হাই, আমি আকাশ, UPEI-এর একজন ছাত্র।
রবার্টসন লাইব্রেরির আমার সফরে স্বাগতম!
আপনি অধ্যয়ন করার জন্য একটি শান্ত জায়গা খুঁজে পেতে, কম্পিউটার ব্যবহার করতে, লাইব্রেরির
উপাদানগুলি পরীক্ষা করতে এবং সাহায্যের জন্য লাইব্রেরিতে আসতে পারেন।
আপনি যখন ব্রীজওয়ে দিয়ে লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেন, তখন পরিষেবা ডেস্ক আপনার ডানদিকে
থাকে।
পরিষেবা ডেস্ক হল যেখানে আপনি বই, ল্যাপটপ বা Chromebooks, চার্জিং কর্ড এবং অন্যান্য
সরঞ্জামগুলি পরীক্ষা করতে পারেন৷ এছাড়াও আপনি এখানে আসতে পারেন প্রিন্টিং, স্ক্যানিং এবং

আপনার ক্যাম্পাস কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকা যোগ করা। যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, শুধু আমাদের
পরিষেবা ডেস্ক এ জিজ্ঞাসা করুন!
আপনার গবেষণায় সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে বা অনলাইনে আপনার বিষয়
গ্রন্থাগারিকের সাথে একের পর এক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে পারেন।
আপনি যখন পরিষেবা ডেস্কের বাম দিকের দরজা দিয়ে হাঁটবেন, আপনি লার্নিং কমন্সে প্রবেশ
করবেন।
লার্নিং কমন্সের সামনের দেয়ালে রয়েছে প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং ফটোকপিয়ার।
আপনি এই পথে হাঁটা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার ডানদিকে, আপনি বর্তমান সাময়িকী,
রেফারেন্স বিভাগ এবং সরকারী নথি পাস করবেন।

উইন্ডোজ এবং iMac উভয় কম্পিউটার এবং অধ্যয়নের জন্য টেবিল এবং ক্যারেল এই এলাকায়
উপলব্ধ।
লাইব্রেরি জুড়ে সাইনবোর্ড আপনাকে বলে যে আপনি একটি হলুদ, লাল বা সবুজ অঞ্চলে আছেন।
হলুদ অঞ্চল শান্ত আলোচনার জন্য; রেড জোন অধ্যয়নের জন্য শান্ত এলাকা। একটি গ্রিন
জোন একটি সামাজিক এলাকা। আপনি লাইব্রেরির কোন অঞ্চলে আছেন তা নিশ্চিত করুন।

আপনি যদি বাম দিকে মোড় নেন তবে আপনি লেখার কেন্দ্রটি পাবেন। রাইটিং সেন্টারের কর্মীরা

ভার্চুয়াল এবং ব্যক্তিগত অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য আপনার লেখার সাথে আপনাকে সাহায্য করার
জন্য উপলব্ধ।
এই এলাকায়, আপনি বিশেষ সংগ্রহ খুঁজে পাবেন। বিশেষ সংগ্রহগুলিতে PEI সংগ্রহ, বিশ্ববিদ্যালয়
আর্কাইভস এবং মাইক্রোফর্ম বিভাগ রয়েছে। এটি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে আপনি এই উপাদান
অ্যাক্সেস করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে. অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে আমাদের
ওয়েবসাইটে সাবজেক্ট লাইব্রেরিয়ান পৃষ্ঠা থেকে সাইমনের সাথে যোগাযোগ করুন।
আপনি যখন লার্নিং কমন্সের পিছনের দরজা দিয়ে হেঁটে যাবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে হলওয়েটি
আবার পরিষেবা ডেস্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

LINC এবং Language Lab-এর দরজা আপনার ডানদিকে। আপনার বাম দিকের দরজাটি ভাষা ল্যাব৷
UPEI-তে দেওয়া অনেক আধুনিক ভাষা ক্লাস এখানে নির্ধারিত আছে। ক্লাসের জন্য বুক করা না
থাকলে এটি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্যও উন্মুক্ত।
এবং লাইব্রেরির এই অংশের অন্য দরজাটি LINC এর দিকে নিয়ে যায়। এই কক্ষটি শুধুমাত্র লাইব্রেরি
নির্দেশনা ক্লাসের জন্য খোলা।
আমরা যেভাবে ঢুকেছিলাম সেখান থেকে ফিরে গেলে, ডানদিকে একটি দরজা আছে যা
কোলাবোরেটরিতে নিয়ে যায়। আপনি এই এলাকায় কম্পিউটার, সিডি, এলপি, ডিভিডি এবং স্টাডি
রুম পাবেন।

লবিতে, দুটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ওয়াশরুম এবং আপনার ডানদিকে একটি লিফট রয়েছে। উপরের তলায়,
একই অবস্থানে, লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ওয়াশরুম।

আপনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন, আপনি আপনার ডানদিকে পড়ার ঘরটি দেখতে পাবেন। পড়ার ঘরটি
একটি বড় খোলা অধ্যয়নের স্থান, যেখানে শান্ত অধ্যয়নের জন্য টেবিল এবং ক্যারেল রয়েছে।
ডানদিকে একটি কম্পিউটার ল্যাব। ক্লাসের জন্য রুম বুক করা না থাকলে আপনি এই ল্যাবে

কম্পিউটারগুলি ব্যবহার করতে পারেন৷ এটি একটি হলুদ অঞ্চল, যার মানে আপনি শুধুমাত্র একটি শান্ত
কথোপকথন করতে পারেন।

রিডিং রুম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আপনি সিঁড়ির দিকে বা স্ট্যাকের দিকে ফিরে যেতে পারেন।
এই দরজা দিয়ে স্ট্যাকগুলি প্রবেশ করা আপনাকে আবদ্ধ সাময়িকীতে নিয়ে আসে। এই সংগ্রহে মূল
স্তরের বর্তমান সাময়িকীর পুরোনো বা পিছনের সমস্যা রয়েছে। আমাদের সিংহভাগ সাময়িকী

শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে পাওয়া যায় এবং আমাদের লাইব্রেরি ডাটাবেসের মাধ্যমে অ্যাক্সেস
করা হয়।
এই হলের নিচে বেশ কয়েকটি গ্রুপ স্টাডি রুম রয়েছে। অধ্যয়ন কক্ষগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য 3ঘণ্টার সময়ের স্লটের জন্য উপলব্ধ এবং লাইব্রেরির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বুক করা হয়।
বেশিরভাগ গ্রুপ স্টাডি রুমে একটি কম্পিউটার, একটি এলসিডি স্ক্রিন এবং একটি হোয়াইটবোর্ড
থাকে।
এই হলওয়ের শেষে, আপনি সাউন্ডপ্রুফ বুথ দেখতে পাবেন। এটি ভিডিও রেকর্ডিং, অনলাইন
সাক্ষাত্কার পরিচালনা বা অন্য যেকোন কিছুর জন্য একটি উপযুক্ত স্থান যেখানে আপনি কোনও
ব্যাকগ্রাউন্ড গোলমাল চান না৷ এই রুমটি অনলাইনেও বুক করা আছে ।

স্ট্যাকের বাইরের প্রান্ত বরাবর, আপনি হলুদ স্টাডি ক্যারেল দেখতে পাবেন। এই ক্যারেলগুলি সমস্ত
রেড জোনে রয়েছে। আপনার প্রিয় অধ্যয়ন ক্যারেল অবস্থান আবিষ্কার করুন!

আপনি যখন এই কোণে ঘুরবেন, আপনি হলের শেষে কয়েকটি ছোট গ্রুপ স্টাডি রুম দেখতে পাবেন।
অন্য কোণে, আপনি কমলা তাক এবং সূর্য কক্ষের প্রবেশদ্বারে আমাদের প্রচলন বই সংগ্রহ
দেখতে পাবেন।

সান রুম একটি রেড জোন এবং এটি উচ্চ স্তরের আরেকটি খোলা অধ্যয়নের স্থান। অনেক

শিক্ষার্থী এই রুমটিকে লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের জন্য একটি প্রিয় জায়গা হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং
শীতকালে সূর্যের আলো উপভোগ করার জন্য এটি একটি আরামদায়ক, শান্ত জায়গা!
সান রুমের অন্য দিকে রয়েছে ওভারসাইজ বুক কালেকশন এবং আরও স্টাডি ক্যারেল।
আপনি এই হলের আরও নিচে গেলে, আপনি বুক করার যোগ্য একক অধ্যয়ন কক্ষ দেখতে পাবেন।

এই ঘরগুলোও রেড জোন। যদিও তাদের দরজা আছে, দেয়ালগুলি সিলিং পর্যন্ত যায় না, তাই শব্দ
সহজেই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পারে।

এই এলাকার পিছনে প্রাচীর বরাবর আরো কম্পিউটার এবং carrels আছে.
আপনি যদি স্তুপের মধ্যে হারিয়ে যান, তবে প্রস্থান করার একটি উপায় হল PR বইয়ের বিভাগটি
খুঁজে বের করা এবং প্রস্থানের দরজাটি সনাক্ত করা।

আপনি যখন স্ট্যাকের এই দরজা দিয়ে চলে যাবেন, তখন আপনি বাম দিকে একটি ছোট অধ্যয়ন নক
পাস করবেন। রিডিং রুমটি সিঁড়ির অপর পাশে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে ফিরে গেলে, আপনি প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের মিকমাক মানুষের ইতিহাসের একটি
প্রদর্শন দেখতে পাবেন। আরামদায়ক চেয়ার এবং অধ্যয়নের টেবিল ডানদিকে রয়েছে।
এবং এখন আমরা মূল স্তরের লবিতে ফিরে এসেছি!
আসুন এবং ব্যক্তিগতভাবে লাইব্রেরিটি অন্বেষণ করুন এবং অধ্যয়নের জন্য আপনার প্রিয় জায়গাটি
খুঁজুন।
এবং ভুলবেন না, যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা করুন! আমরা এখানে আছি
তোমার জন্য!

