
‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যিায 
াংস্কৃড়ত ড়ফলয়ি ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয 

জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা িায়ায িি, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

              publiclibrary.feni.gov.bd 
 

স্বাযি নাং:  ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০২.১৯-০৩      তাড়যখ :  
 

 

 

বফজ্ঞবি 

 

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায জপনী এয জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ থবযকল্পনায অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, 

অগ্রগবত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাবক  প্রবতরফদন প্রনয়রণয বফলরয় ননবতকতা কবভটিয বা আগাভী ৩০.১২.২০১৯ বি. তাবযখ জযাজ 

বুধফায দুপুয ১২.০০ টায় কবভটিয আহ্বায়ক রাইরেবযয়ারনয বাবতরে তাঁয করে অনুবিত রফ। বায় উবিত থাকায জন্য 

বফরলবারফ অনুরযাধ কযা ররা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাযি নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০২.১৯-০৩ (০৬)    তাড়যখ :  

 

অনুড়রড় দয় অফগড়ত ও প্ররয়াজনীয় িাম যারথ যেঃ 

01. বপ্রবিার রাইরেবযয়ান কাভ উবযচারক, বফবাগীয় যকাবয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. জনাফ জভােঃ িাভরুর াছান, রাইরেড়যয়ান ও বাড়ত (ননড়তিতা িড়ভটি), জজরাযিাযী গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

03. জনাফ  জপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ও দস্য ড়িফ, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

04. জনাফ এ, জি, এভ, ইিফার পারুি, জেিড়নিযার এড়রেন্ট (িযাোরগায) ও দস্য জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

05. জনাফ জভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী ও দস্য, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

06. AwdmKwc| 

 

                     (জভা: িাভরুর াছান) 

          রাইরেড়যয়ান  

 

 

 

 

            (জভা: িাভরুর াছান) 

    রাইরেড়যয়ান 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৩ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ ড়িরম্বয ২০১৯ ড়ি. 

 

১৩ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ ড়িরম্বয ২০১৯ ড়ি. 

 



‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যিায 
াংস্কৃড়ত ড়ফলয়ি ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয 

জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা িায়ায িি, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

              publiclibrary.feni.gov.bd 

 

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায জপনী এয জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ থবযকল্পনায অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, 

অগ্রগবত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাবক  প্রবতরফদন প্রনয়রণয বফলরয় ননবতকতা কবভটিয বা৩০.১২.২০১৯ বি. তাবযখ জযাজ বুধফায 

কার ১২.০০ টায় কবভটিয আহ্বায়ক রাইরেবযয়ারনয বাবতরে তাঁয করে অনুবিত য়। উক্ত বায় বনম্ন ফবণ থত কভ থকতথাগণ 

উবিত বছররন। 

 

১.জনাফ জভা: কাভরুর াছান, রাইরেবযয়ান ও আফায়ক ননবতকতা কবভটি, জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

২. জনাফ জপযরদৌ আক্তায, জুবনয়য রাইরেবযয়ান দস্য বচফ, ননবতকতা কবভটি, জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

৩. জনাফ এ, জি, এভ, ইিফার পারুি, জেিড়নিযার এড়রেন্ট (িযাোরগায) ও দস্য জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

৪. জনাফ জভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী ও দস্য, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

 

বায শুরুরত বাবত বায় উবিত কররক স্বাগত জানান এফং বায আররাচয সূচী াঠ করযন ও বনম্ন ফবণ থত বদ্ধান্ত গ্রণ 

করযন। 

 

ক্রবভ

কনং 

কামমূ আররাচনা বদ্ধান্ত ফাস্তফায়

জন 

১. ৩০.০৯.২০১৯ বি. 

তাবযখ অনুবিত 

বায 

কাম থবফফযনী 

অনুরভাদন  

৩০.০৯.২০১৯ বি. তাবযখ অনুবিত বায় ংরাধন না 

থাকায় কাম থবফফযনীটি অনুরভাদন ও  দৃবিকযরণয বফলরয় 

কবভটি একভত য়। 

৩০.০৯.২০১৯ বি. তাবযখ 

অনুবিত বায 

কাম থবফফযনীটি অনুরভাদন 

প্রদান ও  দৃবিকযণ কযা 

য়। 

ননবতক

তা 

কবভটি 

২. বফগত বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ম থাররাচনা 

৩০.০৯.২০১৯ বি. তাবযখ অনুবিত বায বদ্ধান্ত গুররায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বনরয় আররাচনা য়। জমভন:ওরয়ফ 

জাট থার ারনাগাদ কযা রয়রছ, প্রবত ভার ৩য় 

জাভফায অববরমাগ প্রবতকায ব্যফিা ও গণশুনাবনয  

আরয়াজন কযা য় , সুরয় াবনয জন্য নতুন াবনয 

বপল্টায প্রদান কযা য়। 

ফাস্তফাবয়ত ওয়ায় 

কররক ধন্যফাদ জ্ঞান 

কযা য়। 

রাইরেবয

য়ান 

৩. ওরয়ফরাট থারার

নাগাদকযণ 

অবধদিরযযবদ্ধান্তঅনুমায়ীওরয়ফরাট থাজরবটিরজনচাট থায

, অববরমাগপ্রবতকাযব্যফিা ও 

শুদ্ধাচাযজফাফক্সারনাগাদকযণপ্ররেআররাচনায়। 

ওরয়ফরাট থাররশুদ্ধাচায, 

বটিরজনচাট থাযারনাগাদক

যরতরফ। 

রাইরেবয

য়ান 

৪. অববরমাগ 

প্রবতকায ব্যফিা 

গ্রণ 

াঠক বৃরেয অববরমাগ প্রবতকায ব্যফিা গ্ররণয 

অংবররফ অববরমাগফক্সিান ও প্রবতভারয ৩য় 

জাভফায যাভ থ ও অববরমাগ  প্রবতকারয গণশুনানী 

অনুিারনয প্ররে আররাচনা য়। 

অববরমাগফক্স িানকযরত 

রফ ও প্রবত  ভারয ৩য় 

জাভফায যাভ থ ও 

অববরমাগ প্রবতকারয 

গণশুনানী অনুিান কযরত 

রফ। 

রাইরেবয

য়ান 

৫. াঠকরে 

বডবজটার ঘবয 

ব্যফিাকযা 

াঠকবৃরেয সুবফবধায জন্য াঠকরে বডবজটার ঘবয 

প্রদানকযাযবফলরয়আররাচনায়। 

াঠকরে বডবজটার ঘবয 

প্রদানকযরতরফ। 

রাইরেবয

য়ান 



‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

৬. প্রবেণপ্রদান কভ থবযকল্পনায ২.৩ ও ৪ অনুারয চাকযীয বফধানফরী 

ও ননবতকতায উয আররাচনা কযায়। 

 

প্রববেত বফলয় করর 

জভরন চররফফররবদ্ধান্তয়। 

করক

ভ থকতথা 

ও 

কভ থচাযী 

৭. উত্তভচচ থা উত্তভচচ থাযআওতায়াঠকরেযশৃঙ্খরাযোযবনবভরত্তাঠ

করদযরভরনচরাযজন্যবকছুবনয়ভ-

নীবতরনাটিআকারযপ্রদারনপ্ররেআররাচনায়অ 

বনয়ভ-

নীবতবফস্তাবযতউরেখকরয

জনাটিবদরতরফ। 

রাইরেবয

য়ান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাযি নাং:  ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০২.১৯-০৪ (০৬)              তাড়যখ :  

 

দয় অফগবতয জন্য জপ্রযণ কযা ররা: 

01. মহাপরিচালক (অরিরিক্তসরচব), গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 

02. ড়যিারি (অড়তড়যক্ত ড়িফ),প্রান ও ড়াফ, গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা।  

03. ড়প্রড়িার রাইরেড়যয়ান িাভ উড়যিারি, ড়ফবাগীয় যিাড়য গণগ্রন্থাগায, িট্টগ্রাভ।  

04. িাড়য ড়যিারি, ড়যাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 

05. --------------------------------------------------- 
06. অড়প িড়। 

 

 

 

(জভা: িাভরুর াছান) 

         রাইরেড়যয়ান ও এড়এ টিভ ড়রিায  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (জভা: িাভরুর াছান) 

  রাইরেড়যয়ান ও এড়এ টিভ ড়রিায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৬ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ ড়িরম্বয২০১৯ ড়ি. 

 



‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যিায 

াংস্কৃড়ত ড়ফলয়ি ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয 

জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা িায়ায িি, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

              publiclibrary.feni.gov.bd 

 

স্বাযি নাং: জজগগ্র/জপনী/৫৬/২০১৯           তাড়যখ : ২৮ জরেম্বয ২০১৯  
 

 

 

বফজ্ঞবি 

 

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায জপনী এয জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ থবযকল্পনায অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, 

অগ্রগবত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাবক  প্রবতরফদন প্রনয়রণয বফলরয় ননবতকতা কবভটিয বা আগাভী ৩০.০৯.২০১৯ বি. তাবযখ জযাজ 

জাভফায দুপুয ১২.০০ টায় কবভটিয আহ্বায়ক রাইরেবযয়ারনয বাবতরে তাঁয করে অনুবিত রফ। বায়  উবিত থাকায 

জন্য বফরলবারফ অনুরযাধ কযা ররা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাযি নাং: জজগগ্র/জপনী/৫৬/২০১৯ (০৬)     তাড়যখ : ২৮ জরেম্বয ২০১৯  

 

 

অনুড়রড় দয় অফগড়ত ও প্ররয়াজনীয় িাম যারথ যেঃ 

01. বপ্রবিার রাইরেবযয়ান কাভ উবযচারক, বফবাগীয় যকাবয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. জনাফ জভােঃ িাভরুর াছান, রাইরেড়যয়ান ও বাড়ত (ননড়তিতা িড়ভটি), জজরাযিাযী গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

03. জনাফ  জপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ও দস্য ড়িফ, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

04. জনাফ এ, জি, এভ, ইিফার পারুি, জেিড়নিযার এড়রেন্ট (িযাোরগায) ও দস্য জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

05. জনাফ জভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী ও দস্য, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

06. AwdmKwc| 

 

                     (জভা: িাভরুর াছান) 

          রাইরেড়যয়ান  

 

 

 

            (জভা: িাভরুর াছান) 

    রাইরেড়যয়ান 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 



‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যিায 
াংস্কৃড়ত ড়ফলয়ি ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয 

জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা িায়ায িি, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

              publiclibrary.feni.gov.bd 

 

২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায জপনী এয জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ থ বযকল্পনায অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, 

অগ্রগবত, মূল্যায়ন ও নৈয়ভাবক প্রবতরফদন প্রনয়রণয বফলরয় ননবতকতা কবভটিয বা ৩০.০৯.২০১৯ বি. তাবযখ জযাজ জাভফায 

কার ১২.০০ টায় কবভটিয আফায়ক রাইরেবযয়ারনয বাবতরে তাঁয করে অনুবিত য়। উক্ত বায় বনম্ন ফবণ থত কভ থকতথাগণ 

উবিত বছররন। 

 

১.জনাফ জভা: কাভরুর াছান, রাইরেবযয়ান ও আফায়ক ননবতকতা কবভটি, জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

২. জনাফ জপযরদৌ আক্তায, জুবনয়য রাইরেবযয়ান দস্য বচফ, ননবতকতা কবভটি, জজরা যকাবয গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

৩. জনাফ এ, জি, এভ, ইিফার পারুি, জেিড়নিযার এড়রেন্ট (িযাোরগায) ও দস্য জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

৪. জনাফ জভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী ও দস্য, জজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

 

বায শুরুরত বাবত বায় উবিত কররক স্বাগত জানান এফং বায আররাচয সূচী াঠ করযন ও বনম্ন ফবণ থত বদ্ধান্ত গ্রণ 

করযন। 

 

ক্র

বভক

নং 

কাম থমূ আররাচনা বদ্ধান্ত ফাস্তফায়

জন 

১. কবভটিদৃবিক

যণ 

অৈ গণগ্রন্থাগারযয ননবতকতা কবভটি দৃি কযরণয বফলরয় আররাচনা 

য়। 

ননবতকতাকবভটিদৃবিক

যণকযায়। 

ননবতক

তাকবভ

টি 

২. ওরয়ফরাট থার

ারনাগাদকয

ণ 

অবধদিরযয বদ্ধান্ত অনুমায়ী ওরয়ফ জাট থারর বটিরজন চাট থায, 

অববরমাগ প্রবতকায ব্যফিা ও শুদ্ধাচায  জফাফক্স ারনাগাদকযণ 

প্ররে আররাচনা য়। 

ওরয়ফরাট থাররশুদ্ধাচায

, বটিরজন চাট থায 

ারনাগাদকযরতরফ। 

রাইরে

বযয়ান 

৩. অববরমাগ 

প্রবতকায 

ব্যফিাগ্রণ 

াঠক বৃরেয অববরমাগ প্রবতকায ব্যফিা গ্ররণয অং বররফ 

অববরমাগ ফক্ িান ও প্রবত  ভারয ৩য় জাভফায  যাভ থ ও 

অববরমাগ প্রবতকারয গণশুনানী অনুিারনয প্ররে আররাচনা য়। 

অববরমাগ ফক্স িান 

কযরত রফ ও প্রবত  

ভারয ৩য় জাভফায  

যাভ থ ও অববরমাগ  

প্রবতকারয গণশুনানী 

অনুিান কযরতরফ। 

রাইরে

বযয়ান 

৪. সুরয়াবনয

ব্যফিাকযা 

াঠকবৃরেযজন্যসুরয়াবনযব্যফিাকযাযঅংবররফপুযাতনাবন

যবপল্টাযবযফতথনকরযনতুনাবনযবপল্টাযপ্রদানকযাযবফলরয়আররাচ

নায়। 

াবনযবপল্টাযবযফতথ

নকযত: 

নতুনবপল্টাযবদরতরফ। 

রাইরে

বযয়ান 

৫. প্রবেণপ্রদান কভ থবযকল্পনায ২.৩ ও ৪ অনুারযচাকযীযবফধানফরী ও 

ননবতকতাযউযআররাচনাকযায়। 

প্রববেতবফলয়করর

জভরনচররফফররবদ্ধান্ত

য়। 

করক

ভ থকতথা 

ও 

কভ থচা

যী 

৬. উত্তভচচ থা উত্তভ চচ থায আওতায় াঠকরেয শৃঙ্খরাযোয বনবভরত্ত াঠকরদয 

জভরন চরায জন্য বকছু বনয়ভ-

বনয়ভ-নীবত বফস্তাবযত 

উরেখ করয জনাটি 

রাইরে

বযয়ান 



‘‘গ্রন্থাগারয ফই ড়ি, 

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

নীবতরনাটিআকারযপ্রদারনপ্ররেআররাচনায়অ বদরতরফ। 

৭. নবথ 

বফন্যাকযণ 

কভ থ বযকল্পনায  ৮.৪ এফং অবধদিরযয বনরদ থনা অনুমায়ী কর 

নবথ বচফারয় বনরদ থভারা ২০১৪ এয আররারক জেবণবফন্যা কযায 

বফলরয় আররাচনা য়। 

কর নবথ বচফারয় 

বনরদ থভারা ২০১৪ 

অনুারয জেবণবফন্যা 

কযরত রফ। 

রাইরে

বযয়ান 
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দয়অফগবতযজন্যরপ্রযণকযাররা: 

01. মহাপরিচালক (অরিরিক্তসরচব), গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 

02. ড়যিারি (অরিরিক্তসরচব), প্রান ও ড়াফ, গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 

03. ড়প্রড়িার রাইরেড়যয়ান িাভ উড়যিারি, ড়ফবাগীয় যিাড়য গণগ্রন্থাগায, িট্টগ্রাভ।  

04. িাড়য ড়যিারি, ড়যাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অড়ধদপ্তয, াফাগ, ঢািা। 

05. .........................................................................................  

06. অড়প িড়। 

 

 

 

 

(জভা: িাভরুর াছান) 

            রাইরেড়যয়ান  

 

           (জভা: িাভরুর াছান) 

  রাইরেড়যয়ান ও এড়এ টিভ ড়রিায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 


