
 

Page | 1  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                 মে  সংখ্যা, ২০১৯, ইসযয  ১৬ 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

 

 

 

ভার্চু য়াল লাইব্রেরি হব্রে মূলত 
করিউটাি এি মাধ্যব্রম একটি সমরিত 
ব্যব্স্থা যেখাব্রে একটি লাইব্রেরিি সমস্ত 
কােুক্রম অেলাইব্রেি মাধ্যব্রম 
ব্যব্হািকািীগণ কব্রি থাব্রকে। এই 
লাইব্রেরিব্রত একজে ব্যাব্হািকারি তাি 
ব্াস্তব্ লাইব্রেরিি সকল সচব্রোগ সচরব্ধ্াও 
আেন্দ লাভ কিব্রত পাব্রি। এখাব্রে 
রভরিও কেফাব্রিব্রে মাধ্যব্রমও 
ব্যব্হািকািীগণ লাইব্রেরিি সচব্রোগ 
সচরব্ধ্া যভাগ কিব্রত পাব্রিে এব্ং 
অব্রেব্রকি সাব্রথ যোগাব্রোগ স্থাপে কিব্রত 
পাব্রিে। এটি এমে একটি রিমচব্রলিে 
ব্যব্স্থা ো ব্াস্তব্ লাইব্রেরিি মতই। 
ভার্চু য়াল লাইব্রেরিগুরল গব্রব্ষক, 
রব্জ্ঞােী, সিদ পরির্ালকব্রদি, 
েীরতরেধু্ািক, যেকব্রহাল্ডাি এব্ং 
সাধ্ািণ জেসাধ্ািব্রণি জেয রব্জ্ঞাে, 
ব্যব্স্থাপো এব্ং েীরত সিরকুত তথয 
ও সংস্থাব্রেি প্রব্রব্িদ্বাি রহসাব্রব্ও কাজ 
কিব্রত পাব্রি। সবু্প্রথম ১৯৮৩ সাব্রল 

এধ্িব্রেি লাইব্রেরি রেব্রয় আব্রলার্ো হয় এব্ং ১৯৯৪ সাব্রল এধ্িব্রেি একটি লাইব্রেরি প্রথম কাজ শুরু 
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কব্রি। ভার্চু য়াল লাইব্রেিীব্রক একটি রিরজটাল লাইব্রেরিও ব্লা োয়। তব্রব্ এটি রেব্রজ যকাে সামগ্রী ব্হে 
কব্রি ো ব্া ধ্ািণ কব্রি ো এটি শুধ্চ রকছচ তব্রথযি যপাটুাল যক সংিক্ষণ কব্রি। ভার্চু য়াল লাইব্রেিী এই 
িব্দটিব্রক লাইব্রেরিয়ােিা একটি দিক ব্া তািও যব্রি সময় ধ্ব্রি এমে একটি লাইব্রেরিব্রক রেব্রদুি কিাি 
জেয ব্যব্হাি কব্রিব্রছে ো স্থােীয়ভাব্রব্ প্রদাে কিা পব্রয়ন্টািগুরলি মাধ্যব্রম বব্দচযরতে রব্েযাব্রস রব্তরিত 
তথযগুরলব্রত অযাব্রেস সিব্িাহ কব্রি থাব্রক।  

গযাব্রপে (১৯৯৩) ভার্চু য়াল লাইব্রেিী সিব্রকু ব্ব্রলব্রছে – “এটি দিূব্তী অযাব্রেব্রসি ধ্ািণা ” রতরে 
রব্ষয়টিব্রক সংজ্ঞারয়ত কব্রিব্রছে এমে ভাব্রব্ যে এটি হব্রে মূলত একটি রব্ষয়, লাইব্রেিী, অেযােয তথয 
সংস্থাি যসব্া। এটি হব্রে একটি ইব্রলক্ট্ররেক যেটওয়াকু ো ব্াইব্রি যথব্রক রব্রভন্ন ধ্িব্রণি িাটা সিব্িাহ 
কিব্রত পাব্রি। এটি রব্শ্বব্যাপী একটি লাইব্রেিী এব্ং ব্ারণরজযক তথয ও জ্ঞাব্রেি উৎস। লাইব্রেরিয়ােব্রদি 
প্রথাগত ধ্যাে ধ্ািো ও যফাকারসং পব্রয়ন্ট ও এই ভার্চু য়াল লাইব্রেিী পরিব্তুে কব্রিব্রছ। এছাড়া তারলকা 
বতরি এব্ং সামরয়কী যেমে তথয সিদ তারলকাভচ ক্তকিণ এব্ং ব্যব্স্থাপো এসব্ রব্ষব্রয়ও ভার্চু য়াল 
লাইব্রেিী সিূণু েতচ ে ধ্ািো রেব্রয় এব্রসব্রছ। মলূত সময় েষ্ট ো কব্রি দ্রুত িাটা অযাব্রেস এি রব্ষব্রয়ই 
এই লাইব্রেিী মূল গুরুত্ব যদয়। লাইব্রেিী, পরিত, প্রকািক এব্ং েরথ রব্তিণ রব্ব্রক্রতাব্রদি এই লাইব্রেিী 
তাব্রদি উন্নত ও উন্নয়েিীল যদব্রিি সাব্রথ আব্রিা ভাব্রলা যোগাব্রোব্রগি জেয অেচপ্রারেত কব্রি র্লব্রছ।  

ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি মূল কাজ 
 
সাধ্ািণত ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি মূল কাজ হব্রে রিক্ষাি আব্রিা দঢ়ৃ একটি রভরি গব্রড় যতালাি জেয রিক্ষা 
প্রদাে এব্ং জ্ঞাে অজুে কিা। রিক্ষাি এই দঢ়ৃ রভরি জীব্েোত্রাি মাব্রোন্নয়ব্রেও ব্যাপক ভূরমকা িাব্রখ 
রব্ব্রিষ কব্রি রিরজটাল ও আইটি সিরকুত সব্ রব্ষয়গুব্রলাি যক্ষব্রত্র। রব্রভন্ন ধ্িব্রণি জাতীয় ও 
আন্তজুারতক ব্ই, মযাগারজে, পরত্রকা প্রভৃরত ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি মাধ্যব্রম রব্ব্রশ্বি যেব্রকাে প্রান্ত যথব্রক 
ব্যাব্হাি কিা োয়। ভার্চু য়াল লাইব্রেিী এই উপকিণগুব্রলা সিব্িাহ কব্রি রিক্ষাি যক্ষত্রব্রক আব্রিা রব্সৃ্তত 
কব্রি তচ লব্রছ। জেসাধ্ািব্রণি যসব্ায় কােুকি রিক্ষামলূক হারতয়াি হব্রত, এটিব্রক অব্িযই ব্যাখযাব্রোগয, 
ব্যব্হািব্রোগয এব্ং সম্ভাব্য ব্যব্হািকািীব্রদি জেয সাশ্রয়ী মূব্রলযি এব্রেস প্রদাে কিব্রত হব্রব্ যেমে - 
ছাত্র, রিক্ষক, গব্রব্ষক ও রিক্ষারব্দ। যে সংগ্রহ রেমুাব্রণি উপি গুরুত্ব যদওয়া উরর্ত তা হব্রলা পাব্রলক 
যিাব্রমইে এব্ং যে মাধ্যব্রম তা অযাব্রেসব্রোগয হয় যেমেঃরব্োমূব্রলয অযারিব্রকিে সাশ্রয়ী মূব্রলযি ইন্টািব্রেট 
শুল্ক রভরিব্রত সফ্টওয়যাি। 
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িারুু্য়াল লাইনেকরর কির্ার সমূহ: 
 

 এটি একটি রব্শ্বব্যাপী পদ্ধরত োব্রত আপব্রিট তথয দ্রুত এব্ং ব্যাপকভাব্রব্ এব্রেস কিা হয়।  
 এটি শুধ্চমাত্র ব্ই উপকিণএি কযাটালরগং এি যক্ষব্রত্র ঐরতহযগত ব্া পচব্রিাব্রো লাইব্রেরি রসব্রেম 

পরিব্তুে কব্রিব্রছ। 
 এেরব্এমএি তারলকাভচ ক্ত কিণ (েে ব্চক উপকিণ) যকব্লমাত্র যিটা যব্সগুরলও েয় 

ওব্রয়ব্সাইট। 
 িকুব্রমন্ট অযাব্রেস এি যক্ষব্রত্রই যজাি যদওয়া হয় এি ব্ৃহৎ সংগ্রহ এি উপি েয়। 
 সময়সাশ্রয়ী 
 এটি যকব্লমাত্র উন্নত যদিগুরলি সাব্রথ রিরজটাল রিভাইি বতরি কব্রি যদয় অব্রটাব্রমিেি জেয 

িরক্তিালী তহরব্ল এব্ং ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি জেয অব্কাঠাব্রমা গত প্রব্রয়াজেীয়তা পূিণ ভার্চু য়াল 
লাইব্রেরি যসব্া সমথুে কিব্রত পাব্রি। 
 

িারুু্য়াল লাইনেকরর িাংশন: 

একটি ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি ফাংিে মাব্রে পদ্ধরতগত রব্কাি রেরিত কিা অথুাত রিরজটাল ফমু বতরি, 
তথয এব্ং জ্ঞাে সংগ্রহ এব্ং সংিক্ষণ, এব্ং প্রদাে কিা পৃরথব্ীি রব্রভন্ন অব্স্থাে যথব্রক প্রায় এটি 
সহজ এব্ং সাশ্রয়ী মূব্রলযি অযাব্রেস। সাধ্ািণভাব্রব্, একটি ভার্চু য়াল লাইব্রেরি উরর্ত:  

o রিরজটালভাব্রব্ উপলব্ধ প্রকািো একটি পরিসীমা আইরসটি রভরিক অযাব্রেস প্রদাে পাব্রলক 
যিাব্রমইে এব্ং অেযােয উত্স যথব্রক উপলব্ধ রিক্ষা প্রদাে;  

o দিূত্বব্তী রিক্ষাি সমস্ত উপকিণ এি অযাব্রেস প্রদাে;  
o ছাত্র, গব্রব্ষক এব্ং রিক্ষব্রকি তথয দক্ষভাব্রব্ সব্ রব্শ্বরব্দযালয় এব্ংঅেযােয রিক্ষা প্ররতষ্ঠাব্রে 

সিব্িাহ কিা;  
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o রব্রভন্ন গব্রব্ষণা প্ররতষ্ঠাে, লাইব্রেিী এব্ং রিরক্ষত সমাজ এি মাব্রে যোগাব্রোগ এব্ং সব্রহাব্রোরগতা 
যজািদাি কব্রি থাব্রক জাতীয়, আঞ্চরলক অথব্া আন্তজুারতক পেুাব্রয়।; 

o জীব্েকাল ধ্ব্রি যিখাি সচব্রোগ। 

িারুু্য়াল লাইনেকরর এনিায়রণনমন্ট 

ভার্চু য়াল লাইব্রেিী পরিব্রব্ি মাব্রে ভার্চু য়াল টিম; ভার্চু য়াল যোগাব্রোগ এব্ং একটি ইব্রলকট্ররেক পরিব্রব্ি 
এখে গ্রন্থাগাব্রিি জেয একটি ব্ড় ব্াস্তব্তা। ো লাইব্রেরিি ইন্টািব্রেট সাইট যথব্রক ব্া ইন্টািব্রেব্রট তথয 
যখাজাি মত কব্রি এখাব্রে ব্যব্হািকািীিা যদখব্রত এব্ং ব্যাব্হাি কিব্রত পািব্রব্ে।আব্রিা সাধ্ািণ 
অেচসন্ধাব্রেি জেয যফাে এব্ং ই-ব্রমইল দ্বািা গ্রন্থাগাি কমীব্রদি সাব্রথ যোগাব্রোগ কিা হয়। ভার্চু য়াল 
লাইব্রেরিব্রত যসব্া সিূণুরূব্রপ ভার্চু য়াল হব্রব্। ভার্চু য়াল তথয যসব্া প্রদাে কিা রভন্ন রেম্নরলরখত এরিয়াব্রত 
ঐরতহযগত তথয পরিব্রষব্া রব্তিণ কিা হব্রয় থাব্রক: ক্লাব্রয়ন্টিা সাধ্ািেত লাইব্রেরিি রিব্রসাসুগুরল আব্রগ 
যথব্রক যদখব্রত পাব্রি ো এমেরক িাটাব্রব্জ যথব্রক যসগুরল ব্যাব্হাি এব্ং সংগ্রহ ও কিব্রত পাব্রি ো। 
সকল যোগাব্রোগ ইব্রমল, যফাে এব্ং ফযাে এি মাধ্যব্রম হব্রয় থাব্রক। তথয স্বাক্ষিতাি যট্ররেং ও যদওয়া 
হব্রয় থাব্রক রব্রভন্ন উদ্ভাব্েীয় পন্থায় যেব্রহতচ  সামো সামরে ব্া সিাসরি এটি প্রদাে কিা সম্ভব্ েয়। 
এমেরক রকছচ রকছচ লাইব্রেিী যটরল করমউরেব্রকিে যসিব্রেি ব্যব্স্থাও কব্রিব্রছ যেখাব্রে যসিেগুরল 
যটরলব্রফাব্রেি মাধ্যব্রম অথব্া রব্রভন্ন ইব্রলক্ট্ররেক রমরিয়াি মাধ্যব্রম প্রদাে কিা হব্রয় থাব্রক। তথয সিদ 
ব্যাব্হাি হিাি জেয তথয প্রেচরক্তি একটি ব্ড় ভচ রমকা আব্রছ এব্ং ক্রমািব্রয় এি উপি রেভুিতা 
ব্াড়ব্রছ। ফলপ্রসচব্রত লাইব্রেরিি ব্যব্হািকারিগণ এখে প্রায়ই লাইব্রেিী থব্রক যটকরেকযাল সাহােয আিা 
কব্রি থাব্রকে এব্ং যেটওয়াকু অথব্া রিব্রসাসু ব্যব্হাব্রিি সমসযাই এখে ক্রমাব্রিয যব্ব্রড় র্লব্রছ। এি মাব্রে 
হব্রে এই যে লাইব্রেরিয়াব্রন্দি এখে ব্তুমাে যটকরেকযাল রব্রভন্ন রব্ষয় রেব্রয় জ্ঞাে থাকব্রত হব্রব্ এব্ং 
আপব্রিট থাকব্রত হব্রব্।  
 
ভার্চু য়াল লাইব্রেরি এি উপকারিতা 

o ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি যকাে ধ্িব্রণি যকাে সিাসরি উপরস্থরত ছাড়াই ভার্চু য়াল লাইব্রেরি তাি 
সব্রবু্াচ্চ যসব্া প্রদাে কিব্রত সক্ষম যেব্রকাে সমব্রয় যেব্রকাে জায়গায়। 

o এই ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি জেয শুধ্চ ইন্টািব্রেট এি সংব্রোব্রগি দিকাি 
o ভার্চু য়াল লাইব্রেিী রব্রভন্ন ধ্িব্রেি রব্ষব্রয়ি ওপি একই সাব্রথ অব্রেকব্রক যসব্া প্রদাে কিব্রত 

পাব্রি। 
o ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি পব্রক্ষই সব্ব্রর্ব্রয় যব্রি আপ-টচ -ব্রিট তথয িাখা সম্ভব্ হয়। 
o এই ধ্িব্রণি লাইব্রেরিব্রত কাব্রলকিঙ্গচরল সচন্দিভাব্রব্ রব্েযাস কিা সম্ভব্। 
o এই লাইব্রেরিব্রক রব্রভন্ন স্কচ ল অথব্া অেয যকাে প্ররতষ্ঠাব্রেি জেয রব্ব্রিষভাব্রব্ রিজাইে কব্রি 

যেওয়া সম্ভব্।  

 
ভার্চু য়াল লাইব্রেিী সমগ্র জীব্েব্যপী রিক্ষাি একটি প্ররক্রয়া। এটি প্রারতষ্ঠারেক অথব্া স্বরিক্ষা োই হক 
ো যকে দচটিি জেয ই খচব্ই মূলযব্াে। ভার্চু য়াল লাইব্রেরিব্রত যকাে একটি রেরদুষ্ট রব্ষব্রয়ি প্ররত যকাে 
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যলকর্াি একজে েচ ব্রিন্ট র্াইব্রল সািা জীব্ে ধ্ব্রি শুেব্রত ও যদখব্রত পাব্রি। ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি এই 
সচরব্ধ্াগুরল যকাে একজে ছাত্রব্রক তাি রেব্রজি প্ররত আত্মরব্শ্বাসী হব্রত সাহােয কব্রি। অপিরদব্রক অব্রেক 
রিক্ষাথী আব্রছ োিা প্রেচরক্তব্রক যদব্রখ ভয় পাে তাব্রদি জেয রকছচটা স্বরস্ত এব্রে রদব্রত পাব্রি এই ভার্চু য়াল 
লাইব্রেিী যেব্রহতচ  এি সব্ রকছচই প্রেচরক্ত দ্বািাই রেয়রিত হয়। তাই কদন কদন কবিবযািী জনকিয় হনয় 
উঠনে িারুু্য়াল লাইনেকর। আর জনকিয়তা তরাকিত হনে দক্ষ গ্রন্থাগার মিশাজীবীনদর কনরলস িনর্ষ্টার 
মধ্য কদনয়। 

 

 

 

কানাকিয়ান ইউকনিাকসুটি অব বাংলানদনশ কবি বই কদবস-২০১৯ উদযাকিত হনয়নে। কদবসটি উিলনক্ষ 
গত মঙ্গলবার কবিকবদযালয় মথনক একটি বণুাঢ্য মশািযাত্রা মবর করা হয়। 

কানাকিয়ান ইউকনিাকসুটির সানজদা মর্ৌধ্ুরী লাইনেকর আনয়াকজত মশািাযাত্রাটি বনানীর ১১ নম্বর সড়ক 
িদকক্ষণ কনর আবার কবিকবদযালয় কযাম্পানস কগনয় মশষ হয়। 

মশািাযাত্রায় কানাকিয়ান ইউকনিাকসুটি অব বাংলানদনশর উিার্াযু অধ্যািক ি. মমা. মাহিুজলু ইসলাম, 
উি-উিার্াযু অধ্যািক ি. নজরুল ইসলাম, মকাষাধ্যক্ষ মশে মমাজাফ্ির মহানসন, িারিাপ্ত মরকজস্ট্রার 
বাহাউকিন মুহাম্মদ ইসা, কবকিন্ন কবিানগর িধ্ান, কশক্ষক ও কশক্ষাথীরা অংশ মনন। 

উনেেয, ইউনননকার উনদযানগ ১৯৯৫ সাল মথনক িকতবেনরর ২৩ একিল বই কদবস িালন করা হনয় 
থানক। বই কদবনসর মূল উনিশয হনলা, বই িড়া, বই োিাননা, বইনয়র ককিরাইে সংরক্ষণ করা ইতযাকদ 
কবষনয় জনসনর্তনতা বাড়াননা। 

তথ্যসূে: ঢাকা টাইেস 

 

কানারিয়ান ইউরনভারস িটিব্রে রিশ্ব িই রিিস উিযাপন 
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অন্তিা আব্রনায়াি: রিরজটাল িব্দটি আমাব্রদি প্রাতযারহক জীব্ব্রেি সব্রঙ্গ ওতব্রপ্রাতভাব্রব্ জরড়ত। 
সকাব্রলি এলাম ুযথব্রক শুরু কব্রি িাব্রত ঘচমাব্রত োওয়াি আব্রগ পেুন্ত রিরজটাল রিভাইস সমূহ 
আমাব্রদি জীব্ব্রেি উপি প্রভাব্ যফব্রল োব্রে। রব্শ্ব অথুেীরতব্রত উচ্চমাব্রেি রিখব্রি যপ ৌঁছাব্রত 
যগব্রল এখে উচ্চ গরতসিন্ন হযািব্রসট এব্ং লযাপটপ করিউটাি ব্যব্হাব্রিি রব্কল্প যেই। 
এককাব্রল ব্ই যলখা হব্রতা মাটিি ফলব্রক, পযারপিাস পাতায়, র্ামড়ায়। তািপি এব্রসব্রছ কাগব্রজি 
ব্ই। এখে েচব্রগি সব্রঙ্গ তাল রমরলব্রয় এব্রসব্রছ ইব্ই ো করিউটাব্রি পড়া োয়-, যিাো োয়। 

ব্তুমাে েচব্রগ ব্হুল আব্রলারর্ত একটি িব্রব্দি সব্রঙ্গ আমিা পরিরর্ত হব্রয়রছ আি তা হব্রে 
রিরজটাল লাইব্রেিী। রিরজটাল লাইব্রেিী িব্দটি প্রথব্রম ১৯৯৪ সাব্রল এেএসএফ / িািপা / 
োসা রিরজটাল লাইব্রেরি ইরেরিব্রয়টিভ দ্বািা জেরপ্রয় হয়। করিউটাি যেটওয়াকুগুরলি 
উপলব্ধতাি সাব্রথ তথয সিদগুরল রব্তিণ এব্ং অযাব্রেস প্রব্রয়াজেমত ব্যব্হােু হব্রব্ এই রর্ন্তা 
যথব্রকই এি উদ্ভব্। ধ্াব্রপ ধ্াব্রপ তথযপ্রেচরক্ত প্রসাব্রিি সাব্রথ সাব্রথ এি প্রসাি ঘব্রটব্রছ ব্হুগুণ।  

ডিডিটাল লাইব্রেডি ডি? 

রিরজটাল লাইব্রেরিগুব্রলা রিরজটাল 
কেব্রটন্টগুব্রলাি সংিক্ষণ এব্ং প্রসাি 
ঘটায়। এই রিরজটাল কেব্রটব্রন্টি ফিমযাট 
বতিী কিা হয় মচরিত উপকিণ এব্ং 
েরথগুরলি রিরজটাইব্রজিব্রেি মাধ্যব্রম ব্া 
পূব্রবু্ রব্দযমাে মচরিত উপকিণ এব্ং 
েরথগুরলি পচেঃ-ির্ো কব্রি। প্রথম 
েরথগুব্রলাব্রক রিরজটালকৃত েরথ রহসাব্রব্ 
পরিরর্ত, এব্ং পিব্তী ধ্িব্রেি েরথগুব্রলা 
প্রকৃরতগত রিরজটাল েরথ রহসাব্রব্ 
পরিরর্ত। রিরজটাইজকৃত েরথগুব্রলা 
সাধ্ািণত ইব্রমজ ব্া যটেট ফিমযাব্রট 
সংিক্ষণ কিা হয়। 

 

ডিডিটাল লাইব্রেিী, এি উপাদান ও বাাংলাব্রদব্রে এি অবস্থান ধািণা 
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ডিডিটাল লাইব্রেডিি উপাদানঃ 

১। ডিডিটাল সাংগ্রহঃ  

সংগ্রহ অব্কাঠাব্রমা সাধ্ািণত দচটি উপাদাব্রে রব্ভক্ত, যমটাব্রিটা এব্ং রিরজটাল কেব্রটন্ট। 
রিরজটাল ব্স্তুি জেয যমটাব্রিটাগুব্রলা গ্রন্থাপঞ্জীগত তথয সিব্িাহ কব্রি। রিরজটাল অব্ব্রজক্টগুরল 
হব্রলা প্রাথরমক দস্তাব্রব্জ ো ব্যব্হািকািীব্রদি কেব্রটন্টগুব্রলা ব্যব্হাি কিব্রত পাব্রি, রকন্তু যমটাব্রিটা 
রব্রভন্ন যক িল ব্যব্হাি কব্রি ব্যব্হািকািীি অেচসন্ধাে সোক্তকিণ, পচেরুদ্ধাি এব্ং অব্স্থােব্রক 
সহজ কব্রি যতাব্রল। একটি রিরজটাল লাইব্রেরিি তথয রব্ষয়ব্স্তু ো রমরিয়াি প্রকাব্রিি উপি 
রেভুি কব্রি, তাি মব্রধ্য িব্রয়ব্রছ কাঠাব্রমাগত / অরেধু্ারিত যটেট, সাংরখযক তথয, স্কযাে কিা 
রর্ত্র, গ্রারফে, অরিও এব্ং রভরিও যিকরিুং এব্ং অেযােয মারিরমরিয়া সামগ্রীি সমিয়। 
রব্রভন্ন ধ্িব্রণি যসব্াগুরল রিরজটাল লাইব্রেিীব্রত রভন্নভাব্রব্ পরির্ারলত কিা হয়। 

 

২। ডিডিটাল জ্ঞাব্রনি সাংগঠনঃ  

যকাব্রো প্ররতষ্ঠাব্রেি রিরজটাল কেব্রটন্ট অেচসন্ধাে এব্ং যেরভব্রগিাে ছাড়া সিণূুরূব্রপ রেিথুক 
এব্ং অথুহীে হব্রব্ কািণ এই রিরজটাল ব্স্তুগুরলব্রক সংগঠিত কিা এব্ং ব্যব্হািকািী সম্প্রদাব্রয়ি 
কাব্রছ অযাব্রেসব্রোগয কিব্রত হয়। একটি কােুকিী অযাব্রেস প্ররক্রয়া থাকব্রত হয় ো একটি 
ব্যব্হািকািীব্রক রিরজটাল সংগ্রহগুরলব্রক োউজ কিব্রত, অেচসন্ধাে কিব্রত এব্ং যেরভব্রগট কিব্রত 
অেচমরত যদয়; কািণ সমব্রয়ি সাব্রথ সাব্রথ সংগ্রব্রহি ইব্রলকট্ররেক সংস্থােগুরল সংখযা এব্ং ধ্িব্রণ 
ব্ৃরদ্ধ পায়। রিরজটাল লাইব্রেরিগুরল সিেুূভাব্রব্ই ওব্রয়ব্ এব্ং ইন্টািব্রেট প্রেচরক্তি উপি রেভুিিীল 
এব্ং ইন্টািব্রেব্রটি যপ্রাব্রটাকলগুরলও ব্যব্হাি কব্রি থাব্রক। রিরজটাল কেব্রটব্রন্টি সাজব্রোি পদ্ধরতব্রত 
অন্তভচু ক্ত িব্রয়ব্রছ:  

i) যমটাব্রিটা রস্কব্রমি উন্নয়ে;  
ii) প্ররতটি রিরজটাল কেব্রটব্রন্ট যমটাব্রিটা সিব্িাহ কিা;  
iii) প্ররতটি রিরজটাল কেব্রটব্রন্ট অেেয অব্ব্রজক্ট আইব্রিরন্টফায়াি রেধু্ািণ কিা; 
iv) তাব্রদি োউরজং, অেচসন্ধাে এব্ং যেরভব্রগিাে সহজতি কিাি জেয সংরিষ্ট যমটাব্রিটা 

সহ রিরজটাল কেব্রটন্টগুরল রলঙ্ক কিা; 
v)  রিরজটাল ব্স্তু এব্ং সংেচক্ত যমটাব্রিটাব্রক িাটাব্রব্ব্রসি মব্রধ্য সংগঠিত কিা; 
vi) োউজ, অেচসন্ধাে এব্ং েযারভব্রগিে ইন্টািব্রফস বতিী কিা। 
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৩। এব্রেস ইনফ্রাস্ট্রািচািঃ  

ব্যব্হািকািীিা ওব্রয়ব্রব্ অেচসন্ধাব্রেি জেয ইন্টািব্রফস ব্যব্হাি কব্রি রিরজটাল লাইব্রেরিব্রত 
ইন্টািঅযাক্ট কব্রি। রিরজটাল লাইব্রেিী োউরজং, অেচসন্ধাে এব্ং যেরভব্রগিেব্রক সমথুে কব্রি 
এমে একটি ইন্টািব্রফস যদয় ো ব্যব্হািকািীি জেযও সহব্রজ তাি অেচসন্ধাব্রেি ফলব্রক ত্বিারিত 
কব্রি।   

একটি লাইব্রেিীি জেয অযাব্রেস ইেফ্রাস্ট্রাকর্ািটি OPAC / WebOPAC (জােুাল 
ধ্ািণক্ষমতাসিন্ন), অযাব্রেস ইেফ্রাস্ট্রাকর্াব্রি রিরজটাল লাইব্রেরিি জেয োউজ, অেচসন্ধাে এব্ং 
যেরভব্রগিোল ইন্টািব্রফস, রব্ব্রিষ স্থােীয় সংগ্রহগুরলি জেয রব্ব্রিষ সূর্ক, যপাটুাল ব্া ওব্রয়ব্রব্ি 
জেয রব্রভন্ন যগটওব্রয়গুরল িব্রয়ব্রছ। রিব্রসাসু এব্ং লাইব্রেিী OPAC সহ একটি লাইব্রেরি 
অযাব্রেসব্রোগয সমস্ত ই-সংস্থােগুরলি জেয একটি সমরিত ইন্টািব্রফস প্রদাে কব্রি থাব্রক রিরজটাল 
লাইব্রেিী। 

৪। িডিউটাি এবাং ননটওয়ািক  ইনফ্রাস্ট্রািচািঃ  

একটি রব্তিণব্রোগয ক্লাব্রয়ন্ট-সাভুাি পরিব্রব্ব্রিি আদিু রিরজটাল লাইব্রেরিি সাভুাব্রি ও ক্লাব্রয়ন্ট 
সাইব্রি একইসাব্রথ হািুওয়যাি এব্ং সফটওয়যাি থাব্রক। ক্লাব্রয়ন্ট হব্রলা যসই েিগুরল ো অেযপ্রাব্রন্ত 
ব্যব্হািকািীব্রক রিরজটাল লাইব্রেিী ব্যব্হাব্রি সাহােয কব্রি েখে সাভুািটি যিটাব্রব্স, রিরজটাল 
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কেব্রটন্ট, োউজ, অেচসন্ধাে এব্ং যেরভব্রগিোল ইন্টািব্রফসগুরলব্রক লাইব্রেিী সংগ্রব্রহি অযাব্রেস 
সহজতি কব্রি। রিরজটাল লাইব্রেরিি জেয করিউটাি হািুওয়যাি, সফ্টওয়যাি এব্ং যেটওয়াকু 
অব্কাঠাব্রমা ব্যাপকভাব্রব্ রেম্নরলরখত র্ািটি রব্ভাব্রগ রব্ভক্ত কিা যেব্রত পাব্রি: 

i) সাভুাি-সাইি হািুওয়যাব্রিি উপাদােগুরল হল ইেপচট রিভাইস, যোব্রিজ রিভাইস, 
করমউরেব্রকিে রিভাইস, ইতযারদ; 

ii) সাভুাি-সাইি সফটওয়যাি সামগ্রী হল ইব্রমজ কযাপর্ারিং ব্া স্কযারেং সফ্টওয়যাি, ইব্রমজ 
ব্ধু্ে এব্ং মযারেপচব্রলিে সফ্টওয়যাি, ওব্রয়ব্ সাভুাি, তথয পচেরুদ্ধাি সফ্টওয়যাি, অপটিকযাল 
কযাব্রিক্টাি যিকগরেিে (ওরসআি) সফটওয়যাি, যিটাব্রব্স মযাব্রেজব্রমন্ট রসব্রেম (রব্রিএমএস) 
সফ্টওয়যাি, রিরজটাল িাইটস মযাব্রেজব্রমন্ট (রিআিএম) ইতযারদ; 

iii) ক্লাব্রয়ন্ট সাইি হািুওয়যাি হল রপরস, লযাপটপ এব্ং যমাব্াইল রিভাইস; এব্ং 

iv) ক্লাব্রয়ন্ট-সাইি সফ্টওয়যাি উপাদােগুরল হল ওব্রয়ব্ োউজাি, অযাব্রক্রাব্যাট রিিাি, রমরিয়া 
যিয়াি, ওয়ািু প্রব্রসরসং সফটওয়যাি, যেিিীট সফটওয়যাি, ইব্রমজ প্রব্রসরসং সফ্টওয়যাি ইতযারদ। 

৫। ইব্রেব্রলিচুয়াল প্রপার্টক  িাইট এবাং ডিডিটাল িাইটস ম্যাব্রনিব্রম্েঃ  

করপিাইট অতীব্ জরুিী একটি রব্ষয়। মারকুে রিরজটাল রমব্রলরেয়াম করপিাইট অযাক্ট 
(DMCA-2000) এি ধ্ািা 108 অেচোয়ী, প্রকারিত কাব্রজি মচিণ যিষ হব্রয় যেত পাব্রি যসই 
সচব্াব্রদ গ্রন্থাগািগুরলব্রক অপ্রকারিত ব্া প্রকারিত সামগ্রীি রতেটি করপ পেুন্ত সংিক্ষণ কিাি 
অরধ্কাি যদয় । উপিন্তু, রিরজটাল করপগুরল েতক্ষণ লাইব্রেিী প্রাঙ্গব্রণি রভতব্রি রিরজটালভাব্রব্ 
রব্তিণ কব্রি ততক্ষণ যসই সংগ্রহগুব্রলাি ব্যব্হাি করপিাইব্রটি আওতায় পব্রি।  

রিরজটাল লাইব্রেরিগুরলব্রত অযাব্রেস মযাব্রেজব্রমন্ট ব্লব্রত সাধ্ািণত অযাব্রেস রেয়িণ, িতুাব্লী, 
লাইব্রসরেং িতুাব্লী এব্ং রিরজটাল িাইটস মযাব্রেজব্রমন্ট (রিআিএম) যব্াোয় । রিরজটাল 
িাইটস মযাব্রেজব্রমন্ট (রিআিএম) সমাধ্াব্রেি একটি রসব্রেম ো পরিকল্পো কিা হব্রয়ব্রছ 
অেেচব্রমারদত অযাব্রেস, অেচরলরপ এব্ং করপিাইটেচক্ত রিরজটাল রমরিয়া অবব্ধ্ ব্ন্টে প্ররতব্রিাধ্ 
কিাি উপায় রহসাব্রব্। রিআিএম যটকব্রোলরজটি বতিী হব্রয়ব্রছ প্রকািকব্রদি জেয োব্রত তািা 
তাব্রদি কাজগুব্রলাি অবব্ধ্ পচেঃউৎপাদে ও রব্তিণ কিব্রত পাব্রি। অেলাইে পরিব্রব্ব্রি রিরজটাল 
কেব্রটব্রন্টি ব্যব্হাি রেয়িণ এব্ং তাব্রদি অপব্যব্হাব্রিি উপি রব্রধ্রেব্রষধ্ আব্রিাপ কিব্রত 
রিরজএম সাহােয কিব্রব্। অযাব্রেস পরির্ালোি র্ািটি স্বতি রদক হলঃ 

i) লাইব্রসে র্চ রক্ত এব্ং েীরতমালা; 

ii) ব্যব্হািকািী প্রমাণীকিণ এব্ং অেচব্রমাদে; 
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iii) রিরজটাল কেব্রটব্রন্টি সঠিকতা এব্ং সিণূুতা; এব্ং 

iv) রিরজটাল কেব্রটন্ট ব্া তাি যমটাব্রিটা র্ালাব্রোি অেচমরত। 

 

ব্াংলাব্রদব্রি রিরজটাল লাইব্রেিীি রকছচ উদাহিণ: 

প্রব্রয়াজেীয় পচিব্রো ব্ইব্রক সংিক্ষব্রণি যক্ষব্রত্র রিরজটাল লাইব্রেরি রদব্রয়ব্রছ পব্রথি রদিা। পচিব্রো 
ব্ইব্রয়ি সন্ধাে পাওয়া েব্রথষ্ট দচষ্প্রাপয রব্ষয়। কাগব্রজ মচিব্রণি কািব্রণ যসসব্ ব্ই অেন্তকাল 
টিব্রকও থাব্রক ো। পচিব্রো ব্ইগুব্রলা এখে খচব্রজ পাওয়া দচষ্কি। রব্পচলসংখযক ব্ইব্রয়ি সংগ্রহিালা 
রেব্রয় বতরি ওব্রয়ব্সাইটই হব্রলা অেলাইে লাইব্রেরি ব্া ‘ই-লাইব্রেরি’। এ ধ্িব্রণি লাইব্রেিীব্রত 
রপরিএফ, স্কযাে ইব্রমজ এব্ং যটেট ফিমযাব্রট থাকা সফট করপটি িাউেব্রলাি কব্রি সংগ্রহ 
কিািও সচব্রোগ থাব্রক। অেলাইে রিরজটাল লাইব্রেরিি জগব্রত প্রব্রব্ি কব্রিব্রছ ব্াংলাব্রদি। ব্তুমাব্রে 
‘ই-ব্চক’ সব্াি কাব্রছই ব্যাপক জেরপ্রয় হব্রয় উব্রঠব্রছ হাব্রতি মচব্রঠায় প্রেচরক্তি ব্যব্হাব্রিি মাধ্যব্রম। 
ই-ব্চক এি মাধ্যব্রম স্থােীয় পেুাব্রয় রিরজটাল গ্রন্থাগাি গব্রড় যতালা হব্রে। 

সিকারি যব্সিকারি যব্িরকছচ লাইব্রেরি অেলাইে হব্রয়ব্রছ এব্ং হব্াি পব্রথ। যদব্রিি প্রধ্াে 
লাইব্রেরি ‘সচরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাি’ লাইব্রেরিি সব্ব্রর্ব্রয় ব্ড় সংগ্রহ থাকব্রব্ ভাষা 
আব্রন্দালে, স্বারধ্কাি আব্রন্দালে ও মচরক্তেচদ্ধকালীে সংব্াদপব্রত্রি স্কযাে করপগুব্রলা। এি পািাপারি 
বদরেক আজাদ, ইব্রিফাক, সংব্াদ, পারকস্তাে অব্জািভাি, রদ িে এইসব্ পরত্রকাি করপ িব্রয়ব্রছ 
পাব্রলক লাইব্রেরিব্রত। যসসব্রব্ি স্কযাে করপও যদওয়া হব্রব্ অেলাইে লাইব্রেরিব্রত। ব্াংলাব্রদব্রি 
প্রধ্ােমিীি কােুালব্রয়ি গুরুত্বপূণু ব্ইগুব্রলাব্রকও রিরজটাল লাইব্রেরিব্রত রূপান্তরিত কিা হব্রয়ব্রছ। 
এছাড়া, ব্াংলা একাব্রিরমও তাব্রদি লাইব্রেরিব্রক রিরজটাল লাইব্রেরিব্রত রূপান্তব্রিি কাজ শুরু 
কব্রিব্রছ। অেলাইে লাইব্রেরি কব্রিব্রছ ব্চব্রয়ট, খচলো রব্শ্বরব্দযালয়। আি, যব্সিকারি পেুাব্রয়ও 
েযাক রব্শ্বরব্দযালয়, েথুসাউথ ইউরেভারসুটি, ইরিব্রপব্রিন্ট ইউরেভারসুটি ইব্রতামব্রধ্যই তাব্রদি 
লাইব্রেরিব্রক রিরজটাল লাইব্রেরিব্রত রূপান্তরিত কব্রিব্রছ। 

অনলাইব্রন সুডিয়া িাম্াল গণগ্রন্থাগাি 

প্রায় ৩০ যকাটি টাকা ব্যব্রয় অেলাইে গণগ্রন্থাগাব্রিি কাজ শুরু হব্রয়ব্রছ িাহব্াব্রগি পাব্রলক 
লাইব্রেরিব্রত। ‘অেলাইব্রে গণগ্রন্থাগািসমূব্রহি ব্যব্স্থাপো ও উন্নয়ে’ প্রকব্রল্পি আওতায় এই কােুক্রম 
শুরু হব্রয়ব্রছ। 

গণগ্রন্থাগাি অরধ্দপ্তব্রিি মহাপরির্ালক আিীষ কুমাি সিকাি –এি ভাষযমব্রত, যদব্রিি লাইব্রেরি 
ব্যব্স্থাপোব্রক যেব্রল সাজাব্রো হব্রে। এ জেয পাব্রলক লাইব্রেরিি ৪০ যথব্রক ৫০ হাজাি ব্ই 
অেলাইব্রে স্কযাে কব্রি প্রকাি কিা হব্রব্। এিমব্রধ্য সব্ ব্ই করপিাইট আইব্রেি জেয প্রকাি 
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কিা হব্রব্ ো। তব্রব্, সব্ ব্ইব্রয়ি প্রথম আট পৃষ্ঠা স্কযাে কব্রি যদওয়া হব্রব্। োব্রত পাঠকিা 
জােব্রত পাব্রিে এ ব্ইটি গ্রন্থাগাব্রি িব্রয়ব্রছ। 

রতরে আব্রিা জাোে, ব্ই ব্যব্স্থাপো যেব্রল সাজাব্রত ৪৮ যকাটি টাকা ব্যব্রয় সািা যদব্রিই 
‘সিকারি গণগ্রন্থাগািসমূব্রহি অেলাইে যসব্া ও কােুক্রম সম্প্রসািণ’ প্রকল্প গ্রহণ কিা হব্রয়ব্রছ। 
এি মাধ্যব্রম রব্ভাগ, যজলা ও উপব্রজলা পেুাব্রয় সকল সিকারি গণগ্রন্থাগাব্রি রেজস্ব সাভুাব্রিি 
মাধ্যব্রম অেলাইে কাব্রেকটিরভটি প্রদাব্রেি ব্যব্স্থা কিা হব্রে। 

প্রধানম্ন্ত্রীি িার্কালয় লাইব্রেডি 

এটি একটি রব্ব্রিষ গ্রন্থাগাি। প্রধ্ােমিীি কােুালয়ব্রক যিফাব্রিে যসব্া প্রদাব্রেি জেয এ গ্রন্থাগাি 
প্ররতষ্ঠত হয়। ১৯৯১ সাব্রল গ্রন্থাগািটিি োম হয় প্রধ্ােমিীি কােুালয় লাইব্রেরি। ১৯৯১ সাব্রলি 
আব্রগ গ্রন্থাগািটিি োম রছল িাষ্ট্রপরতি সরর্ব্ালয় গ্রন্থাগাি। 

এ গ্রন্থাগাব্রি ব্তুমাব্রে ৩১ হাজাব্রিি যব্রি প্রকািো িব্রয়ব্রছ। এখাব্রে লাইব্রেরি প্রকািোসমূহ 
‘রিউই যিরসব্রমল ক্লারসরফব্রকিে’ রেয়ম অেচোয়ী রব্েযারসত। এখাব্রে ১৭ হাজাব্রিি যব্রি ব্ই 
অেলাইে মযাব্রেজব্রমন্ট রসব্রেব্রম অন্তভচু ক্ত কিা হব্রয়ব্রছ। এখাব্রে ৫ হাজাব্রিিও যব্রি রব্রভন্ন 
ধ্িব্রেি ই-প্রকািোও িব্রয়ব্রছ। এই গ্রন্থাগাব্রি রকছচ আকুাইভাল সংগ্রহ িব্রয়ব্রছ। এখাব্রে িব্রয়ব্রছ 
ব্াংলাব্রদব্রিি প্রথম হস্তরলরখত সংরব্ধ্াব্রেি খসড়া এব্ং রব্রভন্ন করমিব্রেি রিব্রপাটুসমূহ। তব্রব্, 
অেচমরতসাব্রপব্রক্ষ গব্রব্ষকগণ তাব্রদি গব্রব্ষণাি জেয কতুৃপব্রক্ষি অেচমরত রেব্রয় এ গ্রন্থাগাি ব্যব্হাি 
কিব্রত পািব্রব্ে। 

দষু্প্রাপয বই ডনব্রয় বাাংলা এিাব্রিডম্ অনলাইন গ্রন্থাগাি 

ব্াংলা একাব্রিরম গ্রন্থাগাি-অেলাইে’ এি লক্ষয হব্রে ‘সব্াি জেয জ্ঞাে’। প্রাথরমকভাব্রব্ 
প্ররতষ্ঠােটিি গ্রন্থাগাব্রি সংিরক্ষত দচষ্প্রাপয ব্ইব্রয়ি ১ লাখ পৃষ্ঠা সিাসরি ইন্টািব্রেব্রট পড়াি সচব্রোগ 
কব্রি যদওয়া হব্রয়ব্রছ। এখাব্রে ব্ই পড়া ও িাউেব্রলাি কিা োব্রব্। 

একটি রভন্নধ্মী রিরজটাল লাইব্রেিীি উদাহিণ হব্রত পাব্রি গ্রন্থ িট কম। সািাব্রদব্রিি সব্াি 
কাব্রছ রব্োমূব্রলয ব্ই ছরড়ব্রয় রদব্রত তাব্রদি এই মহৎ প্রয়াস। সৃজেিীল ধ্ািাি ব্ইব্রয়ি পািাপারি 
েৃরব্জ্ঞাে, ভাষা, যফাকব্রলাি, ব্াংলা এব্ং গণব্রোগাব্রোগ ও সাংব্ারদকতা রব্ষয়ক একাব্রিরমক 
ব্ইগুব্রলা িব্রয়ব্রছ এই সাইব্রট। িাজিাহী রব্শ্বরব্দযালব্রয়ি আইে রব্ভাব্রগি রিক্ষাথী ইয়ারমে িহমাে 
ইস্ক্রাি রর্ন্তা যথব্রক পিব্তীব্রত আইটি প্ররতষ্ঠাে DevelopIT এব্ং ইয়ারমে িহমাে ইস্ক্রাি যব্িরকছচ 
ব্ন্ধচ-ব্ান্ধব্রব্ি প্রব্রর্ষ্টায় গ্রন্থ োত্রাি শুরু হয় ১ জােচয়ারি ২০১৪ সাব্রল মাত্র ৫০টি ব্ই রদব্রয়। 
ব্তুমাব্রে অেলাইব্রে তাব্রদি ব্ইব্রয়ি সংখযা প্রায় সাব্রড় ৬ি। 
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যক ো জাব্রে রব্জ্ঞাপব্রেি দউিাব্রত্ম যব্রিিভাগ অেলাইে ওব্রয়ব্সাইটগুব্রলাব্রত যসব্া রেব্রত কতটচ কু 
সমসযা হয়, কব্রয়ক রমরেট পিপি রব্জ্ঞাপব্রে রব্িক্ত হব্রয় হয়ত যসই ওব্রয়ব্সাইটটিই ব্যব্হাি 
কিা ব্ন্ধ হব্রয় োয়। এমে সমসযায় পিব্রত হব্রব্ ো আপোব্রক গ্রন্থ িট কব্রম । যকেো, 
অব্ারণরজযক এই রিরজটাল লাইব্রেরিটায় যকাব্রো রব্জ্ঞাপে যেই, যেমেটা রব্রভন্ন অেলাইে 
সাইটগুব্রলাব্রত আমিা অহঃিহ যদব্রখ থারক। রব্জ্ঞাপে ছাড়া এ ধ্িব্রণি ওব্রয়ব্সাইট রকভাব্রব্ সর্ল 
তা জােব্রত আসব্রলই মে র্ায়। প্ররতষ্টােটিি ব্ই যকোি ব্া ওব্রয়ব্সাইব্রটি িক্ষণাব্রব্ক্ষব্রণি 
অথুসংকুলাে হয় রেজস্ব তহরব্ল, DevelopIT -ি তহরব্ল, ব্ন্ধচ ব্ান্ধব্ আি আত্মীয় স্বজেব্রদি 
কাছ যথব্রক যেওয়া র্াৌঁদা, িারব্ রিক্ষক যসরলম যিজা রেউটে, ব্খরতয়াি আহব্রমদ, সচরিতা 
র্ক্রব্তী সহ যদব্রিি আিও রব্রভন্ন মােচব্রষি যদওয়া ব্ই রেব্রয়। 

একটি ব্যরতক্রমী উব্রদযাগ গ্রন্থ িট কম 

গ্রন্থ িট কব্রম ব্ই ই স্কযাে কব্রি আপব্রলাি কিা হয়। এছাড়া রব্রভন্ন ইব্চক সাইট যথব্রকও ব্ই 
সংগ্রহ কব্রি আপব্রলাি কিা হয়। এখাব্রে িডপিাইট আইনর্টব্রিও ম্াথায়  িাখা হয় বই 
স্ক্যাব্রনি সম্য়। এব্রক্ষব্রত্র রতেটি েীরত অেচসিণ কিা হব্রয় থাব্রক। প্রথমত, ব্ইটিি যলখব্রকি 
অেচমরত র্াওয়া হয়। রদ্বতীয়ত, যদব্রিি রভতব্রিি যলখব্রকি অেচমরত যেওয়া সম্ভব্ ো হব্রল যস 
ব্ইগুব্রলা অেলাইে রিরিং এি ব্যব্স্থা কিা হয়। তৃতীয়ত, করপিাইট উিীণু ব্ইগুব্রলা  আপব্রলাি 
কিা হয়। গ্রন্থ িট িম্ সাধ্ািণত েতচ ে ব্ই আো হয় ো,  তব্রব্, েরদ যলখক রেব্রজ আগ্রহ 
যদখায় তাহব্রল তা কিা হয়। ইব্রতামব্রধ্যই প্রব্রফসি মচহাম্মদ জাফি ইকব্াল, ফিহাদ মজহাি, 
অরদরত ফাল্গুেী, অরভরজৎ িায়, যগালাম যহাব্রসে হাব্ীব্, প্রব্রফসি যহলাল মরহউদ্দীে এব্ং যসরলম 
যিজা রেউটব্রেি মব্রতা যলখকিা তাব্রদি প্রকারিত সমস্ত ব্ই গ্রন্থ িট কব্রম প্রকাব্রিি অেচমরত 
রদব্রয়ব্রছে। গ্রব্রন্থ যে যকউ ইো কিব্রল তাি যলখা ব্ই উন্মচক্ত কব্রি রদব্রত পাব্রি। এজেয ইব্রমইল 
কিা োব্রব্ grontho.com@gmail.com এই ঠিকাোয়। 

 

রিরজটাল এেভািেব্রমব্রন্ট লাইব্রেিী গব্রড় যতালাি আব্রগ ব্াংলাব্রদব্রিি যপ্রক্ষাপব্রট রকছচ রব্ষয় 
অব্িযই যখয়াল িাখব্রত হব্রব্। যসগুব্রলা রেব্রর্ ব্যাখযা কিা হব্রলাঃ 

 ব্ইব্রয়ি ধ্িণ অেচোয়ী যেমে ভাব্রলামন্দ- দচব্রটাই আব্রছ, পাঠকব্রভব্রদ পড়াি রুরর্ রভন্ন। 
তাই ব্ই রেবু্ার্ব্রেি সময় ব্ইটিি ভাব্রলামন্দ দচব্রটাই োর্াই কব্রি রেব্রত হব্রব্। 

 গণগ্রন্থাগািগুব্রলাব্রত ব্ইব্রয়ি পািাপারি করিউটাি থাকা আব্িযক। যকেো এখব্রো 
অব্রেব্রকিই ক্রয়সীমায় করিউটাি রিভাইস োও থাকব্রত পাব্রি।।  

 করিউটাি ব্যব্হাব্রিি সময় যসই সচপরিব্রব্ি সৃরষ্ট কিব্রত হব্রব্।  
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 গ্রন্থাগারিব্রকি দারয়ত্ব হব্রব্ একটি সচন্দি পরিব্রব্ি সৃরষ্ট কিাি োব্রত পাঠক সহব্রজই 
রিরজটাল লাইব্রেিীি সচরব্ধ্া যভাগ কিব্রত পাব্রি। 

 

গন্থ ও গ্রন্থাগাব্রিি ইরতহাস অব্রেকরদব্রেি। পেুায়ক্ররমক ধ্াব্রপ তা আব্রতুত হব্রয়ব্রছ। ব্ই ই-হব্রে 
আমাব্রদি ইরতহাস, সভযতা, জ্ঞাে ও তব্রথযি ভাণ্ডাি আব্াি রব্ব্রোদে এব্ং রব্ব্রোদব্রেি সূত্র। 
এখে সমব্রয়ি সব্রঙ্গ তাল রমরলব্রয় ইব্ই- এব্রসব্রছ ো আমিা রিরজটালভাব্রব্ যপব্রয় থারক খচব্ 
সহব্রজই। এখেকাি সমব্রয় একটি িরক্তিালী লযাপটপই হব্রত পাব্রি অসংখয ব্ইব্রয় ঠাৌঁসা গ্রন্থাগাব্রিি 
সমাে। ইন্টািব্রেব্রটি মাধ্যব্রম যে যকাব্রো রব্ষয় সিব্রকু জােব্রত পািরছ মচহূব্রতুই। তব্রব্ 
আমাব্রদিব্রকই যখয়াল িাখব্রত হব্রব্ এই রিরজটাল লাইব্রেিীগুব্রলাি োব্রত গ্রন্থাগাব্রিি মব্রত সঠিক 
সমব্রয়, সঠিক তথযটি, সঠিক পাঠব্রকি কাব্রছ যপ ৌঁব্রছ োয়। 

তথযসূত্রঃ  

১। Digital Library, Wikipedia  

২। Digital Libraries, Dr Jagdish Arora (http://lisp8.epgpbooks.inflibnet.ac.in/)  

৩। রিরজটাল লাইব্রেরি গ্রন্থ.কম: জ্ঞােমচরক্তি এক অব্ারণরজযক প্রয়াস, priyo.com 

৪। অেলাইে লাইব্রেরিি জগব্রত ব্াংলাব্রদি (আরসফচ ি িহমাে সাগর্  বদরেক ইব্রিফাক 

৫। রিরজটাল গ্রন্থাগাি (ফজব্রল িারি), েয়া রদগন্ত  

 

 

 

 

িকতটি কশক্ষা িকতষ্ঠানন একজন দক্ষ লাইনেকরয়ান কননয়াগ মদয়া হনব বনল জাকননয়নেন সংকৃকত কবষয়ক 
িকতমন্ত্রী মক এম োকলদ। 

মরাববার সকানল বঙ্গবনু্ধ আন্তজুাকতক সনম্মলন মকনে ‘গণগ্রন্থাগানরর উন্নয়নন জাতীয় নীকত কবষয়ক 
কমুশালা’ অনুষ্ঠানন কতকন এ কথা বনলন। গণগ্রন্থাগার অকধ্দিতর ও কেটিশ কাউকিল বাংলানদশ এ 
কমুশালার আনয়াজন কনর। 

িকতমন্ত্রী বনলন, একটি যুনগািনযাগী ও আধ্ুকনক গণগ্রন্থাগার নীকতমালা ততকরই এ কমুশালার মূল 
উনিশয। আর এটি সিলিানব করনত িারনল তা সংকৃকত কবষয়ক মন্ত্রণালনয়র জনয বড় অজুন হনব। 

সব কশক্ষা িকতষ্ঠানন লাইনেকরয়ান কননয়াগ মদয়া হনব 

http://lisp8.epgpbooks.inflibnet.ac.in/
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কতকন আনরা বনলন, এ ধ্রননর নীকতমালা ততকরর জনয িনয়াজন গণগ্রন্থাগার সম্পককুত সব অংশীজননদর 
স্বতঃসূ্ফতু অংশগ্রহণ ও তানদর সুকর্কন্তত মতামত গ্রহণ। 

কমুশালায় রাজধ্ানী ও মদনশর কবকিন্ন মজলা মথনক আসা সরকাকর ও মবসরকাকর গণগ্রন্থাগানরর 
িকতকনকধ্রা, লাইনেকর িনিশনাল, কবকিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকাকর িকতষ্ঠাননর িকতকনকধ্, কশক্ষাকবদ, 
গনবষক, িকাশনা সংস্থার িকতকনকধ্, গ্রন্থাগার সম্পককুত মিশাদার সংগঠননর িকতকনকধ্রা, গ্রন্থাগার 
োনতর মসবাগ্রহীতা, কবকিন্ন মবসরকাকর সংস্থার িকতকনকধ্রা ও কবকিন্ন গণমাধ্যনমর িকতকনকধ্রা অংশগ্রহণ 
কনরন। 

গণগ্রন্থাগার অকধ্দিতনরর মহািকরর্ালক আশীষ কুমার সরকানরর সিািকতনে অনুষ্ঠানন স্বাগত বক্তবয 
রানেন, কেটিশ কাউকিল বাংলানদনশর লাইনেকরজ আনকলকমনেনির মিাগ্রাম িকরর্ালক কমজ কাকটু 
ক্রনিািু। 

তথ্য সূে: মেইলি-োংিাব্রিি েটকে 

 

 

নাঈে েতযু জা: গত ০৭/০৪/২০১৯ ইং তাকরনে বাংলানদশ মসনাবাকহনী, কমজুািুর কযানিে কনলজ 
লাইনেরীনত মকাহা সিেওয়যার উনভাধ্ননর মধ্য কদনয় কিকজোল লাইনেরীর যাত্রা শুরু হনলা। উনভাধ্নী 
অনুষ্ঠানন উিকস্থত কেনলন কমজুািুর কযানিে কনলনজর মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব কবমান রায় মর্ৌধ্ুরী, 
এযিজনুেন্ট মমজর মানলক, মমকিকযাল অকিসার মমজর িা. মোশনরাজ সামাদ, লাইনেরীয়ান জনাব 
নাঈম মূতুজা এবং অনুষদ সদসযবগ ুও কমুকতুাগণ। গত বেনরর ননিম্বর মানস কিকজোল লাইনেরী 
বাস্তবায়ননর িকল্প শুরু হয় এবং এযিজনুেন্ট ও লাইনেরীয়াননর ঐকাকন্তক িনর্ষ্টায় মাত্র ০৫ মানসর 
মাথায় িকল্প বাস্তবায়ননর কাজ সম্পন্ন হয়। িকল্প বাস্তবায়নন সাউথ-ইট ইউকনিাকসুটির সহকাকর 
লাইনেরীয়ান জনাব মমাবাকির আহসান সবুনতািানব িযুকক্তগত সহায়তা িদান কনরনেন। 

লেজুাপযি কযাব্রেট কব্রিজ িাইব্রেলিব্রত অব্রটাব্রেিন 
সফটওয়াব্রিি উব্রবাধন 
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মেজচরুল হক: রিরজটাল লাইব্রেরি িব্দটি প্রথম ব্যব্হাি কিা হয় ১৯৮৮ সাব্রল কব্রপুাব্রিিে ফি 
েযািোল রিসারু্ ইরেরিব্রয়টিভব্রসি একটি প্ররতব্রব্দব্রে। আি এই ধ্ািণাটি জেরপ্রয় হব্রয় ওব্রঠ ১৯৯৪ 
সাব্রলি রদব্রক েখে এে. এস. এফ., িািপা এব্ং োসা রব্ষয়টিব্রক জেসমব্রক্ষ তচ ব্রল আব্রে। এি আব্রগ 
এ ধ্িব্রেি গ্রন্থাগািব্রক ইব্রলকট্ররেক গ্রন্থাগাি ব্া ভার্চু য়াল গ্রন্থাগািও ব্লা হত এব্ং এখেও যক্ষত্র রব্ব্রিব্রষ 
এই িব্দ দচটি ব্যব্হৃত হব্রত যদখা োয়। অব্িয ব্তুমাব্রে ইব্রলকট্ররেক গ্রন্থাগাি ব্লব্রত যকব্ল সিকারি 
যপােুালব্রক যব্াোয়। যেমে যলারিিা ইব্রলকট্ররেক যপােুাল।  
 
সাধ্ািণত করিউটাি ও ইন্টািব্রেব্রটি মাধ্যব্রম লাইব্রেরি কােুক্রম পরির্ালো ও সব্াি জেয রেরদষ্ট 
ওব্রয়ব্ ঠিকাোয় উন্মচক্ত কব্রি যদয়াব্রক রিরজটাল লাইব্রেরি ব্লা হয়। সবু্প্রথম োসা ১৯৯৪ সাব্রল ই-
লাইব্রেরি িব্দটি ব্যব্হাি কব্রি এব্ং তাব্রদি রেজস্ব তথযগুব্রলা স্কযাে কব্রি করিউটাব্রি েচ রকব্রয় রিরজটাল 
লাইব্রেরি র্ালচি রসন্ধান্ত যেয়। তািপি শুধ্চ এরগব্রয় র্লা সামব্রেি রদব্রক। রব্ব্রশ্বি রব্রভন্ন রব্শ্বরব্দযালয় 
ও ব্ড় ব্ড় লাইব্রেরিগুব্রলা এখে এই প্রেচরক্তটি ব্যব্হাি কব্রি। লাখ লাখ ব্ই করিউটাব্রি ব্ব্রস যঘৌঁব্রট 
যদখাি মজাই আলাদা । তাছাড়া কষ্ট কব্রি কযাটালগও খচৌঁজব্রত হয় ো। মােচষ তাি কারিত ব্ইটি 
পড়ব্রত পাব্রি ঘব্রি ব্ব্রসই। শুধ্চ তাই েয় ব্ই যকো, সদসয হওয়া, একাউন্ট যখালা, ফাইে পরিব্রিাধ্ 
কিা, অরভব্রোগ কিা ইতযারদ কাজও ইন্টািব্রেব্রটি মাধ্যব্রম কিা োয়।   
 
আজকাল রিরজটাল ও ভার্চু য়াল কথা দটুি খচব্ই ব্যব্হৃত হব্রে। রিরজটাল ও ভর্চু য়াল লাইব্রেরিি কথাও 
যিাো োব্রে। রকন্তু প্রকৃতপব্রক্ষ রিরজটাল ও ভার্চু য়াল লাইব্রেরি কী? তা অব্রেব্রকই জাব্রেে ো। আজব্রকি 
রব্শ্ব অথুেীরতব্রত উচ্চমাব্রেি রিক্ষা সাফাব্রলযি পূবু্িতু। অথুবেরতক উন্নরত ও উচ্চমাব্রেি রিক্ষা এব্রক 
অপব্রিি পরিপূিক। ব্তুমাে রব্ব্রশ্ব করিউটাি ব্যব্হৃত হয় ব্যরক্তগত, সমারজক, িাষ্ট্রীয় ও আন্তজুারতক 
কাব্রজ। একটি লযাপটপ ও ইন্টািব্রেট আমাযদি জীব্ে োত্রাি মােব্রক পরিব্তুে কব্রি রদব্রত পাব্রি।  
ইন্টািব্রেট ব্দব্রল রদব্রে আমাব্রদি রর্িকাব্রলি জীব্েোত্রাি মাে ও কাজব্রক। এক কাব্রল ব্ই যলখা হত 
মাটিি ফলব্রক, পযারপিাব্রস, র্ামড়ায়। তািপি এব্রলা কাগজ, এল কাগব্রজি ব্ই। আি এখে এব্রসব্রছ ই-
ব্চক; ো করিউটাব্রিি মাধ্যব্রম পড়ব্রত হয়। ইন্টািব্রেট থাকব্রল একটি লযাপটপ হব্রয় োয় রব্িাল এক 
লাইব্রেরি। সোতে পদ্ধরতি লাইব্রেরিি পব্রি আব্রস লাইব্রেরি অব্রটাব্রমিে পদ্ধরত, এিপি ইব্রলক্ট্ররেক 
লাইব্রেরি, এিপি রিরজটাল লাইব্রেরি এি পি আব্রস ভার্চু য়াল লাইব্রেরি। ো একটি অযাব্রপি মাধ্যব্রম 
পরির্ারলত হয়।   
 
রিরজটাল লাইব্রেরি ব্া ভার্চু য়াল লাইব্রেরি ব্লব্রত এমে এক ধ্িব্রেি গ্রন্থাগািব্রকব্চোয় যেখাব্রে সমচদয় 
সারহতযকমুসহ অেযােয গ্রন্থ ব্া যে যকাে প্রকাব্রিি সংগ্রহই  রিরজটাল ফিব্রমব্রট  সংিক্ষণ কিা হয় 
এব্ং রিরজটাল ফিব্রমব্রট পাঠকব্রক পড়ব্রত হয়। অথুাৎ সাধ্ািণ গ্রন্থাগাি যেখাব্রে ছাপাি কাগজ, 
মাইব্রক্রাফমু ব্া অেযােয রমরিয়াি মাধ্যব্রম তথয সংিক্ষণ কব্রি, রিরজটাল ব্যব্স্থায় যসখাব্রে করিউটাব্রিি 
মাধ্যব্রম তব্রথযি উৎস সমূহব্রক সফট্ করপ সংিক্ষণ কিা হয়। সফট্ করপ সংিক্ষব্রণি মাধ্যব্রম স্থােীয় 

রিরজটাল লাইব্রেরি ব্োম ভার্চু য়াল লাইব্রেরি 
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পেুাব্রয় ব্া জাতীয় পেুাব্রয় রিরজটাল গ্রন্থাগাি গব্রড় যতালা োয়। আব্াি ইন্টািব্রেব্রটি মাধ্যব্রম তা সমগ্র 
রব্ব্রশ্বও ছরড়ব্রয় যদয়া োয়। যেখাে যথব্রক পাঠকিা রপরিএফ ফিব্রমব্রট তাব্রদি কারিত ব্ই ব্া তথযটি 
পড়ব্রত পাব্রি। 
 
ভার্চু য়াল লাইব্রেরি হল এক প্রকাি রিরজটাল লাইব্রেরি ো ইব্রলক্ট্ররেকভাব্রব্ যে তথযগুব্রলা পাওয়া োয় 
তাি একটি যপাটুাল ব্া রলংক প্রদাে কব্রি। োি মাধ্যব্রম একজে গ্রন্থাগাি ব্যব্হািকারি খচব্ সহব্রজই 
তার কারিত তথয র্ারহদা পূিণ কিব্রত পাব্রি। ব্তুমাে সমাব্রয় অতযন্ত পরিরর্ত একটি িব্দ হব্রে 
‘রিরজটাল’। কথায় কথায় আমিা ব্ব্রল থারক রিরজটরল কযাব্রমিা, রিরজটাল যফাে, রিরজটাল ফিব্রমব্রট 
র্লকিত্র, রিরজটরল লাইব্রেরি। আজ আমাব্রদি বদেকিে জীব্ব্রে পিব্রত পিব্রত রিরজটাব্রলি যছায়া। যসই 
রিরজটাব্রল যছায়াব্রক আমাব্রদিব্রক রেব্রয় যগব্রছ ভার্চু য়াল পেুাব্রয়।  যস কািব্রণ ব্তুমাব্রে আিও একধ্াপ 
এরগব্রয় গব্রড় উঠব্রত র্ব্রলব্রছ ভার্চু য়াল লাইব্রেরি। এোযে শুধ্চমাত্র একটি অযাব্রপি মাধ্যব্রম দচরেয়াি যে 
যকাে প্রাব্রন্ত ব্ব্রস রেব্রজি কারিত ব্ইটি পড়া েয়। শুধ্চ তাই েয় একটি ব্ই একই সব্রঙ্গ অব্রেক যলাক 
পড়ব্রত পাব্রি। দচরেয়াব্রজাড়া সমাদতৃ এমে রকছচ রিরজটাল লাইব্রেরি হল ইউরেভাসুাল লাইব্রেরি 
(www.ulib.org), প্রব্রজক্ট গুব্রটেব্াগ ু (www.gutenberg.org), গুগুল ব্চকস 
(https//books.gogle.com)  
 
রিরজটাল লাইব্রেরি, ইব্রলক্ট্ররেক লাইব্রেরিি, ব্া ভার্চু য়াল লাইব্রেরিি রভতি যতমে যকাে পাথুকয যেই। 
কািণ সব্ ব্যব্স্থায় ব্ই ব্া তথযসমূহব্রক রিরজটাব্রল রুপান্তরিত কিব্রত হয়। সচতিাং রিরিজটাল, 
ইব্রলক্ট্ররেক ব্া ভার্চু য়াল  লাইব্রেরি ব্লব্রত এমে একটি লাইব্রেরিব্রক ব্চোব্রো হয় যেখাব্রে সব্ ব্ই, জােুাল 
ও অেযােয তথযগুব্রলাব্রক রিরজটালভাব্রব্ সংিক্ষণ কিা হয় এব্ং রপরিএফ ফিব্রমব্রট পড়ব্রত হয়। 
 
সবু্পরি ভার্চু য়াল লাইব্রেরি হব্রে এমে একটি করিউটাি সমরিত ব্যব্স্থা যেখাব্রে লাইব্রেরিি কােুক্রম 
অেলাইব্রেি মাধ্যব্রম ব্যব্হািকািীগণ ব্াস্তব্ লাইব্রেরির সুযোগ-সচরব্ধ্া ও আেন্দ লাভ কিব্রত পাব্রি। 
আসব্রল ভার্চু য়াল লাইব্রেরি হল একপ্রকাি রিরজটাল লাইব্রেরি ো ইব্রলক্ট্ররেক ভাব্রব্ যে তথযগুব্রলা সংিক্ষণ 
কব্রি  তাি একটি যপাটুাল ব্া রলংক প্রদাে কব্রি থাব্রক োি মাধ্যব্রম একজে গ্রন্থাগাি ব্যব্হািকারি 
খচব্ সহব্রজই তাি কারিত তথয র্ারহদা পূরুণ কিব্রত পাব্রি। 
 
ব্তুমাব্রে এন্ড্রব্রয়ি িাটুব্রফব্রেি ব্যব্হাি ব্যাপকভাব্রব্ মবনড় োব্াি ফব্রল রিরজটাল লাইব্রেরি ভার্চু য়াল 
লাইব্রেরিি ই-ব্চক ব্া রপরিএফ ব্ইব্রয়ি প্রর্লেটা অব্রেকাংব্রি যব্ব্রড় যগব্রছ। এি কািণ রহসাব্রব্ ব্লা োয় 
ই-ব্চক বা রপরিএফ বইগুনলা রফ্র পাওয়া োয়। ব্তুমাব্রে ব্াংলা রপরিএফ ব্ইব্রয়ি সইব্রটি রকছচ ঠিকাো 
রেমর্ যদয়া হল। যেখাে যথব্রক ব্াংলা ভাষাভারষ মােচব্রষিা তাব্রদি র্াকহদা মত ব্ই পড়ব্রত পাব্রি। 
যেমে- ১. Banglapdf.net ২. Amarboi.com  ৩. Allbdbooks.com ৪. Aejutipdf.cf 
 

মেজচরুল হক 
লাইনেকরয়ান, 

খচলো কব্রলজ, খচলো 
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আেয মো. হান্নান: গ্রন্থাগাকরকতা মিশার দীরু্কদননর একটি িুঞ্জীিূত সমসযা হনে, র্াককর মক্ষনত্র এ মিশার 
যথাযথ মযুাদা বা িনদান্নকত মনই। সমগ্র র্াককরজীবনই তানদর কানে িনদান্নকতকবহীনিানব। অথুাৎ 
মযোনন শুরু মসোননই তার মশষ, যানক বনল ব্লক িনদর কবড়ম্বনা। র্াককর মক্ষনত্র কম-মবকশ সবারই 
িনদান্নকত র্নে। বযকতক্রম শুধ্ু লাইনেকরয়ান ও অযাকসটযান্ট লাইনেকরয়াননদর মক্ষনত্র, যা কমুনক্ষনত্র একই 
িকরনবনশ অনয মিশার সনঙ্গ লাইনেকর মিশাজীবীনক অবমাননাকর িকরকস্থকতনত কনিকতত কনর। কবষয়টি 
কনঃসনিনহ সুষু্ঠ কমুিকরনবনশর অন্তরায়। 

ধ্রা যাক, সকর্বালনয়র মকাননা একটি 
লাইনেকরনত সমমযুাদা বা মকনল একজন 
সহকারী গ্রন্থাগাকরক ও একজন িশাসকনক 
কমুকতুা (কিতীয় মেকণর কমুকতুা) 
কহনসনব মযাগদান কনরন। কনকদুষ্ট সমনয় 
সনন্তাষজনক র্াককরর মরকনিুর কিকত্তনত 
িথনমই কতকন (এও বা কিও) সহকারী 
সকর্ব ও র্ার বের ির কতকন কসকনয়র 
সহকারী সকর্ব এবং বয়স থাকা সানিনক্ষ 
উি-সকর্ব িনদও িনদান্নকত মিনয় থানকন 
(কিওনদর মক্ষনত্রও একই বযবস্থা কবদযমান আনে, যা েুবই যুকক্তসংগত)। কননয়াগকবকধ্ অনুযায়ী উিনয়রই 
স্নাতক কিকগ্র িনয়াজন। তনব অকতকরক্ত কহনসনব সহকারী লাইনেকরয়াননর মক্ষনত্র এক বেনরর একটি 
কিনলামা কিকগ্র িনয়াজন িনড়, একটি কিকগ্র মবকশ থাকা সনেও সমগ্র র্াককরজীবনন একজন সহকারী 
গ্রন্থাগাকরকনক তার সমিযুানয়র ককলগনক বস মমনন কাোনত হয়। 

অনযকদনক একটি কনলনজ সমান কশক্ষাগত মযাগযতা কননয় দইু বনু্ধর একজন িিাষক ও অিরজন 
লাইনেকরয়ান িনদ মযাগদান কনরন। কনকদুষ্ট সময়ানন্ত িিাষক িনদান্নকত মিনয় এককদন িনিসর হন আর 
লাইনেকরয়ান বনু্ধটি িনদান্নকতবকিত হনয় হতাশায় কনমকিত হনয় িনড়ন। কননজর িাগযনক মদাষানরাি 
কনরন। আর রুমানল মর্াে মুনে জীবন কাোন। সরকাকর-মবসরকাকর কুল-কনলজসহ মদনশর ২৭টি 
মসক্টনর কমুরত লাইনেকরয়ান ও সহকারী লাইনেকরয়াননদরই এ করুণ অবস্থা। অথর্ লাইনেকর 
মিশাজীবীরাই কমুনক্ষনত্র অকাতনর তথয িকরনষবা, বই-িুস্তক, সামকয়কীসহ কবকিন্ন গনবষণা জানুাল ও 
ই-বুক সরবরাহ কনর থানকন। সংকিষ্ট িকতষ্ঠাননর কবরল সংগ্রহগুনলানক িকবষযৎ িজনের বযবহার 
উিনযাগী করার জনয কতকন কবজ্ঞানসম্মতিানব তা সংরক্ষণ কনরন। দষু্প্রািয এসব মরকিু একটি জাকতর 
অতীত ও বতুমাননর মসতুবন্ধ কহনসনব কাজ কমর থানক। দিুুাগয হনলা র্াককর মক্ষনত্র তানদর মযুাদা 
মনই। অথর্ ঢ্াকা কবিকবদযালয়সহ মদনশর কতনটি িাবকলক কবিকবদযালয় মথনক এ কবষনয় অনাসু-মাটাসু 

ব্লক পি গ্রন্থাগালিকব্রিি পি বেষেয লনিসব্রন প্রস্তাে 
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কিকগ্র ও জাতীয় কবিকবদযালনয়র অধ্ীনন ২০টি ইনকটটিউে মথনক স্নাতনকাত্তর কিনলামা কিকগ্র মদওয়া 
হনে। 

বতুমানন মবসরকাকর কুল ও কনলনজর সহকারী লাইনেকরয়াননদর ির্কলত কশক্ষক মযুাদা মকনড় মনওয়ায় 
কবষয়টি আরও জটিল আকার ধ্ারণ কনরনে। অথর্ কুনলর সহকারী লাইনেকরয়ানরা লাইনেকর িকরর্ালনার 
িাশািাকশ িকতকদন র্ার মথনক িাাঁর্টি ক্লাস কননয় থানকন। তানদরও সমগ্র র্াককরজীবনন মকাননা িনদান্নকত 
মনই, বরং তানদর কশক্ষক মযুাদা মকনড় মনওয়া হনয়নে, যা িীষণ অবমাননাকর। 

িকরনশনষ বলা যায়, িধ্ানমন্ত্রীর মর্াকষত কিকজোল বাংলানদশ গঠননর নীরব কমী মদনশর ২৭ মসক্টনর 
কমুরত লাইনেকর মিশাজীবীনদর কবদযমান তবষময জাতীয় স্বানথুই দরূীিূত হওয়া উকর্ত। আগামী কদনন 
শাকন্তিূণু ও কনয়মতাকন্ত্রক আনলার্নার কিকত্তনত ২৭টি মসক্টরনক এক মনি সমনবত হনত হনব। অতঃির 
জাতীয় সংগঠননর সনঙ্গ কলয়ানজাাঁ কনর িথ র্লনল কাকিক্ষত িল আসনব। এজনয একটি েসড়া িস্তাব 
সংকিষ্ট সবুসাধ্ারনণর কবনবর্নার জনয মিশ করা হনলা: 

গঠন করা মযনত িানর ‘বাংলানদনশর গ্রন্থাগার মিশাজীবী ঐকয মমারু্া (Bangladesh Library 
Professionals Oikko Morcha–BALPOM)| 

দাকব হনত িানর: 

এক. গ্রন্থাগাকরক ও সহ-গ্রন্থাগাকরকনদর র্াককরনত ‘ব্লক িদ’ িথার কবনলাি র্াই; 

িযই. সরকাকর ও স্বায়ত্তশাকসত (কুল-কনলজসহ) সবুস্তনর িনদান্নকতর বযবস্থা মরনে ইউকনিমু 
কননয়াগ কবকধ্ র্াই; 

লতন. এমকিওিুক্ত কশক্ষািকতষ্ঠাননর গ্রন্থাগাকরক ও সহ-গ্রন্থাগাকরকনদর হৃত কশক্ষকমযুাদা মিরত 
র্াই; 

র্াি. এমকিওিুক্ত কশক্ষািকতষ্ঠাননর গ্রন্থাগাকরক ও সহ-গ্রন্থাগাকরকনদর মযুাদাহাকনকর িকরিত্র 
িতযাহার র্াই; 

পাাঁর্. গ্রন্থাগার মিশজীবীনদর িকশক্ষনণর জনয মকেীয় িকশক্ষণ িকতষ্ঠান র্াই; 

ছয়. সমগ্র গ্রন্থাগার মিশজীবীনদর র্াককর ও উন্নয়ন কমুকাণ্ড িকরর্ালনার জনয একটি িৃথক 
কবিাগ র্াই; 

সাত. গ্রন্থাগার ও তথয বযবস্থািনা কবষনয় িৃথক কযািার সাকিুস র্াই; 

আট. জ্ঞানকিকত্তক সমাজ কবকনমুানণ সব মহোয় গ্রন্থাগার র্াই; 

নয়. মাধ্যকমক ও উি মাধ্যকমক গ্রন্থাগার, তথয কবজ্ঞান ও আকুাইিস কবষয়টির অন্তিুুকক্ত 
র্াই; 
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িি. কিকজোল গ্রন্থাগার মসবা কনকিত করার লনক্ষয জাতীয় তথয বাতায়নন সরকাকর গ্রন্থাগানরর 
সংযুকক্ত র্াই। 

গ্রন্থাগাকরক, আইন, কবর্ার ও সংসদকবষয়ক মন্ত্রণালয়  

মকেীয় কাউকিলর, বাংলানদশ গ্রন্থাগার সকমকত (লযাব) 

িথম িকাশ: সাপ্তাকহক সম্ভাবনা 

 

 

 

 

আলেি হাসান:- কসনলে মজলার িারত সীমান্তবতী জককগন্জ উিনজলায় ১৯৫৮ সানল ২৮ শতক 
জকমর উির িকতকষ্ঠত হয় "কদ জককগন্জ িাবকলক লাইনেরী"। একসময় অননক িাঠক এনস এোনন 
বই িড়নতন, এমনকক বই িড়ার জনয কিড় মলনগ মযনতা, ককন্তু এেন আর আনগর মনতা িাঠক না 
আসার কারনণ লাইনেরীর একো অংশ উিনজলার একটি ইউকনয়ন িকরষদনক িাড়া মদওয়া হনয়নে। 

 

িাঠক মকন আসনেনা ও গ্রন্হাগার ককমটি িাঠক বৃকিনত কাজ করনে কক না এ কবষনয় জাননত র্াইনল 
গ্রন্হাগার ককমটির মকাষাধ্যক্ষ জককগন্জ বাতুা িেকম এর সম্পাদক ও জককগন্জ অনলাইন মিসক্লানবর 
এর সাধ্ারণ সম্পাদক সাংবাকদক এনামুল হক মুন্না বনলন, "িযুকক্তর মোয়ায় িারুু্য়াল জগনতর োনন 

গ্রন্হাগাি আব্রছ, েই আব্রছ, শুধয মনই পাঠক!!! 
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অনননকই বই কবমুে হনয় িনড়নেন, তনব আকম মননককর আদশু জাকত কহনসনব ও মমধ্াবী িজে গনড় 
মতালার জনয বই িড়ার কবকল্প নাই"।  

সরকাকরিানব মকাননা লাইনেকরয়ান কননয়াগ মনই, তাই নযাশনাল সাকিুস (NS) মথনক একজননক কননয়াগ 
মদওয়া হনয়কেল, কতকনও ঠিকমনতা আনসন না, মানেমানে আনসন আবার অল্প সময় অকিস কনর র্নল 
যান। বই সংেযা ও িাঠক মকমন আনসন তা জাননত র্াইনল গ্রন্হাগার ককমটির সাধ্ারণ সম্পাদক 
কাজী লুৎিুর ককরম জানান, "এোনন বই আনে িায় ২ হাজার, মকাননা তদকনক িকএকা আনসনা, িূনবু 
দটুি তদকনক িকএকা রাো হনতা তনব একটি মাকসক িকএকা এেন রাো হয়, তদকনক ৫-৭ জন িাঠক 
আনসন"।   

তনব সাধ্ারণ জনগন মননকনরন লাইনেরীনত যকদ দক্ষ গ্রন্হাগাকরক থাকনতন ও মযাগ উিনযাগী জব 
বই সহ সামকয়কী এবং কনয়কটি বাংলা ও ইংনরজী িকএকা রাো হয় তাহনল িাঠক আবার বৃকি িানব 
। 

 

 

সহকশক্ষা কাযুক্রনমর িুরকার কহনসনব কশক্ষাথীনদর মানসম্মত বই বা কশক্ষা–সহায়ক উিকরণ কদনত 
মাধ্যকমক ও উিমাধ্যকমক কবদযালয়গুনলানক কননদুশ মদওয়া হনয়নে। মাধ্যকমক ও উিকশক্ষা অকধ্দপ্তর 
গতকাল বুধ্বার এই আনদশ জাকর কনর। 

িধ্ান কশক্ষক ও অধ্যক্ষনদর কানে িাঠাননা আনদনশ বলা হয়, মদো যানে, সহকশক্ষা কাযুক্রনমর িুরকার 
কবতরণ অনুষ্ঠানন িকতনযাগীনদর মনধ্য িুরকার কহনসনব মক্রাকাকরজ সামগ্রী মদওয়া হয়। এ ধ্রননর 
িুরকার কশক্ষাথীনদর কশক্ষণ-মশোননা কাযুক্রনমর সনঙ্গ সামঞ্জসযিূণু নয়। গুণগত কশক্ষা অজুননর লনক্ষয 
সব অনুষ্ঠানন িকতনযাগী কশক্ষাথীনদর মনধ্য িুরকার কহনসনব বয়স উিনযাগী মানসম্মত বই বা কশক্ষা 
সহায়ক উিকরণ কদনত হনব। 

অকধ্দপ্তনরর িকরর্ালক (মাধ্যকমক) অধ্যািক মমা. আবদলু মান্নাননর সই করা আনদশটি ‘অকত জরুকর
’ কহনসনব উনেে করা হনয়নে। 

আবদলু মান্নান িথম আনলানক বনলন, গুণগত ও জীবনির কশক্ষা অজুন এবং কশক্ষাথীনদর গ্রন্থমুেী 
করার লনক্ষযই এই আনদশ মদওয়া হনয়নে। 

তথ্য সূে: প্রথ্ে আব্রিা 

 

 

 

স্কয ব্রি লিক্ষাথ্ীব্রিি পযিস্কাি লহব্রসব্রে েই লিব্রত হব্রে 
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‘বাংলানদশ মলাক িশাসন িকশক্ষণ মকে’ এবং ‘ইনিরনমশন টাকিজ এবং লাইনেকর মযাননজনমন্ট’ 
কবিাগ, ও ইট ওনয়ট ইউকনিাকসুটি মযৌথিানব ইনিরনমশন এবং ননলজ মযাননজনমনন্টর ওির িথম 
আন্তজুাকতক কনিানরনির আনয়াজন কনরনে। 

কবনির িায় ২৫টি মদশ মথনক ৩০ জন আমকন্ত্রত কিকার, ১৭০ জন মিিার মিনসন্টার এবং িায় 
৩৫০ জন অংশগ্রহণকারী সনম্মলনন মযাগ মদন। 

 

২৫ একিল গণিজাতন্ত্রী বাংলানদশ সরকানরর িকরকল্পনা মন্ত্রণালনয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, 
এম কি, িধ্ান অকতকথ কহনসনব কনিানরি উনিাধ্ন কনরন। 

বাংলানদশ বযাংনকর সানবক গিনুর এবং ইট ওনয়ট ইউকনিারকসটির িকতষ্ঠাতা উিার্াযু ি. মমাহাম্মদ 
িরাসউকিন অনুষ্ঠানন উনিাধ্নী ককননাে বক্তা এবং িনিসর িেরুল আলম, ইট ওনয়ট ইউকনিারকসটির 
উি-উিার্াযু কবনশষ অকতকথ কহনসনব মনি উিকস্থত কেনলন। 

উনিাধ্নী অনুষ্ঠানন সিািকতে কনরন কবকিএটিকস এবং সরকানরর ঊরু্ধ্তন সকর্ব ি. এম আসলাম 
আলম মরক্টর। 

োংিাব্রিব্রি ইনফিব্রেিন এেং নব্রিজ েযাব্রনজব্রেব্রেি ওপি 
প্রথ্ে আন্তজুালতক কনফাব্রিন্স অনযলিত 
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শুক্রবার (২৬ একিল) ি. কক্রকটন ব্রূস, িনিসর এবং মাইনকল কসিল, কিএইর্কি (অনলাইন 
উিস্থািনা) ককননাে বক্তবয উিস্থািন কনরন। কদননর িরবতী সময় ১২টি মেককনকাল মসশন কবকিএটিকসর 
কবকিন্ন কনক্ষ অনুকষ্ঠত হয়। 

শকনবার (২৭ একিল) ি. অযাকিয়ানা আলবাটুি (অনলাইন উিস্থািনা) ও িনিসর কামরুল আলম 
এর ককননাে বক্তবয উিস্থািননর মাধ্যনম। কদননর িরবতী সময় ৪টি মেককনকাল মসশন, লাইনেকনং 
েনকর ওির ২টি মসশন এবং একটি মিাটার মিনজনন্টশন মসশন অনুকষ্ঠত হয়। 

একই কদন সন্ধযায়, তথয ও জ্ঞান বযবস্থািনা সম্পককুত িথম আন্তজুাকতক সনম্মলন আই-আইনকএম-
২০১৯ এর সমািনী অনুষ্ঠান অনুকষ্ঠত হয়। 

অনুষ্ঠানন িধ্ান অকতকথ কেনলন- মাননীয় িধ্ান অকতকথ মমাহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, কিকিিাল 
সমিয়কারী (এসকিকজ অযানিয়াসু। সনম্মলননর উিনদষ্টা ি. এম আসলাম আলম, মরক্টর, কবকিএটিকস 
এবং সরকানরর ঊরু্ধ্তন সকর্ব, সমািনী অনুষ্ঠাননর মর্য়ার কহসানব উিকস্থত কেনলন। 

সমািনী অনুষ্ঠাননর মশনষ কব.কি.এ.টি.কস. এর কমকন অকিনোকরয়ানম কবনদকশ অকতকথনদর জনয একটি 
সাংকৃকতক সন্ধযার আনয়াজন করা হয়। 

তথ্য সূে: বিলনক অলধকাি 

 

 

 

 

বঙ্গবনু্ধ মশে মুকজবুর রহমান কৃকষ কবিকবদযালনয় িাইব্রেলি অব্রটাব্রেিন ও কযালিয়াি মেভিপব্রেে 
কনুাব্রিি শুভ উনিাধ্ন অনুকষ্ঠত হয় ২০১৯ সানলর ১ লা একিল। 

 

েঙ্গেন্ধয  মিখ্ েযলজেযি িহোন কৃলষ লেশ্বলেিযািব্রয় (েব্রিেযিকৃলে) 
িাইব্রেলি অব্রটাব্রেিন ও কযালিয়াি উন্নয়ন কনুাব্রিি উব্রবাধন 
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িনিসর ি.  কগয়াসউকিন কময়া, মােেীয় উিার্াযু, বনশমুরকৃকব, এই উনিাধ্নী অকধ্নবশনন িধ্ান 
অকতকথ কহনসনব উিকস্থত কেনলন। িনিসর মতািানয়ল আহনমদ, মােেীয় যট্রজািাি, বনশমুরকৃকব, কবনশষ 
অকতকথ কহনসনব উিকস্থত কেনলন। অনুষ্ঠানন সিািকতে কনরন অধ্যািক ি. মমািািল মহানসন, লাইনেকর 
িধ্ান, বনশমুরকৃকব।  

লাইনেকর অনোনমশন িকনল্পর অংশ কহনসনব মকাহা-ইকন্টনগ্রনেি লাইনেকর মযাননজনমন্ট কসনটম বাস্তবায়ন 
করা হনয়নে। মমাঃ আকতকুিামান, মিিুটি লাইনেকরয়ান, বনশমুরকৃকব, লাইনেকর অনোনমশন িকনল্পর 
সদসয সকর্ব কহসানব দাকয়ে িালন কনরনেন।   

 

 

 

ই-লাইনেকরনত রূিান্তর হনে কবনির অনযতম িাঠাগার লাইনেকর অব কংনগ্রস। এই গ্রন্থাগানর িায় ৪৭০ 
িাষার ১৭০ কমকলয়ননর অকধ্ক বই, জানুাল ও সংবাদিত্রসহ নানা নকথিত্র সংরকক্ষত রনয়নে, কবনির 
মনধ্য যা বৃহত্তম এবং অননয। 

কবকিন্ন কবষনয়র বই থনর থনর সাজাননা, যার ময বই দরকার, ককম্পউোনরর সাহানযয মুহূনতু এনন 
হাকজর কনর মদওয়ার বযবস্থা আনে এোনন। মকবল ককম্পউোর নয়, এবার তা েকড়নয় মদওয়া হনে 
অনলাইনন। 

গ্রন্থাগারটির কিকজোল রূিান্তনরর এই কাজ করনেন কালুা মহইনিন। গ্রন্থাগানরর সাকবুক দাকয়েিাপ্ত িথম 
এই নারীই ১৮০০ সানল স্থাকিত এই লাইনেকরনক অনলাইনন িাঠ উিনযাগী কনর তুলনেন। 

কসননেনক মদওয়া সাক্ষাৎকানর মহইনিন জাকননয়নেন, লাইনেকরনত থাকা কালজয়ী েকব, মানকর্ত্র, মকৌতুনকর 
বই ও বাইনবল সবককেুই অনলাইনন মদওয়া হনব। 

অনিাইব্রন আসব্রছ িাইব্রেলি অে কংব্রগ্রস 



 

Page | 24  
 

      লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                  www.librarianvoice.org 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                                                                                                 মে  সংখ্যা, ২০১৯, ইসযয  ১৬ 

কতকন আনরা জানান, এই গ্রন্থাগানরর সংগ্রহশালার তাকগুনলা িাশািাকশ সাজানল তা িায় ৮২৬ মাইল 
দীরু্ হনব, এমনই কবশাল এই গ্রন্থাগার। এর আককুনেকর্ারাল কিজাইনও এককথায় অসাধ্ারণ। মলনো, 
কনউেন, মশিকিয়ানরর মলো বই-ই শুধ্ু নয়, তানদর িূণু অবয়নবর মূকতু এই গ্রন্থাগানরর কবকিন্ন তলায় 
সাকজনয় রাো আনে। এর মনধ্য রনয়নে ৬৮ কমকলয়ন িানু্ডকলকি, ৬.৫ কমকলয়ন গান এবং ৩.৪ 
কমকলয়ননর মবকশ মরককিুং। 

তথ্য সূে: োংিা লিলেউন  

 

 

   

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রস আেনাি পলখা োঠান। 

আমিা তা প্রকাব্রশি বযবস্থা কিব্রবা। 

পলখাি রবষয়বস্তু অবশ্যই গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশা সম্পর্কিত হব্রত হব্রব। 

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