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আেছা দ য়র আিঙনায় 

িমজা মাহা : রজাউল ইসলাম ারক  
 

লাইে িরয়ান ভেয়েসর থম কাশনা  

মাড়ক উে াচন অনু ােন উপি ত িছেলন হা ানী পাবিলশােসর কাশক ও ািধকারী 
জনাব গালাম মা ফা, ারক া র দইু স াদক জনাব এ ক এম মিফজরু রহমান এবং 
জনাব কনক মিন ল ইসলাম।  

অনু ােন উপি ত িছেলন দেশর বীণ পশাজীবী, িশ ক, গেবষক ও িশ ািবেদরা। 
অনু ােন িমজা মাহা: রজাউল ইসলােমর পিরবােরর সদস রাও উপি ত িছেলন।   

অনু ােন অিতিথবৃ  িমজা মাহা: রজাউল ইসলােমর ৃিতচারণ কেরন এবং াগার 
পশায় তঁার অবদােনর কথা স ায় রণ কেরন। ব ারা লাইে িরয়ান ভেয়েসর এই 

উেদ ােগর ভূয়সী শংসা কেরন এবং ভিবষ েতও ড. রজার মেতা িথতযথা পশাজীবীেদর 
এমন ারক ে র কাশনা অব াহত থাকেব বেল আশা কাশ কেরন।  

উে খ  াগার পশা স ক ত আরও বশ কেয়ক  বই কােশর উেদ াগ হণ কেরেছ 
লাইে িরয়ান ভেয়স। খুব িশগিগরই এই উেদ াগ েলা আেলার মুখ দখেব বেল জািনেয়েছন 

কাশনা সংি রা।  

বাংলােদেশর খ াত াগার ও তথ  িব ানী য়াত ড. 
িমজা মাহা: রজাউল ইসলামেক িনেয় ারক  ‘আেছা 

দেয়র আিঙনায়’ কািশত হেয়েছ। গত ২৬ ফ য়াির 
িবকাল পঁাচটায় বাংলা একােডিমর নজ ল মে  র 
মাড়ক উে াচন করা হয়। এটাই লাইে িরয়ান ভেয়েসর 
থম কাশনা উেদ াগ।  
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লাইে ির শ  আমােদর কােছ ব ল পিরিচত ও চিলত এক  শ । আমরা সবাই এই শ  

ব বহার কির িক  শ র সিঠক অথ জািন না। সিত  বলেত কী - লাইে ির বলেত কান 

িত ান েলােক বুঝায় বা এই িত ান েলার কাজ কী আমােদর অিধকাংশই তা জািন না। 

যার ফেল আমরা শ র অপ েয়াগ কির। যমন আমােদর সমােজ লাইে ির বলেত এমন 

িত ানেক বুঝােনা হয় যারা বই ও শনাির মালামাল কনা- বচা কের। আবার লাইে ির 

বলেত অেনেক িশ া িত ােনর অিফসক ও বুেঝ থােকন। কউ কউ মেন কেরন িকছু বই 

একসােথ জমা কের রাখেলই স  লাইে ির। অেনেক আবার আরও এক ধাপ এিগেয় বই 

সং া  যেকান িত ানেকই লাইে ির িহেসেব জােন। আসেল এর কান ই সিঠক নয়, 

এ েলা িনছক ভুল ধারণা।  

লাইে ির (Library) এক  ইংেরজী শ  বাংলায় যার আিভধািনক অথ হেলা াগার বা 

পাঠাগার। আর পিরভাষায়- য িত ান েলা ােনর িবিভ  উৎস তথা বই, অিভধান, 

িব েকাষ, সংবাদপ , সামিয়কী, িতেবদন, ছিব, ম াপ, ামাণ িচ  ইত ািদ সং হ, 

ি য়াকরণ, সংর ণ, র ণােব ণ কের এবং সবা হীতােদর জন  পাঠ-সুিবধা, ধার, 

গেবষণা, রফাের , Indexing, Abstracting সহ িবিভ  সবা দান কের তােকই লাইে ির 

বা াগার বেল।  

লাইে ির বা াগার ধানত চার কােরর হেয় থােক যমন : ১. জাতীয় াগার (National 

Library) ২. গণ াগার (Public Library) ৩. িশ ায়তিনক াগার (Academic Library) 

৪. িবেশষ াগার (Special Library)। তাছাড়া ব ি  ও পািরবািরক উেদ ােগও াগার 

পিরচািলত হয়। আবার ধরেণর িবেবচনায় উপেরর েত ক  লাইে িরেকই কেয়ক ভােগ 

িবভ  করা  যায়। যমন : ১. থাগত লাইে ির (Traditional Library)  

লাইে ির মােন বইেয়র দাকান : 
একিট চিলত া  ধারণা 

সা াদলু কিরম 
 

মূল ব  

০৪ 
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 ২. ই-লাইে ির (E-Library) বা িডিজটাল লাইে ির 

(Digital Library) ইত ািদ।  

এখন ভাবতই  হেব, তাহেল লাইে ির বলেত 

আমরা সাধারণত য িত ান েলােক বুিঝ স েলা 

আসেল কী? হঁ া, স েলা মূলত  বা বই িবপিণ 

(Book Shop) অথবা শনাির দাকান যারা বই, 

খাতা, কলম ও অন ান  শনাির মালামাল য়-

িব য় বা িবপণন কের। মজার িবষয় হেলা এই 

িত ান েলােক আমরা Library বলেলও পাঠাগার বা 

াগার বলেত িক  ঘার আপি  কির। যিদও 

Library শে র বাংলা পিরভাষা হেলা াগার বা 

পাঠাগার।  

লাইে ির ও -িবপিণর মেধ  সু  িকছু পাথক  

রেয়েছ। যমন: 

 লাইে িরর মূল উে শ  হেলা- ানচচা ও 

গেবষণায় সহেযািগতা, তথ  সরবরাহ, পাঠাভ াস 

তিরেত উ ু করেণর মাধ েম সু  িবেনাদেন 

উৎসাহ দান। অন িদেক -িবপিণর মূল 

উে শ ই হেলা িবপণন বা বািণজ । 
 

 লাইে িরর ধানতম কাজ হেলা- ােনর িবিভ  

উৎস তথা বই, অিভধান, িব েকাষ, সংবাদপ , 

সামিয়কী, িতেবদন, ছিব, ম াপ, ামাণ িচ  

ইত ািদ সং হ, ি য়াকরণ, সংর ণ, 

র ণােব ণ করা এবং সবা হীতােদর উপেযাগী 

কের উপ াপন করা। অন িদেক -িবপিণর 

কাজ হেলা তােদর চািহদা মাতােবক বই, খাতা, 

কলম ও অন ান  শনাির মালামাল য়-িব য় 

বা িবপণন করা। 

ঔষেধর দাকানেক 
(Medicine Shop) 

হাসপাতাল (Hospital) বলা 
যমন িব াি  িঠক 

একইভােব বইেয়র 
দাকানেক লাইে ির বলাও 

িনছক া  ধারণা। একজন 
ঔষধ িবে তােক ডা ার 

বলা যমন হাস কর তমিন 
বইেয়র দাকিনেক 

লাইে িরয়ান সে াধেন 
আখ ািয়ত করাও িনতা ই 

অ তা। এরপরও যিদ কউ 
বইেয়র দাকানেক লাইে ির 
বলেত চান তােদরেক বলব - 

ভুল করা দােষর িকছু নয় 
িক  ভুেলর উপর িতি ত 

থাকা দূষণীয়। 

 

০৫ 
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০৬ 

 লাইে ির পিরচালনার জন  িকছু আইন-কানুন, িবিধ-িবধান, নীিতমালা অনুসরণ 

করেত হয় যখােন -িবপিণর ে  এরকম কান িবিধব  িনয়ম-কানুন নই।  
 

 লাইে িরেত যারা কাজ কেরন তােদরেক াগার ব ব াপনা (Library 

Management) িবষেয় ািত ািনক িশ া/িড ী (িপএইচিড, এমিফল, এমএ, 

িবএ, িপিজিড ইত ািদ) অজন করেত হয়। অন িদেক  িবপিণেত কাজ করেত 

এরকম িবেশষ কান িড ীর েয়াজন নই। 
 

 এক কথায়-  িবপিণ হেলা বই ও অন ান  িশ ােপাকরণ িবপণন ক  আর 

লাইে ির হেলা বই ও িবিভ  পােঠাপকরণ সংর ণাগার। 

 

পাঠক এখন িন য়ই  করেবন য, এই িবষয় েক অযথাই এেতা র  দােনর 

কারণ কী? বইেয়র দাকান বা শনাির দাকানেক লাইে ির বলেল কী এমন িত? 

এর উ ের আিম ধু এতটুকুই বলব - বাঘ ও িবড়াল, লবণ ও িচিন, ঔষধ ও গরল 

ইত ািদ যমন দখেত একই রকম মেন হেলও েত েকর রেয়েছ ত  পিরিচিত 

অনু পভােব বাহ  দৃ েত বইেয়র দাকান ও লাইে ির একই রকম মেন হেলও উভেয়র 

ল -উে শ  ও কাযাবিলর মেধ  রেয়েছ িব র ফারাক। যােদর মেধ  তালেগাল 

পাকােনার কান সুেযাগ নই। তাছাড়া ঔষেধর দাকানেক (Medicine Shop) 

হাসপাতাল (Hospital) বলা যমন িব াি  িঠক একইভােব বইেয়র দাকানেক লাইে ির 

বলাও িনছক া  ধারণা। একজন ঔষধ িবে তােক ডা ার বলা যমন হাস কর 

তমিন বইেয়র দাকিনেক লাইে িরয়ান সে াধেন আখ ািয়ত করাও িনতা ই অ তা। 

এরপরও যিদ কউ বইেয়র দাকানেক লাইে ির বলেত চান তােদরেক বলব - ভুল করা 

দােষর িকছু নয় িক  ভুেলর উপর িতি ত থাকা দষূণীয়। 

 

সা াদলু কিরম 
লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, শরপুর, 

 ই- মইল : sazzad.karim70@gmail.com 
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চতুথ িশ  িব েবর স াব  চ ােল  মাকােবলা 

ও স াবনা কােজ লাগােত াগােরর ভূিমকা 
শখ আল আিমন 

চতুথ িশ  িব ব শ  জনি য়তা পায় ১৮৫২ সােল। যিদও শ  একজন  াে র লখক ব বহার 

কেরিছেলন। িক  আরন  টেয়নিব নােম  একজন ইংেরজ লখক (িযিন মূলত অথৈনিতক ইিতহাসিবদ 

িহেসেব পিরিচত)  তার লখা "বৃেটেনর অথৈনিতক উ য়ন ১৭৬০ থেক ১৮৪০" এর মাধ েম িশ  

িব েবর ধারণা  জনি য়তা পায়। 

চতুথ িশ  িব ব শ েক খবু সাধারণভােব বলেল বলা যায় য, "কৃিষ ও  হ িশ  সং া  পণ সমূহেক 

কল- কারখানার মাধ েম য়ংি য়ভােব তকরেণর ি য়ােক বাঝায়"। িক  শ টা কৃিষ কােজর 

সােথ স ৃ  থাকেলও বতমােন এর ধারণা ব াপক ও িব ৃত। আধুিনক সভ তার বলেত গেল পুেরা 

পিরবতন হেয়েছ এই িব েবর অবদান এর ফেল। 

সভ তার উ য়েনর পথেরখা মূলত িনেদিশত হেয়েছ কৃিষে ে  যুি র ব বহােরর ফেল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

িশ িব েবর বিশ ঃ 

িশ  িব েবর বিশ  সমূহ জানা থাকেল িশ িব ব বলেত কী বাঝায় সটা আেরা পির ার হেব। 

িশ িব েবর ধান চার  বিশ  িবদ মান-  (১) যুি গত পিরবতন, (২) আথসামািজক পিরবতন, 

(৩) সাং ৃ িতক পিরবতন ও (৪) দ তাগত পিরবতন। িশ িব েবর মূল পিরবতন এেসেছ মূলত 

যুি গত পিরবতেনর ফেলই। এর ফেল আথসামািজক সাং ৃ িতক পিরবতন সািধত হেয়েছ। লাহা ও  

 

ািফ ঃ ি  িপক ডট কম  

মতামত  
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 ই ােতর ব বহার,  খিনজ স দ আহরণ, িবদু েতর ব বহার ও িবিভ  বদু িতক সর ামািদর আিব ার, 

যানবাহন ইি েনর আিব ারক, যাগােযাগ ব ব ার উ য়েনর মাধ েম (িবেশষ কের টিলেযাগােযাগ) 

ইত ািদ স ব হেয়েছ এই চতুথ িশ িব েবর ফেল। 

 

চতুথ িশ  িব ব এর ধাপসমূহঃ 

সংে েপ বলেল ১৭৬০ থেক ১৮৪০ সােল বৃেটেন থম িশ িব ব  হয়। থম িশ িব ব  হয়  

দ  িমকেক কােজ লাগাবার বণতা, টুিকটািক মিশেনর ব বহােরর মাধ েম। ি তীয় িশ  িব ব  

হয় উিনশ শতক থেক িবশ শতেকর মেধ । এর এক  বিশ  হেলা িবশ শতেকর মধ ভােগ যৗথ বা 

অংিশদাির  ব বসা পিরচালনা, পণ সমূহ িবিভ  দেশ পাঠােনা ইত ািদ এ অংেশর অ ভু ।  তৃতীয় িশ  

িব ব িবিভ  আিব ােরর ফেল রাি ত হয়। ফ া িরেত কি উটােরর ব বহার, দদুা  গিতেত 

আবহাওয়ার পূবাভাস, স ােটলাইেটর ব বহার অ ভু  করা যায় তৃতীয় িশ  িব েবর মেধ ।  চতুথ 

িশ িব েবর অন তম বিশ , আ িফিশয়াল ইে িলেজ  ই ারেনট (AI) , ই ারেনট অফ িথংস 

(IOT) ই ারেনট অব িসে েম (IOS)র ব বহার। 

 

চতুথ িশ িব েবর সােথ াগােরর স ৃ তাঃ 

াগাের উ য়েনর ইিতহােসর িদেক তাকােল আমরা সহেজই অনুধাবন করেত পাির, াগােরর উ য়ন 

সািধত হেয়েছ যুি র হাত ধেরই। কাগেজর আিব ার মু ণ যে র আিব ার তথ  ব ব াপনার ওপর 

ব াপক ভাব ফেল। তথ  স দ উ য়ন সংর ণ ও িবতরণ  যুি র ব বহার সহায়তা ছাড়া স ব 

নয়। 

তেব আমরা এখনও অেনেকই বুঝেত পািরনা, িশ িব েবর অ গিতেত াগােরর উপর িকভােব ভাব 

ফেল? এবং িশ িব েবর সােথ াগারেক এবং াগািরকেক িকভােব সম য় করা যায়? িবষয়  

িনেয় াগার জগেত উে খেযাগ  কান িরসাচ করা হয়িন। 

এ  বুঝেত হেল আমােদর গত অধশতেক াগার জগেত  িক িক পিরবতন হেয়েছ সই ইিতহাস জানা 

েয়াজন। 

লুইেসর ( Lewis) তথ ানুসাের - থমত, াগার য়ংি য়ভােব সবা দওয়ার বণতা থেক মিশন 

িরেডবল ক াটালগ ( MARC)  এবং অনলাইন পাবিলক একেসস ক াটালগ (OPAC) এবং াগােরর 

িডিজটাল সামি ক িভিডও ছিব অিডও ইত ািদ সংর েণর মাধ েম এর উ য়ন যা া  

হয়।  ি তীয়ত,  ১৯৯০ সােলর পেরর িদেক াগাের িসিডরম, ফুল ডাটােবজ, ই ারেনট ওেয়বসাইট 

ব বহােরর মাধ েম াগােরর সবা িব ৃত হয়। তৃতীয়ত, যুি র ত অ গিতর ফেল াগােরর 

সবার িচ টাই পাে  যেত থােক। এখন িববিলওেম , ডাটা এনালাইিসস, ইত ািদর মাধ েম সবা 

দওয়া হে । 

০৮ 
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 এ পযােয় চতুথ িশ িব েবর চ ােল  স েক আেলাকপাত করবঃ 

যুি র ব বহার যমন আমােদর জীবেন এেন িদেয়েছ নানা া , িদেয়েছ গিতময়তা, তথািপ এর 

রেয়েছ িবিভ  চ ােল ও।  মাটাদােগ বলেত গেল এর চ ােল  মাকােবলা করাটাও একটা 

চ ােল ।  আমরা িতিনয়তই তথ  চুিরর ভেয় থািক। সাইবার হামলার ভেয় থািক। িকংবা দ  জনশি  

না থাকেল তথ যুি  যেপাপযু  ব বহার করেত না পারার ভেয় থািক। সুতরাং, এটা একটা চ ােল  

বেট। 

 

ধু দ  জনশি  থাকেলও এর সুফল সব সময় পাওয়া যায় না। কারণ, স দ জনশি েক 

িশ েণর ব ব া করাটাও জ ির হেয় পেড়। কারণ, যুি  িতিনয়ত আপেডট হে । আজকাল 

মানেুষর অেনক কমে  কেড় িনে  যুি । সতুরাং েফশনাল হওয়া ছাড়া উপায় নই।  আমরা 

যিদ উপেরর আেলাচনাসমূহেক  াগােরর সােথ স কযু  কির,  তাহেল দখা যােব য, এখন 

অিধকাংশ াগাের সই পুরাতন আমেলর ক াটালগ কাড নই। এখন াগাের ব ব ত হে  রিডও 
ি েকােয়ি র যুি । ব বহার করা হে  াগার ব ব াপনা সফটওয় ার ( কাহা)। আেরকটু বািড়েয় 
বলেল বলা যায়, উ ত িবে  িরসােচর কােজ াগািরকেক জানেত হয় িবগ ডাটা এনালাইিসস, 
কি উটার নটওয়া ক ং ইত ািদ। অথাৎ এসব কাজ জানা না থাকেল অদরূ ভিবষ েত াগাের  চাকির 
করা কিঠন হেব যােব। 

তেব যখােন চ ােল  থােক সখােন স াবনাও থােক। যুি র আশীবাদেক সাদের হণ করেত পারেল 

ও এর সােথ অিভেযািজত হেত পারেল এসব স াবনােক কােজ লাগােনা যায়। 

 

২০২০ সােল একটা কস ািডেত দখা যায়, যুি গত দ তা ও চতুথ িশ  িব ব স াবনােক কােজ 

লাগােত-  (১) জ ল সমস ার সমাধান, (২) ি ক াল িথংিকং, (৩) সজৃনশীল ব ব াপনা, 

(৪)  জনসংেযাগ, (৫) ইেমাশনাল ইে িলেজ  ব ব াপনা, (৬) িস াে  আসার মতা, (৭) সবা 

দােনর মানিসকতা ইত ািদ ণ থাকেল চতুথ িশ  িব েবর স াবনােক কােজ লাগােনা যােব। 

 

চতুথ িশ  িব ব ক কােজ লাগােত ও  যুি র লাগাম টেন ধরেত ও এর সােথ তাল িমিলেয় চলেত 

হেল যুি র পাশাপািশ কৗশলগত অব ান নওয়া জ রী। অন থায় িছটেক পড়ার স াবনাই বিশ। 

 

িবিভ  গেবষণায় উপর িভি  কের কৗশলগত অব ান কের চার  ভােগ ভাগ করা যায়। 

(১) সাংগঠিনক কাঠােমা পুনগঠন, (২) নয়া কাযপ িত ও কমপ া অবল ন, (৩) কায েমর 

ধারাবািহকতা ও গিতপথ ল  রাখা এবং (৪) কমপ িতর পিরবতন ও সংেশাধন। 

০৯ 
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 (১) সাংগঠিনক কাঠােমা পনুগঠনঃ সাংগঠিনক কাঠােমার পুনগঠন বলেত বাঝায় এক  াগােরর 

য সম  লাকবল রেয়েছ তােদর অিভ তা অনুযায়ী কম পুন ব ন াস। াগােরর িবিভ  সকশেন 

িবিভ  অিভ  লাকজন থাকেত পাের তােদর সম য় কের যারা অিধক ানী বা অিধক কম জানা 

স  তােদর সােথ সম য় কের যৗথভােব কাজ করা। 

 

(২) নয়া কাযপ িত ও কমপ া অবল নঃ তথ  যুি র সােথ তাল িমিলেয় চলেত গেল ও খাপ 

খাওয়ােত হেল নতুন কাযপ িত ও কমপ া অবল ন করা একা  েয়াজন। এে ে  াগার জগেত 

িক িক নতুন যুি র ব বহার হে  এবং এ েলার উপেযািগতা িবে ষণপূবক এর অিভেযাজন মতা 

কমন সটা যাচাই করা েয়াজন। 
 

(৩) কায েমর ধারাবািহকতা ও গিতপথ ল  রাখাঃ যুি র উ য়ন রাতারািত হয় না। পূেবর 

ব ব ত যুি র উ য়ন ঘেটই নতুন যুি র আিব ার হয়। সুতরাং যুি  ধারাবািহকতায় এর গিতপথ 

ল  রেখ পিরক না ণয়ন জ রী। 
 

( ৪ ) কমপ িতর পিরবধন ও সংেশাধনঃ দনি ন কােজ যুি র ব বহার কের গতানুগিতক সবা 

দানেক িবদায় জানােত হেব। াগাের বারেকাড টকেনালিজর ব বহােরর মাধ েম সহেজই এখন 

বইেয়র তথ  ার কের রাখা যায়। এভােব যুি র ব বহার কের নতুন কমপ িতর 

পিরবতন,  পিরবধন,  ও যুি র নতুন নতুন সংেযাজন ঘটােত হেব। 

 

উে িখত অনুে দসমূেহ আমরা চতুথ িশ িব েবর স াব  চ ােল  ও স াবনাসমূহ িনেয় আেলাচনা 

কেরিছ। উ  চ ােল  ও স াবনাসমূহ কােজ লাগােত াগােরর াসি কতা ও ভূিমকা কতটুকু তা 

জানার চ া করব। 

 

Michael Buckland তার Redesinging Library Service: A Manifesto ( American Library 

Association কতৃক কািশত হয় ১৯৯২ সােল) িরসাচ পপাের এ স েক িকছুটা আেলাকপাত 

কেরেছন। 

 

িতিন বেলেছন, াগািরকেক ইেলক িনক ডকুেম স এর িবিভ  ভাগ ও এেত অনু েবশ, পিরবতন, 

ও িবতরণ স েক জানেত হেব।েযেহতু িতিদনই আমরা নতুন নতুন তেথ র স ান পাি  এবং এ  

এক  চলমান ি য়া তাই আমােদর ােয়ািগক িদকটার িত বিশ  িদেত হেব। 

িতিন দিখেয়েছন য- াগারেক নতুন যুি র স াবনা কােজ লাগােত িনে া  িবষয় স েক ধারণা 

থাকা আবশ ক। 

 

১০ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স ১১  

 ১) উপা  িবে ষণ মতা, ২) দরূ থেক ফাইল েবশ করা (িরেমাট অ াে স), ৩) নিথপে র সােথ 

ফাইিলং এ  কা াইিনং, ৪) একই টা ম নাল থেক িবিভ  ফাইল অ াে স করার মতা,  ৫) 

টকেনালিজ স েক ধারণা রাখা, ৬) আ িফিশয়াল ইে িলেজ  স েক ধারণা রাখা। 

 

যেহতু তথ যুি র উ িতর ফেল তেথ র িব ৃ িত বাড়েছ ফেল আমরাও তেথ র িবি তােক ল  

করিছ। অথাৎ আমরা সব তথ  এক জায়গায় পাইনা। তাই াগারেক একে  তেথ র টা ম নাল িহেসেব 

কাজ করেত হেব। সমজাতীয় তথ েক এক জায়গায় কের স েলােক সবা হীতােক দান করেত হেব। 

এে ে  াগািরকেক নটওয়া ক ং ও সাভার ম ােনজেম  স েক ান থাকা আবশ ক। আমরা 

এখন ঘের বেস িবিভ  িডিজটাল ফরেমেট তথ  পেয় থািক। আমরা  চতুথ িশ  িব ব এর কারেণ 

িবে র িবিভ  া  থেক যেকান তথ  হােতর নাগােলই পেয় থািক। ওেয়বেম  এর মাধ েম 

সবা হীতােক সবা দান করা যােত পাের। রফাের  সা ভ স দােনর মাধ েম তেথ র িব তা 

িনধারেণ াগার ভূিমকা রাখেত পাের। িডিজটাল িসে ম ব বহার কের াগািরক 

াগােরর  সা ভ সেক আেরা গিতশীল কের তুলেত পাের৷ িববিলও ািফক াল কে াল ব বহার কের 

তেথ র গিত কৃিত ও তেথ র উৎস িনধারণ করেত াগার ভূিমকা রাখেত পাের। আধুিনক তথ -

যুি র যুেগ সবিকছুেত য়ংি য় সাভােরর িবক  নই। সুতরাং সা ভ সেকও সভােব দ  জনবল 

িনেয়াগ ও কমপিরক নায় ঢেল সাজােত হেব।  

 

উপসংহাের আমরা বলেত পাির, চতুথ িশ  িব ব এর ছঁায়া সবখােন লেগ গেছ। াগার এর বাইের 

নয়। আধুিনক সুিবধা স িলত াট সবা দান করা আধুিনক াগার এর মূল উে শ । তেবই াগার 

এর হণেযাগ তা সব ের বৃি  পােব। বাড়েব  াগােরর সবার পিরিধ। টকেনালিজক াল চে র 

সােথ  টকেনালিজক াল এডাপেটশেনর িবক  নই।  সুতরাং িশ  িব েবর স াবনা কােজ লাগােত 

াগারসমহূ সবার আেগ এিগেয় আসেব াগার িদবেস আমরা এটাই ত াশা কির। 

 

 

শখ আল আিমন 

কাশনা কমকতা, িব আই আই এস এস 

পররা  ম ণালয়।  

সলেফানঃ 01766 873 873  
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০৮ 

 

জাতীয় াগার িদবস ও আমােদর ভাবনা 
মাহবুব হাসান 

৫ ফ য়াির দশব াপী ‘জাতীয় 
াগার িদবস-২০২২’ পািলত 

হেয়েছ। মুিজববেষর সে  
একা তা কাশ কের এ বছের 
িদবস র িতপাদ - ‘সুবণ জয় ীর 
অ ীকার, িডিজটাল াগার’। 
২০২১ সােল িদবস র িতপাদ  
িছল ‘মুিজববেষর অ ীকার ঘের 
ঘের াগার’। ধানম ী শখ 
হািসনা ২০১৭ সােলর ৩০ অে াবর 
অনুি ত মি পিরষেদর সভায় ৫ 
ফ য়ািরেক জাতীয় াগার 

িদবস িহেসেব ঘাষণা কেরন। 

এর ফল িতেত ২০১৮ সােলর ৫ ফ য়াির থমবােরর মেতা জাতীয় াগার িদবস উদযাপন করা হয়। 
সই িহেসেব ২০২২ সাল “১ম জাতীয় াগার িদবস” উদযাপন করা হেয়েছ। জনগণেক াগারমুখী করা, 

পাঠাভ াস বৃি , মননশীল সমাজ গঠেনর ক িব  ু ও জনগেণর িব িবদ ালয় িহেসেব লাইে িরর 
ভূিমকােক দঢ়ৃ করাই জাতীয় াগার িদবেসর ল । দেশর ছিড়েয় িছ েয় থাকা াগার পশাজীিবেদর 
জন  এই িদন  সাবজনীন উৎসব িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এই দেশর াগার িব ােনর জনক 
মাহা দ িসি ক খান (এমএস খান) কও রণীয় বরণীয় ভােব িবেবচনা করা হয়। 

াগার পশাজীবী, কাশক ও পাঠকেদর দীঘিদেনর চািহদার পিরে ি েত ৫ ফ য়াির িদন েক জাতীয় 
াগার িদবস িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছ বতমান সরকার। ১৯৫৪ ি াে র ৫ ফ য়াির ক ীয় পাবিলক 

লাইে িরর িভি র াপন করা হেয়িছল। তাই এ িদন েক জাতীয় াগার িদবস, িহেসেব ঘাষণা করা 
হয়। 

গণ াগার অিধদ েরর তথ  অনুযায়ী জলা, উপেজলা পযােয় এখন মাট গণ াগােরর সংখ া ৭১ । 
সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগােরর বইেয়র সংখ া ায় ২ লাখ ৯ হাজার। ৫৮ জলায় মাট বইেয়র 
সংখ া ায় ১৭ লাখ ৩৭ হাজার। সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগাের িতিদন ৩ হাজার ৩৬০ জন পাঠক 
আেসন। অন িদেক জলা পাঠাগার েলা দিনক ব বহার করেছন ায় ২ লাখ ৭৬ হাজার পাঠক। 

িদবস  উদযাপেনর মাধ েম দেশর সকল সরকাির-েবসরকাির াগার, িশ া িত ােন িবদ মান 
াগার, এনিজও পিরচািলত াগার ইত ািদর মেধ  এক  কাযকর এবং ফলদায়ক সম েয়র সুেযাগ 

সৃ  হেয়েছ। এ প সম েয়র ফেল বাংলােদেশর াগার সবার মান ও কাযকািরতা দ-ুই আরও বৃি   

চঃ তাহিসন জা াত িহন 

মতামত 
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পেয়েছ। সভ তােক িকেয় রাখেত হেল াগার েলােক িকেয় রাখেত হেব। াগার হে  সভ তার 
বাহন। িদবস  িঘের সারা দেশর  ও াগার অ ন েলা নানামুখী কমকাে  মুখর থােক। বসরকাির 
পযােয় িব সািহত  ক  ৯০ লাখ ছা ছা ীেক বই পড়াে । চার হাজার ু েল যখােন কােনা লাইে ির 
িছল না, লাইে ির কেরেছ িব সািহত  ক । এ ছাড়া আরও দইু হাজার িবদ ালেয় িব সািহত  ক  
লাইে ির াপন কেরেছ। াক িশ া কমসূিচ ায় িতন হাজার গণেক  ও পঁাচ হাজার িকেশার-িকেশারী 

ােবর মাধ েম লাইে ির সবা িদেয় আসেছ । দশব াপী ায় ১৪ লাখ পাঠক-পািঠকা তির কেরেছ। এসব 
কে  বছরব াপী িবিভ  ধরেনর কমকা  পিরচািলত হয়। ান ও তথ  জনগেণর কােছ পৗেঁছ দওয়ার 

জন  ি শ কাউি ল সং ৃ িত ম ণালেয়র সে  যৗথভােব পিরচালনা করেছ ‘লাইে িরজ আনিলিমেটড’ 
কমসূিচ। জাতীয় াগার িদবস ঘাষণার মাধ েম সরকাির– বসরকাির সব পযােয়র াগার–সং া  
কাযাবিল আরও বগবান হে । 
 

বসরকাির পযােয় িব সািহত  ক  ৯০ লাখ ছা ছা ীেক বই পড়াে । চার হাজার 
ু েল যখােন কােনা লাইে ির িছল না, লাইে ির কেরেছ িব সািহত  ক । এ ছাড়া 

আরও দইু হাজার িবদ ালেয় িব সািহত  ক  লাইে ির াপন কেরেছ। াক িশ া 
কমসূিচ ায় িতন হাজার গণেক  ও পঁাচ হাজার িকেশার-িকেশারী ােবর মাধ েম 

লাইে ির সবা িদেয় আসেছ । দশব াপী ায় ১৪ লাখ পাঠক-পািঠকা তির কেরেছ। 
এসব কে  বছরব াপী িবিভ  ধরেনর কমকা  পিরচািলত হয়। ান ও তথ  

জনগেণর কােছ পৗেঁছ দওয়ার জন  ি শ কাউি ল সং ৃ িত ম ণালেয়র সে  
যৗথভােব পিরচালনা করেছ ‘লাইে িরজ আনিলিমেটড’ কমসূিচ। জাতীয় াগার 

িদবস ঘাষণার মাধ েম সরকাির– বসরকাির সব পযােয়র াগার–সং া  কাযাবিল 
আরও বগবান হে । 

 

াগার েলােত পাঠেকর বয়স অনুযায়ী বইেয়র সংখ া বৃি  করা, িচ িবেনােদনর ব ব া করা ও বই পড়ার 
িত মানুেষর আ হ সৃ  করার জন  পাঠক ফারাম, বই দশনীর আেয়াজন করা হে । আগামী িদেন 

সং ৃ িত ম ণালেয়র উেদ ােগ জাতীয় গণ াগার কতৃপ  সম  দেশ িব সািহত  কে র মেতা ােনর 
আেলা ছিড়েয় দওয়ার জন  ব াপক কমসূিচ হণ করেব। সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগােরর বইেয়র 
সংখ া ায় ২ লাখ ৯ হাজার। সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগাের িতিদন ৩ হাজার ৩৬০ জন পাঠক 
আেসন। গণ াগােরর বইেয়র সংখ া ায় ২ লাখ ৯ হাজার। সুিফয়া কামাল জাতীয় গণ াগাের িতিদন 
৩ হাজার ৩৬০ জন পাঠক আেসন।  
 

য পিরবাের াগার আেছ, তা ওই পিরবাের এক ধরেনর আলাদা জ ািত ছড়ায়। ওই পিরবাের 
অসামািজক ও জি বাদী কাজ হেত পাের না। িত  সেচতন পিরবােররই উিচত এক  পািরবািরক 
লাইে ির িত া করা। িশ েদর বই পড়ায় উ ু  করা। ছাট হেলও িত  াথিমক িবদ ালেয় াগার 
চালু করা উিচত। িত  মাধ িমক িবদ ালেয় াগার আেছ িক না, থাকেল চালু আেছ িক না, িশ াথ  ও 
িশ েকরা তা পেড়ন িক না ইত ািদ িবষেয় খঁাজখবর রাখেত হেব সংি  ব ি েদর। 
দঃুেখর িবষয়, অেনক িবদ ালেয়র িশ ক, ধান িশ ক এবং অেনক অিভভাবক বেল থােকন, বাইেরর 
বই পেড় সময় ন  করার সময় নই আমােদর িশ াথ েদর। কেলজ পযােয়ও বই পড়া, িত ােন াগার 

াপন ও সচল রাখার ওপর  িদেত হেব। িশ াথ েদর যিদ আমরা সিঠক ােনর রােজ  িনেয় যেত 
পাির, বই পড়ার মেধ  ডুিবেয় রাখেত পাির, তাহেল তােদর আ া পির  হেব, তারা জি বােদ জড়ােব না,  

১৩ 



 

লাইে িরয়ান ভেয়স 

ইভ িজং করেব না, মাদকাস  হেব না, হােত হিকি ক আর িপ ল িনেয় িতপ েক তাড়া করেব না। 
বই পড়েল তারা আেলায় উ ািসত হেব, অন ায় করেব না। তােদর মেনর িদগ  সািরত হেব। তােদর 
পিরচয় কিরেয় িদেত হেব িবিশ  লখক ও মহামানবেদর সে । আর স  স ব বই পড়ার মাধ েম। বই 
পেড়ই তারা ব ব ু র ে র সানার বাংলা গড়েত পারেব, দশেক ভােলাবাসেত িশখেব। 

ধানম ী শখ হািসনার নতৃ াধীন াগারবা ব সরকার দেশর জনগণেক আরও ানমন  করেত 
াগার েলার স মতা অব াহতভােব বৃি  কের চেলেছন।  

 

এ লে  গৃহীত ক েলার মেধ  ছয় জলায় লাইে ির ভবন তির হেয়েছ। চ াম মুসিলম ইনি উট 
সাং ৃ িতক কমে  িনমাণ, অনলাইেন গণ াগার েলার ব ব াপনা ও উ য়ন, দশব াপী াম মাণ 
লাইে ির পিরচালনা, ি শ কাউি েলর লাইে িরজ আনিলিমেটড শীষক অনেুমািদত কে র বা বায়ন 
পুেণাদ েম এিগেয় চেলেছ।  
 

িব কিব রবী নাথ ঠাকুর াগার স েক বেলেছন, ‘এখােন ভাষা চুপ কিরয়া আেছ, মানবা ার অমর 
আেলাক কােলা অ েরর শৃ েল বঁাধা পিড়য়া আেছ। বই হে  অতীত আর বতমােনর মেধ  বঁেধ দয়া 
সঁােকা।’ ড র মুহ দ শহীদু াহ বেলন, জীবেন িতন  িজিনেসর েয়াজন বই, বই এবং বই। ভারেতর 
সােবক রা পিত এ িপ জ আবদলু কালাম বেলন, এক  বই একশ  ব ু র সমান, িক  একজন ভােলা 
ব ু , পুেরা এক  লাইে িরর সমান। দকােত বেলন, ভােলা বই পড়া মােন গত শতা ীর সরা মানুষেদর 
সে  কথা বলা। অ ার ওয়াইলড বেলন, একজন মানষু ভিবষ েত কী হেবন, স  অন  িকছু িদেয় বাঝা 
না গেলও তার পড়া বইেয়র ধরন দেখ, তা অেনকাংেশই বাঝা যায়। কিব এস এম শাহনূেরর কথা ‘অ  
স নয় য চােখ দেখনা, অ  সজন য বই পেড় না।’ 

িণজনেদর এই উি েলা থেক খুব সহেজই বাঝা যায়, উ ত জািত গঠেন  এবং াগােরর  
অপিরসীম। 
 

এ বছর ব ব ু র জ শতবা ষ কী উপলে  সরকারেঘািষত মুিজব বেষ িদবস র তাৎপয আরও বেড় 
গেছ। ব ব ু  আমােদর মেধ  নই, িক  তঁার আদশ, তঁার দশন, িচ ােচতনা, উেদ াগ—সবই িলিপব  

আেছ বইেয়র পাতায়। সখান থেকই নতুন জ  জানেত পারেছ সবিকছু। য জািত তার ইিতহাস জােন 
না, তারা সামেনর িদেক এিগেয় যেত পাের না। তাই সামেন এেগােত কৃত ইিতহাস জানেত হেব, আর 
ইিতহােসর সই গ  লখা আেছ বইেয়, আর সই বই সংরি ত আেছ াগাের। সতুরাং জাতীয় াগার 
িদবেস , াগার এবং াগািরকতা শ েলা একই সে  উ ািরত হে  ে র িনেয়। আমরা জািন, 
য জািতর াগার যত সমৃ , স জািত তত উ ত। তাই জাতীয় াগার িদবস উদ ্যাপেনর মাধ েম, 

আমরা সু র আগামী জ  গেড় তুলেত পারব—এই হাক আমােদর সবার ত াশা। 

  

লখক: মাহবুব হাসান 
াগার পশাজীিব, ডকুেম ািল  

আহবায়ক, কসবা উপেজলা াগার সিমিত 
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১৫ 

অজন   

জনাব মাহা দ খািলদ আলেমর িপএইচিড িড ী অজন  

 
 

জনাব মাহা দ খািলদ আলম ১৯৮৯ সােল মিতিঝল মেডল হাই ু ল থেক মাধ িমক এবং ১৯৯১ সােল নটরেডম 
কেলজ হেত উ  মাধ িমেক উ ীণ হন। এরপর ১৯৯৪ সােল ঢাকা িব িবদ ালেয়র াগার ও তথ িব ান িবভাগ 
(বতমান তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ) হেত অনাস এবং ১৯৯৫ সােল একই িবভাগ হেত মা াস িড ী 
অজন কেরন।  

িতিন ২০০৩ সােল রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর ভাষক 
িহেসেব যাগদান কেরন। এরপর মা েয় সহকাির অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপেক পেদা িত লাভ কেরন। পালন 
কেরন িবভাগীয় চয়ারম ােনর ািয় ও।  

জনাব জনাব মাহা দ খািলদ আলেমর এই অজেন লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক জানাই উ  অিভন ন।  

 

  

 

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র সহেযাগী অধ াপক জনাব মাহা দ খািলদ আলম 
িপএইচিড িডি  অজন কেরেছন। িতিন জাপােনর খ াতনামা িব িবদ ালয় ‘জাপান 
এডভা ড ইনি উট অব সােয়  এ  টকেনালিজ’ র ু ল অব নেলজ সােয়  
থেক এই িডি  অজন কেরন। তার গেবষণা ত াবধায়ক িছেলন েফসর ইউিজ 
কাদা। 
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