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 গণগ্রন্থাগায ধধদপ্তরযয ধীন ধফবাগীয়, জজরা / াখা  যকাধয গণগ্রন্থাগারযয ঠিকানা : (             ১৭/০৮/২০২০) 

 

 নং গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা  নং    গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা 

 ঢাকা ধফবাগ   

 ১. ভাধযচারক (ধতধযক্ত ধচফ) 

ংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায  ধধদপ্তয  

১০/কাজী নজরুর আরাভ এধবধনঈ,  

াফাগ, ঢাকা-১০০০ । 

ওরয়ফ াআট:www.publiclibrary.gov.bd         

 e-mail: dg.dpl2012@gmail.com                                     

পযাক্স:+৮৮০২-৫৮৬১১৭৭৫ 

জপানঃ+৮৮০২-৯৬৭১২৩৪ 

জভাফাআর:  

 

৯.        রাআরেধযয়ান 

ভরয়জঈধিন জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, পধযদপুয   কভরাপুয 

জযাড,রেঁতুরতরা, পধযদপুয   

জপান : ০৬৩১-৬৩৭৭৭       জভাফাঃ 01749027280 

১০.  রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায জগাারগঞ্জ, 

ধশুফন, জখ ভধনয ধশু একারডভী  

(ধডটধযয়ারভয দধিন ারবে)       জপান :০২৬৬৮১০৪৮, 

জভাফাঃ ০১৭১৮৩৭৫০৫৯ 

২.                               ) 

        যকাধয গণগ্রন্থাগায, ভয়ভনধং 

াধকেট াঈজ জযাড, টাঈনর জভাড়, ভয়ভনধং 

জপানঃ ০৯১-৬৬৮২৬ ,রভাফা: ০১৫৫২৪৩৫৬৪৩। 

১১.  রাআরেধযয়ান  

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, যাজফাড়ী  

(বফানীপুয জযরওরয় ভারেয ধিরে্&&&&&&ইদগা 

ংরগ্ন)  

জপানঃ ০৬৪১-৬৫১৯৮ জভাফাঃ ০১৯১১৩৯৯৩৬৩। 

৩. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, অররাযরভরা,   

(রজরা ধিা  ধপরয দধিন ারবে ) ধকরাযগঞ্জ   

 জপানঃ ০৯৪১-৬২৬৩০ জভাফাঃ ০১৭২৬৮৫৮৫৪০ 

১২. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ভাদাযীপুয  

পুযান             , অআন করররজয ঈত্তয ারবে  

জপানঃ ০৬৬১-৬২১৩৬ জভাফাঃ ০১৭১৫৫১১৪৭৯ । 

৪.         রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,জাভারপুয 

ীদ ারুণ ড়ক, জাভারপুয 

জপানঃ ০৯৮১-৬২০১৭ জভাফাঃ ০১৭১২৪৬৬২৩৬  

১৩. রাআরেধযয়ান 

                                                      

দয জযাড , যীয়তপুয 

জপান: ০৬০১-৬১৫৮০ ,  জভাফাঃ ০১৭৫৯৯৬১৩০৯ 

৫. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জনত্ররকানা 
পুযাতন কাররক্টয, জভাক্তায াড়া প্রাঙ্গন জপানঃ ০৯৫১-৬১৪২৪ 
জভাফাঃ ০১৭১৪৭৮৪১৭৮। 

১৪. রাআরেধযয়ান  
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,  গাজীপুয 
( ধীযাশ্রভ জযাড, জজরা ধযলদ ংরগ্ন  

 জয়রদফপুয, গাজীপুয-১৭০০ 

জপান: ০২৪৯২৭৩৩৫৭ জভাফাঃ ০১৭১৫-৪৪৬১০১ । 

৬.  রাআরেধযয়ান  

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,নাযায়ণগঞ্জ 

                           জপানঃ ৭৬৪৮৬০৬ 
জভাফা:  ০১৬১৫৪০৬৪০৪ 

১৫. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জযপুয 
ভাধফপুয,  টাঈন-২১০০  
জপান: ০৯৩১-৬১৬১৪ জভাফাঃ ০১৭৯০৫৮৮৪৫৮ । 

৭.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায ,মুধিগঞ্জ 
৫৪৪/২ ,পুযাতন কাচাযী জযাড 
( ধল্পকরা একারডভীয দধিন ারবে )  জপানঃ  ৭৬২০২১৫                                           

জভাফা: ০১৬৮৮৪২৩৮৮৩। 

১৬.         রাআরেধযয়ান  
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, টাংগাআর 
জজরা দয জগআট ংরগ্ন , ভয়ভনধং জযাড, টাংগাআর,  

জপান: ০৯২১-৬৩৩৭২ জভাফা: 01718627670 

৮.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায ভাধনকগঞ্জ 
জফঈথা জযাড, ভাধনকগঞ্জ জপানঃ ৭৭২০০৬১ 
জভাফা:  ০১৭৪২৬১৩৪৩৩ । 

১৭. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, নযধংদী  

জকাট ে জযাড               ) ধফরাদী, 
নযধংদী -১৬০০ । জপানঃ- ৯৪৬৩৫৪৩  
 জভাফাঃ 01715826262 
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-২- 

নং গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা  নং        গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা 

  খুরনা ধফবাগ  ধররট ধফবাগ 

১.          

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায,  খুরনা 

২১৮মরায জযাড ফয়যা খুরনা-৯০০০ জপান: ০৪১-৭৬২৫৫৪ 

জভাফা: ০১৮১৭৬০৫৭৮৬ 

পযাক্স:০৪১-৭৬১১০৪ 

১. ধপ্রধিার রাআরেধযয়ান-কাভ-(ঈধযচারক) 

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধররট।  

জেধডয়াভ পূফ ে জগআট 

জপান: ০৮২১-৭২৮১৭৮ জভাফাঃ ০১৭১২০৩০৮৬০ 

পযাক্স:০৮২১-৭১১৬৮২ 

২. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায ,াতিীযা 

(ীদ অব্দুয যাজ্জাক ধশু ারকেয ারবে)                  জপান: 

০৪৭১-৬৩৪৭০ জভাফা:০১৭৪৫৩০৭৩২৫ । 

২. রাআরেধযয়ান  

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, সুনাভগঞ্জ 

জারন ফখত চত্বয(ফক রয়ন্ট) , াছন নগয, সুনাভগঞ্জ 

জপানঃ ০৮৭১-৬১৫৫২, জভা:০১৯১৩৭১৩৩৪২ । 

৩.         রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, মরায 

নাধজয ংকযপুয 

জপান: ০৪২১-৬৮৫৫২   জভাফা: ০১৭৩৯১০৫৩৭১  

৩. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায , জভৌরবীফাজায  

যকাধয কররজ ভাে,(রজরা ক্রীড়া ংস্থা বফরনয ২য় তরায়)      

জপানঃ ০৮৬১ -৬৪১১৭  জভাফা: ০১৭১৯৪০৭৭২২ 

৪. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ফারগযাট 
 ধিরনী স্কুর জযাড, রুআ ,  ফারগযাট দয  
জপান: ০৪৬৮-৬২৩৩৮ জভাফাঃ ০১৯১১২৭২৭৪৭ 

৪. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধফগঞ্জ 
টাঈন র জযাড, জপ্র ক্লাফ জযাড জপানঃ০৮৩১-৬৩৯৮৭ 
জভাফা:  ০১৭৩৩৭৫৭৫৭৪ 

৫.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধঝনাআদ 
ফাঘা মতীন ড়ক জপান:০৪৫১-৬৩৩৮৮ 
জভাফা: ০১৭১২৩৬২৯৩৪ 

  

ফধযার ধফবাগ 

৬.         রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, কুধেয়া 
এন.এ. এ জযাড, কুধেয়া 

 জপান:০৭১-৬১৭৬১ জভাফাঃ ০১৭১৪৫৬১৭৭২ । 

১. ধপ্রধিার রাআরেধযয়ান-কাভ-(ঈ-ধযচারক)      

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, ফধযার (ধফ এভ করররজয ার)  

জপান:০৪৩১-৬৪৩০২ ও পযাক্স: ০৪৩১-৬১৭৯৮ 
জভাফাঃ ০১৭৯৪-১৩৯৬৩৪ 

৭. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জভরযপুয  
 (যকাধয কররজ জযাড)   জভাফা: 0 1 7 3 6 5 4 1 9 1 0  
জপান:০৭৯১-৬৩৪৯৯ 

২.            

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,                         )  

ফযগুনা 

   জপান: ০৪৪৮-৫১০২৪ জভাফাঃ ০১৭২৮৪৪৭২০৯ 

৮.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, চুয়াডাঙ্গা  
ীদ যধফঈর আরাভ ড়ক( যকাধয কররজ জযাড ) 
জভাফা:০১৯১৬১০৬৫৬১   জপান:০৭৬১-৬২০২০ 

৩.            

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায ,  জবারা  
ভধ্যচযরনায়াফাদ (পুধর রাআন জযাড )  
জপান:০৪৯১-৬১৭০৭ ,রভাফাঃ ০১৭১৭৩৮৮৯১৯ । 

৯. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায নড়াআর  
 মরায জযাড,দয থানা জভাড় নড়াআর। 
জভাফা: ০১৭২১৪৭৫৪৭৯ ।জপান:০৪৮১-৬৩১০৮ 

৪.                    

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, টুয়াখারী 
াধকেট াঈজ জযাড  
জপান: ০৪৪১-৬৩৩৬৪ জভাফাঃ  ০১৭৮১৪২৬৫৪০                                                                                          

১০. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ভাগুযা 
াজী ারফ জযাড, কররজ াড়া  
জপান: ০৪৮৮-৬২৪০৬ জভাফাঃ ০১৭২৫৩৫২৯২৬  

৫.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধরযাজপুয 
ীদ জধরভ াড়া (তালুকদায ড়ক ) জজরা ধিা বফরনয ারথ।  

 জভাফাঃ০১৭৫৬৮৫১৯৬৬।জপান: ০৪৬১-৬২৫৫৪  

  ৬. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,ঝারকাঠি ।  জপান০৪৯৮-৬৩২৪৭   
নতুন কররজ জযাড ঝারকাঠি ।          01991908620 
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 নং গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা  নং           গ্রন্থাগারযয নাভ ও 

ঠিকানা 

           যাজাী ধফবাগ   

১.         

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, যাজাী  

রিীপুয , যাজাী           জপানঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪      

পযাক্স;  ০১৭২১-৭৭০০২৯ ।জভাফা: ০১৯১৪২৬২৪২৫ 

১০.  রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধযাজগঞ্জ 

(প্রধান ডাকঘরযয পূফ ে ারবে ) অব্দুর রধতপ ধভজো ড়ক  

জপান-০৭৫১-৬২৪১৯ 

জভাফাঃ ০১৭১২৬৬৯০৯৯ 

২.                   

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, াফনা  

রস্কযপুয, জচতরনয জভাড় 

জপান: ০৭৩১-৬৬০৯১ ,রভাফা: ০১৭১৭৯৮৯৮১১ 

১১. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জয়পুযাট  াধিনগয, 

&&&ঈরজরা: জয়পুযাট 
 জপান:০৫৭১-৫১৩৩৩        
জভাফা : ০১৭০৭০০৫৬৯৮ 

৩. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, চপাাআনফাফগঞ্জ  

াোন াড়া ( জকাট ে জযারডয ারবে ),  হুজযাপুয 

জভাফাঃ ০১৭১৪৪৬০৮৩৫ ।জপান:০৭৮১-৫১৪৫০ 

১২.                     

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ফগুড়া  জৌয াকে ংরগ্ন , াধনয 

জটংধক জরন,রঈজগাড়ী,  ফগুড়া                     
জপানঃ ০৫১- ৬৬৭৮৫  , জভাফা: ০১৭৪০০২০৪২৬ । 

৪.                       -           

        যকাধয গণগ্রন্থাগায, যংপুয  
 াফধরক রাআরেযী চত্বয, যংপুয। 
 যংপুয ঈচ্চ ধফদ্যাররয়য ার। 
জপানঃ ০৫২১-৬৪২০৩  ,জভাফাঃ ০১৮১৪১১৮১৬৪ । 

১৩. রাআরেধযয়ান  
ডঃ জধয ঈধিন জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায , ঞ্চগড় এভ.অয 

কররজ জযাড , ঞ্চগড় 
জপান-০৫৬৮-৬১৪০৩  

জভাফাঃ ০১৭২৩৫০৫৩৪০ । 

৫. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, নীরপাভাযী 

ফুড ধপ জযাড,রৌয াকে, নীরপাভাযী                                

জপান-০৫৫১-৬২২৮৯ জভাফা: ০১৭২৪-২১৬৯৬০ 

                                 ০১৫১৫-২৬২৩৫৬ 

১৪. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,  রারভধনযাট 
জেন জযাড (ধভন স্কুর ংরগ্ন) 
রারভধনযাট-৫৫০০ 
জপানঃ ০৫৯১-৬১৩৫০   জভাফা-০১৫৫৩৭৮২৭৩৭। 

                                      ০১৮৩০৪৩৯৮৩৬ 

৬. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, গাআফান্ধা 

অধুধনক াাতার জযাড, গাআফান্ধা 

 জপান-০৫৪১-৫২১৭২ জভাফাঃ ০১৭২২২৬২৩১৮ । 

১৫. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, নওগপা  

চক মুক্তায, দয়াররয জভাড়                             

জপানঃ ০৭৪১-৮১৪০৬ জভাফা:০১৯১৪৫১৫৭২৪। 

৭. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, নারটায  

বফানীগঞ্জ জভাড়, ফগুড়া জযাড ।  জপান: ০৭৭১-৬১৪৭১                                                                      

জভাফাঃ ০১৭১৪৫৪৪৬২২ 

১৬.  রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, োকুযগপাও 

নফাফ ধযাজঈরিৌরা ড়ক, জগায়ারাড়া   

জভাফা: ০১৮৫৫৮৩৩৮৬৭।জপানঃ ০৫৬১ - ৫৩৭৪১ 

৮.         রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ধদনাজপুয  

ধভন জযাড (ধশু একারডভী ঈত্তয ারবে )) 

জপান:০৫৩১-৬৫৯৬৩  ,  জভাফাঃ ০১৭২৯৫২০৬৫৮ 

  

৯. রাআরেধযয়ান 

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, কুধড়গ্রাভ 

কররজ জভাড় দয ৫৬০০ 

জপান:০৫৮১-৬২৩৭৯  জভাফাঃ ০১৭৩৫৬৭৯১২৭ 
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-৪- 
নং গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা  

নং 

         গ্রন্থাগারযয নাভ ও ঠিকানা 

 চট্রগ্রাভ ধফবাগ   

১.         

ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায, চট্রগ্রাভ 
জক.ধ , জদ জযাড, নন্দন কানন। 
জপানঃ ০৩১-৬১১৫৭৮,   জভাফাঃ ০১৯১৬৩৯৩৮৭৪ । 

       াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায 

২. রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, খাগড়াছধড় 
(দয জকোট ধফধডং ংরগ্ন) 
 জপানঃ ০৩৭১-৬১২৭২ জভাফাআর:  ০১৭৩৮০০৯৭৪৪ । 

১. জুধনয়য রাআরেধযয়ান         ) 

াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ঢাকা।  

সূচনা কধভঈধনটি জন্টায , জভাািদপুয  ঢাকা । 

জভাফাআর:  ০১৫৫২৩৬৭৩৫৬ 

৩.                    

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জনায়াখারী     (রানাপুয ধডগ্রী কররজ, 

ধদঘীয ধিভ াড়)        ,- ৩৮০২ 

জপান: ০৩২১-৬১৬৮২ , জভাফা: ০১৭১৫৮০৯৩৮৩ ।  

২. কাযী রাআরেধযয়ান          ) 

াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ঢাকা  

(ভাজ কল্যাণ ধপরয ারবে) অযভাধনরটারা 

 জভাফাআর-০১৯১১৮৩৭৯৩৪ । 

৪.  রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, জপনী    
ীদ ীদুরস্না কায়ায ড়ক(ওয়াফদা ভারেয ঈত্তয ারবে  )  

       ০১৫২১৪৯৯৯২৯ ।জপান: ০৩৩১-৭৪৬৬০ 

৩. রাআরেধযয়ান         ) 

াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায , ভয়ভনধং । 

(ফাংরারদ কৃধল ধফবধফদ্যারয় এয কযাম্পার, নীচ তরা )  
জপান:০৯১-৬৬৮২৬  জভাফাঃ ০১৫৫২৪৩৫৬৪৩ 

৫.                    

জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, কুধভল্লা 
অদারত জযাড, জছাটযা কররানী 
জপান: ০৮১-৭৬৮২০  জভাফাঃ 01522544205। 

৪.                            ) 

াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায ,যাজাী 

জানাধদঘীরভাড়। জপান:   

জভাফাআর: 01558-423360 

৬. রাআরেধযয়ান  
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, চপাদপুয 
স্ট্যান্ড জযাড,ারফাজায, চপাদপুয                                             

জপান: ০৮৪১-৬৭৮৮০  জভাফা: ০১৫৫২৫৪৪২০৫ । 

 
    ঈরজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায 

৭. রাআরেধযয়ান,  
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায,            

কুভায ীর জভাড়,             দয     জপান: ০৮৫১-৬২৪৩০  

জভাফাঃ ০১৯১৬৫৬১৪৬০ । 

১.                   

কররজ জযাড 

ঈরজরা  যকাধয গণগ্রন্থাগায ,রদওয়ানগঞ্জ  

জাভারপুয ।জপানঃ  ০৯৮২৩-৭৫০১৫, জভাফা : 01749027280 

 

৮.* রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, কক্সফাজায 
ধনঈ াধকেট াঈ জযাড (রপ্র ক্লারফয ধিভ ারবে) 
জপান : ০৩৪১-৬৩৫৩৬ জভাফাঃ ০১৫১৫২৮৮৬২৮ । 

২.                    

ঈরজরা ধযলদ চত্বয 

ঈরজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায ,ফকীগঞ্জ 

জাভারপুয জপানঃ  ০৯৮২২৫৬০৩০       : 01775028657 

৯.         রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায যাংগাভাটি, গ্রাভ : জবদরবদী, 

ডাকঘয:যাঙাভাটি ৪৫০০, ঈরজরা: যাংগাভাটি দয, 

জজরা:যাংগাভাটি াফ েতয জজরা। 
 জপান: ০৩৫১-৬২১১৯ জভাফাঃ ০১৫৫৬৭০৯৬৮৮ 

                 

 

১০.         রাআরেধযয়ান 
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, ফান্দযফান 
জনায়াাড়া, জজ জকারট েয পূফ ে ারবে 
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জপান: ০৩৬১-৬২৪২৮ জভাফাঃ ০১৫৫০৬০১৯৪৮ । 

১১. রাআরেধযয়ান  
জজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায, রিীপুয   
যাভগধত জযাড, দধিণ জতমুনী (শু াাতাররয দধিন ারবে ) 

জপান: ০৩৮১-৬১২২৭ জভাফাঃ 01710115056 । 

১                     ) 
                                                           

                           

       ০১৯৫০-৫৯৪৬৬৪                          

      ০২-৬৬৫৬২৭৩ 
 

 

 

 

 

 

 


