
“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 

 

 

স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/১৮/২০১৯                                                                তাতযখ :  
 

 

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩১ জুরাই ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ বুধফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/১৮/২০১৯ (০৫)              তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

০১. প্রিপ্রিপাল লাইব্রেপ্রিয়ান কাম উপপপ্রিচালক, প্রিভাগীয় সিকাপ্রি গণগ্রন্থাগাি, চট্টগ্রাম। 

০২. রাইদেতযয়ান/কাযী তযচারক (তযাংখ্যা াখা), গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

০৩. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

০৪. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

০৫.অতপ কত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (জভা: কাভরুর াছান) 

    রাইদেতযয়ান 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৩ শ্রাফণ ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ জুরাই ২০১৯ তি. 

. 
 

১৩ শ্রাফণ ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ জুরাই ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

           publiclibrary.feni.gov.bd 

 
স্বাযক নাং : জজগগ্র/জপনী/২০/২০১৯                                                                                       তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩১ জুরাই ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ বুধফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরেড়যয়ারনয 

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত বাড়ত বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি 

(APA) এয কতভটি 

অনুরভাদন 

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) এয 

কতভটি অনুরভাদন ও  দৃড়িিযরণয ড়ফলরয় 

িড়ভটি এিভত য়। 

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) 

এয কতভটি অনুরভাদন প্রদান ও 

দৃড়িিযণ িযা য়। 

ফাতল িক 

কভ িম্পাদন 

চুতি (APA) 

কতভটি 

২. ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি 

(APA) 

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) তক, জকন, 

জকাথায়, তকবাদফ,কখন ইতযাতদ তফলদয় 

আদরাচনা য় এফাং কদরয জফাধগম্য কযা 

য়। 

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) 

তফস্তাতযত জানাদনা য় এফাং বতফষ্যদত 

ধাযফাতকবাদফ আযও জখাদনা দফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. প্রড়তরমাগী ও াঠি  ংখ্যা 

বৃড়দ্ধ 

গণগ্রন্থাগায অড়ধদিরযয ড়নরদ থক্ররভ জাতীয় 

ফািড়দফ ২০১৯ উররে যচ্না ও ড়চ্ত্রাঙ্কন 

প্রড়তরমাড়গতা আরয়াজরনয ভতাভত তুরর ধযা  

য়ও াাাড় গ্রন্থাগায ব্যফারয 

উৎাড়তিযণ প্ররে আররাচ্না য়। 

জাতীয় ফািড়দফ ২০১৯ উররে 

২৮ আগরেয ভরে যচ্না ও ১১ 

আগে িার ১১ টায় ড়চ্ত্রাঙ্কন 

প্রড়তরমাড়গতা আরয়াজরনয ড়দ্ধান্ত য়। 

রাইরেড়যয়ান 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 

 

 

 

 

স্মাযি নম্বায : জজগগ্র/জপনী/২০/২০১৯ (০৫)                                                          তাতযখ: 

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৬ শ্রাফণ ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ জুরাই ২০১৯ তি. 
 

১৬ শ্রাফণ ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ জুরাই ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 
 

স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৩০/২০১৯       তাতযখ :  

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩১ আগস্ট ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ তনফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৩০/২০১৯ (০৫)               তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

০১. প্রিপ্রিপাল লাইব্রেপ্রিয়ান কাম উপপপ্রিচালক, প্রিভাগীয় সিকাপ্রি গণগ্রন্থাগাি, চট্টগ্রাম। 

০২. রাইদেতযয়ান/কাযী তযচারক (তযাংখ্যা াখা), গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

০৩. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

০৪. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

০৫.অতপ কত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৩ বাদ্র ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ আগস্ট ২০১৯ তি. 
 

১৩ বাদ্র ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ আগস্ট ২০১৯ তি. 

. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 

 
স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৩১/২০১৯         তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩১ আগস্ট ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ তনফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরেড়যয়ারনয 

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত টিভ ড়রডায বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. পূফ িফতী ভাদয বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ও 

ম িাদরাচনা 

িররয ভরে APA এয ধাযণা স্পস্ট কযা 

য় এফাং জাতীয় জাক তদফ ২০১৯ ারদনয 

জন্য প্রততদমাতগতামূদয ফাস্তফায়ন প্রভাণক 

যীতফেণ কযা য়। 

টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জানান 

ও িারজয ধাযফাড়িতা ফজায় যাখায 

আব্বান জানান। 

রাইরেড়যয়ান 

২. পুস্তি ংগ্র গণগ্রন্থাগায অড়ধদিয ফথরি ২০১৮-১৯ ফছরযয 

পুস্তি ংগ্র িযা রয়রছ বায় িররি 

অফগত িযা য়  এফং অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন 

িরয াঠিরে ফদয়ায জন্য প্রস্তাফ িযা য়। 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন িরয 

াঠিরে ড়দরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. ওরয়ফ ফাট থার 

ারনাগাদিযণ 

ওরয়ফ ফাট থার ারনাগাদ (এড়এ, শুদ্ধাচ্ায 

ফফাফিক্স) িযায ড়ফলরয় আররাচ্না য়,  

ওরয়ফ ফাট থার ারনাগাদ িযরত রফ। রাইরেড়যয়ান 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্মাযি নম্বায : জজগগ্র/জপনী/৩১/২০১৯ (০৫)     তাতযখ: 

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৬ বাদ্র ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ আগস্ট২০১৯ তি. 
 

১৬ বাদ্র ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ আগস্ট ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 
 

 

 

স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৪৮/২০১৯                                                        তাতযখ :   
 

 

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩০ জদেম্বয ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ জাভফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৪৮/২০১৯ (০৫     তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ।  

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৩ আতিন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ জদেম্বয ২০১৯ তি. 
 

১৩ আতিন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ জদেম্বয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 

 
স্বাযক নাং: জজগগ্র/জপনী/৫২/২০১৯        তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩০ জদেম্বয ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ জাভফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরেড়যয়ারনয 

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত টিভ ড়রডায বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. পূফ িফতী ভাদয বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নও 

ম িাদরাচনা 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ িারজয অগ্রগড়ত 

যীড়ফেণ িযা য় ও দ্রুত ফল িরয 

াঠিরে ফদয়ায অনুরযাধ িযা য়।  

ওরয়ফরাট থার ারনাগাদ িযায ড়ফলয়টি 

যীড়ফেণ িযা য়। 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন িরয 

াঠিরে ড়দরত রফ।  ওরয়ফ ফাট থার 

ারনাগাদ িযায জন্য ধন্যফাদ 

জানারনা য়। 

রাইরেড়যয়ান 

২. পুস্তি ংগ্র গণগ্রন্থাগায অড়ধদিয ফথরি ২০১৮-১৯ ফছরযয 

পুস্তি ংগ্র িযা রয়রছ বায় িররি 

অফগত িযা য় এফং অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন 

িরয াঠিরে ফদয়ায জন্য প্রস্তাফ িযা য়। 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন িরয 

াঠিরে ড়দরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. অিাফয ম্পড়িয তাড়রিা 

ারনাগাদ িযণ 

অত্র গণগ্রন্থাগারযয  আফাফত্র, িড়ম্পউটায 

ভাগ্রীয তড়রিা ারনাগাদ িযায জন্য 

আররাচ্না য়। 

অিাফয ম্পড়িয তাড়রিা ারনাগাদ 

িযরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 

 

 

 
 

স্মাযি নম্বায : জজগগ্র/জপনী/৫২/২০১৯ (০৫)       তাতযখ: 

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৫ আতিন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ জদেম্বয ২০১৯ তি. 
 

১৬ শ্রাফণ ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩১ জুরাই ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

      publiclibrary.feni.gov.bd 
 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০১             তাতযখ :  
 

 

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩০ অদটাফয ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ বুধফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০১ (০৫)                  তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ।  

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com  

১২ কাততিক ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ অদটাফয ২০১৯ তি. 
 

১২ কাততিক ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৮ অদটাফয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 

 
 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০২                           তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩০ অদটাফয ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ বুধফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরেড়যয়ারনয  

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত টিভ ড়রডায বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. পূফ িফতী ভাদয বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নও 

ম িাদরাচনা 

অিাফয ম্পড়িয তাড়রিা ারনাগাদ িযণ 

যীড়ফেণ িযা য় ও িাফয ম্পড়িয 

দড়ররাড়দ ংগ্র িযায জন্য আররাচ্না য়। 

িাফয ম্পড়িয দড়ররাড়দ ংগ্র 

িযফত রফ। 

রাইরেড়যয়ান 

২. পুস্তি ংগ্র গণগ্রন্থাগায অড়ধদিয ফথরি ২০১৮-১৯ ফছরযয 

পুস্তি ংগ্র িযা রয়রছ বায় িররি 

অফগত িযা য় এফং অন্তর্ভ থ ড়ক্তিযণ ম্পন্ন 

িরয াঠিরে ফদয়ায জন্য প্রস্তাফ িযা য়। 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন িরয 

াঠিরে ড়দরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. অত্র দিরযয ির িাজ ই -

নড়থয ভােরভ ম্পন্ন িযণ 

অড়ধদিরযয ড়নরদ থনা ফভাতরফি ডাি গ্রণ , 

নড়থ উিান , ত্র জাযী িার িাজ ই-

নড়থয ভােরভ ম্পন্ন িযায ড়ফলরয় আররাচ্না 

য় এফং ির নড়থরত ড়ডড়জটার নাম্বায 

ফারনায িথা আররাচ্না য়। 

ই-নড়থ চ্ালু িযরত রফ ও ির 

নড়থরত ড়চ্ফারয় ড়নরদ থ ভারা ২০১৪ 

অনুারয ড়ডড়জটার নাম্বায ড়দরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 

 

 

 

 

স্মাযি নম্বায : ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০২ (০৫)                    তাতযখ: 

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৪ কাততিক ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ অদটাফয ২০১৯ তি. 

. 
 

১৪ কাততিক ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ অদটাফয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

       publiclibrary.feni.gov.bd 
 

 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৩                     তাতযখ :  
 

 

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায,  জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩০ নদবম্বয ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ তনফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

 
 

 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৩ (০৫)        তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ।  

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১২ অগ্রায়ন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৭ নদবম্বয ২০১৯ তি. 
 

১২ অগ্রায়ন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৭ নদবম্বয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৪        তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩০ নদবম্বয ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ তনফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরে ড়যয়ারনয 

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত টিভ ড়রডায বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. পূফ িফতী ভাদয বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নও 

ম িাদরাচনা 

ই-নড়থ চ্ালু িযা রয়রছ ও ির নড়থরত 

ড়চ্ফারয় ড়নরদ থভারা ২০১৪ অনুারয 

ড়ডড়জটার নাম্বায ফদয়া রয়রছ ভরভ থ জানারনা 

য়। 

ফাস্তফায়রনয জন্য বাড়ত ভরাদয় 

ধন্যফাদ জ্ঞান িরযন। 

রাইরেড়যয়ান 

২. পুস্তি ংগ্র গণগ্রন্থাগায অড়ধদিয ফথরি ২০১৮-১৯ ফছরযয 

পুস্তি ংগ্র িযা রয়রছ বায় িররি 

অফগত িযা য় এফং অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন 

িরয াঠিরে ফদয়ায জন্য প্রস্তাফ িযা য়। 

পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন িরয 

াঠিরে ড়দরত রফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. প্রড়তরমাগী ও াঠি  ংখ্যা 

বৃড়দ্ধ 

ভান ড়ফজয়  ড়দফ ২০১৯ উদমান উররে 

অড়ধদিরযয ড়নরদ থনা ফভাতারফি 

প্রড়তরমাড়গতায আরয়াজন িযরত রফ ও 

গ্রন্থাগায ব্যফারয উৎাড়তিযণ  প্ররে 

আররাচ্না য়। 

ভান ড়ফজয়  ড়দফ ২০১৯ উদমান 

উররে যচ্না ড়চ্ত্রাঙ্কন ফইাঠ 

প্রড়তরমাড়গতানুিান আরয়াজন িযরত 

রফ। 

রাইরেড়যয়ান 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 

 

 

 

স্মাযি নম্বায : ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৪                                          তাতযখ: 

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৫ অগ্রায়ন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ নদবম্বয ২০১৯ তি. 

. 
 

১৫ অগ্রায়ন ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ নদবম্বয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

        publiclibrary.feni.gov.bd 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৫      তাতযখ :  
 

 

 

ড়ফজ্ঞড়ি 

 

 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, জপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA)  ফাস্তফায়দনয রদে আগাভী ৩০ তডদম্বয ২০১৯ তি. 

তাতযখ জযাজ জাভফায কার ১১ টায় ভাতক বা অনুতিত দফ। বায় উতিত থাকায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

 
 

 

 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৫ (০৫)          তাতযখ :  

 
অনুতরত দয় অফগতত ও প্রদয়াজনীয় কাম িাদথ িেঃ 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ।  

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

             (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com  

১৪ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৯ তডদম্বয ২০১৯ তি. 
 

১৪ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৯ তডদম্বয ২০১৯ তি. 
 



“গ্রন্থাগারয ফই ড়ি   

আররাড়িত ভানুল গড়ি’’ 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায 

ীদ ীদুল্লা কায়ায ড়ক, ওয়াদা ভাঠ, জপনী। 

          publiclibrary.feni.gov.bd 
 

স্বাযক নাং: ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৬                তাতযখ :  

 
২০১৯-২০ অথ থ ফছরযয ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায ফপনী এয ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতি (APA) অনুমায়ী ফাস্তফায়ন, অগ্রগড়ত, মূল্যায়ন ও লাণ্মাড়ি 

প্রড়তরফদন প্রনয়রণয ড়ফলরয় ভাড়ি বা তফগত ৩০ তডদম্বয ২০১৯ তি. তাতযখ জযাজ জাভফায কার ১১ টায় িড়ভটিয টিভ ড়রডায রাইরেড়যয়ারনয 

বাড়তরে তাঁয িরে অনুড়িত য়। উক্ত বায় ড়নম্নফড়ণ থত িভ থিতথাগণ উড়িত ড়ছররন। 

 

১) জনাফ ফভা. িাভরুর াছান (রাইরেড়যয়ান ও টিভ ড়রডায) 

২) জনাফ ফপযরদৌ আক্তায  (জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান ফপািার রয়ন্ট িভ থিতথা ) 

৩) জনাফ ফভা: াভছুড়িন (রাইরেড়য িাযী ও দস্য) 

 

বায শুরুরত বাড়ত বায় উড়িত িররি স্বাগত জানান এফং বায আররাচ্যসূচ্ী াঠ িরযন ও ড়নম্নফড়ণ থত ড়দ্ধান্ত গ্রণ িরযন। 

 

ক্রড়ভি 

নং 

িামমূ আররাচ্না ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়রন 

১. পূফ িফতী ভাদয বায 

তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নও 

ম িাদরাচনা 

২০১৮-১৯ ফছরযয পুস্তি অন্তর্ভ থড়ক্তিযণ ম্পন্ন 

িরয াঠিরেয তারি ফদয়া রয়রছ  ও 

ভাড়যচ্ারি ফযাফয প্রড়তরফদন ফপ্রযণ িযা 

রয়রছ। ভান ড়ফজয়  ড়দফ ২০১৯ উদমান 

উররে যচ্না ড়চ্ত্রাঙ্কন ফইাঠ 

প্রড়তরমাড়গতানুিান আরয়াজন িযা রয়রছ। 

দ্রুত ড়ফচ্ায িাজ ম্পন্ন িরয 

জানুয়াড়য/২০২০ ভারয ভরে পুযস্কায 

ড়ফতযণ অনুিান আরয়াজন িযরত 

রফ। 

রাইরেড়যয়ান 

২. SIP এি আওতায় ড়ড় 

িযারভযা ংরমাজন ও 

ফাগান িযা 

ভাড়যচ্ারি ভরাদরয়য ড়নরদ থনা অনুারয 

ড়ড় িযারভযা ংরমাজন ও ফাগান িযায 

ড়ফলরয় আররাচ্না য়। 

চ্রড়ত ভারই ড়ড় িযারভযা 

ংরমাজন িযরত ও ফাগান িযরত 

রফ। 

রাইরেড়যয়ান  

৩. ড়ফড়বন্ন ইউটিড়রটি ড়ফর 

ড়যরাধ িযা 

ড়ফদ্যযৎ ড়ফর , ফটড়ররপান ড়ফর, ফৌযিয ড়ফর 

প্রদান িযা ড়ফলরয় আররাচ্না য়। 

ড়ফদ্যযৎ ড়ফর, ফটড়ররপান ড়ফর, ফৌযিয 

ড়ফর প্রদান িযরত রফ। 

 

 

আয আররাচ্না না থািায় টিভ ড়রডায িররি ধন্যফাদ জাড়নরয় বায ভাড়ি ফঘালণা িরযন। 

 

 

 
 

 

 

 

স্মাযি নম্বায : ৪৩.২৬.৩০০০.০০০.০৫.০০১.১৯-০৬ (০৫)              তাতযখ:  

 

দয় অফগড়তয জন্য ফপ্রযণ িযা ররা: 

01. তপ্রতিার রাইদেতযয়ানকাভ উতযচারক, তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, চট্টগ্রাভ। 

02. কাযী তযচারক, তযাংখ্যান াখা, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

03. জনাফ ফপযরদৌ আক্তায, জুড়নয়য রাইরেড়যয়ান, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

04. জনাফ ফভা: াভছুড়িন, রাইরেড়য িাযী, ফজরা যিাড়য গণগ্রন্থাগায, ফপনী। 

05. অতপ কত। 

 

 

               (জভা: কাভরুর াছান) 

  রাইদেতযয়ান ও এতএ টিভ তরডায 

:০৩৩১-৭৪৬৬০ 

: ০১৫২১৪৯৯৯২৯ 

: dgplfeni@gmail.com 

১৫ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ তডদম্বয ২০১৯ তি. 
 

১৫ জৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

৩০ তডদম্বয ২০১৯ তি. 
 


