
 

অনলাইনন গণগ্রন্থাগারসমূনের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প 
 

পটভূমি : 

গ্রন্থাগার েনে জ্ঞান ও তথ্য প্রদাননর একটি কার্ যকর ও গুরম্নত্বপূণ য প্রমতষ্ঠান। মবমিন্ন শ্রেমণর গ্রন্থাগানরর িনে গণগ্রন্থাগানরর 

কার্ যকামরতা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। একটি জামত তথা শ্রদনের জ্ঞান ও তথ্য মবতরনণর কার্ যকামরতা কথা মবনবচনা কনর ইউনননকা জাতীয় 

কমিেন কর্তযক গণগ্রন্থাগারনক জনগনণর মবশ্বমবদ্যালয় মেনসনব আখ্যাময়ত করা েনয়নে। গণগ্রন্থাগানরর প্রধান ও গুরুত্বপূণ য কার্ যক্রি েনে 

- (ক) মেক্ষা শ্রক্ষনে অবদান রাখা; (খ) সঠিক সিনয় সঠিক ব্যমিনক সঠিক তথ্য প্রদান; (গ) িানমসক উৎকর্ য সাধনন মবননাদননর 

ব্যবস্থা করা ; এবং (ঘ) সািামজক সমিমতর উন্নয়নন সাংস্কৃমতক সিসারণমূলক কাজ করা ইতযামদ। 

গণগ্রন্থাগানর সকনলর প্রনবোমধকার অবামরত। সিানজর শ্রোট-বড়, ধনী-দমরদ্র, জামত-ধি য মনমব যনেনর্ সকনলই গণগ্রন্থাগানরর শ্রসবা গ্রেণ 

করনত পানরন। গণগ্রন্থাগারই েনে সকল বয়নসর ও শ্রেমণর জনগনণর জন্য জীবনব্যাপী স্ব-মেক্ষার জন্য একিাে উপযুি প্রমতষ্ঠান। এ 

কারনণই স্বয়ং-সম্পূণ য এবং সুগঠিত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা শ্রর্ শ্রকান শ্রদে ও জামতর জন্য অতযাবশ্যক। বাংলানদনে গণগ্রন্থাগার 

অমধদপ্তনরর আওতায় উপনজলা পর্ যায় পর্ যন্ত  সব যনিাট-৭১(একাত্তর) টি সরকামর গণগ্রন্থাগার পমরচামলত েনে। তন্মনে ঢাকায় শ্রবগি 

সুমিয়া কািাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (সানবক শ্রকন্দ্রীয় পাবমলক লাইনেমর), চট্টগ্রাি, রাজোেী, খুলনা, বমরোল ও মসনলনট ৫টি মবিাগীয় 

সরকামর গণগ্রন্থাগার, ৫৮টি শ্রজলায় ৫৮টি শ্রজলা সরকামর গণগ্রন্থাগার, জািালপুর শ্রজলার শ্রদওয়াগঞ্জ ও বকেীগঞ্জ উপনজলায় ২টি 

উপনজলা সরকামর গণগ্রন্থাগার, ১টি মবনের্ গণগ্রন্থাগার টুঙ্গীপাড়া  বঙ্গবন্ধু  স্মৃমতনসৌধ গণগ্রন্থাগার এবং র্থাক্রনি ঢাকায় শ্রিাোম্মদপুর 

ও আরিামননটালা, রাজোেীর শ্রসানাদ্বীমঘর পাড় এবং িয়িনমসংনে কৃমর্ মবশ্বমবদ্যালনয় ১টি কনর শ্রিাট ৪টি োখা সরকামর গণগ্রন্থাগার 

পমরচামলত েনে।  

 
গণগ্রন্থাগার অমধদপ্তনরর আওতায় উপনজলা পর্ যায় পর্ যন্ত পমরচামলত প্রায় সবগুনলা গণগ্রন্থাগারই স্থাপতয অমধদপ্তর কর্তযক প্রণীত টাইপ 

প্লান অনুর্ায়ী িবন মনি যানণর িােনি অবকাঠানিাগত উন্নয়ন েনলও শ্রকান গ্রন্থাগানর এখনও মিমজটাল পদ্ধমত চালু করা সম্ভব েয়মন। 

মকন্তু মিমজটাল তথা অনলাইন লাইনেমর ব্যবস্থাপনা বতযিান সিনয়র পাঠকনদর একটি অন্যতি চামেদা ও অতযবশ্যকীয় করণীয় কাজ। 

বতযিান সিনয়র চামেদার পমরনপ্রমক্ষনত প্রধানিন্ত্রীর কার্ যালনয়র মননদ যেনার শ্রিাতানবক সংস্কৃমত মবর্য়ক িন্ত্রণালয় কর্তযক গণগ্রন্থাগার 

অমধদপ্তর কর্তযক ‘অনলাইন পাবমলক লাইনেমব ম্যাননজনিন্ট মসনেি প্রকনল্পর িােনি প্রস্তামবত কার্ যক্রি বাস্তবায়ননর িােনি 

মবদ্যিান উপনজলা পর্ যানয়র গণগ্রন্থাগারসমূনের পাঠকনদর িানসম্পন্ন আধুমনক গ্রন্থাগার শ্রসবা প্রদাননর সুনর্াগ ষ্মহ েনব।  

  

 

 প্রকল্পটি বাস্তবাময়ত েনল গণগ্রন্থাগার ব্যবোরকারীগণ ঘনর বনস পাঠ ও তথ্যনসবা গ্রেনণর সুনর্াগ পানব।  

 

 পাঠনকর চামেদা অনুর্ায়ী প্রনয়াজনীয় পুস্তক ও পাঠসািগ্রী ক্রয় ও সরবরাে, প্রনয়াজনীয় আসবাবপে সরবরাে,  আধুমনক 

তথ্য ও শ্রর্াগানর্াগ প্রযুমি সংমিহ র্ন্ত্রপামত ক্রয় ও স্থাপন এবং স্থানীয় ও মবনদনে শ্রপোগত প্রমেক্ষণ ও মেক্ষা সিনরর 

িােনি গ্রন্থাগার ও তথ্য শ্রসবা প্রদানন শ্রপোগত দক্ষতা ও সক্ষিতা বৃমদ্ধ পানব।  

 

 আধুমনক তথ্য-প্রযুমির ব্যবোনরর িনল পাঠক/গ্রন্থাগার ব্যবোরকারীগণ গণগ্রন্থাগার ব্যবোনর  অমধকতর আগ্রেী েনব, র্া 

শ্রদেব্যাপী পাঠক সিাজ উন্নয়নন যুগান্তরকারী ভূমিকা পালন করনব। গণগ্রন্থাগারগুনলাও  জ্ঞানমিমত্তক সিাজ গঠনন এবং 

িানুনর্র িানমসকতার গুণগত পমরবতযন আননত সক্ষি েনব।  

 

 

 অনলাইনন গ্রন্থাগার ও তথ্য শ্রসবার সুনর্াগ বৃমদ্ধর সানথ সানথ শ্রপোজীবী, পমরকল্পনামবদ, গনবর্কগনণর জন্য তানদর 

প্রনয়াজনীয় তথ্য প্রামপ্ত সেজতর েনয় দাঁড়ানব। গণগ্রন্থাগার ও তথ্য শ্রসবা শ্রদনের িানুনর্র আমথ যক উন্নয়নন গুরুত্বপূণ য অবদান 

রাখনব। গ্রন্থাগার ব্যবোর কনর প্রনয়াজনীয় সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রনের িােনি শ্রদনের শ্রবকার যুবনকরা মনজস্ব অথ যায়নন 

ক্ষুদ্র ও কুটির মেল্প প্রকল্প গ্রেণ ও বাস্তবায়ননর িােনি স্বমনি যর েনত পারনব। িনল আত্মকি যস্থাননর সুনর্াগ ষ্মহর িােনি 

শ্রদনের দামরদ্র পমরমস্থমতর উন্নয়ন ঘটনব। 

 



 সিানজর সকল স্তনরর জনগনণর িনে িননেীলতা মবকানের পাোপামে মবননাদন ও সাংস্কৃমতক কি যকা- পমরচালনার 

িােনি সিাজ শ্রথনক সন্ত্রাস, িাদকাসমি ও জঙ্গীবাদ কার্ যক্রি হ্রাস/বন্ধ করনত মিমজটাল গণগ্রন্থাগার গুরম্নত্বপূণ য ভূমিকা 

পালন করনব। 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

১। প্রকনল্পর নাি          ‘ অনলাইনন গণগ্রন্থাগারসমূনের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন’ 

‘Management & Development of Public Libraries through Online’ 

 
২। প্রকল্প এলাকা  ০৮টি মবিাগ, ৫৬টি শ্রজলা এবং ০২টি উপনজলা 

 

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা  গণগ্রন্থাগার অমধদপ্তর ও গণপূতয অমধদপ্তর 

 

৪। প্রকনল্পর উনেশ্য  ১.  শ্রদনের জনগণনক অনলাইনন গ্রন্থাগার ও তথ্যনসবা প্রদাননর িােনি জ্ঞানমিমত্তক 

সিাজ গঠন করা  

 
২.  তথ্য ও শ্রর্াগানর্াগ প্রযুমি সংমেস্নহ ১১৪টি র্ন্ত্রপামত ও সফ্টওয়যার সংস্থাপননর 

িােনি গণগ্রন্থাগারসমূনের কার্ যক্রি অনলাইনন প্রবতযন করা  

 
৩. ঐমতোমসক এবং দুষ্প্রাপ্য পুসত্মকসমূনের মিমজটাইনজেন কনর তা গণগ্রন্থাগার 

অমধদপ্তর এবং জাতীয় িাটা শ্রসন্টানরর িােনি সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকনদর 

জন্য অনলাইনন ব্যবোনরর সুমবধা ষ্মহ করা  

 
৪.  মবিাগ,শ্রজলা এবং উপনজলা পর্ যানয়র ৬৫টি সরকামর গণগ্রন্থাগানর শ্রসালার প্যাননল 

স্থাপননর িােনি পাঠকনদর জন্য মনরমবমেন্ন মবদুযৎ সরবরাে মনমিত করা  

 
৫.  মবদ্যিান েম্নটিপূণ য ১৪টি গণগ্রন্থাগার িবননর প্রনয়াজনীয় সংকার/ শ্রিরািনতর িােনি 

সুষ্ঠু রক্ষণানবক্ষণ ও ব্যবোনরাপনর্াগী করা 

 
 

৫। প্রকনল্পর শ্রিয়াদ  মিনসম্বর ২০১৭    েনত  ননিম্বর ২০১৯ পর্ যন্ত 

 
 


