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ফপ্রবিজ্ঞবি 

লাজাা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় গ্রন্থাগার বদ্ি উদ্যািন 
 

আজ ০৫ ফেব্রুয়াবর ‘গ্রন্থাগালর িই িবি, আলাবকত জীিন গবি’ এই প্রবতিাদ্য বনলয় লাজাা বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ম্বরে 

রকার ফঘাবত জাতীয় গ্রন্থাগার বদ্ি ২০১৯ উদ্যািন করা য়। এ উিলে গ্রন্থাগার ভিন ুবিত করা য় এিং রালত আলাক 

বিচ্ছরুলের িযিস্থা করা য়।  

 

কা ১০:৩০ বিবনলট বিশ্ববিদ্যালয়র ভাই-চ্যাফের প্রলের েবরদ্ উবিন আলিদ্-এর ফনতৃলে বিশ্ববিদ্যালয়র বলেক, কিমকতমা, 

কিমচ্ারী ও বলোর্মীলদ্রলক বনলয় এক িেমাঢ্য যমা ব অনবুিত য়। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ বিয়ক বিবভন্ন ফলাগান সম্বলিত ুদ্লৃয প্ল্যাকার্ম এিং জাতীয় 

গ্রন্থাগার বদ্িলর লগা সম্বলিত কযাি িার্ায় বদ্লয় চ্িৎকার িযানার বনলয় যমা ববট গ্রন্থাগার ভিলনর ািলন ফর্লক শুরু লয় বিশ্ববিদ্যায় 

কযাম্পা প্রদ্বেে কলর গ্রন্থাগার ভিলনর ািলন এল ফল য়। যমা বলত অংলগ্রে কলরন বিশ্ববিদ্যালয়র ফকাাধ্যে প্রলের র্. ইবয়া 

উবিন বিশ্বা, ছাত্র উিলদ্ল ও বনফদ্মলনা িবরচ্াক প্রলের র্. রাললদ্ তাুকদ্ার, প্রক্টর প্রলের জীর উবিন আলিদ্, বিশ্ববিদ্যালয়র 

বিবভন্ন স্কলুর বর্নিৃন্দ, বিভাগীয় প্রধ্ান ও দ্ির প্রধ্ানিৃন্দ, জাতীয় গ্রন্থাগার বদ্ি  উদ্যািন কবিবটর দ্যিৃন্দ, বিবভন্ন বিভালগর 

বলেকিৃন্দ, কিমকতমা-কিমচ্ারী ও বলোর্মীিৃন্দ। 

 

অত:ির যমা ব িরিতমী ংবেি িিিয উিস্থািন করা য়। বিশ্ববিদ্যালয়র ভাই-চ্যালের প্রলের েবরদ্ উবিন আলিদ্ প্রধ্ান অবতবর্র 

িিলিয এ বিশ্ববিদ্যালয়র ফকন্দ্রীয় গ্রন্থাগালরর আধ্বুনক ুলযাগ-ুবিধ্া ও ইলক্ট্রবনক বরলাম িযিার িৃবিলত তার াবিমক লযাবগতার 

আশ্বা প্রদ্ান িিূমক বলেক-বলোর্মীলদ্রলক াইলেবর বরলাম অবধ্ক িযিালরর আহ্িান জানান। বতবন গ্রন্থাগালরর ইলক্ট্রবনক বরলাম এর 

জনয গ্রন্থাগালরর িালজট িৃবির বিলয়ও ফঘাো ফদ্ন। বতবন এিয় উলেখ কলরন ফয, এ বিশ্ববিদ্যালয়র গ্রন্থাগালরর উন্নত ফিা ও 

ইলকট্রবনক বরলালমর যর্াযর্ িযিালরর েলই এ বিশ্ববিদ্যালয়র াইলেবরয়ান জনাি ফিা. আব্দু াই ছালিনী জাবতংলঘর  বর্বজটা 

এলে টু বরাম ফপ্রাগ্রালির কাবি ফোকা িলয়ন্ট বনিমাবচ্ত লয় ফজলনভালত অনবুিত কিমলাায় অংলগ্রে কলরন এিং বতবন তার অবজমত 

জ্ঞান কালজ াগালচ্ছন। 

   

বিলল অবতবর্ বিশ্ববিদ্যালয়র ফকাাধ্যে প্রলের র্. ইবয়া উবিন বিশ্বা তার িিলিয গ্রন্থ ও গ্রন্থাগালরর গুরুে তুল ধ্লর জ্ঞানাজমলনর 

জনয গ্রন্থাগার িযিালরর অিবরাযমতার বিয় উলেখ কলরন। 

 

বিশ্ববিদ্যালয়র াইলেবরয়ান জনাি ফিা. আব্দু াই ছালিনী যমা বলত উিবস্থত কলর উলিলল স্বাগত িিিয প্রদ্ান কলরন। বতবন তার 

িিলিয প্রধ্ান অবতবর্, বিলল অবতবর্, জাতীয় গ্রন্থাগার বদ্ি-২০১৯ উদ্যািন কবিবট, উিবস্থত বলেক, কিমকতমা, কিমচ্ারী ও 

বলোর্মীলদ্রলক যমা বলত অংলগ্রলের জনয ধ্নযিাদ্ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাল কলরন। বতবন কলর উলিলল গ্রন্থাগালরর আধ্বুনক ুলযাগ-ুবিধ্ার 

কর্া উলেখিিূমক ফিবল কলর গ্রন্থাগার িযিালরর আহ্িান জানান।  

 

জাতীয় গ্রন্থাগার বদ্ি উদ্যািন কবিবটর ভািবত প্রলের র্. ফিাছালিক আিদ্ ফচ্ৌধ্রুী যমা বলত উিবস্থত প্রধ্ান অবতবর্, বিলল অবতবর্, 

বিবভন্ন অনুলদ্র বর্নিৃন্দ, বিভাগীয় প্রধ্ান ও দ্ির প্রধ্ানিৃন্দ, বিবভন্ন বিভালগর বলেকিৃন্দ, কিমকতমা-কিমচ্ারী ও বলোর্মীিৃন্দলক 

স্বত:স্ফুততভারে যমা বলত অংলগ্রলের জলনয ধ্নযিাদ্ জাবনলয় অনিুালনর িাবি ফঘাো কলরন। 
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(িুাম্মদ্ ইলোকু ফালন) 


