
এক নজরে গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তে তাাং: ১২/০৩/২০১৯ ধি: 
 

সাংধিপ্ত পধেধিধত  

 
 গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তে সাংস্কৃধত ধিষয়ক মন্ত্রণালরয়ে ধনয়ন্ত্রণািীন একটি সেকাধে প্রধতষ্ঠান। সািােণত এখারন সেকারেে একজন উর্ধ্বতন 

কম বকতবা মহাপধেিালক (অধতধেক্ত সধিি) ধহরসরি ধনরয়াধজত থারকন। ১৯৫৮ সারল ধিিা মন্ত্রণালরয়ে সাংস্কৃধত ধিভারগে অিীন ঢাকা ধিশ্বধিদ্যালয় 

এলাকায় ‘িাাংলারদি ককন্দ্রীয় পািধলক লাইরেধে’ে যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৮ সারল এটি িতবমান স্থারন স্থানান্তধেত হয়। পেিতীরত সাংস্কৃধত ধিষয়ক 

মন্ত্রণালরয়ে ধনয়ন্ত্রণািীরন ১৯৮৩ সারল এটিরক অধিদপ্তে ধহরসরি প্রধতষ্ঠা কো হয়।  

 
অধিদপ্তরেে কায বক্রম  

 
কদরি গণগ্রন্থাগাে পধেিালনা, তত্ত্বািিান ও ব্যিস্থাপনাে সাধি বক দাধয়ত্ব গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে ওপে অধপ বত। এ অধিদপ্তে কদিব্যাপী ৭১ টি 

সেকাধে গণগ্রন্থাগারেে মাধ্যরম সি বস্তরেে  পাঠকরদে পাঠকরসিা প্রদান, অধজবত ধিিাে সাংেিণ ও সপ্রসাসােণ, জীিনব্যাপী স্ব-ধিিাে সুধিিা প্রদান, 

সামাধজক কিতনা ও মূল্যরিারিে ধিকাি, অপসাংস্কৃধতে ধিপেীরত সুস্থ সাাংস্কৃধতক িি বাে সুরযাগ সৃধি এিাং অনানুষ্ঠাধনক ধিিায় সহায়তা প্রদারনে 

মাধ্যরম মানিসম্পদ উন্নয়ন তথা কদরিে আথ ব-সামাধজক ও সাাংস্কৃধতক উন্নয়রন গুেত্বপূণ ব ভুধমকা পালন কেরে। 

 
০১. গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে আওতািীন সেকাধে গ্রন্থাগারেে সাংখ্যা :  ৭১ টি 

 

 
 সুধিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাে - ০১টি     ( ঢাকায়) 

 
 ধিভাগীয় সেকাধে গণগ্রন্থাগাে -            ০৫টি   ( িট্টগ্রাম, োজিাহী, খুলনা, িধেিাল ও ধসরলট) 

 
 কজলা সেকাধে গণগ্রন্থাগাে -           ৫৮টি   ( প্রধতটি কজলা সদরে) 

 
 উপরজলা সেকাধে গণগ্রন্থাগাে -          ০২টি    ( জামালপুে কজলাে কদওয়ানগঞ্জ ও িকধিগঞ্জ) 

  
 িাখা সেকাধে গণগ্রন্থাগাে -          ০৪টি    ( ঢাকায় ২টি, ময়মনধসাংহ- ১টি ও োজিাহীরত ১টি) 

 
ধিরিষ গণগ্রন্থাগাে            -                        ০১টি    ( টুধিপাড়া, কগাপালগঞ্জ )। 

 

 
০২. ধনজস্ব ভিরনে সাংখ্যা - ৬৭ টি ধিভাগীয়/কজলা সেকাধে গণগ্রন্থাগাে   

 

   

 
০৩. পুস্তরকে সাংখ্যা :  ( কিব্রুযাধে- ২০১৯  অনুয়ায়ী ) 

 

সুধিয়া কামাল 

জাতীয় গণগ্রন্থাগাে 

৫টি ধিভাগীয় 

সেকাধে গণগ্রন্থাগাে 

৫৮টি কজলা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

০২টি উপরজলা 

সেকাধে গণগ্রন্থাগাে 

০৪টি িাখা 

সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

০১ টি ধিরিষ 

গণগ্রন্থাগাে 

কমাট 

       

২,১৫,৪৩২ ৪,৭২,৪৯০ ১৮,৭৫,৩৩৮ ১২,৪০৭ ৫০,৮৪৩ ৭,৭৬৮ ২৬,৩৪,২৭৮ 

 

 

 

০৪. পাঠক উপধস্থধত: (:  কিব্রুয়াধে - ২০১৯,  মারস দদধনক গড়) 

 

সুধিয়া কামাল 

জাতীয় 

গণগ্রন্থাগাে 

৫টি ধিভাগীয় 

সেকাধে গণগ্রন্থাগাে 

৫৮টি কজলা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

০২টি উপরজলা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

০৪টি িাখা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

০১ টি ধিরিষ 

গণগ্রন্থাগাে 

৩২০০ জন   ৫৬২  জন ২৬৯ জন  ১১১ জন ১৬০ জন ৯৩৪ জন 
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০৫. পত্র-পধত্রকা ও সামধয়কী: (  কিব্রুয়াধে - ২০১৯ ) 

 

সুধিয়া কামাল 

জাতীয় গণগ্রন্থাগাে 

৫টি ধিভাগীয় 

সেকাধে গণগ্রন্থাগাে 

(প্রধতটিরত) 

৫৮টি কজলা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

(প্রধতটিরত) 

০২টি উপরজলা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে 

(প্রধতটিরত) 

০৪টি িাখা সেকাধে 

গণগ্রন্থাগাে (প্রধতটিরত) 

০১ টি ধিরিষ 

গণগ্রন্থাগাে 

পধত্রকা সামধয়কী পধত্রকা সামধয়কী পধত্রকা সামধয়কী পধত্রকা সামধয়কী পধত্রকা সামধয়কী পধত্রকা সামধয়কী 

২৭ ২২ ২৩ ১২ ১১ ১০ ৮ ৩ ১০ ৭ ৮ ১ 

 

 
০৬.   কসিা কায বক্রম:  

 (১) পাঠক কসিা (২) কেিারেন্স কসিা (৩) পুস্তক কলন-কদন কসিা (৪) িরটাকধপ সাধভ বস কসিা 

 (৫) ইন্টােরনট কসিা। 

 
০৭. প্রধতরযাধগতা:  

 
ধিধভন্ন জাতীয় ধদিস উপলরি কদরিে সকল পয বারয়ে সেকাধে গণগ্রন্থাগাে প্রধতিেে কমাট ০৯ টি প্রধতরযাধগতাে আরয়াজন করে থারক-  

 
  (১)  ০৫        -  জ                 

  (২)  ২১কি কিব্রুয়ােী - িহীদ ধদিস ও আন্তজবাধতক মাতৃভাষা ধদিস; 

  (৩) ১৭ই মাি ব- জাধতে ধপতা িিিন্ধু কিখ মুধজবুে েহমান-এে জন্ম ধদিস ও জাতীয় ধিশু ধদিস; 

  (৪) ২৬কি মাি ব- মহান স্বািীনতাও জাতীয় ধদিস; 

              (৫)  ১লা দিিাখ(১৪ এধপ্রল)-  িাাংলা নিিষ ব; 

  (৬ )২৫কি কম- জাতীয় কধি কাজী নজরুল ইসলারমে জন্মিাধষ বকী; 

  (৭) ১৫ই আগি- জাতীয় কিাক ধদিস; 

  (৮) ১৬ই ধিরসম্বে- মহান ধিজয় ধদিস। 

  (৯) পাঠিক্র -( শুধুমাত্র সুধিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগােসহ ৫টি ধিভাগীয় পয বায় ) । 

               
০৮. ওরয়ি কপাট বাল ব্যিহাে: 

গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে ধনজস্ব একটি ওরয়ি কপাট বাল আরে যা জনসািেরণে জন্য উমু্মক্ত েরয়রে। 

 
০৯. ইন্টােরনট কসিা:  

গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে ধনয়ন্ত্রণািীন সুধিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে েধি এে মাধ্যরম সি বস্তরেে পাঠকরদে ইন্টােরনট কসিা প্রদান কো 

হরে। এোড়াও ধিভাগীয় পয বায়ও ইন্টােরনট কসিা প্রদান কো হরে। কজলা পয বায় পয বন্ত পাঠকরি ইন্টােরনট কসিা প্রদান কো হরে। 

 
১০. জনিল: ধনরিে স্মােণীরত কদখারনা হরলা- 

 
অধিদপ্তরেে অনুরমাধদত জনিল 

 

 

কম বকতবা/কম বিােী অনুরমাধদত পদ কম বেত শূন্যপদ 

১ম কেণী  ১০৫ ৫৫ ৫০ 

২য় কেণী ৩৬ ২৪ ১২ 

৩য় কেণী ৩৬৭ ১৫১ ২১৬ 

৪থ ব কেণী ৩১৪ ১২৬ ১৮৮ 

কমাটঃ ৮২২ ৩৫৬ ৪৬৬ 
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১২. অন্যান্য সুরযাগ-সুধিিা      ভাড়া পূণ বধদিস ভাড়া অি বধদিস 

 
 অধিরটাধেয়াম- ১টি (আসন সাংখ্যা- ৫২৫)   ১৬,০০০/- ৮,০০০/- 

 কসধমনাে হল- ১টি (আসন সাংখ্যা-১১৬) (নীি তলা)   ৫,০০০/-   ৩,০০০/- 

 কসধমনাে হল- ১টি (আসন সাংখ্যা-৮০) (ধিতীয় তলা)   ৩,০০০/-  ২,০০০/- 

            ** ভাড়াে সারথ ১৫% ভযাট কযাগ হরি। 

            (অধিরটাধেয়াম ও কসধমনাে হলগুরলা িীতাতপ ধনয়ধন্ত্রত) 

 কযাধন্টন - ১টি 

 িাি ককায়াট বাে- ১টি  

 
১৩. প্রধিিণ কম বসূধি: 

 
প্রধতিেে োজস্ব িারজরটে আওতায়  প্রধিিণ কম বসূধি পধেিাধলত হরয় থারক। 

 
১৭. িলমান উন্নয়ন প্রকল্প: 

 
 (ক)   েয়টি কজলা পািধলক লাইরেধেে উন্নয়ন িীষ বক প্রকল্প  

           (খ)    অনলাইরন গণগ্রন্থাগােসমূরহে ব্যিস্থাপনা ও  উন্নয়ন  িীষ বক প্রকল্প    

           (গ)                 ন                       ন িীষ বক প্রকল্প 

          (ঘ)     কদিব্যাপী  ভ্রাম্যমান  লাইরেধে  িীষ বক প্রকল্প  

  

১৮.    প্রস্তাধিত উন্নয়ন প্রকল্প : 

 
(ক) ‘গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে িহুতল ভিন ধনম বাণ’ িীষ বক প্রকল্প। 

 
 (খ)       ‘গণগ্রন্থাগাে অধিদপ্তরেে ধনয়ন্ত্রণািীন ধিদ্যমান ভিনসমূরহে উর্দ্বমুখী সপ্রসাসােণ’’ 

             
(গ)      ‘ধিভাগীয় সেকাধে গণগ্রন্থাগােসমূরহে উন্নয়ন’ 

 

 

১৯. Bengal Foundation কতৃবক কসৌজন্য ধহরসরি ৭০টি সেকাধে গণগ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুস্তরকে সাংখ্যা:   ধিরোনাম সাংখ্যা  -  ২৩৭টি 

                        পুস্তরকে সাংখ্যা    - ৪০,০০০টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


