
 

 

 

        

 

 

 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 
 

রাইদেরযয়ান, জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী 
এফাং  

ভারযচারক, গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয এয ভদে স্বাক্ষরিত 

 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি (APA) 
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সূরচত্র  

 
রফলয় পৃষ্ঠা 

উক্রভরনকা (Preamble) ৩ 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায জপনী কর্তিক কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র ৪ 

জকন ১ : জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয রূকল্প (Vision), অরবলক্ষয (Mission), জকৌরগত 

উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

৫ 

জকন ২ : জেলা সিকারি গণগ্রন্থাগাি জেনী এি রিরিন্ন কার্ যক্রমেি চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact)  

৬ 

জকন ৩ : জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং লক্ষযভাত্রামূ ৭ 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনীয  আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২০২১ ৮-৯ 

াংদমাজনী ১ : ব্দ-সংজক্ষপ  (Acronyms) ১১ 

াংদমাজনী ২ : কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তিায়নকািী কাম িারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত ১২ 

াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদন লক্ষযভাত্রা অজিদনয জক্ষমে ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য রনকট সুরনরদ িষ্ট 

চারদা 

১৩ 
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উক্রভরণকা (Preamble) 
 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয াঠকদফা ও জযপাদযন্স জফায ভাদনান্নয়ন, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄরি  

জফায  ম্প্রাযণ এফাং প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা  বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

 ম্পদদয মথামথ ব্যফায  রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তিায়মনি লমক্ষয- 

 

 

 
রাইদেরযয়ান, জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী 

 
এফাং 

 
ভারযচারক, গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা -এয ভদে 

২০ জুন ২০২০ রিস্টাব্দ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরিত দরা। 

 

 
এই চুরিদত স্বাক্ষিকািী উবয়পক্ষ রনম্নরলরিত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the District Government Public Library, Feni) 
 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা   
 

 াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

 
জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনীয রফগত রতন ফছদয াঠকদদয জন্য ৩,০২৭ (রতন াজায সাতাশ) টি পুস্তক াংগ্র 

কদযদছ এফাং াঠকদদয জন্য াঠ কমক্ষ জপ্রযণ কদযদছ। রফরবন্ন জাতীয় রদফরবরিক যচনা, ফইাঠ, ছড়া, করফতা 

আবৃরি এফাং রচত্রাাংকণ ২৩টি অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কদযদছ। প্ররতদমারগতায় অাংগ্রণকাযী ৪৬০ জন 

রফজয়ীদদযদক ফই, জক্রস্ট ইতযারদ পুযস্কায এফাং প্রাংাব্যঞ্জক নদ প্রদান কদযদছ। এ ভদয় জজগগ্র জথদক 

১,৬৬,৭৯৭ (এক লক্ষ রিষরি হাোি সাতশত সাতানব্বই) জন াঠকদক াঠকদফা এফাং তথ্য ও জযপাদযন্স জফা 

প্রদান কযা দয়দছ। জফঙ্গর পাউ জেশন জথদক তাদদয প্রকারত রচত্রকরা, আট ি কযাটারগ, জপাররও ইতযারদ রফলয়ক 

২৩৭টি রদযানাদভয ৬০৪টি পুস্তক/কযাটারগ জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনীয জন্য গ্রণ কযা দয়দছ। 

যকায কর্তিক ৫ জপব্রুয়ারিমক জাতীয় গ্রন্থাগায রদফ জ ালণা কযায় ২০১৮ ার - ২০২০ াদরয ৫ জপ ব্রুয়ারি জাতীয় 

গ্রন্থাগায রদফটি মথাদমাগ্য ভম িাদায় ারন কযা দয়দছ। 

 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

 

ফ িাধাযদণয াঠাবযা বৃরদ্ধ এফাং রফজ্ঞানরবরিক আধুরনক তথ্য-প্রমৄরি-ম্বররত তথ্যদফা প্রদান জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায, জপনী এয প্রধানতভ কাজ ওয়ায় এ কাজ ম্পাদদনয আফরশ্যক পূফ িতি দরা জনাধাযদণয চারদাভারপক 

ফই াংগ্র ও াঠকদদয ভাদঝ যফযা কযা এফাং আধুরনক তথ্য-প্রমৄরি-ম্বররত তথ্যদফা প্রদাদনয সুরফধারদ রনরিত 

কযা। পুস্তমকি াংখ্যা-স্বল্পতা, স্থান াংকুরাদন প্ররতকূরতা, জনফদরয ীভাফদ্ধতা এফাং তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄরি ব্যফাদয 

রস্থরতীর জনটওয়াদকিয অপ্রতুরতা, জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয প্রধান ভস্যা। গ্রন্থাগায বফন াংস্কায ও 

রাইদেরযয চারযরদদক জদয়াদরয উয কাটাতাদযয জবড়া এফাং গণপূতি রফবাদগয াংস্কায কাদজ অনীা জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগাদযয অন্যতভ ভস্যা। জজরা যকারয গণগ্রন্থাগাদয প্ররতরনয়ত উইদাকায আক্রভণ ভস্যাগুররয ভদে একটি 

অন্যতভ ভস্যা। আকল িণীয় ফহুতর রফরষ্ট বফন রনভ িাণ এফাং অনরাইন রাইদেরয ম্যাদনজদভন্ট রদস্টভ প্রফতিণ জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয উজেিমর্াগ্য চযাদরঞ্জ।  
 

 বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

 

স্বল্পদভয়ারদ রযকল্পনায ভদে প্রদয়াজনীয় আফাফত্র াংদমাজন, ইন্টাযদনট জফা ম্প্রাযণ, ভেদভয়ারদ 

রযকল্পনায আওতায় গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয কর্তিক অত্র গণগ্রন্থাগায বফদনয উদ্ধিমূেী ম্প্রাযণ, ীতাত রনয়রন্ত্রত 

াঠকক্ষ, বফদনয জলাযমূ টাইরকযণ, একটি ভারিাযা র রনভ িাণ, গ্রন্থাগায াঠাভগ্রীয জেরণকযণ ও সূরচকযণ 

এফাং অনরাইন রাইদেরয ম্যাদনজদভন্ট রদস্টভ (OLMS) প্রফতিন কাম িক্রভদক অন্তর্ভ যক্ত কযা দয়দছ। 
 

 ২০২০-২০২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 
 

- ২০১৯-২০২০ অথ ি াদর গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয দত যফযাকৃত ম্ভাব্য ১১৮৮ োনা পু স্তক অন্তর্ভ যরক্ত কযতঃ  

মথাভদয় াঠকদদয জন্য াঠকমক্ষ রফতযণ। 

- জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ইন্টাযদনট জফায ম্প্রাযণ ও ফায জন্য ওয়াইপাই জফা প্রফতিণ। 

- জাতীয় রদফমূদ ০৮টি প্ররতদমারগতায  আদয়াজন। 

- জাতীয় রদফমূদ ১৩০ জন প্ররতদমাগীদক নদ ও পুরুস্কাি প্রদাদনয আদয়াজন। 

- ৫ জপব্রুয়ারিমত মথাদমাগ্য ভম িাদায় জাতীয় গ্রন্থাগায রদফ উদ্যান। 

- গ্রন্থাগাদয ল্যাদগা রেক ও জকারডাং জফা চালুকযণ ও ফাস্তিায়ন। 
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জকন ১ 

 
জপনী জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায এয রুপকল্প (Vision), অরবলক্ষ (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

 

১.১ রূপকল্প (Vision)   :  জ্ঞানভনস্ক আদরারকত ভাজ।  

১.২ অরবলক্ষয (Mission)  :  জারত-ধভ ি-ফণ ি রনরফ িদদল  জপনী জজরায ভগ্র জনদগাষ্ঠীদক রফজ্ঞান ও  

আধুরনক তথ্য- প্রমৄরিরবরিক সুরফধারদ-ম্বররত ভয়-ােয়ী   

াঠকদফা ও তথ্যদফা প্রদাদনয ভােদভ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় রফকরত ও 

মৃদ্ধকযণ।  

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

 ১.৩.১  জপনী জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায এয জকৌরগত উদেশ্য :  

  ১.  াঠকদফায ভাদনান্নয়ন।  

  ২.  প্রারতষ্ঠারনক সক্ষেতা বৃরদ্ধকযণ। 

 

১.৪  কাম িাফরর ( Functions): 
 

1. জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয াঠক-চারদা জভাতাদফক প্রাপ্ত াঠাভগ্রী 

াংগঠন, রফন্যা, াংিক্ষণ ও রফতযণ (Dissemination)। 
2. াঠাবযা বৃরদ্ধ উৎারতকযদণ জাতীয় রদফমূদ রফরবন্ন প্ররতদমারগতা জমভন- 

যচনা, ফইাঠ, ছড়া ও করফতা আবৃরি, রচত্রাঙ্কণ ও গল্প ফরা অনুষ্ঠান এফাং পুযস্কায 

ও নদ প্রদান। 

3. াঠকদফা, জযপাদযন্স ও তথ্যদফা, CAS/SDI জফা এফাং পু স্তক জরনদদন জফা 

বৃরদ্ধকযণ। 

4. গ্রন্থাগাদয তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄরি-রবরিক ইন্টাযদনট জফা প্রদান। 

5. জপনী জজরায জফযকারয গণগ্রন্থাগাযমূ তাররকাভূরিকযণ। 
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জসকশন - ২ 

জেলা সিকারি গণগ্রন্থাগাি জেনী এি রিরিন্ন কার্ যক্রমেি চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত েলােল/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit

) 

 
প্রকৃত 

 

রক্ষভাত্রা/ 

Target 
২০২০-২১* 

 
প্রদক্ষণ 

(Projection) 

 

 

রনর্ যারিত রক্ষভাত্রা 

অজিদনয জক্ষদত্র 

জমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্থণারয়/রফবাগ/

াংস্থা মূদয নাভ  

উািমূ 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

 

২০২১-২২ 

 

২০২২-২৩ 

 

পাঠািযাস বৃরি পাঠক উপরিরত 

(হাোি) 

বৃরিি 

হাি 

৫২.৬০ 

(১.১৪%) 

৪০.০৭৭ 

(-২৭.১৩%) 

৪১.০০ 

(-২৫.৪৫%) 

৪১.৫০ 

(১.২০%) 

৪২.০০ 

(১.১৯%) 

প্রদমাজয নয় াঠক উরস্থরত 

জযরজস্টায ও জযপাদযন্স 

জযরজস্টায 

প্রযুরক্ত ব্যিহামি আগ্রহ সৃরি ব্যিহািকািী  

(হাোি) 

বৃরিি 

হাি 

২.২০০ 

(২৫.৭১%) 

১.৯০০ 

(-১৩.৬৩%) 

১.৪০০ 

(-২৬.৩১%) 

১.৪১০ 

(০.৭১%) 

১.৪১০ 

(০.৭০%) 

প্রদমাজয নয় সংরিি জযরজস্টায 

 

রি.দ্র. : *প্রকৃত অেযন, লক্ষোো ও পমক্ষপণ রনর্ যািমণ িতযোমন জদমশি কমিানা িাইিামসি কািমণ উদ্ভুত পরিরিরত রিমিচনা কিা হময়মি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-৭- 

সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং ক্ষ্যমাত্রােমূহ  
 

বি.দ্র. : *প্রকৃত অর্জন, ক্ষ্মাত্রা ও পক্ষক্ষ্পণ বনর্ জারক্ষণ িতজমাক্ষন দেক্ষলর কক্ষরানা ভাইরাক্ষের কারক্ষণ উদ্ভুত পবরবিবত বিক্ষিচনা করা হক্ষেক্ষে। 

 

 
 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধবত 

(Calculat

ion  

Method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন সূচদ্দকর 

মান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত 

অর্যন* 

 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন* 

 

ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০২০-২১ 

Target/Criteria Value for FY(2019-20) 
প্রক্ষক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রক্ষক্ষ্পণ 

(Projection)  

২০২২-২৩ 
অোিারর্ 

অধত 

উত্তম 
উত্তম 

চলধতমা

ন 

চলধতমা

সনর 

ধনদ্দমর্ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 সেনী সর্লা েরকাধর গর্গ্রন্থাগাদ্দরর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

[১] পাঠক- 

    দেিার  

মাক্ষনান্নেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৫ 

[১.১] পাঠকদ্দেবা  
পাঠক 

উপধিধত 
েমবি 

র্ন 

(হার্ার) 
১৫ ৫২.৬০ ৪০.০৭৭    ৪১.০০ ৩৯.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৪১.৫০ ৪২ 

[১.২]  সরোদ্দরন্স 

সেবা 
পাঠক 

উপধিধত 
েমবি 

র্ন 

(হার্ার) 
১০ ৪.৩৩০ ৩.৬৮৫ ৩.৫০০ ৩.০০০ ২.৫০০ ২.২০০ ২.০০০ ৩.৬০০ ৩.৭০০ 

[১.৩] 

প্রধতদ্দর্াধগতা/ 

অনুষ্ঠাদ্দনর েংখ্যা 

অনুষ্ঠান 

 
েমবি 

েংখ্যা 

 
১০ ৭ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.৪] প্রধতদ্দর্াধগতা 

অনুষ্ঠান 
অংশগ্রহর্কারী েমবি 

েংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ ০.৩৭০ ০.৩৩১ ০.৪০০ ০.৩৮০ ০.৩৬০ ০.৩৪০ ০.৩০০ ০.৪১০ ০.৪১০ 

[১.৫] পাঠোমগ্রী 

েংগ্রহ 

 

পুস্তক েংখ্যা েমবি 
েংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ ১.৩৮ ০.০০৫ ১.৩৮ ১.২৪ ১.১০ .৯৬ .৮২ ১.৩৮ 

 
১.৩৮ 

 

[১.৬] বিবর্ 

দমাতাক্ষিক পুস্তক 

েবিতকরণ 

 েমবি 
েংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ - - ১.০০ ০.৮ ০.৭ ০.৬ .০৫ ১.০০ ১.০০ 

 [১.৭] র্াতীয় 

গ্রন্থাগার ধদবে 

উদযাপন 

ধদবে 

উদযাপন 
েংখ্যা তাধরখ ১০ ৫সেব্রু/১৯ 

০৫ 

দেব্রু/২০২০ 

০৫ 

দেব্রু/২০২১ 
- - - - - - 



 
 

-০৮- 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনীয আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ  ২০২০-২১  

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

জকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূচদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 
Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

Fair  

চররতভাদনয 

রনদে 

Poor  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জফাফরদর রনরিতকযণ 

১১ 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এরএ’য কর ত্রত্রভারক 

প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচায/উিভ চচ িায রফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতরফরনভয় 
[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলদয়  জফাগ্রীতা /অাংীজনদদয 

অফরতকযণ 

[১.৩.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয়  

জফাগ্রীতাদদয অফরতকযণ  
[১.৪.১]অফরতকযণ বা আদয়ারজত            াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

াংক্রান্ত ত্রত্রভারক প্ররতদফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয রনকট জপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভারক প্ররতদফদন জপ্ররযত         াংখ্যা  ২ ৪ ৩    

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

জফায ভান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত জনাট রনষ্পরিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদদ্যাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক  কভ িচারযয জন্য 

প্ররক্ষণ আদয়ারজত 
জন ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ জগ্রড ও 

তদুর্ধ্িপ্রদতযককভ িচাযীদক এরএ রফলদয়  

প্রদি প্ররক্ষণ 

জন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 



 
 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর) 

/ফাদজট ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আরি রনষ্পরি 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃতস্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরিয তাররকা উধ িতন অরপদ 

জপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরিয তাররকা উধ িতন অরপদ জপ্ররযত 
তারযে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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                                                                          াংদমাজনী-১ 

ব্দ-সংমক্ষপ (Acronyms)     

 
1. A2I= Access to Information. 

2. APA = Annual Performance Agreement. 

3. CAS/SDI = Current Awareness Service / Selective Dissemination of Information. 

4. FY = Fiscal Year. 

5. OLMS= Online Library Management System 

6. জজগগ্র=জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী। 



 
 

-১২- 

 
াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তিায়নকািী কাম িারয় এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ  

 
ক্ররভক 

নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 

ফাস্তিায়নকািী 

ইউরনট 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ াঠকদফা ও জযপাদযন্স জফা প্রদান াঠক উরস্থরত 

জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয 

ভােদভ াঠকদফা ও জযপাদযন্স জফা 

কাম িক্রভ ম্পাদন। 

জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায,  

জপনী। 

ফাস্তি গণনা, জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগায, 

জপনী এয াঠক গণনা 

জযরজস্টায, াঠক ভ ন্তব্য 

জযরজস্টায 

 

২ প্ররতদমারগতা/অনুষ্ঠান আদয়াজন 
অনুষ্ঠান/অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

জজরা ম িাদয় জাতীয় রদফমূ 

উদর্াপন উ লমক্ষ অনুষ্ঠানারদ 

ম্পন্নকযণ, পুযস্কায ও নদ রফতযণ। 

জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

ফাস্তি গণনা, জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগাদযয 

াংরিি জযরজস্টায 

 

৩ 
রফদ্যভান গণগ্রন্থাগাদযয জন্য াঠক চারদা 

জভাতাদফক াঠাভগ্রী াংগ্র 
াংগৃীত পুস্তমকি াংখ্যা 

গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয জথদক  জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয জন্য ফই 

াংগ্র। 

গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয 

ও জজরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায, জপনী। 

ফাস্তি গণনা,  জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগাদযয 

রফদ্যভান রযাংখ্যান ও 

অন্তর্ভ যরক্ত জযরজস্টায 

 

৪ ইন্টাযদনট জফা প্রদান ব্যফাযকাযী 

জজরা ম িাদয়য গণগ্রন্থাগায কর্তিক 

ইন্টাযদনট জফা প্রদান। 

জজরা ম িাদয়য 

গ্রন্থাগায, জপনী। 

ফাস্তি গণনা,  জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগায, 

জপনী এয সংরিি 

জযরজস্টায 

 

৫ রিরর্ জোতামিক পুস্তক সরিতকিণ পুস্তমকি সংখ্যা 

অরর্দপ্তি হমত প্রাপ্ত পুস্তক অন্তর্ভ যরক্ত ও 

জেরণকিমণি োধ্যমে সরিতকিণ। 

জেলা সিকারি 

গণগ্রন্থাগাি জেনী। 

নতুন পুস্তমকি সংখ্যা / 

গণগ্রন্থাগামিি বুকমসলে 

সমূহ। 

 

৬ জাতীয় গ্রন্থাগায রদফ উদর্াপন রদফ উদর্াপন 

জজরা ম িাদয়য গণগ্রন্থাগায রদফ 

উদ্যান। 

গণগ্রন্থাগায অরধদপ্তয 

ও জজরা যকারয 

গ্রন্থাগায, জপনী। 

ফাস্তি গণনা,  জজরা 

যকারয গণগ্রন্থাগায, 

জপনী এয সংরিি 

জযরজস্টায  

 

 

 

 



 
 

 
-১৩- 

 

াংদমাজনী ৩ :   কভ িম্পাদন লক্ষযোো অজিদনয জক্ষমে ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য রনকট সুরনরদ িষ্ট চারদা  

প্ররতষ্ঠাদনয 

নাভ  

াংরিি  

কাম িক্রভ 

কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট  

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

জমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ  

      

 

[ প্রদমাজয নয় ] 
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