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MÖš’vMv‡ii Z_¨ †mevi eZ©gvb Ae¯’v I 
Dbœq‡b fwel¨r KiYxq 

W. ‡gvnvt AvwRRyi ingvb 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
fzwgKv t 
  

wkÿv RbM‡Yi Ab¨Zg †gŠwjK AwaKvi| GKwU Rvিতর wkÿv 
e¨e ’̄vi g‡a¨B cÖwZdwjZ nq- Zvi RvZxq Av ©̀k, g~j¨‡eva, 
ms¯‹„wZ I Av_©- mvgvwRK Rxeb cÖev‡ni Qwe, cÖwZwew¤Ẑ nq 
Zvi Avkv- AvKv•ÿv I cwiKwíZ fwel¨r Kg©cš’vi c_ 
wb‡`©k| RvZxq Rxeb‡K AÁvbZvi Awfkvc ‡_‡K gy³ 
Ki‡Z n‡j RbM‡Yi g‡b MÖš’‡cÖg I MÖš’‡PZনা RvwM‡q †Zvjv 
wbZvšÍ Ave¨kK| MÖš’vMvi cÖwZôvi gva¨‡g gvby‡li g‡a¨ †mB 
†PZbv m„wó Kiv m¤¢e| evsjv‡`‡k  cÖ_g we‡`kx kvmb, c‡i 
cvwK ’̄vbx Avgj এমনিক evsjv‡`k Avg‡j  MÖš’vMvi cÖPvi I 
cÖmv‡ii Rb¨ †Kvb Kvh©Kix AvBb cvk Kiv nqwb | 
MÖš’vMv‡ii GB msKUc~Y© Ae¯’vi K_v evsjv‡`‡ki mykxj 
mgvR, eyw×RxবীMY Rvb‡jI wKQz Kivi wQjbv Zv‡`i| 

>>>  

রবী নােথর িশ া দশন ও াগার 
িব ােনর প : এক  িবে ষণ 

পাথ িতম রায় 
 

 

লখক িলেখেছন ই লাইে িরয়ান ভেয়েসর জ ।     

 

 
চনা:  

ভারেত াগার িব ােনর জনক িশয়ালী রামা ত 
র নাথন (১৮৯২-১৯৭২) াগার, াগার ি  এবং িবষয় 
িহসােব াগার িব ানেক িত া করার জ  জীবন উৎসগ 
কেরেছন। িতিন াগার িব ােনর কতক িল ল ভাবনা  যথা 

াগার িব ােনর প  , কালন বগ করণ, বগ ত 
ক াটালগ কাড, ল িনঘ  ইত ািদর ব া । এ িল 

াগারেক সামািজক  িভি  িদেয়েছ এবং াগার িব ানেক 
সমাজ িব ান িহসােব িতি ত কেরেছ । ড: র নাথন য 

মা  াগার িব ানেক কাযকর ও দাশিনক িভি  দান 
কেরেছন তাই নয় , িতিন াগার ি েক ঢ় ও স ািনত 
কেরেছন। াগার িব ােনর প ে র ধারনা র নাথেনর মেন 
স াত হয় ১৯২৮ সােল ।  িল াকাের কািশত হয় 
১৯৩১ সােল । 

(বাকী অংশ প ন ১২ ায়) 

লাইে িরয়ান ভেয়স 
াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

W. ‡gvnvt AvwRRyi ingvb GwWkbvj 
jvB‡eªিরqvb িহেসেব কমরত আেছন 
RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg 
wek¦we`¨vj য়। ত ব ল এই বে  
িতিন বাংলােদেশর াগার ব ার 

প েল ধেরেছন। েল এেনেছন 
িব মান সম া, এর সমাধান ও 
স াবনার কথাও।  
 

পাথ িতম রায় উপ- াগািরক 
িহেসেব কমরত আেছন িব ভারতী, 
শাি িনেকতেন। আেলাচ  বে  িতিন 

াগার িব ােনর প ে র সােথ 
রবী নােথর িশ া দশেনর সংেযাগ 
েঁজেছন। িবে ষণধম  এই লখা  
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†`k ¯v̂axb cieZ©x সময় wkÿv c×wZ cyb©MwVZ Kivi Rb¨ GKwU  wkÿv Kwgkb MVb Kiv nq hv W. Kỳ iZ-G-Ly`v  wkÿv 
Kwgkb bv‡g cwiwPZ| GB wkÿv Kwgk‡b MÖš’vMvi Dbœqb‡K ¸iZ¡ †`Iqv nq| GB Kwgk‡b cÖv_wgK, gva¨wgK, D”P gva¨wgK, 
gnvwe`¨vjq, wek¦we`¨vjq,MY-MÖš’vMvi ও RvZxq MÖš’vMv‡ii DbœwZ m¤̂‡Ü we¯ÍvwiZ Av‡jvPbvi ci cÖwZwU ch©v‡q h‡_vchy³  
MÖš’vMvi cÖwZôvi Rb¨ mycvwik Kiv nq| cieZ©x‡Z  mgMÖ †`‡k RvZxq wkÿvbxwZ, MÖš’bxwZ, MÖš’vMvi bxwZ  cÖYxZ n‡j Gi cÖfve 
PZz©w`‡K Qwo‡q c‡o| ïiæ nq MÖš’vMvi cÖwZôvi D‡`¨vM| ‡`‡ki wewfbœ ¯’v‡b  miKvix  D‡`¨vM ev c„ô‡cvlKZvq  cÖwZwôZ nq 
wewfbœ †kÖYxi MÖš’vMvi|  1980 mv‡j gnvb GKz‡k †deªæqvwi n‡Z †`k †_‡K wbiÿiZv ~̀ixKi‡Yi †h cÖ‡Póv MÖnY Kiv 
n‡qwQj,Zvi mvdj¨ wbf©i K‡i MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi gva¨‡g e¨vcKfv‡e RbM‡Yi g‡a¨ cvVvf¨vm m„wó Kiv| hw` RbMY 
cvVvf¨v‡m DrmvwnZ bv nq Z‡e G cÖ‡Póv e¨_© n‡Z eva¨| †Kbbv MYwkÿvi Acwinvh© c~e©kZ© n‡jv e¨vcK wfwËK ‡`‡ki Avbv‡P 
Kvbv‡P, cvovq cvovq, MÖvg, BDwbqb, _vbv I †Rjv ch©šÍ mymsMwVZ MÖš’vMvi ¯’vc‡bi Dci| †`‡k MÖš’vMvi I Z_¨ e¨e¯’vi 
m¤úªmviY, AvaywbKvqb I Dbœqb Ges MÖš’vMvwiKZv †ckvi `ÿZv I gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨  ‡ckvRxwe msMVb¸‡jv  wewfbœ mg‡q 
AvÂwjK, RvZxq I AvšÍR©vwZK chv©‡q †mwgbvi, Av‡jvPbv mfv BZ¨vw`i Av‡qvRb K‡i _v‡K| †`‡ki bxwZwba©viKmn mKj 
gnj‡K MÖš’vMvi I Z_¨‡mevi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© AewnZ K‡i GK‡hv‡M KvR Ki‡Z n‡e  hv‡Z Z_¨wfwËK  mgvR MV‡Yi A½xKvi 
ev¯Íevqb  Kiv  m¤¢e nq | 
 

1. evsjv‡`‡ki   MÖš’vMv‡ii eZ©gvb Ae¯’v t  
 

evsjv‡`‡ki Pvi ai‡bi MÖš’vMvi e¨e ’̄v Pvjy i‡q‡Q h_v (1) MY-MÖš’vMvi  (2) RvZxq MÖš’vMvi (3) GKv‡WwgK MÖš’vMvi  এবং 

(4) we‡klvwqZ MÖš’vMvi 
 

 

 

 

 

 
বাংলােদেশর াগার 

ব ব া 

MY-MÖš’vMvi GKv‡WwgK MÖš’vMvi RvZxq MÖš’vMvi we‡klvwqZ MÖš’vMvi 

‡emiKvix miKvix ‡emiKvix miKvix 

¯‹zj K‡jR gv`ªvmv wek¦we`¨vjq 
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1.1 MY-MÖš’vMvi t 

evsjv‡`‡ki `yB ai‡bi MY- MÖš’vMvi i‡q‡Q  

1) ‡emiKvix   

2) miKvix 

1.1.1 †emiKvix  MYMÖš’vMvi t 

Dbwesk kZvãxi c~‡e© evsjv‡`‡ki †ekxifvM MÖš’vMvi wQj e¨w³MZ D‡`¨v‡M cÖwZwôZ Ges weËevb‡`i `L‡j| MÖš’vMvিরক I 
Ab¨vb¨ Drmvnx bvMwiK‡`i eû eQ‡ii †Póvq MÖš’vMv‡ii GB msKxY©Zv‡K †gŠwjK KvVv‡gvMZ cwieZ©b K‡i এর we Í̄…Z I 
Acwinvh© †mev cÖwZôvb wn‡m‡e eZ©gvb mgv‡R cÖwZwôZ Ki‡Z n‡q‡Q| 1778 mv‡j চালস DBjwK‡Ýi evsjv nid িনমাণ Ges 
1784 mv‡j GwkqvwUK †mvmvBwUi cËb evsjv‡`‡ki MÖš’vMvi  cÖwZôvi Av‡›`vj‡bi m~Pbv K‡i| wKš‘ evsjv‡`‡k MÖš’vMvi 
Av‡›`vjb †Rviv‡jvfv‡e AvZ¥cÖKvk Ki‡Z cv‡iwb| মূলত 1854 mv‡j evsjv‡`‡ki cÖvPxbZg PviwU MÖš’vMvi ¯’vc‡bi ga¨ w`‡q 
G‡`‡ki MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi গাড়াপ ন| GB PviwU MÖš’vMvi n‡jv 1.DWevY© cvewjK jvB‡eªwi, e¸ov 2. h‡kvi cvewjK 
jvB‡eªwi, h‡kvi 3.  ewikvj cvewjK jvB‡eªwi, ewikvj 4.  iscyi cvewjK jvB‡eªwi, iscyi। XvKvi me‡P‡q cyivZb MYMÖš’vMvi 
িহেসেব Ôb_eªæK njÕ jvB‡eªwii K_v উে খ করা যায়।  

 

মূলত 1854 mv‡j evsjv‡`‡ki cÖvPxbZg PviwU MÖš’vMvi ¯’vc‡bi ga¨ w`‡q 
G‡`‡ki MÖš’vMvi Av‡›`vj‡bi গাড়াপ ন| 

 

MÖš’vMvi cÖwZôvi Av‡›`vj‡b GB cÖPviYvq  e¸ov, h‡kv‡ii b¨vq Ab¨vb¨ ¯’v‡bও পিরলি ত nq| D³ MÖš’vMvi¸wj cÖavbZt GK 
ev GKvwaK Rb wn‰Zlx e¨w³i D‡`¨vM, Rb mvavi‡bi Puv`v, ¯’vbxq Rwg`v‡ii mvgvb¨ A_© mvnvh¨ Ges wKQzUv miKvix Aby`v‡bi 
mvnv‡h¨ cÖwZwôZ n‡qwQj  wKš‘y Zv‡Z kxNªB fvUv co‡Z _v‡K | d‡j GBme MÖš’vMvi¸wj m¤ú~Y©iæ‡cB GK cªKvi AmvgÄm¨c~Y©, 
†¯^”Qv ‡mev g~jK I e¨w³ we‡k‡li D‡`¨v‡Mi Dci wbf©ikxj n‡q c‡o | আর তাই cÖwZôvi cÖvq kZel© cর †`k wefv‡Mi c র 
বাংলােদশ যখন GB MÖš’vMvi¸wj DIivwaKvi  m~‡Î jvf Ki‡jv ZLb G‡`i Ae¯’v LyeB †kvPbxq| eZ©gv‡b evsjv‡`‡k  wewfbœ 
¯’v‡b Qwo‡q wQwU‡q আেছ মাট 1956 wU †emiKvix MY-MÖš’vMvi i‡q‡Q  ( XvKv gnvbMi 103 wU, XvKv wefvM 457wU, PUªMÖvg 
wefvM 319wU , Lyjbv wefvM 304wU , ivRkvnx wefvM 281wU , iwikvj wefvM 212wU ,iscyi wefvM 227wU, wm‡jU wefvM 53 
wU) †h¸‡jv m‡šÍvlRbK Ae¯’vq †bB | AwaKvsk  †emiKvix MYMÖš’vMv‡ii  feb cyivZb, †bB ‡ckvMZ MÖš’vMvwiK, i‡q‡Q 
Avw_©K ‰`b¨Zv, ch©vß eBcÎ, AvmevecÎ Gi Afve‡Zv  i‡q‡Q | m¤ú` mxgve× nIqvi Kvi‡b †mevI mxwgZ n‡q‡Q d‡j 
AvMZ cvVK, e¨enviKvixMY Zv‡`i কাি ত gv‡bi †mev  n‡Z ewÂZ n‡”Q | Z‡e mxgve×Zvi gv‡SI wb‡¤œv³ ‡mev cÖ̀ vb 

Ki‡Q - cvVK ‡mev,  cy¯ÍK †jb‡`b †mev,  mKj †kÖYxi  cvVK‡K †idv‡iÝ I civgk© †mev cÖ̀ vb, cvVvf¨vm e„w×‡K DrmvwnZ 
Ki‡Z wewfbœ RvZxq w`e‡m wewfbœ ai‡bi cÖwZ‡hvwMZv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv | 
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পৃ া - ৫  

1.1.2 miKvix   MYMÖš’vMvi t 

 MYMÖš’vMvi Ávb-wfwËK mgv‡Ri Awew”Q`¨ A½ | mgvR †_‡K wbiÿZv I wPšÍvi cðvrc`Zv `~ixKiY, AwR©Z wkÿvi msiÿY I 
m¤úªmviY, ¯ŵkÿvq wkwÿZ nIqvi cwi‡ek m„wó mn Av_©- mvgvwRK cÖ‡qvR‡b MYMÖš’vMv‡ii fzwgKv Acwimxg | G fywgKvi 
†cÖÿvc‡UB ZrKvjxb miKv‡ii wkÿv wefv‡Mi 10-05-1955 Zvwi‡Li 1491- wkÿv msL¨K Av‡`k e‡j Ò‡mvm¨vj AvcwjdUÕÕ 
cÖK‡íi Aax‡b †K› ª̀xq cvewjK jvB‡eªwi cÖwZôvi AvbyôvwbK gÄywi cÖ̀ vb Kiv nq| 1958 mv‡ji 22 gvP© 10,040wU cy¯Í‡Ki 
msMÖn wb‡q  XvKv wek¦we`¨vjq GjvKvq MÖš’vMviwUi Øv‡iv‡b¥vPb Kiv nq| 1977 mv‡j MÖš’vMviwU‡K kvnevM GjvKvi eZ©gvb 
Ae¯’v‡b bewbwg©Z fe‡b ¯’vbvšÍi Kiv nq Ges 06-01- 1978 Zvwi‡L bZzb fe‡b MÖš’vMvi D‡×vab Kiv nq| 1982 mv‡ji 
†m‡Þ¤î gv‡m MÖš’vMviwU 11,000 cy¯ÍK  wb‡q me© mvavi‡Yi Rb¨ Db¥y³ Kiv nq | GwU eZ©gv‡b †`‡ki kxl© MÖš’vMvi wnmv‡e 
KvR Ki‡Q | 

eZ©gv‡b evsjv‡`‡k miKvix ch©v‡q 71wU MY-MÖš’vMvi  i‡q‡Q  ( mywdqv Kvgvj RvZxq MYMÖš’vMvi,XvKvq 1wU, 7wU wefvMxq 
miKvix MYMÖš’vMvi( P MÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, ewikvj , wm‡jU, iscyi, gqgbwmsn wefvMxq kn‡i), 56wU †Rjv kn‡i, 2wU 
Dc‡Rjv ( Rvgvjcy‡ii eKkxMÄ, †`IqvbMÄ), 4wU kvLv  MÖš’vMvi ( Avigvwb‡Uvjv, †gvnv¤§`cyi-XvKvq, ‡mvbvw`Nxi †gvo- 
ivRkvnx Ges evK…we- gqgbwms‡n ) | m¤úªwZ †MvcvjMÄ †Rjvi Uzw½cvov¯’  RvwZi RbK e½eÜz †gL gywReyi ingv‡bi mgvwa 
কমে w¯’Z MÖš’vMviwU MYMÖš’vMvi Awa`ßi AbyK~‡j b¨¯Í Kiv n‡q‡Q | d‡j miKvix MYMÖš’vMv‡ii msL¨v †e‡o `uvwo‡q‡Q 71-
G| GK bR‡i MYMÖš’vMv‡ii eZ©gvb  Ae¯’v  wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jv 

 

µ:bs MÖš’vMv‡ii aiY cy¯Í‡Ki 
msL¨v 

cvVK Dcw¯’wZ 
gv‡m ˆ`wbK 

Mo 

cwÎKv mvgwqKx we`¨gvb †mev 

1. 1wU mywdqv Kvgvj RvZxq 
MYMÖš’vMvi,XvKv 

2.36.768 2269 Rb 27 21 cvVK †mev, †idv‡iÝ, 
cy¯ÍK ‡jb‡`b, 
d‡UvKwc I B›Uvi‡bU 
‡mev cÖ̀ vb Kiv nq 

2. 7wU wefvMxq miKvix 
MYMÖš’vMvi 

5,94,823 420 Rb 19 12 

3. 56wU †Rjv kn‡i 17,99,473 278 Rb 12 09 

4. 2wU Dc‡Rjv MYMÖš’vMvi 12,515 113 Rb 08 01 
5. 4wU kvLv MYMÖš’vMvi 51,568 127 Rb 10 07 
6. 1wU we‡kl MYMÖš’vMvi   8046 722 Rb 01 03 
 me©‡gvU 27,03,193    

 

 
(m~Î t MYMªš’vMvi Awa`ß‡ii I‡qe †cvU©vj n‡Z msM„nxZ) 

 

পৃ া - ৪ 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

অে াবর সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃ া - ৬  

1. 2 RvZxq MÖš’vMvi t 

evsjv‡`‡ki RvZxq MÖš’vMvi RvwZi eyw×e„wËK PP©vi †gŠwjK gyw ª̀Z m¤ú` iv‡óªi AvBbe‡j msMÖn, msiÿY I Z_¨‡mev cÖ̀ vbKvix 
†K›`ªxq msMÖnkvjv | GwU evsjv‡`‡ki m„Rbkxj mKj cÖKvkbvi wW‡cvwRUwi jvB‡eªwi ; †`‡ki m„Rbkxj gyw ª̀Z m„wóK‡g©i 
†K›`ªxq msMÖnkvjv| 1972 mv‡ji 6 b‡f¤̂i n‡Z evsjv‡`‡ki  RvZxq MÖš’vMvi AvbyôvwbK Kg©KvÛ ïiæ K‡i| eZ©gv‡b GwU 
XvKvi †k‡i evsjv bM‡i 4 GKi Rwgi Dci cÖwZwôZ| RvZxq MÖš’vMv‡iর mKj msMÖn wgwj‡q 5,50,000 (cuvP jÿ cÂvk 
nvRvi) Gi AwaK, m¤ú~Y© cÖwµqvKiYK…Z I wbZ¨ e¨envi‡hvM¨ eB, cÎ-cwÎKvi msL¨v 2 jÿ Gi †ekx| mgy`q msMÖn‡K 
†gvUvgywU 24wU K¨vUvMwi‡Z web¨vm K‡i Z_¨ †mev cÖ̀ vb Kiv nq| RvZxq MÖš’vMv‡ii Z_¨ mvgMÖxi `xN©‡gqv`x msiÿY Ges 
AbjvBb Z_¨ I M‡elYv †mev`v‡bi j‡ÿ¨ ¸iZ¡c~Y© I ÿwqòy cy¯ÍK, †M‡RU cÖf…wZ ¯‹¨vb K‡i mvf©v‡i msiÿY Kiv n‡”Q | 
RvZxq MÖš’vMvi cvVK, M‡elK‡`i Rb¨ wb‡¤œv³ †mev cÖ`vb K‡i _v‡K -  cvVK †mev, M‡elYv I †idv‡iÝ †mev, RvZxq MÖš’cwÄ 
†mev, AvB Gm we Gb eivÏ †mev, wi‡cÖvMÖvwdK  †mev,  OPAC †mev , wWwRUvj Z_¨ †mev, B›Uvi‡bU I  wd« IqvB wd« †mev, 
civgk© †mev, AwW‡Uvwiqvg e¨envi weav | 

 

1.3 GKv‡WwgK MÖš’vMvi t 

wkÿv I MÖš’vMvi G‡K Ac‡ii cwic~iK| me©̄ Í‡ii AvbyôvwbK wkÿv, DcvbyôvwbK wkÿv, gvby‡li Rxebe¨vcx wkÿv- me©‡ÿ‡ÎB 
MÖš’vMv‡ii fzwgKv g~L¨| Aci w`‡K MÖš’vMvi wb‡RB GKwU wkÿv cÖwZôvb| MÖš’vMv‡ii ÁvbfvÛvi †_‡K gvbyl wb‡Ri mËv‡K 
Dcjwä Ki‡Z cv‡i, Zvi ¯ªóv‡K Rvb‡Z cv‡i, wek¦ াে র me wKQy m¤ú©‡K avibv jvf Ki‡Z cv‡i| GKv‡WwgK MÖš’vMvi 
ej‡Z Avgiv wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡bi  mv‡_ mshy³ †h me MÖš’vMvi M‡o D‡V Zv‡K GKv‡WwgK MÖš’vMvi e‡j| evsjv‡`‡k 
GKv‡WwgK  MÖš’vMvi mvavibZt  Pvi ai‡bi n‡q  _v‡K - ¯‹zj, K‡jR, gv ª̀vmv Ges wek¦we`¨vjq| GB mg¯’ cÖwZwU cÖwZôv‡b  
GKwU K‡i MÖš’vMvi i‡q‡Q| GLv‡b D‡jøL¨ †h, evsjv‡`‡k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e¨y‡iv 2019 Gi evwl©K cÖwZ‡e`ন অ সাের  
‡h GKv‡WwgK MÖš’vMvi¸wj Zvi wbR Ae¯’vb n‡Z  cvVK‡`i wewfbœ †mev cÖ̀ vb K‡i _v‡K Zvi GKwU weeiY wb‡¤œ D‡jøL Kiv 

n‡jv -  
 

1.3.1  we`¨vjq ev ¯‹zj Mªš’vMvi t   

¯‹z‡ji wkÿv Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cvV¨cy¯ÍK, mnvqK I m„Rbkxj cvV Ges kÖeY-`k©b mvgMªx I Avbylw½K 
DcKiY wb‡q †h MÖš’vMvi M‡o D‡V Zv‡KB ¯‹zj MÖš’vMvi e‡j | ¯‹zj MÖš’vMv‡ii g~j D‡Ïk¨- QvÎ-QvÎx‡`i g‡a¨ cvVvf¨vm m„wó 
Ges ¯‹z‡ji †kÖYx wkÿv‡K mdj Kivi Rb¨ cÖZ¨ÿ mnvqZv cÖ̀ vb|¯‹zj MÖš’vMv‡ii gva¨‡g cv‡i wkÿv_©xMY Awfavb, wek¦‡Kvlmn 
bvbv cÖKvi †idv‡iÝ mvgMÖx e¨envi Ki‡Z wk‡L, wk‡L G¨vmvB‡g›U, Uvg©‡ccvi BZ¨vw` iPbvi Kjv‡KŠkj | Gfv‡e wkÿv_x©MY 
MÖš’vMvi e¨env‡ii gva¨‡g cvV¨cy¯ÍK ewnf©~Z wek¦-Ávbiv‡R¨i mv‡_ cwiwPZ n‡Z cv‡i| we`¨vjq MÖš’vMv‡ii ¸iZ¡ Zz‡j ai‡Z 

wM‡q 1974 mv‡j cÖYxZ W. Kz`iZ-B-Ly`v wkÿv Kwgk‡bi wi‡cv‡U© ejv n‡q‡Q  “MÖš’vMvi we`¨vj‡qi  ürwcÛ¯̂iæcÕÕ A_©vr 
ürwcÛ Qvov †hgb †`n Amvo †Zgwb MÖš’vMvi Qvov wkÿv cÖwZôvbI Amvo | 
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evsjv‡`k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e¨y‡iv 2019 Gi evwl©K cÖwZ‡e`ন অ যায়ী eZ©gv‡b  599wU miKvix ¯‹zj, 15587 †emiKvix 
¯‹zj i‡q‡Q|  AwaKvsk miKvix gva¨wgK ¯‹z‡j  MÖš’vMvi নই ej‡jB P‡j ; ‡bB jvB‡eªixi Rb¨ eivÏK…Z Kÿ| wewfbœ 
cÖwZôvb n‡Z MÖš’vMv‡ii Rb¨  Avmv Aby`vbK…Z cy¯ÍK¸wj ¯‹y‡ji †Kvb GK K‡ÿ A_ev wUPvim Kgb iæ‡g A_ev cÖwZôvb 
cÖav‡bi N‡i Zvjve× Ae ’̄vq থােক| ‡h hvi wb‡R‡`i cÖ‡qvR‡b Avjgvix‡Z ivLv eB-cy¯ÍK¸wj (MÖš’vMv‡ii m¤ú`) e¨envi K‡i 
Ges cÖ‡qvRb †k‡l Z`viwKi Afv‡e GB ¸wj Acª‡qvRbxq mvgMÖx wnmv‡e ¯’vb cvq| MZ 4 †deªyqvix 2010 mv‡j miKvix 
Aa¨v‡`‡ki gva¨‡g gva¨wgK we`¨vjq ch©v‡q  18775wU we`¨vj‡q MÖš’vMvwi‡Ki c` m„wó Kiv n‡q‡‡Q | cieZ©x‡Z GB c‡` 
MÖš’vMvwiK wb‡qvM eva¨Zvg~jK K‡i‡Q miKvi| Z‡e ¯‹yj MÖš’vMv‡i  wb‡¤œv³ †mev cÖ`vb Kiv nq-wkÿv_©x‡`i eB avi ‡`Iqv, Mí 
ejvi Avmi, iPbv I KzBR cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv,  bZzb wkÿ©v_©x‡`i cwiwPZ Abyôv‡bi gva¨‡g MÖš’vMvi e¨envi wewa 
m¤ú©‡K avibv †`qv, wkï wK‡kvi‡`i Dc‡`kg~jK ‡mev cÖ̀ vb, wbDR wK¬wcsm †mev, MÖš’ cÖ̀ k©bxi e¨e¯’v Kiv, Iqvj g¨vMvwRb 
msiÿY Ges wkÿvg~jK cÖvgvb¨ wPÎ †`Lv‡bv hv Zv‡`i g~j¨‡eva e„w×i †ÿ‡Î mnvqK fzwgKv cvjb Ki‡Z cv‡i | 

evsjv‡`k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e¨y‡iv 2019 Gi evwl©K cÖwZ‡e`ন অনযুায়ী eZ©gv‡b  599wU miKvix ¯‹zj, 
15587 †emiKvix ¯‹zj i‡q‡Q|  AwaKvsk miKvix gva¨wgK ¯‹z‡j  MÖš’vMvi নই ej‡jB P‡j|  

 

1.3.2 K‡jR  Mªš’vMvi t  
K‡jR ch©v‡q wkÿv‡K D”P wkÿvi wfZ ejv nq| Kv‡RB  K‡jR ¯Í‡i cÖwZwU wkÿv_©x hv‡Z K‡i cieZ©x D”PZi wkÿvi wfZ‡K 
gReyZ Ki‡Z cv‡i Zvi Rb¨ Dchy³ gv‡bi MÖš’vMv‡ii mnvqZv Kiv  GKvšÍ cÖ‡qvRb | Avgv‡`i †`‡k K‡qK ai‡bi K‡jR 
we`¨gvb i‡q‡Q | cwiPvjbvi w`K we‡ePbvq K‡jR¸wj‡K miKvix I †emiKvix GB fv‡M fvM Kiv hvq | GB Qvov wKQz 
KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb i‡q‡Q| wb‡¤œ evsjv‡`‡ki wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e ÿ‡iv 2019 Gi evwl©K cÖwZ‡e`‡b K‡jR ch©v‡q †h 
cÖwZôvb i‡q‡Q Zvi GKwU weeiY D‡jøL Kiv n‡jv - eZ©gv‡b evsjv‡`‡k miKvix 64wU  †emiKvix 1204wU সহ †gvU 1268 
¯‹zj GÛ K‡jR i‡q‡Q, miKvix 52wU  †emiKvix  1283wU mn †gvU 1335 D”P gva¨wgK K‡jR i‡q‡Q, miKvix 189wU, 
†emiKvix 932wU সহ †gvU 1121wU wWwMÖ cvk K‡jR i‡q‡Q, miKvix 243wU †emiKvix 353wU mn †gvU 596wU wWMªx Abvm© 
K‡jR i‡q‡Q, miKvix 125wU †emiKvix 50wU  mn †gvU 175wU gv÷vm© K‡jR i‡q‡Q, miKvix 52wU, †emiKvix 387wU mn 
†gvU 439 wU c‡j‡UKwbK Bbw÷wUDU i‡q‡Q, miKvix 64wU Avi †emiKvix  110wU mn †gvU 174wU ‡UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR 
i‡q‡Q, 68 miKvix, †emiKvix  96wU mn †gvU 164wU ‡UKwbK¨vj †Uªwbs ‡m›Uvi i‡q‡Q, 10 miKvix, †emiKvix  23wU mn †gvU 
33wU ট টাইল Bbw÷wUDU i‡q‡Q, 41 miKvix, †emiKvix  10wU mn †gvU 51U ট টাইল f‡Kkbvj i‡q‡Q, 37 miKvix, 
†emiKvix 74wU mn †gvU 111wU ‡gwWK¨vj K‡jR  i‡q‡Q, 23 miKvix 48 †emiKvix ‡gvU 71 নািসং K‡jR i‡q‡Q,  56 
miKvix ,3 †emiKvix mn †gvU  59 wcwUAvB i‡q‡Q, 15wU miKvix,  104wU †emiKvix mn †gvU 119wU চাস †Uªwbs K‡jR 
i‡q‡Q, 5wU miKvix  25wU †emiKvix mn †gvU 30wU শারীিরক wkÿv K‡jR mn Av‡iv Ab¨vb¨  A‡bK wkÿv cÖwZôvb i‡q‡Q| 
G‡`i cÖ‡Z¨KwU cÖwZôv‡b GKwU K‡i MÖš’vMvi i‡q‡Q| †`‡ki wKQz msL¨K K‡jR Qvov AwaKvsk K‡jR MÖš’vMv‡ii Ae¯’v AZ¨šÍ 
bvRyK| AwaKvsk †ÿ‡ÎB †bB c„_K MÖš’vMvi feb, i‡q‡Q ev‡R‡Ui ¯í̂Zv, Rbe‡ji ¯í̂Zv, Avmevec‡Îi Ach©vßZv, wbqwgZ 
cwÎKv, mvgwqKxi msMÖ‡ni Afve i‡q‡Q| ZvB wkÿvi gv‡bvbœq‡bi Rb¨ K‡jR MÖš’vMv‡ii my‡hvM weav evov‡bv `iKvi | 
mvavibZ K‡jR ch©v‡q gvb m¤§Z †h MÖš’vMvi¸wj i‡q‡Q Zvi wbR Ae¯’vb n‡Z  wb‡gœv³ †mev cÖ̀ vb K‡i _v‡K -cvV Kÿ †mev 
, ‡jb‡`b †mev  †idv‡iÝ †mev, mvaviY I mywbwÏó Z_¨ ‡mev cÖ̀ vb, d‡UvKwc †mev, AwWI  wfRyq¨vj  mvwf©m,  wbDR †ccvi 
wK¬wcs , B›Uvi‡bU mvwf©m | 

পৃ া - ৬ 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

অে াবর সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 gv ª̀vmv Mªš’vMvi t  

gv`ªvmv wkÿvqI mvavib wkÿvi g‡Zv cuvPwU ¯Íi i‡q‡Q h_v- (K) Be‡Z`vq (L) `vwLj (3) Avwjg (4) dvwRj (5) Kvwgj |  
Be‡Z`vq ev  cÖvথিমK ch©v‡q †Kvb MÖš’vMvi †bB Z‡e wKQz msL¨K cweÎ I ag©xq cy¯ÍK gv ª̀vq GK cv‡k iwÿZ _v‡K|  
evsjv‡`‡ki wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e ÿ‡iv 2019 Gi evwl©K cÖwZ‡e`‡b †`‡k ‡emiKvix  `vwLj gv`ªvmv  6553wU, †emiKvix 
Avwjg gv ª̀vmv 1412wU Ges miKvix Kvwgj gv ª̀vmv  3wU Ges †emiKvix 241wU gv`ªvmv  i‡q‡Q| cÖwZwU gv ª̀vmvq †QvU, gvSvির 
AvKv‡i MÖš’vMvi i‡q‡Q| hv cwiPvjনাi Rb¨ cª‡qvRb cÖwkÿY cÖvß MÖš’vMvwi‡Ki| m¤úªwZ gv ª̀vmv MÖš’vMvi ¸‡jv MÖš’vMvwi‡Ki c` 
c~i‡Yi Rb¨ AvU nvRv‡ii AwaK c` miKvi m„wó K‡i‡Qb| ch©vqµ‡g Zv ev¯Íevq‡bi Rb¨ wb‡`©kbv cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 
evsjv‡`‡ki Bmjvg ag©xq MZvbyMwZK gv ª̀vmv wkÿv‡K mvavib wkÿvi mv‡_ Zvj wgwj‡q hy‡Mvc‡hvMx Kiv n‡”Q| wkÿv e¨e ’̄v‡K 
DbœZ Ki‡Z n‡j cÖ‡qvRb MÖš’vMv‡ii †mevi gvb e„w× Kiv Riæix | gv`ªvmv MÖš’vMvi¸‡jv‡Z mvavibZ †h mg ’̄ †mev cÖ̀ vb nq Zv 
n‡jv - cvV Kÿ †mev, cy¯ÍK ‡jb‡`b †mev, †idv‡iÝ †mev | 

evsjv‡`‡ki eZ©gv‡b miKvix ch©v‡q (cvewjK) 42wU, †emiKvix ch©v‡q ( cÖvB‡fU) 103wU wek¦we`¨vjq 
i‡q‡Q| cÖwZwU wek¦we`¨vলেয়র GKwU mg„× MÖš’vMvi _vKvi K_v | hvi D‡Ïk¨ n‡jv mswkøó wek¦we`¨vj‡qi 
wkÿv I M‡elYv Kvh©µg‡K mdj Kiv Ges QvÎ-wkÿK I M‡elK‡`i (ó¨vK †nvìvi†`i) সেবা  Z_¨ 

†mev wbwðZ Kiv| 

 

2.3.4 wek¦we`¨vjq Mªš’vMvi t  

wek¦we`¨vjq n‡jv আ াwbK wkÿvi m‡e©v”P cÖwZôvb| wek¦we`¨vjq †KejgvÎ wkÿv cÖwZôvb bq, M‡elYv cÖwZôvbI e‡U| wkÿv 
I M‡elYv Kg©‡K mnvqZv Kiv I RvZxq wkÿvi gv‡bvbœqb K‡i µgvš^‡q AvšÍR©vwZK gv‡b wb‡q hvIqvB n‡jv wek¦we`¨vj‡qi 
cÖavb KvR| evsjv‡`‡ki eZ©gv‡b miKvix ch©v‡q (cvewjK) 42wU, †emiKvix ch©v‡q ( cÖvB‡fU) 103wU wek¦we`¨vjq i‡q‡Q| 
cÖwZwU wek¦we`¨vলেয়র GKwU mg„× MÖš’vMvi _vKvi K_v | hvi D‡Ïk¨ n‡jv mswkøó wek¦we`¨vj‡qi wkÿv I M‡elYv Kvh©µg‡K 
mdj Kiv Ges QvÎ-wkÿK I M‡elK‡`i (ó¨vK †nvìvi†`i) সেবা  Z_¨ †mev wbwðZ Kiv| evsjv‡`‡ki miKvix I †emiKvix 
ch©v‡q A‡bK wek¦we`¨vjq MÖš’vMv‡i Z_¨ cÖhyw³i e¨envi n‡”Q Ges wWwRUvj jvB‡eªির iƒcvšÍwiZ n‡q‡Q Ges A‡bK wek¦we`¨vjq 
GB †mev I Kvh©µg Pvjyi Rb¨ wewfbœ Consortium gva¨‡g ‡hgb  BDwRwm wWwRUvj jvB‡eªির (BDwWGj), Bangladesh 

INASP-PERI Consortium,  Research4life MV নi gva¨‡g B-wi‡mvm©  e¨env‡ii myweav cÖ̀ vb Kiv n‡”Q|  

mvavibZ wek¦we`¨vjq Mªš’vMv‡i cvVK, M‡elK Ges wkÿK‡`i‡`i Rb¨ wb‡¤œv³ †mev mgyn cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K -cvVKÿ, 
‡jb‡`b, ‡idv‡iÝ, weewjIMÖvwdK BÝUªvKkb I jvB‡eªির Awi‡q‡›Ukb mvwf©m, mv¤úªwZK Z_¨Ávcb †mev, wbe©vwPZ Z_¨ Ávcb 
†mev, AwWI wfRy¨qvj, wi‡cÖvMÖvwdK, wbDR †ccvi wK¬wcs, GK&ª‡Ubkb mvwf©m, AbjvBb cvewjK G¨vK‡mm K¨vUvjM mvwf©m, 
wjUv‡iPvi mvwf©m, Kw¤úDUvi mvP© mvwf©m, B›Uvi‡bU I B-‡gBj mvwf©m, wWwRU¨vj B- wi‡mvm© (B-eyKm GÛ B-Rvb©vj) G¨vK‡mm 
weav cÖ̀ vb Kiv n‡q _v‡K | 
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2.4 we‡klvwqZ MÖš’vMvi t  

we‡kl D‡Ï‡k¨ cÖwZwôZ miKvix, †emiKvix, Avav miKvix A_ev ¯̂vwqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi ¯x̂q Kg©m~Pxi mdj ev¯Íevq‡bi 
mswkøó cÖwZôv‡bi e¨enviKvix‡`i cÖ‡qvRbxq Z_¨ mieiv‡ni wbwg‡Ë we‡kl ai‡bi Dcv`vb mg„× MÖš’vMvi‡K we‡kl MÖš’vMvi 
e‡j| 1947 mv‡ji cvwK ’̄vb wefw³i mgq G AÂ‡j †Kvb ˆeÁvwbK ev M‡elYvg~jK†Kvb ¯’vcbv ev ms¯’v wQj bv| hv wKQz wQj 
†m¸‡jvi Ae ’̄vb wQj fviZ†K› ª̀xK, Gi d‡j KjKvZv i‡qj †mvmvBwU Ae †e½j G GKwU weL¨vZ MÖš’vMvi M‡o I‡V hv wQj 
Gwkqvi g‡a¨ GKwU cÖwm× MÖš’vMvi| †WcywU Kwgkbv‡iর ZË¡eav‡b G AÂ‡j cÖ_g we‡kl MÖš’vMvi cÖwZwôZ nq 1857 mv‡j 
XvKv Kwgkbv‡ii Awd‡m| GQvov ivRkvnx Kv‡jKU‡i‡U cÖwZwôZ nq 1865 mv‡j Ges A‡bK eo msMÖnkvjv wQj| ivRkvnx 
wefvMxq Kwgkbv‡ii Awdm MÖš’vMvi cÖwZwôZ nq 1947 mv‡j| Dbwesk kZvãx‡Z 7wU j K‡jR evsjv‡`‡k mÜvb †g‡j hvi  
g‡a¨ me‡P‡q cyivZb XvKv evi MÖš’vMvi, hv 1900 mv‡j cÖwZwôZ nq | evsjv‡`k nvB‡KvU© evi G‡mvwm‡qkb MÖš’vMvi Ges 
nvB‡KvU© Rv‡Rm MÖš’vMvi cÖwZwôZ nq 1947 mv‡j | GQvov XvKv wgDwRqvg MÖš’vMvi cÖwZwôZ nq 1913 mv‡j| KvwiMwi wkÿv 
Awa`ßi MÖš’vMvi cÖwZwôZ nq 1965 mv‡j| GQvov 1957 mv‡j cvU M‡elYv Bbw÷wUDU I GwkqvwUK †mvmvBwU MÖš’vMvi 
cÖwZwôZ nq | M‡elYvq cÖZxqgvb nq †h, 1940 mv‡ji ci n‡Z GB †`‡k we‡kl MÖš’vMv‡ii e¨vcK cÖmvi N‡U| 1970 mvj 
ch©šÍ 121wU we‡kl MÖš’vMvi mÜvb cvIqv hvq| mviv †`‡k wewfbœ AÂ‡j Qwo‡q wQwU‡q cÖvq GK nvRv‡ii g‡Zv we‡kl MÖš’vMvi 
i‡q‡Q| hvi g‡a¨ wKQz we‡kl ai‡bi MÖš’vMvi i‡q‡Q †h¸wj AvaywbK gv‡bi- †hgb evsjv‡`k mwPevjq MÖš’vMvi, RvZxq msm` 
MÖš’vMvi, evsjv‡`k e¨vsK MÖš’vMvi, evsjv GKv‡Wgx MÖš’vMvi, evsjv‡`k weÁvb I wkí cwil` M‡elYv MÖš’vMvi, evsjv‡`k K…wl 
M‡elYv cwil`, evsjv‡`k b¨vkbvj mv‡qw›UwdK GÛ †UKwbK¨vj WKz‡g‡›Ukb †m›Uvi (e¨vÝWK) MÖš’vMvi, AvBwmwWwWAviwe 
jvB‡eªির, e„wUk KvDwÝj jvB‡eªির, weAvBwWGm mn Av‡iv wewfbœ ¯Í‡i miKvix, ‡emiKvix ch©v‡q  we‡kl MÖš’vMvi i‡q‡Q  hv 
e¨enviKvix†`i cÖ‡qvR‡b wb‡¤œv³ †mev cÖ̀ vb Kiv nq - cvVKÿ †mev, M‡elYv I †idv‡iÝ †mev, AvšÍt MÖš’vMvi †mev, 
Current Awareness Service, Selective Dissemination of Information Service ,wi‡cÖvMÖvwdK  †mev, Audio 

Visual Materials †mev, B›Uvi‡bU I OPAC †mev, Computer search , Indexing , Extension  †mev | 

 
3. mgm¨v t  

evsjv‡`‡ki we`¨gvb MÖš’vMvi e¨e¯’vq †ek wKQz Common  mgm¨v  i‡q‡Q hv wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jv 
 

3.1 Rbe‡ji ¯í̂Zv t miKvix I †emiKvix ch©v‡q MÖš’vMv‡i Ab¨Zg mgm¨v n‡jv Rbe‡ji ¯í̂Zv | ‡Kvb †Kvb MÖš’vMv‡i GKwU 
gvÎ MÖš’vMvwi‡Ki A_ev mnKvix MÖš’vMvwi‡Ki c` i‡q‡Q| GKRb e¨w³i c‡ÿ MÖš’vMv‡ii মেতা িত ােনর mKj Kg©KvÛ m¤úbœ 
Kiv ev Í̄‡e Am¤¢e| 

3.2 cv‡V¨vcKi‡Yi AcÖZzjZv t  AwaKvsk  MÖš’vMv‡i  wkÿvµg Abyhvqx cvV¨ I †idv‡iÝ eB Gi Afve i‡q‡Q| ZvQvov wkÿK 
I wkÿv_©x‡`i Rb¨ cÖ‡qvRbxq eB, cwÎKv,mvgwqKx mn Ab jvBb Rvb©vj msMÖ‡ni e¨e¯’v †bB| 

3.3 ‡fŠZ my‡hvM myweavi Afve t দেশর াগার েলার wbR¯ ̂feb , ch©vß  cvVKÿ  AcÖZzjZv, Avmevec‡Îi ¯í̂Zv কট।  
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3.4 ev‡R‡Ui ¯̂íZv I mxgve×Zv t A_© ms ’̄v‡bi AcÖZzjZv I cÖK…Zc‡ÿ AwaKvsk MÖš’vMv‡ii Rb¨ mywbw`©ó ev‡RU eivÏ  bv 
_vKv এর উ য়েনর ধান অ রায়| 

3.5  †ckvRxwe‡`i cÖwkÿ‡Yi Afve t MÖš’vMv‡ii †ckvRxwe‡`i  wbqwgZ  cÖwkÿY Gi e¨e¯’v  †bB| 

3.6   Mªš’vMv‡ii  eB cÎ K¨vUvjwMs Kiv  cÖ‡qvRbxq  Uzj‡mi Afve i‡q‡Q | 

4. KiYxq w`K mg~n t 

4.1  Rbej KvVv‡gv cwieZ©bmn c`ex I gh©v`v e„w× Ki‡Z n‡e t MÖš’vMvi I Z_¨ weÁv‡b wkwÿZ Kg©x Qvov MÖš’vMvi cwiPvjbv 
†hgb Am¤¢e †Zgwb †ckvMZ MÖš’vMvwiK‡`i c`ex ,c`gh©v`v , evwl©K Bbwµ‡g›U,  wm‡jKkb †MÖW I cieZ©x‡Z D”PZi 
c‡`vbœwZ bv cvIqvi d‡j GK Amnbxq nZvkv weivR Ki‡Q|  d‡j কাি ত I DbœZ †mev cvIqv  hv‡”Q bv | 

 

4.2 AvaywbK wiwWs g¨vwUwi‡qjm _vK‡Z n‡e t AvaywbK hyM n‡”Q Z_¨ cÖhyw³i hyM| AvaywbK wkÿv e¨e¯’vi eB Gi cvkvcvwk 
hw` bb-eyK g¨vwUwi‡qjm I AwWI wfRy¨‡qj g¨vwUwi‡qj, B-eyKm, B-Rvb©vjmn   B wi‡mvm© Gi msMÖ‡ni e¨e¯’v MÖnY  Ges 
wbiwewQbœ B›Uvi‡bU Gi e¨e¯’v ( Broad Brand/ Wifi ) ch©vqµ‡g Pvjyi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e | †`‡ki eo , gvSvix  
jvB‡eªির¸‡jvi  AvaywbK gv‡bi jvB‡eªির †mev I Kvh©µg Gi AvIZvq Avbv LyeB Riæix| GB Rb¨ Kw¤úউUvi, mvf©vi, 
নটওয়ািকং I B›Uvi‡bU  G¨vK‡mm Gi e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e | 
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4.3 †fŠZ my‡hvM myweav m„wó t cÖwZwU  MÖš’vMv‡i জ  MÖš’vMvi feb cÖwZôv Kiv Lye Riæix| fe‡bi bK&kv‡Z fe‡bi m¤úªmviY 
†j-AvDU, ‡Lvjv †kj‡di e¨e¯’v, eB web¨vmKiY, Av ª̀Zv KxUcZ½‡ivaK BZ¨vw`i e¨e¯’v _vK‡Z n‡e| MÖš’vMvi fe‡bi bK&kv 
ˆZix‡Z AvwK©U¨v±‡`i m‡½ wkÿv cÖkvmK I MÖš’vMvi we‡klÁ‡`i m¤ú„³ Ki‡j fvj nq| AvaywbK MÖš’vMv‡ii Dc‡hvMx 
AvmevecÎ †hgb-wiwWs †Uwej, ‡Pqvi, ‡kjd, K¨vUvjM †Kwe‡bU, wWm‡cø †evW©, Bmy¨‡W¯‹ BZ¨vw`i e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| 
ch©vß AvmevecÎ _vK‡j MÖš’vMvi †mev cÖ̀ vb mnR nq| 

4.4 MÖš’vMv‡ii wbR¯ ̂ev‡R‡Ui e¨e ’̄v t  MÖš’vMv‡i eB cy¯ÍK,mvgwqKx I bb-eyK g¨vwUwi‡qjm µq I euvavB me wgwj‡q GKwU 
wkÿv cÖwZôv‡bi †gvU ev‡R‡Ui 5% †_‡K 10% e¨q Kiv cÖ‡qvRb| GRb¨ miKv‡ii Aby`vb I cÖwkÿYv_x©‡`i KvQ †_‡K 
MÖš’vMvi wd avh© Kiv †h‡Z cv‡i| 

4.5 MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i cÖwkÿ‡Yi Aek¨B e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| cÖwkÿY Qvov `ÿZv e„w× Am¤¢e| ¯ ̂¯^ gš¿Yvj‡qi 
Aধী‡b MÖš’vMvwiK/ mnKvix MÖš’vMvwiK‡`i/ MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i  `ÿZv e„w×i Rb¨  AvaywbK Z_¨ cÖhyw³ welqK cÖwkÿ‡Yi 
e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡ckxRxwe msMVন evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ (j¨ve),evsjv‡`k MÖš’vMvwiK I Z_¨vqbwe` 
mwgwZ (†ewjW), evsjv‡`k b¨vkbvj di BD‡b‡¯‹v Kwgkb, RvZxq MÖš’vMvi, RvZxq cÖv_wgK wkÿv GKv‡Wgx (†bc), RvZxq 
wkÿv I M‡elYv GKv‡Wgx (bv‡qg) Ges D‡`¨v‡M cÖwkÿ‡Yi wbqwgZ e¨e ’̄v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  

4.6  K¨vUvjwMs  I OPAC Gi e¨e¯’v MÖnY t ïaygvÎ MÖš’vMv‡i msMÖn _vKvB h‡_ó bq| MÖš’vMv‡i eB cÎ I Ab¨vb¨ cvV¨ 
mvgMÖx hw` mwVKfv‡e K¨vUvjwMs Kiv bv nq Zvn‡j eB †hgb ‡ঁR cvIqv hvqbv wVK †Zgwb MÖš’vMviI Zvi GKv‡WিমK Kg©KvÛ 
m¤úbœ Ki‡Z cv‡ibv| GB †ÿ‡Î K¨vUvjwMs Gi cÖ‡qvRbxq UzjmMy‡jv †hgb K¨vUvjM †KvW (AACR2), ‡kÖYxKiY ¯‹xg (DDC), 
wmqvm© wj÷ Ae mve‡R± †nwWsm, KvUvim wdMvi I OPAC Pvjyi e¨e¯’v MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i| 
 

m‡ev©cwi MÖš’vMvi I Z_¨ †mevi ¸YMZ gv‡bvbœq‡b ¯Ẑš¿ GKwU b¨vkbvj jvB‡eªwi Kwgkb MVb 
Kiv cª‡qvRb | †h Kwgkb MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i GKwU †ivj g‡Wj wnmv‡e KvR Ki‡e | 

 
 
cwi‡k‡l ejv hvq †h, †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv ev SDG (Sustainable Development Goal) Gi 11.4  Aa¨v‡q 
BwZnvm I HwZ‡n¨i myiÿv, msiÿY I Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©b Ges 7g cÂevwl©Kx cwiKíbvi G †`‡k MÖvg ch©vq ch©šÍ 
MYMÖš’vMvi নটওয়ািকং m¤úªmviY Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨envi wbwðZKi‡Yi K_v ejv n‡q‡Q | †m welqwUi cÖwZ `„wó 
†i‡L MYMÖš’vMvi  Dbœq‡b miKvi KZ©„K wewfbœ cÖKí, Kg©m~wP MÖnY I ev¯Íevqb Kiv n‡”Q | Bill & Melinda Gates 

Foundation  Gi Avw_©K mnvqZvq  weªwUk KvDwÝj KZ©„K  Libraries Unlimited   cÖKí ev¯Íevqb  Gi gva¨‡g MY 
MÖš’vMvi mgy‡ni Rbe‡ji `ÿZv e„w×KiY Ges DbœZZi cvVK †mev `vb wbwðZKiY D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| †mB mv‡_ 
RvZxq MÖš’vMvi M‡elYvi Dbœq‡b, ms¯‹…wZi DrKl©Zvq, cÖhyw³i weKv‡k Z_¨g~jK mn‡hvwMZv`v‡b  ¸iZ¡c~Y©  fywgKv cvjb Ki‡Q 
| MÖš’vMv‡ii Z_¨mvgMÖxi `xN©‡gqv`x msiÿY I AbjvBb Z_¨ I M‡elYv †mev `v‡bi j‡ÿ¨ ¸ Z¡c~Y© WKz‡g›U cÖvq 03 jÿ 
¯‹¨vb Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki D”P wkÿvi wfZ‡K gReyZ Ki‡Z n‡j kw³kvjx Kvh©Ki MÖš’vMvi †mevi †Kvb weKí †bB| 
†`‡ki GKv‡WwgK MÖš’vMvi ¸‡jvi (¯‹zj, K‡jR, gv ª̀vmv)  bvRyK Ae¯’v DIi‡Yi Rb¨ mw¤§wjZ Kvh©µg MÖnY Kiv cÖ‡qvRb |  
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†mB mv‡_ †ckvRxwe msMVb (j¨ve, †ewj‡Wi) Kvh©Kix fzwgKv cvjb Ki‡Z n‡e| cvkvcvwk we‡kl MÖš’vMvi My‡jvi ms¯‹vi, ‡mev 
I Kvh©µg‡K  D‡Ëvi‡Ëvi DbœZ ch©v‡q GwM‡q wb‡Z  wbijmfv‡e KvR Ki‡Z n‡e| m‡ev©cwi MÖš’vMvi I Z_¨ †mevi ¸YMZ 
gv‡bvbœq‡b ¯Ẑš¿ GKwU b¨vkbvj jvB‡eªwi Kwgkb MVb Kiv cª‡qvRb | †h Kwgkb MÖš’vMvi †ckvRxwe‡`i GKwU †ivj g‡Wj 
wnmv‡e KvR Ki‡e | 

 

Z_¨myÎ t 

1. Avjx,†gvnv¤§` mv`vZ  (2004)|  MÖš’vMvi el© ¯§viK MÖš’ | XvKv ,m~PxcÎ | 
2. ingvb, ‡gvnv¤§` wRjøyi ( 2004) evsjv‡`‡ki MÖš’ Dbœqb I MÖš’vMvi| XvKv,†kvfv cÖKvk | 
3. Avng`, bvwmi DÏxb (1998) | mgvR MÖš’vMvi I †hvMv‡hvM | XvKv, evsjv‡`k MÖš’vMvi mwgwZ | 
4. AvwRRyj,nvwKg †gvt (1994) evsjv‡`‡ki MY MÖš’vMvi Av‡›`vjb| XvKv, XvKv wek¦we`¨vjq cÖKvkbv ms ’̄v | 

     5.   MYMªš’vMvi Awa`ß‡ii I‡qe †cvU©vj n‡Z msM„nxZ, G¨vK‡mm 29/09/2019 | 
     6.   wmwÏK,  Avkivdzj Avjg (2017)| evsjv‡`k MÖš’vMvi ZvwjKv | XvKv, †emiKvix MÖš’vMvi mwgwZ  
     7.   evsjv‡`‡k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb e ÿ‡iv (2019) | XvKv ,wkÿv gš¿Yvjq | 
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রবী নােথর িশ া দশন ও াগার িব ােনর প : এক  িবে ষণ 

( থম ার পর) 

রবী নাথ ঠা র (১৮৬১-১৯৪১) সারা িবে  লত কিব িহসােব পিরিচত ।িক  িতিন িছেলন একাধাের ছাট গে র া, 
নাট কার, ঔপ ািসক, ব  ও ব তৃামালার েলখক, প কার, দাশিনক,স ীত  রচনাকার, রকার ও গায়ক , িশ া িবষয়ক নানা 

মৗিলক ান-ধারণার পিথ ত, াম উ য়ন কে র বতক, অিভেনতা, িনেদশক, িচ কর এবং ভারতীয় সাং িতক রা ত। সািহত , 
গান, কলা, িশ া, াম উ য়ন, সমবায় নীিত, ান ও ান স ার িবষেয় কিবর লখা আজও াসি ক। িশ া িবষেয় রবী নাথ কান 
তাি ক  রচনা কেরনিন, িক  কিবর রিচত নানা ব , প , অিভভাষণ ইত ািদ থেক তাঁর  িশ ািচ া স ে  সামি ক ধারণা পাওয়া 

যায়। রবী নাথ জীবন াপী কমযে  স িল পায়েণর চ া কেরেছন । াগার িবষেয় সািহেত র িবিভ  শাখায় কিবর রচনা  
াগার, াগার িব ান ও াগািরকতার কাযকর ও দাশিনক িদেকর িত আেলাকপাত কেরেছ । এই অ য়েনর উে  হল, 
াগার িবষেয় রবী নােথর ি ভি র উপর আেলাকপাত করা ও িব ােনর প ে র াসি কতা িবে ষণ । রবী নােথর িশ া 

দশেনর পিরে ি েত তাঁর াগার ভাবনা অ ধাবন । 

প  ও রবী নােথর াগার িবষয়ক র ি  

 বহােরর জ  

থম  াগার সং েহর র ণােব েণর উপর  দয় । এর মা েম াগাের পাঠকেক আম ণ জানােনা যায় এবং 
াগার  সং েহর সবািধক বহার িনি ত করা হয়।  রবী নােথর মেত “লাইে ির তার য অংেশ তঃ জমা কের স অংেশ তার 

উপেযািগতা আেছ, িক  য অংেশ স িনত  ও িবিচ ভােব ব ত সই অংেশ তার সাথকতা” (১)। াগােরর সাথকতা তার 
সং েহর সং া  িদেয় িবচার হয় না। সখােন অিধক  পায় বহােরর আিধক  । রবী নাথ এই িবষেয় সেচতন িছেলন এবং 

াগািরকেদর  সং ার িত প পাত  না হবার জ  সতক কেরেছন।  “ ুতা মা েষর একটা ধান ির  । একবার যখন স 

সং হ করেত আর  কের তখন সং েহর ল  স েল যায় তােক সং ার নশায় পেয় বেস”(২) । গার স েদর যথাথ 
বহােরর জ  চীকরণ, বগ করণসহ অ া  েলখন (ড েম েটশন) েয়াজন । কিবর ভাষায় “লাইে িরেক বহায করেত 

গেল লাইে িরর পিরচয়  ও সবা স ণ হওয়া চাই ।নইেল তার মে  েবশ চেল না । স এমন একটা শহেরর মেতা হেয় 
ওেঠ যার বাড়ীঘর িব র িক  পথঘাট নই” (৩) । রবী নাথ িণকা কা ে র অ গত এক  কিবতায় এ সে  িলেখেছনঃ 

“পাষাণ-গাঁথা াসাদ পের আেছন ভা ব , 

মহািগনীর ম  িড় প হাজার , 

সানার জেল দাগ পেড় না, খােল কউ পাতা 

অ ািদত ম  যমন থী অনা াতা, 

ত  িনত  লা ঝােড় য  রামা া, 

ওের আমার ছে াময়ী সথায় করিব যা া ।”(৪) 
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াগাের পাঠক সং া ি র  সে   রবী নাথ রণ কিরেয়েছন পাঠকরা াগার তরী কেরন এটা স ণ সত  নয়, 

াগারও পাঠক তরী কের। র নাথন এ সে  উে খ কেরেছন “…a library, keen about its books being fully used, 
will plant itself in the midst of its clientele”(৫) তারজ  াগারেক থাগত আম েণর উে  উঠেত হেব । 
“সাধারণতঃ লাইে ির বেল থােক, আমার তািলকা আেছ, য়ং দেখ নও, বেছ নও। িক  তািলকার মে  আ ান নই,পিরচয় 
নই, তার তরেফ কােনা আ হ নই। য লাইে িরর মে  তার িনেজর আ েহর পিরচয় পাই, য িনেজ এিগেয় িগেয় পাঠকেক 

অভ থনা কের আেন, তােকই বিল বদা - সই বেড়া  লাইে ির-আ িতেত নয়, িতেত।” (৬) 

 বতমান ও ভিব ৎ জে র বহােরর জ  যথাযতভােব সংর ণ করা েয়াজন । াগােরর  অ তম  কাজ হল  
স কভােব সংর ণ করা যােত স িল িত , িবন  বা ংস া  না হয় । রবী নাথ ‘ কীট’ ও ‘কীেটর িবচার’ নামক  
কিবতায় কীেটর িত এবং িকভােব তাঁরা ে র িত কের তার বণনা িদেয়েছন (৭) । শাি িনেকতেনর চযা েমর কায ণালীেত 
এ সে  উে িখত হেয়েছ, “লাইে ির গাছােনা, ঘর পিরপা  রাখা, বাগােনর য  করা এ সম  কােজর ভার যথাস ব ছা েদর িতই 
অপণ করা উিচত জািনেবন”(৮)। ে র যে র িত রবী নােথর আ েহর কথা েবাধ চ  ম মদারেক লখা কিবর প  থেক জানা 

যায় । “Religious Systems এবং Origin of Aryans বই খািন পাঠাইলাম। লাইে িরেত রািখও । লাইে ির ঝািড়য়া তাহার 
মে  তন কিরয়া াপথিলন িদেব” (৯)।  

 িনবাচন সে  রবী নাথ িলেখেছন,  
“এখােন ভােজর আেয়াজন যা থাকেব সম ই সাদের পাঠেকর পােত দবার যা ; আর 

লাইে িরয়ােনর থাকেব দাম-র েকর যা তা নয়, আিত পালেনর যা তা”। 
 

িত  পাঠেকর জ   ; িত  ে র জ  পাঠক 
 

ি তীয় ও তীয়  আেলাকপাত কের াগার বহারকারী এবং বহারেযা  উপাদােনর উপর । এই   সকেলর 
জ  বই –এর সং ান করেত সেচ  হয়  । াগার স েদর সেবা ম বহার িনি ত করার জ  রবী নাথ মেন কেরন লাইে িরর 
স দ পাঠেকর সামেন েল ধরেত হেব মানিবক েবােধর সে  । কারণ “...লাইে িরর িনেজর একটা দায় আেছ । স হে   তার 
স েদর দায় । যেহ  তার বই আেছ সইেত  সই বই িল পিড়েয় িদেত পারেলই তেব স ধ  হয় । স অি য়ভােব দাঁিড়েয় 
থাকেব না, সি য়ভােব যন ডাক িদেত পাের। কননা, ত ং য  দীয়েত” (১০) । এই িলর স ক েয়ােগর জ  স ক  
িনবাচেনর  অসীম ।  িনবাচন সে  রবী নাথ িলেখেছন, “এখােন ভােজর আেয়াজন যা থাকেব সম ই সাদের পাঠেকর 
পােত দবার যা ; আর লাইে িরয়ােনর থাকেব দাম-র েকর যা তা নয়, আিত পালেনর যা তা”(১১)। স ক  িনবাচন বা 

‘judgement of choice’ সে  র নাথেনর ব ে র ল র একই “ As a matter of fact, it may even be said 
that it is not so much to the size of the library as to the choice of its collections that the Second 
Law looks for the fulfillment of its message”(১২). 
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এক  ভােলা বই অেনক অজানা িজিনস জানেত সাহা  করার পাশাপািশ মা েষর চির  গঠন এবং জনশীলতা ি েত সাহা  
কের । বই থেক অেনক ত  পাওয়া যায়, স সব ত  ঐ ােন িগেয়  সং হ করা স ব নয় ।   ব সম, যার সে  ভােবর, 
ভাবনার আদান- দান করা যায় । রবী নাথ িলেখেছন “ আমার এক  িনজেনর ি য় ব  েটেছ- আিম লা (েকেন)র ওেখন থেক 

তার একখানা Amiel’s Journal ধার কের এেনিছ- যখিন সময় পাই সই বইটা উে পাে  দিখ। ক মেন হয় তার সে  েখা িখ 
হেয় কথা কি  ।এমন অ র  ব  আর ব অ  ছাপার বইেয় পেয়িছ ”(১৩)। রবী নাথ িছেলন একজন পাঠক, িযিন ে র 
চিরে র সে  একা  হেত পারেতন । রবী নাথ তাঁর আ চিরত ‘জীবন িত’- ত উে খ কেরেছন, “...রামায়েণর কােনা একটা ক ণ 
বণনায় আমার চাখ িদয়া জল পিড়েতেছ, দিখয়া িদিদমা জার কিরয়া আমার হাত হইেত বইটা কািড়য়া লইয়া গেলন”(১৪)। ভােলা 
বই পাঠেকর মেন উ া  স ীেতর মেতা  দীঘ ায়ী ভাব িব ার কের ।  ভােলা বই তন ভাবনার জ  দয় । এর উপর িভি  কের 

ব  বা কিবতা রচনা করা যায় । কিব িলেখেছন “এখানকার লাইে িরেত একখানা মঘ ত আেছ, ঝড় ি  েযােগ ার হ াে  
তািকয়া আ য় কের দীঘ অপরাে  সই  র কের পড়া গেছ- কবল পড়া নয় – সটার উপর ইিনেয় িবিনেয় বষার উপেযাগী একটা 
কিবতাও িলেখ ফেলিছ”(১৫)। অ পভােব  চীেন ােনর প  বই  অবল ন কের ব  লখার উে খ করা যায় । আসেল 
রবী নােথর সািহত  চ ার আর  হয়  পােঠর মে  িদেয় । কিবর  আ জীবনী ‘জীবন িত’- ত এ িবষেয়র উে খ পাওয়া যায় । 

িব ালয় ছা েদর পাঠাভ াস গেড় তালার জ  রবী নাথ ধােপ ধােপ িশ ণ প িতর সে  ত পাঠ িহসােব ইংরািজ, সং ত 
বই পড়ার উপর  িদেয়েছন । অেনক িবষেয়র উপর ত পাঠ  ে র উপ  াি ান াগার । এ সে  মথ নাথ িবশী 

িতচারণ কেরেছন, “ কথা সে  রবী নাথ একিদন বেলিছেলন য, কেলেজ বা িশ েকর কােছ পিড়য়া যথাথ িশ া হয় না; িনেজর 
ত িশ ক িনেজ এবং িশ ার ান লাইে ির; লাইে িরেত যেথ  িরয়া যেথ  পিড়য়া িতিন ত িশ ালাভ কিরয়ােছন।”(১৬)   

িশ ার হরেফর বে  রবী নাথ উে খ কেরেছন “  … একটা িশ া কেক রীিতমত হজম কিরেত অেনক িল পাঠ েকর সাহা  
আব ক। আনে র সিহত পিড়েত পিড়েত পিড়বার শি  অলি তভােব ি  পাইেত থােক; হণশি  ধারণাশি  িচ াশি  বশ 
সহেজ এবং াভািবক িনয়েম বললাভ কের”। (১৭) অথাৎ রবী  িশ া ভাবনায় অত াবশক পাঠ ে র সে  াধীন পঠেনর   
অিধক । আর এই াধীন পােঠর ান অব ই াগার । াগােরর দািয়  িত  পাঠেকর জ  ে র সং ান করা ।  

াগািরক ধুমা  ভা াির নন, িতিন  এবং পাঠেকর মেধ  সতবু েনর  কা াির । 
 

পাঠেকর সময় বাঁচাও  

চ থ   পাঠক ও াগার সংগঠন কি ক । যার ল উে  াগার স েদর যথাথ বহােরর পথ শ  করা । এই ে র 
স ক পায়েনর জ   ে র বগ করণ, চীকরণ, স াের নানা কার িনেদিশকা ইত ািদর েয়াজন আেছ। অথাৎ ে র পিরচয় 

 ও সবা র করার সবরকেমর েচ া েয়াজন । এইসব কৗশল  ছাড়াও   াগািরেকর ণ িমকা আেছ । এ সে  
রবী নাথ  উে খ কেরেছন “ েত ক লাইে িরর অ র -সভ - েপ এক  িবেশষ পাঠকম লী থাকা চাই ।েসই ম লীই লাইে িরেক 

াণ দয় । লাইে িরয়ান যিদ এই ম লীেক তির কের েল এেক আ  কের রাখেত পােরন তেবই ঝব তাঁর িত  ।এই ম লীর 
সে  তারঁ লাইে িরর মমগত স - াপেনর িতিন ম ।” (১৮) িতিন আেরাও উে খ কেরেছন, “ য বই িল লাইে িরয়ান সং হ 
করেত পেরেছন কবল তােদর স ে ই লাইে িরয়ােনর কত  আব  নয় । তাঁর জানা থাকা চাই, িবষয় িবেশেষর জ  ধান 
অ য়নেযা  কী কী বই কািশত হে  ।”(১৯) াগািরক মা  ভা াির নন,িতিন  এবং পাঠেকর মে  স ব েনর  কা াির । 
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অিতিথ পরায়ণ াগািরক একজন অিনয়িমত াগার বহাকারীেক িনয়িমত বহাকারীেত পিরবতন করেত পােরন। কিবর 
ভাষায় “ এখােন ( াগাের) ভােজর যা আেয়াজন থাকেব সম ই সাদের পাঠেকর পােত দবার যা ; আর লাইে িরয়ােনর থাকেব 
দাম-র েকর যা তা নয়, অিত পালেনর যা তা।”(২০) তাই িশ াগত বা ি ম লক যা তার সে  সে  াগািরকেক নানা 

মানিবক ন অজন করেত  হেব। তেবই চ থ র যথাথ পায়ন স ব । কিব রািশয়ার াগােরর কাযকািরতার সে  

শাি িনেকতন াগােরর লনা কের উে খ কেরেছন “ স িজয়াম আমােদর শাি িনেকতন লাইে িরর মত অকাির ( Passive) নয়- 

সকাির ( Active)।”(২১)  র নাথন প ে র েত একইভােব উে খ কেরেছন “…it is the Library Staff that 
ultimately make or mar a library”. (২২) 

 

াগার এক  মবধমান অবয়ব  

প ম ে  াগারেক এক   ানব  জীবেদেহর সে  লনা করা হেয়েছ । এক  মবধমান অবয়বই েচ থাকেত 

পাের। এই  াগােরর আভ িরন পিরবতেনর উপর অিধক  আেরাপ কেরেছ । এ িবষেয় রবী নাথ কাি ক ভাষায় 

িলেখেছন “..the growth of this school was the growth of my life and not that of a mere carrying out 
of my doctrines, its ideals changed with its maturity like a ripening fruit that not only grows in its 
bulk and deepens in its colours, but undergoes change in the very quality of its inner pulp”(২৩) 

াগােরর ই কার ি ই যথা- িশ  ম ি  ও বয়  ম ি র িবষয় িবেবচনা কেরই াগাের সামি ক িবকাশ পিরক না হন ও 

পায়ণ করা েয়াজন । িক  অেনক ে ই ভিব ৎ ি র িবষয়  িবেবিচত হয় না । র নাথন এিবষেয় সতক কেরেছন “ The 
modesty with which library authorities under estimate the rate of growth of each of these factors 
is unimaginable… a far less pardonable thing is to set about organizing a library as if it would be 
stationary, as if neither the books, nor the readers , nor the staff would grow in number”.(২৪) 
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রবী নাথ মা   দখেতন না । তাঁর াগার তথা িশ া িবষয়ক ধারণা িলেক বা ব আকার দবার চ া কেরেছন 
শাি িনেকতন আ ম িত ার  থেকই । শাি িনেকতেন িশ া এবং াগােরর ি  ও িবকােশর কথা শাি িনেকতন  দিলেল 
উে খ করা হেয়েছ “ এই ে র উি  আ ম ধেমর উ িতর জ  ীগন শাি িনেকতেন িব ালয় ও কালয় সং াপন কিরেত 
পািরেবন ।”(২৫) রবী নাথ এ সে  িলেখেছন “...িতন  ঘেরর এক েত রি ত হল িপ েদেবর ক সং হ ।আেগ ব া হল 

িঁথ েকর অতঃপর ভাবনা হল ছা েদর আবাস হ কাথায় করা যায় ।” (২৬)তাই শাি িনেকতন আ েমর চনা পব থেকই 
ম  গােরর জ  ও িবকাশ ঘেটেছ  য়ং কিবর ত  সহায়তায় । র নাথনও মেন কেরন াগার িব ােনর প ে র যথাথ 

পায়েনর জ  ম  গার েয়াজন । “Practically every Law of Library science  presses the case for 
Open Access...”(২৭) 

রবী নােথর িশ াদশন 

িশ া হল মা েষর জীবনীশি র িবকাশ বা জাগরণ। এখােন জাগরণ বলেত বাঝায় ম েলর পেথ ধারাবািহক উ রণ । িশ ার 

উে  সেত র একতা িত া। িশ ার েয়াজনীয়তা সে  রবী নাথ উে খ কেরেছন “ We have come to this world, to 
accept it or not merely to know it. We may become powerful by knowledge, but we attain 
fullness by sympathy. The highest education is that which does not merely give us information 
but makes our life in harmony with all existence”(২৮) রবী নাথ তাঁর কথা এবং কােজর মা েম সেচ    হেয়েছন  
িশ া, াধীনতার িবকাশ ঘটােত । এই াধীনতা হল অ তার অ কার থেক ি র াধীনতা, ব -সং ার থেক ি র াধীনতা।   
ভারতীয় িশ ার ল উে   সে  িতিন িলেখেছন “ভা ার রণ তার ল  িছল না; তার উে  িছল সবজনীন িচে র 
উ ীপন,উে াধন, চির ি । পির ণ ম ে র য আদশ ােন কেম দয়ভােব ভারেতর মেন উ ািসত হেয়িছল এই উে াগ তােকই 
স ািরত করেত চেয়িছল িচরিদেনর জ  সবসাধারেণর জীবেনর মে , তার আিথক ও পারমািথক স িতর িদেক, কবলমা  তার 
ি েত নয়”  (২৯)। চার দওয়ােলর িশ ার সে  সমােজর যাগ  াপেনর অ তম ধান মা ম িহসােব রবী নাথ া মান 

াগার াপেনর উপর  িদেয়িছেলন । কারণ িতিন মেন কেরিছেলন “কেলেজর বািহের য দশ পিড়য়া আেছ তাহার মহ  
এেকবাের িলেল চিলেব না । কেলেজর িশ ার সে  দেশর একটা াভািবক যাগ াপন কিরেত হইেব ।”(৩০) সই কারেণ 
রবী নাথ িনেকতন সংল  ােমর সে  িব ভারতীর যাগ  াপেনর জ  া মান াগার ‘চলি কা’ চলন কেরিছেলন ১৯২৫ 
সােল ।  

রবী নােথর িশ াদশণ লত িচ া বা ভাবনার াধীনতা  দেয়র াধীনতা   এবং  ই াশি র াধীনতা –এই িতন কার 

াধীনতার ধারনার উপর িতি ত । াধীনতার ধারণােক া া কের িতিন আেরাও উে খ কেরেছন, “ as God himself finds 
his own freedom in his own creation and then nature is fulfilled, human beings have to create 
their own world and then they can have their freedom”(৩১) এই াধীনতা কবল মেনর সারতার উপর িনভর 

কের। এই সে  িতিন  কেরেছন, “ What is space? It is freedom, not emptiness. Through this freedom 
of space child life finds its own voice....”(৩২) রবী নাথ  কেরেছন, “deep rooted convictions that 
only through freedom can man attain his fullness of growth”(৩৩) মা েষর ণতা াি র এই মবধমান 
আকা ার  পর র সং  উপাদান আেছ- এক  হল ি গত ণতা ও অপর  হল সামািজক ণতা । এই ই ধরেনর ণতা 
এেক অপেরর িতেযাগী নয়, বরং সহেযাগী । এক  অপর র পির রক । াগার মা েষর িচ ার াধীনতা, মেনর সারতার 

েক াগাের সংরি ত ত , ান স ােরর মা েম িব ত কের ।  
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“যাহা-িক  জািনবার যা  তাহাই িব া, তাহা ষেকও জািনেত হইেব , মেয়েকও জািনেত হইেব-  কােজ খাটাইবার 
জ  য তাহা নয়, জািনবার জ ই ।মা ষ জািনেত চায় সটা তার ধম; এইজ  জগেতর আব ক অনাব ক সকল ত ই তার কােছ 
িব া হইয়া উ য়ােছ ।”(৩৪) আর াগােরর কাজই হল সকল ত , ত  সং হ, িব াস ও সরবরাহ করা ।রবী নাথ উে খ 

কেরেছন, “we have come to this world, to accept it and not merely to know it . We may become 
powerful by knowledge,but we attain fullness by sympathy. The highest education is that which 
does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence”(৩৫) এখােন 
িশ ার সামািজক িমকার িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ । ান স ােরর ে  কান জািত বা ধেমর িবচার চেল না । মা েষর 
ারা  সকল ােন সকেলর অিধকার আেছ। কারণ এই ান একক ি  বা দেশর  নয় । িথবীর সকল দেশর সবকােলর সব 

মা েষর  ােনর ধারা ানস  ি  কেরেছ । বতমান িশ া ব ার অপিরহা  অংশ িহসােব াগার িব জনীন ান সং হ ও 

সরবরাহ ক  িহসােব রবী  িশ া দশেনর লভাব েক পির ণ করেত তৎপর ।   

 

উপসংহার 

র নাথন াগার িব ােনর প ে্  েত ক (every) শ র উপর অিধক  িদেয়েছন । অথাৎ সমােজর িত  মা েষর জ  

 । িতিন মেন কেরন “..in libraries books are collected for USE, prepared for USE, kept for USE and 
served for USE”(৩৬) ানরােজ  েবেশর অিধকার সকেলর। আর এই অিধকার িত ার দািয়  রাে র । এর অ তম ধান 
মা ম াগার । তাই াগার এক  কাযকরী সামািজক িত ান । সামািজক উ য়ন বা িবকােশর জ   ি  াত  বজায় রেখ 
আনে র সে  ান সরবরাহ   াগােরর দায়  । রবী নাথ কাি ক ভাষায় াগােরর য কাযগত ও দাশিনক র ি র কথা 
বেলেছন তা কিবর িশ া দশেনর উপর  িতি ত। এ  কাযকর করার জ  সম  ধরেনর াধীনতা দােনর মা েম াগােরর সি য় 
িমকা পালন আবি ক । তেবই িশ ার সে , িশ া িত ােনর সে  সমােজর যাগ ািপত হেব এবং ি র ণতার সে   সে  

সামািজক ণতা আসেব । 

 

ত  
 
১। রবী নাথ ঠা র ।লাইে িরর  কত  । বালক পি কা,েপৗষ সং া, ১২৯২ । 
২। তেদব । 
৩। তেদব । 
৪। রবী নাথ ঠা র । িণকা ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৫৯ ব.। .২৩ । 
৫। Ranganathan(SR). The Five laws of library science. Bangalore: Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988). p.33. 
৬। রবী নাথ ঠা র ।লাইে িরর  কত  । বালক পি কা,েপৗষ সং া, ১২৯২ । 
৭।রবী নাথ ঠা র ।কিণকা । কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩০৬ ব.। .৫ । 
৮।রবী নাথ ঠা র ।শাি িনেকতন চ া ম ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৩৮ ব.। .৩১-৩২ । 
৯। রবী নাথ ঠা র ।কথা সািহত , অ হায়ন, ১৩৬৭। .২৬৭।  
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১০। রবী নাথ ঠা র ।লাইে িরর  কত  । বালক পি কা,েপৗষ সং া, ১২৯২ । 
১১। তেদব। 
১২। Ranganathan(SR). The Five laws of library science. Bangalore: Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988). P.243. 
১৩। রবী নাথ ঠা র ।িছ  প াবলী। ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৬৭ ব.। .২৫১-২৫২ । 
১৪।রবী নাথ ঠা র ।জীবন- িত ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৩৫ ব.। .৮ । 
১৫।রবী নাথ ঠা র ।িচ প ,৫ম খ  ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৫২ ব.। .১৩৯ । 
১৬। মথ নাথ িবশী।রবী নাথ ও শাি িনেকতন।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৫৩ ব.। .১২৮। 
১৭।রবী নাথ ঠা র ।িশ ার হরেফর মে  িশ া।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৪১২ ব.। .৮। 
১৮।রবী নাথ ঠা র ।লাইে িরর  কত  । বালক পি কা,েপৗষ সং া, ১২৯২ । 
১৯।তেদব। 
২০।তেদব। 
২১।রবী নাথ ঠা র ।রািশয়ার িচ  ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৩৬৭ ব.। .৯-১১ । 

২২। Ranganathan(SR). The Five laws of library science. Bangalore: Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988). p.50. 
২৩। Tagore (Rabindranath). My school In Santiniketan: 1901-1951.Calcutta: Visva-Bharati 
Granthan Vibhaga, 1951. p.6-7. 
২৪। Ranganathan (SR). The Five laws of library science. Bangalore: Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988). p.327. 
২৫।রবী নাথ ঠা র । শাি িনেকতন চ া ম ।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ, ১৩৫৮ ব.। .৩১-৩২ । 
২৬।রবী নাথ ঠা র । শাি িনেকতন –আিদ পব ।িব ভারতী পি কা, অ হায়ন ১৩৪৯ ব.। 

২৭। Ranganathan(SR).Library manual for library authorities,librarians and library workers. Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science, 1960 , p.47. 
২৮। Tagore (Rabindranath). My school In Santiniketan: 1901-1951.Calcutta: Visva-Bharati 
Granthan Vibhaga, 1951. p.2. 
২৯।রবী নাথ ঠা র ।িব িব ালেয়র প মে  িশ া।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৪১২ ব.। .২০২। 
৩০।রবী নাথ ঠা র ।ছা েদর িত স াষণ মে  িশ া।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ,১৪১২ ব.। .২১। 
৩১। Tagore (Rabindranath).Schoolmaster. Modern Review, 36(3)(Oct 1924). 
৩২।Tagore (Rabindranath). To the child. Modern Review, 37(2)(May 1925). 
৩৩।Tagore (Rabindranath). Schoolmaster. Modern Review, 36(3)(Oct 1924). 
৩৪।রবী নাথ ঠা র । ীিশ া মে  িশ া।কলকাতা:িব ভারতী ন িবভাগ, ১৪১২ ব.। .১৩৮। 

৩৫। Tagore (Rabindranath). Personality.Calcutta: Macmillan, 1942. p.116. 
৩৬। Ranganathan (S R). The Five laws of library science. Bangalore: Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988). p.68. 
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থম িবজেনস িলডাস কািনভােল র ত ওেপন একেসস বাংলােদশ 

 

জাগরণী া  
 

উ ু  ান চচায় উে াগী িমকা পালেনর জ  ওেপন একেসস বাংলােদশ ও এর কণধার কনক মিন ল ইসলামেক র ত করা 
হেয়েছ। গত ১৪ই সে র ২০১৯ (শিনবার) সাসাই  ফর িলডারশীপ ি ল  ডেভলপেম  এসএলএসিড এবং এন এফ ায়াস এর 
উে ােগ আ জািতক কনেভনশন িস  ব রায় অ ি ত থম িবজেনস িলডাস কািনভােল এই র ার দান করা হয়।  

অ ােন ায় এক হাজার ছা -ছা ীসহ পাঁচশত পশাজীিব, িশ ািবদ, বসায়ী, িশ পিত, িমিডয়া ি  ও গ মা  ি  উপি ত 
িছেলন। এছাড়া ১০ জনেক িবজেনস িলডাস এওয়াড এবং ১০ জনেক িবজেনস ইেনােভশন এওয়াড দান করা হয়। বাংলােদেশ 
উ তর ান িব ােরর িমকার কারেণ ওেপন একেসস বাংলােদেশর কনধার কনক মিন ল ইসলাম এবং ান িব ােরর সংগঠন 
িহেসেব ওেপন একেসস বাংলােদশেক িবজেনস ইেনােভশন এওয়াড দান করা হয়। 

এসএলএসিডর িত াতা সভাপিত ও ধান িনবাহী অ াপক মঈ ি ন চৗ রী, কািনভােলর ল উে া া ও চয়ার জানান, পাচঁ  
ল েক সামেন রেখ এই কািনভােলর আেয়াজন করা হয়: (১) িশ া িবেনাদেনর ও নটওয়ােকর মা েম বসািয়ক ান স সারণ 
করা। (২) বসােয় নারী ন  উৎসািহত করা (৩) পরবত  জে র বসািয়ক ন ে র মােঝ জনশীলতা তরী করা (৪) 

বসািয়ক সমাজেক স কভােব কেপােরট সামািজক দািয়ে র পাের আেরা সেচতন করা এবং (৫) বাংলােদেশর বসািয়ক সমাজেক 
৪থ/৫ম িশ  িব ব মাকােবলায় ত করা।   

কািনভােলর উে াধনী গ  অব অনার িহেসেব িছেলন ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর মাননীয় ময়র জনাব মাঃ আিত ল ইসলাম। 
ধান অিতিথ িহেসেব িছেলন মাননীয় বািণজ ম ী জনাব  ী। উপি ত িছেলন লঃ কেনল ফা ক খান, এমিপ, জনাব সালাম 
েশদী, এমিপ, ক ানািডয়ান ইউিনভিস  অভ বাংলােদেশর াি  বােডর উপেদ া এবং এসএলএসিডর উপেদ া েফসর ডঃ নজ ল 

ইসলাম, এসএলএসিডর সহ-সভাপিত অ াপক িমজা র রহমান সহ  আেরা অেনক গনমা  িশ পিত ও বসািয়ক ি  এেত 
যাগদান কেরন। অ ােন আমি ত অিতিথ হেয় আেসন দেশর নামী বসায়ীসহ, িশ ািবদ, িশ পিত, িমিডয়া ি  ও গ  মা  
ি বগ। আমি ত অিতিথ িহেসেব যাগ দন ওেপন একেসস বাংলােদেশর জাতীয় িনবাহী কিম র সদ রাও। 
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নতুন যাগদান 

মাঃ রােশদ িনজামী  

এিস া  লাইে িরয়ান, ড াফিডল ই ার াশনাল ইউিনভািস । 

মাঃ রােশদ িনজামী ড াফিডল ই ার াশনাল ইউিনভািস  লাইে িরেত 
এিস া  লাইে িরয়ান পেদ যাগদান কেরেছন। এর আেগ িতিন 
কানািডয়ান ইউিনভািস  অব বাংলােদেশ এিস া  লাইে িরয়ান 
(লাইে রী ইন চাজ) পেদ কমরত িছেলন। জনাব রােশদ রাজশাহী 
িব িব ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ােনজেম  িবভাগ 
হেত ২০১১ সােল াতক (স ান) এবং ২০১২ সােল াতেকা র িড ী 
অজন কেরন। কমজীবেন িতিন ইউিনভািস  অব এিশয়া ািসিফক এবং 
সাউথই  ইউিনভািস েতও কমরত িছেলন। লাইে িরয়ান ভেয়স 

পিরবােরর প  থেক তাঁেক উ  অিভন ন।   

রজওয়া ল হক রিবন  

লাইে ির সা েলশন অিফসার, ই -ওেয়  ইউিনভািস  

রজওয়া ল হক রিবন ই -ওেয়  ইউিনভািস েত লাইে ির  
সা েলশন অিফসার পেদ যাগদান কেরেছন। িতিন রাজশাহী 
িব িব ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ােনজেম  
িবভাগ হেত ২০১২-১৩ সশেন াতক (স ান) এবং ২০১৭ সােল 
াতেকা র িড ী অজন কেরন। এর আেগ িতিন আইন ও সািলশ 
কে  (আসক) াগািরক পেদ কমরত িছেলন। লাইে িরয়ান 

ভেয়স পিরবােরর প  থেক তাঁেক উ  অিভন ন।   
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কােলর সা ী িম ার রামমালা াগার 
 

রামমালা াগার। িম া নগরীর িশ ােবাড সড়েকর ঈ র পাঠশালায় অবি ত এ াগার  এক  লভ াচীন হােত লখা 
পা িলিপর সং হশালা। বাংলােদেশ এরকম াচীন সং হশালা আেরক  নই। াচীন এ াগাের সংরি ত আেছ িঁথ, িশ -সািহত  
ও সং িতর নানা িনদশন। যা কােলর সা ী হেয় শতবষ পার কেরেছ। িম ার রামমালা াগাের িবিভ  ধরেনর ৩০ হাজার বই ও 
আট হাজার াচীন িঁথ রেয়েছ। িঁথ েলা সং ত ও বাংলা ভাষায় লখা। সং ত ভাষায় িঁথর সং া ছয় হাজােররও বিশ। এছাড়া 
পা িলিপ েলা তালপাতা, কলাপাতা, লট কাগজ ও কাঠসহ নানা উপাদােনর ওপের লখা। রামমালা াগার িত া কেরন দানবীর 
মেহশ চ  ভ াচায। তার মাতা রামমালা দবী রেণ ১৯১২ সােল িম া শহেরর উপক  শাকতলায় িনজ বািড়র বঠকখানায় িতিন 
এ  িত া কেরন। সসময় ঈ র পাঠশালার অ তম পি ত য মার িততীথ াগার  পিরচালনা করেতন। সং ত ভাষায় লখা 
বিশরভাগ শা  সাধারণ পাঠেকর বাধগ  হয়িন িবধায় াগাের িক  িক  বাংলা ক, বাসী, ভারতবষ মািসক পি কা রাখা 

হেতা। ধীের ধীের াগাের হােত লখা াচীন িঁথও সং হীত হেত থােক। ১৯৫০ সােল িশ ােবােডর সামেন মেহশা েন রামমালা 
াগার  ানা র করা হয়। রামমালা াগাের বতমােন িতন  িবভাগ রেয়েছ  ১। গেবষণা িবভাগ ২। সাধারণ িবভাগ ও  ৩। িঁথ 

িবভাগ । এই াগাের গেবষণা ও সাধারণ িবভাগ িমিলেয় া  ে র সং া ায় বােরা হাজার। 

 
 

খ) বদঃ 

ঋগেবদ , রাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ , িত ম সংিহতা,  ত -উ ােম র ত ম , দশন- সবদশন সং হ , নাটক-অিভ ানম 
শ লম , াকরণ- পািণিধ , কাষ  (সং ত পািল বাংলা ও ইংেরিজ) , কািলদাস াবলী, বৗ ধম- ি িপটক ল , জন ধম , 
ভারতীয় ব ক(েমিডিসন) , জ ািতষ - হারািব ান- রহ ম , জ ািতষ - যাগ ত  , য িস া  , ায় ও মীমাংসা , অথশা  -
নীিতশা  , কৗ  অ বাদ, অলংকার সািহত  , দশন , কা  মীমাংসা , ছ  া ত, িপ ল  , বেশিষক , সাং  ও পাত ল দশন 
, ািসক াল িলটােরচার, সং ত সািহত  ইিতহাস, াচীন হ র ভারত ইত ািদ এবং ভারত বেষর ধম সমাজ রা  িশ া িবষয়ক অেনক 

া  ।  

 

১। গেবষণা িবভাগঃ 

ক) ভারতীয় সং িত: িবশাল সািহত  
স দ িছল াচীন ভারেতর সভ তার 
অ তম িনদশন । মেন করা হয় এই এই 
িবশাল সািহত -স ােরর এক  বড় ংস 

া  হেয়, হািরেয় যায় কােলর গেভ । তাই 
ভারতীয় সািহত  ও সং িতর অত  

বান  স হ এবং সই সােথ তার 
ইিতহাস, েগাল, দশন, ধমত  ইত ািদ 
িবষয়ক  েলা সংরি ত আেছ এই 
িবভােগ । 
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গ) লনা লক ধম: 
  িথবীেত াচীন কাল থেক আজ অবিধ ধেমর নােম যত র পাত হেয়েছ , রাজৈনিতক কারেণ তার এক শতাংশও হয় িন। অথচ 

েত ক ধেমর ল বাণী িছল শাি  িত া এবং মানেবর ক াণ সাধন। িক  স ক ভােব ধম  স হ পাঠ না করায় তার ল অথ  
অ ত হয় িন এবং গেড় উেঠ িন মা েষ মা েষ া  ব ন। এখােন আেছ লনা লক ধম  স হ-  িহ , বৗ  , ইসলাম , িশখ, 

ীয়,ই িদ, পািশ , কঙ সীয়, তাও, িমশরীয় , ািবলিনয় , আিসরীয় িত ও িথবীর াচীন ও আ িনক ধমস িকত ল  , 

অ বাদ ইত ািদ। িব াত জামান পি ত া - লার রিচত িবিভ  খ । হািদস ব া বাদ ভাই িগিরশচ  সন , The 
Encyclopedia of Islam , ব ব ধেমর া   স হ , চত  চিরতা ত, ম গবত গীতা ল , অ বাদ। 
ঘ) সািহত ঃ  

রবী  রচনাবলী , ঋিষ অরিব  রচনাবলী, শরৎসািহত ,  English drama, Epics, poems, prose, HG Well’s The 
Outline of History, People of All Nations, History of the World, Asoka and Inscriptions. 
 

 
 

Bengal, Prabuddha Bharat, The Philosophical Quarterly, Tine and Annie Besant Centenary Book 
ইত ািদ। 
 

৩। িঁথ িবভাগ 

এ  রামমালা াগােরর সবচাইেত স  িবভাগ । াচীনকােল যখন ছাপাখানা িছল না, তখন লখােলিখর জনি য় মা ম িছল িঁথ । 
াচীন হ িলিখত িঁথ েলা সাধারণত জছাল, কাপেড়র পট, তালপাতায় লখা হত। তালপাতার িঁথ েলার বশীর ভাগই িছল 
েজার িঁথ। তেরট নােম তাল জাতীয় এক কার ে র পাতায় লখেতন অেনেক। িছল হিরতালী কাগজ’ নােম পিরিচত এক কার 
লট কাগজ , যা  িঁথ লখার জ  িছল অনব  । হ িলিখত াচীন া  িঁথ স হ এই িবভােগর অ  যা াগােরর এক 

অ  স দ। িঁথ স হ বাংলা এবং সং ত ভাষায় িলিখত। সং ত িঁথ স েহর বয়স িতনশ থেক চারশ বছর । 

 

২।  সাধারণ িবভাগঃ 

এই িবভােগ  স হ বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় 
িলিখত । সবসাধারেণর পােঠাপেযাগী ধম , 
দশন , নীিতশা  , ব  , গ  উপ াস , 
জীবনী , মণ া । মহা া গা ী রিচত 
ইংেরিজ আ চিরত , স িপয়ােরর  স হ । 
বাংলা পি কা আন বাজার , বাসী, 
শিনবােরর িচ , মৗচাক, বাশা গা র 
স জপ , মাহা দী , ি রা িহৈতষী , বাসী 
ইত ািদ এবং সং ত ও িহি  িব াত পি কা 
স হ । ইংেরিজ Calcutta Review, The 
Indian Historical Quarterly, Indian 
Culture, The Modern Review, The 
Journal of the Asiatic Society of  
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হ িলিখত িঁথ স হ একিদন অনব  ইিতহাস এবং অ  স দ হেয় উঠেব , যন তৎকােলই তা অ ধাবন করেত পেরিছেলন 
মেহশচ  । তাই সই সমেয় িতিন িঁথ সং েহ সবািধক  দান কেরন। তৎকালীন ি রা রােজ র িম া নায়াখালী িসেলট 
অ ল থেক িঁথ স হ সং হীত হয়। কান কান সদাশয় ি  ায় িঁথ দান কেরন , কউ কউ দান কেরন অথ এবং সই অেথ 

য় করা হয় িঁথ । ১৯৩৯ সাল পয  এই উপােয় ায় সাতাশ জন ি র কাছ থেক িঁথ হণ কের রামমালা াগার। িঁথ 
স েহর িবষয় িছল বদ,ত , কাষ  , কা , াকরণ , ায়, জ ািতষ , ইিতহাস, রাণ, ধম, রামায়ণ , মহাভারত, সত নারায়ণ 
পাঁচালী, সত পীেরর িঁথ , শিনর পাঁচালী ইত ািদ। াগােরর সং েহ মাট িঁথর সং া ৮০০০ , যার ায় ৬০০০ সং ত ভাষায় 
লখা। হােত লখা বাংলা িঁথ েলার অিধকাংশই বাংলাসািহেত র ম েগর সািহত  ও সং িত িবষ ক।  ( ঃ রামমালা াগারঃ 
িম া” িনব  থেক।)  

 
 

িঁথ িবভােগ হােত লখা াচীন সং ত ও বাংলা িঁথ সংরি ত রেয়েছ। যার সং া ায় আট হাজার। তারমে  ই হাজার তালপাতায় 
লখা। বািক েলা কাঠ, কলাপাতা ও এক ধরেনর কাগেজ লখা। িঁথ িবভােগ ৩ থেক ৪শ  ’িঁথওবছর আেগর সং ত ভাষার  রেয়েছ। 
দেশর িবিভ  জলা থেক এসব িঁথ সং হ করা হেয়েছ। িত ার সময় থেক ১৯৩৯ সাল পয  ২৭জন ি  এ াগাের িঁথ দান 

কেরেছন। তােদর নামও রেয়েছ াগাের। ঢাকা িব িব ালেয়র সে  এক ি েত রামমালা িঁথ িবভােগর আড়াই হাজার িঁথ 
িব িব ালেয় মাইে ািফ  কের রাখা আেছ। দশিবেদেশর ব  গেবষক রামমালা িঁথ িবভােগ আেসন গেবষণার জ । অব  এখন 
গেবষণার জ  সং িত ম ণালেয়র অ মিত িনেত হয়। রামমালা াগার বতমােন মেহশ চ ািরট াবল াে র মা েম পিরচািলত হেয় 

আসেছ। াগােরর সহকাির াগািরক ই  মার িসংেহর এক িনিবড় স ক রেয়েছ এ িত ােনর সে । রামমালা াগােরর 
া ন াগার পি ত বর রাসেমাহন চ বত র ঘিন  িশ  ঈ র পাঠশালার সােবক ধান িশ ক ই  মার িসংহ টানা িবশ বছর 

সহকাির াগািরক পেদ থেক ৮৫ বছর বয়েস এেসও দািয়  পালন করেছন। দশ -িবেদেশর িবিভ  লাকজন  রামমালা াগার 
দখেত এেস ই  মার িসংেহর সরণাপ  হেয় এ িত ােনর অেনক অজানা কথাও জেন নন তার কাছ থেক। পযটক বা গেবষকরা 

মেন কেরন, িম ার রামমালা াগার এ উপমহােদেশর িশ া, সং িত ও সভ তার ধারক, বাহক। 
 

ঃ blog.bdnews24.com, ইনিকলাব  
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জা ঘর, াগার, িটএসিস, ঢাকা মিডেকল নতুন কের গড়ার পিরক না 

বাংলােদশ জাতী  জা ঘর, জাতী  াগার, ঢাকা িব িব ালে র ছা -িশ ক ক  ( এসিস) এবং ঢাকা মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল ভবন ভেঙ ন ন কের তিরর পিরক না কেরেছ সরকার। 

 

ধানম ী শখ হািসনার এই পিরক না েল ধেরন বেল তার উপ স সিচব হাসান জািহদ ষার জািনেয়েছন।  ধানম ীেক উ ত 
কের িতিন বেলন, “ন ন াপনা েলা হেব আ জািতক মােনর, না িনক ও ি ন ন াপনা। সখােন আ িনক সব ধরেনর েযাগ 
িবধা থাকেব।” জাতী  জা ঘর ও জাতী  াগার একই সীমানার মে  আনার পিরক না জািনেয় ধানম ী বেলেছন, “এই েটা 
াপনা একই সীমানা  িনে  আসা হেব। এখােন  ি ন ন ব  ভবন করা হেব। যন মা ষ পড়ােশানার জ  এখােন আসেত 

উৎসািহত হয়। ওই সব ভবন এখনকার চে  ি ণ ব  হেব। ওখােন য র আেছ সটােক িবেনাদন ক  িহেসেব গে  তালা 
হেব। যন িশ াথ রা প ােশানার পাশাপািশ সখােন ি ি ক চচাও করেত পাের।” 

এরইমে  এই কে র নকশা তির হেয়েছ এবং তা দেখ িদেয়েছন বেল জানান শখ হািসনা। এ েলা করা হেল এই এলাকা েলা 
না িনক সৗ যমি ত ও ি ন ন এলাকায় পিরণত হেব এবং মা ষ সািবকভােব উপ ত হেব বেলও ম  কেরন ধানম ী। 

ঃ bdnews24.com 
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লাইে িরয়ান ভেয়েস আপনার লখা পাঠান। 

আমরা তা কােশর ব ব া করেবা। 

লখার িবষয়ব  অবশ ই াগার ও াগার পশা স িকত হেত হেব। 

ই- মইেল আমােদর লখা পাঠােত পারেবন।  ই- মইেল: librariansvoice@gmail.com 

 

 

যাগােযাগ: 

Web Site: www.librarianvoice.org 

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook:www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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শাহাজাদা মাসদু আেনায়া ল হক  

াক ইউিনভািসিট 
 

কাজী ফরহাদ নামান  

িব.িজ.এম.ই.এ ইউিনভািসিট অফ ফ াশন এ  টকেনালিজ 
 

কনক মিন ল ইসলাম 

ধানম ীর কাযালয়, বাংলােদশ 
 

ঈদ-ই-আিমন 

নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 

মা: আিশকু ামান 

নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 

অ রা আেনায়ার 

নথ সাউথ ইউিনভািসিট 
 

আ ু াহ আল মাহমুদ  

রাজউক উ রা মেডল কেলজ 
 

আবলু হাসানাত মাঃ ফজেল রাি   

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর  

স াদক ম লী 
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