
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
সাংসৃ্কতত তবষয়ক মন্ত্রণালয় 
গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ 
 
 

জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ এর ২০১৯-২০২০ অর্ থবছররর SIP কু্ষদ্র কু্ষদ্র উর্যাগ 
গ্রহরণর কর্ থপররকল্পনার তারলকা 

 
 

ক্রতম

ক নাং 
কাযক্রম কম মসম্পােন 

সূচকসমূহ 
তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনট 
সম্ভাবয 
সমািাদনর 
প্রস্তাব 

মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১. তিজজটাল তসতস 

কযাদমরার 
সাংদযাগ স্থাপন 

১. তিজজটাল তসতস 
কযাদমরা  

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার 
নারায়নগদঞ্জ তিজজটাল তসতস 
কযাদমরা সাংদযাগ স্থাপদনর 
মািযদম পাঠক জসবার মান বৃজি 
পাদব এর ফদল পাঠক জসবা 
কাযক মক্রম অবদলাকন করা 
সহজসািয হদব। 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

পয মাপ্ত পতরমাদন 
বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 
 
 

ছদক বতণ মত 
উতিতিত 
কাজগুতল 
বাস্তবায়ন ও 
সমািাদনর লদযয 
প্রদয়াজনীয় অর্ ম 
বরাদের মািযদম 
কাজগুদলা সমূ্পণ ম 
করা জযদত পাদর। 
এর জনয 
আনুমাতনক প্রায় 
১,৫০,০০০/- (এক 
লয পঞ্চাশ 
হাজার ) টাকার 
তহতবল বরাে 



ক্রতম

ক নাং 
কাযক্রম কম মসম্পােন 

সূচকসমূহ 
তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনট 
সম্ভাবয 
সমািাদনর 
প্রস্তাব 

মন্তবয 

প্রদয়াজন। 
২. বাগাদন ফুদলর 

চারা জরাপন 
করা 

২. বাগাদন ফুদলর 
চারা জরাপন কদর 
গ্রন্থাগাদরর 
সসন্দযক ম 
বৃজিকরণ। 

গ্রন্থাগাদরর ফুল বাগাদন ফুদলর 
চারা জবশী জবশী লাগাদল 
গ্রন্থাগাদরর সসন্দযক ম বৃজি পাদব 
এবাং এই সসন্দযক ম উপদ াগ 
করার জনয পাঠকগণ গ্রন্থাগাদর 
আগমন করদব ফদল পাঠক 
সাংিযা বৃজি পাদব।     

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

পয মাপ্ত পতরমাদন 
বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদত হদব 

 

 

 

 

 

-২- 

ক্রতম

ক নাং 
কাযক্রম কম মসম্পােন 

সূচকসমূহ 
তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনট 
সম্ভাবয 
সমািাদনর 
প্রস্তাব 

মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৩. ‘গ্রন্থাগাদর বই 

পতড় 
আদলাতকত 
মানুষ গতড় 
জলাগানটটদক 
আদলাকসজ্জিত

করণ। 

৩. গ্রন্থাগাদরর 
জরাগানটটদক  
আদলাকসজ্জিত 
করদণর মািযদম 
পাঠকদেরদক 
আকৃষ্ট কদর 
সদচতনতা 
বৃজিকরণ। 

গ্রন্থাগাদর জ াকার জমইন 
েরজার উপদরর যায়গাটটদত 
জনইমদপ্রদট জলিা   ‘গ্রন্থাগাদর 
বই পতড় আদলাতকত মানুষ 
গতড়’  জলাগানটটদক তিজজটাল 
পিততদত নানান রাংদগ সুসজজত 
কদর সাংদযাগ প্রোন করা হদল 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

 
 

 

বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 

 



ক্রতম

ক নাং 
কাযক্রম কম মসম্পােন 

সূচকসমূহ 
তববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউতনট 
সম্ভাবয 
সমািাদনর 
প্রস্তাব 

মন্তবয 

পাঠক অতত আনদন্দ গ্রন্থাগাদর 
আসদত উৎসাতহত হদব। 

৪. তবশুি পাতনর 
বযবস্থাকরণ 

৪. তবশুি পাতনর 
বদন্দাবস্ত কদর 
জসবার মান 
বৃজিকরণ।  

অতযািুতনক পিততর মািযদম 
তবশুি পাতনর বযবস্থাকরদণর 
মািযদম পাঠকদসবা প্রোন করা 
যায়। 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 

 

৫. প্রার্তমক 
তচতকৎসার 
বযবস্থাকরণ।  

৫. প্রার্তমক 
তচতকৎসা বক্স 

হটাৎ হাত পা জকদট যাওয়া, 
জ্বর আসা  জপ্রসার মাপা 
ইতযাতে তকছু ঔষি জসবন 
বযবস্থাকরদণর মািযদম 
পাঠকদেরদক প্রার্তমক তচতকৎসা  
তেদয় জসবা প্রোন করা সম্ভব। 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

তহতবল অনুযায়ী 
পয মাপ্ত পতরমাদন 
বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 

 

৬. তবইগুদলা 
তবষয়তবতিক াদব 
তাতলকায় 
সজ্জিতকরণ। 

৬. গ্রন্থাগাদরর 
বইগুদলা 
তবষয়তবতিক াদব 
সাজাদনা 

গ্রন্থাগাদর বইগুদলা 
তবষয়তবতিক াদব সাজাদনা 
র্াকদল পাঠক বই পাদঠ 
উপকৃত হয় ফদল অতত 
সহদজই এবাং দ্রতু পাঠকদেরদক 
জসবা প্রোন করা সম্ভব হয়। 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 

 

৭. গ্রন্থাগাদরর 
পাঠক 
ওয়াসরুদম 
তাওয়াল রািার 
বযবস্থাকরণ। 

৭. গ্রন্থাগাদরর 
পাঠক ওয়াসরুদম 
তাওয়াল রািা 

প্রদতযক পতরদবদশই তনয়ম 
শৃাংিলা অনুযায়ী বযবস্থা র্াকা 
 াল। জস লদযয আমরা 
ওয়াসরুদম তাওয়াল রািার 
বযবস্থাকরদণর মািযদম 
পাঠকদেরদক জসবা প্রোন 
করদত পাতর। 

জজলা সরকাতর 
গণগ্রন্থাগার, 
নারায়ণগঞ্জ 

বাদজট বযবস্থা 
বাড়াদনা 
প্রদয়াজন। 

 

 



 
 

( এম এম জমাশাররফ জহাদসন ) 
লাইদেতরয়ান 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ 
 
 


