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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

এল. রভ. ফেস্ক: গ্রন্থাগারে বই পড়ি, 

আর াড়িত মানুষ গড়ি এই স্লাগানরি 

সামরন স্েরে আগামী ৫ স্েব্রুয়াড়ে পাড় ত 

হরব জাতীয় গ্রন্থাগাে ড়িবস। ড়িবসটি 

সামরন স্েরে আগামী ৫ স্েব্রুয়াড়ে  

গণগ্রন্থাগাে অড়িিপ্তে,শাহবাগ চত্বে 

সামরন স্েরি জাতীয় গ্রন্থাগাে ড়িবস-

২০১৯ এে উরবািনী অনুড়িত হরব। 

ড়িবসটিে গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পরিয  এিই 

ড়িন অপোরে গণগ্রন্থাগাে অড়িিপ্তরেে 

শওিত ওসমান স্মৃড়ত ড়ম নায়তরন এি 

আর াচনা ও সাাংসৃ্কড়তি অনুিারনে 

আরয়াজন িো হরয়রে। গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাাং ারিশ সেিারেে মাননীয় পড়েিল্পনা 
মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান এম.ড়প অুিারন 

প্রিান অড়তড়ে ড়হসারব উপড়িত োিরত 

সিয় সম্মড়ত জ্ঞাপন িরেরেন। ড়বরশষ অড়তড়ে ড়হসারব উপড়িত োিরবন সাংসৃ্কড়ত ড়বষয়ি মন্ত্রনা রয়ে মাননীয় 

প্রড়তমন্ত্রী জনাব স্ি এম োড় ি, এম.ড়প। মূ  আর াচি ড়হসারব অাংশ ড়নরবন অিযাপি ড. ড়বশ্বড়জৎ স্ াষ, উপাচার্য, 

েবীন্দ্র ড়বশ্বড়বিযা য়।  উরেেয স্র্ ২০১৭ সার ে ৩০স্শ অরটাবে প্রিানমন্ত্রী স্শে হাড়সনাে সভাপড়তরত্ব 

মড়ন্ত্রসভাে ড়নয়ড়মত ববঠরি ৫ স্েব্রুয়াড়ে তাড়েেরি জাতীয় গ্রন্থাগাে ড়িবস স্ াষণা এবাং ড়িসবটি পা রনে জনয 
মড়ন্ত্রপড়েষি ড়বভারগে এ সাংক্রান্ত পড়েপরেে ‘ে’ক্রড়মরি অন্তভুয রেে প্রস্তাব অনুরমািন স্িওয়া হয়। ১৯৫৪ 

ড়িস্টারেে ৫ স্েব্রুয়াড়ে জাতীয় গ্রন্থাগারেে ড়ভড়িপ্রস্তে িাপন িো হয়। এজনয ৫ স্েব্রুয়াড়েরি জাতীয় গ্রন্থাগাে 

ড়িবস ড়হরসরব মড়ন্ত্রসভা অনুরমািন স্িয়। ড়িবসটি র্োর্ে ভারব উৎর্াপরনে জরনয ড়বড়ভন্ন সেিাড়ে 
প্রড়তিান ও গ্রন্থাগাে স্পশাজীবী সাংগঠন নানা িমযসূচী হারত ড়নরয়রে।  

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০১৮ ইসযয-১৩ ভলিউম-১ 
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এল. রভ. ফেস্ক: জাপারনে সারপারোরত ১৯-২১ জানয়ুােী অনুড়িত হর া গ্রন্থাগাে ড়বজ্ঞারনে মর্যািাপণূয 

আন্তজয াড়তি সরম্ম ন ‘International Conference on Library and Information Science (LIS 2019)’. 

আন্তজয াড়তি এই িনোরেরে প্রবন্ধ উপিাপন িরেন োজশাহী ড়বশ্বড়বিযা রয়ে ইনেেরমশন সারয়ে 

এন্ড  াইরেেী মযারনজরমন্ট ড়বভারগে প্ররেসে ড. স্মাোঃ শড়েেু  ইস াম এবাং সহরর্াগী অিযাপি ড. 

স্মাোঃ নাজমু  ইস াম। তারিে উপিাড়পত প্রবরন্ধে ড়শরোনাম ড়ের া – “Investigating the Perceived 

Services of Union Digital Centre (UDC) in Rural Areas of Bangladesh: A Study on Selected 

UDC of Godagari Upazila, Rajshahi”. এবারেে িনোরেরেে ড়েম ড়ের া “Digital transformation 

and the challenges of the new information environment: reinventing library for the next user 

generation”. 

 

 

 

 

িাজশাহী রেশ্বরেিযালব্রয়ি রশক্ষক ে. ফ াোঃ শরিেয ল ইসলা  এেং ে. ফ াোঃ নাজ যল ইসলা - এি  

জাপাব্রন গ্রন্থাগাি রেজ্ঞান রেষয়ক আন্তজজ ারতক সব্রেলব্রন 
গব্রেষণা প্রেন্ধ উপস্থাপন 
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সাংসৃ্কড়ত ড়বষয়ি প্রড়তমন্ত্রী স্ি এম োড় ি ২৯ জানুয়ােী ২০১৯ সিার  োজিানীে আগােগাাঁওরয় 
অবড়িত সাংসৃ্কড়ত ড়বষয়ি মন্ত্রণা রয়ে অড়িভুে প্রড়তিান প্রত্নতত্ত্ব অড়িিপ্তে এবাং আেিাইভস ও 
গ্রন্থাগাে অড়িিপ্তে পড়েিশযন িরেরেন। 

প্রেরম প্রড়তমন্ত্রী প্রত্নতত্ত্বঅড়িিপ্তে পড়েিশযন িরেন। স্সোরন স্প াঁের  প্রত্নতত্ত্ব অড়িিপ্তরেে মহাপড়েচা ি 
আ তাে স্হারসন তারি স্বাগত জানান। এেপে পাওয়াে পরয়ন্ট স্প্ররজরন্টশরনে মািযরম সভািরে 
তারি অড়িিপ্তরেে িমযিান্ড সম্পরিয  অবড়হত িো হয়। 

এ সময় জানারনা হয়, বতয মারন প্রত্নতত্ত্ব অড়িিপ্তরেে আওতািীন স্িরশ সাংেড়েত প্রত্নি  েরয়রে 
৪৯৬টি এবাং প্রত্নতড়ত্বি জাি ুে েরয়রে ১৯টি। 

প্রড়তমন্ত্রী প্রত্নতত্ত্ব অড়িিপ্তরেে িমযিতয া-িমযচােীরিে আন্তড়েিতা ও ড়নিাে সরে িাজ িোে ড়নরিযশ 
স্িন এবাং স্িরশে ইড়তহাস-ঐড়তরহযে সরে সম্পড়িয ত আরো নতুন-নতুন প্রত্নি  সাংেেরণে আওতায় 
আনাে ড়নরিযশ স্িন।এোিা ড়তড়ন প্রত্নতত্ত্ব অড়িিপ্তরেে প্রিশযনী স্িন্দ্র পড়েিশযন িরেন। 

পরে সাংসৃ্কড়ত ড়বষয়ি প্রড়তমন্ত্রী আেিাইভস ও গ্রন্থাগাে অড়িিপ্তে পড়েিশযন িরেন। স্সোরন ড়তড়ন 
অড়িিপ্তরেে িার্যক্রম স্জােিােিেরণে ড়নরিযশ স্িন। ড়বরশষ িরে আেিাইভস ভবন ড়নমযাণ 
স্বগবানিেণ এবাং স্িান মূ যবান আেিাইভা  সামগ্রী র্ারত ড়বনষ্ট না হয় স্স বযাপারে প্ররয়াজনীয় 
পিরেপ স্নয়াে ড়নরিযশ স্িন। 

প্রত্নতত্ত্ব, আিকাইভস ও গ্রন্থাগাি অরিিপ্তি পরিিশজন কিব্রলন সংসৃ্করত 
প্ররত ন্ত্রী 
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বড়েশা  ড়বশ্বড়বিযা রয়ে (বড়ব) শহীি আবিেু েব স্সেড়নয়াবাত স্িন্দ্রীয়  াইরেড়েে উরবািন িো 
হরয়রে। বুিবাে (২৩ জানুয়াড়ে ২০১৯) িপুুরে ড়েতা স্িরে স্িন্দ্রীয়  াইরেড়েে উরবািন িরেন 
বড়েশা  ড়বশ্বড়বিযা রয়ে উপাচার্য প্ররেসে ড.এস এম ইমামু  হি। 

এ সময় উপড়িত ড়ের ন- ি া ও মানড়বি অনুষরিে ড়ডন অিযাপি ড.মুহড়সন উদ্দীন, ড়বজ্ঞান ও 
প্ররি শ  অনুষরিে ড়ডন অিযাপি ড. হাড়সনুে েহমান। এোিাও উপড়িত ড়ের ন- ড়বড়ভন্ন ড়বভারগে 
স্চয়ােমযান, ড়শেি ও িমযিতয া-িমযচােীো।চােত া ড়বড়শষ্ট এই  াইরেড়েটিরত ড়শোেীরিে পিাে 
জনয প্রায় ৩০ হাজাে বই েরয়রে। এোিাও েরয়রে ড়বড়ভন্ন মযাগাড়জন ও পড়েিা পারঠে বযবিা। 
সাংর্ুে িো হরয়রে এিটি অন াইন জানযা  সুড়বিা। 

উরেেয, ড়বশ্বড়বিযা য় প্রড়তিাে আে বেরেও স্িারনা স্িন্দ্রীয়  াইরেড়ে ড়ে  না। এিটি অিায়ী রুরম, 
স্বল্প পড়েসরে এে িার্যক্রম চ ত। 

তথ্য সূত্র: দিরনক অরিকাি (goo.gl/grjV4G) 

 

েরিশাল রেশ্বরেিযালব্রয় শহীি আেিযি িে ফসিরনয়াোত ফকন্দ্রীয় লাইব্রেরিি 
উব্রবািন 
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গ্রাম স্েরি গ্রারম পাঠাগাে গিাে স্নশায় েুরে চ রে এিি  বই ড়প্রয় র্ুবি। অরনরিই এরিে 
পাঠাগাে স্প্রমী বর ন। অরনরি আবাে বই পাগ  স্বিারেে ি  বর  তুচ্ছ-তাড়চ্ছ য িরে মুে ভরে 
হাড়সরতই স্র্ন তৃড়প্ত পান। ড়িন্তু িারো িোয় িণযপাত স্নই তারিে। সব সমার াচনা মাো স্পরত 
ড়নরয় প্ররতযরিই গবয িরে ড়নরজরিে পড়েচয় স্িন জাতীয় পাঠাগাে আরদা ন (জাপাআ) এে সিসয 
ড়হরসরব। 

সমারজে জনয প্ররতযরিেই শপে এিটি। ‘বই পড়ি পাঠাগাে গড়ি স্লাগরন’ বাাং ারিরশে প্রড়তটি গ্রারম 
অন্তত এিটি িরে পাঠাগাে গরি স্তা া। স্সই  রেযই িাজ িরে র্ারচ্ছ এই সাংগঠন। এই তরুণ 
ির ে স্নতৃত্ব ড়িরচ্ছন ঢািা ড়বশ্বড়বিযা রয়ে আন্তজয াড়তি ড়ডপােয রমরন্টে ড়শোেী আড়েে স্চ িেুী শুভ। 

মাস গড়িরয় বেে র্ায়। তারিে িারজে পড়েড়িও বারি শহে স্েরি গ্রারম, গ্রাম স্েরি পািায় আে 
পািা স্েরি মহোয়। অরনিো প্রচােড়বহীন িাজ িরে র্াওয়া এই তরুরণো সবাই উচ্চ ড়শড়েত 
র্ুবি। স্িউ পিরেন ড়বশ্বড়বিযা রয়, স্িউ আবাে ড়বশ্বড়বিযা রয়ে গড়ি পাে িরে িমযজীবন ড়নরয় 
বযস্ত। বইরয়ে প্রড়ত অগাি ভার াবাসায় তাো এিড়েত হরয়রে এিটি সাংগঠরনে মরিয। শুিু ড়নরজোই 
বই পরি না, অরনযে বই পিাে জরনয গরি তুর রেন জাতীয় পাঠাগাে আরদা ন (জাপাআ) নারমে 
সাংগঠন। প্ররতযিরিই পাঠাগাে গিাে িারজ উদু্ধদ্ধ িরে আড়েে শুভ ২০১৭ সার ে ২২ জানুয়াড়ে 
আনুিাড়নিভারব গরি স্তার ন জাপাআ। ২২ জানুয়াড়ে জাতীয় পাঠাগাে আরদা রনে ড়বতীয় জন্মড়িন 
পাড় ত হরয় স্গর া।  জন্মড়িন উপ রে সাংগঠনটিে সিসয, উপরিিাবৃদ এবাং শুভািাড়িো ড়মড় ত 
হয় োজিানীে বাাং ারমােে ড়বশ্বসাড়হতয স্িরন্দ্র। 

প্ররতটি গ্রাব্র ই পাঠাগাব্রিি স্বপ্ন ফিব্রখ্ন তািা 
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ড়বতীয় প্রড়তিা বাড়ষযিীরত পেচ া আরো স্বগবান িেরত আড়েে স্চ িুেী শুভরি সভাপড়ত, স্মা. 
স্সারহ  োনারি সািােণ সম্পািি িরে ৩৩ সিরসযে এিটি িার্যিেী পড়েষি স্ াষণা িরেন 
উপরিিা পড়েষরিে অনযতম সিসয, বুরয়রেে সারবি ডীন ও এড়শয়াে এডুরিশন এড়ির ে এওয়াডয  
প্রাপ্ত গরবষি ড. এম ড়েরোজ আহরমি। 

ড়তড়ন বইরপ্রমী এই তরুণরিে বর ন, পাঠাগাে আরদা ন নারম িইু বেে আরগও আড়ম ড়িেু ড়চন্তা 
িেরত পাড়েড়ন এই বাাং ারিরশ। আড়ম স্িাোও এমন অড়ভন্ন আরদা রনে িো শুড়নড়ন।পাঠাগাে 
গিাে জনয আরদা ন িেরত হরব স্সটিও ড়চন্তা িড়েড়ন। তরব জাতীয় পাঠাগাে আরদা ন সাোরিশ 
বযাপী পাঠাগাে গিাে স্র্ উরিযাগ গ্রহণ িরেরে আড়ম স্সোরি সািুবাি জানাই। 

পরে ড. এম ড়েরোজ জাতীয় পাঠাগাে আরদা ন (জাপাআ) এে ওয়বসাইরেেও উরবািন িরেন। 

এে আরগ সূচনা বেরবয জাপাআ এে প্রড়তিাতা ও সভাপড়ত আড়েে স্চ িেুী বর ন, আমো ১০টি 
পাঠাগাে ড়িরয় শুরু িরেড়ে াম। আমো সাোরিরশ ২০০টিে স্বড়শ পাঠাগােরি অনুরপ্রেণা ড়িরত 
স্পরেড়ে। এই সমরয় বাাং ারিরশ সুি ও অড়হাংস সমাজ গঠরনে জরনয এিটি সড়ম্মড় ত আরদা রনে 
প্ররয়াজন মরন িড়ে। স্সটি হর া পাঠাগাে আরদা ন। শুিু পাঠি সৃড়ষ্টই নয়, ড়বপেগামী তরুণ 
সমাজরি মািি, িষযণ, আত্মহতযা ও সি  অপিময স্েরি ড়েড়েরয় আনাে জরনয সমারজ পাঠাগারেে 
ড়বিল্প নাই। 

তথ্য সূত্র:  চ্যাব্রনল আই অনলাইন (goo.gl/5kSza4) 

 

 

 

জাতীয় পাঠাগাি আব্রদালব্রনি কার্জকিী পরিষি গঠন 
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জাতীয় পাঠাগাে আরদা রনে (জাপাআ) িার্যিেী পড়েষি গঠন িো হরয়রে। এরত আড়েে স্চ িুেী 
শুভরি সভাপড়ত ও স্মা. স্সারহ  োনারি সািােণ সম্পািি িো হরয়রে। 

মে বাে (২২ জানুয়াড়ে ২০১৯) সন্ধযায় োজিানীে ড়বশ্বসাড়হতয স্িরন্দ্র মরনামুগ্ধিে আরয়াজরন মিয 
ড়িরয় ড়বতীয় প্রড়তিাবাড়ষযিী উির্াপন িরে সাংগঠনটিে সিসয, উপরিষ্টাো ও শুভািাড়িো। 

এ সময় ৩৩ সিরসযে এিটি িার্যিেী পড়েষি স্ াষণা িরেন উপরিষ্টা পড়েষরিে অনযতম সিসয, 
বুরয়রেে সারবি ড়ডন ও এড়শয়াে অযাডুরিশন এড়ির ে অযাওয়াডয প্রাপ্ত গরবষি ড. এম ড়েরোজ 
আহরমি। 

ড়তড়ন বর ন, জাতীয় পাঠাগাে আরদা ন স্িশবযাপী পাঠাগাে গিাে স্র্ উরিযাগ গ্রহণ িরেরে আড়ম 
তারি সািুবাি জানাই। সমারজে তরুণরিে এিো অাংশ স্সই িাড়য়ত্ব পা ন িরে র্ারচ্ছ। জাতীয় 
পাঠাগাে আরদা ন পাঠাগাে গিাে মািযরম এ সমাজরি সড়তযিারে এিড়িন বির  স্িরব বর  আড়ম 
ড়বশ্বাস িড়ে। 

পরে ড. এম ড়েরোজ জাপাআ-ে ওরয়ব সাইরেেও উরবািন িরেন। 

‘বই পড়ি পাঠাগাে গড়ি স্লাগারন বাাং ারিরশে প্রড়তটি গ্রারম অন্তত এিটি িরে পাঠাগাে গরি 
স্তা া। স্সই  রেয ২০১৭ সার ে ২২ জানুয়াড়ে আনুিাড়নিভারব পেচ া শুরু িরে সাংগঠনটি। 

তথ্য সূত্র: বাাংলা রনউজ ট াব্রয়রি ট াি (goo.gl/Gzg7n4) 

 

 

" রে  রে গ্রন্থগাে, আমারিে অড়েিাে" এই প্রড়তপািযরি ড়নরয় "বই আরদা ন" গরি তুর রেন 
চট্টগ্রাম ড়বশ্বড়বিযা রয় ইড়তহাস ড়বভারগ অিযাপি জাড়হিেু েহমান। 

ড়শোেীরিে ড়বড়ভন্ন ড়বষরয় বই পিারনাে মিয ড়িরয় জ্ঞানচচয াে জগরত ড়নরয় আসা এবাং এিটি সুদে 
সমাজ ও পৃড়েবী গরি তু রত এ আরদা ন গরি তুর রেন বর  জানান ড়তড়ন। 

এ আরদা নটি ড়তড়ন ড়বভারগে ড়শোেীরিে ড়নরয় পাচ বেে িরে িরে আসরেন। ড়বশ্বড়বিযা রয় 
ড়বভারগ ড়শোেীেসহ ড়বড়ভন্ন ড়বশ্বড়বিযা য় ড়শোেীরিে প্রড়তমারস এিরডড়মি বই োিা এিটি িরে বই 
স্িনাে বািযতামূ ি ড়নয়মও িরে ড়িরয়রেন ড়তড়ন। আে এরত েুড়শ ড়শোেীোও। 

স্সামবাে (২৮ জানুয়াড়ে) এি সাোৎিারেে সময় ড়তড়ন এইসব িো বর ন। 

ড়তড়ন বর ন,'বই পিা োিা সৎ ভারব জীবন র্াপন িো, সড়তযিারে স্মিাবী মানুষ হরয় উঠা ও 
মূ যরবাি ড়নরয় স্বরি উঠা সম্ভব নয়। এবাং মানুরষে স্র্ মানড়বি জ্ঞান, আিশয ও মু যরবাি 
এগুর ারি আ ািা িরে বতড়ে িো এবাং স্সোরি মাড়নরয় চ া বই পিা োিা অনয স্িান পরে 
সম্ভব বর  আমাে মরন হয়না। তাই আড়ম চাই প্রড়তটি  রে  রে পাঠাগাে গরি উঠুি। এবাং স্র্ 

এক চ্রে রশক্ষব্রকি েই আব্রদালন 
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ড়শশুো আগাড়মরত জন্ম গ্রহন িেরব তাো োরেে পা বা স্েড়বর ে পা িরে নয়, নতুন প্রজন্মো বুি 
স্সল্ফ িরে িািারত ড়শেুি।' 

 

ড়তড়ন আরো বর ন, 'বতয মান র্ুরগে স্ের রমরয়ো স্েসবুি, ইন্টােরনরে আসে হরয় পরিরে। স্েসবুি, 
ইন্টােরনরে স্র্ পড়েমাণ োিা েেচ হয় তাে অরিযি োিা ড়িরয় র্ড়ি প্রড়ত মারস এিো বই ড়িরন 
স্িো র্ারব তারিে বাড়িরত সুিসম্মত এিটি পাঠাগাে গরি উরঠরে। 

এবাং বই পিাে ড়ভতে ড়িরয় স্ের রমরয়রিে সৃজনশী তা, ভার া িারজ অাংশগ্রহণ, সুদে জীবন ও 
জগরতে স্বপ্ন স্িো এবাং সব িেরনে অনযায়-অড়বচারেে ড়বরুরদ্ধ প্রড়তবাি িেরত ড়শেরব।' 

'আজিা  মানুষ আিশযচুযত ও নীড়তহীন হরয় পিরে, ড়বশ্বড়বিযা য় ড়শেিরিে বি বাড়য়ত্ব হরচ্ছ, 
তারিে স্ি সঠিি পরে স্েোরনা। স্সো স্হাি সু্ক , ির জ সব জায়গায়। বইরয়ে আরদা রন 
আরেিটি উরদ্দশয হর া মানুষরি আিশয পরে স্েোরনা। 

স্িউ র্ড়ি স্িানভারব িারো প্রড়ত অনযায় অড়বচাে ও অতযাচাে িরে তাহর  মানুষ এই বই পিাে 
ড়ভতে ড়িরয় এে ড়বরুরদ্ধ রুরে িাাঁিারনাে সাংগ্রাম িেরব। তাই আড়ম এই আরদা ন ো ড়বড়ভন্ন 
জায়গা েড়িরয় ড়িরত চাই।' 

তথ্য সূত্র: পূবয-পড়িম ড়বড়ড ড়নউজ 

 



 

Page | 9  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                 ফেব্রুয়ারি  সংখ্যা, ২০১৯, ইসযয ১৩ 

 

 

চােড়িরি নিী স্বড়ষ্টত বীপ স্জ া স্ভা া। এই স্জ ায় ৬৮ ইউড়নয়রন স্মাে জনসাংেযা প্রায় ২২  াে। 
র্ারিে এিটি বি অাংশ ড়শশু-ড়িরশাে। তাোই আগামী ড়িরনে ভড়বষযৎ। বতয মারন স্জ া শহরেে 
পাশাপাড়শ গ্রারমও আিুড়নিতাে স্োাঁয়া  াগরত শুরু িরেরে। ড়শো-িীোয় অগ্রসে হরচ্ছ গ্রারমে 
ড়শশুো। তরব স্িরশে প্রড়তটি ইউড়নয়রন ড়শো এবাং অবাি তেয সেবোহ ড়নড়িত িেরত এিটি 
পাঠাগাে োিা জরুড়ে। 

স্ভা াে প্রড়তটি ইউড়নয়রনও পাঠাগাে িাপন িো এিান্ত প্ররয়াজন। এোরনে অরনি ড়িরশাে-ড়িরশােী 
অরেযে অভারব বই ড়িরন পিরত পারে না। আবাে অরনিই অর্ো সময় নষ্ট িরে। তাই পাঠাগাে 
িাপন িের  তাো বই পরি জ্ঞান অজয ন িেরত পােরব। পাঠাগারে মুড়ের্ুরদ্ধে বই, ড়বজ্ঞান ড়বষয়ি 
বই, সামাড়জি সরচতনতা মূ ি-বয়সন্ধীিা  সম্পড়িয ত ড়বড়ভন্ন বই, জীবন িেতা ড়বষয়ি বইসহ 
নানা ড়বষরয়ে ড়শেণীয় বই ও পে পড়েিা োো স্র্রত পারে। িােণ জ্ঞানড়ভড়িি সমাজ গিরত 
তরুণ সমাজরি জ্ঞারনে আর াে সাংস্পরশয আনরত হরব। 

স্িরশে সব ড়শশু ড়িরশােরি জ্ঞারন-গুরণ উন্নত িেরত হরব, মরনে স্চাে েু রত হরব। তরব বই র্ড়ি 
সহজ ভয না হয়, তাহর  গড়েব জনরগািীে সন্তানো উচ্চড়শো স্েরি বড়িত হরব। তাো জীবরনে 
সঠিি পে সম্পরিয  জানরত পােরব বই পিাে মািযরম। তাই প্রড়তটি ইউড়নয়রনে পাঠাগাে িাপন হর  
ইউড়নরয়ন সি  মানুরষে মরিয স্স্বচ্ছায় স্বড়শড়েত হওয়াে সুরর্াগ বািরব। 

তৃণমূ  পর্যারয় পাঠাগাে বতড়ে সম্পরিয  বিড়নি আজরিে স্ভা াে সম্পািি অিযে মুহাম্মি শওিাত 
স্হারসন বাতয া২৪.িম’স্ি বর ন, ‘সেিারেে ড়বনামূর য পাঠযবই ড়বতেরণে উরিযাগ প্রশাংসনীয়। এরত 

আব্রলারকত স াজ গড়ব্রত প্ররত ইউরনয়ব্রন গব্রড় উঠযক পাঠাগাি 
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িড়েদ্র জনরগািীে সন্তানো স্ োপিা িোে সুরর্াগ পারচ্ছ। তরব এেন সেিােরি স্িরশে প্রড়তটি 
ইউড়নয়রন পাঠাগাে িাপন িেরত হরব। িােণ শেীে চচয াে মািযরম স্র্মন শেীে উন্নত হয়, 
পিারশানাে মািযরম স্তমন মরনে উন্নড়ত হয়।’ 

ড়তড়ন আরো বর ন, ‘স্সানা ড়িাংবা রূপাে স্চরয়ও মূ যবান বই। তাই স্তা শেৎচন্দ্র বর রেন, বই 
পিারি র্োেয ড়হরসরব স্র্ সেী িরে ড়নরত পারে, তাে জীবরনে িোুঃে-িরষ্টে স্বাঝা অরনি িরম 
র্ায়। এি িোয় বই হরচ্ছ মড়স্তরেে সন্তান। এজনয প্ররয়াজন সেিাড়েভারব ড়িাংবা বযাড়ে উরিযারগ 
প্রড়তটি ইউড়নয়রনে এিটি বা িটুি িরে স্োে আিারে পাঠাগাে িাপন িো। র্াে স্িেভা  িেরব 
ইউড়নয়ন পড়েষি। এই পাঠাগারেে মািযরম বই পিারি উৎসাড়হত িোে জনয প্রড়ত সপ্তারহ ড়বড়ভন্ন 
আরয়াজন িো এবাং পুেস্কারেে বযবিা িো স্র্রত পারে। িােণ বই মানুষরি আর াড়িত িরে।’ 

স্ভা াে পোনগঞ্জ গ্রামীণ সমাজ ি যাণ পাঠাগারেে সািােণ সম্পািি এম শাহড়েয়াে ড়জ ন 
বাতয া২৪.িম’স্ি বর ন, ‘ড়শো জাতীে স্মরুিি। র্ড়ি আমো আগামী প্রজন্মরি বই পিাে প্রড়ত 
আগ্রহী িরে তু রত পাড়ে তাহর  আমারিে স্িশ আরো এড়গরয় র্ারব। তাই স্ভা াে প্রড়তটি ইউড়নয়রন 
পাঠাগাে িাপরনে জনয প্ররয়াজনীয় বযবিা গ্রহণ িেরত প্রশাসনরি অনুরোি িেড়ে।’ 

স্ভা া স্জ া প্রশাসি মাসুি আ ম ড়েড়দ্দি বাতয া২৪.িম’স্ি বর ন, ‘জাড়তরি সঠিি পরে 
পড়েচাড় ত িোে ড়িশােী হর া বই। বই পরি স্র্ জ্ঞান অজয ন িো র্ায়, তাে সরে স্চারে স্িোে 
অড়ভজ্ঞতা র্ুে হর  তা পূণযতা পায়। তাই স্তা সেিাে স্জ া শহরে সেিাড়েভারব ইরতামরিয 
পাঠাগাে িাপান িরেরে। আগামীরত প্রড়তটি উপরজ ায়, স্প ে শহরে এমনড়ি প্রড়তটি ইউড়নয়রন 
পাঠাগাে িাপন জনয প্রস্তাবনা পাঠারনা হরব। র্ারত তৃণমূর ে ড়িরশাে-ড়িরশােীো এই পাঠাগাে স্েরি 
জ্ঞান অজয ন িরে ভড়বষযরত োষ্ট্র গঠরন ভূড়মিা োেরত পারে।’ 

তেয সূে: বাতয া২৪ (goo.gl/LhkKGS) 

 

 

আরিেয ল ইসলা  সারিি: বিনড়দন পাঠযাভারসে চচয া র্েন হাড়েরয় র্াবাে উপক্রম, স্সোরন ঢািাে 
িামোইরয় নতুন িরে পাঠি বতড়ে িেরে গােটুিয়ায় গরি ওঠা জনশড়ে পাঠাগাে। পাঠাগােটিরত 
েুব স্বড়শ বি না হর ও িানীয় সমারজ আর া েিারচ্ছ। পাঠাগােটিরত হারতরগানা িরয়িটি বই 
োির ও স্সসব বইরয়ে পাঠি ড়িরন ড়িরন স্বরি চ রে। ড়নজ উরিযারগ বই ড়িরন ড়নরজোই বাড়িরয় 
তু রেন পাঠাগারেে বইরয়ে সাংেযা। 

ঢািাে অিরূে িামোইরয়ে বিনা াইরয় এিো ভািা বাসায় পড়েচাড় ত পাঠাগােটিে সিসয সাংেযা 
িরয়িগ্রারমে ড়শোেীরিে ড়মড় রয় শ’ েড়িরয় র্াবাে মরতা। ড়নরজরিে চাাঁিায় তাোই এিো, িরুো 
িরে বই জড়মরয় নানা িমযসূড়চে মিয ড়িরয় চাড় রয় র্ারচ্ছন বইপিাে অভযাস বতড়েে িাজ। 

আব্রলা ছড়াব্রে জনশরি পাঠাগাি 
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বিনা াই স্মারি স্নরমই শহীি ড়মনারেে পারশ এই পাঠাগারে পড়েিা পিরত োিা স্ ািজন, নীেরব 
হুমায়ুন আজাি, স্ ড়নন, আে ড়তন স্গারয়দা পিরত োিা পাঠি স্চারে পিরব। স্সোরনই িো হ  
িরয়িজরনে সরে। 

পাঠাগারে বই ড়নরত আসা স্ভা ানাে সু্ক  অযান্ড ির রজে ড়শোেী শেীেু  ইস াম ড়েোত ব র ন, 
এোরন অরনি ড়বষরয়ে বই পাওয়া র্ায়। ড়বজ্ঞান ও স্গারয়দা িাড়হড়ন পিরত ভার া  ারগ। এোন 
স্েরি বই বাসায় ড়নরয় র্াই, পরি আবাে স্েেত ড়িরয় ড়িই। আমারিে এোরন এমন পাঠাগাে এই 
এিটিই। 

 

মাড়নিগঞ্জ সেিাড়ে স্িরবন্দ্র ির রজে ড়শোেী শাহীনুে ইস াম বর ন, এোরন নানা ড়বষরয় আর াচনা 
হয়। িড়বতাে আসে বরস। ড়বড়ভন্ন ড়বশ্বড়বিযা য় স্েরি ভাইয়াো এরস আবৃড়ত, ইাংরেড়জ স্স্পারিনসহ 
নানা ড়বষরয়ে ক্লাস স্নন। 

শাহীন বর ন, আরগ স্তা ির জ স্েরি ড়েরেই স্ে রত চর  স্র্তাম। এেন পাঠাগারে আড়স পড়েিা 
পড়ি, মযাগাড়জরন স্চাে বু াই। তােপে মারঠ র্াই। পাঠাগারেে িােরণ নতুন অভযাস বতড়ে হরয়রে। 

পাঠাগারেে সম্পািি ও িানীয় োে সাংগঠরনে স্নতা আেমান স্হারসন বর ন, আমো িরয়িজন 
ড়মর  পাঠাগাে শুরু িরেড়ে াম। বিড়নি পড়েিা, সাপ্তাড়হি পড়েিা ও মযাগাড়জন োেতাম স্সসময়। 
পাঠাগাে উন্মেু োিায় সবাই এরস বসরতা। োাঁরি এিো িরুো বই নািাচািা িেরতা। স্সোই এেন 
পিাে অভযারস রূপ ড়নরয়রে অরনরিে। 
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এ ড়বষরয় পাঠাগােটিে সািােণ সম্পািি আড়েেু  ইস াম সাড়িে জানার ন, বেে ড়তরনি আরগ 
িরয়িজন প্রগড়তশী  বযড়েে সাহার্য ড়নরয় ১০টি বই ড়নরয় র্াো শুরু িরে জনশড়ে পাঠাগাে। 
স্সসময় তাো িরয়িজন বনু্ধ ড়মর  এটিরত ড়বড়ভন্ন ড়বষরয়ে পাঠচক্র, ড়বড়ভন্ন বই পাঠ িো, ড়িবস 
পা ন ও ড়বনামূর য ইাংরেড়জ ড়শোে বযবিা শুরু িরেন। 

ড়তড়ন জানান, িীরে িীরে পাঠাগারেে সিসয বািরত শুরু িরে। আরশপারশে গ্রাম স্েরিও পিরত 
আসরত শুরু িরে নানা বয়সী মানুষ। পাঠাগােটি মুে বুড়দ্ধচচয াে স্িন্দ্র হরয় উরঠরে বর  মন্তবয 
িরেন ড়তড়ন। 

িানীয় ড়শেি আ মগীে স্হারসন বর ন, ঢািাে িাোিাড়ে হর ও িামোই অরনিোই ড়পড়েরয়। 
সু্ক গুর ারত ভার া পাঠাগাে স্নই। পাবড় ি  াইরেড়েও স্নই এোরন। পিাে অভযাস স্নই বর  ক্লারসে 
বইরয়ে বাইরে বইও স্িরননা অরনরি। স্সোরন এমন পাঠাগাে গরি ওঠায় ড়শোেীরিে মরিয নতুন 
িরে অভযাস বতড়ে হরচ্ছ। ড়শোেীো ওোরন ড়গরয় বই পিরত পােরে, আবাে বই সাংগ্রহ িরে 
বাসায় ড়নরয়ও পিরত পােরে। 

জনশড়ে পাঠাগারে স্বশ িরয়িো পড়েিা োো হয়। স্ের বুরিা সবাই পড়েিা পিরত র্ায় পাঠাগারে, 
আবাে ি’ু এিো বইও িরে। এভারব নতুন িরে পাঠযাভাস বতড়ে হরচ্ছ বর  জানান ড়তড়ন। 

তেয সূে: োইড়জাংড়বড়ড 
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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 


