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আমােদর িভশন এক�ট শ��শালী এবং সংঘব� লাইে�ির
ে�এ গঠন যা সা�র করেত,সেচতন করেত এবং গঠনমূলক
সমাজ ৈতিরেত সাহায� করেব

আমরা IFLA

ভূ িমকা: লাইে�রীর ে�াবাল ভেয়স
ই�ারন�াশনাল েফডােরশন অফ লাইে�ির অ�ােসািসেয়শন এ� ইনি�উশন (IFLA ) হয় অনন� । এর
সদস�পদ েপৗ�ছােনার জন� ধন�বাদ, িমশেনর পিরব�ি� এবং তার উদ্বু� করার �মতা , এর সংযু�,
স��য় এবং সংেযাগ ব�ব�া, িব�ব�াপী লাইে�ির ে�ে� এক�ট িবেশষ ভূ িমকা পালন কের ।
IFLA িবে�র মে� লাইে�ির �িতিনিধ� করার জন� এবং সদস�-সিমিত, �িত�ান এবং ব���র �মতা
েজারদার করেত এবং লাইে�ির ও তথ� �দান করার পে� কাজ কের ।
সম� কাজ�িল ��াগার ে�ে�র উ�ত ও িব�� ধারনাযু� ম��ে�র �ারা গ�ঠত ১২০০ সংখ�ার ে��ােসিবর
দল যারা IFLA'র েপশাদার ইউিনট�িলর অংশ, পাশাপািশ IFLA'র সদর দফতেরর দল এবং আ�িলক ও ভাষা
েক��িলর সম�য় , IFLA'র কাজেক ৭�ট ভাষায় পিরচালন করেত সাহায� কের ।

আমােদর েকৗশল: ভিবষ�েতর এক�ট �পেরখা
এই নিথ�ট দূরদৃ�� েথেক েকৗশল , েকৗশল েথেক কােজর যা�াপেথ এক�ট মাইলফলেকর ন�ায় �িতিনিধ�
কের । এ�ট এক�ট �ত� অ�ভ��� �করণ ���য়ার ফল যা IFLA'র ে�াবাল িভশন ২০১৭ এর

মাচ�-এ চালু

হয় ।
��াগার ে�ে�র শ�� ও সুেযাগ-সুিবধা স�েক� আেলাচলামূলক কেথাপকথেনর �ারা ১৯০ েদেশর েথেক
�ায় ১০ হাজােরর ও েবিশ ��াগার ও তথ�কম�েক সংযু� কের এই নিথ�ট শ�� �দান এবং েকৗশেলর
জন� পথ�দশক
� িহসােব �িতিনিধ� করেছ ।
এই িভি�েত IFLA'র েপশাদার ইউিনট ও গভিনং� েবাড�, সদর দফতেরর সে� কাজ কের এই নিথ�ট ৈতির
কেরেছ, একই সে� IFLA'র িবদ�মান শ��র মূল�ায়ন এবং জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন লে��র �িত
তার অ�ীকােরর কথাও অ�ন কেরেছ । এ�ট

২০১৯ এর

১২ এি�ল IFLA'র গভিনং� েবােড�র অনুেমাদন

পায় ।

গঠন: কেমর� জন� এক�ট কাঠােমা
IFLA েকৗশল ২০১৯-২০২৪ লাইে�ির ে�ে�র জন� এক�ট নিথ যা
এক�ট েরফাের� িহসােব িডজাইন করা হেয়েছ যা

লাইে�ির ে�� �ারা পিরচািলত । এ�ট

�ধুমা� , IFLA'র েপশাদার ইউিনট, সদর দফতর এবং

আ�িলক ও ভাষা েক��িলর জন� নয়, পাশাপািশ এ�ট সম� সদস� ও লাইে�ির ে�ে�র জন� ও ব�বহার করা
হেব । আমােদর কাজেক নত� ন শ�� ও সমতা বজায় রাখেত অনুঘটেকর ন�য় এ�ট পথিনেদ�শ করেব ।
আমােদর িমশন �দােনর জন� েকৗশলগত িনেদ� শ�েলােক চার�ট মূখ� আেলাচনার েক�িব�ু ধরা হেয়েছ :

১. লাইে�িরর ে�াবাল ভেয়স শ��শালী করা
২. উ�ত েপশাদারী অনুশীলন ও অনু�ািণত করা
৩. সংযু� করন এবং ে�ে�র �মতায়ন

৪. সংগঠন িনেয় আশাবাদী
�িত�ট েকৗশলগত িদক �িলেক আেরা চার�ট মূল উপাদােন িবভ� করেণর মাধ�েম এক�ট কাঠােমা
গঠন করা হয় যার মাধ�েম আমরা লাইে�ির ে��েক শ��শালী করেত এবং িমশেনর সফলতা
অজ�েন কাজ করেত পাির ।

আমােদর িভশন
এক�ট শ��শালী এবং সংঘব� লাইে�ির ে�এ গঠন যা সা�র করেত, সেচতন করেত এবং গঠনমূলক

সমাজ ৈতিরেত সাহায� করেব

আমােদর িমশন
িব�ব�াপী লাইে�ির ে��েক অনু�ািণত, যু�, স��য় এবং সংযু� করার জন�

আমােদর মূল�েবাধ
•

সবজনীন
�
তথ�, ধারণা, ক�না এবং মত�কােশর �াধীনতা �কােশর অনুেমাদন �দান যা ১৯ ন�র
অনুে�েদর সা�জিনন
�
মানবািধকার েঘাষণােক সমথন� কের

•

মানুষ, স�দায় ও সংগঠন�িলর সামা�জক, িশ�া, সাং�ৃিতক, গণতাি�ক ও অথৈনিতক
�
সুিবেধর জন�
তথ�, ধারণা ও ক�নাসমূহ�িলেত সা�জনীন
�
ও সুষম �েবশািধকার �েয়াজন

•
•

উ� মােনর লাইে�ির এবং তথ� পিরেষবা েসই �েবশািধকার �ত�য় কের
সকল সদস�েক যু� করা এবং তােদর কােজর সুফল সবার কােছ েপৗ�েছ িদেত েফডােরশন �িত�িতব�
যা েকানরকম নাগিরক�, অ�মতা, জািতগত উৎপি�, েভৗগিলক অব�ান, ভাষা, রাজৈনিতক দশন,
� জািত
অথবা ধম িবচার
�
কের না

কাযকেরর
�
জন� আ�ান
এই েকৗশল�ট স�ব হেয়েছ ে�াবাল লাইে�িরর আইিডয়া ও এনা�জ�র মাধ�েম । এটা একটা মাইলে�ান তবু
গ�ব� নয় । এই নিথ �ধু পড়ার জন� নয় , এ�ট

ব�বহার ও করা েহাক, কারণ আমােদর ভিবষ�ত গঠেন

�েত�েকরই ভূ িমকা রেয়েছ । এর সাফল� আমােদর সাফল� এবং েস�ট আমােদর �েত�েকর কােজর উপর
িনভ�র কের ।
এর চার�ট েকৗশলগত িনেদ� শ এবং েষােলা�ট মূল উেদ�াগ তাই সহ� জেনর জন� এক�ট কাঠােমা এবং এ�ট
সম� মানুেষর কােজর মাধ�েম লাইে�ির ে�� পিরবত�ন এবং তার দৃ�� অজ�েন উপেযাগী হেব ।
আমরা আপনােক �ত�ভােব এবং স��িলতভােব েকৗশেলর ল���িলর জন� িকছ� অবদান রাখেত আনুেরাধ
করিছ । আপিন িক তার বাত�া েশয়ার করেত এবং অন�েদর উদ্বু� এবং যু� করার জন� কাজ করেত
পােরন, েযমন আপিন অনু�ািণত এবং িনেয়া�জত হেয়েছন।
একসােথ, আমরা এক�ট শ��শালী এবং ঐক�ব� লাইে�ির ে�� গেড় ত� লেত পাির, যা সা�র করেত,
অবিহত করেত এবং অংশ�হণমূলক সমাজ গঠেন উপযু� ।

আমরা IFLA

েকৗশলগত িদক ১
লাইে�িরর ে�াবাল ভেয়স শ��শালী করা
আমরা �িন এবং লাইে�ির

ে�ে�র অ�ািধকার বুঝেত পাির এবং িব�ব�াপী ও আ�িলক �ের লাইে�ির

এবং তােদর মূল�েবােধর জন� েসা�ার হওয়ার মাধ�েম েসই বাত�া�ট চািরিদেক �চািরত হয় । আমেদর
অ�দৃ���, আ�া এবং কতৃে� �র সে� �ািপত �াসি�ক নীিত যা লাইে�িরর জ�� �ীকৃত এবং স�দােয়র উ�য়ন
এেজ�া অজ�েনর জন� অপিরহায � স�দ । আমরা শ��শালী অংশীদার িহেসেব আ�জ�ািতক সং�া ও
িম�টংেয় মূল�বান উপি�িত গেড় ত� িল ।

মূল উেদ�াগ
১.১ েটকসই উ�য়ন ল��মা�া অজ�েন ��াগােরর �মতা �দশন�
কাযকরী
�
��াগার অ�াডেভােকিসর িভি� িহেসেব , আমরা উ� মােনর,উ� �ভাবযু� সর�াম উৎপাদন
করব যা বিহরাগত দশকেদর
�
কােছ ��াগােরর অবদান ও তার সম� ে�েএর উ�য়ন ত� েল ধরেব ।

১.২ শ��শালী ও মূল�বান অংশীদার িহেসেব আ�জ�ািতক সং�া ও িম�টংেয় উপি�িত
আমরা আ�জ�ািতক �িত�ান�িলর সে� আমােদর েযাগসূ� েজারদার করব, যােত আইন, পথিনেদ�শ এবং কমসূ� চী
ৈতির করেত লাইে�ির লাভবান হয় । আমরা এক�ট েকৗশলগত, দীঘেময়াদী
�
প�া �হণ করব এবং অপিরহায �
অংশীদার িহেসেব আমােদর সুনাম গেড় ত� লব ।

১.৩ লাইে�ির এেসািসেয়শন এবং লাইে�িরর সে� কাজ কের তােদর কােজর জন� আইনগত
এবং অথ সম�সা
�
িচি�ত করা ও তা সমাধােনর জন� েকৗশল �হণ

সদস�েদর সােথ ঘিন�ভােব সহেযািগতা কের, আমােদর েবাঝাপড়া এবং �মতা েজারদার করব যা সািহত�, িশ�া,
পঠন, উ�াবন এবং �ান ও ঐিতেহ�র উ�য়ন অ�ািধকােরর মাধ�েম জাতীয় ও আ�িলক পযােয়
� �চার করেব ।
আমরা এ�িল সংযু� করেণর মাধ�েম, পথিনেদ�শ এবং উ� মােনর উপকরেণর মাধ�েম সরাসির �চার করেবা ।

১.৪ উ�ু� �েবশািধকার এবং ��াগােরর মূল�েবাধ িনেয় জনমত ও আেলাচনা �দান �হন যা

বু��বৃি�ক �াধীনতা এবং মানবািধকার র�ায় উপযু�

উ�ু� �েবশািধকার এবং লাইে�ির ে�এ �সারতার জন� বা�বমুিখ ও বু��বৃি�ক িস�া� �হন করা আবশ�ক।
আমরা ল�� করিছ েয, বু��বৃি�ক �াধীনতার �সার, িচ�ার �িতফলন, সম�েয়র ব�ব�া এবং বািহ�ক �চােরর
মাধ�েম লাইে�ির িবজয়ীর ভূ িমকা পালন কের ।

েকৗশলগত িদক ২
উ�ত েপশাদারী অনুশীলন ও অনু�ািণত করা
আমরা ভিবষ�েত িচ�াভাবনার মাধ�েম এবং নত� ন ও স�াবনাময় প�া উৎসািহত কের েপশা�টেক
অনু�ািণত কির

।

আমরা

মান,িনেদ� িশকা

এবং

সেবা�ম
�

অনুশীলেনর

মাধ�েম

��াগােরর

উ�য়েনর মান বজায় রািখ । আমরা সমাজেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন� �েয়াজনীয় সর�াম এবং
স�দ�িল �দান কির,অংশীদাির ��য়া সহজতর কির এবং উ�াবনী ে�া�াম এবং কাজেক
সহয়তা কির । আমরা িবে�র সাং�ৃিতক ঐিতহ�েক তার িবিবধ �েপর মেধ� সুরি�ত,সুদৃঢ় ও
উ�ত করার জন� কাজ কির যা ঐিতহ�গত,ঐিতহািসক,আিদবাসী ও সমসামিয়ক অিভব��� বহন
কের ।

মূল উেদ�াগ
২.১ উৎপাদন, েযাগােযাগ এবং মূল স�দ ও উপকরণ িবতরেণর মাধ�েম েপশােক উৎসািহত

করা

��াগার ও তথ� মহেলর উৎস স�েক� এক�ট িনভরেযাগ� ও মূল গেবষণা েক� িহেসেব আমরা কাজ
কির । আমেদর যুেগাপযগী তথ�, অ��দৃ�� এবং উ�াবনী ধারনা যা লাইে�ির স�েক� িচ�া করার জন�
এক�ট অপিরহায � িভি� �দান কের এবং িবিভ�

�িতেবদন যা অনুঘটেকর ন�ায় উ�াবন করেত সাহায�

কের ।

২.২ উ�ত মােনর �চারণা, তথ� এবং অন�ান� েযাগােযাগ পণ� িনয়িমত ভােব সরবরাহ করার
মাধ�েম লাইে�ির�িল সংযু� এবং শ��শািল করা

িনয়িমত েযাগােযাগ ব�াব�া আমােদর েপশা�টেত এক�ট স��য় উ�ীপনা বহন কের, যা বত�মান কাঠােমা এবং তার
ব�বহার�েলােক চ�ােল� কের এবং িব�ব�াপী ��াগার�িলর েবাঝাপড়া, উ�ীপনা এবং সর�াম ব�ব�ার মাধ�েম
পদে�প �হণ কের।

২.৩ েপশাদারী অনুশীলন উ�ত করেত মান, িনেদ�িশকা, এবং অন�ান� উপকরণ গঠন
ে�াবাল লাইে�ির সং�া িহসােব সব ধরেনর লাইে�িরর জন� আমরা মান, িনেদ�িশকা এবং অন�ান� কাগজপ� ৈতির
এবং এ�িল এক�ট পিরবত�নশীল িবে�র সােথ খাপ খাওয়ােত, অভ�াস উ�ত করেত, �যু��র সােথ স� বজায়
রাখেত এবং নত� ন �যু�� �হণ করেত উপেযাগী, যা ব�বহারকারীেদর �ত�াশা পূরেণ সহায়তা কের ।

২.৪ সর�াম এবং কাঠােমা �দান করা যা ��াগােরর কাজেক সমথন� কের
িব�ব�াপী আমরা লাইে�ির েপশার কাজেক সমথন� করব এবং সুপিরকি�ত ব�বহািরক সর�াম ও IFLA’র
��াটফেমর� মাধ�েম কাযকরী
�
লাইে�ির ও তার পিরেষবা �সােরর জন� অবদান রাখেব ।

েকৗশলগত িদক ৩
সংযু� করন এবং ে�ে�র �মতায়ন
আমরা আেলাচনা ও কেমর� এক�ট েক��ল । আমরা সংযু� এবং সংঘব� লাইে�ির ে�ে�র
গিতদায়ক এবং সহেযািগতায়র �ারা �াণব�, যােত েকান ��কািরক না িপিছেয় পেড় । আমরা
আেবগেক এক��ত কির, �াটফম � �দান কির এবং সকল �ের নত� ন�, িশ�া এবং েপশাগত
উ�য়ন স��য় কির । এ�িলর মাধ�েম আমরা বত�মান চ�ােল� এবং সুেযােগর �ত� ��র গঠন
এবং লাইে�ির ে�ে�র �মতায়েনর

মাধ�েম

উ� মােনর েসবা �দান, স�দােয়র

চািহদা

পূরণ,সা�রতা �সারণ,নত� ন� গঠন , ঐিতহ� সংর�ণ এবং সব ব�বহারকারীেদর জন� তথ� বহন
বজায় রািখ ।

মূল উেদ�াগ
৩.১ ঘিন� েনটওয়ািক�ং এবং েশখার জন� চমৎকার সুেযাগ �দান করা
আমরা লাইে�ির ে�� এক��ত করার জন� সভার আেয়াজন �হণ করব এবং সহেযািগতার জন�
বাধা�েলা েভে� েফলার অ�ীকার,নত� ন অ�দৃ��� ও �ান স��য় করেত এবং ধারনা �চার করেত সুেযাগ
�দান করেবা ।

৩.২ ভাচ� �য়াল েনটওয়ািক�ং এবং সংেযাগেক সমথন� করা
ভাচ��য়াল েনটওয়ািক�ং সর�ােমর মাধ�েম আমরা লাইে�ির ে�ে� িনর�র সহেযািগতার এক�ট েচতনা গেড় ত� লেত
পাির যা �েত�ক ��কািরকেক যু� করেব এবং ৈবি�ক কেথাপকথেন িনেয়া�জত করেত স�ম হেব ।

৩.৩ জাতীয় ও আ�িলক �ের ে�ে�র �মতায়ন
��াগার ে�ে�র স�মতা বৃ�� এবং সব�ের
�
উপেযাগী পিরেষবা েপৗ�েছ িদেত লাইে�ির সংঘ ও সিমিত, শ��শালী
েনটওয়ােক�র মাধ�েম আ�িলক এবং জাতীয় �ের কাজ করেব ।

৩.৪ টােগট� লািনং� এবং েপশাদারী উ�য়ন �দান
আমরা িবিভ� েশখার সুেযাগ �দােনর মাধ�েম বত�মান অনুশীলন আপেডট করেবা । আমরা সমােজর �বৃি� ও
মূল�ায়েনর �মতা গেড় ত� লব, অ�াডেভােকট িহসােব �েত�ক ��াগািরকেক এবং িবকাশ ও সংযু� করেণর মাধ�েম
ভিবষ�েতর েনতােদর গেড় ত� লেবা ।

েকৗশলগত িদক ৪
সংগঠন িনেয় আশাবাদী
বত�মান ও ভিবষ�েতর
আমরা

চলমান

িমশেন েপৗ�েছ েদওয়ার �মতা আমােদর সংগঠন সবসময় েচ�া কের ।

ি�িতশীলতা

ও

�ািয়ে�র

জন�

উ�ািভলাষী

অথচ

বা�বস�ত

পিরক�না

িবকােশর মাধ�েম দীঘ � েময়ািদ ��িত িনই । এর মূল চািবকা�ঠ হে� আমােদর সদস�পদ বৃ��
করা,আ�িলক উপি�িত েজারদার করা এবং স��য়ভােব এক�ট কাযকর
�
েপশাদারী কাঠােমার
মাধ�েম সদস�েদর যু� করা ও ৈবিচ��ময় ে��ােসবক গঠন করা । আমােদর দৃশ�মানতা বৃ��
এবং দ�,কাযকর
�
এবং উ�াবনী েসবা ও সমথন� �দান বজায় রাখেবা ।

মূল উেদ�াগ
৪.১ দীঘেময়াদী
�
আিথক
� ধারাবািহকতা এবং �িত�ােনর �ািয়�
ভিবষ�েতর জন� পিরক�না করা,স�াব� অংশীদািরে�র দৃঢ় িভি� গঠন এবং নত� ন সুেযাগ আয়� করার
স�মতা অজ�েনর মাধ�েম আিথক
� েকৗশল এবং দীঘেময়াদী
�
েটকসই িবক� গঠন করা।

৪.২ কাযকরভােব
�
মানব স�দ ও েনটওয়াক��েলা গিতশীল করা
সকল মানুেষর স�াবনাময় মানব স�দ কাযকর
� করেত এবং পিরবত�ন ও উ�াবনেক উৎসািহত করেত, �গিতশীল
ইউিনট ও কাঠােমার মাধ�েম গ�ঠত এক�ট উ�-স�� সদর দল, কাযকরী
�
আ�িলক অিফস, ভাষা েক� এবং
আকষণীয়
�
ও ৈবিচ�ময় ে��ােসবক দল ��ূ ত ।

৪.৩ ৈবিচএ� বৃ�� এবং সদস�পদ সংযু� করণ
ে�াবাল লাইে�িরর �িতিনিধ সং�া িহসােব, আমরা সদস�পদ শ��শালী করেত, ৈবিচেএ�র মেধ� ঐক�, সংযু�
করেনর �চার কির । আমরা এমন এক�ট সং�া িহেসেব �ীকৃত, যারা সদস�েদর �ত�াশার কথা েশােন এবং তার
জবাব েদয় ।

৪.৪ চমৎকার এবং উ�াবনী েযাগােযােগর মাধ�েম আমােদর দৃশ�মানতা �চার
িব�ব�াপী লাইে�ির এবং তথ� স�দােয়র চািহদার সােথ মানানসই উ� মােনর, উ� �ভাব এবং েযাগােযাগ ব�ব�া
েপৗ�েছ েদওয়ার জন� আমরা, আমােদর ��া� শ��শালী করব ।

আপিন আমােদর েকৗশল উ�য়েনর জন�
���পূণ এবং
�
তার সাফেল�র চািবকা�ঠ
আপনার হােত ।
ব�ব�া নাও!
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