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গ্রন্থাগারেে সদসয হওয়াে নিয়মাবলী ও বইধাে দদয়া সংক্রান্ত 
িীনিমালা : 

➔  বই িার জনয়ার জনয আগ্রহী পাঠকদের সেসয হদত তনি ধাতরত ফরদম লাইদেতরয়ান 
বরাবর আদবেন করদত হদব। ১০ (েশ) টাকা আদবেন তফ প্রোন সাদপদে গ্রন্থাগার 
জেদক আদবেন ফরম সাংগ্রহ করা যাদব। 

➔  জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ কায ধালদয় ততন িরদনর সেসয আদবেন 
ফরম সাংগ্রহ করদত পারদবন। 
ক)  তশশু সেসয -অনূর্ধ্ ধ ১৪ বছদরর জছদল বা জমদয়। 
খ)  ছাত্র/ছাত্রী সেসয- ১৪ বছদরর উদর্ধ্ ধ জযদকান তশো প্রততষ্ঠাদন অিযয়নরত 
তশোেী। 
গ)  সািারণ সেসয-তশশু ও অিযয়নরত তশোেী বযতীত সকল জেতণ জপশার জনগণ। 

➔  বয়স প্রমাদণর জনয ১ম জেতণর জগদজদটড সরকাতর কম ধকতধা কতৃধক সতযাতয়ত 
জাতীয় পতরচয়পদত্রর ফদটাকতপ/ তশো প্রততষ্ঠাদনর প্রিান কতৃধক প্রেত্ত প্রতযয়নপত্র 
আদবেদনর সাদে সাংযুক্ত করদত হদব। 

➔  সািারণ সেসযদের স্ব স্ব জপৌরসভা/ ইউতনয়ন পতরষদের জচয়ারমযান অেবা ১ম জেতণর 
জগদজদটড সরকাতর কম ধকতধা বা চাকুরীজীবী হদল তার তনয়ন্ত্রণকারী কম ধকতধার 
সুপাতরশ সাদপদে সেসয করা হদব। 

➔  ছাত্র/ছাত্রীদের জেদত্র তশো প্রততষ্ঠাদনর প্রিান বা তবভাগীয় প্রিান কতৃধক সপুাতরশ 
করদত হদব। 

➔  আদবেনপদত্রর সাদে তশো প্রততষ্ঠাদনর প্রিান বা তবভাগীয় প্রিান বা ১ম জেতণর 
জগদজদটড সরকাতর কম ধকতধা কতৃধক সতযাতয়ত পাসদপাটধ সাইদজর ২ কতপ ছতব এবাং 
জাতীয় পতরচয়পদত্রর অনুতলতপ সাংযকু্ত করদত হদব। 

➔  তশশু সেসযদের জেদত্র ২০০/- (েুইশত টাকা), ছাত্র/ছাত্রী সেসযদের জেদত্র ৩০০/- 
(ততনশত টাকা) এবাং সািারণ সেসযদের জেদত্র ৫০০/- (পাাঁচশত টাকা) জামানত 
তহদসদব জমা তেদত হদব। 

➔  তনবতিত সেসযর জময়াে ০১ (এক) বছর। জময়াে উত্তীণ ধ হবার পর ২৫/- (পাঁতচশ) 



টাকা নবায়ন তফ প্রোন সাদপদে সেসয নবায়ন করদত পারদবন। 
➔  প্রদতযক সেসযদক এককালীন সদব ধাচ্চ ১৫ (পদনর) তেদনর জনয ০১ (এক) টট বইদয়র 

জবতশ িার জেয়া যাদব না। অনয জকান সেসযর চাতহো না োকদল উক্ত বই টট উক্ত 
পাঠন িারাবাতহকভাদব সদব ধাচ্চ ০২ (েুই) বার িার তনদত পারদবন। 

➔  জকান সেসয িার জনয়া বই হাতরদয় জফলদল বা নষ্ট কদর জফলদল উক্ত বইদয়র মদূলযর 
তিগুণ টাকা েততপরূণ তেদত বািয োকদবন। 

➔  তনি ধাতরত সমদয়র মাদে বই জফরত তেদত বযে ধ হদল প্রেম সপ্তাদহ অতততরক্ত 
প্রতততেদনর জনয বই প্রতত ৫/- (পাাঁচ) টাকা এবাং তিতীয় সপ্তাহ জেদক ১০/- (েশ) 
টাকা হাদর জতরমানা আোয় করা হদব। 

➔  কাডধ হাতরদয় জগদল সাদে সাদে গ্রন্থাগার কতৃধপেদক জানাদত হদব এবাং আদবেন 
সাদপদে ২৫/-(পাঁতচশ) টাকা এর তবতনমদয় পনুরায় কাডধ সাংগ্রহ করা যাদব। 

➔  জরফাদরন্স বই , েষু্প্রাপয ও মূলযবান বই, তবদেশী প্রকাশনা এবাং পত্র-পত্রত্রকা জকান 
ভাদবই িার জেয়া যাদব না। 

➔  জকান সেসয বই িার জেয়া সাংক্রান্ত নীততমালা পতরপন্থী জকান কাজ করদল তার 
সেসযপে বাততলসহ তার জামানত বাদজয়াপ্ত করা হদব। 

➔  যতে জকান সেসয বতধমান টঠকানা, জমাবাইল নম্বর ইতযাতে পতরবতধন কদরন তদব তা 
কতৃধপেদক অবশযই জানাদত হদব। 

➔  কতৃধপে নীততমালার জযদকান শতধ প্রদয়াজদন পতরবতধন, পতরবি ধন ও সাংদযাজন 
করদত পারদবন। 

➔  বই িার সাংক্রান্ত তবষদয় কতৃধপদের তসদ্ধান্তই চুড়ান্ত বদল তবদবতচত হদব। 
 

 

 


