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�ামযমাা পাঠাগার : �েয়াজন ও পিরক�না 
 

�ামযমাা পাঠাগার �িত�া করা দরকার েকন ?  
িশকা জািতর েমরদদ� িশকা ছাড়া েকােনা জািত সভয ও উ�ত হেত 
পাের না� েভাগ করেত পাের না তােদর �াধীনতার সুফল� �াধীনতা 
অজরেনর ৪০ বছর পর এেস েদেশ িশিকেতর হার েবেড়েছ উৎসাহ 
বয্কভােব� মানুেষর জীবনযা�ার মানও হতাশাবয্ক নয়� িবজান ও 
�যুি�র অভূতপূবর উৎকেষরর এ যুেগ আমরাও এিগেয় যাি� নানা ঘাত-
অিভঘাত সে�ও� েদেশর আনাচ-কানাচ পযর্ েপৗেছ েগেছ িশকার 
আেলা� �তয্ অ�ল পযর্ খািল েনই �াথিমক িবদযালয় বা �াইমাির 
�ুল েথেক� �িতিট শহের গেড় উেঠেছ কেলজ-মহািবদযালয়� �ত 
েবেড় চেলেছ িব�িবদযালেয়র সংখযাও� সরকােরর �শংসনীয় উেদযাগ ও 
িশিকত ে�িার আ্িরক �েচ�ার ফেল ধনী-গিরব-েছেল-েমেয় 
িনিবরেশেষ সবাই যাে� পাঠশালায়� এমনিক িশকার েসৗভাগয বি�ত 
গত �জে�র �বীারাও িবদযালেয় যাে�ন পরবতরী �জে�র হাত ধের�  
তেব এসব সে�ও েয সতযিট অ�ীকার করবার মত নয় তা হেলা, 
আদশর চির�বান েদশ ে�িমক নাগিরক ৈতির করেত না পারেল 
আমােদর �াধীনতা অথরবহ ও ফল�সূ হেব না� স�ব হেব না েদেশর 
�িতিট নাগিরেকর মুেখ হািস েফাটােনা� আেগ মেন করা হত, সামািজক 
অপরােধর সে� শধু অিশিকত ও গির� জনেগা�ীই জিড়ত; িক� িবগত 
ত�াবধায়ক সরকােরর আমেল যরা�ব কতৃরক পিরচািলত মাদক ও 
ৈনিতকতািবেরাধী অিভযান েস ধারাার মূেল কুঠারাঘাত কেরেছ� েদেশর 
সেবরাা িশকা �িত�ােনর ছা�-ছা�ীরা েযসব অসামািজক ও 
ৈনিতকতাহীন কমরকােদ জিড়েয় পেড়েছ তা েদেখ েদশবাসী যুগপৎ 
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িবি�ত ও হতাশ হেয়েছ� তখন একেযােগ সকল িমিডয়ায় েলখােলিখ 
হেয়েছ, আমােদর িশকা বযববায় ৈনিতক িশকার অনুপিবিত এবং ধমরীয় 
েচতনা �াস পাওয়ার কারোই এ চািরি�ক ধস�   
আজ েদেশর এ �াি্কােল সবাই অনুধাবন করেছন েয, িশিকত ও 
চির�বান নাগিরক ৈতিরর েকােনা িবক� েনই� মানুষেক সুিশিকত ও 
চির�বান িহেসেব গেড় তুলবার জনয দরকার তােদর মােঝ িশকার 
আেলা এবং পরকােল জবাবিদিহতার ভয় ঢুিকেয় েদয়া� এ জনয ইসলাম 
শরেতই মানুষেক িশিকত ও আেলািকত হবার িনেদরশ িদেয়েছ� 
আসমানী �তযােদেশর �থম শ�ই িছল, ‘পড়’। আর ইসলােমর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও  যথরহীনভােব িশকার ্রা 
েঘাষাা কেরেছন। বদর যুে� শ� পেকর যারা আটক হেয়িছল , তােদর 
মেধয পামূলয না থাকায় যারা মুি� পাি�ল না তােদর জনয িতিন 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনরকরেক িশকা �দােনর মাধযেম মুি� 
লােভর সুেযাগ েদন� এ েথেক তাঁর িশকার �িত অনুরাগ অনুিমত হয়�  
েদেশ শাি্ কােয়ম করেত এবং নাগিরেকর দুিনয়া ও আিখরােতর এ  
লকয অজরেনর িনিমে�ও চাই সবার কােছ জােনর আেলা েপৗেছ েদয়া� 
িক� সযােটলাইট চযােনেলর আিধপেতযর যুেগ মানুষ েযখােন ঘের বেস 
চটুল িবেনাদেনর আ�াদ পাে� সারাকা, েসখােন তােদর বই িকেন 
পড়ার মত কসরত করার ৈধযর না থাকাই �াভািবক� এ জনয দরকার 
জােনর সুবাসও তােদর ঘের ঘের �েতযেকর হােত হােত েপৗেছ েদয়া� 
এ িবেবচনা েথেকই �ামযমাা পাঠাগার ধারাার জ�� েযভােব িটিভ 
চযােলেনর সংখযা বাড়েছ েসভােব বাড়েছ না মানুষেক জােনর েনশার 
স�ান েদবার জনয এসব েমাবাইল লাইে�িরর সংখযা� 
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েযভােব এর কাযর্ম পিরচািলত হেত পাের  
পাঠকেদর অেনেক হয়েতা বলেবন এ পাঠাগার �িত�া করেব েক? এটা 
কার দািয়া সরকার না জনগোর? আসেল েস �� না কের আমরাই এ 
কাজ শর করেত পাির� দরকার শধু কেয়কজন উদযমী ও কমরিন� 
মানুেষর� েসটা িকভােব হেত পাের তারই একটা সংিক্ ধারাা েদয়া 
যাক�  
িনিদর� িদেন স্ােহ একবার িনিদর� বােন �ামযমাা লাইে�িরর গািড় 
িগেয় দাঁড়ােব� েভতের দু’জন েলাক থাকেবন� একজন নতুন কের 
সদসয করেবন এবং অনযজন পুরেনা সদসযেদর বই জমা েনেবন।  
কাি�ত বই তােদর তুেল েদেবন তােদর হােত� খাতায়  সব িকছু 
উে�খ থাকেব�  
এককালীন ৫০/১০০ টাকা িদেয় সদসয হেব� আর জামানত িহেসেব 
েফরতেযাগয ১৫০ টাকা েনয়া হেব� বছর েশেষ সাড়�র অনু�ান কের 
পাঠকেদর মেধয েসরা িনবরািচতেদর পুর�ৃত করা হেব� সদসযরা তােদর 
�েয়াজনীয় বই পাঠাগাের না েপেল বইেয়র নাম ও �কাশনা �িত�ােনর 
নাম িলেখ িদেয় যােবন, পেরর স্ায় েস বই তােক এেন েদয়া হেব� 
এছাড়া অিফেস একিট লাইে�ির থাকেব েসখান েথেকও সদসয হেয় েয 
েকউ বই সং�হ করেত পারেবন�  
একিট পাঠাগার বাপেনর জনয �াথিমকভােব যা যা দরকার  
ক. একিট গািড়�  
খ. একজন চালক� 
গ. গািড়েত কমপেক দু’জন সাবরকিাক �কাগািরক�  
ঘ. িবর পাঠাগার�  
ঙ. পাঠাগােরর পিরচালক�  
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চ. দু’জন কমরচারী�  
ছ. উভয় পাঠাগােরর জনয �েয়াজনীয় �ক-ভাদার�  
জ. বযাপক �চারাা ও পাবিলিসিট�  
ঝ. �েয়াজনীয় অথর�  
আমরা যারা ইসলাম িনেয় ভািব, মানুেষর কলযাা ও েদেশর সমৃি� 
িচ্ায় জীবেনর নানা ঝােমলা ও কমরবযযতার মেধয খািনক সময় েবর 
কির তােদর উিচৎ যুগ চািহদার ে�কাপেট �ামযমাা লাইে�ির �িত�ায় 
এিগেয় আসা� ম� েযখােন হাত বাড়ােতই পাওয়া যায় ভােলাটােকও 
েসভােব সবার হােতর নাগােল েপৗেছ েদয়া� আ�াহ আমােদর তাওফীক 
িদন� আমীন� 


