশ�াথ�। �সিমনােরর
উে�শ� িছল ত�ণ �জে�র কােছ
গেবষণার স�াবনার বাত� া �পৗেঁছ
�দয়া। এরই সােথ তােদরেক
গেবষণার িবষেয় উ�ীিবত করা। 

উে�খ� এ অনু�ােন 'গেবষণা িনেয়
ভাবনা পব�- ২'-এর িবজয়ীেদরেক
পুর�ৃত করা হয়। এসিপএসএস এ�
ডাটা এনালাইিসস �কােস�র
সা��িফেকট িবতরণ করা হয় এবং
২২ � িরসাচ�  �েপাজােলর মেধ�
�থেক চার� িরসাচ�  �েপাজাল
��েজে�শন করা হয়।

ভেয়স �ড� 
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কেলজ ��াগােরর বত� মান অব�া
ও কিতপয় সুপািরশ

এস এম সাি�র আক�
 

‘আমারা যতেবশী লাইে�রী �াপন করব, �দেশর তত �বশী উপকার হেব। আমার মেন হয় , এেদেশ লাইে�িরর
�াথ�কতা হাসপাতােলর চাইেত িকছু কম নয় এবং �ুল কেলেজর চাইেত একটু �বশী।'– �মথ �চৗধুরী

এক� জািতর �মধা ও মনন , ইিতহাস-ঐিতহ� ও সং�ৃিতর ধারণ ও লালনকারী িহেসেব ��াগার ���পূন� ভুিমকা
পালন কের। �সজন� বলা হয় ��াগার সমাজ উ�য়েনর বাহন। আমােদর �দেশর সরকার �ধানগণও ��াগােরর
�েয়াজনীয়তা উপলি� কের িবিভ� সময় ��াগারমূখী ব�াপক উ�য়ন পদে�প �হন কেরন। উদাহারণ ��প বলা
যায়, জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান এক� যু�িব�� �দেশ অেনক সমস�া ও সীমাব�তা সে�ও
১৯৭৩ সােল �িত�া কেরিছেলন ‘জাতীয় ��াগার’। িশ�া �িত�ােন ��াগােরর �েয়াজনীয়তা উপলি� কের
মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা �দেশর সকল মাধ�িমক িবদ�ালেয় ��াগার �াপন এবং ��াগাের সহকাির
��াগািরেকর এক� কের পদ সৃ� কেরন ।

িবগত ১০ বছের এে�ে� অেনক অ�গিত থাকেলও বত� মােন কেলজ ��াগার�েলার আশানু�প উ�য়ন হয়িন।
সারােদেশ ২৩৭৫� কেলেজ অনাস� মা�াস� �কাস� চালু আেছ। এর মেধ� ৯০% কেলেজর ��াগােরর জন�
আলাদা ��াগার ভবন �নই। �মাট ��াগােরর ৯০% �থেক ৯৫% ��াগাের সকল �কার ��াগার �সবা চালু �নই।
�দেশর অেনক কেলজ আেছ �যখােন ��াগািরক বা সহকারী ��াগািরেকর �কান পদ �নই অথবা পদআেছ িক�
১৫ �থেক ২০ বছেরও কাউেক িনেয়াগ বা পদায়ন করা হয়িন। 

কেলজ�েলার �তাতক পাস িড�ীর উপর িভি� কের ��াগািরক এবং সহকারী ��াগািরেকর ২� পদ সৃ� করা
হেয়িছল ��র িদেক। িক� িবগত ১০ বছের �ায় সকল কেলেজই অনাস� ও মা�াস� �কাস� চালু করা হেয়েছ।
যােত িব�িবদ�ালেয়র সমতুল� িড�ী �দান করা হে�।�সই সােথ এক এক� কেলেজর ছা�-ছা�ীর সংখ�াও
�বেড়েছ অেনক�ণ। অেনক কেলেজর ছা�-ছা�ীর সংখ�া পাবিলক িব�িবদ�ালয় �থেকও অেনক �বশী। িক�
বােড়িন ��াগােরর জনবল এবং আয়তন।অথচ এখন �থেক ৩০ বছর আেগ অেনক�েলা পুরাতন কেলেজ
আলাদা ��াগার ভবন ও সমৃ� ��াগার িছল।িক� িবগত ২০ বছের নতুন কের ��াগােরর জন� আলাদা ভবন
হেয়েছ এমনটা �চােখ পেড়িন। অথচ �য �কান িশ�া �িত�ােনর �মাট ছা�-ছা�ীর ১০-২০% ছা�-ছা�ী �যন পড়েত
পাের �সই সুেযাগ থাকা অত�া� জ�রী। ১৯৭৪ সােল খু�াত-ই-�খাদা িশ�া কিমশন িরেপােট�  ��াগারেক িশ�া
�িত�ােনর �াণেক� বলা হেয়েছ। �র�াগােরর ��� বুঝােতআরও বলা হেয়েছ- সিত� যিদ আমরা গিতশীল
িশ�া ব�ব�া চাইতেব ��াগােরর উ�য়ন অবশ��াবী। �মাট কথা আমারা যিদ �ান িভি�ক সমাজ গঠন করেত চাই
তাহেল অবশ�ই আমােদরেক ��াগােরর উ�য়েন সুনজর িদেত হেব।

মত-অিভমত 
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��াগােরর উ�য়েন িবিভ� িশ�া কিমশন ও িব�জেনর িবিভ� সমেয়
পরামশ� িদেয়েছন। তার আেলােক িনে� িশ�া �িত�ােনর ��াগােরর
উ�য়েন কিতপয় সুপািরশ উপ�াপন করিছ-

১. �িত�ােনর �মাট ছা�-ছা�ীর ১০-২০% ছা�-ছা�ী যােত একসােথ
পড়ার সুেযাগ পায় �সরকম ��াগার অবকাঠােমা �াপন করা।

২.িব�িবদ�ালেয়র ��াগােরর মত কেলজ ��াগার�েলােতও সকল
�কার ��াগার �সবা িনি�ত করা।

৩. আ�ঃ��াগার িরেসাস� �শয়ািরং চালু করা।

৪. পাঠেকর জন� উ�ু� কিপরাইটিবহীন সকল �কাশনার ইেল�িন�
ভাস�ন ��াগাের সংর�ন করা।

৫.�িত�ান �থেক �দ� িড�ী এবং �িত�ােনর ছা�-ছা�ীেদর সংখ�ার
উপর িভি� কের �েয়াজনীয় সংখ�ক জনবেলর জন� পদ সৃজন করা
এবং এক� সমি�ত িনেয়াগ িবিধ �ণয়ন করা।

৬। িশ�াথ�েদর মেধ� পাঠাভ�াস গেড় �তালার জন� যথাযথ কম�সুচী
�হণ করা।

৭। ��াগাের কম�রত কম�কত� া- কম�চারীেদর পেদা�িতর সুেযাগ সুিবধা
বৃি� করা এবং তােদর �াপ� ময�াদা �দান করা।

৮। ১০ম ��ড বা তেদাধ� পেদর িনেয়াগ পাবিলক সা�ভ�স কিমশেনর
মাধ�েম �দওয়া।

৯. ��াগাের কম�রত কম�কত� া- কম�চারীেদর �পশাদািরে�র সােথ
��াগার পিরচালনা করা।

১০।পু�কক িনব�াচেনর ��� ��াগােরর কম�কত� ােদর মতামত �নয়া
এবং �াক�  ও বই সরবরাহকারীেদর চািপেয় �দওয়া িস�া� বয়কট
করা।

১১। িবগত সমেয় সকল িশ�া কিমশেনর ��াগার স��ক�ত সুপািরশ
সমুহ বা�বায়ন করা। 

িবগত ১০ বছের
এে�ে� অেনক

অ�গিত থাকেলও
বত� মােন কেলজ
��াগার�েলার

আশানু�প উ�য়ন
হয়িন। সারােদেশ
২৩৭৫ �কেলেজ

অনাস� মা�াস� �কাস�
চালু আেছ। এর মেধ�

৯০% কেলেজর
��াগােরর জন�

আলাদা ��াগার ভবন
�নই। �মাট ��াগােরর

৯০% �থেক
৯৫%��াগাের সকল
�কার ��াগার �সবা

চালু �নই। �দেশর
অেনক কেলজ আেছ
�যখােন ��াগািরক বা
সহকারী ��াগািরেকর
�কান পদ �নই অথবা

পদআেছ িক� ১৫
�থেক ২০ বছেরও
কাউেক িনেয়াগ বা

পদায়ন করা হয়িন। 
 

এস এম সাি�র আক�
সহকারী লাইে�িরয়ান
ইেডন মিহলা কেলজ, ঢাকা 
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ÁvbwfwËK mgvR wewbg©v‡b Z‡_¨i
¸iæZ¡ I ˆbwZK e¨envi

 †gvt C`-C-Avwgb

ethical use of information  

Z_¨ cÖhyw³i GB hy‡M emevm KiwQ Avgiv| Z‡_¨i Aeva cÖevn| Avgiv †hgb ejwQ cÖhyw³i Aeva e¨env‡i Gi mxgv
wba©viY Kiv| KviY cÖhyw³‡K h‡_”Qv e¨envi K‡i Avgiv Gi mydj †fvM Ki‡Z cvie bv| Avgiv wb‡R I mgvR‡K
GKwU ûgKxi gy‡L †V‡j w`w”Q| wVK †Zgwbfv‡e Z‡_¨i Aeva cÖevn †_‡K wb‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨ evQvB K‡i
†bqvUv I ¸iæZ¡c~Y©| Avgv‡`i Z‡_¨i AevwiZ cÖevn †_‡K Kvw•ÿZ Z_¨ Ly ‡R †c‡Z AbymiY Ki‡Z n‡e wKQz
bxwZgvjv| Z_¨ cvIqvi Rb¨ cÖ_g. wewfbœ mvP© †KŠkj m¤ú‡K© Rvbv| Avwg Kxfv‡e wewfbœ †KŠkj Aej¤^b K‡i mwVK
Z_¨ Luy‡R †c‡Z cvwi †mUv Rvb‡Z n‡e| †hgb Z_¨ †LvuRvi †ÿ‡Î †Kvb¸‡jv Z_¨ ev` w`e, †Kvb ¸‡jv Z_¨ wbe, Gi
Rb¨ mvP© jwRK e¨envi K‡i ˆeÁvwbK Dcv‡q Avgiv Z‡_¨i AbymÜvb Ki‡Z cvwi| Avgiv Z_¨ wfwËK mgv‡R evm
Kwi| Z‡_¨ hviv hZ mg„× c×wZMZ Dcv‡q Zviv ZZ †ewk GwM‡q Av‡Q Dbœq‡bi c‡_| Z‡_¨i mwVK e¨e¯’vcbv I
weZi‡Yi gva¨‡g Áv‡bi we¯Ívi NUv‡bv m¤¢e| MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡bi AšÍwbwn©Z welq n‡”Q ÒmwVK Z_¨wU mwVK
e¨enviKvixi Kv‡Q mwVK mg‡q †cuŠ‡Q †`IqvÓ we‡k^i A‡bK DbœZ †`k¸‡jv GB welqwU‡K ¸iæ‡Z¡i mv‡_ †`L‡Q
Ges wkÿv_©xiv hv‡Z GB wel‡q m‡PZb _v‡K †m Rb¨ wewfbœ Kg©m~wP I cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb K‡i _v‡K|

Z‡_¨i Drm Rvbv| Avgiv †h Drm †_‡K LuyR‡Z PvB †mUv Rvbv| Z‡_¨i ˆbwZK e¨envi m¤ú‡K© Rvbv, †hUv‡K Avgiv
e‡j _vwK                                       Avgiv †h Z_¨ wb‡q KvR KiwQ, Zvi                                   Ges  
           G welq¸‡jv Rvbv| 

ÔGKv‡WwgK †jLvi †ÿ‡Î Kzw¤¢jK e„wË                       Gwo‡q Pjv PvB Ges †h Z_¨ e¨envi Ki‡Z PvB Zvi Drm
I †idv‡iÝ DØ„wZ mwVKfv‡e e¨envi Kiv| GKRb M‡elK †jLK I wkÿv_©x‡`i Rvbv `iKvi|Õ ‡jLvi †ÿ‡Î Kz¤^xjK
e„wË                   Gwo‡q Pjv, Wzwcø‡Kkb Gwo‡q Pjv| ‡Kvb †jLv Pzwi aivi Rb¨ GLb Avi cy‡iv WKz‡g›U c‡i
†LuvRvi `iKvi nq bv| ïay †jLvi GKUv Kwc mdUIq¨v‡i w`‡q w`‡j †jLvwU †Kv_v n‡Z Kwc Kiv n‡q‡Q Zvi Drm
wjsKmn †`wL‡q †`q| evsjv‡`‡ki wKQz wek^we`¨vjq I M‡elYv cÖwZôv‡bi GB ai‡bi mdUIq¨vi e¨eüZ n‡”Q|
G¸‡jvi g‡a¨                                                   D‡jøL‡hvM¨|

ÔfvlvMZ ïw×i Rb¨ Bs‡iwR‡Z                  Gi e¨envi K‡i _v‡K| Gi `ywU fvm©b i‡q‡Q GKwU wd« Ges Ab¨wU
wcÖwgqvg| Gi gva¨ ‡ g MÖvgvi ïw× Kiv hvq Ges †jLvi mv ‡ _ mv ‡ _ †jLvi mwVK iƒc † `Lvq| DØ„wZ † idv ‡ iÝ
g¨v‡bR‡g›U mdUIq¨vi †hgb                                Gi gva¨‡g M‡elYv I cÖe‡Üi †idv‡iÝ Lye mn‡RB Aí
mg‡qB e¨e¯’v Kiv hvq|

authenticity, accuracy 

validity 

(Plagiarism) 

(Plagiarism) 

Turnitin,duplichecker, iThenticate 

Grammarly

Mendeley, Zotero 

মত-অিভমত 
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Avgiv hLb †Kv ‡bv mfv, †mwgbvi ev we ‡kl Abyôv ‡b Dcw¯’Z ZLb †mLv ‡b Dc¯’vcK, cÖwkÿK, cÖwkÿYv_©x ev
`k©bv_©xi AbygwZ bv wb ‡q †Kvb Qwe, Z_¨, WKz ‡g›U †bIqv wVK n ‡e bv, GUv ˆbwZK GKwU welq| Bnv AZ¨šÍ
¸iæ‡Z¡i mv‡_ †`Lv DwPZ|

Avgiv ejwQ         PZz_© wkí wecø ‡ei K_v| †hUvi mv ‡_ Z‡_¨i GK wb¸p m¤úK©| Avgiv ejwQ mg„w×i K_v,
Dbœq‡bi K_v Avi †hUv Avm‡Q Z‡_¨i nvZ a‡iB| Z‡_¨i gva¨‡gB Avgiv †c‡qwQ GK Dbœqbkxj mf¨Zvi †`Lv|
AZGe Z‡_¨i mwVK e¨envi Gi gva¨‡g-ev¯úxq BwÄb Avwe®‹vi, we`y¨r Avwe®‹vi, B›Uvi‡bU Avwe®‹vi Ges wWwRUvj
wecøe GB mg¯Í wecøe NUv ‡bvi †cQ‡b wbM~pfv ‡e KvR K‡i‡Q Z_¨| mwVK Z_¨ I Zvi h_v ‡hvM¨ e¨envi ‡Kvb
m„Rbkxj Kg©m„wôi mwVK ¯^xK…wZ †`qv, mwVK Dcv‡q Zv cwiPvjbv Kiv eyw×e„wËK K‡g©i †ÿ‡Î cÖm½, DØ„wZ D‡jøL
Kiv| Avgiv bexb wkÿv_©xiv I bexb M‡elKiv GKzk kZ‡Ki evsjv‡`k wewbg©v ‡Y AMÖeZ©x ˆmwbK| Zv‡`i gv‡S
jyKvwqZ Av‡Q AvMvgxi c„w_exi ˆbwZKZv I †mŠ›`h©, Avi G Rb¨ Avgv‡`i wkÿv_©xiv Z‡_¨i mwVK c×wZMZ e¨envi
Rvb‡e|

GKwU MÖš’vMvi Ávbwccvmy Pvwn`v †gUv‡Z me©vZ¥K †Póv K‡i _v‡K| AvaywbK hy‡M gvby‡li Z‡_¨i Pvwn`v †e‡o‡Q, Ávb
I Rvbvi cwiwa †e‡o‡Q| MÖš’vMvi I Z_¨ †K›`ª¸‡jv Zv‡`i †mevi gvb I †mfv‡eB AsKb K‡i Pj‡Q| myZivs
ÁvbwfwËK mgvR wbg©v‡Y PZz_© wkíwecø‡ei GB hy‡M Z‡_¨i mwVK e¨envi GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq|

(4IR) 

�মাঃ ঈদ-ঈ-আিমন 
সদস�, স�াদনা পষ�দ, 
লাইে�িরয়ান ভেয়স 
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WHAT IS HOME
DECORATION?

এস এম সাি�র আক�
মাধ�িমক  ও উ� িশ�া িবভােগর মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�রাধীন সরকাির কেলজ ও সরকাির �চাস�
��িনং কেলেজ কম�রত ৫৭ জন সহকাির ��াগািরক-কাম-ক�াটালগার �ক ��াগািরক (১ম ��িণ �গেজেটড)
পেদ বাংলােদশ সরকাির কম�কিমশেনর সুপািরেশ গত ৬নেভ�র ২০২২ ি�. তািরেখ পেদা�িত িদেয় ��াপন
জাির করা হেয়েছ। উে�খ� উ� কম�কত� াগণ ২০০২ এবং ২০০৫ সােল সরকাির কেলেজ �যাগদান কের দীঘ�
িদন একই পেদ কম�রত িছেলন। িক� িনেয়াগিবিধ অনুযায়ী পেদা�িতর ২০% �কাটার এক� বাধা থাকার
কারেণ সরকাির কেলেজ ��াগািরক পেদ ৮০% পদই �ন� িছল। ২০২১ সােল িনেয়াগিবিধ� সংেশাধন
হওয়ায় উ� কম�কত� ােদর পেদা�িতর বাধা দরূ হয়।
পেদা�িত সং�া� ব�পাের মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর লাইে�রী উ�য়ন কম�কত� া জনাব তৃি� সাহার
কােছ জানেত চাইেল িতিন উ�াস �কাশ কের বেলন এই পেদা�িত � সরকাির কেলেজ কম�রত ��াগার
�পশাজীিবেদর অেনকিদেনর �ত�াশা িছল। বত� মান ��াগারবা�ব সরকােরর মাধ�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ
এবং মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর কম�কত� াগেনর সা�ব�ক সহেযািগতায় পদ�িতর ফাইল� চালু হওয়ার
অ� সমেয়র মেধ� স�� হেয়েছ। এজন� িতিন িশ�া ম�নালেয়র িবিভ� পয�ােয়র কম�কত� া , মাধ�িমক ও
উ� িশ�া অিধদ�েরর কম�কত� া কম�চারীেদর �িত কৃত�তা �কাশ কেরন। িতিন আশা কেরন ভিবষ�েতও
সরকাির কেলজ�েলােত কম�রত সহকাির ��াগািরক-কাম-ক�াটালগারগণও সময়মত পেদা�িত পােব।

৫৭ জন সহকাির ��াগািরক কাম ক�াটালগারেক 
��াগািরক পেদ সুপািরশ

সংবাদ 
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�মাহা�দ �হা�াম হায়দার �চৗধুরীর িপএইিড িডি� অজ� ন�মাহা�দ �হা�াম হায়দার �চৗধুরীর িপএইিড িডি� অজ� ন

অ�রা আেনায়ার
�বিলেডর সভাপিত ও ইি�েপনেড� ইউিনভা�স��, বাংলােদশ
(আইইউিব) -এর লাইে�িরয়ান ড. �মাহা�দ �হা�াম হায়দার
�চৗধুরী (দীপু) স�িত বাংলােদশ ইউিনভা�স�� অব �েফশনালস্
(িবইউিপ) �থেক িপএইিড িডি� অজ� ন কেরেছন। িতিন ঢাকা
িব�িবদ�ালেয়র তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভােগর
অধ�াপক ড. এস. এম. মা�ান স�ার এর ত�াবধােন এ িডি�
অজ� ন কেরন। তার গেবষণার িশেরানাম িছল "A Plan for
the Development of Institutional Repositories
in University Libraries of Bangladesh".

কম�জীবেন িতিন বারেডম, িডেফ� সােয়� অগ�ানাইেজশন, �জলা সরকাির গণ��াগার (প�গড়) এ
সফলভােব কাজ কেরেছন এবং বত� মােন ইি�েপনেড� ইউিনভা�স��, বাংলােদশ এর লাইে�িরয়ান
িহেসেব কম�রত। এছাড়াও িতিন ল�াব ও �বিলেডর সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত। িতিন �� �থেকই
�পশাগত উ�য়েনর সে� কাজ করেছন এবং �িতিনয়ত সবাইেক নতুন িবষয়�েলা স�েক�  জানেত,
জানােত ও িশখেত উ�ু� কেরন। তার �বশিকছু �লকচার �পপার রেয়েছ �মিডেকল লাইে�রী ও
ইনফরেমশন সা�ভ�স িডিজটাইেজশন, লাইে�রী অেটােমশন, ডাটােবস মেডল িডজাইন এর উপর।
এছাড়াও �লখক/সহ-�লখক িহেসেব িবিভ� সমেয় তার অসংখ� �কািশত িনবে�র মেধ� রেয়েছ
একােডিমক িরেপািজটির, বাংলােদেশর একােডিমক লাইে�ির�েলার মেধ� িরেসাস� কনেসা��য়াম,
লাইে�িরেত আইিস�র ব�বহার, ইনফরেমশন িলটােরিস, িডিজটাল িরেসাস� ম�ােনজেম�,
লাইে�িরয়ানিশপ, ই-জান�ােলর ব�বহার, বই সং�হপ�িত, লাইে�িরেত পাঠচে�র ব�বহার, ইত�ািদ
িবষেয়র আেলাকপাত কের। এছাড়াও, িবিভ� সময় িতিন ইি�য়া, মালেয়িশয়া, িস�াপুর, থাইল�া�,
আেমিরকা �মণ কেরেছন লাইে�রী পিরদশ�ন, লাইে�রী িবষয়ক ��িনং, িভিজটর ��া�াম, কনফাের� এ
�পপার উপ�াপনার উে�েশ�।
ব�ি�জীবেন জনাব �মাহা�দ �হা�াম হায়দার �চৗধুরী এক কন�া ও এক পু� স�ােনর জনক।
লাইে�িরয়ান ভেয়েসর প� �থেক ড. �মাহা�দ �হা�াম হায়দার �চৗধুরী িপএইচিড িডি� লােভর জন�
আ�িরক অিভন�ন।

অজ� ন
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�মাঃ শিফউর রহমােনর িপএইিড িডি� অজ� ন�মাঃ শিফউর রহমােনর িপএইিড িডি� অজ� ন

ভেয়স �ড� 
জনাব �মাঃ শিফউর রহমান স�িত ঢাকা িব�িবদ�ালয় �থেক
িপএইচিড িডি� লাভ কেরেছন। তার িপএইচিড গেবষণার
িশেরানাম হেলা " Health Information System and
Services in the Medical Libraries of Bangladesh
: problem and prospects "। উ� গেবষণা কায��েমর
ত�াবধান কেরেছন অধ�াপক ড. এস. এম. মা�ান, তথ� িব�ান
ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

জনাব �মাঃ শিফউর রহমান বত� মােন আইিসিডিডআর,িব-এর লাইে�ির অ�া� ইনফরেমশন সা�ভ�েসসএ
িসিনয়র লাইে�ির অিফসার িহেসেব কম�রত আেছন। িতিন রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়রইনফরেমশন সােয়�
এ� লাইে�ির ম�ােনজেম� িবভাগ হেত যথা�েম �থম ��ণীেত �থম এবং �থম ��ণীেত ি�তীয় হেয়
অনাস� এবং মা�াস� িড�ী অজ� ন কেরন। িশ�াজীবেন িতিন তার অসামান� কৃিতে�র জন� িতিন
“Bangladesh Prime Minister Gold Medal Award” এবং “University of Rajshahi
Vice Chancellor Gold Medal Award” অজ� ন কেরন। এছাড়া িতিন আেমিরকা হেত ��াগার
�পশার উপর নামকরা “Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development
Fellowship Program-2012” অজ� ন কেরন। 

জনাব �মাঃ শিফউর রহমান তঁার কম�জীবেনর ��েত নথ� সাউথ িব�িবদ�ালয় লাইে�ির, ইনিডেপে��
ইউিনভা�স�� লাইে�ির, বাংলােদশ ইউিনভা�স�� অব �হলথ সােয়� এবং �লাি�কায় দীঘ� পেনেরা বছর
কম�রত িছেলন। জনাব রহমান ২০১৮ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ� িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা
িবভাগ হেত �েফসর ড. এস এম মা�ােনর ত�াবধােন এমিফল িড�ী অজ� ন কেরন। িতিন ��াগািরকেদর
সংগঠন ল�াব এবং �বিলেডর জীবন সদস�। বত� মােন িতিন ঢাকা িব�িবদ�ালেয় িপএইচিড ��া�ােম যু�
আেছন।

লাইে�িরয়ান ভেয়েসর প� �থেক ডা. �মাঃ শিফউর রহমানেক িপএইচিড িডি� লােভর জন� উ�
অিভন�ন জানাই।

অজ� ন
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িনজ �চােখিনজ �চােখ
�েটনবাগ��েটনবাগ�

বাইেবল �দখাবাইেবল �দখা

“�েটনবাগ� বাইেবল” পৃিথবীেত অ�ুতভােব ছাপা হওয়া এক বাইেবল; যার �কান দাম িনধ�ারণ স�ব নয়। এ�েলা
মহামূল�বান। �েটনবােগ�র পুেরা নাম �জাহােনস �গ�ে�ইশ জ�র ল�ােডন জমু �েটনবাগ�। ইেয়াহােনস
�েটনেবগ� (Johannes Gutenberg)। িতিন জাম�ািনর মাই�ৎস শহের ১৩৯৮ সােল জ��হণ কেরন। িতিন
১৩৯৮ সােল (আনুমািনক) সব��থম এই বাইেবল মু�া�ের ছাপান। �পশায় িতিন িছেলন একজন জাম�ান কামার,
িক� িতিন খ�ািত পান অ�ুত ছাপার �কৗশল, কািল, দ�তার উ�ব ঘ�েয়। �ক, িকভােব, কখন, িক এবং �কন?

ইিতহাস �থেক জানা যায় �েটনবাগ�- এর জীবন িছল রহস�ময়। ধাতু স�েক�  তার ধারনা িছল অসাধারন। িতিন
ছাপার প�িত উ�ব কের িবিভ�জেনর কাছ �থেক ধার কের কিবতা ছািপেয় িকছু �াহকেক আকৃ� করার �চ�া
কেরন সময় তখন ১৪৩৯-১৪৫০ সােলর মেধ�। িতিন কেব বাইেবেলরকাজ �� কেরন �স� জানা যায় না তেব
�সটা স�বত ১৪৫০ সােলর পেরই।

িফচার 
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“�েটনবাগ� বাইেবল” সাধারনত ৪২ লাইন বাইেবল বা মারজািরন বাইেবল বা িব৪২ নােম পিরিচত যা ল�া�ন
ভাষায় রিচত। এ� ৪২ লাইেনর বাইেবল অবশ�ই। �েটনবাগ� িঠক কত� বাইেবল ছািপেয়িছেলন �সটা সিঠক
না জানা �গেলও ধারনা করা হয় ১৮০ � যার মা� ৪৯ �র অি�� পাওয়া যায় এবং এর মেধ� ২১ স�ূণ�।
এ�েলা অেনক িনরাপ�ার �ব�নীর �ভতর রাখা হেয়েছ। �কন এরকম হেয়েছ �সটার কারণ একটু পেরই
আসেছ। �েটনবাগ� �থম ১৪৫৪-১৪৫৫ সােল �থম বাইেবল �কাশ কেরন। �য� ছাপােত �ায় ৩-৫ বছর
�লেগিছল, এবং সব��েলার কাজই এভােব স�ূণ�হােত এত সময় ধের �তির করা হেয়িছল। এর অ�ুত
িবষয়� হল ছাপার কািল এবং ছাপার ধরন। এর কািল� হল ধাতব যােত �াথিমকভােব কাব�ন থাকেলও এেত
�দয়া হয় কপার, �লড ও টাইেটিনয়াম। ড. ি�ে�েনর মেত, এ� এক ধরেনর ধাতব বা�ন�শ। এর উপর �কান
কলম িদেয় �লখােতা দেূরর কথা বরং �স� িপছেল �বিরেয় যায়।

ছাপার এই প�িতর নাম “Moveable Printing” যার কারেণ এ� িবখ�াত। এক� �লাহার ম�া��
ব�বহারকরা হত যার সােথ এক� �চৗেকা নল যু� থাকত। এর মেধ� গিলত ধাতু �ঢেল অ�েরর ছঁাচ বানােনা
হত এবং এ�েলা অ�াভািবক �ছাট এবং িনখুঁত িছল। �ছাট ও বড় হােতর অ�েররজন� ২৯০ �র �সট
�েয়াজন হত। �েত�ক পাতার জন� ছঁাচ�েলােক সাজােনা হত। এর মাধ�েম ধাতব কািল ব�বহার কের হােত
ছাপান হত। �থমবাের ধাতু ব�বহার কের অ�েরর আকৃিত �তির কের বারবার একই কাজ করা হত বেল,
এক� পাতা �শষ করেত একিদন �লেগ �যত। আর এর মেধ� �য নকশা �তির করা হেয়েছ, এ পয�� আর �কান
বাইেবেল �স� �নই। এরকম িনখুঁত বাইেবল �কানিদন আর ছাপােনা স�ব হয়িন। ১৪৬৮ সােলর ৩ �ফ�য়াির
িতিন মারা যান।

এই বাইেবল খুঁেজ না পাওয়ার কারণ হল এর দাম। এেকক� স�ূণ� বাইেবেলর দাম ৩৫ িমিলয়ন ডলার বা
২৭৬১৫০০০০০/- টাকা। এেকক� পাতার দাম ২০০০০-১০০০০০/- ডলার যা িনভ�র কের এর অব�ার
উপর। তাই হারােনা কিপ�েলা এখেনা �খঁাজা হে� এবং �য�েলা পাওয়া �গেছ �স�েলা যােত �খায়া না যায়
তাই িনরাপ�ােব�নীর �ভতর রাখা হয়। ছিবেত �য �েটনবাগ� বাইেবল� �দখেছন তা মা�ক�ন যু�রাে�র
ওয়ািশংটেন অবি�ত পৃিথবী িবখ�াত লাইে�ির অব কংে�েস সংরি�ত।

কনক মিন�ল ইসলাম 
সদস�, স�াদনা পষ�দ, 
লাইে�িরয়ান ভেয়স 
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�বিলেডর আেয়াজেন 'চতুথ� িশ� িব�েব �ান
ব�ব�াপনা' শীষ�ক আেলাচনা সভা 

বাংলােদশ ��াগািরক ও তথ�ায়নিবদ সিমিত (�বিলড) এর আেয়াজেন গত ৫ নেভ�র ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �এসিসেত
শহীদ মুিনর �চৗধুরী িমলনায়তেন 'চতুথ� িশ� িব�েব �ান ব�ব�াপনার উপর ব�ৃতা: বাংলােদেশর ��াগার�েলােক
�পা�িরত করার এক� �রাডম�াপ’ শীষ�ক এক আেলাচনা সভা অনুি�ত হয়। এ সভায় �দেশর িবিভ� অ�ল ও �িত�ান
�থেক �ায় ৮০ জন �পশাজীবী অংশ �নন।  

সভায় �বিলেডর মহাসিচব শশা� কুমার িসংেহর স�ালনায় সভাপিত� কেরন �বিলেডর �চয়ারম�ান ড. �মাহা�দ �হা�াম
হায়দার �চৗধুরী এবং �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন, িশ�া ম�ণালেয়র মাধ�িমক ও উ� িশ�া িবভােগর
অিতির� সিচব (উ�য়ন) �মা. �বলােয়ত �হােসন তালুকদার। এেত ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ� িব�ান ও ��াগার
ব�ব�াপনা িবভােগর অধ�াপক ড. �মা. �রাকনু�ামান মূল �ব� উপ�াপন কেরন। িতিন বাংলােদেশর ��াগার�েলােক
�পা�িরত করার ��ািবত এক� �রাডম�াপ তুেল ধেরন।

সভার মূল িবষেয়র উপর িব�ৃত আেলাচনা কেরন অথ� ম�ণালেয়র বিহঃস�দ িবভােগর পিরচালক (অব.) �মা. আবু
সাঈদ। এ ছাড়াও আেলাচনা কেরন ইউএনআইিডওর কা�� িরে�েজে��ভ ড. জািক উজ জামান। সভার �ধান অিতিথ
মাধ�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, অিতির� সিচব ( উ�য়ন) �মা. �বলােয়ত �হােসন তালুকদার বেলন, 'চতুথ� িশ�িবপলব
চ�ােল� �মাকােবলায় �ািত�ািনক িশ�ার পাশাপািশ কািরগির ও �ভােকশনাল িশ�া জ�ির।' 

সভাপিতর ব�েব� �বিলেডর �চয়ারম�ান ড. মুহা�দ �হাসাম হায়দার �চৗধুরী বেলন, 'আমরা �বিলড �থেক িনয়িমত এ
ধরেনর �সিমনার, ওয়াক� শপ এবং �িশ�েণর মাধ�েম উ�ত িবে�র �পশাজীবীেদর মেতা বাংলােদেশর �পশাজীবীেদরও
কম��মতা এবং দ�তা বাড়ােত স�ম হেবা বেল িব�াস কির।' সমাপনী ও ধন�বাদ ব�ব� �দান কেরন �বিলেডর
সহসভাপিত রািজনা আখতার।

সূ�ঃ কােলর ক� 
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রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র হিববুর রহমান হেলর নতুনরাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র হিববুর রহমান হেলর নতুন
�াধ�� অধ�াপক শিরফুল ইসলাম�াধ�� অধ�াপক শিরফুল ইসলাম

রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র (রািব) শহীদ হিববুর রহমান হেলর নতুন
�াধ�� িহেসেব �যাগ িদেয়েছন ইনফরেমশন সাই� এ� লাইে�ির
ম�ােনজেম� িবভােগর অধ�াপক শিরফুল ইসলাম। 
বুধবার (৩ আগ�) �বলা সােড় ১১টায় সদ� িবদায়ী �াধ�� ও
িব�িবদ�ালেয়র দশ�ন িবভােগর সহেযাগী অধ�াপক জািহদলু
ইসলােমর �লািভিষ� হন িতিন।

এসময় িনেজর অনুভূিত ব�� কের অধ�াপক শিরফুল ইসলাম
বেলন, আজেকই আিম নতুন �াধ�� িহেসেব এ হেল �যাগদান
কেরিছ। সব�দা আমার �মধা ও �ম িদেয় এ হেল উ�য়ন কম�কা�
এিগেয় �নয়ার পাশাপািশ িশ�াথ�েদর সা�ব�ক সহেযািগতায় পােশ
থাকার �চ�া করব। 

দািয়� হ�া�রকােল উপি�ত িছেলন িব�িবদ�ালেয়র �াধ�� পিরষেদর আ�ায়ক অধ�াপক �ফরেদৗসী মহল,
িসি�েকট সদস� শিফকুর জামান �জায়াদ� ার ও সািদকুল ইসলাম সাগর, ইিনি�উট অফ ইংিলশ এ� আদার
ল�া�েয়জ-এর পিরচালক আ��ুাহ আল মামুন, িশ�ক সিমিতর যু� স�াদক এ এইচ এমকাম�ল হসান
�মূখ।

সূ�ঃ দ� �ডইিল ক�া�াস 

সংবাদ 
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�মা: �রজওয়ানুল হক কণ�ফুলী গ�াস িডি�িবউশন �কা�ািন
িলিমেটড (�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন)-এ সহকারী
ব�ব�াপক (এইচআরিড এ� লাইে�ির) িহেসেব �যাগদান
কেরেছন। 

িতিন রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র ইনফরেমশন সােয়� এ�
লাইে�ির ম�ােনজেম� িবভাগ হেত ২০১২-১৩ �সশেন �াতক
(স�ান) এবং ২০১৭ সােল �াতেকা�র িড�ী অজ� ন কেরন। এর
আেগ িতিন ই�-ওেয়� ইউিনভা�স��, িবমান বাংলােদশ
এয়ারলাই� এবং আইন ও সািলশ �কে� (আসক) কম�রত
িছেলন।

লাইে�িরয়ান ভেয়স পিরবােরর প� �থেক তঁােক উ� অিভন�ন।

�মা: �রজওয়ানুল হক�মা: �রজওয়ানুল হক  
কণ�ফুলী গ�াস িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটডকণ�ফুলী গ�াস িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটড

আফসানা ঝুমুর পাবনা িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয়
লাইে�িরেত ক�াটালগ িহেসেব �যাগদান কেরেছন।
িশ�াজীবেন িতিন রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র
ইনফরেমশন সােয়� এ� লাইে�ির ম�ােনজেম�
িবভাগ হেত ২০১৫ সােল �থম িবভােগ �থম হেয়
অনাস� এবং ২০১৬ সােল �থম িবভােগ ি�তীয় হেয়
মা�াস� িড�ী অজ� ন কেরন। তঁার এই নতুন পথচলায়
লাইে�িরয়ান ভেয়েসর প� �থেক জানাই অিভন�ন ও
�ভকামনা।

আফসানা ঝুমুরআফসানা ঝুমুর
পাবনা িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয়পাবনা িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয়

�যাগদান
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W. †iRv‡K Lye KvQ †_‡K †`Lvi my‡hvM bv n‡jI wewfbœ †cÖvMÖv‡g hLbB †`‡LwQ ZLbB Zuvi cÖvY PvÂ‡j¨
ficyi nvwmgvLv gyL GK cÖwZfvevb I †ckvi cÖwZ cÖwZkÖæwZkxj e¨w³ wn‡m‡e cÖwZfvZ n‡q‡Q| †mB K‡e
ey‡qU Gi A¨vwm÷¨v›U jvB‡eªwiqvb wnmv‡e cÖ_g cwiPq, Zvi †ik GL‡bv eZ©gvb| †ckvMZ eyrcwËi mv‡_
mvsMVwbK ÿgZv I `ÿZvi mswgkÖY wQ ‡ jv Zuvi g ‡ a¨| d ‡ j Lye Aí mg ‡ qB † ckvMZ ‡ `i/MÖš’vMvi
†ckvRxex‡`i gb Rq K‡i †bb| †mB mv‡_ Zuvi                    Ges                     `y‡UvB e„w× cvq| wb‡R
‡ckvMZ m‡e©v”P wWMÖx          jvf Kivi cvkvcvwk IUT †Z jvB‡eªwiqvb wn‡m‡e wb‡qvM jvf K‡i wb‡Ri
†ckvMZ gvb I gh©v`v m‡e©v”P wkL‡i wb‡Z mÿg nb| †mB mv‡_ mvsMVwbK `ÿZv I †ckvMZ Kv‡Ri ¯^xK…wZ
wn‡m‡e            Gi mfvcwZi `vwqZ¡ cvb Ges g„Zz¨i AvM ch©šÍ H c‡` envj/AwawóZ wQ‡jb| j¨ve Ges †Kvb
wbe©vPb ev †ckvMZ Kvh©µg wb‡q hLbB †KD Avjvc Ki‡Zb Avwg Zv‡`i‡K 4wU bvg ¯§iY Kwi‡q w`Zvg Ges
Zv ‡ `i ‡ K m¤ú„³ Ki ‡ Z ejZvg| Zuviv n ‡ jb kvgmyj Bmjvg Lvb, W. † iRv, W. gy¯ÍvwdR Ges nvwmbv
Avd‡ivR| Avgvi me mgqB wek¦vm wQ‡jv G‡`i Øviv mwgwZi ev †ckvMZ DbœwZ n‡e| KviY †ckvMZ Ávb
Qvov wb‡R‡`i mg„× Kiv Ges Zv cÖ‡qv‡Mi mÿgZv I `ÿZv G‡`i i‡q‡Q| Avgvi †mB wek¦vm ev aviYv †_‡K
GKwU bÿÎ L‡m †Mj| 

giûg Avjx Avnv¤§`-Gi RvbvRvi w`b Zuvi mv‡_ me©‡kl †`Lv| Zv‡K wKQzUv wegl© g‡b n‡qwQj| Z‡e †mB
†`LvB †kl †`Lv n‡e GgbUv fvwewb|           Gi Kvh©µg m¤ú‡K© Avgv‡K m¤ú„³ Kivi Aby‡iva K‡iwQjvg|
Dwb wb‡Ri KvW© w`‡q Avgv‡K †hvMv‡hvM Ki‡Z e‡jwQ‡jb|
Avwg giûg †iRvi AvZœvi gvMwdivZ Kvgbv KiwQ| Zvui cwiev‡ii m`m¨MY †hb G †kvK, e¨_v mn¨ Ki‡Z
cv‡ib Avjøvn Zvqvjvi wbKU †mB †ZŠwdK Kvgbv KiwQ|

 
Avãyj Mdyi †`Iqvb

jvB‡eªwiqvb (AemicÖvß)
evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq

proficiency Efficiency

Ph.D 

BALID

BALID

ড. �রজােক �যমনটা �দেখিছ 

আ�লু গফুর �দওয়ান 
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