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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

 

ওবায়দা ববগম: লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ানব্রেি সমসযা এবং সম্ভাবনা রনব্রয় 
অব্রনক ললখাব্রলরখ হব্রয়ব্রে এবং হব্রে। আরম আমাি রনজস্ব লেতনা লেব্রক রকেু 
রলখাি লেষ্টা কিরে। সৃরষ্টি লসই আরেকাল লেব্রক আজ পর্যন্ত সভ্যতাি এই 
েীর্য পে পরিক্রমায় মানুব্রেি সাব্রে মানুব্রেি লর্াগাব্রর্াব্রগি বা ভ্াব রবরনমব্রয়ি 
নানা মাধ্যম সৃরষ্ট হব্রয়ব্রে। মানুব্রেি ভ্াব রবরনময় এবং লর্াগাব্রর্াব্রগি এমনই 
একটি অসাধ্ািণ অজয ন হব্রলা গ্রন্থাগাি। জ্ঞান সৃরষ্ট, লসই জ্ঞাব্রনি লেনীবদ্ধ ও 
কাঠাব্রমাগত সংিক্ষণ, প্রজন্ম লেব্রক প্রজব্রন্ম জ্ঞাব্রনি রবসৃ্তরত এবং সভ্যতাি ক্রমরবকাব্রে গুরুত্বপূণয 
ভূ্রমকা পালন কব্রি আসব্রে গ্রন্থাগাি। আি এই জ্ঞাব্রনি সুষ্ঠ সংিক্ষক, বযবস্থাপক এবং সভ্যতাি 
রবকাব্রে জ্ঞানব্রক েরিব্রয় লেয়াি মূল ভূ্রমকায় িব্রয়ব্রেন লাইব্রেরিয়ান গণ। 

বতয মাব্রন লাইব্রেরিগুরল রবরভ্ন্নভ্াব্রব পরিোরলত হব্রে। সনাতন লাইব্রেরি, রিরজটাল লাইব্রেরি এবং 
প্রারতষ্ঠারনক অনযানয কার্যক্রম সম্পােব্রনি মাধ্যব্রম। রিরজটাল লাইব্রেরিগুরল প্রর্ুরিি সকল সুরবধ্া 
গ্রহন কব্রি আধ্ুরনক তেযব্রসবা প্রোন কিব্রে। অনযরেব্রক লবে রকেু লাইব্রেরিি লাইব্রেরিয়ানগণ 
রিরজটাল প্ররেক্ষব্রণ প্ররেরক্ষত এবং েক্ষতাি অরধ্কািী হওয়া সব্রত্বও লসখাব্রন সনাতন পদ্ধরতই 
পরিোরলত হব্রে। কািণ লসসব লাইব্রেরিি কতৃয পক্ষ রিরজটাল লাইব্রেরিি সপব্রক্ষ নন। তাি কািণ 
বাব্রজট সমসযা এবং সবযপরি রিরজটাল লাইব্রেরি সম্পব্রকয  জ্ঞাব্রনি অভ্াব। 

এবাি রনরেযষ্ট প্রসব্রে আসা র্াক। সিকািী, লবসিকািী এবং স্বায়ত্বোরসত প্ররতষ্ঠাব্রনি লাইব্রেরিয়ানব্রেি 
পে ও লগ্রি এি মব্রধ্য অসামঞ্জসযতা িব্রয়ব্রে অব্রনক। একই পব্রে রবরভ্ন্ন লগ্রি এ লাইব্রেরিয়ানব্রেি 
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রনব্রয়াগ রেব্রে। রকেু স্বায়ত্বোরসত প্ররতষ্ঠাব্রনি লাইব্রেরিয়ানব্রেি লগ্রট লগ্রি প্ররতষ্ঠাব্রনি অনযানয 
কমযকতয াব্রেি (রবজ্ঞানী) সাব্রে ৫ম লগ্রব্রিি পি এব্রস বযবধ্ান হব্রয় রগব্রয়ব্রে র্রেও উভ্য় পে 
পেমর্যাি রেক লেব্রক সমান। লগ্রি রনব্রয় অসামঞ্জসযতা েিূ কিাি জনয একই মন্ত্রনালব্রয়ি 
লাইব্রেরিগুরলব্রত লর্াগাব্রর্াগ কিা হব্রল জানা লগল লকানখাব্রনই লাইব্রেরিয়াব্রনি উপব্রি আি লকান পে 
লনই। রব রস এস আই আি এ মুখয লাইব্রেরিয়াব্রনি ৪েয লগ্রব্রি লবতন লেয়া হয় রকন্তু তাি লকান 
িক্যযব্রমন্ট লনই, লর্টি লর্ লকান সময় বারতল হব্রয় লর্ব্রত পাব্রি। রব আই রি এস এ রেফ 
লাইব্রেরিয়াব্রনি লগ্রি ৪েয, লর্টা হওয়া উরেত রেল ৩য় লগ্রব্রিি। আি এভ্াব্রবই আমিা রবরভ্ন্ন সুব্রর্াগ 
সুরবধ্া এবং মর্যাোি রেক লেব্রক বরিত হব্রয় আসরে। রকন্তু লাইব্রেরিয়ানগণ লর্াগযতায় এবং আধ্ুরনক 
লাইব্রেরি পরিোলনা ও তেযব্রসবা লেয়াি লক্ষব্রে র্ব্রেষ্ঠ েক্ষতাি পরিেয় রেব্রে। 

বাংলাব্রেে গ্রন্থাাগাি সরমরত রবশ্বরবেযালয় এবং কব্রলজ গ্রন্থাগারিকব্রেি োবী োওয়া রনব্রয় অব্রনক 
ললখাব্রলরখ কিব্রেন এবং মন্ত্রনালব্রয়ি সাব্রে লর্াগাব্রর্াগ কব্রি সমসযাি সমাধ্াব্রনি লেস্টা কিব্রেন। 
লসখাব্রন পুব্রিা গ্রন্থাগাি লপোজীবী (প্রারতষ্ঠারনক গ্রন্থাগাি এি গ্রন্থাগারিক) লেি োবী োওয়া রনব্রয় 
আব্রলােনা কিা উরেৎ বব্রল আমাি মব্রন হয়। আজ সিকািী এবং স্বায়ত্বস্বারেত গ্রন্থাগািগুব্রলা 
অনলাইন পদ্ধরতব্রত রূপান্তরিত হব্রত পািব্রে না। সনাতন পদ্ধরতব্রত পরিোরলত হব্রে। সরমরতি উরেত 
লপোি উন্নয়ব্রনি জনয মন্ত্রণালব্রয়ি মাধ্যব্রম সিকািব্রক জানাব্রনা লর্, সকল গ্রন্থাগািব্রক 
রিরজটালাইব্রজেন কিাি বযবস্থা কিা লহাক। মূল সমসযা হব্রলা রকেু লাইব্রেরি (কব্রলজ এবং 
রবশ্বরবেযালয় লাইব্রেরিগুব্রলা) রিরজটালাইজি অনযরেব্রক অনযানয লাইব্রেরিগুব্রলা খুব খািাপ অবস্থাব্রন 
আব্রে। আি অনযানয লাইব্রেরি রনব্রয় সিকাি এবং সরমরতি পব্রক্ষ লকান পরিকল্পনা লনয়া হব্রে না।  
সব লাইব্রেরিি মব্রধ্য সমন্বয়তা আনা লগব্রল হয়ত সমসযা রকেুটা হব্রলও লার্ব হব্রব। 

সব লক্ষব্রে কতৃয পব্রক্ষি উপি ভ্িসা কব্রি লাইব্রেরিি কখনও উন্নরত হব্রব না, রিরজটাল লাইব্রেরি 
রহব্রসব্রব পরিণত হব্রত পািব্রব না। লপোি উন্নয়ব্রনি জনয সরিরলতভ্াব্রব রিরজটাইব্রজেন এি পব্রক্ষ 
কাজ কিব্রত হব্রব। আজ লাইব্রেরিয়ানিা এত অবব্রহরলত লকন? লাইব্রেরিয়ানব্রেি কমযেক্ষতা এবং 
রিরজটাল জ্ঞান সম্পরকয ত প্রর্ুরি প্রব্রয়াগ কিাি সুব্রর্াগ লনই। ফব্রল আমাব্রেি জ্ঞান এবং েক্ষতা 
সম্পব্রকয  কতৃয পক্ষ অবরহত নন। অব্রনক কমযকতয া জাব্রননও না লর্ লাইব্রেরি লপোজীবীিা বি একটি 
রিগ্রী রনব্রয় লাইব্রেরিয়ান রহব্রসব্রব রনব্রয়াগ প্রাপ্ত হন। প্রোসন এবং  লাইব্রেরিি মব্রধ্য অব্রনক পােযকয। 
প্রোসব্রনি অনযানয কমযকতয াব্রেি সাব্রে লাইব্রেরিয়ানব্রেি রমরলব্রয় প্রাপয মর্যাো ও সুব্রর্াগ লেব্রক বরিত 
কিা হব্রে। লাইব্রেরিয়ানিা তেয ও প্রর্ুরিি লক্ষব্রে পািেেী। তািা সব সময় প্রর্ুরি রনভ্য ি কাব্রজি 
সাব্রে র্ুি িব্রয়ব্রেন। পরিব্রেব্রে সবব্রক্ষব্রে লাইব্রেরিয়ানব্রেি মর্যাো, পেব্রন্নারত, লেল জটিলতা এসব 
সমসযাি সুষু্ঠ সমাধ্ান লহাক এবং সবযপরি রিরজটাল বাংলাব্রেব্রেি  হারতয়াি রহব্রসব্রব সব লেনীি 
লাইব্রেরিগুরল রিরজটাল লাইব্রেরি রহব্রসব্রব রূপরন্তরিত লহাক লসই প্রতযাোয় িইলাম। 

বলখক পরিরির িঃ ওবায়দা ববগম 

 মুখয লাইব্রেরিয়ান,  

পিমাণ ুশরি বকন্দ্র, ঢাকা। 



 

Page | 3  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                           জানয়ুারি সংখ্যা, ২০১৯, ইসযু ১২ 

 

 

 

 

বশাক সংবাদ: ভ্ািব্রতি প্রখযাত গ্রন্থাগাি ও তেযরবজ্ঞানী প্রব্রফসি জিুান 
কৃষ্ণ সিব্রখল আি আমাব্রেি মাব্রে লনই। আজ কলযানী রবশ্বরবেযালব্রয়ি 
এক লসরমনাব্রি হঠাৎ অসুস্্থ হব্রয় পিব্রল হাসপাতাব্রল লনয়াি পব্রে রতরন 
মািা র্ান। বাংলাব্রেব্রেি লপোজীবীগণ একজন রবশ্বস্ত বনু্ধব্রক হািাব্রলা। 
বাংলাব্রেব্রেি লপোজীবীব্রেি পক্ষ লেব্রক তাাঁি রবব্রেহী আত্নাি ও পরিবাব্রিি 
প্ররত সমব্রবেনা জ্ঞাপন কিরে। 

উব্রেখয লর্,কলযাণী রবশ্বরবেযালব্রয় েরনবাি সকাব্রল একটি আব্রলােনা সভ্ায় 
মব্রি বিৃতা লেওয়াি সময় হৃেব্রিাব্রগ আক্রান্ত হব্রয় অবসিপ্রাপ্ত এক অধ্যাপব্রকি মৃতুয রর্ব্রি োিলয 
েিায় রবশ্বরবেযালয় েত্বব্রি। ওই রবশ্বরবেযালব্রয়ি গ্রন্থাগাি রবজ্ঞান রবভ্াব্রগি অবসিপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও 
েিূ রেক্ষা রবভ্াব্রগি প্রািন অরধ্কতয া জিুান কৃষ্ণ সিব্রখল রবশ্বরবেযালব্রয়ি রবেযাসাগি সভ্াগৃব্রহ 
গ্রন্থাগাি রবজ্ঞান সম্পরকয ত েরুেব্রনি একটি জাতীয় আব্রলােনা সভ্ায় বিৃতা রেরেব্রলন। আেমকাই 
রতরন মব্রিি মব্রধ্য অসুস্থ হব্রয় পব্রিন এবং পব্রি র্ান। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাব্রক তরির্রি প্রেব্রম 
কলযাণীি জহিলাল লনহরু হাসপাতাব্রল এবং লসখান লেব্রক গান্ধী লমব্রমারিয়াল হাসপাতাব্রল রনব্রয় র্াওয়া 
হব্রল রেরকৎসকিা তাব্রক মৃত বব্রল লর্ােণা কব্রিন।পব্রি খবি লপব্রয় হাসপাতাব্রল েুব্রট র্ান উপাোর্য 
অধ্যাপক েংকি ক্যমাি লর্াে। ৬৭ বেি বয়সী এই অধ্যাপব্রকি সব্রে কলযাণী রবশ্বরবেযালব্রয়ি রেল 
রনরবি সম্পকয । 

 

 

 

আব্দলু্লাহ আল মাহমুদ (এল.রভ. বেস্ক): বাংলাব্রেে সহ জারতসংর্ভু্ি স্বল্পব্রন্নাত ১২ টি লেব্রেি প্রায় 
১৪০০ গ্রন্থাগারিক, গব্রবেক এবং রেক্ষােীব্রেি রনব্রয় ৩-৭ রিব্রসম্বি সইুজািলযাব্রেি লজব্রনভ্ায় 
আন্তজয ারতক েম সংস্থাি (আইএলও) প্রােব্রন অনুরষ্ঠত হয় গব্রবেণায় রিরজটাল একব্রসস রবেয়ক 
কমযোলা। কমযোলায় অংেগ্রহণকািীিা লেব্রখন রকভ্াব্রব Research4Life এি রিরজটাল সাব্রয়রন্টরফক 
এবং একাব্রিরমক তব্রেয প্রব্রবে এবং অনুসন্ধান কিব্রত হয়। 

স্বব্রপান্ন  বদব্রশি গব্রবষণায় রেরজটাল  ব্রযয প্রব্রবশ রবষয়ক কমমশালা অনরুি  

ভািব্র ি প্রখযা  গ্রন্থাগাি ও  যযরবজ্ঞানী ে. জিুান কৃষ্ণ সিব্রখল 
সযাি আি বনই 
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কমযোলাটি পরিোলনা কব্রিন Technology Bank for the Least Developed Countries 
(TBLDC) এি বযবস্থাপনা পরিোলক। এব্রত অংেগ্রহণকািীিা Research4Life এি রিব্রসাসয সম্পব্রকয  
রবেে জ্ঞানাজয ন কব্রিন এবং এই সুরবধ্াগুব্রলা অজয ব্রনি লক্ষব্রএ তাব্রেি বাধ্াসমূহ রনব্রয় আব্রলােনা 
কব্রিন। অংেগ্রহণকািী অনযানয লেেগুব্রলা হব্রলা ভূ্টান, বুরকয না ফাব্রসা, লাইব্রবরিয়া, মাোগাোি, 
মালাউই, লমাজারম্বক, লনপাল, রুয়াো, লসব্রনগাল, উগাো, ইউনাইব্রটি রিপাবরলক অব তানজারনয়া 
ফাব্রসা। 

 

 

 

রেহাবুল আলম (মামুন রবশ্বাস) গত ২৬/১২/২০১৮ তারিব্রখ 
পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রর্ুরি রবশ্বরবেযালব্রয়ি লিপুটি লাইব্রেরিয়ান 
পব্রে লর্াগোন কব্রিব্রেন। রতরন িাজোহী রবশ্বরবেযালব্রয়ি 
ইনফিব্রমেন সাব্রয়ন্স এে লাইব্রেরি মযাব্রনজব্রমন্ট রবভ্াব্রগি ২য় 
বযাব্রেি রেক্ষােী। বতয মান কমযস্থব্রল লর্াগোব্রনি পূব্রবয রতরন োন্ত-
মারিয়াম ইউরনভ্ারসযটি অব রক্রব্রয়টিভ্ লটকব্রনালরজব্রত লিপুটি 
লাইব্রেরিয়ান পব্রে কমযিত রেব্রলন।  

লাইব্রেরিয়ান ভ্ব্রয়ব্রস পরিবাব্রিি পক্ষ লেব্রক তাব্রক উষ্ণ 
অরভ্নন্দন। 

পটুয়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযরুি রবশ্বরবদযালব্রয় বেপটুি লাইব্রেরিয়ান পব্রদ 
রশহাবুল আলম-এি বযাগদান 



 

Page | 5  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                           জানয়ুারি সংখ্যা, ২০১৯, ইসযু ১২ 

 

 

 

 

নূি লমাহািে লগালাম লনওয়াজ ইস্ট ওব্রয়স্ট 
ইউরনভ্ারসযটি লাইব্রেরি সাক্যয ব্রলেন অরফসাি রহব্রসব্রব 
লর্াগোন কব্রিব্রেন। রতরন িাজোহী রবশ্বরবেযালব্রয়ি 
ইনফিব্রমেন সাব্রয়ন্স এে লাইব্রেরি মযাব্রনজব্রমন্ট 
রবভ্াব্রগি ২০১২-১৩ রেক্ষাবব্রেযি রেক্ষােী। জনাব 
লনওয়াজ ২০১৬ সাব্রল রবএসএস (অনাসয) এবং ২০১৭ 
সাব্রল এমএসএস পিীক্ষায় সফলভ্াব্রব উত্তীণয লহান।  

লাইব্রেরিয়ান ভ্ব্রয়স পরিবাব্রিি পক্ষ লেব্রক তাব্রক 
অরভ্নন্দন। 

 

 

 

বতয মাব্রন আন্তজয ারতক পর্যাব্রয় র্তগুব্রলা 
সারহতয পুিোি িব্রয়ব্রে, তাি মব্রধ্য 
ইন্টািনযােনাল িাবরলন রলটািারি অযাওয়ািয  
রবব্রেেভ্াব্রব গুরুত্বপূণয। অেযমূব্রলয লসটি এক 
লাখ ইউব্রিা এবং বই রনবযােব্রন রবব্রেে 
পদ্ধরত োকায় এই পুিোিটি পুব্রিা েরুনয়াি 
সারহতযাব্রমােীব্রেি নজি কািব্রত সক্ষম 
হব্রয়ব্রে। ১৯ নব্রভ্ম্বি লর্ারেত হব্রয়ব্রে ২০১৯ 
সাব্রল প্রব্রেয় পুিোব্রিি প্রােরমক তারলকা। 
এব্রত লমাট ১৪১টি উপনযাব্রসি নাম লর্ােণা 
কিা হব্রয়ব্রে। অেযাৎ লমাট ১৪১টি উপনযাস পুিোব্রিি রবরধ্ অনুর্ায়ী জমা পব্রিব্রে। সব মহাব্রেব্রেি 
ইংব্রিরজব্রত ললখা বা ইংব্রিরজব্রত অনুবাে কিা উপনযাসগুব্রলাি মব্রধ্য ওই েীর্য তারলকায় িব্রয়ব্রে ১২টি 
কানািীয় উপনযাসও। উব্রেখ কিা লর্ব্রত পাব্রি, এ পর্যন্ত েজুন কানািীয় ঔপনযারসক গত ২২ বেব্রি 
এই পুিোব্রি ভূ্রেত হব্রয়ব্রেন। আগামী বেব্রিি ৪ এরপ্রল লর্ােণা কিা হব্রব ১০টি উপনযাব্রসি সংরক্ষপ্ত 
তারলকা এবং ১২ জনু লর্ােণা হব্রব েূিান্ত পুিোি।এই পুিোব্রিি তত্ত্বাবধ্াব্রন িব্রয়ব্রে িাবরলন রসটি 

ডাবরলন সারিত্য পিুস্কাি ও কানাডাি প্রেক্ষাপট 

নূি বমাহাম্মদ বগালাম বনওয়াজ ইস্ট ওব্রয়স্ট ইউরনভারসমটি লাইব্রেরি 
সার্কম ব্রলশন অরিসাি রহব্রসব্রব বযাগদান 
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কাউরন্সল। শুরুব্রত পুিোিটিি নাম ইন্টািনযােনাল আইএমরপএরস িাবরলন রলটািারি অযাওয়ািয  
োকব্রলও ২০১৫ সাল লেব্রক এটি বতয মান নাম গ্রহণ কব্রিব্রে। পৃরেবীি ১৭৭টি লেব্রেি ৪০০টি 
লাইব্রেরি রসব্রস্টম এই পুিোব্রিি জনয উপনযাব্রসি মব্রনানয়ন কব্রি োব্রক। েতয  একটিই—উপনযাসটি হব্রত 
হব্রব ইংব্রিরজ ভ্াোয় ললখা অেবা অনয লর্ব্রকাব্রনা ভ্াো লেব্রক ইংব্রিরজ ভ্াোয় অনূরেত। জারনব্রয় 
িাখা লর্ব্রত পাব্রি, অনূরেত লকাব্রনা উপনযাস পুিোব্রিি জনয রবব্রবরেত হব্রল মূল ললখক পান ৭৫ 
হাজাি ইউব্রিা এবং অনুবােক পান ২৫ হাজাি। সংগঠব্রনি ওব্রয়বসাইট বলব্রে, এ পর্যন্ত লমাট নয়বাি 
অনূরেত উপনযাস েূিান্ত পুিোি লপব্রয়ব্রে। 

এই পুিোব্রিি জনয মব্রনানীত বইগুব্রলা ওই বেব্রিই প্রকারেত হওয়াি েিকাি হয় না। লর্মন ২০১৯ 
সাব্রলি জনয মব্রনানীত বইগুব্রলা প্রকাব্রেি সময়কাল হব্রলা ২০১৭ সাব্রলি ১ জানুয়ারি লেব্রক ৩১ 
রিব্রসম্বি পর্যন্ত। অনুবাব্রেি লক্ষব্রে অনুবাে গ্রন্থটি প্রকাব্রেি সাল ওই একই। তব্রব মূল গ্রন্থ ২০১৩ 
সাব্রলি ১ জানুয়ারি লেব্রক ২০১৭ সাব্রলি ৩১ রিব্রসম্বি পর্যন্ত হব্রত হব্রব। 

েলরত বেি লর্ ১৪১টি উপনযাব্রসি নাম েূিান্তভ্াব্রব মব্রনানয়ন লেওয়া হব্রয়ব্রে লসগুব্রলা এব্রসব্রে ৪১টি 
লেব্রেি ১১৫টি েহব্রিি ১৬টি ভ্াো লেব্রক। এবাব্রিি েীর্য তারলকায় কানািীয় ১২টি উপনযাস োিা 
িব্রয়ব্রে অব্রেরলয়াি ১৪টি, রনউরজলযাব্রেি েটুি, আব্রমরিকাি ৪০টি, ইংলযাব্রেি ১৮টি ও অনূরেত 
৩৯টি উপনযাস। 

রবশ্বখযাত লর্ ঔপনযারসকব্রেি বই এবাব্রিি েীর্য তারলকায় িব্রয়ব্রে তাাঁিা হব্রলন—সালমান রুেেী, রপটাি 
কযাব্রি, জব্রয়স কযািল ওটস প্রমুখ। গত আিাই েেব্রক রবশ্বখযাত লর্সব ললখক এই পুিোিটি র্ব্রি 
তুব্রলব্রেন তাব্রেি মব্রধ্য িব্রয়ব্রেন লহতয া মুলাি (১৯৯৮), ওিহান পামুক (২০০৩) প্রমুখ। 

পাঠব্রকি সুরবধ্াি জনয জারনব্রয় িাখা লর্ব্রত পাব্রি, েলরত বেব্রিি ১৩ জনু ২০১৮ সাব্রলি 
ইন্টািনযােনাল িাবরলন রলটািারি অযাওয়ািয  লর্ােণা কিা হয়, লসটি লপব্রয়ব্রেন স্বাগরতক লেে 
আয়ািলযাব্রেি ঔপনযারসক মাইক মযাককিমযাক। পুিোিপ্রাপ্ত উপনযাসটিি নাম ‘লসালাি লবানস’। 
গত পুিোব্রিি জনয লমাট ১৫০টি উপনযাসব্রক েীর্য তারলকায় িাখা হব্রয়রেল। লোলজন কানািীয় 
ঔপনযারসক ওই তারলকায় লর্াগ হব্রলও লসিা েব্রে তাাঁব্রেি লকউ স্থান পানরন। গতবাব্রিি েীর্য 
তারলকায় রেব্রলন আব্রনাে ইিারন, মযাব্রিরলন রেব্রয়ন, কযােরিনা ভ্যািব্রমট এবং রলসা মুব্রিি মব্রতা 
খযারতমান কানািীয় ঔপনযারসক। গত বেি সবব্রেব্রয় লবরে লর্ উপনযাসটি মব্রনানয়ন লপব্রয়রেল 
লসটিি িেরয়তা হব্রলন পারকস্তাব্রনি মহরসন হারমে। আি উপনযাসটি হব্রলা ‘এরিট ওব্রয়স্ট’। এই 
উপনযাসটি েলরত বেিও সবযারধ্ক লমাট নয়টি লাইব্রেরি লেব্রক মব্রনানয়ন লপব্রয়ব্রে।কানািাি লর্ 
কব্রয়কটি লাইব্রেরি বযবস্থা এই পুিোব্রিি জনয বই মব্রনানয়ন রেব্রয় োব্রক লসগুব্রলা হব্রলা—টিব্রন্টা, 
ভ্যাঙু্কভ্াি, উইরনব্রপগ, কযালব্রগরি, হযারলফযাি, অব্রটায়া, লসইন্ট জন, রনউ ফাউেলযাে অযাে 
লাবিািি, লকপ লেটন প্রভৃ্রত েহব্রিি পাবরলক লাইব্রেরি। টিব্রন্টা পাবরলক লাইব্রেরি লেব্রক লর্ 
রতনটি উপনযাব্রসি নাম এবাি মব্রনানয়ন লেওয়া হব্রয়রেল, লসগুব্রলা হব্রলা লিরভ্ি েযারিয়ারেি 
‘োোি’, এরলস মযাকিিমব্রটি ‘েয নাইনে আওয়াি’ এবং পূব্রবযারেরখত মহরসন হারমব্রেি ‘এরিট 
ওব্রয়স্ট’। র্রেও ‘োোি’ োিা বারক েটুিই অকানািীয় ললখব্রকি িরেত। ‘োোি’ উপনযাসটি 
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২০১৭ সাব্রল ৫০ হাজাি িলাব্রিি িজাসয িাইটািস ট্রাস্ট রফকোন পুিোি রজব্রতরেল। বৃহত্তি টিব্রন্টা 
েহব্রিি োিবব্রিা এলাকাি লপ্রক্ষাপব্রট িরেত ওই উপনযাসটি েলরত বেি ১০ হাজাি িলাি মূব্রলযি 
টিব্রন্টা বুক অযাওয়ািয ও লপব্রয়ব্রে। জানা র্ায়, কানািাি লমাট পাাঁেটি লাইব্রেরি েলরত বেি 
‘োোি’-এি নাম পাঠিব্রয়ব্রে। 

কানািা লেব্রক পাঠাব্রনা অনয লর্ সব উপনযাস তারলকায় িব্রয়ব্রে লসগুব্রলা হব্রলা—ইব্রিন িরবনসব্রনি 
‘সন অব অযা রট্রকস্টাি’, বািবািা গওরিি ‘রলটল রসস্টাি’, ওয়াইন জনব্রস্টাব্রনি ‘ফাস্ট¯লনা 
লাস্ট লাইট’, কযােরলন উইন্টাব্রিি ‘লস্ট ইন লসব্রেম্বি’, ওমি আল আকাব্রেি ‘আব্রমরিকান 
ওয়াি’, জযারন েযাব্রেি ‘ড্রাগন ররংস লিাি’, লজাব্রয় ললই রপটািসব্রনি ‘লনকস্ট ইয়াি ফি 
রসওি’, গযারি করলব্রন্সি ‘েয লাস্ট রবওেুক’, জসরলন পাব্রিি ‘আনসাব্রটয ন ওব্রয়টস অযাে 
রমজািস’, রেব্রগট কযারনব্রেি ‘েয লগ্রব্রটস্ট রহটস অব ওয়ানিা লজইনস’ এবং ইলান মাসতাই 
িরেত ‘অল আওয়াি িং টুব্রিজ’ ইতযারে। আরেবাসী ললখক ইব্রিন িরবনসন রবরভ্ন্ন সারহতয 
পুিোব্রিি সংরক্ষপ্ত তারলকায় োকা োিাও ২০১৭ সাব্রল ৫০ হাজাি িলাি মূব্রলযি লফব্রলারেপ 
লপব্রয়রেব্রলন। এই তারলকাি বাইব্রি েরক্ষণ লকারিয়াি একটি উপনযাব্রসি অনুবােক রহব্রসব্রব ভ্যাঙু্কভ্াব্রিি 
অনুবােক জযাব্রনট হব্রেি নাম প্রােরমক তারলকায় িব্রয়ব্রে। 

এবাি আসা র্াক এই পুিোপ্রাপ্ত কানািীয় েইু ললখক প্রসব্রে। প্রেমবাি কানািাি র্ব্রি পুিোিটি 
আব্রস ২০০১ সাব্রল। লসবাি পুিোিটি পান ‘লনা লগ্রট রমসরেফ’ উপনযাব্রসি ললখক অযারলব্রস্টয়াি 
মযাকরলব্রয়ি (১৯৩৬-২০১৪)। অযারলব্রস্টয়াি সািা জীবব্রন ওই একটি উপনযাসই রলব্রখরেব্রলন লর্টি 
মর্যাোবান এই পুিোিটি পায়। ওই উপনযাসটি োিাও অযারলব্রস্টয়াি রলব্রখব্রেন লগাটা রবব্রেক 
লোটগল্প। এি আব্রগ প্রেম বেি ১৯৯৬ সাব্রল লর্ কানািীয় ললখব্রকি নাম সংরক্ষপ্ত তারলকায় রেল 
রতরন হব্রলন লজন উরুকহাটয , তাাঁি উপনযাব্রসি নাম রেল ‘অযাওব্রয়’। লজন রকন্তু পব্রিি বেি 
রবোিমণ্ডলীি সেসয রহব্রসব্রবও োরয়ত্ব পালন কব্রিন। ১৯৯৯ সাব্রল আব্রিকজন কানািীয় ললখকব্রক 
রবোিক রহব্রসব্রব আমিা লপব্রয়রে। রতরন হব্রলন রবপুলসংখযক প্রবন্ধগ্রন্থ ও উপনযাব্রসি ললখক ও 
স্বনামধ্নয সম্পােক আলবাব্রতয া মযানগুব্রয়ল। 

এিপি মাগযাব্রিট অযাটউব্রিি নাম ১৯৯৮ (এরলয়াস লগ্রস) এবং ২০০২ (েয ব্লাইে অযাসারসন) 
সাব্রল লমাট েইুবাি সংরক্ষপ্ত তারলকায় উঠব্রলও রতরন পুিোি পানরন। ১৯৯৮ সাব্রল গাই 
লিোিব্রহব্রগি নামও সংরক্ষপ্ত তারলকায় রেল। গাইব্রয়ি উপনযাস রেল ‘েয ইংরলেমযানস বয়’। 
১৯৯৭ ও ২০০৪ সাব্রল সংরক্ষপ্ত তারলকায় রেব্রলন িরহনতন রমরি। ‘অযা ফাইন বযালান্স’ এবং 
‘ফযারমরল মযাটািস’-এি মব্রতা বহুল আব্রলারেত উপনযাস হব্রলও রতরনও পুিোিটি পানরন। 
রিতীয়বাি কানািায় পুিোিটি আব্রস ২০০৮ সাব্রল, িাওই লহজ পান তাাঁি উপনযাস ‘রি রনব্রিাজ 
লগম’-এি জনয। লসটি রেল িাওইব্রয়ি ললখা প্রেম গ্রন্থ। এই ললখব্রকি েতুেয উপনযাস ‘বইরুত 
লহলফায়াি লসাসাইটি’ রনব্রয় বতয মাব্রন েলব্রে বযাপক আব্রলােনা। ইরতমব্রধ্য অনয লর্ সব কানািীয় 
ললখব্রকি নাম সংরক্ষপ্ত উব্রঠব্রে, তাাঁিা হব্রলন লিরনস বক (২০০৩), িগলাস ললাভ্াি (২০০৫), 
ফ্রারন্সস ইতারন (২০০৫), টমাস লহায়ািটন (২০০৬), মাইব্রকল ক্রারম (২০১১) এবং লিরভ্ি 
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বাব্রগযন (২০১২) প্রমুখ। উপনযাসগুব্রলা হব্রলা র্োক্রব্রম—‘েয অযাে গাব্রিয ন’, ‘এব্রল’, ‘রিব্রফরনং’, 
‘ললাব্রগারগ্রফ’, ‘গযাব্রলাি’ ‘েয মযাটাি উইে মরিস। 

ইন্টািনযােনাল িাবরলন রলটািারি অযাওয়াব্রিয  সংরক্ষপ্ত তারলকায় আসা বা েূিান্তভ্াব্রব জয়ী ললখকব্রেি 
প্রকােকব্রেি োব্রক রবব্রেে রকেু োরয়ত্ব। শুরুব্রত ১২ করপ বই পাঠিব্রয় কাজ শুরু হব্রলও সংরক্ষপ্ত 
তারলকায় অন্তভু্য ি হব্রল প্রকােক ৬০ করপ বই জমা রেব্রত বাধ্য োব্রকন। আি লর্ বইটি েূিান্ত হয়, 
লসটিি প্রকােকব্রক পুিোব্রিি আব্রয়াজকব্রেি কাব্রে তাি ৩০০ করপ বই লপ াঁব্রে রেব্রত হয়। 

 যয সূত্র:  প্রযম আব্রলা (goo.gl/yLUNoX) 

 

 

ঈদ-ই-আরমন (এল. রভ. বেস্ক): নেয সাউে ইউরনভ্ারসযটি লাইব্রেরি 
এবং এন.এস.ইউ ললাবাল লহলে ইনরস্টটিউট লর্ েভ্াব্রব আগামী ১৯ 
জানুয়ারি ২০১৯ লেব্রক োি সপ্তাহ বযাপী সাইরন্টরফক িাইটিং-এি 
উপি একটি প্রব্রফেনাল সাটিয রফব্রকট লকাব্রসযি আব্রয়াজন কিব্রত র্াব্রে। 
এই লকাব্রসযি প্রধ্ান উব্রেেয অংেগ্রহণ কািীব্রেি উন্নত মাব্রনি গব্রবেণা 
পে, এসাইনব্রমন্ট, রেরসস লপপাি ললখাি সামেয বািাব্রনা। উি 
সাটিয রফব্রকব্রট লকাব্রসয অংে গ্রহণকািীব্রেি Scopus, Mendeley, End-Note, Turnitin, MyAthens 
এবং Grammerly সম্পব্রকয  হাব্রত কলব্রম লেখাব্রনা হব্রব।   

লপ্রাগ্রাম-এ অংেগ্রহণ রফ: 

 এন.এস.ইউ এি অংেগ্রহণকািীব্রেি জনয= ৫০০০/- টাকা 
 বরহিাগত অংেগ্রহণকািীব্রেি জনয= ৮০০০/- টাকা 

রবস্তারিত জানব্রত রভ্রজট করুন: http://library.northsouth.edu/newsevent.php 

 

 

 

মনজরুুল হক: এমন এক সময় রেল র্খন গ্রন্থাগািব্রক ‘লষ্টাি হাউজ’নাব্রম 
অরভ্রহত কিা হত। অেযাৎ লর্খাব্রন বই-পুস্তক শুধ্ুমাে সংিক্ষণ কিা হত। 
রকন্তু আধ্ুরনক র্ুব্রগ এব্রস গ্রন্থাগাি সম্পব্রকয  এ ধ্ািণা এব্রকবাব্রিই পাব্রে লগব্রে। 
এখন গ্রন্থাগাি বলব্রত এমন একটি সামারজক প্ররতষ্ঠানব্রক বুোয়, লর্খাব্রন 
তাৎক্ষরনক বা ভ্রবেযব্রত বযবহাব্রিি উব্রেব্রেয বই, পে-পরেকা, পােুরলরপ, 
সামরয়কী, োটয , মযাপ, ললাব, রফল্ম, মাইব্রক্রারফল্ম, মাইব্রক্ররফস, মব্রনাগ্রাফ, 

গ্রন্থাগারিক ও সিকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি প্রপশাি পেমর্ যাো, সামাজজক মর্ যাো, িাষ্ট্রীয় 

মর্ যাোি বাাঁধা সমবূ্রিি ত্াজিক আব্রলাচনা 

নযম সাউয ইউরনভারসমটিব্র  Scientific Writing এি উপি প্ররশক্ষব্রণি আব্রয়াজন 
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লিকিয , রেে, নকো, কযাব্রসট, স্লাইি, রিে, ইন্টািব্রনট, করম্পউটািসহ অনযানয আধ্ুরনক তেয 
সামগ্রী ও অরিও রভ্জযুয়াল সামগ্রী পরিকরল্পত ও সুষু্ঠভ্াব্রব রনয়রমত সংগ্রহ, সংিক্ষণ, লেণীকিণ ও 
রবতিব্রণি জনয সারজব্রয় িাখা হয় এবং প্রব্রয়াজব্রন বযবহািকািীব্রেি মাব্রে রবতিণ কিা হয় তাব্রক 
গ্রন্থাগাি বলা হয়। খুব সংরক্ষপ্তভ্াব্রব বলব্রত লগব্রল গ্রন্থাগাি হল জ্ঞান সংগ্রহ ও রবতিণ লকন্দ্র। এক 
কোয় সভ্যতাি ধ্ািক, বাহক ও েপযণ হল গ্রন্থাগাি। রেক্ষা র্খন জারতি লমরুেণ্ড তখন গ্রন্থাগাি 
রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি লমরুেণ্ড। গ্রন্থাগাি সাম্প্ররতক সমব্রয় এব্রস আি শুধ্ু গ্রন্থাগাি রহব্রসব্রব পরিরেত 
লনই। এখন গ্রন্থাগাি ও িক্যব্রমব্রন্টেন লকন্দ্র বা গ্রন্থাগাি ও তেয লকন্দ্র নাব্রম লবেী পরিরেত। 

গ্রন্থাগাি লর্মন সামারজক প্ররতষ্ঠান রহসাব্রব লেব্রেি সুরেরক্ষত নাগরিক উপহাি রেব্রয় োব্রক। অনযরেব্রক 
লতমরন গ্রন্থাগাি একটি লেব্রেি সারবযক সাংেৃরতক রবকােগত মান রনধ্যািব্রণি সূেক রহসাব্রব রবব্রবরেত 
হয়। আবাি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি লক্ষব্রে গ্রন্থাগািব্রক রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি প্রাণব্রকন্দ্র বা হৃৎরপে বলা হয়। 
একটি প্ররতষ্ঠাব্রনি রেক্ষাি পরিব্রবে ও এি গুণগতমান ঐ রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি গ্রন্থাগাি বযবহাব্রিি প্রাণ 
স্পন্দব্রনি মাধ্যব্রমই প্রকাে পায়। লেব্রেি নাগরিকব্রেি জনয আনুষ্ঠারনক রেক্ষা বা জীবনবযাপী রেক্ষা 
এবং প্ররেক্ষণ, গব্রবেণা, নীরত ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রেক্ষা গ্রহব্রণ গ্রন্থাগাি ও তেযব্রকব্রন্দ্রি ভূ্রমকা 
অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজয ারতক লর্াগাব্রর্াব্রগি মাধ্যব্রম জ্ঞান ও তেয সহজলভ্য কিাি 
োরয়ত্ব হল গ্রন্থাগাি ও তেয লকব্রন্দ্রি। গ্রন্থাগাি হব্রে জ্ঞান-রবজ্ঞান ও সভ্যতাি বাহন এবং একটি 
জারতি মুক্যট স্বরূপ। র্ুগ র্ুগ ধ্ব্রি সরিত জ্ঞাব্রনি ভ্াণ্ডাি নতুন প্রজব্রন্মি কাব্রে তুব্রল ধ্িব্রত এবং 
লেব্রেি জ্ঞানরভ্রত্তক সমাজ রবরনমযাব্রন গ্রন্থাগাব্রিি ভূ্রমকা তাই অতযন্ত গুরুত্বপূণয। প্রারতষ্ঠারনক ও 
অপ্রারতষ্ঠারনক উভ্য় প্রকাি রেক্ষাি লক্ষব্রে গ্রন্থাগাব্রিি ভূ্রমকা বণযনাতীত। জীবনবযাপী রেক্ষা অজয ব্রনি 
একমাে প্রারতষ্ঠারনক মাধ্যম হব্রে গ্রন্থাগাি। গ্রন্থাগাি সামগ্রীব্রক বযবহাি উপব্রর্াগী কব্রি পাঠব্রকি 
কাব্রে উপস্থাপন কিাি জনয প্রায় সািা বেিই গ্রন্থাগাি লপোজীরবব্রেি রনিলস পরিেম কিব্রত হয়। 
রকন্তু আজও আমিা আমাব্রেি কব্রমযি লপোগত মর্যাো, সামারজক মর্যাো, িাষ্ট্রীয় মর্যাো পাইরন। 
এমনরক সুন্দিভ্াব্রব জীবন ধ্ািব্রনি জনয অনযানয লপোজীরবব্রেি মত লবতন লেলও পায়রন। িাষ্ট্র 
এখনও আমাব্রেিব্রক লসইভ্াব্রব মূলযায়ন কব্রিরন রবধ্ায় সমাব্রজ আমাব্রেি লপো এখনও এত অবব্রহরলত। 
আমিা জারন িাষ্ট্রীয়ভ্াব্রব পৃষ্ঠব্রপােকতা োিা লকান প্ররতষ্ঠাব্রনি লর্মন উন্নয়ন র্ব্রট না; লতমরন লকান 
লপোিও সামারজক স্বীকৃরত ও মর্যাো বৃরদ্ধ পায় না। আমাব্রেি লপোগত মর্যাো, সামারজক মর্যাো, 
িাষ্ট্রীয় মর্যাো, ও সিানজনক লবতন লেল প্রারপ্তি অনযতম ও একমাে বাাঁধ্া হল আমাব্রেি রেক্ষা 
মন্ত্রণালয় ও মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তি কতৃয ক এক এক সময় একএক ধ্িব্রনি পিস্পি 
রবব্রিাধ্ী নীরতমালা ও প্রজ্ঞাপন জারি কব্রি আমাব্রেিব্রক মর্যাোি রেক লেব্রক অব্রনক রপেব্রন লফব্রল 
লিব্রখব্রে। লসকািব্রণই র্ুগ র্ুগ ধ্ব্রি আমিা অবব্রহরলত হব্রয় এক মানরসক র্ন্ত্রণা ও হীন মনযতা রনব্রয় 
গ্রন্থাগাি লসবা রেব্রয় লর্ব্রত বাধ্য হরে। রবরভ্ন্ন রেক্ষা করমেন বা জাতীয় রেক্ষানীরত র্খন প্রণয়ন 
কিা হয় তখন সব করমেনই আমাব্রেি মর্যাো ও লবতন লেল সম্পব্রকয  সুন্দি সুন্দি সুপারিে কব্রি 
োব্রকন। রকন্তু রেক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তি র্খন লকান প্রজ্ঞাপন 
জারি কব্রি তখন আি আমাব্রেি মর্যাোি বা লবতন লেব্রলি কো মব্রন োব্রক না। রনব্রেি রবরভ্ন্ন 
সমব্রয়ি করমেব্রনি সুপারিে, রেক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তব্রি 
প্রজ্ঞাপনগুব্রলা লক্ষয কিব্রল তা খুব সহব্রজই লবাো র্াব্রব। 
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বাংলাব্রেে স্বাধ্ীন হবাি পব্রি ১৯৭২ সাব্রল ক্যেিত-ই-লখাোি লনতৃব্রত্ব সবযপ্রেম রেক্ষা করমেন গঠন 
কিা হয়। লসখান লেব্রক ২০১০সাব্রল জাতীয় রেক্ষানীরত প্রকারেত হবাি সময় পর্যন্ত র্তগুব্রলা রেক্ষা 
করমেন গঠিত হব্রয়ব্রে তাি প্রব্রতযকটিব্রত রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি জনয লর্মন গ্রন্থাগাব্রিি প্রব্রয়াজনীয়তাি 
কো বলা হব্রয়ব্রে, লতমরন গ্রন্থাগারিকতাি মান উন্নয়ব্রনি জনয ইনরষ্টটিউট স্থাপন কিা, উন্নত 
প্ররেক্ষব্রণি বযবস্থা কিা, গ্রন্থাগারিকব্রেি লবতন বৃরদ্ধ কিা সহ অনযানয সূব্রয়াগ সুরবধ্াি কো বলা 
হব্রয়ব্রে। রকন্তু আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পরকয ত লকান সুপারিেমালাই বাস্তবায়ন হয়রন। 
লস কািব্রণই বাংলাব্রেব্রেি েুল, কব্রলজ ও মাদ্রসাি গ্রন্থাগািসমূহ ও গ্রন্থাগারিকতা লপোি এই লবহাল 
অবস্থা। আমিা জারন িাষ্ট্রীয়ভ্াব্রব পৃষ্ঠব্রপােকতা োিা লকান প্ররতষ্ঠাব্রনি লর্মন উন্নয়ন র্ব্রট না; 
লতমরন লকান লপোিও সামারজক স্বীকৃরত ও মর্যাো বৃরদ্ধ পায় না। একমাে মরনরুজ্জামান 
রেক্ষাকরমেন-২০০৩ এ গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি লপোজীরবব্রেি সম্পব্রকয  এক র্ুগান্তকািী সুপারিে কব্রি 
রেব্রলন। 

 

মরনরুজ্জামান রশক্ষাকরমশন-২০০৩ এি সুপারিশমালা রনম্নরূপ রিল- 

১) উচ্চ মাধ্যরমক কব্রলজ ও সমমাব্রনি প্ররতষ্ঠানগুব্রলাব্রত গ্রন্থাগারিক ১ম লেরণ-১জন, 
সহকািী গ্রন্থাগারিক-২য় লেরণ-১জন ও বুক সটাি-৪েয লেরণ-১জন পে সৃরষ্টি কো সুপারিে 
কিা হব্রয়ব্রে। 

২) সিকারি অনাসয কব্রলব্রজি জনয সহকািী অধ্যাপব্রকি সমতুলয ১জন রসরনয়ি গ্রন্থাগারিব্রকি 
পে ও নাতব্রকাত্তি কব্রলজগুব্রলাব্রত রসরনয়ি গ্রন্থাগারিক ও সহব্রর্াগী অধ্যাপব্রকি সমতুলয ১জন 
প্রধ্ান গ্রন্থাগারিক পে সৃরষ্টি কো বলা হব্রয়ব্রে। 

৩) সিকারি লবসিকারি উভ্য় রিরগ্র কব্রলব্রজি একই স্টারফং পযাটানয অনুসিণ কিব্রত বলা 
হব্রয়ব্রে। 
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৪) প্ররতটি রবভ্াগীয় েহব্রি অবরস্থত পাবরলক রবশ্বরবেযালয়গুব্রলাব্রত গ্রন্থাগাি ও তেয রবজ্ঞান 
োলুি কো বলা হব্রয়ব্রে। 

জা ীয় রশক্ষানীর -২০০৯ (খসড়া) ও ২০১০:   

জাতীয় রেক্ষানীরত-২০০৯ ও ২০১০ এ গ্রন্থাগাি পরিব্রেব্রে গ্রন্থাগারিকব্রেি লবতন কাঠাব্রমা ও মর্যাো 
সম্পব্রকয  মাে রতনটি সুপারিে কিা হব্রয়ব্রে। লর্মন- 

১) মাধ্যরমক েুল ও কব্রলব্রজ উন্নত ও আধ্ুরনক মাব্রনি গ্রন্থাগাি প্ররতষ্ঠাি কিা, 
গ্রন্থাগারিব্রকি পে সৃরষ্ট এবং গ্রন্থাগািকমীব্রেি লবতন কাঠাব্রমা রবরভ্ন্ন স্তব্রি লর্ রিকীকিণ কিা 
হব্রব। সিকাি কতৃয ক গ্রন্থাগাব্রিি জনয বারেযক মঞ্জরুি লেয়া হব্রব। 

২) প্রব্রতযক রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন গ্রন্থাগারিক, সহ গ্রন্থাগারিকসহ অনযানয পে সৃরষ্ট কিা ও তাব্রেি 
র্োেয মর্যাো রনধ্যািণ কিা হব্রব। 

৩) গ্রন্থাগাব্রি কমযিত কমযকতয া-কমযোরিব্রেি পব্রোন্নরতি সূব্রর্াগ বৃরদ্ধ কিা হব্রব। 

আজ র্রে এই সুপারিেমালা বাস্তবায়ন কিা লর্ত তব্রব আমাব্রেি অরধ্কাংে সমসযা সমাধ্ান হব্রয় 
লর্ত বব্রল আরম মব্রন করি।  জারন না এসমস্ত সুপারিেমালা র্খন প্রকারেত হব্রয় রেল তখন 
আমাব্রেি লনতৃবৃন্দিা লকন আব্রন্দালন কব্রিনরন এিকম সুপারিেমালাগুব্রলা বাস্তবায়ন কিাি জনয। 
আমিা সহকািী গ্রন্থাগারিব্রকিা প্রেম লর্ নীরতমালাি লবিাজাব্রল আটব্রক পরি লসটি হল ১৯৭৭ সাব্রলি 
নীরতমালা। ১৯৭৭ সাব্রলি নীরতমালায় আমাব্রেিব্রক রেক্ষক রহসাব্রব রেক্ষক প্ররতরনরধ্ রনবযােব্রন 
অংেগ্রহণ কিাি সূব্রর্াগ না িাখায় লসখান লেব্রকই আমিা েিম অবব্রহলা ও বিনাি স্বীকাি হব্রয় 
োকরি কিরে এবং একপ্রকাি হতাো, রবেতকি পরিরস্থরত, মানরসক র্ন্ত্রণা ও হীনমনযতা রনব্রয় 
গ্রন্থাগাি লসবা রেব্রয় লর্ব্রত বাধ্য হরে। ১৯৭৭ সাব্রলি নীরতমালাি লসই অংেটুক্য রনেরূপ- 

 নীর মালা ১৯৭৭: Governing Bodies of Non-Government Intermediate Colleges- 
Regulations-1977 এি ১৬ ধ্ািায় Mode on election of representatives of the teaching 
staff এি ২ উপধ্ািায় বলা হব্রয়ব্রে,`The principal shall sent to all Members of the 
teaching staff including the physical Instructor and Demonstrators…’ এখাব্রনও Assistant 
Librarian েব্দটি সংব্রর্ারজত না োকায় লর্ লকান রেক্ষাগত লর্াগযতা সম্পন্ন সহকািী গ্রন্থাগারিক 
ইন্টািরমরিব্রয়ট কব্রলব্রজ োকরি কব্রিন না লকন রতরন রেক্ষব্রকি মর্যাো পাওয়াব্রতা েবূ্রিি কো 
রতরন রেক্ষক স্টাফ রহসাব্রবও গণয হব্রবন না। এই নীরতমালা জারিি ফব্রল লকান লকান কব্রলব্রজ 
রেক্ষক হারজিা লিরজষ্টাব্রি সই কিা, রেক্ষক প্ররতরনরধ্ রনবযােব্রন লভ্াটারধ্কাি প্রব্রয়াগ কিা, 
কব্রলব্রজি রবরভ্ন্ন করমটিব্রত সেসয হওয়া, রবরভ্ন্ন পিীক্ষাি রিউটি কিা, োকরিব্রত লর্াগোব্রনি 
রভ্রত্তব্রত রসরনয়ি না হওয়াসহ নানারবধ্ রবেব্রয় সহকািী গ্রন্থাগারিক ও রেক্ষকব্রেি মব্রধ্য িব্রেি 
সৃরষ্ট হয়। কািণ উি নীরতমালায় আমাব্রেি লভ্াটারধ্কাি প্রব্রয়াব্রগি ক্ষমতা না োকায় রেক্ষকব্রেি 
েরৃষ্টব্রত আমিা রেক্ষক নই। 
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এই নীরতমালাি এই অংেটুক্য সহকািী গ্রন্থাগারিব্রকি লক্ষব্রে রেক্ষকিা এখনও পর্যন্ত প্রব্রয়াগ কব্রি 
োব্রকন এবং এখব্রনা অরধ্কাংে কব্রলব্রজ আমাব্রেিব্রক রেক্ষক প্ররতরনরধ্ রনবযােব্রন লভ্াট রেব্রত লেন না 
এবং কব্রলব্রজি নানারবধ্ করমটিব্রত রনব্রয়াগ না কিাি জনয অধ্যক্ষ মব্রহােয়ব্রক অনুব্রিাধ্ কব্রি োব্রকন। 
ফব্রল আমাব্রেিব্রক কব্রলব্রজি নানারবধ্ কমযকতয া লেব্রক অধ্যক্ষ মব্রহােয় ও রেক্ষকিা বাে রেব্রয় িাব্রখন। 
সিকারি কব্রলজ ও নতুন আত্তীকিণ কব্রলব্রজ এ সমসযা  আিও  লবেী প্রকট রূব্রপ রবেযমান। এই 
একটি মাে নীরতমালাি কািব্রণ আজও আমিা অরধ্কাংে ইন্টািরমরিব্রয়ট কব্রলব্রজি সহকািী 
গ্রন্থাগারিকিা অরফস স্টাব্রফি অংে রহসাব্রব রবব্রবরেত হই। সুতিাং তখনকাি সমব্রয়ি লযাব 
লনতৃবৃন্দিা র্রে আজব্রকি মত সরক্রয় হব্রয় র্রে এই নীরতমালাটিি রবরুব্রদ্ধ আব্রন্দালব্রনি মাধ্যব্রম 
সংব্রোধ্ন কব্রি উি লাইব্রনি লেব্রে  Assistant Librarian েব্দটি সংব্রর্াজন কিাব্রত পািব্রতন তব্রব 
আজব্রক আমিা রেক্ষব্রকি মর্যাোয় স্বীকৃত োকতাম।  আমাি র্রে ভু্ল না হয়; আমাি র্তেিূ মব্রন 
পব্রি তখন এ নীরতমালাি রবরূব্রদ্ধ লকান প্রকাি কমযসূরে পালন কিা হয়রন। 

 নীর মালা ১৯৭৯: ১৯৭৯ সাব্রল আবাি নতুন নীরতমালা জারি হব্রল লসখাব্রনও আমাব্রেিব্রক 
রেক্ষব্রকি মর্যাো লেয়া হয়রন। ১৯৭৯ সাব্রলি নীরতমালায় সহকািী গ্রন্থাগারিব্রকিা লর্ অংেটুক্যি 
কািব্রণ রেক্ষব্রকি মর্যাো পানরন; লস অংেটুক্য রনেরূপ- The Recognized Non-Government 
Intermediate College Teachers (Board of Intermediate and Secondary Education, 
Dhaka) Terms and Conditions of Service Regulations-1979. এখাব্রন ২ এি M ধ্ািায় 
রেক্ষব্রকি সংজ্ঞায় বলা হব্রয়ব্রে, `Teacher’ means a teacher wherever Permanent or 
temporary of an Intermediate College under the Board এি ৩ ধ্ািায় রেক্ষব্রকি 
ক্লারসরফব্রকেব্রনি সংজ্ঞায় বলা হব্রয়ব্রে,“ There may be appointed in an Intermediate  
College a Principal and such number of teachers to be designated as Assistant 
professor, Lecturer, Demonstrator and Physical Education Teacher… এখাব্রনও রেক্ষব্রকি 
সংজ্ঞায় সহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি নাম িাখা হয়রন। আমাব্রেিব্রক লসই অরেক্ষক কমযোরিি মব্রধ্য 
লফব্রল িাখা হব্রয়ব্রে। জারন না এ নীরতমালাটিও জারিি পিপিই আমাব্রেি লসই সময়কাি 
লনতৃবৃন্দিা লকন সিব হনরন। লকন আমাব্রেি তৎকালীন লনতৃবৃন্দিা আজব্রকি মত মাউরে ও 
মন্ত্রণালব্রয় লে িাব্রে রি কব্রিন নাই। লে িাব্রে রি কিব্রল লহাক বা না লহাক আমিা অন্তত সান্তনা 
লপতাম এই লভ্ব্রব লর্, তখনকাি সমব্রয় আমাব্রেি রনবযারেত প্ররতরনরধ্িা আমাব্রেি বযাপাব্রি 
আন্তরিক রেব্রলন এবং আমাব্রেিব্রক রেক্ষব্রকি মর্যাোয় প্ররতষ্ঠাি জনয কাজ কব্রিব্রেন। এখাব্রনও 
আমাি র্রে ভু্ল না হয়, আমাি র্তটা মব্রন পব্রি তখনকাি লনতৃবৃন্দ আমাব্রেি জনয রকেুই 
কব্রিন নাই।   

 ৃ ীয় ও ি ুযম বেরণব্রদি িাকরি রবরিমালা-২০১২:  

সহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি মান-মর্যাো সম্পব্রকয  লর্টুক্য সাধ্ািণ রেক্ষক ও মানুব্রেি মব্রধ্য অজানা রেল 
রেক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃয ক প্রকারেত ‘লবসবকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠান (েুল, কব্রলজ ও মাদ্রাসা) এি তৃতীয় 
ও েতুেয লেরণি কমযোরিব্রেি োকরি রবরধ্মালা-২০১২ এি ২এি ‘ে’ অনুব্রেব্রেি মাধ্যব্রম তাি েিম 
বাব্রিাটা বারজব্রয়ব্রে। লসখাব্রন বলা হব্রয়ব্রে বলা হব্রয়ব্রে, “কমযোিী” অেয লবসিকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি 
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নন টিরেং স্টাফ অেযাৎ তৃতীয় লেরণি কমযোিী (সহকািী গ্রন্থাগারিক/ অরফস 
সুপারিব্রন্টব্রেট/রহসাবিক্ষক/উচ্চমান সহকািী/কযারেয়াি/ রহসাব সহকািী/টাইরপষ্ট কাম অরফস 
সহকািী/ অরফস সহকারি কাম করম্পউটাি অপাব্রিটি/গ্রন্থাগাি সহকািী) এবং ৪েয লেরণি কমযোিী 
(এমএলএসএস অেযাৎ রপয়ন/েপ্তিী/গািয /কযাে রপয়ন/ আয়া/ মারল/ োি–োি বুোইব্রব।” এই 
একটি মাে প্রজ্ঞাপন জারিি সব্রে সব্রে আমাব্রেি তখনকাি লযাব লনতৃবৃন্দ আন্তরিকতাি সব্রে লেষ্ঠা 
কব্রি রেব্রলন বব্রল রকেুরেব্রনি মব্রধ্য প্রজ্ঞাপনটি সংব্রোরধ্ত আকাব্রি প্রকারেত হব্রয়রেল। এি জনয 
তাব্রেিব্রক আমাব্রেি পক্ষ লেব্রক আন্তরিকভ্াব্রব অরভ্নন্দন ও ধ্নযবাে জানাই। সংব্রোরধ্ত প্রজ্ঞাপনটি 
রনেরূপ- 

 ৃ ীয় ও ি ুযম বেরণব্রদি িাকরি রবরিমালা-২০১২ আংরশক সংব্রশািন: রেক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃয ক 
প্রকারেত ‘লবসবকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠান (েুল, কব্রলজ ও মাদ্রাসা) এি তৃতীয় ও েতুেয লেরণি 
কমযোিীব্রেি োকরি রবরধ্মালা-২০১২ আংরেক সংব্রোরধ্ত এি   ২এি ‘ে’ অনুব্রেব্রে সহকািী 
গ্রন্থাগারিক েব্দ েটুি বাে রেব্রয় বলা হব্রয়ব্রে, “কমযোিী” অেয লবসিকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি নন 
টিরেং স্টাফ অেযাৎ তৃতীয় লেরণি কমযোিী (অরফস সুপারিব্রন্টব্রেট/রহসাবিক্ষক/উচ্চমান 
সহকািী/কযারেয়াি/ রহসাব সহকািী/টাইরপষ্ট কাম অরফস সহকািী/ অরফস সহকািী কাম 
করম্পউটাি অপাব্রিটি/গ্রন্থাগাি সহকািী) এবং ৪েয লেরণি কমযোিী (এমএলএসএস অেযাৎ 
রপয়ন/েপ্তিী/গািয /কযাে রপয়ন/ আয়া/ মারল/ োি–ুোি বুোইব্রব।” 

এখব্রন  শুধ্ুমাে সহকািী গ্রন্থাগারিক েব্দ েটুি বাে রেব্রয় নতুনভ্াব্রব আংরেক সংব্রোরধ্ত আকাব্রি 
প্রজ্ঞাপনটি জারি কিা হয়। লস জনয আবািও তৎকালীন লযাব লনতৃবৃন্দব্রক  আমাি ও আমাব্রেি 
সহকািী গ্রন্থাগারিকগব্রণি পক্ষ লেব্রক তাব্রেিব্রক অরভ্নন্দন ও ধ্নযবাে জানাই। এ সংব্রোরধ্ত 
প্রজ্ঞাপনটি জারিি ফব্রল আমিা অন্তত রেক্ষব্রকি মর্যাোয় রফব্রি আসব্রত পািব্রলও কব্রলব্রজি রেক্ষব্রকিা 
আমাব্রেিব্রক লসইভ্াব্রব মূলযায়ণ কব্রিনরন। কািণ আমিা রেক্ষক রকনা সংব্রোরধ্ত প্রজ্ঞাপব্রন তা স্পষ্ট 
কিা হয়রন। তোরপও আমিা ‘নাই মামাি লেব্রয় কানা মামা ভ্াল’ প্রবােটিি মত সান্তনা লপলাম। 
রকন্তু রকেুরেন লর্ব্রত লর্ব্রত না লর্ব্রত ২০১৭ সাব্রল মাউরে আবাি রবরভ্ন্ন রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন ৩য় ও 
৪েয লেরণি কমযোিীব্রেি হাল নাগাে তেয লেব্রয় রেঠি পাঠাব্রলা। লসই তব্রেযি ফিমটি রনেরূপ- 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রেক্ষা অরধ্েপ্তি কতৃয ক অরফস/রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি ৩য় ও ৪েয লেরণি কমযোিীিব্রেি 
হাল নাগাে তেয লপ্রিণ-২০১৭: মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তি কতৃয ক ০৭-০৩-০১৭ তারিব্রখ 
প্রকারেত মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তিাধ্ীন অরফস/রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি ৩য় ও ৪েয লেরণি 
কমযোিীব্রেি সৃষ্ট পে, কমযিত পে এবং েূনয পব্রেি হাল নাগাে তেযারে লপ্রিব্রণি েব্রক ১নং. ক্ররমব্রক   
প্রেেযক, ২নং. ক্ররমব্রক সহকািী গ্রন্থাগারিক কাম কযাটালগাি এবং ৩নং ক্ররমব্রক েিীিেেয া রেক্ষব্রকি 
নাম িাখা হব্রয়ব্রে। এভ্াব্রব অনযানয ৩১ জব্রনি ৩য় ও ৪েয লেরণি কমযোিীব্রেি নাম তািা ঠিক 
কব্রি রেব্রয়ব্রেন এবং তেয লেব্রয়ব্রেন। এই সবযব্রেে প্রজ্ঞাপনটিই আমাব্রেিব্রক সবব্রেব্রয় লবেী অবমূলযায়ন 
কিা হব্রয়ব্রে। এটিও পুনিায় সংব্রোরধ্ত আকাব্রি জারি কিাব্রনাি জনয আমাব্রেি লযাব লনতৃবৃন্দ লেষ্টা 
োরলব্রয় র্াব্রেন। রকন্তু  লেষ্টাি ফসল কব্রব র্ব্রি তুলব্রত পািব্রবা তাি লকান রনশ্চয়তা লনই। তব্রব 
আমাব্রেি লনতৃবৃন্দ আন্তরিকতাি সব্রে লর্ লেষ্টা োরলব্রয় র্াব্রেন তাি জনয আমাব্রেি পক্ষ লেব্রক 
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তাব্রেিব্রক আন্তরিকভ্াব্রব ধ্নযবাে ও অরভ্নন্দন জানাই। এব্রতা লগব্রলা ইন্টািরমরিব্রয়ট কব্রলব্রজি সহকািী 
গ্রন্থাগারিকব্রেি কো। এখন বলব্রবা রিরগ্র কব্রলজি গ্রন্থাগারিকব্রেি কো। 

জাতীয় রবশ্বরবেযালব্রয়ি প্রজ্ঞাপন- ১৯৯৮ : রিরগ্র কব্রলজগুব্রলা জাতীয় রবশ্বরবেযালয় রনয়ন্ত্রণ কব্রি 
োব্রক এবং রিরগ্র কব্রলব্রজি সবাইব্রক জাতীয় রবশ্বরবেযালব্রয়ি রনয়মনীরত লমব্রন েলব্রত হয়। জাতীয় 
রবশ্বরবেযালয় ১৯৯২ সাব্রল প্ররতরষ্ঠত হবাি পি ১৯৯৮ সাব্রলি ২৫ জলুাই লগব্রজট আকাব্রি প্রকারেত 
সবয প্রেম একটি প্রজ্ঞাপন জারি কব্রি। লস প্রজ্ঞাপব্রন ২ এি (ে) অনুব্রেব্রে ‘রেক্ষব্রকি সংজ্ঞায় বলা 
হব্রয়ব্রে,“রেক্ষক অেয হব্রে অেয কব্রলব্রজি অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহব্রর্াগী অধ্যাপক, সহকািী 
অধ্যাপক, প্রভ্ােক অেবা এমন লকান বযরি রর্রন কব্রলব্রজ রেক্ষা োব্রনি জনয রনব্রয়াগ প্রাপ্ত হব্রয়ব্রেন। 
(কব্রলব্রজি রনধ্যারিত লর্াগযতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, লিব্রমাব্রনব্রেটি ও েিীিেেয া রেক্ষক কব্রলব্রজি 
রেক্ষক রহসাব্রব গণয হব্রবন)। এ প্রজ্ঞাপনটি জারি হবাি পি রিরগ্র কব্রলব্রজি গ্রন্থাগারিকিা 
লমাটামঠুিভ্াব্রব রেক্ষক রহসাব্রব কাগব্রজ কলব্রম োকব্রলও আমাব্রেি আত্মতৃরপ্ত রেল লর্ “গাাঁব্রয় মাব্রন না 
আপরন লমািল। প্রজ্ঞাপনটি োকাি কািব্রণ আমািা রবরভ্ন্ন লক্ষব্রে লসটিব্রক কাব্রজ লাগাব্রত পািতাম।  
লকহ মানুক আি না মানুক অনন্ত কাগব্রজ-কলব্রমব্রতা আমিাব্রতা রেক্ষক রেলাম। তাোিা আমাব্রেি 
রেক্ষক প্ররতরনরধ্ রনবযােব্রন আমাব্রেি লভ্াটারধ্কাি রেল। রকন্ত ঐ লর্ প্রবাে বাকয,“ভ্াো কপাব্রল সুখ 
লবেীরেন সহয হয় না!”   

মাউরেি ২০০৯ সংব্রোরধ্ত প্ররবধ্ান : ২২রিব্রসম্বি ২০১৬ সাব্রল মাউরে মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক 
স্তব্রিি লবসিকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি গভ্য ারণং বরি ও মযাব্রনরজং করমটি) ২০০৯ এি প্ররবধ্ান 
সংব্রোধ্নপূবযক জারি কব্রি রিরগ্র কব্রলব্রজি গ্রন্থাগারিকব্রেি রেক্ষব্রকি নাম লেব্রক বাে রেব্রয় লেন। 
লসখাব্রন ক্ররমক নম্বি ৩এি প্ররবধ্ান ২ঠ এ প্ররতস্থাপন ও সংব্রর্াজন কব্রি বলা হব্রয়ব্রে, ‘প্রেেযক’ 
েব্দটিি পি ‘ইনোকটি’ েব্দটি বসব্রব এবং রিতীয় লাইন রহসাব্রব র্ুি হব্রব “গ্রন্থাগারিক, সহকািী 
গ্রন্থাগারিক এবং অরফস বযবস্থাপনাি জনয বা খণ্ডকালীন রেক্ষাোব্রনি জনয রনর্ুি লকান বযরি 
রেক্ষক রহসাব্রব গণয হব্রবন না।”আমাি জানাি রবেয় হব্রলা জাতীয় রবশ্বরবেযালয় লর্খাব্রন 
গ্রন্থাগারিকব্রেি রেক্ষব্রকি মর্যাো রেল লসখাব্রন  মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক অরধ্েপ্তি রকভ্াব্রব লস 
মর্যাো লকব্রি লনয়? এি প্ররতবাে রক আমাব্রেি লযাব লনতািা র্োর্েভ্াব্রব কব্রিরেব্রলন? জারননা 
কব্রিরেব্রিন রকনা? তব্রব আমাব্রেি লনতৃবৃন্দব্রেি উরেত রেল প্রজ্ঞাপনটি প্রকাে হবাি সাব্রে সাব্রে 
সিাসরি জাতীয় রবশ্বরবেযালব্রয়ি রভ্রস সযাব্রিি সব্রে লেখা কব্রি এি প্ররতকাি োওয়া এবং মাব্রে 
মাব্রে রভ্রস সযাব্রিি সব্রে লেখা কব্রি রবেয়টি স্মিণ করিব্রয় লেয়া। লনতৃবৃন্দিা অনন্ত রভ্রস সযািব্রক 
বুোব্রত পািব্রতন, সযাি আপরন ১৯৯৮ সাব্রল ২৫ জলুাব্রয়ি প্রজ্ঞাপব্রন লর্খাব্রন রিরগ্র কব্রলব্রজি লর্াগযতা 
সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকব্রেি রেক্ষক রহসাব্রব মর্যাো রেব্রয়ব্রেন, লসখাব্রন মাউরে রকভ্াব্রব গ্রন্থাগারিকব্রেি রেক্ষক 
রহসাব্রব মর্যাো লকব্রি লনয়। আমাব্রেি লনতৃবৃন্দ র্রে এতটুক্য কাজ কিব্রতন বা এখনও আন্তরিকতাি 
সব্রে কব্রিন তাহব্রল হয়ব্রতা আমিা অনন্ত রিরগ্র কব্রলব্রজি গ্রন্থাগারিব্রকিা রেক্ষব্রকি মর্যাো রফব্রি লপতাম 
বব্রল আরম রবশ্বাস করি।   

এমরনভ্াব্রব আব্রলােনা কিব্রল লেখা র্ায় লর্, মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক রেক্ষা লবািয  ঢাকা, মাধ্যরমক 
ও উচ্চ মাধ্যরমক অরধ্েপ্তি (মাউরে), রেক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রবশ্বরবেযালব্রয়ি এক এক সময় 
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এক এক ধ্িব্রনি পিস্পি রবব্রিাধ্ী প্রজ্ঞাপন জারি কিাি ফব্রল গ্রন্থাগারিক ও সহকািী গ্রন্থাগারিব্রকিা 
মর্যাোি প্রব্রে এক েিম হতাোি মব্রধ্য পব্রিব্রেন। কািণ জাতীয় রবশ্বরবেযালয় লর্াগযতা সম্পন্ন 
গ্রন্থাগারিকব্রেি রেক্ষব্রকি মর্যাো রেব্রলও রেক্ষাব্রবািয , রেক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউরেি রবরভ্ন্ন সমব্রয়ি 
রবরভ্ন্ন প্রজ্ঞাপব্রন আমাব্রেিব্রক রেক্ষব্রকি মর্যাো লেয়া হয়রন। বিং লকান লকান প্রজ্ঞাপব্রন গ্রন্থাগারিক 
ও সহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেিব্রক কখনও তৃতীয় লেরণি কমযোিী, আবাি কখনও অরেক্ষক কমযোিী, 
আবাি কখনও নন টিরেং স্টাব্রফি মব্রধ্য লফব্রল আমাব্রেি মর্যাোব্রক লহয় প্ররতপন্ন কিা হব্রয়ব্রে। র্াি 
ফব্রল প্রব্রতযক রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন আমাব্রেিব্রক েিম রবেতকি পরিরস্থরত ও মানরসক র্ন্ত্রণাি মব্রধ্য োক্যরি 
কিব্রত হব্রে। এ কািব্রণ আমাব্রেি বতয মান রেক্ষা বযবস্থায় োে-োেীব্রেি পাোপারে রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি 
রেক্ষক-রেরক্ষকাবৃন্দ ও সাধ্ািণ মানুব্রেি রনকট আমিা আজও রেক্ষক রহসাব্রব পরিরেত হব্রয় উঠব্রত 
পাব্রিনরন।  সাধ্ািণ মানবু্রেি পাোপারে োে-োেী ও রেক্ষক-রেরক্ষকাব্রেি অরধ্কাংেই মব্রন কব্রিন 
গ্রন্থাগারিক বা সহকািী গ্রন্থাগারিক অরফস স্টাব্রফিই একজন এবং রতরন  ‘ক্লারিকযাল জব’ কব্রি 
োব্রকন। এি মব্রধ্য আবাি নতুন কব্রি লর্াগ হব্রয়ব্রে আত্মীকিণ প্ররতষ্ঠাব্রনি গ্রন্থাগারিক ও সহকািী 
গ্রন্থাগারিকব্রেি রনব্রয়। তাব্রেি প্রাপ্ত লেব্রলি এক ধ্াপ রনব্রে নারমব্রয় লেয়া হব্রে। অেে প্রভ্ােকব্রেি 
লেব্রল হাত লেয়া হব্রে না। লবসিকারি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন রবব্রেে কব্রি কব্রলব্রজি রবরভ্ন্ন প্রজ্ঞাপব্রন 
সুস্পষ্ট লকান বযাখযা না োকায় রিরগ্র কব্রলব্রজি গ্রন্থাগারিকিা রেক্ষক রহসাব্রব রনব্রজব্রেিব্রক প্ররতরষ্ঠত 
কিব্রত োইব্রল সাধ্ািণ রেক্ষকব্রেি মব্রধ্য সবযো িব্রেি সৃরষ্ট হয়। কািণ তািা ঐ জাতীয় 
রবশ্বরবেযালব্রয়ি প্রজ্ঞাপন মাব্রনন না। তািা সাম্প্ররতক প্রকারেত রবরভ্ন্ন প্রজ্ঞাপব্রনি কো উব্রেখ কব্রি 
বব্রলন আপনািা রেক্ষক নন। উোহিণ রহব্রসব্রব রেক্ষকিা ‘রিভ্াইজি রুলস  ফি  ক্লাস  রি  এে  
ষ্টাফ’ এি  রেব্রিানাব্রম  মাধ্যরমক ও উচ্চ  মাধ্যরমক  রেক্ষা  লবািয , ঢাকা কতৃয ক ০১-০৪-০১৩ 
তারিব্রখি  প্রকারেত প্রজ্ঞাপব্রনি কো উব্রেখ কব্রিন।  লসখাব্রন  ক্ররমক নম্বি ৩ এি প্ররবধ্ান-২ঠ 
এ প্ররতস্থাপন ও সংব্রর্াজব্রন বলা হব্রয়ব্রে,“গ্রন্থাগারিক, সহকািী গ্রন্থাগারিক এবং অরফস বযবস্থাপনাি 
জনয বা খণ্ডকালীন রেক্ষাোব্রনি জনয রনর্ুি লকান বযরি রেক্ষক রহব্রসব্রব গণয হব্রবন না।” আবাি 
ঐ একই প্রজ্ঞাপব্রন প্ররবধ্ান-২খ এ সংব্রর্াজব্রন বলা হব্রয়ব্রে,“সাধ্ািণ রেক্ষক বলব্রত প্রধ্ান রেক্ষক/ 
সহকািী প্রধ্ান রেক্ষক/অধ্যক্ষ /উপাধ্যক্ষ বযতীত অপিাপি রেক্ষকগণব্রক লবাোইব্রব।” এি রবপিীব্রত 
আমিা ১৯৯৮ সাব্রলি ২৫লে জলুাই প্রকারেত জাতীয় রবেযালব্রয়ি প্রজ্ঞাপন োিা আি লকান প্রজ্ঞাপন 
বা সুরনরেষ্ট লকান নীরতমালা আমিা রেক্ষকব্রেিব্রক লেখাব্রত পারি না। রেক্ষকিা হালনাগাে প্রজ্ঞাপন 
লেখব্রত োন, লর্খাব্রন আমাব্রেিব্রক রেক্ষক রহব্রসব্রব মর্যাো লেয়া হব্রয়ব্রে। রকন্তু আমাব্রেি কাব্রে হাল 
নাগাব্রেি এমন লকান প্রজ্ঞাপন লনই লর্খাব্রন আমাব্রেিব্রক রেক্ষব্রকি মর্যাো লেয়া হব্রয়ব্রে। ফব্রল লর্ 
রেক্ষা প্ররতষ্ঠান লর্ভ্াব্রব পািব্রে লসভ্াব্রব আমাব্রেিব্রক বযবহাি কিব্রে এবং আমিা প্ররতষ্ঠাব্রনি রবরভ্ন্ন 
কমযকাণ্ড লেব্রক বাে পিরে। লর্মন রেক্ষক প্ররতরনরধ্ রনবযােব্রন লভ্াট রেব্রত পািরে না, রবরভ্ন্ন 
করমটিব্রত আমাব্রেিব্রক িাখা হয় না, পিীক্ষাি হব্রল রিউটি লেব্রক বাে লেয়া হব্রয়ব্রে এবং হারজিা 
লিরজষ্টাব্রি সবয রনব্রে স্বাক্ষি কিব্রত হয়। লকান লকান প্ররতষ্ঠাব্রন আবাি সহকািী গ্রন্থাগারিব্রকি জনয 
আলাো হারজিা লিরজষ্টাি কিা হব্রয়ব্রে ইতযারে ইতযারে। সুতিাং আমাব্রেিব্রক রেক্ষক রহব্রসব্রব মর্যাো 
আোয় কিব্রত হব্রল সবযাব্রগ্র এ সমস্ত প্রজ্ঞাপন সংব্রোধ্ন কব্রি বা এি রবপিীব্রত পুনিায় নতুনভ্াব্রব 
আমিা ‘রেক্ষক’ এমন একটি প্রজ্ঞাপন জারি কিাব্রত হব্রব। লর্খাব্রন সুস্পষ্টভ্াব্রব উব্রেখ োকব্রব লর্ 
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লকান ধ্িব্রনি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি গ্রন্থাগারিক বা সহকািী গ্রন্থাগারিক সবাই রেক্ষক রহসাব্রব গণয 
হব্রবন। তা না হব্রল এসমস্ত প্রজ্ঞাপন বহাল োকব্রব আি আমিা রেক্ষব্রকি মর্যাো োবী কিব্রবা এটি 
বাস্তব সিত সুরেরন্তত লকান পেব্রক্ষপ নয়। র্া আমাব্রেি সমসযাব্রক তািাতারি সমাধ্ান কব্রি রেব্রব। 
সুতিাং রেক্ষক রহসাব্রব একটি প্রজ্ঞাপন জারি কিাই আমাব্রেি লনতৃবৃব্রন্দি এখন প্রধ্ান এবং একমাে 
কাজ বব্রল আরম মব্রন করি। আমাব্রেি বতয মান লযাব্রবি লনতৃবৃন্দ র্ািা ক্ষমতায় আব্রেন আি র্ািা 
লনই; সবাই র্রে একসাব্রে কাজ কব্রিন তব্রব আো করি আগামী লযাব রনবযােব্রনি আব্রগই আমিা 
একটি কারিত ফলাফল লেখব্রত পাব। এ আোবাে বযি কব্রি আমাব্রেি সকল পর্যাব্রয়ি রেক্ষা 
প্ররতষ্ঠাব্রনি সহকমীবৃন্দ ও লনতৃবৃন্দব্রেিব্রক শুব্রভ্ো ও অরভ্নন্দন জারনব্রয় এখাব্রনই লেে কিরে। 
আোহ আমাব্রেি সহায় লহান। আরমন। 

বলখকিঃ মনজরুুল হক (এলএম-১৬২৫), লাইব্রেরিয়ান, খুলনা কব্রলজ, খুলনা। 

 

 

 

 

আলম  ালুকদাি: আমিা রক লাইব্রেরিব্রক 'প্ররতষ্ঠান বলব্রত পারি? প্ররতষ্ঠাব্রনি সংজ্ঞা অনুর্ায়ী 
বলাই র্ায়। এি র্াো শুরু খৃব্রস্টি জব্রন্মি অব্রনক আব্রগ। ‘অসুিবানী পাল’ লাইব্রেরিব্রক এখব্রনা 
প্রােীন লাইব্রেরি মব্রন কিা হয়। র্াক, আরম ইরতহাব্রসি বাাঁব্রক না রগব্রয় আমাি জীবব্রনি ফাাঁব্রক ফাাঁব্রক 
পাবরলক লাইব্রেরিব্রত মহাপরিোলক োকাকালীন লাইব্রেরি লসবাি সাতকাহন পাঠকব্রেি সাব্রে একটু 
লেয়াি কিব্রত োই। 

সেত কািব্রনই আমাব্রেি লেে উন্নত লেব্রেি লেব্রয় অব্রনক রেক লেব্রকই একটু রপরেব্রয়। লকন রপরেব্রয় 
তাি ১০০১টি কািণ রলরপবদ্ধ কিা র্াব্রব। 

র্া লহাক, রিরজ োকাি সমব্রয় আমাি একান্ত লেষ্টাি ফব্রল, লাইব্রেরিব্রত কমযিত কমযকতয াব্রেি প্ররত 
বেি ৪/৫জন রবব্রেব্রে র্াবাি মহান সুব্রর্াগ লাভ্ কব্রি। এি আব্রগ রবব্রেব্রে র্াবাি লকাব্রনা সুব্রর্াগ 
রেল না! রিরজ োকাকালীন সমব্রয় আরম মালব্রয়রেয়া, েীন ও ভ্ািব্রতি পরশ্চমবব্রেি লাইব্রেরি 
পরিেেযব্রনি সুব্রর্াগ লপব্রয়রেলাম। 

বদব্রশ-রবব্রদব্রশ লাইব্রেরি বসবা 
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২০১১ সাব্রল আরম আি আমাি এক সহকমীব্রক রনব্রয় পরশ্চমবব্রে সফি করি। এই র্াওয়া রকন্তু ‘উঠ 
লেরি লতাি রবয়া!’ ঠিক তা নয়। সিকািী রজও লবি কিা, পাসব্রপাটয -রভ্সা সংগ্রহ সহ লস অব্রনক 
িকব্রমি হযাপা। আমাি রনব্রেি অরফসািব্রেি অনুব্রমােন রেব্রবন মন্ত্রী মব্রহােয়, আি রিরজি অনুব্রমােন 
রনব্রত হয় মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীি রনকট লেব্রক। এসব ফিমারলটি এক লেিমাস আব্রগ লেব্রক কিব্রত 
হয়। তাোিা নানান লকায়ারি! পরশ্চমবব্রে লাইব্রেরি লেখাি কী আব্রে? র্ুরি লেখাব্রত হব্রব! তাি 
বাংলাব্রেে েতূাবাসব্রক রলখব্রত হব্রব তািা ঐ লেব্রেি মন্ত্রণালব্রয়ি সাব্রে লর্াগাব্রর্াগ কব্রি আমাব্রেি জনয 
লপ্রাগ্রাম ততরি কিব্রব। রবমানবন্দব্রি েতূাবাব্রসি ললাক আসব্রব। আমাব্রেি লকাোয় লকান লহাব্রটব্রল 
িাখব্রব লসসব রনব্রয় পরিকল্পনাসহ রবরবধ্ োব্রমলা! তাোিা লাইব্রেরিি রিরজ আবাি লাইব্রেরি রভ্রজট 
কিব্রব লকন? এটাি কী প্রব্রয়াজন? আমাব্রেি লেব্রে রবরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠান েলমান আব্রে, লর্মন পরিবাি 
রেক্ষা প্ররতষ্ঠান. ধ্মীয় প্ররতষ্ঠান, লকাটয  কাোরি, হাসপাতাল ইতযারে ইতযারে। এসব্রবি মাব্রে লাইব্রেরিি 
নাম রক আব্রস? সম্ভবত আব্রস। সাধ্ািণভ্াব্রব আমিা প্ররতষ্ঠান বলব্রত বুরে র্াি প্ররত মানুব্রেি 
আস্থা, রবশ্বাস, ভ্রি েদ্ধা আব্রে, মূলযব্রবাধ্ আব্রে। প্ররতষ্ঠাব্রনি একটা উোহিণ রেব্রল রবেয়টা লবরে 
পরিোি হব্রত পাব্রি। লর্মন, আমাব্রেি অব্রনব্রকিই সাটিয রফব্রকব্রটি জন্ম তারিখ ও সাল ঠিক লনই। 
কািণ এসএসরস পরিক্ষা হওয়াি আব্রগ মাধ্যরমক রবধ্যালব্রয়ি প্রধ্ান রেক্ষক তাি মব্রনি মাধ্ুরি 
রমরলব্রয় একটা বরসব্রয় রেব্রয়ব্রেন, আি লিরজেেন হব্রয় লগব্রে ভু্ল তারিব্রখ। এখন? লকউ র্রে লকাব্রটয  
েযাব্রলঞ্জ কব্রি লর্ ঐ বযাটাি জন্ম তারিখ ঠিক নাই! লকাব্রনা কাজ হব্রব না। ঐ লর্ প্রধ্ান রেক্ষক 
রেব্রয়ব্রেন। লকাটয  কােরি সিকাি ঔটাই সঠিক বব্রল রবব্রবেনা কিব্রব। এটাই প্ররতষ্ঠাব্রনি মাব্রজজা। 

প্রােীন বব্রল লাইব্রেরিব্রক আমিা সামারজক প্ররতষ্ঠান বলব্রতই পারি। আি লাইব্রবরিব্রত কী কী োব্রক 
তা আমিা সকব্রলি জারন। প্রধ্ানত বই, লপপাি. জানযাল ইতযারে। এই ‘বই েব্দটি এব্রসব্রে, আিরব 
‘ওরহ’ হব্রত। আিরব ‘ওরহ’ হব্রত ফািরস েব্দ ‘বরহ’। আি এই ‘বরহ’ হব্রত ‘বই’ েব্রব্দি 
উৎপরত্ত। আিরব ‘ওরহ’ েব্রব্দি অেয হব্রলা, প্রতযাব্রেে, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। লাইব্রেরি হব্রলা এমন একটা 
স্থান লর্খাব্রন সময় রনব্রয় লর্ব্রত হয়। 

পরশ্চমবে এবং বাংলাব্রেে রেটিেব্রেি োসব্রন রেল। এই কািব্রণ আমাব্রেি ও তাব্রেি োসন ও লোেণ 
বযবস্থায় অব্রনক রমল আব্রে। আমাব্রেি লেব্রেি মব্রতা ঐ লেব্রে সিকািী-লবসিকািী লাইব্রেরি আব্রে। 
প্ররত বেি বাব্রজট আব্রে। লবসিকািী লাইব্রেরিব্রত স্থানীয়ভ্াব্রব সিকািী ললাক রনব্রয়াগ লেয়া আব্রে। 
তাব্রেি লবতন-ভ্াতা সিকাি লেব্রক প্রোন কিা হয়। এমনরক পরশ্চমবব্রে একজন লাইব্রেরিি জনয 
একজন মন্ত্রীও আব্রে! প্রায় সবরকেু আমাব্রেি মতই, তব্রব একটা রজরনস নতুন—লর্মন, লবকািব্রেি 
মাব্রন োকরি প্রােীব্রেি পিাি জনয আলাো কক্ষ আব্রে। তািা বাইব্রি লেব্রক বই রনব্রয় আসব্রত পাব্রি। 
তব্রব লবসিকারি লাইব্রেরিব্রত অবসিপ্রাপ্ত সিকারি-লবসিকারি কমযকতয াব্রেি-কমযোরিব্রেি সমৃ্পি কিা 
হয়। 

বই ক্রয় করমটি আব্রে লবে কব্রয়ক সেব্রসযি। তাব্রেি জনয রবোল কক্ষ বিাে আব্রে। প্রাপ্ত বই সকল 
বি রুব্রমি লটরবব্রল সারজব্রয় িাখা হয়। সেসযিা এব্রস একাকী বা েলবদ্ধভ্াব্রব বই রসব্রলকেন কব্রি 
োব্রকন। তাব্রত বাব্রজ বই লকনাি েুাঁ রক কব্রম র্ায়। 
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এবাি মালব্রয়রেয়ায় র্াওয়া র্াক। রবোল লেে। কব্রয়কটা বাংলাব্রেে ঢুব্রক র্াব্রব। ললাকসংখযা মাে 
রতনব্রকাটি! মুসরলম লেে। ওব্রেি নযােনাল লাইব্রেরিব্রত র্াওয়াি বযবস্থা হব্রলা। ওিা তখন 
অব্রটাব্রমেব্রনি লেে পর্যাব্রয়। ঐ লেেও রবটিেব্রেি অধ্ীব্রন রেল। ওব্রেি পাঠকব্রেি জনয সুব্রর্াগ-সুরবধ্া 
অব্রনক লবরে। লসন্ট্রাল এরস লাইব্রেরি। বি লেে সুরবধ্াও অব্রনক বি। লাইব্রেরিি প্রধ্ান লোভ্ােীি 
মাধ্যব্রম আমাব্রেি সাব্রে বাৎরেত কব্রিন। পাঠক? ওিা জানায় অভ্াব লনই। বই ধ্াি লেওয়াি 
রসব্রস্টম রবেযমান। আমাি কাব্রে খুব ভ্াব্রলা ললব্রগব্রে এব্রকবাব্রি গ্রাম পর্যাব্রয় লাইব্রেরিি সারভ্য স োকা 
লেব্রখ। লসখাব্রন লসন্টাি িব্রয়ব্রে মা ও রেশুব্রেি জনয। রেরকৎসা লসবা এবং পিাশুনা একসাব্রে! 
স্বাবলম্বী কব্রি গব্রি লতালাি বযবস্থা লসখাব্রন লেখাব্রনা হয়। মালব্রয়রেয়াি গ্রাব্রমি পব্রে েলব্রত রগব্রয় 
োরিপাো মাকয াও লেব্রখরে! 

েীব্রনি কো আি কী বলব্রবা! এিা লতা সব রবেব্রয় এরগব্রয়! উদ্ভট র্ত আইরিয়া তাব্রেি মাো 
লেব্রকই লর্ন লবি হয়! ওিা রেটিেব্রেি অধ্ীব্রন লকাব্রনারেনই রেল না। ফব্রল ওব্রেি িাষ্ট্রোলনা 
রভ্ন্নিকব্রমি। আমাব্রেি প্রেম রেন ‘নযােনাল লাইব্রেরি অফ োয়না’লত র্াওয়াি সুব্রর্াগ হব্রলা। কত 
তলা? র্াি বাাঁকা হব্রয় র্াওয়াি মব্রতা অবস্থা। রিজাইন রভ্ন্নিকম। লসন্ট্রাল এরস। কািয  োিা লকউ 
ঢুকব্রতই পািব্রব না। েে রমরনব্রটি মব্রধ্য আমাব্রেি কািয  লতরি হব্রলা। তাব্রত েরব ও অনযানয তেয 
র্ুি হব্রলা। পাি কব্রি তািপব্রি রভ্তব্রি ঢুকলাম। ঢুকব্রতই বািান্দায় লেখলাম লসাফাব্রসব্রট লবে 
কব্রয়কজন পাঠক র্ুমাব্রেন! কী বযাপাি? এটাই নারক স্বাভ্ারবক! র্ুমাব্রব পিব্রব। আবাি র্ুমাব্রব। 
লগাসব্রলি সুরবধ্া, তাও নারক আব্রে! লেখব্রত োইরন! তাপব্রি লেখলাম রেশুব্রেি লখলাধ্লুাি স-ু
বযবস্থাও মজতু আব্রে! তাইব্রতা বরল, ‘বাবা লাইেরিব্রত লকব্রন আসবা না? আরসব্রত হইব্রবই! 

ওব্রেি লাইব্রেরি পুব্রিাটাই অব্রটাব্রমব্রটি। বই েুরিি প্রেই আব্রস না। পরিেন্ন, েকেব্রক-তকতব্রক। 
লাইব্রবরিি রনমযাণ তেলী অসাধ্ািণ। মােখাব্রন ফাাঁকা। আকাব্রে লিাে োকব্রল লকাব্রনা কব্রক্ষ লাইট 
জ্বালাব্রত হয় না! 

প্রব্রেে পর্যাব্রয় এবং লজলা পর্যাব্রি লাইব্রেরি লেব্রখরে। না! ওব্রেি লসবাি তুলনাই হয় না! এলাকা 
রভ্রত্তক লাইব্রেরিব্রত র্াবাি সূরে কিা োব্রক। খাবাি জনয বাইব্রি লর্ব্রত হব্রব না। রভ্তব্রিই সুবযস্থা 
আব্রে। এমনভ্াব্রব কিা র্াব্রত রিিািব্রেি লকাব্রনা সমসযা না হয়! মব্রন হব্রলা অব্রনকটা জামাই আেি। 
শুনলাম, তাব্রেি লেব্রেি জনপ্ররতরনরধ্ হব্রত শুরু কব্রি সমাব্রজি প্রায় সব পর্যাব্রয়ি প্ররতরনরধ্ 
লাইব্রেরিি সাব্রে সমৃ্পি আব্রে। রেশুব্রেি জনয িব্রয়ব্রে অগ্রারধ্কাি। বয়েব্রেি জনয প্ররতবরন্ধব্রেি 
জনযও রবরভ্ন্ন সুব্রর্াগ-সুরবধ্া রবেযমান িব্রয়ব্রে। 

আমাব্রক র্রে প্রে কিা হয় বাংলাব্রেে তুলনায় উপব্রি উব্রেরখত রতনব্রেব্রেি লাইব্রেরি লকাব্রন রেক হব্রত 
এরগব্রয় আব্রে? এক কোয় এি জবাব হব্রলা, োরন্ত-স্বরস্ত, আিাম-আনন্দ রেক লেব্রক। র্া আমিা 
পাঠকব্রেি এখব্রনা রনরশ্চত কিব্রত পারি রন। ঐসব লেব্রে এমরনব্রত রেরক্ষব্রতি হাি লবরে। আবাি 
তাব্রেি রনব্রজব্রেি মব্রধ্য করমটব্রমব্রন্টি একটা বযাপাি লতা আব্রেই। এই লক্ষব্রে আমাব্রেি র্াটরত আব্রে। 
েীনািা ‘রবটিরভ্’ লেব্রখ। আি লকাব্রনা েযাব্রনল তািা অহিহ লেব্রখ রকনা জারন না। কািণ, আরম 
লহাব্রটব্রলি রুব্রম টিরভ্ অন কিাি পি লেরখ রবটিরভ্। তব্রব বাংলা কো বব্রল না! রক আশ্চর্য! পব্রি 
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জানব্রত পািলাম লবইরজং লটরলরভ্েন’। আমাব্রেি মব্রতা ওব্রেি অবাধ্ স্বাধ্ীনতা লনই। প্রায় সবরকেু 
সিকাি রনয়রন্ত্রত। মসরজব্রে আজান হয় ঠিক। তব্রব মাইব্রক কখব্রনা নয়!। 

আমাব্রেি লেব্রে র্ািা লাইব্রেরিব্রত োকরি কব্রিন, মাব্রন পাঠকব্রেি লসবা োন কব্রিন এবং র্ািা বই 
পিব্রত আব্রসন তাব্রেি জনয িেনােব্রনি পিনীরত অবেয পাঠয। রকন্তু মাে রকেুজন বাব্রে প্রায় সবাই 
এই নীরতব্রত পাঠক লসবায় লমাব্রটই অভ্যস্থ নয়! এই রবখযাত পাাঁেটা নীরত হব্রলা: ১. বইগুব্রলা 
বযবহাব্রিি জনয, ২. প্রব্রতযক পাঠব্রকি জনয বই োকব্রব, ৩. প্ররতটি বই পাঠব্রকি জনয, ৪. পাঠক 
তাি সময় বাাঁোব্রব, ৫. গ্রন্থাগাি ক্রমবধ্যমান । এই পাাঁেটি নীরতি সাব্রে বই ক্রয়, বই সূরেকিণ, 
বই সংিক্ষণ. বই ধ্াি লেয়া, বই রনবযােন, পাঠকব্রেি প্ররত লস জনয বযবহাি ইতযারে র্রনষ্ঠভ্াব্রব 
জরিত। লকান বই লকান লসলব্রফ আব্রে পাঠকব্রক্ষি কমীব্রক জানব্রত হয়। অব্রনকটা ঔেব্রধ্ি কমযোিীি 
মব্রতা। বলা মাে ঠিক জায়গায় হাত েব্রল র্ায়। একবাি লর্ পাঠক লাইব্রেরিব্রত আসব্রব লস বািবাি 
আসব্রব, কািণ লাইব্রেরিব্রত এমন লকউ আব্রেন লর্ তাি পেন্দ-অপেন্দব্রক মূলযায়ন কিব্রত পাব্রিন। 
তাি রুরে মব্রতা বই রনবযােন কিব্রত পাব্রিন। লকমন লাইব্রেরি োই, লকমন লাইব্রেরিয়ান োই, লকমন 
বই োই? এসব কো স্বয়ং করবগুরু ১৩৩৫ বাংলা সাব্রল তাি একটা প্রবব্রন্ধ খুব পরিোিভ্াব্রব বব্রল 
লগব্রেন। রকন্তু লসটা সংরিষ্টিা পব্রিব্রেন রক না তা রনব্রয় আমাি সব্রন্দব্রহি অবকাে আব্রে তবকী! 
পাঠক র্খন পাঠকব্রক্ষি কমীব্রেি কাব্রে জানব্রত োন অমুক বইটা আব্রে কী? র্রে জবাব আব্রস, 
লেব্রখন! তাহব্রল ঐ পাঠব্রকি মব্রনাভ্াব কী হব্রত পাব্রি? 

এমন আেিণ লমাব্রটই কাময নয়। এই রবরেে জগব্রত রবরেে মানুব্রেি বসবাস। লকঊ বউ পাগল, 
লকউ আবাি বই পাগল। ফারন্সস লবকন বব্রল লগব্রেন, ‘রকেু বই লেখব্রত হয়, রকেু বই পিব্রত হয়, 
আবাি রকেু বই রেরবব্রয় রগলব্রত। 

পােটিকা: সিকারি োকরিি সবব্রেব্রয় সুরবধ্া হব্রলা এই োকরি সহব্রজ লকউ খাইব্রত পাব্রি না। খাইব্রলও 
লকাটয  তাি পব্রক্ষ িায় রেব্রব এবং কব্রয়ক বেি বব্রস লেব্রক পুব্রিা সুরবধ্া লভ্াগ কিব্রবন। রকন্তু 
লাইব্রেরি হব্রলা লসবাধ্মী প্ররতষ্ঠান। আরম বরল, অব্রনকটা কনযা পক্ষ। কনযা োয়গ্রস্থ রপতা-মাতা। 
রকন্তু রকেু বযরতক্রম বাব্রে লেব্রল পব্রক্ষি পক্ষপারত! বতয মাব্রন লাইব্রেরিি আব্রিা কঠিন েযাব্রলঞ্জ 
লমাকাব্রবলা কিব্রে। কািণ, জানাি জনয, গব্রবেণাি জনয, রবব্রনােব্রনি জনয অব্রনক মাধ্যম মানুব্রেি 
হাব্রতি মুব্রঠাি মব্রধ্য। এই কািব্রন লসবাটা নাব্রকি কাব্রে বা লোব্রখি সামব্রন রনব্রত হব্রব। নতুবা লেখা 
র্াব্রব লাইব্রেরি এক সময় জােরু্ব্রি রূপান্তরিত হব্রয় লগব্রে। 

ললখক: সাব্রবক মহাপরিোলক, সুরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাি; রেশুসারহরতযক ও মুরিব্রর্াদ্ধা। 

 যয সূত্র:  বাংলা রিরবউন (goo.gl/ioEAQa) 
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মুরির্ুব্রদ্ধি লেতনা ও লেেব্রপ্রম জাগ্রত কিব্রত বাংলাব্রেে বযাংব্রকি গ্রন্থাগাব্রি ‘বেবনু্ধ ও মুরির্ুদ্ধ 
কনযাি’ উব্রিাধ্ন কিা হব্রয়ব্রে। 

বৃহস্পরতবাি (১৩ রিব্রসম্বি, ২০১৮) রবব্রকব্রল প্রধ্ান অরতরে রহব্রসব্রব উপরস্থত লেব্রক এ কনযাব্রিি 
উব্রিাধ্ন কব্রিন লকন্দ্রীয় বযাংব্রকি গভ্নযি ফজব্রল করবি। 

লকন্দ্রীয় বযাংব্রকি গভ্নযি বব্রলন, বেবনু্ধি কািব্রণই পিাধ্ীনতাি েৃিল লেব্রক আমিা স্বাধ্ীনতা অজয ন 
কিব্রত লপব্রিরে। এমনরক স্বাধ্ীনতাি পি মাে সাব্রি রতন বেব্রি র্ুদ্ধ রবধ্বস্ত অবস্থা লমাকাব্রবলা কব্রি 
একটি সুন্দি লেে গঠব্রন 
বেবনু্ধ বহুমারেক কাব্রজ হাত 
রনব্রয় রেব্রলন। এ কনযাব্রিি 
মধ্যরেব্রয় জারতিজনক ও 
মুরির্ুদ্ধ রনব্রয় জানাি আগ্রহ 
লর্মন বািব্রব, লতমরন প্রজন্ম 
লেব্রক প্রজন্ম তব্রি মুরির্ুব্রদ্ধি 
লেতনাও জাগ্রত োকব্রব। 

এসময় রতরন সবযস্তব্রিি 
কমযকতয াব্রেি কনযািটি বযবহাি 
ও স্বাধ্ীনতাি লেতনায় উিদু্ধ 
হব্রয় লেব্রেি অেয-বযবস্থাব্রক 
গব্রি লতালাি রেক-রনব্রেযেনা লেন। 

লকন্দ্রীয় বযাংব্রকি মহাবযবস্থাপক (লাইব্রেরি) লমা. মাহবুবাি িহমান খাব্রনি সভ্াপরতব্রত্ব উব্রিাধ্নী 
অনুষ্ঠাব্রন রনবযাহী পরিোলক (গব্রবেণা) ি. লমা. আখতারুজ্জামান ও সভ্াপরত মহাবযবস্থাপক 
(লাইব্রেরি) লমা. মাহবুবাি িহমান খান, বেবনু্ধ পরিেব্রেি সভ্াপরত লনোি আহািে ভূ্াঁ ঞা এবং 
বীি মুরিব্রর্াদ্ধা ও প্রািন র্ুগ্মপরিোলক আব্দুস জব্বাি লেওয়ান প্রমুখ উপরস্থত রেব্রলন। 

এ োিা অনুষ্ঠাব্রন বযাংব্রকি রনবযাহী পরিোলক, মহাবযবস্থাপক ও উপ-মহাবযবস্থাপক, বেবনু্ধ পরিেে, 
বাংলাব্রেে বযাংক অরফসাসয ওব্রয়লব্রফয়াি কাউরন্সল, বাংলাব্রেে বযাংক এমপ্লরয়জ অযাব্রসারসব্রয়েন 
(রসরবএ) এবং বযাংব্রকি রবরভ্ন্ন সংগঠব্রনি লনতািা উপরস্থত রেব্রলন। 

 যয সূত্র:  বাংলা রনউজ বটাব্রয়রিব্রিাি (goo.gl/VfEMk7) 

 

 

বাংলাব্রদশ বযাংব্রক ‘বিবনু্ধ ও মুরিযদু্ধ কনমাি’ 



 

Page | 21  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                           জানয়ুারি সংখ্যা, ২০১৯, ইসযু ১২ 

 

 

নওগাাঁি অনুন্নত একটি উপব্রজলাি নাম রনয়ামতপুি। এ উপব্রজলাি ৮টি ইউরনয়ব্রন ২ লাখ ৬২ 
হাজাি ললাব্রকি বসবাস। লজলা েহি লেব্রক এি েিূত্ব প্রায় ৫০ রকব্রলারমটাি। আধ্ুরনকতাি রকেুই 
লনই এখাব্রন। বলব্রত লগব্রল প্রর্ুরিি লোাঁয়া লেব্রক বরিত এ এলাকাি মানুে। রেক্ষা-েীক্ষা, কৃরে ও 
প্রর্ুরি বযবহাব্রিি রেক লেব্রকও রপরেব্রয় উপব্রজলাটি। 

অনুন্নত এমন উপব্রজলায় লবে েযাব্রলব্রঞ্জি সব্রেই এখাব্রন প্ররতরষ্ঠত হব্রয়ব্রে রিরজটাল লাইব্রেরি। র্া 
সবাি জনয উন্মিু। এ লাইব্রেরিব্রত িব্রয়ব্রে রপরিএফ ভ্াসযব্রন বই পিাি জনয োিটি ই-বুক রিিাি। 
আি আব্রে রতনটি লিিটপ করম্পউটাি। ই-বুব্রক িব্রয়ব্রে প্রায় লে ে হাজাব্রিিও অরধ্ক বই। এ 
লাইব্রেরিব্রত বই পব্রি উপকৃত হব্রেন েুল-কব্রলব্রজি রেক্ষােীসহ অব্রনব্রকই। 

উপব্রজলা পরিেব্রেি প্রধ্ান ফটক সংলগ্ন একটি কব্রক্ষ েলরত বেব্রিি ২০ জনু এ রিরজটাল লাইব্রেরিি 
আনুষ্ঠারনক উব্রিাধ্ন কব্রিন িাজোহী রবভ্াগীয় করমেনাি নূি-উি-িহমান। নাব্রম লাইব্রেরি হব্রলও, 
এখাব্রন লনই লকাব্রনা কাগব্রজি বাধ্াই কিা বই। তাই এখাব্রন লনই লকাব্রনা বইব্রয়ি তাক। আব্রে প্রায় 
১২ হাজাি বাংলা (বাংলাব্রেে ও ভ্ািব্রত প্রকারেত) বইব্রয়ি রপরিএফ করপ বা সফট করপ। আি 
আব্রে বইগুব্রলা পিাি জনয ৪টি ই-বুক রিিাি ও ৩টি করম্পউটাি। ই-বুক রিভ্াইসগুব্রলা বযবহাি 
কব্রি পাঠব্রকিা খুব সহব্রজই ১২ হাজাি বাংলা বইব্রয়ি মধ্য পেন্দসই বইটি পিব্রত পািব্রেন। 

আি রিভ্াইব্রসি সােয  অপেন বযবহাি কব্রি পাঠক সহব্রজই তাি কারিক্ষত বইটি খুাঁব্রজ পাব্রেন। তাই 
এ লাইব্রেরিটি ধ্ীব্রি ধ্ীব্রি েুল-কব্রলব্রজি রেক্ষােীব্রেি কাব্রে অপরিহার্য হব্রয় পব্রিব্রে। আি রেক্ষােী 
োিাও এি পাঠক সংখযা বৃরদ্ধ পাব্রে রেন রেন। জানা র্ায়, উপব্রজলা রনবযাহী অরফসাি আব ুসাব্রলহ 
লমা. মাহফুজলু আলব্রমি বযরিগত উব্রেযাব্রগ গব্রি উব্রঠব্রে এ রিরজটাল লাইব্রেরি। বতয মাব্রন এি 
তত্ত্বাবধ্াব্রন িব্রয়ব্রে উপব্রজলা প্রোসন। েুটিি রেন োিা প্ররতরেন সকাল ৯টা লেব্রক রবকাল ৫টা পর্যন্ত 
এ লাইব্রেরি লখালা োব্রক। লাইব্রেরিব্রত কাগব্রজি লকাব্রনা বই না োকায় ইউএনও এি নাম রেব্রয়ব্রেন 
রিরজটাল লাইব্রেরি। 

 যয সূত্র:  যগুান্তি (goo.gl/wLDf9T) 

 

 

লে োলা টিনব্রেব্রিি র্ি, পাকা লমব্রে, র্ব্রিি লভ্তি লোট্ট ি যাক। ি যাকগুব্রলায় েব্রি েব্রি সাজাব্রনা 
রবরভ্ন্ন গল্প, উপনযাস ও করবতাি বই। িব্রয়ব্রে বাংলাব্রেব্রেি ইরতহাসসহ হব্রিক িকব্রমি বই। এ 
র্িটিই এখন জ্ঞাব্রনি আব্রলা েিাব্রে। রতরন এি নাম রেব্রয়ব্রেন ‘করমউরনটি লাইব্রেরি। 

র্করিয়ায় কাঠরমরি জরসম উরিব্রনি গ্রন্থাগাি 

রনয়াম পবু্রি রেরজটাল লাইব্রেরিব্র  রশক্ষাযীব্রদি বযাপক সাড়া 
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ক্যরষ্টয়াি লখাকসা উপব্রজলাি পাইকপািা-রমজয াপুি এলাকাি কাঠরমরি জরসম উরেন। পিাব্রলখা 
কব্রিব্রেন রিতীয় লেরণ পর্যন্ত। রকন্তু লোটব্রবলা লেব্রকই বইব্রয়ি প্ররত েবুযলতা আব্রে তাি। লপোয় 
কাঠরমরি হব্রলও রেক্ষাব্রকই জীবন েলাি পব্রেি পাব্রেয় কব্রিব্রেন রতরন। 

বইব্রয়ি প্ররত রনব্রজি আগ্রব্রহি পাোপারে জ্ঞান রবস্তাব্রি উব্রেযাগী তরুণ রতরন। কাঠরমরিি কাজ কব্রি 
র্া আয় হয়, তাি একটি অংে রতরন বইব্রপ্রমীব্রেি জনয বিাে িাব্রখন। রনব্রজি র্ব্রি ২০১৬ সাব্রলি 
রেব্রক গব্রি লতাব্রলন লোট্ট একটি সংগ্রহোলা। গল্প-উপনযাসসহ প্রায় হাজািখাব্রনক বই িব্রয়ব্রে এ 
সংগ্রহোলায়। 

রেক্ষােীব্রেি পাোপারে অবসি সমব্রয় এ গ্রন্থাগাব্রি েুব্রট আব্রসন বয়েিাও। জরসম উরেব্রনি লোট্ট এ 
গ্রন্থাগািটি এখন পরিণত হব্রয়ব্রে পরিপূণয জ্ঞানরপপাসিু আড্ডাখানায়। 

রনব্রজ পিাব্রলখা কিব্রত পাব্রিনরন। তব্রব এব্রত তাি একটুও আফব্রসাস লনই। কািণ এলাকাি মানুব্রেি 
মব্রধ্য রেক্ষাি আব্রলা জ্বালাব্রত পািব্রলই রনব্রজব্রক ধ্নয মব্রন কিব্রবন বব্রল জানান জরসম উরেন। এই 
মহৎ উব্রেযাব্রগি সািরে হব্রয়ব্রেন তাি সহধ্রমযণী পরপ খাতুনও। 

 

গ্রন্থাগািটিব্রক এখন বি পরিসব্রি গব্রি লতালাি স্বপ্ন লেব্রখন জরসম উরেন। রতরন এখাব্রন হব্রিক 
িকব্রমি বইোব্রনি জনয লেব্রেি রবত্তবানব্রেি কাব্রে আহ্বান জারনব্রয় োব্রকন। তাি এ িাব্রক সািাও 
রমব্রলব্রে। অব্রনব্রক গ্রন্থাগািটি পরিেেযন কব্রি বই রেব্রয়ব্রেন। পাোপারে রতরন বই লকব্রনন রনজ খিব্রে। 
সেসয সংগ্রহ কব্রিন রবনা পয়সায়। ‘করমউরনটি লাইব্রেরি’ি সেসয হব্রত লকাব্রনা রফ লাব্রগ না। 
সেসযিা নানািকম বই পিব্রত পাব্রিন রবনা মূব্রলয। ধ্ািও রনব্রত পাব্রিন। এলাকাি রপরেব্রয়পিা সব 
বয়সী মানুেব্রক বই পিাি প্ররত উৎসাহ লজাগাব্রতই জরসম এমন উব্রেযাগ রনব্রয়ব্রেন। 

জরসম উরেন জানান, আমাি বয়স র্খন ১০ বেি, তখন আমাি বাবা মািা র্ান। এ বয়ব্রসই 
সংসাব্রিি োরয়ত্ব রনব্রত হয় আমাব্রক। বারিি পাব্রেি এক কাঠরমরিি সাহার্যকািী রহব্রসব্রব কাজ শুরু 
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করি। লসখান লেব্রক র্া লপতাম, তা রেব্রয়ই সংসাি েলত। আরম মাব্রে মব্রধ্য বই সংগ্রহ কব্রি 
পিতাম; অনযব্রকও পিব্রত রেতাম। ধ্ীব্রি ধ্ীব্রি এি পরিমাণ বািব্রত োব্রক। এক সময় এ িকম 
একটা গ্রন্থাগাি গিাি রসদ্ধান্ত রনই। শুরুব্রত আমাি আব্রগি পিা রকেু বই আি রকেু রকব্রন প্রায় 
১০০-ি মব্রতা বই রনব্রয় আমাি এ গ্রন্থাগাব্রিি কার্যক্রম শুরু করি। 

অরভ্ভ্াবকিা মব্রন কব্রিন, রেশুিা শুধ্ু পাঠযবই পিব্রব; তব্রব রবেয়টি এখাব্রনই সীমাবদ্ধ নয়। রতরন 
স্বপ্ন লেব্রখন, তাি পাঠাগাব্রি হব্রিকিকব্রমি ভ্াব্রলা বই োকব্রব, মানুে বই পিাি জনয পাঠাগাব্রি রভ্ি 
জমাব্রব। মানুেব্রক বই পিাব্রনাি বযবস্থা কিব্রবন এমন রেন্তা রবিাজ কিরেল জরসব্রমি মব্রনি গহীব্রন। 
লস স্বপ্ন পূিণ হব্রয়ব্রে। তাি রবশ্বাস, গ্রাব্রমি কম রেরক্ষত মানুেগুব্রলা বই পিাি মাধ্যব্রম অনয এক 
উচ্চতায় লর্ব্রত পািব্রব। লস ভ্াবনা লেব্রক আজব্রকি এই করমউরনটি লাইব্রেরি। 

জরসম উরেন বব্রলন, আরম এখন বইব্রয়ি রভ্কু্ষক, মানুে লর্ন আমাব্রক বই রভ্ক্ষা লেয়। 
গ্রন্থাগািটিব্রত বসাি জায়গা না োকায় অব্রনব্রক বারিব্রত রনব্রয় রগব্রয় বই পব্রিন। অব্রনব্রক লমব্রেব্রত 
বব্রসও পব্রিন। এলাকাি সব লেরণ, লপো ও বয়ব্রসি মানুে এ গ্রন্থাগাব্রিি পাঠক। 

বতয মাব্রন এ পাঠাগাব্রি র্ািা পিব্রত আব্রসন বা বই ধ্াি লনন, তািা রবরভ্ন্ন লেরণি মানুে। রকব্রোি-
রকব্রোিী, র্ুবক-র্ুব মরহলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ লর্ লকউ এি সেসয হব্রত পাব্রিন। তাি ভ্াোয়, শুধ্ু 
েুব্রলি লেব্রলব্রমব্রয়িাই নয়, র্ািা উচ্চরেক্ষা রনব্রেন, তািাও আমাি পাঠাগাি লেব্রক বই লনন। এমনরক 
বয়ে ও সেয রববারহতিাও বই রনব্রয় র্ান। আমাি মব্রতা লখব্রট খাওয়া মানুেও আব্রস। এব্রতই তাি 
স্বপ্ন পূিণ হব্রয়ব্রে বব্রল মব্রন কব্রিন। তব্রব এ লাইব্রেরিটিব্রক আিও বি পরিসব্রি রনব্রয় লর্ব্রত োন 
রতরন। 

লখাকসা উপব্রজলা পরিেব্রেি লেয়ািমযান ও লজলা আওয়ামী লীগ সভ্াপরত লমা. সেি উরেন খান 
বব্রলন, বযরি উব্রেযাব্রগ জরসব্রমি করমউরনটি লাইব্রেরি গব্রি লতালাি রবেয়টি প্রেংসনীয়। এ লাইব্রেরিি 
জনরপ্রয়তা রেন রেন লবব্রিই েব্রলব্রে। প্ররতরনয়ত লাইব্রেরিি সেসয বািব্রে। একজন সামানয কাঠরমরি 
হব্রয়ও জরসম এখন শুধ্ু রেমুরলয়া গ্রাম নয়, লগাটা লখাকসা উপব্রজলাি একজন আব্রলারেত মানুেও। 

 যয সূত্র:  বশয়াি রবজ (goo.gl/jd42fd) 

 

 

র্ুব্রগি সাব্রে তাল রমরলব্রয়ই সমৃদ্ধ হব্রে জগন্নাে রবশ্বরবেযালব্রয়ি (জরব) ই-লাইব্রেরি। রবশ্বরবেযালয় 
পর্যাব্রয় েল ু হওয়া লেব্রেি প্রেম ই-লাইব্রেিীটিব্রত লবে রকেু সমসযা োকব্রলও এি ভ্রবেযৎ উজ্জ্বল 
লেখব্রে কতৃপক্ষ। 

সব্রিজরমব্রন লেখা র্ায়, জরবি নতুন ভ্বব্রনি ৬ষ্ঠ তলাব্রত অবরস্থত লকন্দ্রীয় লাইব্রেরিটিব্রত েটুি কক্ষ 
রনব্রয় েলব্রে ই-লাইব্রেরিি লসবা। এব্রত আব্রগ ৫০টি করম্পউটাি োকব্রলও এি অরধ্কাংেই নষ্ট হব্রয় 
র্ায়, তব্রব সম্প্ররত আিও ২০টি করম্পউটাি লকনা হব্রয়ব্রে। তব্রব এব্রত লেখা র্ায়রন লতমন লকাব্রনা 

সমৃদ্ধ হব্রে জরবি ই-লাইব্রেরি 
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পাঠক। প্রায় সবকটি করম্পউটাি োল ুোকব্রলও হাব্রত লগানা কব্রয়কজনব্রক লেখা র্ায় লসখান লেব্রক 
পিাশুনা কিব্রত।  

ই-জানযাল পিব্রত আসা সামারজক রবজ্ঞান রবভ্াব্রগি মাস্টয াস রেরসস গ্রুব্রপি রেক্ষােী ততমুি খান 
বব্রলন, ‘আমাব্রেি ই-লাইব্রেরিটি লবে সমৃদ্ধ, তব্রব সমসযা হব্রে সঠিক মযাব্রনজব্রমন্ট এবং পরিব্রবব্রেি 
কািব্রণ এখাব্রন লকউ লতমন আসব্রতই োয় না। আবাি অব্রনব্রকই জাব্রনন না আমাব্রেি এব্রতা সমৃদ্ধ 
ই-লাইব্রেরি আব্রে।’ 

পাব্রেই োকা ফাব্রমযসী রবভ্াব্রগি ৫ম লসরমস্টাব্রিি রেক্ষােী মারনক বব্রলন, ‘এখাব্রন লর্ জানযালগুব্রলা 
পাওয়া র্ায় তা আপব্রিট কিা হয় না।’ 

লকন্দ্রীয় লাইব্রেরিব্রত বই পিব্রত আসা সাংবারেকতা রবভ্াব্রগি ওয়ারহে বব্রলন, ‘আমাব্রেি ই-লাইব্রেরিব্রত 
অব্রনকব্রকই আব্রসন রনজ বই পিাি জনয। রকন্তু এখাব্রন রনব্রজ বই রনব্রয় আসব্রত পাব্রিন না। তাই 
অব্রনব্রকই আব্রসন না, আবাি র্ািা আব্রসন তািা এসব ই-লাইব্রেরিব্রত আসাি আগ্রহ লেখান না। 
তাোিা এসব ই-লাইব্রেরিি জানযাল ও বই শুধ্ু মাে রবশ্বরবেযালব্রয়ি লাইব্রেরি এবং এি সংব্রর্াব্রগি 
আওতায় লর্ ইন্টািব্রনট লনটওয়াকয  আব্রে তািাই পিব্রত পাব্রিন। এটা সব জায়গা লেব্রক রেক্ষােীিা 
পিব্রত পািব্রল রেক্ষােীিা আব্রিা লবরে উপকৃত হব্রতন।’ 

জানা র্ায়, জরবি অনলাইন লাইব্রেরিটি ২০১৪ সাব্রল লহব্রকপ প্রকব্রল্পি অধ্ীব্রন প্ররতরষ্ঠত হয়। এি পি 
লেব্রক প্ররত মাব্রসই নতুন নতুন ই-বই, জানযাল লর্াগ কিা হব্রে। বতয মাব্রন প্রায় ২৪ হাজাব্রিি লবরে 
ই-বই এবং ১০ হাজাব্রিি লবরে ই-জানযাল আব্রে।  

এ রবেয়টি রনব্রয় জানব্রত োইব্রল রবশ্বরবেযালব্রয়ি প্রধ্ান গ্রন্থাগারিক লমা.এনামুল হক বব্রলন, ‘আমাব্রেি 
ই-লাইব্রেরিটি রবশ্বরবেযালয় পর্যাব্রয় প্রেম অনলাইন রভ্রত্তক লাইব্রেিীরি। এখাব্রন রবব্রশ্বি রবরভ্ন্ন লেব্রেি 
রবশ্বরবেযালব্রয় প্রকারেত জানযাল ও ই-বুক িাখা হব্রে। এটি এখন লেব্রেি বি অনলাইন 
লাইব্রেরিগুব্রলাি একটি। এোিা রেন রেন সমৃদ্ধ হব্রে। তব্রব খুব লবরে জনরপ্রয় হব্রে না। এটাব্রক 
জনরপ্রয় কিাি জনয ইব্রতামব্রধ্যই রবরভ্ন্ন পেব্রক্ষপ গ্রহণ কব্রিরে।’ 

এ রবেব্রয় জরব রভ্রস অধ্যাপক ি.মীজানুি িহমান বব্রলন, ‘এখন রপ্রন্ট বইব্রয়ি প্ররত রেক্ষােীিা 
আগ্রহ হািাব্রে। তাই আমিা রবকল্প রেন্তা কব্রি ই-লাইব্রেরিটিব্রত সমৃদ্ধ কিাি কো রেন্তা কিরে। 
ইব্রতামব্রধ্য নতুন ২০ করম্পউটাি লকনা হব্রয়ব্রে। রিব্রসম্বব্রি লহব্রকপ প্রকব্রল্পি অধ্ীব্রন প্রায় আিাই লকাটি 
টাকা বযব্রয় রবরি লিন্ট এি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টািব্রনট সংব্রর্াগ োল ুহব্রব। ফব্রল সহব্রজই রেক্ষােীিা 
ই-জানযাল ও বই পিব্রত পািব্রব। তাোিা গত ে ুবেি আমিা রপ্রন্ট বইব্রয়ি বেব্রল ই-বুক ও ই-
জানযাল রকব্রন আমাব্রেি ই-লাইব্রেরিটিব্রত সমৃদ্ধ ও র্ুব্রগাপব্রর্াগী কিা হব্রয়ব্রে।’ 

 যয সূত্র:  goo.gl/gC1MPr  
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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 


