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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

 

 

এল ভি ডেস্ক: তরুণদের গদেষণায় উদ্বদু্ধ করদত ঢাকা বেশ্ববেেযালদয় ১৭ ই নদেম্বর ২০১৮ অনুবিত 
হদয় গগদলা ‘আনদের সদে গদেষণা গেখা ‘(লানন বরসার্ন  উইথ ফান) গদেষণা কর্নোলা। 

ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র বেজদনস ফযাকবলটি অবিদ াবরয়াদর্ কর্নোলাটি আদয়াজন কদর ঢাকা 
বেশ্ববেেযালয় গদেষণা সংসে এেং ওদেন একদসস োংলাদেে। সহদ াবগতায় বিদলা র্যাদনজদর্ন্ট 
ইনফরদর্েন স্টাবিজ বেোগ, ঢাকা বেশ্ববেেযালয়। 

র্ূলত ওদেন বরসার্ন , ওদেন িা া এেং ওদেন এিুদকেনদক গুরুত্ব বেদয় এই কর্নোলাটি আদয়াজন 
করা হয়। 

ভেসেম্বর সংখ্যা, ২০১৮ ইসযয-১১ 
ভলিউম-১ 
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তরুণসের গসেষণায় উদ্বদু্ধ করসত ঢাভেসত ওসেন একসেে োাংলাসেসের 
আসয়াজসন ‘আনসের েসে গসেষণা ডেখার অনুষ্ঠান’ 
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েবনোর সকাল ৯ া গথদক েেুুর ২ া ে নন্ত র্লা এই অনুিাদন প্রায় সাদে বতনে গদেষণা আগ্রহী 
তরুণ এেং গেদের খযাতনার্া গদেষক, বেজ্ঞানী, স্কলার, িাক্তার, বেক্ষক ও সাংোবেকেৃে উেবিত 
বিদলন। 

উদদ্বাধনী গসেদন েক্তেয রাদখন দেবনক প্রথর্ আদলার সহদ াবগ সম্পােক আব্দুল কাইয়ুর্, ওদেন 
একদসস োংলাদেে এর উেদেষ্টা গগালার্ গর্াস্তফা, ঢাকা বেশ্ববেেযালয় বেশ্বধর্ন এেং সংসৃ্কবত বেোদগর 
গর্য়ারর্যান ও বরসার্ন  গসাসাইটির অনযতর্ র্িাদর র ি. ফাজবরন হুো এেং ওদেন এদেস োংলাদেে 
এর প্রবতিাতা এেং আহোয়ক কনক র্বনরুল ইসলার্। 

েক্তারা এসর্য় গদেষণা এেং ওদেন একদসস এর বেবেন্ন বেক বনদয় আদলার্না কদরন। গদেষণার 
গক্ষদে ওদেন একদসস, ওদেন িা া বকোদে সহদ াবগতা করদত োদর গস বেষদয় আদলার্না হয়। এেং 
গদেষণার জনয বেক্ষাথীদের সংগঠদনর উদেযাগদক অনুপ্রাবণত কদর তারা েক্তেয রাদখন। 

উদদ্বাধনী গসেন গেদষ তরুণদের উদ্বদু্ধ কদর েক্তেয রাদখন গসাসাইটি ফর বলিারেীে বস্কলস 
গিদেলেদর্ন্ট এর প্রধান বনেনাহী কর্নকতন া অধযােক র্ইনুবিন গর্ৌধুরী। 

বতবন তরুণদের গদেষণা করার জনয অনুদপ্ররণা গেন এেং একজন আেেন গদেষক এেং গদেষণার 
বেবেন্ন বেক বতবন তরুণদের সার্দন তুদল ধদরন। 

বতবন েদলন, অনুদপ্ররণা থাকা া খুে জরুরী। কারণ অনুদপ্ররণা আর্াদের গকাদনা কাজ একাগ্রবর্দে 
কদর  াওয়ার এক অনযতর্ হাবতয়ার। আর অনুদপ্ররণা তখনই আসদে  খন আর্রা গকাদনা কাজদক 
োলোসে এেং আনদের সাদথ করে। 

উদদ্বাধনী গসেদনর ের শুরু হয় কর্নোলার র্ূল আদয়াজন ' েযাদনল বিসকােন ’। এই গসেদন ঢাকা 
বেশ্ববেেযালদয়র প্রধান লাইদেবরয়ান ও তথযবেজ্ঞান ও গ্রন্থাকার েযেিােনা বেোদগর অধযােক ি. 
এস. এর্ জাদেে আহর্ে, রাজোহী বেশ্ববেেযালদয়র অধযােক আব্দুল্লাহ োর্স বেন তাদরক, েেেনু্ধ 
গেখ র্ুবজেুর রহর্ান গর্বিদকল কদলজ বেশ্ববেেযালদয়র অধযােক অধযােক িা. র্ার্ুন আল র্াহতাে 
(স্ববিল), এ ুআই এর প্রদজক্ট বিদরক্টর গর্াস্তাবফজরু রহর্ান, ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র র্াইদরাোদয়ালবজ 
বেোদগর অধযােক ও ঢাকা ইউবনোবসনটি বরসার্ন  গসাসাইটির র্িাদর র ি. গর্াহাম্মে র্নজরুল 
কবরর্ এেং েক্তেয রাদখন আইবসবিবিআর'বে লাইদেবরর বসবনয়র র্যাদনজার ি. গর্া: নাবজর্ উিীন 
প্রর্ুখ। 

োংলাদেদের বেশ্ববেেযালয়গুদলাদত ওদেন এদেস েবলবস: প্রদয়াজনীয়তা এেং সীর্ােদ্ধতা, গেওয়াল 
সর্সযা এেং সর্াধাদন ওদেন একদসস এর েূবর্কা, ওদেন একদসস আদোলনদক বকোদে গেেজদুে 
িবেদয় গেয়া  ায় এেং োংলাদেদে ওদেন সাদয়ন্স এর প্রদয়াজনীয়তা বনদয় েক্তারা উক্ত গসেদন 
আদলার্না কদরন। 

এর আদগ অনুিাদনর শুরুদত স্বাগত েক্তেয রাদখন ঢাকা ইউবনোবসনটি বরসার্ন  গসাসাইটির প্রবতিাতা 
এেং সোেবত সাইফুল্লাহ সাদেক। 
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বতবন েদলন ঢাকা ইউবনোবসনটি বরসার্ন  গসাসাইটি বেক্ষাথীদের গদেষণায় উদ্বদু্ধ করার জনয কাজ কদর 
 াদে। োংলাদেদের এই বেোল সম্ভােনার্য় তরুণ সর্াজদক গদেষণাবনেন র তরুণ বহদসদে গদে তুলদত 
োরদলই ঢাকা ইউবনোবসনটি বরসার্ন  গসাসাইটির এই প্রদর্ষ্টা সফল হদে। বতবন আোোে েযক্ত কদরন, 
তরুণরা গদেষণায় আগ্রহী হদে এেং োল র্াদনর গদেষণা কদর োংলাদেদের উন্নবতদত েূবর্কা 
রাখদে। 

অনুিাদনর সেদেদষ ঢাকা বেশ্ববেেযালয় র্াইর্ অযাতকেন এর সেসযরা গদেষণাবনেন র একটি 
র্ূকাবেনয় উেবিত অবতবথ এেং েেনকদের সার্দন উেিােন কদরন। সাংসৃ্কবতক েেন এেং েুরস্কার 
বেতরণীর র্ধয বেদয় গেষ হয় অধনবেেসেযােী গদেষণাবনেন র কর্নোলা লানন বরসার্ন  উইথ ফান। 

 

 

আব্দলু্লাহ আল মাহমুে: গত ৫-৬ নদেম্বর ২০১৮ েীষন গদেষণা েযাবক্তরা রাজধানী ঢাকার এক 
আেম্বর অনুিাদন গদেষণা বনদয় তাদের অবেজ্ঞতা োগাোবগ, এর বেবেন্ন র্যাদলঞ্জ গর্াকাবেলা এেং 
গেদের গদেষণা প্ল্যা ফর্নদক আরও েবক্তোলী করার র্াধযদর্ বেশ্ব গদেষণায় েূবর্কা রাখার কথা 
েদলন। 

োংলাদেে একাদিবর্ অে সাদয়দন্সস 
এেং INASP আদলার্না 
অনুিানটির আদয়াজন কদর। 

েইুবেনেযােী এই আদলার্না 
অনুিাদন গেেেদরণয জাননাল 
সম্পােক, লাইদেবরয়ান, উচ্চেেি 
বেক্ষা কর্নকতন া, আইটি বেদেষজ্ঞ, 
সরকাবর কর্নকতন া এেং গদেষকগণ 
অংেগ্রহণ কদরন।   

দেঠদকর র্াধযদর্ োংলাদেদের গদেষণা েদ্ধবতর একটি গ ৌথ েবৃষ্টেবে প্রকাে োয়: 

আর্াদের লক্ষ এর্ন একটি গদেষণা েদ্ধবত  া েক্ষ র্ানে-সম্পে এেং জ্ঞাদনর উৎকষন সাধদনর 
র্াধযদর্ োংলাদেেদক SDG (Sustainable Development Goals) অজন দন সহায়তা, অথনননবতকোদে 
উন্নত গেে বহসাদে র্াথা উঁরু্ কদর োঁোদনা এেং এদেদের জনগদণর জনয একটি বনরােে ও গ কসই 
েবেষযদতর বনশ্চয়তা প্রোন কদর। 

োংলাদেদে একটি েবক্তোলী গদেষণা েযেিার জনয আর্াদের লক্ষগুদলা বনম্নরূে: 

 িাসলা ডনতৃত্ব: োদলা গনতৃত্ব র্াদন হদলা কা নকর োসন েযেিার সাদথ কা নকরী প্রবতিান, 
 া েরূেেী, েঢৃ় এেং প্রগবতেীল গনতৃদত্বর র্াধযদর্ েবরর্বলত হদে। 

োাংলাসেসে গসেষণা উৎকষষতার জনয লক্ষ ভনর্ষারণ 
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 কার্ষকরী অাংেীোভরত্ব: এটি নীবতবনধনারক, বেল্পর্াধযর্ এেং গেদের র্ানুদষর 
উত্োেনেীলতার সাদথ জবেত  া সর্স্ত গস্টকদহাল্ডারদের একদে কাদজর র্াধযদর্ ও 
আন্তঃদেোজীেী এেং আন্তঃসীর্ান্ত অংেীোবরদত্বর সংদ াগ ঘটিদয় Sustainable Development 
Goals অজন দন সহায়তা করদে। 

 ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনগণ: এ া েলদত গোঝায় গদেষণার বরদসাসনগুদলাদত সর্প্রদেোবধকার এেং 
 থা থ বনদয়াগ ও স্বীকৃবত, িানীয় ও বেশ্বেযােী প্রদয়াজদনর সাদথ তাল বর্বলদয়  বেশ্বর্াদনর 
র্ানে সম্পদের উন্নয়ন। 

 েমৃদ্ধ গসেষণার ফলাফল: সর্ৃদ্ধ গদেষণার ফলাফল জ্ঞাদনর উৎকষন সাধদনর র্াধযদর্ 
োংলাদেেদক একটি উন্নত অথননীবতর গেদে েবরণত করদে এেং সকদলর জনয জ্ঞানবেবেক 
সর্াজ গঠন, সুি, বনরােে ও গ কসই েবেষযৎ বনবশ্চত কদর সর্ৃদ্ধ োংলাদেে গঠদন 
সহায়তা করদে। 

 
আদলার্নায় অংে গনয়া োংলাদেদের প্রবতবনবধরা ইদতার্দধয এইসে লক্ষদক োস্তে রূে গেয়ার জনয 
কা নরর্ শুরু কদরদিন। 

(ইংদরবজ গথদক অনূবেত) সূেঃ INASP blog 

 

 

জাতীয় জােঘুর ও গ্রন্থাগার অবধেপ্তদর নতুন র্হােবরর্ালক বনদয়াগ বেদয়দি সরকার। 

এিাো আরও েইুজন অবতবরক্ত সবর্দের েপ্তর েেল কদর গসার্োর আদেে জাবর কদরদি জনপ্রোসন 
র্ন্ত্রণালয়। 

র্ুবক্ত ুদ্ধ বেষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অবতবরক্ত সবর্ে গর্া. বরয়াজ আহদর্েদক জাতীয় জােঘুদরর 
র্হােবরর্ালক কদরদি সরকার। 

আর োংলাদেে সরকাবর কর্ন কবর্েদনর অবতবরক্ত সবর্ে গর্া. র্ঞ্জরুুল রহর্ান গেদয়দিন গ্রন্থাগার 
অবধেপ্তদরর র্হােবরর্ালদকর োবয়ত্ব। 

তথ্য েূত্র:  ভেভে ভনউজ ২৪  (goo.gl/emWf3P) 

 
 
 
 
 
 

জাতীয় জােঘুর ও গ্রন্থাগার অভর্েপ্তসর নতুন মহােভরচালক 
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“চট্টগ্রাসম ইস্ট ডেল্টা ইউভনিাভেষটিসত লাইসেভর অস াসমেন এন্ড 
ভেভজ াইসজে েফ ওয়যার ‘ভিমে’ এর উের ডেভনাং অনুভষ্ঠত” 

 

এমএম ইেলাম, চট্টগ্রাম কসরেেসন্ডন্ট। 

লাইদেবর প্রদফেনালস অে র্ট্টগ্রার্ কতৃন ক গত ২১ নদেম্বর র্ট্টগ্রার্ েহদরর গর্াজাফ্ফরনগদর অেবিত 
ইস্ট গিল্টা ইউবনোবসনটিদত গ্রন্থাগার গেোজীেীদের জনয “লাইদেবর অদ াদর্েন এন্ড বিবজ াইদজেন 
সফ ওয়যার বির্স” এর উের বেনেযােী গেবনং অনুবিত হয়।সকাল ৯ া গথদক শুরু হদয় বেকাল 
৫ া ে নন্ত গপ্রাগ্রার্টি অনুবিত হয়।উক্ত গেবনং এ প্রধান প্রবেক্ষক বহদসদে উেবিত বিদলন বির্স এর 
কাবি গকা-অবিন দন র (োংলাদেে)এদকএর্ নুরুল আলর্ অেু। সহদ াগী প্রবেক্ষক বহদসদে বিদলন 
বেএফ োহীন কদলদজর সহকারী লাইদেবরয়ান এসদক গর্াঃ আলী আব্বাস।গেদের বেবেন্ন প্রবতিাদনর 
২৭ জন গ্রন্থাগার গেোজীেী ও বেক্ষাথী উক্ত গেবনং এ উেবিত গথদক লাইদেবর অদ াদর্েন ও 
বিবজ াইদজেদনর উের সরাসবর হাদত-কলদর্ প্রবেক্ষণ গ্রহণ কদরন। প্রবেক্ষণ গেদষ গগস্ট গসেদনর 
আদলার্না সোয় গেোজীেীদের র্াদঝ সাটিন বফদক  প্রোন করা হয়।আন্তজন াবতক ইসলার্ী বেশ্ববেেযালদয়র 
বসবনয়র সহকারী লাইদেবরয়ান ও স্কলার, বেএলআইআর-ইউওএস, ইউবনোবসনটি অে আন ােন, 
গেলবজয়ার্ গর্াঃ নুরুল ইসলার্ র্াহফুদজর তত্ত্বােধাদন আদয়াবজত উক্ত গেবনং এর গগস্ট গসেদন 
প্রধান অবতবথ বহদসদে উেবিত বিদলন ইস্ট গিল্টা ইউবনোবসনটির বেবস অধযােক গর্াহাম্মে গসকাোর 
খান। বেদেষ অবতবথ বহদসদে উেবিত বিদলন োংলাদেে গ্রন্থাগার সবর্বতর র্ট্টগ্রার্ বেোগীয় 
কাউবন্সলর গর্াহাম্মে আদনায়ার গহাসাইন,গকা-অদগননাইজার বহদসদে উেবিত বিদলন ইস্ট গিল্টা 
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ইউবনোবসনটির সহকারী লাইদেবরয়ান তাহবর্না আফরাে ের্ী। আবর্ন গর্বিদকল কদলজ র্ট্টগ্রার্ এর 
লাইদেবরয়ান গর্াঃ র্বনরুল ইসলাদর্র েবরর্ালনায় উক্ত গসেদন সোেবতত্ব কদরন র্ট্টগ্রার্ গপ্রাদকৌেল 
ও প্র ুবক্ত বেশ্ববেেযালদয়র সহকারী লাইদেবরয়ান র্ুহাম্মে এর্রানুল হক।প্রধান অবতবথর েক্তদেয 
অধযােক গর্াহাম্মে গসকাোর খান গ্রন্থাগার গেোজীেীদের জনয এ ধরদনর গেবনং এর আদয়াজদনর 
গুরুত্ব তুদল ধদরন। গেবনং এর িান বহদসদে ইস্ট গিল্টা ইউবনোবসনটিদক গেদি গনওয়ায় বতবন 
আদয়াজক র্ণ্ডলীদক ধনযোে জানান। েবেষযদত ইস্ট গিল্টা ইউবনোবসনটি গ্রন্থাগার গেোজীেীদের গ  
গকান কাদজ োদে থাকদে েদল আশ্বাস প্রোন কদরন। 

 

 

 

 

এল. ভি  ডেস্ক: গ্রীণ ইউবনোবসনটির 
ইনবস্টটিউেনাল গকায়াবলটি 
অযাসুদরন্স গসল (আইবকউএবস)  
গত ২৮ গে নদেম্বর ২০১৮ 
সাইদ েন র্যাদনজদর্ন্ট, েযারাদেবজং 
এেং গপ্ল্বজয়াবরজর্ এর উের 
ওয়াকন েদের আদয়াজন কদর। এই 
ওয়াকন েে এর উদিেয বিল বকোদে 
বেক্ষক, গদেষক এেং সু্টদিন্টরা 
সহদজই Mendely সফ ওয়যার এর 
র্াধযদর্ গরফাদরন্স করদত োদর, 
বকোদে Mendeley লাইদেবরদত 
গদেষণা কাগজেে অযাি এেং র্যাদনজ করা  ায়, বকোদে Mendeley দ্বারা গলখার সর্য় উদৃ্ধবত 
এেং গ্রন্থেবঞ্জ দতবর করা  ায় , Paraphrase বক এেং বকোদে একটি োল paraphrase বলখদত 
হয় এেং গপ্ল্বজয়াবরজর্ বক এেং বকোদে গপ্ল্বজয়াবরজর্ এোদনা  ায়। ওয়াকন েদে প্রধান অবতবথ 
বহদসদে উেবিত বিদলন বগ্রন ইউবনোবসনটির উোর্া ন অধযােক ি. গর্া. গগালার্ সার্োনী ফবকর। 
গ্রীন ইউবনোবসনটি লাইদেবরর গিেুটি লাইদেবরয়ান জনাে আবেকুর রহর্ান ওয়াকন েে এর উের 
স্বাগত েক্তেয রাদখন। এই ওয়াকন েদে বরদসাসন োরসন বহদসদে উেবিত বিদলন আদয়ো আদেে 
লাইদেবর, েযাক ইউবনোবসনটির বসবনয়র অযাবসসদ ন্ট লাইদেবরয়ান এেং সাটিন ফাইি গর্দন্ডদল 
(Mendeley) লাইদেবরয়ান জনাে গর্াঃ োহাজাো র্াসুে আদনায়ারুল হক। গ্রীণ ইউবনোবসনটির 
বেবেন্ন বেোদগর বেক্ষক, গদেষক এেং সু্টদিন্টরা ওয়াকন েদে অংেগ্রহণ কদর।  ইনবস্টটিউেনাল 
গকায়াবলটি অযাসুদরন্স গসল  এর েবরর্ালক ি. জগন্নাথ বেশ্বাস  অনুিাদন েক্তেয রাদখন। 

গ্রীণ ইউভনিাভেষটিসত োইস েন মযাসনজসমন্ট (Citation Management), 
েযারাসেভজাং (Paraphrasing) এোং ডেভজয়াভরজম (Plagiarism) এর উের 

ওয়াকষ েে অনভুষ্ঠত 
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ঢাকা বেশ্ববেেযালদয় ‘এবথকযাল অযাসদেক্টস অযান্ড অযাওয়যারদনস অে গপ্ল্বজয়াবরজর্’ েীষনক কর্নোলা 
অনুবিত হদয়দি। ‘গসন্টার অফ অযবেদলন্স ইন টিবর্ং অযান্ড লাবননং’ এেং ঢাকা বেশ্ববেেযালয় বেক্ষক 
সবর্বতর গ ৌথ উদেযাদগ গসার্োর (২৬ নদেম্বর) এই কর্নোলা অনুবিত হয়। 

প্রধান অবতবথ বহদসদে উেবিত হদয় বেশ্ববেেযালদয়র বেজদনস স্টাবিজ অনুষদের ি. হাবেেুল্লাহ 
সদম্মলন কদক্ষ কর্নোলার উদদ্বাধন কদরন ঢাবে উোর্া ন অধযােক ি. গর্া. আখতারুজ্জার্ান। 

কর্নোলায় ‘এবথকযাল অযাসদেক্টস অযান্ড অযাওয়যারদনস অে গপ্ল্বজয়াবরজর্’ বেষয়ক র্ূল প্রেন্ধ 
উেিােন কদরন ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র গ্রন্থাগাবরক ও তথযবেজ্ঞান ও গ্রন্থাগার েযেিােনা বেোদগর 
অধযােক ি. এস এর্ জাদেে আহর্ে। 

অনুিাদন আদরা উেবিত বিদলন- সবর্বতর সাধারণ সম্পােক অধযােক বেেলী রুোইয়াতুল ইসলার্ 
ও োহজালাল বেজ্ঞান ও প্র ুবক্ত বেশ্ববেেযালদয়র উোর্া ন অধযােক ফবরে উবিন আহদর্ে। বেক্ষক 
সবর্বতর সোেবত অধযােক ি. এএসএর্ র্াকসুে কার্াদলর সোেবতদত্ব অনুিাদন স্বাগত েক্তেয গেন 
গসন্টাদরর েবরর্ালক অধযােক ি. সাবেতা গরজওয়ানা রহর্ান। 

ঢাভেসত ‘এভথ্কযাল অযােসেক্টে অযান্ড অযাওয়যারসনে অে 
ডেভজয়াভরজম’েীষষক কমষোলা 
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প্রধান অবতবথর েক্তদেয উোর্া ন অধযােক ি. গর্া. আখতারুজ্জার্ান েদলন, বেশ্ববেেযালদয়র 
বেক্ষকদের বেদেক অতযন্ত গুরুত্বেূণন। দনবতকতা ও বেদেদকর োয়েদ্ধতা গথদকই অধযােকরা কাজ 
কদরন। 

গপ্ল্বজয়াবরজর্ সম্পদকন  ঢাবে উোর্া ন েদলন, অদনযর বজবনসদক বনদজর েদল োবে করা শুধু 
অননবতকই নয়, এটি একটি অেরাধ। 

তথ্য েূত্র:  দেভনক অভর্কার (goo.gl/3Jzb4j) 

 

 

র্ুবক্ত ুদদ্ধর সঠিক ইবতহাস জানাদত ‘গণহতযা-বন নাতন’ জােঘুর বনর্নাণ করদত  াদে সংসৃ্কবত 
র্ন্ত্রণালয়। ৩ হাজার ৫৯০ েগন বকদলাবর্ ার আয়তদনর ওের িয়তলা বেবেষ্ট এই জােঘুর বনর্নাণ 
করদে সরকার। এদত ১৯৭১ সাদলর গণহতযা-বন নাতন বনদয় র্ুবক্ত ুদদ্ধর সকল ইবতহাস ঠাঁই োদে 
েদল জানা গগদি।   

সংসৃ্কবত বেষয়ক র্ন্ত্রণালয় সূদে আদরা জানা গগদি, েবক্ষণ এবেয়ায় োংলাদেদে এই প্রথর্ এ ধরদনর 
বনর্নাণ হদত  াদে। জােঘুরটি বনর্নাদণ েযয় হদে ২৮ গকাটি ১৩ লাখ ২৮ হাজার  াকা। ২০১৮ 
সাদলর বিদসম্বর গথদক ২০২১ সাদলর জনু গর্য়াদে এটি বনবর্নত হদে। 

 

র্ন্ত্রণালয় সূে েলদি, জােঘুর েেদন থাকদে বতন হাজার ১০০ েগন বর্ াদরর ২৪০ আসন বেবেষ্ট 
একুয়াবস্টক কাজসহ একটি র্াবল্ট োরোস হল ও একটি লাইদেবর আকন াইে। এিাো একটি বেোল 
োম্প হাউসসহ ১৫ হাজার েগন বর্ াদরর একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়া ার বরজােন ার থাকদি। 

দরিণ এরিয়াি প্রথম ‘গণহত্যা-রনর্ যাত্ন’ জাদযঘি বাংলাব্রদব্রি 
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এিাো জােঘুদরর বদ্বতীয় তলায় এক হাজার ৬৫০, তৃতীয় তলায় েইু হাজার ৩০০ ও র্তুথন তলায় 
এক হাজার ৭৩০ েগনবর্ ার আয়তন বেবেষ্ট একটি কদর গর্া  বতনটি প্রেেননী গযালাবর থাকদে। 
তািাো ৮৩০ েগনবর্ ার আয়তদনর একটি গ্রন্থাগার ও বিবজ াল আকন াইে থাকদে। বতনটি 
বিওদরার্া, বকউদসক, প্রদয়াজনীয় আসোেেে, লাইটিং-সাউন্ড, এবস ও বলফ  গকনা হদে। গসইসদে 
একটি র্ুযরালসহ র্াইদরাোসও গকনা হদে। 

র্ন্ত্রণালয় সূে জানায়, র্ুবক্ত ুদদ্ধর সর্য় গণহতযা, গণকের ও নারী বন নাতদনর র্দতা ঘ না ঘদ দি। 
এিাো গেদের আনাদর্-কানাদর্ িবেদয় রদয়দি েধযেূবর্। এসে ঘ না সংরান্ত েবলল, নবথেে, িবে 
নতুন এই আকন াইে ও জােঘুদর ঠাঁই োদে। গসজনয জােঘুদরর সদে একটি আকন াইে ও গ্রন্থাগার গদে 
গতালা হদে। 

সূে আদরা জানায়, এই জােঘুদর র্ুবক্ত ুদ্ধ, গণহতযা ও বন নাতন সংরান্ত িয় হাজাদররও গেবে 
আদলাকবর্ে সংরক্ষণ হদে। এিাো আোই হাজাদরর সদে বর্বিত েধযেূবর্গুদলা বনবেনষ্ট করদত স্মারক 
র্ানবর্ে এখাদন দতবর করা হদে। গসইসদে গণহতযা-বন নাতদনর ওের ৩২টি বেল্পকর্নসহ 
র্ানেতাবেদরাধী অেরাদধ েবণ্ডতদের আোলদতর রাদয়র কবেও এখাদন প্রেেনন করা হদে। েইু হাজার 
গ্রন্থ ও নানা গেবণর র্ানুদষর কাি গথদক র্ুবক্ত ুদদ্ধর েহীে এেং গণহতযা বনেেননগুদলাও এই জােঘুদর 
সংরক্ষণ করা হদে। 

এিাো বেল্পকর্ন এেং একােদরর েহীে েৃবদ্ধজীেীদের স্মারক বর্িগুদলা নতুন এই জােঘুদর সংগ্রহ করা 
হদে। এদত বেদেষ কদর েহীেলু্লাহ কায়সাদরর িাদয়বর, িা. আবলদর্র িাক্তাবর  ন্ত্রোবত, গসবলনা 
োরেীদনর োবে, র্ুনীর গর্ৌধুরীর োঞ্জাবে বকংো বসরাজউবিন আহর্দের েবরদধয় কােে। 

এ েযাোদর সংসৃ্কবত বেষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অবতবরক্ত সবর্ে (প্রোসন) আব্দুল র্ান্নান ইবলয়াস 
গণর্াধযর্দক েদলন, েবক্ষণ এবেয়ায় প্রথর্ ‘গণহতযা-বন নাতন’ জােঘুর হদে আর্াদের গেদে। সকল 
প্রবরয়া অেযাহত আদি। র্ুবক্ত ুদদ্ধর সকল ইবতহাস এই জােঘুদর সংরক্ষণ করা হদে। আর্রা ঢাকার 
র্দধয জবর্ খুঁজবি। তদে আগারগাঁও অথো বেল্পকলার গেিদনর িাদন এই জােঘুর বনবর্নত হদে েদল 
আো করবি।                              তথ্য েূত্র:  কাসলর কণ্ঠ 
(goo.gl/zvzZUx) 
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এল. ভি ডেস্ক: োরদতর েবশ্চর্েদের েীরেুর্ গজলায় বেশ্ব োরতী   োবন্তবনদকতদন বতন বেন েযাবে 
(২৭-২৯ নদেম্বর, ২০১৮) IASLIC 28th National Seminar supported by Visva-Bharati 
Library Network & Raja Rammohun Roy Library Foundation (RRRLF), Kolkata 
েযেিােনায় বলবেকা 
অদিদ বরয়াদর্ অনুবিত হয় 
। এই গসবর্নাদরর র্ূল 
প্রবতোেয বিল 'LIS 
Education in India: 
Current Scenario and 
Future Strategies.' 
গসবর্নাদরর র্ূল বেষয়দক 
েটুি অংদে োগ করা হয়। 
প্রথর্ অংদে বিল Social 
Sciences Information. 
উক্ত গসবর্নাদর বেবেন্ন 
বেষদয়র উের ৫০ টি 
গেোর বনেনার্ন করা হয় 
এেং ১৯ টি গোস্টার 
উেিােন সম্পন্ন হয়। 

Sub Theme 9 এর Comparative LIS Education and Resesarch theme এর র্দধয 
োংলাদেদের জাতীয় কবে কাজী নজরুল ইসলার্ বেশ্ববেেযালদয়র অবতবরক্ত গ্রন্থাগাবরক ি. গর্াহা: 
আবজজরু রহর্াদনর একটি গেোর বিল  ার বেদরানার্ Present infrastructural scenario of LIS 
Education in University of Bangladesh. এই গসেদন গর্য়ার কদরন  ােেেুর বেশ্ববেেযালদয়র 
গ্রন্থাগার ও তথযবেজ্ঞান বেোদগর বেোগীয় প্রধান অধযােক ি. উেয়ন েোর্া ন । ি. গর্াহা: 
আবজজরু রহর্ান এর আদরকটি গেোদর Co-author বিদলন  ার বেদরানার্ বিল ইরর্ Big Blue 
Button: An emerging Tool for Enhancing the Learners Engagement in Digital Learning 
Environment. এিাো ি. রহর্ান ২৯ নদেম্বর Sub Theme 10 Future Strategies Session 
Rapporteur বহসাদে দ্বাবয়ত্ব োলন কদরন।  

লাইেদরীয়ান েদয়স এর েক্ষ গথদক ি. রহর্ানদক অবেনেন। 

IASLIC 28th National Seminar এ ে. ডমাহা: আভজজরু রহমাসনর 
ডেোর উেস্থােন 
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সরকাবর কদলদজ কর্নরত সহকারী গ্রিাগাবরক কার্ 
কযা ালগারদের ১র্ গেবণদত েদোন্নবত গেয়ার বসদ্ধান্ত 
বনদয়দি র্াধযবর্ক ও উচ্চবেক্ষা অবধেফতর (র্াউবে)। 
েদোন্নবতর জনয গজযিতার বেবেদত সারাদেদের সরকাবর 
কদলজ, র্ােরাসা ও টির্ন াস গ বনং (টিটি) কদলদজ কর্নরত 
৭৯ জদনর তাবলকা দতবর করা হদয়দি। সরকাবর কর্ন 
কবর্েন (বেএসবস) গথদক সুোবরেকারীদের েদোন্নবত গেয়া 
হদে েদল সংবিষ্ট সূদে জানা গগদি। 

জানা গগদি, সে সরকাবর কদলজ, সরকাবর র্ােরাসা ও 
টিটি কদলদজ কর্নরত সহকারী গ্রন্থাগাবরক কার্ কযা ালগারদের র্দধয গজযিতা রদর্ গ্রন্থাগাবরক েদে 
েদোন্নবত গেয়ার বসদ্ধান্ত গনয় র্াউবে। তার আদলাদক গত ১৫ সাদলর ২৯ এবপ্রল সে ে নাদয়র 
সরকাবর কদলদজর গ্রন্থাগাবরক কার্ কযা ালগারদের তথয োঠাদত বনদেনে গেয়া হয়। 

তার বেবেদত সারাদেে গথদক ৭৯ জন গজযি সহকারী গ্রন্থাগাবরক কার্ কযা ালগারদের তথয োঠাদনা 
হয়।  াদের বিদপ্ল্ার্া বিবগ্র ও ৫ েির অবেজ্ঞতা রদয়দি তাদেরদকই গজযি তাবলকায় িান গেয়া 
হয়। েদোন্নবত গকা ায় েতন র্াদন সাতটি েে েূনয থাকায় সাত জনদক প্রথর্ গেবণর গ্রন্থযগাবরক েদে 
(ননকযািার) েদোন্নবত গেয়ার কথা রদয়দি। 

র্াউবে গথদক জানা গগদি, র্াউবের বনদয়াগ বেবধ ১৯৯১ গর্াতাদেক কদলদজ গ্রন্থাগাবরদকর সৃষ্ট েদে 
২০ েতাংে হাদর সহকারী গ্রন্থাগাবরক কার্ কযা ালগারদের র্দধয েদোন্নবতর র্াধযদর্ বনদয়াগ গেয়ার 
বেধান রদয়দি। তদে তাদের েদোন্নবতর জনয গ্রন্থাগার ও তথয বেজ্ঞাদন বিদপ্ল্ার্া বিবগ্র ও োঁর্ 
েিদরর অবেজ্ঞতা থাকদত হদে। 

কর্নকতন ারা জানান, গেদের সে সরকাবর কদলজ, র্ােরাসা ও টিটি কদলদজ সৃষ্ট ১৫৫টি গ্রন্থাগাবরক 
েদের র্দধয ২০ েতাংে অনু ায়ী ৩১ জনদক েদোন্নবত গেয়া হদে। ইদতার্দধয ২৪ জনদক েদোন্নবত 
গেয়া হদয়দি। গকা া অনু ায়ী েতন র্াদন োবক ৭টি েদে েদোন্নবত বেদত বেএসবসদত গ াগযদের তাবলকা 
োঠাদনা হদয়দি। 

এ বেষদয় জানদত র্াইদল র্াউবের র্হােবরর্ালক (র্লবত োবয়ত্ব) অধযােক গর্াহাম্মে োর্সুল হুো 
জাদগা বনউজদক েদলন, বনদয়াগবেবধর্ালা অনু ায়ী সরকাবর কদলজ, র্াোরাসা ও টিটি কদলদজর ২০ 
েতাংে গ্রন্থাগাবরক কার্ কযা ালগারদের ১র্ গেবণর গ্রন্থাগার েদে েদোন্নবত গেয়া হদয় থাদক। তার 

প্রথ্ম ডেভণর মর্ষাো োসেন েহকারী গ্রন্থাগাভরকরা 
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আদলাদক আর্রা গ াগয প্রাথীদের েদোন্নবতর জনয তথয সংগ্রহ কগর বেএসবসদত োঠাদনা হদয়দি। 
বেএসবস গথদক সুোবরে করা েযবক্তদের প্রথর্ গেবণর এ েদে েদোন্নবত গেয়া হদে। 

তথ্য েূত্র:  জাসগা ভনউজ ২৪ (goo.gl/rdMvRk) 

 

 

 

এল. ভি ডেস্ক: োংলাদেদের ৩ জন গ্রন্থাগার গেোজীেী এর্বফল বিগ্রী অজন ন কদরদিন| ঢাকা 
বেশ্ববেেযালদয়র উোর্া ন প্রদফসর ি. গর্াঃ আখতারুজ্জার্ান ৩১ অব্রটাবি ২০১৮ বেশ্ববেেযালদয়র 
বসবন্ডদক  সোয় গর্াঃ েবফউর রহর্ান, বসবনয়র ইনফরদর্েন অবফসার আই.বস.বি.বি.আর,বে, 
গোরহানউবিন  সহকাবর েবরর্ালক গদেষণা বেোগ (লাইদেবর), োংলাদেে েযাংক, এেং দসয়ো 
র্ুক্তা  গেগদর্র হাদত এর্. বফল বিগ্রী সনে প্রোন কদরন| এদের র্দধয গর্াঃ সাবফউর রহর্ান, 
রাজোহী বেশ্ববেেযালদয়র ইনফরদর্েন সাদয়ন্স এন্ড লাইদেবর র্যাদনজদর্ন্ট বেোগ গথদক বে.এস.এস 
সম্মান ও এর্.এস.এস স্নাতদকাের বিবগ্র অজন ন কদরন| তাঁর এর্.বফল এর গদেষণার বেদরানার্ বিল 
"Digital Library Initiatives in Medical Libraries of Bangladesh"| বতবন ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র 
ইনফরদর্েন সাদয়ন্স এন্ড লাইদেবর র্যাদনজদর্ন্ট বেোদগর প্রদফসর িঃ এস. এর্. র্ান্নাদনর তত্ত্বােধাদন 
তার গদেষণা কা ন েবরর্ালনা কদরন| এিাো জনাে গোরহান উবিন ও দসয়ো র্ুক্তা গেগর্ 
 থারদর্ ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র ইনফরদর্েন সাদয়ন্স এন্ড লাইদেবর র্যাদনজদর্ন্ট বেোদগর প্রদফসর িঃ 
এস. এর্. জাদেে আহর্ে ও প্রদফসর িঃ গর্াঃ সাইফুল ইসলাদর্র তত্ত্বােধাদন তার গদেষণা কা ন 
সম্পন্ন কদরন| উদল্লখয গ  গোরহান উবিন ও দসয়ো র্ুক্তা গেগর্ উেদয়ই ঢাকা বেশ্ববেেযালদয়র 
ইনফরদর্েন সাদয়ন্স এন্ড লাইদেবর র্যাদনজদর্ন্ট বেোগ গথদক বে. এ. (সম্মান) ও এর্. এ. 
(স্নাতদকাের) বিবগ্র অজন ন কদরন| 

 

 

 

গ্রন্থাগার ডেোজীেীসের এমভফল ভেভগ্র অজষ ন 
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নওগা ঁগজলার েেলগাবি উেদজলার ঐবতহযোহী োলুেরা আর বে উচ্চ বেেযালদয়র সর্ৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি 
একবেদক গ র্ন বেেযালদয় খযাবত েৃবদ্ধ কদরদি অনযবেদক বেক্ষাথীদের জ্ঞান আহরদণর সুদ াগ প্রসাবরত 
কদরদি। ১০৪ েির েয়দসর প্রার্ীন এই বেেযালয়টি এলাকায় বেক্ষা বেস্তাদরর গক্ষদে অতযন্ত গুরুত্বেূণন 
েূবর্কা গরদখ র্দলদি। 

 

এই বেেযালদয়র অদনক িােিােী বর্বকৎসক, প্রদকৌেলী, প্রোসবনক কর্নকতন া, বেক্ষক বহদসদে প্রবতবিত 
হদয় সরকাদরর গুরুত্বেূণন েদে গথদক জাবতর বনরবেবেন্ন গসো কদর  াদে। োোোবে বনজ 
বেেযালয়টির উন্নয়ন, জ্ঞান অজন দনর গক্ষে বহদসদে এই প্রবতিানদক প্রবতবিত করার প্রদর্ষ্টা র্াবলদয় 
 াদেন। 

তাঁদেরই একজন গসৌদরন্দ্রনাথ র্রেতী। এই বেেযালদয়র প্রাক্তন িাে। েতন র্াদন বতবন েবরকল্পনা 
র্ন্ত্রণালদয়র েবরসংখযান ও তথয েযেিােনা বেোদগর সবর্ে েদে বনদয়াবজত রদয়দিন। তাঁরই প্রদর্ষ্টায় 
গকেলর্াে বেেযালদয়র অেকাঠাদর্াগত উন্নয়ন হদয়দি তাই নয়, এলাকায় রাস্তাঘা  বনর্নাণ ও সংস্কার, 
বেজ কালনো ন  বনর্নাণ ইতযাবে কাজও সম্পােন কদরদিন।  

উদল্লখদ াগয, োলুেরা গ্রাদর্ গিা   র্ুনা নেীর উের সার্ানয েরুদত্বর র্াদঝ েইুটি বেজ বনর্নাণ 
কদরদিন। তাঁরই উদেযাদগ এই এলাকার জনগণ অদনক আদগই বেেযুৎ সুবেধার আওতায় এদসদিন। 
বনজ এলাকার উন্নয়দন একজন সরকাবর কর্নকতন ার এর্ন র্দনাবনদেে বেরল। এ কারদন বতবন 
এলাকায় একজন জনবপ্রয় েযবক্ত বহদসদে েবরবর্বত লাে কদরদিন।  

ভেক্ষাথ্ীসের জ্ঞান চচষ ার ডকন্দ্র নওগাাঁর েভেতা চক্রেতী 
স্মভৃত গ্রন্থাগার 
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তাঁরই প্রদর্ষ্টায় এেং সবরয় উদেযাদগ োলুেরা আর বে উচ্চ বেেযালদয় গদে গতালা হদয়দি সবেতা 
র্রেতী স্মৃবত গ্রন্থাগার। গকান র্াধযবর্ক ে নাদয়র বেেযালদয় এর্ন সর্ৃদ্ধ গ্রন্থাগার গকাথাও আদি েদল 
প্রতীয়র্ান হয় বন। এই গ্রন্থাগাদর গর্া  ৩ হাজার ৭২৬টি েই রদয়দি।  

েইদয়র তাবলকায় রদয়দি িানীয়, জাতীয় এেং বেশ্ব খযাবতসম্পন্ন েযবক্তদত্বর জীেনী, বেল্পী সাবহবতযক, 
বেজ্ঞানী, োেনবনক, রীোবেে, রাজনীবতবেে, র্লবচ্চেকার, র্লবচ্চে বেল্পী, ইবতহাসবেেদের জীেনী, 
েেেনু্ধর অসর্াপ্ত আত্মজীেনীসহ র্ুবক্ত ুদ্ধবেবেক বেবেন্ন গলখা, কবেতা, গল্প, প্রেন্ধ, উেনযাস, না ক 
গনাদেল, কােযগ্রন্থ, রেীন্দ্র রর্নােলী, নজরুল রর্নােলী, ধর্ীয় গ্রন্থ সার্গ্রী, গদেষণার্ূলক গলখা, 
বেশুদতাষ গলখাসহ সাবহদতযর বেবেন্ন র্াধযর্ এই গ্রন্থাগারটিদক কদরদি অতযন্ত সর্ৃদ্ধ।   

গ্রন্থাগাদরর সহকারী গ্রন্থাগাবরক র্াসুো আক্তার জানাদলন িােিােীদের গ্রন্থাগাদর এদস েই েোর 
আগ্রহ গেে। বেক্ষাথীদের ক্লাস রুটিদন সপ্তাদহ ৫ বেন প্রবতবেন ১টি কদর ৫টি ক্লাদসর েযেিা রাখা 
হদয়দি। রুটিন র্াবফক ক্লাদস এদস তারা তাদের র্াবহোর্ত েই বনদয় েোশুনা করদত োদর। েই 
েো গেদষ বেক্ষাথীরা েুনরায় েইটি গফরত বেদয় থাদক। র্ুবক্ত ুদদ্ধর েই এেং বেশুদতাষ েই েেদতই 
বেক্ষাথীরা গেেী আগ্রহী েদল জানান বতবন।  

এই গ্রন্থাগাদরর উদল্লখদ াগয এেং বেরল দেবেষ্টয হদে জাতীয় এেং আন্তজন াবতক খযবতসম্পন্ন েযবক্তদের 
 াোদনা িবে। সংগৃহীত েইগুদলার র্তই জাতীয় ও আন্তজন াবতক র্হদলর বেক্ষা, সংসৃ্কবত, সাবহতয, 
রীো, রাজনীবত, বেল্পী, োেনবনক, র্লবচ্চে বেল্পী, র্লবচ্চেকার, না যকার, ঔেনযাবসক, বেজ্ঞানী, 
রাষ্ট্রনায়কদের েষু্প্রােয সে িবে গ্রন্থাগাদরর গেয়াদল সাবরেদ্ধোদে  ানাদনা রদয়দি।  

এসে িবের র্দধয েেেনু্ধ গথদক র্াওদসতুঙ, রেীন্দ্রনাথ নজরুল গথদক গেেবেয়ার, হািনরাজা গথদক 
লালন ফবকর, গকান াই োে েদেবন। েষু্প্রােয এই কাদলকেন সবতযই গ  গকান র্ানুষদক অবেেূত 
কদর। িবের এই গযালাবরদত গর্া  ৩ েতাবধক িবে ঠাঁই গেদয়দি। িবের তাবলকা আরও েৃবদ্ধর 
প্রদর্ষ্টা অেযাহত রদয়দি েদল জানা গগদি।  

বেেযালদয়র ৭র্ গেবণর িাে প্রীতর্ কুর্ার র্রেতী ও ৬ি গেবণর িােী  ুবথ আক্তার তারা েজুদনই 
এই লাইদেবরর বনয়বর্ত োঠক। তারা গেেীর োগ র্ুবক্ত ুদ্ধবেবেক েই েদে থাদক। তারা জানায়, 
এই গ্রন্থাগদর েই েদে আর্রা র্ুবক্ত ুদ্ধ এেং জাবতর জনক েেেনু্ধ সম্পদকন  সঠিক এেং েস্তুবনি 
জ্ঞান অজন ন করদত গেদরবি। 

বেেযালদয়র প্রধান বেক্ষক গর্া. গর্াোদলে গহাদসন েদলদিন োলুেরা আর বে উচ্চ বেেযালদয়র প্রাক্তন 
িাে েতন র্াদন েবরকল্পনা র্ন্ত্রণালদয়র েবরসংখযান ও তথয েযেিােনা বেোদগর সবর্ে জনাে 
গসৌদরন্দ্রনাথ র্রেতী বেেযালদয়র সাবেনক উন্নয়দন অতযন্ত আন্তবরক। বেেযালদয়র অেকাঠাদর্াগত 
উন্নয়ন, র্ানসম্মত বেক্ষা েযেিা, বেক্ষাথীদের জ্ঞানাজন ন গথদক শুরু কদর সেবেদক তাঁর গঠনর্ূলক 
েূবর্কা অতুলনীয়।  

প্রধান বেক্ষক আদরা েদলন, একর্াে তাঁরই নজরোরী এেং উদেযাদগ এই বেেযালয়টি একটি আেেন 
বেেযালদয় েবরণত হদয়দি। এরকর্ একটি বেেযালদয়র প্রধান বেক্ষক হদত গেদর আবর্ গবেনত।  
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বেেযালদয়র র্যাদনবজং কবর্টির সোেবত সুকর্ল কর্নকার েদলন, এই বেেযালদয়র লাইদেবরটি অতযন্ত 
সর্ৃদ্ধ। একটি লাইদেবর এলাকার বেক্ষাথীদের জ্ঞানাজন দন  দথষ্ট সহায়ক। গকেলর্াে েুঁবথগত বেেযা 
র্ানুষদক জ্ঞানী কদর না। জ্ঞান অজন দন েই েোর গকান বেকল্প নাই। োলুেরা আর বে উচ্চ 
বেেযালদয়র প্রাক্তন িাে েতন র্াদন সরকাদরর একজন গুরুত্বেূণন সবর্ে। বতবন বেেযালদয়র সাবেনক 
উন্নয়নসহ লাইদেবরটি প্রবতিা কদরদিন। আবর্ তাঁদক এলাকাোসীর েক্ষ গথদক ধনযোে ও কৃতজ্ঞতা 
জানাই। 

এ েযাোদর বেেযালদয়র প্রাক্তন িাে সরকাদরর েবরকল্পনা র্ন্ত্রণালদয়র েবরসংখযান ও তথয েযেিােনা 
বেোদগর সবর্ে গসৌদরন্দ্রনাথ র্রেতী েদলন, আর্ার েূেনেুরুষ গথদকই এলাকার র্ানুদষর কলযাণর্খুী 
কা নরর্ েবরর্াবলত হদয় আসদি। আর্ার োে ুোলেুরা আর বে উচ্চ বেেযালয়টি প্রবতিা কদরদিন। 
তারও আদগ বতবন েতন র্ান জয়েুরহা  গজলার আদেলেুদর অনুরুে আদরকটি সু্কল প্রবতিা কদরদিন। 
গ খাদন আর্ার বকিু করার সুদ াগ ো সাধয রদয়দি গসখাদন বকিু করদত োরা গদেনর েযোর। 
সৃবষ্টকতন া আর্াদক গ  সুদ াগ ও গ াগযতা বেদয়দিন তার োয়েদ্ধতা গথদকই এলাকা এেং এলাকার 
র্ানুদষর জনয বকিু করদত োরা গগৌরদের র্দন কবর। গসই গর্তনা গোধ গথদকই আবর্ আর্ার গ্রার্, 
আর্ার এলাকা এেং আর্ার সু্কদলর জনয এসে উদেযাগ গ্রহণ কদরবি। 

তথ্য েূত্র:  দেভনক অভর্কার (goo.gl/WqvDko) 

 

 

োংোে ভেজ্ঞভপ্ত: ইসলার্ী বেশ্ববেেযালদয়র গকন্দ্রীয় 
লাইদেরীদত র্েলোর (৩০ অদক্টাের ২০১৮) 
বেশ্ববেেযালদয়র ইন্সটিটিউেনাল গকায়াবলটি 
এসুযদরন্স গসল (আইবকউএবস)-এর গেবনং রুদর্ 
বেনেযােী বেশ্ববেেযালদয়র লাইদেরীর স্টাফদের 
বনদয় েইুবেনেযােী ওয়াকন েে অন বিবজ াল 
লাইদেরী এন্ড সাবেন দসস েীষনক কর্নোলা অনুবিত 
হয়। 

কর্নোলায় বেশ্ববেেযালদয়র ইন্সটিটিউেনাল 
গকায়াবলটি এসুযদরন্স গসল (আইবকউএবস)’র েবরর্ালক প্রদফসর ি. এ গক এর্ আব্দুস গসােহাদনর 
সোেবতদত্ব প্রধান অবতবথর েক্তদেয োইস-র্যাদন্সলর প্রদফসর ি. গর্াঃ হারুন-উর-রবেে আসকারী 
(ি. রাবেে আসকারী) েদলন, লাইদেরী বেশ্ববেেযালদয়র গথদকও গুরুত্বেূণন কারন একটি বেশ্ববেেযালয় 
হদলা লাইদেরীর র্ারোদে েবরদেবিত বকিু েেন। সুতরাং এদত কদর গোঝা  ায় লাইদেরী গুরুত্ব।  

বতবন আদরা েদলন , লাইদেরী হদে একটি সুপ্ত আদেয়বগবর গ খাদন র্ানেসৃষ্ট ধৃত জ্ঞান সুপ্ত রদয়দি 
লাইদেরীর র্দধয। বতবন কর্নোলায় উেবিত সকলদক একুে েতদকর উেদ াগী কদর গদে তুলোর 

ইেলামী ভেশ্বভেেযালসয় ভেভজ াল লাইসেরী এন্ড োভিষ সেে ভেষয়ক কমষোলা 
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উের গুরুত্বাদরাে কদরন। বতবন েদলন, জনদনেী প্রধানর্ন্ত্রী গেখ হাবসনার হাত ধদর গেদে েতন র্াদন 
উচ্চ বেক্ষার বেপ্ল্ে ঘদ দি। বতবন আদরা েদলন, প্রবতবেন নতুন নতুন জ্ঞাদনর সৃবষ্ট, েোশুনা, 
গখলাধুলা ও সাংসৃ্কবতক র্র্ন াসহ সে বেষদয় বেশ্ববেেযালয় আজ ঘুদর োবেদয়দি। বেশ্ববেেযালদয়র 
গকন্দ্রীয় লাইদেরীটি  উখ এর সেসযেে লাে কদরদি এেং লাইদেরীদত বিবজ ালাইদজেদনর কাজ 
এবগদয় র্লদি।  

োইস-র্যাদন্সলর প্রদফসর ি. গর্াঃ হারুন-উর-রবেে আসকারী (ি. রাবেে আসকারী) েদলন, 
শুধুর্াে লাইদেরীদক বিবজ াল করদল হদে না এখাদন কর্নরত সকলদক বিবজ াল হদত হদে লাইদেরীদত 
আসা সকল িাে-িােী, বেক্ষক ও গসো প্রাথীদের গসো গেোর জনয।  

বেদেষ অবতবথর েক্তদেয গেজারার প্রদফসর ি. গর্াঃ গসবলর্ গতাহা েদলন, বেশ্ববেেযালদয়র 
লাইদেরীদক বেশ্বর্াদনর গসো োদনর জনয সেধরদনর আধুবনক সুদ াগ সুবেধা প্রোদনর জনয েতন র্ান 
প্রোসন বনরলসোদে কাজ কদর  াদে এই জনয বনদজর গথদক আদগ গর্ষ্টা করদত হদে েবরেতন দনর 
জনয। বতবন েদলন, আেনার প্র ুবক্তগত বেক গথদক সর্ৃদ্ধ হদল বেশ্ববেেযালয় তথা গেে সর্ৃদ্ধ হদে। 
বতবন আদরা েদলন, বনদজদক আদগ বিবজ াল করদত হদে বিবজ াল লাইদেরী গদে তুলোর জনয।  

কর্নোলায় বরদসাসন োরসদনর েক্তেয রাদখন বর্ াগাং গেদ নারী এন্ড এযাবনর্যাল সাদয়ন্স 
বেশ্ববেেযালদয়র গ্রন্থাগাবরক গর্াঃ হাবেেুর রহর্ান। কর্নোলায় উেবিত বিদলন গকন্দ্রীয় লাইদেরীর 
গ্রন্থাগাবরক (োরঃ) র্ু আতাউর রহর্ানসহ লাইদেরীর সকল স্তদরর কর্নকতন ােৃে। 

তথ্য েূত্র:  ইেলামী ভেশ্বভেেযালয় ওসয়ে োই  

 

 

 

নানা রকর্ অেযেিােনা, োধযোধকতা 
আর বনয়র্কানুদনর গেোজাদল 
বেক্ষাথীদের আগ্রহ হারাদে জগন্নাথ 
বেশ্ববেেযালয় (জবে) গকন্দ্রীয় লাইদেবর।  

রবেোর েেুুদর জবের ২৮০ জন 
ধারণক্ষর্ গকন্দ্রীয় লাইদেবরদত গেখা 
গর্দলবন অধনিজন োঠকও। গ  
কদয়কজন োঠক আদিন তারাও র্ূল 
েরজার োদেই জ লা কদর েেদিন 
র্াকবরর েোদোনা। এিাো োবক সে 
গর্য়ার গ বেল খাবল অেিায় েদে 

পাঠক সংকব্রে জরবি ককন্দ্রীয় লাইব্রেরি 
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আদি।  

বেক্ষক, বেক্ষাথী ও কর্নকতন াদের সদে কথা েদল জানা  ায়, নানার্খুী সংকদ র কথা। নতুন েেদনর 
৬ি তলায় একটি অংদে অেবিত লাইদেবরটি সপ্তাদহ ৫ বেন রবরোর গথদক েৃহস্পবতোর সকাল ৮ 
গথদক রাত ৮  া ে নন্ত উন্মকু্ত থাদক বেক্ষক-বেক্ষাথীদের জনয। বেকাল ৪ ায় কযাম্পাস িুটির সদে 
সদে েন্ধ হদয়  ায় বেক্ষাথীদের েযেহাদরর একর্াে বলফ । ফদল ৬ তলায় বসঁবে গেদয় ওঠা হদয় 
েদে েরূহ।  

লাইদেবরদত োঠক সংকদ র কারণ বহদসদে জানা  ায়, গসখাদন বসদলোস অনু ায়ী েই োওয়া  ায় 
না। েই োওয়া গগদলও গনই সেনদেষ সংস্করণ। গিঁো ও েুরাতন েইদয়র োতায় োতায় আঁবকেুবক 
করা। অদনক েই-ই েোর অদ াগয। গকানও েইদয়র বেদেষ অংে প্রদয়াজন হদলও গনই ফদ াকবে 
করার েযেিা। 

লাইদেবরদত েই সংগ্রদহর জনয প্রদেের্ুদখই রদয়দি কযা ালগ েযেিা। েুরাতন এ েযেিায় প্রবতটি 
কযা ালদগ আদি ১০০ এর কািাকাবি গ াদকন, গ খান গথদক েই খুঁদজ োওয়া কষ্টকর। গ াদকন 
থাকদলও অবধকাংে সর্য় োওয়া  ায় না সংবিষ্ট েই। আোর সে গ াদকন গনই। গ াদকনগুদলাও 
অদগািাদলা েদে আদি। লাইদেবর কাদিন  গনওয়া  ায় একটির্াে েই। লাইদেবর কািন  করার সুদ াগ 
সপ্তাদহর র্েলোর ১০-১১ া। ফদল বসংহোগ বেক্ষাথীর গনই লাইদেবর কািন । 

লাইদেবর সূদে জানা  ায়, গসখাদন বনয়বর্ত গকনা হয় না েই। আদলা-োতাস প্রদেদের জনয গনই 
ে নাপ্ত জানালা। কর্নকতন াদের রুদর্ এবস থাকদলও বরবিং রুদর্ বেক্ষাথীদের েরসা দেেযুবতক োখা। 

বেক্ষাথীদের অবেদ াগ, লাইদেবরদত গনই খাোর োবনর েযেিা, গর্দয়দের নার্াদজর জায়গা। 
বেক্ষাথীরা সাধারণত কবম্পউ ার সাইন্স অযান্ড ইবঞ্জবনয়াবরং বেোদগর  য়দল  েযেহার করদলও 
কযাম্পাস িুটির ের গস া েন্ধ কদর গেওয়া হয়। এিাোও বেক্ষাথীদের অবেদ াগ সার্ানয বেষদয়ও 
তাদের সদে খারাে আর্রণ কদরন লাইদেবরদত কর্নরত কর্নর্ারীরা। 

েূদগাল ও েবরদেে বেোদগর ৩য় েদষনর বেক্ষাথী আব্দুর রাজ্জাক েদলন, ‘বেশ্ববেেযালয়দক গ খাদন 
র্ুক্তেুবদ্ধর্র্ন ার তীথন গকন্দ্র েলা হয়, গসখাদন জবের লাইদেবরদত গনই অযাকাদিবর্ক েইদয়র োইদর 
সাবহতয-বেল্পর্র্ন ার সুদ াগ। বেশ্বদসরা বেশ্ববেেযালয়গুদলাদত জ্ঞানর্র্ন া ও গদেষণারদক্ষে েৃবদ্ধর লদক্ষয 
লাইদেবর প্রবতিা করা হদলও গেহাল েো জবের গকন্দ্রীয় লাইদেবরর।’ 

লাইদেবরদত েেদত আসা গবণত বেোদগর ১১তর্ েযাদর্র বেক্ষাথী আবেো হৃে েদলন, ‘লাইদেবরদত 
েতন র্াদন েই বনদত গেওয়া হয় না। আোর লাইদেবরদত প্রদয়াজনীয় েইটিও খুঁদজ োওয়া  ায় না।’ 

গণদ াগাদ াগ ও সাংোবেকতা বেোদগর বেক্ষাথী সাবেয়া আফসানা েদলন, ‘প্রথর্ কদয়কবেন 
এদসবিলার্ েেদত বকন্তু োইদরর েই আনদত না গেওয়া, কািন  িাো প্রদেে করদত না গেওয়াসহ 
নানা বনয়র্কানুদনর গেোজাদল আগ্রহ হাবরদয়বি।’ 
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োঠক সংকদ র বেষদয় জানদত র্াইদল লাইদেবরয়ান এনার্ুল হক েদলন, ‘বেক্ষাথীদের উেদ াগী করদত 
আর্রা লাইদেবরর উন্নয়ন অেযাহত গরদখবি। োরোর েই রদয়র গর্ষ্টা করা হদলও গ ন্ডার ড্রে 
হয়। ফদল বিো ন দর্ন্টগুদলাদক  াকা গেওয়া হয় বকন্তু তারা গেবেরোগ েই গসবর্নাদরর জনয গরদখ 
গেয়। েই সহদজ োওয়ার জনয আর্রা কযা ালগ োে বেদয় সফ ওয়যার বসদস্টদর্  াওয়ার গর্ষ্টা 
করবি।’ 

লাইদেবরর সাবেনক বেষয় জানদত র্াইদল জবে উোর্া ন অধযােক ি. র্ীজানুর রহর্ান েদলন, 
‘েতন র্ান লাইদেবরটি বেশ্ববেেযালয় উেদ াগী নয়। আর্রা েতন র্ান লাইদেবরটিদক ই-লাইদেবরদত 
েবরণত করদো। এ লদক্ষয ৪০টি কবম্পউ ার অিন ার করা হদয়দি।’  

বেশ্বর্াদনর লাইদেবর গেদত গকানও েবরকল্পনা আদি বকনা জানদত র্াইদল বতবন েদলন, ‘বেশ্বর্াদনর 
লাইদেবর করদত আলাো েেন, েবরকবল্পত বরবিং রুর্, গরফাদরন্স রুর্, ে নাপ্ত েইদয়র েরকার। 
বকন্তু এখাদন েবরসর োোদনার সুদ াগ গনই। নতুন কযাম্পাদস লাইদেবরর জনয আলাো েেন করা 
হদে। গসই সদে ৪-৫ হাজার বেক্ষাথী একসদে েেদত োদর গস েযেিা করা হদে।’  

তথ্য েূত্র:  োাংলা ভেভেউন (goo.gl/2iXZTQ) 

 

 

সরকাবরকৃত কদলদজর গ্রন্থাগাবরকদের জনয সুখের আসদি। তাদের আেীকরদণর উদেযাগ বনদয়দি 
বেক্ষা র্ন্ত্রণালয়। গ্রন্থাগাবরকদের আেীকরদণ র্াধযবর্ক ও উচ্চ বেক্ষা অবধেপ্তদরর সুস্পষ্ট র্তার্ত 
গর্দয়দি বেক্ষা র্ন্ত্রণালয়। 

র্ন্ত্রণালদয়র র্াধযবর্ক ও উচ্চ বেক্ষা বেোগ গথদক এ সংরান্ত বর্ঠি অবধেপ্তদর োঠাদনা হদয়দি। 
েৃহস্পবতোর (২২ নদেম্বর) বেক্ষা র্ন্ত্রণালয় ও র্াধযবর্ক ও উচ্চ বেক্ষা অবধেপ্তদর একাবধক সূে 
দেবনক বেক্ষাদক এ তথয বনবশ্চত কদরদি। 

বর্ঠিদত েলা হয়, সরকাবরকৃত কদলজসর্ূদহর গ্রন্থাগার গেোজীেীদেরদক সরকাবর র্াকবরদত 
আেীকরদণর গক্ষদে আদগর নবজদরর কাগজেোবে গর্দয়দি অথন বেোগ।  

এ গপ্রবক্ষদত র্াধযবর্ক ও উচ্চ বেক্ষা অবধেপ্তরদক গ্রন্থাগার গেোজীেীদেরদক সরকাবর র্াকবরদত 
আেীকরদণর গক্ষদে েূেন নবজর প্রর্াদনর কাগজেেবে োঠিদয় সুস্পষ্ট র্াতার্তসহ প্রবতদেেন োঠাদত 
েদলদি বেক্ষা র্ন্ত্রণালয়।   

তথ্য েূত্র:  দেভনক ভেক্ষা (goo.gl/VxuHJR) 

 

 

েরকাভরকৃত কসলসজর গ্রন্থাগাভরকসের জনয েুখের 
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েুজন ডমাহন্ত: কুবেগ্রার্ গজলার প্রার্ীনতর্ একটি প্রবতিান কুবেগ্রার্ োেবলক লাইদেবর। ১৮৯৫ 
সাদল তৎকালীন র্হকুর্া প্রোসন ও েহদরর েুবদ্ধজীবে এেং বেক্ষানুরাগী েযবক্তেদগনর উদেযাদগ গজলার 
েুরাতন গকা ন  র্ত্বদর এটি প্রবতবিত হয়। এর প্রবতিায়  ারা অেোন গরদখবিদলন তাদের র্দধয 
িানীয় গজাতোর ও র্যাবজদে  গ াদগে র্ন্দ্র রায় গর্ৌধুরী বিদলন অনযতর্। 

 

প্রবতিাকাদল লাইদেবরটির নার্করণ করা হদয়বিল, ‘কুবেগ্রার্ বেদক্টাবরয়া োেবলক লাইদেবর’।  া 
তৎকালীন র্হকুর্া প্রোসন কুবেগ্রাদর্র প্রথর্ জ্ঞানোন্ডার বিল।  াদক গকন্দ্র কদর েরেতীদত এই 
অঞ্চদল েৃবদ্ধ োয় জ্ঞান র্র্ন ার। লাইদেবরটির শুরুদত একটি বনজস্ব েেন থাকদলও, ১৯৩৮ সাদলর 
েয়ােহ েনযার সর্য় লাইদেবরটির িােনা নেী গদেন  বেলীন হদয়  ায়। েরেতীদত লাইদেবরটি 
তৎকালীন কুবেগ্রার্ হাই ইংবলে সু্কদলর একটি টিনদেি কদক্ষ িানান্তবরত করা হয়। বকন্তু আোর 
োধ সাধদলা েনযা। ১৯৫৬ সাদলর েনযায় কুবেগ্রার্ হাই ইংবলে সু্কলটির বেোল েেনটি নেী গদেন  
বেলীন হওয়ার সদে লাইদেবরর জনয েরাি কক্ষটিও ধ্বংস হদয়  ায়। এরের সু্কলটি অনযে িানান্তর 
করা হদলও, লাইদেবরটি িানান্তর করা হয়বন। র্াদঠর এক গকাদণ অিায়ীোদে োঁবেদয় থাদক 
লাইদেবরটি। অতঃের নেীর তীর প্রবতরক্ষা কা নরর্ গজারোর করা হদল, ধরলা নেী র্র গফদল প্রায় 
১ বকদলাবর্ ার েদূর বফদর  ায়। আর েরেতীদত সু্কলটির জবর্ েখবল স্বত্ব বহদসদে লাইদেবরর অধীন 
হদয়  ায়। েরেতীদত, িানীয় োবসোদের উদেযাদগ ১৯৫৭ সাদল লাইদেবরটির েযােক সংস্কার করা 

১২৩ বছব্রি কয রিগ্রাম পাবরলক লাইব্রেরি 
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হয়। সংস্কার করার সর্য় ‘বেদক্টাবরয়া’ কথাটি েরেতীদত োে বেদয়, লাইদেবরটির নার্করণ করা 
হয় ‘কুবেগ্রার্ োেবলক লাইদেবর’ নাদর্। গেে স্বাধীন হোর আগ র্ুহূতন  ে নন্ত লাইদেবরটি েহদরর 
প্রাণদকন্দ্র রূদে েবরগবণত হয়। ১০ হাজার েইদয়র জনয ৩টি েই রাখার আলর্াবর, ২টি গ বেল ও 
বকিু গর্য়ার বেদয় ওই সর্য় র্দলবিল এর কা নরর্। 

বকন্তু েরেতীদত ১৯৭১ সাদল র্হান র্ুবক্ত ুদদ্ধর সর্য় োবকস্তাবন হানাোর োবহনী লাইদেবরটি েখল 
কদর গসখাদন তাদের কযাম্প িােন কদর। ওই সর্য় তারা লাইদেবরর অদনক েই ও আসোেেে 
েুবেদয় ধ্বংস কদর। গেে স্বাধীন হোর ের সংসৃ্কবত র্ন্ত্রণালদয়র বকিু অনুোন আর িানীয়দের 
উদেযাদগ েুনরায় গকাদনাোদে লাইদেবরটি সংস্কার করা হয়। েরেতীদত ১৯৮৮ সাদল রাজোহী 
বেোগ উন্নয়ন তহবেল ও কুবেগ্রার্ গেৌরসোর আবথনক সহায়তায় লাইদেবরর ৩ রুর্ বেবেষ্ট ১টি 
োকা েেন বনর্নাণ করা হয়। প্রবতিাকাল গথদকই েতন র্াদন ১১ সেসয বেবেষ্ট একটি বনেনাবর্ত 
কা নবনেনাহী কবর্টি লাইদেবরটি েবরর্াবলত কদর আসদি। লাইদেবরটির গঠনতন্ত্র গর্াতাদেক েোবধকার 
েদল েবরর্ালনা কবর্টির সোেবত হদেন গজলার গজলা প্রোসক। আর অনযানয ১০টি েদের র্দধয 
হদে একজন সহ-সোেবত, একজন সাধারণ সম্পােক, একজন  ুগ্ম সম্পােক ও োবক সাতজন 
কা নকরী সেসয। 

কুবেগ্রার্ গজলার েত েুদরাদনা, ঐবতহযোহী এই জ্ঞানোন্ডারটি েতন র্াদন নানান আধুবনকতার সংকদ  
েুগদি। লাইদেবরটি এখদনা তৎকালীন বনবর্নত েুদরাদনা েেনটিদত বেেযর্ান। গনই েই রাখার জনয 
প্রদয়াজনীয় আসোেেে, োঠকদের েসার র্দতা ে নাপ্ত গর্য়ার-গ বেল। গনই তথযপ্র ুবক্ত েযেহার 
উেদ াগী উেকরণ। লাইদেবরটিদত েতন র্াদন েই রদয়দি ৬ হাজার। একজন খণ্ডকালীন লাইদেবরয়ান 
বেদয় র্লদি এর েতন র্ান কা নরর্। এত সংক  থাকার েদরও িুটির বেন িাো লাইদেবরটি প্রবতবেন 
বনয়র্ কদর সকাল ১০ া গথদক েেুুর ১ া ও বেদকল ৪ া গথদক সন্ধা ৬ া ে নন্ত গখালা থাদক। গদে 
প্রবতবেন ২০ গথদক ২৫ জন কদর বেক্ষাথী আদস এখাদন েই েেদত। 

লাইদেবরটির েতন র্ান সাধারণ সম্পােক গর্াহাম্মে োহােুবিন জানাদলন, লাইদেবরটির ৩টি কদক্ষর 
র্দধয ১টি অবফস রুর্ ও ১টি লাইদেবর বহদসদে র্ালু রদয়দি। োবক ১টিদত নারী ও বেশুদের জনয 
আলাো কণনার র্াল ুকরার েবরকল্পনা রদয়দি, প্রদয়াজনীয় সহদ াবগতা গেদল গসটি র্াল ুকরা সম্ভে 
েদল জানান বতবন। 

লাইদেবরটির খণ্ডকালীন লাইদেবরয়ান নয়ন সরদখল জানান, তথযপ্র বুক্তর সদে তাল গর্লাদত 
লাইদেবরটিদত ১টি কবম্পউ ার িােন করা প্রদয়াজন, এদত কদর লাইদেবরর েইদয়র তথয ও বনয়বর্ত 
োঠকদের তাবলকা সংরক্ষণ করা সহজ হদে। 

১২৩ েিদরর এই েুদরাদনা লাইদেবরটি কাদলর স্বাক্ষী হদয় আজ সদগৌরদে োঁবেদয় আদি কুবেগ্রার্ 
গজলার েুরাতন েহদর। 

তথ্য েূত্র:  রাইভজাংভেভে 
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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রস আেনাি পলখা োঠান। 

আমিা তা প্রকাব্রশি বযবস্থা কিব্রবা। 

পলখাি রবষয়বস্তু অবশ্যই গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশা সম্পর্কিত হব্রত হব্রব। 

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

 

 
য াগায াগ: 

Web Site: www.librarianvoice.org 

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook:www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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শাহাজাদা মাসযদ আয ায়ারুি হক  

ব্র্যাক ইউনিভানসিটি 

 

কাজী ফরহাদ য ামা   

নি.নি.এম.ই.এ ইউনিভানসিটি অফ ফযাশিএন্ড টেকনিালনি 

 

ক ক মল রুি ইসিাম 

প্রধািমন্ত্রীর কার্িালয়, িাাংলানেশ 

 

ঈদ-ই-আলম  

ির্ি সাউর্ ইউনিভানসিটি 

 

যমা: আলশকুজ্জামা  

ির্ি সাউর্ ইউনিভানসিটি 

 

অন্তরা আয ায়ার 

ির্ি সাউর্ ইউনিভানসিটি 

আব্দযল্লাহ আি মাহমযদ 

রািশাহী নিশ্বনিেযালয় 

সম্পাদক মন্ডিী 


