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প্রিে পাঠাগায়র কাঠপ্রিপ্রি েপ্র ি। ছপ্রব : কায়লর কণ্ঠ 

িাি েপ্র িউপ্রিি। পপশা কাঠপ্রিপ্রি। কুপ্রিো পেলার প াক া উপয়েলার পাইকপাড়া গ্রায়ির এ িানুষটির  য়ে কথা বয়ল পবাঝার 

উপাে পিই পে প্রতপ্রি িাত্র দুই ক্লা  পয়ড়য়ছি! এিি হাোর হাোর কাঠপ্রিপ্রি পতা আয়ছ পেয়শ। তয়ব প্রকছুক্ষণ কথা বলার পর পপ্ররষ্কার 

হয়ব—প্রবশাল িয়ির অপ্রিকারী েপ্র িউপ্রিি িায়ির এই িানুষটি। প্রিয়ের অথ থ- ম্পপ্রি বলয়ত প্রকছুই পিই। প্রকন্তু তঁর ‘িিবাি িি’ 

স্বপ্ন পেয়  িানুষয়ক আয়লাপ্রকত করার। এলাকার অয়িয়কই ৩৫ বছর বে ী এই িানুষটিয়ক ‘আয়লার পেপ্ররওোলা’ বয়ল ডায়ক। 

েপ্র ি এলাকার কি বা অি থপ্রশপ্রক্ষত িানুষয়ের বই পড়ায়িার উয়িশ্য প্রিয়ে ২০১৬  ায়ল প্রিে বাপ্রড়য়ত একটি পাঠাগার স্থাপি কয়রি। 

‘কপ্রিউপ্রিটি লাইয়েপ্রর’ িায়ি এ পাঠাগায়র এ ি পে থন্ত বইয়ের  ংগ্রহ িাে এক হাোর এবং  েস্য েঁপ্রড়য়েয়ছ প্রতি শতাপ্রিক। এ াি 

পথয়ক বই পড়য়ত টাকা-পে া  রচ করয়ত হে িা কাউয়ক। 

িী, এক পিয়ে, বুপ্রিিপ্রতবন্ধী এক িাই, িা হ পঁচেয়ির পপ্ররবায়র প্রতপ্রি একাই উপােথি কয়রি। েপ্র য়ির বাবা পছাটয়বলাে তঁয়ের 

পেয়ল পরয়  প্রিরুয়িশ হি। 

এলাকার িানুয়ষর প্রিে ‘আয়লার পেপ্ররওোলা’ েপ্র য়ির প্রবশ্বা , গ্রায়ির অি থপ্রশপ্রক্ষত িানুষগুয়লা তঁর এ ায়ি বইপড়ার িাধ্যয়ি 

প্রিয়েয়ের অন্য এক উচ্চতাে প্রিয়ে পেয়ত পারয়ব। এ পাঠাগায়র প্রকয়শার-প্রকয়শারী, তরুণ-তরুণী, বৃি-বৃিা  বাই বই-পপ্রত্রকা পড়য়ত 

আয় , পকউ বাপ্রড়য়ত প্রিয়ে োে। 

তঁর িাষাে, শুধু স্কুয়লর পছয়লয়িয়েরা িা, োরা কয়লে-প্রবশ্বপ্রবদ্যালয়ে পয়ড় তারাও আিার লাইয়েপ্রর পথয়ক বই পিে। এিিপ্রক বেস্ক ও 

পে ব পিয়ের প্রকছুপ্রেি হয়লা প্রবয়ে হয়েয়ছ তারাও আয় , বই পিে। আিার িয়তা প য়ট  াওো িানুষরাও আয়  এ ায়ি বই পড়য়ত। 

প্রিয়ের পপশা বা আপ্রথ থক অবস্থার  য়ে িািাি ই িে—এ িরয়ির ব্যপ্রতক্রিী িপ্রতষ্ঠাি প্রিয়ের বাপ্রড়য়ত গয়ড় তুয়লয়ছি পকি? েবায়ব 

েপ্র ি বয়লি, ‘পছাটয়বলাে আিার পড়ার িপ্রত খুব আগ্রহ প্রছল, প্রকন্তু বাবা চয়ল োওোর কারয়ণ তা আর হেপ্রি।  ং ায়রর িার প্রিয়ত 

হে। তয়ব আপ্রি িায়ঝ িায়ঝ প্রবপ্রিন্ন সূত্র পথয়ক বই  ংগ্রহ কয়র পড়তাি, অন্যয়ক পড়য়ত প্রেতাি। িীয়র িীয়র এর পপ্ররিাণ বাড়য়ত 

থায়ক এবং এক িে এ রকি একটা লাইয়েপ্রর গড়ার প্র িান্ত প্রিই। এিি প্রচন্তা পথয়কই মূলত পকিি কয়র পে এটা হয়ে োে প টা আপ্রি 



প্রিয়েও োপ্রি িা। এক শর িয়তা বই প্রিয়ে লাইয়েপ্ররর োত্রা শুরু কপ্রর। পয়র অয়িয়কই পস্বচ্ছাে আিার এ ায়ি বই প্রকয়ি প্রেয়েয়ছ। 

আপ্রি পতা এ য়িা প্রকিপ্রছ।’ 

এই লাইয়েপ্রর প্রিয়ে অয়িয়কই ঠাট্টা-প্রবদ্রূপও কয়র। অয়িয়কই তঁয়ক পাগলও বয়ল। প্রিয়েরই পে ায়ি ‘প্রেি এয়ি প্রেি  াই’ অবস্থা, 

প  ায়ি প্রতপ্রি িানুষয়ক বই পড়াি! আর এ প্রিয়েই প্রবদ্রূপ। শুধু প্রক িহল্লার পলাকেি? িা, তঁর পপ্ররবারও চাে প্রতপ্রি পেি আর বই িা 

পকয়িি। তায়ের এই চাওোটাও অন্যাে িে প্রকন্তু। কারণ, অিায়বর  ং ার। 

প্রতপ্রি োিাি, পেয়কায়িা রকয়ির  াহায্য প্রতপ্রি গ্রহণ করয়বি তঁর পাঠাগায়রর উন্নপ্রতর েন্য। পপ্রত্রকাে কলাি পলয় ি এিি 

কয়েকেয়ির ই-পিইল ঠিকািা  ংগ্রহ কয়র বই পচয়ে প্রচঠি প্রলয় প্রছয়লি। কয়েকেি প্রেয়েয়ছিও প্রকছু বই। এর িয়ধ্য ড. মুহম্মে োের 

ইকবাল রয়েয়ছি।  ম্প্রপ্রত কায়লর কণ্ঠ পপ্রত্রকার  ম্পােক ইিোদুল হক প্রিলি ও প্রিব থাহী  ম্পােক পিাস্তো কািায়লর পক্ষ পথয়কও 

লাইয়েপ্ররর েন্য প্রকছু বই উপহার পপয়েয়ছি বয়ল োিাি েপ্র িউপ্রিি। 

েপ্র য়ির আয়বেি,  াির্থ্থবািরা তঁয়ক পেি প্রকছু বই প্রেয়ে  াহায্য কয়রি। প্রতপ্রি বয়লি, ‘আপ্রি এ ি বইয়ের প্রিক্ষুক, িানুষ পেি 

আিায়ক বই প্রিক্ষা পেি।’ েপ্র িউপ্রিি আয়ক্ষপ কয়র বয়লি, ‘আেকায়লর িানুষগুয়লা শুধু  াটি থপ্রেয়কয়টর েন্য বই পয়ড়, কী হয়ব 

এ এ প্র , এইচএ প্র  পা  কয়র, েপ্রে  ঠিক জ্ঞািই িা থাকল?’ অপ্রিিাবকরা িয়ি কয়রি, বাচ্চারা শুধু পাঠ্য বই পড়য়লই েয়থি, 

প্রকন্তু তা িে। িাপ্রতষ্ঠাপ্রিক প্রশক্ষা পথয়ক বপ্রিত েপ্র িউপ্রিি তঁর আশপায়শর িানুষয়ক  প্রতিকায়রর আয়লাপ্রকত িানুষ প্রহয় য়ব পে য়ত 

চাি। 

েপ্র য়ির পাঠাগায়র বই পড়য়ত আ া প্রবপ্রিন্ন বেয় র ও পপশার িানুষ োিাে, আিায়ের এই অেপাড়াগঁয়ে তার পক্ষ পথয়ক এিি 

উয়দ্যাগ পিওোে আিরা খুবই উপকৃত হপ্রচ্ছ। আিায়ের োিার পপ্ররপ্রি বাড়য়ছ এবং আিরা এ ি  বাই েপ্র য়ির পে ায়িা আয়লার 

পয়থর োত্রী। কিায়ডট কয়লয়ের  ায়বক প্রশক্ষক ও পল ক িাসুি প্রবল্লাহ বয়লি, িাপ্রতষ্ঠাপ্রিক প্রশক্ষা পিই, প্রিয়ের পকায়িা েপ্রি পিই, 

ব্যাংক ব্যালান্স পিই,  হে পকায়িা অয়থ থর উৎ  পিই; প্রকন্তু অদ্ভুত এক শ  পপয়ে বয় য়ছ কাঠপ্রিপ্রি েপ্র িউপ্রিিয়ক। বতথিাি  িায়ে 

এটি প্রবরল। 

েপ্র ি  ম্পয়কথ োিার পর কুপ্রিোর প াক া উপয়েলা প্রিব থাহী কি থকতথা িাফ্োরা তা িীি এ িপ্রতয়বেকয়ক বয়লি, ‘এ িরয়ির 

িানুষয়ের উৎ াপ্রহত এবং  হয়োপ্রগতা করা উপ্রচত। আপ্রি েপ্র য়ির লাইয়েপ্ররয়ত োব এবং অবশ্যই  াধ্যিয়তা প  ায়ি  হােতা 

করব।’ 

আয়লার পেপ্ররওোলা েপ্র ি খুব িীপ্রতপ্রিষ্ঠও। োিা পগল, িপ্রতবন্ধীয়ের েন্য  রকায়রর িাতা চালু থাকয়লও তার পছাট িাইয়ের িাি 

প ই তাপ্রলকাে পিই। পকউ একেি িাতািাপ্ত িপ্রতবন্ধী তাপ্রলকাে তঁর িাইয়ের িাি তাপ্রলকাভুক্ত কয়র পেয়বি োপ্রিয়ে বলয়লি, প  

েন্য প্রকছু িগে প্রেয়ত হয়ব।  ং ায়রর চতুপ্রে থয়ক অিাব, তবু আয়লার পেপ্ররওোলা েপ্র ি প ই িস্তাব গ্রহণ কয়রিপ্রি। বলয়তই হে, 

শাবাশ েপ্র ি! 

 


