
পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

www.librarianvoice.org 

লাইে িরয়ান ভেয়স 
াগার ও াগার পশাজীবীেদর কথা বেল 

াগার ব ব াপনার সমস া ও স াবনা: 
পিরে ি ত একােডিমক াগার 

 

 

 

 

ভূিমকা: 
াগার হে  সমাজ, সভ তা ও সং ৃিতর িতিব । আজেকর 

মেতা সুসি ত াগােরর অি  পাওয়া না গেলও সভ তার 
একমা  ধারক ও বাহক িহেসেব াগার ীকৃত। াচীনকােলর য 
সকল সভ তার িনদশন পাওয়া যায়, তার েত কিট সভ তায়ই 

াগােরর অি  িবদ মান, যিদও স সকল াগার তৎকালীন 
রাজপিরবার এবং তােদর সােথ সংি  ব ি বেগর ব বহােরর 
জন  িনধািরত িছল। তখনকার াগার েলা িছল গণমানুেষর ধরা-
ছাঁয়ার বাইের। ধ ু তাই নয়, াগার িছল তখনকার সমােজ 

আিভজােত র িতক। িক  কােলর িববতেন মানুেষর ধারণা 
ব াপকভােব পাে  গেছ। তাই বতমােন সমেয় াগার সমােজর 
একিট অপিরহায অ । তাছাড়া জাতীয় উ য়েন াগার একিট 
অপিরহায িত ান িহেসেব মানব সভ তার  থেক ভূিমকা 
পালন কের আসেছ। াচীনকাল থেকই বাংলা অ েলর াগােরর 
অি  পাওয়া যায়। পাল আমেল নাল া মহািবদ ালয় াগােরর 
িবিভ  বৗ  িবহাের াগােরর স ান পাওয়া যায়। মাঘল 
শাসনামেল  ১৬১০ সােল ঢাকােক সুবা বাংলার রাজধানী ঘাষণা 
করা হয়। তখন থেকই অথাৎ সেতর শতক থেক ঢাকায় বুি জীবী  
সমাজ ও িশ া িত ান গেড় ওেঠ। যিদও মাঘল আমেল কান 

াগােরর অি  পাওয়া যায় িন। তথািপ ঢাকার নগরীর িবশাল 
নগরায়েনর ধারা থেকই অনুমান করা যায় য, এখােন িবিভ  

কার াগার গেড় ওেঠ িছল। ি িটশ যুেগ আঠার ও উিনশ শতেক 
ঢাকায় গণ াগােরর ইিতহাস পাওয়া যায়। তখন থেক অদ বিধ 
ব  াগােরর উ ব ও িবকাশ ঘেটেছ।     >>> 

 

সহজ পাঠ: পা িুলিপ,  অিত েমর 
পবূ ও উ র কােলর কাশনা 

 

 

 

 

 

 
ভূিমকা: 
রবী নাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) থম কিবতা ‘িহ ুেমলার 
উপহার’ রচনা কেরন ১৮৭৫ সােল আর জীবেনর শষ াে  
১৯৪১ সােল কািশত হয় িতনিট  যথা- জ িদেন, গ স  
এবং কিবর আ জীবনী ছেলেবলার ইংরািজ অনুবাদ ‘Boyhood 
Days’ । রবী নাথ তারঁ দীঘ সািহত  জীবেন সািহেত র সম  
শাখা যথা উপন াস, নাটক, নৃত নাট , কিবতা, ব , ছােটাগ , 
গান রচনা কেরেছন, িচিঠপ  িলেখেছন। রবী নাথ সমােজর সকল 

েরর সব বয়েসর মানুেষর জন  রচনা কেরেছন। রবী নােথর সৃি  
কৃিত, ধম,িশ া, ােমা য়ন, জািতয়তাবাদ, সমাজ, সং ৃিত, 

ইিতহাস ইত ািদ সমাজ জীবেনর সম  িদকেক সমৃ  কেরেছ। 
সুতরাং রবী  লখনী য িশ  সািহত েকও সমৃ  করেব এটাই 

াভািবক।১৯৩০ সােল সহজ   পাঠ কােশর আেগ রবী নাথ বশ 
কেয়কিট িশ  সািহত , যথা িশ (১৯০৩), িশ  ভালানাথ 
(১৯২২),এবং িশ  পাঠ  যমন সং ৃত িশ া (১৮৯৬),ইংরািজ 
সাপান (১৯০৪), ইংরািজ িতিশ া (১৯০৯),ইংরািজ পাঠ 

(১৯০৯), ছুিটর পড়া (১৯০৯),পাঠ স য় (১৯১২), িবিচ  পাঠ 
(১৯১৫), অনুবাদ চচা (১৯১৭), ইংরািজ সহজ িশ া (১৯২৯) 
রচনা কেরন । 
 

(বাকী অংশ পড়নু ১৭ পৃ ায় ) 

 

 

 
ড. মাঃ রিফকলু ইসলাম 

াগার িবভােগর ধান, িবিজিস া  
িব িবদ ালয় বাংলােদশ 

 

 
ড. পাথ িতম রায় 
উপ- াগািরক, িব ভারতী, 
শাি িনেকতন-৭৩১২০৪, ভারতবষ 
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পৃ া - ২ 

াগােরর ইংেরিজ িতশ  Library এর উৎপি  ঘেটেছ মূলত ল ািটন শ  Liber থেক । Liber শ িট থেক এেসেছ 
Librarium শ িট, যার অথ ‘বই রাখার ান’,  এিট থেক উ ূত হেয়েছ ফরািস শ  Librarie এবং শেষ ইংেরিজ Library।  

ইউেনে া-র সং া মেত,  ‘মুি ত বই, সামিয়কী অথবা অন  য কােনা িচ সমৃ  বা বণ-দশন সাম ীর একিট সংগিঠত সং হ হেলা 
াগার যখােন পাঠেকর তথ , গেবষণা, িশ া অথবা িবেনাদন চািহদা মটােনার কােজ িবিভ  সাম ী ব বহারেক সহজতর করার জন  

িনেয়ািজত থাকেবন িকছ ুকমী।’১ 

জ এইচ শরা বেলন- “Library is a product of cultural maturation. It came into being when societies 
ceased to be nomadic and became urbanized, and when graphic records became important to 
effective operation of organized human relationship”2  

াগার সমােজ সং ৃিতর ধারক ও বাহক, সমােজ মানুেষর যাগােযােগর মাধ ম।  াগার হেলা ান ও তথ  ভা ার। যা পােঠাপেযাগী 
মুি ত ও অমুি ত সকল সং হ সকল সং হ এবং দৃশ  ও াব  সকল সং েহর সমি । এই সামি ক সং হ মানব সভ তা ও সং ৃিতর 
সৃজনশীল িনদশন, সামািজক চতনার উে ষ ও িবকােশর কাযকর মাধ ম এবং ান চচার উে শ মূলক িত ান। পু ক ও অন ান  
সাম ী যিদ অন  কােনা উে েশ  সংগৃিহত হয় তােক িক  াগার বলা যায় না, তা হেব সমাহার। াগােরর মূল উে শ  হেলা এর 
সু ু ব বহার ও ান চচা।  

ব ব াপনা িক? 

মানব সভ তার মিবকােশর সােথ স িত রেখ সমােজর অিবে দ  অ  িহেসেব ব ব াপনা িব ােনর উ ব হেয়েছ।  ব ত মানুষ 
যখন থেক সংঘব  হেয় সমােজ বসবােসর েয়াজনীয়তা অনুভব কের তখন থেকই ব ব াপনার সূ পাত ঘেটেছ।  সভ তার িববতেনর 
সােথ সােথ আথ-সামািজক কমকাে র জিটলতাও বৃি  পেত থােক।  আধুিনক যাি ক ও যুি  িনভর সভ তার ক িব ুেত অব ান 
কের এ ব ব াপক িণ। একিট দেশর  আথ-সামািজক ও িশ ীর উ য়েন ব ব াপকগণ পালন কের এক মুখ  ভূিমকা। কমে ে  
তােঁদর স ািদত কায ম পিরক না, সংগঠন, নতৃ দান ও িনয় ণ ইত ািদ সম েয় আিবভূত িবষয়ই (িডিসি নই) হে  ব ব াপনা। 

ব ব াপনা শ িট ব াপক অথবহ এবং িবিভ  মনীষী িবিভ ভােব ব াখ া কেরন। ইটালীয় শ  ম ােনিজয়ার (Maneggiare) ও 
ম ােনজ (Manage) থেক ইংেরিজ Management শ িটর উৎপি  হয়; যার বাংলা অথ হে  ব ব াপনা। 

Maneggiare শে র অথ হল অ েক পিরচালনা করা। িক  কােলর িববতেনর অেথরও পিরবতন হয।  বতমােন এিট মূলত মানব 
জািতেক পিরচালনা করার অেথই ব ব ত হেয় থােক। Manage শ িটর অথ হল কতৃ  করা। ব ব াপনা কতৃ  িত ার মাধ েমই 
অভী  ল  অজেন সফলকাম হয়। ব ত বতমােন ব ব াপনার অথই হে , মানবীয় ও ব গত স দসমেূহর কাযকর ব বহােরর 
মাধ েম পূব িনধািরত ল  অজন করা। 

ব ব াপনা স েক ওেয়িরস ও কু ু বেলন-  

“Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals. 
Working together in groups, efficiently accomplish selected aims." ৩ 

 উপির-উ  সং ার আেলােক ব ব াপনােক মূলত িত ােনর এমন একিট অ  িহেসেব িচি ত করা যায়, যা িবিভ  কলা- কৗশল ও 
কায েমর মাধ েম এবং জনশি সহ অন ান  উপাদােনর সহায়তায় তম ব েয় সবািধক িত ােনর মূল ল  অজেন সহায়ক হয়। 
ব ব াপনা মুলত একিট দল বা িত ােনর উপকরণািদর দ  ব বহােরর মাধ েম পূব িনধািরত উে শ  অজেনর িনিমে  একিট কম-

ি য়া িবেশষ ব ব াপনার সােথ াগােরর স েকর িক বা াগার ব ব াপনা িক? তা িনে  বিণত হেলা- 
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পৃ া - ৩ 

াগার ব ব াপনা: 

বাংলােদেশ াগার ব ব ার সু ু ব ব াপনা, সবার মান উ য়ন ও দ তার সােথ পিরচালনার জন  সরকােরর প  থেক নানামুখী 
কমপিরক না হণ করা হেয়েছ। কমীেদর দ তা বৃি র লে  উ য়ন কে র আওতায় কতপৃ  িশ ণ উপযু  িশ ণ ও 
কমশালার আেয়াজন কের আসেছ। উ য়ন কে র মেধ  রেয়েছ পাঠ সাম ী সং হ ও সংর ণ, কািরগির দ তা বিৃ , তথ  ও 
যাগােযাগ যুি র উ য়ন, ওেয়বসাইট বতন, ই ারেনট সািভস দান, পযা  কি উটার য় ও েয়াজনীয় সফটওয় ার উ য়ন 

ইত ািদ। সাধারণভােব াগার ব ব াপনা স েক বলা যায়- 

Library management is a sub-discipline of institutional management that focuses on specific 
issues faced by libraries and library management professionals. ৪  

মানব সভ তার উষাল  থেকই ব ব াপনার চলন  হেয়িছল। িবংশ শতেকর ব ব াপনা হেলা ানচচার অন তম ধান শাখা। 
ি তীয় িব যুে র পর থেক ব ব াপনা সমােজর উ িত ও কল ােণর সাপান েপ কাজ করেছ। ি তীয় িব যুে র পর দখা গল য 
উ ত ব ব াপনা িবেশষ কের ব ািনক ব ব াপনার ফেল আেমিরকা, ইংল া , জাপান, জামানী ও রািশয়া ইত ািদ দশসমূহ ভুত 
উ িত লাভ কের। ৫ 

শাসন য ল  ও নীিত িনধারণ কের ব ব াপনার মাধ েম তা পায়েনর চ া কের। ব ব াপনা শাসেনরই একিট পূণ িদক। 
াগার সংগঠেনর জন  শাসন য নীিত িনধারণ কের, তা বা বায়েনর চ া করােকই াগার ব ব াপনা বেল। ৬ 

সাধারণভােব কান কাযসূিচর িনবাহ করার প িতেত ব ব াপনা বলা হয়।  ব ব াপনার ধারণা অেনক পুরাকােলর। মা েয় এর 
সং ার পিরবিতত প দখা যায় এবং পিরবিতত পিটই বতমােন ব ািনক ব ব াপনার যুেগ পিরলি ত হে । ৭ 

াগার পিরচালনার িবিভ  িবষয় এবং াগােরর ল  ও উে শ  পায়েনর ধারাবািহক কাযকরী িদক েলা াগার অ ভু । একিট 
াগােরর উ িত, অবনিত িকংবা ব থতা অথবা কেমােদ াগ, কমহীনতা িনভর কের াগার ব ব াপনার উপর। পাঠক ও 

ব বহারকারীেদর যথাথ েপ াগার-মন  করা, তােঁদর েয়াজনীয় সবা দান করা, ান-িব ােনর আধুিনকতম প িত েলা 
স েক সেচতন হেয় াগার ব ব ার যথােযাগ  উ িত সাধন আধুিনক াগার প িতর পিরচায়ক।  পাঠক ও ব বহারকারী াগােরর 
য ব ব া ও প দখেত পান ও তােদর সে  পিরিচত হন, তা’হল াগােরর কাযকরী িদক।  সই িদক িদেয় াগার খবুই  

পূণ। ৮ 

াগার যেহত ু একিট সামািজক িত ান এবং সমােজর কল ােণই তার িটেক থাকা, সেহত ুঅন ান  সামািজক িত ােনর িদেক 
াগারেক িফের তাকােত হয়।  ব ব াপনার নীিতসমূহেক াগােরর ে ও ব বহার করা যেত পাের। আসেল াগািরকও একজন 

শাসক। াগািরক যমন একিদেক ব ব াপনা শাে র ত সমূহেক রেণ রাখেত হয়। অপরিদেক তমিন জন শাসেনর নীিতসমূেহর 
িদেকও সাহােয র জন  হাত বািড়েয় িদেত হয়। তাই াগােরর ল  হয় নূ নতম ব েয় পাঠ  েব র অিধকতর ব বহার। াগািরকেক 
ধ ুিব ান হেলই চেল না, তােক বািণিজ ক ব ব াপনার মলূনীিত স ে ও হেত হয় পরম বা া। ৯ 

মাধ িমক ও উ িশ ার ের েত কিট িশ া িত ােন াগার থাকার অনুিবিধ আেছ। উ  মাধ িমক িশ ার কে র ওয়াকশপ 
পপাের াগার ব ব াপনায় একজন িশ া ব ব াপেকর কতব  স েক বলা হেয়েছ- 

Library is the soul of every education institution.The education manager should appreciate it and 
take necessary measures to equip library with qualified librarian, Supporting staff, books and 
catalogues, open shelves, sitting arrangement and reading facilities. On every working day library  
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পৃ া - ৪  

should remain open for a reasonable time. Provision should be there to keep it open during 
vacation and when necessary. Above all, the education manager will undertake all possible 
measures to grow a reading habit among the students.১০ 

াগার নীিত ও পিরক না ণয়ন:  

আজেকর এ আধুিনক যুেগ াগার সািভসেক অত াবশ কীয় বেল ধরা হয়। উ ত িবে  িশ া িত ান িত া করার সােথ সােথ 
াগার িত া করার পিরক না করা হয় এবং সমৃ  াগার গেড় তালা হয়। াগার ব তীত কােনা িত ান চলেত পাের এটা 

তাঁরা ক নাও করেত পাের না। তাই সখানকার িশ া ব ব া উ ত, িশ ার মানও উ ত। িক  বাংলােদেশর িচ  িভ । বাংলােদেশর 
িব িবদ ালয় েলােত সমৃ  াগার থাকেলও মহািবদ ালয়, উ  িবদ ালয় েলার অব া খুবই ক ণ। কােনা কােনা কেলেজর 
সমৃ শালী াগার থাকেলও অিধকাংশ কেলেজ াগােরর অব া ভাল নয়।  কােনা কােনা ুল াগার থাকেলও অিধকাংশ ুেল 

াগার নই। এর পিরবতন যত তাড়াতািড় হেব ততই দেশর জন  সমােজর জন  ম ল হেব। 

১৯৯৭ সােলর ২৩ এি েল িশ া ম ণালয় থেক বাংলােদেশর িশ া বাড েলার িত এক িনেদশনামা জাির করা হয়। তােত বলা হয়, 
বসরকাির ুল, কেলজ ও মা াসার একােডিমক ীকৃিতদােনর শতাবিলর অন তম হেলা সংি  িশ া িত ােন কমপে  ২০০০ কিপ 

বই থাকেত হেব। অনু প আইন ি েটেন করা হেয়েছ ১৮৭০ সােল। আরও বলা হেয়েছ য, াগার ভবন ছাড়া িবদ ালয় ও কেলেজেক 
ীকৃিত দয়া যােব না। ১১ 

াগার শাসেন ব ব াপনার নীিত েলার সিঠকভােব েয়াগ পিরলি ত হয় না। অেনক সময় াগািরক বা পিরচালক তাঁর িনজ  
মতানুসাের াগার পিরচালনা করেত পােরন না। িবিভ  কার াগােরর ব ব াপনার বতমান অব া আেলাচনা করেলই বুঝা যােব 
আমােদর দেশর াগার ব ব াপনার প।  

াগারিটেত সংখ ক পশাজীবী ও দ তা স  যাগ  লাক রেয়েছ।  িক  উপযু  কমসৃি র অভােব জনশি েক সিঠকভােব 
কােজ ব বহার করা যায় না।  অন িদেক যাগ তা অনুযায়ী দািয়  ব ন না করার জন  স াব  জনশি র ব বহার সু ুভােব স ািদত 
হয় না। এর ফেল কমিবমখুীনতা জ  নয়।  এছাড়াও পশাজীবী ও যাগ  জনশি র অিধকাংশেকই যাগ তা অনুযায়ী পেদা িত না 
িদেয় িবর কের রাখা হেয়েছ। ফেল কম ৃহা যমিন বৃি  পায় না তমিন াভািবক মানস  সবাদান িবি ত হয়। ১২ 

েত ক িত ােনর াগােরর সু ু ব ব াপনার জন  িনজ  নীিত ণয়ন করা আবশ ক। াগার নীিতেত য সব িবষেয় সু  িববৃিত 
থাকা আবশ ক তা হেলা- 

ক. াগার ব বহােরর জন  িশ াথীেদর পাঠকে  পড়ার সুেযাগ-সুিবধা সৃি  করা; 

খ. কােনা ধরেণর তথ স দ সং হ করা হেব; 

গ. িশ কেদর জন  কী আলাদা সং হ গেড় তালা হেব; 

ঘ. াগােরর জন  কী আলাদা ভবন আেছ, অন  কান ভবেন ান বরা  করেব? কী পিরমাণ ান বরা  করা হেব? 

ঙ. িনয়িমতভােব কী পিরমাণ অথ বরা  করেব? িনজ  ক  বা সরকার থেক কী পিরমাণ অথ পাওয়া যােব? 

চ. কী কী সবাসাম ী থাকেব; 

ছ. াগার ব ব াপনার জন  ভৗত সুিবধা, জনশি  ও ব -সাম ী কী পিরমাণ সরবরাহ করা স ব। ১৩ 
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পৃ া - ৫  

াগার নীিত ণয়ন:  

িত ােনর অধ , উপাধ , িসিনয়র িশ ক, াগািরক, তথ  িব ান ও াগার ব ব াপনার িবেশষে র সম েয় গিঠত কিমিটর 
মাধ েম নীিত ণীত হেত পাের। ণীত নীিতর িভি েত বা বমুখী পিরক না হণ করেত পাের। ণীত াগার নীিতর িভি েত 

িত ােনর ধােনর সে  আেলাচনা কের ধান াগািরক বা াগািরক পিরক না ণয়ন করেব। াগার পিরক নায়-ক. 
াগােরর িবভাগ েলার গঠন, অব ান, পাির ািরক স ক ও িবভাগসমেূহর গিতশীলতা. খ. াগােরর উপকরণসমূহ র ণােব ণ, 

িবন াস ও ব বহােরর প িত িনণয়, গ. াগােরর ল  অজন ও উে শ  সাধেনর জন  কমধারার সামি ক পিরকি ত প, কমীবৃ  
পিরচালনা এবং কমসূিচ িনধারণ ও সম য় ভৃিত অ ভু  হেব।  

াগাের সং হ নীিত:  

িতিট িশ া িত ান াগােরর একিট সু  সং হ নীিত ও সং হ প িত থাকা আবশ ক। 

এ নীিত অবশ  িত ানেভেদ িকছুটা পৃথক হেত পাের। উ তর িশ া িত ান েলােত াতক ও াতেকা র- 

“Conservation of Universe of knowledge, dissemination and imparting instruction and taking up 
research publication and extension programmes” 

এর উপর িভি  কের সং হ গেড় ওেঠ।  আর এসব উপাদান েলাই একিট িশ ায়তািনক াগােরর সং হ গেড় তালার ে  তার 
সং হ নীিতর বিশ েলােক ভাবাি ত কের থােক। সং হ নীিতর উপাদান েলা িন প-  

বতমান সং হ সংখ া, বতমান সং েহর কৃিত, িশ া ম ও পাঠ সূিচ, িশ াদান ও িশ ণ প িত, িশ াথীেদর/ব বহারকারীেদর 
সংখ া, িশ ক সংখ া ও তােদর তথ  চািহদার কৃিত, িবদ মান সুেযাগ-সুিবধা (অবকাঠােমা, জনশি  ও আিথক), গেবষণা কায ম, 
সহ-িশ া িমক কায ম ও তথ স দ সংগঠেনর কৃিত। 

িশ া িবষয়ক সং হ:  

বতমােন িশ া একিট আলাদা িবষয় (Discipline) িহেসেব িবেবিচত। একিট িশ া িত ােনর ধান/উপ াধান ও িশ কবৃ  
কেলজ/িব িবদ ালয় িশ া স েক অবশ ই হালনাগাদ তেথ র সে  পিরিচত হেত হেব। এে ে  িশ া শাসন ও ব ব াপনা, 
িশ া ম, িশ ানীিত, িশ ার ইিতহাস, িবিভ  দেশর িশ াব ব া, মূল ায়ন ও পরী া প িত ইত ািদ িবষেয় কেলজ/িব িবদ ালয় 

াগার একিট ত  সং হ গেড় তালা আবশ ক। 

 

তথ  স েদর কৃিত:  

িশ া- িত ােনর াগার কান ধরেণর তথ স দ গেড় তালা হেব এবং এর কৃিত কী ইত ািদ স েক পির ার ধারণা থাকেত হেব। 
য ডকুেম  বা উপকরেণ ান, তথ  ও ডাটা সি েবিশত থােক।  এ উপকরণ হেত পাের মুি ত িকংবা অমুি ত বা বণ-দশন, যমন-

কি উটার িড ।  কেলজ াগার/তথ েক  উপেযাগী সং েহর একিট নমুনা িনেয় বণনা করা হয়। তা হেলা-সাধারণ রফাের  
বিল অিভধান এবং িব েকাষ জাতীয় াবিল Encyclopedia Britannica, Encyclopedia American ও বাংলা 

িব েকাষ ইত ািদ। এছাড়াও রফাের  বই যমন-এটলাস, াব, ডাইের ির, জীবনীেকাষ ও পি  ইত ািদ। িতিট াগাের 
সামিয়কী বা জানাল জাতীয় কাশনা িনয়িমত সং হ করা উিচত। ১৪ 
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নন-ি  ম ােটিরয়ালস ও িশখন স দ:  

বতমােন তথ  ও যাগােযাগ যুি র যুেগ কাগেজ মুি ত তেথ র পাশাপািশ বণ-দশন সাম ীেতও তথ  বাজারজাত হে । এজন  
আধুিনক াগার েলােত ি  ম ােটিরয়ালস শাখা ও নন-ি  ম ােটিরয়ালস শাখা নােম পৃথক শাখা দখা যায়। নন-ি  
ম ােটিরয়ালসসমূহ- াইড, িফ ি প, টপ- রকড, মাশন িপকচার (মুিভ/িফ ), টিলিভশন া াম, া ামড ম ােটিরয়াল এবং 
কি উটার িড  ইত ািদ। 

তথ স দ িনবাচন ও এর উৎসসমহূ: 

িতবছর পৃিথবীেত ায় ১৫ ল ািধক বইপু ক (িভ  িভ  িশেরানােমর) দড় ল ািধক জানাল এবং ল  ল  নন-বুক ম ােটিরয়ালস 
কািশত হয়। তথ  িকভােব কারা উৎপাদন করেছ এ িবষেয় িশ াকমীেদর ও াগারকমীেদর অবশ ই জানা থাকা বা নীয়।  উৎসসমূহ 

িন প- দশী-িবেদশী বািণিজ ক কাশনা সং াসমূেহর কাশনার তািলকা, সরকাির/ ায় শািসত কাশনা িত ােনর কাশনার 
তািলকা, িবিভ  দেশর জাতীয় পি  ও সরকাির ও বসরকাির গেবষণা সং া েলার কাশনা ইত ািদ। 

তথ স দ ব বহার উপেযাগীকরণ:  

াগার ও তথ  কে র তেথ াপকরণ েলা বুি বৃি ক কােজ ব ব ত হয় িবধায় এ েলা ব বহােরাপেযাগী করার জন  েয়াজন 
বুি বৃি ক ি য়ার। িনে র র েলা স  কের তথ স দ েলা পাঠেপােযাগী করেত হয়। 

সংেযাজনকরণ:  

একিট াগার য সব তথ স দ সং হ করা হয় তা সে  সে  রকডভু  করা আবশ ক। এটােক সংেযাজন কায বা অ াকেসশিনং 
বলা হয়। একিট সংেযাজন রিজ ার ও একিট ডকুেমে র জন  নূ নতম সংেযাজন সংখ া, াগার, িশেরানাম, সং রণ, কাশন, 

কাশ ান ও সাল, উৎস ও মূল  ইত ািদ তথ  থাকা বা নীয়।  একিট সংেযাজন সংখ া ধারাবািহকভােব চলেব। শষ সংেযাজন ন রিট 
হেলা ঐ াগােরর সং হ সংখ ার িনেদশক।  এ রকড অিডট কায এবং য কােনা  স েক তথ  িদেয় সহায়তা কের। ১৫ 

ক াটালিগং ও ািসিফেকশন:  

িণকরণ ও সূিচকরণ ছাড়া াগারেক দােমর সে  তুলনা করা চেল। একিট াগাের কী আেছ, কাথায় আেছ, তা সূিচকরণ ও 
িণকরণই বেল িদেব। াগার ব বহারকারীরা সাধারণত লখক, িশেরানাম িবষয়ব র দৃি েকাণ হেত তার কাি ত তথ  বা  

অনুস ান কের থােক।  ক াটালগ বা সূিচকরণ এ অনুস ােনর উ র, আর িণকরণ তার অব ান জািনেয় দয়।  িণন েরর িভি েতই 
সংগৃহীত তথ স দ শলিভং করা হয়। িতকরেণর জন  উপকরণসমূহ-িডউই ডিসম াল ািসিফেকশন িসিডউল, ইনেড ও টিবল-
১ সট, সয়াস িল  অব সাবেজ  হিডং , এএিসআর-২ ও ক াটালগ কাড, বুক পেকট, বুক কাড ও বুক ি প ইত ািদ। 

াগােরর অবকাঠােমা, জনশি  ও অথায়ন: 

য কােনা সং া/ িত ােনর ব ব াপনা পিরচালনার জন  জনশি , সাম ী ও অথ হেলা অন তম উপাদান। শাসন ও ব ব াপনার 
দৃি েত একিট কেলজ যিদ একিট িত ান হয় তাহেল াগার ও তথ েক  হেলা একিট সাব-িসে ম। কােজই াগার ব ব াপনার 
জন ও উপযু  উপাদান েলা সমভােব আবশ ক। াগার ব ব াপনা িবষয়িট Input-Process-Output এর মওয়াক িনে  
ছেকর মাধ েম দখােনা হেলা- 

 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃ া - ৭  

ভৗত অব-কাঠােমা: 

একিট িশ া িত ােনর াগার ও তথ  কে র আকার কমন হেব এিট একিট পূণ িবষয়। মূলত াগােরর আয়তন িত ােনর 
মাট িশ াথী ও িশ ক সংখ া, পাঠদােনর িবষেয়র সংখ া, িণেত পাঠদােনর সময় কত সংখ ক িশ াথী যু  থাকেব ইত ািদ 

উপাদােনর উপর িনভর কের।  কােনা িশ াথী তার িশখন সংি  কাজ ছাড়া াগাের খুব কমই আেস।  সাধারণত াসেনাট আপটুেডট 
করা িকংবা অ াসাইনেম  তির, কান িবষেয় সহপািঠেদর সে  আেলাচনা করা ও প -পি কা পড়ার জন ই াগাের আেস। তেব 
একিট সাধারণ সূ  হেলা একিট িত ােনর অধ য়নরত মাট িশ াথীর ১০% য পাঠকে  বেস পড়া নার সেুযাগ পেত পাের। এর 
সে  আবশ কীয় সুিবধািদর পিরক না িনে  বিণত হেলা- 

আসবাবপ  ও য পািত:  

ক. পাঠ কে  থাকেব িরিডং টিবল, চয়ার, শলফ, কাড ক াটালগ ক ািবেনট, কাউ ার ও ড , ফাইল ক ািবেনট ও দশনীয় কস 
ইত ািদ। 

খ. াগােরর অিফসকে  কি উটার, ানার মিশন, বারেকাড িরডার, ডুি েকটর মিশন, ড , চয়ার, শলফ, চািজং  ফাইল, 
বুক াক ও িল। 

গ. িবেশষ পিরসেরর জন  মাইে ািচপ-মাইে ািফ -মাইে াকাড িরডার, ফেনা াফ রকড য়ার, টপ রকডার, মাশন িপকচার 
মিশন, িভি ও টপ ও ফেটাকিপয়ার ইত ািদ। 

ঘ.অন ান  আসবাবপে র মেধ   ও সামিয়কী দশনী র াক, সামিয়কী র াক, মাইে ািফ  ও মাইে ািফস ক ািবেনট, প া েলট, 
মানিচ , ক ািবেনট ইত ািদ। ১৬ 

অ াদশ শতেকর শষ থেক িবংশ শতেকর মধ ভাগ সমেয় একােডিমক ও অন ান  িশ া েনর 
াগার িবকােশর কেয়কিট ধাপ অিত ম কেরেছ। ফেল ুল, কেলজ ও িব িবদ ালয় াগারসমূহ 
িবগত ায় ই শতক ধের িতি ত হেয়েছ। িক  তারা িশ ার যাগ  সহেযাগী হেত পােরিন। 

 

জনবল কাঠােমা: 

অ াদশ শতেকর শষ থেক িবংশ শতেকর মধ ভাগ সমেয় একােডিমক ও অন ান  িশ া েনর াগার িবকােশর কেয়কিট ধাপ 
অিত ম কেরেছ। ফেল ুল, কেলজ ও িব িবদ ালয় াগারসমূহ িবগত ায় ই শতক ধের িতি ত হেয়েছ। িক  তারা িশ ার 
যাগ  সহেযাগী হেত পােরিন। ুল, কেলজ ও িব িবদ ালয় াগার েলা উ য়েনর নতুন নতুন েচ া করা হয়। তথািপ নানা কারেণ 

এেদর ফল ব াহত হয়; অথাভাব, অেযৗি ক ব ব াপনা এবং গণিশ ার সুেযােগর অভাব, এর সব েলায় িসে েমর মেধ  অ িনিহত 
িছল। সমােজর সাধারণ সামািজক অব া ও িশ ার মাধ ম িহেসেব িবেদশী ভাষা এক ধরেণর পাঠ পু ক িনভরশীল বাধঁাধরা িশ া 
ব ব া চালরু ফেল াগার ব বহােরর সুফল ব াহত হয়। এই িশ া ব ব ায় াগােরর ভূিমকা গৗণ হেয় দাঁড়ায়। ১৭ াগার ব ব ার 
সু ু ব ব াপনা, সবার মান উ য়ন ও দ তার সােথ পিরচালনার জন  সরকােরর প  থেক নানামুখী কমপিরক না হণ করা 
হেয়েছ। কমীেদর দ তা বৃি র লে  উ য়ন কে র আওতায় কতপৃ  উপযু  িশ ণ ও কমশালার আেয়াজন কের আসেছ। 
উ য়ন কে র মেধ  রেয়েছ পাঠ সাম ী সং হ ও সংর ণ, কািরগির দ তা বৃি , তথ  ও যাগােযাগ যুি র উ য়ন, ওেয়বসাইট 

বতন, ই ারেনট সািভস দান, পযা  কি উটার য় ও েয়াজনীয় সফটওয় ার উ য়ন ইত ািদ। এ সকল কায ম সিঠকভােব 
বা বায়েনর লে  সরকাির াগার   জনবেলর একিট কাঠােমা তির কেরেছ।  ১৮  
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ড. কুদরত-এ-খুদা কিমশন ১৯৭৪ এর িরেপােট িবিভ  কেলেজর াগার ব ব াপনার জন  িন বিণত জনবেলর সপুািরশ কেরেছ।  তা 
হেলা- 

পদিব নূ নতম যাগ তা বড় কেলজ 

(ছা  সংখ া 
১০০০ এর 

উে ) 

মাঝাির কেলজ 

(ছা  সংখ া 
৫০০-১০০০ এর 

মেধ ) 

ছাট কেলজ 

(ছা  সংখ া 
৫০০ এর 

কম) 

ম ব  

াগািরক িডি  পাসসহ াগার 
িব ােন িডে ামা 

০১ জন ০১ জন ০১ জন বড় কেলেজর াগািরক হেবন মা াস 
িডি  

সহকারী 
াগািরক 

ঐ ০১ জন ০১ জন ০১ জন - 

ক াটালগার ঐ ০২ জন ০১ জন  ০১ জন  অিভ তা স  উ  মাধ িমক 
পাসসহ াগার িব ােন িশ ণ 
সািটিফেকটধারী 

াগার 
সহকারী 

উ  মাধ িমক পাসসহ 
াগার িব ােন িশ ণ 

সািটিফেকটধারী 

০২ জন ০১ জন  ০১ জন - 

পু ক 
পিরেবশক 

- ০৩ জন ০২ জন ০১ জন - 

িপয়ন অ ম িণ পাস ০৩ জন ০২ জন ০১ জন - 

মাট ১২ জন ০৮ জন ০৬ জন  - 

 

য সব কেলজ অনাস ও পা  াজেুয়ট াস চাল ুরেয়েছ। স সব কেলেজ অিতির  একজন সহকারী াগািরক ও অিতির  জন 
পু ক পিরেবশেকর েয়াজন হেব। কেলেজর িণ িবভাজন বতমােন ধ ু ছা  সংখ ার িভি েত নয়, সে  িশ া কমসূিচ িবেবচনা 
করেত হয়। উ ত িবে  িশ া- িত ান াগােরর াগারকমীর সংখ া ও মযাদা িশ া কমসূিচর িভি েত িনধািরত হয়। 

আমােদর দেশর িব িবদ ালেয়র াগািরক েফসর এর সমমযাদা পায়। কােজই াতক ও াতেকা র কেলজ েলার ািফং প াটান 
িনধারেণ িব িবদ ালেয়র ািফং প াটান িবেবচনায় আনেত হেব। ১৯ 

 

পৃ া - ৮  



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

 

 

 

 

 

 

  

পৃ া - ৯  

াগােরর অথায়ন:  

াগার একিট ব য়ধমী সবামূলক িত ান। একিট াগার িতি ত করার জন  থেমই চুর অেথর েয়াজন হয়। পরবতীকােল 
ধানত াগােরর তথ স দ সং হেক হালনাগাদ রাখার জন  পৗনঃপুিনক ব য় হেয় থােক। কেলজ াগােরর অথায়েনর জন  

িন বিণত উৎসসমূহেক িবেবচনা করা যেত পাের। 

ক.সরকাির অথ বরা /অনুদান। 

খ.িশ াথীেদর িনকট হেত মািসক বা বাৎসিরক আদায়েযাগ  াগার িফ। 

গ.দানশীল ব ি / সং ার িনকট হেত া  অনুদান (ক াশ/সাম ী)। 

ঘ.ফেটাকিপ সবা/ অনুবাদ সবা, পি  ও অন ান  সবা হেত া  আয়। 

চ. াগার সংি  কাশনা িব য় হেত আয়। 

ছ.পুরােনা কাগজপ  িব য় হেত আয়। 

ব েয়র ধান খাত েলা হেলা তথ স দ সং হ ও র ণােব ণ, আসবাবপ  ও য পািত য় এবং সংর ণ, ভবন র ণােব ণ ও 
াগারকমীেদর বতনািদ ইত ািদ।একিট িশ া িত ােনর াগােরর পৗনঃপুিনক ব েয়র জন  বােজট সাধারণত ঐ িত ােনর মাট 

বােজেটর ৫% হেত ১০% পয  হেত পাের। যখােন গেবষণা কমসূিচ থােক এবং সখােন ব য় বরাে র হার বিশ হয়। িশ াথীেদর 
াগার িফ ধােযর ে  ঐ এলাকার অথৈনিতক অব া িবেবচনা করেত হয় এবং অন ান  িফ এর কমন স িদকিটও িবেবচনায় 

আসেব। ২০ 

াগার ও তথ  ব বহার:  

আমােদর িশ াব ব ায় িশ াদান ও িশখন ি য়ার সে  াগার তথ -স দ ব বহােরর যাগসূ  াপেনর িবষয়িট এখন পয  
যথাযথ  পায়িন। বতমােন াগার ও তথ  ব বহার সীিমত অেথ িশ ক-িশ াথীেদর ব ি গত আ েহর উপর অেনকটা িনভরশীল। 
কেলজ িশ ার কােনা কােনা ে  (সীিমত অেথ) অ াসাইনেম  ও সমস া সমাধান প িত ব বহােরর কথা বলা আেছ। িক  কীভােব 
বা বািয়ত হেব এবং স স েক িশ া ম তমন কান িনেদশনা দখা যায় না। সহিশ া কায েমও াগার ও তথ  ব বহার করা 
যায়। িশ ক ও িশ াথীেদর কী কী াগার সবা দয়া যায়, িকভােব াগার ও তথ  ব বহার স ে  সেচতন করা যায় িনে  স 
িবষেয় আেলাচনা করা হেলা- 

১. াগার ব বহার িনয়মনীিতর স িলত ম ানয়ুাল: 

এ ম ানুয়াল িশ াথীেদর মেধ  িবতরেণর ফেল িশ াথীরা াগার ব বহাের উ ু  হেব। কারণ এ ম ানুয়ােল থাকেব াগার, িত ান 
স েক িবশদ আেলাচনা ও িববরণ, িশ া উপকরণ সংগঠন, বই খাঁজার িনয়ম-কানুন এবং াগার সািভেসর িবিভ মুখী কায ম ও 

াগার িবিধ ইত ািদ। 

২. িবষয়-িভি ক তািলকা: 

একজন িশ াথী কী পিরমাণ বই পড়েব সটা িনধারণ করা যায় বেট। িক  নূ নতম কী পিরমাণ ট ট বই, রফাের  বই, জানাল ও 
ম াগািজন পড়েব িণ িশ ক তা াগািরেকর সে  পরামশ কের পাঠিভি ক তািলকা তির কের িশ াথীেদর মেধ  িবতরণ 
করেত পাের। এেত িশ াথীেদর িবষেয়র উপর ােনর সার বৃি  পােব। 
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পৃ া - ১০ 

৩. নতুন বই পু েকর তািলকা ণয়ন, চার ও িবতরণ:  

িত ােনর াগাের নতুন বই সং েহর পর েসিসং কায ম স  হেল বইেয়র জ ােকট াগার নািটশ বােড দশন ও নতুন 
বইেয়র তািলকা িশ ক ও িশ াথীেদর মেধ  িবতরণ করা হয়। এেত িশ ক ও িশ াথীেদর উভয় উপকৃত হেব। 

৪. অ াসাইনেম :  

িশ ক কতকৃ িশ াথীেদর িবিভ  অ াসাইনেম  দয়া হেয় (যা আমােদর িশ া ব ব ার মূল ায়ন প িতর েয়াজেন স  হয়) থােক। 
িণ িশ ক তাঁর িশ াথীেদর অ াসাইনেম  দয়ার পূেব াগাের ঐ িবষয় স িকত বই-পু ক অন ান  িশ া উপকরণ আেছ কী না 

তা জেন নন। এে ে  াগিরক পূেব থেকই িশ েকর সে  পরামশ কের পি  তির কের রােখ। এ অ াসাইনেম  প িতেত 
িশ াথীেদর মেধ  সৃজনশীল, িচ াশি  ও উ াবনী শি র িবকাশ ঘেট। 

৫. িশ ক ও অ গামী িশ াথীেদর জন  পিরেসবা: 

ক.সা িতক জানাল/সামিয়কীসমেূহর িবষয়ব  চার; খ. িনবািচত তেথ  ও িবতরণ পিরেসবা; গ. িনবািচত বা কায পি র 
পিরেসবা।২১  

৬. খালা তাক প িত: 

াগাের সম  বই-পু ক খালা তােক িবন াস করা আবশ ক। কারণ িশ াথী এেত িনেজর পছে র বইিট বাছাই কের িনেত পাের। ধু 
তাই নয়, স তার আ েহর বইিট এবং িবষয় সংি  অন ান  বইও পাশাপািশ দখেত পায়। তাই খালা তাক প িতেত (িসে েম) ান 
অজেনর ে  তার আ হ অনুযায়ী পােঠর াধীনতা পেয় থােক।  এ খালা তাক নীিতেত িকছু বই হয়েতা হািরেয় যেত পাের ও িবন  
হেত পাের। িক  এেত িশ াথীর লাভটাই বিশ। খালা তাক প িতেত িশ াথীরা (ছা -ছা ীরা) িত ােনর াগারেক িনজ াগার 
িহেসেব ভাবেত শেখ। 

৭. িশ াথী-বইেয়র মেধ  স ক সিৃ : 

াগােরর অিত পূণ উে েশ  ও ল  হেলা িশ াথীেদর বই ও অন ান  পােঠাপকরেণর িত আ হ বৃি  ঘটােনা। যােত 
িশ াথীেদর মেধ  এ আ হ কাযকর ও ায়ী হেয় পাঠাভ াস গেড় উেঠ।  যা ধ ু িণক  িভি ক িশ াদােনর মাধ েম অজন করা স ব 
হয় না। অথচ বই ও িশ াথীেদর উভেয়র মেধ  এ ব ি গত ও অনানু ািনক সতুব ন সৃি  করা খুবই জ ির। থমত িবেনাদেনর জন  
পড়া এর িদেক উৎসািহত কের বইেয়র িত আ হ সৃি  করা যায়। থেম িশ াথী িনজ ই ােতই আ েহর বই েলা বেছ িনেত িশখেব 
এবং পযােয় েম সৃজনশীল পু ক পড়ার িদেক মেনািনেবশ করেব। এে ে  পােঠর আ হ বৃি েত গ  বলা একিট ফল স ূপ িত। 
অনানু ািনক পঠন-পাঠন ও তার সহপাঠী ব ুেদর সে  বই িনেয় আেলাচনা করেত িশ া ও মতামত দােনর যাগ তা বৃি  বইেয়র 

িত আ হ আরও বািড়েয় িদেব। ২২ 

৮. িশ াথী কতৃক পিঠত বই পু কািদর সংর ণ রকড সংর ণ: 

েত ক িশ াথী কতকৃ পিঠত বই-পু েকর তািরখ িভি ক রিজ ার াগাের সংর ণ করা যেত পাের। এর মাধ েম িণ িশ ক, 
াগািরক ও ধান িশ ক েত ক িশ াথীর পঠন-পাঠন স েক অবগত হেত পাের এবং ঐ িশ াথীর জন  পঠন-পাঠেনর পরামশ ও 

উৎসাহ িদেত পােরন। 
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পৃ া -১১ 

৯. িশ াথী কতৃক িরিডং ডােয়ির সংর ণ ও পাঠচ  চালু: 

িশ াথীেদর পাঠাভ াস বৃি  ও উ য়েনর জন  পিঠত বইসমূহ হেত িশ াথীরা তার আ েহর িবষয় েলা ডােয়িরেত িলেখ সংর ণ 
করেব। িশ াথীেক থম িদন হেতই এ ডােয়িরর িলখন স েক পিভি ক ই বা িতন িদেনর িশ ণ দয়া যেত পাের। িশ াথী 
কতকৃ পিঠত ে র সারাংশ, তথ  যা তার ডােয়িরেত সংর ণ করা হয় এসব িনেয় পিভি ক পাঠচ  করা যায়। এ প েলা 
একােডিমক িবষয়সহ সহ-পাঠ িমক িবষয় েলা পাঠচে  অ ভু  করেত পাের। এেত তােদর ানবৃি সহ তী  িচ াশি  িবকিশত 
হেব। 

১০. রণীয় ও বরণীয় িদবস উদ াপন: 

জাতীয় ও আ জািতকভােব খ াত িবিভ  ব ি র জ  ও মৃতু  িদবস িদবস পালন এবং জাতীয় ও আ জািতক িদবসসমূহ পালেনর 
মাধ েম িশ াথীেদর ব  িতেযািগতা, ছিব আঁকা ও ব ৃতা িতেযািগতা মাধ েম পাঠাভ াস বৃি  করা যায়। এে ে  পিঠতব  
পু কািদও তািলকা তির কের াগািরক সহায়তা করেত পােরন আর পুর ার া  িনব েলা িত ােনর ম াগািজেন কাশ করা 
এবং বুেলিটন বােড দশন করা যেত পাের। 

১১.কুইজ িতেযািগতা: 

িতিট িণর জন  াগার ব বহার িনি ত করেত িনধািরত সমেয় িশ াথীেদর মেধ  কুইজ িতেযািগতার মাধ েম পাঠাভ াসেক 
রাি ত করা যায়। লখক, বইেয়র নাম ও িবষয় ইত ািদর উপর িভি ক মালা তির কের কুইজ িতেযািগতা করা যেত পাের। 

এেত িশ াথীেদর পাঠাভ াস, াগার ব বহার ও সাধারণ ােনর উ য়ন ঘটেব। 

ধ ুিশ াথীর জন  নয়, িশ কেদর িনেজর পশাগত দ তা বৃি  ও িনজ িবষেয় হালনাগাদ ােনর সে  পিরিচিত হওয়া 
বা নীয়। িকভােব অ াসাইনেম  তির বা সমস া সমাধান প িতেত কায স  করেত হয় স িবষেয় িশ ক ও াগািরকেদর 
প িত স ে  ধারণা থাকা বা নীয়। এ প িতেক াগার গেবষণা প িত (Library Research Method) বলা হেয় থােক। 

 

১২.পঠন-পাঠেনর উপর পুর ার দান: 

িতবছর ( িণিভি ক) িশ াথীেদর মেধ  সবেচেয় বিশ সংখ ক বই পিঠত িশ াথীেদর পুর ার দয়ার মাধ েম পাঠাভ ােসর িত 
ছা -ছা ীেদর আ েহর সৃি  করা যেত পাের। ২৩ 

১৩.িশ ক- াগািরক সহেযািগতা: 

িশ াথীেদর মেধ  পাঠাভ াস সৃি র দািয়  ধু িত ােনর াগার কমীেদর উপর বতায় না। এে ে  িশ কগণ যখন িণকে  
পাঠদান কের এবং তখন িশ াথীেদর পাঠ -পু ক, রফাের  বই অবিহত কের রফাের  তািলকা িদেয় পােঠর িত আ হ সৃি  
করেবন। িশ ক- াগািরক িশ াথীর লখাপড়ার অ গিত সমস া িদেয় আেলাচনা করে ন। িশ কগণও ভাল বইপু ক ও ম াগািজন 
ইত ািদ সং েহ াগািরকেক সহেযািগতা করেবন। ধ ু িশ াথীর জন  নয়, িশ কেদর িনেজর পশাগত দ তা বৃি  ও িনজ িবষেয় 
হালনাগাদ ােনর সে  পিরিচিত হওয়া বা নীয়। এ িবষেয় িশ া িত ান ধান বা ঐ িবষেয় িবভাগীয় ধান তার অধ ন িশ কেদর 
অ াসাইনেম  তেথ র সে  পিরিচত হেত উ ু  করেত পােরন। িকভােব অ াসাইনেম  তির বা সমস া সমাধান প িতেত কায স  
করেত হয় স িবষেয় িশ ক ও াগািরকেদর প িত স ে  ধারণা থাকা বা নীয়। এ প িতেক াগার গেবষণা প িত (Library 
Research Method) বলা হেয় থােক। এ সব িবষেয় িশ ক- াগািরক পার িরক আেলাচনা করেব এবং িশ াথীেদর াগার 
ব বহার িশ া িদেব।   
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পৃ া - ১২ 

১৪. অবিহতকরণ কমসিূচ: 

িতিট িশ াবেষর েতই িশ ক ও িশ াথীেদর াগার ও তথ  ব বহার স েক সেচতনকরণ উ ু করেণর জন  িন বিণত কমসূিচ 
হণ করা যেত পাের।  

Paticipant Resource 
Person 

Subject Purpose 

কেলেজর নতুন িশ াথী াগািরক াগার ও তথ স দ পিরিচিত কেলেজর  ও তথ  স দ সং হ, 
সংগঠন ও ব বহার স েক ধারণা দয়া 

কেলজ িশ াথী 

( িণিভি ক/ 
পিভি ক) 

গেবষক 
/ াগািরক 

অ াসাইনেম  তির/ সমস া সমাধান 
প িত ও িলটােরচার অনুস ান 

কীভােব অ াসাইনেম  িলখেত হয়। এর 
স েক াথিমক ধারণা দয়া 

িশ ক ও িশ াথীবৃ  াগািরক তথ সূ  মাধ ম (ক াটালগ, 
ািসিফেকশন, ইনেড ,আব া  ও 
পি  ইত ািদর ব বহার) 

তথ সূ  স েক ধারণা দান ও তথা 
িকভােব ব বহার করা হেব। এর স েক 
িশ া দয়া 

িশ াথীবৃ  গেবষক/ 
াগািরক 

সশুীল নাগিরক ও সুশীল সমাজ গঠেন 
াগােরর ভূিমকা 

পাঠাভ াস সৃি র জন  উ ু করণ 

িশ ক ও িশ াথীবৃ  াগািরক বইসমূহ ও জানাল ইসু  হয় কী না ইসু  হেল কত িদেনর জন  কয়িট বই ও 
জানাল ইসু  করা হেব। এ স েক ধারণা 
দয়া 

    

াগার সাম ী র ণােব ণ সমস াবিল: 

াগার পিরেসবা সমু ত রাখা ও ব ব াপনার গিতশীলতার লে  সাম ী র ণােব ণ ও সংর ণ িতিট াগােরর জন  অপিরহায। 
পির তা াগার ব বহােরাপেযাগী রাখার অন তম ধান উপাদান। পাঠকেগা ীেক াগার ব বহাের আকৃ  করার ে  পির তা 

পূণ ভূিমকা রােখ এবং এর সে  জিড়েয় আেছ িকছু কািরগির প িত। এ র ণােব ণ ও সংর ণ কায েম াগািরক ধান 
ব ি । িতিন াগারসাম ী র ণােব েণর জন  ব ব াপনাগত পিরক না করেবন। কেলজ অধ  িত ােনর ধান িনবাহী িবধায় 

েয়াজনীয় শাসিনক ও আিথক সহায়তার ব ব া করেবন। একিট াগার সাম ী র ণােব েণর ে  িবিভ  সমস াসমেুহর মেধ  
িন প- 

১. াগার অপির তা 

২. অদ  াগার কমী 

৩. াগার ব বহার িনয়মাবিল 
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৪. বইপু ক আলিমরা/ াজ সে  সংর ণ 

৫. পাতা কাটা ও মািজেন লখা 

৬. আ তা ও বৃি র পািনর ভাব 

৭. অসেচতন ও স ায় বাজারজাতকতৃ মুি ত তথ সাম ী 

৮. িন মােনর আঠা ও বল সলাই 

৯. অযািচত দাগ িবেমাচেনর অসাবধানতা 

১০. াগাের অিধক পুরাতন খবেরর কাগজ অপিরকি ত জমা রাখা 

১১. পাকা-মাকেড়র ভাব ও অসেচতন িবন াস ব ব া ইত ািদ। ২৪ 

বাংলােদেশর আথ-সামািজক উ য়েন মানব স দ উ য়ন একিট অ ািধকার া  খাত। াথিমক িশ া বাধ তামূলক করা হেয়েছ 
(১৯৯১) এবং িশ া িত ােন ছা -ছা ী ভিত বৃি  পেয় ৫৫% এ দািড়েয়েছ। িশ া হার ৭২.৯%। এখনকার িশ া ব ব া ও 

াগার েলার বতমান অব া উ ত িবে র চেয় অেনক িপিছেয় আেছ। অথচ কান দেশর উ য়ন ও গেবষণা কায ম সু ুভােব 
পিরচালনার জন  উ তমােনর দ তাস  শাসন ব ব া াগার েলােত অপিরহায। আমােদর দেশর াগার েলার ব ব াপনা ও 

শাসন ব ব া অেনকাংেশই বল। তাছাড়া াগার ব ব াপনার নীিত েলার সিঠকভােব েয়াগ পিরলি ত হয় না। ২৫ 

াগার ব ব াপনার উ য়নমলূক সপুািরশ: 

ি িটশ আমেল ব বহারকারীেদর মােঝ াগাের ব বহার করার বণতা িছল বিশ। এখন আর আেগর মত ব বহারকারীরা াগার 
ব বহার কের না। পূেবর তুলনায় মানুেষর জীবনযা ার মান উ ত হেয়েছ। সই সােথ দেশর অথৈনিতক অব া ভাল হেয়েছ। তাই 
পাঠকগণ িনজ  ব ব াপনায় তােদর কাি ত বইপু ক সহেজই সং হ করেত পাের। আরও সহজ উপােয় াপ  কাশনা ও তথ  
উপা  সং হ করা যায়। তা হেলা ই ারেনট। এজন  ব বহারকারীরা াগার মুখী না হেয় তথ  যুি র মাধ েম িবিভ  কাশনা সং েহ 
ব  থােক। এ িচ  সরকাির ও বসরকাির উভয় একােডিমক াগােরর ে  েযাজ । সরকাির ও বসরকাির াগাের চািহদানুযায়ী 
বইপু ক নাই। াগার সািভেসর ে  িশ ণ া  কান জনবল নই। সরকাির ও বসরকাির একােডিমক াগাের িশ ণ া  
কমীর অভাব। ব বহারকারীেদর সািভেসর তুলনায় নগ য। সরকাির ও বসরকাির একােডিমক াগােরর সমস া উ রেণর উ য়নমূলক 
সুপািরশ িনে  বিণত হেলা- 

১. াগার অপির তা: 

াগােরর ধূিলবািল পির ার-পির  কের রাখেত হেব এবং াগােরর সম  পাঠ পু ক ও আসাবাবপ সহ মােস অ ত একবার 
পির ার করার ব ব া করেত হেব। 

২. াগার ভবন: 

াগার ভবেনর অব-কাঠােমা আধুিনক মানস তভােব িনমাণ করা জ ির। িবেশষ কের ভবেন পযা  পিরমােণ আেলা-বাতাস েবশ 
করার ব ব া থাকেত পাের। এ রকম সুিবধাজনক এলাকায়/জায়গায় াগার ভবন িনমাণ করা ভাল। এেত ই ধরেণর সুিবধা এক. 
ভবন উ তমােনর হেল দব শি  থেক যমন র া পােব, তমিন ভবেন পযা  পিরমােণ আেলা-বাতাস েবশ করেল পাঠ পু ক 
পাকামাকড় থেক র া পােব। 
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৩. াগার কমী: 

াগােরর সকল কমকা  সচল রাখার জন  েয়াজন িশি ত ও উপযু  কমকতা-কমচাির। াগার সবার পিরসর বৃি র জন  
িবেশষত িতিট শাখায় েয়াজনীয় জনবল আবশ ক। ফেল যুেগর পিরবতেনর সে  সে  পাঠকেদর চািহদা পূরেণর িনিমে  কমকতা ও 
কমচািরেদর েফশনাল িশ ণসহ ষণামূলক আেলাচনা ও সিমনাের অংশ হণ করা জ ির।  

৪. াগারেক আধিুনকায়ন:  

বতমান তথ  যুি র যুেগ ই ারেনট সািভস াগার ব ব াপনার জন  জ ির। ব বহারকারীেদর যুেগাপেযাগী চািহদা পূরেণর লে  
আইিসিট সািভেসর েয়াজন। ব বহারকারীরা ঘের বেস য কােনা াগার থেক তথ  সং হ করেত পাের। তার ব ব া করা যেত 
পাের। 

৫. কাশনাসমহূ: 

ব বহারকারীেদর চািহদানুযায়ী সকল ধরেণর কাশনা াগাের সংর ণ করা েয়াজন। ভিবষ ৎ জে র জন  পি কা সংর ণ করা 
য়। তথািপ িতিট াগােরর তথ ব ল নতুন নতুন কাশনা সংর ণ করাও জ ির। 

৬. সারকেুলশন:  

েত ক াগাের গঠনত  অনুযায়ী ব বহারকারীেদর সুিবধােথ বই ইসূ  করা উিচত। েয়াজনেবােধ ব বহারকারীেদর িনকট থেক 
িতিদন ভাড়া িহেসেব বই ধার িদেত পাের। ফেল আিথক িদক িবেবচনা করেল াগার কতপৃ  ও ব বহারকারী উভয় লাভবান হেবন। 

৭. সিূচকরণ ও িণকরণ: 

েত কিট াগাের AACR-2 অনুযায়ী সূিচকরণ ও িডিডিস অনুযায়ী িণকরণ করা জ ির। এেত ব বহারকারী জানেত পারেব ঐ সব 
াগার েলােত কী ধরেণর পাঠ পু ক সংরি ত আেছ। েয়াজনেবােধ Online Based Software ব বহার কের লাইে িরেক 

অেটােমাশন করা যেত পাের। 

৮. ফেটাকিপ সািভস:  

াগাের ব বহারকারীেদর ােথ ফেটাকিপ সািভস দয়া েয়াজন। এেত ব বহারকারীরা বইেয়র েয়াজনীয় অংশটুক ুফেটাকিপ কের 
িনেত পাের। এর জন  াগার কতপৃ  ফেটাকিপ বাবদ চাজ িনেব। িবেশষ কের ব বহারকারী সময় অবচয় হেলা না এবং াগার 
কতপৃ  লাভবান হেলন। 

৯. াগাের ব ব  ুকণার: 

দেশর সব িশ া িত ােনর াগার ব ব ু কণার াপন বাধ তামূলক কের আেদশ জাির কেরন িশ া ম ণালয়। াগাের জািতর 
জনক ব ব ু শখ মিজবরু রহমােন লখা বই, তারঁ জীবেনর উে খেযাগ  ঘটনা বােহর ামান  িচ সহ নানা িবষয় াগাের ান 
পােব। এছাড়াও তােঁক িনেয় লখা িবিভ  লখেকর ব , ব ৃতা, িববৃিত, বাণী, িনেদশ, সা াৎকার, ছিরও ব ব ু কণাের ান পােব। 
জািতর জনক ব ব  ু শখ মিজবরু রহমােনর জীবন ও কেমর উপর িবিভ  িবষেয় লখা এই পয  দশ-িবেদেশ ১৩ শতািধক মৗিলক 

 কাশ হেয়েছ। এই বই েলা বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় কািশত। এছাড়াও ব ব ুর উপর বশসংখ ক বই চীনা, জাপািন, 
ইতািলয়ান, জামান, সুইিডশসহ িবেদশী ভাষায় কািশত হেয়েছ। এসব সম  বই পেড় ব বহারকারীরা জািতর জনক ব ব  ু শখ 
মিজবরু রহমােনর স েক জানেত পারেব। 
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১০. াগাের মিু যু  কণার: 

সরকার কতকৃ জািরকৃত েত কিট াগাের আলাদা মুি যু  কণার খালার জন  িনেদশ দান করা হেয়েছ। িবেশষ কের আবাল-বৃ -
বিণতা সকেলরই মুি যুে র সিঠক ইিতহাস জানা জ ির। মুি যু  কণারিট পাঠেকর নজের আসার জন  াগাের েবশ পেথর পােশ 

িত া করা উিচত। মুি যু  িবষয়ক সকল কাশনা াগাের সংর ণ করা এবং যা সকল িণর পাঠকেদর চািহদা পূরণ কের।  

১১. াগার ব বহােরর িনয়মাবলী: 

াগার ব বহার িনয়মাবলী েত ক াগাের েবশ পেথ িলিখত আকাের টািনেয় রাখা উিচত। ফেল াগার ব বহারকারী াগাের 
েবশ মা ই িনয়মাবলী নজের আেস। এেত বই ব বহার করার িনয়ম, বই ইসূ  করা হয় কীনা, াগার সময়সূিচ ও বইিটর পাতা 

িছড়েল কী হেব ইত ািদ িনয়মাবলী িলখা থাকেত পাের। এই সম  িনয়মাবিলর িবষেয় াগার কতপৃে র িস া ই চুড়া । 

১২. াগাের অসামািজক কমকা : 

াগার একিট সবামূলক িত ান। ১৯৪৯ সােল UNESCO Public Library Manifesto- তও গণ াগারেক “জনগেণর 
িব িবদ ালয়”বলা হয়। কননা এখােন উ  িশি ত, অ  িশি ত, ধনী-দির , আবাল-বৃ া-বিণতা, জািত-ধম-বণ িনিবেশেষ 
সকেলরই ান অজেনর সমান অিধকােরর িন য়তা িবধান করা হেয়েছ। তাই াগারেক অসামািজক কমকা  ও ব বসািয়ক িত ান 
িহসােব িবেবচনা না করাই উ ম। 

উপসংহার:  

িশ া িত ােনর মাধ েম দেশর অিধকাংশ িশ াথীর িশ াজীবেনর সূচনা হয়। জীবেনর ভ সকাল থেকই যিদ াগার িবমূখ ও 
াগার িবি  হেয় পেড় তাহেল তােদর আর ফেরােনা স ব হেব বেল মেন হয় না।  তাই এ সময় থেকই বইপ  ও াগােরর 

সােথ তােদর অ র তা াপন কের িদেত পারেল তা ািয় া  হেব এবং ভিবষ েত জািতর জীবন হেয় উঠেব কল াণময় ও 
স াবনাময়। এছাড়া ািত ািনক িশ ার পাশাপািশ াগাের সে  িশ াথীেদর পিরিচত কের তুলেত হেব। তােদর াগারমুখী কের 
তােদর মেধ  গেড় তুলেত হেব পঠন-পাঠেনর অভ াস। 

আমােদর চিলত িশ াব ব ায় িশ াথীেদর পাঠক হেয় উঠবার সুেযাগ অিত সামান ।  তারা যতটা িসেলবাস সংি  হেত পাের, ততটা 
াগার স ৃ  হেত পাের না।  িশ াথীরা িশ া অজন কের িক  ান অজন কের না।  তারা িশি ত হয় িক  পাঠক হেয় ওেঠ না। 

িশ া িত ােন তারা পাঠ পু েকর সােথ পিরিচত হেলও াগার তােদর রেয় যায় অপিরিচত। লাইে ির বলেত তারা জােন বইপে র 
দাকান আর লাইে িরয়ান বইেয়র দাকানদার। এমনিক িশ া জীবন শষ করার পেরও অেনেকর মেধ  এ ধারণা বহাল থােক। এ 

সুেযাগ আমােদর বতমান িশ াব ব ায় নই বলেলই চেল। াগার ব ব াপনা  হওয়ার সময় দখা গেছ য, তখন একিট 
াগােরর াগার সাম ী, জনবল এবং ব বহারকারীর সংখ া িছল সীমাব । সই সমেয় যমন জনবল কম িছল তমিন াগার দায়-

দািয়  ও কম িছল। িক  ব ব াপনা কায সুচা ভােব পিরচালনার জন  িবিভ  ধরেণর ব ব াপনা ত  ও তেথ র উৎপি  লাভ ঘেটেছ। 
ত েধ  ব ািনক ব ব াপনা সিবেশষ উে খেযাগ । আজেকর যুগ যুি  িনভর। তাই পাঠকেদর অিত ত সবা দােনর জন  

াগাের যুি র ব বহার অিত জ ির।  □ 
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( থম পৃ ার পর) 

‘সহজ পাঠ’ থম ভাগ কািশত হয় ১৯৩০ সােলর ম মােস। মেন করা হয় কিব শাি িনেকতন িবদ ালেয় পাঠরত িশ েদর বণিশ া , 
বাক  ও থম পােঠর িশ ার জন  সহজ পাঠ রচনা কেরন। সহজ পাঠ পি মবে  মাতৃভাষায় িশ িশ ার সমাথক হেয় উেঠেছ। 
পি মবে র সরকাির িবদ ালয় িলেত ভাষা িশ ার আবিশ ক  সহজ পাঠ। ই খে র সহজ পাঠ িশ েদর বাংলা ভাষা িশ া ও 
সািহেত র েবশ ার িহসােব িবেবিচত হয়। থম ভােগ বাংলা বেণর পিরচয়, গঠন ও উ ারণ স েক ধারণা দওয়া হেয়েছ। ি তীয় 
ভাগ বােক র মেধ  শে র েয়াগ , বক গঠন এবং ছড়া ও গদ  রচনা িশ ার থম পদে প। 

রবী নাথ তাঁর সম  সৃজনমূলক কােজর ে র অিধকার িব ভারতীেক দান কেরন।  ‘িবিচ র ব ’ ে  এই িবষয়িট থম 
উে িখত হেয়েছ। ১ ফেল িব ভারতী রবী ে র  পায়। রবী নােথর িতেরাধােনর (১৯৪১)পর থেক িব ভারতী নিবভাগ 
২০০১ সাল অবিধ রবী ে র একক কাশক িহসােব  ভাগ কের। আইন অনুসাের ২০০১ সােল  অিতবািহত হবার পর 
িব ভারতী নিবভােগর হাত থেক রবী  কােশর একেচিটয়া অিধকার চেল যায়। বসরকাির কাশন সং া িল এরপর থেক 
রবী  রচনা কাশ করেত  কের। 

অধ য়েনর উে শ  

 সহজ পােঠর পা ুিলিপ তকাল ও পাঠেভদ িবষেয় আেলাকপাত। 

 পােঠর আবিশ ক উপাদান িচ  িবষেয়  আেলাচনা। 

  উ রকােল বসরকাির কাশন সং া িলর ারা কািশত সহজ পােঠর মূল ,িচ  ও পােঠর মান িনধারণ।  

গেবষণা : উৎস ও প িত                                                      

রবী নাথ দীঘিদন ধের সহজ পােঠর পা ুিলিপর নানা পিরবতন কেরেছন। পা ুিলিপর পিরবতেনর এই ধারা বুঝবার জন  িব ভারতী 
রবী  গেবষণাগার রবী ভবেন সহজ পােঠর মূল পা ুিলিপ অনুধাবন করা হেয়েছ। সহজ পােঠর থম সং রণও উৎস  িহসােব 
িবেবিচত হেয়েছ।                                                                                                                                                                                                  

 উ রকােল বসরকাির কাশকেদর কািশত গে র সে  িব ভারতী কাশনার তুলনা করার জন  ১৩৬২ সােল িব ভারতী 
কািশত সহজ পাঠ মান   িহসােব অধ য়ন করা হেয়েছ। এই কাশনেক সিঠক িহসােব িবেবচনা করার কারণ এই ে  উে িখত 

হেয়েছ  “ . . .  সহজ পােঠর বতমান পুনমু েণ রবী -পা ুিলিপর সে  িমিলেয় কেয়ক ে  পূবপাঠ সংেশাধন করা হেয়েছ। ” ২ 

বসরকাির কাশকেদর কািশত ে র সে  িব ভারতী কাশনার তুলনা করার জন  তেরািট বসরকাির কাশনার িতিটর মাট 
পৃ া সংখ ার ২৫ শতাংশ যদৃ ভােব িনবাচন করা হেয়েছ। বসরকাির কাশনার মান িনণেয়র জন  পি গত তুলনা যথা- মূল , 
পৃ াসংখ া, ে র আকার, আ জািতক  মা  সংখ া,  ছাড়াও িবরাম িচ , বানােনর াি ,শ  বা পংি  বাদ দওয়া 
ইত ািদ িবেবচনা করা হেয়েছ।  সহজ পাঠ চার ভােগ কািশত। এই অধ য়েনর জন  থম ও ি তীয় ভাগ িবেবচনা করা হেয়েছ কারণ 
এই িট  রবী নােথর লখা ।  অপর ই খে  রবী নােথর সে  অন ান  লখকেদর রচনা আেছ। 

সহজ পাঠ : পা িুলিপ  

সহজ পােঠর থম ও ি তীয় ভাগ  কািশত হয় ৫৩ ও ৫১ পৃ ার  িহসােব ।  সহজ পােঠর াথিমক খসড়ার স ান পাওয়া যায় 
১৮৮৯ সােলর “ Pocket Book of Rabindranath Tagore” থেক।  খাতািট আসেল পা ুিলিপ। ীশচ  মজমুদার বংেশর 
সমীরচ  মজমুদােরর সং হ । িতিন পা ুিলিপিট িব ভারতীেক দান কেরন। রবী ভবেন সংরি ত ৪২৬ সংখ ক এই পা ুিলিপ 
‘মজমুদার পা ুিলিপ’ নােম পিরিচত। সহজ পােঠর  ি তীয় খসড়া পাওয়া যায় ১৯২৭-২৮ সােল , পা ুিলিপ সংখ া ১৯।  এই ই  
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পৃ া - ১৮ 

পা ুিলিপ থেকই সহজ পাঠ রচনার দীঘ সময় সহেজই বাঝা যায়। সহজ পােঠর থম ও ি তীয় খসড়া ও ১৯৩০ সােল কািশত সহজ 
পােঠর তুলনা করেল শ , বাক  ও বে র ব ল পিরবতন ল  করা যায়। এই দীঘ সমেয়র মেধ  রবী নাথ ১০িট িশ পাঠ  পু ক 
রচনা কেরন। সহজ পােঠর অেনক কিবতা িশ  কাব  ‘িশ  ভালানাথ’ থেক নওয়া । আবার অন িদেক সহজ পােঠর জন  লখা 
কিবতা ‘িচ -িবিচ ’ ে  ান পেয়েছ। ৩ 

সহজ পাঠ পা ুিলিপ কিব একসে  রচনা কেরেছন। থম ভাগ ও ি তীয় ভােগর খসড়া আলাদা নয়। পের কাশনার সময় িট ভােগ 
কািশত হয়।  সহজ পােঠর থম কািশত ে  কাশন বেষর উে খ নই। পরবতী ১৩৩৭ সােলর কাশনায় কাশন বেষর উে খ 

পাওয়া যায়। দীঘ চার দশেকর অিধক কাল ধের সহজ পাঠ পা ুিলিপ রচনার পর কিব এিট কাশনার িবষেয় খুব উৎসকু িছেলন। 
িব ভারতীর কাশন সং া নিবভােগর থম িনেদশক শা চ  মহলানিবশেক রবী নাথ ১৪ ভা  ১৩৩৫ িচিঠেত িলেখেছন,  “  
সহজ পাঠ ছাপা হেত আর কত িদন দির ?” ৪ 

রবী নাথ সহজ পাঠেক কতৃ অেথ ‘সহজ’ রাখার জন  িবেশষভােব সেচ  িছেলন।  গদ  বা পেদ র িবষয় িনবাচন, বাক  গঠন, বনান 
সব িবষেয়ই কিব য বান িছেলন। পা ুিলিপর নানা অংেশ পাঠ ণালী, উ ারণ রীিত, শ  বা পাঠ িভি ক ছিব আঁকার িনেদশ, পাঠ-
পিরক নার িববরণ পাওয়া যায়। উদাহরণ িহসােব উে খ করা যেত পাের ১৯ সংখ ক পা ুিলিপর ৪৬ পৃ ার অলংকরণ সে  কিবর 
িনেদশ “  ছিব ও তার সংল  শ ।  যথা- বন, হিরণ, ব ুক হােত িশকারী।” ৫ 

সহজ পাঠ ি তীয় ভাগ কািশত হয় ১৩৩৭ সােল। ১৮X১২ সিম আকােরর এই ে  ১৩িট পাঠ ও ২৭িট িচ ালংকার িছল। ১৩৪৭ সাল 
অবিধ ি তীয় ভাগ চার বার পুনমু ণ হয়, ধুমা  মু ক ও কাশেকর নাম পিরবতন এবং রবী নােথর নােমর আেগ ী অবলু  
হয়।ি তীয় সং রণ কািশত হয় ১৩৪৮ সেন কিবর িতেরাধােনর পর। এই সং রেণ নতনু িচ ালংকার যু  হয়।  মলাট, কাশেকর নাম 
ও িঠকানার পিরবতন এবং থম িব ভারতী তীেকর সংেযাজন ল  করা যায়।দাম সােড় িতন আনা থেক বৃি  পেয় ছয় আনা হয়। 
ে র আকার ২১X১৬.৫ সিম এবং িচ ালংকরণ বেড় হয় ৩৪িট। এই ে  উে িখত হেয়েছ “ . . .সহজ পাঠ ি তীয় ভােগর বতমান 

সং রেণ বই এর আকার ও অ র (সহজ পােঠর থম ভােগর সমান) বেড়া করা হল। -িতন খািন ছিব বােদ এর সম ই নতুন, 
এ িলর ায় সবই ীযু  ন লাল বস ুমহাশেয়র আঁকা। ” ৬ 

সহজ পােঠর িচ ালংকার কেরেছন ন লাল বস।ু িচ ালংকার সাদা কােলা িচ  এবং িচ ায়েনর কৗশলিট িলেনাকাট িহসােব পিরিচত। এ 
সে  িচ  সমােলাচক শাভন সাম িলেখেছন “  আমরা পর রাগতভােব ইলাসে শান বলেত বুিঝ এই য- যা লখা হে  সটাই 

আঁকা হে ।... ন লাল সটা অনুসরণ কেরনিন। ন লােলর এই ছিব িলেক যিদ ‘সহজ পাঠ’ থেক আলাদা কেরও দওয়া যায়, তব ু
তার চির ণ হারায় না।...রবী নাথ যমন একিট মৗিলক লখা িলেখেছন, ন লালও সইমত রবী নােথর রচনায় অনু ািনত হেয় 
মৗিলক ছিব এঁেকেছন।” ৭ থম সং রেণ মেধ  িচ  স েক কােনা তথ  পওয়া যায় না ।িক  ি তীয় সং রেণ উে িখত হেয়েছ “  

সম  ছিবই ীযু  ন লাল বস ুমহাশেয়র আঁকা। িশ রা িনেজ ছিব িল রঙ কের িনেত পারেব বেল স িল রখায় আঁকা হেয়েছ। এেত 
বই পড়ার সে  সে  িশ রা ছিব আঁকার আন ও পােব।” ৮ এইভােব আনে র সে  শখার সুেযাগ পাওয়া যায় । এ সে  রানী চ  

ৃিতচারণ কের িলেখেছন “  সহজ পােঠর ছিব িল এক একখািন ছিব, ইলাসে শন বলেত যা’ এ েলা তা’ নয়। কলাভবেন তখন আমরা 
উডকাট কির, িলেনাকাট কির।  ন দা স টকিনেকই আঁকেলন সহজ পােঠর ছিব িল। এক একখানা আঁেকন আর আমরা মু  হেয় 
দিখ। ” ৯ 

-উ র কােলর কাশনা 

রবী  সৃি র  িডেস র ২০০১ সােল অিত া  হয়। ফেল রবী  রচনা কােশর ে  িব ভারতীর একািধপেত র অবসান 
হয়।তারপর থেক বসরকাির কাশকরা রবী  রচনা কাশ কের চেলেছন। িক  বসরকাির কাশকেদর মেধ  খুব কম সংখ ক 

কাশক রবী  রচনা কাশ কেরেছ। ১০ পু ক িবপণেনর জন  িব য় মাধ ম ছাড়াও, কিমশেনর হার, িব াপন, ে র দাম ইত ািদর 
িবেশষ ভূিমকা আেছ।  এ িল রবী  ে র ে ও সমভােব েযাজ , িবেশষ কের -উ র কােল যখন িব ভারতীর হােত রবী   
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পৃ া - ১৯ 

  
 

 কােশর একেচিটয়া অিধকার নই। ে র দাম িনভর কের পৃ া সংখ া, ে র আকার, ছাপাই ও কাগেজর মান ইত ািদ িবষেয়র 
উপর। সই কারেণ িব ভারতী ও বসরকাির  কাশন সং া িলর ারা কািশত সহজ পােঠর মূল , পৃ া ও আকােরর তুলনামূলক 
আেলাচনা তািলকা-১ করা হেয়েছ ।  

তািলকা-১ 
মূল , পৃ া সংখ া ও আকার : িব ভারতী ও বসরকাির কাশনার তুলনা 

সহজ পাঠ থম ভাগ 
কাশক মূল  পৃ া আকার (েসিম) 

িব ভারতী ন িবভাগ 80.00 53 21 X 16.5 
সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 60.00 64 26.5 X 18.5 
িশ িবকাশ 70.00 68 26 X 18 
ছায়া কাশনী 100.00 80 28 X 21.7 
িনমল বুক এেজ ী 20.00 48 23.5 X 17.5 
এডুেকশন াল পাবিলসাস 60.00 80 26.5 X 18.5 
অ ালফােবট 75.00 64 26.5 X 19.5 
সািহত  ভারতী 60.00 64 24 X 18.5 

হা কাশনী 60.00 60 25.5 X 18 
িশ  সািহত  ভারতী 68.00 64 24 X 18 
িব.এম.পাবিলেকশন 75.00 80 26 X 18.5 
জয় গা লাইে ির 65.00 54 26 X 18 

 

িব ভারতী কািশত সহজ পােঠ  ও আ জািতক  মা  সংখ া উে িখত হেয়েছ। িক  এগােরািট বসরকাির সং ার মেধ  
কবলমা  িনমল বুক এেজ ী ও িব.এম.পাবিলেকশন  িববৃিত এবং সািহত  ভারতী আ জািতক  মা  সংখ া উে খ 

কেরেছ। সতুরাং শতকরা ৯১ শতাংশ বসরকাির কাশক প ীগত তথ  আ জািতক  মা  সংখ া ব বহার কেরিন । 
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তািলকা-২ 

মূল , পৃ া সংখ া ও আকার : িব ভারতী ও বসরকাির কাশনার তুলনা 

সহজ পাঠ  ি তীয়  ভাগ 

কাশক মলূ  পৃ া আকার (েসিম) 

িব ভারতী ন িবভাগ 60.00 90 20.5 X 16.5 

সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 60.00 64 26.5 X 18.5 

িশ িবকাশ 70.00 64 26 X 18 

ছায়া কাশনী 100.00 88 28 X 21.7 

িনমল বুক এেজ ী 20.00 40 23.5 X 17.5 

এডুেকশন াল পাবিলসাস 60.00 88 26.5 X 18.5 

অ ালফােবট 70.00 72 26.5 X 9.5 

সািহত  ভারতী 65.00 72 24 X 18.5 

হা কাশনী 60.00 60 26 X 18 

িশ  সািহত  ভারতী 68.00 64 24 X 18 

িব.এম.পাবিলেকশন 65.00 64 26 X 18.5 

জয় গা লাইে ির 55.00 56 26.5 X 18 

 

িব ভারতী কািশত সহজ পাঠ থম ভােগর মূল  অন ান  বসরকাির কাশন সং া থেক বিশ এবং ি তীয় ভােগর মূল  ায় সমান। 
একমা  ব িত ম ছায়া কাশনী। িব ভারতী কািশত ে র িচ ালংকার সাদা কােলা িক  বসরকাির কাশকরা রিঙন িচ ালংকার 
কেরেছন। অন  একিট গেবষণা ব  থেক জানা যায় িব ভারতী কািশত অিধকাংশ বই কাগেজর মলাট এবং বসরকাির কাশকেদর 

কািশত শ  মলােটর ে র থেক দাম বিশ। িক  িব ভারতী কািশত ে র কাগেজর মান , ই পংি র মেধ র ব বধান, অ েরর 
আকার ও ছাপার মান উ ত।বসরকাির কাশকরেদর কািশত রবী  ে  নানা াি  আেছ । ১১ 

িব ভারতী ও বসরকাির কাশনার পাঠেভেদর তুলনা 

২০০১ সােল ভারতীয় সংসদ রবী নােথর রচনার  ও িব ভারতীর কথা িবেবচনা কের ে র সময়কাল ৫০ বছর থেক 
বািড়েয় ৬০ বছর কের। মূল উে শ  িছল রবী নােথর সম  রচনা সহজলভ , সুলভমলূ  এবং িব ভােব কাশ করা। সুতরাং সহজ 
পাঠ কাশনার ে  িব ভারতী ও বসরকাির কাশকেদর কািশত ে র িবরাম িচ , বানােনর াি , শ  বা বােক র সংযু করণ 
ইত ািদর তুলনা করেল িব  রবী রচনা কািশত হে  িকনা জানা যােব। 

 

পৃ া - ২০ 
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পৃ া - ২১ 

িব ভারতী ও বসরকাির কাশকেদর কািশত ে  সহজ পাঠ থম ভােগর মেধ  ব ব ত িবরাম িচ  ও অন ান  নানা ধরেনর 
াি র তুলনা করা হেয়েছ তািলকা-৩ এবং তািলকা-৩ক এবং ৩খ মাধ েম। অনু পভােব সহজ পাঠ ি তীয় ভােগর িবচু িত িল জানা 

যায় তািলকা-৪ এবং তািলকা-৪ক , ৪খ থেক ।  

তািলকা-৩ 

িবরাম িচ : অন  িবরাম িচে র ব বহার বা বাদ দওয়া 

সহজ পাঠ থম ভাগ 

 

কাশক তুলনা করা 
পৃ া সংখ া 

 

. , : ; ? ! “   ”  

‘   ’ 

, __ - মাট 

সািহত  কুিঠ 
পাবিলেকশন 

16 2 3      1    

িশ িবকাশ 17          1  

ছায়া কাশনী 20            

িনমল বুক এেজ ী 12 1           

এডুেকশন াল 
পাবিলসাস 

8  3      6 1 1  

অ ালফােবট 16 1 2      3    

সািহত  ভারতী 16  1    1    1  

হা কাশনী 15 2       1    

িশ  সািহত  ভারতী 16  2          

িব.এম.পাবিলেকশন 20        2    

জয় গা লাইে ির 14 1         1  
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পৃ া -২২ 

তািলকা-৩ক 
অিতির  িবরাম- িচে র ব বহার 

কাশক তলুনা করা পৃ া 
সংখ া 

 

. , : ; ? ! “   ”  
‘   ’ 

, __ - মাট 

সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 16  13      1    

িশ িবকাশ 17            

ছায়া কাশনী 20  1          

িনমল বুক এেজ ী 12  2          

এডুেকশন াল পাবিলসাস 8  15      2    

অ ালফােবট 16  1          

সািহত  ভারতী 16            

হা কাশনী 15        1  1  

িশ  সািহত  ভারতী 16 1 1      4    

িব.এম.পাবিলেকশন 20        3    

জয় গা লাইে ির 14  1      1    

 
তািলকা-৩খ 
অন ান  ভুল 

কাশক তলুনা করা 
পৃ া সংখ া 
 

বানান ভলু বাদ দওয়া 
বাক  

বাদ দওয়া 
শ  

বাক  
সংেযাজন 

শ  
সংেযাজন 

শ /ছ  
সংেযাজন 

শ /ছ  
পথৃকীকরণ 

সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 16 3   1  1  

িশ িবকাশ 17 1     1 1 

ছায়া কাশনী 20 20    2  1 

িনমল বুক এেজ ী 12        

এডুেকশন াল পাবিলসাস 8 11     4  

অ ালফােবট 16 13       

সািহত  ভারতী 16 2       

হা কাশনী 15       3 

িশ  সািহত  ভারতী 16 2     1 3 

িব.এম.পাবিলেকশন 20 16     6 3 

জয় গা লাইে ির 14      2  
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পৃ া - ২৩ 

এই অধ য়েনর জন  তুলনা করা এগােরািট ে র মেধ  পাঁচিট কাশন সং া (িনমল বুক এেজ ী, হা কাশনী,িশ  সািহত  
ভারতী,িব.এম.পাবিলেকশন ও জয় গা লাইে ির) তােদর কািশত ে  ভূিমকা দয়িন। চারিট কাশন সং া যথা 
িশ িবকাশ,অ ালফােবট,সািহত  ভারতী ও জয় গা লাইে িরর ে  কাশন বেষর উে খ নই। এমনিক ছায়া কাশনী,সািহত  
ভারতী,িশ  সািহত  ভারতী ও িব.এম.পাবিলেকশন ারা কািশত ে  মু েকর নােমর উে খ নই। 

তািলকা-৪ 
িবরাম- িচ : অন  িবরাম- িচে র ব বহার বা বাদ দওয়া 

সহজ পাঠ ি তীয় ভাগ 
 

কাশক তলুনা করা 
পৃ া সংখ া 

 
 

. , : ; ? ! “   ”  
‘   ’ 

, __ - মাট 

সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 16  2      2 1   
িশ িবকাশ 16            

ছায়া কাশনী 22     1   1    
িনমল বুক এেজ ী 10           0 
এডুেকশন াল পাবিলসাস 22        2  13  
অ ালফােবট 18  1          
সািহত  ভারতী 18     1       

হা কাশনী 15            
িশ  সািহত  ভারতী 16  3      24  4  
িব.এম.পাবিলেকশন 16  1        2  
জয় গা লাইে ির 14 2           

 
তািলকা-৪ক 

অিতির  িবরাম- িচে র ব বহার 
 

কাশক তলুনা করা 
পৃ াসংখ া 

  . , : ; ? !  “   
”  
‘   
’ 

,  __   - মাট 

সািহত  কুিঠ পাবিলেকশন 16        1  3  
িশ িবকাশ 16            
ছায়া কাশনী 35  2      2 1   
িনমল বুক এেজ ী 10           0 
এডুেকশন াল পাবিলসাস 22        1  3  
অ ালফােবট 18 1    1    1   
সািহত  ভারতী 18 1           

হা কাশনী 15            
িশ  সািহত  ভারতী 16  2   2  2  1 1  
িব.এম.পাবিলেকশন 16     1     1  
জয় গা লাইে ির 14 1 2   1       

 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

 

 

 

  

পৃ া - ২৪ 

তািলকা-৪খ 
অন ান  ভুল 

 

কাশক 
তুলনা করা পৃ া 

সংখ া 
 

বানান 
ভুল 

বাদ 
দওয়া 
বাক  

বাদ 
দওয়া 
শ  

বাক  
সংেযাজন 

শ  
সংেযাজন 

শ /ছ  
সংেযাজন 

শ /ছ  
পৃথকীকরণ 

সািহত  কুিঠ 
পাবিলেকশন 

16 4       

িশ িবকাশ 16 
 

 
 

   2 

ছায়া কাশনী 22 19     4 2 

িনমল বুক এেজ ী 10 
 

     0 

এডুেকশন াল পাবিলসাস 22 19      3 

অ ালফােবট 18 24    
 

1  

সািহত  ভারতী 18 
 

     2 

হা কাশনী 15 
 

      

িশ  সািহত  ভারতী 16 11    1 2  

িব.এম.পাবিলেকশন 16 1       

জয় গা লাইে ির 14 
 

      
 

 
িব ভারতী কািশত সহজ পাঠ ি তীয় ভােগ অ র ও শ িল  রাখার কথা ‘ কাশেকর িনেবদন’ অংেশ উে িখত হেয়েছ  
“ . . .সহজ পাঠ ি তীয় ভােগর বতমান সং রেণ বইেয়র আকার ও অ র বেড়া করা হল ।”  ি তীয় ভােগর সম  ছিবই ন লাল বস ু
মহাশেয়র আঁকা। িশ রা িনেজ রঙ করেব বেল স িল রখ িচ । িক  পাচঁিট বসরকির কাশন সং ার ে  যথা িনমল বুক এেজ ী, 

হা কাশনী, িশ  সািহত  ভারতী, িব.এম.পাবিলেকশন ও জয় গা লাইে িরর ে  ‘ কাশেকর িনেবদন’ বা ভূিমকা নই। এমনিক 
মু েকর নাম উে খ নই ছায়া কাশনী,সািহত  ভারতী ও িশ  সািহত  ভারতী কািশত ে । অনু পভােব কাশন বেষর উে খ নই 
িশ িবকাশ, অ ালফােবট, সািহত  ভারতী ও জয় গা লাইে ির কািশত ে  । কেয়কিট কাশন সং া যমন, সািহত  কুিঠ 
পাবিলেকশন, ছায়া কাশনী, অ ালফােবেটর ভূিমকায় উে খ করা হেয়েছ “ . . .আকােদিম বানানিবিধ বজায় রাখা হল। এজন  অেনক 

ে ই রবী নাথ িলিখত মলূ বানােনর পিরবতন ঘটােত হেয়েছ ।” ১২ িনমল বুক এেজ ী ছাড়া অন ান  সম  কাশকরা সহজ পাঠ 
ি তীয় ভােগর িতিট অধ ােয়র শেষ অনুশীলনী যু  কেরেছন এবং অেনক কাশক নােমর িদেয়েছন “সহজ পাঠ (অনুশীলনী 
সহ)” । সম  বসরকাির কাশকরা অলংকরণ রিঙন কেরেছন। এই ধরেনর অলংকরেণর সংখ া িনমল বকু এেজ ী ছাড়া অন ান  সব 

কাশনায় িব ভারতী কাশনার থেক বিশ। 
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আেলাচনা 

সহজ পাঠ কািশত হবার আেগ বাংলা ভাষা িশ ার জন  ধান বই িছল ১৮৫৫ সােল ঈ রচ  িবদ াসাগর রিচত ‘বণপিরচয়’ । তার 
আেগ িশ িশ ার সমাদতৃ  িট হল মদনেমাহন তকালংকােরর ‘িশ িশ া’ ( কাশকাল ১৮৪৯) এবং ‘িশ েবাধক’ (  কাশকাল 
১৮৫৪)। ১৩ রবী নাথ এই বই িল পেড়িছেলন । িবেশষ কের ‘বণপিরচয়’ পােঠর কথা কিব ‘জীবন ৃিত’ ত উে খ কেরেছন। ১৪ এই 

িলেত ভাষা িশ ার সে  সে  চির গঠেনর য়াস ল ্য করা যায়। ‘বণপিরচয়’ কাশনার ৭৫ বছর পর সহজ পাঠ কািশত হয়। 
রবী নাথ অ র, শ , বাক  ইত ািদ শখার সে  চির  গঠন অথাৎ ান দােনর সে  চির  গঠেনর য়াস কেরনিন। িতিন জীবন, 

কৃিত থেক উপাদান িনেয় আনে র সে  পঠন-পাঠেনর সূচনা কেরন। এই কারেণ সহজ পাঠ আনে র সে  বানান, উ ারণ শখার 
ও কৃিত পােঠরও িশ িশ ার বই। এমন িক সহজ পােঠ মানব জীবেনর িববতেনর িচ ও পাওয়া যায়। উিনশিট ছড়ার মেধ ই ‘কথা 
কওয়া’ থেক  কের জীবেনর শষ পযায় ‘শাল মুিড় িদেয়’ ‘ কােণ বেস’ কািশর উে খ আেছ। সহজ পােঠ জীবন সহজ সরলভােব 
বণনা করা হেয়েছ । িক  সই বণনা গভীরভােব সমােজ িথত।  “  ধনী ও দিরে র উে খ থাকেলও তােদর স ক সবদাই য শাষক 
এবং শািষেতর – স কথা বলা হয়িন। িশ র মেধ  ণীিবে ষ জাগাবার িব ু মা   চ া নই সহজ পােঠ।” ১৫ 

সহজ পাঠ থম ভাগ স েক রবী নাথ িলেখেছন,  “এই বই বণপিরচেয়র পর পঠনীয়” ১৬। 
 রবী নাথ সহজ পােঠর থম অংেশ এগােরািট রবেণর উে খ কেরেছন। ব নবেণর ে  চৗি শিট বেণর উে খ কেরেছন।  ড়, ঢ় , 
য়, ৎ , ◌ঃ ,◌ঁ স েক উে খ কেরনিন, িক  বণেযাজনার ে  ব বহার কেরেছন। রবী নাথ িনেজর অিভ তা থেক স বত 
বুেঝিছেলন ‘বণিরচয়’ থেক িশ রা বনান শেখ ,উ রণ শেখ , িক  আন  পায় না । সই কারেণ রবী নাথ লখবার জন  িশ েণর 
মন  প িত অবল ন কেরেছন। সহজ পােঠর রচনা িল িবে ষণ করেল দখা যায় য, িতিট পােঠ একিট কের ঘটনার সহজ বণনা 
দওয়া আেছ, শ  ও বাক  থেক পৃথক করা হয়িন, বাক  একিট স ূণ বণনার অংশ। পােঠর বণনা িশ র পিরেবশ ও িশ র অিভ তা 
থেক নওয়া। িতিট পাঠ রচনায় ‘িবে ষণ প িত’ অনুসৃত হেয়েছ। এই প িতেত থেম িবষেয়র সে  িশ াথীর পিরচয় করান হয় , 

পের িবষয়িটর অংশ িলর িত িশ াথীর দৃি  আকষণ করা হয়। এই পােঠ িশ রা আন  পায়, কারণ এেত তােদর ক নার জগৎ বৃি  
পায় । ১৭ 

 উ রকােল কািশত সহজ পােঠ বানান রীিতর পিরবতন ও পােঠর শেষ অনুশীলনীর সংেযাজন করা হেয়েছ। বাংলা আকােদিমর 
বানানিবিধ অনুসরণ করা হেয়েছ। সম  কািশত ে  ন লাল বসুর করা সাদা কােলা িলেনাকাট অলংকরেণর পিরবেত রিঙন িচ  
সংেযািজত হেয়েছ। উদাহরণ িহসােব বলা যায়, সািহত  ভারতী কািশত সহজ পােঠর ভূিমকায় অিমতাভ চৗধরুী িলেখেছন,  “  এই 
বইেয়র সে ই সংযু ত হেয়েছ পাঠ ও অনুশীলনী। নাম হেয়েছ ‘সহজ পাঠ-পাঠ ও অনুশীলনী ’। ‘সহজ পাঠ’-এর ুেদ পড়ুয়ারা এ বই 
পেড় কতখািন িশখল তারই জিরপ করার চ া ।” ১৮ বইিটর অলংকরণ কেরেছন কৃে  ু  যা অেনক ে  পােঠর সে  স িতপূণ 
মেন হয় না । 

উপসংহার 

সহজ পাঠ রবী নােথর জীবনব াপী অিভ তা এবং সমাজ ও কৃিত স েক দৃি ভি র ফসল। সহজ পাঠ িশ েদর ধুমা  বণ, শ  বা 
বােক র গঠন স েক পিরচয় ঘটােনার পাঠ পু ক নয় , এিট িশ েদর সািহত  েবিশকা। সহজ পােঠ রবী নাথ িশ েদর ভাষা 
শখাবার জন  ছে র ব বহার কেরেছন। ছ  কিবতার মলূ , এর মাধ েমই কিব িশ েদর কৃিত , জীবন ও সমােজর সে  পিরচয় 

কিরেয়েছন। 

সাদা কােলা িলেনাকাট অলংকরণ সহজ পােঠর অিবে দ  অংশ । য়ং রবী নাথ এই কথা িবেবচনা কের শা চ  মহলানবীশেক 
িলেখেছন,  “সহজ পােঠর ছিবর সাইজ ব য় সংে েপর খািতের খব করেত চাও এ ােব ন লাল ঃিখত। িঠক সই কারেণই তামরা 
আমার লখােক ছঁেট বইেয়র আয়তন ও মূল  কমােত পারেত। িক  সটা আমার কককােছ ীিতকর হত না ।” ১৯ বসরকাির 

কাশকেদর কাশনায় এই িদকিট স ূণভােব উেপি ত । 
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 উ রকােল বসরকাির কাশকেদর কািশত সহজ পােঠ নানা ধরেনর াি  যথা- িবরাম িচ , বানান, শ /বােক র সংেযাজন 
বা িবেয়াজন, িট বেকর সংেযাজন বা পৃথক করা উে খেযাগ । এটা কিবর িত অিবচার, কারণ এর ফেল রচনার ছ  ন  হয়, 
এমনিক অেথর পিরব তন ঘেট। এিট িবেশষভােব সত  যখন কিব িনেজর পা ুিলিপর সংেশাধন করেতন এবং বই বা পি কায় কােশর 
িবষেয় সেচতন িছেলন। ২০ অলংকরণ অেনক ে ই পােঠ র সে  স িতপূণ হয়িন।  উ রকােলর সহজ পাঠ অনুশীলনীসহ 
পাঠ পু ক হেয় উেঠেছ। িক  সহজ িক পাঠ ধুমা  পাঠ পু ক ? কারণ য বয়েস ক-খ িচনেলই যেথ  , সই বয়েসই সািহত  রেস 
দী া দয় সহজ পাঠ। িশ েদর ক নার জগৎ এবং িশ  মন  িবেবচনা কের ন লােলর করা অলংকরেণর সে  বসরকাির 

কাশনার অলংকরেণর তুলনা গেবষণাল  আেলাচনার িবষয় হেত পাের। 
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যাদবপরু িব িবদ ালেয় অনুি ত 
হেব ই িদনব াপী জাতীয় 

সিমনার 

যাদবপুর িব িবদ ালেয় আগামী ২৪-২৫ 

জানুয়ারী ২০২০ অনুি ত হেব দুই িদনব াপী 

জাতীয় সিমনার। সিমনােরর িতপাদ  হেলা 

‘সাসেটইেনবল লাইে ির’। সিমনারিটর 

আেয়াজক াগার ও তথ িব ান িবভাগ। 

সিমনাের পূণ গেবষণাপ  পাঠােনার শষ 

তািরখ ১০ জানুয়ারী ২০২০। সিমনারিট 

অনুি ত হেব িব িবদ ালেয়র ক িপ বসু 

মমিরয়াল হেল। আেরা জানেত 

http://www.jaduniv.edu.in/ 

 

ভুিম সং ার বােডর সদ  অবসর া  চীফ লাইে িরয়ান জনাব আিনছুর রহমানেক  
সিচবালয় লাইে ির পশাজীিব সিমিতর প  থেক গত ১৩ নেভ র ২০১৯ রাজ বুধবার িবদায় সংবধনা দওয়া হয়।  উ  
অনু ােন িবিভ  ম ণালয় লাইে িরর িবিভ  পযােয়র কমকতাগন উপি ত িছেলন। 
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জজ অরওেয়েলর থম িলিখত কাজ িছেলা এই এিনম াল ফাম (Animal Farm)।  িক  সমস া বাধেলা এই উপন াস কাশ করেত 

িগেয়।  ১৯৪৩ এর বসে  লখা এই িলিখত উপন াসিটেত খুব সচুা ভােব তৎকালীন পরাশি  সািভেয়ত রািশয়ার নতৃবৃ  ও তােদর 

ঘািষত কথার সােথ বা বতাহীন কমযে র আসল প উে াচন কেরন।  ফেল কান কাশকই তা কাশ করেত রািজ িছেলন না। 
হতাশ অরওেয়ল াের াের ঘুের বই কােশর আশা যখন ছেড় িদেছন তখন এক অখ াত কাশক সাহােয র হাত বািড়েয় দন।  বইিট 

কােশর সােথ সােথ পাঠকরা লুেফ নন এবং তৎকালীন ি িটশ সািহত  সমােজ তা ব  সলার বই িহেসেব সমাদর লাভ কের। 

আমােদর দেশও সই সািভেয়ত তথাকিথত সমাজতাি কেদর ' ভানুধ ায়ী'রা তােদর ভ ািমর ছাবল তুেলিছল াধীনতার পের। 
'ব েুকর নলই মতার উৎস' এই ম র জঁেপ তারা লুট কেরিছল সরকাির াপনা, ডাকািত ও রাহাজািন।  তােদর আেরক ভাগ তা 
সবহারা নাম িনেয় সাধারণ জনগেণর গলা কেট বাঙলােদেশ ' শাষণ' হীন সমাজ িত ার অলীক  দেখিছল।  থানা লুট, ঈেদর 
জামােত মানুষ হত া, স া নামেতই ডাকািত এই িছল রড কমেরড দর সমাজ "িব েবর" কমসূিচ।  সমাজত  িত া না কের ভাত 
না খাওয়ার " িত াব " কমেরডরা আজ সবার পােতই ভাত খান।  ীে র কাঠফাটা গরেম লপ মেুড় ণীশ   খতম কের শাষণহীন 
সমােজর  দখা বা ােদর সংখ া যতই কমেব ততই ম ল । 

যারা িভ ধমী লখার আ হী ও সমাজ ত  িনেয় যােদর আকাশ কুসমু " ফিসেনশন" আেছ তােদর জন  এই বইিট হাইিল িরকেমে ট।  

সূ ঃ ই ারেনট 

এিনম াল ফাম 
জজ অরওেয়ল 

 

বুক িরিভউ 

একিট প খামারেক উপজীব  কের লখা "এিনম াল ফাম"।  বইিট মূলত একিট ব া কধমী 
উপন াস যােত লখক জজ অরওেয়ল ব  কেরেছন িবংশ শতাবাদীর েত তৎকালীন 
সািভেয়ত রািশয়ায় সংঘিটত অে াবর িব বেক যা 'বল শিভক িব ব' নােমই ব ল চিচত।  
লখক এখােন একিট প খামার ও তােত বসবাসকারী াণীেদর দনি ন জীবেনর 

ঘটনাবলীেক তৎকালীন সমাজ তাি ক সািভেয়ত রাে  তথাকিথত সমাজতাি ক মুি েক 
িবিভ  ব া ক প চির  িহেসেব ফুিটেয় তুেলেছন অত  িনপুণ হােত।  

ি িটশ ঔপন ািসক জজ অরওেয়েলর জ  মূলত তৎকালীন ি িটশ শািসত ভারেত যখােন 
তার িপতা িসিভল সােজ  িহেসেব কাজ করেতন। পরবতীেত িবলােত উ  িশ া লাভ শেষ 
ি িটশ বামায় পুিলশ িহেসেব যাগদান কেরন।  লখা যার নশা পুিলেশর মত কাঠেখা া 
চাকরুী তার ভাল লাগেব কন? অগত া চাকুরীেত ই ফা িদেয় পূণ উেদ ােম লখক হবার 
বাসনায় িপতৃভূিম িবলােত গমন কেরন। অেনক চ ার পর সখােনই িতিন অসাধারণ 
বা বধমী লখক িহেসেব আ কাশ কেরন। 

পৃ া - ২৮ 



পৃ 

   
 

লাইে িরয়ান ভেয়স          www.librarianvoice.org 

 

িডেস র সংখ া, ২০১৯  ভিলউম-০২ ইসু -০৫ 

 

 

 

  

 

বািড় বািড় বই পৗেঁছ দওয়া সুনীল গা ুলীর গ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এছাড়া িনজ উেদ ােগ ােম িত া কেরেছন ‘চি কা ান’ নামক পাঠাগার। বািড় িগেয় বই পৗেঁছ 
দওয়ার পাশাপািশ িনজ পাঠাগাের বই পড়ার জন  মানুষেক উ ু  করার চ াও চািলেয় যাে ন িতিন। 

১৯৭৫ সােলর মাদারীপরু জলার (বতমান) রাৈজর মহািবদ ালয় থেক উ  মাধ িমক পাশ কেরন 
সুনীল কুমার গা ুলী। ই া থাকার পরও অথৈনিতক দন দশার কারেণ পড়ােশানায় আর এেগােত 
পােরনিন িতিন। তাই উ  মাধ িমক পাশ কেরই ১৯৮৬ সােল িবনা বতেন গাপালগে র 
কাটালীপাড়া উপেজলার ঘাঘর থানা সদর রিজ াড াথিমক িবদ ালেয় িশ কতা পশায় যাগদান 

কেরন। দীঘ ৪ বছর পর ১৯৯০ সােল সামান  িকছু ভাতা পাওয়া  কেরন। ২০১৩ সােল ুলিট 
সরকািরকরণ হয় এবং ২০১৫ সােল িশ কতা পশা থেক অবসর নন িতিন।  ১৯৯৮ সােল 
িশ কতা পশায় থাকাকালীন ৫০ খানা বই িনেয়  পিরসের িতিন এ মহতী কায ম  কেরন। 
অবসের যাওয়ার পর ২০১৫ সােল িতিন চি কা ান পাঠাগােরর মাধ েম বইেয়র পিরসর বাড়ান। 

বতমােন তার পাঠাগারিটেত ৬শ’ বই আেছ। তার পাঠাগাের িবিভ  মনীষী, িবখ াত লখক, কিব, 
সািহিত েকর জীবনী, গ , উপন াস, ছড়া, কিবতা, ধমীয় বইসহ িবিভ  ণীর বই রেয়েছ। আর 
পাঠাগারিটেত ায় হাজার খােনক পাঠক রেয়েছ। তেব, বইেয়র তা, ােয়াজনীয় বুক সলফ ও 
আসবাবপ  না থাকায় তার এ মহতী কায ম ব াহত হে  বেল জানান ােনর ফরীওয়ালা সুনীল 
কুমার গা ুলী। তাই এ কায মেক আরও সািরত ও গিতশীল করেত িতিন সরকার ও িব বানেদর 
সহেযািগতা চেয়েছন। 

সূ ঃ বাংলািনউজেটােয়ি েফার.কম 

‘জীবেন িতনিট িজিনেসর েয়াজন। স েলা হেলা- বই, বই এবং 
বই’। ব  বছর আেগ এমন কথাই বেলিছেলন ড র মুহ দ 
শহী াহ। তেব িবংশ শতাি েত এেস মানুেষর বই পড়ার অভ াস 
নই বলেলই চেল। দেশর অেনক ণীজনই বেল থােকন, এখন 

নািক মানুেষর মােঝ বই পড়ার বণতা এেকবাের নই বলেলই 
চেল। 

তেব এমন সমেয় এেসও মানুেষর বািড় বািড় িগেয় বই পৗঁেছ 
িদে ন ‘ ােনর ফিরওয়ালা’খ াত গাপালগে র কাটালীপাড়া 
উপেজলার কলাবািড় ইউিনয়েনর ত  াম কুমিরয়ার বািস া 
সুনীল কুমার গা ুলী। পড়া শষ হেল আবার িনেজ িগেয়ই বই 
ফরত িনেয় আেসন। িবগত ২১ বছের বদেলেছ চারপােশর 

কতিকছুই। িনেজর বয়সও পিরেয় গেছ ৬০। িক  বদলায়িন 
সুনীল কুমােরর বই পৗেঁছ দওয়ার এই অেভ স। 
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সরকারী াথিমক িবদ ালেয় ৩০৯ ণী ক  পাঠাগার াপন 
াথিমক েরর িশ াথীেদর ‘পঠন দ তা ও পাঠাভ াস’ গেড় তালার লে  ৪০ সরকারী াথিমক িবদ ালেয় ািপত হেলা ৩০৯ 
ণীক  পাঠাগার। সামবার ম টু িরড বাংলােদেশর সা রতা কমসূচীর অ ভু  ঢাকা জলার নতুন িবদ ালয়সমূেহ এ ণীক  

পাঠাগােরর কায ম  হেয়েছ।  

সামবার বাংলােদশ িশ  একােডিমেত এক অনু ােনর মধ  িদেয় কায েমর উে াধন করা হয়। উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন 
াথিমক িশ া অিধদফতেরর অিতির  মহাপিরচালক সােহল আহেমদ, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত ঢাকা িব িবদ ালেয়র 

িথেয়টার এ া  পারফরম া  ািডস িবভােগর অধ াপক রহমত আলী, াথিমক িশ া অিধদফতেরর ঢাকা িবভাগীয় উপ-পিরচালক 
মাঃ ইফেতখার হােসন ভঁূইয়া। সভাপিত  কেরন ম ট ুিরড বাংলােদেশর া াম অপােরশন িডের র বদ ামান খান।  

সূ ঃ জনক  

 

 

সয়দ নজ ল ইসলােমর বািড়িট ৃিত পাঠাগার করেছ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

িকেশারগ  জলা সদেরর যেশাদল ইউিনয়েনর বীর দামপাড়া ােম জে িছেলন দেশর থম অ ায়ী রা পিত শহীদ সয়দ নজ ল 
ইসলাম। তার শশব কেটেছ িনভৃত এ গােঁয়। যেশাদল িমডল ইংিলশ েুল পড়ােশানা । এরপর ভিত হন ময়মনিসংহ িজলা ুেল। 
ছা জীবন থেকই রাজনীিত িমেশ যায় তার রে । 

শহীদ সয়দ নজ ল ইসলােমর নােম িকেশারগে  একিট মিডেকল কেলজ িতি ত হেয়েছ।  ভরব রলওেয় সত,ু িকেশারগে  
নতুন িডয়ামসহ িবিভ  িত ােনর নামকরণ করা হেয়েছ তার নােম। তেব িকেশারগ  শহের তার রেণ নই কােনা ৃিত । সই 
সে  বীরদামপাড়ায় তার িনেজর বািড়িট সংর ণ কের এখােন একিট পাঠাগার ও গেবষণাগার িত ার দািব জািনেয়েছ এলাকাবাসী। 

িকেশারগে র জলা শাসক মা. সারওয়ার মুেশদ চৗধরুী জানান, সয়দ নজ ল ইসলােমর বীর দামপাড়ার ােমর বািড়িট 
সংর েণর জন  তার পিরবােরর লাকজেনর সে  কথা হেয়েছ। সয়দ নজ ল ইসলােমর মেয় িকেশারগ  সদর আসেনর এমিপ 
সয়দা জািকয়া নূর িলিপর পরামেশ এরই মেধ  ম ণালেয় একিট াব পাঠােনার উেদ াগ নয়া হে । 

তথ  সূ : জােগা িনউজ 

 

১৯৭৫ সােলর ৩ নেভ র ঢাকার ক ীয় কারাগাের 
িনমমভােব হত া করা হয় জাতীয় নতা দেশর থম 
অ ায়ী রা পিত সয়দ নজ ল ইসলামেক।   

শহীদ সয়দ নজ ল ইসলােমর শশেবর ৃিত 
িবজিরত বীর দামপাড়া ােম অবি ত সই বসতঘরিট 
সংর েণর উেদ াগ িনে  সরকার। একই সে  
এখােন একিট ৃিত পাঠাগার গেড় তালার উেদ াগ 
নয়া হেয়েছ। ইেতামেধ  সং িৃত ম ণালেয় পাঠােনার 

জন  াব তির করা হেয়েছ। 
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ান অজেন িডিজটাল লাইে ির পূণ ভূিমকা পালন করেব: ইউিজিস চয়ারম ান 
িডিজটাল িবে র সােথ সবাইেক খাপ খাওয়ােনার পরামশ িদেয় িব িবদ ালয় ম রুী কিমশেন চয়ারম ান অধ াপক কাজী শহী াহ 
বেলেছন, দ তার সােথ কমস াদেন তথ  যুি র িবক  নই। তথ  যুি র ান ছাড়া সমােজ িটেক থাকা স ব নয়। িডিজটাল 
বাংলােদশ এখন  নয়, বা ব। তথ  যুি  আমােদর জীবনেক সহজ কের িদে । আর িব িবদ ালেয়র াণ হে  াগার। 
িব িবদ ালেয়র ণগতমান পিরমােপর একিট উৎকৃ  ান হেলা াগার। ান অজেন িডিজটাল লাইে ির পূণ ভূিমকা পালন 
করেব।  

 

আফেরাজা বগম, েফসর ড. মা. সা াদ হােসন এবং েফসর ড. মুহা দ আলমগীর।  
সূ ঃ দিনক িশ া 

 

 

পৃ া - ৩১ 

৩ িডেস র ইউিজিস িডিজটাল লাইে িরর ওপর 
িদনব াপী এক িশ ণ কমশালায় ধান অিতিথর 
ব েব  এসব কথা বেলন িতিন। িব িবদ ালয় পযােয় ই-
িরেসােসর ব বহার বৃি  ও াগািরকেদর সেচতনতা 
সৃি র লে  এই কমশালার আেয়াজন হয়।  

ইউিজিস চয়ারম ান অধ াপক ড. কাজী শহী াহ 
সকােল ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক কমশালার 
উে াধন কেরন। ইউিজিস সদস  অধ াপক ড. মা. 
আখতার হােসেনর সভাপিতে  অনু ােন িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব ব ব  রােখন ইউিজিস সদস  েফসর ড. িদল  
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শতফুল ফুটেত দাও: বই পড়াও হেত পাের একিট আে ালন 
ড. মাহবুব উ াহ 

ানতাপস ড. মুহ দ শহী াহ আ াহর কােছ াথনা করেতন,  ‘ হ ভু তুিম আমার হায়াত বািড়েয় দাও যােত আিম আরও বিশ কের 
বই পড়েত পাির।’ এমন াথনা তার পে ই করা স ব, িযিন আজীবন ান সাধনা কেরেছন এবং ােনর অে ষণ কেরেছন। আমরা 
যারা সাধারণ তারা সৃি কতার কােছ অেনক িকছুই চাই, িক  বই পড়ার জন  বঁেচ থাকার আকুিত জানাই না। এখােনই হল একজন 
সাধারণ মানুেষর সে  একজন ান সাধেকর পাথক । 

 

গভীর রােত বই পড়েত পড়েত িঝমুিন এেল রিশেত বাঁধা চুল েলােত টান পড়ত, ফেল তার িঝমুিন কেট যত। বতমান বাংলােদেশ 
বৃ  কালচাের এ ধরেনর মানুষেক পাগল বেলই সাব  করা হয়। সমােজ ােনর কদর নই, িক  িবে র কদর আেছ। সজন ই 

মুি েময় সংখ ক ানিপপাস ুমানুষ যারা এখনও বাংলােদেশর সমােজ িটেক আেছন, তােদর অেনক সময় তু তাি ল  করা হয়। এই 
তাি ল  ধ ুিব শালীরাই কের না, র  স েকর িদক থেক যারা আপনজন, তারাও এ ব াপাের কম যান না। 

ি িটশ শাসনামেল ানচচার িত আ হ এখনকার তুলনায় অেনক বিশ িছল। িশ াথীরা পাঠ পু েকর বাইের ুল-কেলজ ও 
িব িবদ ালেয়র াগার ব বহার কেরেছ িবপুল উৎসােহ এবং িনেজেদর ােনর পিরিধেকও িব ৃত কেরেছ। জলা ও মহকমুা 
শহর েলােত পাবিলক লাইে ির িত া করা হেয়িছল। এসব লাইে ির বা াগাের গ -উপন াস ছাড়াও অেনক ানস াের সমৃ  

ািদ থাকত। শহেরর পাঠকরা াগােরর িনিরিবিল পিরেবেশ যার যার পছ মেতা বই পেড় িকছুটা সময় কািটেয় িদত। এর ফেল 
এসব পাঠক মননশীলতার িদক থেক উ ত মানুেষ পিরণত হেতা। 

এেদর মেধ  কউ কউ আবার লখক হেয় উঠেতন। পুিলেশ যারা চাকির কের তােদর িনেয় সমােজ নিতবাচক ধারণা িবদ মান। িদেন 
িদেন এ নিতবাচক ধারণা আরও কট হেয়েছ। আিম যখন েুল পিড় তখন এক দােরাগা সােহেবর সে  আমার সা াৎ হেয়িছল। 
যত ণ আিম তার সাি েধ  িছলাম তত ণই িতিন দশ-িবেদেশর সািহিত কেদর িনেয় গ  কেরেছন। তার কােছই নলাম এিমল 
জালার কথা, দ য়ভি র কথা, টল েয়র কথা। বাংলা সািহেত র নামজাদা সব লখকেক িনেয়ও িতিন আেলাচনা কেরেছন। 

একজন পুিলেশর লাক এরকম সািহত ে িমক হেত পােরন তা আিম ক নাও করেত পািরিন। দােরাগা-পুিলশেদর স েক আমার 
ধারণা িছল এ মানুষ েলার কাজ-কারবার চার-ডাকাত, খুিন ও সমাজিবেরাধী অপরাধীেদর িনেয়। এেদর মেতা মানুেষর সািহেত র িত 
কােনা আক ষণ থাকেত পাের তা আিম তখন পয  ভাবেত পািরিন। বতমান বাংলােদেশর পুিলশ বািহনীেত এ ধরেনর কমকতার 

সংখ া কত তা জানা যায় না। 

 

াচীন চীনা সভ তায় বশিকছ ু ান সাধক িছেলন, যারা 
ান সাধনার জন  অত  ব িত মী ি য়ার আ য় 

িনেয়িছেলন, এ প একজন ান সাধেকর কথা জানা যায়, 
িযিন িছেলন অত  দির । রােতর বলায় দীপ 

ালােনার জন  তল কনার সামথ  তার িছল না। এ 
মানুষিট বশিকছ ু জানািক পাকােক বাতেল ভের 
স েলার আেলােত রােতর বলায় বই পড়েতন। 

আেরকজন ান সাধেকর কথা জানা যায় িযিন তার মাথার 
চুল রিশ িদেয় ঘেরর আড়ার সে  বঁেধ রাখেতন। 
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তেব পুিলশ িবভােগর উেদ ােগ এ বািহনীর লাকেদর মেধ  পাঠাভ াস স েক যিদ একিট জিরপ চালােনা হেতা তাহেল আমরা বুঝেত 
পারতাম, পুিলশ কীভােব জনগেণর ব ু হয় এবং কন হয় না। বই পেড় মানুেষর িচ ও মননশীলতার উ য়ন হয়। আমােদর পুিলশ 
বািহনীেত য নিতবাচক বণতা ল  করা যায় তা হয়েতা িকছুটা হেলও াস পত, যিদ এ বািহনীর মেধ  বই পড়ার অভ াস বাড়ােনা 
স ব হেতা। 

সামািজক অব য় িনেয় আমরা খুবই উি । হন অপরাধ নই যা আজ বাংলােদেশ সংঘিটত হে  না। এসব অপরাধ িন ুরতা ও 
অমানিবকতার সব সীমােক ছািড়েয় যাে । এ সামািজক অব েয়র জন  অেনক কারণই দায়ী। তেব িবমুখতা কম দায়ী নয়। যিদ 
দশব াপী বই পড়ার আে ালনেক উ ীিবত করা স ব হেতা তাহেল হয়েতা সামািজক মািলন  অেনকটাই াস পত। 

মাদকাসি র সমস া িনেয় আমরা িহমিশম খাি । কােনা খারাপ আসি েক দূর করেত হেল ভােলা কােনা আসি  েয়াজন হেয় 
পেড়। এিদক থেক পােঠর িত আসি  খুবই শি শালী ভূিমকা পালন করেত পাের। ধ ুপাঠ করার কথাই বলব কন? দশেক জানা, 
সমাজেক জানা, ইিতহাস-ঐিতহ েক অে ষণ করাও বড় ধরেনর কাজ। এর ফেল নতনু ােনর সৃি  হয়। যারা ভারতবেষর ইিতহােসর 
ছা  তারা িন য়ই িভনেস  ি েথর নাম েন থাকেবন। 

াচীন ভারেতর ইিতহাস এবং মধ যুেগর ভারেতর ইিতহাস িনেয় িতিন বশ িকছু কালজয়ী  রচনা কের গেছন। এ ভ েলাক িছেলন 
একজন ইংেরজ িসিভল সােভ । উ র েদেশ দািয়  পালনকােল িতিন ব াপকভােব িবিভ  জায়গায় ঘুের বিড়েয়েছন। যখােনই তার 
চােখ কােনা াচীন ভবন বা কােনা িশলািলিপ বা িবেশষ বিশ স  ই ক খ  দৃি েগাচর হেয়েছ স েলা িতিন গভীরভােব পরখ 

কের দেখেছন এবং এ েলােক ক  কের সমাজ ও রাজনীিতর চহারা কমন িছল তা উ ার করার চ া কেরেছন। এভােবই িতিন হেয় 
উেঠিছেলন িবিশ  ইিতহাসিবদ। 

ি িটশ শাসকরা খুব ভােলা কেরই জানত এ উপমহােদেশ তােদর শাসন ও শাষণ অব াহত রাখেত হেল এ অ ল, এ অ েলর 
জনবসিত, এ অ েলর জীবনযা া, এ অ েলর দাির , নানা ধরেনর অপরাধ বণতা ও যু -িব হ স েক জানা েয়াজন। য 
জনেগা ীেক শাসন করা হেব তােদর যিদ না জানা যায় তাহেল শাসনকম অব াহত রাখা স ব নয়। এ কারেণই আমরা দিখ তৎকালীন 
ইংেরজ অিফসাররা অেনক মলূ বান িতেবদন এবং অনুস ানী তথ সাম ী সং হ কেরেছ। এ েলা ইংেরজ সরকার মুি ত আকােরও 

কাশ কেরেছ। 

এ েলা ঔপিনেবিশক আমেলর ইিতহাস গেবষণার জন  মলূ বান উপাদান। এভােব ভারতীয় সমাজ তথা াচ  সমাজেক জানেত িগেয় 
ােনর একিট নতুন শাখা সৃি  হল। এিট ‘ াচ িবদ া’ বা Orientalism নােম পিরিচত। আজ কথায় কথায় হাজার বছেরর বাঙািলর 

কথা বলা হয়। িক  হাজার বছেরর বাঙািলেক জানার এবং তার তমসা  অতীতেক বাঝার জন  য়াস কাথায়? কােনা িভনেস  
ি থেক আজকাল িক আর দখা যায়? সরকার মগা েজে  অেনক টাকা ঢালেছ। এ অেথর একটা উে খেযাগ  অংশ য অপচয় ও 
নীিতেত হািরেয় যাে  তা তা বািলশকা সহ নানা কাে   হেয় গেছ। যিদ এ অেথর িকছুটা গণপাঠাগার উ য়ন এবং িশ , 

িকেশার ও ত ণেদর মেধ  পাঠাভ াস গেড় তুলেত ব বহার করা হেতা তাহেল সামািজক অব য় াস করা স ব হেতা। 

আব ল কিরম সািহত িবশারদ িছেলন ই েপ র অফ ুলস অিফেসর একজন করিণক। তার কােছ তার দফতেরর অধীন এলাকার 
অেনক মানুষ আসত ুেলর িবিভ  সমস া িনেয়। িতিন বলেতন, আিম আপনার কাজিট কের িদেত পাির একিট িবেশষ শেত, যিদ 
আপিন আপনার এলাকা থেক িকছু পুরেনা পুঁিথ সং হ কের আমার জন  িনেয় আসেত পােরন। 

জন িত আেছ, আব ল কিরম সািহত িবশারদ এভােব ৭ হাজার পুঁিথ সং হ কেরিছেলন। এভােবই লাকচ ুর সামেন এেসিছল 
মধ যুেগর বাংলা সািহেত র অমূল  সব র রািজ। আব ল কিরম সািহত িবশারদ যিদ এমন িভ ধমী ঘুেষর আ য় না িনেতন তাহেল 
হয়েতা বাংলার মধ যুেগর পুঁিথ সািহত  আমােদর অজানাই থেক যত। ড. আহমদ শরীেফর মেতা ব ি  এসব পুঁিথর ওপর গেবষণা 
কেরই মধ যুেগর বাংলা সািহেত র  িবেশষে  পিরণত হেয়িছেলন। 
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অেনেক মেন কেরন, ই-বুক বা ই-িরডার ও ট াবলেয়ড আিব ার হওয়ার ফেল ছাপা বইেয়র কদর ফুিরেয় যােব। িক  সা িতককােলর 
জিরপ থেক জানা গেছ, ছাপা বইেয়র জনি য়তা ইেলক িনকভােব সংরি ত বইেয়র তুলনায় অেনক বিশ। বইেক জনি য় করার জন  
রা ীয় আনুকূল  খুবই েয়াজন। নরওেয়েত যিদ কউ বই ছােপ তাহেল সরকার এর ১ হাজার কিপ িকেন সারা দেশর াগার েলােত 
পৗেঁছ দয়। িশ েদর বই হেল সরকার িকনেব ১ হাজার ৫০০ কিপ। 

নরওেয়র তুলনায় আমােদর দশ অেনক বিশ জনব ল। সরকার এেদেশও বই িকেন গণ াগার েলােত পাঠায়। তেব এর জন  আিথক 
বরা  খুবই অ তুল। সরকািরভােব বই কনা িনেয় রাজনীিত ও নীিত েটাই হয়। সরকার যিদ আ িরকভােব বই পড়ার আে ালনেক 
বগবান করেত চায়, তাহেল তার উিচত হেব দেশর সরা ে িমক লাকেদর িনেয় একিট কিমিট গঠন কের বই িবতরণ, াগার 

সং ার এবং হািরেয় যাওয়ার উপ ম েলা খুঁেজ বর করার দািয়  তােদর ওপর অপণ করা। এক কথায় একিট শি শালী 
পাঠাগার আে ালন অপসং ৃিতর অপেনাদন ঘিটেয় স-ুসং ৃিতর সুবাতাস ছিড়েয় িদেত পাের। 

ড. মাহবুব উ াহ: িশ ািবদ ও অথনীিতিবদ 

তথ সূ : যুগা র 
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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- মইল: 
librariansvoice@gmail.com  

 

যা 

গা 

যা 

গ 

Web Site: www.librarianvoice.org  

Email: librariansvoice@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/librarianvoice/ 

Twitter: @librarian_voice 
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স াদক ম লী 

 

শাহাজাদা মাসুদ 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  
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