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pািণজগেত মানষু aননয্। মানেুষর ei aননয্তার utস তাহার jানিপপাসা। aজানােক জািনবার চািহদা
মানষুেক  aনয্ানয্  pাণী  হiেত  আলাদা  কিরয়ােছ।  আর  ei  jান  মানুষ  eকসময়  সংরkণ  কিরয়ােছ
িশলািলিপেত,  gেn।  কালkেম  েসi  gn  িনয়া  গিড়য়া  uিঠয়ােছ  gnাগার  বা  পাঠাগার।  িখ্র পূবর্  2600
সােলর  pথম  সুেমরীয়  িশলািলিপর  সংgহশালা  হiেত  আজেকর  আধুিনক  িডিজটাল  লাiেbির—সকেলরi
uেdশয্ হiল jান সংরkণ o িবিনময়। পাঠাগাের মানবসভয্তা তাহার হাজার বছেরর aিজর্ ত িশkােক
পরবতর্ী pজেnর জনয্ সাজাiয়া রােখ। রবীndনাথ ঠাkর তাi বিলয়ােছন, ‘eখােন ভাষা চুপ কিরয়া আেছ,
pবাহ িsর হiয়া আেছ, মানবাtার aমর আেলাক কােলা akেরর শৃ েল কাগেজর কারাগাের বাঁধা পিড়য়া
আেছ।’ পুsক  eকািধক  সময়  কালেক  পরsেরর  সে  সংযুk  কের।  রবীndনােথর  ভাষায়,  ‘aতলsশর্
কালসমুেdর uপর েকবল eক-eকখািন বi িদয়া সাঁেকা বাঁিধয়া িদেব।’
পাঠাগােরর ei pেয়াজনীয়তা aনুধাবন কিরয়া iংেরজ আমল েদশবয্াপী পাঠাগার গিড়য়া uিঠয়ািছল।
েদেশ eখন 100 েথেক 166 বছেরর পুরাতন লাiেbির আেছ 34িট। েসi িল গিড়য়া uিঠয়ােছ 1851
হiেত 1914 সােলর মেধয্। eভােব jান o সািহতয্চচর্ া, পিtকা পড়া, সমাজেসবা o সামািজক িমলনেকnd
িহসােব সারােদেশi গিড়য়া uিঠয়ািছল গণgnাগার িল। েতমিন eকিট পাঠাগার হiল পুরান ঢাকার bাh
সমােজর  ‘রামেমাহন  গণপাঠাগার’।  1871  সােল  pিতি ত  ei  পাঠাগােরর  নামকরণ  করা  হয়  bাh
সমােজর  pিত াতা  রাজা  রামেমাহন  রােয়র  নামানুসাের।  পাঠাগারিটেত  নানা  দলুর্ভ  বiেয়র  সmার
রিহয়ােছ িকn েসখােন পাঠক apতুল। eকসময় eখােন নানা বয়িস পাঠক আিসেলo বতর্ মােন পাঠেকর
aভােব  eিট  বnpায়।  পাঠাগারিটর  ei  aবsার  িপছেন  নানা  কারণ  িবদয্মান।  pথমত,  সারােদেশi
পাঠাগার িলর aবsা eকi রকম, সবখােনi পাঠেকর aভাব। eর িপছেন সািবর্কভােব পাঠাভয্াস কিময়া
যাoয়ােকi  দায়ী  কিরেত  হয়।  িdতীয়ত,  পাঠাগাের  pযুিkিনভর্ র  o  নতুন  বiেয়র  সংেযাজন  না  থাকায়
পাঠেকর কােছ জনিpয়তা হারাiেতেছ পাঠাগার িল। aেনক পাঠাগােরi বছর বছর নতুন বi সংgহ করা
হয় না। পাশাপািশ নতুন pযুিkর সংেযাগ েসখােন েদিখেত পাoয়া যায় না। ফেল ei পাঠাগার িল নতুন
pজnেক আকৃ  কিরেত বয্থর্ হiেতেছ। eছাড়া গণgnাগার িল পাঠক ধিরয়া রািখেত না পারার আেরকিট
কারণ  হiেতেছ  সময়সূিচ।  গণgnাগার িল  েখালা  থােক  সকাল  10টা  হiেত  সnয্া  6টা  পযর্n।
চাকিরজীবীরা  aবসর  সময়িট  লাiেbিরেত  কাটাiেত  চািহেলo  তা  সmব  হয়  না।  লাiেbিরেত  পাঠক
সমাগেমর জনয্ েখালা রাখা uিচত িবকাল 4টা হiেত রাত 9টা-10টা পযর্n। eকসময় িশিkত-িবdান o
িশkাথর্ীেদর  uপিsিতেত  সরগরম  থািকত  পাঠাগার িল।  েকােনা  েকােনা  eলাকার  পাঠাগারেক  েকnd
কিরয়া হiয়ােছ সািহতয্ আেnালন, সমাজ unয়ন। িকn eখন সময়মেতা েখালা হয় না aেনক gnাগার।
নতুন বiেয়র েজাগান নাi,  নাi  পৃ েপাষকতা।  আমরা  আশা  কির,  পাঠাগার িলর  পিরেবশ  unয়ন  o
আধুিনকায়ন করা হiেল িঠকi মানষু বi o পাঠাগারমুখী হiেব। eiজনয্ সারােদেশ নতূন কিরয়া পাঠাগার
আেnালন গিড়য়া তুিলেত হiেব।
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