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পূর্বে গর্বষণা বলর্ে কিছ ু গগাপনীয় বযাপার বা দরজা জানালাকবহীন নকিপত্র বা েত্ত্বর্ি বুঝার্না হর্ো,  কিন্তু এই দৃকিভঙকগির পকরবেেন 
হর্য়র্ছ। বেেমার্ন গর্বষিরা চান োাঁর্দর গর্বষণার প্রচার- প্রসার। িারণ গর্বষি জার্নন োাঁর গর্বষণার প্রচার ও প্রসার মার্নই োাঁর 
গর্বষণাির্মের গবকি গবকি সাইর্েিন (Citation) আর গবকি গবকি Citation  মার্নই গসই গর্বষণাির্মের ইমর্পক্ট ফ্যাক্ট্র বৃকি পাওয়া। োই 
বেেমার্ন গিান গর্বষিই োাঁর গর্বষণািমের্ি আর 
কনর্জর িার্ছ লুকির্য় রাখর্ে চান না। গর্বষি চান 
োাঁর গর্বষণা উন্মুক্ত িাকুি সবার িার্ছ। এিারর্ণই 
প্রকেকনয়ে ওর্পন এির্সস আর্দালন জনকপ্রয় হর্ে। 
ওর্পন এির্সস এর উর্েশ্য হল এমন এিকে প্রকিয়া 
কনকিে িরা যার মাধ্যর্ম গর্বষি কবনা খরর্চ োাঁর 
গর্বষনার কবষর্য় ইর্োপূর্বে হর্য় যাওয়া 
গর্বষণাগুর্লার্ে প্রর্বিাকধ্িার পার্বন এবং এিইসার্ি 
পূর্বের গর্বষি ও নেুন গর্বষণািাকর উভঙর্য় লাভঙবান 
হর্বন। বেেমার্ন উন্মুক্ত গর্বষণায় এিকে িব্দ বহুল 
প্রচকলে,  ো হর্লা প্ল্যাকজয়াকরজম (Plagiarism)। যার 
প্রিৃে অিে হর্লা অর্ের গলখা ও ধ্ারণার্ি কনর্জর 
বর্ল চালার্না,  যা যিাযি সাইর্েিন না কদর্য় িকপ 
িরর্লই ধ্রা পড়র্ব প্ল্যাকজয়াকরজম  গচিার 
সফ্েওয়যার্র। গর্বষণাপত্র িাির্ব উন্মুক্ত,  িাির্ব বাধ্ামুক্ত প্রর্বিাকধ্িার। এই উর্ের্শ্য উচ্চের কিক্ষা বযবস্থায় উন্মকু্ত গর্বষণা গপােোর্লর 
প্রর্য়াজনীয়ো অনস্বীিাযে। এই ধ্রর্ণর গর্বষণা গপােোর্ল আমার্দর গদর্ির কবশ্বকবদযালয় ও উচ্চের কিক্ষাপ্রকেষ্ঠানগুর্লার গর্বষণাপর্ত্রর 
কিকজোল সংস্করণ এবং স্বীিৃে গর্বষণার প্রারকিি সংর্ক্ষপ এবং গিান গিান গক্ষর্ত্র করসাচে ইন প্রর্েস (Research in progress) অন্তভঙুেক্ত 
িাির্ব। 

গর্বষণাপত্র হর্লা প্রািকমি,  অকেমূলযবান ও অনে েিয উৎস,  যা গয গিান প্রিািনা মাধ্যর্ম উপলব্ধ নয়। এই অকেমূলযবান েিয 
উৎর্সর যিাযি বযবহার ও গর্বষণার মানর্ি উন্নেিরা জরুরী। এই সম্বর্ে University Grants Commission of India (UGC) ২০১৬ 
সার্ল এিকে কনর্দেিনা জাকর ির্রকছল যা ভঙারেবর্ষে এিকে গিন্দ্রীয় কিকজোল গর্বষণা রিপ োরিটরিি িাজর্ি অেযন্ত গবগবান ির্রকছল। 
UGC গয কনর্দেিনা কদর্য়কছর্লা ো হর্লা 

উন্মকু্ত কেন্দ্রীয় গবেষণা ক ার্ট াল এর প্রবয়াজনীয়তা 
িনি মকনরুল ইসলাম:  

https://www.facebook.com/librarianvoice/
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“The UGC Notification: (Minimum Standards in procedure for award of MPhil/ PhD degree Regulation, 2016) dated 5th May 2016 

mandates submission of electronic version of thesis and dissertation by the researchers in Universities with an aim to facilate open 

access to Indian thesis and dissertation to the academic community world-wide.” 

বাংলার্দি সরিারও এমন এিকে কনর্দেিনা বাংলার্দি কবশ্বকবদযালয় মঞ্জুকর িকমির্নর মাধ্যর্ম জাকর িরর্ে পার্র। এর মাধ্যর্ম বাংলার্দর্ি 
এিকে উম্নুক্ত গর্বষণা করর্পাকজেকর প্রকেষ্ঠার পি সুগম হর্ব।  UGC, India গয গর্বষণা করর্পাকজেকর প্রকেষ্ঠা ির্রর্ছ োর নাম হর্লা 
গিাধ্গগিা (Shodhganga)। Shodh িব্দকে সংসৃ্ককে ভঙাষা গির্ি এর্সর্ছ। যার অিে হল গর্বষণা ও অনুসোন এবং Ganga হল ভঙারে বর্ষের 
পকবত্র নদী,  যা ভঙারেীয় সভঙযো ও সংসৃ্ককের সর্গি অগিাগিীিভঙার্ব জকড়ে। সুোরাং বলা যায় গিাধ্গগিা হল ভঙারেীয় গর্বষণার এি প্রবাকহে 
রূপ।আজ পযেন্ত ( ১০ আগস্ট ২০১৯)  Shodhganga এ অন্তভঙুেক্ত সম্পূণের্লখয (full-text) গর্বষণাপর্ত্রর সংখযা ২৩৬৬৩৯,  গর্বষণাসার 
(Synopses) ৬৪৫০,  অংিেহণিারী কবশ্বকবদযালয়য় ৩৯৭ এবং MOU স্বাক্ষর িরা কবশ্বকবদযালয়র্য়র সংখযা ৪৭০ কে।  বেেমার্ন 
কবশ্বকবদযালয়গুর্লার্ে গিাধ্গগিার্ে অংিেহণ ও উচ্চকিক্ষায় এর অবদান অেযন্ত গুরুত্বপূণে ও িমবধ্েমান।প্রকেকনয়ে গর্বষিরা োর্দর 

গর্বষণাপর্ত্রর ই- ভঙাসেন গিাধ্গগিার্ে প্রিাি িরার প্রবনো কদনকদন বৃকি পার্ে। 

বাংলার্দর্ির কবশ্বকবদযালর্য়র অকধ্িাংি গর্বষণাপর্ত্রর ই- সংস্করণ না িািার িারর্ন গসগুর্লা এিকদর্ি গযমন সংরক্ষর্ণর অভঙার্ব নি হর্য় যার্ে অেকদর্ি 
এগুর্লা সর্বোচ্চ বযবহার কনকিে হর্ে না। ফ্র্ল দূরবেেী গিান বযবহারিারী োর্দর গর্বষণার িার্জ এই গর্বষণাগুর্লা োর্দর গর্বষণা িার্জ বযবহার 
িরর্ে পারর্ছ না। গযর্হেু আমার্দর গিান গিন্দ্রীয় গর্বষণা সংরক্ষণ গপােোল গনই। োই অকধ্িাংি কবশ্বকবদযালয় োর্দর গর্বষণা পত্র বই আিার্র বা 
কনজস্ব ওর্য়ব সাইর্ে সংরক্ষণ ির্র গরর্খর্ছ। োই গপপার গবসি গর্বষণাপত্রগর্লা এিকে গপােোর্ল সংরক্ষণ িরা সময় সার্পক্ষ বযাপার হর্ব োই এর্ক্ষর্ত্র 
েৃেীয় পর্ক্ষর সাহাযয গনওয়া গযর্ে পার্র।  ের্ব বাংলার্দি কবশ্বকবদযালয় মঞ্জুরী িকমিন এিকে কনর্দেিনামা জারী ির্র কবশ্বকবদযালর্য়র সিল গর্বষণাপর্ত্রর 
ই- সংস্করণ িকপ গিন্দ্রীয় গর্বষণা সংরক্ষণ গপােোর্ল জমািরার্ি আবকশ্যি িরর্ল এই গিন্দ্রীয় গর্বষণা সংরক্ষণ গপােোল দ্রুে সমৃি হর্ব। োহর্ল আমার্দর 
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গদর্ির কবশ্বকবদযালয় ও উচ্চের কিক্ষাপ্রকেষ্ঠানগুর্লার গর্বষণাপর্ত্রর কিকজোল সংস্করণ এবং স্বীিৃে গর্বষণার প্রারকিি সংর্ক্ষপ এবং গিান গিান গক্ষর্ত্র 
করসাচে ইন প্রর্েস (Research in progress) জানর্ে পারর্বা। বাংলার্দর্ির জােীয় গর্বষণা গপােেলকে হর্ব উন্মুক্ত গর্বষণা করর্পাকজেরী যা বাংলার্দর্ির 
গর্বষির্দর গর্বষণাপর্ত্রর এিকে উন্মুক্ত েিয ভঙান্িার  গযখার্ন গর্বষণাপত্র গুর্লা কনয়মাোকিি উপার্য় সংরক্ষণ ও কবেরণ িরা হর্ব। ের্ব ইহার 
সংরক্ষণ,  কবেরণ ও রক্ষণার্বক্ষণ বাংলার্দি কবশ্বকবদযালয় মঞ্জুরী িকমিন িেৃেি পকরচাকলে হর্ব। 

গর্বষণা হল পরীক্ষা,  পযের্বক্ষণ ও কসিার্ন্তর দ্বারা স্বীিৃে গিার্না সমস্যা সমাধ্ার্ন উপনীে কবর্িষ জ্ঞান। প্রকেকে গর্বষণায় প্রেযক্ষ বা পর্রাক্ষভঙার্ব 
হয় সমাজ গিকন্দ্রি। োই গর্বষণা সবেসাধ্ারর্ণর িাছ েুর্ল ধ্রার জর্ে এিকে গিন্দ্রী গর্বষণা গপােেল প্রকেষ্ঠ এখন সমর্য়র দাবী আমরা যে োড়াোকড় 
এই গপােোল প্রকেষ্ঠা িরর্ে পারর্বা েেই আমার্দর গর্বষির্দর সমাকজি দায়বিো বৃকি পার্ব। আন্তজোকেি স্থর্রও আমার্দর গর্বষণা েুর্ল ধ্রর্ে 
এিকে প্ল্ােফ্রম সৃকির পািাপাকি আমার্দর গর্বষির্দর আন্তজোকেি স্বীিৃকে সুকনকিে হর্ব। 

েিযসতূ্র:  

ক) About Shodhganga’’ https://shodhganga.inflibnet.ac.in/ 

খ) Patra, Sukata K and Das, Mousmi (2017). National Level ETD Efforts in ‘’Shodhganga’’ a platform of reserach output in Indian 

Universities: A Comparative study. ETD 2017: symposium 7-9 Aug 2017, Washington DC. 

 
 

অন্তরা আর্নায়ারঃ 

কিক্ষা মানুষর্ি অেিার গির্ি মুকক্ত গদয় এবং োর্দর জ্ঞান,  দক্ষো এবং মর্নাভঙাব কদর্য় সামর্নর কদর্ি অেগকের ক্ষমো। কিক্ষাই পার্র 
এিকে জাকের্ি সর্চেনোর সর্বোচ্চ স্তর্র কনর্য় গযর্ে। জর্ন্মর পরপরই এিকে মানুষ কিশু কহর্সর্ব কিক্ষালাভঙ শুরু ির্র গদয় যা আজীবন 
চলমান। এই কিক্ষালার্ভঙর গক্ষর্ত্র েন্থাগার কবকভঙন্নভঙার্ব হর্য় উঠর্ে পার্র সহায়ি কহর্সর্ব। ১৯৯৭ সার্ল হামবুর্গে পঞ্চম ইউর্নর্স্কা /  
িনকফ্কন্েয়া সভঙায় গ াষণাপত্র বলা হর্য়কছল গয,  " ইউর্নর্স্কার লাইর্েকর,  জাদু র্রর ঐকেহ্য এবং সাংসৃ্ককেি প্রকেষ্ঠানগুকলর্ি আজীবন গিখার 
প্রকিয়া এবং আধ্ুকনি নাগকরি কহসার্ব কিক্ষার স্থান এবং অংিীদার কহসার্ব িকক্তিালী িরা উকচে।“ 

আজীবন কিক্ষার সংজ্ঞাঃ 

আজীবন পড়ার্িানা বা গদালনা গির্ি িবর পযেন্ত গিখার কিক্ষাবযবস্থায় পুনরাবৃকির অবিাি গনই। আজীবন কিক্ষার উপর আরও এিান্ত 
দৃকিভঙকগি প্রকেফ্কলে িরর্ল গদখা যার্ব গয ো কবকভঙন্ন পকরর্বর্ি এবং পকরকস্থকে গির্ি কিক্ষার্ি স্বীিৃকে গদয়। আজীবন পড়ার্িানার আনুষ্ঠাকনি 

আজীবন কিক্ষায় েন্থাগার 
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কিক্ষাবযবস্থার িাঠার্মাকে পুনরাবৃি প্রকিক্ষর্ণর সার্ি সম্পকিেে,  ের্ব ো এিই কজকনস নয়। আজীবন এবং জীবনবযাপী কিক্ষার সুর্যাগ এবং 
পকরণকে আসর্ল এিকে ধ্ারণা। কিক্ষানীকে,  শ্রমবাজার নীকে,  কিল্প নীকে,  আঞ্চকলি নীকে,  কিল্প নীকে,  সামাকজি নীকে এবং সাংসৃ্ককেি 
নীকে,  সবই আজীবন কিক্ষার দ্বারা প্রভঙাকবে এবং আজীবন এবং জীবনবযাপী কিক্ষার জে োর্দর সবারই এিকে সাধ্ারণ দাকয়ত্ব রর্য়র্ছ। 
আজীবন কিক্ষার্ি জ্ঞান,  দক্ষো এবং দক্ষোর উন্নকের লর্ক্ষয এিকে চলমান কভঙকির্ে গহৃীে সমস্ত উর্েশ্যমূলি কিক্ষামূলি কিয়ািলাপ 
কহসার্ব সংজ্ঞাকয়ে িরা গযর্ে পার্র। একের্ে কিক্ষা ও প্রকিক্ষর্ণর কবকভঙন্ন রূপ রর্য়র্ছ গযগুর্লা আনুষ্ঠাকনি,  অপ্রাকেষ্ঠাকনি এবং অনানুষ্ঠাকনি। 
এই িাঠার্মাগুর্লার উপরই সমস্ত কিক্ষা এবং প্রকিক্ষর্ণর েিয অনুসোন িরার,  সকিয়ভঙার্ব এবং স্বাধ্ীনভঙার্ব জ্ঞার্নর কবিার্ির বযকক্তর 
দক্ষো কবিার্ির িার্জর পিকেগুকলর উপর কনভঙের ির্র।  

আজীবন কিক্ষার ধ্ারণার উদ্ভাবণঃ 

ইউর্রাকপয়ান িকমিন গমর্মার্রন্িাম আজীবন কিক্ষার এিকে নেুন উর্দযাগ কছল. ১৯৬০ সার্লর শুরুর কদর্ির ধ্ারণা " পুনরাবৃকি প্রকিক্ষণ বা recurrent 

training” গির্ি এর উদ্ভাবন বলা যায়। গসই সময়িার ধ্ারণা মর্ে, গিখার জে বযকক্তর কনর্জর প্রর্য়াজর্নর কদর্ি গখয়াল গরর্খ কনর্জর্ি উর্দযাগী হর্ে 
হর্ব। যকদও এই ধ্ারণাগুর্লা অস্পি ধ্ারণা কহর্সর্ব গির্ি গগর্ছ এবং গিৌিল কহর্সর্ব রুপান্তকরে হয়কন। এর পকরবর্েে পুনরাবৃি প্রকিক্ষণকে কিছু 
কনকদেি কিক্ষামূলি প্রকিক্ষর্ণ রুপ কনর্য়কছল ৬০ ও ৭০ এর দির্ি। ১৯৯৬ সার্ল যখন International Commission on Education for the 21st 

Century “Learning: the treasure within” করর্পােেকে UNESCO র িার্ছ গদয় েখন পুনরায় ১৯৮০ দির্ির গির্ষ এবং নব্বই দির্ির শুরুর্ে 
আজীবন কিক্ষার ধ্ারণাকের পুনরুত্থান  র্ে।িকমির্নর দৃকির্ে কিক্ষা হর্লা জ্ঞান এবং দক্ষো উন্নকের এিকে চলমান প্রকিয়াছ এছাড়াও 
প্রািকমিভঙার্ব একে বযকক্তগে উন্নয়ন এবং সম্পিে গর্ড় গোলার বযকেিমী উপায়। মাচে ২০০০ এ মার্স কলসবর্ন ইউর্রাপীয় িাউকিলর্ি অনুসরণ 
ির্র ইউর্রাপীয় িকমিন ইউর্রার্পর আজীবন কিক্ষার জে সুসংগে গিৌিল কবিার্ির লর্ক্ষয আজীবন কিক্ষার উপর এিকে স্মারিকলকপ তেকর 
ির্র।স্মারিকলকপকের উর্েশ্য সফ্ল িরর্ে অর্ক্টাবর ২০০০ এ Swedish EU presidency র অধ্ীর্ন ো অকফ্কসয়াল িরা হর্য়কছল। এর পর বযকক্তগে 
ও প্রাকেষ্ঠাকনি স্তর্র আজীবন কিক্ষা বাস্তবায়র্নর জে িলা-র্িৌিল কনর্য় ইউর্রার্প কবেিে শুরু হর্য়কছল যার ফ্লাফ্লকে বযবহৃে হর্য়কছল আজীবন 
কিক্ষা বাস্তবায়র্নর িমেপকরিল্পনা প্রস্তুে িরর্ে। এ নীকেগে উর্েশ্যগুকল,  সুকনকদেি উর্দযাগগুর্লাই ইউর্রার্প আজীবন কিক্ষার বাস্তবায়র্নর জে 
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মানদণ্ড উর্েখ ির্র। গমর্মার্রন্িাম অনুসার্র আজীবন কিক্ষা হল সমস্ত ধ্রর্ণর কিক্ষা এবং গিখার কবষয়গুর্লার্ি এিকে ছাোর কনর্চ কনর্য় আসা 
যায়। আজীবন কিক্ষার এ পদর্ক্ষপ ও নীকেগুর্লা বাস্তবায়র্নর অংিীদাকরর্ত্বর দায়বিো িাির্ব সদস্য গদি, ইউর্রাপীয় িকমিন মর্ধ্য,  সামাকজি 
অংিীদার,  বযবসায় ও প্রকিক্ষণ প্রকেষ্ঠান এবং কিক্ষা ও প্রকিক্ষর্ণর কবকভঙন্ন িাখার মর্ধ্য। সরিারী পযোর্য় এই সমকিে নীকে ও গিৌিলগুকলর 
কবিাি হর্ব। গমর্মার্রন্িার্মর গিন্দ্রকবন্দুর্ে ছয়কে মূল বােো রর্য়র্ছঃ জ্ঞানভঙুক্ত সমার্জ অংিেহর্ণর জে প্রর্য়াজনীয় দক্ষো অজেন এবং 
সবেজনীন ও অবযাহে অযার্ের্সর গযারাকন্ে প্রদান িরা যা বযকক্তর প্রািকমি দক্ষো বাড়ার্ে সহায়ি কহর্সর্ব অনুর্ময় হর্ব। কলসবর্ন পাাঁচকে নেুন 
প্রািকমি দক্ষোর িিা উর্েখ িরা হর্য়কছল – IT দক্ষো, কবর্দিী ভঙাষা, প্রযুকক্তগে পকরর্বি, উর্দযাক্তা এবং সামাকজি দক্ষো।মানবসম্পর্দ 
কবকনর্য়ার্গর মাত্রা বাড়ার্না। আজীবন কিক্ষার গক্ষর্ত্র নেনু উদ্ভাবর্নর ধ্ারাবাকহিো কনকিেিরণ এবং কিক্ষাদান অবযাহে রাখা। অপ্রাকেষ্ঠাকনি এবং 
অনানুষ্ঠাকনি গিখার উপায়গুকল উন্নে িরার লর্ক্ষয গাইর্িি এবং িাউর্িকলং এর মলূযায়ন গিখা গযন প্রর্েযর্ি নেনু ির্র গিখার  জে ভঙাল 

মার্নর ের্িযর অযার্েস কনকিে িরর্ে পার্র। 

লাইর্েকর এবং আজীবন কিক্ষা 

পাবকলি লাইর্েকরগুকল সাধ্ারণে আজীবন কিক্ষার 
পকরর্বির্ি লালন ির্র িার্ি। আজীবন কিক্ষার 
ভঙকবষ্যর্ের বযবস্থার কবিার্িও পাবকলি লাইর্েকরগুকল 
গমৌকলি ভঙূকমিা গরর্খ িার্ি েিয এবং জ্ঞার্নর সংস্থান 
ির্র। েিয ও গযাগার্যাগ প্রযুকক্ত ( আইকসকে)  এর কবিাি 
ইকেমর্ধ্য েিয গনেওয়ািে তেকরর কভঙকি তেকর ির্রর্ছ,  
এমনকি ক্ষুদ্র স্থানীয় পাবকলি লাইর্েকর এমনকি 
বযবহারিারীর্দর কবশ্ববযাপী ের্িযর সূত্রগুকলর্ে 
প্রর্বিাকধ্িার গদয়। পাবকলি লাইর্েকরগুকল িীভঙার্ব এই 
েিয অনুসোন এবং বযবহার িরর্ে পার্র এবং ের্িযর 
উৎর্সর মান কনধ্োরর্ণর জে প্রকিক্ষণ সরবরাহ ির্র 
িার্ি। সুেরাং,  পাবকলি লাইর্েকরগুকলর্ি এিকে 
গণোকিি জ্ঞান সমার্জর জে গুরুত্বপূণে পূবেিেে কহসার্ব 
গযাগয কহসার্ব বলা গযর্ে পার্র। এই পকরকস্থকের্ে 
েন্থাগারগুকল এবং গপিাদার েন্থাগাকরির্দর নেুন চাকহদা,  
গপিাগে িাজ এবং িার্জর অবস্থার সার্ি পকরবেেনও 
আনর্ে হর্ব। েন্থাগারগুকলর্ে সবেদা বযবহারিারীর্দর 

https://www.facebook.com/librarianvoice/


সেপ্টেম্বর েংখ্যা, ২০১৯, ভলিউম-০২ ইেযয-০২  

www.librarianvoice.org 

 

 

িাইপ্টেলরয়ান ভপ্টয়ে   
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেশাজীবীর কথা বপ্টি 
  

  

 
 

    
 
 

 

সেেবযপ্টক লভজজট  করুনঃ  

https://www.facebook.com/librarianvoice 
ইমেইমে য োগোম োগ করুনঃ librariansvoice@gmail.com 

 

ক্ষমোয়র্নর কদর্ি নজর রাখর্ে হর্ব। পাঠর্ির নেুন চাকহদা ও োর্দর চাকহদা পূরর্ণর জে েন্থাগারগুকলর গপিাদার গপ্রাফ্াইলগুকল িীভঙার্ব 
তেকর িরা উকচে গস সম্পর্িে আরও গর্বষণা এবং জ্ঞান প্রর্য়াজন। েন্থাগারগুকল োর্দর স্থানীয় এবং জােীয় ইকেহার্সর সার্ি কবকভঙন্ন 
সাংসৃ্ককেি অনুিার্নর আর্য়াজন িরর্ে পার্র। রাজননকেি,  অিেননকেি ও সামাকজি পকরকস্থকে েন্থাগারগুকলর্ি গযন প্রভঙাকবে না ির্র গসকদর্ি 
গখয়াল রাখর্ে হর্ব। 

েন্থাগার্রর পকরর্বর্ি আজীবন কিক্ষার সংস্ককৃে গর্ড় গোলার উপায়ঃ 

কিক্ষার জে ের্িযর দক্ষোর এই কিকজোল সংস্থান এবং পকরর্ষবাগুকল বযবহার্রর জে,  েিয সোনিারী এবং েন্থাগার বযবহারিারীর্দর 
গিখার জে কিছ ু েিয দক্ষোর এিকে গসে অজেন িরার পািাপাকি কিছ ু অভঙযাস এবং মর্নাভঙাব কবিাি িরা প্রর্য়াজন। আজীবন কিক্ষার 
গক্ষর্ত্র লাইর্েরী গপিাজীবীরা ইউর্নর্স্কার  " লাকনেং:  করর্সাসে ইনসাইি"  করর্পােে অনুসার্র,   নীর্চ প্রদি চারকে স্তির্ি প্রেীয়মান ধ্র্র পাঠির্দরর্ি 
সাহাযয িরর্ে পার্রন।  

১. কিখর্ে কিখুন ২. িরণ কিখুন ৩.  হর্ে গিখা,  এবং ৪. এিসার্ি িাির্ে গিখা 

জানর্ে গিখার অিে হ' ল পাঠির্দর অবশ্যই পকঠে কবষর্য়র দািেকনি এবং োকত্ত্বি কভঙকি সম্পর্িে প্রািকমি জ্ঞান িাির্ে হর্ব;  িরর্ে 
কিখার অিে সকিয় গিখা বা িরা দ্বারা গিখা;  যকদও গিখা মার্ন কভঙর্ড়র মুর্খামুকখ হওয়া বা গযাগয বযকক্ত হওয়া নয়;  এবং এিসার্ি 
িাির্ে গিখার অিে এিকে অংিীদাকর দৃকিভঙকগি গর্ড় গোলা এবং এিকে দলগে গচেনার্ি আত্মীিরণ িরা। প্রিৃেপর্ক্ষ,  কিক্ষািেীরা গয 
কিক্ষাগুকল প্রাপ্ত হয় গস কিক্ষার মূলয গদয় না অর্নর্িই। সুেরাং,  কবশ্বকবদযালয়গুকলর্ি অবশ্যই ইন্োরর্নর্ের প্রকে কিক্ষািেীর্দর দৃকিভঙকগি পকরবেেন 
িরর্ে হর্ব। এমন এিকে প্রজর্ন্মর মুর্খামুকখ আকছ এখন আমরা যারা কবশ্বাস ির্র গয বইগুকল কিক্ষার অপ্রচকলে সরঞ্জাম এবং েন্থাগারগুকল 
গিবল বইর্য়র সংেহিালা। েন্থাগারকবদ এবং অনুষর্দর কনভঙেরর্যাগযো এবং তবধ্ো কনধ্োরর্ণর জে সমার্লাচনামূলি কচন্তার প্রসার  োর্না 
জরুকর এই ইন্োরর্নে যুর্গ এবং ইন্োরর্নে বযবহার্রর কবপদগুকল কচকিে িরর্ে েরুণ গর্বষির্দর প্রর্রাকচে িরর্ে হর্ব যার্ে োরা এ কবষর্য় 
সর্চেন হর্ে পার্র। মূলে বইগুকল আমার্দর বেুর মেই গয পার্ি গির্ি কচন্তার উর্ন্মষ  োর্ে পার্র। কেকভঙ এবং ইন্োরর্নর্ের কবপরীর্ে বই এবং 
গরকিওগুকল এমন এিকে মাধ্যম যা িল্পনাগুর্লার্ি আর্রা প্রসেূ ির্র। েন্থাগার্রর পকরর্বর্ি আজীবন কিক্ষার সংসৃ্ককে গর্ড় গোলার জে কনর্ম্নাক্ত 
পদর্ক্ষপগুর্লা েহণ িরা গযর্ে পার্রঃ 

লাইর্েকর সহায়োর জে প্রকিক্ষণ ও কিউকে অযাকসস্টযান্েসঃ েন্থাগাকরির্দর আরও আনুষ্ঠাকনি,  োকত্ত্বি,  গর্বষণা কভঙকিি,  বা গিৌিলগে 
কবষয়গুকলর্ে েন্থাগারকের িাযেিাকরোর জে অপকরহাযে িরর্ে িাজ ির্র গযর্ে হর্ব। আনুষ্ঠাকনি কিক্ষার যর্িি উচ্চের কিকে অজেন ির্র 
েন্থাগারগুর্লার্ে কনর্য়াগ প্রাপ্তরা গন্থাগার পকরচালনা িরর্বন। যিাযি প্রকিক্ষর্ণর মাধ্যর্ম েন্থাগার সহায়িরা গবকিরভঙাগ ক্লার্য়র্ন্ের গরফ্ার্রি 
প্রশ্নগুকল পকরচালনা িরর্ে পারর্বন। পাঠাগার সহিারীরা গর্বষণায় অন্তভঙুেক্ত কবষয়গুর্লা েদারকির দাকয়ত্ব পালন িরর্ল গসগুর্লা গপিাদারী 
বর্ল কবর্বকচে হর্ব। গেির্নালকজিাল পকরবেের্নর বেেমান গকের্ে েন্থাগারগুকলর্ে েন্থাগার সহায়ির্দর িমবধ্েমান জকেল কবষয় সম্পর্িে ধ্ারণা 
িািা জরুকর। পকরর্ষবার স্তর,  মান কনয়িণ,  সমর্য়র প্রকেশ্রুকে এবং সময়সূচীও পাঠর্ির অভঙযার্স পকরবেেন আনর্ব। েন্থাগাকরিরা প্রকিক্ষণ 
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িমেসূচীর্ে অংিেহণ িরর্ে পার্র এবং পরস্পর্রর মর্ধ্য োর্দর জ্ঞানগুর্লার্ি কবেরণ িরর্ে পার্র। েন্থাগার বযবহারিারীর্দর জে গদওয়া পকরর্ষবার 
মার্নর পািাপাকি েন্থাগাকরির্দর কবশ্বাসর্যাগযো বাড়ার্ে হর্ব। প্রকিক্ষর্ণর প্রকে েহণর্যাগয পকরর্বি প্রর্য়াজন যা প্রকিক্ষণ এবং আজীবন 
কিক্ষার এিকে িকক্তিালী প্রাকেষ্ঠাকনি সংসৃ্ককে সমিেন ও কবিাি িরর্ে পার্র। 

প্রকিক্ষণ এবং সাংগঠকনি সংস্ককৃেঃ েন্থাগার কিক্ষা গপ্রাোমগুকলর কবষয়বস্তুর গচর্য় প্রসর্গির কদর্ি মর্নাকনর্বি িরার প্রর্য়াজনীয়ো গবর্ড় গগর্ছ 
যার মূল িারণ কবষয়বস্তু কবর্িষ প্রযুকক্তগে দক্ষো- গসে যা েিয গপিাদারর্দর- এে দ্রুে পকরবেের্ন বাধ্য িরর্ছ।েন্থাগার্র আজীবন কিক্ষার জে 
সর্বোপকর এমন এিকে সংসৃ্ককে গর্ড় েুলর্ে হর্ব যা সব বয়র্সর পাঠি বা কনকদেি গগািীর চাকহদা পূণে িরর্ে সক্ষম হয়। 

গয গিানও জাকের আসল িকক্ত োর অিে বা প্রািৃকেি সম্পদ নয়;  বরং ো এর মানব সম্পদগুকলর সার্ি কনকহে। সুেরাং গয 
জাকে োর মানবসম্পর্দ নজর রার্খ োরা িার্ি এিধ্াপ একগর্য়। এিইভঙার্ব জ্ঞান এবং ের্িযর মূলযও বযবহৃে হয়। জ্ঞানর্ি িার্জ লাগার্নার 
জে কেনকে স্তি হল কিক্ষা,  েিয স্বাক্ষরো এবং আজীবন কিক্ষা। জ্ঞান এবং েিয সংরক্ষণ এবং পকরর্বিন ির্র মানব অেগকের্ে 
েন্থাগার ও েিয সংস্থাগুকল গুরুত্বপূণে ভঙূকমিা পালন িরর্ছ। েন্থাগার এবং েিয গপিাদাররা বযবহারিারী- গিকন্দ্রি এবং কবর্িষজ্ঞ- সহায়োযুক্ত 
হাইকেি লাইর্েকরগুকল কবিাি িরর্ে পার্রন। যকদ আমরা সেযই জাকে গঠর্ন প্রকেশ্রুকেবি হই ের্ব আমার্দর অবশ্যই েন্থাগারগুকলর্ে নজর 
কদর্ে হর্ব। প্রিাগে কিক্ষার এিকে ঐকেহ্যগে ও কবস্তর পিকের মর্ধ্য েন্থাগারগুকলর মর্ধ্য পািেিয তেকর িরার সিাবনা রর্য়র্ছ। প্রিাগে 
কিক্ষার পািাপাকি লাইর্েকরগুকলর্িও আজীবন কিক্ষার গিাষাগার কহর্সর্ব সামাকজিভঙার্ব অন্তভঙুেক্ত িরা আসর্ল সমর্য়র দাকব। এছাড়াও েিয 
অনুসোর্নর গক্ষর্ত্র গপিাদার কদিকনর্দেিনা সরবরাহ ির্র প্রর্েযির্ি আজীবন কিক্ষার গযাগয ির্র গর্ড় গোলা সিব। আমার দৃকির্ে োর্দর 
অবশ্যই গশ্রকণিক্ষ এবং প্রচকলে পাঠযপুস্তর্ির পকরপূরি িরা উকচে। 

েিযসূত্রঃ  

১. The Role of Libraries in Lifelong Learning: Final report of the IFLA project under the Section for Public Libraries, Edited by 

Britt Marie Häggström 

২. Education, Information Literacy and Lifelong Learning: Three Pillars of Nation Building in the Emerging Knowledge Society by 

Jagtar Singh and Dilara Begum 

৩. Developing a culture of lifelong learning in a library environment, by Nunzia Bettinsoli Giuse et al. 
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IFLA- WLIC আন্তজোকেি সর্েলন ২০১৯ অনুকষ্ঠে 
এলকভঙ গিস্ক:   

কবশ্ববযাপী েন্থাগার গপিাজীবীর্দর অেেম সংগঠন IFLA ‘র ৮৫ েম IFLA WLIC আন্তজোকেি সর্েলন 
২৪-৩০ আগস্ট েীর্সর রাজধ্ানী এর্ির্ি অনুকষ্ঠে হর্য়র্ছ। একে IFLA ’র বাকষেি ফ্ল্যাগকিপ গপ্রাোম 
যার এবার্রর প্রকেপাদয কছর্লা “Libraries: dialogue for change”.  

এর্ির্ির The Megaron Athens International Conference Centre এ অনুকষ্ঠে আন্তজোকেি এই 
সর্েলর্নর আনুষ্ঠাকনি উর্দ্বাধ্ন ির্রন বেেমান IFLA গপ্রকসর্িন্ে গলাকরয়া গপর্রজ গসলর্মরন (Gloria 

Pérez-Salmerón)।  এবার্রর সর্েলর্ন বাংলার্দি হর্ে চারজন েন্থাগার গপিাজীবী অংিেহণ ির্রন।   

এবার্রর সর্েলর্ন ১০২ কে গদর্ির প্রায় ৩০০০ এরও গবকি েন্থাগার গপিাজীবী অংিেহণ ির্রন। সর্েলর্নর 
২৭৮ কে গসির্ন প্রায় ৬০০ কের অকধ্ি গপপার উপস্থাপন িরা হয়।  গসিনগুর্লার্ে IFLA ‘র পরবেেী 
বছর্রর িাযেিম এবং েন্থাগার গপিার্ি একগর্য় কনর্ে কবকভঙন্ন গদি গির্ি আগে গিকলর্গের্দর 
অংিেহর্ণ নানাকবধ্ কসিান্ত েহণ হয়। সর্েলর্নর গপাস্টার গসির্ন বাংলার্দি সহ এিাকধ্ি গদর্ির কবকভঙন্ন 
কবষর্য়র উপর প্রায় ১৯৮ কে গপাস্টার উপস্থাকপে হয়।   

lFLA WLIC 2019 োিনাল িকমকের গচয়ার কহর্সর্ব কছর্লন যিাির্ম Mrs. Christina Kyriakopoulou, Vice President - Association of 

Greek Librarians and Information Scientists, Dr. Filippos Tsimpoglou, Director General - National Library of Greece এবং Mrs. 

Alexandra Papazoglou, President - Association of Greek Librarians and Information Scientists & Director of the Libraries of the 

Hellenic American Educational Foundation. সর্েলর্নর প্রধ্ান পৃষ্ঠর্পাষি কছর্লা Stavros Niarchos Foundation.  
 
সর্েলর্ন অোে িমেসূচীর মর্ধ্য কছর্লা লাইর্েরী েুযর, একেকবিন ও সাংসৃ্ককেি অনুষ্ঠান।  এবার্রর সর্েলর্নর উর্েখর্যাগয স্পির্রর মর্ধ্য কছল OCLC, 

EBSCO, bibliotheca, ISSN International Centre, Bank of Greece, LexisNexis, IEEE Xplore সহ অোে।  পুর্রা সর্েলনকে লাইফ্কিকমং 
গসবার মাধ্যর্ম কবশ্ববযাপী প্রচার িরা হয়।  
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উর্েখয, IFLA ‘র প্রিম সর্েলন ১৯২৮ সার্ল ইোলীর গরার্ম অনুকষ্ঠে হয়।  IFLA‘র পরবেেী ৮৬ েম িংর্েস ২০২০ আয়ারলযার্ন্ির রাজধ্ানী িাবকলর্ন 
১৫-২১ আগস্ট অনুকষ্ঠে হর্ব।  গরকজর্িিন কবষর্য় সিল েিয পাওয়া যার্ব এখার্ন https://2019.ifla.org/                    

[সূত্রঃ IFLA ওর্য়বসাইে] 
 

 
 

যাদবপুর কবশ্বকবদযালয় েন্থাগার কবজ্ঞান কবভঙার্গর কিক্ষািেীর্দর কবর্ক্ষাভঙ  

অকরকজৎ দাস,  গিালিাো:  কিক্ষির্দর সন্মান 
কফ্করর্য় গদওয়ার দাবীর্ে যাদবপুর কবশ্বকবদযালর্য়র 
েন্থাগার ও েিযকবজ্ঞান কবভঙার্গর কিক্ষািেীরা 
কবর্ক্ষাভঙ ির্রর্ছ। উক্ত কবভঙার্গর প্রায় গদড় 
িোকধ্ি কিক্ষািেী এই কবর্ক্ষার্ভঙ অংিেহণ ির্র 
িযাম্পাস প্রদকক্ষণ ির্র। োরা োর্দর কিক্ষির্দর 
সন্মান কফ্করর্য় গদবার দাবীর্ে কবকভঙন্ন গলাগান 
কদর্ে িার্ি।  উর্েখয গয,  মাস ির্য়ি আর্গ 
যাদবপুর কবশ্বকবদযালর্য়র েন্থাগার কবজ্ঞান কবভঙার্গ এি 
কিক্ষর্ির কবরূর্ি এি ছাত্র জাকেগে তবষমযমূলি 

আচরর্ণর অকভঙর্যাগ গোর্ল। এর গপ্রকক্ষর্ে অবসরপ্রাপ্ত এি কবচারপকের্ি প্রধ্ান ির্র এিকে েদন্ত িকমকে গঠন িরা হয় | েদন্ত 
িকমকে যা কনর্য় এখনও িাজ িরর্ছ। এর মর্ধ্য এিদল ছাত্র  িমেসকমকের (ইকস) তবঠি চলািালীন কবচারকবভঙাগীয় েদন্ত 
িকমকে গভঙর্ে গদওয়া এবং অকভঙযুক্ত কিক্ষির্ি বকহস্কার ও কবভঙার্গর অে কেন জন কিক্ষির্ি অকভঙর্যাগিাকর ছার্ত্রর খাো 
গদখা গির্ি কবরে রাখার দাকবর্ে ইকস সদস্যর্দর ক র্র রার্খ |  গুকে ির্য়ি কিক্ষািেীর্দর এমন আচরর্ণর েীে সমার্লাচনা ির্র 
কিক্ষি সকমকে- জুো। জেুা জানায়, এভঙার্ব কিক্ষির্দর অসোন িরর্ল মগিলবার গির্ি ক্লাস বয়িে িরর্বন োরা। জুোর অনড় 
অবস্থার্নর ফ্র্ল কনর্জর্দর দাকব গির্ি সর্র আর্স কিক্ষািেীরা। এরপর েন্থাগার কবজ্ঞান কবভঙার্গর সাধ্ারন কিক্ষািেীরা কবভঙার্গর 

https://www.facebook.com/librarianvoice/
https://2019.ifla.org/
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কিক্ষির্দর সোন কফ্করর্য় গদওয়ার দাকবর্ে আর্দালর্ন নার্ম। োরা পূর্বের অকভঙর্যাগর্ি কভঙকিহীন দাবী ির্র সহ-উপাচাযে কচরঞ্জীব 
ভঙট্টাচাযের্ি স্মারিকলকপ ির্র। োর্দর অকভঙর্যাগ এ ‘অপপ্রচার্রর’ ফ্র্ল ছাত্র-কিক্ষি সম্পিে খারাপ হর্ে এবং েন্থাগার কবজ্ঞান 
কবভঙার্গর ভঙাবমূকেে নি হর্ে। কিক্ষািেীরা দ্রুে কবচার কবভঙাগীয় েদন্ত করর্পােে প্রিাি িরার আকজে জানান এবং  অকভঙর্যাগিারী 
ছার্ত্রর কবচার দাবী ির্র। অবর্ির্ষ সাধ্ারণ ছাত্র- ছাত্রীর্দর েীে অসর্ন্তার্ষর মুর্খ গে ৪ গসর্েম্বর, ২০১৯ োকরর্খ 
অকভঙযুক্ত ছাত্রকে োর অকভঙর্যাগকে প্রেযাহার িরর্ল ছাত্ররা কবর্ক্ষাভঙ িমেসূচী প্রেযাহার ির্র। 

 
 
প্রাচীনিাল গির্ি আজ অবকধ্ জ্ঞার্নর গপছর্ন ছুের্ছ মানুষ। আধ্ুকনি প্রযুকক্তর িলযার্ণ বেেমার্ন মানুষ চাইর্লই খুব সহর্জ গজর্ন কনর্ে পার্র অসংখয েিয। 
কিন্তু প্রাচীনিার্ল কবপলু েিযভঙাণ্ডার হার্ের নাগার্ল গুকছর্য় রাখা এে সহজ বযাপার কছল না। নানা যুর্ি কচন্তা আর আদিের্ি মুর্ছ গফ্লার জে কনমেম 
ধ্বংসযর্জ্ঞর লক্ষযবস্তু হর্য়র্ছ প্রাচীন লাইর্েকরগুর্লা। পৃকিবী গির্ি হাকরর্য় যাওয়া এমন ির্য়িকে লাইর্েকর কনর্য় কলর্খর্ছন আরফ্ােুন নাকবলা। 
 
দয লাইর্েকর অব আর্লোকন্দ্রয়া 
আর্লোকন্দ্রয়ার এই কবিাল লাইর্েকরকে তেকর হয় ২৯৫ কিস্ট পূবোর্ব্দ। ইকেহার্স এর পকরকচকে ‘সবেজনীন’ লাইর্েকর নার্ম। এই লাইর্েকরর্েই যাোয়াে 
কছল কবশ্বর্সরা পকণ্ডের্দর। োরা এখার্ন আসর্েন,  পড়ার জে এখার্ন কছল হাজার হাজার বই,  োরা োর্দর মে প্রিাি িরর্েন। ইকেহাস,  আইন,  
কবজ্ঞান,  গকণে এবং পা-ুকলকপ কমর্ল প্রায় ৫ লাখ পৃষ্ঠার েিয সংরকক্ষে কছল এই লাইর্েকরর্ে। গসই প্রাচীন সময় গির্িই এই লাইর্েকরর্ি কবর্বচনা িরা 
হর্ো মহামূলযবান কহর্সর্ব। কমসরীয় সরিার্রর গদওয়া বৃকির্ে অর্নি পকণ্ডে শুধ্ু পড়ার্িানা এবং েিয সংেহ িরর্ে পারর্বন বর্ল এই লাইর্েকরর 
আকেনায় গির্ি গযর্েন! এই দর্ল িাকমল কছর্লন ইউকক্লি এবং আকিেকমকির্সর মর্ো পকণ্ডেরাও! কবপলু ের্িযর ভঙাণ্ডার এই লাইর্েকরকের মৃেযু িীভঙার্ব 
হর্য়কছল োর জবাব আজও অজানা। ধ্ারণা িরা হয়,  ৪৮ কিস্ট পূবোর্ব্দ ত্রর্য়াদি ের্লকমর সর্গি আর্লোন্দ্রার যুি চলার সময় জুকলয়াস কসজার এর্ে 
আগুন লাকগর্য় গদন। ের্ব অর্নি ইকেহাসকবদ মর্ন ির্রন,  এিকে মাত্র অকিিাণ্ড কবিাল এই লাইর্েকরর্ি ধ্বংস ির্র কদর্ে পার্র না। আর্রিকে কবর্িষজ্ঞ 
দল মর্ন ির্র,  ২৭০ কিস্টার্ব্দ লাইর্েকরকে গরামান সম্রাে অর্রকলয়ার্নর রাজর্ত্বর সময় ধ্বংস হর্য় গগর্ছ। আবার অর্নর্ির মর্ে,  চেিুে িোব্দীর 
িাছািাকছ গিার্না এি সময় একে ধ্বংস হয়। একে ধ্বংর্সর গপছর্নর  েনা যাই গহাি না গিন,  স্থাপেয এবং কিক্ষার কদি কদর্য় ‘দয লাইর্েকর অব 
আর্লোকন্দ্রয়া’ ইকেহার্সর অেেম অজেন। 
 
কভঙলা অব দয পযাকপরাই 
আধ্ুকনি সমর্য় কের্ি িািা অর্নিগুর্লা লাইর্েকরর মার্ঝ এিকে এই ‘কভঙলা অব দয পযাকপরাই’। দকক্ষণ ইোকলর এরর্িালার্নার্ে এই লাইর্েকরকে অবকস্থে। 
এই জায়গার প্রাচীন নাম কছল হারকিউকলয়াম (প্রাচীন গরামান িহর)। ১৭৫২ সার্ল প্রত্নতোরিকপেি এিকে দল এই লাইর্েকরকে খুাঁর্জ পাওয়ার পর এর নেুন 
নামিরণ িরা হয়। গরামানর্দর সমর্য় পুর্রা হারকিউকলয়াম িহর্রর মার্ঝ এই ভঙবনকের্ি সবর্চর্য় আিষেণীয় এবং আকভঙজােযপূণে কছল। ভঙবর্নর আিষেণীয় 

প্রাচীন িাইপ্টেলরগুপ্টিার করুণ েলরণলি 
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সব স্থাপেযির্মে এই আকভঙজােয ফ্রু্ে ওর্ঠ। ভঙবর্নর গদয়ার্ল রর্য়র্ছ অসাধ্ারণ সব কিল্পিমে,  রর্য়র্ছ গোঞ্জ,  মার্বের্লর তেকর নানা মূকেের সংেহ। কনখুাঁে 
িার্জর এই কিল্পিমেগুর্লার্ি বলা হয় কেি আর গরামানর্দর ির্র যাওয়া সবর্চর্য় মলূযবান িাজ। এই লাইর্েকরকের্ি গিার্নাভঙার্বই লাইর্েকর বলা গযে 
না। এিসময় একে কছল জুকলয়াস কসজার্রর শ্বশুর লুকসয়াস িালপুরকনয়াস কপর্সা কসর্জাকনয়ার্সর বাকড়। ৭৯ কিস্টার্ব্দ ইোকলর মাউন্ে কভঙসুকভঙয়ার্স 
অিযুৎপার্ের ফ্র্ল হারকিউর্লকনয়াম িহর ৩০ কমোর পযেন্ত ছাইর্য় গের্ি যায়। ১৭৫০ গির্ি ১৭৬৫ সাল সমর্য়র মার্ঝ িালে ওর্য়বার্রর েত্ত্বাবধ্ার্ন খনন 
ির্র লাইর্েকরকে খুাঁর্জ গবর িরা হয়। এই লাইর্েকর কেি এবং গরামানর্দর অর্নি অসাধ্ারণ িাজর্ি এিসর্গি ধ্র্র গরর্খর্ছ। ভঙয়াবহ গসই কবপযের্য়র 
পরও লাইর্েকরর্ে িািা প্রায় ১৮০০কে পৃষ্ঠা উিার িরা সিব হর্য়কছল। আর এ িারর্ণই খননিার্জর পরই এর এমন নামিরণ িরা হয়। হারকিউকলয়ার্মর 
অর্নি ভঙবন এখর্না মাকের কনর্চ। ের্ব গসই কবপযের্য় ভঙস্মীভঙূে হওয়া কিছু ভঙবর্নর েুির্রা েুির্রা অংি দিেির্দর গদখার্নার জে কবকভঙন্ন জায়গায় রাখা 
আর্ছ। এর মার্ঝ গনপলস-এর োিনাল আকিেওলকজিযাল কমউকজয়ার্মও কিছু কনদিেন রর্য়র্ছ। 
 
দয রয়যাল লাইর্েকর অব আশুরবাকনপাল 
দয রয়যাল লাইর্েকর অব আশুরবাকনপালর্ি বলা হয় কবর্শ্বর প্রিম লাইর্েকর অিবা কবর্শ্ব কের্ি িািা সবর্চর্য় পুরর্না লাইর্েকর। লাইর্েকরকে এিদল 
প্রেœোকত্ত্বি আকবষ্কার ির্রন যখন োরা কনর্নর্ভঙ (বেেমার্ন কুয়ুনজিু) িাজ িরকছর্লন। সপ্তম িোব্দীর্ে আকিকরয়ান িাসি আশুরবাকনপাল ‘রাজিীয় 
কচন্তা’র এই লাইর্েকরকে প্রকেষ্ঠা ির্রন। এই লাইর্েকরকের্ে ৩০ হাজার পাির্রর ওপর কিউকনফ্র্মে গলখার এি কবিাল সংেহ আর্ছ। মজার কবষয় হর্ে,  
এই পািরগুর্লার্ি এর্িিকে কনকদেি কবষয় অনুসার্র সাজার্না হর্ো। এগুর্লার গবকিরভঙাগই রাজিীয় আদালর্ে বযবহার িরা হর্ো। এগুর্লার্ে 
কগলগার্মর্ির ৪ হাজার বছর বয়সী মহািার্বযর সাকহর্েযও গখাকদে হর্য়র্ছ। এই লাইর্েকরর্ে কবকভঙন্ন কবষর্য়র কবপলু সংরক্ষণ কবকস্মে িরার মর্ো। এখার্ন 
কচকিৎসা,  পুরাণিাস্ত্র,  সংগীে,  কবজ্ঞান,  সাকহেয এবং ভঙূর্গালকবদযার কবিাল সংেহ আর্ছ। প্রাচীনিার্ল আশুরবাকনপার্লর এই লাইর্েকরর্ে িািা 
বইগুর্লা কদর্য়ই আধ্ুকনি কবদযার অনুিীলন হর্ো। দয গাকিেয়ান পকত্রিার ‘সভঙযোয় অবদান’ কবষয়ি এিকে প্রকের্বদর্ন বলা হর্য়কছল,  এই লাইর্েকরকে 
প্রকেষ্ঠা ির্রন এিজন িকক্তিালী এবং কনদেয় রাজা। কেকন খুব িম সমর্য়র জে সম্রাে পর্দ বহাল কছর্লন। কনমেমোর নকজর োর গবকি হর্লও কেকন এিজন 
অসাধ্ারণ সম্রাে কছর্লন। প্রকের্বদনকের্ে আরও বলা হয়,  আকিকরয়ান কিছু কচত্র এে ভঙয়াবহভঙার্ব প্রদকিেে কছল গয গসখার্ন কনযোেন,  গণহেযা,  মুখ 
গির্ি োন কদর্য় কজহ্বা গবর ির্র গফ্লাসহ আরও ভঙয়ংির কনমেমোর িিা কছল। অেযাচার্রর মাত্রা এে েীে হওয়ার পরও সম্রাের্ি মর্ন রাখা হয় শুধ্ ু
সাকহেয আর জ্ঞানাজের্ন োর কবপলু অবদার্নর িিা গভঙর্ব। বযাকবলন সংলি রাজযসমহূ গির্ি কেকন প্রচরু পকরমার্ণ বই লুে ির্রকছর্লন। োর অকধ্িৃে 
িাজসমূহ বেেমার্ন লন্ির্নর কেকেি কমউকজয়ার্ম যপত্নি সর্গি সংরক্ষণ িরা আর্ছ। 
 
দয লাইর্েকর অব পারগামাম 
বেেমার্ন বারগামার্ে অবকস্থে আধ্ুকনি োকিেি িহর এনার্োকলয়ার পারগামাম। একে কেি যুর্গর অেেম গুরুত্বপূণে িহর কছল। সাংসৃ্ককেিভঙার্ব িহরকে 
অর্নি সমৃি কছল। িহর্র িািা অসাধ্ারণ আর বযাপি কবস্তৃে লাইর্েকরই োর প্রমাণ। কিস্টপূবে েৃেীয় িোব্দীর্ে আিাকলদ রাজবংর্ির রাজা কদ্বেীয় 
ইকমকনর্সর িাসনিার্ল িহরকে প্রিাসকনি গিন্দ্র কহর্সর্ব পকরকচকে লাভঙ ির্র। এই রাজার অধ্ীর্নই পারগামাম মযাকসর্িাকনয়ার সর্গি সম্পিে কছন্ন ির্র এবং 
গরামান প্রজাের্ির সর্গি এির্জাে হয়। দয লাইর্েকর অব পারগামাম কবকভঙন্ন কবষর্য়র ওপর প্রায় দুই লাখ পৃষ্ঠার এি কবিাল সংেহিালা। িহর্র গস সময় 
বাস িরে প্রায় ২ লাখ মানুষ। োর্দর কছল পারগামার্মর দারুণ সব কিল্পিমে,  মূকেে আর স্থাপেযিমে। লাইর্েকরকে এিকে গুরুত্বপূণে ধ্মেীয় গিন্দ্রও কছল। 
কনউ গেস্টার্মর্ন্ে প্রিাকিে সােকে কগজোর অেেম কহর্সর্ব এর নাম উর্েখ আর্ছ। ১৩৩ কিস্টপূর্বের কদর্ি,  পারগামার্মর কনয়িণ কছল গরামান 
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করপাবকলির্দর ওপর। পরবেেী সমর্য় মধ্যযরু্গ এো অর্োমযান সাম্রার্জযর হার্ে পর্ড়। প্রাচীন েন্থিার কপ্ল্কন দয এল্ডার্রর মর্ে,  আর্লোকন্দ্রয়া লাইর্েকরর 
পািাপাকি দয লাইর্েকর অব পারাগামাম এেোই কবখযাে হর্য় ওর্ঠ গয দুই লাইর্েকরর মার্ঝ ‘েীে প্রকের্যাকগো’ চলকছল। ের্িযর কবিাল ভঙাণ্ডার তেকর 
িরর্ে দুই পক্ষই বই সংেহ িরার এমন গনিায় কছল গয কচন্তা আর সমার্লাচনায় োরা দুকে দর্ল কবভঙক্ত হর্য় পর্ড়। প্রকেদ্বন্দ্বী দুই লাইর্েকরর অকভঙর্যার্গর 
িারর্ণ উর্িজনা এেো উচ্চোয় গপৌাঁর্ছকছল গয,  লাইর্েকরর ক্ষকে হর্ব এমন আিঙ্কায় কমসর্রর ের্লকমি রাজবংি পারগামার্ম পযাকপরার্সর রপ্তাকন বে 
ির্র গদয়। িহর িাউকিলর্রর স্ত্রী গফ্ল্কভঙয়া গমকলর্েি পারগামার্মর এিজন নাগকরি কহর্সর্ব লাইর্েকরর জে গবি সহায়ি ভঙূকমিা গরর্খকছর্লন। গরামান 
সম্রাে হাকদ্রয়ার্নর এিকে মূকেে কেকন লাইর্েকরর্ে উপহার কহর্সর্ব কদর্য়কছর্লন। মযািার্িাকনয়ান সম্রাে মািে অযান্থকন কক্লওর্পট্রার কবর্য়র্ে উপহার কহর্সর্ব ২ 
লাখ বই কদর্য়কছর্লন লাইর্েকরর জে। লাইর্েকর অব আর্লোকন্দ্রয়ার মর্ো অর্নি বই কছল এখার্ন। সমর্য়র সর্গি সর্গি এই লাইর্েকর হর্য় ওর্ঠ অেেম। 
গিউ গিউ বর্লন,  জুকলয়াস কসজার ৪৮ কিস্টপূর্বে প্রিম গহৃযুর্ির সময় এই লাইর্েকরকে পুকড়র্য় গদন। আবার িারও িারও মর্ে লাইর্েকরকে ধ্বংর্সর 
সময় ২৭০-২৭৫ কিস্টার্ব্দর কদর্ি,  ওর্রকলয়ানর্দর আিমর্ণর সময়। 
 
দয ইমর্পকরয়াল লাইর্েকর অব িিেযাকন্ের্নাপল 
িিেযাকন্ের্নাপর্লর অকভঙজাে লাইর্েকরর গবকিরভঙাগই রহস্য গ রা। ইকেহাসকবদর্দর মর্ে,  কবকভঙন্ন সমর্য়র গয েিযগুর্লা ক্ষয় হর্য় যাওয়ার সিাবনা কছল 
গসগুর্লা সকঠিভঙার্ব সংরক্ষর্ণর জেই একে প্রস্তুে িরা হয়। ৩৫৭ কিস্টার্ব্দ িিেযাকন্ের্নাপর্লর সম্রাে কদ্বেীয় িিেযাকন্েয়াস অকভঙজাে এই লাইর্েকরকে 
তেকরর কসিান্ত গনন। পযাকপরার্সর চাইর্ে গবকি গেিসই হওয়ায় ওই লাইর্েকরর্ে জুকিও-কিস্টান ধ্মেেন্থগুর্লা সংরক্ষর্ণর জে গভঙলাম (বাছুর্রর চামড়া) 
সংেহ িরা হর্ো। সম্রাে কদ্বেীয় িিেযাকন্েয়ার্সর শুধ্ ু ধ্মেীয় ের্ন্থর প্রকে আেহ গবকি িাির্লও এই অকভঙজাে লাইর্েকরর্ে কেি এবং গরামানর্দর 
জ্ঞানাজের্নর জে প্রচরু বই এবং পৃষ্ঠা সংরক্ষণ িরা কছল। প্রাচীন কেস গির্ি সংগৃহীে গযসব েিয আজও কের্ি আর্ছ গসগুর্লা িিেযাকন্ের্নাপর্লর অকভঙজাে 
লাইর্েকরর মূল পান্িুকলকপগুর্লার অনুকলকপ। 
 
দয লাইর্েকর অব একরস্টেল 
‘দয লাইর্েকর অব একরস্টেল’ হর্ে কিস্টপূবে প্রিম িোব্দীর কদর্ি তেকর হওয়া সাকহেয প্রকেষ্ঠানগুর্লার মর্ধ্য অেেম। একরস্টেল এখার্ন ইকেহার্সর 
প্রভঙাবিালী দািেকনির্দর কবষর্য় জানর্েন এবং কিক্ষািেীর্দর জানার্েন। একরস্টের্লর মেৃুযর প্রায় ৩০০ বছর পর িযার্বা গিাকনিযাল নার্ম এি কবকিি 
ভঙূর্গালকবদ োর ‘কজওেযাকফ্য়া-১৩,  ১,  ৫৪-৫৫ গে বর্লন,  ‘আকম যেদূর জাকন একরস্টেল এমন এিজন বযকক্ত কছর্লন যার বই সংের্হর সংখযা গদর্খ 
কমসর্রর রাজারা কির্খর্ছন িীভঙার্ব লাইর্েকর গগাছার্ে হয়।’ একরস্টের্লর মৃেযুর পর,  প্রকেষ্ঠানকে কিওফ্রাসোসর্ি দান ির্র গদওয়া হয়। মৃেযুর আর্গই 
একরস্টেল জানর্ে গপর্রকছর্লন োর গর্ড় গোলা লাইর্েকরর্ে নজর রর্য়র্ছ আিাকলদ রাজর্ত্বর। োরা একে লেু ির্র গপরাগামার্মর লাইর্েকরর্ে কনর্য় 
যাওয়ার িিা ভঙাবকছল। যখন একরস্টেল মারা যান এবং প্রকেষ্ঠানকে নেুন মাকলর্ির হার্ে চর্ল যায়,  েখনই কসিান্ত হয় লাইর্েকরর সমস্ত সংেহ লুকির্য় 
রাখা হর্ব এবং মাকের কনর্চ সুরকক্ষে রাখা হর্ব। দুভঙোগযজনিভঙার্ব,  মহৎ এ প্রর্চিার পরও অর্নি বই আদ্রেোর িারর্ণ নি হর্য় যায় এবং সংের্হর বাকি 
বইগুর্লা এর্পকলির্নর কেওর্সর িার্ছ কবকি ির্র গদওয়া হয়। 
 
দয কিওলকজিযাল লাইর্েকর অব িযাসাকরয়া মাকরকেমা 
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৬৩৮ কিস্টার্ব্দ আরবর্দর আিমর্ণ যখন একে ধ্বংস হয়। োর আর্গ,  কফ্কলকস্তর্ন িযাসাকরয়া মাকরকেমার এই ‘আধ্যাকত্মি লাইর্েকর’গে প্রাচীন কিস্টান 
এবং কজউস সমর্য়র কগজোর স্থাপেয সংিান্ত এবং আধ্যাকত্মি ের্িযর এি কবিাল সংেহ কছল। কিস্টান কিক্ষা এবং বৃকির গিন্দ্র হওয়া সর্ত্ত্বও কেস এবং 
অোে অঞ্চর্লর সাকহর্েযরও এি কবিাল েিয ভঙা-ার কছল দয কিওলকজিযাল লাইর্েকর অব িযাসাকরয়া মাকরকেমা। লাইর্েকরর্ে িািা েিযগুর্লা অবশ্যই 
গুরুত্বপূণে। েবু এর সর্গি সর্গি আর্রিকে েিযও গজর্ন রাখা দরিার। এখার্ন ভ্রমণ ির্রকছর্লন ঐকেহাকসি বযকক্তত্ব বযাকসল দয গেে এবং নাজার্রর্ির 
গেগকর। আর গসজে এই লাইর্েকরকে বহন ির্র কবর্িষ গুরুত্ব। সপ্তম িের্ির প্রিমার্ধ্ে ৩০ হাজার পা-ুকলকপসহ লাইর্েকরকে খুাঁর্জ পান গপাপ অকরর্জন। 
সম্রাে িার্য়ার্ক্লকিয়ার্নর িিায় ঐকেহাকসি গসই পা-ুকলকপগুর্লা পকরষ্কার িরর্ে কগর্য় অর্নি েিয নি হর্য় যায়। এরপর িযাসাকরয়ার কবিপ একে পুনরায় 
কনমোণ ির্রন। পর্র আরবর্দর আিমর্ণ এর প্রকেকে ইে গুাঁকড়র্য় গদওয়া হয়। দুভঙোগযজনিভঙার্ব,  লাইর্েকরকের এিকে পা-ুকলকপও সংরক্ষণ িরা সিব 
হয়কন! 
 
 
 
নালদা কবশ্বকবদযালয় 
দকক্ষণ একিয়ার ভঙারর্ের কবহার্র অবকস্থে নালদা কবশ্বকবদযালয় প্রকেকষ্ঠে হয় ১০৮৮ সার্ল। এই কবশ্বকবদযালয় প্রকেষ্ঠার প্রায় ছয়ি বছর পর ইউর্রার্পর 
প্রিম কবশ্বকবদযালয়কে প্রকেকষ্ঠে হয়। ‘নালদা কবশ্বকবদযালয়’গি কবর্শ্বর সবর্চর্য় প্রাচীন কবশ্বকবদযালয় কহর্সর্ব ভঙাবা হয়। নালদার সবর্চর্য় বযকেিমী এবং 
আিষেণীয় কবষয় হর্ে পুর্রা একিয়ার হাজার হাজার কিক্ষািেীর্ি কিক্ষা প্রদান িরে এই কবশ্বকবদযালয়। কবশ্বকবদযালর্য়র নয় েলা লাইর্েকরকে পকরকচে 
‘ধ্মেগঞ্জ’ অিবা ‘সর্েযর ভঙা-ার’ এবং ‘ ধ্মেগুঞ্জ’ অিবা ‘সর্েযর পবেে’ নার্ম। এসব নার্ম িািার িারণ হর্লা একে অোে সাকহর্েযর সর্গি গবৌি সাকহর্েযর 
সবর্চর্য় সমৃি সংেহিালা। প্রচকলে ধ্ারণা অনুযায়ী,  েুকিে গযািারা একে ধ্বংস ির্র গদওয়ার আর্গ গবৌি কবশ্বাস এবং দিেন গবকি ির্র ছকড়র্য় কদর্ে 
১১৯৩ সাল নাগাদ নালদা অর্নি অনুগামী তেকর ির্রকছল। 
 
দয েইুন লাইর্েকরস এে ট্রাজানস গফ্ারাম 
রাজত্ব কেকির্য় রাখর্ে জ্ঞান এবং েিয কনর্য় কবপলু িাজ ির্রকছল প্রাচীন গরামানরা। গকণে গির্ি শুরু ির্র দিেন,  সব কিছইু োরা হার্ে কলর্খ রাখে। 
িকিে আর্ছ,  এিজন গরামান সম্রাে এিকে স্মকৃেস্তি তেকর িরার গচর্য় দুইকে কবিালািার লাইর্েকর তেকর িরর্ে গবকি ভঙার্লাবাসর্েন। ১১২ কিস্টার্ব্দর 
কদর্ি,  সম্রাে ট্রাজান গরার্ম এিকে কবিালািার ভঙবন তেকর ির্রন। পুর্রা ভঙবর্নর সীমানার মর্ধ্য কছল প্ল্াজা,  মার্িেে এবং মকদর। কবিাল এই সীমানার 
মূল গিন্দ্র হর্ে গরামান সম্রার্ের তেকর কবখযাে লাইর্েকরগুর্লা। সম্রাে ট্রাজার্নর সামকরি কবজয় উদযাপর্নর জে কনকমেে প্রিাণ্ড ভঙাস্কযে ‘ট্রাজান স্তর্ির’ 
কবপরীে কদর্ি দুকে কবকেন্ন মহল কনকমেে হয়। অকভঙজাে মার্বেল ও োনাইে পাির্রর িারুকিল্পখকচে তেকর এ মহর্ল প্রায় ২০ হাজার পৃষ্ঠার েিয সংগৃহীে 
কছল। েন্থাগার দুকে কঠি ির্ব নাগাদ অকস্তত্ব হারায় গস সম্পর্িে এখর্না কবেিে রর্য়র্ছ। পঞ্চম কিস্টার্ব্দ কিছু নকি গির্ি পকণ্ডেরা ধ্ারণা পান গয,  এরা 
প্রায় েৃেীয় িেি পযেন্ত কের্ি কছল। 
 
দয হাউজ অব উইজিম 
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প্রাচীন গমর্সাপর্েকময়া গির্ি আজর্ির ইরাি সবোর গিন্দ্রকবন্দু কছল কবর্শ্বর এই প্রাচীনেম প্রকেষ্ঠান ‘দয হাউজ অব উইজিম’। কেস,  কমসর এবং 
গরার্মর পািাপাকি,  গমর্সাপর্েকময়ার বাগদাদ িহর্রর প্রাণর্ির্ন্দ্র নবম ৯ম কিস্টার্ব্দ একে গর্ড় গোলা হয়। আব্বাসীয়র্দর রাজর্ত্বর সময় প্রকেকষ্ঠে এই 
লাইর্েকরর্ে পারস্য,  কেস এবং ভঙারর্ের কবকভঙন্ন সাকহর্েযর কবিাল এি সংেহসহ গকণে,  দিেন,  কবজ্ঞান,  কচকিৎসা এবং গজযাকেকবেদযার পাণ্ডুকলকপও 
সংগৃহীে আর্ছ এখার্ন। কবখযাে গকণেকবদ ও বীজগকণর্ের আকবষ্কারি আল-খার্রজকম এবং দািেকনি আল-কিকদর মর্ো মানুষর্দর গলখা বইগুর্লাও 
গিাভঙা পায় এই লাইর্েকরর্ে। ‘দয হাউজ অব উইজিম’ প্রায় ১০০ বছর পযেন্ত ইসলাকমি বুকিবৃকির উপর্িন্দ্র এবং অযািার্িকম কছল। কিন্তু ১২৫৮ সার্ল 
মর্গিালীয়রা একে কছকনর্য় গনওয়ার পর অর্নি গুরুত্বপূণে বই এবং পা-ুকলকপ কছাঁর্ড় োইকেস নদীর্ে ভঙাকসর্য় গদয়। এখর্না িকিে আর্ছ,  কছাঁর্ড় গফ্লা বইর্য়র 
পাোর িাকলর্ে গস সময় পুর্রা নদীর পাকন িার্লা হর্য় কগর্য়কছল! 
 
েিযসূত্রঃ গদি রূপান্তর 

 

 

 

 

রাজিাহী কবশ্বকবদযালর্য়র ইনফ্রর্মিন সার্য়ি এন্ি লাইর্েকর মযার্নজর্মন্ে 
কবভঙার্গর প্রর্ফ্সর িঃ গমাঃ িকরফ্লু ইসলাম ১৬- ১৭ ই আগস্ট ২০১৯ 
“Reshaping Librarianship: Innovation and Transformation” িীষেি 
েন্থাগাকরির্দর এিকে আন্তজোকেি িনফ্ার্রর্ি সমাপনী বক্তা কহর্সর্ব অংিেহণ 
ির্রন।  

ভঙারর্ের োকমলনাড়ুর্ে অবকস্থে Bharathiar University-র Arignar Anna 
গিন্দ্রীয় েন্থাগার এই িনফ্ার্রর্ির আর্য়াজন ির্র,  গযখার্ন পুর্রা ভঙারেবষে 
গির্ি অর্নি েন্থাগার গপিাজীবী এবং েিযকবজ্ঞানীরা অংিেহণ ির্রন এবং 
েন্থাগার গপিার পকরবেেন ও সিাবনার কবকভঙন্ন কদি কনর্য় আর্লাচনা ির্রন 
এবং োর্দর অকভঙজ্ঞো গপিাজীবীর্দর মার্ঝ গিয়ার িরার সুর্যাগ পান।   

“Reshaping Librarianship: Innovation and Transformation’ শীর্ষক আন্তিষোরতক 
সপেলপে প্রপেসি ডঃ ম োঃ শরিেলু ইসলো  এবং ম োঃ রশহোবলু আল  এি অংশগ্রহে 
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Uva Weelassa University এর ভঙাইস চযার্িলর প্রর্ফ্সর জয়ন্ত লাল 
রত্নার্সর্িরা (শ্রীলংিা) োর উর্দ্বাধ্নী ভঙাষর্ণর মাধ্যর্ম সর্েলর্নর শুরু ির্রন। 
Al Ain University of Science and Technology, UAE এর লাইর্েকর কির্রক্টর 
িঃ আব্দুলায়া িাবা িনফ্ার্রর্ির মূল প্রবে উপস্থাপন ির্রন। এ ছাড়াও 
রাজিাহী কবশ্বকবদযালর্য়র ইনফ্রর্মিন সার্য়ি এন্ি লাইর্েকর মযার্নজর্মন্ে 
কবভঙার্গর প্রর্ফ্সর িঃ গমাঃ িকরফ্লু ইসলাম সমাপনী বক্তা কহসার্ব োর 
সমাপনী বক্তবয গপি ির্রন।   

এছাড়াও িঃ গমাঃ িকরফ্লু ইসলাম এবং  টুয়োখোলী রবজ্ঞোে ও প্রযুরি 
রবশ্বরবেযোলয় এি মড ুরট লোইপেরিয়োে ম োঃ রশহোবুল আল  মযৌথভোপব  
"Awareness and Use of ICT Resources among Post Graduate Diploma 

Student of Rajshahi University, Bangladesh: A Study" কির্রানার্ম এিকে 
গর্বষণা প্রবে উপস্থাপনা ির্রন।    

 
 

 
 

রাষ্ট্র ও ধ্র্মে স্বীিৃে সব গপিার প্রকে সবার শ্রিা,  সোন ও ভঙার্লাবাসা িািাোই সভঙয সমার্জর তবকিিয। এই ের্হ সােিে গিাকেরও গবকি মানুর্ষর 
বসবাস। োর্দর খাওয়া-দাওয়া,   ুম ও সুখ-িাকন্ত কনকিে িরা জে পকরবার্রর এি বা এিাকধ্ি সদস্য গিানও না গিানও গপিার সার্ি জকড়ে।  

বলা হর্য় িার্ি পৃকিবী নামি ের্হর সবর্চর্য় সোকনে গপিার নাম কিক্ষিো। আর কিক্ষির্দর প্রধ্ান িমেস্থল কবদযালয়,  মহাকবদযালয়,  মাদরাসা ও 
কবশ্বকবদযালয়। আর গসখান গির্ি োরা আনুষ্ঠাকনি কিক্ষা িাযেিম কিংবা জ্ঞান কবেরণ ির্র িার্িন। কবশ্বকবদযালয় জ্ঞান সৃকি,  কবেরণ ও প্রর্য়াজর্ন 
বাকেলও ির্র িার্ি। কিক্ষর্ির গদয়া জ্ঞার্নর আর্লায়,  সমার্জর অজ্ঞোর অেিার দরূ হয়। 

আমরা জাকন,  জ্ঞার্নর আর্লা ছড়ার্নার বৃহিম মাধ্যম হর্লা বই। আর এই বইর্য়র লালন-পালন হর্য় িার্ি েন্থাগার্র। বলা হয়,  এিো সভঙয সমাজ 
প্রকেষ্ঠা িরর্ে গগর্ল েন্থাগার বযবহার্রর কবিল্প গনই।আর এই েন্থাগার্র গকেে িার্ি কবর্শ্বর সব জ্ঞানী গলাির্দর আর্লার প্রদীপগুর্লার দৃশ্যমান বাস্তবো 
অিোৎ বই বা পুস্তি। েন্থাগার্র িার্ি কবিাল সংেহিালা এবং একের্ি গর্ড় েুলর্ে হয় প্রকেকদন নেুন ির্র।হাজার বছর্রর অেীে গির্ি আজর্ির এই 
সময় পযেন্ত সব কিছু এখার্ন সংরক্ষণ িরর্ে হয় এবং রাখর্ে হয় সুসকিে ির্র,  কনয়ম গমাোর্বি। 

১০ িারর্ণ সহিারী েন্থাগাকরির্দর কিক্ষর্ির মযোদা গদয়া উকচে 
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এিজন কিক্ষািেীর্ি জ্ঞার্ন সমৃিিরণ,  সুনাগকরি ও দক্ষ ির্র গোলার গক্ষর্ত্র েন্থাগার্রর ভঙূকমিা গবি গুরুত্বপূণে। োর প্রর্য়াজনীয়ো অনুধ্াবন ির্রই 
সরিার প্রকেকে মাধ্যকমি কবদযালয় ও মাদরাসায় সহিারী েন্থাগাকরি পদ সৃকি ির্রর্ছ। যকদও বহু বছর আর্গ এই পদসৃকি হর্লও বেেমান সরিার 
হাইসু্কর্লর সহিারী েন্থাগাকরি পর্দ জনবল কনর্য়াগ ও এমকপওভুঙক্ত ির্রর্ছন। এর জে মাননীয় প্রধ্ানমিী গিখ হাকসনার্ি আন্তকরি ধ্েবাদ ও িৃেজ্ঞো 
প্রিাি িরকছ। সহিারী েন্থাগাকরির্দর এমকপওভুঙক্ত িরা এবং ১০ম গেিভঙুক্ত িরায় সরিার বড় মর্নর পকরচয় কদর্য়,  েন্থাগাকরি গপিার সবাইর্ি 
সরিার্রর িার্ছ ভঙালভঙাসার ঋর্ণ আবি ির্র গরর্খর্ছন। 

কিন্তু কিক্ষা মিণালর্য়র হঠাৎ কচকঠ ও প্রজ্ঞাপন এবং সবের্িষ কবনা গমর্  বজ্রপার্ের মর্ো ২০১৭ কিিার্ব্দর পর্হলা জানুয়াকর োিা মাধ্যকমি ও উচ্চ 
মাধ্যকমি কিক্ষা গবািে এিো পকরপত্র জাকর ির্র। এর্ে সহিারী েন্থাগাকরির্দর গবি গবিায়দায় গফ্লা হয়। ঐ পকরপত্র অনুযায়ী সহিারী েন্থাগাকরিরা,  
কিক্ষি কহসার্ব গণয হর্বন না এবং োর ফ্লশ্রুকের্ে োরা কবদযালয় পকরচালনা পকরষদ গঠর্ন সদস্য হর্ে পারর্বন না। যার ফ্র্ল োর্দর িমেস্থর্ল 
অপমানজনি অবস্থায় আর্ছন। োর্দর কিক্ষাগে গযাগযো,  গবেন ও ঈদ গবানাস সবকিছুই কিক্ষি সমমার্নর কিন্তু োাঁরা পকরপর্ত্রর িারর্ণ কিক্ষি নয়। 
কিক্ষি না হওয়ায় োাঁরা গবািে পরীক্ষার হর্লর দাকয়ত্ব কিংবা খাো মূলযায়র্ন অংি কনর্ে পারর্ছ না।পারর্ছ না গিান গট্রকনংর্য় অংি কনর্ে। যারা এই পর্দ 
িমেরে আর্ছন োর্দর কিক্ষাগে গযাগযো কিক্ষি সমমার্নর এবং অকেকরক্ত কহসার্ব েন্থাগার ও েিয কবজ্ঞার্নর ওপর িমপর্ক্ষ এি কিক্ষাবর্ষের কির্প্ল্ামাও 
রর্য়র্ছ। োাঁরা সবাই কনজ কনজ কবষর্য় িমেদক্ষ এবং োর্দর কিক্ষাজীবর্নর কবষয় (্ােি) অনুযায়ী গশ্রকণির্ক্ষ পাঠদার্ন সক্ষম। যা ইর্োমর্ধ্য সিল 
মাধ্যকমি কবদযালর্য়র রুকের্ন সহিারী েন্থাগাকরিরা দাকয়ত্ব পালন ির্র যার্েন। 

যেদূর গজর্নকছ োিার কভঙিারুনকনসা ও আইকিয়াল সু্কর্ল িকমকের্ে গি গি িাির্ে পারর্বন বা গভঙাে কদর্ে পারর্বন ো কনর্য় লড়াইর্য়র গিষ ধ্ার্প োিা 
গবািে ওই পকরপত্রকে জাকর ির্র। যা সহিারী েন্থাগাকরির্দর জে িাল হর্য়র্ছ। 

একদর্ি সরিার কিক্ষািেীর্দর আরও গযাগযভঙার্ব গর্ড় েুলর্ে রুকের্ন লাইর্েকর  ন্ো রাখার বযাপার্র সব কিক্ষা প্রকেষ্ঠানর্ি কনর্দেি কদর্য়র্ছ। 

কপ্রয় পাঠি,  

এবার সহিারী েন্থাগাকরির্দর কিক্ষর্ির মযোদা গদয়ার পর্ক্ষ ির্য়িকে যুকক্ত েুর্ল ধ্রকছ।  

১. সহিারী েন্থাগাকরিরা ্ােি বা ্াের্িাির কিকের সার্ি েন্থাগার ও েিয কবজ্ঞার্নর ওপর িমপর্ক্ষ এি বছর্রর কির্প্ল্ামাধ্ারী। 

২. সরিার িেৃেি কনর্দেকিে লাইর্েকর  ণ্টা রুকের্ন অন্তভঙুেক্ত আর্ছ এবং কবশ্বকবদযালয়সহ অোে কিক্ষা প্রকেষ্ঠার্ন েন্থাগাকরিরা এিার্িকমি িাউকির্লর 
সদস্য। 

৩. এই পদভঙুক্তরা কিক্ষির্দর মে ২৫ িোংি উৎসব ভঙাো গপর্য় িার্িন। 

৪. প্রকেকে মাধ্যকমি কবদযালর্য়র রুকেন পযের্বক্ষণ িরর্ল গদখা যার্ব োাঁরা সপ্তার্হ গর্ড় ২০কে পযেন্ত ক্লাস গনন। 

https://www.facebook.com/librarianvoice/


সেপ্টেম্বর েংখ্যা, ২০১৯, ভলিউম-০২ ইেযয-০২  

www.librarianvoice.org 

 

 

িাইপ্টেলরয়ান ভপ্টয়ে   
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেশাজীবীর কথা বপ্টি 
  

  

 
 

    
 
 

 

সেেবযপ্টক লভজজট  করুনঃ  

https://www.facebook.com/librarianvoice 
ইমেইমে য োগোম োগ করুনঃ librariansvoice@gmail.com 

 

৫. কিক্ষািেীর্দর জে লাইর্েকর বযবহার সহজ িরা ও োর্দর বইর্য়র পাঠিরূর্প গর্ড় েুলর্ে সবর্চর্য় গবকি ভঙূকমিা োাঁরাই রার্খন। 

৬. কিক্ষািেীর্দর স্বর্দির্প্রর্ম উিীকবে িরা,  বগিবেু,  মুকক্তযুি ও স্বাধ্ীনো ইেযাকদ কবষর্য়র বই পড়া ও োর্দর সামকেি কবষয় কনর্য়,  আর্লাচনা ও 
ির্রন সহিারী েন্থাগাকরিরা। 

৭. বেেমার্ন এনকেআরকসএর মাধ্যর্ম গযভঙার্ব কিক্ষি কনর্য়াগ হর্ে এিই পিকের্ে সহিাকর েন্থাগাকরির্দরও কনর্য়াগ গদয়া। 

৮. কিক্ষর্ির মযোদা গপর্ল েন্থাগাকরির্দর আইনগে কভঙকি মজবুে হর্ব এবং োাঁর্দর িমেদক্ষো ও মানকসি িকক্ত দুর্োই বাড়র্ব। যার ফ্র্ল কিক্ষািেীরা 
আরও উপিৃে হর্ব। 

৯. কিক্ষি সহিমেীর্দর সার্ি তবষময দরূ হওয়ার ফ্র্ল কিক্ষাগির্ন আরও সুদর ও আনদময় িমেপকরর্বি সৃকি হর্ব। 

১০. সহিারী েন্থাগাকরিরা কবকভঙন্ন কবষর্য় যখন প্রকিক্ষণ পার্বন,  েখন োরা কনর্জর্ি দক্ষ িরার মাধ্যর্ম কিক্ষািেীর্দর দক্ষ সুনাগকরি কহসার্ব গর্ড় েুলর্ে 
ভঙূকমিা রাখর্ে পারর্বন। 

কপ্রয় পাঠি,  

অর্নর্ির মর্ন প্রশ্ন আসর্ে পার্র এনকেআরকসএর পরীক্ষার কবষয় কি হর্ব? 

আকম কিছু যুকক্ত গদকখর্য় আমার গলখাো গিষ িরকছ। 

৬ষ্ঠ গির্ি ১০ম গশ্রকণ পযেন্ত ৫০ নম্বর্রর আলাদা কবষয় চালু িরা গযর্ে পার্র। যার নাম হর্ব েন্থাগার ও েিযকবজ্ঞান। কবষয়কে বেেমান আইকসকে কবষর্য়র 
৫০ নম্বর্রর সার্ি যুক্ত ির্র পকরপূণে ১০০ নম্বর্রর কবষয়ও িরা গযর্ে পার্র। 

আকম ৫০ নম্বর্রর খসড়া মান বণ্টন িরলাম।   

কবষয়  :  েন্থাগার ও েিয কবজ্ঞান 

পূণেমান : ৫০ 

১. েন্থাগার বযবহার্রর জে ১০ নম্বর 

২. বগিবেু ও মুকক্তযুর্ির ওপর বই পড়ার জে ১৫ নম্বর  

৩. েন্থাগার সাজার্না বা বযবহাকরর্ির জে ২৫ নম্বর 
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েিযসূত্রঃ তদকনি কিক্ষা, গলখি এ গজ নওয়াজ োলুিদার 

 
 

ভঙারর্ের কবহার রার্জযর গিন্দ্রস্থল পােনার গগিা নদীর 
সকন্নকহে অঞ্চর্ল অবকস্থে ‘গখাদা বখি ওকরর্য়ন্োল 
পাবকলি লাইর্েকর’ গগাো মুসকলম কবর্শ্বর এি অপূবে 
কবস্ময়। বাগদাদ ও গস্পর্নর পর এোই নানামুখী েন্থ ও 
পাণ্ডুকলকপ মজুর্দর কদি কদর্য় বৃহির সংেহিালা। এ 
গণেন্থাগার্র বেেমার্ন রর্য়র্ছ প্রাচযকবষয়ি ২১ হাজার 
দুলেভঙ পাণ্ডুকলকপ এবং দুই লাখ ৮২ হাজার মুকদ্রে েন্থ। 
১৮৯১ কিস্টার্ব্দ গর্বষি ও ইকেহাসকবদ কবহার্রর খান 
বাহাদুর গখাদা বখি খান বার এে ল চার হাজার পাণ্ডুকলকপ 
কনর্য় এই গণেন্থাগার প্রকেষ্ঠা ির্রন। এর মর্ধ্য এি 
হাজার ৪০০ পাণ্ডুকলকপ কেকন োাঁর কপো গমৌলকভঙ মুহােদ 
বখর্ির িাছ গির্ি উিরাকধ্িারসূর্ত্র প্রাপ্ত হন। অক্লান্ত 
পকরশ্রম ির্র কবর্শ্বর কবকভঙন্ন স্থান গির্ি কেকন ইসলাম,  
মুসলমান,  গিারআন,  হাকদস,  কফ্িহ,  সাকহেয,  
ঐকেহ্য ও সভঙযোকবষয়ি কবপুলসংখযি পাণ্ডুকলকপ ও 
মুকদ্রে েন্থ সংেহ ির্রন। গখাদা বখি খান গরকজস্টািে 
দকলর্লর মাধ্যর্ম োাঁর এ কবিাল বযকক্তগে সংেহ সাধ্ারণ 
জনগর্ণর জে সরিার্রর অনুকূর্ল দান ির্র গদন। 
১৯৬৯ সার্ল পালোর্মর্ন্ে পাসিৃে আইনানুসার্র ভঙারে 
সরিার এ গণেন্থাগারর্ি জােীয় গুরুত্বপূণে প্রকেষ্ঠানরূর্প 
গ াষণা গদয়। এ গণেন্থাগার এিকে স্বায়িিাকসে প্রকেষ্ঠান 

কহর্সর্ব ট্রাকস্ট গবার্িের মাধ্যর্ম পযেেন ও সংসৃ্ককে মিণালর্য়র অধ্ীর্ন পকরচাকলে হর্য় আসর্ছ। কবহার্রর গভঙনের পদাকধ্িারবর্ল এ গণেন্থাগার্রর 
গচয়ারমযান। িার্য়স্তা গবদার বেেমার্ন এর পকরচালি। 

মসুকলম কবর্শ্বর দুলেভঙ রত্নভঙাণ্ডার ' গখাদা বখি ওকরর্য়ন্োল লাইর্েকর'  
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দুষ্প্প্রাপয পাণ্ডুকলকপর কবিাল সংেহ,  দুলেভঙ মুকদ্রে পুস্তি,  ক্ষুদ্রািার কচত্র  (Miniatures), কহন্দু গদবোর অকঙ্কে কচত্র,  গমাগল,  রাজপেু,  েুকিে এবং 
ইরাকন ঐকেহ্যপুি কচত্রকির্ল্পর সিার্রর িারর্ণ এ গণেন্থাগার কবশ্ববযাপী স্বীিৃকে লাভঙ ির্র। এো ভঙারর্ের অেেম গশ্রষ্ঠ েন্থাগার। এি ইকঞ্চ প্রস্থ পকবত্র 
গিারআর্নর কবর্িষ পাণ্ডকুলকপ ও হকরর্ণর চামড়ায় কলকখে গিারআন এ গণেন্থাগার্রর বাড়কে আিষেণ। গস্পর্নর ির্িোভঙা কবশ্বকবদযালয় লুণ্ঠর্নর সময় গযসব 
েন্থ উিার িরা হয়,  োর মজুদও রর্য়র্ছ এ েন্থাগার্র। জাহাগিীরনামা,  িাহনামা,  োকরর্খ খানদার্ন তেমুকরয়া—এর পাণ্ডুকলকপ,  প্রাচীন মুদ্রা এবং 
ইরাকন িযাকলোকফ্ েন্থাগারর্ি তবকিিযমকণ্ডে ির্র। আর্লিজাকন্দ্রয়া,  িায়র্রা,  দার্মস্ক,  তবরুে,  আরবর্দি গির্ি দুলেভঙ পাণ্ডকুলকপ সংের্হ কবপুল অিে 
বযয় িরা হয়। ৩০০ পাণ্ডুকলকপ সকচত্র িকপসহ ৩৯ খর্ণ্ডর বণেনাসূচি িযাোলগ েন্থাগার িেৃেি এরই মর্ধ্য প্রিাকিে হর্য়র্ছ। ইসলাকমি স্টাকিজ,  
ফ্কিহর্দর কলকখে ফ্র্োয়ােন্থ ছাড়াও ইউনাকন কচকিৎসা,  জীবনচকরে,  সুকফ্বাদ,  েুলনামূলি ধ্মেেত্ত্ব,  মধ্যযগুীয় ইকেহাস,  দকক্ষণ-পূবে একিয়ার 
ইকেহাস,  পকিম ও মধ্য একিয়ার ইকেহাস,  মধ্যযগুীয় কবজ্ঞান,  জােীয় সংহকে ও স্বাধ্ীনোর ওপর উদুে,  ফ্ারকস ও আরকব ভঙাষায় কলকখে কবিাল এি 
সাকহেযভঙাণ্ডার এ গণেন্থাগারর্ি োৎপযেমকণ্ডে ির্র।  

গখাদা বখি গণেন্থাগার্রর উৎপকি ও িমকবিার্ির গপছর্ন রর্য়র্ছ আত্মেযার্গর এি সমৃি ইকেহাস। এ গণেন্থাগার্রর সূচনার মূর্ল আর্ছন গখাদা বখি 
খার্নর কপো গমৌলকভঙ মুহােদ বখর্ির বদােো ও আন্তকরিো। কবহার গজলার চাপরার অকধ্বাসী গমৌলকভঙ মুহােদ বখি কছর্লন েন্থর্প্রকমি,  কবদযানুরাগী 
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ও জ্ঞানানুসকেত্সসু। দুলেভঙ পাণ্ডুকলকপ ও েন্থ সংেহ িরা কছল োাঁর গনিা। োাঁর বযকক্তগে 
সংের্হ কছল এি হাজার ৪০০ পাণ্ডুকলকপসহ গবি কিছু মুকদ্রে পুস্তি। ১৮৭৬ সার্ল কেকন যখন 
মেৃুযিযযায়,  োাঁর সারা জীবর্নর সংেহ োাঁর গছর্ল গখাদা বখি খানর্ি প্রদান ির্র এ মর্মে 
অকসয়ে ির্রন,  যকদ জীবর্ন সুর্যাগ হয়,  োহর্ল এসব েন্থ পুাঁকজ ির্র জনসাধ্ারর্ণর জে 
এিকে বৃহির েন্থাগার প্রকেষ্ঠার প্রয়াস চালার্ে হর্ব। এিকে সমৃি গণেন্থাগার প্রকেষ্ঠার্ি 
কেকন জীবর্নর কমিন কহর্সর্ব েহণ ির্রন,  যার্ে োাঁর কপেসৃ্বপ্ন পূণেো পায়। ভঙারেীয় 
উপমহার্দি ও আরবকবর্শ্বর কবকভঙন্ন এলািায় কেকন পাণ্ডুকলকপ সংের্হর জে বহু গলাি কনর্য়াগ 
ির্রন। গখাদা বখি খান ১৮৯১ সার্লর ২৯ অর্ক্টাবর আরকব,  ফ্ারকস ও েুকিে ভঙাষায় রকচে 
চার হাজার দুষ্প্প্রাপয পাণ্ডুকলকপ আরকব,  ফ্ারকস ও ইংর্রকজ ভঙাষায় মুকদ্রে কবপুল েন্থ কনর্য় 
পােনার জনগর্ণর জে এ েন্থাগার উন্মুক্ত ির্র গদন। 

কবহার্রর  চাপরা এলািায় ১৮৪২ সার্ল গখাদা বখি খার্নর জন্ম। কেকন ১৮৬৮ সার্ল পােনা 
কবশ্বকবদযালয় গির্ি আইন কবষর্য় কিকে লাভঙ ির্রন। ১৮৮১ সার্ল পােনা আদালর্ে সরিাকর 
আইনজীবী মর্নানীে হন। সমাজর্সবায় কবর্িষ অবদার্নর জে কেকেি সরিার োাঁর্ি ‘খান 
বাহাদুর’ উপাকধ্র্ে ভঙূকষে ির্রন। ১৮৯৫ সার্ল কেকন হায়দরাবার্দর কনজাম আদালর্ে প্রধ্ান 
কবচারপকে কহর্সর্ব পর্দান্নকে লাভঙ ির্রন। ১৯০৩ সার্ল 

CIA উপাকধ্ প্রদার্ন োাঁর্ি সোকনে িরা হয়। গখাদা বখি খার্নর অনূকদে ও সম্পাকদে 
I sl ami c Civilization েন্থকে গগাো উপমহার্দর্ির গর্বষি ও কবদগ্ধজর্নর িার্ছ বহুল 
পকরকচে ও সমাদৃে। চািকর ির্র জীবর্ন যে অিে অজেন ির্রন,  োর সবেুকু কেকন েন্থাগার 
সমৃকির গপছর্ন বযয় ির্রন। ১৯০৮ সার্লর ৩ আগস্ট ৬৬ বছর বয়র্স কেকন ইর্ন্তিাল ির্রন। 

 

কবস্ময়ির স্বপ্ন 
এি রার্ে কেকন স্বর্প্ন গদর্খন গয লাইর্েকরর পাশ্বেবেেী গকলর্ে বহু গলাি কভঙড় জকমর্য়র্ছ। কেকন োর্দর িার্ছ যাওয়ামাত্রই োরা কচৎিার ির্র বর্ল ওর্ঠ,  
‘কবশ্বনবী হজরে মুহােদ (সা.) গোমার কুেুবখানা গদখর্ে এর্সর্ছন অিচ গোমার গিার্না পািা গনই।’ গখাদা বখি সার্হব দ্রুেপর্দ পুস্তিালর্য় েুর্ি 
গদখর্লন িক্ষ িূে;  কিন্তু দুইখানা হাকদর্সর পাণ্ডুকলকপ গেকবর্লর ওপর গখালা পর্ড় রর্য়র্ছ। গলার্িরা বলল,  হজরেই গসগুর্লা পর্ড় গদর্খর্ছন। পুস্তি 
দুইখানা বাইর্র গনওয়া কনকষি ির্র গখাদা বখি সার্হব স্বহর্স্ত োর্ে মন্তবয কলর্খ গদন (ি. এম আবদুল িার্দর,  মুসকলম িীকেে,  ইফ্াবা,  োিা,  
১৯৮৮,  পৃ. ২৮৪)। 
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এই লাইর্েকরর ইকেহাস ও িমবৃকির সর্গি এরূপ অর্নি িাকহকন কবজকড়ে আর্ছ। ভঙারর্ের সবোর্পক্ষা মূলযবান পাণ্ডুকলকপ সংেহ কছল কনঃসর্দর্হ কদকের 
িাকহ কুেুবখানায়। গষাড়ি িোব্দীর্ে প্রার্চযর হস্তকলকপ ও পুস্তি বাাঁধ্াই কির্ল্পর সব দুলেভঙ ও উত্সিিৃ নমুনা গসখার্ন সংগৃহীে হয়। এসব সম্পদ কিছু িীে,  
কিছু বাদিাহর গবেনর্ভঙাগী কিল্পীর্দর সম্পাকদে,  কিছু আওরগির্জব িেৃেি হায়দরাবাদ,  কবজাপুর প্রভঙকৃে রাজয জর্য়র ফ্র্ল প্রাপ্ত এবং অবকিিগুর্লা 
বড় বড় আকমর্রর মৃেযুর পর োাঁর্দর সম্পকি বার্জয়াপ্ত ির্র সংগৃহীে। এভঙার্ব গস যুর্গ প্রার্চযর বৃহিম লাইর্েকর সূকচে হয়। পারস্য ও মধ্য একিয়া যখন 
অকবশ্রান্ত সংোর্ম কছন্নকভঙন্ন,  েখন বাদিাহর্দর সুিাসর্ন ভঙারেবর্ষে কনরবকেন্ন িাকন্ত কবরাজ ির্র। অিাদি িোব্দীর্ে এসব পুস্তর্ির অর্নি অর্যাধ্যায় 
নবাবর্দর লাইর্েকরর্ে স্থানান্তকরে হয় কিন্তু কসপাকহযুর্ির ফ্র্ল কদকে ও লখনউ পেন  ের্ল বাদিাহ ও নবাবর্দর এ অমূলয সম্পদ লুকণ্ঠে হয়। এই যুর্ি 
রামপুর্রর নবাব কছর্লন ইংর্রর্জর পর্ক্ষ। কেকন কবজয়ীর্দর মর্ধ্য গ াষণা ির্রন,  গয গিউ োর িার্ছ এিখানা পাণ্ডুকলকপ কনর্য় আসর্ব,  গস এিকে 
গরৌপযমুদ্রা পার্ব। ফ্র্ল লুকণ্ঠে দ্রর্বযর সর্বোত্সিৃি অংি োাঁরই হার্ে পর্ড় (প্রাগুক্ত,  পৃ. ২৮৫)। 

পত্র,  ফ্যাে,  গফ্ান ও ই-র্মইর্লর মাধ্যর্ম গযর্িার্না বযকক্ত গখাদা বখি গণেন্থাগার গির্ি েিয ও উপাি সংেহ িরর্ে পার্রন। সিাল ৮ো গির্ি রাে 
৮ো পযেন্ত গমাে ১২  ণ্টা গখালা রাখার বযবস্থা িরা হর্য়র্ছ। প্রকে মার্স গর্ড় ৯ হাজার ৫০০ পাঠি করকিংরুর্ম অধ্যয়র্নর জে আর্স। ১৯৭৭ সাল গির্ি 
‘গখাদা বখি লাইর্েকর জানোল’ নার্মর এিকে তত্রমাকসি গর্বষণা পকত্রিা প্রিাকিে হর্য় আসর্ছ। বহুমাকত্রি ভঙাষায় প্রিাকিে জানোলকে প্রিার্ির উর্েশ্য 
হর্ে সাকহেয,  প্রাচয ও ইসলাকমি স্টাকিজ কবষর্য়র উন্নয়ন ও উচ্চের গর্বষণার দ্বার উর্ন্মাচন। এ পযেন্ত আরকব,  কহকদ,  ইংর্রকজ,  ফ্ারকস ও উদুে 
ভঙাষায় ৪০০ কির্রানার্মর কনবে ও েন্থ প্রিাকিে হয়। পুরর্না ও নেুন জানোল কমকলর্য় ৩৫ হাজার ভঙকলউম সামকয়িী রর্য়র্ছ এ েন্থাগার্র। 

গখাদা বখি লাইর্েকরর্ে িমেী ও স্টার্ফ্র সংখযা ৫৯ জন। কদকে োিনাল ইনফ্রর্মকেভঙ গসন্োর্রর  (NIR) সহায়োয় ১৯৯৯ সার্ল লাইর্েকরর্ে এিকে 
িকম্পউোর গিন্দ্র স্থাকপে হয় এবং লাইর্েকরর পুর্রা স্টির্ি িকম্পউোরাইজি সাকভঙের্সর আওোয় আনা হয়। েন্থাগার্র সংরকক্ষে সব পাণ্ডুকলকপর কির্রানাম,  
গলখর্ির নাম ও কবষয়বস্তু িকম্পউোরাইজ ির্র কবশ্ববযাপী প্রচার্রর জে ইন্োরর্নর্ে ছাড়া হর্য়র্ছ। এরই মর্ধ্য পাণ্ডুকলকপর ১০ লাখ পৃষ্ঠা িকম্পউোরাইজি 
সিব হর্য়র্ছ। কবশ্বকবদযালয় মঞ্জুকর িকমির্নর সহায়োয় ভঙারর্ের সােকে কবশ্বকবদযালয় ‘গখাদা বখি ওকরর্য়ন্োল পাবকলি লাইর্েকরর্ি কপএইচকি ও 
কি.কলে কিকে প্রদার্নর জে গর্বষণার্িন্দ্র কহর্সর্ব কনবোকচে ির্রর্ছ। ১৯২৫ সার্ল মহাত্মা গােী গখাদা বখি লাইর্েকর পকরদিেন ির্র বর্লন,  ‘আকম প্রায় 
৯ বছর আর্গ এই চমৎিার েন্থাগার্রর বযাপার্র অবগে হই। েখন গির্ি এো পকরদিের্নর জে আেহী কছলাম। দুলেভঙ ের্ন্থর সুসমৃি সংেহ পযের্বক্ষর্ণর 
সুর্যাগ গপর্য় আকম পুলকিে। েন্থগাকরি অনুেহ ও তধ্যে ধ্র্র আমার্ি এগুর্লা গদখার বযবস্থা ির্রন। এসব েন্থ কির্ল্পর অন্তভঙুেক্ত। পকবত্র গিারআন ও 
িাহনামার বকণেল অলংিরণ ও কনখুাঁে চমৎিাকরত্ব গদখর্ল স্বগেীয় অনুভঙূকের্ে গচাখ জুকড়র্য় যায়। দুষ্প্প্রাপয ের্ন্থর এমন ভঙাণ্ডার ভঙারের্ি উপহার গদওয়ার 
জে েন্থাগার্রর মহান প্রকেষ্ঠাো গয অিে ও শ্রম বযয় ির্রন,  োাঁর স্মৃকের প্রকে শ্রিা জ্ঞাপন িকর।’ 

ইকন্িয়ান গিাকমকনয়র্নর প্রিম গভঙনের গজনার্রল লিে মাউন্েবযার্েন (১৯৪৭-৪৮) ১৯৪৮ সার্ল েন্থাগার পকরদিেন ির্র বর্লন : 

‘A unique collection of which this great country may justly be proud’. 

‘এো এমন অনুপম সংেহিালা,  যার জে এ মহান গদি যিািেভঙার্ব গবে িরর্ে পার্র।’ 
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এিিিায় ‘গখাদা বখি ওকরর্য়ন্োল পাবকলি লাইর্েকর’ শুধ্ু ভঙারর্ের নয়,  বরং মুসকলম উোহর জে গগৌরর্বর বস্তু। গখাদা বখি খার্নর মর্ো মনীষী 
গয গদর্ি জন্ম গনয়,  গস গদি ধ্ে,  এর্ে সর্দহ গনই। কেকন আমার্দর জে আদিে। আমরা োাঁর রুর্হর মাগকফ্রাে িামনা িকর। 

েিযসূত্রঃ িার্লর িণ্ঠ 

রুর্য়র্ে ‘বগিবে ুিনোর’ উর্দ্বাধ্ন 

রাজিাহী প্রর্িৌিল ও প্রযুকক্ত কবশ্বকবদযালর্য় (রুর্য়ে) 
স্বাধ্ীনোর মহান স্থপকে হাজার বছর্রর গশ্রষ্ঠ বাোকল 
জাকের কপো বগিবেু গিখ মুকজবরু রহমান-এর সংোমী 
জীবর্নর স্মকৃে সংরক্ষর্ণ ‘বগিবেু িনোর’ উর্দ্বাধ্ন িরা 
হর্য়র্ছ। গসামবার গবলা ১২ োয় ফ্লি উর্ন্মাচন এবং 
কফ্ো গির্ে গিন্দ্রীয় লাইর্েকর ভঙবর্ন স্থাকপে ‘বগিবেু 
িণোর্র’র উর্দ্বাধ্ন ির্রন রাজিাহী কসকে ির্পোর্রির্নর 
(রাকসি) গময়র এ.এইচ.এম খায়রুিামান কলেন। 
রুর্য়ে উপাচাযে প্রর্ফ্সর ি. রকফ্কুল ইসলাম গবর্গর 
সভঙাপকের্ত্ব অনুষ্ঠার্ন আওয়ামী লীর্গর গিন্দ্রীয় উপর্দিা 
মণ্ডলীর সদস্য ও রাজিাহী কবশ্বকবদযালর্য়র সার্বি 
উপাচাযে প্রর্ফ্সর ি. সাইদুর রহমান খান,  রাজিাহী 
মহানগর আওয়ামী লীর্গর সহ-সভঙাপকে অধ্যক্ষ িকফ্কুর 
রহমান বাদিা,  রাজিাহী গমকির্িল ির্লজ 
হাসপাোর্লর পকরচালি কের্গকিয়ার গজনার্রল জাকমলরু রহমান,  রুর্য়ে গরকজিার প্রর্ফ্সর ি. গসকলম গহার্সন,  বগিবেু পকরষদ রাজিাহী মহানগর 
িাখার সাধ্ারণ সম্পাদি িকব আকরফ্লু হি কুমার,  বগিবেু িনোর স্থাপন িকমকের সভঙাপকে ও ছাত্রিলযাণ পকরচালি প্রর্ফ্সর ি. রকবউল আওয়াল,  
মকেহার িানা আওয়ামী লীর্গর সভঙাপকে িা. আব্দুল মান্নান ও সাধ্ারণ সম্পাদি আলাউকেন,  মহানগর যুবলীর্গর সাধ্ারণ সম্পাদি আলহাজ্ব গমািাররফ্ 
গহার্সন বাচ্চু,  রুর্য়ে কিক্ষি সকমকের সাধ্ারণ সম্পাদি প্রর্ফ্সর ি. িামীমরু রহমান,  অকফ্সার সকমকের সভঙাপকে কদলীপ কুমার গ াষ,  বগিবেু িনোর 
স্থাপন িকমকের সদস্য সকচব ও অকফ্সার সকমকের সাধ্ারণ সম্পাদি প্রর্িৌিলী মুফ্কে মাহমুদ রকন,  রুর্য়ে ছাত্রলীর্গর সভঙাপকে নাঈম রহমান কনকবড় ও 
সাধ্ারণ সম্পাদি গচৌধ্ুরী মাহফ্জুুর রহমান েপু,  রুর্য়ে িমেচারী সকমকের সভঙাপকে মকহদুল ইসলাম গমাস্তফ্াসহ কবকভঙন্ন অনুষর্দর কিন,  কবভঙাগীয় প্রধ্ান,  
দপ্তর ও িাখা প্রধ্ানবৃদ প্রমুখ উপকস্থে কছর্লন। 
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একদর্ি বগিবেু িনোর উর্দ্বাধ্র্নর পর অকেকির্দর সর্গি কনর্য় বগিবেু িনোর পকরদিেন ির্রন গময়র কলেন। এরপর পকরদিেন বইর্য় মন্তবয কলর্খন কেকন। 
পর্র সংকক্ষপ্ত বক্তর্বয গময়র বর্লন,  রুর্য়র্ে বগিবেু িনোর আর্য়াজর্নর সূচনা গদর্খই গবাঝা যার্ে,  আগামীর্ে একে বড় আিার ধ্ারণ িরর্ব। এই 
বগিবেু িনোর গির্ি কিক্ষি-কিক্ষািেী,  িমেিেো-িমেচারীবৃদসহ এখার্ন আগেরা বগিবেু সম্পর্িে অর্নি েিয জানর্ে পারর্বন। উর্েখয,  গে ৮ একপ্রল 
অকফ্সার সকমকের দাকবর গপ্রকক্ষর্ে রুর্য়ে উপাচাযে গিন্দ্রীয় লাইর্েকর ভঙবর্নর কনচেলায় বগিবেু িনোর স্থাপন িকমকে গঠন ির্রন। উক্ত িকমকে অত্র 
কবশ্বকবদযালর্য়র উপাচাযে প্রর্ফ্সর ি. গমা. রকফ্কুল ইসলাম গবগ এর সাকবেি েত্বাবধ্ার্ন এবং পৃষ্ঠর্পাষিোয় বগিবেু িনোর স্থাপন ির্র। 

েিযসূত্রঃ ইর্িফ্াি 

 

 
চারজন েন্থাগার গপিাদাজীবী ভঙারর্ের জােীয় প্রযুকক্ত কিক্ষি প্রকিক্ষণ ও গর্বষণা (NITTTR) গচন্নাইর্য়র “Total Solution for Integrated Library 

System & Institutional Repository”  এর ওপর সাকেেকফ্র্িে গিার্সে অংি কনর্ে জে দুই সপ্তাহ বযাপী ১৯- ৩০ আগস্ট ২০১৯ ভঙারর্ে অবস্থান 
ির্রন।  োরা হর্লন-  রাজিাহী কবশ্বকবদযালয়  গিন্দ্রীয় েন্থাগার্রর সহিারী েন্থাগাকরি জনাব রকফ্কুর রহমান এবং জনাব নকনর্গাপাল রায় এবং 
বাংলার্দি বযাংি েন্থাগার্রর কমর্সস োসকনম ফ্ার্েমা ( কিকজএম) ,  বাংলার্দি পারমাণকবি িকক্ত িকমির্নর লাইর্েরীয়ান মারুফ্ গহার্সইন। 
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ভঙারেীয় িাকরগকর ও অিেননকেি সহর্যাকগো (ITEC) এ গপ্রাোমকে উন্নয়নিীল গদিগুকলর মর্ধ্য সহর্যাকগো ও অংিীদাকরত্বর্ি উৎসাকহে িরা িরার 
লক্ষয কনর্য় ভঙারে সরিার এর অিোয়র্ন পকরচাকলে এিকে  গপ্রাোম। 

 

 

কিক্ষাকবদ আবদুোহ আবু সায়ীদ স্যার এিবার বর্লকছর্লন,  ‘োিা িহর্র এখন প্রকে অকলর্ে গকলর্ে খাবার্রর গদািান বর্সর্ছ,  প্রকে গদািার্নই  ভঙীড়,  
ভঙীড় িরর্ছ মুখযে েরুণরা অিচ গস েুলনায় লাইর্েকরর সংখযা গো বার্ড়ই কন বরং ির্ম গগর্ছ।’ এিকে উদাহরর্ণর মাধ্যর্ম বুঝা যার্ব গয,  লাইর্েকরর 
প্রকে মানুর্ষর অনীহা িেো। োিা কসকে ির্পোর্রিন এলািায় ২৩কে পাঠাগার কছল। বেেমার্ন ো সােকের্ে গনর্ম এর্সর্ছ। অিচ োিায় জনসংখযা গবর্ড়র্ছ 
িেগুণ! গদর্ির জনসংখযার এি-েৃেীয়াংর্ির বয়স ১৪ গির্ি ৩০ বছর,  যার্দরর্ি আমরা কির্িার কিংবা েরুণ বর্ল িাকি। েরুণর্দর গদখা যায় গযাং 
িালচার্র জকড়র্য় পড়র্ে,  ইভঙকেকজং,  ধ্ষেণ এমনকি হেযািার্ন্ির সার্িও জড়ার্ে। এজে কি শুধ্ু োরাই দায়ী? 

মাদি,  সিাস ও জকগিবার্দর কবষবার্ে আিান্ত গগাো সমাজ। মাদর্ির িাবায় আিান্ত হোিােস্ত েরুণ সমাজ ধ্ীর্র ধ্ীর্র পা বাড়ায় অপরার্ধ্র কদর্ি। 
খুন,  গেন্িারবাকজ,  রাজননকেি মাস্তাকন,  জকম দখল ইেযাকদ অপরাধ্মূলি িমেিার্ন্ি সিাসীরা অর্নর্িই ভঙাড়ায় খার্ে। ধ্র্মের অপবযাখযা কদর্য় এিকে 
গগাষ্ঠী েরুণর্দর বযবহার ির্র িাকন্তপূনে গণোকিি রীকেনীকে ও পিকের্ি ধ্বংস িরার পায়োরা িরর্ছ। ফ্েুবর্লর রাজা গপর্লর মর্ো মানুর্ষর গপর্ের 
গখারার্ির সর্গি সর্গি মর্নর গখারািও গজাগার্ে হয়। খাাঁকে স্বণে কদর্য় গযমন গহনা হয়না,  প্রর্য়াজন হয় খার্দর,  গেমকন পকরপূণে মানুষ হর্ে কিক্ষার 
পািাপাকি গখলাধ্ুলা,  সামাকজি,  সাংসৃ্ককেি ইেযাকদ পাঠযিমবকহভঙূেে িমেিার্ন্ি জকড়ে িািাও আবশ্যি। আমার্দর সমার্জ বেেমার্ন গখলার মাঠ,  
কবর্নাদন গিন্দ্র,  েন্থাগার ইেযাকদর রর্য়র্ছ যিািে অপাযেপ্তো। ফ্র্ল ছাত্রছাত্রী ও েরুণ প্রজন্ম প্রিৃে কিক্ষায় কিকক্ষে হর্ে পারর্ছনা। কিক্ষা প্রকেষ্ঠার্নর 
অকেকরক্ত চাপ,  পুরর্না ধ্াাঁর্চর কিক্ষা বযবস্থা ও মুখস্থ কবদযার প্রভঙার্ব গছর্লর্মর্য়র্দর মর্ধ্য অল্প বয়র্সই পড়ার্িানার প্রকে এি ধ্রর্নর অনীহা সৃকি হয়। 

বই পড়া সম্পর্িে কবল গগেস  বর্লর্ছন,  গছাের্বলা গির্িই আমার অর্নি স্বপ্ন কছল। আর এই স্বপ্ন গপর্য়কছলাম বই গির্ি। আপনারা যকদ আমার  র্র 
যান,  গদখর্বন বই,  অকফ্র্স যান,  গদখর্বন বই,  যখন আকম গাড়ীর্ে িাকি,  আমার সর্গি িার্ি বই। সার্বি মাকিেন গপ্রকসর্িন্ে বারাি ওবামা পড়র্ে 
খুব পছদ ির্রন। সাকহর্েযর প্রকে োর অগাধ্ ভঙালবাসার প্রমাণ ছকড়র্য় রর্য়র্ছ োর গলখা ‘কিমস ফ্রম মাই ফ্াদার’ বইকের্ে। গসখার্ন এি জায়গায় কেকন 
বর্লর্ছন,  ‘সাপ্তাকহি ছুকের কদর্ন যখন আমার গিান িাজ িার্িনা,  েখন কনর্জর িূে অযাপােের্মর্ন্ে বই-ই হয় আমার এিমাত্র সগিী।’ আজিাল 
গছর্লর্মর্য়রা যারা সফ্ল হর্ে চায়,  বড়র্লাি হর্ে চায়,  নাম িরর্ে চায়,  মানুর্ষর উপিার িরর্ে চায় কবল গগের্সর এই উপর্দি োর্দর িার্জ 
লাগর্ব। গজার্ে যকদ গমার্ে এিকে পয়সা খাদয কিকনও ক্ষুধ্ার লাকগ,  দুকে যকদ গজার্ে ের্ব এিকের্ে ফ্ুল কিকনও গহ অনুরাগী- িকবর এই িিা িী আমরা 
ভঙুর্ল গগকছ? আমরা যকদ মার্স ৩০০-৫০০ োিার গমাবাইল কবল কদর্ে পাকর,  োহর্ল বছর্র গিন দুই হাজার োিার বই কিনব না? আমার্দর যকদ গসায়া 

প্রকৃি লশক্ষা ও োংসৃ্কলিক কম মকাপ্টের অভাপ্টবই িরুণরা লবেপ্টথ 

যাপ্টে 

 

https://www.facebook.com/librarianvoice/


সেপ্টেম্বর েংখ্যা, ২০১৯, ভলিউম-০২ ইেযয-০২  

www.librarianvoice.org 

 

 

িাইপ্টেলরয়ান ভপ্টয়ে   
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেশাজীবীর কথা বপ্টি 
  

  

 
 

    
 
 

 

সেেবযপ্টক লভজজট  করুনঃ  

https://www.facebook.com/librarianvoice 
ইমেইমে য োগোম োগ করুনঃ librariansvoice@gmail.com 

 

গিাকে গফ্সবুি োহি িার্ি,  োহর্ল গিন অন্তে গসায়া গিাকে বই কবকি হর্বনা? সু্কল-ির্লজ-কবশ্বকবদযালর্য়র গয গিান প্রকের্যাকগোয় পুরস্কার কহর্সর্ব 
বই গদওয়া বাধ্যোমূলি িরা গহাি। উর্দযার্গর অভঙার্বই গদর্ি আিানুরূপ পাঠি বার্ড়কন। ফ্র্ল অকধ্িাংি েরুণ এখন সৃজনিীল িমেিার্ন্ি কপকছর্য় 
পর্ড়র্ছ। েরুণর্দরও গয কবর্নাদর্নর প্রর্য়াজন,  োর্দরও গয এিো অবসরজগে আর্ছ গস গখাাঁজ আমরা অর্নর্িই রাকখনা। এি সময় েরুণর্দর অবসর 
িাের্ো বই পড়া,  গখলাধ্ুলা,  কবেিেচচো,  গদয়াল কলখন,  আবৃকি চচো,  গলখার্লকখ,  সংগঠনসহ নানা সৃজনিীল িাজ ির্র। কবকভঙন্ন সীমাবিোয় 
গসসব িাজ এখন হাকরর্য় গযর্ে বর্সর্ছ। প্রিৃে কবর্নাদন গনই বর্লই োরা কবপর্ি পা বাড়ার্ে।  

বই পড়া সম্পর্িে বহুমাকত্রি গজযাকেমেয় গলখি হুমায়ুন আজাদ বর্লকছর্লন,  ‘বই পড়া যায়না,  কনর্জর্ি পড়র্ে হয়। মর্নার্যাগ কদর্য় পড়র্ে হয়। বুঝর্ে 
হয়,  জ্ঞান বা কিল্পিলার প্রকে আিষেণ িাির্ে হয়;  এবং বই পর্ড় হার্ে নগদ আমরা কিছ ুপাইনা। এিকে ফ্াইল চাপা কদর্য় এি লাখ োিা রুকজ 
িরর্ে পাকর,  যকদ মিী হই ,  োহর্ল স্ত্রীর নার্ম পঞ্চাি গিাকে োিার জকম পাাঁচ হাজার োিায় কনর্ে পাকর,  এমনকি এিকে গপাক্ত িযািার হর্লও কদর্ন 
দি হজার োিা অজেন িরর্ে পাকর। আমার্দর রাষ্ট্র যারা চালায়- মিী,  আমলা,  কবচারপকে,  বযবসায়ী,  কিল্পপকে,  গসনাপকে এবং অেরা বই 
পর্ড়না;  গিননা োর্ে গিান আশু লাভঙ গনই;  বরং পড়া গবি ির্ির িাজ;  আর কিল্পিলা ও জ্ঞার্ন গুলিান বাকরধ্ারায় প্রাসাদ ওর্ঠনা।’ আমার্দর 
সবাইর্ি এই মানকসিোর পকরবেেন  োর্ে হর্ব । আর গসজে প্রর্য়াজন আমার্দর পাঠাভঙযাস বাড়ার্না। সমার্জ অকস্থরোর এগুর্লা মলূ িারণ। 

পাঠাগার আর্ছ পাঠি গনই। বই আর্ছ পাঠি গনই। পাঠি গনই বর্ল নেুন বই গিনার প্রর্য়াজন পড়র্ছ না। গদর্ির কিছু কিছু পাবকলি লাইর্েকর গদখর্ল 
গদখা যায় অযপত্ন পর্ড় আর্ছ বই। গিািাও মািড়সার জাল,  ধ্ুকল ধ্ূসর পকরর্বি। ভঙবর্নর ছার্দর কিছু অংি ভঙাগিা। মুখ কফ্করর্য়র্ছ পাঠিরাও। এি 
সময় লাইর্েকর গিবল পড়ার জায়গা কছল না। কছল সামাকজি গমলার্মিার জায়গা। কছল গমর্য়র্দর গর্ল্পর আসর,  কিশুর্দর ক্লাব,  েরুণ-বৃির্দর আড্ডা- 
সবার গন্তবয কছল লাইর্েকর। 

বাংলার্দি গবসরিাকর গণেন্থাগার সকমকের েিয অনুসার্র গদর্ি পাঠাগার্রর সংখযা প্রায় দুই হাজার্রর িাছািাকছ। গদর্ি সরিাকর ও গবসরিাকর 
েন্থাগারগুর্লার্ি গদখভঙার্লর জে সরিাকর প্রকেষ্ঠান আর্ছ মাত্র দুকে। অিচ সরিাকর েন্থাগারই আর্ছ ৭১কে। োরা এি’কে েন্থাগার গদখভঙাল ির্রও খুব 
এিো আিানুরূপ ফ্ল গদখার্ে পারর্ছনা। গবসরিাকরগুর্লা িখন গদখর্ব। এখার্ন উর্েখয গয,  েযাি কিক্ষা িমেসকূচ সারার্দর্ি দুই হাজার নয়িে গণর্িন্দ্র 
পাঠাগার গর্ড় েুর্লর্ছ। এিকে ট্রাস্ট একের্ি পকরচাকলে ির্র। েযাি ও জনগর্নর গযৌি উর্দযার্গ উর্িাকলে অিে বযাংর্ি জমা গরর্খ োর ইন্োর্রি কদর্য় 
লাইর্েকরয়ার্নর মাকসি গবেন গদয়া হয়। চমৎিার এিকে পিকে। েযার্ির কনজস্ব িমেী ঐ গণর্ির্ন্দ্রর গদখভঙাল িরর্েন যকদও গণর্িন্দ্রকে িকমউকনকের,  
কনকদি গিান কবদযালর্য় কিংবা গিান ইউকনয়ন িাউকির্লর ভঙবর্ন। যখন েযাি কসিান্ত কনল গয,  পাঠাগারগুর্লা পুর্রাপুকর জনগনই চালার্ব,  পুর্রাপুকরই 
িকমউকনকে গদখভঙাল িরর্ব েখন গির্ি গদখা গগল লাইর্েকর আর খুলর্ছ না,  পাঠি সমাগম গনই। লাইর্েকর প্রায় বে। যকদও এই পাঠাগারগুর্লা কছল বহু 
ধ্রর্নর িমেিার্ন্ির গিন্দ্র। এখার্ন রর্য়র্ছ কিশুিণোর,  পালন িরা হয় কবকভঙন্ন কদবর্স কবকভঙন্ন িমেসূকচ যা মানুর্ষর স্বাস্থয,  কিক্ষা,  গজন্িার সমো,  
জােীয় ইকেহাস ও িৃকি িালচার সম্পর্িে সর্চেনো বৃকি ির্র। আর্গ োম ও িহর্রর সিল ধ্রর্নর কিক্ষা প্রকেষ্ঠার্ন গান,  নাচ,  নােি,  কবেিে,  
রচনা প্রকের্যাকগোর মর্ো সৃজনিীল কিয়ািলাপ কনয়কমে হর্ো। এখন এগুর্লার জায়গা দখল ির্রর্ছ গফ্সবুি,  ভঙাইবার,  গহায়ােস-অযাপ,  কবকলয়ািে 
ক্লাব,  সাইবার িযার্ফ্,  ফ্াস্টফ্িু,  ফ্িুর্িাে,  কভঙকিও গগর্মর গদািান। োিা িহর্রর ৬৪ িোংি কবদযালর্য় গখলাধ্ুলা ও সাংসৃ্ককেি কবষর্য় গিান 
ক্লাস অনুকষ্ঠে হয়না। সবাই বযস্ত কজকপএ-৫ কিভঙার্ব পাওয়া যার্ব গসকে কনর্য়। গসকে হর্বই না গিন? উচ্চ কিক্ষায় ভঙকেে পরীক্ষার জে প্রির্ম গদখা হয় 
কজকপএ-৫ আর্ছ কিনা। পাবকলি পরীক্ষায় প্রাপ্ত এই ফ্ল পরবেেী ভঙকেের্ে অর্নি গুরুত্ব বহন ির্র,  োই অকভঙভঙাবিসহ সবাই গসকে কনর্য়ই বযস্ত িার্িন। 
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অিচ পাবকলি পরীক্ষাগুর্লার্ে সৃজনিীলো,  কিক্ষািেীর গভঙেরিার িকক্ত ,  কবর্লষণমুলি ক্ষমো এগুর্লা গিানকেই গসভঙার্ব পরীক্ষা িরা হয়না। 
োই  অকভঙভঙাবি,  আত্মীয়-স্বজন সবাই  মর্ন ির্র,  গছর্লকে বা গমর্য়কে যকদ গমকির্িল ভঙকেে হর্ে পার্র,  কিংবা বুর্য়ে,  কুর্য়ে,  চুর্য়র্ে ভঙকেে হর্ে 
পার্র োর জীবন স্বািেি। গস যকদ এইসব পড়াশুনা কনর্য় বযস্ত িাির্ে পার্র োহর্ল সামাকজি অপরাধ্গুর্লা গির্িও োরা মুক্ত িাির্ব। আসর্ল মানকসি 
খাদয বলর্ে গয এিকে িিা আর্ছ গসকে আমরা ভঙুলর্ে বর্সকছ। আমরা গখলাধ্ুলা,  সাংসৃ্ককেি িমেিান্িগুর্লার উপিাকরোর িিা ভঙুর্ল গগকছ আর োই 
সবাই শুধ্ু পাঠযবই আর পাোর্না পরীক্ষার ফ্ল কনর্য় বযস্ত িািকছ।  

গিান িার্জ সাফ্লয অজেন িরর্ে হর্ল মর্নার্যাগ সহিার্র গসই িাজকে িরা এিান্ত প্রর্য়াজন। এর্ক্ষর্ত্র আমার্দরর্ি বইপড়া যর্িি সাহাযয ির্র। প্রকেকদন 
বই পড়র্ল মকস্তর্স্কর িমেক্ষমো বৃকি পায়। ফ্র্ল উন্নকে  র্ে মর্নার্যাগ ক্ষমোরও। যারা অযার্েনিন গিকফ্কসর্য়কি কসনর্িার্ম ভঙুগর্ছন,  োরা বই পড়া 
শুরু িরর্ল উপিার পার্বন। পকরকস্থকে পুর্রাোই পার্ে যার্ব। বই পড়ার সময় মকস্তর্স্কর মর্ধ্য িািা হাজার্রা কনউরন গবকি গবকি ির্র িাজ িরর্ে শুরু 
ির্র। ফ্র্ল সাকবেিভঙার্ব মকস্তর্স্কর িমেক্ষমো বৃকি গপর্ে িার্ি। এই অবস্থায় এিকদর্ি গযমন বুকির কবিাি  র্ে,  গেমকন নানা ধ্রর্নর গেন কিকজর্জ 
আিান্ত হওয়ার আিঙ্কাও ির্ম যায়। সারাকদন িার্জর পর ৬০-৭০ িোংি মানুষই মন-র্মজাজ চাগিা িরর্ে গেকলকভঙিন গদর্খন। কবজ্ঞার্নর ভঙাষ্যমর্ে,  
মন ও মকস্তর্স্কর ক্লাকন্ত দূর িরর্ে গেকলকভঙির্নর পকরবর্েে বইর্য়র সর্গি বেুত্ব িরা প্রর্য়াজন। 

েিযসূত্রঃ তদকনি কিক্ষা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লাইর্েরীয়ান ভঙর্য়র্স আপনার গলখা পাঠান। 

আমরা ো প্রিার্ির বযবস্থা িরর্বা। 

গলখার কবষয়বস্তু অবশ্যই েন্থাগার ও োন্থাগার গপিা সম্পকিেে হর্ে হর্ব। 

গলখা পাঠার্ে ই-র্মইল িরুনঃ librariansvoice@gmail.com 

 

Website: http://www.librarianvoice.org/ 

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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সম্পাদি মন্িলী 

িাহাজাদা মাসুদ আর্নায়ারুল হি 

েযাি ইউকনভঙাকসেকে 
 
 

িাজী ফ্রহাদ গনামান 

কব.কজ.এম.ই.এ ইউকনভঙাকসেকে অফ্ ফ্যািনএন্ি গেির্নালকজ 
 

িনি মকনরুল ইসলাম 

প্রধ্ানমিীর িাযোলয়,  বাংলার্দি 
 

ঈদ-ই-আকমন 

নিে সাউি ইউকনভঙাকসেকে 
 

গমা: আকিকুিামান 

নিে সাউি ইউকনভঙাকসেকে 
 

অন্তরা আর্নায়ার 

নিে সাউি ইউকনভঙাকসেকে 
 

আব্দেুাহ আল মাহমদু 

রাজউি উিরা মর্িল ির্লজ 
 

আবলু হাসনাে গমাঃ ফ্জর্ল রাব্বী 

বাংলার্দি জােীয় জাদু র 

https://www.facebook.com/librarianvoice/

