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গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 

‘পেশা হিসাবে গ্রন্থাগাহিকতাি সমসযা এেং প্রাসহিক ভােনা’ 

  (সু্কল, কবলজ ও মাদ্রাসা) 

সরদার মমা. মনজরুুল হক: ‘পেশা হিসাবে 
গ্রন্থাগাহিকতাি সমসযা এেং প্রাসহিক ভােনা’ এ পেখাটি 
একহিবক পেমন আমাি সুিীর্ঘ চাকুহি জীেবনি 
অহভজ্ঞতাি ফসে পতমহন প্রাসহিক ভােনাটি আমাি 
একান্ত হনজস্ব হচন্তা-বচতনাি ফসে।  সুতিাং অবনবকি 
সাবে আমাি এ হচন্তাধািা নাও হমেবত োবি। পস জনয 
আেনািা ক্ষমা সুন্দি িহৃিবত পিখবেন েবে আশা কহি। 
গ্রন্থাগাি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি হৃিহেন্ড- িবেও োংোবিবশি 
অহধকাংশ হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি হৃিহেন্ড- স্বরূে গ্রন্থাগাি 
েযেস্থা হেবশষ কবি সু্কে, কবেজ ও মাদ্রাসাি গ্রন্থাগাি 
েযেস্থা েড় রুগ্ন ও করুণ। তাি পচবে করুণ ও িতাশাগ্রস্থ িে গ্রন্থাগাবিি সবি সম্পহকঘ ত সু্কে, কবেজ 
ও মাদ্রাসাি গ্রন্থাগাহিকতা পেশা। মানুষ তাি সহৃি কমঘবক ধবি িাখাি জনয পেমন গ্রন্থাগাবিি সৃহি 
কবিবে; পতমহন গ্রন্থাগািবক সুষ্ঠভাবে েযেিাি ও েহিচােনাি জনয গ্রন্থাগাহিকতা পেশাি সৃহি িবেবে। 
েো োে গ্রন্থাগাি প্রহতষ্ঠান হিসাবে এেং গ্রন্থাগাহিকতা পেশা হিসাবে সভযতাি আহিেুগ পেবক এক  
সমবে ও এক  সবি সহৃি িবেবে। অতেি সমবেি সবি তাে হমহেবে সমাবজি চাহিিা অনুোেী গ্রন্থাগাি 
ও গ্রন্থাগাহিকতা পেশা আজ এ অেস্থাবন এবস িাাঁহড়বেবে। সৃজনশীে সৃহি ও হনতয নতুন আহেষ্কাি 
এেং জ্ঞাবনি সংিক্ষণ ও হেতিবণি জনয আজ সেঘপ্রকাি প্রহতষ্ঠাবনি সবি গ্রন্থাগাি েযেস্থা গবড় 
উবেবে। গ্রন্থাগাি আজ সভযতাি ধািক, োিক ও গবেষণাি পক্ষত্র হিসাবে সেঘজন স্বীকৃত এক অননয 
প্রহতষ্ঠান হিসাবে েহিহচত। পস  এক  কািবণ সেঘপ্রকাি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি সবিও গ্রন্থাগাি েযেস্থা গবড় 
উবেবে। গ্রন্থাগাি োড়া পেমন হশক্ষা প্রহতষ্ঠান কল্পনা কিা োে না, পতমহন গ্রন্থাগাি েযেিাি োড়া 
হশক্ষা েহিেণূঘতা োে না। োংোবিবশি উচ্চহশক্ষাি হভহি িে কবেজ েেঘাবেি হশক্ষা েযেস্থা এেং কবেজ 
েেঘাবেি হশক্ষাি সফেতাি সিােক শহি িে সমৃধশাশােী কবেজ গ্রন্থাগাি। কবেজ গ্রন্থাগাি সুষু্ঠভাবে 
েহিচােনা কবি োত্র-োত্রী ও হশক্ষক-হশহক্ষকাি মাবে পসো প্রিান কবি োবকন গ্রন্থাগাহিক ো সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিক। আধুহনক েুবগ হশক্ষক-হশহক্ষকাবিি সিােতা কিা ও োত্র-োত্রীবিি হশক্ষাি মান উন্নেবনি 

অবটােি সংখ্যা, ২০১৮ ইসুয- ৯, ভহলউম-১ 
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লাইব্রেররয়ান, খুলনা কব্রলজ, খুলনা। 

  লাইবেহিয়ান ভবয়স                                             www.librarianvoice.org                                                   Page: 1 



জনয ১৯৫৯ সাে পেবক আজ েেঘন্ত েতগুবো হশক্ষা কহমশন হিবোর্ঘ  প্রণীত িবেবে তাি প্রবতযকটিবত 
হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি জনয পেমন গ্রন্থাগাবিি প্রবোজনীেতাি কো েো িবেবে, পতমহন গ্রন্থাগাহিকতাি মান 
উন্নেবনি জনয  নহিটিউর্ স্থােন কিা, উন্নত প্রহশক্ষবণি েযেস্থা কিা, গ্রন্থাগাহিকবিি পেতন েহৃধশা কিা 
সি অনযানয সূবোগ সহুেধাি কো েো িবেবে। হকন্তু আজ েেঘন্ত গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাহিকতা সম্পহকঘ ত 
পকান সুোহিশমাো  োস্তোেন িেহন। পস কািবণ  োংোবিবশি সু্কে, কবেজ ও মাদ্রসাি গ্রন্থাগািসমূি 
ও গ্রন্থাগাহিকতা পেশাি এ  পেিাে অেস্থা। আমিা জাহন িাষ্ট্রীেভাবে েষৃ্ঠবোষকতা োড়া পকান 
প্রহতষ্ঠাবনি পেমন উন্নেন র্বর্ না; পতমহন পকান পেশািও সামাহজক স্বীকৃহত ও মেঘািা েৃহধশা োে না। 

গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাহিকতা পেশাি নানাহেধ সমসযা সমাধাবনি জনয ১৯৫৬ সাবে জন্ম িে োংোবিশ 
গ্রন্থাগাি সহমহতি। োংোবিবশি হেহভন্ন প্রহতষ্ঠাবনি গ্রন্থাগাবিি মান উন্নেন ও গ্রন্থাগাহিকবিি ভাগয 
উন্নেবনি একমাত্র সংগেন িে এ  োংোবিশ গ্রন্থাগাি সহমহত। 

জন্মেগ্ন পেবক  সংগেনটি হেহভন্ন সমবে সিকাবিি সবি আবোচনাি মাধযবম গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিকবিি নানাহেধ সমসযসমূবিি হকেু হকেু সমাধান কিবেও অহধকাংশ সমসযা এখনও পস  
সমসযা  িবে পগবে। ো এখন তীব্র  পেবক তীব্রতি আকাি ধািণ কবিবে। তেুও সংগেনটি েতঘ মাবন 
সু্কে, কবেজ ও মাদ্রাসাি গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি ভাগয উন্নেবনি জনয পে সমস্ত িােীিাো 
োস্তোেবনি জনয আবন্দােন কবি োবে তা খুে  প্রশংসানীে। সিকাবিি কাবে োংোবিশ গ্রন্থাগাি 
সহমহতি িােীসমূবিি মবধয অনযতম প্রধান এেং একমাত্র েহেষ্ঠ িােী িে গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিকবিি হশক্ষবকি সমান মেঘািা ও সমবেতন পস্কে আিাে কিা। 

এ  িােীটিি সমােঘবন োংোবিশ গ্রন্থাগাি সহমহত গ্রন্থাগাহিকবিি েিমেঘািাি পেহণহেনযাবসি পে িােী 
কবিবেন পসটিও খেু  েুহিসিত, সমে উেবোগী ও প্রশংসাি িােীিাি। গ্রন্থাগাহিকগণ িবেন প্রভাষবকি 
সমান মেঘািা ও সমবেতন পস্কবেি অহধকািী। তদ্রুে সিকাহি গ্রন্থাগাহিক, সিবোগী গ্রন্থাগাহিক ও চীে 
গ্রন্থাগাহিবকি েি প্রেতঘ ন কবি উি েিসমূবি গ্রন্থাগাহিকিা উন্নীত িবে তািাও িবেন েো্রমবম সিকাহি 
অধযােক, সিবোগী অধযােক ও অধযােবকি সমান মেঘািােূণঘ ও সমবেতন পস্কবেি অহধকািী। োংোবিবশি 
সমস্ত কবেজ গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকিা এ িােীটিি েবক্ষ পজাি সমােঘন জানাবেন এবত 
পকান সবন্দি পন । হকন্তু এ িােীটিি ো বিও কবেজ গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিবকিা আিও 
নানাহেধ সমসযা িবেবে। পেগুবো সোি আবগ সমাধাবনি প্রবোজন। পস সমসযাগুবো সমাধান না িবে 
আমাবিি প্রাবণি িােী, আমিা পে হশক্ষক; তা োস্তোেন কিা খেু  কঠিন িবে োবে ো আিও হেহেবে 
োবে। এ সম্পবকঘ  ধািণা পিোি জনয একজন গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিক তাি পেশা, েিমেঘািা 
ও পস্কে প্রাহিি জনয পে সমস্ত সমসযাি ো োাঁধাি সম্মুখীন িন তাি কািণসমূি হনন্মরূে। পেমন-   

১। গ্রন্থাগাররক ও সহকারর গ্রন্থাগাররকব্রদর রনব্রয় রিরিন্ন সমব্রয় রিরিন্ন প্রজ্ঞাপন জারর : হেহভন্ন 
সমবে হেহভন্ন প্রজ্ঞােন জাহিি কািবণ োংোবিবশি েতঘ মান হশক্ষা েযেস্থাে োত্র-োত্রীবিি োশাোহশ 
হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি হশক্ষক-হশহক্ষকােৃন্দ ও সাধািণ মানুবষি হনকর্ গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকগণ 
হশক্ষক হিসাবে আজও েহিহচত িবে উেবত োবিনহন। সাধািণ মানুবষি োশাোহশ োত্র-োত্রী ও 
হশক্ষক-হশহক্ষকাবিি অহধকাংশ  মবন কবিন গ্রন্থাগাহিক ো সিকাহি গ্রন্থাগাহিক অহফস স্টাবফি  একজন 
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এেং হতহন Clerical job কবি োবকন। তাি উেি মাধযহমক ও উচ্চমাধযহমক হশক্ষা পোর্ঘ  ঢাকা, 
মাধযহমক ও উচ্চ মাধযহমক অহধিিি (মাউহশ), হশক্ষা মন্ত্রণােে ও জাতীে হেশ্বহেিযােবেি এক এক 
সমে এক এক ধিবণি েিস্পি হেবিাধী প্রজ্ঞােন জাহি কিাি ফবে গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিবকিা 
এক চিম িতাশাি মবধয েবড়বেন। কািণ জাতীে হেশ্বহেিযােে পোগযতা সম্পন্ন গ্রন্থাগাহিকবিি হশক্ষবকি 
মেঘািা হিবেও হশক্ষাবোর্ঘ , হশক্ষা মন্ত্রণােে ও মাউহশি হেহভন্ন সমবেি হেহভন্ন প্রজ্ঞােবন আমাবিিবক 
হশক্ষবকি মেঘািা পিো িেহন। েিং পকান পকান প্রজ্ঞােবন গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিিবক 
কখনও তৃতীে পেহণি কমঘচািী, আোি কখনও অহশক্ষক কমঘচািী, আোি কখনও নন টিহচং স্টাবফি 
মবধয পফবে আমাবিি মেঘািাবক পিে প্রহতেন্ন কিা িবেবে। োি ফবে প্রবতযক হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবন 

আমাবিিবক চিম হেব্রতকি েহিহস্থহত ও মানহসক 
েন্ত্রণাি মবধয চাকুহি কিবত িবে। 

এমতােস্থাে আবোচয হেষে হিসাবে প্রেবম হর্হগ্র কবেবজি 
পক্ষবত্র জাতীে হেশ্বহেিযাে কতৃঘ ক ১৯৯৮ সাবেি ২৫পশ 
জেুা  পগবজর্ আকাবি প্রকাহশত প্রজ্ঞােবন হশক্ষবকি 
সংজ্ঞাে েো িবেবে,“ হশক্ষক অেঘ কবেবজি অধযক্ষ, 

উোধক্ষয, অধযােক, সিবোগী অধযােক, সিকাহি অধযােক, 

প্রভাষক অেো এমন েযহি হেহন কবেবজি হশক্ষািাবনি 
জনয হনবোগ প্রাি িবেবেন। কবেবজি হনধঘাহিত পোগযতা 
সম্পন্ন গ্রন্থাগাহিক, প্রিশঘক ও শিীিচ্চঘ াি হশক্ষক কবেবজি 
হশক্ষক হিসাবে গণয িবেন”। এখাবন গ্রন্থাগাহিবকি 
হশক্ষাগত পোগযতাি উবেখ পন , পন  পকান হনধঘািীত 
পোগযতাি েযখযা। ফবে হেহভন্ন হর্হগ্র কবেবজ হেহভন্ন 
হশক্ষাগত পোগযতা সম্পন্ন গ্রন্থাগাহিক হনবোগ িবে 
োবকন। 

অেশয এ হনবোগ েযেস্থা এখনকাি সমবেি কো েেহে 
না। ২০/২২ েেি আবগি হনবোগ প্রািবিি কো েেহে। পস  সমেকাি হনবোগ প্রািবিি একটি হেশাে 
সংখযা  এখন চিম িতাশা ও মানহসক েন্ত্রণাি মবধয চাকুহি জীেন অহতোহিত কবি োবেন। এি মবধয 
আোি নতুন কবি পোগ িবেবে আত্মীকিণ প্রহতষ্ঠাবনি গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি হনবে। 
তাবিি প্রাি পস্কবেি এক ধাে হনবচ নাহমবে পিো িবে। অেচ প্রভাষকবিি পস্কবে িাত পিো িবে 
না। পেসিকাহি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবন হেবশষ কবি কবেবজি হেহভন্ন প্রজ্ঞােবন সুস্পি পকান েযাখযা না োকাে 
হর্হগ্র কবেবজি গ্রন্থাগাহিকিা হশক্ষক হিসাবে হনবজবিিবক প্রহতহষ্ঠত কিবত চা বে সাধািণ হশক্ষকবিি 
মবধয সেঘিা দ্ববেি সৃহি িে। কািণ তািা ঐ জাতীে হেশ্বহেিযােবেি প্রজ্ঞােন মাবনন না। তািা 
সাম্প্রহতক প্রকাহশত হেহভন্ন প্রজ্ঞােবনি কো উবেখ কবি েবেন আেনািা হশক্ষক নন। উিািিণ হিবসবে 
হশক্ষকিা  Revised Rules for class 3 and staff এি হশবিানাবম মাধযহমক ও উচ্চ মাধযহমক হশক্ষা পোর্ঘ , 
ঢাকা কতৃঘ ক ০১-০৪-০১৩ তাহিবখি প্রকাহশত এক প্রজ্ঞােবনি কো উবেখ কবিন। পসখাবন ্রমহমক 
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নম্বি ৩ এি প্রহেধান-২ ে এ প্রহতস্থােন ও সংবোজবন েো িবেবে,“গ্রন্থাগাহিক, সিকাহি গ্রন্থাগাহিক 
এেং অহফস েযেস্থােনাি জনয ো খন্ডকােীন হশক্ষািাবনি জনয হনেুি পকান েযহি হশক্ষক হিবসবে 
গণয ি বেন না।” আোি ঐ এক  প্রজ্ঞােবন প্রহেধান-২ খ এ সংবোজবন েো িবেবে,“সাধািণ হশক্ষক 
েেবত প্রধান হশক্ষক/ সিকাহি প্রধান হশক্ষক/অধযক্ষ/উোধযক্ষ েযহতত অেিােি হশক্ষকগণবক 
পোো বে।” 

আোি হশক্ষা মন্ত্রণােে কতৃঘ ক ‘পেসেকাহি হশক্ষা প্রহতষ্ঠান (সু্কে, কবেজ ও মাদ্রাসা) এি তৃতীে ও 
চতুেঘ পেহণি কমঘচািীবিি চাকুহি হেহধমাো-২০১২পত ২ এি ‘ে’ অনুবেবি েো িবেবে, “কমঘচািী” অেঘ 
পেসিকাহি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি নন টিহচং স্টাফ অেঘা  তৃতীে পেহণি কমঘচািী (সিকাহি গ্রন্থাগাহিক/ 
অহফস সুোহিবেবন্ডর্/হিসাে িক্ষক/উচ্চমান সিকাহি/কযাহশোি/ হিসাে সিকাহি/র্া হেি কাম অহফস 
সিকাহি/ অহফস সিকাহি কাম কহম্পউর্াি অোবির্ি/গ্রন্থাগাি সিকাহি) এেং ৪েঘ পেহণি কমঘচািী 
(এমএেএসএস অেঘা  হেেন/িিিী/গার্ঘ /কযাশ হেেন/ আো/ মাহে/ োড়ুিাি েুো বে।” 

আোি সেঘবশষ মাধযহমক ও উচ্চ মাধযহমক অহধিিি কতৃঘ ক ০৭-০৩-২০১৭ তাহিবখ প্রকাহশত মাধযহমক 
ও উচ্চ মাধযহমক অহধিিিাধীন অহফস/হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি ৩ে ও ৪েঘ পেহণি কমঘচািীবিি সৃি েি, 

কমঘিত েি এেং শূনয েবিি িাে নাগাি তেযাহি পপ্রিণ প্রসবি হশবিনাবমি তাহেকাে ২ নম্বি হসহিোবে 
সিকাহি গ্রন্থাগাহিক কাম কযার্ােগাি এি নাম িাখা িবেবে। এ সমস্ত প্রজ্ঞােবনি কািবণ হশক্ষকিা 
গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগহিকবক হশক্ষক হিসাবে পমবন হনবত োিবেন না। এি হেেিীবত আমিা 
১৯৯৮ সাবেি ২৫পশ জেুা  প্রকাহশত জাতীে হেশ্বহেিযােবেি প্রজ্ঞােন োড়া আি পকান প্রজ্ঞােন ো 
সুহনহিি পকান নীহতমাো আমাবিি হশক্ষকবিিবক পিখাবত োহি না। তাোড়া হশক্ষকিা িােনাগাি 
প্রজ্ঞােন চাে পেখাবন আমাবিিবক হশক্ষক হিবসবে মেঘািা পিো িবেবে। আমিা িাে নাগাি প্রজ্ঞােন 
পিখাবত োহি না েবে পে হশক্ষা প্রহতষ্ঠান পেভাবে োিবে পসভাবে আমাবিিবক েযেিাি কিবে। আি 
আমিাও প্রহতষ্ঠাবনি হেহভন্ন কমঘকান্ড পেবক োি েড়হে। পেমন হশক্ষক প্রহতহনহধ হনেঘাচবন পভার্ হিবত 
োিহে না, হেহভন্ন কহমটিবত আমাবিিবক িাখা িে না, েিীক্ষাি িবে হর্উটি পেবক োি পিো িবেবে 
এেং িাহজিা পিহজিাবি সেঘহনবন্ম স্বাক্ষি কিবত িে। পকান পকান প্রহতষ্ঠাবন আোি সিকাহি গ্রন্থাগাহিবকি 
জনয আোিা িাহজিা পিহজিাি কিা িবেবে  তযাহি  তযাহি। সতুিাং আমাবিিবক হশক্ষক হিবসবে মেঘািা 
আিাে কিবত িবে সেঘাবগ্র এ সমস্ত প্রজ্ঞােন সংবশাধন কবি েুনিাে নতুনভাবে জাহি কিাবত িবে। 
পেখাবন সুস্পিভাবে উবেখ োকবে পে পকান ধিবনি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবনি গ্রন্থাগাহিক ো সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিক সো  হশক্ষক েবে গণয িবেন। তা না িবে এসমস্ত প্রজ্ঞােন েিাে োকবে আি আমিা 
হশক্ষবকি মেঘািা িােী কিবো এটি োস্তে সম্মত সুহচহন্তত পকান েিবক্ষে নে, ো আমাবিি সমসযাবক 
তাড়াতাহড় সমাধান কবি হিবে। সতুিাং হশক্ষক হিসাবে একটি প্রজ্ঞােন জাহি কিা  আমাবিি পনতৃেৃবন্দি 
প্রধান এেং একমাত্র কাজ েবে আহম মবন কহি। 

২। Non-Government Intermediate College Regulations-1977 (সম্ভািত এর পব্রর আর মকান 
পররিতত ন হয়রন): সাম্প্রহতক এ সমস্ত প্রজ্ঞােন জাহিি আবগ পে Regulation এি কািবণ আমিা 
হশক্ষবকি মেঘািা োভ কিবত োহিহন পসটি িে Non-Government Intermediate College Regulations-

1977. আমাি জানা মবত এ Regulation টি এখনও েেঘন্ত পকান প্রকাি েহিেতঘ ন, েহিেধঘন, সংবোজন 
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ো হেবোবোজন িেহন। এখাবন জাতীে হেশ্বহেিযাে মত হশক্ষবকি সংজ্ঞা পিো না োকবেও Mode of 

elections representatives of the teaching staff সম্পবকঘ  েো িবেবে, “ The Principal shall send to all 

members of the teaching staff including the physical instructor and Demonstrators” এখাবন 
Assistant Librarian  শব্দটি সংবোহজত না োকাে পে পকান হশক্ষাগত পোগযতা সম্পন্ন সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিক  োিহমহর্বের্ কবেবজ চাকুিী কবিন না পকন হতহন হশক্ষবকি মেঘািা োওোবতা িবূিি 
কো হতহন হশক্ষক স্টাফ হিসাবেও গণয িন না। ফবে পকান পকান কবেবজ হশক্ষক িাহজিা পিহজিাবি 
স  কিা, হশক্ষক প্রহতহনহধ হনেঘাচবন পভার্াহধকাি প্রবোগ কিা, কবেবজি হেহভন্ন কহমটিবত সিসয িওো, 
হেহভন্ন েিীক্ষাি হর্উটি কিা, চাকুহিবত পোগিাবনি হভহিবত হসহনেি না িওোসি নানাহেধ হেষবে 
গ্রন্থাগাহিক, সিকাহি গ্রন্থাগাহিক ও হশক্ষকবিি মবধয দ্ববদ্বেরি সৃহি িে। কািণ উি Regulation-এ 
আমাবিি পভার্াহধকাি প্রবোবগি ক্ষমতা না োকাে হশক্ষকবিি িহৃিবত আমিা হশক্ষক ন । এ  
Regulation টি গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিবকি পক্ষবত্র হশক্ষকিা প্রবোগ কবিন এেং এখবনা পকান 
পকান কবেবজ আমাবিিবক হশক্ষক প্রহতহনহধ হনেঘাচবন পভার্ হিবত পিন না। হর্হগ্র কবেবজি পক্ষবত্র 
জাতীে হেশ্বহেিযােবেি এ িকম পকান Regulation না োকাে এি হেেিীবত আমিা পকান Regulation  

পিখাবত োহি না। ফবে আমাবিিবক কবেবজি নানাহেধ কমঘকা- পেবক হশক্ষকিা োি হিবে িাবখন। 
সিকাহি কবেজ ও নতুন আিীকিণ কবেবজ এ সমসযা  আিও  পেশী প্রকর্ রূবে হেিযমান। এ  
একটি মাত্র জেমাঁষধঃিড়ি এি কািবণ আজ েেঘন্ত আমিা অহধকাংশ  োিহমহর্বের্ কবেবজি সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিকিা অহফস স্টাবফি অংশ হিসাবে হেবেহচত ি । সুতিাং এ  Regulation টি সংবশাধন কবি 
উি ো বনি পশবষ and Assistant Librarian শব্দটি সংবোজন কিবত োিবে  আমিা িাজাি িাজাি 
গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিক হশক্ষবকি মেঘািা ো তাম েবে আহম হেশ্বাস কহি। 

৩। সু্কল কব্রলজ ও মাদ্রাসার গ্রন্থাগাররক/সহকারর গ্রন্থাগাররক পদটি মলাজ িা ব্লক পদ: সিকাহি-
পেসিকাহি উভে প্রকাি হশক্ষা প্রহতষ্ঠাবন গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিক িটুি েি  পলোাজ ো ্লকক 
েি। অেঘা  গ্রন্থাগাহিক/সিকাহি গ্রন্থাগাহিক পেতন পস্কে হনহিি। তাবিি পকান প্রবমাশন পন । কািণ 
ো বব্রহিোন ো গ্রন্থাগাহিক  সবেঘাচ্চ েি। সুতিাং প্রশাসন আমাবিিবক প্রবমাশন হিবে আোি পকান 
েবি উন্নীত কিবে।  পস কািবণ  আমাবিি পস্কে ো েিহে পকানটিি  েহিেতঘ ন িে না। প্রজ্ঞােন 
অনুোেী গ্রন্থাগাহিক/সিকাহি গ্রন্থাগাহিক একটি মাত্র র্া ম পস্কে পেবে েিেতী পস্কবে োবেন। এিেি 
আি পকান পস্কে োবেন না। েি িটুি ্লকক িওোি কািবণ গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিক সািা 
জীেন এক  েিহে হনবে অেসবি োন। পেসিকাহি কবেবজি সিকাহি গ্রন্থাগাহিকগণ একটি র্া ম পস্কে 
হনবে গ্রন্থাগাহিবকি পেতন পস্কবেি সমান পেতন পেবেও হতহন েিহে েহিেতঘ ন কিবত োবিন না। 
কািণ  োিহমহর্বের্ কবেবজ গ্রন্থাগাহিবকি েি না ।  োিহমহর্বের্ কবেজ েহি হর্হগ্র ো অনাসঘ 
েেঘাবে উন্নীত িে তবে সিকাহি গ্রন্থাগাহিবকি র্ক্টবির্ হর্হগ্র োকবেও হর্হগ্র কবেবজি গ্রন্থাগাহিক িবত 
িবে তাবক আোি হেজ্ঞহি হিবে নতুনভাবে গ্রন্থাগাহিক হিবসবে হনবোগ হনবত িে। পস ক্ষবত্র সিকাহি 
গ্রন্থাগািকতাি চাকুিী জীেন ১০/১৫ েেি ো  পিাক না পকন তা আি কাউে িবেনা। এ পক্ষবত্র 
আিও একটি সমসযা িে অধযবক্ষবিি অসিবোগীতা। কািণ অহধকাংশ কবেজি অধযক্ষযগণ সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিকবক আি গ্রন্থাগাহিক হিবসবে হনবত চান না। 
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তািা নতুন কবি গ্রন্থাগাহিক হনবত চান। কািণ েতঘ মাবন অধযক্ষযগণ একজন গ্রন্থাগাহিক হনবোগ হিবত 
োিবে ৭/৮োখ র্াকা অনাোবস আে কিবত োবিন। োি ফবে সিকাহি গ্রন্থাগাহিক পস  সিকাহি 
গ্রন্থাগািক  পেবক োন। এবক্ষবত্র আমাবিি সেঘপ্রেম কিণীে িে পলোাজ ো ্লকক পোিবক িাহনং েবি 
েহিণত কবি েবিান্নহতি েযেস্থা কিা এেং কবেজ  োিহমহর্বের্ পিাক আি হর্হগ্র ো অনাসঘ কবেজ 
পিাক র্া মবস্কবেি মাধবম ো েবিান্নহতি মাধযবম হর্হগ্র কবেবজি গ্রন্থাগাহিক োবত িবত োবিন এমন 
একটি প্রজ্ঞােন জাহি কিাি েযেস্থা সেঘাবগ্র কিা। 

৪। গ্রন্থাগাররক ও সহকারর গ্রন্থাগাররকব্রদর পদরি সমসযা: সিকাহি ও পেসিকাহি উভে কবেবজ 
হশক্ষকবিি পক্ষবত্র সিকাহি শব্দটি উর্ধ্ঘগামী। পেমন প্রভাষকগণ র্া ম পস্কে ো েবিান্নহতবত েখন 
েিেতীবত সিকাহি অধযােক েবি উন্নীত িন তখন তাি পেতন পস্কে ও েিমেঘািা িটুি  েিবে োে। 
হেশ্বহেিযােবেি পক্ষবত্র   সিকাহি গ্রন্থাগাহিক হিসাবে পোগিান কিবে েিেতীবত পোগযতা ো উচ্চতি 
হর্হগ্র োকবে পর্েুটি গ্রন্থাগাহিক ও গ্রন্থাগাহিক েবি উন্নীত িবত োবিন। হকন্তু সু্কে, কবেজ ও মাদ্রাসাি 
গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি  পক্ষবত্র ঐ িকম পকান উর্ধ্গামী েিহে পন । গ্রন্থাগাহিক 
েিটি  আমাবিি পক্ষবত্র সেঘবশষ ও সবেঘাচ্চ েিহে। পস কািবণ হশক্ষকবিি উর্ধ্ঘগামী সিকাহি েিহেটি 
গ্রন্থাগাহিবকি আবগ েসাবে তা হনম্নগামী িবে োে এেং তাি পেতন পস্কে ও েিমেঘািা গ্রন্থাগাহিবকি 
হনবচি পস্কবেি িে। সুতিাং হেশ্বহেিযােে ো অনযানয প্রহতষ্ঠাবনি মত জহুনেি গ্রন্থাগাহিক, সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিক, পর্েুটি গ্রন্থাগাহিক ও গ্রন্থাগাহিক েিটি সু্কে, কবেজ ও মাদ্রাসাি পক্ষবত্র প্রেতঘ ন কিা োে 
হকনা আমাবিি গ্রন্থাগািহেি ও েযাে পনতাবিি পভবে পিখাি সমে এবসবে। েহি এ  েিহেগুবো প্রেতঘ ন 
কিা োে তবে হেশ্বহেিযােে ও কবেজ গ্রন্থাগাহিকবিি মবধয একর্া সমতা আসবে এেং অবনক সমসযাি 
সমাধান িবে েবে আহম মবন কহি। তাোড়া সু্কে, কবেজ ও মাদ্রসাি গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি 
গ্রন্থাগাহিবকি পক্ষবত্র এ  েিহে োড়া অনয পকান নতুন েিহে আমাবিি নীহতহনধঘািণকািীিা পমবন 
পনবেন েবে আমাি মবন িে না। সুতিাং জহুনেি গ্রন্থাগাহিক, সিকাহি গ্রন্থাগাহিক, পর্েুটি গ্রন্থাগাহিক 
ও গ্রন্থাগাহিক েিটি হকভাবে োস্তোেন কিা োে; আমাবিি েযাবেি পকন্দ্রীে পনতাবিি তাি জনয পজাি 
প্রবচিা চাোবত িবে। 

৫। গ্রন্থাগাররকতার পাশাপারশ রশক্ষাকতার সূব্র াগ না থাকা: োংোবিশ গ্রন্থাগাি সহমহতি অলোান্ত 
প্রবচিাে হর্হগ্র কবেবজি োেযসূহচবত গ্রন্থাগাি ও তেযহেজ্ঞান হেষেটি অন্তভূঘ ি কিা িবেও গ্রন্থাগাহিকিা 
গ্রন্থাগাহিকতাি োশাোহশ উি হেষবে হশক্ষকতা কিবত োিবেন এমন সুবোগ িাখা িেহন। পে কািবণ 
হর্হগ্র কবেবজ পোগযতা সম্পন্ন গ্রন্থাগাহিক অেঘা  অনাসঘ ও মািাসঘ োকা সবেও উি হেষবেি জনয 
নতুন কবি হশক্ষক হনবোগ পিো িে। ফবে গ্রন্থাগাহিকিা গ্রন্থাগাহিক  পেবক োন। হতহন োত্র-োত্রীবিি 
মাবে আি হশক্ষক িবে উেবত োবিন না। সুতিাং আমিাবিি গ্রন্থাগাহিকতাি োশাোহশ স্বীে হেষবে 
হশক্ষকতা কিাি সুবোগ না োকাি কািবণ প্রভাষকবিি সমান মেঘািা ও পেতন পস্কে পেবক অবনকখাহন 
হেহেবে আহে েবে আহম মবন কহি। আোি  োিহমহর্বের্ েেঘাবেি কবেবজ আমাবিি সােবজক্ট না 
োকাে পসখাবনও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকিা হশক্ষকাতি সূবোগ পেবক েহিত। সুতিাং  োিহমহর্বের্ 
েেঘাবেি কবেবজি সােবজক্ট অনুবমািন ও একটি প্রজ্ঞােন জাহিি মাধযম গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি 
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গ্রন্থাগাহিকিা োবত গ্রন্থাগাহিকতাি োশাোহশ হশক্ষকতা কিাি সুবোগ োন তাি েযেস্থা কিা এখন 
সমবেি িােী। 

৬। রশক্ষক সংগঠনসমূহব্রক সম্পকৃ্ত করা: োংোবিবশি গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি নযােয 
িােীসমূি সমাধাবনি েবক্ষ হেহভন্ন সু্কে কবেবজি হশক্ষক সংগেনসমূিবক সমৃ্পি কিবত িবে। গ্রন্থাগাি 
প্রহতষ্ঠাবনি  অংশ এেং গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকিা হশক্ষকবিি ও োত্র-োত্রীবিি জনয কাজ 
কবি োবকন। হকন্তু আজ েেঘন্ত পকান হশক্ষক সংগেন পেমন সু্কে-কবেবজি গ্রন্থাগাবিি উন্নেবনি কো 
েবেন না, পতমহন েবেন না গ্রন্থাগাহিক ও সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি সমসযাসমূবিি কো। পে কািবণ 
আমাবিি এত সমসযা িবে পগবে। সতুিাং আমাবিি উহচত িবে এখন পেবক পকন্দ্রীে হশক্ষক পনতাবিি 
সবি আবোচনাি মাধযবম হশক্ষকবিি িােী-িাোি মবধয আমাবিি ১/২টি কবি িােী অন্তভূঘ ি কিা। এ 
েযাোবি পকন্দ্রীে ও হেভাগীে েযাে পনতৃেৃন্দবক হশক্ষক সংগেবনি পনতৃেৃবন্দি সবি পোগাবোগ িক্ষা 
কিাি জনয েহেষ্ঠ ভূহমকা িাখবত িবে। তা িবে আমাবিি আবন্দােন আিও পজাড়াবো ও পেগোন 
িবে এেং িােী আিাবেি েে সুগম িবে।   

৭। রিিাগীয় প তাব্রয় মসরমনার, রসব্রপারজয়াব্রমর আব্রয়াজন করা: োংোবিশ গ্রন্থাগাি সহমহতি 
পনতৃেৃবন্দি সাবে প্রতযন্ত অিবেি সিসযবিি সবি মতহেহনমবেি জনয এক এক েেি এক এক হেভাবগ 
পসহমনাি, হসবম্পাহজোম, হেকহনক ো অনযানয পে পকান ধিবনি কােঘ্রমবমি উবিযাগ হনবত িবে। কািণ 
প্রহত েেি ঢাকাে হগবে সে সিসযবিি েবক্ষ পসহমনাি, হসবম্পাহজোম ো এহজএবমি মত পকান অনুষ্ঠাবন 
পোগিান কিা সম্ভে িে না। সতুিাং এি পে পকান একটি েযেস্থা চােু কিবে একহিবক পেমন প্রতযন্ত 
অিবেি সিসযবিি সবি মত হেহনমে িবে পতমহন অনযহিবক েযাবেি কােঘ্রমম আিও গহতশীে িবে 
এেং আোে আবোচনাি মাধযবম আমাবিি সমসযাসমূবিি সমাধাবনি নতুন নতুন হিক হনবিঘশনাও োওো 
োবে। 

৮। িাংলাব্রদশ গ্রন্থাগার সরমরত (লযাি)ব্রক আরও গরতশীল হব্রত হব্রি: োংোবিশ গ্রন্থাগাি সহমহতবক 
আিও পেগোন ও শহিশােী িবত িবে। এিজনয প্রবতযক হেভাগীে শিবি ও হজো শিবি েযাবেি 
কােঘ্রমম েৃহধশা কিবত িবে। সিসয সংখযা োড়াবত িবি। েতঘ মাবন পকন্দ্রীে সিসয হফ ২০০০ র্াকাি 
েহিেবতঘ  ১০০০ র্াকা কিাি উবিযাগ হনবত িবে। েতঘ মাবন সু্কবেি সিকাহি গ্রন্থাগাহিকবিি হেহভন্ন 
সংগেন িবেবে। তািা তাবিি সংগেবন েযানাবি কাজ কিবে আোি প্রবোজবন েৃিিি আবন্দােবনি 
সমে েযাবেি সবিও আবন্দােন কিবে। এজনয তাবিিবক েযাবেি সিসয িবত িবে। এভাবে েৃিিি 
আবন্দােবনি সমে পেন সো  এক কাতাবি িাাঁহড়বে পসাচ্চাি িবে উেবত োহি তাি েযেস্থা কিবত 
িবে। তািবে  ঢাকাি সাবে হজো ও হেভাগীে শিবি এক  সবি পজািিাি আবন্দােন কিা োবে, 

সাংোহিক সবম্মেন কিা োবে, প্রশাসবনি কাবে স্বািকহেহে পিো োবে। পেভাবে হশক্ষক পনতািা 
পকবন্দ্রি সাবে সাবে হজো ও হেভাগীে েেঘাবে আবন্দােন কবি োবক। তািবে আমিা সাফেয অজঘ ন 
কিবত োিবো,  নশাআোহ্। আোি আমাবিি সিাে পিান। আহমন।  
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 উহজহস হর্হজর্াে ো বব্রহি ( উহর্এে)-বক পর্কস  কিাি েবক্ষয োেহেক হেশ্বহেিােবেি উোচােঘবিি 
সবি এক মতহেহনমে সভা কবিবে োংোবিশ হেশ্বহেিযােে মঞ্জিুী কহমশন ( উহজহস)। েৃিস্পহতোি 
(৬ পসবেম্বি) তাহিবখ  উহজহস অহর্র্হিোবম অনুহষ্ঠত সভাে পিবশি োেহেক হেশ্বহেিযােেসমূবিি 
উোচােঘ, উে-উোচােঘ, গ্রন্থগাহিক ও  উহজহসি েিস্থ কমঘকতঘ ািা উেহস্থত হেবেন। 

অনুষ্ঠাবন প্রধান অহতহে হিবসবে উেহস্থত হেবেন  উহজহস পচোিমযান প্রবফসি আেিেু মান্নান।  উহজহস 
সিসয প্রবফসি র্. পমাঃ আখতাি পিাবসবনি সভােহতবে অনুষ্ঠাবন হেবশষ অহতহে হিবসবে উেহস্থত 
হেবেন  উহজহস সিসয প্রবফসি র্. পমািাম্মি  উসফু আেী পমাো।  উহজহস সহচে র্. পমাঃ খাবেি 
সভাে স্বাগত েিেয প্রিান কবিন।  

প্রধান অহতহেি েিবে প্রবফসি আেিেু মান্নান েবেন,  উহজহস ও হশক্ষা মন্ত্রণােবেি সমবোেবোগী 
েিবক্ষবেি ফবে েতঘ মাবন পিবশ উচ্চহশক্ষা ও গবেষণাে েযােক উন্নেন সাহধত িবেবে। উচ্চহশক্ষাি 
মাবনান্নেন ও সম্প্রসািবণ  উহর্এে  -হিবসাসঘ এি মাধযবম গুরুেেূণঘ ভূহমকা োেন কবি োবে। হতহন 
হশক্ষক, গবেষক ও হশক্ষােীবিি জ্ঞান ও িক্ষতা েৃহধশাবত  -হিবসাসঘ েযেিাি এেং এি সবচতনতা েৃহধশাবত 
গুরুেবিাে কবিন। 

প্রবফসি  উসুফ আেী পমাো েবেন, উচ্চহশক্ষাে হেবশ্বি সাবে তাে হমহেবে চেবত  উহজহস হর্হজর্াে 
ো বব্রহি প্রকল্প গ্রিণ কিা িবেবে।  

সভােহতি েিবে প্রবফসি আখতাি পিাবসন েবেন, হর্হজর্াে ো বব্রহিি উবেশয িবে হশক্ষক, গবেষক, 

গ্রন্থগাহিক ও হশক্ষােীবিি সক্ষমতা েহৃধশা কিা। হতহন গ্রন্থগাি েযেস্থােনাে ো বব্রহিোনবিিবক 
আন্তহিকতাি সাবে কাজ কিাি আহ্বান জানান। হতহন েবেন, পিবশি ৮৬ টি হেশ্বহেিযােেসি ৯০টি 
প্রহতষ্ঠান  উহজহস হর্হজর্াে ো বব্রহিি মাধযবম ৩৪ িাজাবিি অহধক  -হিবসাসঘ েযেিাি কিবে। 

তথয সূত্র: দদরনক রশক্ষা (goo.gl/F1riXA) 

 

 

 

Open Access সম্পহকঘ ত পিশ-হেবিবশি সাম্প্রহতক র্র্না প্রোি সম্পবকঘ  জানবত পচাখ িাখুন Open 

Access Bangladesh েুবেটিনএ। 

Facebook Page: www.facebook.com/OpenAccessBd/ 

Web Site: www.openaccessbd.org 

পািরলক রিশ্বরিদযালব্রয়র উপাচা তব্রদর সব্রে ইউরজরসর সিা 
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অন্তরা আব্রনায়ার (এল. রি. মেস্ক):  

পোনস ো িাড় হমউহজোবম আমিা অবনবক  পিবখহে এেং এ  পোনস ো িাড়বক হর্বি  ততিী িবেবে 
একটি ো বব্রিী। পোনস ো বব্রিী হেষেটি আমাবিি পিবশ একিম  নতুন এমনহক প্রেমও। 

আমাবিি পিবশ সম্প্রহত চট্টগ্রাম পমহর্বকে কবেবজ চােু িবেবে এ  পোনস ো বব্রিী। সিকািী পমহর্বকে 
কবেবজি হশক্ষােীবিি েড়াি জনয পোনস সিেিাি কিাি মি  উবেবশয গবড় পতাো িবেবে এ  
ো বব্রিী, পকননা পমহর্বকবে অধযেনিত মধযহেি এেং িিীদ্র েহিোবিি হশক্ষােীবিি েবক্ষ িামী ে বেি 
োশাোহশ পোনস হকনবত খিচ েবি োে অবনক ো অবনবকি জনয  কিসাধয। ১৫ টি ফুে পসর্ 
পোনস এেং এনার্মী এি ১৩০ টি 
পর্ক্সর্ে  োি মবধয পগ্রস এনার্হম, পেে ও 
এর্োস সি সে গুরুেেূণঘ ে গুবো হনবে 
োত্রা শুরু কবিবে। 

এ  ো বব্রিীটি সমূ্পণঘ শীততাে হনেহন্ত্রত 
এেং এক  সাবে কমেবক্ষ ৪২ জন োত্র-
োত্রী এখাবন েড়বত োবি। সকাে 
০৮:০০র্া পেবক িাত ১০:০০র্া েেঘন্ত 
পখাো োবক এ ো বব্রিী। সু্টবর্ে 
আ হর্কার্ঘ  জমা পিবখ পেবকউ পোনস 
হনবে েড়বত োবি, েড়া পশষ িবে পোনস 
জমা হিবে আ হর্কার্ঘ  পফিত হনবত িে। 
চট্টগ্রাম পমহর্বকে এনার্মী হেভাবগি 
সাবেক হেভাগীে প্রধান র্াঃ মনসিু 
খহেেবক উ সগঘ কবি এ  ো বব্রিীি 
নামকিণ িবেবে "প্রবফসি র্াঃ মনসুি খহেে পোনস ো বব্রহি"।  

চট্টগ্রাম পমহর্বকে কবেবজ পসন্ট্রাে ো বব্রিীি োশাোহশ োত্রবিি েহিচােনাে পোনস ো বব্রিী ও সাহিতয 
ো বব্রিী িবেবে। 

ো বব্রিী প্রবফশনাে হিবসবে আমিা জাহন পে, ো বব্রিী চাি প্রকাি; একাবর্হমক ো বব্রিী, পস্পশাে 
ো বব্রিী, োেহেক ো বব্রিী, নযাশনাে ো বব্রিী। পোনস ো বব্রিীটি একটি প্রহতিাবনি অংগ হিবসবে 
িবেবে এবত কবি আমিা এবক একাবর্হমক ো বব্রিী েেবো; আোি পোনস ো বব্রিীটি একটি এমন 
ো বব্রিী ো হকনা পস্পশাে ো বব্রিী হিবসবেও ধিা োে পকননা এটি একটি হনহিঘস্ট পগাষ্ঠীি জনয গবড় 
উবেবে। োেকবগািীি কাবে জানাি ি বো আেহন এটিবক হক ো বব্রিী হিবসবে মবন কবিন? 

মিানস লাইব্রেরীীঃ একাব্রেরমক লাইব্রেরী না মপশাল লাইব্রেরী? 
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প্ররশক্ষণ মথব্রক প্রারি 

 

"হর্হজর্াে/আধুহনক গ্রন্থাগাি েযােস্থােনা হেষেক পেহসক 
পকাসঘ" (৫ম েযাচ) - শীষঘক প্রহশক্ষণ পকাসঘ আিকা ভস ও 
গ্রন্থাগাি অহধিিবিি একটি সমে উেবোগী ও চাহিিা 
েহিেূিক েিবক্ষে। এ  প্রহশক্ষবণ অংশগ্রিন কবি আমিা োিা 
একাবর্হমক োেযসূচীবত শুধুমাত্র ট্রাহর্শনাে/মযানুোে গ্রন্থাগাি 

েযােস্থােনা হেিযা হনবে স্ব-স্ব প্রহতষ্ঠাবন গ্রন্থাগাি কােঘ্রমম েহিচােনা কিহে, তাবিি জনয হর্হজর্াে 
গ্রন্থাগাি েযেস্থােনা হেষেক জ্ঞাবনি নতুন দ্বাি উবন্মাহচত িবো। 

প্রহশক্ষবণ আমিা পজবনহে হকভাবে Open Source Software 'Koha' এি মাধযবম Library Automation 

কিা োে। D-Space,  Flip Builder- এি সে Software গুবোি মাধযবম হক ভাবে ো বব্রহি পমবর্হিোে 

গুবোবক  -েুক ো  -হিবসাবসঘ রুোন্তি কবি ো বব্রহিবক হর্হজর্াে কিা োে। পজবনহে হর্হজর্াে 
ো বব্রহিি িাজাবিা সুহেধাি কো ো েযেিািকািীি সমে, েম ও অেঘ োাঁচাবনাি োশাোহশ ো বব্রহি 
েযেিাবিি জনয আি ো বব্রহিবত আসািও প্রবোজন েড়বেনা। পে পকান সমে, পে পকান স্থান পেবক 
অনো বন ো বব্রহি েযেিাি কবি তাি প্রবোজনীে তেয উোি সংগ্রি কিবত োিবেন।  

ধািনা পেবেহে ো বব্রহি মযাবনজবমে হসবস্টম, েুক ড্রে েক্স-এি মবতা ো বব্রহিবত েযেহৃত সেঘাধহুনক 
গ্রন্থাগাি প্রেুহিি।  সুযকৃত ে  জমা পিোি জনয এখন ো বব্রহি েে ো েুটি োাঁধা িবে িাাঁড়াে না। 
Book Drop Box আবে না? ২৪ র্ো চেবে ে  জমা/গ্রিবণি কােঘ্রমম। 

ো বব্রহিবত োবজবর্ি স্বল্পতা ো োবজর্ না  েবে পে সে ো বব্রহিোন তাি ো বব্রহিবত ে , জানঘাে 
্রমে কিবত োবিন না, তাবিি জনয অভােনীে সুখেি হিবে পগবেন জনাে পমাঃ কনক মহনরুে 
 সোম, ো বব্রহিোন, প্রধানমন্ত্রীি কােঘােে। হতহন জানাবেন Open Access এি কো। পকান অেঘ েযাে 
না কবি  Library Collection Development কিাি মযাহজক। তাাঁি উেস্থােনাে পজবনহে Open data, 

Open book, Open journal গুবো োওোি জনহপ্রে ও হনভঘ িবোগয সা র্গুবো। পেমনঃ CASPA, 

Wikipedia, Wikimedia, Open Text Book Network, Open Text Book Library, DOAB (Directory of 

Open Access Book), DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-LIFE PLOS, WILEY, Open 

Access Journals of Toxicology,  তযাহি। এ  সে সা র্গুবো পেবক েক্ষ েক্ষ আনো ন ে /জানঘাে 
সংগ্রি কবি একহিবক পেমন হনবজি ো বব্রহি কাবেকশন োড়াবত োহি, অনযহিবক প্রমান কিবত োহি 
হনবজি পোগযতা ও কমঘিক্ষতা। োড়াবত োহি পেশাি মেঘািা। 

 

 

 

 

মমাসা: আছমা খাতুন 

হসহনেি ো বব্রহিোন, োংোবিশ 
পকহমকযাে  ন্ডাহিজ কবেঘাবিশন, ঢাকা। 
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আব্দলু্লাহ আল মাহমুদ (এল.রি. মেস্ক): 

 

ব্রযাক  উহনভাহসঘটি আবেশা আবেি ো বব্রহি  -হিবসাসঘ মযাবনজবমে এি উেি ১২-১৩ পসবেম্বি 
২০১৮ ি ু হিবনি প্রহশক্ষণ আবোজন কবি খুেনা প্রবকৌশে ও প্রেহুি হেশ্বহেিযােবেি (কুবের্) এি 
গ্রন্থাগাহিক ও আ টি পেশাজীেীবিি জনয। এ  প্রহশক্ষণটি হেবশষভাবে কুবের্ ো বব্রহি টিবমি জনয 
কাস্টমা জর্ হেে। Library System Automation of KUET (CPSF-435) প্রকবল্পি আওতাে উচ্চ হশক্ষা 
মাবনি উন্নেন প্রকল্প (বিবকে), হেশ্বহেিযােে মঞ্জহুি কহমশন ( উহজহস) এ  প্রহশক্ষবণি ফান্ড প্রিান 
কবি। ব্রযাক  উহনভাহসঘটি ো বব্রিী টিম প্রহশক্ষণটি েহিচােনা কবি পেখাবন প্রহশক্ষণ অংশগ্রিণকািীিা 
 -হিবসাসঘ মযাবনজবমে সম্পবকঘ  িাবত কেবম প্রহশক্ষণ গ্রিণ কবি। ব্রযাক  উহনভাহসঘটিি গ্রন্থাগাহিক 
িাহসনা আফবিাজ এ  প্রহশক্ষণটিি  পকা-অহর্ঘ বনর্ি  হেবেন। এ  প্রহশক্ষবণি পশবষ  এস এন তকিী , 

উোচােঘ (ভািপ্রাি), ব্রযাক  উহনভাহসঘটি  প্রহশক্ষণ অংশগ্রিণকািীবিি মাবে সাটিঘ হফবকর্ প্রিান কবিন। 

 

 

তথযরিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার িযিস্থাপনা 
রিিাগ সম্পরকত ত একাব্রেরমক 
আটিত ব্রকল-এর জনয রিরজট করুন 

www.lisbdnet.com 

 

েযাক ইউরনিারসতটিব্রত দইু রদন িযাপী ই-ররব্রসাসত মযাব্রনজব্রমন্ট এর উপর 
প্ররশক্ষণ অনরুিত 
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মশখ মমাীঃ জালাল উরিব্রনর এরেশনাল লাইব্রেরীয়ান পব্রদ পব্রদান্নরত 

 

এল. রি. মেস্ক: পশখ পমাঃ জাোে উেহন জাতীে কহে কাজী 
নজরুে  সোম হেশ্বহেিযােবে অহতহিি গ্রন্থাগাহিক (এহর্শনাে 
ো বব্রহিোন)  েবি গত ২৫ পসবেম্বি, ২০১৮  ং তাহিবখ 
েবিান্নহত োভ কবিবেন।  হতহন ২০১২ সাবে  এক  হেশ্বহেিযােবে 
উে-গ্রন্থাগাহিক (বর্েুটি ো বব্রহিোন) হিবসবে পোগিান কবিন 
।  পশখ পমাঃ জাোে উহেন হশক্ষা জীেবন  ১৯৯১ সাবে ঢাকা 
হেশ্বহেিযােবে  গ্রন্থাগাি ও তেয েযেস্থােনা হেভাগ (েঘতমান তেয 
হেজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি েযেস্থােনা) িবত এম. এ. হর্হগ্র োভ কবিন।  

তাাঁি এ  অঘজবন ো বব্রহিোন ভেবস েহিোবিি েক্ষ িবত তাাঁবক 
উষ্ণ অহভনন্দন। 

 

 

ে. মমাহাীঃ আরজজরু রহমাব্রনর এরেশনাল লাইব্রেরীয়ান পব্রদ পব্রদান্নরত 

 

এল. রি. মেস্ক:  

র্. পমািাঃ আহজজিু িিমান জাতীে কহে কাজী নজরুে  সোম 
হেশ্বহেিযােবে অহতহিি গ্রন্থাগাহিক (এহর্শনাে ো বব্রহিোন)  েবি গত 
২৫ পসবেম্বি, ২০১৮  ং তাহিবখ েবিান্নহত োভ কবিবেন। হতহন ২০০৮ 
সাবে  এক  হেশ্বহেিযােবে সিকািী গ্রন্থাগাহিক হিবসবে পোগিান কবিন 
এেং ২০১৩ সাবে উে-গ্রন্থাগাহিক েবি েবিান্নহত োভ কবিন। 

র্. পমািাঃ আহজজিু িিমান িাজশািী হেশ্বহেিযােবেি  নফিমবশন সােবে 
এন্ড ো বব্রহি মযাবনজবমে হেভাবগি প্রেম েযাবচি পমধােী  োত্র। সম্প্রহত 
হতহন ভািবতি কেযাণী হেশ্বহেিযােে িবত হে.এ চ.হর্ হর্হগ্র োভ কবিন। 

হতহন পিবশ হেবিবশ পেশাগত  েহু প্রহশক্ষবণ অংশ গ্রিণ কবিন। এোড়া  
পিবশ হেবিবশ হেহভন্ন জানঘাবে তাি  উবেখবোগয প্রকাশনা িবেবে। র্. িিমান েযাে, পেহের্, পেিে 
ো বব্রিী এবসাহসবেশন  (BLA), IASLIC এেং CGLA এি জীেন সিসয। 

তাাঁি এ  অঘজবন ো বব্রহিোন ভেবস েহিোবিি েক্ষ িবত তাাঁবক উষ্ণ অহভনন্দন। 
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িাসোতাবে পিাগীিা আবসন 
পসো হনবত। অবনক সমে 
হেহভন্ন কািবণ তাবিি অেস 
সমে কাবর্। তাোড়া পিাগী 
েখন িাসোতাবে হনঃসিতাে 
ভুবগন তখন তাবিি 
অেসিকাবে ে  িবত োবি 
হেবশষ সিী। এমন ধািণাে, 

হিনাজেুবিি েীিগঞ্জ উেবজো 
স্বাস্থয কমবেবক্স চােু িবেবে এ 
ো বব্রহি। 

গত শহনোি (১ পসবেম্বি) 
ও  ো বব্রহিি আনুষ্ঠাহনক োত্রা শুরু িে। স্বাস্থয ও েহিোি েহিকল্পনা মন্ত্রণােবেি স্বাস্থ পসো 
হেভাবগি েুগ্ন সহচে পমা. আবনাোি পিাবসন এি শুভ উবদ্বাধন কবিন। 

স্বাস্থয ও েহিোি েহিকল্পনা কমঘকতঘ াি কবক্ষি কহিবর্াবি কাাঁবচ পর্িা একটি র্ি। পেশ সাজাবনা র্বিি 
উেবি পেখা আবে ো বব্রহি। ো বব্রহিবত িবেবে স্বাস্থয, েুহি এেং হনিােি খািযসি স্বাস্থয হেষেক 
শতাহধক ে । উেবজো স্বাস্থয ও েহিোি েহিকল্পনা কমঘকতঘ া তাি োিান্দাি কহিবর্ািটি ো বব্রহি 
হিবসবে েযেিাবিি জনয েিবক্ষে গ্রিণ কবি এমন নহজি স্থােন কবিবেন। িাসোতাবে ো বব্রহি স্থােবনি 
মবতা সৃজনশীে কােঘ্রমম পিবশ আি পকাোও পন । তা  েো োে, পিবশি  হতিাবসি প্রেম এ ধিবণি 
ো বব্রহি প্রহতহষ্ঠত িবেবে েীিগঞ্জ উেবজো স্বাস্থয কমবেক্স। 

পিাগী ও স্বজনবিি সবি কো েবে জানা োে, ো বব্রহিবত প্রহতহিন োেক সংখযা পেবড়  চবেবে। 
প্রেুহিি হেকাবশ হেশ্ব েখন মানুবষি িাবতি মুবোে। হর্হজর্াে োংোবিশ োস্তোেবনি েবক্ষয তেয ও 
প্রেুহিি সুবোগ-সহুেধা পিবশি পেহশিভাগ গ্রাবম হেসৃ্তি িবেবে। তেয প্রেুহিি উন্নেবনি সাবে োো 
হিবে ো বব্রিীটি উবদ্বাধবনি েি স্বাস্থয কমবেক্স স্থাহেত ো বব্রহিবত োড়বে োেক সংখযা। োশাোহশ 
ো বব্রহিটি স্থােন কবি উবিযািা হিবসবে েযােক প্রশংসা কুহড়বেবেন স্বাস্থয ও েহিোি েহিকল্পনা 
কমঘকতঘ া র্া. পমা. জািািীি আেম। 

তথয সূত্র:  গুান্তর (goo.gl/U72xU9) 

 

 

 

হাসপাতাব্রল মদব্রশর প্রথম লাইব্রেরর িীরগব্রে 
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পেগম পিাবকো হেশ্বহেিযােবেি (বেবিাহে) পসন্ট্রাে ো বব্রহি এন্ড  নফিবমশন পসোবি প্রবোজনীে ে , 

পিহশ-হেবিহশ জানঘাে, তিহনক েহত্রকা না োকাে সাধািণত ো বব্রহিমুখী িবত চাে না হশক্ষােীিা। তা  
হশক্ষােীবিিবক ো বব্রহিমখুী কিবত চােু কিা িবেবে  -েুকস ও  -জানঘাে পসো। এি মাধযবম 
হশক্ষােীিা অনো বন তাবিি প্রবোজনীে ে  এেং জানঘাে েড়বত োিবে। 

হেশ্বহেিযােে পসন্ট্রাে ো বব্রহি এন্ড  নফিবমশন পসোি সূবত্র জানা োে, হেশ্বহেিযােবেি হেহভন্ন হেভাবগি 
পকাসঘ সংহিি প্রাে সাবড় েে িাজাবিিও পেহশ  -েকুস এেং  -জানঘাে হশক্ষােীবিি জনয উন্মিু কবি 
পিওো িবেবে। োাঁচটি প্রকাশনী পেবক এসে ে  এেং জানঘাে পকনা িবেবে। প্রকাশনীগুবো িে-
কযামহব্রজ  উহনভাহসঘটি পপ্রস, পস জ, পর্ েি এন্ড ফ্রাহেস, ওোল্ড সা হেহফক এেং ওবেহে। হেশ্বহেিযােে 
কতৃঘ েক্ষ এেং  উহজহস এি  উহনভাহসঘটি হর্হজর্াে ো বব্রহিি সিবোহগতাে এ  পসো প্রিান কিা িবে। 
এি মাধযবম হশক্ষােীিা তাবিি প্রবোজনীে ে  অনো ন পেবক হপ্রে কবি হনবত োিবে অেো 
র্াউনবোর্ কবি েযহিগত সংগ্রবি িাখবত োিবে। 

হশক্ষােীিা জানান, হেশ্বহেিযােবে হশক্ষােীবিি তুেনাে ো বব্রহিবত ে বেি সংখযা এবকোবি  নগণয। 
তাোড়া হনবজি পকাবনা ে  হনবে পভতবি ঢুকবত পিওো িে না। ফবে, অবনবক  ো বব্রহিবত আসবত 
চাে না। নতুন এ  পসোি মাধযবম ে বেি অভাে অবনকর্া  র্ুচবে এেং ো বব্রহিি প্রহত হশক্ষােীবিি 
আগ্রি োড়বে। 

পসন্ট্রাে ো বব্রহি এন্ড  নফিবমশন পসোবিি উে-েহিচােক আব্দসু সামাি প্রধান েবেন, ‘সমবেি সবি 
সিহত পিবখ হশক্ষােীবিি চাহিিাবক গুরুে হিবে আন্তজঘ াহতকমাবনি গ্রন্থবসো প্রিাবনি েবক্ষ  ো বব্রহিবত 
 -েুকস,  -জানঘাে পসো চােু কিা িবেবে। আশা কহি, এি মাধযবম হশক্ষােীবিি প্রেুহি ও  োিবনর্ 
হনভঘ ি তেযবসো হনহিত কিবত োিবো।’ 

তথয সূত্র: দদরনক রশক্ষা (goo.gl/yMY25s) 

 

 

 

ঢাকাি কমোেুবিি জসীমউহেন পিাবর্ েেীকহে জসীমউহেবনি োসভেবনি হদ্বতীে তোে গবড় পতাো 
িবেবে একটি আর্ঘ  গযাোহি ও গ্রন্থাগাি। 

০৫ পসবেম্বি ২০১৮, েুধোি  হেকাবে এি উবদ্বাধন কবিন সংসৃ্কহতমন্ত্রী আসািজু্জামান নূি।  

মিগম মরাব্রকয়া রিশ্বরিদযালব্রয়র ই-িুকস ও ই-জানতাল মসিা চালু 

পল্লীকরির িারিব্রত গযালারর ও গ্রন্থাগার 
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কমোেুবিি োহড়টিি নাম আসমানী ভেন। উিিাহধকাি সূবত্র এ  োহড়ি মাহেক কহেি সন্তানিা। 
েেীকহেি পমবে িাসনা জসীমউহেন মওিিু তাি োওো োহড়ি একটি অংবশ গবড় তুবেবেন গযাোহি। 

িাসনা জসীমউহেন মওিিু ও তাি স্বামী মওিিু আিবমবিি প্রোত পেবে আমান মমতাজ মওিবুিি 
নাবম আর্ঘ  গযাোহিি নামকিণ কিা িবেবে ‘আমান মওিিু আর্ঘ  গযাোহি’। 

আমান মমতাজ মওিিু ২০১৫ সাবেি 
পসবেম্ববি পর্ি ুজ্ববি আ্রমান্ত িবে মািা 
োন। উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন আসািজু্জামান 
নূি এ  োহড়ি সাবে তাি তরুণ 
জীেবনি সংহিিতাি স্মৃহতচািণ কবিন। 

অনুষ্ঠাবন মওিিু আিবমি েবেন, “আমান 
খুে প্রহতভাোন হেে। পস েহে আাঁকত, 

স্বপ্ন পিখত একটি আর্ঘ  গযাোহি 
স্থােবনি। তাি  ো হেে পসখাবন একটি 
কহফ শে োকবে, কহম্পউর্াি কনঘাি 
োকবে, আড্ডা িবে। সন্তাবনি  োবক রূে িাওোি পচিা কবিবে তাি মা, আহম হকেু  কহিহন।” 

ভেবনি হদ্বতীে তোি িটুি ফ্ল্যাবর্ আর্ঘ  গযাোহি ও গ্রন্থাগাি কিা িবেবে। ভহেষযবত পসখাবন হশশুবিি 
আর্ঘ  সু্কে ও সিীত হশক্ষােে গবড় পতাো িবে েবে জানান আবোজকিা। 

তথয সূত্র: রিরে রনউস ২৪ (goo.gl/ZCDQwn) 

 

দতরর হব্রে মদব্রশর িহৃত্তম ‘ই-লাইব্রেরর’ 
 

পিবশি েৃিিম োেহেক ো বব্রহি 'সুহফো কামাে জাতীে গণগ্রন্থাগাি'পক হর্হজর্াো বজশবনি আওতাে 
আনা িবে। েতঘ মাবন ো বব্রহিটিবত নতুন-েুিাতন হমহেবে প্রাে পসাো ি ু োখ ে  সংিহক্ষত িবেবে। 
এি মবধয পে ে গুবো কহেিা বর্ি আওতামিু িবেবে প্রােহমকভাবে পসগুবোবক হেহর্এফ কবি সোি 
জনয উন্মিু কবি পিো িবে। আি পে ে গুবো কহেিা বর্ি আওতামুি নে পসগুবোবক শতঘ  সাবেবক্ষ 
োেবিি জনয অনো বন প্রকাশ কিা িবে। সেহমহেবে গবড় পতাো িবে পিবশি সেঘেৃি  ‘ -ো বব্রহি’। 

'অনো বন গণগ্রন্থাগািসমূবিি েযেস্থােনা ও উন্নেন’ প্রকবল্পি আওতাে এ  কােঘ্রমম দ্রুত এহগবে চেবে। 
গণগ্রন্থাগাি সূবত্র জানা পগবে, ২০১৭ সাবেি হর্বসম্বি মাবস এ  প্রকবল্পি কােঘ্রমম শুরু িবেবে। প্রকল্পটিি 
েযাে ধিা িবেবে ২৯ পকাটি ৫১ িাজাি র্াকা। ২০১৯ সাবেি নবভম্বি মাস নাগাি এ  প্রকল্পটি পশষ 
িওোি কো িবেবে। 
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প্রকল্পটিি িাহেবে িবেবেন জাতীে গণগ্রন্থাগাবিি উে-েহিচােক পমা. হজেুি িিমান। হতহন জানান, 

প্রকবল্পি কাজ দ্রুত এহগবে চেবে। এ মাবসি পশষ নাগাি জাতীে গণগ্রন্থাগাবি র্ার্া পসোি চােুি 
মাধযবম প্রকবল্পি নানা কােঘ্রমম িশৃযমান িবত শুরু কিবে। 

 -ো বব্রহি ততহিি প্রহ্রমো 
সম্পবকঘ  জানবত চা বে 
গণগ্রন্থাগাবিি ো বব্রহিোন 
এএ চএম কামরুজ্জামান জানান, 

এ প্রকবল্পি আওতাে 
গণগ্রন্থাগাবিি হকেু হকেু ে বেি 
 -েুক ততহি কিা িবে এেং 
সকে ে বেি তেয সমৃধশা 
সফর্ওেযাি োনাবনা িবে। 
পসখাবন ে বেি নাম হেবখ সাচঘ  
হিবে ে টি সম্পহকঘ ত হেস্তাহিত 
তেয োওো োবে। এজনয 
গণগ্রন্থাগাবিি হনচ তোে একটি 
র্ার্া পসোি স্থােন কিা িবে। 

সূত্র জানাে, প্রােহমকভাবে গণগ্রন্থাগাবি সংিহক্ষত আবে এমন প্রাে ৪০ িাজাি ে বেি  -েুক অনো বন 
প্রকাশ কিা িবে। এোড়া োহক প্রাে পেৌবন ি ু োখ ে  র্াউনবোর্ কবি েড়া না পগবেও, হকভাবে 
োেকিা তা  -ো বব্রহিি ওবেবে ঢুবক েড়বত োবিন পস েযাোবি গণগ্রন্থাগাি কতৃঘ েক্ষ সংহিিবিি 
সাবে আোে-আবোচনা চাহেবে োবে। এোড়া, গণগ্রন্থাগাবিি  -ো বব্রহিি সাবে হেহভন্ন আন্তজঘ াহতক 
ভাচুঘ োে ো বব্রহিবক সংেিু কবি পিো িবে, োবত োেকিা খেু সিবজ  তাবিি চাহিিা পমাতাবেক 
হেহভন্ন ে  োে কিবত োবিন। 

 -ো বব্রহিটিবত ে  োড়াও োংোবিবশি  হতিাস ঐহতিয সংহিি হেহভন্ন তেয পেমন- ভাষা আবন্দােন, 

স্বাহধকাি আবন্দােন ও মহুিেুধশা সং্রমান্ত হেহভন্ন আকঘ া ভ োেকবিি জনয উন্মিু কবি পিো িবে। 

আগামী ২০১৯ সাবেি নবভম্ববিি মবধয  প্রকল্পটিি কাজ পশষ িবে েবে আশাোি েযাি কবিন প্রকল্প 
েহিচােক পমা. হজেুি িিমান। তবে প্রকবল্পি েতঘ মান োবজর্ েবেি নে েবে জাহনবেবেন প্রকল্প 
সংহিি এক কমঘকতঘ া। 

তথয সূত্র: 24 লাইি রনউজব্রপপার (goo.gl/iFbXMc) 
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দরৃিপ্ররতিন্ধীব্রদর িই পিার অযাপস 

 

হর্হজর্াে েুবগ হেহেবে োকবে না পকউ। আধুহনক প্রেুহিবক 
েযেিাি কবি এহগবে োবে সো । এ পক্ষবত্র িহৃিপ্রহতেেীিা আিও 
একধাে এহগবে পগবো। এোি তািাও অনাোবস  স্বপ্ন জবেি েে 
োহড় হিবত োিবে। তাবিি জনয  ততহি কিা িবেবে ে  েড়াি 
অযােস। এি সািাবেয তািা হেশ্বহেিযােে পেবক শুরু কবি সে 
েেঘাবেি ে  হনবজিা  েড়বত ও শুনবত োিবে। 

‘োংো র্কহির্াি’ নাবমি এ অযােটি শহনোি (২৯ পসবেম্বি) 
জাতীে পপ্রস লোাবে উবদ্বাধন কিা িে। হভজেুাে  মবেোর্ঘ  
এরু্বকশন অযান্ড ওবেেবফোি ফাউবন্ডশন (হভউ ফাউবন্ডশন) সূবত্র 
এ কো জানা পগবে। 

হভউ ফাউবন্ডশন সূবত্র জানা পগবে, হেহেবে োকা িহৃিপ্রহতেেী 
হশক্ষােীবিি মবধযও িবেবে অফুিন্ত প্রহতভা। োিা সুবোগ পেবে 
হনবজবিি অহমত প্রহতভা তুবে ধিবত োবি। হকন্তু েেঘাি সুবোগ-
সুহেধা ও সবচনতাি অভাবে জাতীে উন্নেবনি মূে ধািাে এখন 
েেঘন্ত িহৃিপ্রহতেেীবিি েুবিােুহি সমৃ্পি কিা সম্ভে িেহন। হশক্ষা, 

সংসৃ্কহতবত েিােি িহৃিপ্রহতেেীিা অেিান িাখবেও প্রবোজনীে সিকাহি-বেসিকাহি েৃষ্ঠবোষকতাি 
অভাবে িহৃিপ্রহতেেী হশক্ষােীিা তাবিি পমধাি েহিেণূঘ প্রকাশ কিবত োিবে না। তা  হভউ ফাউবন্ডশন 
তাবিি হনবে কাজ কিবে। হভউ ফাউবন্ডশন  বনাবভশন গযাবিজ হেহমবর্বর্ি সিবোহগতাে ‘োংো 
র্কহির্াি’ অযােসটি ততহি কবিবে। 

িহৃিপ্রহতেেীবিি ে  েড়াি জনয োংো ভাষাে এটি  প্রেম অযাে। স্মার্ঘ বফাবন সিবজ ে  েড়বত 
িহৃিপ্রহতেেীবিি জনয ততহি কিা িবেবে এ  পমাো ে অযােসটি। এ  পমাো ে অযােস েযেিাি কবি 
পেবকাবনা  উহনবকার্ োংো,  ংবিহজ ে  ো র্কুবমে শব্দ, ো ন, েযািা ও পেজ সিবজ েড়বত ও শুনবত 
োিবে িহৃিপ্রহতেেীিা। এ অযােসটি পে পকউ গুগে পে-বস্টাি পেবক হেনামূবেয (Accessible Doc 

Reader) র্াউনবোর্ কবি েযেিাি কিবত োিবে। 

এ েযাোবি হভউ ফাউবন্ডশবনি হনেঘািী েহিচােক সা ফুে  সোম খান েবেন, হভউ ফাউবন্ডশবনি েক্ষ 
পেবক িহৃি প্রহতেেী েযহিবিি কমঘসংস্থান ও হশক্ষা অজঘ বন সিােতাি জনয সংস্থাে েে মাস পমোহি 
কহম্পউর্াি প্রহশক্ষণ পকাসঘ চােু কিা িবেবে। এখাবন প্রহত েযাবচ ১০ জন কবি িহৃি প্রহতেেী েযহিবক 
োতাোবতি খিচসি হেনামূেয প্রহশক্ষণ পিওো িে। িহৃি প্রহতেেী প্রহশক্ষণােীবিি পমাো ে অযােস 
েযেিাি কবি  উহনবকার্ োংো ে  ও র্কুবমে োে পশখাবনাি জনয নতুন কবি অযােস ততহি কিা 
িবেবে। এি মাধযবম হশক্ষােীিা তাবিি প্রবোজনীে ে  েড়বত োিবে। ো তাবিি েড়াবেখা, তেয জানা 

  লাইবেহিয়ান ভবয়স                                                                                               অবটােি সংখ্যা, ২০১৮ ইসুয- ৯, ভহলউম-১ 

 

  লাইবেহিয়ান ভবয়স                                             www.librarianvoice.org                                                   Page: 17 



ও চাকহি প্রাহিি পক্ষবত্র গুরুেেূণঘ ভূহমকা িাখবে। এোড়াও ষষ্ঠ পেবক উচ্চ-মাধযহমক েেঘন্ত িহৃি 
প্রহতেেী হশক্ষােীবিি জনয র্হকং ে  ততহি কবি হেতিণ কিা িবে। িহৃি প্রহতেেীবিি আনন্দ িাবনি 
জনয ‘অনয আবোে গহড়’ মাহসক পব্র ে মযাগাহজনও প্রকাশ কিা িে। সে হমহেবে প্রধানমন্ত্রী পশখ 
িাহসনা িহৃিপ্রহতেেীবিি জনয পেসে অেিান পিবখবেন তা হিবে িহৃিপ্রহতেেীিা তাবিি স্বপ্ন োস্তোেন 
কিবত োিবে, এর্া আমাি হেশ্বাস। 

হভউ ফাউবন্ডশবনি পচোিমযান অধযােক  উসুফ আেী পচৌধিুী েবেন, িহৃিপ্রহতেেীবিি হেিযােে, পব্র ে 
ো বব্রহি, কহম্পউর্াি প্রহশক্ষণ, হশক্ষােীবিি েহৃি প্রিান, সবচতনতামূেক কমঘশাো ও পমহর্বকে কােঘ্রমম 
চাহেবে আসহে। সিকাহি হকংো পেসিকাহি পক্ষবত্র কমঘসংস্থাবনি সুবোবগি োশাোহশ কমঘস্থবে একজন 
প্রহতেেীি কমঘসিােক েহিবেশ সৃহিি েবক্ষয কাজ কিবে হভউ ফাউবন্ডশন। হতহন আিও েবেন, 

অেবিি পেখেড়াি জনয প্রবোজন পব্র ে েধশাহত। অেচ পিবশি অহধকাংশ হশক্ষাপ্রহতষ্ঠাবন এ সুবোগ 
পন । েিীক্ষাি জনয প্রবোজন শ্রুহত পেখবকি। িহিদ্র এ  অেবিি শ্রুহত পেখক সম্মানী পতা িবূিি 
কো পেখােড়াি কিাি নূযনতম আহেঘক েযে হনেঘাি কিািও সক্ষমতা পন । তাি েবিও পেবম োবকহন 
এসে সংগ্রামী িহৃিপ্রহতেেীি হশক্ষাজীেন। তািা তাবিি স্বপ্ন োস্তোেবনি জনয এহগবে োবে। পস সবি 
এহগবে োবে োংোবিশ। 

তথয সূত্র: দদরনক রশক্ষা (goo.gl/GZcjeK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রস আেনাি পলখা োঠান। 

আমিা তা প্রকাব্রশি বযবস্থা কিব্রবা।  

পলখাি রবষয়বস্তু অবশ্যই গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশা রিব্রলব্রেড হব্রত হব্রব। 

ই-ব্রমইব্রল আমাব্রেি পলখা োঠাব্রত োিব্রবন। ই-ব্রমইব্রল: librariansvoice@gmail.com 

 

                            ম াগাব্র াগ: 

Web Site: www.librarianvoice.org 

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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সম্পাদক মন্ডলী 

শাহজাদা মাসুদ আব্রনায়ারুল হক  

ব্রযাক  উহনভাহসঘটি 

 

কাজী ফরহাদ মনামান  

হে.হজ.এম. .এ  উহনভাহসঘটি অফ ফযাশন এন্ড পর্কবনােহজ 

 

কনক মরনরুল ইসলাম 

প্রধানমন্ত্রীি কােঘােে, োংোবিশ 

 

ঈদ-ই-আরমন  

নেঘ সাউে  উহনভাহসঘটি 

 

মমা: আরশকুজ্জামান 

নেঘ সাউে  উহনভাহসঘটি 

 

অন্তরা আব্রনায়ার 

নেঘ সাউে  উহনভাহসঘটি 

আব্দলু্লাহ আল মাহমুদ 

িাজশািী হেশ্বহেিযােে 
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