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পধজতজ ঁরগধরক জসবর (ধসটদ্ঁ চররর্র)

১. ধিশঁ ও ধিশঁ

ধিশঁ - : জরঁিঁম আদলরধকজ সির্ ধবধঁির্ণণ

ধিশঁ -: ্রধজ-িি-্বণ ্ ধঁধবদ্শদষ সিগ ্ঁদগরধঠদক ধবজরঁ ও আধধঁক জথপযধ্ সধবির সমধলজ পরঠক ও জথদসবর পেরদঁর িরধদি জরঁ ও পজরে ধবকধশজ ও সমৃকরণণ

২. পধজতজ জসবরসমূ

২.১) ঁরগধরক জসবর
কধি
ক
ঁং

জসবরর ঁরি জসবর পেরঁ পৃধজ পদের্ঁতে করগ্পত এবং
পরধপপরঁ

জসবরর মূ
এবং

পধরদশরি
পৃধজ

জসবর পেরদঁর
সিেসতির

েরধেতপরপ কিক্জর্
(পেবত ও জোরঁ ঁমর ও ই-জিইল)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১ পরঠকদসবর বই,পত-পধতকর ও সরিধেকত ইজ্রধে সংগূ, সংগঠঁ

ও সংরকণ করর এবং পরঠসধবির পেরঁণ
ধঁির্ধরজ পরঠকক ধবঁরমদূ জরৎকধণক লরইদ্ধরেরঁ

জোরঁ-০২-৭৬৪৮৬০৬
e-mail- govt.librarynarayanganj@gmail.com২ জরোরদরন জসবর জরোরদরন সরিগত সরবররদূর িরধদি পরঠক জসবর

(পররজঁ পধতকর জসবর, সরমধজক জথ জরপণ জসবর,
ধঁবর্ধচজ জথ ধবজরণ জসবর, জথ অনসসরঁ জসবর)

ধঁির্ধরজ পরঠকক ধবঁরমদূ জরৎকধণক

৩ বই িরর জসবর গ্রগরদরর সেসদের চরধূেরর ধিধ্দজ ১৫ ধেদঁর
্ন সদবর্চ ২ট পসক িরর পেরঁণ

গ্রগরদরর সেস ূদজ ধঁদ্র্
করগ্পত পরণ কদর অত
েপদর ্ির ধেদজ ূদবণ
১. আদবেঁ োরি
২. ধঁির্ধরজ পরঠকক

ধবঁরমদূ ইস্র জরধরখ
জেদক ১৫
(পদঁর)
ধেদঁর ্ন

৪ সমসররণমলক
জসবর

ধবধিন ্রজতে ধেবদস রচঁর, কধবজর, আবধ্, বইপরঠ
ও ূরদজর সুর জলখর পধজদিরধগজর অনঠরদঁর
িরধদি

১. ্রজতে পধরচেপত/্নধঁবসঁ
সঁদের অনধলধপ
২. পধজঠরঁ পিরদঁর পজ্েঁ
(পদির্্ জকদত
৩. ধঁির্ধরজ োরি (পদির্্ জকদত)

ধবঁরমদূ ধবজধপ
পচরদরর
িরধদি



৫ গ্রগরর সমধকজ্
জথ পেরঁ

গ্রগরদরর ওদেব জপররর্ল ববূরর কদর Publiclibrary.naraya
nganj.gov.bd

ধবঁরমদূ জরৎকধণক লরইদ্ধরেরঁ
জোরঁ-০২-৭৬৪৮৬০৬
e-mail- govt.librarynarayanganj@gmail.com

৬ ইনররদঁর ববূরর
জসবর

একট ধঁধেি্ সিদের ্ন ধঁির্ধরজ কধমপররদর
শধিরত গ্রগরদরর সেসদের ইনররদঁর ববূরর
করদজ জেের

সেস কর�/্ ধঁির্ধরজ কক ধবঁরমদূ জরৎকধণক

৭ পসক পেশ ্ঁ ত ধবদিরঁ ও ঁতঁ বই সমদক্ ঁতঁ জথ
অবধূজকরদণর িরধদি

সরকরধর গণগ্রগরর ধবঁরমদূ সদবর্চ ৫
(পাচ) ধেঁ

৮ ধিলঁরেঁ বররদ ধিলঁরেজঁ ববূরদর আগূত অরর্নঁধজক পধজঠরঁ,
সংগঠঁদক ঁতধজিরলর আদলরদক বররদ পেরদঁর
িরধদি

ধঁির্ধরজ োদি ্আদবেদঁর িরধদি ধঁির্ধরজ
িরড়রে

আদবেদঁর
০৩ (ধজঁ)
ধেদঁর িদধ

২.২) েরপধরক জসবর
কধি
ক ঁং

জসবরর ঁরি জসবর পেরঁ পৃধজ পদের্ঁতে করগ্পত এবং
পরধপপরঁ

জসবরর মূ
এবং পধরদশরি
পৃধজ

জসবর
পেরদঁর
সিেসতির

েরধেতপরপ কিক্জর্
(ঁরি, পেবত ও জোরঁ ঁমর)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১ জবসরকরধর

পরঠরগররসমদূর
জরধলকরভধ্করণ
ও সঁে পেরঁ

জ্লরর অি্যরতণ জি জকরঁ পপদ্লরে ও পজ্য
অঞদল জবসরকরধর পরঠরগরর সমদূ ঁতধজিরলর অনিরেত
সংধ্ি পরঠরগরদরর আদবেদঁর জপধকদজ পধরেশদ্ঁর
িরধদি

১. ধঁির্ধরজ োদি ্আদবেদঁর
িরধদি
২. পরঠরগরদরর গঠঁজা
৩. করিক্রত ও সরিররণ পধরষদের
জরধলকর
৪. সেসদের জরধলকর
৫. সংরধকজ বইদের জরধলকর ও
অনরন শজর্বলত

ধবঁরমদূ আদবেদঁর
জরধরখ জেদক
৩০ (ধতশ)
কিধ্েবস

লরইদ্ধরেরঁ
জোরঁ-০২-৭৬৪৮৬০৬
e-mail- govt.librarynarayanganj@gmail.com

২.৩) অি্যরতণ জসবর
কধি
ক
ঁং

জসবরর ঁরি জসবর পেরঁ পৃধজ পদের্ঁতে করগ্পত এবং
পরধপপরঁ

জসবরর মূ
এবং পধরদশরি
পৃধজ

জসবর
পেরদঁর
সিেসতির

েরধেতপরপ কিক্জর্
(ঁরি, পেবত ও জোরঁ ঁমর)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১ শরধয ও ধবদঁরেঁ

ছট
িঞধর আদেশ ্রধর ১০ি জেদক ২০ জি জগদ�র

কিচ্ররতর আদবেঁ পত
ধবঁরমদূ সদবর্চ ১০

(েশ)
কিধ্েবস

লরইদ্ধরেরঁ
জোরঁ-০২-৭৬৪৮৬০৬
e-mail- govt.librarynarayanganj@gmail.com

mailto:govt.librarynarayanganj@gmail.com


৩) অধিদিরগ পধজকরর ববপরপঁর

কধিক ঁং েরধেতপরপ কিক্জর্ জিরগরদিরদগর ঠকরঁর ধঁষধ্র সিেসতির
০১ লরইদ্ধরেরঁ জ্লর সরকরধর গণগ্রগরর, ঁরররেণগঞ সদবর্চ ১ িরস

৪) আপঁরর করদে আিরদের পজ্রশর

কধিক পধজতজ/ করধ্জ জসবর পরধপর লদক্ করণতে
১ পরঠকদকর ধঁির্ধরজ সিেসতির অনিরেত পরঠদসবর গূণ করর
২ গ্রগরদরর পরঠসরিগত বর জিদকরঁ সমে িেরিেিরদব ববূরর করর
৩ ধঁির্ধরজ োরদি সেংসংণ ্আদবেঁ ্ির পেরঁ
৪ সরকরদজর ধঁির্ধরজ সিদের পদবই্ পপধপজ েরকরণ


