দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প
পটভূরম :
দটকইস উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, ৭ম পঞ্চ-বারষ িক পরিকল্পনা, জাতীয় রশক্ষানীরতসহ সিকাব্রিি রবরিন্ন পরিকল্পনায় মানবসম্পে উন্নয়ন এবং রশক্ষাি মান
উন্নয়নসহ রশল্প-সারহতয ও সাংস্কৃরতক মান উন্নয়ব্রনি ওপি রবব্রশষ গুিম্নত্বাব্রিাপ কিা হব্রয়ব্রে। মানুব্রষি মানরসক উৎকষ ি সাধন এবং রশক্ষাি সাংস্কৃরতক মান উন্নয়ব্রনি দক্ষব্রত্র সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও সাংস্কৃরতক কার্ িক্রব্রমি ভূরমকা অনস্বীকার্ ি। সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও নানামুখী সাংস্কৃরতক
কার্ িক্রব্রম মানুব্রষি রবব্রশষ কব্রি তিম্নণ প্রজব্রেি ব্যাপকিাব্রব অংশগ্রহব্রণি সুব্রর্াগ সৃরি কিা সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালব্রয়ি সব িারধক গুিম্নত্বপূণ ি
কাজসমূব্রহি মব্রে অন্যতম। দেব্রশি সব িত্র মানুব্রষি দোিব্রগাাায় লাইব্রেরি ও সাংস্কৃরতক কার্ িক্রব্রমি দসবা দপ ব্রে দেওয়াি মােব্রম মানুব্রষি
মানরসক উৎকষ ি সাধন এবং রশক্ষা -সাংস্কৃরতক মান উন্নয়ব্রনি কাজগুব্রলা অনায়াব্রসই কিা সম্ভব।জারতি মানরসক রবকাশ ও উৎকষ ি সাধব্রনি
লক্ষমাত্রা গণগ্রন্থাগাি অরধেপ্তি দেব্রশি সবগুব্রলা দজলা-উপব্রজলায় মানুব্রষি দোিব্রগাাায় সৃজনশীল পঠন-পাঠন ও নানামুখী সাংস্কৃরতক কার্ িক্রব্রমি
সুরবধা দপ ব্রে দেওয়াি জন্য দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দসবা প্রোব্রনি উব্রযাগ গ্রহণ কব্রিব্রে।
আমাব্রেি দেব্রশ গ্রন্থাগাি-ব্যবস্থা আজও ঐ পর্ িাব্রয় দপ োয়রন র্াি দ্বািা দেব্রশি রবপুল সংখ্যক মানুব্রষি দোিব্রগাাায় গ্রন্থাগাব্রিি সুরবধারে দপ ব্রে
দেয়া র্ায়। দবসিকারি উব্রযাব্রগ প্ররতরিত গ্রন্থাগািগুব্রলাও এই দক্ষব্রত্র খুব একটা কার্ িকরি ভূরমকা িাখব্রত পািব্রে না। িাব্রলা একটি বই বারাব্রত
রনব্রয় পাাি সুব্রর্াগ এব্রেব্রশি পাঠকব্রেি খুব কমই আব্রে। এমনরক ঢাকা মহানগিীব্রত বসবাসিত প্রায় দুই দকাটি মানুব্রষি জন্য শাহবাব্রগ একমাত্র
সুরিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাি এবং দু-একটি দোট-বা গ্রন্থাগাি থাকব্রলও, র্াতায়াব্রতি কি আি ব্যয়-বহুলতাি কািব্রণ দসগুব্রলাব্রত আসার্াওয়া কিাও পাঠকব্রেি জন্য কঠিন। ব্যাপািটা ঢাকা মহানগিীি মব্রতা দেব্রশি প্রায় সব দোট-বা শহি সম্বব্রেই প্রব্রর্াজয। দেব্রশি রবস্তীণ ি গ্রামাঞ্চল
দতা এ সুব্রর্াগ দথব্রক পুব্রিাপুরিই বরঞ্চত। র্রেও দেব্রশ বতিমাব্রন উপব্রজলা পর্ িাব্রয় দু’টি গণগ্রন্থাগািসহ দজলা পর্ িায় পর্ িন্ত দমাট ৭১(একাত্তুি)টি
সিকারি গণগ্রন্থাগাি স্থাপন কিা হব্রয়ব্রে এবং এি কার্ িক্রম দজািোি কিাি প্রব্রেিা অব্যাহত িব্রয়ব্রে। রকন্তু ওপব্রি বরণ িত অসুরবধাগুব্রলাি কািব্রণ
রবযমান সিকারি গণগ্রন্থাগািগুব্রলা দথব্রক সকল পাঠকঘব্রি বব্রস গ্রন্থাগাব্রিি সুরবধা এবং সাংস্কৃরতক েে িাি সুব্রর্াগ গ্রহণ কিব্রত পািব্রে না। একরেব্রক
লাইব্রেরি ব্যবস্থাি অপ্রতুলতাসহ সুস্থধািাি সাংস্কৃরতক েে িাি সুব্রর্াব্রগি অিাব অপি রেব্রক ক্রমবধ িনশীল ইন্টািব্রনট সুরবধাি অপব্যবহাি, অপ
আকাশ সংস্কৃরতি আগ্রাসন তরুণ প্রজেব্রক রবপথগামী হওয়াি সুব্রর্াগ কব্রি রেব্রে এবং বতিমান প্রজেব্রক একটি বই-রবমুখ প্রজে রহব্রসব্রব ততরি
কিব্রে। এিাব্রব েলব্রত থাকব্রল আগামীরেব্রনি বাংলাব্রেশ হয়ত মূল্যব্রবাধহীন, অসংস্কৃত, তবষরয়কতায়পূণ ি প্রজব্রেি দ্বািাই পরিোরলত হব্রব। এই
অবস্থা দথব্রক উত্তিব্রণি জন্য সমাব্রজ সৃজনশীল পঠন-পাঠন, নীরত ও মূল্যব্রবাব্রধি েে িা এবং সুস্থ সংস্কৃরতি েে িাি ব্যাপকরিরত্তক সুব্রর্াগ ততরি কিব্রত
হব্রব।
ভ্রাম্যমাণ গণগ্রন্থাগাব্রিি দ্বািা গ্রন্থাগাি দসবা মানুব্রষি দোিব্রগাাায় দপ ব্রে দেবাি মােব্রম প্রেরলত গ্রন্থাগাি ব্যবস্থাি সীমাবদ্ধতা অরতক্রম কব্রি দেব্রশ
একটি ব্যাপকরিরত্তক লাইব্রেরি আব্রদালন গব্রা দতালা সম্ভব, দর্খাব্রন শুধু বই পাাই নয়, এি পাশাপারশ থাকব্রব সাংস্কৃরতক েে িািও রবপুল সুব্রর্াগ।
১৯৯৯ সাল দথব্রক রবশ্বসারহতয দকন্দ্র অব্যাহতিাব্রব দেব্রশ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দসবা প্রোন কব্রি আসব্রলও রবগত ২০১৪-১৫ অথ িবেি দথব্রক এই
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কমিসূরে সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালব্রয়ি আওতায় সিকাব্রিি একটি উন্নয়ন প্রকল্প রহব্রসব্রব রবশ্বসারহতয দকব্রন্দ্রি মােব্রম
বাস্তবারয়ত হব্রয়ব্রে। প্রকল্পটিি দময়াে ৩০ জুন ২০১৭ তারিব্রখ দশষ হব্রয়ব্রে। রবশ্বসারহতয দকব্রন্দ্রি মােব্রম বাস্তবারয়ত এই প্রকব্রল্পি দময়াে দশষ
হওয়ায় পূব্রব িই নতুন প্রকল্প গ্রহব্রণি মােব্রম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দসবা কার্ িক্রম অব্যাহত িাখাি রবষব্রয় রবশ্বসারহতয দকব্রন্দ্রি প্রকব্রল্পি দময়াে
সমারপ্তি পি একই কাজ সিকারি সংস্থা সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন গণগ্রন্থাগাি অরধেপ্তব্রিি মােব্রম বাস্তবায়ব্রনি উব্রযাগ গ্রহণ কিা হব্রয়ব্রে।
ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব্রিি কার্ িপদ্ধরত ও রবস্তৃরত:
এই কার্ িক্রব্রমি আওতায় সুদৃশ্য কাঁব্রে আবৃত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি-গারা উন্নতমানসম্পন্ন রুরেশীল রবরিন্ন ধিব্রনি বই রনব্রয় সপ্তাব্রহি রনরে িি রেব্রন
রনরে িি সমব্রয় রনরে িি এলাকায় উপরস্থত হব্রয় ৩০ রমরনট দথব্রক ১ ঘণ্টা সময় দসখাব্রন অবস্থান কব্রি পাঠকব্রেি মব্রে বই দেওয়া-দনওয়া কিব্রব। এ
সমব্রয় পাঠকিা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি-গারাব্রত এব্রস তাঁি পেব্রদি বইটি বারাব্রত রনব্রয় র্াব্রবন এবং আব্রগি সপ্তাব্রহি দনওয়া বইটি দিিত প্রোন
কিব্রবন।
প্রথম বেি রবরিন্ন সাইব্রজি ৪৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি-গারা ইউরনব্রটি মােব্রম দেব্রশি ৫৮টি দজলাি ১৯০০টি স্পট/এলাকায়মানুব্রষি দোিব্রগাাায়
বই পাা ও রবরিন্ন সাংস্কৃরতক কমিকান্ড সুরবধা দপ ব্রে দেওয়া হব্রব।
রদ্বতীয় বেিব্রথব্রক প্রকল্প দময়াে পর্ িন্ত ৭৬টি গারা লাইব্রেরিি মােব্রম দেব্রশি সবগুব্রলা দজলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দসবা প্রোন কিা হব্রব। সংরিি
দজলাি িাস্তাি প্রসািতা ও প্রাসরিক অন্যান্য রবব্রবেনায় রদ্বতীয় বেব্রি ৩০টি দোট আকৃরতি (কম/দবরশ ১-টন ধািণ ক্ষমতাসম্পন্ন) লাইব্রেরি-গারা
এ কার্ িক্রব্রম যুক্ত কিা হব্রব। উব্রেখ্য দর্, প্রতযক্ষ পাঠক োাাও এসকল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব্রিি পব্রিাক্ষ পাঠকও হব্রব অব্রনক। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব্রিি

একজন সিয পাাি জন্য দর্ বইটি বারাব্রত রনব্রয় র্াব্রবন দসটি রতরন োাাও তাি পরিবাব্রিি অন্যান্য সেস্যসহ বন্ধু-বােবিাও পাব্রবন, িব্রল
প্রতযক্ষ পাঠব্রকি মব্রতা এি পব্রিাক্ষ পাঠকও হব্রয় োঁাাব্রব রবপুল।
সাংস্কৃরতক কার্ িক্রম:
ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব্রিি মােব্রম বই পাাব্রনাি পাশাপারশ এই কার্ িক্রব্রম আিও একটি রবষয় অন্তর্ভিক্ত থাকব্রব। তা হব্রে, পাঁে-েয় েশক আব্রগ এব্রেব্রশি
দোট বা শহব্রিি প্রায় প্ররতটি পাাায় রেল একটি কব্রি গ্রন্থাগাি। এ গ্রন্থাগািব্রক দকন্দ্র কব্রি সরক্রয় রেল প্রাণবন্ত সাংস্কৃরতক জীবন র্া আজ আি
দনই। এ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি কার্ িক্রব্রমি মােব্রম পাাাব্রশানাি পাশাপারশ অতীব্রতি দসই সাংস্কৃরতক জীবনটাব্রকও রিরিব্রয় আনা সম্ভব। দর্সব
দলাকালব্রয় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি পাঠকব্রেি কাব্রে বইব্রয়ি সুরবধা দপ ব্রে দেব্রব দসসব এলাকায় গ্রন্থাগাি-কমিসূরেি সিয ও স্থানীয় সংস্কৃরতমনা
মানুষব্রেি সংঘবদ্ধ কব্রি গব্রা দতালা হব্রব একটি কব্রি সাংস্কৃরতক েল র্ািা সািা বেি ধব্রি স্থানীয়িাব্রব নানািকম সাংস্কৃরতক কমিকা- পরিোলনা
কিব্রব। এি িব্রল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাব্রিি সেস্যিা জনাকতক দর্াগাব্রর্াগহীন ও রবরেন্ন পাঠক হব্রয় থাকব্রবন না, হব্রয় উঠব্রবন রুরেশীল ও সংস্কৃরতমনা
মানুব্রষি এব্রককটি অনুপ্রাণীত সজীব সংঘ। সািা দেব্রশ এই দেিা দর্ দকবল আব্রলাকপ্রতযাশীব্রেি মনন জগব্রতি রবকাশ ঘটাব্রব তাই নয়, দেশ জুব্রা
একটা বব্রাা আকাব্রিি সাংস্কৃরতক আব্রদালব্রনিও সূেনা কিব্রব।
বই পাা ও সাংস্কৃরতক কার্ িক্রব্রমি মােব্রম পাঠক, রবব্রশষ কব্রি বতিমান প্রজব্রেি রকব্রশাি-তরুণব্রেি তনরতক মূল্যব্রবাব্রধি উন্নরত ঘটব্রব এবং
মানরসক উৎকষ ি সারধত হব্রব র্াি প্রিাব্রব সমাজ দথব্রক মােকাশরক্ত, জরিবাে, সন্ত্রাস, দুনীরত ইতযারে হ্রাস পাব্রব এবং দেশ উন্নয়ব্রনি পব্রথ এরগব্রয়
র্াব্রব।
উব্রেখ্য দর্, নতুন কব্রি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গারা ততরি কব্রি মাঠপর্ িাব্রয় ভ্রাম্যামাণ লাইব্রেরি দসবা প্রোন কিা দবশ সময়সাব্রপক্ষ ব্যাপাি। সংস্কৃরত
মন্ত্রণালব্রয়ি পৃিব্রপাষকতায় েলমান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি দসবাি ধািাবারহকতা দিক্ষাব্রথ ি আপাততঃ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দসবা িাাায় গ্রহণ কব্রি সেল
িাখা োাা অন্য দকাব্রনা উপায় দনই। প্রকল্পটি সুিু বাস্তবায়ন এবং কারিত সুিব্রলি ওপি রিরত্ত কব্রি পিবতীব্রত রনজস্ব ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দ্বািা
দেব্রশ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাি দসবা অব্যাহত িাখা দর্ব্রত পাব্রি।
আউটপুট (Output):
ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গারা ইউরনটসমূহ প্রকল্প এলাকায় দসবা প্রোন কিব্রব
সাধািণ মানুষ বই পাায় উদ্বুদ্ধ হব্রব
নতুন পাঠক-সেস্য ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিব্রত অন্তর্ভিক্ত হব্রয় বই পাব্রব
প্রকল্পর্ভক্ত এলাকাসমূব্রহ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিি পাঠক ও স্থানীয় রকব্রশাি-তরুণব্রেি রনব্রয় দোট দোট সাংস্কৃরতক সংঘ/েল গঠন কিা হব্রব
প্রকল্প এলাকায় রবরিন্ন সামারজক-সাংস্কৃরতক অনুিান আব্রয়াজন কিা হব্রব

১।

প্রকব্রল্পি নাম

দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প
[Country-wide Mobile Library Project]

২।

উব্রযাগী মন্ত্রণালয়/রবিাগ

সংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয়

৩।

বাস্তবায়নকািী সংস্থা

গণগ্রন্থাগাি অরধেপ্তি

৬।

প্রকব্রল্পি উব্রেশ্য

৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউরনট পরিোলনাি মােব্রম দেব্রশি ৬৪টি দজলাি সাধািণ মানুষ
রবব্রশষ কব্রি নািী ও রশশু-রকব্রশািব্রেি জন্য বই পঠব্রনি রবকল্প উৎস ততরি কিা
প্রকল্প এলাকায় প্রতযক্ষিাব্রব প্রায় ৭৫ হাজাি পাঠব্রকি সৃজনশীল বইব্রয়ি পাঠািযাব্রসি

উন্নয়ন ঘটাব্রনা
সাধািণ মানুষ রবব্রশষ কব্রি রকব্রশাি-রকব্রশািীব্রেি মব্রে সামারজক ও সাংস্কৃরতক কমিকা--ি
উৎসাহ প্রোন ও সুব্রর্াগ বৃরদ্ধি মােব্রম ৫০০টি সাংস্কৃরতক সংঘ গঠন এবং ৬০০০টি অনুিান
কিা
৭।

প্রকব্রল্পি দময়াে

০১ জুলাই ২০১৮ হব্রত ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত

