আর কত বই দরকার আপনার … িনন শত
শত বাংলা ই-বুেকর িলঙ্ক
বই আমােদর ভােলা একিট বন্ধু। আর জ্ঞােনর ভান্ডারেতা বেটই। েকান
বইই কখেনা কােরা েকান উপকার ব্যতীত অপকার করার কথা নয়। আর যিদ
কেরও থােক তেব তা িকছু ছাপা কাগেজর মূদ্রণ হেলও বই নয়।
যাই েহাক এবার আসল কথায় আিস………
অনলাইেন বাংলা বই ডাউনেলােডর জন্য ইন্টারেনেট সার্চ করেলই অেনক
ওেয়ব সাইেটর িঠকানা পাওয়া যায় িকন্তু েকান সাইেট েগেল প্রেয়াজনীয়
বইটা সহেজ খুেজ পােবা এটা আমরা বুঝেত পাির না। আবার সাইট পাওয়া
েগেলও অেনক ওেয়ব সাইেট েরিজষ্ট্েরশন ছাড়া ডাউনেলাড িলঙ্ক পাওয়া
যায় না। অেনক ওেয়ব সাইট িনয়িমত আপেডট হয় না, ফেল নতুন বই আমরা
ডাউনেলাড করেত পাির না। অেনক ওেয়ব সাইেট বইেয়র সংখ্যা খুবই কম।
এমিনেতই আমােদর েদেশ ইন্টারেনট ব্যবহারীর সংখ্যা কম এবং
ইন্টারেনেটর স্িপড খুবই কম। বাংলা গল্প, উপন্যােসর পাঠক সংখ্যা
েবশ ভাল, িকন্তু ইন্টারেনট থাকেলও বই ডাউনেলাড কের পড়া পাঠেকর
সংখ্যা খুবই কম। তাই ইন্টারেনট েথেক িপিডএফ আকােরর বই তারাই
ডাউনেলাড কের যােদর ইন্টারেনট লাইন সহ কম্িপউটার আেছ এবং বাংলা
বই পড়েত পছন্দ কের। আমার এই েলখার উদ্েদশ্য হচ্েছ বাংলা বই এর
পাঠক সংখ্যা বাড়ােনা এবং ইন্টারেনট েথেক বাংলা বই ডাউনেলাড েক
জনপ্িরয় করা।
ইবুেকর েচেয় বই িকেন পড়ার আনন্দই আলাদা, তাই েবিশ েবিশ বই িকনুন
এবং প্িরয়জনেদরেক বই উপহার িদন
…………………..অনলাইেন রেয়েছ বাংলা
ইবুেকর িবশাল সংগ্রহ, িবিভন্ন ওেয়ব সাইট /ব্লগ এ অেনক ব্লগারই
বইেয়র ডাউনেলাড িলংক িদেয় েপাস্ট িদেয়েছন এবং েফসবুেক বাংলা বই
আর ই-বুক িনেয় অেনক গ্রুপ আেছ । েসই সব গ্রুপ েথেক েয েকহই ই-বুক
ডাউনেলাড করেত পােরন । ব্লগ, ওেয়ব সাইট এবং েফসবুক গ্রুপ িলংক
গুেলা িনেয়ই এই েপাস্ট ।

বাংলা বই ডাউনেলােডর িকছু ওেয়বসাইট
*
*
*
*
*
*
*
*

http://www.free-bangla-books.blogspot.com/
http://www.fhiredekha.com/e-books/
http://www.fhiredekha.com/forum/index.php?board=12.0
http://www.allbdbooks.com
http://www.priyoboi.com/
http://www.banglapapers.com/books.htm
েসই রাহাম সংগ্রহ
http://tanbircox.blogspot.com/2012/01/blog-post_5079.html
http://johnscl.blogspot.com/2010/07/blog-post_16.html

* http://amitbec05.blogspot.com/2008/03/bengali-ebook.html
*
http://www.edunews4u.com/admission/index.php/sunil-gangopadhay
* http://www.deshiboi.com/
* http://www.banglaeye.com/ebook
* http://www.rmcforum.com/topic805.html
কম্িপউটার িশক্ষার
বই ->
T@NB!R
* http://freebanglapdfdownload.blogspot.com/
-> T@NB!R

িবিভন্ন
সংকলন

ব্লগ

সাইেটর

ইবুক

িনেয়

েপাস্ট

*
http://www.tunerpage.com/archives/6075
বাংলা
ই-বুক
ডাউনেলাড কােলকশন (১)
->
T@NB!R
* http://www.tunerpage.com/archives/71495
মুহম্মদ জাফর
ইকবাল স্যার এর ১১০িট বই ফ্রী ডাউনেলাড ->
T@NB!R
* http://www.tunerpage.com/archives/24366
বাংলা বইেয়র েমলা
পর্ব ৬ (কেয়কজন িবখ্যাত জন) ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/EKJONSADABALOK/29465073
হুমায়ূন আহেমেদর “িহমু” িসিরেজর ২৫ িট বই! লাগেল লইয়া লন ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/EKJONSADABALOK/29467194
হুমায়ূন আহেমেদর: িমিসর আিল: িসিরেজর ১৭িট বই। ফ্ির এবং সেহজ
ডাউনেলাড ->
T@NB!R
http://www.boirboi.blogspot.com/
-> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/ayan007/29361285
বাংলা ই-বইেয়র তািলকা (বই আর বই সাইেটর) ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/praise_of_death/29206863
মুক্িতযুদ্ধ িবষয়ক ২০ িট বই ডাউনেলাড করুন -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/bokteare/29124263
হুমায়ুন আহেমেদর সব বইডাউনেলাড করুন
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/oidipous/29278765
বাংলা ই-বুক ১০১িট গল্প + বুদ্ধেদব বসু -> T@NB!R িলংক গুেলা
অেকেজা
* http://www.somewhereinblog.net/blog/harunblog/29263429
সুনীল গঙ্েগাপাধ্যােয়র ৩০ িট বই ডাউনেলাড করুন -> T@NB!R িলংক
গুেলা অেকেজা

* http://www.somewhereinblog.net/blog/banglabooks/29389823
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর সব বই ডাউনেলাড করুন
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/trr/29531824
সাইমুমিসিরেজর ৫১ িট বই ডাউনেলাড করুন!
-> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/rafi_mahmud/29396003
IELTS পরীক্ষার প্রস্তুিতর জন্য ১ ডজন বই + একটা ফ্ির!!!! ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/touhidalam69/29471311
প্িরয় িকছু বই ডাউনেলাড করুন…………. -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/ra_opu/29204151
৩০০
বাংলা বই ডাউনেলাড করুন -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/harunblog/29250071
জািকর নােয়েকর ১৩িট বই ডাউনেলাড করুন ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/banglabooks/29387349
কাজী নজরুল ইসলােমর ২০িট বই ডাউনেলাড করুন ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/l0rd0fdarkness/29381614
ই-বুক : িহমু বনাম িমিশর আিল
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/agrbnb/29309196
িকছু
বাংলা বই ->
T@NB!R িলংক গুেলা অেকেজা
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/mahbubmoreblog/29481354
বাংলা বই ডাউনেলাড করার ফ্ির সাইট ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/masudmaruf123/29282143
ডাউনেলাড করুন “ৈসয়দ মুজতবা আলী” র “জেল ডাঙ্গায় -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/naeemdaboss/29280812
৭ খানা ইংেরিজ গ্রামার েশখার ইবুক ফ্িরেত ডাউনেলাড ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/jadabsau/29226433
GMAT / IELTS / SAT / CAT / TOEFL / GRE / MBA িকছু বই এর
ডাউনেলাড িলঙ্ক ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/jalis/29538572
মুক্িতযুদ্েধর েসই বইগুেলা ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/jalis/29545639
বাংলা
ই-বুক (সমেরশ
মজুমদার) -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/jalis/29533046
ই-বুক
েমলা ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/jalis/29555017
িনেয়
যান কেয়কিট বই
->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/jalis/29554762

সত্যিজৎ রােয়র ২৪ িট বই জলিদ ডাউনেলাড করুন
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/noboraj/29069928
ইবুক িবষয়ক িকছু েপাষ্ট িবশাল ভান্ডার
->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/l0rd0fdarkness/29380845
বাংলা বই এর িবশাল সংগ্রহশালা-িমস করেবন না িকন্তু ->
T@NB!Rিলংক গুেলা অেকেজা
* http://www.somewhereinblog.net/blog/raihan007/29390969
ইবুক : ফ্িরেত ডাউনেলাড করুন েসবা প্রকাশনীর ওেয়স্টার্ন ও মাসুদ
রানা ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/l0rd0fdarkness/29399715
ই-বুক েমলা….. আপনার পছন্েদরিট েবেছ িনন। একদম ফ্রী -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/1914/29343768
৬০ িট
বাংলায় অনুবাদ কৃত বই ফ্ির ফ্ির ডাউনেলাড করুন!! ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/1914/29287440
বাংলা
েরিসিপ বুক টিম িময়ার িকেচন ১, ২ ও ৩ পার্ট ফ্ির ডাউনেলাড করুন
-> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/1914/29295159
বাংলা
েরিসিপ বুক টিম িময়ার িকেচন ১, ২ ও ৩ পার্ট ফ্ির ডাউনেলাড করুন 2
-> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/1914/29295159
এেডািব
ফেটাশেপর ৬িট বই ফ্ির ফ্ির ডাউনেলাড করুন
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/sadachokhblog/28874669
স্েকচ েশখার িকছু বই -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/Sajol007/29462391
বাংলা সািহত্েযর িবতর্িকত বা িনিষদ্ধ িকছু বই!!!
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/raihan007/29391445
আমার যত প্িরয় বই (ফ্রী ডাউনেলাড িলংক সহ)
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/manob_shontan/29447909
সত্যিজেতর েফলুদা সমগ্র : এখন পর্যন্ত প্রকািশত সকল িসেনমা,
ইবুক,কিমকস্, অিডও নাটক এর েমগা কােলকশন ->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/ondhokarer_rajputra/294794
73
ডাউনেলাড করুন েহনির রাইডার হ্যাগার্ড-এর ১২ িট বই !
[এক্সক্লুিসভ
->
T@NB!R
*
http://www.somewhereinblog.net/blog/colegitarealblog/29530584
ইিতহােসর েসরা ৫০িট বই ( প্রথমপর্ব )
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/bokteare/29060082
ডাউনেলাড করুন আপনার প্িরয় কােরক্টার িটনিটেনর িকছু বই ->

T@NB!Rিলংক গুেলা অেকেজা
http://www.somewhereinblog.net/blog/Mohsin08/28999323
বাংলা ই-বুেকর সন্ধােন
http://tanbircox.blogspot.com
http://www.somewhereinblog.net/blog/otimanobsajed/29403535
অনলাইনই েযন আপনার জ্ঞােনর পাঠাগার
http://www.somewhereinblog.net/blog/vorersopno/28975207http://
www.somewhereinblog.net/blog/noboraj/29069928

ই-বুক িবষয়ক িকছু েপাষ্ট
* http://www.somewhereinblog.net/blog/lonelyromance/29257490
ফ্ির ই-বুক ডাউনেলাড; েয বইগুেলা জীবেন খুবই প্রেয়াজনীয় অথচ
কখনই স্কুেল পড়ােনা হেবনা – পর্ব ২ ->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/fsalehin/29356181
ডাউনেলাড করুন ৫০িটরও েবিশ িবখ্যাত বই (বাংলায় অনুবাদকৃত এবং
িবেদশী েলখেকর
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/amishamimblog/29128802
নাটক ও িসেনমা সংক্রান্ত িকছু িনর্বািচত বইেয়র তািলকা (ডাউনেলাড
িলংকসহ) -> T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/oidipous/29279592
সুনীল গঙ্েগাপাধ্যায় এর িকছু ই-বুক
->
T@NB!R
* http://www.somewhereinblog.net/blog/DJArifrocks/29235019
৫০িটর েবিশ বাংলা ইবুক এর ডাউনেলাড িলঙ্ক এক েপাস্েট -> T@NB!R
http://i1228.photobucket.com/albums/ee452/hafijdhk/bL-1.jpg%5B
/IMG
* forum.linuxdesh.org/thread-171.html
ৈসয়দ মুজতবা আলী এর বই
কােলকশন -> T@NB!R
* http://banglaeboi.weebly.com/index.html
বাংলা ই বই
->
T@NB!R
*
http://banglaeboi.weebly.com/2453248224532494246824942480-2476
2439.html
কলকাতার বই -> T@NB!R
*
http://cchaghuri.wordpress.com/2011/07/04/সত্যিজৎ-রায়-এর-বই
সত্যিজৎ-রায় এর বই
->
T@NB!R
* http://www.bangla-shahitto.com/ডাউনেলাড-বই
বাংলা সািহত্য
->
T@NB!R
*
http://datafromrony.wordpress.com/ই-বুক-বাংলা-বই-ডাউনেলাড-করু/
(ই-বুক) বাংলা বই ডাউনেলাড করুন (AROUND 500 BOOKS IN

BANGLA)

->

T@NB!R

অনলাইেনই রেয়েছ বাংলা বইেয়র
িবশাল
লাইব্েররী
,
অনলাইেন
পড়ুন বাংলা বই
বলা হেয় থােক সমেয়র সােথ মানুেষর পড়ার অভ্যাস কেম েগেছ।কথািট
কেতাটুকু সতুই তা িনেয় তর্েকর অবকাশ থাকেত পাের । তেব একটা কথা
িনশ্িচত কেরই বলা যায়। সমেয়র সােথ সােথ মানুেষর পড়ার অভ্যাসিট
অেনকটাই বদেল েগেছ । আেগ েযখােন লাইব্েরিরেত িগেয় িকংবা
লাইব্েরির েথেক বই িনেয় এেস ঘের আরাম কের পরার দৃশ্য েদখা েযত ।
েসখােন বই পড়েতই এখন মানুেশর হােত এেস পেড়েছ ই-বুক িরডার,
স্মার্টেফান িকংবা ট্যাব্েলট িপিস । কম্িপউটার বা ল্যাপটেপর
পর্দােতই এখন েকবল ছিব েদখা বা গুরুত্বপূর্ণ কােজর জন্যই নয় , বই
পড়ার জন্য ও তািকেয় থােকন অেনেকই। তাই এখন প্রযুক্িতর বেদৗলেত
ছাপা বইএর িপিডএফ ফাইল, ওয়ার্ড ফাইল িকংবা ই-বুক অেনকটাই যায়গা
কের িনেয়েছ। ফেল বর্তমান সমেয় ছাপা বইএর সােথ সােথ বাড়েছ ই-বুক
বা বইএর সফটকিপর চািহদা ।
ক্রমান্বেয়
মানুেষর
হােত
হােত
স্মার্টেফান
আর
দ্রুতগিতর
ইন্টারেনট ছিড়েয় পড়ায় স্মার্টেফােনও বই পড়ার হার েবেড়েছ । সব
িমিলেয়ই অনলাইেন বাংলা বই এর েখাঁেজ খবর পাওয়া িনেয় এখন অেনেকই
সময় ব্যয় কের থােকন । এর বাইের ই- কমার্েসর বেদৗলেত অন্যান্য
পন্েযর মেতা বইও েকনার সুেযাগ রেয়েছ অনলাইেন । ফেল েয যার ঘের
বেস পছন্েদর বইিট েকনার সুেযাগ ও পাচ্েছন খুব সহেজই । এই েলখায়
অনলাইেন বাংলা বই সম্পর্িকত িবিভন্ন ওেয়বসাইেটর কথা তুেল ধরা
হেলা ।

পাঠ্যপুস্তকঃ
বাংলােদেশর জাতীয় িশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক েবার্েডর বইগুেলােক
সকেলর িনকট েপৗঁেছ িদেত বাংলােদশ সরকােরর পক্ষ েথেক দুইিট
ওেয়বসাইট ৈতির করা হেয়েছ। এর মধ্েয জাতীয় িশক্ষাক্রম ও
পাঠ্যপুস্তক েবার্েডর ওেয়বসাইটিট হেলা www.nctb.gov.bd .এই
ওেয়বসাইেট প্রথম থেক দ্বাদশ শ্েরণী পর্যন্ত সকল বইএর িপিডএফ ফাইল
পাওয়া যােব । পাশাপািশ প্রাথিমক ও মাধ্যিমক পর্যােয় পাঠ্যক্রম,
প্রাথিমক িশক্ষার লক্ষ্য , িবষয়িভত্িতক িশক্ষাক্রেমর ৈবিশষ্ট্য
প্রভৃিত িবষেয়র আনুষ্ঠািনক ভাষা ও পাওয়া যােব এই সাইেট । এর
বাইের বাংলােদশ সরকােরর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালেয়র ইনফরেমশন টু
অ্যাকেসস প্রকল্েপর অধীেন ৈতির হেয়েছ সকল পাঠ্যপুস্তেকর ই-বুক
ওেয়বসাইট www.ebook.gov.bd। এখােন প্রথম শ্েরণী েথেক শুরু কের
দশম শ্েরিণ
িবনামুল্েয।

পর্যন্ত

প্রিতিট

বইএর

ই-বুক

সংস্করন

পাওয়া

যােব

এই সাইেট িগেয় এসব ই-বই পড়ার পাশাপািশ ডাউনেলাড ও করা যােব সহেজই
।

গ্রন্থ ডটকমঃ
অনলাইেন বাংলা বইএর ৈবিচত্র্যময় একিট সংগ্রহ িনেয় যাত্রা শুরু
কেরেছ গ্রন্থ ডটকম (www.grontho.com) সাইটিট। এই সাইেট গল্প,
উপন্যাস , কিবতা , প্রবন্ধ েথেক শুরু কের ইিতহাস, অর্থনীিত ,
দর্শন , রাজনীিত , সংস্কৃিত , জীবনী , চলচ্িচত্র , সংস্কৃিত –সব
িবষেয়র বইই িমলেব। এসব বইএর িপিডএফ সংস্করন রেয়েছ সাইটিটেত।
বাংলার পাশাপািশ অেনক ইংেরজী বই এবং অনুবাদ ও রেয়েছ এখােন।
যেথষ্ট সম্রৃদ্ধ এই ওেয়বসাইটেক আেরাও সম্রৃদ্ধ কের তুলেত কাজ কের
যাচ্েছন এই সাইেটর উদ্েযাক্তরা । এখােন প্রিতিট বইেয়রই সরাসির
ডাউনেলাড িলংক
ওেয়বসাইেট ।

পােবন।

বইেয়র

েখাঁেজ

তাই

ঢুঁ

মারেত

পােরন

এই

বাংলাবুক ডটঅর্গঃ
অনলাইেন বাংলা বইেয়র আরও একিট চমৎকার সংগ্রহ রেয়েছ বাংলাবুক
ডটঅর্গ ওেয়বসাইেট । এখােন বইগুেলা সাজােনা হেয়েছ মূলত বাংলােদশী
েলখক, ভারতীয় েলখক , অনুবাদ এবং েসািভেয়ত বাংলা বই-এই চারিট মূল

ক্যাটাগিরেত , হূমায়ূন আহেমদ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক
িমলন, কাজী আেনায়ার েহােসন,আিনসুল হক, হূমায়ুন আজাদ , জিহর
রায়হানসহ অেনক েদিশ েলখেকর বইই রেয়েছ এই সাইেট। পাসাপািস ভারতীয়
জনপ্িরয় অেনক েলখেকর বইই রেয়েছ এই সাইেট। এই সাইেটর িঠকানা
www.banglabook.org।

ইবাংলালাইব্েরিরঃ
িচরায়ত
বাংলা
সািহত্েযর
িদকপােলর
পাশাপািশ
বর্তমােনর
সািহত্িযকেদর বইও পাওয়া যােব ইবাংলালাইব্েরির ওেয়বসাইেট। এই
সাইেট প্রেবশ করেলই েহামেপেজর েলখক তািলকায় সরাসির পাওয়া যােব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,কাজী নজরুল ইসলাম,জীবনান্দ দাস, শরৎচন্দ্র
চট্েটাপাধ্যায়, বঙ্িকমচন্দ্র চট্েটাপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য
, লালন ফিকর, সুনীল গঙ্েগাপাধ্যায় , িনরমেলন্দু গুণ,শক্িত
চট্েটাপাধ্যায়,জয়
েগাস্বামী,
মহােদব
সাহা,
হূমায়ূন
আহেমদ,জসীমউদ্িদন প্রমুখ সািহত্িযেকর নাম । ে◌ ছাড়াও অন্যান্য
েলখেকর বইও রেয়েছ এই সাইেট। রেয়েছ বইেয়র আেলাচনা-সমােলাচনা,
বইেয়র খবরাখবর প্রভৃিত ও । িবিভন্ন ধর্েমর ধর্মীয় গ্রন্থাবলীয়
রেয়েছ এই সাইেট। দুষ্প্রাপ্য অেনক বইেয়র সন্ধানই িমলেত পাের এই
ওেয়বসাইেট
।
এই
সাইেটর
বইগুেলা
পরেত
িভিজট
করুন
http://ebanglalibrary.com।

অনলাইেন রবীন্দ্রনাথঃ
অনলাইেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর রচনাবলী অেনক ওেয়বসাইেটই পাওয়া যায়
। তেব সব ওেয়বসাইেটর তুলনায় সবেচেয় েগাছােনা আকাের পাওয়া যােব
ট্যােগারওেয়ব
(http://tagoreweb.in)
ওেয়বসাইেট
।এিট
মূলত
রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুেরর
সকল
রচনার
সংকিলত
একিট
ওেয়বসাইেট।
রবীন্দ্রনােথর েলখা সব কিবতা,গল্প,উপন্যাস,নাটক,প্রবন্ধ,গান এবং
অন্যান্য রচনা পাওয়া যােব এই সাইেট। প্রিতিট ক্যাটাগিরেতই
বর্ণানুক্রিমক সূিচেত পােবন রবীন্দ্রনােথর সব েলখা ।

অনলাইেন জাতীয় কিবঃ
িবশ্বকিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর রচনার অনলাইন সংকলন ভারতীয় সরকােরর
উদ্েযােগ সম্পন্ন করা হেলও আমােদর জাতীয় কিব কাজী নজরুল ইসলােমর
যাবতীয় রচনােক অনলাইেন তুেল ধরেত বাংলােদশ সরকােরর এমন েকােনা
উদ্েযাগ েনই।ফেল অনলাইেন বাংলা বইএর িবিভন্ন সংগ্রহশালােতই খুেজঁ
েপেত হেব তার রচনা। বাংলােদশ সরকােরর সংস্কৃিত মন্ত্রণালেয়র
অধীেন নজরুল ইনস্িটিটউট স্থাপন কের তার ওেয়বসাইট ৈতির করা হেলও
েসখােন িমলেব না নজরুেলর সকল রচনা। িকছু িনর্বািচত গান, কিবতা ও
অিভভাষণই িমলেব এই ওেয়বসাইেট। ( www.nazrulinstitute.org.bd )তেব
এখােন নজরুেলর জীবনী , গ্রন্থপঞ্িজ প্রভৃিত তথ্য ও িমলেব। নজরুল
ইনস্িটিটউেটর প্রকািশত বইএর তািলকাও রেয়েছ এই সাইেট । এ ছাড়া
কাজী নজরুল ইসলােমর রচনার সংকলেনর েতমন েকােনা উদ্েযাগ েনই
সরকাির পর্যােয় । তেব এখন েবাধ হয় সময় হেয়েছ এই িবষেয় যথার্থ
একিট উদ্েযাগ গ্রহেণর ।

িচরায়ত বাংলা সািহত্যঃ
িচরায়ত বাংলা সািহত্েযর রথী-মহারথীেদর অেনক রচনাই এখন রেয়েছ
অনলাইেন।এর মধ্েয পশ্িচমবঙ্গ সরকােরর সহায়তায় শরৎচন্দ্র এবং
বঙ্িকমচন্দ্র চট্েটাপাধ্যােয়র সকল রচনােক অনলাইেন দুিট ওেয়বসাইেট
প্রকাশ
করা
হেয়েছ।
www.sarat-rachanabali.nltr.org
সাইেট
শরৎচন্দ্র
ও
বঙ্িকমচন্দ্েরর

www.bankim.rachanabali.ntlr.org
রচনাবলী
পাওয়া
যােব।
এর

সাইেট
বাইের

http://goo.gl/qroUF5 িলঙ্েক িগেয় পােবন মাইেকল মধূসুদন দত্ত,
সুকান্ত ভট্টাচার্য , সুকুমার রায়, উেপন্দ্রিকেশার রায় েচৗধুরীর
িবিভন্ন েলখা। চর্যাগীিতও িমলেব এই সাইেট।

বই িকনেত রকমািরঃ
ঘের বেসই যারা বই িকনেত চান,তােদর জন্য বইএর একিট বড় সংগ্রহ,
িনেয় অেপক্ষা করেছ রকমাির ডটকম (http://rokomari.com)। বাংলা বই
েতা বেটই ,ইংেরজী ভাষার অেনক বইও িমলেব এই সাইেট। গল্প,কিবতা ,
প্রবন্ধ, উপন্যাস ছাড়াও িবজ্ঞান, ধর্ম , দর্শন , আত্মউন্নয়ন,
কৃিষ , পিরেবশ, রম্য, ভ্রমণ প্রভৃিত িবষেয়র বইও রেয়েছ এখােন।

এখােন েলখক, প্রকাশনা সংস্থা বা বইএর ধরন অনুযায়ী বই খুঁেজ পাওয়া
যােব । রকমাির ডটকেম েয েকােনা প্িরমাণ বই েডিলভাির িদেত পাের
েদেশর েযেকােনা প্রান্ত েথেক ৩০ টাকায়। িবকাশ ছাড়াও এই সাইট
ক্যাশ অন েডিলভাির সমর্থন কের। অর্থাৎ বই হােত েপেয়ই মুল্য
পিরেশাধ করেত পােরন।

অনলাইেন িকনুন পুেরােনা বইঃ
পুেরােনা বই েকনার জন্য নীলক্েষেতর বইএর বাজােরর সুনােমর কথা
কােরা অজানা নয়। অনলাইেনও যােত পুেরােনা বই িকনেত পােরন েসজন্যই
চালু হেয়েছ িনলক্েষত ডটেকা ওেয়বসাইটিট। এখােন েদিশ িবেদিশ বই এবং
পাঠ্যবইও
িকনেত
পারেবন।
গল্প,উপন্যাস,কিবতা,িবজ্ঞান,রাজনীিত,
িচিকৎসা, িবেনাদন, ভাষা ও সািহত্য প্রভৃিত িবষেয়র প্রচুর বই
পােবন।আর বই এর অবস্থানেভেদ ২৫% েথেক শুরু কের ৭০% পর্যন্ত
মূল্যছাড় পােবন এখােন। এই সাইেটও বই অনলাইেন অর্ডার কের বই হােত
েপেয়ই মূল্য পিরেশাধ করেত পারেবন। িঠকানা www.nilkhet.com

বইেয়র খবর বইিনউজ ২৪-এঃ
বই

সংক্রান্ত

যাবতীয়

েখাঁজখবর

িনেয়

বই

িবষয়ক

প্রথম

অনলাইন

েপার্টাল বই িনউজ২৪.ডটকম। এই সাইেট নতুন নতুন বইএর খবর, বইএর
িরিভউ
প্রভৃিত
িবশয়ক
খবর
িমলেব।
বইেমলােক
েকন্দ্র
কেরও
প্রিতিদেনর আপেডট খবর িছেলা এখােন । তরুণ েলখক, প্রকাশকেদর িনেয়ও
রেয়েছ আলাদা িবভাগ । িনউজ েপার্টালিটেত কিব-সািহত্িযকেদর
জন্মিদেনর খবর ও পাওয়া যােব । ব্যিতক্রমী এই েপার্টালিটর িঠকানা
http://boinews24.com

যারা বই পড়েত ভালবােসন তােদর
জন্য
যারা বই পড়েত ভালবােসন তােদর জন্য!!!
েদেশর
েসরা
পাঠাগার/লাইব্েরিরর
িঠকানা
এবং
তথ্যাবলী!!!
(সংগ্রেহ
রাখুন কােজ লাগেব)
বই িকেন েকউ েদউিলয়া হয় না এ কথা সত্য। তাই বেল িক কােরা পক্েষ
প্রেয়াজনীয় সব বই েকনা সম্ভব? সংগ্রহ করাও িক সহজ? এ সমস্যার
সমাধান করেত গেড় উেঠেছ লাইব্েরির।
েবগম সুিফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
‘পিড়েল বই, আেলািকত হই, না পিড়েল বই, অন্ধকাের রই’—এমন
স্েলাগান শাহবােগর পাবিলক লাইব্েরিরর। প্রায় দুই লাখ বইেয়র এক
িবশাল রাজ্য এখােন। পাবিলক লাইব্েরির িনেয় মহাপিরচালক নূর েহােসন
তালুকদার বেলন, ‘প্রিতিদনই দুই েথেক আড়াই হাজার পাঠক আসেছ। আমরা
পাঠকেদর জন্য নানা ধরেনর সাংস্কৃিতক কর্মকাণ্ড পিরচালনা কির। এ
ছাড়া এখােন ফ্ির ইন্টারেনট ব্রাউিজংেয়র ব্যবস্থা রেয়েছ। বইেয়র
েকােনা অংশ প্রেয়াজন হেল েসটা ফেটাকিপ করারও ব্যবস্থা রেয়েছ।’
িতিন জানান, এ ছাড়া েকউ ৫০০ টাকা িদেয় সদস্য হেয় দুিট বই
বািড়েত িনেয় েযেত পারেব। ইিতহাস, সংস্কৃিত, িবজ্ঞান, সািহত্য,
গিণতসহ সব ধরেনর বইেয়র সন্ধান িমলেব। পুরেনা পত্রপত্িরকা,
সামিয়কীও পাওয়া যােব। দ্িবতীয় তলায় রেয়েছ সাধারণ পাঠকক্ষ। তৃতীয়
তলায় পত্িরকা, েরফােরন্স ও েজরক্স িবভাগ। িনচতলায় িশশু-িকেশার
পাঠকক্ষ। ছয় েথেক ১৫ বছর বয়সী েয েকউ এখােন বেস বই পড়েত পারেবন।
শুক্রবার ও অন্যান্য সরকাির ছুিটর িদন বােদ প্রিতিদন সকাল ৮টা
েথেক রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্েরির েখালা থােক। িশশু-িকেশার পাঠকক্ষ
েখালা থােক সকাল ৯টা েথেক িবকাল ৫টা পর্যন্ত। িবস্তািরত জানা
যােব ০২-৮৬১০৪২২, ৮৬২৬০০১-৪
িঠকানা : ১০ কাজী নজরুল ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

ন্যাশনাল আর্কাইভ অ্যান্ড লাইব্েরির
ন্যাশনাল আর্কাইভ অ্যান্ড লাইব্েরির পাঁচ লােখর েবিশ নতুন-পুরেনা
ও দুর্লভ বই সংগ্রেহ আেছ। সদস্যরা বই ইস্যু ও ফেটাকিপ করা ছাড়াও
আর্কাইভ েথেক বােয়াগ্রািফ, মানিচত্র এবং মাইক্েরািফল্ম কিপ করেত
পােরন। িতনিট পাঠকক্েষর একিটেত বাংলা বইেয়র সংগ্রহ, একিটেত
ইংেরিজ বই এবং অন্যিটেত পত্িরকা ও জার্নাল। শুক্রবার ও সরকাির
ছুিটর িদন ছাড়া প্রিতিদন লাইব্েরিরিট েখালা থােক। িঠকানা : ৈসয়দ
মাহবুব েমারেশদ সরিণ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
এিশয়ািটক েসাসাইিট লাইব্েরির
১৯৫২ সােল প্রিতষ্িঠত এই গ্রন্থাগাের প্রায় ১৫ হাজার বই রেয়েছ।
এখান েথেক বই িকেন েনয়া ছাড়াও েয েকউ সদস্য হেত পারেবন। এছাড়া
িনেজর েলখা দুিট গেবষণামূলক বই জমা িদেয় সদস্যপেদর জন্য আেবদন
করা যােব। এ ধরেনর সদস্যরা বাসায় বই িনেয় েযেত পারেবন। তেব
সাধারণ সদস্যেদর েস সুেযাগ েনই। সদস্য িফ ২০০ টাকা। এিশয়ািটক
েসাসাইিট লাইব্েরির দুর্লভ বইেয়র সংগ্রহশালা িহেসেব সবার কােছ
পিরিচত। এিট মূলত গেবষকেদর জন্য। েকবল সদস্যরা লাইব্েরিরিট
ব্যবহার করেত পােরন। যিদও অনুমিত সােপক্েষ অন্যরাও এ লাইব্েরির
ব্যবহােরর সুিবধা েপেত পােরন। গেবষকরা খুব সহেজই এ অনুমিত েপেত
পােরন। শুক্রবার ছাড়া প্রিতিদন সকাল ১০টা েথেক িবকাল ৫টা এবং
বৃহস্পিতবার েবলা ২টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার েখালা থােক এিশয়ািটক
েসাসাইিট লাইব্েরির। েফান: ৭১৬৮৯৪০, ৭১৬৮৮৫৩
িঠকানা : ৫ পুরাতন েসক্েরটািরেয়ট েরাড (ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র অমর
একুেশ হেলর পােশ), িনমতলী, রমনা, ঢাকা-১০০০।
মহানগর লাইব্েরির
পেনেরা হাজােরর মেতা বই আেছ। লাইব্েরিরর উপ-গ্রন্থাগািরক ফিরদ
উদ্দীন জানান, সরকাির ছুিটর িদন ছাড়া প্রিতিদন সকাল ৯টা েথেক
িবেকল ৫টা পর্যন্ত েখালা থােক। সািহত্য, সংস্কৃিত, িবজ্ঞান,
গিণত, ইিতহাসিবষয়ক বই ছাড়াও আেছ িবেদিশ অেনক বই। েদিশ-িবেদিশ
সংবাদপত্র ও ম্যাগািজন পড়া যায়। ই-লাইব্েরির েথেক প্রেয়াজনীয়
চাকিরর িবজ্ঞপ্িত সংগ্রহ করা যায়, যা পাঠেকর সুিবধার্েথ েবার্েড
টািনেয় রাখা হয়। সদস্যরা বই ইস্যু কের বাইের িনেত পােরন। িঠকানা
: গুিলস্তান (েগালাপশাহ মাজােরর সামেন), ঢাকা।
জাতীয় গ্রন্থেকন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থেকন্দ্েরর গ্রন্থাগাের প্রায় ১৫ হাজার বই রেয়েছ।
গ্রন্থাগােরর সদস্য িফ বার্িষক ১০০ টাকা। েফরতেযাগ্য ১০০ েথেক
৪০০ টাকা নগদ জমা িদেয় সর্েবাচ্চ চারিট বই সদস্যরা ২০ িদেনর জন্য
বাসায় িনেয় পড়েত পারেবন। সরকাির ছুিটর িদন বােদ সকাল ৯টা েথেক
িবকাল ৫টা পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থেকন্দ্েরর গ্রন্থাগার েখালা থােক।
িঠকানা: ৫/িস বঙ্গবন্ধু এিভিনউ, গুিলস্তান, ঢাকা।
বাংলােদশ জাতীয় গ্রন্থাগার
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র অধীেন ১৯৭২ সােলর ৬ নেভম্বর বাংলােদশ জাতীয়
গ্রন্থাগার প্রিতষ্িঠত হয়। এখােন বই রেয়েছ প্রায় ৫ লাখ। এ ছাড়াও
১৯৫১ সাল েথেক জাতীয় ৈদিনক, সাপ্তািহক এবং আঞ্চিলকসহ িবিভন্ন
সংবাদপত্র সংগৃহীত রেয়েছ। গ্রন্থাগাের আসন সংখ্যা ১৫০ হেলও
প্রিতিদন ৫ শতািধক পাঠক এখােন পড়েত আেসন। সাপ্তািহক ছুিটর িদন
ব্যতীত প্রিতিদন সকাল সােড় ৯টা েথেক িবকাল ৫টা পর্যন্ত বাংলােদশ
জাতীয় গ্রন্থাগার েখালা থােক।
িঠকানা: ৩২ িবচারপিত এসএম েমার্েশদ স্মরিণ, আগারগাঁও, ঢাকা।
ইসলািমক ফাউন্েডশন লাইব্েরির
এক লাখ ৩০ হাজােরর মেতা বই

এ

লাইব্েরিরর

সংগ্রেহ

আেছ।

এর

অিধকাংশই ইসলামী ঐিতহ্য ও সংস্কৃিতিবষয়ক। ইিতহাস, ভূেগাল, গিণত,
দর্শন, স্বাস্থ্যিবষয়ক বইও আেছ এখােন। শিনবার ছাড়া সপ্তােহর
অন্যান্য িদন পাঠেকর জন্য এিট উন্মুক্ত। সকাল ১০টা েথেক িবেকল
৪টা পর্যন্ত েখালা থােক। িঠকানা : বায়তুল েমাকাররম (বঙ্গবন্ধু
জাতীয় স্েটিডয়াম), গুিলস্তান, ঢাকা।
বাংলােদশ েডেভলপেমন্ট স্টািডজ লাইব্েরির
সামািজক িবজ্ঞানিবষয়ক েদেশর সবেচেয় বড় লাইব্েরির। এক লাখ ৩০
হাজােরর মেতা বই ও জার্নাল আেছ এখােন। শুক্রবার ও সরকাির ছুিটর
িদন বােদ প্রিতিদন েখালা থােক।ঢাকার িনর্িদষ্ট িকছু লাইব্েরিরর
সঙ্েগ এ লাইব্েরিরর বই ও তথ্য আদান-প্রদান চুক্িত আেছ। এ কারেণ
পাঠকরা প্রায়ই নতুন বই েপেয় থােকন।
িঠকানা : ই-১৭ আগারগাঁও, েশের বাংলানগর, ঢাকা।
িবশ্বসািহত্য েকন্দ্র লাইব্েরির
প্রায় এক লােখর মেতা বই সংগ্রেহ রেয়েছ িবশ্বসািহত্য েকন্দ্র
লাইব্েরিরেত। এ ছাড়া তােদর ভ্রাম্যমাণ লাইব্েরির রেয়েছ। ঢাকার
িবিভন্ন পেয়ন্ট ছাড়াও েদেশর িবিভন্ন স্থােন িনর্িদষ্ট সমেয়
হািজর হয় এই লাইব্েরির। সদস্যরা এখােন বই ধার িনেয় পড়ার সুেযাগ

পান। ভ্রাম্যমাণ লাইব্েরিরর সদস্য হেত হেল ১০০ েথেক ২০০ টাকা
জামানত িহেসেব িদেত হেব, আর মািসক চাঁদা ১০ টাকা।
েকন্দ্রীয় লাইব্েরিরর সদস্য হেত হেল ২০০ েথেক ৪০০ টাকা জামানত
িহেসেব িদেত হেব, মািসক চাঁদা ১০ টাকা। েকন্দ্রীয় লাইব্েরির
িবেকল চারটা েথেক রাত আটটা পর্যন্ত েখালা থােক। সাপ্তািহক বন্ধ
মঙ্গলবার। িঠকানা: ১৪, ময়মনিসংহ েরাড, বাংলােমাটর, ঢাকা। েফান:
৯৬৬০৮১২, ৮৬১৮৫৬৭
ব্িরিটশ কাউন্িসল লাইব্েরির
ব্িরিটশ কাউন্িসেল ইংেরিজ ভাষায় িলিখত আন্তর্জািতক মােনর
একােডিমক ও নন-একােডিমক বইপত্র রেয়েছ। ইংেরিজ ভাষার বই পড়েত
চাইেল আসেত হেব ব্িরিটশ কাউন্িসল লাইব্েরিরেত। এখােন রেয়েছ ২৫
হাজার বইেয়র িবশাল এক সংগ্রহশালা। শুধু তা-ই নয়, ১৫ হাজােরর েবিশ
িসিড-িডিভিডর সংগ্রেহর পাশাপািশ ইন্টারেনট ব্যবহােরর জন্য একিট
সাইবার েজান আেছ। তেব সদস্য বা এখানকার িশক্ষার্থীেদর মধ্েয
ব্যবহার সীমাবদ্ধ। শিন েথেক বৃহস্পিতবার সকাল ১০টা েথেক সন্ধ্যা
৬টা এবং শুক্রবার েবলা ৩টা েথেক সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত লাইব্েরির
েখালা থােক। সািহত্য, দর্শন, িবজ্ঞান, জার্নালসহ ইংেরিজ িশক্ষার
অিডও, িভিডও িসিড রেয়েছ এখােন। সদস্যরা বই এবং অিডও, িভিডও িসিড
বাসায় িনেত পারেবন। দুই ক্যাটাগিরেত সদস্য েনয়া হয়। েজনােরল
েমম্বারিশপ িফ ১ হাজার টাকা এবং ওেপন লার্িনং েমম্বারিশপ িফ েদড়
হাজার টাকা। সদস্য েময়াদ এক বছর এবং নবায়নেযাগ্য।
িঠকানা: ৫ ফুলার েরাড (ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় এলাকা/(উদয়ণ স্কুল এর
উল্টা পােশ)), ঢাকা। েফান: ৮৬১৮৯০৫-৭
আিলয়ঁস ফ্রঁেসজ লাইব্েরির
অিলয়ঁস ফ্রঁেসেজ ইংেরিজ ও ফরািস ভাষায় িলিখত বই, জার্নাল,
পত্রপত্িরকা ছাড়াও রেয়েছ চলচ্িচত্র এবং সঙ্গীেতর িবশাল সম্ভার।
বইেয়র সংখ্যা প্রায় সাত হাজার । সদস্যরা চারিট বই, একিট
ম্যাগািজন ও একিট জার্নাল দুই সপ্তােহর জন্য ধার িনেত পােরন।
বার্িষক ২ হাজার টাকা িদেয় েয েকউ অিলয়ঁস ফ্রঁেসেজর সদস্য হেত
পারেবন। শিন েথেক বৃহস্পিতবার িবকাল ৩টা েথেক রাত ৯টা এবং
শুক্রবার সকাল ১০টা েথেক ১২টা এবং িবকাল ৫টা েথেক রাত ৯টা
পর্যন্ত লাইব্েরির েখালা থােক।
িঠকানা: ২৬ িমরপুর েরাড, ঢাকা।েফান: ৮৬১১৫৫৭
গ্েযেট ইনস্িটিটউট লাইব্েরির
গ্েযেট ইনস্িটিটউেটও এিটও একিট পূর্ণাঙ্গ লাইব্েরির রেয়েছ। পাঁচ

হাজােরর েবিশ বই, ম্যাগািজন ও িসিড-িডিভিড রেয়েছ গ্েযেট
ইনস্িটিটউট লাইব্েরিরেত। শুধু বই পড়া নয়, িসেনমা েদখারও
ব্যবস্থা রেয়েছ এখােন। এই লাইব্েরিরেত বইেয়র পাশাপািশ অিডওিভজ্যুয়াল েসবা পাওয়া যােব। এখােন ইংেরিজ ও জার্মান ভাষায় েবিশ
বই পাওয়া যােব। এ ছাড়াও এখােন জার্মািনর ৈদিনক ও সাপ্তািহক
সংবাদপত্েরর পাশাপািশ েদশিটর উল্েলখেযাগ্য জার্নাল রাখা হয়।
িঠকানা: বািড়-১০, েরাড-৯ (নতুন) ধানমণ্িড, ঢাকা। েফান: ৯১২৬৫২৫
রািশয়ান েসন্টার অব সােয়ন্স অ্যান্ড কালচার
রািশয়ান েসন্টার লাইব্েরিরর সংগ্রেহ রেয়েছ ১২ হাজােররও েবিশ বই
এবং অ্যালবাম। িবজ্ঞান, ইিতহাস, সািহত্য, ভ্রমণিবষয়ক বইেয়র
পাশাপািশ এখােন রেয়েছ রুশ ভাষার পাঠ্যবই। ইংেরিজ, বাংলা এবং
রুশ—এ িতন ভাষার বই এখােন পাওয়া যােব। এ ছাড়াও ২৮িট বাংলা
পত্িরকা এবং রুশ ভাষার ৯িট ৈদিনক পত্িরকা ও ম্যাগািজন, িসিডিডিভিড িনয়িমত রাখা হয়। বার্িষক সদস্য িফ ৩০০ টাকা। তেব বই বাসায়
আনেত হেল গুণেত হেব ৫০০ টাকা।
িঠকানা: বািড়-৫৪, েরাড-৮/এ, ধানমণ্িড, ঢাকা।
নজরুল ইনস্িটিটউট
১৯৮৫ সােলর ১২ জুন ধানমণ্িডর কিব ভবেন গ্রন্থাগারিট স্থািপত হয়।
কাজী নজরুল ইসলােমর
সবিকছু একত্ের েপেত এ গ্রন্থাগােরর
সংগীত, সম্পাদনা ও প্রকাশনা,

তুলনা

েনই।

তার

সািহত্য,

হােত েলখা পাণ্ডুিলিপ, পত্রাবিল, িবিভন্ন েরকর্েডর িবশাল সংগ্রহ
িনেয় গ্রন্থাগারিট গেড় েতালা
হেয়েছ। সব িমিলেয় গ্রন্থাগাের বইেয়র সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার।
সরকাির ছুিটর িদন ছাড়া প্রিতিদন
সকাল ১০টা েথেক িবকাল ৪টা পর্যন্ত েখালা থােক।
িঠকানা: বািড়-৩০০িব, েরাড-২৮ (পুরেনা), ধানমণ্িড আবািসক এলাকা,
ঢাকা।
ব্যান্সডক লাইব্েরির
িবজ্ঞােনর িবিভন্ন শাখার বই আেছ এখােন। ছুিটর িদন ছাড়া প্রিতিদন
সকাল নয়টা েথেক েবলা দুইটা পর্যন্ত েখালা থােক।
িঠকানা: ব্যান্সডক, সােয়ন্স ল্যাবেরটির; েফান: ৮৬২৫০৩৮-৯
বার্ক লাইব্েরির

বাংলােদশ এগ্িরকালচার িরসার্চ ইনস্িটিটউেটর (বার্ক) গ্রন্থাগাের
বই এবং জার্নাল রেয়েছ প্রায় ১৬ হাজার। অিধকাংশ বই কৃিষ িবষেয়র।
েয েকােনা পাঠক সরকাির ছুিটর িদন ছাড়া প্রিতিদন সকাল ৯টা েথেক
িবকাল ৫টা পর্যন্ত এখােন বই পড়ার সুেযাগ পােবন।
িঠকানা: খামারবািড়, ফার্মেগট, ঢাকা।
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় লাইব্েরির
সংগ্রেহর িদক েথেক েদেশর সবেচেয় বড় লাইব্েরির এিট। ছয় লাখ ১৬
হাজার ৮৬৫িট বই ও সামিয়কী আেছ গ্রন্থাগারিটেত। ৩০ হাজােররও েবিশ
িবরল পাণ্ডুিলিপ ও মাইক্েরািফল্মও লাইব্েরিরর সংগ্রেহ আেছ। ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষার্থীরাই েকবল লাইব্েরিরিট ব্যবহার করেত
পােরন। পুরেনা পত্িরকার সংগ্রহও আেছ লাইব্েরিরেত। িঠকানা : ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
বাংলা একােডমী লাইব্েরির
এক লাখ ২০ হাজার বই ও ৭০ হাজার পত্রপত্িরকার এক িবশাল সংগ্রহশালা
এ লাইব্েরির। জার্নালও আেছ অেনক। সরকাির ছুিটর িদন বােদ প্রিতিদন
সকাল ১০টা েথেক িবেকল ৪টা ৩০ িমিনট পর্যন্ত েখালা থােক।
লাইব্েরিরর প্রধান গ্রন্থাগািরক অপেরশ কুমার ব্যানার্জী জানান,
লাইব্েরিরিট মূলত গেবষকেদর জন্য। গেবষকরা এখােন িবনা মূল্েয
সদস্য হেত পােরন। ইিতহাস, সািহত্য, িবজ্ঞােনর সব বই এখােন পাওয়া
যায়। িঠকানা : ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এিভিনউ (ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয়
এলাকা), রমনা, ঢাকা-১০০০।
ব্যানেবইস লাইব্েরির
লাইব্েরিরিটর গ্রন্থাগািরক

ফিরদা

ইয়াসিমন

জানােলন,

ছুিটর

িদন

বােদ প্রিতিদন সকাল ৯টা ৩০ িমিনট েথেক ৪টা ৩০ িমিনট পর্যন্ত
লাইব্েরির েখালা থােক। িনচ তলায় সাধারণ পাঠকক্ষ ও দ্িবতীয় তলায়
আেছ ডকুেমন্েটশন েসন্টার। এেত দুই হাজার ৫৭৭িট িশক্ষািবষয়ক
ডকুেমন্ট, ১২২িট সামিয়কী আেছ। লাইব্েরিরর ই-বুক েসন্টার েথেক েয
েকউ েপনড্রাইভ বা িসিডেত কিপ কের প্রেয়াজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
করেত পােরন। িঠকানা : ১ েসানারগাঁও েরাড (পলাশী-নীলক্েষত এলাকা),
ঢাকা-১২০৫।
আহসািনয়া িমশন লাইব্েরির
হাউজ নং ১৯, েরাড নং ১২, ধানমণ্িড, ঢাকা
েফডােরশন লাইব্েরির

৬০ মিতিঝল, ঢাকা
ব্যান্সডক লাইব্েরির
আগাঁরগাও, েশের বাংলা নগর, ঢাকা
মুক্িতযুদ্ধ জাদুঘর লাইব্েরির
৫ েসগুনবািগচা, ঢাকা
কিমউিনিট েডেভলপেমন্ট লাইব্েরির
বািড়-৩, েরাড-১৪/এ শংকর, ঢাকা
জািতসংঘ তথ্যেকন্দ্র লাইব্েরির
আইিডিব ভবন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা
িশল্পকলা একােডমী
েসগুনবািগচা, রমনা, ঢাকা
============================================
লাইব্েরিরর আদব
সঙ্েগ আনা চাদর, ব্যাগ অথবা বইপত্র লাইব্েরিরর িনর্িদষ্ট জায়গায়
জমা রাখুন।
লাইব্েরিরর পক্ষ েথেক পাঠকেদর জন্য িবেশষ েকান েকান সুিবধা পােবন
বুেঝ িনন। েযমন েমম্বারিশপ পাওয়া, েনট ব্রাউিজং, িবগত বছেরর
পত্িরকা েদখা ইত্যািদ। এসব সুিবধা সব জায়গায় নাও থাকেত পাের।
লাইব্েরিরেত প্রেবেশর আেগ েমাবাইল েফান সাইেলন্ট মুড বা
ভাইব্েরশন িদেয় রাখুন।
লাইব্েরিরেত যাওয়ার সময় কাগজ, কলম, েনাটবুক সঙ্েগ রাখেবন যােত
প্রেয়াজনীয় তথ্য টুেক িনেত পােরন।
ক্যাটালগ ব্যবহাের যত্নবান হন। প্রেয়াজেন কর্তৃপক্েষর সাহায্য
িনন।
কক্েষ সাবধােন হাঁটাচলা করেবন। বইপত্র ঘাটাঘািট বা েচয়াের বসার
ক্েষত্ের অন্েযর মেনােযােগ েযন িবঘ্ন না ঘেট েসিদেক িবেশষভােব
লক্ষ রাখুন।
পত্িরকা, বইেয়র পাতা মুড়েবন না বা িছঁড়েবন না।
লাইব্েরিরর পড়ার েটিবল, বই, পত্িরকা বা অন্যান্য স্থােন শব্দ,
বাক্য েলখা বা িচত্রাঙ্কন করেবন না।
লাইব্েরিরেত গল্প করেবন না, এমনিক িফসিফস কের কথা বলেবন না। এেত
অন্েযর পােঠ অসুিবধা হেত পাের।

লাইব্েরিরর িনয়মকানুেনর প্রিত শ্রদ্ধাশীল েহান এবং েমেন চলুন।
তথ্যসূত্রঃ ইন্টারেনট, েফসবুক।

