
 

 

১৮৫০ সালে ইংল্যালে গণগ্রন্থাগার আইন পাশ হওয়ার পর এরই সূত্র ধলর এ উপমহালেলশ বেসরকারর গণগ্রন্থাগার প্ররিষ্ঠার প্রয়াস চাোলনা হয়। এর 

ফেশ্রুরিলি ১৮৫৪ সালে ৪ টি বেসরকারর গণগ্রন্থাগার প্ররিরষ্ঠি হয়। প্ররিরষ্ঠি গ্রন্থাগারগুলো হলো: 

           ১।    উডোন ন পােরেক োইলেরর, েগুড়া। 

           ২।   যলশার পােরেক োইলেরর, যলশার। 

           ৩।  েররশাে পােরেক োইলেরর, েররশাে। 

           ৪।    রংপুর  পােরেক োইলেরর, রংপুর। 

          পরেিীলি ঢাকায় ১৮৭৪ সালে, ১৮৮১ সালে রাজশাহীলি,  কুরমল্লায় ১৮৮৪, পােনায় ১৮৯০ সালে, বনায়াখারে ও রসলেলে ১৮৯৭ সালে, 

নালোলর ১৯০১ সালে, চট্টগ্রালম ১৯০৪ সালে, কক্সোজালর ১৯০৬ সালে, মুরিগলে ১৯০৮ সালে, রকলশারগলে ১৯০৯ সালে, কুরিয়া, ফররেপুর ও 

খুেনায় ১৯১৪ সালে, রেনাজপুর ও ময়মনরসংলহ ১৯৩০ সালে বেসরকারর পােরেক োইলেরর প্ররিরষ্ঠি হয়। এ সমস্ত পােরেক োইলেরর সম্পূণ ন 

বেসরকাররভালে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরিেগ ন, সমাজকমী, রেদ্যুৎসাহীলের বযৌথ প্রলচিায় প্ররিরষ্ঠি হয়। সরকার কর্তনক স্থানীয় সরকার কর্তনপক্ষ বযমন-

বজোলোড ন ও বপৌরসভালক পােরেক োইলেরর স্থাপন ও ব্যেস্থাপনার োরয়ত্ব বেয়া হয়। রকস্তু িাঁরা নতুন পােরেক োইলেরর প্ররিষ্ঠার জন্য উল াগ 

বনয়রন েেলেই চলে। পরেিীলি বজো ও থানা সেলর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরিেগ ন ও সমাজকমীলের দ্বারা েহু বেসরকারর পােরেক োইলেরর প্ররিরষ্ঠি 

হলয়লে। এ সমস্ত পােরেক োইলেররর মলে বিমন সমিা েক্ষু করা যায় না। গ্রন্থাগার সরকালরর বকান ধরলনর সাহায্য সহলযারগিা োড়াই প্রথমি এ 

গ্রন্থাগারগুলো প্ররিরষ্ঠি হলয়রেে। এ সমস্ত গ্রন্থাগালরর সংগ্রহ খুেই কম। গ্রন্থাগাররক বনই েেলেই চলে। িাোড়া রনজ্ব  ভেনও নলনক জায়গায় বনই। 

সেরমরেলয় গ্রন্থাগার গুলো ভােভালে চেলে িা েো যালে না। 

            ১৯৯৪ সালে জািীয় গ্রন্থলকন্দ্র বেসরকারর পােরেক োইলেররর একটি জররপ পররচােনা কলর। উি জররলপ ৮৮৩ টি বেসরকারর পােরেক 

োইলেরর পাওয়া যায়। এ সমস্ত োইলেরর গ্রাম এেং শহরাঞ্চলে নেরস্থি। েিনমালন এই োইলেরর গুলো সরকারর ননুোন, সেস্যলের চাঁো, রেরভন্ন 

সংগঠলনর ননুোলনর মােলম পররচারেি হলে। এ সমস্ত গ্রন্থাগালরর স্থায়ী বকান ফালের ব্যেস্থা বনই। 

            বেসরকারর গণগ্রন্থাগারসমূহ িালের রনজ্ব  গঠনিন্ত্র ননুযায়ী পররচারেি হয়। নরধকাংশ গ্রন্থাগালরর পররচােনা করমটির প্রধান হলেন বজো 

প্রশাসক ো উপলজো রনে নাহী নরফসার। 

            ষালের েশলক সারা বেলশ ১১০ টি ননুোন প্রাপ্ত বেসরকারর গণগ্রন্থাগার রেে। এসমস্ত গ্রন্থাগারগুলো প্রথম পঞ্চোরষ নক পররকল্পনায় োৎসররক 

ননুোন বেয়া হলিা বকন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগালরর মােলম। এ প্রকল্প বশষ হওয়ার পর জািীয় গ্রন্থলকন্দ্র এেং সংস্কৃরি রেষয়ক মন্ত্রণােলয়র মােলম ননুোন 

বেয়ার জন্য ১.৫ বকাটি োকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।  

সরকারর গণগ্রন্থাগার 

গণগ্রন্থাগার গণিারন্ত্রক সমালজর একো নরেলে  নঙ্গ। সমাজ বথলক রনরক্ষরিা দূরীকরণ, নরজনি রশক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, ্ব রশক্ষায় রশরক্ষি 

হোর পররলেশ সৃরি, সামারজক ও গণিারন্ত্রক বচিনা, মূল্যলোলধর রেকাশ এেং সলে নাপরর আথ ন-সামারজক প্রলয়াজলন িথ্য পররলেশন প্রভৃরি কালজ 

গণগ্রন্থাগালরর ননন্য সাধারণ ভূরমকার বপ্রক্ষাপলে িৎকােীন সরকালরর রশক্ষা রেভালগর ১০.০৫.১৯৫৫ িাররলখর ১৪৯১-রশক্ষা সংখ্যক আলেশ েলে 

“বসাস্যাে আপরেফে” প্রকলল্পর নধীলন বকন্দ্রীয় পােরেক োইলেরর প্ররিষ্ঠার আনুষ্ঠারনক মঞ্জুরর প্রোন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২২ মাচ ন ১০,০৪০ খানা 

পুস্তলকর সংগ্রহ রনলয় ঢাকা রেশ্বরে ােয় এোকায় গ্রন্থাগারটির দ্বালরালমাচন করা হয়। ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাগারটিলক শাহোগ এেকায় েিনমান নেস্থালন 

নেরনরম নি ভেলন স্থানান্তর করা হয় এেং ০৬.০১.১৯৭৮ িাররলখ নতুন ভেলন গ্রন্থাগার উলদ্বাধন করা হয়। এ গ্রন্থাগার বেলশর গণগ্রন্থাগার ব্যেস্থার মূে 

প্ররিষ্ঠান (Apex Organisation) রহলসলে কাজ করলে।  সরকার কর্তনক রনলয়ারজি নলেরেয়ান োইলেরর রেলশষজ্ঞ Mr. L.C. Key 

১৯৫৬ সালে ররলপাে ন বপশ করায় সরকার রদ্বিীয় পঞ্চোরষ নক পররকল্পনায় চট্টগ্রাম ও খুেনা রেভাগীয় শহলর একটি কলর ২ টি রেভাগীয় োইলেরর 

স্থাপলনর প্রকল্প গ্রহণ কলর। উি প্রকলল্পর নধীন খুেনার েয়রায় ২২,৫০০ েগ নফুে আয়িলনর রদ্বিে ভেন রনম নাণ করা হয়। জুন ১৯৬৬ সালে ২৮,০০০ 

পুস্তকসহ গ্রন্থাগারটি উলদ্বাধন করা হয়। ্ব াধীনিার পর চট্টগ্রাম পােরেক োইলেরর উন্নয়ন প্রকলল্পর নধীন চারিো ভেন রনম নাণ করা হয়, যার আয়িন 

৪৬,০০০ েগ নফুে। োংোলেশ নভ্যুদ্বলয়র পর রদ্বিীয় পঞ্চোরষ নক পররকল্পনার নধীন রাজশাহীলি ১৯৮৩ সালে ১৮,৫৭০ েগ নফুে আয়িন রেরশি 

একিো ভেন রনম নাণ করা হয়। ১৯৮২ সালের বসলেম্বর মালস গ্রন্থাগারটি ১১,০০০ পুস্তক রনলয় সে নসাধারলণর জন্য উমুি করা হয়। 

            ১৯৮২ সালের ১৫ জুন প্রধান সামররক আইন প্রশাসক এর এক আলেশ েলে োংোলেশ পররষেলক রেলুপ্ত ব াষণা করা হয়। প্রশাসরনক 

পূণগ নঠন সংক্রান্ত সামররক আইন করমটি (এনাম করমটি) সরকারর গণগ্রন্থাগাসমূহ ও রেলুপ্ত োংোলেশ পররষলের নধীলন বজো ও িৎকােীন মহকুমা 

(েিনমালন বজো) পয নায় পয নন্ত পররচারেি গ্রন্থাগারসমূহ (িথ্য বকন্দ্র) সমন্বলয় গণগ্রন্থাগার নরধেপ্তর গঠলনর পলক্ষ সুপাররশ কলর। প্রধান সামররক আইন 

প্রশাসলকর সরচোেলয়র ০৯.১১.৮৩ িাররলখ ৭০০২/১/রসভ-১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে উি সুপাররশ ননুলমারেি হয়। িারই ফেশ্রুরিলি ১৯৮৩ সালে 

রেলুপ্ত োংোলেশ পররষেলক রে মান গণগ্রন্থাগার এর সালথ একীভূি কলর গণগ্রন্থাগার নরধেপ্তর প্ররিষ্ঠা করা হয়। 

গণগ্রন্থাগারেে  ইতিহাস 



 

 

েিনমালন গণগ্রন্থাগার নরধেপ্তলরর নধীলন রনলনাি ৭১ টি সরকারর গণগ্রন্থাগার পররচারেি হলে: 

 

 ১  টি সুরফয়া কামাে জািীয় গণগ্রন্থাগার (ঢাকায়) 

 

৭   টি রেভাগীয় সরকারর গণগ্রন্থাগার ( চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুেনা, েররশাে, রসলেে, রংপুর ও ময়মনরসংহ রেভাগীয় সেলর ) 

 

৫৬ টি বজো সরকারর গণগ্রন্থাগার ( ৫৬টি বজো সেলর ) 

২ টি  উপলজো সরকারর গণগ্রন্থাগার (  েকশীগে ,  বেওয়ানগে-   ময়মনরসংহ বজোয় ) 

৪ টি  শাখা গ্রন্থাগার  ঢাকায় - ২টি, ( আরমারনলোো,  বমাহামেপুর ), রাজশাহীলি -১ টি ( বসানারে ীর পাড় ), ময়মনরসংলহ - ১টি 

 (োংোলেশকৃরষরেশ্বরে ােয়)। 

১টি     টুরঙ্গপাড়া েঙ্গেন্ধু স্মৃরিলসীধ সরকারর গণগ্রন্থাগার 

 

সে নলমাে ৭১ টি। 

 

 

 

 


