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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স 
গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশাজীবীব্রেি কথা বব্রল। 

 

 
 

 

সংসৃ্কতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খাতিদ বলিলেন, 
রাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূর্ণ িথ্য আেণ াইভ 
বযবস্থাপনার মাধ্যলম সংরক্ষলর্র দাতয়ত্ব পািন 
েলর আরোইভস ও গ্রন্থাগার অতধ্দফির। 
রালষ্ট্রর অতিত্ব রক্ষায় সহায়ে ভূতমো পািন 
েলর আেণ াইভাি মযালনজলমন্ট।  

তিতন বলিন, আেণ াইভাি করের্ণ  তেি বলিই 
৪৮ বের আলগর নতথ্পত্র খ ুঁলজ কবর েলর 
(পর্ণালিাচনা েলর) মানবিাতবলরাধ্ী 
অপরালধ্র তবচারোর্ণ সম্পন্ন েরা সম্ভব 
হলয়লে। এেইভালব ভূতমর কক্ষলত্রও ৭০-৮০ 
বেলরর পূলবণর কগলজট ও নতথ্পত্র কদলখ ভূতম সংক্রান্ত অলনে জটিিিা তনষ্পতি েরা হলয়লে। 

করাববার (৫ কম) তবোলি রাজধ্ানীর আগারগাুঁলয় জািীয় গ্রন্থাগার তমিনায়িলন আরোইভস ও 
গ্রন্থাগার অতধ্দফির আলয়াতজি ‘অযার্ভান্সর্ আরোইভাি করের্ণ স মযালনজলমন্ট’এবং 
‘তর্তজটাি/আধ্ তনে গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা’ তবষয়ে ১০ তদনবযাপী প্রতিক্ষর্ কোলসণর সমাপনী অন ষ্ঠালন 
তিতন এ েথ্া বলিন। 

প্রতিমন্ত্রী বলিন, প্রতিটি তিক্ষা প্রতিষ্ঠালনর িাইলেতরলে মানসম্পন্ন েলর গল়ে কিািা হলব কর্খালন দক্ষ 
ও প্রতিতক্ষি িাইলেতরয়ালনর পািাপাতি এেটি ম তজব েনণার থ্ােলব। 

তিতন বলিন, িাইলেতরলে আরও জনম খী ও উন্নিির কসবা প্রদালনর িলক্ষয ‘তর্তজটাি িাইলেতর 
বযবস্থাপনা তসলেম’ িীষণে প্রেল্প চিমান রলয়লে। 

আরোইভস ও গ্রন্থাগার অতধ্দফিলরর মহাপতরচািে তদিীপ কুমার সাহার সভাপতিলত্ব অন ষ্ঠালন শুলভচ্ছা 
বক্তবয রালখন আরোইভস ও গ্রন্থাগার অতধ্দফিলরর পতরচািে (র্ গ্ম সতচব) কমা. স জালয়ি উল্ল্যা। 
প্রতিক্ষর্াথ্ীলদর পক্ষ হলি বক্তবয রালখন আব ি হাসনাি কমা. ফজলি রাব্বী ও বন্দনা রায়। 

জনু সংখ্যা, ২০১৯, ইসুয-১৭, ভলিউম-১ 
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উলল্ল্খয, ২৩ এতপ্রি কথ্লে শুরু হওয়া ১০ তদনবযাপী ‘অযার্ভান্সর্ আরোইভাি করের্ণ স মযালনজলমন্ট
’কোলসণ ২৩টি মন্ত্রর্ািলয়র ২৩ প্রিাসতনে েমণেিণ া এবং ‘তর্তজটাি/আধ্ তনে গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা’ 
কোলসণ তবতভন্ন সরোতর ও কবসরোতর গ্রন্থাগালরর ২৩ িাইলেতরয়ান অংি কনন। 

এো়ো ‘অযার্ভান্সর্ আরোইভাি করের্ণ স মযালনজলমন্ট’ এবং ‘তর্তজটাি/আধ্ তনে গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা
’কোলসণ কোসণ সমন্বয়োরীর দাতয়ত্ব পািন েলরন র্থ্াক্রলম আরোইভস ও গ্রন্থাগার অতধ্দফিলরর 
উপ পতরচািে িাহতমনা আক্তার এবং তচফ তববতিওগ্রাফার (উপ পতরচািে) কমা. জামাি উতিন। 

তথ্য সূত্র: জাষ্ট্র া লনউজ 

 

 

 

এি. লভ. ডেস্ক: বাাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিমির 
আজীবন সেসয জনাব নরুুল ইসলাি িাহফুজ 
ও িমনরুল ইসলািদে িালদেমশো ও বযাাংেদে 
অনুমিিবয আন্তজজ ামিে েিজশালাে আিন্ত্রণ 
জানাদনা হদেদে। ইাংলযাদের নটাংহাি 
মবশ্বমবেযালদের অর্জােদন “ইন্টারনযাশনাল 
ওোেজ শপ: অলটারদনটভ আেজ াইভস ইন 
িুসমলি এমশো“ শীর্জে এ েিজশালা 
এদসামসদেশন অব এমশোন স্টামিস বযাাংেে, 
েযা ইনমস্টটউট অব এমশো এে পপমসমফে 
স্টামিস, ইউমনভামসজট অব নটাংহাি, 
িালদেমশোর প ৌর্ উদেযাদগ আগািী ২ পর্দে ৬ জলুাই কুোলালািপুর ও বযাাংেদে অনুমিি হদব। 
েিজশালাট মিন বের বযামপ প্রেদের আওিাে প্রর্িবাদরর িদিা অনুমিি হদি  াদে।  

পপশাজীবদন পিাোঃ নুরুল ইসলাি িাহফুজ আন্তজজ ামিে ইসলািী মবশ্বমবেযালে চট্টগ্রাদি পিপুট মিদরক্টর 
(লাইদেমর এবাং ইনফরদিশন মিমভশন)  এবাং পিাোঃ িমনরুল ইসলাি আমিজ পিমিদেল েদলজ, চট্টগ্রাদি 
লাইদেমরোন মহদসদব েিজরি আদেন।   

এর আদগ িাদের প্রস্তামবি “স্টযাটাস অব মিমজটাল মপ্রজারদভশন মসদস্টি অব আেজ াইভস ইন বাাংলাদেশ 
এে এ িদিল প্ল্যান“ উক্ত প্রেদের জনয গৃমহি হে। প্রাে ১৫ট পেদশর পিাট ১৬ জন অাংশগ্রহণোরী 
এ েিজশালাে অাংশগ্রহণ েরদবন। 

 

 

নরূুল ইসলাি িাহফুজ ও িমনরুল ইসলাি িালদেমশো ও বযাাংেদে অনমুিিবয 
আন্তজজ ামিে েিজশালাে আিমন্ত্রি 
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সর্কসাধারষ্ট্রের জনয ১২ িক্ষ র্ইষ্ট্রয়র সম্ভার উন্মকু্ত কষ্ট্রর লিি কিকাতা লর্শ্বলর্িযািয় 
 

 

 

কপ্রতসলর্তন্স আলগই েলরতেি, এবার কসই পলথ্ হাুঁটি েিোিা তবশ্বতবদযািয়। েিৃণ পক্ষ তসদ্ধান্ত তনলিন, 
সবণসাধ্ারলর্র জনয উন্ম ক্ত েলর কদওয়া হলব গ্রন্থাগালরর তবপ ি সম্ভার। 

 

২০১৬ সালি কপ্রতসলর্তন্স তবশ্বতবদযািলয়র েিৃণ পক্ষ জাতনলয়তেলিন, িাুঁলদর ঐতিহযিািী গ্রন্থাগালরর দরজা 
সবণসাধ্ারলর্র জনয উন্ম ক্ত েলর কদওয়া হলব। কসই দষৃ্টান্ত অন সরর্ েলর সম্প্রতি েিোিা তবশ্বতবদযািয় 
তসদ্ধান্ত তনলয়লে, িালদর ১২ িক্ষ বইলয়র তবপ ি সম্ভার এখন কথ্লে কেবি প়ে য়া, তিক্ষে, গলবষে বা 
তিক্ষােমীরাই নন, কদলির কর্ কোনও নাগতরে ববধ্ পতরচয়পত্র কদতখলয় বযবহার েরলি পারলবন। 
তিক্ষামহলির এোংলির বক্তবয, এই তসদ্ধালন্তর ফলি কেবিমাত্র েিোিা ও পাশ্বণবিী এিাোই নয়, রাজয 
িথ্া পূবণ ভারলির সবেটি তবশ্বতবদযািলয়র গলবষর্া সমৃদ্ধ হলব। 

েিোিা তবশ্বতবদযািয় সূলত্রর খবর, কবি তেে তদন ধ্লরই এই তবষয়টি তনলয় আলিাচনা েরতেলিন 
েিৃণ পক্ষ। উপাচার্ণ সহ িীষণ আতধ্োতরলেরা সম্প্রতি প্রিাবটিলি তিিলমাহর কদন। আপািি বইলয়র 
েযাটািগ বিতরর োজ চিলে। মাসখালনলের মলধ্য িা তমলট কগলিই তবশ্বতবদযািলয়র গ্রন্থাগার উন্ম ক্ত 
েলর কদওয়া হলব। প্রধ্ান গ্রন্থাগাতরে কসৌতমত্র সরোর বলিন, ”আমালদর কমাট বইলয়র সংখযা প্রায় ১২ 
িক্ষ। িাো়ো তবপ ি পতরমালর্ তর্তজটাি বই, জানণাি, ই-জানণাি রলয়লে। উৎসাহীরা ববধ্ পতরচয়পত্র 

সম্প্ররি কলকািা রিশ্বরিদ্যালয় রসদ্ধান্ত রনব্রয়ব্রে, িাব্রদ্ি ১২ লক্ষ িইব্রয়ি রিপুল সম্ভাি এখ্ন থেব্রক থকিল 

পডুয়া, রিক্ষক, গব্রিষক িা রিক্ষাকর্মীিাই নন, থদ্ব্রিি থে থকানও নাগরিক বিধ পরিচয়পত্র থদ্রখ্ব্রয় িযিহাি 

কিব্রি পািব্রিন। 
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কদতখলয় গ্রন্থাগালর বলস বই প়েলি পারলবন। িলব আপািি বই বাত়েলি তনলয় র্াওয়া র্ালব না। 
প্রলয়াজলন তর্তজটাি বইলয়র তপ্রন্ট-আউট কনওয়া র্ালব।” 

তবশ্বতবদযািলয়র প্রধ্ান গ্রন্থাগারটি েলিজ তিট েযাম্পালসর ১১ িিায় অবতস্থি। এো়ো তবশ্বতবদযািলয়র 
অনয সািটি েযাম্পালসও গ্রন্থাগার রলয়লে। উপাচার্ণ কসানািী চক্রবিী বলন্দযাপাধ্যায় বলিন,” আমরা 
সবসময়ই কমৌতিে গলবষর্ায় উৎসাহ তদলি কচলয়তে। আিা েতর এই তসদ্ধালন্ত গলবষলেরা উপেৃি হলবন
”প্রসঙ্গি, দীর্ণতদন পলর সম্প্রতি সবণভারিীয় কক্ষলত্র প্রথ্ম পাুঁলচ জায়গা েলর তনলয়লে েিোিা 
তবশ্বতবদযািয়। 

২০১৬ সালি কপ্রতসলর্তন্সলি গ্রন্থাগার উন্ম ক্ত েলর কদওয়ার পর প্রতিতদনই কসখালন তভ়ে জমান অনয 
তিক্ষাপ্রতিষ্ঠালনর প়ে য়া, গলবষলেরা। গ্রন্থাগালরর আতধ্োতরে অরতবন্দ নালয়ে বলিন, আই োর্ণ  কদতখলয় 
বই, ই-জানণাি প়েলি পালরন উৎসাহীরা। গ্রন্থাগালরর সদসযও হওয়া র্ায়, িলব কসজনয তবশ্বতবদযািয় 
েিৃণ পলক্ষর অন মতি প্রলয়াজন। 

তথ্য সূত্র: ইলিয়ান এক্সষ্ট্রেস 

 

 

 

 

শামীম লশকিার, চট্টগ্রাম: কর্ জাতি র্লিা কবতি তিতক্ষি, কস জাতি িলিা কবতি উন্নি! িাইলিা বিা 
হলয় থ্ালে তিক্ষাই জাতির কমরুদন্ড। জাতির কমরুদন্ড িক্ত েরার জনয প্রলয়াজন বই প়ো। আর বই 
প়োর জনয প্রলয়াজন এেটি স িৃঙ্খি পতরলবি, র্া এেমাত্র হলি পালর িাইলেতর। তেন্তু অতধ্োংি তিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আলে কর্খালন কোন িাইলেতর কনই। ফলি তিক্ষাথ্ীরা িাইলেতরলি সময় োটালনার তবপরীলি 
িারা আড্ডা তদলচ্ছ তবতভন্ন স্থালন। বই মান লষর জ্ঞানভা-ার কর্মন সমৃদ্ধ েলর, কিমতন মানবিালে 
সমৃদ্ধ েলর। র্ারার বই পল়ে িারা েখলনা বখালট হয় না। িারা মা-বাবালে মানয েলর, অপরাধ্লে 
র্ৃর্া েলর। অপরাধ্ দমলন োজ েলর। র্ার তভিলর মানবিা সমৃদ্ধ এেটি আত্না আলে কস েখনই 
অপেমণ ও অসামাতজে োলজ কোন ভালবই তিপ্ত হলি পালর না, োরর্ িার তবলবে িালে বাধ্া তদলব। 
িাই তিক্ষাথ্ীলদর শুধ্  সনদপত্র অজণ লনর জনয তিক্ষা নয়, এেটি সমৃদ্ধ তবলবেবান জাতি তহলসলব বিতর 
েরার জনয প্রতিটি তিক্ষাপ্রতিষ্ঠালন িাইলবতরর বযবস্থা েরা প্রলয়াজন। 

 

 

 

 

েলতটি লশক্ষােলতষ্ঠাষ্ট্রন িাইষ্ট্রেলর চাই 
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‘জািীয় সংসদ িাইলেতরর প্রার্ কফরালি উলদযাগ তনলি র্ালচ্ছ িাইলেতর েতমটি। বই প়োয় তবম খ সংসদ 
সদসযলদর জ্ঞানাজণ লন মলনাতনলবি েরালি িাইলেতরলে আরও আেষণর্ীয় েরা হলব। কসই সলঙ্গ ভারলির 
কিােসভার িাইলেতরর আদলি স লর্াগ-স তবধ্াও তনতিি েরা হলব।’ 

কসামবার (২০ কম) জািীয় সংসদ ভবলন 
অন তষ্ঠি িাইলেতর েতমটির ববঠলে এসব 
তসদ্ধান্ত কনওয়া হলয়লে। েতমটি সভাপতি 
কর্প টি তিোর কমা. ফজলি রাব্বী তময়ার 
সভাপতিলত্ব এ ববঠে হয়। এলি েতমটি 
সদসয আব্দ ি মান্নান, ওয়ালরসাি কহালসন 
কবিাি, কমা. োলনায়ার কহালসন, িানভীর 
ইমাম, কমা.িতফকুর রহমান ববঠলে অংি 
কনন। সংসদ সতচবািলয়র সংতিষ্ট 
েমণেিণ ারাও এসময় উপতস্থি তেলিন। 

ববঠলে িাইলেতর হলি বিণ মালন কর্ ব লিটিন কবর েরা হলচ্ছ কসটির গুর্গি পতরবিণ লনর জনয স পাতরি 
েরা হয়। এেইসলঙ্গ সংসদ ব লিটিলনর দ ’টি েলর েতপ তবতভন্ন তবশ্বতবদযািলয়র িাইলেতর, জািীয় 
িাইলেতর, কপ্রসক্লাবসহ তবতভন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠালন পাঠালনার পরামিণ কদওয়া হয়। 

ববঠে কিলষ িাইলেতর েতমটির সভাপতি কর্প টি তিোর ফজলি রাতব্ব তময়া সাংবাতদেলদর বলিন, 
‘বিণ মান এমতপরা খ ব েমই িাইলেতর বযবহার েলরন। ওতদলে কর্লি চান না। িলব আতম প্রতি সপ্তালহ 
তনয়ম েলর িাইলেতরলি র্াই। র্ লর কদতখ, প়োলিানা েতর।’ 

জানা র্ায়, িাইলেতর কথ্লে বাসায় তনলয় এমতপলদর বই প়োর বযবস্থা থ্ােলিও বই ইস যর পতরসংখযান 
কোলনা মালসই ১০ ো়োয়তন। সংসদ অতধ্লবিন থ্ােলিও িাইলেতরলি ১০ জন এমতপর সমালবিও র্লট 
না। 

সংসদ ভবলনর তনচিিায় অবতস্থি জািীয় সংসদ িাইলেতর এমতপ, গলবষে ও সংসদ সতচবািলয়র 
োফলদর জনয প্রতিতদন উন্ম ক্ত থ্ালে। শুক্র ও িতনবার বলের তদন হলিও সংসদ িাইলেের সোি ৯টা 
কথ্লে কবিা ১২টা পর্ণন্ত কখািা থ্ালে। অনযানয তদন কখািা থ্ালে তবোি ৫টা পর্ণন্ত। এলি রলয়লে 
স পতরসর দতৃষ্টনন্দন পাঠেক্ষ। করফালরন্স সাতভণ স, তরসাচণ  সাতভণ স, ইন্টারলনটসহ আধ্ তনে নানা স তবধ্া। 

তথ্য সূত্র: সারা র্াংিা 

 

আরও আকর্কেীয় করা হষ্ট্রর্ সংসি িাইষ্ট্রেলর 
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তৃলি সাহা: রবীন্দ্রনাথ্ বলিলেন, ‘অিযাবিযে তিক্ষার সতহি স্বাধ্ীন পাঠ না তমিাইলি কেলি ভালিা 
েতরয়া মান ষ েরা র্ায় না- বয়প্রাপ্ত হইলিও ব তদ্ধবৃতি সম্বলে কস অলনেটা পতরমালর্ বািে থ্াতেয়াই 
র্ায়।’ 

আমরা সরোতর েলিলজর গ্রন্থাগালরর গ্রন্থাগাতরেগর্ তবশ্বতবদযািলয়র সলব্বণাচ্চ তর্তগ্রধ্ারী হলয়ও এের্ গ 
কপতরলয় পলদান্নতি কথ্লে বতিি এবং আমালদর দীর্ণ বাইি বেলরর চাকুতরজীবলন মাত্র এেটি পলদান্নতি 
তনলয় দ ুঃলখর সাগলর তদন অতিবাতহি েরতে। পলদান্নতি হলচ্ছ োলরা ভালিা োলজর স্বীেৃতি কদওয়া, 
কর্াগযিালে আরও এেধ্াপ এতগলয় তনলয় র্াওয়া। কসখালন এেই প্রতিষ্ঠালন চােতর েলর এেই সমান 
কর্াগযিা তনলয় এবং এেই পতরপলত্র তনলয়াগপ্রাপ্ত হলয়; র্ারা প্রদিণে পলদ কর্াগদান েলরলেন িারা ধ্ালপ 
ধ্ালপ পলদান্নতি কপলয় প্রতিষ্ঠান প্রধ্ান হলি পালরন। অথ্চ আমরা সহোরী গ্রন্থাগাতরে এবং গ্রন্থাগাতরেগর্ 
র্ারা এেই তিক্ষা প্রতিষ্ঠালনর সরাসতর তিক্ষা োর্ণক্রলমর সালথ্ জত়েি িারা সীমাহীন িজ্জা, গ্লাতন আর 
হিািা তনলয় বেলরর পর বের পদমর্ণাদাতবহীন ব্লে পলদ চােতর েলর র্াতচ্ছ। এেই পতরবালরর সমান 
কর্াগযিাসম্পন্ন দ ই সন্তালনর প্রতি তভন্নরেম আচরর্ আমালদরলে মৃি যর োোোতে তনলয় র্ালচ্ছ তদনলে 
তদন। 

তবশ্বতবখযাি তবজ্ঞানী অযািবাটণ  আইনোইলনর এেটি গলল্পর েথ্া উলল্ল্খ েরলি চাই। তিতন িখন 
খযাতির ি লঙ্গ। এেবার এেজন মা িাুঁলে তজলজ্ঞস েরলিন, ‘আতম চাই আমার সন্তান ব়ে হলয় কর্ন 
সফি তবজ্ঞানী হলি পালর। িালে েী ধ্রলনর বই প়োলনা উতচি?’ আইনোইন জবাব তদলিন, 
‘সন্তানলে রূপেথ্া প়োন।’ মা নালো়েবান্দা। বিলিন, ‘আর েী প়োলবা?’ আইনোইন কহলস 
বিলিন, ‘আলরা আলরা রূপেথ্ার বই, োরর্ এেজন প্রেৃি তবজ্ঞানীর ব তদ্ধবৃতিে হাতিয়ার হলিা 
সৃজনিীি েল্পনা। রূপেথ্া প়োর মধ্য তদলয় বিিলবই এেজন মান ষ কসই গুর্ অজণ ন েরলি পালর।’ 
বিার অলপক্ষা রালখ না এেজন গ্রন্থাগাতরে কসসব রূপেথ্া বইলয়র কখাুঁজ তদলি পালরন এবং মান লষর 
সৃজনিীিিা বৃতদ্ধলি প্রিযক্ষভালব ভূতমো রাখলি পালরন। 

কোলনা জািীর কমধ্া ও মনলনর উৎেষণ, বনতিেিা, মূিযলবাধ্ ও মানতবেিা বৃতদ্ধলি গ্রন্থাগালরর 
অবদান েিটা অথ্ণপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ িা আর নি ন েলর বিার অলপক্ষা রালখ না। প্রাচীনোি কথ্লে 
গ্রন্থাগালরর প্রলয়াজনীয়িা অনস্বীোর্ণ। গ্রন্থাগালরর বইগুলিা গ্রন্থাগাতরলের প্রজ্ঞাপ্রসূি হলয় থ্ালে। তিতন 
প্রজ্ঞাপ্রসূি বই শুধ্  সংগ্রহ েলরন না, তিতন বইগুলিা তপিামািার মি আিলগ রালখন। পরম মমিায় 
স পাঠয বই কপৌুঁলে কদন পাঠলের োলে। এেজন গ্রন্থাগাতরে জাতির সতিযোলরর ইতিহাস, সংসৃ্কতি ও 
ঐতিহয, মূিযলবাধ্ পাঠেলে কপৌুঁলে তদলি বদ্ধপতরের। বিণ মালন েলিজগুলিার বইলয়র সংখযা বহুগুর্ 
কবল়ে কগলে। পািাপাতি গ্রন্থাগাতরেলদর তিক্ষার মানও কবল়েলে, কবল়েলে োলজর পতরতধ্ও। রবীন্দ্রনাথ্ 
এেজন গ্রন্থাগাতরে সম্পলেণ  বলিলেন এভালব, ‘গ্রন্থাগাতরে হলবন র্থ্াথ্ণ সাধ্ে, তনলিণাভ, কিিফ ভতিণ 
অহংোর িালে িযাগ েরলি হলব। এখালন কভালজর আলয়াজন র্া থ্ােলব সমিই সাদলর পাঠেলদর 

েধানমন্ত্রীর েলত গ্রন্থা ালরকষ্ট্রির ডখ্ািা লচঠি 
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পালি কদবার কর্াগয; আর গ্রন্থাগাতরলের থ্ােলব গুদাম রক্ষলের কর্াগযিা নয়, আতিথ্য পািলনর 
কর্াগযিা’।   

আমরা র্ারা িি প্রতিকূিিার মালেও গ্রন্থাগার কসবামূিে েমণোল-র সালথ্ তনলজলদর জত়েি েলর 
করলখতে -র্ারা তবশ্বাস েতর প্রধ্ান খাদয উপাদান িেণ রা, আতমষ ও কেহ জািীয় খাদযলে হজম েরার 
জনয কর্মন এনজাইলমর প্রলয়াজন কিমতন কেতর্েলক্ষর পাঠক্রম আত্মস্থ, পতরপ ষ্ট েরার জনয শুধ্  
করফালরন্স বই নয়, ম তক্তর্ দ্ধতভতিে বই, গল্প, উপনযাস, নাটে, েতবিা, জীবনী ও ভ্রমর্োতহনীর 
বইগুলিা প়ো অিীব প্রলয়াজনীয়। এলি োত্রোত্রীলদর মলধ্য কমধ্া, নতিতেিা, মানতবেিা, সৃজনিীিিা 
সলবণাপ তর জ্ঞালনর পতরতধ্ বৃতদ্ধ েলর। স িরাং এেটি তিক্ষা প্রতিষ্ঠালন এেজন তিক্ষাথ্ীর মানতবেিা, 
সৃজনিীিিা, বনতিেিা, স তিতক্ষি মান ষ তহলসলব গল়ে উঠার জনয কেতর্ তিক্ষলের পািাপাতি দক্ষ 
গ্রন্থাগাতরলের বা গ্রন্থাগার েমণেিণ ার অিীব প্রলয়াজন। 

আমরাই োত্রোত্রীলদর মালে ম তক্তর্ লদ্ধর কচিনা গভীরভালব েত়েলয় তদলি পাতর। নতিতেিা সৃজনিীিিা 
বা দলিপ্রলমল  আমরাই উজ্জ্বীবতি েরলি পাতর। তিক্ষাথ্ীলদর প়েলি উৎসাতহি েরলি পাতর ‘অসমাপ্ত 
আত্মজীবনী, ‘োরাগালরর করাজনামচা, ‘কিখ ম তজব আমার তপিা, ‘কিামার ম তক্ত আলিায় আলিায়, 
‘আতম তবজয় কদলখতে, ‘ওরা কটাোই কেন?’ কববী মওদ লদর কোটলদর কিখ ম তজব র রহমান, মংপ লি 
রবীন্দ্রনাথ্সহ হাজার হাজার বই। শুধ্  তে িাই! করফালরন্স বইগুলিা কর্ন সতিযোর কদিলপ্রলম উদ্ব দ্ধ 
হয় কসজলনয সাতহিয, ইতিহাস এবং তবজ্ঞানতভতিে র্থ্ার্থ্ বই আমরাই তনবণাচন েতর। কোন্ পতত্রো 
পল়ে সঠিে িথ্য পালব কসটা আমরা ঠিে েলর িালদরলে স নাগতরে তহলসলব গল়ে উঠলি সাহার্য েতর। 
তনরলব আমরা মলনাজগলি প্রভাব তবিার েতর। তবতভন্ন জািীয় তদবস, তবিণ ে, রচনা প্রতিলর্াতগিায় 
আমরাই িালদর সঠিে বইলয়র মাধ্যলম িথ্য তদলয় বাংিালদলির মূি ধ্ারায় তফতরলয় আনলি সাহার্য 
েতর। কমাুঃ আবদ র রাজ্জাে বলিলেন, ‘এেজন গ্রন্থাগাতরলের োজ হলিা তনলজ প়ো, অপরলে প়োয় 
সাহার্য েরা ও তিখা। িার িক্ষয পাঠে বিতর েরা। তিতন তনলজ না প়েলি অপরলে প়োয় কিমন 
সাহার্য েরলি পালর না এবং তনলজ না তিখলি বইলয়র প্রেৃি মূিয ব লে না। িাই িালে কিখে, 
গলবষে, পাঠে ও সাহার্যোরী বে  হলি হলব। বইপত্র কেনার বযাপালর বযবসায়ী, েমণচারী চািালি 
প্রিাসতনে েমণেিণ া, পাঠে ও েরদািালদর বযাপালর এেজন পাবতিে তরলিিন অতফসার, িাো়ো 
র্রবাত়ে, বইপ িে ইিযাতদর তিতন কোষাধ্যক্ষ। এমতন বহুম খী প্রতিভার অতধ্োরী না হলি এেজনলে 
সাথ্ণে গ্রন্থাগাতরে বিা চলি না। 

আমরা অলনলেই এ ধ্রলনর প্রায় সমি োজ েলর থ্াতে। তেন্তু তে কপিাম! কসই প্রশ্ন কিা এলস র্ায়! 
আর িাই এেব ে েষ্ট কবদনা আর হিািা তনলয় আমরা আজ তমতিি হলয়তে। 

জাতির তপিা বঙ্গবে  কিখ ম তজব র রহমান িাুঁর স দরূপ্রসারী দতৃষ্টভতঙ্গ তদলয় কসানার বাংিা গ়োর িক্ষয 
তনলয় র্ দ্ধ তবধ্ি কদলি কপা়ো মাটির উপর দাুঁত়েলয় কসই সমলয়র কপ্রক্ষাপলট প্রলিযেটি সরোতর স্ক ি 
েলিলজ  গ্রন্থাগার বিতর এবং পদ সৃতষ্ট েলর কগলেন। র্া তেনা বস্বরিাসে এরিাদ ক্ষমিায় বলস 
ইতিহাস তবেৃতির িলক্ষয গ্রন্থাগালরর েমণরি েমণেিণ া/েমণচারীরলদর পদমর্ণাদা তনলচর তদলে কটলন ধ্লরলে।  
েলিজগুলিার পতরবিণ ন পতরবধ্ণন হলিা। অনাসণ, মাোসণ কেতর্ চাি  হলিা। তিক্ষেলদর পদমর্ণদা এবং 
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সংখযা বৃতদ্ধ কপি। তেন্তু গ্রন্থাগারটির তদলে কেউ নজর তদি না। সৃজনিীিিালে উপল়ে কফলি প্রাইলভট 
তনভণ র হলিা তিক্ষাবযবস্থা। তপয়নতনভণ র হলিা অতধ্োংি গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগালরর গুরুত্ব েলম কগি ধ্ীলর 
ধ্ীলর, পাঠাভযাস ধ্ীলর ধ্ীলর রতহি হলিা। ম তক্তর্ লদ্ধর কচিনা কথ্লে বাঙাতি জাতিলে সতরলয় আনা 
হলিা। োত্রোত্রীলদর মালে মূিযলবাধ্, বনতিেিা, জািীয়িালবাধ্, কদিলপ্রম রতহি হলিা। আবদ ল্ল্াহ আব  
সায়ীদ-এর মলি, ‘এসব বইলয়র কভির ওই কিখেলদর কভিরোর স্বপ্ন, কসৌন্দর্ণ, আলিা, মূিযলবাধ্- 
সবতেে  তবচূতর্ণি অবস্থায় মতর্ম ক্তার মলিা েত়েলয় রলয়লে। কেলি-কমলয়রা কসগুলিা প়েলি কসই কজযাতিমণয় 
তজতনসগুলিা িালদর কভির সরাসতর চলি আলস। এলি িালদর জীবন পূর্ণ হয় আলিাতেি হয়।’ 

এখন পর্ণন্ত কবতিরভাগ েলিজগুলিালি গ্রন্থাগাতরলের বা গ্রন্থাগার েমণেিণ ার পদ কনই। আবার কর্সব 
েলিলজ আলে কসগুলিার কবতির ভালগই িূনযপদ। 

বিণ মান সরোরপ্রধ্ান আলিায় আলিাতেি মাননীয় প্রধ্ানমনন্ত্রী কিখ হাতসনা এবং িাুঁর সরোর কদিলে 
এতগলয় তনলি বদ্ধপতরের। এই কপিায় কমলয়লদর সংখযা কবতি বলিই তে এর তদলে োলরা নজর কনই? 
বিণ মান সরোর স তিক্ষা তনভণ র সরোর। র্ার জনয আজ তদলে তদলে তিক্ষা-সংসৃ্কতি, কখিাধ্ িা তবতভন্ন 
অঙ্গলন পাখা কমিলে। প্রথ্মবার কদি পতরচািনায় এলসই মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী তবতভন্ন েলিজ গ্রন্থাগারগুলিালি 
সহোরী গ্রন্থাগাতরে ও ১ম কেতর্র গ্রন্থাগাতরে তনলয়াগ তদলয়লেন। তেন্ত এটি পদমর্ণদাতবহীন ব্লে কপাে। 
আমরা প্রথ্ম কেতর্র গ্রন্থাগাতরেগর্ আিায় ব ে কবুঁলধ্ আতে আমালদর োন্না, আমালদর বযথ্া তনিয়ই 
আমালদর অতভভাবে প্রার্তপ্রয় মহাপতরচািে সযার এবং পতরষলদর মাধ্যলম প্রধ্ানমন্ত্রী ও িাুঁর স লর্াগয 
তিক্ষামন্ত্রীর হৃদয় ে ুঁ লয় র্ালব। েলিজ গ্রন্থাগারগুলিালি আলগ এইচএসতস ও তর্তগ্র (পাস) কোসণ পর্ণালয়র 
মানতবে, তবজ্ঞান ও বাতর্জয তবভালগর বই তেি। বিণ মালন েলিজ  গ্রন্থাগারগুলিালি এো়োও ১৭/১৮ 
টি তবভালগর অনাসণ, মাোসণ পর্ণালয়র বই, তবতভন্ন ধ্রলনর স পাঠয বই তমতিলয় গ্রন্থাগারগুলিালি প্রায় 
২০-৩০ হাজার বই সংগ্রহ েরা আলে। র্া বযবস্থাপনার জনয জনবি এবং পদমর্ণদা উভয়ই প্রলয়াজন। 
প্রলয়াজন র্থ্র্থ্ সমলয়াপলর্াগী প্রতিক্ষর্। 

িাই আমালদর আকুি আলবদন, খ ব িীঘ্রই েলিজগুলিালি িাইলেতর উন্নয়ন েমণেিণ ার পদ সৃতষ্ট েলর 
আমালদর তবদায়োলি পলদান্নতি তদলয় দীর্ণতদলনর হিািা কবদনা র্ন্ত্রর্া কথ্লে তেে টা হলিও ম ত ক্ত 
তদলবন। এো়ো ভতবষযলি বিণ মালন কর্ভালব েলিজগুলিালি প্রদিণেলদর পলদান্নতির প্রথ্া চাি  আলে, কসই 
প্রথ্া অন র্ায়ী  আমালদর পলদান্নতি তদলি আমরা তিক্ষালে স তিক্ষায় পতরর্ি েরলি আনলন্দর সালথ্ 
োজ েলর র্ালবা। উলল্ল্খয এই পলদান্নতি তদলি সরোরলে আতথ্ণে ক্ষতির সম্ম খীন হলি হলব না। আমরা 
আমালদর েমণপদ্ধতি দ্বারা সমাজ কথ্লে ইভটিতজং, মাদেলনিা পতরহার, মূিযলবাধ্ জাগ্রি েরা, আমালদর 
সংসৃ্কতির সালথ্ পতরতচি েরার বযাপালর অগ্রর্ী ভূতমো পািন েলর র্ালবা। িাই মাননীয় তর্তজ 
মলহাদলয়র মাধ্যলম প্রধ্ানমন্ত্রী ও তিক্ষামন্ত্রীর দতৃষ্ট আেষণর্ েলর বিলি চাই, একুি িিলের কচলিঞ্জ 
কমাোতবিা েরার জনয পরবিী প্রজন্মলে স তিতক্ষি েলর, আলিাতেি, অসম্প্রদাতয়ে কচিনার মান ষ 
গ়োর জলনয েলিলজর অবলহতিি গ্রন্থাগারলে সমানভালব গুরুত্ব তদলিই হলব। োরর্ েলিলজর হৃদতপ- 
বলি পতরতচি গ্রন্থাগারটির রক্ত সিািন এখন সমলয়র দাতব। 

তৃলি সাহা, গ্রন্থা ালরক, চাাঁিপরু সরকালর কষ্ট্রিজ। 
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হুজায়ফা আওয়াি: ইসিাম-পূবণ আরব উপদ্বীলপ তনরক্ষরিার তবিার সলেও আরবলদর তিতপ-তিলল্পর 
‘ধ্ারর্া’র তবষলয় ঐতিহাতসে বহু প্রমার্ কমলি। ইবন ন নাদীম (মৃ. ৩৮০ তহ.) িার ‘আি তফহতরসলি’ 
আলিােপাি েলরন কর্, আরবরা িৎোলি হাবাতি তিতপ-বিিীলি অভযি তেি। এ ো়োও দতক্ষর্ 
উপদ্বীপািিীয় কগাত্র সাবা এবং তহময়ালরর তিতপ-ধ্ারালিও িালদর কেউ কেউ পারঙ্গম তেি বলি জানা 
র্ায়। 

কা জপত্তর-যাত্রা: 

প্রাে-ইসিাম র্ গ কথ্লে পরবিী োলি বহুতদন তিতপেিার প্রধ্ানিম উপাদান তেলিা োষ্ঠ-ফিে, 
কখজ র বৃক্ষ, হা়ে, শুেলনা চাম়ো প্রভৃতি। প্রথ্ম তদলে ওহীও এভালবই কিখা হলিা। মাক্কী আস 
তসবাঈ’র ভাষায়, রাস ি (সা.) ইতিহালসর সবণপ্রথ্ম বযতক্ত, তর্তন জাতজরাি ি আরলব তসি-কমাহর 
পদ্ধতি চাি  েলরন। এরপর রাষ্ট্রীয় নতথ্পত্র আদান-প্রদালন এর বহুি বযবহার শুরু হয়।তেে োি 
এভালবই চলি। 

এেটা সমলয় আরবরা তচনালদর কথ্লে োগজ বযবহার এবং এর রেমলফর সৃতষ্ট-তিলল্পর প্রতিক্ষর্ কনয়। 
ফলি িালদর তিক্ষা ও কিখনীলি তবিাি তবপ্ললবর সৃতষ্ট হয়। তবির পতরসলর ইসিামী তবলশ্ব তিতপ-তিলল্পর 
ক্রমতবোি র্লট। ‘তসনাআি ি ওয়ারাে’ বাগদালদও কপৌলে র্ায়। আব্বাসী মন্ত্রী জাফর তবন ইয়াহয়া 
ব রমােী রাষ্ট্রীয় সেি কিনলদলন ‘রুকুে’িথ্া চাম়োর ম দ্রার পতরবলিণ োগুলজ ম দ্রা প্রতিেল্পন েরার 
আলদি কদন। োগলজর প্রসার ও তিল্প-তবোলির সলঙ্গ রুকুে এবং পযাতপরালসর ি িনায় এর মূিযও 
সহনীয় মাত্রায় কনলম আলস।ব়ে ব়ে িহরগুলিালি োগজ-তিল্প েত়েলয় পল়ে।তেিাবাদীর বাজার রমরমা 
হলয় ওলঠ। 

বিা চলি, তদ্বিীয় িিলের মধ্যভাগ কথ্লেই োগুলজ সাংসৃ্কতিে বাতনজয এেটি জনতপ্রয় রূপ ধ্ারর্ 
েলর। 

োগলজর তিতখলয়লদর নাম কদওয়া হয় ‘ওয়াররাক’ বহু বচন হলি ‘ওয়াররাতেন’। দারুি তখিাফালি 
িালদর স্বিন্ত্র স্থান এবং বযবসায়-নীতি প্রতিতষ্ঠি হয়। পািাপাতি সভযিা ও সংসৃ্কতি তবোলি িারা 
অিযন্ত িতক্তিািী ভূতমো রালখন। 

বাগদালদ এে ম হূলিণ র জনয হলিও আগমন েলরলেলন এমন সব বলরর্য বযাতক্তলদর তনলয় কিখা প্রাচীন 
ইতিহাস গ্রন্থ ‘িাতরখ  বাগদাদ'; র্ার গ্রন্থপ্রলর্িা হলিন তবখযাি ম হাতিস খিীব আব  বের আি বাগদাদী 
(ম.ৃ ৪৬৩ তহ.)। বহু জায়গায় তিতন ঐতিহাতসে সূত্র-পরম্পরা প্রমালর্ শুধ্  এসব বযবসায়ী 

ইসলারর্ম সভযিায় প্রাচীন গ্রন্থাগাি: সচূনা ও ক্রর্মরিকাি 
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ওয়াররােলদর বর্ণনালেই তভতিমূি ঠাওর েলরলেন। ইতিহাসজ্ঞ কমাহাম্মাদ িা'বান আয় যব ৮৫০টি জায়গা 
তচতিি েলরলেন। িলব আলরা বহু স্থান রলয় কগলে িা'বান আয় যলবর গর্নার বাইলর। 

স্বয়ং ইবন ন নাদীম (মৃ. ৩৮০তহ.) তেলিন চি থ্ণ িিলের এেজন তবতিষ্ট ওয়াররাে। তর্তন প্রাচীন 
আরবীয় বালয়াগ্রাতফে গ্রন্থ ‘আি তফহতরস’ প্রলর্িা। িাইলেতর সংরক্ষর্, পতরিীিন, ন সখা প্রতিতিতপ 
েরর্ এবং সবলিষ-কপিাদাতরলত্বর িাতগলদ গ্রন্থ ক্রয়-তবক্রলয়র মধ্য তদলয়ই তিতন তিলখ কফলিলেন এই 
তবখযাি তেিাব; র্া আজও ম সতিম মতনষীলদর োলে প্রামার্য গ্রন্থ তহলসলব তবলবতচি হলচ্ছ। জ্ঞান-
তবজ্ঞালনর তবশ্বলোষ বিা চলি এলে। ইবন ন নাদীম িার োি পর্ণন্ত অতিলত্ব আসা েি বর্ণ-মিাদিণ, 
সভযিা ও গ্রন্থমািার তহসাব এখালন েলষলেন, পাঠে তেিাবটির পািা উল্টালিই িা ব েলি সক্ষম 
হলবন। 

িতরয়াহ, আইন, বযােরর্, ভাষা, ইতিহাস, আখবার, অন পাি, তফেহ, হাতদস, দিণন, প্রেৃতি ও 
রসায়ন-তবজ্ঞানসহ সহস্র তবষয় কটলন এলনলেন এখালন। এমনতে েল্প োতহনী, মনিে ও জাদ -কটানা 
তবষলয় তিতখি তেিাবাদী তনলয়ও আিাপ েলরলেন দীর্ণ। িাখাগি মাসািায় অন সরর্ীয় ‘মার্ালহব ও 
ইতিোদাি’ তবষলয় কিা তিলখলেন-ই। 

তিতপ-তিল্প র্াত্রার শুরুিগ্ন কথ্লেই ওয়াররােলদর সামাতজে অবস্থান ও প্রভাব িষ্ট হলি থ্ালে। 
আব্বাসী খিীফা ম েিাতদর তবল্ল্াহ (২৮২-৩২০তহুঃ) এেবার ওয়াররাে'কদর সলঙ্গ জািীয় ববঠলের 
তসদ্ধান্ত কনন,কসখালন তিতন মূিি মানস র হাল্ল্ালজর(২৪৪-৩০৯ তহুঃ) তবিতেণ ি কোলনা গ্রলন্থর ক্রয়-
তবক্রয়,ন সখা-প্রতিতিতপ ও প্রসালরর বযাপালর িালদরলে েলঠার ভাষায় সিেণ  েলরন এবং সমালজ 
ওয়াররারেলদর েমণোলের প্রভালবর েথ্াও ি লি ধ্লরন বাদিাহ। 

এখান কথ্লে আমরা ওয়াররাে সম্প্রদালয়র উত্থান-োলির বচতন্তে িতক্তমিা অন মান েরলি পাতর, সলঙ্গ 
িালদর এসব সাংসৃ্কতিে েমণোেলে িৎোিীন গর্মাধ্যম তহলসলবও বযাখযা েরলি পাতর। 

 ে-গ্রন্থা ার: 

ইসিামী সভযিায় মােিাবার (িাইলেরী) গুরুত্ব অপতরসীম। পাঠ-পঠলন সবোলিই আলিােবতিণ োর 
ভূতমো করলখে এসব মােিাবা। আতমর-উমারা ো়োও সমালজ ধ্মীয়-মূিযলবাধ্ িািন েলরন—এমন 
বহু তবিিািী মান ষ মােিাবা প্রতিষ্ঠা এবং সচি রাখার কপেলন অসামানয ভূতমো করলখ এলসলেন সব 
র্ লগ। 

তবলিষি র্খন আমালদর আজলের প্রর্ তক্ত িালদর হালি তেি না। োপার হরলফ কোন তেিাব কদখার 
স লর্াগ িালদর হলিা না েখলনা; বহু টাোর তবতনমলয় ওয়াররােলদর কথ্লে ন সখার প্রতিতিতপ েতরলয় 
তনলি হলিা,সবণসাধ্ারলর্র জনয র্া েষ্টসাধ্য তেলিা অবিযই। কস সমলয় জ্ঞান-চচণ ার মাধ্যম তহলসলব 
এেটা গর্-গ্রন্থাগালরর েী ভূতমো হলি পালর,িা বিার অলপক্ষা রালখ না। এই ক্ষ লদ ক্ষ লদ তচন্তা কথ্লেই 
তেন্তু বৃহৎ পতরসলরর পাবতিে িাইলেতরগুলিা প্রতিষ্ঠা হলয়তেি। 
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মােিাবার বহু রূপ, বিিী ও ধ্রলনর সলঙ্গ ইসিামী সভযিা পতরতচি কসই আতদোি কথ্লেই। ইসিামী 
কদিগুলিার বিলি কগলি প্রায় সব িহলরই এই মােিাবার ইতিহাস পাওয়া র্ায়। কসটা চাই ক্ষ দ্র কহাে 
তেংবা ব়ে...। 

একাষ্ট্রেলমক গ্রন্থা ার: 

এটা ইসিামী সভযিার সবলচলয় পতরতচি গ্রন্থাগালরর ধ্ারা। এর মালে গুরুত্বপূর্ণ হলিা-বাগদালদর ‘বাইি ি 
তহেমাহ। ফালিমীলদর সময় তেি োয়লরালি 'দারুি তহেমাহ'। এর পলর আলস ‘তবলিষ’ গ্রন্থাগালরর 
আিাপ। এই প্রোর গ্রন্থাগালরর তবির প্রসার র্লটতেলিা কগাটা তবলশ্ব। উলল্ল্খলর্াগয হলিা খতিফা 
ম সিানতসলরর মােিাবা। ফািাহ তবন খাোলনর মােিাবা। র্াহাবী িাতরখ ি ইসিালম িার সম্পলেণ  
কিলখন, ‘তবন খাোব হাটলিন, আতিলন তেিাব থ্ােলিা, ইলচ্ছ হলি কচাখ ব িালিন।’বিা চলি অলনেটা 
স্বিন্ত্র ভ্রামযমার্ পাঠাগার। 

তেি আলি বাওয়াইলহর প্রতসদ্ধ মন্ত্রী ইবন ি আতমলদর মােিাবা। প্রতসদ্ধ ঐতিহাতসে ‘ইবন  মাসকুয়াহ’ 
উলল্ল্খ েলরন, তিতন ইবন ি আমীলদর গ্রন্থাগালরর দাতয়লত্ব তনলয়াতজি তেলিন। এেতদন িার বাত়েলি ব়ে 
ধ্রলনর চ তর হয়। বহু সরঞ্জাম তনলয় র্ায় ‘কচার’। ইবন ি আতমলদর োলে সব কচলয় মূিযবান এবং 
তপ্রয় বস্তু তেি িার তেিাবগুলিা। সব ধ্রলনরর তেিাবাতদ তেি িার এ স তবিাি গ্রন্থাগালর; পতরমাপ 
েরলি র্া এেি' উলটর হাওদালজর সমান হলিা। তেন্তু মজার বযাপার হলিা, সোলি উলঠ তিতন আমালে 
সব তেে  বাদ তদলয় কেবি িার তেিাবগুলিার েথ্াই তজলজ্ঞস েরলিন। আতম কদখতেিাম, ইতিমলধ্য 
িার কচহারা হি দ বর্ণ ধ্ারর্ েলরতেি। 

বিিাম, কসগুলিা তনরাপদ আলে, আপতন তনতিলন্ত থ্াকুন! ইবন ি আতমদ িখন বিলিন, আমার োলে 
পৃথ্ীতবর িাবৎ ধ্নভাোলরর তবেল্প আলে, তেন্তু আমার এইসব তবরি তেিাবগুলিার কোলনা তবেল্প 
কনই। 

েলর্ণ াভার ঐতিহাতসে গন-গ্রন্থাগারও এই ধ্ারাই তেলিা। উমাইয়যা খতিফা ম সিানতসর তবল্ল্াহ ৩৫০ 
তহজতরলি প্রতিষ্ঠা েলরন এ গ্রন্থাগার। সরোতর কোষাগার কথ্লে িিাতধ্ে ‘ম য়াতর্যফ’ তনধ্ণারর্ েরা 
হয় গ্রন্থাগার সংরক্ষলর্র স্বালথ্ণ। এরপর কথ্লে প্রতিতনয়ি বহু ন সখা প্রতিতিতপোর, োন  তিতখলয় ও 
প্রতসদ্ধ ওয়াররােলদরর তমিনলমিা র্লট এখালন। 

আন্দাি লসর সহস্র তবদযান-পতেলির জ্ঞালনর কখারালে পতরর্ি হয় েলর্ণ াভার এ তবদযাতনলেিন। জানা 
র্ায়, ইউলরা সভযিার বহু আদীম নতথ্পত্রও গতচ্ছি তেলিা এখালন, ফলি িালদর োলেও র্লথ্ষ্ট গুরুলত্বর 
োরর্ তহলসলব তবলবতচি হয় ম সিানতসর প্রতিতষ্ঠি এই মােিাবা। 

ইবন ি আবার ‘িােতমিা তি তেিাতবস তসিাহ' গ্রলন্থ কিলখন, ‘কস সময় গ্রন্থাগালরর তেিালবর 'িাতিো' 
সম্বতিি সূতচপলত্রর সংখযা ৪৪ খে তেলিা।’ 

বিণ মান তিতবয়ার তিতবয়ার রাজধ্ানী তত্রলপািী, িখন িারাব ি স নালম পতরতচি তেলিা ইিতম মহলি। 
বন  আম্মার প্রতিতষ্ঠি স তবিাি গ্রন্থাগার আজও কসখালন বহাি িতবয়লি আলে। রাষ্ট্র েিৃে তনলয়াতজি 
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এেটি দি এমন তেি, র্ারা রাষ্ট্রীয় ভািা তনলয় সমগ্র-ইসিামী তবশ্ব চলষ কব়োি তবরিির তেিাবাতদর 
অন সোলন। 

৮৫ জন তিতপোর তেলিন, র্ারা রাি তদন ন সখা প্রতিতিতপর োজ েলর কর্লিন শুধ্ । 

এভালবই খতিফা কথ্লে শুরু েলর তবিিািী সমাজপতিসহ সাধ্ারর্ ধ্নী বযবসায়ী ম সতিমলদর অলনলে 
এসেি গন-গ্রন্থাগালরর সূচনা েলরন। ইতিহালস পাওয়া র্ার্, ন রুতিন ম হাম্মাদ র্ানেী দালমিলে এেটি 
মাদ্রাসা োলয়ম েলরন,সলঙ্গ ব়ে রেলমর এেটি গ্রন্থাগারও জ ল়ে কদন।সািাউতিন আইয় তবও িার পলথ্ই 
হালটন। আইয় তবর প্রধ্ান তবচার প্রতি-তর্তন আি োদী,আি ফাতদি' নালম প্রতসদ্ধ তেলিন- োয়লরালি 
মাদ্রাসা োলয়ম েলরন।এবং ফালিতমলদর ভাোর কথ্লে প্রাপ্ত প্রায় দ ই িক্ষ তেিালবর তবিাি এে 
গ্রন্থাগার গল়ে কিালিন মাদ্রাসার পালিই। 

ইতিহালস ‘আি ফাতদতিয়যা’ নালম পতরতচতি পায় কস মাদ্রাসা এবং িৎ-সংিগ্ন গ্রন্থাগার। 

পািা উল্টালি জ্ঞান-তবজ্ঞালনর এরূপ বহু চচণ া-কেলন্দ্রর কখাুঁজ তমিলব, আজ আর কসতদলে কর্লি চাতচ্ছ 
না। মাত্র এেটি ঐতিহাতসে ধ্ারার প্রসঙ্গ কটলনই ক্ষান্ত হলবা। 

োচীন মসলজষ্ট্রির সষ্ট্রে  ষ্ট্রে ওঠা গ্রন্থা ার: 

জালম আজহার মসতজলদর (কর্ মসতজদ কথ্লে আি-আজহার তবশ্বতবদযািলয়র সচূনা হয়) গ্রন্থাগার এর 
মলধ্য অলনে গুরুত্বপূর্ণ। আতিোর োইরাওয়ান অিলির জালম োতবর মতসজলদর গ্রন্থাগারও ইতিহালসর 
ব়ে এেটি অংি জ ল়ে করলখলে। আর মসতজলদ নববী কিা হাজার বেলরর ঐতিহয এখলনা ধ্লর করলখলে। 
আগন্তুে জ্ঞান-অলন্বষীর জনয এে মহা জ্ঞান-ভাোর নববী মসতজলদর এই গ্রন্থাগার। 

দালমিলে জালম উমাওতয়র সলঙ্গ িালগায়া তখর্ানাি ি কুি ব কিা এখন ইসিাতম দ তনয়ার অনযিম প্রতসদ্ধ 
প্রোিনা তবভাগ।অথ্চ এর সূচনা কর্ আজ কথ্লে প্রায় ১২০০ বের আলগ হলয়তেলিা এেটি মসতজদলে 
কেন্দ্র েলর, িা েজন জালন! 

আন্দাি লস মসতজদ-কেতন্দ্রে গর্-গ্রন্থাগারগুলিা প্রালচযর ি িনায় অতধ্ে জনতপ্রয় হলয় ওলঠ। েলর্ণ াভার 
গ্রান্ড মসতজদলে সবলচলয় ব়ে মসতজদ মলন েরা হয়। ১৭০ তহজরীলি উমাইয়যা খতিফা আব্দ র রহমান 
আদ-দাতখি এ মসতজদ প্রান্তলর ম সহাফ এবং কুি লব ইসিাতময়যার তবিাি এে ভাোর জমা েলরন। 
তেন্তু দ ুঃজনে হলিও সিয, তদ্বিীয় সম্রাট 'ফাতর্ণ নান্ড' ৬৩৪ তহজতরলি েলর্ণ াভা দখলির সময় সবগুলিা 
তেিাব জ্বাতিলয় কদয়। তবখযাি আন্দাি তস ইতিহাসলবিা আি-মাক্কাতর িার গ্রন্থ ‘নাফহুি ত্বীব তফ 
িাতরখী আন্দাি স আর রাত্বীব’-এ কিলখন, ‘এসব গ্রন্থমািার মলধ্য উসমান ইবলন আফফান (রা.)-
এর স্ব-হলি তিতখি ম সহাফটিও তেি, র্া প ত়েলয় কফিা হয়।’ 

এ তেি স খ-দ ুঃখ তমতেি ঐতিহযময় ইসিামী সভযিার সামানয বর্ণনা। কিখার বযাপার হলিা— সমাজপতি, 
ধ্নকুলবর, তবিিািী কস সমলয়ও তেি, আজও আলে। 
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তেন্তু আমালদর কচিনার অবক্ষয় র্লটলে পূলবণর িূিনায় েঠিন ভয়াবহ মাত্রায়। মসতজদ-মাদ্রাসা এবং 
তিল্ল্াহ কবাতর্ণ ং ো়োও কর্ ‘ওয়ােলফর’ বহু জায়গা রলয় কগলে িতরয়লি এবং আমালদর সািালফর 
তিক্ষায়, িা আমরা সমালজর কচালখ আঙ্গ ি তদলয় কদখালি সক্ষম হই তন। 

মূিি সভযিা কর্ চচণ ার এেটা গুরুত্বপূর্ণ তদে এবং অধ্ না দ তনয়ায় ব তদ্ধবৃতিোর অন সলঙ্গ তচন্তা-
তবোলির প্রলশ্ন কর্ সভযিা-চচণ া নানামাতত্রে েল্পনাবি এবং তবতনমণার্ীয় ভূতমো রাখলি সক্ষম—কস 
আিাপই বা আমরা েজন উঠাই। 

তথ্য সূত্র: যু ান্তর 

 

   

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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