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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

স্যালি লরিং এর মতে সু্কি িাইতেলরয়ানরা স্াধারণে উতেগজনকভাতে অেমিূযালয়েই হতয় থাতকন। লকন্তু অতনক 
লিক্ষকরাও এটা ভভতে অোক হতেন ভে লক পলরমাণ স্হায়ো োরা লিক্ষক এেিং লিক্ষাথীতের লেতয় থাতকন। 
হয়তো োরা লনতজরাও ভস্টা জাতনন না।  

লিক্ষাোন এেিং ভিখার লেষতয় কথা েিার স্ময়, অলধকািংি মানষু োেক্ষলণকভাতে গ্রন্থাগালরকতের কথা মতন 
কতরন না। লকন্তু একটি সু্কতি ভেখাতন িাইতেলরয়ান ো িালননিং লরতস্াস্ন ভস্ন্টার মযাতনজারেখন েথােথভাতে 
মিূযালয়ে হন এেিং োতক েথােথভাতে েযেহার করা হয়,  েখন গুরুত্বপূণন অতনক লকছুই োর কাছ ভথতক 
পাওয়া স্ম্ভে। 
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আপনার সু্কল লাইব্রেররযানব্রে উব্রপক্ষা েরব্রেন না, তারা 

সাক্ষরতার গ াপন সসরনে 

 
সু্কল লাইব্রেরিয়ানব্রেি রনব্রয় েযা গারডি য়ান পরিকা প্রকারিত Don't overlook your school 

librarian, they're the unsung heroes of literacy রিব্রিানাব্রে প্রকারিত প্রবন্ধটি ল্ইাব্রেরিয়াি 
ভব্রয়ব্রেি জব্রনয অনুবাে কব্রিব্রেন েুবারিিা োহেুো েুপ্তী 
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লিক্ষাপ্রলেষ্ঠাতন গ্রন্থাগালরকগণ স্াধারণে একটি স্লুেধাজনক অেস্থাতন থাতকন েতিই েিা োয় কারণ োরা 
স্ামানয েরূত্ব ভথতক একটি সু্কতির অভযন্তরীণ স্কি কমনকাণ্ডতক পেনতেক্ষণ কতর, স্কি েয়তস্র এেিং স্কি 
লেভাতগর  লিক্ষাথী ও লিক্ষকতের স্াতথ কাজ করার স্ক্ষমো রাতখন ভেটা অনয কাতরা পতক্ষ করাটা একটু 
কঠিন।  

স্াধারনে েিা হতয় থাতক ভে লিক্ষাথীরা োতের প্রতয়াজনীয় ভকান েথয ভখাোঁজার জনয শুধুমাত্র প্রেুলির 
েযেহার কতর থাতক লকন্তু এই কথা পুতরাপুলর স্েয নয়। লিক্ষাথীরা োতের গতেষণার কাতজর জনয মিূে 
প্রথতম গ্রন্থাগাতর োয় লকন্তু প্রকৃেপতক্ষ োরা েঝুতে পাতর না ভে োরা ভকাথা ভথতক ভকান কাজ শুরু করতে। 
োই োরা কষ্ট করার ভেতয় স্েতেতয় স্হজ উপায় গুগতি লগতয় লনলেনষ্ট লেষয় খুোঁজতে শুরু কতর। ভেলিরভাগ 
স্ময় গুগি োতের স্রাস্লর উইলকলপলিয়াতেই লনতয় োয় কারণ উইলকলপলিয়া স্াধারণে গুগতির প্রথতমই 
থাতক এতক্ষতত্র লনতের লেতক থাকা অনযানয অতনক ভস্াস্ন গুতিাই হয়ে এলিতয় োওয়া হয়।এ েযাপাতর লজজ্ঞাস্া 
করতি অতনক লিক্ষাথীই োতের এই কাতজর জনয েযাখযা ভেয় ভে, েলে উইলকলপলিয়াটি স্হজভাতে েযেহার 
করা োয় েতে আপলন স্হতজই এটি েযেহার করতে পাতরন। এতে োরা ভকান ভোষ খুোঁতজ পায় না লকন্তু 
োতের মিূে এই েযাখযা ভপৌতছ ভেওয়া প্রতয়াজন ভে, েলে োরা লেশ্বলেেযািতয়র লিক্ষাথী হয় োহতি শুধুমাতত্র 
োতের উইলকলপলিয়ার পােটীকা গ্রহণ করা উলেে হতে না ।  

একজন গ্রন্থাগালরক মিূেেথয েযেস্থাপনায় লেতিষভাতে লেতিষজ্ঞ হতয় থাতকন এেিং োরা োতের লিক্ষাথী এেিং 
অনযানয কমীতের জনয গতেষণা, লিক্ষাোন ো লিক্ষা স্ম্পলকন ে ভে ভকান লেষতয় োতের প্রাস্লিক, লনভন রতোগয 
স্ূত্র প্রোন কতর েথয খুোঁতজ ভপতে স্াহােয কতরন। গ্রন্থাগালরকগণ  ভক্ষত্র লেতিতষ েথয স্াক্ষরোর লিক্ষাও প্রোন 
কতরন।  এমনলক প্রতয়াজন হতি অনযানয লিক্ষকতকও োরা লেলভন্ন স্ময় লেলভন্ন লেষতয় জ্ঞানপ্রোন কতর 
থাতকন। এছািাও ভকউ ভকউ েখন ভকান নেুন প্রেলুির েযেহার লিখতে োন অথো আপতিট ভকান ভপ্রাগ্রাম 
এেিং ওতয়েস্াইট েযােহার করতে লগতয় ভকান স্মস্যায় পিতি েখন ও গ্রন্থাগালরকগণ স্াহােয প্রোন কতর 
থাতকন।  

এটি স্েয ভে লিক্ষকগণ স্বভােেই েযাস্ত এেিং োতের হাতে পেনাপ্ত পলরমাণ স্ময় থাতক না ভে োরা গ্রহণকৃে 
স্মস্ত উৎস্ হতে েতথযর োোই োছাই করতেন অথো স্ঠিকভাতে োতের মিূযায়ন করতেন।েলে োরা এই 
কাজটিতক অতনক স্ময়স্াতপক্ষ ও োতের পতক্ষ কষ্টকর েতি মতন কতরন অথো গতেষণার ভক্ষতত্র স্াহাতেযর 
েরকার হয় োহতি এ ভক্ষতত্র স্েতেতয় ভাতিা হতে েলে সু্কি িাইতেলরয়াতনর স্াহােয ভনওয়া হয় এেিং 
িাইতেলরয়ান ও এ ভক্ষতত্র স্াহােয করতে ভপতর খলুিই হতেন আিা করা োয় কারণ এটি োর কাতজরই একটি 
অিংি।  

লিক্ষাথীতের স্াহােয করার ভক্ষতত্রও গ্রন্থাগারীতকর ভূলমকা রতয়তছ। লিক্ষাথীরা লক লক েথয খুোঁতজ ভপতয়তছ ো 
মিূযায়ন করা এেিং োতের তেলরকৃে ভনাটগুতিা োতে ভেজালরজতমর আওোয় না পতি ভস্ েযাপাতর 
িাইতেলরয়ানগণ োতের স্াহােয কতর থাতকন। মিূে োতের আতরা ভাতিা ও স্বাধীন গতেষক হতে োরাই মিূ 
লভলি গতি স্হায়ো কতর থাতকন।  

ভেলিরভাগ সু্কি িাইতেলরতে োতের লনজস্ব মযাতনজতমন্ট লস্তেম থাকা উলেে, এটি হতে এমন একটি কযাটািগ 
ো ছাত্র, লিক্ষক এেিং কমী স্োই েযেহার করতে পারতে।এইঅনিাইন িাটাতেতস্ লেলভন্নপলত্রকা, লনেন্ধ এেিং 
উতেখতোগয লেলভন্ন ওতয়েস্াইট এর ঠিকানা, পািাপালি লেলভন্ন েইতয়র লেেরণ ও এখাতন অন্তভুন ি করা হতে 
োছাত্রতের গতেষণা শুরু করার জনয একটি ভাি োটফমন লহতস্তে কাজ করতে। লিক্ষকরা েলে োতের সু্কতি 
িাইতেলরয়ান এর েথােথ েযেহার এেিং মূিযায়ন শুরু কতর েতে ছাত্ররাও একই কাজ করতে এটাই স্বাভালেক 
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এেিং েই ও অনযানয ভপপারলনতজ লনতজ ফতটাকলপ করার ভেতয় েতথযর স্াহাতেযর জনয গ্রন্থাগালরতকর কাছ 
ভথতক ভেলি স্াহােয োইতে। 

স্াক্ষরোর েযাপাতর উত্স্ালহে করা সু্কি িাইতেলরয়াতনর কাতছ একটি স্বাভালেক তেলিষ্টয।তেতহেু প্রলেটি ছাতত্রর 
স্বভাে এেিং তেলিষ্টয স্বেন্ত্র। োই গ্রন্থাগালরকগণও স্েনো স্ঠিক লিক্ষাথীর জনয স্ঠিক েইটি খুোঁতজ ভপতে 
স্হায়ো কতর। স্যালি লরিং েতিন – “আলম আমার সু্কতি স্াক্ষরোর স্মন্বয়কারীর ভূলমকা অজন তনর জনয 
ভাগযোন লছিাম। এই সু্কিটি িাইতেলরয়াতনর স্াতথ পািাপালি সু্কতির লেলভন্ন লেভাতগর স্াতথ লেলভন্ন লেষয় 
লনতয় কাজ কতর থাতক।“ 

গ্রন্থাগালরকতের উলেে পাঠ্যক্রতমর প্রলেটি নেুন পলরেেন নতক লিক্ষকতের স্াতথ ভাগ কতর ভনওয়া। - আমাতের 
লনেয নেুন েই এেিং লকছুটা লভন্নধমী উপাি খুোঁতজ ভের করতে হতে ভেগুতিা হতে লনভন রতোগয এেিং পাঠ্যক্রম 
লভলিক েথয স্হ । এছািাও ছাত্রতের জনয উপেুি লেলভন্ন ভিটাতেতস্ স্ােস্ক্রাইে করা উলেে োতে ভেতকান 
স্ময় ভস্খান ভথতক িাটা েযেহার করা োয়। গ্রন্থাগালরকগণ আপনাতক উপেিু ওতয়েস্াইটগুলির একটি 
োলিকা তেলর করতে স্হায়ো করতে পাতরএেিং স্বাধীনভাতে েথয খুোঁজতে লিক্ষাথীতের প্রতয়াজনীয় েক্ষোগুলির 
পলরোিনাও করতে পাতর। 

ভেতহেু সু্কতি িাইতেরী রাখা ভকান স্ািংলেধালনক লনয়ম নয় োই সু্কতির িাইতেলরয়ানতের জনয ভকান রকতমর 
ভস্ট মতিি অথো ভকান লনলেনষ্ট েযাটাস্ ও ভেেন ভস্কি লনধনারণ করা ভনই ।আলম ভাগযোন ভে আলম 
স্েস্ময় আমার লস্লনয়র মযাতনজতমন্ট এর কাছ ভথতক আলম স্াহােয ও স্তহাতোলগো ভপতয়লছ। লকন্তু স্কতির 
অেস্থান আমার মে নয়। অতনক সু্কতিই িাইতেলরয়ানগণ শুধুমাত্র অলেলরি আইটি সু্যট অথো ভিতেি 
েযাম্পার লহতস্তে লেতেলেে হন ো স্লেযই েুুঃখজনক এেিং এটি িাইতেলরয়াতের জনয হোিাজনক ও েতট। 

োই আপনার সু্কি িাইতেলরয়ান এর প্রকৃে মিূযায়ন করতে ভুিতেন না। োরা আপনাতক কেটা স্মথনন ভেতে 
এেিং আপনার কেটা স্ময় োোঁোতে পারতে ভস্ স্ম্পতকন জানতি স্লেযই অোক হতেন। এেিং এটি স্লেয ভে োরা 
োতের প্রকৃে মিূযায়ণ োন।  

 

 

গ্রন্থাগার ভপিাজীেীতের স্িংগঠ্ন োিংিাতেি গ্রন্থাগালরক ও 
েথযায়নলেে স্লমলের(ভেলিি)স্ভাপলে এেিং ইস্িালমক 
ইউলনভালস্নটি অে ভটকতনািলজর (আইইউটি) গ্রন্থাগালরক ি. 
লমজন া ভমাহাম্মে ভরজাউি ইস্িাম আর ভনই (ইন্নালিোলহ ওয়া 
ইন্না ইিাইলহ রালজউন)।লেলন  (১৫মােন )ভেিা ১২ ঘটিকায় 
উিরা আধুলনক ভমলিতকি কতিজ ও হাস্পাোতি লেলকৎস্াধীন 
অেস্থায় মৃেুযেরণ কতরন। মৃেুযকাতি োোঁর েয়স্ হতয়লছি ৬০ 
েছর। এর আতগ গে ১১ মােন  ভস্ামোর ভরাতক আক্রান্ত হতয় 
লেলন হাস্পাোতির আইলস্ইউতে লেলকৎস্াধীন লছতিন।গে েুধোর অেস্থার 
অেনলে হতি োোঁতক িাইফ স্াতপাতটন  ভনয়া হয়। 

েযলি জীেতন অমালয়ক ও স্জ্জন ি.লমজন া স্ত্রী ও েইুস্ন্তান স্হ অস্িংখয গুণগ্রাহী ভরতখ ভগতছন। ভেি-লেতেতির েহু নামী 
জাননাতি প্রকালিে হতয়তছ োোঁর অস্িংখয গতেষণাপত্র। োিংিাতেি গ্রন্থাগার ভপিার অনযেম এই লেকপাতির প্রয়াতণ ভিাক 
প্রকাি কতরতছ োিংিাতেি গ্রন্থাগার ভপিাজীেী স্িংগঠ্নগুতিা। 

বাংিাদেদের লবলেষ্ট গ্রন্থাগালরক ও তথ্যলবজ্ঞানী ড. লমর্জ া আর ননই 
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সু্কল, কব্রলজ ও রবিরবেযালব্রয় গ্রন্থাগািব্রক বলা হয় জ্ঞাব্রনি উৎে ও জ্ঞাব্রনি েংগ্রহিালা। একটি দেব্রিি রিক্ষা, 
েংসৃ্করত ও উন্নয়ব্রনি কথা আব্রলারিত হব্রল েবিপ্রথে বই ও লাইব্রেরিি কথা িব্রল আব্রে। রকন্তু বই পড়াি 
আগ্রহ েৃরি রকভাব্রব হব্রব ও গ্রন্থাগাি উন্নয়ব্রনি কথা কখনও আব্রলারিত হয়না। একথা েবাই রবিাে কব্রি 
একটি জারতি দেধা, েন, েনন ও োনরেক রবকাব্রি েবব্রিব্রয় গুরুত্বপূর্ি ভূরেকা পালন কব্রি গ্রন্থাগাি। অথি 
বই ও গ্রন্থাগািব্রক যািা পাঠকব্রেি কাব্রে েঠিকভাব্রব বযবহাি উপব্রযাগী কব্রি গব্রড় দতাব্রলন তাাঁিাই থাব্রকন েব 
েেয় অবব্রহলায়। বলা হব্রয় থাব্রক একটি দেব্রিি রিক্ষা, েংসৃ্করত ও োরবিক উন্নয়ন রনভি ি কব্রি দেব্রেব্রিি 
োনবু্রেি জ্ঞান িিি াি উপি। বতি োন েেব্রয় আেিা জ্ঞান িিি ায় আগ্রহী হব্রয়রে বব্রলই আেিা আজ উন্নরতি 
েহােড়ব্রক পোপির্ কব্রিরে। বতি োন েেব্রয় রবরভন্ন বযরি ও োোরজক প্ররতষ্ঠান তাব্রেি রনজ উব্র্যাব্রগ গ্রন্থাগাি 
প্ররতষ্ঠা কিব্রে। রবরভন্ন েিকারি, দবেিকারি প্ররতষ্ঠান ও রবিরবেযালব্রয়ি গ্রন্থাগািগুব্রলাব্রত রডরজটালাইব্রজিব্রনি 
দোাঁয়া লাগব্রে। যা আনব্রেি। 

২০১০ োব্রলি জাতীয় রিক্ষানীরতব্রতও 
গ্রন্থাগাব্রিি গুরুত্ব প্ররতফরলত হব্রয়ব্রে। 
জাতীয় রিক্ষানীরতব্রত গ্রন্থাগাি েম্বব্রন্ধ বলা 
হব্রয়ব্রে “গ্রন্থাগাি েভযতাি েপির্ বব্রল 
রবব্রবরিত। োোরজক প্ররতষ্ঠান রহব্রেব্রব 
গ্রন্থাগাি দযেন একটি দেব্রিি োরবিক 
োংসৃ্করতক রবকািগত োন রনধিািব্রর্ি 
অনযতে েূিক, দতেরন গ্রন্থাগাি একটি 
রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি প্রার্ব্রকন্দ্র স্বরূপ। একটি 
রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি রিক্ষাি পরিব্রবি ও এি 
গুর্গত োন ঐ রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি 
গ্রন্থাগাি বযবহাব্রিি প্রার্ স্পেব্রনি 
োধযব্রেই প্রকাি পায়। দেব্রিি 
নাগরিকব্রেি জনয আনষু্ঠারনক রিক্ষা বা জীবনবযাপী রিক্ষা এবং প্ররিক্ষর্, গব্রবের্া, নীরত ও পরিকল্পনা প্রর্য়ন 
ও রিক্ষা গ্রহব্রর্ গ্রন্থাগাি ও তথযব্রকব্রন্দ্রি ভূরেকা অনস্বীকাযি। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজি ারতক দযাগাব্রযাব্রগি 
োধযব্রে জ্ঞান ও তথয েহজলভয কিাি োরয়ত্ব হল গ্রন্থাগাি ও তথযব্রকব্রন্দ্রি। এই প্রতযয়ব্রক রভরি কব্রি দেব্রিি 
গ্রন্থাগাি ও তথয বযবস্থা গব্রড় দতালা হব্রব। 

েংসৃ্করত েন্ত্রর্ালয় রনয়রন্ত্রত জাতীয় গ্রন্থাগাি ও পাবরলক রবিরবেযালয় গুব্রলাি গ্রন্থাগাি দথব্রক শুরু কব্রি 
কব্রলজেেবূ্রহি গ্রন্থাগাি পযিায়ক্রব্রে তথয প্রযুরি বযবস্থাি আওতায় আনব্রত হব্রব এবং শুরু দথব্রকই এই প্ররক্রয়া 
বাস্তবায়ব্রনি পেব্রক্ষপ রনব্রত হব্রব।” জাতীয় রিক্ষানীরতি ধািাবারহকতায় সু্কল ও কব্রলজগুব্রলাব্রত গ্রন্থাগারিক, 
েহ গ্রন্থাগারিক পব্রেি েৃরি হয় যা রবরভন্ন রিক্ষানিুাগী েহব্রল দবি েোেতৃ হয়। 

সু্কল কলললে মানসম্মত প্রিক্ষা ও গ্রন্থাগাপ্রিকলেি প্রিক্ষক পেমর্যাো 
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প্রব্রতযক রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন গ্রন্থাগারিক, েহ গ্রন্থাগারিক েহ অনযানয পে েৃরি কিা রবেব্রয় জাতীয় রিক্ষানীরত 
২০১০ এি ২০তে অধযাব্রয়ি দকৌিল অংব্রিি ১০-১৩ নম্বব্রি বলা হব্রয়ব্রে- 

১০. নীরত, পরিকল্পনা ও েেন্বয়গত েেেযাি েোধান ও উন্নয়ব্রনি জনয রিক্ষা, েংসৃ্করত ও স্থানীয় েিকাি 
েন্ত্রর্ালব্রয়ি প্ররতরনরধ েেন্বব্রয় একটি েংরবরধবদ্ধ এবং োরবিক েযিাোেম্পন্ন কাযিকি গ্রন্থাগাি কাউরিল স্থাপন 
কিা হব্রব। 

১১. েন্ত্রর্ালয়/রবভাগ, অরধেপ্তি ও পরিেপ্তিব্রক রনজ রনজ প্রিােনাধীন গ্রন্থাগাি ও তথযব্রকন্দ্রগুব্রলাি উন্নয়ন 
ও নতুন গ্রন্থাগাি স্থাপনায় কাউরিব্রলি পিােিি অনযুায়ী নীরত ও পরিকল্পনা প্রর্য়ন কিা হব্রব। 

১২. প্রব্রতযক রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রন গ্রন্থাগারিক, েহ গ্রন্থাগারিক েহ অনযানয পে েৃরি কিা ও তাব্রেি যথাথি েযিাো 
রনধিাির্ কিা হব্রব। 

এখন প্রশ্ন হল গত ২৬রডব্রেম্বি ২০১৬ তারিব্রখ োধযরেক ও উচ্চোধযরেক রিক্ষা দবাডি , ঢাকা কতৃি ক 
জারি কৃত পরিপব্রি ঢাকা দবাব্রডি ি অধীন েকল োধযরেক ও উচ্চোধযরেক রবেযালব্রয় কেিিত েকল 
গ্রন্থাগারিকব্রেি রিক্ষব্রকি েযিো না রেব্রয় পরিপি জারি কিা হব্রয়ব্রে যা ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিব্রখ 
বাংলাব্রেি দগব্রজব্রটি অরতরিি েংখযায় প্রকারিত হব্রয়ব্রে, তা কতখারন জাতীয় রিক্ষানীরত ২০১০ দক 
অনুেির্ কব্রি কিা হব্রয়ব্রে। জাতীয় রিক্ষানীরত ২০১০ ও োধযরেক ও উচ্চোধযরেক রিক্ষা দবাডি , 
ঢাকা কতৃি ক জারিকৃত পরিপি লক্ষয কিব্রল দেখা যায় োধযরেক ও উচ্চোধযরেক রিক্ষা দবাডি , ঢাকা 
েমূ্পর্িভাব্রব জাতীয় রিক্ষানীরতব্রক পাি কাটিব্রয় পরিপিটি জারি কব্রিব্রে। োধযরেক ও উচ্চোধযরেক 
রিক্ষা দবাডি  এেন ধিব্রর্ি গুরুত্বপূর্ি পরিপি জারি কিাি আব্রগ আব্রিা েেয় রনব্রত পিব্রতা। 

পািিবতী দেি ভািব্রত সু্কল কব্রলব্রজ গ্রন্থাগারিকব্রেি পেেযিাো রিক্ষব্রকি েযিাোি েোন। ভািব্রত 
রবরভন্ন প্রব্রেব্রি োর্কি লাি জারি কব্রি সু্কল কব্রলব্রজ গ্রন্থাগারিকব্রেি পেেযিাো রনরিত কিা হব্রয়ব্রে। 
পৃরথবীি উন্নত দেিগুব্রলাব্রতও গ্রন্থাগারিকব্রেি রিক্ষব্রকি পেেযিাো দেওয়া হয়। 

দেব্রিি েকল োধযরেক ও উচ্চোধযরেক রবেযালব্রয় কেিিত গ্রন্থাগারিকগর্ গ্রন্থাগাি ক্লাে েহ অনযানয 
ক্লাে রনব্রয় থাব্রকন এবং পাঠয বইব্রয়ি পািাপারি েৃজনিীল বইব্রয়ি পাঠোব্রনি োধযব্রে োি োিীব্রেি  
েন দেধা, েনন ও োনরেক রবকাব্রি েহায়তা কব্রি। তাই দেব্রিি েকল োধযরেক ও উচ্চোধযরেক 
রবেযালব্রয় কেিিত গ্রন্থাগারিকব্রেি অনযানয দেব্রিি নযায় রিক্ষব্রকি েযিাো প্রোন কিা এখন েেব্রয়ি 
োবী। গ্রন্থাগারিকব্রেি রিক্ষব্রকি েযিাো না দেওয়া হব্রল জাতীয় রিক্ষানীরতি পরিপূর্ি বাস্তবায়ন েম্ভব 
হব্রব না। তাই আিা করি  রবেয়টি যথাযথ কতৃি পক্ষ গুরুব্রত্বি েরহত রবব্রবিনা কিব্রবন। 

ললখক: কনক মপ্রনরুল ইসলাম, সম্পেকমন্ডলীি সেসয, লাইলেপ্রিয়ান ভলয়স। 
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আধুলনক েথয প্রেলুি গ্রন্থাগাতরর জনয আিীেনাে লহতস্তে এতস্তছ। নেুন নেুন ভস্ো প্রোন, লেেযমান 
ভস্োর মান উন্নয়ন এেিং গ্রন্থাগাতরর ভস্োতক ভভৌতগালিক স্ীমােদ্ধো েরূ কতর লেশ্বেযাপী ছলিতয় 
ভেয়ার ভক্ষতত্র কলম্পউটার গুরুত্বপূণন ভূলমকা পািন করতছ। আজ লেশ্বেযাপী লেপুি স্িংখযক গ্রন্থাগার 
নানা কাতজ কলম্পউটার ও আধুলনক প্রেুু্লি েযেহার কতর েিতছ। লেলকৎস্ালেেযা ও ভস্ো প্রোতনর 
ভক্ষতত্র ভমলিতকি কতিজ িাইতেলরগুতিার গুরুত্ব অপলরস্ীম। লেলকৎস্া লেজ্ঞাতনর লেলভন্ন িাখার 
পাঠ্যস্ামগ্রী কতিজ িাইতেলরতে স্িংরলক্ষে থাতক, ভেখান ভথতক িািারগণ জ্ঞানঅজন ন কতরন, নেুন 
নেুন ধারণা পান এেিং স্াম্প্রলেক উদ্ভালেে প্রেুু্লি স্ম্পতকন  জ্ঞান িাভ কতরন। আধুলনকোর ভছায়ায় 
স্েনত্রই দ্রুে ও লনখুোঁে েথয ভস্ো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্ৃলষ্ট হতয়তছ। গ্রন্থাগাতর আধুলনক প্রেুু্লি েথা 
অতটাতমিন স্ফটওয়যাতরর েযেহার ভস্ োলহো পূরতণ অননয ভূলমকা পািন করতছ। 
 
ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগাতর আধুলনক 
প্রেুলি েথা অতটাতমিন স্ফটওয়যার 
েযেহাতরর ভক্ষত্রস্মূহ: 

ইন্টারতনট প্রযুলির বযাপক উন্নলের 
স্ুোতে আধুলনক গ্রন্থাগাতর কলম্পউটাতরর 
েযেহার েযাপকের হতয়তছ। 
লেশ্বলেেযািতয়র আধুলনক গ্রন্থাগারগুতিার 
পািাপালি ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগাতর 
ভনট স্িংতোতগর মাধযতম আধুলনক প্রেুলি 
েথা িাইতেলর অতটাতমিন স্ফটওয়যাতরর 
েযেহার অপলরহােন হতয় উতঠ্তছ। ভকাহা, লগ্রনতোন, লিমস্ এর মতো ওতপন ভস্াস্ন িাইতেলর 
অতটাতমিন স্ফটওয়যার েযেহার করার মাধযতম ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগারগুতিা লেলকৎস্ািাস্ত্রীয় জ্ঞান 
প্রস্াতর ও ভাতিা মাতনর িািার তেলরতে অননয ভূলমকা পািন করতে পাতর। ভমলিতকি কতিজ 
গ্রন্থাগারগুতিাতে ভে ধরতনর ভস্ো প্রোতনর জনয অতটাতমিন স্ফটওয়যার েযেহার করতে পাতর োর 
মতধয আতছুঃ  

 নেুন ভস্োর স্েূনা করা  
 লেেযমান ভস্োর উন্নলে করা। 
 পাঠ্তকর স্ন্তুলষ্ট েৃলদ্ধতে স্হায়ো করা। 

গেরিব্রেল েব্রলজ গ্রন্থা াব্রর আধুরনে প্রযুক্তির প্রব্রযা : সেসযা ও 

সম্ভােনা 

লমাোঃ মপ্রনরুল ইসলাম 
লাইলেপ্রিয়ান, আপ্রময লমপ্রিলকল কললে চট্টগ্রাম 
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 কম স্মতয় ভেলি স্িংখযক েযেহারকারীতক ভস্ো প্রোন করা। 
 লিলজটাি স্ামলগ্রর স্ুষু্ঠ ও ভটকিই েযেস্থাপনা। 
 েযেহারকারীর েহুমখুী েথয োলহো ভমটাতনা। 
 গ্রন্থাগার ভপিাজীেীতের স্ামথনয েলৃদ্ধ ও মাতনান্নয়ন 
 আন্ত:গ্রন্থাগার ভিন-ভেন েরালন্বে করা 
 গ্রন্থাগার ও েথয ভপিার মাতনান্নয়ন ও মেনাো েৃলদ্ধ 

আধুলনক গ্রন্থাগাতরর প্রলেটি ভক্ষতত্রই কলম্পউটার ও েথয প্রেুরি েযেহার করা োয়। একটি 
গ্রন্থাগাতরর োরটি প্রধান কমনতক্ষত্র েথা লেভাগ হতে:  

 অযাকুইলজিন  
 প্রতস্লস্িং  
 স্াকুন তিিন  
 ভরফাতরন্স।  

এছািা আন্তগ্রন্থাগার ভিনতেন, কমী েযেস্থাপনা,  লনরাপিা লেধান ইেযালে কাতজ কলম্পউটার েথা 
আধুলনক প্রেলুির েযেহার েৃলদ্ধ পাতে।  

 
ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগাতর প্রেুলি েযেহাতর স্মস্যা ও স্ম্ভােনা: 
ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগাতর প্রেুলি েযেহাতরর ভক্ষতত্র ভে স্কি স্ীমােদ্ধো ও স্মস্যা ভেখা ভেয় 
ভস্গুতিা েলে স্ঠিকভাতে ভের কতর স্মাধান করা োয় োহতি ভমলিতকি কতিজ িাইতেলরগুতিা 
জােীয় ও আন্তজন ালেক অিতন উন্নেমাতনর লেলকৎস্ালেেযা প্রোন কতর েক্ষ ও প্রলিলক্ষে িািার 
তেলরতে অননয ভূলমকা পািন করতে পাতর। োিংিাতেতির ভপ্রক্ষাপতট ভমলিতকি কতিজ িাইতেলরগুতিা 
লনতমাি স্মস্যাগুতিা কাটিতয় অলেতরই ভাতিা মাতনর িািার তেলর কতর লেলকৎস্া ভস্োয় গুরুত্বপূণন 
ভূলমকা রাখতে।  
 
প্রকৃে গ্রন্থাগার ভপিাজীেীর অভােুঃ ভমলিতকি কতিজ গ্রন্থাগারগুতিাতে োরা লনতয়ালজে রতয়তছন ভেখা 
োয় োতের অলধকািংতিরই প্রালেষ্ঠালনক লিক্ষা ভনই। অতপিাোর ও ভস্লম-ভপিাোর লেতয় পলরোলিে 
হতে অলধকািংি কতিজ গ্রন্থাগার। োর ফতি গ্রন্থাগাতর আধুলনক গ্রন্থাগার প্রেুু্লি েযেহাতর োতের 
উতেযাগ লনতে ভেখা োয় না ো পাতরন না। এ স্মস্যা কাটাতে গ্রন্থাগাতর েথয লেজ্ঞান ও গ্রন্থাগার 
ভপিাজীেীতের লনতয়াগ প্রোন করা েরকার। 
 
ভপিাগে েক্ষোর অভােুঃ ভপিাোলর মতনাভাতের অভাে আর ভপিাগে অেক্ষো আধুলনক গ্রন্থাগার 
পলরোিনার ভক্ষতত্র স্েতেতয় েি অন্তরায়। আধুলনক প্রেুু্লি ও লনেয নেুন উদ্ভােতনর স্াতথ পলরেয় 
না থাকতি ভস্তকতি ভস্ো ভথতক আধুলনক ভস্োয় উিরণ ঘটাতনা স্ম্ভে নয়। েেন মাতন ভেতির 
অলধকািংি কতিজ গ্রন্থাগারগুতিাতে ভপিাজীেীতের ভপিাগে েক্ষো ও ভপিাোলর মতনাভাতে অলেমাত্রায় 
ঘাটলে গ্রন্থাগাতরর আধলুনকায়তন োধা স্লৃষ্ট করতছ। প্রালেষ্ঠালনক লিক্ষায় লিলক্ষেতের লনতয়াগ লেতয় ও 
গ্রন্থাগার ভপিাজীেীতের ভপিাগে অেক্ষো েরূ কতর এ স্মস্যা ভথতক উিরণ ঘটাতনা স্ম্ভে।  
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প্রেুু্লি েযেহাতর অনীহাুঃ আধুলনক প্রেলুি েযেহাতরর মাধযতম ভস্ো প্রোন করার ভক্ষতত্র পূতেনকার 
গ্রন্থাগার কমীতের মতধয এক ধরতনর অনীহা কাজ কতর। প্রেুু্লির স্হায়োয় ভস্ো োন োতের কাতছ 
জটিি ও কষ্টকর মতন হয় এেিং এগুতিা েযেহাতরর ভক্ষতত্র োতের অলনোভাে পলরিলক্ষে হয়। স্ঠিক 
ভাতে এ স্মস্ত গ্রন্থাগার ভপিাজীেীতের প্রলিক্ষণ লেতয় প্রেুলি েযেহাতর োতের মতনাভাে পলরেেন ন 
কতর েথযতস্ো প্রোন করতে হতে। 
 
কেৃন পতক্ষর েরম উোস্ীনোুঃ কলেপয় ভমলিতকি কতিতজর কেৃন পক্ষ স্ঠিক ও মানস্ম্পন্ন লেলকৎস্া 
ভস্ো প্রোতন েতথষ্ট স্তেেন নয়। ভকান ভকান ভক্ষতত্র োতের উোস্ীনো েরম পেনাতয় ভপৌোঁতছ। 
গ্রন্থাগার ও অনযানয লেলকৎস্া স্রঞ্জমালের আধুলনকায়তন োতের উোস্ীনো পলরিলক্ষে হয়। 
লেলকৎস্ালেেযা ও ভস্ো েথােথভাতে প্রোন না কতর স্ামালজকভাতে োরা লেলকৎস্া ভস্োয় এক 
ধরতনর জটিি স্মস্যার স্ৃলষ্ট কতর েিতছ। এ স্কি েযেস্ায়ী মতনাভাে স্ম্পন্ন কেৃন পক্ষতক েথােথ 
আইতনর আওোয় এতন স্ঠিকভাতে কতিজ পলরোিনায় োধয করতি গ্রন্থাগারস্হ স্েনত্র মানস্ম্মে 
আধুলনক প্রেলুি েযেহার কতর লেলকৎস্া ভস্োয় েথােথ ভূলমকা রাখতে স্াহােয করতে।  
 
রিরকৎোরবজ্ঞান োনবজীবব্রনি অরতব জরুিী ও প্রতয়াজনীয় একটি লেেযা। এ লেেযা অজন ন অতনক 
স্াধনার লেষয়। কমনঠ্ ও অেময মতনাভাোপন্ন লিক্ষাথীরাই পাতর এ লেেযা অজন তন স্ক্ষম হতে। 
ভমলিতকি লেশ্বলেেযািয় ও কতিজ লেলকৎস্ালেেযা প্রোতন অগ্রলণ ভূলমকা পািন কতর েিতছ। জ্ঞান 
প্রস্ার ও স্মৃলদ্ধতে এ স্কি প্রলেষ্ঠাতনর গ্রন্থাগারগুতিা স্হায়ক লহতস্তে োলয়ত্ব পািন করতছ। কােনকর 
জ্ঞান প্রস্াতর আধুলনক প্রেুলিস্ম্পন্ন গ্রন্থাগাতরর ভূলমকা অনস্বীকােন। েেন মান ভপ্রক্ষাপতট গ্রন্থাগাতর 
আধুলনক প্রেুলি েথা অতটাতমিন স্ফটওয়যাতরর মাধযতম গ্রন্থাগার ভস্ো প্রোন কতর লেলকৎস্া ভক্ষতত্র 
তেেলেক পলরেেন ন স্াধতন কােনকর ভূলমকা রাখতে পাতর োিংিাতেতির কতিজ গ্রন্থাগার। 
 

 

 

েহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি দকন রিক্ষক স্ট্যাটাে দেয়া হব্রব না তা জানব্রত দিব্রয় রুল জারি কব্রিব্রে 
হাইব্রকাটি । রিক্ষা েন্ত্রর্ালব্রয়ি োধযরেক ও উচ্চ রিক্ষা রবভাব্রগি রেরনয়ি েরিব, োধযরেক ও উচ্চ 
রিক্ষা অরধেপ্তব্রিি েহাপরিিালক এবং ঢাকা রিক্ষা দবাব্রডি ি দিয়ািেযানব্রক িাি েপ্তাব্রহি েব্রধয রুব্রলি 
জবাব রেব্রত বলা হব্রয়ব্রে। েম্প্ররত েহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি রিক্ষক পেেযিাো দিব্রয় োব্রয়ি কিা রিব্রটি 
শুনারন দিব্রে রবিািপরত রব এে হাোন এবং রবিািপরত খায়রুল আলব্রেি েেন্বব্রয় গঠিত দবঞ্চ এ 
রুল জারি কব্রিব্রে। আইনজীবী দতৌরহেলু ইেলাে িরনবাি (৯ োিি ) দেরনক রিক্ষাব্রক এ তথয 
রনরিত কব্রিব্রেন।  

সহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি ককন রিক্ষক স্ট্যাটাস কেয়া হব্রে না: হাইব্রকাটট 
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দতৌরহেলু ইেলাে আিও জানান, 
‘গ্রন্থাগারিক, েহকািী গ্রন্থাগারিক এবং 
অরফে বযবস্থাপনাি জনয বা খণ্ডকালীন 
রিক্ষাোব্রনি জনয রনযুি বযরিিা রিক্ষকব্রেি 
েব্রতাই েুরবধাব্রভাগ কিাি েুব্রযাগ দপব্রলও 
রিক্ষাব্রবাব্রডি ি জারি কিা েংব্রিারধত 
প্ররবধানোলাি বযাখযাি কািব্রর্ তািা 
কেিিািী রহব্রেব্রব গর্য হন। প্ররবধাব্রনি এ 
ধািাব্রক িযাব্রলঞ্জ কব্রি েহকািী গ্রন্থাগারিকিা 
উচ্চ আোলব্রতি িির্াপন্ন হন।’ 

রতরন আিও জানান, ‘রিব্রটি শুনারন দিব্রে 
হাইব্রকাটি  রুল জারি কব্রিব্রেন। রিক্ষা েন্ত্রর্ালয়, োধযরেক ও উচ্চ রিক্ষা অরধেপ্তি এবং ঢাকা রিক্ষা 
দবাডি ব্রক এ রুব্রলি জবাব রেব্রত বলা হব্রয়ব্রে।’ গত দফব্রুয়ারি োব্রে এ রুল জারি হয়।        

রিটকািী ও েহকািী গ্রন্থাগারিক েরেরতি দনতা এ এফ এে কােরুল হাোন দেরনক রিক্ষাব্রক বব্রলন, 
২০১৬ রিিাব্রেি ২২ রডব্রেম্বি জারি কিা োধযরেক ও উচ্চ োধযরেক রিক্ষা দবাব্রডি ি  (োধযরেক ও 
উচ্চ োধযরেক স্তব্রি দবেিকারি রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রনি গভরনিং বরড ও েযাব্রনরজং করেটি) েংব্রিারধত 
প্ররবধানোলায় বলা হব্রয়ব্রে, ‘গ্রন্থাগারিক, েহকািী গ্রন্থাগারিক এবং অরফে বযবস্থাপনাি জনয বা 
খণ্ডকালীন রিক্ষাোব্রনি জনয রনযুি দকাব্রনা বযরি রিক্ষক রহব্রেব্রব গর্য হব্রবন না’। প্ররবধানোলাি এই 
ধািাি বযাখযাব্রক িযাব্রলঞ্জ কব্রি এবং েহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি রিক্ষক পেেযিাো দেয়াি আব্রবেন 
জারনব্রয় রিট কিা হব্রয়ব্রে। 

কােরুল বব্রলন, ‘োিাব্রেব্রিি দবেিকারি োধযরেক রবেযালব্রয় প্রায় েি হাজাি এেরপওভুি েহকািী 
গ্রন্থাগারিক িব্রয়ব্রেন। ২০১০ রিিাে দথব্রক শুরু কব্রি পিবতী কব্রয়ক বেব্রি রনব্রয়াগ পাওয়া েহকািী 
গ্রন্থাগারিকিা রিক্ষক রহব্রেব্রব গর্য হব্রতন এবং রনয়রেত ক্লাে রনব্রয় আেব্রেন। রকন্তু হঠাৎ কব্রিই 
একবাি রিক্ষা েন্ত্রর্ালয় ও আব্রিকবাি রিক্ষাব্রবাডি  দথব্রক জারি কিা আব্রেি ও প্ররবধাব্রন আোব্রেিব্রক 
ননটিরিং স্ট্াফ রহব্রেব্রব গর্য কিা শুরু কব্রিব্রে। এব্রত িিে কু্ষব্ধ হব্রয়ব্রেন েহকািী গ্রন্থাগারিকিা। 
এিপি রিক্ষা প্রিােব্রনি েব পযিাব্রয়ি কেিকতি াব্রেি োব্রথ দযাগাব্রযাগ কব্রি, আব্রবেন-রনব্রবেন কব্রিও 
রিক্ষব্রকি েযিাো রফব্রি পাইরন। রনতান্ত বাধয হব্রয় োিাব্রেব্রিি েব েহকািী গ্রন্থাগারিকব্রেি েহায়তায় 
ও রেদ্ধাব্রন্ত আোলব্রতি স্মির্াপন্ন হই।’  

কােরুল আিও বব্রলন, রিক্ষব্রকি েযিাো রফব্রি দপব্রত েব েহকািী গ্রন্থাগারিকিা একাট্টা। েবাি 
েহব্রযারগতায় আইরন লড়াই িারলব্রয় যাব। 

তথ্য সূত্র:  দেপ্রনক প্রিক্ষা 
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নিওব্রয়ি িাজধানী অেব্রলাি উিব্রিি নেিোিাকা বব্রন প্রব্রবব্রিি শুরুব্রতই দেখা রেলব্রব 
‘ফ্রােরতেেরবরলরলওব্রতব্রকত ভরবেযব্রতি লাইব্রেরি’ দলখা একটি োইনব্রবাডি । ২১১৪ োব্রল এই বব্রনি 
কাঠ দথব্রক প্রস্তুত কিা কাগব্রজ েুদ্রর্ কিা হব্রব ১০০টি বই, যা এখন পযিন্ত প্রকাি কিা হয়রন। 
রনরেিি ওই েেব্রয়ি আব্রগ দকউ িাইব্রলও ওই বই পড়ব্রত পািব্রবন না। 

ভরবেযব্রতি লাইব্রেরিি প্রকব্রল্পি অধীব্রন এই বনাঞ্চলটিব্রক বাোই কিা হব্রয়ব্রে। িাি বেি আব্রগ স্কটিি 
রিল্পী দকট দপটািেন এই প্রকব্রল্পি েূিনা কব্রিন। রতরন এেন একটি লাইব্রেরি দতরি কিব্রত িান, 
দযখাব্রন ১০০ বেি পব্রি বই েুদ্রর্ কিা হব্রব এবং োনুব্রেি জনয তা উন্মিু কব্রি দেওয়া হব্রব। 

রেএনএনব্রক এক োক্ষাৎকাব্রি রতরন বব্রলন, ‘আরে কযানভাব্রে গাব্রেব্রেি রিি আাঁকব্রত রগব্রয় হঠাৎ 
কব্রিই প্রকৃরতি েব্রে রনব্রজি েংব্রযাগ অনভুব কিব্রত পারি। গােব্রক বইব্রয় রূপান্তরিত কিাি রিন্তা 
তখনই আোি োথায় আব্রে।’ 

দপটািেব্রনি এই প্রকব্রল্পি ভাবনা পেে হয় অেব্রলা িহব্রিি কর্রতৃি পব্রক্ষি। ২০১৪ োব্রল কর্রতৃি পক্ষ এই 
প্রকব্রল্পি জনয ‘রফউিাি লাইব্রেরি ট্রাস্ট্’ দখাব্রল। এখন পযিন্ত এই প্রকব্রল্পি অধীব্রন িািটি পাণু্ড রলরপ 
দিে হব্রয়ব্রে এবং দেগুব্রলাব্রক আকি াইভ কব্রি িাখা হব্রয়ব্রে। ২০১৫ োব্রল কানাডাি ঔপনযারেক 
োগিাব্রিট অযাটউড তাি একটি উপনযাে এই প্রকব্রল্প জো দেন। প্ররত বেি ট্রারস্ট্ একজন নতুন 
দলখব্রকি নাে রনধিাির্ কব্রি এবং তাব্রক এই প্রকব্রল্প অংিগ্রহব্রর্ি জনয রলরখত অনুব্রিাধপি পাঠাব্রনা 
হয়। রলরখত পব্রি িব্রতি  বলা হয়, অবিযই পা-ুুরলরপটি নতুন এবং অপ্রকারিত হব্রত হব্রব ও এব্রত 
দকাব্রনা কারুকাজ কিা যাব্রব না। এি রবরনেব্রয় ওই দলখকব্রেি দকাব্রনা অথি দেওয়া হব্রব না। 
দলখকব্রক তাি পা-ুুরলরপ রপ্রন্ট রেব্রয় একটি বাব্রে ভব্রি ট্রারস্ট্ি কাব্রে জো রেব্রত হব্রব। ২০১৬ োব্রল 
রেটিি দলখক দডরভড রেব্রিল, ২০১৭ োব্রল আইেলযাব্রেি করব রেজন, ২০১৮ োব্রল তুরকি ি 
োনবারধকািকেী এরলফ িাফাক এবং ২০১৯ োব্রল েরক্ষর্ দকািীয় ঔপনযারেক হান কাংব্রয়ি দলখা 
বই জায়গা পায় এই প্রকব্রল্প। 

ভপ্রিষ্যলতি লাইলেপ্রি 
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বতি োব্রন এই পাণু্ড রলরপগুব্রলাব্রক অেব্রলা িহব্রিি একটি অস্থায়ী আকি াইভ দকব্রন্দ্র িাখা হব্রয়ব্রে। দয 
কব্রক্ষ এই বইগুব্রলা িাখা হব্রয়ব্রে তাি নাে দেওয়া হব্রয়ব্রে ‘রনবিাক কক্ষ’। এই কক্ষ দথব্রক একটি 
েুিরক্ষত জায়গায় রনকট ভরবেযব্রত বইগুব্রলা িাখা হব্রব। রকন্তু রবব্রেেকিা বলব্রেন, পৃরথবীব্রত হয়ব্রতা 
১০০ বেি পি েুরদ্রত বইব্রয়ি আি দকাব্রনা উপব্রযারগতা থাকব্রব না। তখন োনুে ইব্রলকট্ররনক 
উপাব্রয়ই বই পড়ব্রব। অবিয এ রনব্রয় অেব্রলা ট্রারস্ট্ি বিবয, বইব্রয়ি আব্রবেন ভরবেযব্রতি োনুব্রেি 
কাব্রেও থাকব্রব। 

তথ্য সূত্র: রূপান্তি লিস্ক 

 

 

 

প্রায় ৫ লক্ষ নতুন গর্গ্রন্থাগাি বযবহািকািী েৃরিি লক্ষয রনব্রয় ‘িব্রলা গ্রন্থাগাব্রি িব্রলা-দেরখ েম্ভাবনাি 
আব্রলা’ িীেিক এক বেিবযাপী পাবরলক লাইব্রেরি কযাব্রম্পইব্রনি উব্রবাধন কিা হব্রয়ব্রে। 

িাজধানীি েুরফয়া কাোল জাতীয় গর্গ্রন্থাগাব্রিি কনফাব্রিি কব্রক্ষ েেলবাি রেটিি কাউরিব্রলি 
লাইব্রেরিজ আনরলরেব্রটড প্রকল্প ও গর্গ্রন্থাগাি অরধেপ্তব্রিি এই বেিবযাপী কযাব্রম্পইনটিি উব্রবাধন 
কিা হয়। 

 
জাতীয় পযিাব্রয়ি ইব্রলকট্ররনক ও রপ্রন্ট রেরডয়াি েংবােোধযে কেীেহ উি অনুষ্ঠাব্রন প্রধান অরতরথ 
রহব্রেব্রব উপরস্থত রেব্রলন গর্গ্রন্থাগাি অরধেপ্তব্রিি েহাপরিিালক এবং েংসৃ্করত রবেয়ক েন্ত্রর্ালব্রয়ি 
অরতরিি েরিব জনাব আিীে র্কোি েিকাি, রবব্রিে অরতরথ রহব্রেব্রব উপরস্থত রেব্রলন রেটিি 
কাউরিল বাংলাব্রেব্রিি কারি রডব্রিক্টি জনাব বািবািা উইকহযাে এবং জনাব আবেু্ া হারুন পািা, 
পরিিালক, গর্গ্রন্থাগাি অরধেপ্তি এবং যুগ্ম েরিব, েংসৃ্করত রবেয়ক েন্ত্রর্ালয়। অনযানযব্রেি েব্রধয 
আিও উপরস্থত রেব্রলন রেটিি কাউরিব্রলি লাইব্রেরিজ আনরলরেব্রটড প্রকব্রল্পি দপ্রাগ্রাে রডব্রিক্টি জনাব 

গণগ্রন্থাগাি িযিহািকািীলেি েনয প্রেটিি কাউপ্রিললি 
কযালম্পইন উলবাধন 
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কারস্ট্ি  ক্রব্রফাডি  এবং রেটিি কাউরিব্রলি অনযানয কেিকতি াবৃে। অনষু্ঠাব্রন েভাপরতত্ব কব্রিন জনাব 
এ.ব্রজ.এে আবেু্ াব্রহল বাকী, পরিিালক গর্গ্রন্থাগাি অরধেপ্তি এবং যুগ্ম েরিব েংসৃ্করত রবেয়ক 
েন্ত্রর্ালয়। 

জনাব বািবািা উইকহযাে জানান রবব্রিি ১১৫ এি দিব্রয়ও দবরি দেব্রি রেটিি কাউরিব্রলি কাযিক্রে 
িালু আব্রে। আেিা একটি উন্মিু, অংিগ্রহর্েূলক এবং েেৃদ্ধ েোজ গঠব্রনি জনয েিকাি এবং 
েুিীল েোব্রজি েব্রে েেন্বয় কব্রি থারক। আেিা েোব্রজ ইরতবািক পরিবতি ন, েুব্রযাগ েৃরি এবং 
দনতৃত্ব রবকাব্রিি জনয কাজ কিরে। আোব্রেি লাইব্রেরিজ আনরলরেব্রটড প্রকব্রল্পি োধযব্রে গর্গ্রন্থাগাি 
অরধেপ্তব্রিি েহায়তায় বাংলাব্রেব্রিি লাইব্রেরি খাব্রতি উন্নয়ব্রন ভূরেকা িাখরে। আোব্রেি এই পাবরলক 
লাইব্রেরি কযাব্রম্পইন দেই উব্রেযাব্রগিই একটি অংি, যাি োধযব্রে েিকারি গর্গ্রন্থাগািেেূব্রহি রবরভন্ন 
নতুন দেবা েম্পব্রকি  প্রিাির্াি োধযব্রে আেিা োি এক বেব্রি অেংখয নতুন পাঠক পাব বব্রল 
রবিাে করি। আরে েবাইব্রক এই কযাব্রম্পইব্রন অংিগ্রহর্ কিাি জনয উন্মিু আহ্বান জানারি। 

 

উি অনুষ্ঠাব্রন প্রধান অরতরথি বিব্রবয আিীে র্কোি েিকাি বব্রলন, এই কযাব্রম্পইনটি েবাইব্রক 
আহ্বান জানাব্রব েিকারি গর্গ্রন্থাগাি বযবহাব্রিি। দেই েব্রে অবরহত কিব্রব েিকারি গর্গ্রন্থাগাব্রিি 
নতুন নতুন দেবা দযেন, গ্রাহকব্রেি বযবহাব্রিি জনয রবনা েূব্রলয ওয়াইফাই ইন্টািব্রনটেহ করম্পউটাি, 
রিক্ষাথীব্রেি জনয করম্পউটাি দকারডং এবং দপ্রাগ্রারেং দিখাি বযবস্থা এবং রিশুব্রেি বুরদ্ধবৃরিক 
রবকাব্রিি জনয টয়রেক োেগ্রী। 

েিকারি গর্গ্রন্থাগাি েেহূ এই েব নতুন দেবা িালু কিায় রেটিি কাউরিব্রলি লাইব্রেরিজ 
আনরলরেব্রটড প্রকল্পব্রক ধনযবাে জারনব্রয় আিীে র্কোি আিও বব্রলন, ২০১৭-২০১৮ োব্রল প্রায় 
৫৮.৫০ লক্ষ োনুে েিকারি গর্গ্রন্থাগাি বযবহাি কব্রিব্রেন। এই কযাব্রম্পইব্রনি ফব্রল েিকারি 
গর্গ্রন্থাগািেেূব্রহ আগােী এক বেব্রি আিও প্রায় ৫ লক্ষ নতুন গ্রন্থাগাি বযবহািকািীি েরৃি হব্রব। 

রেটিি কাউরিব্রলি লাইব্রেরিজ আনরলরেব্রটড প্রকব্রল্পি দপ্রাগ্রাে রডব্রিক্টি জনাব কারস্ট্ি  ক্রব্রফাডি  বব্রলন, 
গর্গ্রন্থাগাি খাব্রতি উন্নয়ব্রন েিকাব্রিি েব্রে কাাঁব্রধ কাাঁধ রেরলব্রয় কাজ কিরে আেিা। আেিা ৬৪ টি 
দজলাি েিকারি গর্গ্রন্থাগািেেূব্রহ গ্রাহকব্রেি বযবহাব্রিি জনয ওয়াইফাই ইন্টািব্রনট িাল ু কিরে। 
আেিা ইরতেব্রধয গ্রাহকব্রেি বযবহাব্রিি জনয প্রায় একব্রিা করম্পউটাি রবতির্ কব্রিরে। ২৫ টি দজলায় 
এই কযাব্রম্পইব্রনি নানা কেিেূরিি োধযব্রে েিকারি গর্গ্রন্থাগাব্রি নতুন দেবাি িারহো দতরি কিা ও 
স্থানীয় জনব্রগাষ্ঠীব্রক লাইব্রেরিেুখী কিাি দিিা কিা হব্রব। 

কযাব্রম্পইব্রনি জনেংব্রযাগ রবেব্রয় রেটিি কাউরিব্রলি লাইব্রেরিজ আনরলরেব্রটড প্রকব্রল্পি দডব্রভলপব্রেন্ট 
করেউরনব্রকিনে দস্পিারলস্ট্ জনাব রজনাত আিা আফব্রিাজ জানান, পাবরলক লাইব্রেরি কযাব্রম্পইব্রনি 
রনধিারিত দফেবুক দপজ facebook/publiclibrarycampaign এ পাওয়া যাব্রব কযাব্রম্পইন েংক্রান্ত েব 
তথয। 

েভাপরতি বিব্রবয জনাব এ.ব্রজ.এে আবেু্ াব্রহল বাকী কযাব্রম্পইব্রনি োরবিক েফলতা কােনা কব্রি 
বব্রলন, েিকারি গর্গ্রন্থাগািরভরিক জনেংব্রযাগ বৃরদ্ধ এবং গ্রন্থাগাব্রি পাঠক েংখযা বৃরদ্ধব্রত বযাপক 
ভূরেকা িাখব্রব “িব্রলা গ্রন্থাগাব্রি িব্রলা দেরখ েম্ভাবনাি আব্রলা” বেিবযাপী এই আব্রয়াজনটি। 
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পাবরলক লাইব্রেরি কযাব্রম্পইনটি ঢাকােহ বাংলাব্রেব্রিি দোট ২৫টি দজলায় বাস্তবারয়ত হব্রব। দজলােেূহ 
হব্রলা- ঢাকা, েয়েনরেংহ, দনায়াখালী, জাোলপিু, র্করে্া, েুিীগঞ্জ, কেবাজাি, ফরিেপিু, 
িাঙাোটি, দগাপালগঞ্জ, বােিবান, টাোইল, বরিিাল, পটুয়াখালী, বিগুনা, িাজিাহী, যব্রিাি, 
পাবনা, খলুনা, িংপুি, র্করিয়া, নীলফাোিী, রেব্রলট, নািায়র্গঞ্জ এবং রেনাজপুি। 

তথ্য সূত্র: রূপান্তি লিস্ক 

 

 

 

 

কলরখ্কাি সব্রে ড. রির্টা কির্া 

এ দকেন িব্রল যাওয়া? েযাি িব্রল দগব্রেন না দফিাি দেব্রি এই িিে েরতয কথাটা আরে এখব্রনা 
োনব্রত পািরে না। রকেুব্রতই পািরেনা েনব্রক বুঝাব্রত দয উরন আি আোব্রেি োব্রঝ দনই। একজন 
োনুে এব্রতা real and on, suddenly gone? দিব্রেি রেনগুরলব্রত েযাব্রিি োব্রথ অব্রনক কথা 
হব্রয়ব্রে। েযাি আোি বারড় যাব্রবন বব্রলরেব্রলন এবং এটা এই োব্রেই। রক কব্রি ভুরল? আনুোরনক 
পাাঁি বেি আব্রগ দিজা েযাি এি োব্রথ আোি পরিিয়। পরিিয়টা আোি তারগব্রেই। আরে তখন 
কানাডা োইব্রগ্রিন রনব্রয় বযস্ত। আোি lawyer আোব্রক বলব্রলন দয আোি যরে দকান দপ্রাব্রফেনাল 
এব্রোরেব্রয়িন এি েেেয হই দেটা ভাল হব্রব। তাই BALID এি েেেয হবাি জনয দিজা েযাি এি 
োব্রথ কথা বরল । উরন আোব্রক খুব আন্তরিকভাব্রব েহায়তা কব্রিব্রেন যখন  BAILD এি েেেয 
েনে আনবাি জনয IUT দত যাই । এি পি দথব্রক যখনই BAILD এি দকান দপ্রাগ্রাে হব্রতা দিজা 
েযাি প্ররতবািই দফান কব্রি  জানাব্রতন। উনাি তারগব্রেই আবাি ঘব্রিি বাইব্রি পা িারখ ...উনাি 
কাে দথব্রকই আরে motivation পাই রনব্রজব্রক আিও দবরি েক্ষ রহব্রেব্রব গব্রড় দতালব্রত। 

আমাি একান্ত প্রকছু অনুভূপ্রত 
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দিজা েযাব্রিি েবব্রিব্রয় বড় একটা গুন রেল দযাঁ, ঊরন খুব েহব্রজই েবাইব্রক আপন কব্রি রনব্রতন। 
উরন এব্রতা রেরনয়ি একজন োনুে রকন্তু আোি কাব্রে েব্রন হব্রতা উনাব্রক েব রকেুই দিয়াি কিা 
যায় । আোব্রেি োব্রঝ দকান বন্দ্ব থাকব্রল ঊরন দেটা রকভাব্রব দযন োেব্রল রনব্রতন। একজন দনতাি 
োব্রঝ দযেব গুন থাকা প্রব্রয়াজন তাি েবগুরল উপাোন উনাি োব্রঝ দেব্রখরে। আরে কখব্রনা েযািব্রক 
কাউব্রক খাব্রটা কব্রি দকান কথা বলব্রত শুরনরন। উনাি কাজ গুরল হয়ব্রতা দকউ কিব্রব রকন্তু উনাি 
স্থান পূির্ হবাি নয়।  
 
দিেবাি উনাি োব্রথ দেখা হয় OA AISA Meeting-এ । অব্রনক রবেব্রয় কথা হয় উনাি োব্রথ 
...ব্রক জানত এটাই আোব্রেি দিে দেখা? তখন একাটা রবেয় রনব্রয় একটু হতাি রেলাে... রকন্তু 
ঊরন েব শুব্রন আোব্রক োহে রেব্রয় বলব্রলন দয "YOU are right " ...তখন এক রনরেব্রেই আোি 
েব্রনাবল রফব্রি দপলাে...উরন বব্রলরেব্রলন দয িলাি পব্রথ এিকে অব্রনক রকেুই ঘব্রট তা বব্রল তও 
আোব্রেি দথব্রে থাকব্রল িলব্রব না। আোব্রেি আরগয়া দজব্রত হব্রব। এখাব্রনই উনাি োব্রথ আোি প্রথে 
এবং দিে দেলরফ দতালা ...েযাি এখন েরব হব্রয় দগব্রেন ...রলখব্রত রলখব্রত দিাখ ঝাপো হব্রয় 
আেব্রে।।ব্রকন।।জারন না। এই পাাঁি বেব্রি হয়ব্রতা পাাঁি বাি োি দেখা হব্রয়ব্রে...রকন্তু তাি পব্রিও 
েনটা এত রবেণ্ণ দকন? এব্রতােব প্রব্রশ্নি উিি জানা দনই আোি। হয়ব্রতা খুব েহব্রজ েবাইব্রক 
আপন কব্রি দনবাি অদু্ভে ক্ষেতা উনাি রেল।  
 
েযাব্রিি িব্রল যাওয়াটা আোব্রক ভীের্ ভাব্রব নাড়া রেব্রয় দগব্রে... েব্রন করিব্রয় রেব্রি দয, আেিা 
অেি নই, নিি । তাই দকান রকেু রনব্রয় এব্রতা বড়াই কিবািও রকেু দনই আোব্রেি।  
 
েযাি আপরন দযখাব্রনই থার্কন, ভাল থার্কন...আপনাি দেখাব্রনা পথ আোব্রেি পাব্রথয় হব্রয় থাকব্রব। 
অব্রনক ভালবারে আপনাব্রক। 
 

ললপ্রখকা: অযানী কু্রে, লাইলেপ্রি প্রসলেম মযালনোি, আলমপ্রিকান ইন্টািনযািনাল সু্কল, ঢাকা। 
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কলরখ্কাি সব্রে ড. রির্টা কির্া 

রকেু রকেু োনুে আব্রেন যাব্রেি হেরপটাব্রলি দবব্রড োনায় না। ঠিক দতেরন আপরন েযাি। যখন 
আই রে ইউব্রত দগলাে েনটা দভব্রে দগল আপনাব্রক দেব্রখ ড.রেজি া দোহাম্মে দিজাউল ইেলাে েযাি। 
েবেেয় আপনাব্রক হারেখুরিই দেব্রখরে রকন্তু আপনাি অরেব্রজন োস্ক লাগাব্রনা রনথি আপনাব্রক দেব্রখ 
েরতযই অব্রনক অেহায় লাগব্রে। েযাি আপরন দয আোব্রেি েবাি ভিো, েবাি আস্থা। দকাব্রনা 
েেেযায় পব্রড় আপনাব্রক জানাব্রল আপরন েবেেয় িরি দজাগাব্রতন। রকন্তু আজ যখন অেহায় হব্রয় 
আই রে ইউ এি োেব্রন আপনাি জনয অব্রপক্ষা কিরে তখন দতা োন্তনা দেবাি জনয আপনাি 
েব্রতা কাউব্রকই পারি না। আপরন তাড়তারড় েুস্থ হব্রয় আোব্রেি ভিো দযাগাব্রবন এেন আিা রনব্রয়ই 
েবেেয় রেলাে আই রে ইউ এি োেব্রন। রকন্তু এখন েব আিা দেব্রড় রেব্রয় বাোয় আেলাে। 
বারহব্রি প্রিুি বাতাে। হয়ব্রতা একটু পি বৃরিও নােব্রব। ক্লান্ত আেিাও একটু পি আিাে কব্রি 
ঘুরেব্রয় পড়ব্রবা।  আি প্রার্রপ্রয় োনুেটাব্রক োটিি রনব্রি একা দিব্রখ আেলাে। কাল দথব্রক আি 
েকালব্রবলা ঘুে দথব্রক উব্রঠই হেরপটাব্রল দযব্রত হব্রব না আবাি ক্লান্ত হব্রয় িাত ১২টায় হেরপটাল দথব্রক 
আেব্রত হব্রব না। ঔ কন্ঠটা আি েইুরেন পিপি দফাব্রন বলব্রব না "বাবা আোব্রক রক ভুব্রল দগব্রো? 
অবিয দেব্রয়িা বাবাব্রেি এভাব্রবই ভুব্রল যায় রকন্তু বাবািা তা পাব্রি না"।দকউ আি বলব্রব না 
"বাবা কতরেন দথব্রক দতাোব্রক দেরখ না।  আব্রো বাবাি োব্রথ দেখা কব্রি যাও।  বাবাি দতাোব্রক 
দেখব্রত ইিা কিব্রে।" আি বলব্রবই বা দকন আেিা দতা তাব্রক স্বাথিপব্রিি েব্রতা একা অন্ধকাব্রি 
দিব্রখ িব্রল এব্রেরে। োিাজীবন শুব্রনরে রনিঃস্বাথি ভাব্রলাবাো নারক শুধু জন্মোতা বাবা ো ই বাব্রে 
বারকেব নারক স্বাব্রথিি জনয। রকন্তু আোি আি রে.িব্রয়ি জীবব্রন তা রভন্ন। আোব্রেি রনিঃস্বাথি 
ভাব্রলাবাোি োনুে জন্মোতা বাবা ো ই শুধু রেব্রলন না রেব্রলন এই োনুেটি রযরন আোব্রেি আব্রিক 
বাবা। দকউ যরে বব্রল রতরন আোব্রেি রপতৃতুলয তাহব্রল োনব্রত পারি না। রতরন রপতৃতুলয না বিং 

ভাললািাসাি মানষু্টি র্খন শুধুই স্মপৃ্রত হলয় র্ায় 
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আোব্রেি রপতা, আোব্রেি আশ্রয়স্থল। আি দকউ থাকব্রলা না যাব্রক রেব্রন েপুুব্রি দফান রেব্রয় েেেযাি 
কথা বলব্রবা আি রতরন বলব্রবন"বাবা তুরে রিন্তা কব্রিা না। েব ঠিক হব্রয় যাব্রব বাবা দতা আব্রে, 
আরেই দেখব্রবা বযাপািটা"।একটা েিুঃস্বব্রেি েব্রতা জীবন দথব্রক আপনাব্রক হারিব্রয় দফললাে ড.রেজি া 
দোহাম্মে দিজাউল ইেলাে েযাি। দকউ আি দকাথাও রনব্রয় দযব্রয় কাব্রিা োব্রথ পরিিয় করিব্রয় 
দেব্রবন না দয এটা আোি দেব্রয় আি উিে দেব্রয় জাোই। হারিব্রয় দফললাে আপনাব্রক বাবা। এটা 
দয অপূির্ীয়। েিূ দথব্রক এই দেব্রয়টাি জনয অব্রনক অব্রনক দোয়া কিব্রবন বাবা।েবেেয় শুধ ু
রনব্রয়ই দগলাে আি দিব্রয়ই দগলাে।  রবরনেব্রয় রকেুই রেব্রত পািলাে না আি জারন তা দকাব্রনারেন 
তা পািতােও না।  ক্ষো কিব্রবন বাবা। িব্রিি েম্পকি ই দয েবেেয় আপন তা না রকেু রকেু 
েম্পকি  থাব্রক আত্মাি যা িব্রিি দিব্রয়ও দবরি।রকেু রকেু েম্পকি  নীিব্রব গভীিতা বাড়ায়, কখব্রনা দে 
েম্পকি  অব্রনক গভীব্রি রগব্রয়ও েবরকেু হািায়। দিাখটা বন্ধ কিব্রলই শুধু আপনাি েুখটাই দভব্রে 
আেব্রে েযাি আি আপনাি কথাগুব্রলাই শুধু কাব্রন বাজব্রে। েব্রন হব্রি এইব্রতা আপরন আোব্রেি 
পাব্রিই বব্রে কথা বলব্রেন। আেব্রলই বাস্তবতা খুবই রনেিে। 

ললপ্রখকা: িতাপ্রি িায় প্রপিংকী 

 

 

 

 

দবরলড এি দিয়ািেযান ড.রেজি া দোহাম্মে দিজাউল ভাব্রয়ি োব্রথ আোি বযরিগত ভাব্রব পরিিয় 
২০১৪ োব্রল আোব্রেি অরফে রেিডাব্রপ। েুলত িযাোপ্রোে েযাি এি োধযব্রে পরিিয় হব্রয়রেল 
আোব্রেি। আেিা (রেিডাপ) আি দবরলড একোব্রথ কব্রয়কটি দযৌথ দপ্রাগ্রযাে কব্রিরেলাে। দিজাউল 
ভাইব্রয়ি রেল অেম্ভব ভাব্রলা একটা গুর্, োনুেব্রক খুব েহব্রজই েুগ্ধ কব্রি দফলব্রত পািব্রতা উরন। 
উনাব্রক আোব্রেি এে রডরজ েযাি Dr Cecep Effendi, Ex ICD Director Dr.Vasanthi Madam 
এবং বতি োন রডরজ Mr.Tevita েযাি খুব পেে কিব্রতন। গত বেি নব্রভম্বি োব্রে রেিডাপ আি 
BALID এি েব্রধয Memorandum of Understanding (MOU) িুরিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই িুরিি 
জনয জনয উরন কব্রয়কবাি রেিডাব্রপ একাই এব্রেব্রেন এবং আোি োব্রথ নানা ধিব্রনি নানা রবেব্রয় 

ি. লিো ভাইলয়ি অমি স্মপৃ্রতি িপ্রত শ্রদ্ধাঞ্জপ্রল!! 
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অব্রনক গল্প হব্রয়রেল তাি। োনুে টিব্রক েব েেয় হারে-খুরি থাকব্রত দেব্রখরে ! খুবই প্রার্বন্ত, 
একজন োনুে রেব্রলন।োব্রঝ েব্রধয েিুারে ও কিব্রতন।আোব্রক বলব্রতন আপরন দতা এখন বাংলাব্রেরি 
বধ।ু আরে দফান কিব্রলই বলব্রতন ঊো, নেস্কাি! যত রেন দফান কব্রিরে, উরন ঠিক দেই 
এক্ভাব্রবই বলব্রতন, ড. উো, নেস্কাি! বব্রলন, আপনাি জনয রক কিব্রত পারি? রতরন েরতযই 
অতযন্ত রনব্রবরেত প্রার্ রেব্রলন দবরলড এি জনয। বযরিত্বেম্পন্ন এই োনুেটি দবরলব্রডি জনয প্রিুি 
পরিশ্রে কিব্রতন! কাব্রিা জনয অব্রপক্ষায় থাকব্রতন না। হৃেব্রয় োহে ও িরি রেল েে পরিোন। 
রেব্রলন অেম্ভব জনরপ্রয়। েবাই দক খুব েহব্রজই আপন কব্রি রনব্রত পািব্রতন। একরেন কথাি েব্রল 
আোব্রেি রডরজ েযািব্রক উরন বব্রলরেব্রলন তাি বয়ে প্রায় োট এি কাোকারে।রকন্তু রনব্রজি বয়েব্রক 
দকানরেন পািা দেনরন।দকবল কাজ আি কাজ রনব্রয় কাটিব্রয়ব্রেন োিাক্ষন। কাজ পাগল এই োনুে 
টি েবাি রপ্রয়জন রেব্রলন। আহাব্রি দিজা ভাই! হঠাৎ কব্রি েবাইব্রক দিাব্রকি োগব্রি ভারেব্রয় এই 
পৃরথবী দথব্রক অকাব্রল রবোয়টা েরতযই দেব্রন দনওয়া যায়না। ঈিি, আপনাব্রক স্বগিবােী 
করুক!!আপনাি অোধািন বনু্ধ েুলভ েোিিন, আপনাি রেস্ট্তা, আপনাি কেিউ্ীপনা, আপনাি 
আন্তরিকতা, আপনাি হােযজ্জল দিহািা আোব্রেি হৃেব্রয় অেরলন হব্রয় থাকব্রব বেব্রিি পি বেি, 
যুব্রগি পি যুগ......ভাব্রলা থার্কন ওপাব্রি খুব ভাব্রলা….!!! 

ললপ্রখকা: ি. উষ্া িানী িড়য়ুা, লাইলেপ্রিয়ান, প্রসিিাপ। 

 

 

বাংলাব্রেি গ্রন্থাগারিক ও তথযায়নরবে েরেরতি (দবরলড) প্রয়াত েভাপরত রেজি া দো. দিজাউল 
ইেলাে স্মিব্রর্ িরনবাি রেিডাপ ইন্টািনযািনাল কনফাব্রিি দেন্টাব্রি দোয়া ও আব্রলািনা অনুষ্ঠাব্রনি 
আব্রয়াজন কিা হয়। অনুষ্ঠাব্রনি শুরুব্রত দিজাউল ইেলাব্রেি কেিজীবব্রনি ওপি একটি েংরক্ষপ্ত রভরডও 
উপস্থাপন কব্রিন দবরলব্রডি যুগ্ম েহােরিব এব্রকএে নুরুল আলে। দিজাউল ইেলাব্রেি বড় দেব্রল 
রেজি া দো. আরেফ োরকব তাি বাবাি জনয দোয়া প্রাথিনা কব্রি বিবয িাব্রখন। 

লিপ্রলি সভাপপ্রত প্রমেয া লমা. লিোউল ইসলাম স্মিলণ লোয়া ও আললাচনা 
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অনুষ্ঠাব্রন ইেলারেক ইউরনভারেিটি অব দটকব্রনালরজি (আইইউটি) ভািপ্রাপ্ত রভরে প্রব্রফেি ড. ওেি 
যাহ্, োব্রবক েংেে েেেয আখতাি জাহান, ঢাকা আহ্োরনয়া রেিব্রনি পরিিালক (তথয) কাজী 
আলী দিজা, ঢাকা রবিরবেযালব্রয়ি গ্রন্থাগাি ও তথয রবজ্ঞান রবভাব্রগি দিয়ািেযান অধযাপক কাজী 
দোস্তাক গাউেুল হক, ঢাকা রবিরবেযালব্রয়ি গ্রন্থাগারিক অধযাপক ড. এেএে জাব্রবে আহব্রেে, জাতীয় 
রবিরবেযালব্রয়ি রডন অধযাপক ড. নারেিউর্ন রেতুল, বাংলাব্রেি গ্রন্থাগারিক েরেরতি েভাপরত 
আলী আকবি ও দবরলব্রডি ভািপ্রাপ্ত েভাপরত হাব্রজিা িহোন স্মৃরতিাির্ কব্রিন। রেিডাব্রপি 
েহাপরিিালব্রকি পক্ষ দথব্রক একটি দিাকবাতি া পাঠ কিা হয় এবং তা পরিবাব্রিি েেেযব্রেি হাব্রত 
তুব্রল দেন জারকরুল হক। আব্রলািনা েভায় েইু িতারধক গ্রন্থাগাি, দপিাজীবী, পরিবাব্রিি েেেয, 
আত্মীয়স্বজন ও শুভাকােক্ষী উপরস্থত রেব্রলন এবং দিজাউল ইেলাে স্মিব্রর্ দখালা দিাকবইব্রত 
স্মৃরতিাির্ কব্রিন। অনুষ্ঠান দিব্রে েিহুব্রেি জনয দোয়া কিা হয়। 

 

সযালেলাইে লাইলেপ্রি চালু কিললা িপ্রি 
 

িরবি অরফব্রে আনুষ্ঠারনকভাব্রব 
িরনবাি (২৩ োিি ) রেটিি কাউরিল 
েযাব্রটলাইট লাইব্রেরিি উব্রবাধন কিা 
হব্রয়ব্রে। 

এখন দথব্রক েূল লাইব্রেরিি পািাপারি 
েযাব্রটলাইট লাইব্রেরি দথব্রকও রেটিি 
কাউরিব্রলি েেেযভুি িরিি 
কেিকতি ািা বই পড়ব্রত পািব্রবন। 

 

িরবি েযাব্রনরজং রডব্রিক্টি অযাে রেইও োহতাব উর্ন আহব্রেে েযাব্রটলাইট লাইব্রেরিটিি 
উব্রবাধনকাব্রল বব্রলন, বই পড়া হব্রলা োনরেক রবকাব্রিি েবব্রিব্রয় ভাল উপায়। এ পেব্রক্ষব্রপি ফব্রল 
িরবব্রত বই পড়াি একটি েংসৃ্করত গব্রড় উঠব্রব। 

অনযরেব্রক, রেটিি কাউরিব্রলি ভািপ্রাপ্ত কারি রডব্রিক্টি অযানু্ড্র রনউটন বব্রলন, দেব্রিি প্রথে 
দবেিকারি দকাম্পারন রহব্রেব্রব িরব েবিপ্রথে রেটিি কাউরিল েযাব্রটলাইট লাইব্রেরিি দেবা গ্রহর্ 
কিব্রলা। এখন দথব্রক িরবি কেিকতি া ও তাব্রেি েন্তানিা রেটিি কাউরিব্রলি রডরজটাল লাইব্রেরিি 
োধযব্রে রবব্রিি দশ্রষ্ঠ বইগুব্রলা পড়াি েুব্রযাগ পাব্রবন। 
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এেেয় অনুষ্ঠাব্রন আিও উপরস্থত রেব্রলন িরবি দহড অব কব্রপিাব্রিট অযাে দিগুব্রলটরি অযাব্রফয়ােি 
োব্রহে আলে, রেরডয়া, করেউরনব্রকিনে অযাে োব্রস্ট্ইব্রনরবরলটি’ি ভাইে দপ্ররেব্রডন্ট ইকিাে কবীি 
এবং রেটিি কাউরিব্রলি দহড অব কালিািাল দেন্টাি তানভীি আরলে ও কালিািাল দেন্টাি 
েযাব্রনজাি তাহনী ইয়ােরেন। 

তথ্য সূত্র: অপ্রধকাি লিস্ক 

 

 

র্করে্া রবিরবেযালব্রয়ি (র্করব) দকন্দ্রীয় লাইব্রেরি বহুেুখী েেেযায় জজি রিত। পযিাপ্ত বই না থাকাি 
পািাপারি েুটিি রেব্রন বন্ধ থাব্রক লাইব্রেরিটি । েুটিি রেব্রন লাইব্রেরি দখালা িাখাি জনয োবী 
জারনব্রয় আেব্রে রবিরবেযালয়টিি রিক্ষাথীিা। 

এ প্রেব্রে রফনযাি এে বযাংরকং রবভাব্রগি ২০১৬-১৭ রিক্ষাবব্রেিি রিক্ষাথী েুহাম্মে জরহি িায়হান 
বব্রলন, 'েুটিি রেব্রন লাইব্রেিী দখালা থাকাটা আেব্রল  খুবই েিকাি। এেন অব্রনক েেয় হব্রয়ব্রে দয 
দিাববাি পিীক্ষা। তাি জনয রকেু দিফাব্রিি বইব্রয়ি োহাযয েিকি, রকন্তু শুক্রবাি ও িরনবাি 
লাইব্রেরি বন্ধ  থাকাি কািব্রর্ দেই েুরবধাটা পারিনা। তাোড়া রবিরবেযালব্রয়ি অভযন্তব্রি রিরডংরুে 
না থাকাি কািব্রর্ অব্রনব্রকি কাব্রে লাইব্রেরি-ই একোি ভিো, এব্রক্ষি েুটিি রেনগুব্রলাব্রত আেিা দেই 
েুব্রযাগ দথব্রকও বরঞ্চত হরি। তাোড়া, লাইব্রেরিব্রত দকাব্রনা বই রনব্রয় প্রব্রবি কিা যায়না। 
লাইব্রেরিব্রতও পযিাপ্ত বইব্রয়ি অভাব আব্রে। এ 
কািব্রর্ লাইব্রেরি থাকব্রলও তাি িতভাগ েুরবধা 
আেিা রনব্রত পািরে না। 

েুটিি রেব্রন লাইব্রেরি দখালা িাখাি োবী জারনব্রয় 
১০ে বযাব্রিি রিক্ষাথী োরেয়া দজরিন বব্রলন, 
'েপ্তাব্রহি অনযানয রেন ক্লাে বা পিীক্ষা রনব্রয় 
বযস্ততাি কািব্রর্ অতটা লাইব্রেরিব্রত যাওয়া হয় না 
রকন্তু েুটিি রেব্রন দিফাব্রিি বইগুব্রলা পড়া বা 
দনওয়াি ইিা থাকব্রলও বন্ধ থাকাি কািব্রর্ তা 
েম্ভব হয় না। আিা িাখব প্রিােন েপ্তারহক েুটিি 
রেনগুব্রলাব্রতও লাইব্রেরি িালু িাখব্রব। 

এি আব্রগ রবিরবেযালব্রয়ি দডপুটি লাইব্রেরিয়ান েরহউর্ন দোহাম্মে তারিক ভূাঁ ঞা বব্রলরেব্রলন, 'শুক্র ও 
িরনবাব্রি লাইব্রেরি িাল ুিাখা রিক্ষাথীব্রেি জনয প্রব্রয়াজন, এব্রত আোব্রেি দকাব্রনা রবেত দনই। আেিা 
নীরতগতভাব্রব িাই েুটিি রেব্রনও লাইব্রেরি িাল ুথার্কক। আেিা দেবা রেব্রতও প্রস্তুত। তব্রব এব্রক্ষব্রি 
আোব্রেি আিও জনবব্রলি পািাপারি পযিাপ্ত রনিাপিাি প্রব্রয়াজন। রবিরবেযালয় প্রিােন দথব্রক এেব্রবি 
যথাযথ বযবস্থা হব্রল েুটিি রেব্রন লাইব্রেরি দখালা িাখা যাব্রব। 

ছুটিি প্রেলনও লাইলেপ্রি লখালা চান কুপ্রি প্রিক্ষাথ্ীিা 
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অপিপব্রক্ষ রবিরবেযাব্রলি দকন্দ্রীয় লাইব্রেরিি কযটালগাি িাব্রেল দহাব্রেন বব্রলন, 'েম্প্ররত উপিাযি েযাি 
লাইব্রেরিি জনয ১০ টি করম্পউটাি রেব্রয়ব্রেন। প্রব্রয়াজব্রন আব্রিা েংযুি কিাি আিাে রেব্রয়ব্রেন। 
এোড়া অরিব্রিই লাইব্রেরিব্রত এরেি বযবস্থা কিা হব্রব এবং েকাল ৯ টা দথব্রক িাত ৮ টা পযিন্ত 
দখালা িাখা হব্রব রকন্তু েুটিি রেব্রন লাইব্রেরি দখালা িাখা রনব্রয় আপাতত দকাব্রনা পরিকল্পনা দনই।'     

এ রেব্রক োোরজক দযাগাব্রযাগ োধযব্রেও এ োবী রনব্রয় রিক্ষাথীিা েিব। েুটিি রেব্রন লাইব্রেরি দখালা 
িাখাি পব্রক্ষ -রবপব্রক্ষ েতােত িাওয়া হয় রবিরবেযালব্রয়ি একটি দফইেবুক দপইব্রজ।দেখাব্রনও দখালা 
িাখাি পব্রক্ষ েত দেন প্রায় েকল রিক্ষাথী। 

তথ্য সূত্র: লগা প্রনউে২৪ 

 

 

 

আেিা বাংলা ভাোয় কথা বরল। বাংলা আোব্রেি োতৃভাো। আেিা এই ভাোয় আোব্রেি কথা 
বাতি া, েব্রনি ভাব প্রকাি করি। আোব্রেি এই ভাোব্রক বাে রেব্রয় উেুি ব্রক আোব্রেি িাষ্ট্র ভাো 
কিাি েড়যব্রন্ত্রি পায়তািা কব্রিরেব্রল পারকস্তারনিা। রকন্তু বাংলা োব্রয়ি বীি েন্তানিা তাব্রেি দেই 
অনযায় আবোিব্রক দেব্রন দনয়রন। রনব্রিি বুব্রকি তাজা িি রেব্রয় িক্ষা কব্রিরেব্রল বাংলা ভাোব্রক। 
বাংলা ভাোি জনয দয কয়জন প্রার্ রেব্রয়ব্রেন তাব্রেি েব্রধয অনযতে ভাো িহীে আবেলু জব্বাি। 
তাি নাব্রেই েয়েনরেংব্রহি গফিগাাঁওব্রয় প্ররতষ্ঠা কিা হব্রয়ব্রে িহীে আবেলু জব্বাি গ্রন্থাগাি ও স্মৃরত 
জােঘুি। 

 

ভাষ্া িহীে আিলু েব্বাি গ্রন্থাগাি ও স্মপৃ্রত োেঘুি 
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বাংলা ভাোব্রক িাষ্ট্র ভাো কিাি োরবব্রত রনব্রজি প্রার্ রবেজি নকািী ভাো িহীে আবেলু জব্বাব্রিি 
স্মৃরত ধব্রি িাখাি জনয এই জােঘুিটি রনেিার্ কিা হয়। িহীে আবেলু জব্বাব্রিি স্মৃরত িক্ষাব্রথি 
২০০৮ োব্রল তাি রনজ গ্রাব্রে ভাো িহীে আবেলু জব্বাি গ্রন্থাগাি ও স্মৃরত জােঘুি গব্রড় দতালা 
হয়। গ্রন্থাগাি ও স্মৃরত জােঘুি ভবব্রনি আয়তন প্রায় ১ হাজাি ৪৬০ বগিফুট। এোড়া গ্রাব্রেি 
নােকির্ কিা হয় জব্বাি নগি। 

আবেলু জব্বাি গ্রন্থাগাি ও জােঘুিটিি অবস্থান েয়েনরেংব্রহি গফিগাাঁও উপব্রজলাি জব্বাি নগি 
গ্রাব্রে (পূবি নাে পাাঁিুয়া) । ২০০৮ োব্রল দজলা পরিেে এই জােঘুি রনেিার্ কব্রিন। ২০০৮ োব্রলি 
১৮ দফব্রুয়ারি এি উব্রবাধন কব্রিন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক েিকাব্রিি উপব্রেিা আব্রনায়ারুল ইকবাল। 

প্ররতরেন েিূ-েিূান্ত দথব্রক েিিনাথীিা িহীে আবেলু জব্বাি গ্রন্থাগাি ও স্মৃরত জােঘুি দেখব্রত 
আব্রেন। এই জােঘুব্রি িব্রয়ব্রে আবেলু জব্বাব্রিি েলুিভ েরব। এই স্মৃরত গ্রন্থাগাব্রিি দভতব্রি 
আলোরিব্রত ইরতহাে, বাংলাব্রেব্রিি স্বারধকাি আব্রোলন, েিিন, োরহতয, ধেি, করবতা, উপনযাে ও 
গব্রল্পি বই োড়াও িব্রয়ব্রে রবখযাত বযরিব্রেি জীবনী রনব্রয় অেংখয বই। দবরিি ভাগ বই বাংলাব্রেব্রিি 
প্ররথতযিা দলখব্রকি দলখা। এই গ্রন্থাগাব্রি দোট বইব্রয়ি েংখযা ৪ হাজাি ১৩৭টি। গ্রন্থাগািটি শুক্রবাি 
ও িরনবাি বন্ধ থাব্রক। বারক পাাঁি রেন েকাল নয়টা দথব্রক রবব্রকল পাাঁিটা পযিন্ত দখালা থাব্রক। 

র্াওয়াি উপায়: ঢাকা দথব্রক বাে অথবা দট্রন দযাব্রগ যাওয়া যায়। বােব্রযাব্রগ দযব্রত হব্রল নােব্রত 
হব্রব গফিগাাঁও বাে স্ট্যাে অথবা ভালুকা দপৌিেভায়।  

দেখান দথব্রক রে এন রজ /বাে/অব্রটা রিো দযাব্রগ জব্বাি নগি যাওয়া যাব্রব। 

এোড়া ঢাকা দথব্রক দট্রনব্রযাব্রগ দযব্রত হব্রল গফিগাাঁও দিলব্রস্ট্িব্রন দনব্রে রে এন রজ /বাে/অব্রটা রিো 
দযাব্রগ দযব্রত হব্রব। 

লকাথ্ায় থ্াকলিন: দহাব্রটল দতপান্তি রপ্রব্রিে, জারেিরেয়া, োিািবাড়ী, ভালুকা। রভ. আই. রপ. 
আবারেক দগস্ট্ হাউজ, পাাঁি িাস্তাি দোড়, ভালকুা, েয়েনরেংহ। েধুিাত আবারেক দগস্ট্ হাউজ 
নতুন বােস্ট্যাে, ভালুকা, েয়েনরেংহ। 

তথ্য সূত্র: িািংলালেি োইমস 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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