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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

াফাগ, ঢাকা 

www.publiclibrary.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

১.  তবন  তভন 

   
তবন : 

 
জ্ঞানভনস্ক আদরাতকত ভাজ। 

 

 
তভন : 

 
সদদয ভগ্র জনদগাষ্ঠীদক তফজ্ঞান  আধুতনক তথ্য-প্রমৄতিতবতিক সুতফধাতদ-ম্বতরত ভয়-াশ্রয়ী াঠকদফা  তথ্যদফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ  

 
জ্ঞান  প্রজ্ঞায় তফকতত  মৃদ্ধকযণ। 

 

 

 

 

 
 

http://www.publiclibrary.gov.bd/
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২. প্রততশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগতযক সফা 

 

নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাতপ্তস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয   

ই-সভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ াঠকদফা 
গ্রন্থাগায াভগ্রী াঠকদদয াদত 

সৌছাদনা । 
তনধ মাতযত   াঠকক্ষ  তফনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান 

রাইদেতযয়ান ( কার, াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১৭/০১৯৩৭৮৬৭৫৩৩ 

qzaman67@yahoo.com 

২ সযপাদযন্স সফা 
সযপাদযন্স াভগ্রী যফযাদয 

ভাধ্যদভ 
সযপাদযন্স াঠকক্ষ তফনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান  

সফগভ সাতনয়া সচৌধুযী 

রাইদেতযয়ান (কার  তফকার াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১২/০১৭২৭৩২৯৩৭০ 

sonia.chowdhury2014@gmail.com 

 

 

৩ 

            ফই সফা 

(এককারীন দফ মাচ্চ ২টি ফই) 

গ্রন্থাগাদযয দস্যদদয ১৫ তদদনয 

জন্য ফই ধায সদয়া  জভা সনয়ায 

ভাধ্যদভ। আগ্রী াঠকগণদক দস্য 

পযভ( ার্ ম কত) প্রদান কযা য় 

অথফা একদফায ( অনরাইদন) 

ভাধ্যদভ দস্য পযভ প্রদান কযা । 

তাঁযা তা পূযণ কদয দাতির কযদর 

যফতী  ততন কাম মতদফদয ভদধ্য 

দস্য কযা য়। 

১.  আদফদন পযভ/ একদফায 

( অনরাইদন)  

২.  াংতিষ্ট াঠকক্ষ 

তফনামূদল্য 

ইসুুয তাতযি 

সথদক ১৫ 

(দনয) তদন  

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান  

সফগভ সাতনয়া সচৌধুযী 

রাইদেতযয়ান (কার  তফকার াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১২/০১৭২৭৩২৯৩৭০ 

sonia.chowdhury2014@gmail.com 

 

 

৪ পদ াকত সফা 
াঠকদদয চাতদা অনুমায়ী 

াঠাভগ্রী পদ াকত সদয়া  
পদ াকত কক্ষ 

প্রতত পৃষ্ঠা ১.০০ (এক) 

 াকা াদয 
তাৎক্ষতণক 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান 

রাইদেতযয়ান ( কার, াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১৭/ ০১৯৩৭৮৬৭৫৩৩ 

qzaman67@yahoo.com 

 

 

mailto:qzaman67@yahoo.com
mailto:sonia.chowdhury2014@gmail.com
mailto:sonia.chowdhury2014@gmail.com
mailto:qzaman67@yahoo.com
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নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাতপ্তস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয   

ই-সভইর) 

৫ 

ইন্টাযদন  সফা 

                  

                        

                          

                       

       
              তফনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান  

সফগভ সাতনয়া সচৌধুযী 

রাইদেতযয়ান (কার  তফকার াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১২/০১৭২৭৩২৯৩৭০ 

sonia.chowdhury2014@gmail.c

om 

৬ 

ইন্টাযদন  সফা (             

                          

                     

যতফ  আতজয়া ায ( Axiata) 

ভাধ্যদভ 

াংতিষ্ট  ইন্টাযদন  

সফাকক্ষ 
তফনামূদল্য তাৎক্ষতণক -ঐ- 

 

 

৭ 
গণগ্রন্থাগায ম্পতকমত দয়ফ 

সা মার সফা প্রদান 

াফতরক রাইদেতযয দয়ফ সা মার 

োউতজাং এয ভাধ্যদভ 
www.publiclibrary.gov

.bd 
তফনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

সফগভ পাদতভা িাতুন 

রাইদেতযয়ান/কাযী তযচারক 

(তযাংখ্যান) 

+৮৮০২৫৮৬১৬২২৩/ ০১৯৬২৪০০৮৫৪ 

Fatema.pbl@gmail.com 

 

 

 

 
৮ 

াাংস্কৃততক উন্নয়দন          

         তভরনায়তন  

সতভনায কক্ষ ব্যফাদযয 

সুদমাগদান 

তভরনায়তন  সতভনায কক্ষ 

ব্যফাদয আগ্রী াংগঠন/ 

প্রততষ্ঠান-সক নীততভারায আদরাদক 

ফযাদ্দ প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

১. আদফদনত্র 

 
২. প্রান ািা 

* কত ভান স্মৃতত 

তভরনায়তনঃ  

পূণ মতদফ- ১৬০০০/-  াকা, 

অধ মতদফ- ৮০০০/-  াকা  

* সতভনায কক্ষ (তনচতরা) 

পূণ মতদফ- ৫০০০/-  াকা, 

অধ মতদফ- ৩০০০/-  াকা 

 (কর কক্ষ ১৫% বুা  প্রদমাজু) 

 ব্যাাংক ড্রাফ্ট/দ-অর্ মায এয 

ভাধ্যদভ 

আদফদন প্রাতপ্তয 

তাতযি সথদক 

াত কভ মতদফ 

                

তপ্রতন্সার রাইদেতযয়ান-   -উতযচারক 

 +88029665915/ 01912716560 

deputy.dir.dpl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
৯ 

ম্প্রাযণমূরক সফা 

(Extention Service) 

আন্তজমাততক তদফ (      

                    

           (              

        ৬                  

                         

                  

                

                    

            

তফনামূদল্য 

তফজ্ঞতপ্ত প্রচাদযয 

য সথদক দুই 

ভা 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান 

রাইদেতযয়ান (কার,াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১৭ /  ০১৯৩৭৮৬৭৫৩৩ 

qzaman67@yahoo.com 

 

mailto:sonia.chowdhury2014@gmail.com
mailto:sonia.chowdhury2014@gmail.com
http://www.publiclibrary.gov.bd/
http://www.publiclibrary.gov.bd/
mailto:deputy.dir.dpl@gmail.com
mailto:qzaman67@yahoo.com
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 ৬                       

               

 

           (            

                         

                 

উদমান উরদক্ষ যচনা, কতফতা, 

আবৃতি, াঠচক্র,তচত্রাাংকন, গল্পফরা 

ফইাঠ  াদতয সুন্দয সরিা  

প্রততদমাতগতা অনুষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ 

 

 

 
১০ 

ফই াদঠ আগ্র সৃতষ্টয জন্য 

পুস্তক প্রদ মনী 

তফদ্যভান  নতুন ফই ম্পদকম 

নতুন নতুন তথ্য অফতত কযদণয 

ভাধ্যদভ 

                  

                

                    

             

তফনামূদল্য 
দফ মাচ্চ ১০ 

(দ) তদন 

এ.এইচ.এভ. কাভরুজ্জাভান 

রাইদেতযয়ান (কার, াঠকদফা) 

+৮৮০২৫৮৬১৭০১৭ / 

২.২) দাপ্ততযক সফা 

 

ক্র 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতপ্তস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

সজরা, উদজরা  সদদয প্রতুন্ত 

অঞ্চদরয সফযকাতয গ্রন্থাগাযমূদয 

তাতরকাভুতিকযণ এফাং নদ প্রদান 

নীততভারা অনুমায়ী াংতিষ্ট 

গ্রন্থাগাযমূদয আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত তযদ মদনয ভাধ্যদভ 

 

 

াংতিষ্ট যকাতয গণগ্রন্থাগায 

 

 

 

 

তফনামূদল্য 

 

 

 

 

আদফদদনয য সথদক 

৩০ (তত্র) কভ মতদফ 

 

 

 

াংতিষ্ট যকাতয গণগ্রন্থাগাদযয দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা 

 

 

 

 

 
২ অতধদপ্তদযয আতাধীন তফবাগীয়, 

সজরা  উদজরা যকাতয 

গণগ্রন্থাগাদযয ফাদজ  

ফযাদ্দ/তফবাজন 

ফযাদ্দ/তফবাজন আদদ জাতয 

ক) তফবাগীয়, সজরা  উদজরা 

যকাতয গণগ্রন্থাগাদযয চাতদাত্র 

ি) াংতিষ্ট অথ মননততক সকাদর্ 

ফযাদ্দকৃত অদথ ময তযভাণ 

গ) াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদদনয কত 

* গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

তফনামূদল্য 
ফযাদ্ধ প্রাতপ্তয য ১৫ 

(দনয) কভ মতদফ 

                

তপ্রতন্সার রাইদেতযয়ান-   -উতযচারক 
 +88029665915/ 01912716560 

           deputy.dir.dpl@gmail.com  
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৩ অতধদপ্তদযয আতাধীন সুতপয়া 

কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগাদযয জন্য, 

তফবাগীয়, সজরা  উদজরা 

গ্রন্থাগাদযয জন্য যাজস্ব ফাদজ  

পুস্তক ক্রয়  

                      

                 (        

                ) 

 

* গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

 াংগ্র  তফতযন ািা 
তফনামূদল্য 

             

     ১৫ (দনয) 

কভ মতদফ 

সফগভ পাদতভা িাতুন 

রাইদেতযয়ান/কাযী তযচারক  

(াংগ্র  তফতযণ) 

+৮৮০২৫৮৬১৬২২৩/ ০১৯৬২৪০০৮৫৪ 

Fatema.pbl@gmail.com 

 

২.৩) অবুন্তযীণ সফা 

ক্র 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাতপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ অতজমত ছুটি ভঞ্জুতয আদদ জাতয 

ক) ১০ভ দত ২০তভ সগ্রদর্য কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীগদণয আদফদন অনুমায়ী 

ি) তনধ মাতযত পযদভ (প্রদমাজু সক্ষদত্র ) 

প্রাতপ্তস্থান : তাফ ািা,  

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা 

তফনামূদল্য 

আদফদন প্রাতপ্তয য 

দফ মাচ্চ ১০ (দ) 

কভ মতদফ 

                

তপ্রতন্সার রাইদেতযয়ান-   -উতযচারক 
 +88029665915/ 01912716560 

           deputy.dir.dpl@gmail.com  

২ 
অতজমত ছুটি (ফতঃ 

ফাাংরাদদ) 
ভঞ্জুতয আদদ জাতয 

১০ভ দত ২০তভ সগ্রদর্য কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীগদণয তনধ মাতযত পযদভ আদফদন অনুমায়ী 

প্রাতপ্তস্থান : তাফ ািা,  

 

তফনামূদল্য 
দফ মাচ্চ ১০ (দ) 

কভ মতদফ 
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৩ শ্রাতন্ত তফদনাদন ছুটি ভঞ্জুতয আদদ জাতয 

১০ভ সথদক ২০তভ সগ্রদর্য কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীগদণয তনধ মাতযত পযদভ আদফদন অনুমায়ী 

প্রাতপ্তস্থান : তাফ ািা,  

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা 

তফনামূদল্য 
দফ মাচ্চ ১০ (দ) 

কভ মতদফ 
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৪ তদরকন 

সগ্রর্/ াইভদস্কর ভঞ্জুতয 

অথ ম তফবাগ কর্তমক ভদয় ভদয় 

জাযীকৃত আদদ সভাতাদফক 

তর্তত’য সুাতয অনুমায়ী 

আদদ জাতয 

ক) ১১তভ দত ২০তভ সগ্রদর্য কভ মচাযীগদণয 

আদফদন অনুমায়ী 

ি) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় অনুদফদন 

তফনামূদল্য 

আদফদদনয য 

দফ মাচ্চ ১৫ (দনয) 

কভ মতদফ 
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৫ চাকতয স্থায়ীকযণ যকাতয আদদ জাতয 

ক) ১০ভ দত ২০তভ সগ্রদর্য কভ মকতমা/ 

কভ মচাযীগদণয  

আদফদন অনুমায়ী 

ি) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় অনুদফদন 

তফনামূদল্য 

আদফদদনয য 

১৫দফ মাচ্চ (দনয) 

কভ মতদফ 
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৬ 

 
াধাযণ বতফষ্য ততফর 

দত অতগ্রভ ভঞ্জুতয 

 

 

 

াধাযণ বতফষ্য ততফর 

তফতধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী আদদ 

জাতয 

 

 

ক) তনধ মাতযত পযদভ আদফদন অনুমায়ী 

প্রাতপ্তস্থান : তাফ ািা  

ি) াধাযণ বতফষ্য ততফদর ফ মদল জভাকৃত 

অদথ ময তাফ তফফযণীয মূরকত (আদদ জাতযয 

য সপযতদমাগ্য)  

গ) ারনাগাদ ফাতল মক সগানীয় অনুদফদন 

তফনামূদল্য 

 

 

 

 

দফ মাচ্চ ১০ (দ) 

কভ মতদফ 
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           ৩        

              

               

                                     তফনামূদল্য 
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৮ ৩                

            

         (                 

         )          

        

                

                     
তফনামূদল্য 

        ) 
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৯                  

            

         (                 

         )          

        

                

                     
তফনামূদল্য 

        ) 
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    )   অনরাইদন গণগ্রন্থাগাযমূদয  ব্যফস্থানা   

উন্নয়ন ীল মক প্রকদল্পয আতায়  সুতপয়া কাভার 

জাতীয় গণগ্রন্থাগাদযয তথ্যাতদ অনরাইদনয ভাধ্যদভ 

সফা প্রদান, তথ্য প্রমৄতি তনব ময মন্ত্রাতত  

প য়্রায স্থান কযা, ঐততাতক  দুষ্প্রাপ্য 

পুস্তকমূ  ই-পযদভদ  এদন াঠকদদয ব্যফাদযয 

জন্য সুতফধা সৃতষ্ট কযা । 

 )  চট্টগ্রাভ মুতরভ ইতনতিটিউ  াাংস্কৃততক কভদপ্রক্স 

স্থান ীল মক প্রকদল্পয আতায় অতুাধুতনক বফন (  

১৫ তরা তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায এফাং ৯ তরা 

মুতরভ ইতনতিটিউ  বফন ) তনভ মাণ কযা । 

তাছাড়া উম্মিু ভঞ্চ  ীদ তভনায তনভ মাদণয ভাধ্যদভ 

াাংস্কৃততক কভ মকান্ড বৃতদ্ধ কযা । 

 ) সদব্যাী ভ্রাম্যভাণ রাইদেতয প্রকল্প  ীল মক 

প্রকদল্পয আতায় ভ্রাম্যভাণ গাতড়  রাইদেতযয ভাধ্যদভ  

সদব্যাী ফইড়া, ৬৫টি যকাতয গণগ্রন্থাগদয সারায 

প্যাদনর স্থান, ১৪টি গণগ্রন্থাগায বফদনয াংস্কায কযা  

          

        

 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

 

 

         

       

                               

 

         (                 ) 

 

 

 

 

                              

   

         (                 ) 

  

 

 

                           উ     

(                 ) 

    

প্রদমাজু নয় 

 

 

 

 

 

 

 

প্রদমাজু নয় 

 

 

 

 

 

প্রদমাজু নয় 

 

                 

        

 

 

 

 

 

         ,   ৮     

৩               

 

 

 

 

    ,   ৮     
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আফদুল্লা ারুন াা,তযচারক (           ) 

                 

+৮৮০২৯৬৭০০৫১ / ০১৭১৫-৭২২৫০৪ 

pasha051263@yahoo.com 

 

 

 

  .    ,           (উ     )   
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 াাংস্কৃততক কভ মকান্ড বৃতদ্ধ কযা  

 

 +      ৬  ৯   /      ৮৮    

smkamruzzaman2017@gmail.com 

২.৪) আতাধীন অতধদপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠান কর্তমক প্রদি সফা 

 

আতাধীন অতধদপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠানমূদয তটিদজন  চা মায তরঙ্ক আকাদয মৄি কযদত দফ। 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাা 

 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতপ্তয রদক্ষু কযণীয় 

১. াঠকক্ষ  এয ভয়ীভা অনুমায়ী াঠকদফা  তথ্যদফা গ্রণ কযম্নন 

২. তনধ মাতযত পযদভ মথামথবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

৩. ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় তপ তযদাধকযণ 

৪. াক্ষাদতয জন্য তনধ মাতযত ভদয়য পূদফ মই উতস্থত থাকা 

 

৪) অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

সফা প্রাতপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দে সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান ায়া না সগদর তনদম্নাি দ্ধততদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফতত করুন। 

 

ক্রতভক কিন সমাগাদমাগ কযদফন কায দে সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ভাধান তদদত না াযদর 
তযচারক (মৄগ্ম-তচফ) 

 

আফদুল্যা ারুন াা  

তযচারক (           )  

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

+৮৮০২৯৬৭০০৫১ / ০১৭১৫৭২২৫০৪ 

pasha051263@yahoo.com 
                                 

                                      
এ,   , এম,                

ততন ভা 

mailto:pasha051263@yahoo.com
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        (          (         উ                

     ৯ ৬৯৬৯ 

ajmabaki9@yahoo.com 

 

২ 
অতবদমাগ তনষ্পতি কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভদয় 

ভাধান তদদত না াযদর 

তপ্রতন্সার রাইদেতযয়ান(উতযচারক) 

 

                

তপ্রতন্সার রাইদেতযয়ান-   -(উতযচারক) 
+88029665915/ 01912716560 

deputy.dir.dpl@gmail.com 

এক ভা 

৩ 
আতর কভ মকতমা তনতদ মষ্ট ভদয় ভাধান তদদত 

না াযদর 

           (               

 

 
 

 ম        ম            
 

           (               

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

+৮৮০২৯৬   ৩    
ই-সভইর : dg.dpl.2012@gmail.com 

 

      

ততন ভা 
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