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আহেমদ শাফকাত সানভী

কােলর িনয়েম ��াগােরর পিরসর বিৃ�
�পেয়েছ, িক� িব�য়কর রকম কেমেছ
পাঠেকর সংখ�া। চার �দয়ােলর �ঘরােটােপ
��া ও �ােনর অতলা� ভা�ার
�যুি�দ� পাঠেকর উদাসীনতার
আড়ােলই �থেক যায়। মুেঠােফান বি�
হাজার �জাড়া �চাখেক বইমুখী করা
�বাধহয় এই মুহ� েত� র সবেথেক বড়
চ�ােল�। �ত �যিু�গত িবকাশ এবং
তেথ�র পিরবিত� ত পিরি�িতর পটভ� িমেত
সমেয়র সােথ তাল িমিলেয় চলা এবং 
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কলকাতার যাদবপরু িব�িবদ�ালেয়
লাইে�িরয়ান ভেয়স আেয়ািজত দইু
িদনব�াপী আ�জ�ািতক �সিমনার অনুি�ত

এক� গিতশীল ও �টকসই পাবিলক
লাইে�ির ব�ব�া �তির করার জন�
পাবিলক লাইে�ির �সবা�েলােক
আধিুনকায়ন করার জন� অিবরাম �েচ�া
থাকা �েয়াজন। “বত� মান পিরি�িতেত
এক� পাবিলক লাইে�ির �কমন হওয়া
উিচত?”- এই �িতপাদ� িনেয় গত ৪-৫
�ফ�য়ারী ২০২৩ কলকাতার যাদবপরু
িব�িবদ�ালেয় 



“Library Beyond Campus:
Resurrecting Public Library
Services for the Generation Next”  
শীষ�ক ২ িদন ব�াপী এক� আ�জ�ািতক
�সিমনােরর আেয়াজন কের লাইে�িরয়ান
ভেয়স। �সিমনােরর সহ আেয়াজক িহেসেব
িছল Universal Briefing, Narasinha
Dutt College, Global Center for
Innovation and Learning এবং
Raja Rammohun Roy Library
Foundation। �সিমনার� আেয়ািজত হয়
যাদপুর িব�িবদ�ালেয়র TEQUIP
Building Auditorium এ। 

অিতিথেদর আসন �হেণর পর অন�ুােনর
��েতই �াগত ব�ব� রােখন �সিমনােরর
সাংগঠিনক সাধারণ স�াদক, কলকাতার
নব বািলগ� মহািবদ�ালেয়র লাইে�িরয়ান
এবং Universal Briefing এর সাধারণ
স�াদক ড. র�ন সাম�। এরপর
�সিমনােরর সভাপিতর ব�ব� রােখন
পি�মবে�র নরিসংহ দ� কেলেজর অধ��
ড. �সামা বে��াপাধ�ায়। এরপর অন�ুােনর
উে�াধনী ব�ৃতা �দন িমেজারাম
িব�িবদ�ালেয়র স�ািনত উপাচায� অধ�াপক
�ভাকর রথ। এরপেরই স�ািনত অিতিথগণ
Universal Briefing কতৃ�ক �কািশত
�ারক এবং বইসমুেহর উে�াধন কেরন।
এরপর �সিমনােরর �ধান অিতিথ, ভারেতর
জাতীয় লাইে�ির এবং রাজা রামেমাহন রায়
লাইে�ির ফাউে�শেনর মহাপিরচালক
অধ�াপক অজয় �তাপ িসংহ উপি�ত
সকেলর উে�েশ� তার মূল�বান ব�ব�
রােখন। সভাপিতর ব�ব� রােখন যাদবপুর 
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িব�িবদ�ালেয়র উপ-উপাচায� অধ�াপক
িচরি�ব ভ�াচায�। এরপর অন�ুােনর
স�ািনত অিতিথ, বাংলােদেশর হা�ানী
�কাশনীর ব�ব�াপনা পিরচালক জনাব
�গালাম �মা�ফা বত� মান পিরি�িতেত
লাইে�িরর �েয়াজনীয়তা এবং এর
আধিুনকায়েন আমােদর করণীয় ত� েল
ধেরন। এরপর ব�ব� রােখন �সিমনােরর
সাংগঠিনক য�ু স�াদক, Global
Center for Innovation and
Learning (GCFIL), USA এর CEO
এবং সহ-�িত�াতা শািকল মিলক। এরপর
মলু�বান ব�ব� রােখন �সিমনােরর
পিরচালক যাদবপরু িব�িবদ�ালেয়র
তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভােগর
অধ�াপক এবং Universal Briefing এর
সভাপিত অধ�াপক ড. উদয়ন ভ�াচায�।
এরপর পি�মবে�র লাইে�ির �েলার
বত� মান অব�া, �স�েলা পিরচালনায়
�িতব�কতা, এবং তা �থেক উ�রেণর
উপায় িনেয় আেলাচনা কেরন অন�ুােনর
�ধান ব�া, ভারেতর �ক�ীয় সিচবালয়
��াগার এর সােবক পিরচালক ক�না
দাস��। অন�ুােনর সাংগঠিনক সাধারণ
স�াদক, নরিসংহ দ� কেলেজর
লাইে�িরয়ান এবং Universal Briefing
এর য�ু সিচব ড. �পন খােনর উপি�ত
সকল স�ািনত অিতিথ, গেবষক এবং
ত�ণ িশ�াথ�েদর ধন�বাদ �াপেনর মধ�
িদেয় উে�াধনী অন�ুােনর সমাি� ঘেট।  



উে�াধনী অনু�ান �শেষ আেয়ািজত হয় ২
িদনব�াপী �মাট ৬ � �টকিনক�াল �সশন,
�যখােন বাংলােদশ ও ভারত �থেক ৬১ জন
গেবষক তােদর গেবষণাপ� উপ�াপন
কেরন। ২য় �টকিনক�াল �সশেন আমি�ত
ব�া িহেসেব “Public Library System
and Services” িনেয় আেলাচনা কেরন
পি�মবে�র িব�ভারতী িব�িবদ�ালেয়র
��াগািরক ড. িনমাই চঁাদ সাহা। ৩য়
�টকিনক�াল �সশেন “পাবিলক লাইে�িরর
সং�হ উ�য়ন এবং স�িক� ত সমস�া” িবষেয়
আমি�ত ব�া িহেসেব মূল�বান ব�ব�
রােখন কলকাতার �নতািজ সভুাষ উ��
িব�িবদ�ালেয়র ��াগার ও তথ�িব�ান
িবভােগর �ধান অধ�াপক ড. অ�ণ কুমার
চ�বত�। “National Education
Policy/ SDGs/ Effects of Covid-19”
শীষ�ক ৪থ� �সশেন ব�ব� রােখন ভারেতর
আসাম এর �রাহা� িব�িবদ�ালেয়র
��াগার ও তথ�িব�ান িবভােগর �ধান
অধ�াপক ড. স�য় কুমার িসংহ। “IT and
Social Media in the Public LIbrary” 
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শীষ�ক ৫ম �সশেন সভাপিত� কেরন
�সিমনার�র আেয়াজক “লাইে�িরয়ান
ভেয়স” এর �িত�াতা এবং বাংলােদেশর
�ধানম�ীর কায�ালেয়র ��াগািরক কনক
মিন�ল ইসলাম। এই �সশেন আমি�ত ব�া
িহেসেব ব�ব� রােখন ইি�য়ান ইনি��উট
অফ �টকেনালিজ, খড়গপুর এর উপ-
��াগািরক ড. সিমর কুমার জালাল। ৬�
�সশেন “গণ��াগার স�েক�  ব�বহারকারী
�দর ধারণা” িনেয় কথা বেলন আমি�ত ব�া
উ�রব� িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক ড. স�ষ�
�ঘাষ।
 
�টকিনক�াল �সশন �শেষ সমাি� অিধেবশেন
ব�ব� রােখন �সিমনার এবং �সশেনর
স�ািনত সভাপিত, পিশচমবে�র নরিসংহ
দ� কেলেজর অধ�� ড. �সামা
বে�াপাধ�ায়। সমাপনী ব�ব� রােখন
�নতািজ সভুাষ উ��� িব�িবদ�ালেয়র
স�ািনত উপাচায� অধ�াপক র�ন চ�বত�।
উপি�র সকলেক �সিমনােরর সাংগঠিনক
য�ু স�াদক ড. মধ�ুী �ঘাষ উপাধ�ায় এর
ধন�বাদ �াপেনর মধ� িদেয় ২ িদনব�াপী
�সিমনার�র সমাি� ঘেট।  
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জাতীয় ��াগার িদবস ২০২৩ পািলত 
ভেয়স �ড�ঃ 
পািলত হল জাতীয় ��াগার িদবস ২০২৩।
িদবস� উপলে�� গণ��াগার অিধদ�েরর 

 উেদ�ােগ আেলাচনা ও সাং�� িতক অন�ুােনর
আেয়াজন করা হয়। উ� অন�ুােন �ধান
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জাতীয়
সংসেদর মাননীয় উপেনতা �বগম মিতয়া
�চৗধরুী, এমিপ। সভাপিত িহেসেব উপি�ত
িছেলন সং�� িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয়
�িতম�ী জনাব �ক এম খািলদ এমিপ।
অন�ুােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত
িছেলন জাতীয় সংসেদর সং�� িত িবষয়ক
ম�ণালয় িবষয়ক �ায়ী কিম�র সভাপিত
জনাব িসিমন �হােসন িরিম এমিপ, ঢাকা
িব�িবদ�ালেয়র সােবক উপাচায� আ আ ম স 
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আেরিফন িসি�ক এবং সং�� িত
িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব জনাব
�মাঃ আবুল মনসরু। আেলাচনা
সভায় মূল �ব� �াপন কেরন
ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ��াগািরক
অধ�াপক �মাঃ নিসরউ�ীন মু�ী।
মূল �বে�র উপর আেলাচনা
কেরন জাতীয় জাদঘুেরর
মহাপিরচালক জনাব �মাঃ
কাম��ামান। আেলাচনা সভায়
�াগত ব�ব� �দান কেরন
গণ��াগার অিধদ�েরর
মহাপিরচালক জনাব �মাঃ
আবুবকর িসি�ক।
িদবস� উপলে�� বাণী �দান
কেরন মাননীয় �ধানম�ী। উে�খ�
২০১৮ সাল �থেক �িত বছর
জাতীয় ��াগার িদবস পািলত হেয়
আসেছ।  

ছিব - সংগৃহীত 
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সামািজক দায়ব�তার জায়গা �থেক Open Access Bangladesh পিরবার
গত ০৬ ও ০৭ জানয়ুাির উ�রবে�র িদনাজপেুরর �ঘাড়াঘাট উপেজলার
কািলি�রা, আ�াগািড় ও �ভপিছ �াম, জয়পরুহাট �জলার পঁাচিবিব

উপেজলার সঁাওতাল ও ওঁরাও অধ�ুিষত বনুাপাড়া �াম এবং গাইবা�া �জলার
�গািব�গ� উপেজলার কাি�য়া �ােম শীতবে�র িবতরণ কের। এসময় �ায়
সােড় ছয়শত ক�ল এবং িশ� ও ব�ৃেদর জন� মাথার ট� িপ, হাতেমাজা, পা

�মাজা এবং �কেনা খাবার িবতরন করা হয়। সামািজক এই উেদ�ােগর িমিডয়া
পাট�নার িহেসেব িছেলা লাইে�িরয়ান ভেয়স।
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গত ১৮ �ফ�য়াির বাংলােদশ িশ�
একােডিম অিডেটািরয়ােম বাংলােদশ
�বসরকাির গণ��াগার পিরষদ, পাঠাগার
আে�ালন বাংলােদশ এবং আ�জ�ািতক
পাঠাগার আে�ালন কিম�র (ইমলা)
উেদ�ােগ িদনব�ািপ জাতীয় ��াগার ও
সািহত� সে�লন-২০২৩ অনুি�ত হয়। 
সােবক এআইিজ বীর মিু�েযা�া মািলক
খস� িপিপএম এর সভাপিতে�, বাংলােদশ
আবৃি� সম�য় পিরষদ এর সাধারণ
স�াদক �পা চ�বত�র স�ালনায়,
সাংসদ হািববা রহমান খান এর
পিরচালনায় জাতীয় ��াগার ও সািহত�
সে�লন� অনিু�ত হয়। সে�লেনর
উে�াধনী পেব�  �ধান অিতিথ িহেসেব
উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ
সরকােরর �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও
সমবায় ম�ণালেয়রর ম�ী �মাঃ তাজলু 

জাতীয় ��াগার ও সািহত� সে�লন-২০২৩
স�াননা �পল ওেপন একেসস বাংলােদশ 

 

ইসলাম, এমিপ, �ধান আেলাচক িহেসেব
উপি�ত িছেলন সং�� িত িবষয়ক �িতম�ী �ক
এম খািলদ এমিপ, িবেশষ অিতিথ িহেসেব
উপি�ত িছেলন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সােবক
উপাচায� অধ�াপক ড আ আ ম স আেরিফন
িসি�ক, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয়র
সিচব �মাঃ হাসান�ুামান কে�াল, জগ�াথ
িব�িবদ�ালেয়র সােবক উপাচায� অধ�াপক ড
মীজানরু রহমান, অিতির� সিচব �মাঃ ফিরদ
উি�ন আহেমদ, কুিম�া �জলা পিরষেদর
�চয়ারম�ান মিফজরু রহমান বাবল,ু বাংলােদশ
ছা�লীেগর সভাপিত সা�াম �হােসন,
আজেকর িবজেনস বাংলােদশ বাংলােদশ এর
স�াদক ও �কাশক �মেহদী হাসান বাব,ু ঢািব
শাখা ছা�লীেগর সভাপিত মাজহা�ল কিবর
শয়ন, ঢািব শাখা ছা�লীেগর সাধারণ
স�াদক তানভীর হাসান �সকত। উে�াধনী
পেব� �াগত ব�ব� রােখন আেয়াজক
সংগঠেনর উেদ�া�া ও �ধান সম�য়ক �মাঃ
ইমাম �হাসাইন। 
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একই িদেন সে�লেনর সমাপনী পেব�
আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন �বীণ
সাংবািদক �দিনক কালেবলা পি�কার
স�াদক বীর মুি�েযা�া আেবদ খান, 
 জািতসংঘ ও িব� খাদ� সং�ার সােবক
উপেদ�া �েফসর ড. মাহমুদলু হাসান
কিরম, ময়মনিসংহ মাধ�িমক ও উ�
মাধ�িমক িশ�া �বােড� র �চয়ারম�ান
অধ�াপক ড গাজী হাসান কামাল, জাপান
�চ�ার অব কমাস� অ�া� ই�াি� এর
�িত�াতা সভাপিত িবিশ� সমাজ �সবক
আ�লু হক, �সানালী ব�াংেকর সদ� িবদায়ী
ন�ায়পাল কাম�ল ইসলাম, আগামী
�কাশেনর �কাশক ওসমান গনী, বাংলা
�িভর �চয়ারম�ান �সয়দ শামাদলু হকসহ
�দশবেরণ� িবিশ� ব�ি�বগ�।

ভেয়স �ড� 

সে�লেনর ��েত এক� বণ�াঢ�
�শাভাযা�া "বইেয়র জন� �রাড মাচ� " র�ালী
�দিশ�ত হয়। র�ালী� �ক�ীয় শহীদ িমনার
হেত �দােয়ল চ�র হেয় বাংলােদশ িশ�
একােডিমর িমলনায়তেন �েবশ কের।
র�ালীেত �েত�েক হােত এক� কের বই
িছল। বইপড়ার �িত সবাই �ক উ���করেত
এমন ব�িত�িম র�ালী আেয়াজেনর কথা
জানান আেয়াজকগণ।

সকাল সােড় দশটায় িশ� একােডিমর
িমলনায়তেন সে�লন� উে�াধন কেরন
সে�লেনর �ধান অিতিথ �মাঃ তাজলু
ইসলাম, এমিপ।

জাতীয় সে�লেন ব�ারা এেক এেক 
 বাংলােদেশ এক� যুেগাপেযাগী বইপড়া
আে�ালন গেড় ত�লেত িবিভ� ���পূণ�
িবষেয় আেলাকপাত কেরন। 

সে�লেন িবিভ� ��ে� অবদােনর জন�
পাঠাগার আে�ালন বাংলােদশ এর সেব�া�
স�াননা �ানব�ু পদক �দান করা হয়
�দেশর বার জন িবিশ�জেনর মেধ�।
অন�ুােন জাতীয় ��� সংগঠক িহেসেব
পরুি�ত করা হয় ওেপন একেসস
বাংলােদশেক। 
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��াগার ও গেবষণা : 
�ােনর এক অনন� �মলব�ন 

আিনকা তাবা��ম

��াগার শ��র সি�িবে�দ করেল �দখা
যায় (��+আগার)। শাি�ক অেথ�র �য �ােন
�� সংর�ণ করা হয় তােক বলা হয়
��াগার। এক� ��াগার বলেত আমরা
বুিঝ �যখােন বই সং�হ, সংর�ণ ও
পাঠেকর চািহদা অনযুায়ী সরবরাহ করা হয়।
সািহত�চচ� ার �ক� িহেসেবও ��াগার শ��
পিরিচত। ��াগােরর �াণ হেলা বই আর �স
�াণেক বঁািচেয় রাখার কাজ হেলা
পাঠকেদর। ��াগাের �য �কবল সািহেত�র
বই থােক এ ধারনা� �যমন ভ�ল  �তমিন
পাঠকরা �য ��াগাের �কবল গে�র বই
পড়েত যায় তা িক� নয়! ��াগাের সািহেত�র
বইেয়র পাশাপািশ ধম�য়, রাজৈনিতক,
ঐিতহািসক, গেবষণাধম� বই থােক। সাধারণ
পাঠকেদর পাশাপািশ ছা�, 

 িশ�ক, উ�িশ�া �ত�াশী, চাকির �ত�াশী
ও গেবষকরা ��াগাের িগেয় ��াগার �সবা
�হণ কের থােকন। ��াগােরর সােথ অন�ান�
পাঠকেদর �য স�ক�  তার �চেয়ও
গেবষকেদর স�ক�  �কান অংেশ কম গভীর
নয় বেল মেন করা হয়।
এ কথার মম�াথ� িবে�ষেণর জন� �থেম
গেবষণা িনেয় একট�  সংি�� আেলাচনা
করা �েয়াজন। গেবষণা হেলা এক� িব�ান
িভি�ক অনসুি�ৎস ু�ি�য়া। এ� �ব�ািনক
�ান স�ৃর এক� �ীকৃত ও অনবদ� প�ায়
অেপ�াকৃত উে�শ�িভি�ক, পয�েব�ণ ও
�ব�ািনক প�িত �েয়ােগর মাধ�েম নত�ন
িবষয় জানেত �চ�া কের বা পুরেনা �াত
িবষয়েক যাচাই কের এবং 
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গেবষণায় ��াগােরর ভ� িমকা
অন�ান� একােডিমক ��ে�
��াগােরর ভ� িমকার মেতাই

তাৎপয�পণূ�। ��াগাের বই, জান�াল,

ম�াগািজন, িনব� এবং ��পি� সহ
অেনক রকেমর তথ� স�দ

রেয়েছ।  এছাড়াও ��াগার�েলা
গেবষণার জন� িনিদ� � �ান  ও
চমৎকার পিরেবশ �দান কের।

��াগারকম�রা এমন ভােব
�িশ�ণ�া� হেয় থােক যােত

একজন গেবষেকর �েয়াজন হেত
পাের এমন তথ� সনা� করেত

সব�দা সাহায� করেত সেচ� থােক। 

এেদর মধ�কার পার�িরক ব�বধানেক
�ঘাচােত সাহায� কের। গেবষণা হে� �ােনর
��ে� নত�ন �কান িকছ�  �যাগ করা। তেব
�কান িবষেয় গেবষণা করার জন� �থেম
সিুনিদ� � ধাপ বা পয�ায় অিত�ম কের
অ�সর হেত হয়। �যমন - 

১. গেবষণার িবষয় িচি�তকরণ
২. �াসি�ক বই পে�র পয�ােলাচনা 
৩. গেবষণার নকশা ��তকরণ
৪. তথ� সং�হকরণ 
৫. তথ� �ি�য়াজাতকরণ ও িবে�ষণ 
৬. ফলাফল উপ�াপন বা �িতেবদন
��তকরণ। 

এ ধাপ�েলার �ায় �িত�েতই ��াগােরর
�ত�� ও পেরা� ব�বহার রেয়েছ। একজন
ব�ি� যিদ �কান িবষেয় গেবষণার করেত
চায় তাহেল তা �� করার সবেচেয় সহজ
উপায় হেলা আপনার িবষয়, আপনার
গেবষণার িবষয় এবং �মৗিলক প�িতর
এক� সংি�� িববরণী �তির হেয় �গেল
িনকট� ��াগার বা অনলাইন ��াগােরর
ডাটােবেসর শরণাপ� হওয়া । এছাড়াও
গেবষণার িবষয় িনব�াচন করার জন� অন�ান�
গেবষণা স�েক�  জানা জ�ির। আর এ
কাজ� করেত হেল একজন ব�ি�েক
��াগার পিরদশ�ন করেত হেব। এ কাজ�র
মাধ�েম একজন ব�ি� তার গেবষণার িবষয়
িনব�াচন করেত স�ম হন ও একই সােথ
সমসমিয়ক অেনক �েলা গেবষণা প�
পয�ােলাচনার সেুযাগ �পেয় থােকন। 
এক� সফল গেবষণার জন� �েয়াজন
স�ক তথ� সং�হ। �কৃতপে� স�ক তথ�
সং�েহ হল গেবষণার মূল িভি�। আর এই
কাজ� করার জন� সবেচেয় কায�করী �ান
হল ��াগার। 
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গেবষণায় ��াগােরর ভ� িমকা অন�ান�
একােডিমক ��ে� ��াগােরর ভ� িমকার
মেতাই তাৎপয�পণূ�। ��াগাের বই, জান�াল,
ম�াগািজন, িনব� এবং ��পি� সহ অেনক
রকেমর তথ� স�দ রেয়েছ। এছাড়াও
��াগার�েলা গেবষণার জন� িনিদ� � �ান ও
চমৎকার পিরেবশ �দান কের।
��াগারকম�রা এমন ভােব �িশ�ণ�া�
হেয় থােক যােত একজন গেবষেকর
�েয়াজন হেত পাের এমন তথ� সনা�
করেত সব�দা সাহায� করেত সেচ� থােক।
এছাড়াও, �বিশরভাগ ��াগাের
িডিজটালাইজড তথ�েসবা চাল ু রেয়েছ।
বত� মােন িডিজটাল ��াগার ব�বহার কের
গেবষণার কায�কর পিরচালনা করা হয় এবং
এেত কের গেবষকরা অিধকতর অপকৃত
হেয় থােকন। একজন গেবষক ঘের বেসই
��াগার �সবা �হন করেত পাের। এেত কের
একিদেক �যমন কম সময় ব�য় হয় �তমিন
কাজও অিধক সহজতর হয়। বাংলােদশসহ
িবে�র অন�ান� �দশ�েলােত গেবষণা
কােজর জন� ��াগার নামক �িত�ান�
সব�দাই ���পণূ� ভ� িমকা পালন কের
এেসেছ। 

গেবষণা কােজ ��াগার �সবা �হন
কেরেছন ও উপকৃত হেয়েছন এমন িকছ�
িশ�াথ�র অিভ�তা ত� েল ধরা হেলা - 
�মাঃ রািকবলু হাসান িরফাত খলুনা
�েকৗশল ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়র �া�ন
িশ�াথ�। িতিন তার গেবষণাকম�
পিরচালনার অিভ�তা বন�না করেত িগেয়
বেলন, " ভািস��র �স�াল লাইে�ির
িডিজটাল হবার কারেণ �সখােন বই, জান�াল
�পপার, পুরাতন িথিসস �পপার (অনলাইন
এবং ি�ে�ড কিপ) এ�েলা আক� াইেভ
যথাযথভােব সংগহৃীত িছেলা। 

িডপাট�েমে�র লাইে�রীর চাইেতও বত� মােন
অনলাইন লাইে�রীেত খুব �ত পাওয়া যায়।
তেব িকছ�  বই, �য�েলা খবু �মজর না হেলও
�ছাটখােটা িবষয় �দখেত সহায়তা কের, তা
িব�িবদ�ালয় লাইে�রীর আক� াইেভ পাওয়া
যায়। �যটা আমােক আমার িরসােচ� র িবিভ�
�সেক�ারী ডাটা �দখার ��ে� অেনক
সাহায� কেরেছ।"

িসরাজমু মিুনরা জাম�ািনর Ruhr
university bochum এর িশ�াথ�। িতিন
তার অিভ�তার কথা বলেত িগেয় বেলন
''গেবষণার সময় অেনক িথওের�কাল
টােম�র ব�াখ�া িবশদভােব জানার জন�
এেকর অিধক বইেয়র �েয়াজন হয়। আর
এখন ই�ারেনট সহজলভ� হওয়ায় ই-
লাইে�রী �বশ জনি�য় এবং কায�করী।
কারন অেনেকর পে� এেকর অিধক বই
িকেন পড়াও স�ব নয়। তাই ই লাইে�রী
খবুই �েয়াজনীয়। এ ছাড়া �য �কান িরসাচ�
কাজ করার আেগ বা �পপার �লখার আেগ
�সই কােজর ব�াক�াউ� বা ওই িরেলেটড
আেরা কী কী িরসাচ�  হেয়েছ তা সহেজ
জানার জন�, �য �কান িরসাচ�  �পপার সহেজ
িবনামুেল� পড়ার পারা জন� এক�
িরেসাস�ফুল লাইে�রী খুবই উপকারী।"
উে�িখত গেবষকেদর মেধ� �েত�েকই
তােদর গেবষণা কােজ ��াগার �সবা �হন
কেরেছন। তেব বত� মােন �থাগত ��াগােরর
ত� েলানায় অনলাইন ��াগােরর জনি�য়তা
অিধক। এর �পছেন যেথ� কারনও রেয়েছ।
�যমন ঘের বেসই ��াগার �সবা �হন করা
যায়, িদন রাত ২৪ ঘ�া িনরিবি�� �সবা
পাওয়া যায়, সহেজই ই�ারেনেটর মাধ�েম
�দেশর বাইেরর ��াগার �েলােত �েবশ
কের িবিভ� �সবা �হন করা যায়। 
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গেবষকেদর �েয়াজন �মটােত িবেশষ ��াগার, একােডিমক ��াগার ও অন�ান� সাধারণ
��াগার�েলা সব�দা �সবা �দান করেত সেচ� থােক। যিদও িকছ�  আিথ�ক ও সামািজক
�িতব�কতার কারেন ��াগার �েলােত �সবা �দান ব�হত হয়। িক� সািব�ক িবেবচনায়
এক� �দেশর গেবষণা খােত উ�য়েনর �পছেন ��াগার�েলার অবদান অন�ীকায�! 

্েরফাের� : সামািজক গেবষণা, ড. �মাঃ ন�ুল ইসলাম। 
�ািফ�ঃ ি�-িপক

আিনকা তাবা��ম
��াগার ও তথ� িব�ান িবভাগ,

লালমা�য়া মিহলা কেলজ, লালমা�য়া, ঢাকা।

https://www.openaccessbd.org/
mailto:openaccessbd@gmail.com
https://www.facebook.com/OpenAccessBd/
https://twitter.com/OpenAccessBD


The Importance of Public Libraries on Youth
Development in the rural areas of Bangladesh

 
Aktarul Islam

 Bangladesh is a developing
country with a huge number of
populations living within its
148,460 square km of land area.
Around 60% (According to the
statistics from Population and
Housing Census 2022) of its
population who reside in rural
areas are mostly deprived of
quality education compared to
the urban population. A lion’s
share of the rural population
cannot afford three square
meals for their family members
let alone bear the educational
expenses for their school-going
children. Every year a good
number of rural youths are
dropping out of school and
engaging in cheap manual 14

labor to support their poverty-
stricken families. Those who
manage ways to carry on their
education are deprived of
modern amenities to get
proficiency in linguistics,
science, and mathematics. 
In rural areas, very few
educational institutions own a
library with a well-trained
librarian and sufficient reading
materials. Therefore, students
have no other credible choices
to know the whole universe and
the happenings of the
concurrent world. Their
knowledge gets restricted to
the periphery of textbooks, 
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guidebooks, and lecture sheets
prescribed by the teachers and
house tutors. Here comes the
impetus for establishing Public
Libraries in rural areas to spread
lifelong teaching and learning
initiatives among the rural
youth to make them
information-literate and
conscious citizens of the state to
take on the challenges of the
21st century and beyond.  

Public library is termed as the
people’s university that ensures
accessibility to the realm of
knowledge for all classes of
people. As rural people spend
their leisure hours gossiping or
raising storms on teapots over
the trifling affairs of the day, a
library set up at the rendezvous
of every village with sound
reading and learning materials
can create a bridge between
the masses and the books to
increase interaction to the
kingdom of knowledge. 

After the outbreak of the Corona
Pandemic in 2020, a massive
setback due to the closure of
educational institutions for a
long time is demonstrating the
grimmest picture of derailing
and detaching from the
mainstream ways of life among
the young generation. Since all
the educational programs were
made available through online
platforms, a good number of
juveniles who are mainly
students of secondary and
higher secondary echelons had
to buy mobile phones in the
name of attending online
classes and other education-
oriented purposes. The
availability of 3G, 4G, or high-
speed broadband internet
connectivity to some extent has
opened up the horizon of a little
bit of wonderful but a bizarre
world to rural youngsters.    

A major portion of youngsters
has been observed immersed in
playing video games, spending
time on social media, and doing
other silly tasks instead of
paying proper attention to their
assignments and homework.   
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The poverty-afflicted parents
who could not afford their
children’s mobile devices and
other facilities for online classes
stopped sending their kids to
school because their daily
income got pegged down
during the pandemic. Being
dropped out of school, many
students are now suffering from
frustration and desperation. This
horrendous state may mislead
them and imperil them to
commit illegal and
inconsiderate activities. Here
comes the necessity of
establishing a library to give
these youth the last hope to
stand strong on the verge of
darkness and destruction. 

Public libraries are the hub of
educational transcendence and
cultural orientation that
stimulate a greater number of
populations to participate in
development activities, improve
their quality of life and instigate
their skills and competencies to
become the agents for change
to form a knowledge-based
society in the rural areas of
Bangladesh. Young generations
can exploit the blessing of 

books, non-books, and ICTs
through rural public libraries
and contribute to spreading
knowledge and information to
other members of the rural
communities. 

Since the dawn of human
civilization, libraries have acted
as a significant impulsion in the
development of a progressive
nation. The growth and
advancement of libraries and
information centers are
essential for establishing a
knowledge society that will
enhance the progress of a
progressive civilization and
strengthen human resources.
With the help of books, non-
books, journals, magazines,
periodicals, and ICT facilities
housed in a well-organized
library building, Bangladesh,
which has a majority of young
people, can open up new
horizons for the underprivileged
rural youth. The phone-
addicted, dropped-out youth,
and other children can develop
reading habits if there is a
public library in the center of
each hamlet.
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Libraries are social and cultural
institutions that convert human
labor into knowledge and skills
that help people carry out their
social obligations and
responsibilities more effectively
and precisely. The kingdom of
knowledge and wisdom is
accessible to a substantial
portion of the young
generations in rural areas who
are aimlessly leading a chaotic
life filled with confusion and
depression in order to engage in
constructive and development
activities. They can gather
knowledge about Politics,
Economics, Science,
Technology, and other
academic disciplines to present
themselves as the nation's
future leaders. In addition, rural
libraries will play crucial roles in
developing the decision-making
and problem-solving modus
operandi of the villagers and
enable them to act according to
the rules and regulations of the
state as law-abiding citizens. 

In 2021, on the occasion of
Library day on February 5, the
incumbent Government

promised to establish libraries in
every nook and corner of the
country with the most
appreciated theme “library in
every house is the pledge of the
Mujib Year”. Now it is high time
for the government to take far-
reaching initiatives to establish
a library in every village to foster
human resources and launch
lifelong learning programs to
face the challenges of the
Fourth Industrial Revolution. 

The success of Digital
Bangladesh and Vision-41 will
be ineffective if we keep our
rural youths aloof from their
rights to access information
superhighways and the universe
of knowledge. Last but not least,
rural public libraries will alleviate
the digital divide between cities
and villages to a great extent
and introduce a culture of
knowledge gathering and
sharing among the rural
populations to form an
enlightened society.

graphic: freepic.com

Aktarul Islam 
Library  Professional,

Researcher and Poet.



রাজশাহী িব�িবদ�ালেয় কৃিত িশ�াথ�েদর
আলাউি�ন তালকুদার িশ�াবিৃ� �দান

18

ভেয়স �ড�ঃ 
রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র (রািব)
ইনফরেমশন সােয়� এ� লাইে�ির
ম�ােনজেম� িবভােগ গত ১৯ িডেস�র
আলাউি�ন তালকুদার িশ�াবিৃ� �দান
করা হয়। এিদন িব�িবদ�ালেয়র রবী�নাথ
ঠাকুর একােডিমক ভবেন আেয়ািজত
অনু�ােন �ধান অিতিথ উপ-উপাচায�
অধ�াপক �মা. সলুতান-উল-ইসলাম কৃিত
িশ�াথ�েদর আলাউি�ন তালকুদার
�মধাবৃি� ও আলাউি�ন তালকুদার িশ�া
সহায়ক বৃি� �দান কেরন। এবার ৪ জন
িশ�াথ�েক �মধাবিৃ� ও ৬ জন িশ�াথ�েক
িশ�া সহায়ক বৃি� �দান করা হয়।

িবভােগর সভাপিত অধ�াপক এ �ক এম
ইয়ািমন আলী আকে�র সভাপিতে� উ�
অন�ুােন িবেশষ অিতিথ িছেলন সামািজক
িব�ান অনষুেদর িডন অধ�াপক �মা.
ইিলয়াছ �হােসন। এছাড়া স�ািনত অিতিথ
িহেসেব উপি�ত িছেলন এই বিৃ�র দাতা
হািসনা তালকুদার। অনু�ােন অধ�াপক
�মা. খািলদ আলম �াগত ব�ব� �দান
কেরন এবং িশ�াবিৃ� কিম�র আ�ায়ক
অধ�াপক �মা. শিরফুল ইসলাম মর�ম
আলাউি�ন তালকুদােরর জীবনােলখ�
উপ�াপন কেরন। এছাড়া বিৃ��া�
িশ�াথ�েদর মেধ� �মা. আবদলু হািলম তার
অনভু� িত ব�� কেরন। �স�ত আলাউি�ন
তালকুদার (মর�ম) িছেলন রাজশাহী
িব�িবদ�ালেয়র �া�ন ��াগািরক।
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অনু�ােন উপ-উপাচায� তঁার ব�েব� বেলন, �মধার িবকােশ এর �ীকৃিত অত��
���পূণ�। পরু�� ত করার মাধ�েম িশ�াথ�েদর �মধার �ীকৃিত �দয়ার পাশাপািশ তা
অন�েদরও অন�ুািণত কের। এছাড়া পরু�ার�া� িশ�াথ�রা পরবত�েত আেরা
অজ�েন উৎসািহত হয়। বিৃ��া� এই িশ�াথ�রা আগামীেত �মধার উৎকষ� সাধেনর
মাধ�েম আেরা বড় িকছ�  অজ�ন করেব বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন। িতিন
িশ�াথ�েদর ন�ায় ও সততার পথ অনসুরণ কের িন�ার সােথ �দশ ও জািতর জন�
কাজ করার আ�ান জানান।

উে�খ�, ইনফরেমশন সােয়� এ� লাইে�ির ম�ােনজেম� িবভােগর ২০২০ সােলর
�াতক (স�ান) �থম, ি�তীয়, তৃতীয় ও চত�থ� বেষ�র পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত
�থম �ান অিধকারীেদর আলাউি�ন তালুকদার �মধাবিৃ� এবং �াতক (স�ান)
পয�ােয়র িশ�াথ�েদর আেবদন িবেবচনা কের আলাউি�ন তালুকদার িশ�া সহায়ক
বৃি� �দান করা হয়। িবভােগর িশ�ক সহেযাগী অধ�াপক �মা. মাহববুলু ইসলাম
পুেরা অনু�ান� স�ালনা কেরন।

ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��
লাইে�িরেত চাল ুহেলা ব�ব�ু এ� িলবােরশন
ওয়ার ��ািড �স�ার

রােশদ িনজামী 
ব�ব�ুর �গৗরবময় অবদান �কবল এক� জািতেক মিু� �দওয়ার ��ে� নয়, তার
�ে�র �সানার বাংলা গঠেনর কােজ �নতৃ� �দওয়ার জন� দ� ও উদ�মী জনশি� গেড়
�তালার অনেু�রনা িহসােব এবং ব�ব�ুর �ামািণক ইিতহােসর �ান ছিড়েয় �দওয়ার
মহান উে�শ�েক সামেন িনেয় ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস�� লাইে�িরেত গত
১লািডেস�র ২০২২ ইং তািরেখ চাল ুহেলা ব�ব�ু এ� িলবােরশন ওয়ার ��ািড �স�ার।
এ সময় �স�ার� �বলনু সি�ত করা হয় এবং িফতা �কেট উে�াধন করা হয়।
ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস�� লাইে�িরর সিুবশাল সং�েহর সােথ আেরা য�ু
হেলা ব�ব�ু ও মিু�যু� স�িক� ত অসংখ�া �কাশনা, যা িব�িবদ�ালেয়র 
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ছা�, িশ�ক, কম�কত� াও গেবষকেদর জন�
দা�নভােব সহায়ক হেব। 

উ� �স�ার উে�াধন এর সময় উপি�ত
িছেলন জনুােয়দ আহেমদ পলক,এমিপ,
মাননীয় �িতম�ী, তথ� ও �যাগােযাগ
�যুি� িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ
সরকার �সই সােথ উপি�ত িছেলন
ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��র
মাননীয় উপাচায� �েফসর ডঃ এম লুৎফর
রহমান,মাননীয় উপ-উপাচায� �েফসর ডঃ
এস এম মাহববুলু হক মজমুদার, 

�রিজ�ার ডঃ �মাহা�দ নািদর িবন
আলী,লাইে�িরয়ান ডঃ �মাঃ িমলন খান,
�েফসর ডঃ �মা�ফা কামাল, ডীন,
একােডিমক এেফয়াস�, এবং ড�ােফািডল
ফ�ােমিলর �প িসইও জনাব �মাঃ
ন�ু�ামান।  এ সময় ম�ী মেহাদয় তার
িনজ� সং�হ �থেক ব�ব�ু ও মিু�য�ু
স�িক� ত ৭ � বই উপহার িহসােব ব�ব�ু
এ� িলবােরশন ওয়ার ��ািড �স�াের
�দান কেরন এবং লাইে�ির পিরদশ�ন
�শেষ ভ�য়সী �সংশা কেরন। 
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রােশদ িনজামী 
কিব কাজী নজ�ল ইসলাম বাংলােদেশর
জাতীয় কিব।কিবর �শষ জীবন
�কেটিছেলা এেদেশ মা� ও জেলর সােথ
িমেশ। এমনিক তঁার সমািধও হেয়েছ
এখােন।  বা�ালীর মনেন কিব কাজী
নজ�ল ইসলােমর ময�াদা ও ���
অপিরসীম।তার মানিবকতা, ঔপিনেবিশক
�শাষণ ও ব�নার িব�ে� ��াহ, ধম�য়
�গাড়ামীর িব��তা এবং নারী প�ুেষর
সমতার ব�না বা�ালীর মানসপট গঠেন
ভ� িমকা ব�াপক ।
কিব ন��েলর �িত ��া ও ভােলাবাসার
বিহঃ�কাশ এবং জাতীয় কিবর �রেন
ড�েফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��
এড� ে�� এর নামকরন কেরেছ কিব
নজ�ল এড�ে��। লাইে�ির 

ব�বহারকারীেদর �ত�াশােক �াধান� িদেয়
িব�িবদ�ালয় লাইে�িরেত �ািপত কিব
নজ�ল এড�ে�� এ থাকেব অিডও,
িভিডও, চলিচ� তথ�িচ� সহ �কৗশলগত
িবিভ� সেুযাগ সিুবধা এবং পাশাপািশ
িব�িবদ�ালেয়র িথেয়টার হল িহসােবও
ভ� িমকা পালন করেব এই এড�ে��। 
ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��
লাইে�িরেত ৭ই িডেস�র, ২০২২ তািরেখ
উে�াধন  করা হেলা কিব নজ�ল
এড�ে��। উে�াধন উপলে�� মানেুষর
নজ�ল িশেরানােম আেলাচনা সভার
আেয়াজন করা হয়,  �বলুন সি�ত করা
হয় এবং িফতা �কেট উে�াধন করা হয়। 
উ� এড�ে�� উে�াধন এর সময় উপি�ত
িছেলন আেলাচনা সভায় মুল ব�া িহসােব 

ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��
লাইে�িরেত চাল ুহেলা কিব নজ�ল এড�ে��
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কিব নজ�ল ইি��উেটর িনব�াহী পিরচালক এবং নজ�ল গেবষক 
জনাব �মাঃ জািকর �হােসন, িবেশষ অিতিথ িহসােব জাতীয় কিবর 
�দৗিহ�ী এবং কিব নজ�ল ইি��উট �া� �বােড� র স�ািনত সদস� 
এবং িবিশ� সংগীত িশ�ী জনাব িখল িখল কাজী, �াগত ব�ব� �দান 
কেরন ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��র লাইে�িরয়ান ড�র �মাহা�দ িমলন খান
এবং সব�েশেষ ধন�বাদ সচূক ও সমাপনী ব�ব� রােখন ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল
ইউিনভািস�� লাইে�রী কিম�র �চয়ারম�ান অধ�াপক এ এম এম হািমদরু রহমান ।
এছাড়াও িব�িবদ�ালেয়র অন�ান� িশ�কব�ৃ এবং ছা�-ছা�ীব�ৃ আেলাচনা সভায়
উপি�ত িছেলন।
এ সময় কিব �দৗিহ�ী জনাব িখল িখল কাজী তার িনেজর স�ািদত িনব�ািচত নজ�ল
রচনা বই� লাইে�িরেত �দান কেরন এবং লাইে�ির পিরদশ�ন �শেষ ভ�য়সী �সংশা কেরন। 



িব�িবদ�ালয় ম�িুর কিমশেনর (ইউিজিস) স�ািনত সদস� অধ�াপক ডঃ িব�িজৎ চ� এবং �মাঃ
ওমর ফা�ক ১০ ই অে�াবর, ২০২২ তািরেখ গণ িব�িবদ�ালয় (িব�িবদ�ালয়) পিরদশ�ন কেরন।
তারা িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় ��াগারও পিরদশ�ন কেরন এবং িবেশষভােব মিুজব কন�াের
মেনািনেবশ কেরন। তারা ��াগােরর িবশালব�াি� ও সম�ৃ সং�হ �দেখ ম�ু হন এবং ভিবষ�েত
িব�িবদ�ালেয়র সাফল� কামনা কেরন। 
এ সময় িভিস �েফসরড. �মা. আবলু �হােসন, �কাষাধ�� �েফসর �মা. িসরাজলু ইসলাম,
�রিজ�ার কৃিষিবদ এস. তাসা�াক আহেমদ এবং িবভােগর সকল িডন ও �চয়ারপারসন এবং
�ডপু� লাইে�িরয়ান িমেসস সা�ফতা �েসন, এিস��া� লাইে�িরয়ান িমেসস জিুরয়া আলম,
লাইে�ির অিফসার �মাঃ জিন �হােসন এবং �াফ িমস খািদজা আখতার, িমেসস ছ�া রায়, �মাঃ
�মেহদী হাসান, �মাঃ মা�ফ উপি�ত িছেলন। উে�খ�, �খ�াত মিু�েযা�া ডাঃ জাফ��াহ �চৗধরুী
১৯৯৪ সােল ঢাকার সাভাের গণিব�িবদ�ালয় �িত�া কেরন।
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সরদার �মা: মনজ�ুল হক গত ১০ই নেভ�র ২০২২ ইং
তািরেখ খলুনার গাজী �মিডেকল কেলেজ লাইে�িরয়ান
িহসােব �যাগদান কেরেছন। এর আেগ িতিন খুলনা
কেলেজর ��াগার �ভাষক িহেসেব �পশাগত জীবেনর
অবসর �হণ কেরন। জনাব �মা: মনজ�ুল হক
লাইে�িরয়ান ভেয়েসর একজন �ভাকা�ী ও িনয়িমত
�লখক। নত�ন এই �পশাজীবেন তঁার জন� লাইে�িরয়ান
ভেয়স পিরবােরর প� �থেক �ভকামনা। 

সরদার �মাঃ মনজ�ুল হক গাজী �মিডেকল
কেলেজ লাইে�িরয়ান িহসােব �যাগদান
কেরেছন    
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ই� ওেয়� ইউিনভািস��র সহকারী ��াগািরক
জনাব ত�র আহেমদ American Library
Association  (ALA) এর  উ�তর
��াগািরকতার উপর দ�ু (০৪ স�াহ এবং ০৬
স�াহ) অনলাইন �কােস�র �লারিশপ �পেয়েছন। 
 এর আেগও িতিন দইুবার ২০১৬ ও ২০১৭ সােল
ALA �কাস� �লারিশপ �পেয়িছেলন।  জনাব ত�র
ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ�িব�ান এবং ��াগার
ব�ব�াপনায় �াতক এবং �াতেকা�র িডি� স��
কেরেছন। 

ত�র আহেমদ American Library Association  (ALA)
�কাস� �লারিশপ �পেয়েছন

 

উে�খ�, িতিন একজন �মে�িল এবং ��াপাস সা��ফাইড লাইে�িরয়ান।  িতিন
ল�াব ও ব�ািলেডর জীবন সদস�। এছাড়াও িতিন Association for
Information Science and Technology (ASIS&T) এর একজন সদস�। 
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