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Administration
Management

(Public Management)

Library Liber
Librarium Librarie

Library UNESCO

“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” 
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White Head
“The art of administration is the direction, co-ordination and control of 

persons to achieve some purposes and objectives.”

The library administration is an interface 
specific to each library. Library administrators can access it to configure library 
settings and manage daily activities in the library.

(Maneggiare) (Manage)

Maneggiare
Manage 

J.N. Schulze –“Management is the force which leads, guides and directs an 
organisation in the accomplishment of a pre-determined object..”
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Library management is a sub-discipline of institutional management 
that focuses on specific issues faced by libraries and library management 
professionals.

Industrial and general administration
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লাই িরয়ানেদর মবধমান ভূিমকা :  

কীভােব পিরবতন হে ছ নতৃলাই িরর ? 
 

আ ু াহ আল মাহমুদঃ  
ঐিতহািসকভােব, লাইে িরর কাজ িছল তথ  িনেয় এবং লাইে িরয়ানরা িছেলন সই সব তেথ র র ক। িক  এখন 
সমেয়র পিরবতন হেয়েছ এবং তেথ  েবেশর মাধ েম এেসেছ ব াপক পিরবতন। িডিজটাল যুেগর আিবভােব তথ  
ও ােন েবশ আরও সহজলভ  হেয় উেঠেছ।  

লাইে িরর কমপিরিধেত পিরবতেনর সােথ সােথ লাইে িরয়ানেদর ভূিমকােতও এেসেছ পিরবতন। বতমােন 
লাইে িরয়ানরা চনা গি  পিরেয় িনেজেক সমাজ কম  ,িশ ক ,  কিমউিন  ফ ািসিলেটটর এবং এমনিক সাশ াল 

তুলেছন  িমিডয়া মােকটার িহেসেবও পিরিচত কের ।  

  
 

লাইে িরয়ানেদর জন  নতুন চ ােল  

িডিজটাল পা র এবং ভা ােদর ত াশার পিরবতন অেনক ে  পিরবতন এেনেছ এবং লাইে িরও এর 
ব িত ম নয়। লাইে িরয়ানেদর কােজর পিরিধ এখন তােদর গতানুগিতক কােজর পিরিধর বাইেরও িব ৃত হেয়েছ।   

লাইে ির েলা অেনেকর জন  সামািজক যাগােযােগর  ক িব  ুিহেসেব কাজ করেছ, িবেশষত যারা সামািজক 
িবি তায় ভুগেছন। ২০২০ এবং ২০২১ এর লকডাউেনর সময় যখন লাইে ির েলা ব  হেয় যায়, তখনও িকছু 
লাইে িরয়ান তােদর জায়গা থেক িবক  উপােয় পাঠক সবা িদেয় গেছন।  

তেথ র অবাধ বােহর এই সময় ভুয়া খবর বা ভুল তথ  এক  বড় সমস া হেয় দঁািড়েয়েছ। িবেশষ কের কািভড-
এর ভয়াবহতার সময় এই সমস া আমােদর চােখ আঙুল িদেয় দিখেয় িদেয়েছ। তাই িমিডয়া িলটােরিসর মেতা  ১৯

িবষয় েলা এখন আরও যৗি ক হেয় উেঠেছ।  আর এখােনই লাইে িরয়ানেদর ভূিমকা আরও পূণ হেয় 
উেঠেছ।  

 

আগামীকােলর লাইে িরয়ান নতৃ  

অন ান  িডিসি েনর মেতাই লাইে ির সােয়  া াম েলাও কান পশাগত নতৃে র িশ ণ দান কের না। 
িশ েণর ব ব া করা য কান পশারই অিবে দ  হওয়া উিচত, যােত পশাজীবীরা আগামীিদেনর পশাগত 

পিরবতন এবং চ ােল েলার সােথ িনেজেক ভােলাভােব মািনেয় িনেত পােরন।  

যিদও লাইে ির পশা র পিরবতন হেয়েছ বা হে  অত  ধীর গিতেত তবুও পিরবতন অবশ াবী। আেমিরকান 
লাইে ির অ ােসািসেয়শন (এএলএ) িকছু লাইে িরয়ান-সংি  নতৃ  িবষয়ক কাস দওয়া  কেরেছ।  
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ি টন পাবিলক লাইে িরেত পিরচালক লসিল বাগার লাইে ির কাঠােমার আমূল পিরবতন এেন বশ সাড়া ফেল 
িদেয়িছেলন। িতিন লাইে িরেত এক  কিফ শপ এবং া বয় েদর জন  কমসূচীর আেয়াজন কেরন। এছাড়া ২০১৬ 
সােল রা পিত িনবাচেনর িদন লাইে ির  সারারাত খালা হেয়িছল এবং সই সােথ একজন রাজৈনিতক িবে ষক 
ারা পিরচািলত এক  িনবাচনী আেলাচনার ব ব াও করা হয়।   

বাি েমােরর জনস হপিক  ইউিনভা স  েত অবি ত শিরডান লাইে ির  আমলাতে র পিরবেত উেদ া া সং ৃ িতর 
চার করার এক  যুগা কারী পদে প নয়। সম  েরর কমচারীেদরেক অথ-উৎপাদনকারী ক িলর জন  

তােদর ধারণা জমা িদেত উ সািহত করা হয় এবং বেছ নওয়া ক িলর জন  অথ দান করা হয়।  

িকছু লাইে ির তার কিমউিন র া  এবং সু তার ে  িবিশ  ভূিমকােক পালন কেরেছ। যু রােজ  লাইে ির িল 
িবি তা এবং একাকীে র িব ে  সি য়ভােব কাজ করেছ।  তারা এমন া াম চালু করেছ যা বয়  
পৃ েপাষকেদর একি ত করেছ এবং িশ েদর সা রতা চার করার সময় িপতামাতােদর মেধ  সামািজক সংেযাগ 
তির করেছ। িকছু লাইে ির এমনিক পাবিলক িলিভং ম এবং উ ু  সামািজক ান িহেসেব িনেজেক িত া 

কেরেছ।  

 

একুশ শতেকর লাইে িরঃ এক  পিরব ত ত িত ান  

আমরা য িবে র মেধ  বাস করিছ তার িত  িদকই ই ারেনেটর ারা কম-েবিশ ভািবত হেয়েছ এবং তেথ র 
উ ু  আদান- দান সহজতর হেয়েছ। লাইে িরয়ানরা যিদ এই পিরব ত ত পিরি িতর সােথ িনেজেক মািনেয় িনেত 
স ম হন তাহেল তাহেল এেকক  লাইে ির হেয় উঠেব সামািজক সংেযাগ, িশ া এবং পিরবতেনর ক ল।  

এই পিরবতেনর ি য়া  অবশ ই সহজতর নয় তেব এটা অবশ াবী। িক  লাইে ির েলা একবার এই পিরব ত ত 
চ ােলে র সােথ মািনেয় িনেত পারেল এই পশার , ব াপকতা এবং ভাব ব াপকভােব বৃি  পােব।  

সূ ঃ স িরডার গ  

ািফ ঃ ি  িপক  

ি য় পাঠক, লাইে িরয়ান ভেয়েস িলখুন 
আপিনও। পািঠেয় িদন আপনার াগােরর 

সংবাদ। িলখেত পােরন াগার পশা 
স পিকত কান মৗিলক ব ও।  

 
লখা পাঠান এই িঠকানায়  

librariansvoice@gmail.com  
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জাতীয় াগার ও আকাইভস কতৃক আধুিনক াগার ব ব াপনা বিসক 

কাস -১০ম ব াচ ২০২১ ও আমার ব ি গত অিভ তা 

মাঃ   ঈদ-ঈ- আিমন 

স াদনা পষদ সদস  

 

জাতীয় াগার  ও আকাইভস কতৃক আেয়ািজত ১০ িদনব াপী আধুিনক াগার ব ব াপনা বিসক কাস িশ ণ   

গত ১৯-৩০ িডেস র অনুি ত হয়। সং ৃ িত িবষয়ক ম ণালেয়র িতম ী ক এম খািলদ িশ ণ র এর উে াধন 

কেরন। িশ ণ কাস  ধু ােসর মেধ  সীমাব  না রেখ  পার িরক মত িবিনমেয়র মাধ েম ান অজন করার 

সুেযাগ দওয়া হয়।   

 

িশ েণর অংশ িহেসেব কেয়ক  লাইে ির ও িত ান পিরদশন করা হয় যমন শর-ই-বাংলা কৃিষ িব িবদ ালয় 

লাইে ির, ব া ডক, মুি যু  জাদঘুর, জাতীয় াগার ও আকাইভস । এই পিরদশেনর মাধ েম িশ ণাথ েদর 

জানার পিরিধ বেড়েছ, সবার মান উ য়ন ও সবা সহজীকরেণর িবিভ  িবষেয় ান অজন করার সুেযাগ হেয়েছ ।  

াগার িব ানেক বলা হেয় থােক –Library is a growing Organism । এই িশ েণর মাধ েম পশাজীবীরা নতুন 

উদীয়মান িকছু ধারণার সােথ আরও  ান লাভ কেরন যমন  Promotion of Service, Open Access , 

Information Literacy, Plagiarism , E-Book, Digital Library,  4IR(4th Industrial Revolution).   

 জাতীয়   াগার  ও আকাইভস কতৃক এই  কাস  পিরচািলত হেয়েছ এক  সুদ  ব ব াপনার মাধ েম । কাস 

এর সম য়কারী জাতীয় াগার ও আকাইভস এর িচফ িববিলও াফার/ উপপিরচালক জনাব মাঃ জামাল উি েনর 

সুদ  নতৃে  পুেরা িশ ণ  পিরচািলত হয়।  

ানিভি ক সমাজ িনমােণ জাতীয় াগার  ও আকাইভস এর এই উেদ াগেক সাধুবাদ জানাই।  

িবিভ  িত ান থেক যমন ঢাকা 

িব িবদ ালেয়র িশ ক, ধানম ীর 

কাযালেয়র লাইে িরয়ান, বাংলােদশ 

ব াংক যু  পরচালক-(লাইে ির) , শর-

ই-বাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয়র 

লাইে িরয়ান, জাতীয় িব িবদ ালেয়র 

ডীন,  জাতীয়  কিব কাজী নজ ল 

িব িবদ ালেয়র অিতির  লাইে িরয়ান, 

জাতীয়   াগার  ও আকাইভস থেক 

অেনক দ  পশাজীবী তােদর পশাগত 

ান ও অিভ তা তুেল ধেরন কেরন ।   
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ইনফরেমশন সােয়  অ া  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ, রাজশাহী িব িবদ ালয় 

ওিরেয়ে শন ও নবীন বরণ অনু ান 
 

 
 

সামসুন নাহার  

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর ২৯ তম ব ােচর নবীন 

িশ াথ েদর ওিরেয়ে শন াস ও নবীন বরণ অনু ান গত ২১ িডেস র ম লবার এক আড় র অনু ােনর মধ  িদেয় 

অনিু ত হেয়েছ।  

সকাল ১০টায় উপাচায েফসর গালাম সাি র সা ার ও উপ-উপাচায েফসর মাঃ সুলতান-উল-ইসলাম িবিভ  

িবভােগর ১ম বেষর াস পিরদশন কেরন। সই সুবােদ িতিন ISLM িবভাগও পিরদশন কেরন।  

িবভােগর সকশন অিফসার জনাব রজাউল ইসলাম খ কার বেলন, স ান ১ম বেষর ১ম সিম ােরর 

ওিরেয়ে শন াশ  হেয়েছ। এ বছর ভ ত  হেয়েছ ৭৪ জন িশ াথ ।  

বলা ১১ টায় রবী নাথ ঠাকুর একােডিমক ভবেনর ১৫১ ন র কে  িশ াথ রা উপি ত িছেলন। এ সময় িবভােগর 

সভাপিত জনাব এ ক এম ইয়ািমন আলী আকে র সভাপিতে  অনু ােন ায় সকল িশ কই অনুে রণামূলক 

ব ব  রােখন। অনু ান স ালনায় িছেলন িবভােগর িশ ক মাঃ আরমান হােসন। অনু ােন নবীন িশ াথ েদরেক 

িবভােগর প  থেক এক  কের ফাইল, কলম, খাতা, িসেলবাস এবং রজনীগ া ি ক দওয়া হয়। সােথ িছল 

হালকা না ার ব ব া।   
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রাজধানী ঢাকার থম পাঠাগার কান ? 

 

কেরানার কারেণ লাইে ির র অব া আেগর চেয় আরও খারাপ। যার ফেল এখন আর খােল না লাইে িরর দরজা। 

ধুমা  পাঠক এেলই খুেল দওয়া হয়। রাজধানীর জগ াথ িব িবদ ালেয় পিরেয় ঢাকা কেলিজেয়ট ু ল। এ  পিরেয় 

যেতই বাংলােদশ া  সমাজ। এখােনই অবি ত রামেমাহন রায় লাইে ির। ১৮৬৯ সােল া  মি র িত ার সময়ই 

া  সমােজর তৎকালীন সাধারণ স াদক অভয় চ  দাশ মি র ভবেন রাজা রামেমাহন রায় লাইে ির িত া কেরন। 

১৮৭১ সােলর ১৮ জানুয়াির ি তল ভবন তির কের সখােন িত া কেরন পাঠাগার । তা এখন আর সখােন নই। 

ভবন  অত  ঝঁুিকপূণ হওয়ায় রাজা রামেমাহন রায় পাঠাগার সখান থেক সিরেয় আবারও মি র ভবেন নওয়া 

হেয়েছ।  

১৯২৬ সােল এখােন এেসিছেলন কিব  রবী নাথ ঠাকুর। দীঘ সময় এ পাঠাগাের সময় কা েয়িছেলন ানতাপস 

ও ব  ভাষািবদ ড. মুহ দ শহীদু াহ। িবখ াতজনেদর মেধ  আরও এেসিছেলন কিব বু েদব বস,ু অধ াপক মুহা দ 

আবদলু হাই, কাজী মাতাহার হােসন, বগম সুিফয়া কামাল, কিব শামসুর রাহমান। 

১৯২৪ সােল পসী বাংলার কিব জীবনান  দাশ এখােনই লাবণ  ে র সে  িববাহ ব েন আব  হেয়িছেলন। এই 

পাঠাগােরর সে  যু  িছেলন জীবনানে র মা কিব কুসুমকুমারী দবীও। 

১৯৭১ সােল মুি যুে  ভয়াবহভােব িত  হয় পাঠাগার । এখােন পািক ািন হানাদার বািহনী তােদর ক া  িত া 

কেরিছল। লুট হেয় যায় শত বছেরর পুরেনা মূল বান নিথপ , সামিয়কী ও বই। এর আেগ পাঠাগােরর সং েহ িছল 

ায় ৩০ হাজার বই। িকছু বই িছল এেকবােরই দলুভ। স সময় িতিদন গেড় ১০০ থেক ১৫০ পাঠক এই পাঠাগাের 

আসেতন। 

াধীনতার পর আবার পাঠাগার  চালু করা হয়। স থেকই পাঠাগার র ভ  দশা । রামেমাহন রায় পাঠাগােরর 

মূল ি তল ভবন  জরাজীণ হেয় পেড়িছল। যেকােনা সময় রা ার ওপর ধেস পড়েত পাের— এ আশ ায় রাজধানী 

উ য়ন কতৃপ  (রাজউক) ২০০৪ সােলর ১৯ এি ল ৭ িদেনর মেধ  ভবন  ভেঙ ফলার িনেদশ দয়। 

২০০৫ সােল তৎকালীন া  সমােজর আচায ও াি  ােণশ সমা ার উ  আদালেত িরট কের ঐিতহ বাহী এ 

ভবন েক পুরাকী ত  িহেসেব তািলকাভুি র আেবদন কেরন। পাশাপািশ সং ৃ িত ম ণালেয় একই দািব জািনেয় 

আেরক  আেবদন করা হয়। ম ণালেয়র িনেদেশ ত  অিধদ র ২০০৯ সােল এক িতেবদেন বেল, পুরাকী ত   

রাজধানী ঢাকার থম পাঠাগার কান ? এর 

উ ের বিশরভাগ মানুষই বলেবন, নথ ক 

হল লাইে ির। িক , এ  িত ার ১৩ বছর 

আেগ িতি ত হয় রামেমাহন রায় লাইে ির। 

কােলর িববতেন এ  এখন হািরেয় যেত 

বসেছ। 

ধুেলার আ রণ জেমেছ লাইে িরর বইেয়র 

পাতায়। জরাজীণ বই েলার বঁাধাইও ছুেট 

যাে । মূল ভবন ও এখন পিরত ।  

জােনন  িক?  
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আইেনর আওতায় এ িনদশন  াচীন কী ত  িহেসেব গণ  করা যায় না। তা ছাড়া ভবন  পুরাকী ত  িহেসেব সংর েণরও 

উপেযাগী নয়। 

তেব একই বছর অিবভ  ঢাকা িস  করেপােরশন জানায়, রাজউেকর করা ঢাকার ঐিতহািসক ও না িনক াপনার 

তািলকার ৯৩  াপনার মেধ  এই পাঠাগার ও রেয়েছ। সজন  রাজউেকর নগর উ য়ন কিম র অনুেমাদন ছাড়া 

তািলকাভু  াপনার আংিশক িকংবা স ূণ অপসারণ, পুন ন মাণ ও ও পিরবধন করা যােব না। 

বতমােন া  মি র ভবেনর দাতলার এক  অংেশ চালু রেয়েছ পাঠাগার । নড়বেড় কােঠর পাটাতন আর অ শ  

খাড়া স িড় পিরেয় ঢুকেত হয় সখােন। িদেনর বলােতও আেলা না ালােল নজের পেড় না কােনা িকছুই। 
 

১৯২৬ সােল এখােন এেসিছেলন কিব  রবী নাথ ঠাকুর। দীঘ সময় এ পাঠাগাের সময় 

কা েয়িছেলন ানতাপস ও ব  ভাষািবদ ড. মুহ দ শহীদু াহ। িবখ াতজনেদর মেধ  আরও 

এেসিছেলন কিব বু েদব বস,ু অধ াপক মুহা দ আবদলু হাই, কাজী মাতাহার হােসন, বগম 

সুিফয়া কামাল, কিব শামসুর রাহমান। 

১৯২৪ সােল পসী বাংলার কিব জীবনান  দাশ এখােনই লাবণ  ে র সে  িববাহ ব েন আব  

হেয়িছেলন। এই পাঠাগােরর সে  যু  িছেলন জীবনানে র মা কিব কুসুমকুমারী দবীও। 

 

সখােন েবশ করেতই চােখ পেড় মহ ষ  দেব নাথ ঠাকুর, রাজা রামেমাহন রায়, রবী নাথ ঠাকুেরর ছিব। আরও 

আেছ কাজী নজ ল ইসলাম, জীবনান  দাশ, ঈ রচ  িবদ াসাগর, জসীমউদ ্দীন ও সুিফয়া কামােলর মেতা বেরণ  

সািহিত কেদর আেলাকিচ । নজর কাড়েব দয়ােল টািঙেয় রাখা িবে র বড় বড় সব লাইে িরর আেলাকিচ ও। 

বতমােন পাঠাগার েত ৫০০ থেক ৬০০ বই আেছ। এর মেধ  উে খেযাগ  হেলা িব বাণী কািশত মহাভারেতর ২১ 

পব, িব ভারতী কািশত রবী  রচনাবলী, া  ধমিভি ক ায় সব বই, রাজা রামেমাহন, ামী িবেবকান  রচনাবলী, 

আেছ সব পিব  ধম ও। 

পাঠাগার র িবষেয় কথা হয় বাংলােদশ া  সমােজর সাধারণ স াদক রণবীর পাল রিবর সে । িতিন বেলন, '২০০৪ 

সাল থেক এ ভবন ঝঁুিকপূণ হওয়ায় পাঠাগার  ব  হেয় যায়। ায় ১০ বছর ব  থাকার পর ২০১৪ সােল মি র ভবেন 

আবারও চালু হয় পাঠাগার । িক , পাঠাগােরর আেগর স জৗলুস নই। পাঠক না পাওয়ায় আবারও ব  কের দওয়া 

এ ।' 

িতিন আরও বেলন, 'কেরানার কারেণ এখােন পাঠেকর সংখ া অেনক কেম যায়। বতমােন পাঠক আসেল আমরা 

লাইে িরর দরজা খুেল িদই। তেব এখন আর সাধারণ পাঠকরা আেসন না। ঢাকা িব িবদ ালয়, জগ াথ িব িবদ ালেয়র 

িশ ক-িশ াথ  ও এিশয়া ক সাসাই র গেবষকরাই মূলত এখােন আেসন। 

এখনও য কউ চাইেল পাঠাগার েত েবশ করেত পােরন, বই পড়েত পােরন।  

 

সূ : দ া ডইিল ার 

 

|১৫ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

 


