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১৬ এবিল ২০২০ বিষ্টাব্দ

বিবিওথেরাবি বর্ব ৎসা পেশাজিবীগণের পেজিণেজিজিণে জিজিওণেরাজে ও পুনি চাসন কসিা িদান িসথে
বিশ্বব্যিী নথিল থরানা িাইরাথসর ারথন সৃষ্ট িবরবিবিথি বিবিওথেরাবি বর্ব ৎসা কিশািীিীগণ িাঁথদর বনি কদথশ বডবিটাল মাধ্যম
সমূহ ব্যিহার থর কটবলথমবডবসন সাবিচথসর মাধ্যথম িাঁথদর ককাি অি িযা টিস অনুযায়ী বিবিওথেরাবি ও পুনি চাসন কসিা িদান থর
আসথেন ১ । যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরািয, ানাডা ও অথেবলয়া িাঁথদর কদথশর বনয়ম অনুযায়ী বিবিওথেরাবিস্টগণ কটবলথমবডবসন িযা টিস রথেন
২-৩। িাাংলাথদথশ বিবিওথেরাবি কিশািীিীগণ “িাাংলাথদশ বরহযাবিবলথটশন াউবিল আইন ২০১৮” অনুযায়ী স্বাধীন “িযা টিশনার” যারা
বিবিওথেরাবি বর্ব ৎসা িদাথনর সর ার স্বীকৃি বিধ বশক্ষাগি কযাগ্যিা সম্পন্ন।
আন্তিচাবি িাথি বিবিওথেরাবি কিশািীিীগণ অন্যান্য বর্ব ৎসা কিশািীিীগথণর মি কটবলথহলে িযাবিথস অাংশ কনয়ার অবধ ার সাংরক্ষণ
থরন ৪। গথিষনায় িমাবনি বিবিওথেরাবি বর্ব ৎসা কিশািীিী বনথদ চবশি কটবলথহলে কসিা মাস্কুথলাথকবলটাল ৫ , বনউথরালবি যাল ৬ ,
াবড চওথরসবিথরটবর ৭ সহ বর্ব ৎসার স ল কক্ষথে করাগীর শাবরবর অিিার উন্নবি, ায চক্ষমিার উন্নয়ন, মানবস স্বাথিযর উন্নবি ও সমাথি
অাংশগ্রহথণ গুরুত্বপূণ চ ভুবম া রাথে।
িাাংলাথদথশর বিবিওথেরাবি বর্ব ৎসা কিশাবিিীথদর কটবলথমবডবসন কসিা কদয়ার কক্ষথে বিবিওথেরাবি িযা টিস গাইডলাইন ৮ কমথন
র্লার বনথদ চশক্রথম অনুথরাধ িানাথনা হল। বাাংিাণেশ জিজিওণেরাজে এণিাজিণেশে এ জবষণে িাংজিষ্ট েন্ত্রোিে ও িকি পিিা জিজিি
িািজে েণ ােেণক ই-পেইণি অবজ ত কণরণে।
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