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উক্রভননকা 

াত ককানি ভানুষলয ীভাীন দুষবভাগ, নতনয রক্ষ নষদয অভয আত্মতযাগ আয দুই রক্ষ ভা-কফাষনয ম্ভ্রষভয 

নফননভষে অনজভত রার-ফুষজয এই কদ ত ীভাফদ্ধতা  ফাধানফনি জে কষয আজ ‚নিনজিার ফাাংরাষদ‛ নাষফ 

আত্মপ্রকাষয ষথ উন্নেষনয ভাড়ষক দুযন্ত গনতষত এনগষে চষরষে। তষফ দুুঃখজনক ষর একথা আভাষদয 

অস্বীকায কযায ককাষনা উাে কনই কম, স্বাধীনতা অজভষনয প্রাে অধভত ফেয কনযষে কগষর আভযা এখন আভাষদয 

কানিত গন্তষফয ক ৌঁোষত ক্ষভ ইনন। 

কথাে ফষর কম জানত মত কফন ননক্ষত ক জানত তত কফন উন্নত। কাযণ একনি ুননক্ষত জনষগাষ্ঠী-ই ষে ককাষনা 

একনি জানতয ফা কদষয ফষচষে ফড় ম্পদ। ুনক্ষা ধাযণকাযী, কদষপ্রষভ উজ্জীনফত এফাং দক্ষ ভানফম্পদ-ই গঠন 

কযষত াষয একনি উন্নত, ভৃদ্ধ  ানন্তভে কদ। অনযনদষক অনক্ষা, কুনক্ষা, অাংস্কনৃত, ধভভান্ধতা, যশ্রীকাতযতা 

আয স্বাথভযতা একনি কদষয অগ্রমাত্রায ষথ ফষচষে ফড় ফাধা। ননেনভত াঠাবযা, ুস্থ ধাযায াাংস্কনৃতক চচভা  

নযীনরত জীফনাচযষণয ভাধযষভ এফ অভাননফক বফনষ্ট্যাফরী ফজভষনয ভধযনদষে ককান একনি কদষয নাগনযকগণ 

ননষজষদযষক ুনাগনযক নাষফ গষড় তুরষত াষয, গষড় তুরষত াষয একনি বয ভাজ, বয কদ  বয জানত। 

এষক্ষষত্র গ্রন্থাগাযভূ অতযন্ত গুরুত্বূণভ বূনভকা ারন কযষত াষয। ককননা গ্রন্থাগায ষে একাধাষয জ্ঞাষনয আধায, 

উন্মুক্ত নফদযাীঠ, াংস্কনৃত চচভায ককন্দ্র, ফভস্তষযয ভানুষলয নভরনস্থর এফাং দববাপনর প্রষোজনীে তথযাভগ্রী াংগ্র, 

াংযক্ষণ  নফতযষণয স্থান। আয এজনযই গ্রন্থাগাষযয বূনভকা উষক্ষা কযায ককান ুষমাগ কনই। প্রভথ কচ ধুযী মথাথভই 

ফষরষেন, “আভযা মত কফন রাইষেনয প্রনতষ্ঠা কযফ, কদষয তত কফন উকায ষফ। আভায ভষন ে, এষদষ 

রাইষেনযয াথভকতা াাতাষরয চাইষত নকেু কভ নে এফাং স্করু-কষরষজয চাইষত একিু কফন”। 

ৃনষ্ট্য কই আনদকার কথষক অদযাফনধ নফফতভষনয থ ধষয ভানফ ভাজ  বযতা আজষকয এই ঈলভণীে মভাষে এষ 

উনস্থত ষেষে। ভানুষলয চরায থ কখনই কুুভাস্তীণভ নের না। ফাযফায দুরভঙ্ঘ্য ফাধায াভষন দাৌঁনড়ষে ননষজষক নতুন 

কষয নচষনষে ভানুল, নযনচত ষেষে ননষজয কবতয রুনকষে থাকা নভারেভ ম্ভাফনা আয রুষকাষনা নক্তয াংষগ। 

কই নক্ত আয ম্ভাফনাষক নি কষয এনগষে কগষে ভানুল, স্থান কষযষে ননষজয একেত্র আনধতয। কখষনা ভযা 

ভাধান, কখষনা ফা ম্ভাফনায নযূণভতা দান  ভাননক তৃনিয জনয গষড় তুষরষে এষকয য এক কীনতভস্তম্ভ, ধনয 

ষেষে নানা অজভষন। ভানুষলয নচযন্তন কীনতভয তানরকাে এভনই একনি অাধাযণ অজভন ষে গ্রন্থাগায। জ্ঞান ৃনষ্ট্, কই 

জ্ঞাষনয কাঠাষভাফদ্ধ াংযক্ষণ এফাং এক প্রজন্ম কথষক আষযক প্রজষন্ম জ্ঞাষনয ননযফনেন্ন প্রফা নননিত কষযষে গ্রন্থাগায। 

কই ষি ভাষজয একনি অনযতভ গুরুত্বূণভ প্রনতষ্ঠান নাষফ ভানফ বযতাষক ভৃদ্ধ কষয চষরষে গ্রন্থাগায। 

বাাংাদেদলর উন্নয়দে াঅধনুেক গ্রন্থাগাদরর ভনূমকা 

উন্নি কেল বা োনি গঠদে জ্ঞােনভনিক মাে প্রনিষ্ঠার ককাদো নবকল্প কোআ। জ্ঞােনভনিক মাে প্রনিষ্ঠার ধারণা 

শুরু িদরর েলদক, যার মূ কথা দে একনি কেদলর াথবনেনিক, বানণনেিক, রােনেনিক, ামানেক  াাংসৃ্কনিক 

কাযবক্রমদক জ্ঞাে এবাং িথিনেভবর কদর কিাা। উন্নয়ে নিন্তার েিুে ধারা দে কিকাআ উন্নয়দের েন্য ক্ষ্ি নেধবারণ 
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এবাং ক ানুযায়ী পনরকল্পো প্রণয়ে  এর ফ বাস্তবায়ে। এ কক্ষ্দে প্রধাে ক্ষ্ি জ্ঞােনভনিক মাে প্রনিষ্ঠা। 

নবগি ময়গুদায় ক্ষ্মিার উৎ এবাং নলল্প মাে প্রনিষ্ঠায় াথবেীনিদক মূ িানকা নবদবিো করা দ 

বিবমাদে জ্ঞাে এবাং িথিপ্রবাদক ানধক গ্রণদযাগি নদদব গণো করা দে। মাে প্রনিনেয়ি পনরবনিবি দে। 

কৃননভনিক মাে বিবস্থায় প্রনিস্থানপি দয়দে নলল্প মাে াঅবার নলদল্পাির মাে জ্ঞােনভনিক মাে প্রনিষ্ঠায় 

গুরুত্ব নেদয়দে। নলদল্পাির নকাংবা উির াঅধুনেক মােদক িথিমাে, জ্ঞােমাে নকাংবা জ্ঞােনভনিক াথবনেনিক 

মাে াআিিানে োদম াঅখ্িানয়ি করা দয় থাদক। দববাপনর িথি এবাং কযাগাদযাগ প্রযুনি, নবশ্বায়ে প্রনক্রয়া, প্রনিষ্ঠাে 

এবাং াংগঠে পযবাদয় জ্ঞাদের বিবার, জ্ঞাে তিনরদি বিনি এবাং রাদের ম্পৃিিা জ্ঞােনভনিক মাে প্রনিষ্ঠায় 

গুরুত্বপূণব াবোে রাদখ্। 

এাআ িথি নবদফারদণর যুদগ প্রনিনেয়ি প্রকানলি দে াোর াোর িথি ামগ্রী এবাং িা নেদয় নেিি েিুে জ্ঞাে 

িিবা  গদবণার ফদ াঅনবষ্কার দে জ্ঞাদের েিুে েিুে ধারা । িথি নবদশ্বর এ ক জ্ঞােদক একনেি কদর 

িাদক স্থায়ীভাদব াংরক্ষ্ণ কদর িা ভনবষ্যদির পাঠকদের বিবার উপদযাগী রাদখ্ গ্রন্থাগার। প্রকৃিপদক্ষ্ গ্রন্থাগার 

দ নঠক নলক্ষ্াোদের প্রনিষ্ঠাে  াংস্কনৃি িিবার ককন্দ্র। এনি দা কখ্ক, পুস্তক  পাঠদকর নমে ককন্দ্র। 

এখ্াদে োনি, ধমব, বণব নেনববদলদ ক কেণী কপলার মানু একনেি দি পাদর। এ কথা ববেেনবনেি কয়, 

সুনলনক্ষ্ি কাদকরাাআ কেল  োনি গঠদণ াগ্রণী ভনূমকা পাে কদর থাদক াঅর গ্রন্থাগাদরর কাে দা এমে ব 

সুনলনক্ষ্ি কাক তিনর করা। গ্রন্থাগাদরর ান্যিম কাে দা পাঠকদের পাঠাভিা গদি কিাা। বাাংাদেদলর 

গণগ্রন্থাগাদরর ান্যিম কলাগাে দা ‘পিদ বাআ াঅদানকি াআ, ো পিদ বাআ ান্ধকাদর রাআ’। িাাআ জ্ঞাে নেভবর 

মাদে াঅদানকি মানু গঠে করদি গ্রন্থাগাদরর ককাে নবকল্প োাআ। 

উন্নি কেল বদি ঐ ক াববদভৌম কেলদক বুঝায় যারা াথবনেনিক উন্নয়ে এবাং উচ্চির প্রযুনিগি াবকাঠাদমার 

দববাচ্চ স্তর বা নেনেবষ্ট ীমাদরখ্ায় াবস্থাে স্বদল্পান্নি কেলমূ কথদক াদেকাাংদলাআ এনগদয় রদয়দে। াথবনেনিক 

উন্নয়ে নদদব েেগদণর মাথানপেু াঅয়, কমাি কেলে উৎপােে, নলল্পায়দের স্তর, নবসৃ্তি াবকাঠাদমার নবন্যা এবাং 

াধারণ েীবেযাোর মাে এর প্রধাে মাপকানঠ। াধারণিাঃ উন্নি কযাগাদযাগ বিবস্থা, নবদ্যিদির উৎপােে  এর 

মাথানপেু বিবার, পনরষ্কার-পনরেন্ন  াঅধুনেক াপািা, সুন্দর বিবস্থাম্পন্ন িমৎকার গণদলৌিাগার উন্নি 

কেলমূদ নবেিমাে থাদক। োনিাংদের াদবক মানিব কনফ াঅন্নাে উন্নি কেদলর াংজ্ঞা প্রোে করদি নগদয় 

বদদেে, “উন্নি কেল বদি কয ক কেল িার োগনরকদের মুি  নেরাপদে রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ বা নেরাপিা 

উপযুি পনরদবদল স্বাস্থিকর েীবে প্রোদে ক্ষ্ম িাদক বুঝাদব”। 

বিবমাে কাদর াঅধুনেক গ্রন্থাগারগুদা াংগ্রদ রাদখ্ নবনভন্ন প্রকাদরর প্রকানলি বাআ, োেব, ামনয়কী, পে -পনেকা 

াআিিানে। এোিা ানভ এবাং নভনভ উপকরণ। াংযুিভাদব মিাপ, নপ্রন্ি, নবনভন্ন িথিউপকরণ, মাাআক্রফমব, ানভ 

কিপ, ননভ, কিাদি, নভনভ কিপ, নভনভনভ, াআ -বুক াআিিানে রাখ্া য় এব গ্রন্থাগাদর। গ্রন্থাগারগুন ানধকাাংল 
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ময়াআ বিবারকারীদের নবনভন্ন ধরদের াআদক্ট্রনেক উপকরণ এবাং াআন্িারদেি বিবাদরর সুনবধা প্রোে কদর থাদক। 

ফদ াঅধুনেককাদর গ্রন্থাগারগুদা নবদবনিি দে মুি জ্ঞাদের কক্ষ্ে নাদব। গ্রন্থাগারগুদা িাদের িথি কবাদক 

েনিদয় নেদয়দে িাদের কেয়াদর বাাআদর। াঅধুনেক িথি প্রযুনির বিবাদরর মাধিদম গ্রন্থাগানরকগণ ানি াল্প 

মদয়র মদধি নঠক িথিনি দ্রুি ববরা করদি ক্ষ্ম দে।  াঅেদকর এাআ জ্ঞােনভনিক মাদে উন্নয়দের কেষ্ঠ 

কাাঁিামা দে িথি। কয কেল বা োনির াদি যি কবনল িথি াঅদে ক োনি বা কেল উন্নয়ে ম্ভাবোয় িি 

কবনল এনগদয় াঅদে। বিবমাদে ান্যান্য পদণির মি িথি একনি পণি নাদব নবদবনিি দে এবাং এর মুি ান্য 

কয ককাে পদণির িাাআদি াদেক কবনল। বহুমুখ্ী িদথির ভান্ভার নদদব মানুদর িথি িানো কমিাদোর মাধিদম 

বিনিগি  ামনষ্টক াথবনেনিক কমবকাদে াঅধুনেক গ্রন্থাগার ািিন্ত কাযবকরী ভূনমকা রাখ্দি পাদর। ভনবষ্যদি 

জ্ঞােনভনিক মাদের ক্রমম্প্রারদণর দে দে াথবনেনিক কমবকাদন্ভর েন্য প্রদয়ােেীয় িথি-উপাদির কোগাে 

কেয়ার মাধিদম গ্রন্থাগাদরর াথবনেনিক ভূনমকা াঅদরা কোরোর দব। বা দয় থাদক একনি োনিদক ধ্বাং করদি 

দ প্রথমাআ িার গ্রন্থাগারগুদাদক ধ্বাং কদর ো। এাআ কথানি কয কি িি িা ানুন্নি  উন্নয়েলী কেলগুদা 

উপযুি গ্রন্থাগাদরর াভাদব মদমব মদমব উপনক করদে। উন্নি কেলগুদার াঅথবামানেক উন্নয়দে প্রকৃিপদক্ষ্ 

গ্রন্থাগাদরর ভূনমকাাআ ানধকির নক্রয়।  

আধুননক গ্রন্থাগায নানাবাষফ ফাাংরাষদষয উন্নেনষক কফগফান কযষত াষয। কমভন- 

 কিকই উন্নেন রক্ষযভাত্রা অজভষন 

াষিইষনফর কিষবরষভন্ট কগার ফা কিকই উন্নেন রক্ষযভাত্রা ২০৩০ (এনিনজ) ভূরত নভষরননোভ 

কিষবরবষভন্ট কগার ২০১৫ (এভনিনজ)-এয উিযূনয এফাং তাষদয পরতা  ীভাফদ্ধতায য নননভভত। ২০১৫-

যফতভী বফনিক এষজন্ডা  কিকই উন্নেন রক্ষয আনুষ্ঠাননকবাষফ ১৭নি রক্ষয এফাং ১৬৯নি রক্ষযভাত্রায াংকরষন 

‘আভাষদয নফষিয রূান্তযকযণ: কিকই উন্নেষনয নফলেূনচ ২০৩০’ নাষভ নযনচত। এয রক্ষযগুষরা ষেুঃ 

১. োনরদ্র্ি নবদমািে - ববে এবাং বধরদণর োনরদ্র্িিা েূর করা 

২. ক্ষ্ুধামুনি - ক্ষ্ুধা েূর করা, খ্ােি নেরাপিা  উন্নি পুনষ্ট ােবে, এবাং কিকাআ কৃন বিবস্থা িাু করা 

৩.  সুস্বাস্থি  কিাণ - স্বাস্থিম্মি  েীবেযাপে নেনিি করা এবাং ব বয়দর কদর েন্য কিাণ 

বৃনি 

৪.  মােম্মি নলক্ষ্া - ান্তভূবনিমূক, মিাপূণব   মােম্মি নলক্ষ্া নেনিি করা এবাং বার েন্য 

েীবেবিাপী নলক্ষ্া সুদযাগ  ৃনষ্ট 

৫. নেমিা - কেন্ভার মিা ােবে করা এবাং ব োরীর ক্ষ্মিায়ে নেনিিকরণ 

৬. নবশুি পানে  পয়াঃনেষ্কালে - বার েন্য পানে  পয়াঃনেষ্কালদের সুদযাগ এবাং এর কিকাআ 

বিবস্থাপো 
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৭. বিয়াধি  কিকাআ জ্বাানে - বার  েন্য বিয়াধি, নেভবরদযাগি, কিকাআ এবাং াঅধুনেক জ্বাানের 

সুদযাগ  নেনিিকরণ 

৮. বার েন্য ভাদা কাে এবাং াথবনেনিক প্রবৃনি - বার েন্য কিকাআ, ান্তভূবনিমূক াথবনেনিক  

প্রবৃনি, পূণবকাীে  উৎপােেলী কমবাংস্থাে এবাং ভাদা কাে নেনিিকরণ 

৯.  নলল্প, উদ্ভাবে  উন্নি াবকাঠাদমা - েীেবস্থায়ী াবকাঠাদমা নেমবাণ করা, ান্তভূবনিমূক এবাং  

কিকাআ নলল্পায়ে এবাং উদ্ভাবেদক কপ্ররণা কেয়া 

১০.  তবমি হ্রাকরণ - কেদলর কভিদর এবাং নবনভন্ন কেদলর মধিকার তবমি েূর করা 

১১.   কিকাআ লর  ম্প্রোয় - লর এবাং  মানুদর বাস্থােদক ান্তভূবনিমূক, নেরাপে, েীেবস্থায়ী 

এবাং কিকাআ কদর  কিাা 

১২. ম্পদের োনয়ত্বলী বিবার -  কিকাআ কভাগ  উৎপােে রীনি নেনিি করা 

১৩.  েবায়ু পনরবিবে প্রনিদরাধ - েবায়ূর পনরবিবে  প্রভাব কমাকাদবায় েরুনর পেদক্ষ্প গ্রণ 

১৪.  মুদদ্র্র সুরক্ষ্া - কিকাআ উন্নয়দের েন্য মাাগর, াগর এবাং ামুনদ্র্ক ম্পদের াংরক্ষ্ণ  

কিকাআ বিবার 

১৫.  ভূনমর সুরক্ষ্া - ভূনমর উপনরস্থ পনরদবল-বিবস্থার সুরক্ষ্া,  পুোঃস্থাপে এবাং কিকাআ বিবার; 

কিকাআ বে বিবস্থাপো; মরুকরণ করাধ  বন্ধ  করা; ভূনমক্ষ্য় করাধ করা এবাং েীবনবনিদের ক্ষ্নি বন্ধ 

করা 

১৬. লানন্ত   ন্যায়নবিার -  কিকাআ উন্নয়দের  েন্য লানন্তপূণব  ান্তভূবনিমূক মাে প্রনিষ্ঠা; কদর 

েন্য  ন্যায়নবিাদরর সুদযাগ ৃনষ্ট; এবাং ববস্তদর কাযবকর, েবাবনেন এবাং  ান্তভূবনিমূক প্রনিষ্ঠাে গদি 

কিাা 

১৭.  ক্ষ্ি ােবদের েন্য  াাংনলোনরত্ব - বাস্তবায়দের উপায়গুদা লনিলাী  করা এবাং কিকাআ 

উন্নয়দের েন্য তবনশ্বক াাংনলোনরত্ব পুেেবীনবি করা 

কিকাআ উন্নয়ে ক্ষ্িমাো (এনভনে) ূিক ২০১৬-এ ১৪৯নি কেদলর মদধি ১১৮িম দয়দে বাাংাদেল। মৃি 

বাাংাদেল নবনেমবাদণ াঅমাদের এাআ োেুক পনরনস্থনি কথদক উিরদণর েন্য ববাত্মক প্রদিষ্টা াবিাি রাখ্দি দব। 

কিকাআ উন্নয়দের প্রনিনি ক্ষ্ি ােবদে বাাংাদেদলর গ্রন্থাগারমূ প্রিিক্ষ্ বা পদরাক্ষ্ভাদব োো রকদমর ভূনমকা 

রাখ্দি পাদর।  

নলক্ষ্া োিা একনি োনির উন্ননির কথা কল্পো করা যায় ো। নলক্ষ্া মানুদর মদধি জ্ঞাে, েক্ষ্িা, েৃনষ্টভনে  

মূিদবাধ তিনর কদর, যা ভনবষ্যদির উন্নয়দের কক্ষ্দে াবোে রাখ্দি পাদর। নলনক্ষ্ি  েক্ষ্ মানু দ্রুি কমবদক্ষ্দে 

প্রদবদলর মাধিদম নেদের  কেদলর োনরদ্র্ি নবদমািে করার পালাপানল ক্ষ্ুধামুনি, সুস্বাস্থি  কিাণ,  নবশুি পানে 
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 পয়াঃনেষ্কালে নেনিি করদি পাদর। নেমিা, তবমি হ্রাকরণ, বিয়াধি  কিকাআ জ্বাানে নেনিিকরণ, 

বার েন্য ভাদা কাে এবাং াথবনেনিক প্রবৃনি াঅেয়ে  নলল্প, উদ্ভাবে  উন্নি াবকাঠাদমা গঠদে মােম্মি 

নলক্ষ্া নবস্তাদরর ককাদো নবকল্প কোআ। াঅধুনেক গ্রন্থাগারগুদা নলক্ষ্া প্রাদরর ান্যিম ানিয়ার নাদব কাে করদি 

পাদর। কয ককাদো নলক্ষ্া প্রনিষ্ঠাদের ান্যিম গুরুত্বপূণব াে দে এর গ্রন্থাগার। নিিকাদরর নলনক্ষ্ি  াঅদানকি 

মানু কেনণকদক্ষ্র িাাআদি কবনল জ্ঞাে ােবে করদি পাদর গ্রন্থাগার কথদক। নবেিায় বনভূবি নলক্ষ্া, েূরনলক্ষ্ণ, 

গণনলক্ষ্া, গ্রন্থাগার ককনন্দ্রক নলক্ষ্া, েীবেবিাপী নলক্ষ্া াআিিানের প্রাদর গ্রন্থাগার নবদলি গণগ্রন্থাগার ককন্দ্রীয় 

প্রনিষ্ঠাে নাদব গুরুত্বপূণব ভূনমকা রাখ্দি পাদর।  

 িভ ঞ্চফানলভক নযকল্পনা  রূকল্প-২০২১ ফাস্তফােষন 

ফাাংরাষদষয কক্ষষত্র, কামভকযী উন্নেন ষমানগতায জনয নফিফযাী অাংীদাষযয মভষফক্ষণ প্রপাইর অষটাফয ২০১৬ 

অনুমােী, যকায ম্প্রনত একনি মুগান্তকাযী াভানজক ননযািা কক র এফাং িভ ঞ্চফানলভক উন্নেন নযকল্পনা 

(২০১৬-২০) চারু কষযষে। উবেনি াষিইষনফর কিষবরষভন্ট এষজন্ডা ফা কিকই উন্নেন নফলেূনচ, রক্ষয  

রক্ষযভাত্রায ষি বাষরাবাষফ াংমুক্ত  নফজনড়ত। এ মভাষে ১৭নিয ভষধয ১৪নি এনিনজ রক্ষয মূ্পণভরূষ িভ 

ঞ্চফানলভক নযকল্পনাে প্রনতপনরত ে। িভ ঞ্চফানলভক নযকল্পনানি জানতাংষঘয ২০১৫-যফতভী বফনিক এষজন্ডা 

এফাং কিকই উন্নেষনয রক্ষয  রক্ষযভাত্রা নফষফচনাে নযকনল্পত। এয কভ নরক নতননি নথভ ষরা : (১) নজনিন প্রফৃনদ্ধ 

ত্বযণ, কভভাংস্থান ৃনষ্ট্  দ্রুত দানযদ্র্য হ্রাকযণ; (২) উন্নেনপ্রনক্রোে ূণভ অাংগ্রণ এফাং উন্নেষনয উকায রাব 

কযায জনয নাগনযকষদয ক্ষভতােষনয একনি ফযাকনবনিক কক র; (৩) একনি কিকই উন্নেষনয কেভোকভ, কমনি 

জরফােু নযফতভন অনবষমাজন এফাং দুষমভাগ  নযষফগত চযাষরঞ্জ কভাকানফরাে ক্ষভ, কমনি প্রাকৃনতক ম্পষদয 

কিকই ফযফায নননিত কযষফ এফাং পরবাষফ অননফামভ নগযােষণ রূান্তযনি নযচারনা কযষফ। ফাাংরাষদষয ৭ভ 

ঞ্চফানলভক উন্নেন নযকল্পনাে কিকই উন্নেনষক প্রাধানয কদো ষেষে। পষর অথভনননতক প্রফৃনদ্ধয ষি দানযদ্র্য 

নফষভাচন, আে ফণ্টষন ভতায ূত্র অনুযণ, প্রাকৃনতক ম্পষদয ুষ্ঠ ুভোন্তনযক ফযফায এফাং যকাযী ফযফস্থানাে, 

জনগষণয কষেয স্থান কদো এফাং অাংগ্রণ গুরুষত্বয ষি উনিনখত ষেষে।  

স্বাধীনতায ৫০তভ ফানলভকী উদযাষনয রক্ষয নফষফচনাে ফাাংরাষদষয াভানজক  অথভনননতক অগ্রগনতয আষরাষক 

উন্নেন নবন ২০২১ প্রণীত ে। নবন ২০২১ এফাং তায নযষপ্রনক্ষত নযকল্পনা ২০১০-২১-এয অধীষন দুনি জাতীে 

কক রগত নযকল্পনা : ‘প্রফৃনদ্ধ ত্বযণ এফাং দানযদ্র্য হ্রা’ নষযানাষভ লষ্ঠ ঞ্চফানলভক নযকল্পনা (২০১০-১৫) এফাং 

‘প্রফৃনদ্ধ ত্বযক, নাগনযক ক্ষভতােন’ নষযানাষভ িভ ঞ্চফানলভক নযকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণেন কযা ে। নবন 

২০২১ এয অনযতভ একনি রক্ষয ষে তথয  জ্ঞাননবনিক “নিনজিার ফাাংরাষদ গঠন”। আয এষক্ষষত্র গ্রন্থাগাযভূ 

অতযন্ত কামভকযী বূনভকা যাখষত াষয। নিনজিার রাইষেনয, বাচুভোর রাইষেনয, কভাফাইর রাইষেনয নঠক ভষে নঠক 

তথয নফতযষণয ভাধযষভ উন্নত জনষগাষ্ঠী বতনযষত উষিখষমাগয অফদান যাখষত াষয। 
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 গণতানিক ভুরযষফাধ প্রনতষ্ঠাে 

ুষ্ঠ গণতানিক নযষফ একনি কদষয উন্নেষনয জনয অতযন্ত ােক বূনভকা ারন কষয। আয গণতিষক ুপ্রনতনষ্ঠত 

কযষত ষর ভানুষলয জানায অনধকাযষক স্বীকৃনত নদষত ষফ। িভা কজপাযন-এয বালাে, ‘Information is the 

currency of democracy’। কম ভাষজ অফাধ তথযপ্রফা কনই ক ভাষজ প্রকৃত অষথভ গণতি কনই। একনি 

গণতানিক ভাজ তথযভৃদ্ধ  ননক্ষত নাগনযকষদয য ফহুরাাংষ ননবভযীর। আয তথযভৃদ্ধ  ননক্ষত ভানুল গষড় 

তুরষত গ্রন্থাগাষযয ককাষনা নফকল্প কনই। ৃনথফীয ইনতাষয কযা ফ ভনীলীয আদভ  নচন্তাধাযায ষি নযনচত ষত 

এফাং নানা ভত  ষথয ভন্বষে একনি উদায, গণতানিক  আষরানকত ভাজ নফননভভাষণ আভাষদয কশ্রষ্ঠ াে ষে 

ফই এফাং গ্রন্থাগায। 

 নফনবন্ন াভানজক াংগঠষনয ভষধয আন্তুঃম্পকভ প্রনতষ্ঠাে 

ভাষজয ুষ্ঠু নযচারনায জনয নফনবন্ন াংগঠষনয ভষধয আন্তুঃম্পকভ অতযন্ত জরুযী। এই আন্তুঃম্পকভ  

আন্তুঃননবভযীরতায ভষধযই ভাষজয ফাধাীন নফকা  অগ্রগনত নননত। ভাষজয দযষদয তথয চানদা কভিাষনায 

জনয গ্রন্থাগাযগুষরা একনদষক ননষজষদয ভষধয কমভন ষমানগতায ম্পকভ ফজাে যাষখ কতভনন অনযানয নক্ষাভূরক, 

াাংস্কনৃতক  কফাভূরক প্রনতষ্ঠান  াংগঠষনয ষি ষমানগতায ফন্ধষন আফদ্ধ থাষক। আয এবাষফই গ্রন্থাগায 

একনি কদষয নফনবন্ন াভানজক াংগঠষনয ভষধয আন্তুঃম্পকভ প্রনতষ্ঠায ভাধযষভ কই কদষয উন্নেনষক কফগফান কযষত 

াষয। 

 সু্থ ধাযায াাংস্কনৃতক আফ নফননভভাষণ 

ুস্থ ধাযায  নযেন্ন াাংস্কনৃতক কভভকান্ড এফাং ননভভর নচিনফষনাদন ভানুষলয কভভসৃ্পাষক ফানড়ষে কতাষর। অনযনদষক 

অাংস্কনৃতয অনুীরন ভানুষলয ৃজনীর নচন্তাষচতনায স্বাবানফক ধাযাষক ফযাত কষয, স্থনফয কষয কতাষর ভাষজয 

উন্নেষনয অগ্রমাত্রা।  ভাজষক অাংস্কনৃতয কযার গ্রা কথষক ভুক্ত কযায অনযতভ উাে ষরা গণভানুলষক জ্ঞানচচভাে 

উদ্বুদ্ধ কযা - গ্রন্থাগাযভুখী কষয কতারা। 

 ভকু্তফুনদ্ধয চচভা  ভাননক নফকা াধষন 

খাদয আভাষদয বদনক ুনষ্ট্ কদে, নকন্তু ভাননক প্রানন্ত  নফকা াধষন প্রষোজন ফই। আয ফ ধযষণয াঠষকয 

জনয নফনবন্ন নফলষেয ফই  তথযাভগ্রীয ভাষযা ঘনিষে ভাষজয দযষদয ফুনদ্ধফৃনিক নফকাষয থষক উন্মুক্ত কষয 

গ্রন্থাগায। গ্রন্থাগায না থাকষর ভানুষলয ফাধাীন নফকাষয থ রুদ্ধ ষে কমত। ককননা ফযনক্ত উষদযাষগ ফ ধযষণয তথয 

চানদা কভিাষনা কায ষক্ষই ম্ভফ নে। গ্রন্থাগাষযয করযাষণই ধনী-দনযদ্র্ নননফভষষল ফায জনয জ্ঞানচচভায একনি 

উদায  উন্মুক্ত নযষফ নননিত কযা মাে, মা াভানজক প্রগনতষত অতযন্ত গুরুত্বূণভ বূনভকা যাখষত াষয। 
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 াভানজক নযফতভষনয াষথ খা খাোষত 

ভাজ কখন এক জােগাে নস্থয থাষক না। নফফতভষনয ধাযাে এনি ফভদা নানা নযফতভষনয ভধযনদষে াভষনয নদষক 

এনগষে চষর। গ্রন্থাগায মুষগয াষথ তার নভরাষত গণভানুষলয ননতয নতুন চানদা ূযষণ নানানফধ গণাংষমাগ  

ম্প্রাযণভূরক কভভকান্ড ারন এফাং তথয  কমাগাষমাগ প্রমুনক্তয প্রষোগ ঘনিষে ফহুভুখী কফা প্রদাষনয ভধযনদষে 

ভাষজয এনগষে চরাষক ত্বযানন্বত কযষত াষয। 

 বফষদনক াংস্কনৃত  যীনতনীনত ম্পষকভ জানষত  

বফষদনক াংস্কনৃত  যীনতনীনত নফলেক জ্ঞান অজভষনয দুনি উাে যষেষে। একনি ষরা ভ্রভণ কষয অনযনি ষরা ফই 

ষড়। ভ্রভষণয ভাধযষভ জ্ঞান অজভন কযষত ষর নফিারী ষত ষফ। ককননা, ভ্রভণ কযষত প্রচুয িাকা োয 

প্রষোজন। আয তৃতীে নফষিয কদ নষষফ আভাষদয কদষয জনাধাযষণয ভষধয প্রাে ১৭ বাগই দানযদ্র্ ীভায ননষচ 

ফফা কষয। এোড়া অষনষকয নফি আষে নচি কনই। নফধাে আভাষদয কদষয কথা ভাথাে কযষখ ভ্রভণ কষয জ্ঞান 

অজভষনয ভাধযভষক প্রাধানয না নদষে, আভাষদযষক জ্ঞান অজভষনয জনয জ্ঞাষনয অনযতভ ভাধযভ ফই এয আশ্রে ননষত 

ষফ। িী কনফ জীভউদ্দীন এয বালাে ফরষত ে, ‚ফই আনাষক অতীত ফতভভান বনফলযৎ কর কাষর ননষে কমষত 

াষয। কম কদষ আনায ককাষনানদন মাোয ম্ভাফনা কনই, ফইষেয যষথ কচষ আনন অনাোষ ক কদষ কমষত 

াযষফন‛।  

 গণনক্ষা  স্ব-নক্ষা নফস্তাষয 

ভাষজয কর স্তষযয জনগণষক স্ব-নক্ষাে ননক্ষত কষয গষড় তুরষতই ভূরত গ্রন্থাগাষযয প্রনতষ্ঠা। একনি ফযনক্ত, একনি 

কদ ফা একনি জানতষক নুক্ষায আষরাে আষরানকত কযষত গ্রন্থাগাষযয ককাষনা নফকল্প কনই। গ্রন্থাগায, নফষলত 

গণগ্রন্থাগাযগুষরা গণনক্ষায নফস্তায নানানফধ নক্ষাভূরক কামভক্রভ নযচারনায ভাধযষভ ফভস্তষযয জনাধাযণষক স্ব-

নক্ষাে ননক্ষত কষয গষড় তুরষত াষয। 

এোড়া অাম্প্রদানেক যাষ্ট্র গঠন  াম্প্রদানেক ম্প্রীনত প্রনতষ্ঠা, ভুনক্তমুষদ্ধয কচতনা নফস্তায, জাতীে াংনত  

জাতীেতাষফাধ জাগ্রতকযণ, ফারযনফফা, ফহুনফফা  কম তুক প্রথা কযাধ, করখক-াঠক ৃনষ্ট্, বালা  ানষতযয উন্নেন, 

ইনতা  ঐনতয যক্ষা, ৃজনীর জনম্পদ বতনয, নশু-নকষাযষদয কভধা  ভনষনয নফকা াধন এফাং ষফভানয 

জনষচতনতা ফৃনদ্ধষত কামভকয বূনভকা ারষনয ভাধযষভ আধুননক গ্রন্থাগাযগুষরা উন্নত  ভৃদ্ধ ফাাংরাষদ নফননভভাষণয 

থষক প্রানযত কযষত াষয। 

ফাাংরাষদষয গ্রন্থাগাযভষূয ীভাফদ্ধতা এ   তা অনতক্রভ কযায উাে 

আয ফ অনুন্নত  উন্নেনীর কদষয নযাে ফাাংরাষদষয াভানজক প্রনতষ্ঠান গুষরা ফহুনফধ ভযাে জজভনযত। 

জনফর াংকি, স্বল্প ফযাদ্দ, অমভাি তথয উকযণ, দুফভর অফকাঠাষভা, নফদুযৎ,কনম্পউিায  ইন্টাযষনষিয অবাফ এফাং 

বাষরা ভাষনয ফইষেয অপ্রতুরতায কাযষণ কদষয অনধকাাং গ্রন্থাগাযই আষরাীন ষে ষড়ষে। কজাড়াতানর নদষেই 

চরষে ফইষপ্রভী াজাষযা ভানুষলয জ্ঞাননাা ননফাযষণয এফ ককন্দ্র। অতযন্ত দূুঃষখয াষথ ফরষত ে আভাষদয 
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কদষয কজরা মভাষেয অষনক গণগ্রন্থাগাষযয কামভক্রভ ফন্ধ ষে কগষে ফা ফন্ধ ফায উক্রভ ষেষে নঠক নযচমভা  

ৃষ্ঠষালকতায অবাষফ। একইবাষফ ফ উষজরা দষয গণগ্রন্থাগায কজাষযষাষয গষড় উষঠনন। আয গষড় উঠষর 

নযচমভা, কাগত গ্রন্থাগানযক না থাকা  ৃষ্ঠষালকতায অবাষফ অষনকনি ফন্ধ ষে কগষে ফা কামভক্রভ স্থনফয ষে 

কগষে। াযাষদষয ৬৮নি যকানয গণগ্রন্থাগাযষক অনরাইন কযায কথা থাকষর এখষনা মভন্ত তা কযা ম্ভফ েনন। 

পষর ভান্ধাতা আভষরয ভষতাই কাজ চরষে এফ গণগ্রন্থাগাষযয কামভক্রভ। 

াংনিষ্ট্ কতৃভষক্ষয ভুষখ আধুননক গ্রন্থাগাষযয প্রষোজনীেতায কথা অযই কানা মাে। ফ প্রনতষ্ঠাষনয ষফভাচ্চ নীনত 

ননধভাযণী প্রনতষ্ঠান ষে ভিণারে। ৬০নি ভিণারে, অনধদিয  নফবাষগয কনতৃষত্ব কদষয াভনগ্রক কামভক্রভ 

নযচানরত ে। এয ভষধয ভাত্র ২১নি ভিণারে  নফবাষগ গ্রন্থাগায আষে। অনয ভিণারেগুষরাষত ককাষনা গ্রন্থাগাযই 

কনই। তষফ কষেকনি ভিণারষেয অধীষন অনধদিয  নফবাষগ আরাদা গ্রন্থাগায যষেষে। যকানয  স্বােিানত 

নফিনফদযারেগুষরাষত গ্রন্থাগায থাকষর তাষদয কফায ভান অতযন্ত ননম্ন। কফযকানয নফিনফদযারে এফাং স্করু-কষরষজয 

কফনয বাষগযই উষিখ কযায ভত ককান গ্রন্থাগায নকাংফা গ্রন্থাগায কফা ফষর নকেু কনই। 

এ অফস্থা চরষত থাকষর কদষয উন্নেষনয চাকা গনতীর যাখা ম্ভফ ষফ না। আয তাই কদষয স্বাষথভ, জানতয স্বাষথভ 

গ্রন্থাগায কফায ভাষনান্নেষন ননম্ননরনখত দষক্ষ ভূষয ফাস্তফােন অতযন্ত জরুনয। 

 মভাি ফাষজি ফযাদ্দকযণ 

 ুষ্ঠ গ্রন্থাগায নযকল্পন প্রণেন  ফাস্তফােন 

 াযাষদষ কফন কফন ভানম্মত গ্রন্থাগায স্থান 

 গ্রন্থাগাষযয অফকাঠাষভাগত উন্নেন 

 গ্রন্থাগায কফাে আধুননক প্রমুনক্তয প্রষোগ 

 গ্রন্থাগাযভূষ প্রষোজনীে  ভানম্মত গ্রন্থ  তথযাভগ্রী াংগ্র, াংযক্ষণ  নফতযণ 

 ভষে ভষে গ্রন্থাগায কতৃভক কনভনায, কভভারা  অনযানয জনষচতনতা ভূরক অনুষ্ঠাষনয আষোজন 

 গ্রন্থাগাষয কমাগয  দক্ষ কাজীফী ননষোগ 

 গ্রন্থাগায কাজীফীষদয কদন-নফষদন প্রনক্ষণ প্রদান 

 গ্রন্থাগায কাজীফীষদয মথামথ ম্মান  ভমভাদা প্রদান 

 যকাষযয নফনবন্ন ভিণারে/অনধদিয/নফবাগ  যকানয/ষফযকানয স্করু, কষরজ, ভাদ্র্াা, নফিনফদযারে 

এফাং স্বােিানত প্রনতষ্ঠাষনয গ্রন্থাগাষয কভভযতষদয ষদান্ননতয ফযফস্থা গ্রণ কষয একনি ভনন্বত নফনধভারা 

প্রণেন 

 ককান ফইষেয কদাকান কমন রাইষেনয ষেয প্রষোগ কষয ককাষনা নফভ্রানন্ত েড়াষত না াষয কজনয মথামথ 

আইন প্রণেন  এয কষঠায ফাস্তফােন 
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উাংায 

গ্রন্থাগায ভাজ, াংস্কনৃত  বযতায অগ্রগনত এফাং এয ধাযাফানকতা যক্ষায ভূর ানতোয। অতীষতয জ্ঞানষক 

ভকারীন ভাষজয কাষে উস্থান  ম্প্রাযণ এফাং ভকারীন জ্ঞান  তথয ভনষ্ট্ষক বনফলযৎ উিযানধকানযষদয 

জনয াংযক্ষণ কযায ভাধযষভ গ্রন্থাগায ঐনতযগতবাষফ এ বূনভকা ারন কষয আষে। তষফ ইনতাষয অনয কম ককাষনা 

ভষেয চাইষত আজষকয এই জ্ঞাননবনিক ভাষজ গ্রন্থাগাষযয প্রানিকতা অষনক কফন। উন্নত কদগুষরা ুদীঘভকাষরয 

কচষ্ট্াে অগ্রয  নফজ্ঞানম্মত তথয াংগ্র, াংযক্ষণ  ুনরুদ্ধায দ্ধনত গষড় তুষরষে এফাং তথয উৎাদন, 

প্রনক্রোকযণ, াংযক্ষণ  নফতযষণয নতুন নতুন প্রনক্রো অনুযষণয ভাধযষভ গ্রন্থাগাযগুষরা াভানজক উন্নেন  প্রগনত 

নফস্তাষয অফদান কযষখ চষরষে। আভযা মনদ গ্রন্থাগাষযয আথভ-াভানজক-াাংস্কনৃতক কভভকাষন্ডয নদষক দৃনষ্ট্ কদই তাষর 

কদখফ, আধুননক গ্রন্থাগাযগুষরা ভাষজয দযষদয নানানফধ প্রষোজন কভিাষত ফহুভুখী কভভকাষন্ড ননষজষদয ননষোনজত 

কযষখষে। 

ফাাংরাষদ একনি উন্নেনীর কদ। এই কদষয যকানয, কফযকানয  অনযানয প্রনতষ্ঠাষনয নযাে গ্রন্থাগাযগুষরা 

কানিত ভাষনয কফা প্রদাষন ক্ষভ ষে না। নদো, দক্ষ জনফর, মভাি ফাষজি, প্রষোজনীে অফকাঠাষভা  

মষথামুক্ত উকযণাভগ্রীয অপ্রতুরতা গ্রন্থাগায কফায প্রায  গুণগত ভান নননিত কযষণয অনযতভ অন্তযাে। 

যকাষযয ষমানগতা  মথামথ দষক্ষ এফাং জনষচতনতাই াষয গ্রন্থাগাষযয ানফভক কামভক্রভ ুচারুবাষফ 

নযচারনায থষক ভৃণ কষয তুরষত। ককফর তখনই গ্রন্থাগাযভু তায স্বাবানফক  নফস্তৃত কফাভূরক কভভকান্ড 

ম্পাদষনয ভাধযষভ ফাাংরাষদষয উন্নেষনয দৃি দষক্ষষক ানণত  াপরযভনন্ডত কষয তরুষত াষয। আয তাই 

গ্রন্থাগাষযয উন্নেন - কদষয াভনগ্রক উন্নেনষক ত্বযানন্বত কযষত াংনিষ্ট্ কষরয এনগষে আা উনচত। গ্রন্থাগায ষে 

একনি জানতয অগ্রগনতয প্রতীক। বযতা  কৃনষ্ট্য অনযতভ ফান। অতীষতয াষথ ফতভভাষনয, ফতভভাষনয াষথ 

বনফলযষতয কমাগূত্র স্থাষন গ্রন্থাগায অননয বূনভকা ারন কষয আষে। াংস্কনৃত  বযতায াংযক্ষণাগায নষষফ 

গ্রন্থাগাষযয অফদান অনস্বীকামভ। 


