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1.  গণগ্রন্থাগার 

অধিদপ্তর 

(পধরসংখ্যান 

শাখা) 

অনিাইরন পধরসংখ্যান প্রধতরিদন 

জপ্ররণ 

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তররর আওতািীন ধিিাগ ও 

জেিাসমূরহর সরকাধর গণগ্রন্থাগার জেরক 

অনিাইরন পধরসংখ্যান তথ্য জপ্ররণ কররত 

পাররেন 

ধনর্ভ যি পধরসংখ্যান প্রধতরিদন এিং তথ্যপ্রাধপ্তর 

দ্রুততা। 

2.  গণগ্রন্থাগার 

অধিদপ্তর 

(সংগ্রহ ও 

ধিতরণ শাখা) 

অনিাইরন পুস্তক তাধিকা সংগ্রহ 

ও স্বয়ংধক্রয় ধিতরণ তাধিকা 

ততধর 

অনিাইরন জিখক ও প্রকাশকরদর কাে জেরক 

তাধিকা সংগ্রহ করা র্ারি এিং চূড়ান্ত িাোই 

ও ক্রয় জশরে স্বয়ংধক্রয় ধিতরণ তাধিকা ততধর 

হরি 

জিখক ও প্রকাশকরদর গ্রন্থাগারর র্াওয়া-আসাধর খরচ 

ও সংখ্যা কমরি। েনিরির কম য ঘন্টা কমরি। 

3.  গণগ্রন্থাগার 

অধিদপ্তর 

(উন্নয়ন ও 

আইধসটি 

শাখা) 

“ই-নধের সকাি” ধশররানারম 

পাধিক ই-নধে ধিেয়ক 

মতধিধনময় সিা আরয়ােন করা 

 

প্রধতমারসর ধিতীয় ও জশে বৃহস্পধতিারর 

ধনধদযষ্ট সমরয় ই-নধে আইধি ব্যিহারকারীরদর 

সমস্যা িা পরামশ য ধনরয় মতধিধনময় ও 

প্রধশিণ প্রদান করা হয়। প্ররর্ােয জিরে 

সুপার এিধমরনর সারে সংধিষ্ট জফসবুক গ্রুরপ, 

ই-জমইরি িা জেধিরফারন জর্াগারর্াগ করা হয়; 

প্রাপ্ত সমািান িা পরামশ য র্াচাই করা হয় এিং 

সংধিষ্ট ব্যিহারকারীরদর চাধহত পরামশ য 

প্রদান করা হয়। 

একই সমস্যা সমািারন সমরয়র অপচয় কম হয়। 

সমস্যা সমািারনর েন্য আইধিিারীরদর ই-নধে 

এিধমরনর কারে িারিার র্াওয়া-আসা কররত হয়না। 

আইধিিারীরদর কম যঘণ্টা কম হয়। 

4.  িারগরহাে পাঠকরদর েন্য িড় লুধকং গ্লাস 

সংরর্ােন 

গ্রন্থাগাররর প্রধত  আকে যণ বৃধি পারি    পাঠক বৃধি 

5.  বরগুনা ছ াট শিশুদের পড়ার জন্য 

আরামোয়ক আসন ব্যবস্থা 

(কাদপ েট) ও উপযুক্ত পশরদবি 

তৈশরকরণ  

পাঠক সন্তুশি পাঠক সংখ্যা 

6.  চাঁপাই 

নিািগঞ্জ 

ঐধতহয কন যার ততরী করা 

(ধনে ধনে জেিার সকি 

ঐধতহযিাহী ধেধনস জর্মন 

চাঁপাইনিািগঞ্জ এর কাঁসা-ধপতি 

স্থানীয় সকি েনগণ জেিার ঐধতহযর সারে 

সুপধরধচত হরি। এোড়াও সকি গণ্যমান্য 

ব্যধির মরন হরি গণগ্রন্থাগার সাধহতয ও 

সংস্কৃধতর অন্যতম িারক ও িাহক 

আগত পাঠক ও পর্ যেকরদর জমৌধখক ও মতামত 

জরধেস্টারও প্রাপ্ত প্রধতধক্রয়ার মাধ্যরম 
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এর ততেসপে, আরমর জরধিকা, 

নকশীকাঁো, আধদ চমচরমর 

জরধিকা, জসানা মসধেরদর 

জরধিকা ইতযাধদ একটি কাঁরচর 

আিমারীরত প্রদশ যণীর ব্যিস্থার 

মাধ্যরম) 

7.  কুধমল্লা িাগানকরণ ও জসৌন্দর্ য িি যন।  গ্রন্থাগাররর জসৌন্দর্ য বৃধি পারি ও পাঠক সংখ্যা 

বৃধি পারি। 

হযাঁ/না 

8.  ধদনােপুর স্থানীয় জিখকরদর িই িারা কণ যার 

ততরী। 

স্থানীয় জিখকরদর িই পাঠকরা সহরে পড়রত 

পাররিন। 
পাঠক সংখ্যা 

9.  গাইিান্ধা অনিাইরন ধিধিন্ন প্রধতরর্াধগতা 

তথ্য ও সদস্য জসিা সম্পধকযত 

িাোরিে ম্যারনেরমন্ট 

নতুন ব্যিস্থায় জসিা প্রতযাশীরা দপ্তরর না 

এরসই ধিধিন্ন ধদিস উপিরি আরয়াধেত 

রচনা, ধচোংকন, িইপাঠ, আবৃধত ও হারতর 

সুন্দর জিখা প্রধতরর্াধগতাসহ অনুষ্ঠারনর ধিধিন্ন 

তথ্য এিং প্ররতযক সদস্য ধনরের সদস্য পদ 

সম্পধকযত তথ্য জর্মন- সদস্য নম্বর, সদস্য পদ 

নিায়রনর তাধরখ ও নিায়ন ধফর পধরমান 

োনরত পাররিন। 

ক) সংধিষ্ট ধিেরয় দপ্তরর সরাসধর আগমনকারী জসিা-

প্রতযাশীরদর সংখ্যা। 

খ) িাোরিে প্রধতরর্াগীর সংখ্যা। 

গ) অনুষ্ঠারনর দশ যক উপধস্থধত। 

10.  হধিগঞ্জ  অধফস িিরনর 

সামরনর জদয়ারি জদয়াধিকা স্থাপন 

পাঠকরদর মরধ্য সৃেনশীিতা বৃধিকরণ 
পাঠক সংখ্যা 

11.  র্রশার মাধসক কুইে প্রধতরর্াধগতার 

আরয়ােন 

পাঠকসংখ্যা বৃধি জপরয় চাকুরী প্রতযাশীরা 

উপকৃত হরি। 

প্রধতরর্াধগতায় অংশগ্রহণকরীরদর মূল্যায়ন শীে 

12.  ঝািকাঠি ধচোংকন প্রধতরর্াধগতার ধচে 

িাঁিাই করর সংরিণ 

প্রধতরর্াগীরদর মরধ্য আগ্রহ সৃধষ্ট হরি ও জিশী 

সংখ্যক মানুে গ্রন্থগারমুখী হরি। এোড়া জেিা 

প্রশাসন কর্তযক আরয়াধেত ধিধিন্ন জমিায় 

প্রদশ যন করা র্ারি। 

প্রধতরর্াগীর সংখ্যা বৃধি ও পাঠক সংখ্যা বৃধি পারি। 

13.  খাগড়ােধড় সমস্ত পাঠক সমারে পাঠািযাস 

বৃধির িরি জি-সরকাধর 

গণগ্রন্থাগারর পাঠািযাস বৃধির সারে সারে 

ধনিন্ধনভূি অন্যান্য গ্রন্থাগারর পাঠক সমাে 

সমস্ত পাঠক সমারের মরধ্য গ্রন্থাগার ব্যিহাররর সুফি 

সম্পরকয অিগত করা র্ারি 
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ধনিন্ধনভূি গ্রন্থাগাররর সারে 

তেমাধসক সমন্বয় সিার 

আরয়ােন করা 

িই পড়রত ধকংিা জসিা গ্রহন কররত আগ্রহী 

হরি 

14.  খুিনা  জেষ্ঠ পাঠক ধনি যাচন ও 

পুরস্কৃতকরণ 

গ্রন্থাগাররর প্রধত পাঠকরদর আগ্রহ বৃধি গ্রন্থাগার ব্যিহারকারীরদর উপধস্থধত বৃধি 

15.  কুশড়গ্রাম শিত্াংকন প্রশৈদ াশিৈার শবজয়ী 

কর্তেক অংশকৈ শিত্াবলী 

ছলশমদনটং কদর পাঠকদের 

ছেয়াদল প্রেি েন  

প্রশৈদ াশির স্বহদে অংশকৈ শিত্াবলী 

গ্রন্থািাদরর ছেয়াদল প্রেি েন করদল ৈারা 

প্রশৈদ াশিৈায় অংিগ্রহদণ আরও ছবশি 

উৎসাশহৈ হদব এবং একই সাদে পাঠকদের 

ছসৌন্দর্য্েও বৃশি পাদব। 

প্রশৈদ াশির সংখ্যা 

16.  ধঝনাইদহ প্রধত মারস গন্থাগারর রধিত একটি 

িইরয়র ধরধিউ (Book 

Review) গ্রন্থাগাররর ওরয়ি 

জপাে যাি ও জফসবুক জপরে প্রকাশ। 

ধরধিউকৃত িইগুরিা ও সি যপধর গ্রন্থাগাররর 

প্রধত আগ্রহ সৃধষ্ট। 

কতেন পাঠক িইগুরিা ব্যিহার করররে। 

17.  িািমধনরহাে গ্রন্থাগাররর পাঠকরি পাঠক িান্ধি 

আকে যণীয় ওয়ািরমে িািাই করর 

স্থাপন করা। 

গ্রন্থাগারর পাঠক বৃধি পারি (ধিরশে করর ধশশু 

পাঠক)।  

চিমান প্রধক্রয়া 

(ধনি যাধরত সমরয় িাস্তিায়ন)। 

18.  মুন্সীিঞ্জ ছ াট শিশুদের পড়ার জন্য 

আরামোয়ক আসন ব্যবস্থা 

(কাদপ েট) ও উপযুক্ত পশরদবি 

তৈশরকরণ  

পাঠক সন্তুশি পাঠক সংখ্যা 

19.  নওিাঁ  

ইংদরজী ভাষা শিো ক্লাব িঠন।   

কা েক্রম সম্পন্ন হদল পাঠকদের মাদে 

ইংদরজী ভীশৈ দূরীভূৈ হদব  এবং গ্রন্থািাদরর 

পাঠক সংখ্যা বৃশি পাদব।  

১.ডাটাদবদজ পাঠক উপশস্থশৈ সংখ্যা বৃশি পাদব ।  

২.অনুষ্ঠাদন েি েক উপশস্থশৈ বৃশি পাদব।  

20.  পািনা ধনে জেিার উরল্লখরর্াগ্য দশ যনীয় 

ও ঐধতহযিাহী স্থারনর  ফরোগ্রাফ 

কণ যার 

গ্রন্থাগাররর ধনে জেিার উরল্লখ জর্াগ্য দশ যনীয় 

ও ঐধতহযিাহী স্থারনর  ফরোগ্রাফ কণ যার ধনে 

জেিার ঐধতহয ও জসৌন্দর্ য উপস্থাপন কররি 

পাঠক সংখ্যা 
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21.  রংপুর প্রধতরর্াধগতায়  “জতামার সখ” 

সংক্রান্ত (Your hobby) 

ইরিন্ট সংরর্ােন | 

স্টযাম্প সংগ্রহ, করয়ন সংগ্রহ 

ধিধিন্ন স্মারক,কিম ইতযাধদ 

সংগ্রহ ।ধনধদ যষ্ট একধদন/সমরয় 

গ্রন্থাগারর প্রধতরর্াগীরা তারদর 

সংগ্ররহর প্রদশ যনী কররি ।মূল্যায়ন 

টিম তা মূল্যায়ণ কররিন । 

সৃধষ্টশীিতা বৃধি পারি ,ধিধিন্ন জেণীর পাঠক 

গ্রন্থাগারমুখী হরিন। 

 

প্রধতরর্াগী/পাঠক বৃধি পারি 

 

22.  সাৈেীরা কযাধরয়ার গাইি িাইন জসধমনার এর মাধ্যরম োে-োেীরা কযাধরয়ার গঠন 

ধিেয়ক িারণা পারি 

গ্রন্থাগারর পাঠক বৃধি 

23.  নাদটার  গ্রন্থািার-শনরাপত্তায় শসশস/আইশপ 

কযাদমরা 

 

 

 

শসশস/আইশপ কযাদমরা সংদ াজন কদর 

গ্রন্থািাদরর শনরাপত্তা বৃশি করা এবং জনবল 

সংকট কমাদনা।    

বই হারাদনার সংখ্যা কম হওয়া এবং শনরাপত্তা বৃশি 

পাওয়া 

24.  সুনামগঞ্জ ধশশুরদর জখিার উপকরণ  

(জদািনা) সরিরাহকরণ 

ধশশুরদর শারীধরক ও মানধসক ধিকাশ বৃধি ধশশুরদর গ্রন্থাগারমুখী করা এিং আগ্রহ ও উৎসাহবৃধি 

25.  কুধষ্টয়া ধিধিন্ন পধেকায় প্রকাধশত 

গুরুত্বপূণ য ধনরয়াগ ধিজ্ঞধপ্ত এই 

গণগ্রন্থাগাররর ওরয়ি জপাে যাি ও 

জফসবুক জপরে প্রকাশ। 

চাকরী প্রতযাধশরদর মরধ্য পুরাতন পধেকা 

ব্যিহারসহ  গ্রন্থাগাররর প্রধত আগ্রহ সৃধষ্ট। 

সূরে উরল্লধখত পধেকাগুরিা কতেন ব্যিহারকারী 

ব্যািহার কররে। 

 

 


