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ঈদ-ঈ-আমিন: 

গ্রন্থাগারেে উৎকর্ষ সাধরে প্রযুক্তির ভূমিকা অপমেসীি। প্রযুক্তি যযমন আমাদের দেনক্তিন জীবদনর কাজগুদ ার মধ্য 

গক্তির সঞ্চার কদরদে যিমক্তন গ্রন্থাগাদর প্রযুক্তির বযবহার গ্রন্থাগার পক্তরচা নার কাজগুদ াদক সুসংগঠিি কদরদে। 

সভ্যিার অগ্রগক্তির সাদে সাদে হদেদে উন্নি প্রযুক্তির আক্তবষ্কার এবং মানুষ যসই ক্তনিয নিুন আক্তবষ্কাদরর সাদে খাপ 

খাইদে ক্তনদজদক মাক্তনদে ক্তনদে।  গ্রন্থাগারও এর 

বযক্তিক্রম নে।   

জ্ঞান রাদজযর ক্তপপাসা যমটাদনার অনযিম আিুরঘর 

গ্রন্থাগার এই প্রযুক্তির বাইদর নে। গ্রন্থাগারগুদ া 

যুদগর সাদে িা  ক্তমক্ত দে প্রযুক্তির সাদে চ ার যচষ্টা 

করদে। গ্রন্থাগাদরর মূ   ক্ষ্য সঠিক সমদে সঠিক 

িেয সঠিক বযবহারকারীদের হাদি যপৌদে যেো। 

এজনযই গ্রন্থাগারগুদ াদি পাঠক চাক্তহোর প্রক্তি  ক্ষ্য যরদখ আধ্ুক্তনক প্রযুক্তির বযবহার বাড়দে।   

বাাংলারেরেে গ্রন্থাগাে ংবাং ্য প শপো ীবীো মবরের্করে ংকারেমিক লাইরেমেে গ্রন্থাগামেকো কিষ ীবরে োোমবধ 

বাধাে সম্মখুীে হরেে। গ্রন্থাগাে ংবাং ্য প শপো ীবীরেে মেক্ষক ংবাং মেক্ষায ীরেে চামহো বুঝর্ হরব।  কখে, 

শকায ায় ংবাং কীভারব ্ারেে ্য প প্ররয়া ে ্া বঝুর্ হরব।  ংরক্ষরে েক্ষ্া মবকারেে  েপ গ্রন্থাগাে শপো ীবীরেে 

উমচৎ মেক্ষক ংবাং মেক্ষায ীরেে সারয  ঘমেষ্ঠভারব কা  কো।  গ্রন্থাগাে ছাড়া সািাম ক, অয ষনেম্ক ও জ্ঞারেে 

িুমি সম্ভব েয়। আিারেে মবশ্বাস কের্ হরব লাইরেমে ংবাং গ্রন্থাগাে যপশাজীবীো ংরক্ষরে গুরুত্বপূর্ষ ভূমিকা পালে 

কের্ পারে। 

নভেম্বর সংখ্যা, ২০১৯ েলিউম-০২ ইসযয-০৪ 
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েয ষ সাউয  মবশ্বমবেপালয় বাাংলারেরেে উচ্চমেক্ষায় শবসেকােী খার্ে ংকটি অগ্রগামী মবশ্বমবেপালয়। ংই 

মবশ্বমবেপালরয়ে ংে ছাে-মেক্ষকরেে সবষো জ্ঞারে আহেরর্ ে্ুে িাো শ ারগ কা  করে চলরছ।  উচ্চমেক্ষায় যেষ্ঠত্ব  

অজজ দনর  দক্ষ্ েয ষ সাউয  মবশ্বমবেপালয় মকছু লরক্ষপ ংবাং উরেেপ মেরয় কা  কেরছ।  ংই অরয ষ েয ষ সাউয   

মবশ্বমবেপালরয়ে শকন্দ্রীয় গ্রন্থাগাে উি সম্প্রোরয়ে  েপ গরবর্র্া ংবাং ংকারেমিক সহায়্াে উপে আরলাকপা্ ও 

গুরুত্ব প্রোন  করে য ারক।  েয ষ সাউয  মবশ্বমবেপালয় লাইরেমে গরবর্র্া-মভমিক কাযজক্রদম  ুি সাংমিষ্টরেেরক 

সহায়্া কেরছ।  ংেংসইউ লাইরেমের্ গরবর্র্া-মভমিক সম্প্রোয়রক উৎসামহ্ কোে  েপ মেম্নমলমখ্ গরবর্র্া 

সেঞ্জাি ংবাং িাধপি েরয়রছেঃ   

- শকাপাস (Scopus) 

- ওরপেংরয ন্স (OpenAthens) 

- শিরেমল (Mendeley) 

- টামেষটিে (Turnitin) 

- গ্রািােমল (Grammarly)  

ংেংসইউ লাইরেমে গরবর্করেে আইমে ত্মে, গরবর্র্াপে অেুসন্ধারেে শকৌেল, ্য প সাক্ষে্া, ্রয পে তেম্ক 

বপবহাে, ই-মেরসাসষ ংবাং মবমলওগ্রামি শসবা, বুমি ও েশজনক্তভ্ক্তিক গরবর্র্া পে ত্মের্ গরবর্র্ায় সহায়্া ও শসবা 

প্রোে করে  ারে।  অেলাইে মভমিক  ােষাল শসবা ও অেপােপ সুমবধাও প্রোে কেরছ ংই লাইরেমেটি। ংে ংস 

ইউ  লাইরেমে িরে করে মেম্নমলমখ্ িাধপরি  গরবর্র্া কা ষক্ররিে গম্রক আেও  শবগবাে কো  ায়েঃ  

- পাঠরকে প্রম্  ত্ন বমৃি 

- উচ্চিারেে শসবা প্রোে কো 

- অমধক বপবহােকােীরক শসবা প্রোে কোে সক্ষি্া 

- গরবর্র্া শক্ষরে উন্নয়রেে ধাো অবপাহ্ োখা।  

গরবর্র্াে শক্ষরে বাাংলারেরেে ংকারেমিক লাইরেমেগুমলে আেও অরেক মকছু  কোে েরয়রছ ংবাং ংেংসইউ লাইরেমে 

টিি সবষো ংে বপবহােকামেে কয া িায ায় শেরখ কা  করে  ারে।  মেম টাল পমেরবে ংবাং ংে বপবহােকােীে 

বপমি বৃমি হরে ংবাং ংরক্ষরে গ্রন্থাগাে ংবাং ্য প শপো ীরেে  আেও েমিোলী ভূমিকা পালে কোে  েপ প্রস্তু্ 

য াকর্ হরব।  ংকারেমিক লাইরেমের্ গ্রন্থাগামেকগর্ ও গ্রন্থাগাে বপবহােকামে গরবর্ক ংবাং পাঠকরেে ংরক 
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অপরেে সারয  ভ্া  যবাঝাপড়া োকা খুব  রুেী । পমেরেরর্ বলা  ায় ংকারেমিক লাইরেমেগুমল অরেক সুর াগ 

েরয়রছ গরবর্র্ারেে সারয  গরবর্র্াে মবমভন্ন স্তরে কা  কোে। 

 

 

 

 

 

 

গ্রন্থাগাভরর বর্ত িান ধারণা (Present concept of library): 
ব া হদে োদক ক্তশক্ষ্া প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক গ্রন্থাগার ঐ ক্তশক্ষ্া 
প্রক্তিষ্ঠাদনর হৃৎপক্তিস্বরূপ। আবার এও ব া হদে োদক একটি 
গ্রন্থাগার সংক্তিষ্ট সম্প্রোদের বা জাক্তির অিীি, বিজ মান ও 
ভ্ক্তবষযদির যসিুবন্ধদনর অনযিম যক্ষ্ত্র (Libraries are 

bridging past, present and future)। আর প্রক্তিটি গ্রন্থাগাদরর 
এক একটি বই হদ া এক একটি জীক্তবি বা মিৃ পক্তিদির 
অমৃি কেন (Every book is the existence of the past and 

present scholar) । এও ব া হদে োদক যয একটি উন্নি 
গ্রন্থাগার যয যকান জাক্তির জনয উন্নি মনন ও যমধ্া চচজ ার 
আেনা (Libraries are the mirrors of a nation’s pedagogy) 
। ক্তবদশষ গ্রন্থাগার বা জািীে গ্রন্থাগার গুদ াদিা অদনকটা আমজনিার কাদে প্রেম যশানার মদিা ক্তকেু। উন্নি ক্তবদে 
পাবক্ত ক  াইদেক্তরগুদ া সবজাধ্ুক্তনক পক্তরক্তচক্তি ও প্রসার  াভ্ করদ ও বাং াদেদশ এখদনা িা আড্ডাখানা বা ক্লাব 
ক্তহদসদব টিদক আদে। গ্রাদম-গদে বা ক্তবক্তভ্ন্ন পাড়া মহল্লাে যয কদেকটা  াইদেক্তর ধ্ুদক ধ্ুদক টিদক আদে যসগুদ ার 
অদনকগুদ া  আবার অক্তভ্ভ্াবকদের কাদে আড্ডাখানা ও যনশার আখড়া হদে ভ্ীক্তির সঞ্চার করদে। অদনক যক্ষ্দত্র 
আবার বাস্তক্তবক অদেজ হদেও িাই। সবক্তকেু ক্তমক্ত দে গ্রন্থাগার আপামর জনগদের কাদে এখদনা আগার (store) 
হদেই পক্তরক্তচি হদে আদে। সর ীকরে করদ  োাঁড়াে গ্রন্থাগার নাদম ক্তবদশষ একটা ক্তশক্ষ্ার জােগা আদে এবং িা 
ক্তবদশষ ক্তশক্ষ্াে ক্তশক্তক্ষ্ি ক্তবদশষভ্াদব প্রক্তশক্তক্ষ্ি গ্রন্থাগারকমী দ্বারা পক্তরচাক্ত ি যসটা অক্তধ্কাংশজন জাদনন না। িদব হযাাঁ 
গ্রন্থাগারগু ীদি দেক্তনক পক্তত্রকা ক্তকেুটা হদ ও পক্তরক্তচক্তির একটা বড় ভূ্ক্তমকা রাখদে যক্তেও িা সাক্তবজকভ্াদব গ্রন্থাগাদরর 
ভ্াবমূক্তিজ দি স্থােী যকান প্রভ্াব যে দে না।   

গ্রন্থাোগরর তথ্যগসো :  একক্তি েযক্তিেত পযষাগলাচো 

মিাোঃ িাসুদ রাো েতষিাগে লাইগেক্তরয়াে ক্তিসাগে কিষরত আগেে মেলা সরকাক্তর েণগ্রন্থাোর,  চাাঁপাইেোেেগে।  ক্ততক্তে 

োাংলাগদগের েতষিাে মপ্রক্ষাপগির আগলাগক গ্রন্থাোর ও তথ্য মসোর েতষিাে ধারণা,  অেস্থাে এোং এই মসোর উন্নয়গে 

ভক্তেষ্যৎ করণীয় সম্পগকষ ক্তেগেষণিূলক ক্তলখাক্তি শুধুিাত্র লাইগেক্তরয়াে ভগয়স- এর েন্য ক্তলগখগেে।    

েৃষ্ঠা -  ৩ 



প ৃ

   
 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                            www.librarianvoice.org 

 

নভেম্বর সংখ্যা, ২০১৯  েলিউম-০২ ইসযয-০৪ 

 

 

ক্তশক্তক্ষ্ি ও অক্তশক্তক্ষ্ি (educated or uneducated) অেবা স্বাক্ষ্রজ্ঞানসম্পন্ন ও ক্তনরক্ষ্র (literate or illerate) বযক্তি 
উভ্দের কাদেই বই ব দি ক্তকন্তু একটা জ্ঞান গক্তরমার ক্তজক্তনস (knowledge thing) যবাঝাে এবং যসরকম একটা 
ভ্াদবর ও মদনর মদধ্য উেে হে। অপরপদক্ষ্ সবজসাধ্ারদের মদধ্য প্রচক্ত ি ধ্ারো গ্রন্থাগার হদে গ্রদন্থর আগার বা 
ভ্ািার (merely or store of books)। ক্তকন্তু যবশ  ক্ষ্নীে এবং অবাক করার ক্তবষে হদ া গ্রন্থাগার ব দি অনদকদই 
বই ক্তবক্তক্রর যোকানদক যবাদঝন। অনদকদই যবাদঝন না যয গ্রন্থাগার হদে যসই গুরুত্বপূেজ জােগা যযখাদন েক্ষ্ ও 
প্রক্তশক্তক্ষ্ি একাক্তধ্ক গ্রন্থাগার কমী দ্বারা পক্তরচাক্ত ি আরামোেক পক্তরদবদশ বদস সমূ্পনজ ক্তিদি ইদেমি পুস্তক ও 
অনযানয পাঠযসামগ্রী পড়ার সুদযাগ প্রোন করা হে। যমাদ্দা কো বই বা পুস্তক যযমন সকদ র কাদে সাবজজনীনভ্াদব 
ক্তশক্তক্ষ্ি বযক্তি ক্তবদশদষর বযবহাযজ বা চচজ া করার ক্তবষে যবাঝাে ঠিক যিমক্তনভ্াদব গ্রন্থাগার ক্তকন্তু সবজমহদ র 
আমজনিার কাদে ঐরকম ক্তবদশষ ক্তশক্তক্ষ্ি বযক্তির বযবহাদরর জনয ক্তবদশষ যকান গুরুত্বপূেজ স্থান যবাঝাে না বা 
যবাঝাদনা হদে উঠার মদিা কদর পক্তরক্তচক্তি  াভ্ কদরক্তন। অেজাৎ আমরা বিজ মাদন বই এর যোকানগুদ াদকও গ্রন্থাগার 
ব াটা যমদন ক্তনদি ক্তবি ুপক্তরমান ক্তদ্বধ্াদবাধ্ কক্তরনা। এমনক্তক এ ক্তদ্বধ্াদবাধ্ ক্তশক্তক্ষ্ি বযক্তিদের মাদঝও যনই ব দ ই 
চদ । আদরা অবাক করার মদিা ক্তবষে যয আমরা যারা গ্রন্থাগার ও িেয ক্তবজ্ঞাদনর ক্তশক্ষ্ােী বা ক্তশক্ষ্ক অেবা 
গ্রন্থাগার ও িেযদকদদ্রেরর সাদে যকান না যকান ভ্াদব জক্তড়ি িারাও এ ক্তবষেটি ক্তনদে যিমনভ্াদব সক্তক্রে যকান 
প্রক্তিক্তক্রো বা প্রক্তিবাে যেখাই না। 

র্থ্যভেবার বর্ত িান অবস্থা (Present Situations of information Services): 

আমরা আসদ  যকমন যসবা প্রোন করক্তে যস ক্তবষদে গভ্ীরভ্াদব পযজদবক্ষ্ে করদ  খুব সহদজই যবাঝা যাদব যয 
যসবাগুদ া কিটুকু চাক্তহো বান্ধব। আমাদের দ্বারা প্রেি যসবাগুদ া আসদ ই ক্তক আমাদের পাঠকদেরদক সন্তুষ্ট করদি 
পারদে? যযগুদ াদক আমরা যসবা ক্তহদসদব যভ্দব প্রক্তিক্তেন যসবা প্রোন কদর যাক্তে যসগুদ া আসদ  কিটুকু কাযজকর 
প্রভ্াব রাখদে। অদনকগুদ া পুস্তক সংগ্রদহ রাখা বা ক্তিসদে করদি পারা অেজাৎ নাম্বার যগমই ক্তক গ্রন্থাগাদরর মূ  
 ক্ষ্য? আমরা যারা গ্রন্থাগার কমী রদেক্তে িারা সকদ  ক্তকন্তু এগুদ াদক ক্তনদেই যসবার মাদনান্নেদনর স্বপ্ন যেখক্তে 
এবং এগুদ াদক যকদ্রের কদরই নিুনত্ব ও উন্নেনদক বাধ্াগ্রস্থ কদর রাখক্তে না ক্তক? আমরা যা পড়ক্তে বা পড়াক্তে িা 
ক্তক যুগসম্মি? আমাদের পাঠযসকূ্তচ ক্তক আমাদের যকান ক্তনজস্বিা বহন করদে? আমাদের পাঠয ক্তবষেগুদ া ক্তক 
আমাদক একজন স্বিন্ত্র যপশাজীবী ক্তহদসদব িুদ  ধ্রার জনয যদেষ্ট? এ ক্তবষদে পদড় আমরা ক্তক যকান যমৌক্ত ক জ্ঞান 
অজজ ন করদি পারক্তে? আমাদের ক্তক আসদ ই যকান স্বিন্ত্র পাঠযসূক্তচ আমরা দিরী করদি যপদরক্তে বা পারক্তে? 
আমাদের পাঠযসকূ্তচদি আজ পযজন্ত ক্তক স্বিন্ত্র যকান ক্তবষে সংদযাজন করদি যপদরক্তে?   

গ্রন্থাগার যয একটি যসবা িো িেযদসবা প্রোনকারী অনযিম ক্তশক্ষ্ার যক্ষ্ত্র এটি এ যপশার মানুদষর কাদেই ক্তক 
কাযজকরভ্াদব স্বীকৃি হদি যপদরদে? আমরা যারা এ যপশাে ক্তনদোক্তজি রদেক্তে িাাঁরা গিানুগুক্তিক যসবা িো 
পাঠযসামগ্রী সংগ্রহ, ক্তবিরে ও যেক্তেকরে এবং উপক্তস্থি হদে োকবার োক্তেত্ব পা ন কদরই ক্ষ্ান্ত। আধ্ুক্তনক ক্তশক্ষ্ার 
চ  পক্তরবিজ ন হদেদে। আধ্ুক্তনক প্রযকু্তির প্রভ্াব, প্রচার ও প্রসাদরর (technological impact, usage and expansion) 
কারদে ক্তশক্ষ্া বযবস্থা এখন আদরা সহজ ভ্য (handy) হদেদে। প্রযুক্তির এ অগ্রযাত্রা অনয সক  যপশার মদিা 
গ্রন্থাগার ও িেয যপশাকদও সমৃদ্ধ ও অগ্রগামী করদ ও িেযসদবার মান এখদনা যস অজদে পাঠকদর আস্থা অজজন 
করদি পাদরক্তন। 
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গিানুগুক্তিক যসবা ক্তেদে যপশাজীবীরা আজ িাাঁদের যপশার যসরকম যকান প্রভ্াব  ক্ষ্য করদে না। গিানুগুক্তিক যসবা 
ব দি যিটা সহজ কদর আমরা যভ্দব োক্তক িা ক্তকন্তু অিটা সহজ নে। যসবা আর কাযজক্রম ক্তকন্তু এক ক্তজক্তনস 
নে। প্রক্তিক্তেন  াইদেক্তর যখা া রাখা, এক্তস কামরাে যচোর-যটক্তব  ও যসাো রাখা, কক্তম্পউটার এর মাধ্যদম বই 
য নদেন করা এসব ক্তকন্তু যসবা নে। এসব কাযজক্রম মাত্র। ক্তবদশষি গ্রন্থাগাদরর মদিা একটি প্রক্তিষ্ঠাদনর জনয 
এগুদ া কখনই যসবা ব া যাদব না। 

র্থ্যভেবার উন্নয়ভন েমবষ্যৎ করণীয় (Future Plan of information service development): 

আমাদের স্বিন্ত্র যসবাগুদ া িাহদ  কী কী হওো উক্তচি? হযাাঁ! এটাই হদে ক্তমক্ত েন ি ার যকাদেদেন?  

আমরা আজ গ্রন্থাগার ও িেয যসবার উন্নেন ক্তনদে উেগ্রীব ও উেক্তসি। আধ্ুক্তনক ক্তবদে িেযদসবার কাক্তিি যসই 
উন্নেদনর জনয আধ্ুক্তনক মন ক্তেদে িা ক্তচন্তা ভ্াবনা কদর সামদনর ক্তেদক এদগাদি হদব। আমাদেরদক এমন একটি 
যুদগাপদযাগী পাঠযসকূ্তচ প্রেেন করদি হদব যার প্রক্তিটি পাঠয ক্তবষে হদব আমাদের ক্তবষদের স্বিন্ত্র। যযগুদ ার স্বিন্ত্র 
কাযজপ্রো ী োকদব। এ পাঠযসূক্তচ প্রেেদন আদরকটি ক্তবষে যখো  রাখদি হদব যযন এগুদ া ভ্ক্তবষযদি আদরা যবশী 
প্রসার করা যাে। আধ্ুক্তনক যুদগর িেযদসবার উন্নেদন ক্তনদের ক্তবষেগুদ া ক্তনদে যভ্দব যেখা যযদি পাদর। 

১) র্থ্যমবজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা মবোভগ েমর্ত র য াগযর্া মক হওয়া উমির্? 

ক্তনেম করা উক্তচি যয যকান ক্তবভ্াগ যেদক ক্তশক্ষ্ােী আদবেন করদি পারদব িদব অবশযই আদবেন করার 
অনযিম শিজ  োকদব আদবেনকারীদক প্রচুর বই পড়ার অক্তভ্জ্ঞিা োকদি হদব। এদক্ষ্দত্র িাাঁর যমৌক্তখক 
পরীক্ষ্ার অক্তধ্কাংশ সমে জদুড় প্রশ্ন োকদব পাঠ অভ্যাস এর উপদর। এ ক্তবষদের ক্তশক্ষ্কদের ক্তবক্তভ্ন্ন 
ক্তবষদের বই পড়ার অভ্যাস, ক্তবদের ক্তবক্তভ্ন্ন সাম্প্রক্তিক বই সম্পদকজ  সাম্প্রক্তি জ্ঞাদনর উপর ক্তভ্ক্তি কদর 
িাাঁদেরও ক্তনদোগ হওো উক্তচি।  

২) র্থ্যমবজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা মবোভগর কামরকুলাি যকিন হওয়া উমির্? 

কাক্তরকু াদম োকদব পুস্তক পযজাদ াচনা েক্ষ্িা, পক্তত্রকাে ক াম য খক্তন অক্তভ্জ্ঞিা, পুস্তক প্রকাশনা অক্তভ্জ্ঞিা, 
প্রবন্ধ য খক্তনর অক্তভ্জ্ঞিা, ক্তেচার য খক্তনর অক্তভ্জ্ঞিা, ভ্াষার েক্ষ্িা, বাগ্মীিা, সাংগঠক্তনক েক্ষ্িা, 
সভ্া/দসক্তমনার/ক্তসদম্পাক্তজোম/কনোদরন্স পক্তরচা নার অক্তভ্জ্ঞিা, আবৃক্তি চচজ া, সাংসৃ্কক্তিক অঙ্গদনর খবরাখবর, 
বাং া সাক্তহদিযর ইক্তিহাস ও পযজাদ াচনা, ইংদরক্তজ সাক্তহদিযর ইক্তিহাস ও পযজাদ াচনা, ক্তবে সাক্তহদিযর ধ্রে ও 
পযজাদ াচনা, ক্তবদের নাম করা সাক্তহক্তিযক ও িাাঁদের সাক্তহিয ক্তনদে পযজাদ াচনা, ক্তবদের সক  মূ  ও েক্ত ি 
ক্তবষদের য খক ও গদবষকদের জীবনী ও কাযজক্রম ক্তনদে পযজাদ াচনা, ক্তবদের সক  ক্তবষদের ক্তবষেক্তভ্িক্তক 
জারগন, ক্তবদের সক  ধ্দমজর িু নামূ ক আদ াচনা। ক্তবজ্ঞাদনর সবজদশষ আক্তবষ্কার, ক্তবদের সক  ক্তবষদের 
সক  গদবষো  জানজাদ র ক্তবস্তাক্তরি পাঠ, ক্তবে রাজনীক্তির সহজপাঠ, ক্তবদের ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবেদবর িু নামূ ক 
আদ াচনা, ক্তবদের সক  ক্তবষেক্তভ্িক্তক অক্তভ্ধ্াদনর িু নামূ ক সহজপাঠ, প্রযুক্তির সবজদশষ আক্তবস্কার এর 
সক্তবস্তার আদ াচনা, ক্তচক্তকৎসা ক্তবজ্ঞাদনর ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবষদের উপর সমযক ধ্ারনা, প্রদকৌশ  প্রযুক্তির উপর 
 ভ্যজ্ঞান এবং কৃক্তষর আক্তে ইক্তিহাস ও সবজদশষ চাষাবাে প্রক্তক্রোর সক্তবস্তার পাঠ। এরকম হাজাদরা ক্তবষে 
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যার আদধ্ে ও ক্তিজাইন আমাদের ক্তনদজদের ঠিক কদর ক্তনদি হদব। আমরা যযদহিু বই এর ভ্ািাদর োকদবা 
বা োক্তক সুিরাং আমাদের িাবৎ পকৃ্তেবীর জ্ঞানদক সক্তম্মক্ত ি কদর যসরকমভ্াদব গদড় উঠদি হদব।     

৩) র্থ্যমবজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বযবস্থাপনা মবোভগর মিক্ষক যকিন হওয়া উমির্? 

আধ্ক্তনক যুদগ যিই অক্তি আধ্ুক্তনক প্রযুক্তির আক্তবষ্কার যহাক, পড়াদ খা যিই যদন্ত্রর মাধ্যদম সহজদবাধ্য 
যহাক। যিক্ষ্ে না েক্ষ্ গ্রন্থাগার যপশাজীবী দিরী করা সম্ভব হদব না িিক্ষ্ে যপশাজীবীদের ক্তনদজদের ও 
ক্তনজ যপশা ক্তনদে সবসমেই শক্তিি োকদবই। িাই গ্রন্থাগার ক্তবজ্ঞাদনর যসবা পক্তরবিজ দনর আদগ গ্রন্থাগার 
ক্তবজ্ঞাদনর ক্তশক্ষ্া পদ্ধক্তিদি আমূ  পক্তরবিজ দনর প্রদোজন রদেদে। গিানগুুক্তিক ক্তসদ বাস বাে ক্তেদে উপদরর 
ক্তবষেগুদ ার উপর সুেক্ষ্ বযক্তিদকই ক্তশক্ষ্ক ক্তহদসদব ক্তনদোগ যেো উক্তচি।  

৪) র্থ্যমবজ্ঞান ও গ্রন্থাগার যেবা যকিন হওয়া উমির্?  

আধ্ুক্তনক যুদগর সাদে িা  ক্তমক্ত দে চ দি হদ  আধ্ুক্তনক  াইদেক্তর যিটা না েরকার িার চাইদি যবশী 
েরকার আধ্ুক্তনক েক্ষ্ যপশাজীবী ক্তযক্তন সবজ ক্তবষদে সবজ গুদন গুনান্বীি হদবন। যপশাজীবীদের গিানগুুক্তিক 
যসবা প্রোদনর ভ্রান্ত ধ্ারনা যেদক যবর হদে এদস ক্তনদোি উপাদে যসবা প্রোন করার উদেযাগ গ্রহে করদি 
হদবেঃ 

ক) পুস্তক/সাক্তহক্তিযক আড্ডা 

খ)সভ্া/দসক্তমনার/ক্তসদম্পাক্তজোম (জনগুরুত্বপূনজ ক্তবষে/নক্তিি সাক্তহক্তিযক/নক্তিি 
সাক্তহিয/জনসদচিনিামূ ক ক্তবষদের উপর) 

গ) উপক্তস্থি ক্তবিকজ  প্রক্তিদযাগীিা 

ঘ) কনোদরন্স আদোজন 

ঙ) য খক সদম্ম ন করা 

চ) টক-যশার আদোজন করা 

ে) বুক ক্তরক্তভ্উ প্রক্তিদযাগীিা 

জ) আবৃক্তি প্রক্তিদযাগীিা  

ঝ) সামাক্তজক সং াপ 

ঞ) বইপাঠ প্রক্তিদযাগীিা  

ট) বুক-টক  

ঠ) উদেযািা কেন  

ি) ক্তশক্ষ্া উন্নেন সং াপ ইিযাক্তে 
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েিীর কুিার িণ্ডল:  

'উইংস অে োোর' এক্তপদজ আবে ু কা াদমর প্রােক্তমক জীবন এবং ভ্ারিীে মহাকাশ 
গদবষো এবং যক্ষ্পোস্ত্র কমজসূক্তচদি িাাঁর অবোনদক আোেন কদর একটি অদটাবাদোগ্রাক্তে। 

একটি নম্র পটভূ্ক্তমর একটি যেদ র গল্প, ক্তযক্তন ভ্ারিীে মহাকাশ গদবষো িো ভ্ারিীে 
যক্ষ্পোস্ত্র কমজসকূ্তচর মূ  কাক্তরগর হদেক্তেদ ন এবং পদর ভ্ারদির রাষ্ট্রপক্তি হন। বইটি 
ভ্ারদি খুব জনক্তপ্রে হওোর পাশাপাক্তশ উপমহাদেদশও জনক্তপ্রে হে এবং একাক্তধ্ক ভ্াষাে 
অনুবাে হদেদে, প্রেদম বইটি ইংক্ত শ ভ্াসজদন পদড় হা কা যবাঝা ক্তে  পদর বাং া অনবুাে হওোে বইটি আদরা 
গভ্ীরভ্াদব অনুধ্াবন কদর পড়দি পাক্তর। 

উইংস অে োোদরর প্রােক্তমক অধ্যােগুক্ত  যবক্তশ প্রােবন্ত আর িার অসাধ্ারে উপস্থাপনার মাধ্যদম এটি ১৯৩০-
১৯৫০ এর েশকগুক্ত র ভ্ারিবদষজর সামাক্তজক, িৎকা ীন ভ্ারিীে ধ্যনধ্ারো ও  ক্তবজ্ঞান যাত্রার ক্তচত্র িুদ  ধ্দর। 

আবে ু কা াম িাক্তম নাড়ুর েক্তক্ষ্দের ধ্মীে শহর রাদমেরদম জেগ্রহে কদরক্তেদ ন। বইটি উৎসগজ করা হদেদে 
আবে ু কা াদমর একান্ত গুরু ধ্মজপ্রাে মমিামেী মা আর স্বে জ্ঞানসম্পন্ন ক্তপিাদক ; ভ্ারি ক্তবভ্াদগর পূদবজ 
ক্তবেযমান ধ্মীে সম্প্রীক্তির এক আকষজেীে ঝ ক পাওো যাে প্রেদম – 

"ক্তবখযাি ক্তশব মক্তির, যা রাদমেরমদক িীেজযাত্রীদের কাদে এি পক্তবত্র কদর 
িুদ ক্তে , আমাদের বাক্তড় যেদক প্রাে েশ ক্তমক্তনদটর পে ধ্দর। আমরা 
মুস মান  ক্তে াম, িদব যবশ কদেকটি ক্তহি ু পক্তরবারও ক্তে , িারাও 
মুসক্ত ম প্রক্তিদবশীদের সাদে ক্তমদ ক্তমদশ সুখ-েেুঃদখ একইসাদে জীবনযাপন 
করি।" 

এক্তপদজ কা াদমর প্রকৃি নাম ক্তে  আভু্  পাক্তকর জেনু  আদবক্তেন আবে ু 
কা াম। রাদমেরম মক্তিদরর মহাযাজক পাকশী  ক্ষ্মে সযাক্তস্ত্র কা াদমর 
বাবার খুব ঘক্তনষ্ঠ বনু্ধ ক্তেদ ন। িার দশশবকা ীন সবদচদে স্মরেীে 
স্মৃক্তিগুক্ত র মদধ্য ধ্মীে আদবদশ আধ্যাক্তিক ক্তবষেগুক্ত  ক্তনদে আদ াচনা 
করা। 

আবে ু কা াম যখন  রাদমেরম প্রােক্তমক ক্তবেযা দে পঞ্চম যেক্তেদি পড়দিন  
িখন একজন নিুন ক্তশক্ষ্ক িাাঁর ক্লাদস আদসন। িার ভ্াষাে- 'আক্তম একটি 
কযাপ পক্তরধ্ান করিাম যা আমাদক মুস মান ক্তহসাদব ক্তচক্তিি কদরক্তে  এবং 

েকু ক্তরক্তভউ :  উইাংস অফ ফায়ার 
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আক্তম সবজো রমনাে সাক্তির পাদশর সামদনর সাক্তরদি বদস োকিাম, নিুন ক্তশক্ষ্ক যকানও মুসক্ত ম যেদ র সাদে 
বদস যকানও ক্তহি ু পুদরাক্তহদির যেদ দক ক্তশক্ষ্া যেনক্তন আদগ। নিুন ক্তশক্ষ্ক যযমনটি যেদখক্তেদ ন যিমক্তন আমাদের 
সামাক্তজক র যাক্তিং অনুসাদর আমাদক ক্তপেদনর যবদঞ্চ ক্তগদে বসদি ব া হদেক্তে । আক্তম খুব ে:ু ক্তখি অনভু্ব কদরক্তে। 
আক্তম যশষ সাক্তরদি আমার ক্তসদট সদর যাওোর সাদে সাদে ক্তনদজদক এদকবাদর ক্তনচু  াগক্তে । সু্কদ র পদর, আমরা 
বাক্তড়দি ক্তগদে ঘটনাটি আমাদের স্ব-স্ব অক্তভ্ভ্াবকদের জাক্তনদেক্তে াম। 

 ক্ষ্মে সাক্তস্ত্র পরবিীদি ওই ক্তশক্ষ্কদক যিদক পাঠিে সবার উপক্তস্থক্তিদি  বদ ক্তেদ ন যয ক্তনরীহ ক্তশশুদের মদন 
সামাক্তজক অসমিা এবং সাম্প্রোক্তেক অসক্তহষু্ণিার ক্তবষ েক্তড়দে যেওো উক্তচি নে। যসই যয ক্তশক্ষ্া িার মদন 
যগদেক্তে  পরবিী সারাটাজীবন ক্তিক্তন ভ্ারিবদষজর জনয ক্তনদবেন কদর ক্তগদেদেন। এই ক্তচত্র যেদক িৎকা ীন 
ভ্ারিবদষজর সামাক্তজক ক্তচত্র অদনকটা অনুধ্াবন করা যাে। 

কা াম ক্তবমান বাক্তহনীদি যযাগ ক্তেদি যচদেক্তেদ ন িদব ক্তিক্তন যসটা পাদরনক্তন। এই বযেজিার পদর ক্তিক্তন স্বামী 
ক্তশবানদির সাদে যেখা কদরক্তেদ ন এবং একটি উপদেশ পান- 

"আপনার ক্তনেক্তি গ্রহে করুন এবং আপনার জীবন ক্তনদে এক্তগদে যান। আপনার ক্তবমান বাক্তহনীর পাই ট হওোর 
ক্তনেক্তি যনই। আপক্তন যা হওোর জনয ক্তনধ্জাক্তরি িা এখন প্রকাশ করা হেক্তন িদব এটি পূবজক্তনধ্জাক্তরি। এই 
বযেজিাটিদক ভু্দ  যান, কারে আপনাদক আপনার ক্তনধ্জাক্তরি পদে ক্তনদে যাওো অপক্তরহাযজ ক্তে । পক্তরবদিজ , আপনার 
অক্তস্তদত্বর সক্তিযকার উদদ্দদশয অনুসন্ধান করুন। ক্তনদজর সাদে এক হদে যান, ক্তনদজদক ঈেদরর ইোর কাদে 
আিসমপজে করুন।" 

পরে ম্মে ঠিকই ভাে্ীয় িহাকাে গরবর্র্ায় চরল আরসে।েরকট উৎরক্ষপরর্ে শকৌেল শোোে প্রমেক্ষর্ কিষসূমচে 
অাংে মহসারব ১৯৬৩ সারল, কালাি  োসায়   াে। শসখারে ম্মে ভাে্বর্ষরক সবাে সািরে ্ুরল ধোে  েপ 
ংকটি প্রম্কৃম্ শেখাে   া টিপু সুল্ারেে মেটিেরেে মবরুরি েরকট  ুিরক মচমে্ করেমছল। 
 
অপারোেটিকাল ইমঞ্জমেয়ামোং ংে প্রম্ ভারলাবাসা শয রক ম্মেই সৃমষ্ট করেমছরলে ভাের্ে প্রয ি মে স্ব সপারটলাইট 
উৎরক্ষপরর্ে পটভূমি।রেেীয় শিধারেে কার  লামগরয় ১৯৮০ সারল সাংগঠি্ েমিে সুন্দে প্ররয়ারগে িাধপরি ভাের্ে 
প্রয ি সপারটলাইট উৎরক্ষপর্ পেীক্ষা সিল ভারব সম্পন্ন হয়।৷৷বইটির্ ভাের্ে উপগ্রহ ংবাং শক্ষপর্াস্ত্র কিষসূমচ 
(ংসংলমভ -৩, পৃথ্বী, অমি, মিসুল, আকাে ংবাং োগ) সম্পমকষ ্ প্রচুে ্য প ংবাং প্র ুমিগ্ মববের্ েরয়রছ 
"েরৃেপে মপছরে"। মানুদষর জীবদনর ক্তবদশষ ক্তবদশষ কাজ- শ গুরলা িােুর্রক বছরেে পে বছে ইম্হারসে পা্ায় 
স্মের্ীয় বের্ীয় করে োশখ, ্াে আড়ারল লমুকরয় য ারক অরেক বছরেে সীিা অম্ক্রান্ত স্বপ্ন শেখা, অরেক ো্ 
 াগা গল্প, অরেক বপয ষ্াে শবেো আে মকছু েমিোলী উরেপাগ।  ীবরেে অরেক সিয় িরে হর্ পারে হয়র্া বা 
সকল আোে আরলা, আধারে পমের্্ হরয় মগরয়রছ। সিস্ত অ ষ ে িুহূর ষ্  ধ্বাংস হরয় শগরছ। মকন্তু  াো সম্পকারেই 
শকাে মকছু শচরয়রছ- ্াো শসইসব ধ্বাংসসূ্তপ শয রক খুুঁর  শেয় সিল্াে পেব্ী  শসাপাে। সিল্ারক মবমভন্ন  ে 
মবমভন্ন ভারব সাংজ্ঞাময়্ কের্ পারে। আিাে ির্ সিল্া হরলা পমেপূর্ষ আত্ম্ৃমি। উইাংস অি িায়ারেে িাধপরি 
আিো ংিে মকছু উজ্জ্বল িােুর্রক শেমখ  াো ভাে্ীয় িহাকাে গরবর্র্াে মপছরে কা  করেমছরলে শ িে মবক্রি 
সাোভাই ংবাং েেঃ েহ্ম প্রকাে! 
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আবেলু কালাি ও ্াে সহকিীরেে ংকাত্মরবাধ ংবাং শেে শপ্রি ্ারেেরক মে  স্বরপ্নে পূর্ষ্া শেমখরয়মছল। ভাের্ে 
েরকট মবজ্ঞারে ভমবর্পর্ে দ্বাে মবোলভারব উন্মিু হরয়মছল। আবেলু কালারিে  ীবরেে িরধপ মেরয় আিো খুুঁর  
পাই ংক ে পুে, ংক ে ভাই, ংক ে বনু্ধ, ংক ে ছাে, ংক ে কিী, ংক ে শে্া ও ংক ে শেেরপ্রমিরকে 
আেেষ। ্াে  ীবে শ  কারো কারছ হর্ পারে অেুরপ্রের্াে ংক মবোল সিুদ্র। ্পাগ, তধ ষপ, মবশ্বাস ও সাহরসে 
সিন্বয় শ রকারো অসাধপরক সাধে কের্ পারে- শ রকারো স্বপ্নরক কের্ পারে বাস্তব – আবেলু কালারিে  ীবেী 
আিারেে শসই মেক্ষাটাই শেয়। 
 
্রব প্র ুমিগ্ভারব পাঠকরেে আগ্রহ সৃমষ্ট হর্ পারে মকন্তু আবেলু  কালািরক  াের্ বা ্াে েীম্গুমল বা 
ধােোগুরলা  াের্ বইটি  পাঠকরেে পুরোপুমে সাহা পকরে ো। িহাকাে ংবাং শক্ষপর্াস্ত্র শপ্রাগ্রািগুমল মবোল  টিল 
প্রকল্প ংবাং শসগুমল পমেচালো কো অ্পন্ত চপারলরঞ্জে। বইটি কালাি ক্ৃষ ক গৃহী্ অাংেগ্রহর্িূলক পমেচালোে 
শকৌেল সম্পরকষ  ংকটি ঝলক শেয়, ্রব ংকই সারয  ংটি মবেরে  ায় ো। 'উইাংস অব িায়াে'  কালারিে 
বপমিগ্  ীবেরক শকবল সাংরক্ষরপ ্ুরল ধরে  া ংকটি আত্ম ীবেীে পরক্ষ অ্টা উপ ুি েয়। উোহের্স্বরূপ, 
আিো শকে  ামে ো শ  ম্মে শকে অমববামহ্ য াকাে মসিান্ত মেরয়মছরলে বা িহাকাে গরবর্র্াে বাইরে ্াুঁে 
মক্রয়াকলাপগুমল।  
 
ংমপর  আবেলু কালাি মছরলে ংক ে কমব ংবাং কমব্াে মবোল অেুোগী। বইটির্ ্াুঁে মে স্ব কমব্া ংবাং 
্াুঁে মপ্রয় কমব্া েরয়রছ। ংখারে ংকটি অসাধাের্ লাইে- 'অশুভরক প্রম্রোধ কের্ বা আপোে েমি প্রেেষরেে 
 েপ ধ্বষিুখী মেরেষ মে্ সিা মহসারব অমিরক শেখরবে ো'। 
 
বই  রুড় শ  মবর্য়গুমল োুঁমড়রয় আরছ ্াে িরধপ ংকটি হল কালারিে ইম্বাচক মচন্তাভাবো। ম্মে মবমভন্ন সাংস্থায় 
অরেক উচ্চ পরে পরে অমধমষ্ঠ্ মছরলে। ্বওু বইটির্ ম্মে আিলা্ন্ত্র বা ো েীম্মবেরেে অমেয়ি সম্পরকষ  খবু 
কিই উরেখ করেরছে। ্াে সািরলপে েহসপটি ্াে চােপারে শেম্বাচক মবর্য়গুমল উরপক্ষা কোে ক্ষি্া বরল 
িরে হয়। ংমপর  আবেলু কালাি সরবষাপমে ংক ে সাধাের্, ধিষমেেরপক্ষ, অেুরপ্রের্ািূলক িােব্াবােী িােরু্ 
মছরলে।৷ ংকটি  াম্ে মকাংবা ংকটি শেরেে ভাগপ বেরল শেওয়া ংই সকল িােুর্রেে  ীবেী অসাধাের্িমহিায় 
ভাস্বে হয়। আবেলু কালারিে ংই বইটি ংকটি শপ্রের্াে।   ীবরেে শ রকাে  ায়গা শয রকই ঘুরে োড়ারো সম্ভব। 
শুধু আিারেে  াের্ হরব ঠিক শকাে মেরক ঘুরে োড়ারল  ীবেটা আসরলই চিৎকাে হরয়  ারব। আবেলু কালাি 
েরকট মবজ্ঞারে মের ে  ীবে উৎসগষ করেরছে। ম্মে শেরখ  াে মে শকাে বাংেধে। আে ্াই ংই িহাে ্পাগ ও 
অ ষ েই ্ারক মেরয়রছ মিসাইল িপারেে উপামধ –  া অসম্ভবেকি  য ায ষ। 
 
সিীে কুিাে িণ্ডল  
শসেেেঃ ২০১৬-১৭, ্ৃ্ীয় বর্ষ, ইেিেরিেে সারয়ন্স ংে লাইরেমে িপারে রিন্ট মবভাগ, ো োহী মবশ্বমবেপালয় 
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যিাোঃ িােুদ রানা, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ যথ্ভকোঃ 

২৭ অদটাবর যরাজ রক্তববার সকাদ  যজ া সরকাক্তর গেগ্রন্থাগার, চাাঁপাইনবাবগদে ক্তশশুদের উপদযাগী যখ না ইট িো 
‘টে ক্তেক’ যসবা উদদ্বাধ্ন করা হে।  উি উদদ্বাধ্নী অনুষ্ঠাদন উপক্তস্থি ক্তেদ ন ক্তবক্তভ্ন্ন সরকাক্তর েপ্তর প্রধ্ান, ক্তশক্ষ্া 
প্রক্তিষ্ঠান প্রধ্ান ও ক্তনধ্জাক্তরি ক্তশক্ষ্া প্রক্তিষ্ঠান যেদক মদনানীি ২৫ জন ক্তশক্ষ্ােী।  

 

উদদ্বাধ্নী অনুষ্ঠাদন বিৃিা প্রোন কদরন গেপূিজ  ক্তবভ্াদগর উপ ক্তবভ্াগীে প্রদকৌশ ী জনাব যমােঃ জাক্তহে ু ইস াম, 
নবাবগে সরকাক্তর মক্তহ া কদ দজর ইক্তিহাস ক্তবভ্াদগর প্রভ্াষক জনাব যমােঃ আবু রােহান, যজ া ক্তশশু ক্তবষেক 
কমজকিজ া, সকরাক্তর যটকক্তনকযা  সু্ক  এি কদ দজর বাং া ক্তবভ্াদগর প্রক্তশক্ষ্ক জনাব ি. যমােঃ ইমোে ু হক, 
চাাঁপাইনবাবগে যজ া মাধ্যক্তমক ক্তশক্ষ্া প্রক্তিষ্ঠাদনর ক্তশক্ষ্ক সক্তমক্তির সভ্াপক্তি ও সাধ্ারে সম্পােক, প্রধ্ান ক্তশক্ষ্ক ক্তগ্রন 
ক্তভ্উ উচ্চ ক্তবেযা ে এবং গেগ্রন্থাগার অক্তেস প্রধ্ান। 

বিৃিাে বিারা নিুন উদদ্বাধ্নকৃি বযক্তিক্রমী এ যসবার উদিারির প্রচার, প্রসার ও এর সে  বযবহাদরর ক্তবষদে 
শুভ্ কামনা জানান। িাোড়াও চাাঁপাইনবাবগে যজ াে একমাত্র সরকাক্তর গেগ্রন্থাগাদরর মাধ্যদম এমন একটি যসবা 
চা ু করাে গেগ্রন্থাগার কিৃজ পক্ষ্দক আন্তক্তরক অক্তভ্বােন জানান। বিারা আদরা উদল্লখ কদরন এ যসবাটি ক্তশশুদের 
মানক্তসক উৎকষজ সাধ্দন গুরুত্বপূেজ প্রভ্াব রাখদব। টে ক্তেক বা যখ না ইট বযবহার কদর ক্তশশুরা ে ীেভ্াদব ক্তবক্তভ্ন্ন 
কাঠাদমার প্রক্তিকৃক্তি দিরীর যচষ্টার মাধ্যদম এদক অপদরর সাদে গঠনমূ ক মিামি আোন করদি পারদব বদ  
উদল্লখ কদরন বিারা। নিুন এ টে ক্তেক যসবা চা ু করার অনযিম উদদ্দশয যখ ার মাধ্যদম ক্তশশুদের সৃক্তষ্টশী  
মদনর ক্তবকাশ ঘটাদনা। ক্তশশুরা যখন টে ক্তেক ক্তনদে যকান একটি ক্তনক্তেজষ্ট কাঠাদমা বা প্রক্তিকৃক্তি দিরী করদব িখন 

মেলা সরকাক্তর েণগ্রন্থাোগর েতেু মসো ‘িয়  ক্তেক’ উগবাধে 
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িারা মদনর যভ্ির প্রেদমই যসই কাঠাদমা ক্তনদে একটি কাল্পক্তনক েক্তব দিরী করার যচষ্টা করদব। এই কাল্পক্তনক েক্তব 
দিরীর প্রদচষ্টা ক্তশশুদক িাাঁর সৃজনশী িার ক্তচন্তার জগদি প্রদবদশ করাদব। িাোড়া ক্তশশুরা যখন ে গিভ্াদব যকান 
কাঠাদমা দিরী করদি যাদব িখন িারা সকদ র সাদে িাাঁদের মিামি আোন প্রোন করা সহ ক্তবক্তভ্ন্ন প্রকার 
পরামশজ যেো বা যনো শুরু করদব। এই ে গি অংশগ্রহদে িাাঁদের মদধ্য ে গিভ্াদব কাজ করার একটা স্পৃহা 
দিরী হদব।  

গেগ্রন্থাগার অক্তধ্েপ্তদরর সাদে অংশীোক্তরদত্ব ‘ াইদেক্তরজ আনক্ত ক্তমদটি’ প্রকদল্পর অধ্ীদন ক্তেটিশ কাউক্তন্স  সারা যেদশর 
৭০টি সরকাক্তর গেগ্রন্থাগাদরর প্রক্তিটিদি ১৫ হাজার টে ক্তেক প্রোন কদর। িারই অংশ ক্তহদসদব যজ া সরকাক্তর 
গেগ্রন্থাগারও ১৫ হাজার টে ক্তেক পাে। উি টে ক্তেক যজ ার সক  ক্তশশুদের ক্তনেক্তমি বযবহাদরর জনয আজদক 
আনুষ্ঠাক্তনকভ্াদব যসবাটি উদদ্বাধ্ন করা হে। গেগ্রন্থাগাদরর অক্তেস প্রধ্ান  াইদেক্তরোন জনাব যমােঃ মাসুে রানা 
জানান পরবিীদি সাপ্তাক্তহকভ্াদব এটি ক্তনেক্তমি বযবহাদরর সুদযাগ প্রোন করা হদব। সক  ক্তশশুর জনয এ যসবা 
উেিু োকদব। সাপ্তাক্তহক ক্তনক্তেজষ্ট ক্তেদন উি টে ক্তেক ক্তশশু কনজাদর যেো োকদব।  চাক্তহো মদিা যয যকান ক্তশশু 
যসগুদ া ক্তনদে যখ ার পর পুনরাে গ্রন্থাগারকমীদক যোযেভ্াদব যেরি ক্তেদব। 

 

 

 

ভ্ারদির নো ক্তেক্তল্লদি অনুক্তষ্ঠি Central Government Library Association (CGLA) Delhi Branch কিৃক 
আদোক্তজি  

ক্তিন ক্তেনবযাপী একটি আন্তজজ াক্তিক কনোদরন্স গি ১৭-
১৯ অদটাবর ২০১৯ িাক্তরদখ "2nd International 

Conference of CGLA EAGID-GPL 2019 নাদম " 
IGNCA অক্তিদটক্তরোদম অনুক্তষ্ঠি হে। এই কনোদরন্স 
এর   Collaboration ক্তে  Indira Gandhi National 

Centre for the Arts (IGNCA) ংবাং IFLA- Asia and 

Oceania & Government Libraries Sections. ংে মূ  
প্রক্তিপােয ক্তে  Equitable Access to Government 

Information and Data Role of Government and 

Public Libraries in South Asia| কনোদরন্স এর মূ  
ক্তবষেদক ৫টি Technical Session ভ্াগ করা হে এবং ক্তবক্তভ্ন্ন Theme এ ৪১টি যপপার ক্তনবজাক্তচি হে। ক্তনবজাক্তচি 
যপপারগুক্ত র মদধ্য Technical Session -5 এর অন্তভূ্ি Issues in Public Libraries Theme এর মদধ্য বাং াদেদশর 
মেমনক্তসংদহর জািীে কক্তব কাজী নজরু  ইস াম ক্তবেক্তবেযা দের অক্তিক্তরি গ্রন্থাগাক্তরক ি. যমাহা: আক্তজজরু রহমান 
আমক্তন্ত্রি বিা (Invited Speaker) ক্তহসাদব একটি যপপার Present  কদরন- যার ক্তশদরানাম ক্তে  Present Scenario 

নয়া মদমিভর্ আন্তর্ত ামর্ক কনফাভরভে ড. যিাহা: আমর্র্রু রহিান-এর যপপার 
উপস্থাপন 
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of  Government Public Libraries in Bangladesh: Issues & Challenges। ক্তিক্তন িার Presentation-এ 
বাং াদেদশ সরকারী পাবক্ত ক  াইদেরী  ক্তবেযমান অবস্থা ও ধ্ারাবক্তহক উন্নেদন গুরত্বপূেজ উদেযাদগর কো িুদ  
ধ্দরন। এই যসশদন যচোর ও যকা-যচোর কদরন Dr. Sanjeev Kumar, Director, NIFT and Dr. Lata Suresh  

Director, Knowledge Resource Centre, IICA| আমরা  াইদেক্তরোন ভ্দেস এর পক্ষ্ যেদক ি. রহমানদক অক্তভ্নিন 
জানাই। 

 

 

“সমিার জনয মুিজ্ঞান” যিাগান যক সামদন যরদখ ‘ওদপন একদসস বাং াদেশ’ পৃক্তেবীর অনযানয যেদশর নযাে 
আন্তজাক্তিজ ক ‘ওদপন একদসস’ সপ্তাহ ২০১৯ পা ন কদরদে। সংগঠনটি আজ (২৬ যশ অদটাবর, ২০১৯) ঢাকার 
কক্তব যবগম সুক্তেো কামা  ক্তম নােিদন এক আদ াচনা সভ্া আদোজন কদর। বনজাঢয যশাভ্াযাত্রার মধ্য ক্তেদে 
বাং াদেদশ ওদপন একদসস ক্তশক্ষ্া, িেয ও গদবষো পদ্ধক্তি েক্তড়দে ক্তেদি ক্তেবসটি পাক্ত ি হে ।  

অনুষ্ঠানটিদি প্রধ্ান অক্তিক্তে ক্তহদসদব উপক্তস্থি ক্তেদ ন বঙ্গবনু্ধ যশখ মুক্তজবরু রহমান কৃক্তষ ক্তবেক্তবেযা ে, গাজীপুর এর 
ভ্াইস-চযাদন্স র প্রদেসর ি. যমােঃ ক্তগোসউদ্দীন ক্তমো। ক্তিক্তন িাাঁর বিদবয উদল্লখ কদরন যয, বাং াদেদশ ক্তশক্ষ্া ও 
গদবষোে এবং যটকসই উন্নেন ক্তনক্তেি করদি ওদপন একদসস এর ক্তবকল্প যনই। জ্ঞাদনর সমিা ক্তনক্তেি করদি 
সারা যেদশ ওদপন একদসস আদিা ন েক্তড়দে ক্তেদিও ক্তিক্তন গুরুত্ব আদরাপ কদরন। উদদ্বাধ্নী অনুষ্ঠান ও যশাভ্াযাত্রা 
যশদষ আদ াচনা সভ্াে যেশ বদরনয ক্তশক্ষ্াক্তবে, সরকারী নীক্তি ক্তনধ্জারক, ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবষদের গদবষক, গ্রন্থাগার ও িেয 
ক্তবজ্ঞান যপশাজীক্তব এবং ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবেক্তবেযা দের শিাক্তধ্ক িরুে গদবষক োত্র-োত্রীরা অংশ গ্রহে কদরন। 

আদ াচনা সভ্াে ক্তজটিক্তভ্ এবং সারাবাং া িট যনট এর এক্তিটর ইন ক্তচে দসেে ইশক্তিোক যরজা, ক্তবক্তশষ্ট ক্তচক্তকৎসক 
ও বঙ্গবনু্ধ যমক্তিকযা  ক্তবেক্তবেযা দের যহপাট ক্তজ ক্তবভ্াদগর প্রধ্ান অধ্যাপক িােঃ মামুন আ  মাহিাব সপ্নী , 
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সাংবাক্তেক ও ক্তমক্তিো বযক্তিত্ব মাহেুজ ক্তমশু, ঢাকা ক্তবেক্তবেযা দের এমআইএস ক্তবভ্াদগর অধ্যাপক িেঃ যহ া  উক্তদ্দন 
আহদমে সহ যেশ বদরেয গ্রন্থাগার ও িেয ক্তবজ্ঞানীগে অংশগ্রহে কদরন। আদ াচক বৃদির সকদ ই ওদপন একদসস 
আদিা দনর গুরুত্ব িুদ  ধ্দরন এবং সরকারী ও যব-সরকারী পযজাদে ওদপন একদসস নীক্তিমা া োকার 
প্রদোজনীেিার উপর গুরুত্বাদরাপ কদরন। ক্তজটিক্তভ্ এবং সারাবাং া িট যনট এর এক্তিটর ইন ক্তচে দসেে ইশক্তিোক 
যরজা ওদপন একদসদসর যসাসজ বযবহার কদর গদবষকরা সহদজ ক্তনদজদের কাক্তিি  দক্ষ্য যপৌাঁেদি পারদব এবং সঠিক ও 
বস্তুক্তনষ্ঠ িেয পাওোর যক্ষ্দত্রও িা সহােিা করদব বদ  উদল্লখ কদরন। দেক্তনক ক্তবজ্ঞান ক্তচন্তার সম্পােক এবং 
প্রেমআদ ার সহদযাগী সম্পােক আব্দু  কাইউম বদ ন ওদপন একদসস আদিা ন গিানুগক্তিক িেয বযবস্থাপনা, 
ক্তশক্ষ্া, গদবষো এবং প্রকাশনা ক্তশল্প যেদক ক্তভ্ন্ন একটি আধ্ুক্তনক ধ্ারনা এবং পৃক্তেবীবযাপী গদবষকদের জনয কাজ 
করদে। ক্তবক্তশষ্ট ক্তচক্তকৎসক ও বঙ্গবনু্ধ যমক্তিকযা  ক্তবেক্তবেযা দের যহপাট ক্তজ ক্তবভ্াদগর প্রধ্ান অধ্যাপক িােঃ মামুন 
আ  মাহিাব সপ্নী  িাাঁর বিদবয বাং াদেদশ গদবষোর প্রদোজনীেিা ও গদবষো কাযজক্রদম জন সমৃ্পিিার মদিা 
যমৌক্ত ক অপক্তরহাযজিার কো িুদ  ধ্দরন। ওদপন একদসস বাং াদেশ এর সভ্াপক্তি কনক মক্তনরু  ইস াম বদ ন- 
গদবষো কদমজর যক্ষ্দত্র আমরা যযমন ক্তপক্তেদে আক্তে যিমক্তন িদেযর অক্তভ্গমযিার যক্ষ্দত্রও ক্তপক্তেদে আক্তে। ওদপন 
একদসস যয ক্তিনটি ক্তবষে ক্তনদে কাজ কদর িার মদধ্য রদেদে উেিু িেয, উেিু গদবষো ও উেিু ক্তশক্ষ্া। এ 
সমে ক্তিক্তন ভ্ক্তবষযদি ওদপন একদসস বাং াদেশ যেদশ ও ক্তবদেদশ গদবষকদের মদধ্য জ্ঞানক্তভ্ক্তিক যযাগাদযাগ দিক্তর 
করদব এবং নীক্তি ক্তনধ্জারদে গুরুত্বপূেজ ভূ্ক্তমকা পা ন করদব বদ ও আশাবাে বযি কদরন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চা না কদরন 
যসাসাইটি ের ক্ত িারশীপ স্কী স যিদভ্ পদমন্ট (এসএ এসক্তি) এর যপ্রক্তসদিন্ট অধ্যাপক মঈন উক্তদ্দন যচৌধ্ুরী। 
উদল্লখয, ১৭ যেব্রুোক্তর ২০১৭ বুোদপস্ট যঘাষো অনুযােী যেদশ যাত্রা শুরু কদর ‘ওদপন একদসস বাং াদেশ’ । 
অন াইন এই োটেমজটি আন্তজাক্তিজ ক ‘ওদপন একদসস’- এর একটি শাখা যারা উেিু িেয, উেিু গদবষো ও 
উেিু ক্তশক্ষ্া ক্তনদে কাজ কদর োদক। আন্তজজ াক্তিক ওদপন একদসস সপ্তাহটি পা দন “যসাসাইটি ের ক্ত িারশীপ স্কী স 
যিদভ্ পদমন্ট (এসএ এসক্তি)” এবং “ঢাকা ক্তবেক্তবেযা ে গদবষো সংসে” ওদপন একদসস বাং াদেদশর সহদযাগী 
ক্তহদসদব কাজ করদে। 

 

 

‘বই পড়দ  মন সজীব ও আদ াক্তকি হে। 
এর েদ  কঠিন ক্তজক্তনসদকও হাসদি হাসদি 
মদনর যভ্ির যনো যাে। ক্তশক্ষ্ক, 
অক্তভ্ভ্াবকসহ সবার উদদ্দশয হওো উক্তচি 
যেদ দমদেরা যাদি ভ্ক্তবষযদি ক্তজক্তপএ-৫ 
ক্তনভ্জ র না হদে মানক্তবক, সাংসৃ্কক্তিক ও 
আদ াক্তকি এবং উচ্চমূ যদবাধ্সম্পন্ন মানুষ 
ক্তহদসদব ক্তনদজদের গদড় িু দি পাদর। 
বইপড়া ও সুস্থ সাংসৃ্কক্তিকচচজ ার মধ্য ক্তেদে 
যাদি িারা ভ্ক্তবষযৎ বাং াদেশদক একটি 
উন্নি ও আদ াক্তকি যেদশ রূপান্তর করদি 

ক্তেশ্বসাক্তিতয মকগের পরুস্কার ক্তেতরণ -  ‘েই  পড়গল িে আগলাক্তকত ও সেীে িয় ’ 
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পাদর।’ শুক্রবার ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর বইপড়া কমজসূক্তচ ও পুরস্কার ক্তবিরেী অনুষ্ঠাদন বিারা এসব অক্তভ্মি বযি 
কদরন।  

বাং া একাদিক্তমর আবে ু কক্তরম সাক্তহিযক্তবশারে ক্তম নােিদন বইপড়া কমজসূক্তচ ও পুরস্কার ক্তবিরেী অনষু্ঠাদনর 
আদোজন করা হে। এদি ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর একােশ যেক্তের বইপড়া কমজসূক্তচদি রাজউক উিরা মদি  কদ জ, 
ক্তভ্কারুনক্তনসা নূন সু্ক  এি কদ জ, নটর যিম কদ জ সহ ঢাকা মহানগদরর যসরা ২১টি কদ জসহ যকদ্রেরক্তভ্ক্তিক 
বইপড়া কমজসূক্তচর ৫৭৯ জন ক্তশক্ষ্ােীদক পুরস্কার যেো হে। 

অনুষ্ঠাদন অক্তিক্তে ক্তেদ ন ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর প্রক্তিষ্ঠািা সভ্াপক্তি অধ্যাপক আবেলু্লাহ আবু সােীে, সাংসৃ্কক্তিক বযক্তিত্ব 
ও সংসে সেসয আসােজু্জামান নরূ, আইএেআইক্তস বযাংদকর ক্তিএমক্তি শাহ যমা. মঈনউক্তদ্দন, ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর 
ট্রাক্তস্ট ও অবসরপ্রাপ্ত সক্তচব আক্তমনু  ইস াম ভূ্াঁ ইো। এ সমে ক্তশক্ষ্ক ও অক্তভ্ভ্াবকরা উপক্তস্থি ক্তেদ ন। 

পুরস্কারপ্রাপ্ত োত্রোত্রীদের অক্তভ্নিন জাক্তনদে অধ্যাপক আবেলু্লাহ আবু সােীে বদ ন, যিামরা যারা বইগুদ া পদড়ে, 
িারা ক্তনেেই অদনক আনদির মধ্য ক্তেদে সাক্তহদিযর গভ্ীরির রহসয উেঘাটন কদরে। বই পড়ার কারে উদল্লখ 
কদর ক্তিক্তন বদ ন, বই পড়দ  মন সজীব ও আদ াক্তকি হে। এর েদ  কঠিন ক্তজক্তনসদক িুক্তম হাসদি হাসদি মদনর 
যভ্ির ক্তনদি পার। ক্তিক্তন বদ ন, পক্তরপেূজ মানুষ হদি হদ  সাক্তহিয ও উচ্চির জীবদন িুব ক্তেদে ঐেযজমে রূদপ 
ক্তনদজদক ভ্দর িু দি হদব। যাদি যিামাদের সুিদর বাং াদেশ আরও সুির হে। 

আসােজু্জামান নূর বদ ন, আমাদের যেদ দমদেরা অদনক ক্তকেু হদি চাে। ভ্ক্তবষযৎ  ক্ষ্য ক্তনধ্জারে করার স্বাধ্ীনিা 
িাদের ক্তেদি হদব। আমাদের ক্তশক্ষ্ক, অক্তভ্ভ্াবক সবার উদদ্দশয হওো উক্তচি আমাদের যেদ দমদেরা যাদি ভ্ক্তবষযদি 
ক্তজক্তপএ-৫ ক্তনভ্জ র না হদে মানক্তবক, সাংসৃ্কক্তিক ও আদ াক্তকি এবং উচ্চমূ যদবাধ্সম্পন্ন মানুষ ক্তহদসদব ক্তনদজদের গদড় 
িু দি পাদর। যাদি িারা বইপড়া ও সুস্থ সাংসৃ্কক্তিক চচজ ার মধ্য ক্তেদে ভ্ক্তবষযৎ বাং াদেশদক একটি উন্নি ও 
আদ াক্তকি যেদশ রূপান্তক্তরি করদি পাদর। 

ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর বই পড়ার মদিা ভ্াদ া কাযজক্রদমর সে িা কামনা কদরন শাহ যমা. মঈনউক্তদ্দন। ভ্ক্তবষযদিও 
এমন সুির কাযজক্রদমর সদঙ্গ ক্তিক্তন সমৃ্পি োকার আশাবাে বযি কদরন। 

এমন মহৎ কাদজর সঙ্গী হওোে আইএেআইক্তস বযাংকদক ক্তবদশষ ধ্নযবাে জাক্তনদে আক্তমনু  ইস াম ভূ্াঁ ইো বদ ন, 
বিজ মাদন ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর িত্ত্বাবধ্াদন ২৪  াখ ৫০ হাজার োত্রোত্রী বইপড়া কমজসূক্তচদি অংশগ্রহে কদরদে। 
আগামীদি সারা যেদশর সব ক্তশক্ষ্াপ্রক্তিষ্ঠাদন বইপড়া কমজসূক্তচ সম্প্রসাক্তরি হদব বদ  ক্তিক্তন আশাবাে বযি কদরন। 
অসুস্থ প্রক্তিদযাক্তগিার ক্তবপরীদি বইপড়ার ক্তবকল্প যনই বদ ও ক্তিক্তন উদল্লখ কদরন। 

অনুষ্ঠান সঞ্চা না কদরন ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর যুগ্ম পক্তরচা ক যমসবাহ উক্তদ্দন আহদমে সুমন। আইএেআইক্তস বযাংদকর 
যসৌজদনয পুরস্কার প্রোন করা হে। 

সূত্রেঃ যুগান্তর 
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মবিারপমর্ ওবায়দলু হাোন: 

সম্প্রক্তি পক্তেমবদঙ্গর শহর বরানগদর অবক্তস্থি বনহুগ ী  াইদেক্তরর শিবষজপকূ্তিজ 
অনুষ্ঠাদন একজন অক্তিক্তে হদে ক্তগদেক্তে াম ক কািাে।  াইদেক্তর বা গ্রন্থাগার 
কী, কীভ্াদব এর ক্তবকাশ এবং ক্তবদশষ কদর এই উপমহাদেদশ গ্রন্থাগাদরর প্রসার 
কী পেপক্তরক্রমাে হদেদে, িাই িুদ  ধ্দরক্তে াম এই আদ াচনাে।  াইদেক্তর হদে 
এমন একটি প্রক্তিষ্ঠান, যযখাদন বই, জানজা , পত্রপক্তত্রকাসহ গদবষক ও 
জ্ঞানক্তপপাস ুপাঠকদের জনয ক্তবক্তভ্ন্ন রকম িেয সংরক্তক্ষ্ি োদক। ভ্ারিবদষজর 
সবদচদে পুদরাদনা  াইদেক্তর সরস্বিী মহ   াইদেক্তর। এটি িাক্তম নাড়ু রাদজযর 
িানদজাদর অবক্তস্থি। ঐক্তিহাক্তসকরা এই  াইদেক্তরদক এক্তশো মহাদেদশর সবদচদে 
পুদরাদনা  াইদেক্তর ক্তহদসদব গেয কদরন। এই  াইদেক্তরদি িাদ র পািা ও 
পুদরাদনা কাগদজর ওপর িাক্তম  ও সংসৃ্কি ভ্াষাে ক্ত ক্তখি ক্তকেু পাণু্ডক্ত ক্তপ 
সংরক্তক্ষ্ি আদে।  

ভ্ারদির সবদচদে বড়  াইদেক্তর নযাশনা   াইদেক্তর অব ইক্তিো ক কািাে অবক্তস্থি। এখাদন ২০ যেদক ২২  াখ বই 
সংরক্তক্ষ্ি আদে বদ  জানা যাে। ১৮৩৬ সাদ  'কযা কাটা পাবক্ত ক  াইদেক্তর' ক্তহদসদব এর যাত্রা শুরু। ১৯০৩ সাদ  
এই  াইদেক্তরর নামকরে করা হে 'ইমদপক্তরো   াইদেক্তর'। ১ যেব্রুোক্তর ১৯৫৩ যেদক এই  াইদেক্তরটি নযাশনা  
 াইদেক্তর অব ইক্তিো নাদম পক্তরক্তচক্তি  াভ্ কদর। এটি ভ্ারদির সবজভ্াষার গ্রন্থসম্ভাদর সমৃদ্ধ একটি  াইদেক্তর। 

 াইদেক্তর বা পাঠাগার মানব যচিনা ও মননদক সমৃদ্ধ করার এমন একটি উৎসঘর, যযখাদন বই, জানজা , 
পত্রপক্তত্রকা সংরক্তক্ষ্ি োদক জ্ঞানক্তপপাস ুও গদবষকদের জনয। ইক্তিহাস-ঐক্তিদহযর পে ধ্দর সমৃক্তদ্ধর পদে এক্তগদে ক্তনদি 
অননয ভূ্ক্তমকা রাদখ  াইদেক্তর, যার উপকরে শুধ্ু বই আর বই। যরদনসাাঁ বা নবজাগরদের মধ্য ক্তেদে ক্তবকক্তশি 
যচিনাদক মূিজ কদর িু দি অবোন যরদখদে উভ্ে বাং ার শিবদষজর পুদরাদনা ঐক্তিহযবাহী গ্রন্থাগারগুদ া। কুসংস্কারদক 
েদূর সক্তরদে যুক্তিবাে ও মানবিাবােদক সাক্তহিয-সংসৃ্কক্তিদি ধ্ারে কদর সভ্যিা, মানুদষর ক্তচন্তা-মননদক স্টমু্ফক্তরি ও 
জাগ্রি কদরদে এই নবজাগরে। একমাত্র গ্রদন্থ মুক্তিি িেয, গদবষো, জ্ঞান, যুক্তি- এসবই এ জাগরেদক নব নবরূদপ 
এক্তগদে ক্তনদেদে। এসব ধ্রুপক্তে ক্তবেযাচচজ া মানুদষর মদনাজগদির ভ্াবনাক্তচন্তা ও যুক্তিদক ক্তবশুদ্ধ হদি ও যজদগ উঠদি 
যপ্ররো যেে। 

সাদবক আমদ  রাজা, রাজপক্তরবাদরর সেসযরা ও সল্ফ্ভ্ভ্রান্ত জনদগাষ্ঠীই সাধ্ারেি জানা ও যশখার জনয  াইদেক্তর বা 
গ্রন্থাগার বযবহার করদিন। সাধ্ারে মানুষ যসখাদন িাদের যযাগাদযাগ প্রক্তিষ্ঠা করদি ক্তপক্তেদে ক্তে । ক্তকন্তু সমে ও 
সামাক্তজক ক্তববিজ দনর সদঙ্গ সদঙ্গ এবং মুিেযন্ত্র, কাগজ-কাক্ত -ক দমর আক্তবভ্জ াব ও প্রসাদরর পে ধ্দর একটা সমে 
সাধ্ারে মানুদষরও  াইদেক্তরর সদঙ্গ দনকটয সৃক্তষ্ট হে।  

অসাম্প্রদাক্তয়ক োাংলাগদে েড়গত গ্রন্থাোর 

েৃষ্ঠা -  ১৫ 



প ৃ

   
 

লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়স                            www.librarianvoice.org 

 

নভেম্বর সংখ্যা, ২০১৯  েলিউম-০২ ইসযয-০৪ 

 

 

বাং াদেদশও পুদরাদনা পাণু্ডক্ত ক্তপ ও পুাঁক্তে সংগ্রদহর প্রবেিা যেখা যাে। এসব পাণু্ডক্ত ক্তপ সাধ্ারেি য খা হদেদে হে 
িা পািাে, নেদিা গাদের ো  অেবা চামড়া জািীে যকাদনা বস্তুর ওপর। পুদরাদনাকাদ  অদনক সমে যপাড়ামাটির 
ো ার ওপদরও য খা হদিা। এসব পাণু্ডক্ত ক্তপ পুাঁক্তে সাধ্ারেি উপাসনা দে সংগৃহীি হদিা। ক্তিষ্টপূবজ ক্তিন শিদকর 
ক্তকেু পুদরাদনা পাণু্ডক্ত ক্তপ ও পুাঁক্তে সম্প্রক্তি বাং াদেদশ পাওো যগদে। ইক্তিহাস সাক্ষ্য যেে- মধ্যযুদগ যহাসাইন শাক্তহ 
বংশধ্ররা প্রেম রাজকীে  াইদেক্তর প্রক্তিষ্ঠা কদরন। 

১৭৮০ সাদ  ক্তমশনাক্তরর য াকজন হুগ ী যজ ার শ্রীরামপুদর প্রেম একটি  াইদেক্তর স্থাপন কদরন, যযখাদন মুক্তিি বই 
ও পাণু্ডক্ত ক্তপ রাখা ক্তে । অল্প ক্তকেুক্তেদনর মদধ্যই ক কািা আক্ত ো মািাসা ও যবনারদস ক্তহি ু ক্তবেক্তবেযা ে 
ক্তমশনাক্তরদের পোি অনুসরে কযর। যোটজ  উইক্ত োম কদ দজ ক া ও ক্তবজ্ঞানক্তনভ্জ র  াইদেক্তর স্থাক্তপি হে ১৮০৫ 
সাদ । একই বের এক্তশোটিক যসাসাইটি ক কািাে আদরকটি  াইদেক্তর স্থাপন কদর।  

বযক্তিগি উদেযাদগ ১৮৫৪ সাদ  অক্তবভ্ি বাং ার পূবজবঙ্গ বিজ মান বাং াদেদশ চারটি  াইদেক্তর প্রক্তিক্তষ্ঠি হে। যসগুদ া 
হদ া- বগুড়া উিবানজ  াইদেক্তর, রংপুর পাবক্ত ক  াইদেক্তর, যদশার ইনক্তস্টটিউট  াইদেক্তর ও বক্তরশা  পাবক্ত ক 
 াইদেক্তর। ১৮৭১ সাদ  ঢাকাে স্থাক্তপি হে রাজা রামদমাহন রাে  াইদেক্তর। ১৮৮২ সাদ  প্রক্তিক্তষ্ঠি হে নেজব্রুক হ  
 াইদেক্তর, ঢাকাে। ক্তসরাজগে পাবক্ত ক  াইদেক্তর প্রক্তিক্তষ্ঠি হে ১৮৮২ সাদ । রাজশাহীর সাধ্ারে গ্রন্থাগার প্রক্তিক্তষ্ঠি 
হে ১৮৮৪ সাদ । কুক্তমল্লা বীরচদ্রের গেগ্রন্থাগার প্রক্তিক্তষ্ঠি হে ১৮৮৫ সাদ । ১৮৯০ সাদ  প্রক্তিক্তষ্ঠি হে 
অন্নোদগাক্তবি পাবক্ত ক  াইদেক্তর। ১৮৯১ সাদ  প্রক্তিক্তষ্ঠি হে রাজশাহীর শাহ মখেমু পাবক্ত ক  াইদেক্তর। ১৮৯০ 
যেদক ১৯০৫ সা  পযজন্ি ক্তবক্তভ্ন্ন সমদে বিজ মান বাং াদেশ িোনীন্তন পূবজবদঙ্গ যয  াইদেক্তরগুদ া প্রক্তিক্তষ্ঠি হে, 
যসগুদ া হদ া- যনাোখা ী টাউন হ  ও পাবক্ত ক  াইদেক্তর (১৮৯৬), উদমশ চদ্রের পাবক্ত ক  াইদেক্তর (১৮৯৬), 
প্রাইজ যমদমাক্তরো   াইদেক্তর, ক্তসদ ট (১৮৯৭), ক্তভ্দটাক্তরো পাবক্ত ক  াইদেক্তর, নাদটার (১৯০১), চট্টগ্রাম 
ক্তমউক্তনক্তসপযাক্ত টি পাবক্ত ক  াইদেক্তর (১৯০৪), রামদমাহন পাবক্ত ক  াইদেক্তর (১৯০৬), হদরদ্রেরনাে পাবক্ত ক 
 াইদেক্তর (১৯০৮) প্রভৃ্ক্তি। 

প্রযুক্তিক্তনভ্জ র বিজ মান সমাজ জীবদনর সদঙ্গও  াইদেক্তরর এক যসিুবন্ধ রদেদে। এখনও  াইদেক্তর বা পাঠাগার জ্ঞান-
ক্তবজ্ঞান, সাক্তহত্য-সংসৃ্কক্তি, ইক্তিহাস সংরক্ষ্দের এক জােঘুর। পাঠাগার যযন মানব সমাজ ও সভ্যিার উত্থান-
পিদনর েক্তবদকই প্রক্তিেক্ত ি কদর। এটি অন্তহীন জ্ঞান ও সভ্যিা ক্তবকাদশর আগার। ক্তববক্তিজ ি মানব সভ্যিা ও 
জ্ঞান ক্তবকাদশর অক্ষ্ে সব কীক্তিজ র প্রক্তিেক্তব খুাঁদজ পাওো যাে শুধ্ু গ্রন্থসম্ভাদর। আর এই গ্রন্থসম্ভাদর আদ াক্তকি 
ঘরটিই গ্রন্থাগার বা  াইদেক্তর। রবীদ্রেরনাে ঠাকুর  াইদেক্তর সম্পদকজ  বদ দেন, ' াইদেক্তরর মদধ্য আমরা সহস্র পদের 
যচৌমাোর উপদর োাঁড়াইো আক্তে। যকাদনা পে অনন্ত সমুদি ক্তগোদে, যকাদনা পে অনন্ত ক্তশখদর উঠিোদে, যকাদনা পে 
মানব হৃেদের অি  স্পদশজ নাক্তমোদে। যয যযক্তেদক ইো ধ্াবমান হও, যকাোও বাধ্া পাইদব না। মানুষ আপনার 
পক্তরত্রােদক এিটুকু জােগার মদধ্য বাাঁধ্াইো রাক্তখোদে।' 

সিদরর েশদকর যগাড়ার ক্তেদক আক্তম যখন সু্কদ র োত্র িখন যেদখক্তে, আমাদের সু্কদ  একটি যোট  াইদেক্তর ক্তে । 
িখনকার সমে প্রাে প্রক্তিটি সু্ক  বা কদ দজই একটি  াইদেক্তর বা পাঠাগার োকি। ক্তশক্ষ্ােীদের ওই পাঠাগার 
বযবহাদরর জনয উৎসাক্তহি করা হদিা। যকাদনা ক্তশক্ষ্দকর অনুপক্তস্থক্তির কারদে যকাদনা ক্লাস না হদ  ক্লাদসর ওই 
সমেটুকু োত্ররা সাধ্ারেি পাঠাগাদরই কাটাি। জাক্তন না, এ চচজ া আজ রদেদে ক্তক-না! 
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আমাদের ঢাকা ক্তবেক্তবেযা দের অেদূর নী দক্ষ্ি নামক স্থানটি পুদরাদনা বইদের ভ্ািার ক্তহদসদব পক্তরক্তচি। মূ  বইদের 
যজরক্স কক্তপও পাওো যাে এখাদন। নী দক্ষ্ি যেদক সস্তাে বই সংগ্রহ কদর অিীদি অদনক োত্রই ক্তনজ বাক্তড়দি 
যোটখাদটা পাঠাগার গদড় িু ি। ক্তকন্তু এখন আর যসই প্রবেিা যেখা যাে না। ঢাকার একজন সাংবাক্তেক একবার 
ক্ত খক্তেদ ন, ঢাকার বাইদরর ক্তকেু পাবক্ত ক  াইদেক্তরদি ক্তগদে ক্তিক্তন একজন পাঠকদকও যেখদি পানক্তন, যক্তেও যসগুদ া 
সংগ্রদহর ক্তেক যেদক সমৃদ্ধ। আমার মদন হে, ক্তিক্তজটাইদজশদনর কারদে যভ্ৌক্তিক অবকাঠাদমার  াইদেক্তর বা পাঠাগার 
এখন আর অদনদকই অপক্তরহাযজ মদন কদরন না। িাই এই সাংবাক্তেক বনু্ধ  াইদেক্তর হ গুদ াদক পাঠকশূনয অবস্থাে 
যেখদি যপদেদেন। শুদনক্তে, ঢাকার ক্তেটিশ কাউক্তন্স  সরকাদরর সদঙ্গ একত্র হদে নযাশনা   াইদেক্তর যিস্ক ক্তহদসদব 
একটি ক্তেবস পা ন করার উদেযাগ ক্তনদেদে। উদদ্দশয, মানুষ যযন  াইদেক্তরর প্রক্তি আকষজে হাক্তরদে না যেদ । এখন 
প্রশ্ন হদ া, সাধ্ারে  াইদেক্তর বা পাঠাগারগুদ া যক্তে ধ্ীদর ধ্ীদর পাঠকশূনয হদে পদড়, িাহদ  'নযাশনা   াইদেক্তর যি' 
পা ন কদর সক্তিযই ক্তক ক্তকেু অক্তজজ ি হদব? িারপরও আমরা এটি মদন করদিই পাক্তর, সংসৃ্কক্তির ক্তবকাদশর  দক্ষ্য 
গ্রন্থাগাদরর প্রক্তি আকষজে সৃক্তষ্টদি এ ধ্রদনর 'জািীে  াইদেক্তর ক্তেবস' বা 'নযাশনা   াইদেক্তর যি' পা ন করার 
প্রদোজনীেিা আদে দবক্তক।  

আমার ক্তবোস, এমনক্তক বিজ মান ক্তিক্তজটাইদজশদনর যুদগ এখনও পুস্তকসম্ভাদর সমৃদ্ধ  াইদেক্তর বা পাঠাগাদরর 
প্রদোজনীেিা হ্রাস পােক্তন। আমাদের যেদশ এখনও ৫০ শিাংদশর যবক্তশ মানুদষর অবস্থান ইন্টারদনট প্রযুক্তির বাইদর। 
িাই মানুষ  াইদেক্তর নাদমর যখোঘাদট এখনও ক্তনিয যনাঙর কদর চদ দে িেয ও জ্ঞান আহরদের ক্তপপাসাে। 
মদনাজগদি ক্তবশুদ্ধ যচিনা ধ্ারে করদি এখনও ক্তনক্তবষ্ট হে বইদের মুক্তিি পািাে। িাই পুস্তকসম্ভাদর সমৃদ্ধ 
গ্রন্থাগাদরর মদিা বাক্তিঘদরর এখনও অদনক প্রদোজন সামদন এক্তগদে যাওো এবং সৃজনশী  ভ্াবনাে ক্তনদজদক ও 
সমাজ-সংসৃ্কক্তিদক আদ াক্তকি করার জনয। গুটিকিক ক্তনধ্জাক্তরি পাঠযবই পদড় নম্বর পাওো যাে, একটা সাটিজ ক্তেদকট 
পাওো যাে। ক্তকন্তু জ্ঞাদনর পক্তরক্তধ্ ক্তক শুধ্ু এদিই ক্তবসৃ্তি হে?  

না, হে না। যশখা ও জানা একটি চ মান প্রক্তক্রো, যার যকাদনা অন্ত যনই। ক্তনদজদক যযাগয কদর সমাদজ অবোন 
রাখদি, জ্ঞান-সমৃদ্ধ সৃজনশী  ধ্ারোর যমাড়দক চারপাশদক সাজাদি প্রদোজন বই, বই আর শুধ্ু বই। যস জনযই 
সভ্যিা ও জ্ঞান ক্তবকাদশর সদঙ্গ বইদের আগার  াইদেক্তরর ভূ্ক্তমকা অক্তবদেেয। সমৃদ্ধ ভ্ক্তবষযদির সদঙ্গ সদঙ্গ দবক্তেক 
যসিুবন্ধ দিক্তর করদি পাদর একমাত্র  াইদেক্তর। যেদশর সদবজাচ্চ আো দির ক্তবচারদকর োক্তেত্ব পা ন করদি ক্তগদে 
উপ ক্তি কদরক্তে, শুধ্ু ক্তবক্তধ্বদ্ধ ক্তকেু আইন জানাই যদেষ্ট নে। নানা ক্তবষেক্তভ্ক্তিক বই হাদি ক্তনদি হে। সঠিক ও 
যযৌক্তিক ক্তবচাক্তরক প্রক্তিকার প্রোন ও মানবাক্তধ্কার প্রক্তিষ্ঠার সদঙ্গ ক্তববক্তিজ ি এবং ক্তবেযমান আেজ-সামাক্তজক, 
মানক্তবকিা, মনস্তত্ত্ব, সৃজনশী িাও গভ্ীরভ্াদব সম্পক্তকজ ি। একজন ক্তবচারদকর মদনাজগদি এসব ক্তবষদে অনুসক্তন্ধৎসা 
োকদিই হদব। ক্তবচারক ক্তহদসদব ক্তবোস কক্তর, এসব ক্তবষদে ইক্তিহাস-ঐক্তিহয এবং ক্তববক্তিজ ি ও প্রক্তিক্তষ্ঠি নীক্তি 
অনুসন্ধান অক্তনবাযজ।  

আমরা বাং াদেদশর বাঙাক্ত রা ১৯৭১ সাদ  বঙ্গবনু্ধ যশখ মুক্তজবুর রহমাদনর সাহসী ও েরূেশী যনিৃদত্ব একটি 
অসাম্প্রোক্তেক স্বাধ্ীন রাষ্ট্র প্রক্তিষ্ঠা করদি সমেজ হদেক্তে। আর এই অসাম্প্রোক্তেক যচিনাদক আরও গভ্ীর ও েঢ়ৃ 
করদি পাঠাগার বা  াইদেক্তরর ভূ্ক্তমকা অপক্তরসীম। সারাক্তবদের মানুদষ মানুদষ যসৌহােজ য, সম্প্রীক্তি ও শাক্তন্ত প্রক্তিষ্ঠাে 
গ্রন্থাগার বা  াইদেক্তরর ভূ্ক্তমকা হদব উজ্জ্ব  ও উচ্চক্তকি। আমার ক্তবোস, এ বাং ার প্রক্তিটি গ্রাদম একক্তেন একটি 
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গ্রন্থাগার গদড় উঠদব এবং এই গ্রন্থাগার যেদক সংগহৃীি জ্ঞাদনর েযুক্তি ক্তেদেই আমাদের ভ্ক্তবষযৎ প্রজে একক্তেন এ 
যেশদক সক্তিযকাদরর যসানার বাং াে পক্তরেি করদি পারদব।  

র্থ্যেূত্রোঃ েিকাল 

 

 

মানুষদক বই পড়ার জনয উৎসাক্তহি করদি এক্তগদে যাদে পাঠাগার আদিা ন বাং াদেশ। িরুে ইমাম যহাদসদনর 
প্রদচষ্টাে এই আদিা ন এখন সারা যেদশ েক্তড়দে পদড়দে। যেদশর বৃহির মানব যগাষ্ঠীর ক্তশক্ষ্ার সমূ্পরক চাক্তহো 
পূরদের  দক্ষ্য এক্তগদে চ দে এই আদিা ন। ইমাম যহাদসন বদ ন, ‘পাঠাগাদরর এক্তগদে চ াদক সুসংগঠিি ও অবযাহি 
রাখদি এই গঠনিন্ত্র প্রেেন করা হদেদে। যেদশর সবজস্তদরর মানুষ/পাঠদকর পেি ও রুক্তচ অনুযােী ক্তশক্ষ্ার সমূ্পরক 
চাক্তহো যমটাদনাই হদে এই পাঠাগাদরর প্রেম ও পক্তবত্রিম োক্তেত্ব। পাশাপাক্তশ এই পাঠাগাদরর োউদিশন সামাক্তজক 
ক্তবক্তভ্ন্ন কমজকাদি অংশ গ্রহে করদে।’ 

এটি একটি অরাজননক্তিক 
সংগঠন। বাং াদেক্তশ 
জািীেিা ও ধ্মীে 
মূ যদবাধ্ বজাে যরদখ 
জাক্তি-ধ্মজ-বেজ ক্তনক্তবজদশদষ 
পাঠাগার ও পাঠাগার 
োউদিশদনর কমজসকূ্তচ 
প্রেেন করা হদে োদক। 
ইমাম যহাদসন বদ ন, 
‘রুটি-মে েুক্তরদে যাদব 
ক্তপ্রোর কাদ া যচাখ 
যঘা াদট হদে যাদব; 
ক্তকন্তু এক খানা বই 
অনন্ত যযৌবনা যক্তে যিমন  বই হে- পারদসযর ক্তবখযাি কক্তব ওমর দখোম এই অসাধ্ারে উক্তিটি কদরক্তেদ ন। বই 
ক্তনদে করা বহু উক্তি হদি এই উক্তিটি যটদন আন াম- কারে জীবদনর ক্তনিযসঙ্গী রুটি ও ক্তপ্রো একক্তেন  কাদ র 
গযভ্জ  ক্তব ীন হদে যাদব ক্তকন্তু একটি বই মহাকাদ  স্মৃক্তিদক জীক্তবি কদর রাখদব এই উপ ক্তি যেদক। বইদের 
আবোরদক আন্তক্তরকিার সক্তহি সেদ্ধ স্বাগি জাক্তনদেদেন কা ক্রদম এই ধ্রা দে এদসদেন বহু বই েরক্তে। িাদের 
সমগ্র যেমাগজদুড় বইদের কের ক্তে  েকৃ্তষ্টনক্তিি।’ 

পাঠাোর োিক আগদালে 
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ইমাম যহাদসন আরও বদ ন, ‘বইদের প্রক্তি অপক্তরসীম েরে ও ভ্াদ াবাসা জদে দকদশাদরর সচূনা দে। িখন পক্তড় 
সপ্তম যেক্তেদি। িখন যেদকই গ াধ্েঃকরে করদি োক্তক ক্তবেখযাি ক্তবজ্ঞানী, মনীষী, সাক্তহক্তিযক ও সমাজদসবীদের 
জীবনী ও িাদের যেষ্ঠ কমজ। ক্তবদশষ কদর- ক্তবদিাহী কক্তব নজরু , কক্তবগুরু রক্তব ঠাকুর, জজজ  বানজািশ, যপ্রক্তসদিন্ট 
আোহাম ক্ত ংকন, টমাস আ ভ্া এক্তিসন, প  ক্তপ হযাক্তরস, যশখ সােী, নওোব আবে ু  ক্তিে, ক্তবেযাসাগর ও হাজী 
মুহসীনসহ আরও অদনদকর। িখন যেদকই মদন-প্রাদে অক্তভ্প্রাে জাদগ আমাদের যেদশর প্রক্তিটি মানুষ যক্তে িাদের 
মদিা হদিা। িারপর আদিাপ ক্তি কক্তর যয ক্তশক্ষ্ার ক্তবকল্প ক্তকেু যনই। ঠিক িখন প্রিযাশা ও েঢ়ৃ প্রিযে কক্তর এই 
বাং ার প্রক্তিটি মানুদষর কাদে যাব বইদের আকুক্তি ক্তনদে যা কা ক্রদম েক্তড়দে পড়দব পকৃ্তেবীর পদে পদে। বুকভ্রা 
আশা, সাহস, িযাগ, দধ্যজ ও আিক্তবোস যঢদ  গদড় িু ার যচষ্টা করদেন  বইদের জনপে। বিজ মান প্রাে ২০-২১ 
সহস্রাক্তধ্ক বই ক্তনদে এক্তগদে চ দে এই আদিা ন। এই ইমাম যহাদসন একসমে চাদের যোকাদনর কাজ যেদক শুরু 
কদর ক্তেনমজকু্তরর কাজ, মাটিকাটা, মযানদহাদ র কাজ, োদরাোক্তন, বাসার কাজ, রাজদজাগাক্ত , কাঠক্তমক্তস্ত্র ও সদে   
যটস্ট ইক্তেক্তনোক্তরংসহ প্রাে সব রকদমর কাজই কদরদেন। ইমাম যহাদসন বদ ন, আমাদক অদনক অদনক বই ক্তকনদি 
হদব এবং এদেদশ প্রক্তিটি মানুদষর  কাদে বইদের কের যপৌাঁোদি হদব। 

আর কাদজর িাক্তগদে যযদি হদেদে  গ্রাম যেদক গ্রামান্তদর, শহর যেদক শহরান্তদর। কুক্তমল্লার অক্ত -গক্ত  হদি শুরু 
কদর চাাঁেপুর, ক্তব-বাক্তড়ো, যেনী,  ক্ষ্মীপরু, যনাোখা ীসহ চট্টগ্রাদমর বহু স্থাদন- ক্তনউমাদকজ ট, কেমি ী, বদ্দারহাট, 
েইু নাম্বার, যষা শহর, অ ংকার, অক্তক্সদজন, রূপনগর, পাাঁচ াইশ, টাক্তমজনা  ও ক্তজ ই ক্তস যমাড়সহ আরও অদনক 
স্থাদন। আমার এসব কদমজর যপেদন উৎসাদহর আোম ক্তেদিন আমার মা, বনু্ধমহ  ও ক্তপ্রে জক্তহর সযার, ক্তমজান 
সযার, আক্তমর সযার, জাকাক্তরো সযারসহ আরও অদনদকই। বই সংগ্রদহর যক্ষ্দত্র ক্তযক্তন সবদচদে যবক্তশ যপ্ররো জকু্তগদেদেন 
ক্তিক্তন হদ ন আমার মাধ্যক্তমক পযজাদের ইংদরক্তজ ক্তশক্ষ্ক েদদ্ধে যমা. ক্তসরাজ ু ইস াম সযার ও উচ্চ মাধ্যক্তমক পযজাদের 
ধ্ামিীর যমা. মাহবুবুর রহমান যচৌধ্রুী সযার। িারা প্রচি বই যপ্রদম মে একজন মানুষ। যারা সবসমে আমাদের 
পাঠয বইদের পাশাপাক্তশ অনযানয বই পড়দি ক্তবদশষ গুরুত্ব ক্তেদিন। একক্তেন হেদিা আক্তম োকব না ক্তকন্তু এই 
পাঠাগার আদিা ন েক্তড়দে যাদব ক্তবদের প্রক্তিটি প্রান্তদর আর বইদের আদ াে আদ াক্তকি করদব প্রক্তিটি মানুদষর 
অন্তরািাদক আর িখনই মানুষ, মানুষ যক মানষু ক্তহদসদব মূ যােন করদব আর স্রষ্টা খুাঁদজ পাদব িার সৃক্তষ্টর 
উদদ্দশয।’ 

পাঠাগার আদিা ন বাং াদেদশ শুরু হদেক্তে  ২০০৫ সাদ । প্রধ্ান ক্তনবজাহী ক্তহদসদব কাজ করদেন শাক্তক া সরকার। 
এর প্রধ্ান কাযজা ে কুক্তমল্লার ধ্মজসাগর উিরপাড়। 

েূত্র: মব.মড প্রমর্মদন 
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ইস্ট ওদেস্ট ক্তবেক্তবেযা দের ইনেরদমশন স্টাক্তিজ অযাি  াইদেক্তর মযাদনজদমন্ট ক্তবভ্াদগ পাক্ত ি হদ া সপ্তাহবযাপী 
‘যলাবা  ক্তমক্তিো এি ইনেরদমশন ক্ত টাদরক্তস সপ্তাহ’। রাজধ্ানীর আেিাবনগদরর ক্তবেক্তবেযা ে কযাম্পাদস উদদ্বাধ্নী 
যসক্তমনাদরর মাধ্যদম সপ্তাহবযাপী অনুষ্ঠানমা ার উদদ্বাধ্ন করা হে। যসক্তমনাদর মূ  প্রবন্ধ উপস্থাপন কদরন, ইউদনদস্কার 
বাং াদেশ প্রধ্ান যবক্তট্রচ কা িন। জাক্তিসংদঘর সংস্থা ইউদনদস্কা প্রক্তিবের অদটাবর মাদসর ২৪ যেদক ৩১ িাক্তরখ 
পযজন্ত এ সপ্তাহ পা ন কদর োদক। 

যসক্তমনাদর প্রধ্ান অক্তিক্তে ক্তেদ ন ইস্ট ওদেস্ট ক্তবেক্তবেযা দের প্রধ্ান উপদেষ্টা বভরণয অথ্তনীমর্মবদ বাং াদেশ বযাংদকর 
সাদবক গভ্জ নর ি. যমাহাম্মে েরাসউক্তদ্দন। ক্তবদশষ অক্তিক্তে ক্তেদ ন ইস্ট ওদেস্ট ক্তবেক্তবেযা দের যকাষাধ্যক্ষ্ এ যজি 
এম শক্তেকু  আ ম। যসক্তমনাদর সভ্াপক্তিত্ব কদরন ইস্ট ওদেস্ট ক্তবেক্তবেযা দের ইনেরদমশন স্টাক্তিজ অযাি  াইদেক্তর 
মযাদনজদমন্ট ক্তবভ্াদগর যচোরপাসজন ি. ক্তে ারা যবগম। 

যসক্তমনাদর সাম্প্রক্তিক ঘটনাগুদ ার উোহরন ক্তেদে বিারা িদেযর সঠিক বযবহাদরর ওপর গুরুত্ব আদরাপ কদরন 
িাাঁরা। যসক্তমনাদর ক্তবেক্তবেযা দের ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তবভ্াদগর ক্তশক্ষ্ক-ক্তশক্ষ্ােী এবং কমজকিজ া অংশ যনন। িেযমন্ত্রী ি. হাোন 
মাহমুে ও িেয প্রক্তিমন্ত্রী িা. যমা. মুরাে হাসান িাদের শুদভ্ো বািজ াে গেমাধ্যম ও িেয সাক্ষ্রিা সপ্তাহ 
উেযাপদনর সাে য কামনা কদরদেন।  

ইস্ট ওভয়স্ট মবশ্বমবদযালভয় ‘মিমডয়া অযান্ড ইনফরভিিন মলটাভরমে 
েপ্তাহ’ পালন 
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সূত্রেঃ েয যিইক্ত  কযাম্পাস 

 

 

নবীন যেদক প্রবীে। সব বেসী মানুষদের বই পড়ার প্রক্তি আগ্রহী দিক্তর করদি পাবজিয যজ া রাঙামাটিদি শুরু 
হদেদে ভ্রামযমাে গ্রন্থাগার কাযজক্রম। সংসৃ্কক্তিক্তবষেক মন্ত্রো দের গেগ্রন্থাগার অক্তধ্েপ্তর বাস্তবাক্তেি ‘যেশবযাপী ভ্রামযমাে 
গ্রন্থাগার’ প্রকদল্পর আওিাে ক্তবে সাক্তহিয যকদদ্রেরর এ ভ্রামযমাে গ্রন্থাগার কাযজক্রদমর যাত্রা রাঙামাটিদি জ ুাই মাস 
যেদক শুরু হদেদে। ‘আদ াক্তকি মানষু চাই’- এমন যলাগাদন পাবজিয শহর রাঙামাটির আনাদচ-কানাদচ বইদের আদ া 
েক্তড়দে ক্তেদে ভ্রামযমাে গ্রন্থাগারটি। অনযক্তেদক য খক ও বইদপ্রমীরা সরকাদরর এমন উদেযাগদক সাধ্বুাে জাক্তনদেদেন। 

 

সংক্তিষ্ট সূদত্র জানা যগদে, ১৯৯৯ সাদ  প্রেম ক্তবেসাক্তহিয যকদদ্রেরর ভ্রামযমাে গ্রন্থাগার চা ু হে রাজধ্ানীসহ যেদশর 
চারটি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খু না ও রাজশাহী) শহদর। এরপর বিজ মাদন এর পক্তরক্তধ্ যবদড় যাওোে যেদশর ৬৪টি 
যজ ার যমাট ৪৫০টি উপদজ ার ৩ হাজাদরর অক্তধ্ক স্পদট সরাসক্তর ৩  ক্ষ্াক্তধ্ক এবং পদরাক্ষ্ভ্াদব আরও েে 
 ক্ষ্াক্তধ্ক পাঠক-সেসযদের মদধ্য বই যেওো-যনওো করদে। গ্রন্থাগারগুদ াদি আদে ক্তবদশষ কদর উপনযাস, গদল্পর 
বই, রময রচনা, ভ্রমে কাক্তহনী, প্রবদন্ধর বই, জীবনীগ্রন্থ যেদক শুরু কদর ধ্মজ, েশজন, ক্তবজ্ঞান, ইক্তিহাস, 
সমাজিত্ত্বসহ যাবিীে সব বই। চ ক্তি বেদরর জ ুাইদে রাঙামাটিদি এর কাযজক্রম শুরু হদ ও বিজ মাদন যজ া 
শহদরর ৪০টি পদেদন্ট িাদের কাযজক্রম পক্তরচা না করা হদে। 

ভ্রামযমাে গ্রন্থাগাদরর এমন কাযজক্রমদক সাধ্ুবাে জাক্তনদে রাঙামাটি সরকাক্তর কদ দজর উক্তিেক্তবজ্ঞান ক্তবভ্াদগর ক্তশক্ষ্ােী 
অসীম োশ বদ ন, ‘আমাদের কদ দজর  াইদেক্তর খুব একটা সমৃদ্ধশা ী না হওোে বই পড়ার জনয আদগ যভ্েদভ্েীস্থ 
পাবক্ত ক  াইদেক্তরদি যযদি হদিা। ক্তকন্তু কদ দজ এখন সপ্তাদহর প্রক্তি বুধ্বার ক্তবে সাক্তহিয যকদদ্রেরর ভ্রামযমাে  াইদেক্তর 
আসাে অেজ ও সমে েদুটাই  াগব হদে আমাদের।’ 

রাঙািাক্তিগত জ্ঞাগের আগলা েড়াগে ভ্রািযিাণ গ্রন্থাোর 
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রাঙামাটি সরকাক্তর মক্তহ া কদ দজর দ্বােশ যেক্তের ক্তশক্ষ্ােী অক্তনক্তিিা ধ্র বদ ন, ‘যোটদব া যেদকই গদল্পর বই 
পড়ার প্রক্তি আমার যবশ আগ্রহ। ভ্রামযমাে  াইদেক্তরর সেসয হদে প্রক্তি সপ্তাদহর আক্তম ক্তবক্তভ্ন্ন বই বাসাে ক্তনদে আক্তস 
পড়ার জনয। পদর সপ্তাদহ যসটি পদড়, অনয আদরকটি আক্তন। আমার মদি, এটা খুবই ভ্াদ া উদেযাগ। প্রদিযক 
উপদজ াে এ কাযজক্রম করা যগদ  ওখানকার ক্তশক্ষ্ােী যেদক শুরু কদর সব ধ্রদের মানুদষর উপকার হদিা। 

ভ্রামযমাে গ্রন্থাগার কাযজক্রদমর ক্তবষদে জানদি চাইদ  গ্রন্থাগার কমজকিজ া যমা. আহসান হাবীব বদ ন, ‘ক্তশক্ষ্ােীসহ 
নিুন প্রজেদক বইদপ্রমী,  াইদেক্তরমখুী ও িাদের জ্ঞাদনর পক্তরক্তধ্ আদরা বাক্তড়দে িু দি সরকাদরর এ উদেযাগ। 
রাঙামাটিদি আমরা সপ্তাদহ েেক্তেন যজ া শহদরর ক্তবক্তভ্ন্ন ক্তশক্ষ্াপ্রক্তিষ্ঠানসহ জনগুরুত্বপূেজ জােগাে গ্রন্থাগার কাযজক্রম 
পক্তরচা না কদর আসদে।। যয যকাদনা মানুষ এ সমদের মদধ্য সেসয হদে বই বাক্তড় ক্তনদে পড়ার সদুযাগ পাদবন। 
রাঙামাটিদি বিজ মাদন আমাদের পাঠক-সেসয সংখযা যেড়শ এর অক্তধ্ক। ক্তেন ক্তেন পাঠদকর সংখযা বাড়দে।’ 

 াইদেক্তরর সেসয হওোর ক্তনেম প্রসদঙ্গ ক্তিক্তন বদ ন, ‘আমরা েইু ধ্রদনর সেসযপে ক্তেদে োক্তক। একটি সাধ্ারে এবং 
অনযটি ক্তবদশষ। সাধ্ারে সেসয হদি যেরিদযাগয ক্তনরাপিা অেজ বাবে ১০০ টাকা আর ক্তবদশষ সেসয হদি  াদগ 
২০০ টাকা। সাধ্ারে সেসযরা অনক্তধ্ক ১৫০ টাকা ও ক্তবদশষ সেসযরা অনক্তধ্ক ২৫০ টাকা মূদ যর একটি বই 
বাসাে ক্তনদে ক্তগদে পড়ার সুদযাগ পান। 

িরুে কক্তব সাইেু  ক্তবন হাসান মদন কদরন, ‘ভ্রামযমাে গ্রন্থাগার কাযজক্রম চা  ুহওোে গ্রন্থাগাদরর সেসয হদে যয 
যকাদনা মানুষ সহদজই হাদি বই পাদেন। অনযক্তেদক এ গ্রন্থাগাদর ক্তবক্তভ্ন্ন ধ্রদনর বই পদড় সববেসী মানুষ যেশ, 
ক্তবে, সংসৃ্কক্তি সম্পজদক জানদি পারদে। আক্তম মদন কক্তর, এমন মহৎ উদেযাদগ বাং া সাক্তহদিযর প্রসাদরও অগ্রেী 
ভূ্ক্তমকা রাখদে।’ 
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লাইব্রেরিয়ান ভব্রয়ব্রস আেনাি পলখা োঠান। 

আমিা তা প্রকাব্রশি বযবস্থা কিব্রবা। 

পলখাি রবষয়বস্তু অবশ্যই গ্রন্থাগাি ও গ্রন্থাগাি পেশা সম্পরকিত হব্রত হব্রব। 

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

 

 

প াগাব্র াগ: 

Web Site: www.librarianvoice.org 

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook:www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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সম্পােক মন্ডলী 

শাহাজাো মাসুে আব্রনায়ারুল হক  

েযাক ইউরনভারসিরি 
 

কাজী ফিহাে পনামান  

রব.রজ.এম.ই.এ ইউরনভারসিরি অফ ফযাশন এন্ড পিকব্রনালরজ 
 

কনক মরনরুল ইসলাম 

প্রধানমন্ত্রীি কা িালয়,  বাাংলাব্রেশ 
 

ঈে- ই- আরমন 

নথি সাউথ ইউরনভারসিরি 
 

পমা: আরশকুজ্জামান 

নথি সাউথ ইউরনভারসিরি 
 

অন্তিা আব্রনায়াি 

নথি সাউথ ইউরনভারসিরি 
 

আব্দলু্লাহ আল মাহমেু  

িাজউক উত্তিা মব্রডল কব্রলজ 
 

আবলু হাসানাত পমাোঃ ফজব্রল িারি  

বাাংলাব্রেশ জাতীয় জাদুঘি  
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