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সংগ্রহের মনস্তত্ত্ব এবং ডাকটিককি সংগ্রে 

এ, জেড, এম, আখলাকুর রেমান 

সহ-সভাপতি, তিলাটেতলক সসাসাইটে অি বাাংলাটেশ 

সম্পােক, জার্ নাল অি তপএসতব 

১। আমরা সবাই সংগ্রে ককরিঃ 

একজর্ সাধারর্ গৃতহণী, িার ত িঁটে যাওয়া শাতেোও পতরস্কার কটর ধুটয়, শুতকটয়, ভািঁজ কটর 

আলমারীটি িুটল রাটে। সকার্ও অবসটর হয়টিা, সসই শাতের ভািঁজ েুটল িার পরটি পরটি সলটগ 

থাকা স্মৃতিগুতল সরামন্থর্ কটর। িার সাংসাটরর আর্াটে কার্াটে  তেটয় আট  আপাি-অথ নহীর্ 

সামগ্রী, ভাঙা হাতে, োতল সকৌো, সন্তাটর্র শশশটবর জামা-কাপে ইিযাতে। 

একজর্ কম নজীতব মার্ুষ িার অতিটসর ড্রয়াটর একো কাতলর কলম সরটে তেটয়ট র্। 

কলটম কাতল র্াই, তিতর্ এই কলম কেটর্া বযবহারও কটরর্ র্া, িবু োকুরী পাওয়ার পর িার বাবা 

িাটক এই কলমো তকটর্ তেটয়ত টলর্। বাবা এের্ আর সবিঁটে সর্ই, তকন্তু কলমটে সথটক সগট  িািঁর 

স্মৃতি তহসাটব। 

একজর্ বযবসায়ী, িার কম নসূটে সেটশ-তবটেটশ তবতভন্ন সরটতারায় োওয়া-োওয়া কটরর্। 

তিতর্ সয সরটতারায় োর্, সসই সরটতারার র্াম সলো একো টেসুযটপপার তিতর্ সাটথ কটর তর্টয় 

আটসর্। 

একজর্ মাঝবয়সী বযক্তির পোর সেতবটল কটয়কো সাধারর্ পাথর রাো আট । িার স্ত্রী 

সসগুতল সিটল তেটি োইটল তিতর্ শুধু বটলর্, “থাক র্া, এমর্ সবশী জায়গা সিা তর্টে র্া!” সসই 

সুেরূ শশশটব তিতর্ যের্ সু্কটল সযটির্, পটথর ধার সথটক এই পাথরগুতল তিতর্ সাংগ্রহ কটরত টলর্। 

শশশটবর সোটে িার সকাটর্াো মটর্ হটিা শেিয আর সকাটর্াো রাজহা িঁস। 

এই বযক্তিটের মি আমরা সবাই তক ু র্া তক ু সাংগ্রহ কতর। একটে বস্তু িার স্বাভাতবক 

উটেটশয বযবহার র্া কটর তর্টজর কাট  সরটে সেওয়াটক সাংগ্রহ করা বটল। সযমর্, ডাকঘর সথটক 

একটে ডাকটেতকে তকটর্ যতে ভতবষযটি ডাকমাশুল তহসাটব বযবহার করার জর্য সরটে সেওয়া হয় 

িাহটল িা সাংগ্রহ বটল গণয করা হটব র্া। বরাং আমার যতে উটেশয থাটক সয এটে একটে স্মারক 

তহসাটব সরটে সেওয়া হটব, িাহটল সসটে সাংগ্রহ করা হটলা বটল ধটর সর্ওয়া সযটি পাটর। 

 

২। সংগ্রহের মনস্তত্ত্বিঃ 

 একজর্ সাংগ্রাহক মূলি িার মটর্র সোরাক সজাগাে করটি সাংগ্রহ কটর। িার সাংগ্রটহর 

মূলয োকার অাংটক তহসাব র্া কটর যের্ িার মার্তসক িৃতি তেটয় তবোর করা হয়, িের্ই একজর্ 

সাংগ্রাহক এবাং একজর্ তবতর্টয়াগকারীর মটধয পাথ নকয স্পষ্ট হটয় ওটে। 
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 সকউ সাংগ্রটহর মাধযটম িার হাতরটয় যাওয়া শশশটবর স া িঁয়া তিতরটয় তর্টয় আটস, সকউবা 

আবার বাতবিার অতর্শ্চয়িা, আতিরিা সথটক আোল সো িঁটজ সাংগ্রটহর মাটঝ। অটর্টকর কাট  

সাংগ্রহ মাটর্ শুধুই আর্ন্দময় সমটয়র হাি াতর্, সকউবা জ্ঞার্াজনটর্র উত্তম মাধযম তহসাটব সবট  

সর্য় সাংগ্রহটক। 

 মার্ুষ সকর্ সকার্ও তক ু সাংগ্রহ কটর, সস তবষটয় অটর্ক ধরটর্র মিবাে রটয়ট । 

মর্তাক্তিক তসগমুন্ড ফ্রটয়টডর মটি, মার্ুটষর সাংগ্রটহর প্রবণিা িার শশশটবর অভযাটসর মাটঝ 

সপ্রাতথি আট । একটে মার্ব তশশু েুব অল্প বয়টসই তক ু ক্তজতর্স িার তর্টজর বটল বুঝটি সশটে। 

িার হাি সথটক একো বল তর্টয় তর্টল সস কান্নার মাধযটম প্রতিবাে জার্ায়। এমর্ তক, একো পয নাটয়, 

সস িার মলমূেও িযাগ করটি োয় র্া, তশশু মটর্ এই তেন্তা জাটগ সয, িার অতধকাটর থাকা তক ু 

ক্তজতর্স সস হাতরটয় সিলট । এই অতধকাটর রাোর প্রটেষ্টা সথটকই মার্ুটষর মটর্ সাংগ্রহ করার 

প্রবণিার জন্ম হয়। 

 আবার অটর্ক তবজ্ঞার্ীর মটি, মার্ব সভযিার আতেযুটগ যের্ মার্ুষ িার প্রটয়াজটর্র 

অতিতরি োেযসামগ্রী সঞ্চয় করটি শুরু কটর, মূলিঃ িের্ সথটকই মার্ুটষর মটধয সাংগ্রটহর 

অভযাস গটে ওটে। 

 সকউ বটলর্, সুন্দর তক ু সেেটল িা তর্টজর কটর পাওয়ার আকাঙ্খা সথটক মার্ুষ সাংগ্রহ 

কটর। সকউ বটলর্, অটগা াটলা ক্তজতর্স গুত টয় মার্ুষ সয আত্মিৃতি লাভ কটর িার জর্য মার্ুষ 

সাংগ্রহ কটর। কাটরা কাটরা মটি, অিীটির সকার্ও অিৃতি বা অপ্রাতি পূরটণর জর্যও মার্ুষ তক ু 

সাংগ্রহ কটর থাটক। 

 

৩। আমরা জকন সংগ্রে ককরিঃ 

 মর্তাক্তিটকর মিবাে যাই সহাক র্া সকর্, মার্ুষ সকর্ সাংগ্রহ কটর িা সমাোমুটে র্য়ো 

ভাটগ ভাগ করা যায়। 

 

ক) কিয়েহনর সৃ্মক িঃ প্রায় প্রতিটে মার্ুটষর সাংগ্রটহ তপ্রয়জটর্র স্মৃতিতেহ্ন তহসাটব তক ু র্া তক ু 

সামগ্রী থাটক। বাবার কলম, মাটয়র শাতে, বনু্ধর তেটে, পুরাটর্া পাতরবাতরক  তব বা অর্য স াটোোটো 

সামগ্রী যা আমাটের সকার্ও সুেস্মৃতি মটর্ কতরটয় সেয়। 

খ) জেহল আসা কিহনর সৃ্মক িঃ স ােটবলায় আমাটের যা ভাল লাগটিা আমরা িাই সাংগ্রহ 

করিাম। অে্ভুি রকটমর সেেটি পাথর, পাতের পালক, েকটলটের সমােক, রটঙর্ কাগজ, পুিুল, 

সেলর্া গাতে ইিযাতে। একো বয়টসর পটর সসই সাংগ্রটহর্ প্রতি আমাটের আকষ নর্ কটম যায় তকন্তু 

সসই সামগ্রীগুতল সিটল সেওয়া যায় র্া, বরাং সাংগ্রটহই সথটক যায়।  

গ) জ্ঞানােজহনর উত্তম মাধ্যমিঃ অটর্টক আজীবর্ সজটর্ই েটল। তর্িয র্িুর্ তবষয় জার্টি বা 

জার্া জ্ঞার্ আটরা তবসিৃ্ি করটি িারা বই, পক্তেকা, সামতয়কী সাংগ্রহ কটর। শুধু িাই র্া, 
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ডাকটেতকে বা মূদ্রা সথটক িারা একটে সেটশর ইতিহাস, ঐতিহয, সাংসৃ্কতি, কৃটষ্ট, প্রকৃতি ইিযাতে 

সম্পটকন জ্ঞার্াজনর্ কটর। 

ঘ) ঐক োকসক কনির্ জহনর স্মারকিঃ তক ু সাংগ্রাহকটক ইতিহাস েুব সবশী আকৃষ্ট কটর। িারা যের্ 

সকার্ও ঐতিহাতসক িার্ ভ্রমর্ কটর িের্ সসোর্ সথটক সকার্ও স্মারক তর্টয় আটস। একো সমাঘল 

আমটলর মুদ্রা হাটি তর্টয় সাংগ্রাহকরা সসই সময়ো অর্ুভব কটর। তবেযাি বযক্তির সাংস্পটশ ন আসটল 

আমরা অটর্টকই সসই বযক্তির সাটথ  তব িুটল থাতক বা িার স্বাক্ষর তর্টয় সাংরক্ষণ কতর। 

ঙ) আনন্দ উপহ াগ করহ িঃ আমরা যা তক ু সাংগ্রহ কতর র্া সকর্, সসই সাংগ্রহ আমাটের আর্ন্দ 

সেয়। আমরা উপটভাগ কতর বটলই আমরা সাংগ্রহ কতর। আমরা সকউ আিঁকা  তব সাংগ্রহ কতর, 

আবার সকউ ডাকটেতকটে তমতর্টয়োর সপইতটাং উপটভাগ কতর। সগালাপ যারা ভালবাটস, িাটের 

সবাই িুটলর বাগার্ কটর র্া, এটের অটর্টক সগালাটপর উপটর বই,  তব, ডাকটেতকে ইিযাতেও 

সাংগ্রহ কটর। 

চ) সঞ্চয় বা কবকনহয়াহগর মাধ্যমিঃ সমটয়র সাটথ েলূ নভ সাংগ্রটহর সামগ্রীর োম বৃক্তি পায়। সসই 

কারটর্, ভতবষযৎ তবতর্টয়াটগর মাধযম তহসাটব অটর্টক সপইতটাং, এতটকস, ডাকটেতকে, মুদ্রা, 

সেলর্া ইিযাতে সাংগ্রহ কটর থাটক। যতেও তবতর্টয়াটগর উপযুি সাংগ্রটহর সামগ্রী একেু সবশী োটমর 

এবাং তবটশষাতয়ি মাটর্র হটয় থাটক, সাধারর্ি, তবতর্টয়াটগর উপযুি সাংগ্রটহর সামগ্রীর মূলয কটম 

র্া এবাং সেটশর অথ ননর্তিক অবিার সাটথ এর সরাসতর সম্পকন র্াই। বরাং সেো যায়, অথ ননর্তিক 

মন্দার সময় তবতর্টয়াগকারীরা তবকল্প তবতর্টয়াটগর মাধযম তহসাটব সাংগ্রটহর সামগ্রী সবট  সর্য়। 

িটল সেটশর অথ নর্ীতির অবিার তবপরীটি সাংগ্রটহর সামগ্রীর মূলয বৃক্তি পায়। 

ছ) সামাজেক বন্ধহনর অননয মাধ্যমিঃ একজর্ সাংগ্রাহক সয কারটর্ই সাংগ্রহ শুরু কটর থাকুক 

র্া সকর্, সাংগ্রটহর মাধযটম তিতর্ একো বনু্ধমহল সৃটষ্ট কটরর্। সাংগ্রহ অেল-বেল, প্রেশ নর্ী, 

সসতমর্ার, তর্লাম, সক্তিলর্ী ইিযাতে অর্ুষ্ঠাটর্ অাংশগ্রহণ, মিতবতর্ময় ইিযাতের আকষ নটর্ তিতর্ 

সাংগ্রটহ আবি হটয় পটের্। 

ে) খযাক  ও সম্মান লা িঃ েলূ নভ সামগ্রী সাংগ্রহ করটল বা সাংগ্রহ তবষটয় ভাল জ্ঞার্ থাকটল সহটজ 

পতরতেতি লাভ করা যায় এবাং সহ-সাংগ্রাহকটের সিার্ পাওয়া যায়। এ  াোও, সেটশ বা তবটেটশ 

প্রেশ নর্ীটি অাংশ তর্টয় েযাতি অজনর্ করা যায়। এ কারটর্ও অটর্টক সাংগ্রহ কটর থাটক। 

ঝ) কাজি  সংগ্রহের সামগ্রী োহ  পাওয়ার জরামাঞ্চিঃ সাংগ্রটহর অটর্ক সামগ্রী থাটক যা 

সহটজ হাটির র্াগাটল পাওয়া যায় র্া। আবার অটর্ক আইটেটমর অক্ততত্ব সম্পটকনও অটর্ক সময় 

আমাটের জার্া থাটক র্া। শটের সাংগ্রহ েুিঁটজ এই রকম অজার্া সামগ্রী পাওয়া অথবা েীঘ নতের্ 

ধটর অটপক্ষা কটর থাকার পর একটে সামগ্রী পাওয়া অথবা শটের একো সামগ্রী তর্লাটম তবড কটর 

পাওয়ার সয সরামাঞ্চ ও উটত্তজর্া, সসটে প্রায় সকল সাংগ্রাহকই উপটভাগ কটর। এই সরামাঞ্চকর 

মূহুিন পাওয়ার জটর্যও অটর্টক সাংগ্রহ কটর থাটক। 
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সকল সাংগ্রাহক এই র্য়টে তবষটয়র সয সকার্টের জর্য সাংগ্রহ কটর িটব অতধকাাংশ সাংগ্রাহটকর 

সাংগ্রটহর তপ টর্ একাতধক বা প্রায় সবগুতল তবষয়ই কাজ কটর। 

 

৪। র্হখর সংগ্রহের সুেলিঃ 

শটের তবষয়টে যিো র্া অথ ননর্তিক, িারটেটয় সবশী মর্তাক্তিক। এই শটের সাটথ 

আমাটের আটবগ সম্পতকনি। এ কারটর্, একজর্ মার্ুষ যের্ িার শটের তবষটয় সময় বযয় কটর 

িা িার মর্ সক প্রিুল্ল কটর। শের্ক্তন্দর্ কম নবযত জীবটর্ একমুটো শ্রাতন্ত এটর্ তেটি পাটর একটে 

শে। 

শটের সামগ্রী সাংগ্রহ করার আর্ন্দ, কাক্তঙ্খি সামগ্রী পাওয়া- র্া পাওয়ার উটত্তজর্া, সহ-

সাংগ্রাহকটের সাটথ পতরেয় হওয়া, জ্ঞাটর্র আোর্-প্রোর্ ইিযাতের মাধযটম একজর্ সাংগ্রাহক 

সাতব নক ভাটব উপকৃি হটি পাটরর্। 

এমর্ তক, একজর্ সাংগ্রাহক যের্ িার তপ্রয় একটে শটের সামগ্রী হাটি সর্য়, এই সামগ্রীর 

সাটথ সম্পতকনি স্মৃতি এবাং অতভজ্ঞিা িার মটর্ েটল আটস। সসই সামগ্রীটে সাংগ্রহ করার সময় সয 

উটত্তজর্া ত ল, সসই স্মৃতি িার রি েলােল বৃক্তি কটর যা িার হৃেযটের জর্য উপকারী। 

একজর্ সাংগ্রাহক িার শটের সামগ্রী তেটয় আর্টন্দর সাটথ ঘটর বটস জ্ঞার্াজনর্ করটি 

পাটর। শটের সামগ্রী তর্টজর মি কটর সাজাটর্া এবাং এোর্ সথটক একো গল্প েুিঁটজ আর্ার মাধযটম 

িার সৃজর্শীলিা ও শশতল্পক মটর্াবৃতত্তর তবকাশ ঘটে। 

একজর্ সাংগ্রাহক যের্ িার অবসর সমটয়র তক ু অাংশ িার শটের তবষটয় বযয় কটর, িের্ 

স্বাভাতবক ভাটবই িার অলস সমটয়র পতরমার্ কটম যায়। এর িটল একতেটক সযমর্ সস িলপ্রসু 

সময় কাোটি পাটর, অর্যতেটক িার অর্লাইটর্ সগতমাং বা অপ্রটয়াজর্ীয় সঘারাঘুতরর প্রবণিা কটম 

যায়। 

একটে শে একজর্ সাংগ্রাহক সক বাটজ সঙ্গ পতরহার করটি সাহাযয কটর এবাং িাটক 

মােকাসক্তির ঝুতক সথটক েটূর রাটে। 

 

৫। র্হখর সংগ্রহের কুেলিঃ 

সাংগ্রহ করা মাটর্ সব সময়ই তক ভাল? আমরা আটগই বটলত  সয শে তবষয়টে যিো র্া 

অথ ননর্তিক, িারটেটয় সবশী মর্তাক্তিক। সকার্ও সকার্ও বযক্তির জর্য এই শটের সীমাটরো োর্া 

যায় র্া বা িারা তর্টজরাও োর্টি পাটর র্া। িের্ এই শে পতরর্ি হয় আসক্তিটি। 

সাধারর্ ভাটব বলা হয়, িারা সাংগ্রহ কটর র্া, বরাং মজিু কটর এবাং িারা এই মজটুির 

পতরমার্ বাতেটয়ই েটল। একো িুে সামগ্রীও িারা সিটল তেটি পাটর র্া। এ  াো, একজর্ 

মজিুকারী িার প্রটয়াজটর্র অতিতরি সামগ্রী তকটর্ থাটক এবাং সবতহসাবী সকর্াকাো কটর। িটল, 
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সস িার জীবর্যাোর অর্যার্য তেটক যটথষ্ট মটর্াটযাগ তেটি পাটর র্া এবাং প্রটয়াজটর্র তবষটয়র 

েরে সকটেট টে সাংগ্রটহর তপ টর্ েরে কটর। অটর্ক সময় িারা সবতহসাবী েরে করার জর্য 

ঋণগ্রত হটয় পটে এবাং আত্নীয়-পতরজর্ বা বনু্ধ-বান্ধটবর সাটথ সম্পটকনর অবর্তি ঘটে। 

সম্প্রতি আটমতরকার্ সাইটকালক্তজকযাল এটসাতসটয়শর্ এই মজিু করার প্রবণিা সক 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) এর অন্তভুনি কটরট । 

 

৬। জকন ডাকটিককি সংগ্রে করব? 

 মার্ুষ তক তক সাংগ্রহ কটর সসই িাতলকা সেওয়ার সেটয় তক সাংগ্রহ কটর র্া সসোই বলা সহজ। 

কারর্, মার্ুষ এমর্ তক ু র্াই যা সাংগ্রহ কটর র্া। মার্ুষ ডাকটেতকে সাংগ্রহ কটর, মুদ্রা সাংগ্রহ কটর, 

বযাাংক সর্াে সাংগ্রহ কটর, তভউকাডন, োম, সেয়াশলাইটয়র বাক্স, তসগাটরটের পযাটকে, সকামল 

পার্ীয়র সবািল, িটলর গাটয় লাতগটয় রাো তিকার, পাতের পালক, রঙ-সবরটঙর পাথর, েটকাটলে 

বা লটজটের সমােক, হািঘতে, সেওয়াল ঘতে, েশমা, লাইোর, এতটকস, ইিযাতে সাংগ্রহ কটর। সকউ 

একো তবষটয় সাংগ্রহ কটর সকউ একাতধক তবষটয় সাংগ্রহ কটর। 

এি সব তবষটয়র মটধয আতম কথা বলব ডাকটেতকে তর্টয়। মার্ুষ তবতভন্ন কারটর্ ডাকটেতকে 

সাংগ্রহ কটর। তবশ্ববযাপী ডাকটেতকে সাংগ্রহ একটে অর্যিম শে বটল পতরগতণি হয়। ধারর্া করা 

হয়, সারা পৃথীতবটি েুই সকাটেরও সবশী মার্ুষ ডাকটেতকে সাংগ্রহ কটর। আমরা সকর্ ডাকটেতকে 

সাংগ্রহ করব িার পটক্ষ তক ু কথা এোটর্ তবস্িৃি করত ঃ 

ক) কনম জল আনন্দ, মো এবং উপহ াগিঃ সকল ডাকটেতকে সাংগ্রাহকই স্বীকার করটবর্ 

সয ডাকটেতকে সাংগ্রহ করটল তর্ম নল আর্ন্দ উপটভাগ করা যায়। সাংগ্রটহর জর্য ডাকটেতকে সো িঁজা, 

তেতহ্নি করা এবাং তকটর্ বা বেল কটর িা তর্টজর অতধকাটর তর্টয় আসার সয আর্ন্দ িার িুলর্া হয় 

র্া। হটি পাটর সসো র্িুর্ সকার্ও ডাকটেতকে অথবা পুরাটর্া; বযবহৃি অথবা অবযবহৃি; 

সহজলভয অথবা েলূ নভ। কাক্তঙ্খি ডাকটেতকে প্রাতি শুধুমাে সামতয়ক আর্ন্দ র্া বরাং একো গব ন, 

সািলয এবাং মার্তসক িৃতির অর্ুভূতি প্রোর্ কটর। 

তর্টজর ডাকটেতকে সাংগ্রহ সেটে পতরবাটরর অর্য সেসয, বনু্ধ, আত্নীয় বা অর্য সাংগ্রাহকরা 

যের্ প্রসাংশা কটর, সসোও সমরূপ আর্ন্দ বটয় তর্টয় আটস। 

খ) ডাকটিককি কু্ষদ্র ম কযান াহস আঁকা ছকবিঃ প্রতিো ডাকটেতকে এটককো  তব। 

এক বগ ন ইক্তঞ্চ বা িারও কম িাটর্ আিঁকা এটককো রটঙর্  তবর র্াম ডাকটেতকে। িাই ডাকটেতকে 

সাংগ্রহ করা মাটর্ একো তশল্পটক সাংগ্রহ করা এবাং তর্টজর শশতল্পক সিাটক জাগ্রি করা। 

গ) সাশ্রয়ী এবং সকহলর নাগাহলর মহধ্যিঃ তক ু ডাকটেতকটের োম যতেও সকাটে োকার 

উপটর, অতধকাাংশ ডাকটেতকেই পািঁে-েশ োকার মটধযই পাওয়া সম্ভব। প্রতিো মার্ুষ িার সামথ ন 

অর্ুযায়ী বাটজে কটর ডাকটেতকে সাংগ্রহ করটি পাটর। 
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ঘ) ঘহর বহস কর্ক্ষার অননয মাধ্যমিঃ ডাকটেতকে ঘটর বটস সাংগ্রাহক সক একটে সেটশর 

ইতিহাস, ঐতিহয, সাংসৃ্কতি, পতরটবশ, প্রকৃতি, রাষ্ট্রবযবিা ইিযাতে সম্পটকন জ্ঞার্ োর্ করটি পাটর। 

এমর্ তক, তবজ্ঞার্, কলা, সপইতটাং, সাংগীি, র্াে, সেলাধুলা, যার্বহর্, গ্রহ-র্ক্ষে, বযক্তিি, পশু-

পাতে, গা পালা, িুল, র্েী, মা  – এমর্ তক ু র্াই যা ডাকটেতকটে সেেটি পাওয়া যায় র্া। 

ঙ) একটি ডাকটিককি এক িুকরা ইক োসিঃ শি বটষ নর পুরাটর্া একো ডাকটেতকে সসই 

সমটয়র স্বাক্ষী হটয় থাটক। সসই সমটয়র মার্ুটষর স া িঁয়া সলটগ থাটক সসই ডাকটেতকটে। 

ডাকটেতকটের মাধযটম অটর্ক হাতরটয় যাওয়া সেশ, র্গরী, বন্দর, জর্পে সম্পটকনও জার্া যায়। 

চ) ডাকটিককি সংগ্রে কবশ্ববযাপী বনু্ধহত্ত্বর িয়ুার খুহল জিয়িঃ ডাকটেতকে সাংগ্রটহর 

একো বহুল প্রেতলি মাধযম সেশ-তবটেটশ পেতমিালী এবাং সাতকনে। সাংগ্রাহকরা র্িুর্ ডাকটেতকে 

পাওয়ার জর্য হটলও তবটেটশ অবিার্রি বনু্ধ ও আত্মীয়টের সাটথ তর্য়তমি সযাগাটযাগ রাটে। এই 

সযাগাটযাগ র্িুর্ বনু্ধটির সসাপার্ িাপর্ কটর এবাং পুরাটর্া বনু্ধটির বন্ধর্ েৃঢ় কটর। 

ছ) ডাকটিককি সমমনা মানুষহির একজি  কহরিঃ ডাকটেতকে সাংগ্রটহর মাধযটম সেশ-

তবটেটশ র্িুর্ বনু্ধি সযমর্ সৃটষ্ট হয়, পরস্পরটক জার্ার মাধযটম ডাকটেতকটের বাতহটরও একজর্ 

সাংগ্রাহক িার সমমর্া আটরকজর্ সাংগ্রাহকটক েুিঁটজ সপটি পাটর। আতম এমর্ তক ু 

ভ্রমর্তপপাসুটের তেতর্ যারা প্রায় তর্য়তমি েল সবিঁটধ তবতভন্ন িাটর্ ঘুরটি যায়, অথে িাটের 

পরস্পটরর সাটথ প্রাথতমক সযাগসূে ত ল ডাকটেতকে। 

ে) ডাকটিককি পরব ী িেহের মাহঝ কবকলহয় জিওয়া যায়িঃ অটর্ক বযক্তি 

স ােটবলায় ডাকটেতকে সাংগ্রহ কটরট  তকন্তু পরবিীটি পোটশার্ার োটপ বা কাটজর োটপ সসই 

শেো আর ধটর রােটি পাটরতর্ তকন্তু িারা িাটের স ােটবলার িযাম্প এযালবাম যত্ন কটর সরটে 

সেয়, িাটের স টলটমটয়টের হাটি িুটল সেওয়ার জর্য। এই এযালবাম সেতেটয় িারা িাটের 

সন্তার্টের স টলটবলার গল্প সশার্ায়। এই ভাটব পতরবাটরর ইতিহাস, কৃটষ্ট ও ঐতিহয প্রজন্ম সথটক 

প্রজটন্ম  তেটয় পটে। 

ঝ) ডাকটিককহির এযালবাম বযজিগ  আহবগ বেন কহরিঃ আটগর পটয়টট সযমর্ 

বটলত  সয ডাকটেতকটের এযালবাটমর মাধযটম প্রজন্ম সথটক প্রজটন্ম পতরবাটরর ইতিহাস, কৃটষ্ট ও 

ঐতিহয  তেটয় পটে, সিমতর্, পরবিী প্রজটন্মর সয এই এযালবাম হাটি পায়, িার জর্য এই 

এযালবাম হটয় ো িঁোয় িার পূব নপুরুটষর স্মৃতিতেহ্ন, এক পরম আটবটগর িার্। এই এযালবাম হাটি 

তর্টয় সস িার জীবটর্র তক ু মধুর স্মৃতি েুিঁটজ পায়। 

ঞ) ডাকটিককি ঘহি যাওয়া ঘিনার েীবন্ত স্মারকিঃ তবতভন্ন গুরুত্বপূণ ন ঘের্ায় বা 

অর্ুষ্ঠাটর্ ডাকটেতকে প্রকাশ করা হয়। এ রকম সকার্ও অর্ুষ্ঠাটর্র সাটথ যারা যুি থাটক িাটের 

জর্য ঐ ডাকটেতকে বা উটবাধর্ী োম একটে স্মারক হটয় থাকটি পাটর। আবার সসই অর্ুষ্ঠার্ সথটক 

পাোটর্া তেটেটি সসই ডাকটেতকে বযবহার করার মাধযটম শুধু সাংগ্রাহক র্া, িার পতরবাটরর অর্যার্য 

সেসয বা পরবিী প্রজন্মও এই ডাকটেতকে বা ডাকটেতকে সহ তেটে একটে স্মারক তহসাটব সাংরক্ষণ 

করটি পাটর। 
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ি) বযজি েীবহনর পছন্দ বা জপর্ার সাহে সম্পকজ স্থাপনিঃ একজর্ তশক্ষক শুধুমাে 

তশক্ষা তবষয়ক ডাকটেতকে সাংগ্রহ করটি পাটরর্। আবার তযতর্ পাতে ভালবাটসর্, তিতর্ গটে িুলটি 

পাটরর্ পাতে তবষয়ক ডাকটেতকটের সাংগ্রহ। এই ভাটব, বযক্তি জীবটর্র শে বা প ন্দ বা সপশার 

সাটথ সম্পতকনি ডাকটেতকে সাংগ্রটহর মাধযটম একজর্ সাংগ্রাহটকর সর্শা ও সপশা উভয়ই সমৃি 

হটি পাটর। 

ঠ) ডাকটিককি েহ  পাহর কবকনহয়াহগর মাধ্যমিঃ যতেও ডাকটেতকে আপর্ার গাতে, বাতে 

বা বযবসার মি অথ ন আয় কটর র্া, প্রথগি সম্পে র্া হটয়ও ডাকটেতকে হটি পাটর আপর্ার 

তবতর্টয়াটগর উত্তম মাধযম। অটর্টক িাটের তবতর্টয়াটগর সপােনটিাতলও তবস্িৃি করটি বা ঝুতক 

লাঘব করটি ডাকটেতকে বা অর্যার্য সাংগ্রটহর সামগ্রীটি তবতর্টয়াগ কটর থাটক। যতেও মটর্ রাো 

প্রটয়াজর্ সয তবতর্টয়াগটযাগয ডাকটেতকে সাধারর্ি েুব কম সাংেযক এবাং অিযন্ত উচ্চ মূটলযর 

হটয় থাটক। 

ড) ডাকটিককি খুব সেহে সংরক্ষণ করা যায়িঃ স াট্ট একো এযালবাটমর মটধয 

কটয়ক’শ ডাকটেতকে সরটে সেওয়া যায়। এো সযমর্ েুব সহটজ ঘটরর সয সকার্ও িাটর্ সরটে 

সেওয়া যায়, সিমতর্ অতি সহটজ বহর্ করা যায়। ডাকটেতকে সাংরক্ষণ পিতিও েুব কটের্ বা 

জটেল র্া। শুধু সেয়াল রােটি হয় সয অতিতরি গরম আর সযা িঁিসযা িঁটি পতরটবটশ সযর্ এযালবামটে 

েীঘ ন সময় র্া থাটক। 

ঢ) আপকন োহনন জয আপনার টঠক কক িহয়ােনিঃ েুব অল্প তক ু শটের মাটঝ 

ডাকটেতকে একো যার কযাোলগ তর্য়তমি প্রকাশ করা হয় এবাং আপটডে করা হয়। কাটজই 

আপতর্ সেশ, কাল বা তথম যাই সাংগ্রহ কটরর্ র্া সকর্, আপতর্ শুরুটিই জাটর্র্ সয আপর্াটক 

টেক তক তক সাংগ্রহ করটি হটব, িার োম কি এবাং সকাথায় পাওয়া সযটি পাটর। িটল, একজর্ 

সাংগ্রাহক িার সাধ এবাং সামটথ নযর সমন্বয় কটর িার সাংগ্রটহর তবষয় তর্ধ নারর্ করটি পাটরর্। 

ণ) ডাকটিককি ক্লাকন্ত িরূ কহরিঃ সারাতেটর্র কাটজর সশটষ আপতর্ যের্ ক্লান্ত ও অবসন্ন, 

আপর্ার প টন্দর ডাকটেতকে তর্টয় র্াোোো করটল আপতর্ প্রিুল্ল অর্ুভব করটবর্, ক্লাতন্তো 

সকটে সযটয় আপতর্ অটর্কোই োঙ্গা অর্ুভব করটবর্। শুধু িাই র্া, ডাকটেতকে সাংগ্রহ আপর্ার 

মর্ সক সটিজ রােটব। এক গটবষর্ায় সেো সগট , যারা শটের সাটথ যুি, িাটের সশষ জীবটর্ 

আলটঝইমার সরাগ কম হয়। 

 ) ডাকটিককি একহঘহয়কম িরূ করহবিঃ যের্ আপর্ার সিমর্ তক ুই করার র্াই, 

আপতর্ েুব সহটজই একটঘটয়তমটি ভুগটি পাটরর্। একো ডাকটেতকটের এযালবম হাটির কাট  

থাকটল আপতর্ মূহুটিনর মাটঝ স্বপ্নটলাটক সপৌৌঁট  সযটি পাটরর্। একটঘটয়তমর তবপরীটি েুব সুন্দর 

তক ুো সময় কাোটি ডাকটেতকটের িুলর্া হয় র্া। 

ে) অহনক খযা নামা বযজিও ডাকটিককি সংগ্রে করহ নিঃ সযমর্ো বলা হয় সয 

ডাকটেতকে রাজার শে। আসটলই রাজা পঞ্চম জজন, রাণী এতলজাটবথ, তমশটরর রাজা িারুক, 

যুিরাটষ্ট্রর সপ্রতসটডট রুজটভল্ট, মর্াটকার তপ্রে িৃিীয় সরইর্ার, ফ্রাটের রাষ্ট্রপতি সারটকাক্তজর 
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মি বযক্তিরাও ডাকটেতকে সাংগ্রহ কটরর্ বা করটির্। এ াো, তবেলটসর কণ্ঠতশল্পী জর্ সলর্র্, 

সেতর্স সেয়ার মাতরয়া শারাটপাভা, অতভর্য় তশল্পী োতল ন েযাপতলর্ প্রভৃতিও ডাকটেতকে সাংগ্রহ 

করটির্। 

 

উপসংোরিঃ 

তবশ্ববযাপী সয েুই সকাটেরও সবশী মার্ুষ ডাকটেতকে সাংগ্রহ কটর। িাটের বয়স তভন্ন, সেশ তভন্ন, 

সপশা তভন্ন, িটব একো তবষয় সবার জর্য এক – এরা সকটলই ডাকটেতকে ভালবাটস। ডাকটেতকে 

সাংগ্রহ করার জর্য সেশ-জাতি-বয়স, সামাক্তজক ও অথ ননর্তিক অবিা তক ুই প্রতিবন্ধকিা হটি 

পাটর র্া। ডাকটেতকে সাংগ্রহ আপর্াটক শুধুই আর্ন্দ তেটব আর আপর্াটক অসৎসঙ্গ সথটক েটূর 

রােটব। 

িাই, আপর্াটের আহ্বার্ জার্াই, আপর্ারা তর্জ তর্জ অবিার্ সথটক তিলাটেতল সক সপ্রাটমাে 

করুর্, সমাটজ, তবটশষি িরুণ সমাটজর মাটঝ ডাকটেতকে সাংগ্রহ সক জর্তপ্রয় কটর িুলুর্। 

********************************************************************************************* 

এ, সজড, এম, আেলাকুর রহমার্ সপশাগি ভাটব একজর্ তসতভল ইক্তিতর্য়ার। তসতক শিাব্দীর অতধক সময় ধটর তিতর্ 

তবতভন্ন প্রতিষ্ঠাটর্ কম নরি সথটকট র্। বিনমাটর্ তিতর্ একটে োওয়ার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর সকাম্পার্ীটি কম নরি আট র্। 

েুব অল্প বয়টসই তিতর্ পাতরবাতরক পতরমন্ডটল ডাকটেতকে সাংগ্রহ শুরু করটলও তিলাটেতলর সাটথ িার পতরেয় ঘটে 

র্ব্বইটয়র েশটকর শুরুটি, যের্ তিতর্ িার স্নািক তডতগ্রর জর্য বাাংলাটেশ প্রটকৌশল তবশ্বতবেযালটয় ভতিন হটয় ঢাকায় 

আটসর্। 

তিতর্ মূলিঃ সপািাল তহতস্ট্র তর্টয় আগ্রহী এবাং “তরোর্ নড-েু-সসন্ডার” কাভার সাংগ্রহ কটরর্। তিলাটেতলক তবষটয় পো, 

জার্া এবাং সলোটলতে করা িার অর্যিম শে। 

সাাংগেতর্ক ভাটব তিতর্ তিলাটেতলক সসাসাইটে অি বাাংলাটেটশর প্রতিষ্ঠািা সেসয এবাং সহ-সভাপতি। এ  াো, 

সাংগের্টের প্রকাশর্া জার্ নাল অি তপএসতব এর তিতর্ সম্পােক। 


