
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয় 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, নড়াইল  

 

১. তিশন ও তমশন 

তিশন: জ্ঞানমনস্ক আদলাতকত সমাজ তবতনম মাণ। 

তমশন: নড়াইল  জজলার সমগ্র জনদগাষ্ঠীদক তবজ্ঞান ও আধুতনক তথ্য-প্রযুতিতিতিক সুতবিাতে-সম্বতলত সময়- সাশ্রয়ী পাঠকদসবা ও তথ্যদসবা প্রোদনর মাধ্যদম জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তবকতশত ও সমৃদ্ধকরণ। 

২. প্রততশ্রুতত জসবাসমূহ: 

(২.১) নাগতরক জসবা: 

ক্রতমক জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতপ্তস্থান 

জসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেবী, জ ান 

নম্বর ও ই-জমইল) 

ঊর্ধ্মতন কম মকতমার (নাম, পেবী, জ ান 

নম্বর, ই-জমইল ও কক্ষ নাং) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ পাঠকদসবা 

বই, পত্র-পতত্রকা এবাং সামতয়কী 

গ্রন্থাগাদর সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও 

ব্যবহাদরর সুদ াগ প্রোদনর 

মাধ্যদম 

তনি মাতরত পাঠকক্ষ তবনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট (কযাোলগার ) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

nislam6674@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

২ 

(ক) জর াদরন্স 

জসবা 

(খ) দৈনিক এবং 

সাপ্তানিক 

বাধাঁইকৃত পনিকা 

জর াদরন্স সামগ্রী এবং বাধাঁইকৃত 

পনিকা ব্যবহাদরর সুদ াগ প্রোদনর 

মাধ্যদম 

তনি মাতরত পাঠকক্ষ তবনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

জমাোঃ তবল্লাল জহাদসন  

অত স সহায়ক  

০১৯০৯-৯৬৬০৭৭ 

billal.dgpl@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

৩ 

বই িার জসবা 

(এককালীন 

সদব মাচ্চ 

২ টি বই) 

গ্রন্থাগাদরর সেস্যদের বই িার 

জেয়ার মাধ্যদম। আগ্রহী ব্যতিদক 

সেস্য  রম প্রোন করা হয়। তততন 

তা পূরন কদর োতিল করদল 

পরবতী ততন কা মতেবদসর মদধ্য 

সেস্য করা হয়। 

১. সেস্য হওয়ার আদবেন 

 রম 

২.সাংতিষ্ট পাঠকক্ষ 

তবনামূদল্য 

ইসুযর তাতরি 

জেদক ১৫ (পদনর) 

তেদনর জন্য 

জমাোঃ তবল্লাল জহাদসন  

অত স সহায়ক  

০১৯০৯-৯৬৬০৭৭ 

billal.dgpl@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

৪ ইন্টারদনে জসবা (১) তবটিতসএল এর মাধ্যদম ইন্টারদনে কন মার তবনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট (কযাোলগার ) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

nislam6674@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

৫ 
গ্রন্থাগার সম্পতকমত 

তথ্যাতে প্রোন 

লাইদেতরর ওদয়ব জপাে মাল োউতজাং 

এর মাধ্যদম 

publiclibrary.kurigram

.gov.bd 
তবনামূদল্য তাৎক্ষতণক 

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট(কযাোলগার) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

nislam6674@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

৬ 
সম্প্রসারণমূলক 

জসবা 

রচনা, কতবতা আবৃতি, বই পাঠ, 

হাদতর সুন্দর জলিা, তচত্রাঙ্কন 

প্রততদ াতগতার মাধ্যদম 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নড়াইল  
তবনামূদল্য 

তবজ্ঞতপ্তজত প্রেি 

তনি মাতরত সময়  

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট(কযাোলগার) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

nislam6674@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

http://www.publiclibrary.rangpur.gov.bd/
http://www.publiclibrary.rangpur.gov.bd/


 

৭ 

বই পাঠ আগ্রহ 

সৃতষ্টর জন্য পুস্তক 

প্রেশ মনী 

তবদ্যমান ও নতুন বই সম্পদকম 

নতুন নতুন তথ্য অবতহত করদণর 

মাধ্যদম 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নড়াইল  
তবনামূদল্য 

সদব মাচ্চ ১০ (েশ) 

তেন 

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট (কযাোলগার ) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

nislam6674@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

৮  দোকতপ জসবা 

পাঠকদের চাতহো অনু ায়ী 

পাঠসামগ্রী  দোকতপ কদর জেয়ার 

মাধ্যদম 

জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নড়াইল  

তনি মাতরত মূল্য 

পতরদশাি কদর 
তাৎক্ষতণক 

জমাোঃ তবল্লাল জহাদসন  

অত স সহায়ক  

০১৯০৯-৯৬৬০৭৭ 

billal.dgpl@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

 

(২.২) োপ্ততরক জসবা: 

ক্রতমক জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতপ্তস্থান 

জসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেবী, জ ান 

নম্বর ও ই-জমইল) 

ঊর্ধ্মতন কম মকতমার (নাম, পেবী, 

জ ান নম্বর, ই-জমইল ও কক্ষ নাং) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

নড়াইল  জজলার 

জবসরকাতর 

পাঠাগারসূমহ 

তাতলকাভুতিকরন 

তনি মাতরত আদবেন  রদম 

আদবেদনর পতরজপ্রতক্ষদত 

পতরেশ মদনর মাধ্যদম উপদ াতগতা 

 াচাই সাদপদক্ষ 

১। তনি মাতরত আদবেন  রম 

২। জজলা সরকাতর 

গণগ্রন্থাগার, নড়াইল  

তবনামূদল্য 

আদবেদনর পর 

জেদক ৬০ (ষাে) 

কম মতেবস 

জমাোঃ নজরুল ইসলাম মুন্সী 

জেকতনকযাল এযাতসদেন্ট (কযাোলগার ) 

০১৯১১-৮৫৬৬৭৪ 

cmshahindgpl@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

২ (ক) টয়নিকস টয়নিকস-এর মাধ্যমম 
জজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

নড়াইল  
তবনামূদল্য 

পাঠকক্ষ 

চলাকালীি 

জমাোঃ তবল্লাল জহাদসন  

অত স সহায়ক  

০১৯০৯-৯৬৬০৭৭ 

billal.dgpl@gmail.com 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

 

(২.৩) অিযন্তরীণ জসবা: 

ক্রতমক জসবার নাম জসবা প্রোন পদ্ধতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাতপ্তস্থান 

জসবার মূল্য এবাং 

পতরদশাি পদ্ধতত 

জসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা (নাম, পেবী, জ ান 

নম্বর ও ই-জমইল) 

ঊর্ধ্মতন কম মকতমার (নাম, পেবী, 

জ ান নম্বর, ই-জমইল ও কক্ষ নাং) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ অতজমত ছুটি মঞ্জুনর আমৈশ জানর 

(ক)  কম মকতমা/কম মচারীগদণর 

আদবেন অনু ায়ী 

(ি) তনি মাতরত  রদম (প্রদ াজয 

জক্ষদত্র) 

প্রাতপ্তস্থান: জজলা সরকাতর 

গণগ্রন্থাগার, নড়াইল  

তবনামূূ্দল্য 

আদবেন প্রাতপ্তর পর 

সদব মাচ্চ ২০ (তবশ) 

কম মতেবস 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

ড. জমাোঃ আহসান উল্যাহ  

তপ্রতন্সপ্যাল লাইদেতরয়ান-কাম-

উপপতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 

ahsan_hasan@yahoo.com 

৩ শ্রাতন্ত তবদনােন ছুটি মঞ্জুনর আমৈশ জানর 

(ক)  কম মকতমা/কম মচারীগদণর 

আদবেন অনু ায়ী 

(ি) তনি মাতরত  রদম (প্রদ াজয 

জক্ষদত্র) 

প্রাতপ্তস্থান: জজলা সরকাতর 

গণগ্রন্থাগার, নড়াইল  

তবনামূূ্দল্য 

আদবেন প্রাতপ্তর পর 

সদব মাচ্চ ২০ (তবশ) 

কম মতেবস 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

ড. জমাোঃ আহসান উল্যাহ  

তপ্রতন্সপ্যাল লাইদেতরয়ান-কাম-

উপপতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 

ahsan_hasan@yahoo.com 

 



 

 

 

(২.৪) আওতািীন অতিেপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রততষ্ঠান কর্তমক প্রেি জসবা: 

আওতািীন জকান েপ্তর বতমমাদন জনই। 

 

৩. আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা: 

 

ক্রতমক তববরণ 

১ তনি মাতরত  রদম  ো েিাদব পূরনকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২ সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ত স পতরদশািকরণ 

৩ সাক্ষাদতর জন্য তনি মাতরত সমদয়র পূদব মই উপতস্থত োকা 

৪ পাঠকদক্ষ বা গ্রন্থাগার চত্বদর জশারদগাল না কদর শাতন্তপূণ ম পতরদবশ বজায় রািা 

৫ গ্রন্থাগার চত্বর পতরস্কার পতরচ্ছন্ন রািদত কর্তমপক্ষদক সহায়তা করা 

৬ গ্রন্থাগাদরর তিতদর ধূমপান বা জনশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহন জেদক তবরত োকা 

৭ পাঠককদক্ষর সময়সীমা অনু ায়ী পাঠকদসবা ও তথ্যদসবা গ্রহন 

 

 

৪. অতিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতত (GRS) 

 

জসবা প্রাতপ্তর জক্ষদত্র অসন্তুষ্ট হদল োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সদে জ াগাদ াগ করুন। তাঁর তনকে জেদক সমািান পাওয়া না জগদল তনদমাি পদ্ধততদত জ াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবতহত করূন। 

 

ক্রতমক কিন জ াগাদ াগ করদবন কার সদে জ াগাদ াগ করদবন জ াগাদ াদগর ঠিকানা 
তনষ্পতির 

সময়সীমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা সমািান তেদত ব্যে ম হদল অতিদ াগ তনষ্পতি কম মকতমা 

জমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইদেতরয়ান 

০১৭২১ ৪৭৫৪৭৯ 

tazjsr@gmail.com 

২০ কম ম তেবস 

২ 
অতিদ াগ তনষ্পতি কম মকতমা তনতেষ্ট সমদয় সমািান তেদত না 

পারদল 
আতপল কম মকতমা 

ড. জমাোঃ আহসান উল্যাহ  

তপ্রতন্সপ্যাল লাইদেতরয়ান-কাম-উপপতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 

ahsan_hasan@yahoo.com 

৩০ কম ম তেবস 

৩ আতপল কম মকতমা তনতেষ্ট সমদয় সমািান তেদত না পারদল মহাপতরচালক 

জমা: আবুবকর তসতিক 

মহাপতরচালক 

গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর, ঢাকা 

dg.dpl.2012@gmail.com 

৬০ কম ম তেবস 

 


