
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলমক ভন্ত্রণারম 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

 

 

 

 

১০ আগস্ট ২০২১ তাতযদেয ইদনাদবন বায কাম যতফফযণী  

 

বাতত 

মভাছা: ভতযয়ভ মফগভ 

তযচারক 

 

বায তাতযে 
১০ আগষ্ট ২০২১ তি: 

 

বায ভম 
কার ১১.০০টা 

 

স্থান 
তযচারক ভদাদদয়য অতপ কক্ষ 

 

উতস্থতত 

১. ড. মভাাম্মদ ারুনুয যীদ , কাযী তযচারক (উন্নয়ন),  

২. জনাফ তপাদতভা োতুন, রাইদেতযয়ান/কাযী তযচারক (তযাংখ্যান),  

৩.েন্দকায আতপ ভাতাফ,কাযী তযচারক (প্রান ও তাফ) 

ফাইদক শুদবচ্ছা জাতনদয় বাতত বা আযম্ভ কদযন। অতঃয মপাকার দয়ন্ট কভ যকতযাদক আদরাচয তফলয় উস্থাদনয 

জন্য অনুদযাধ কযা দর তততন জানান মম , তফগত ভদয় গৃীত ইদনাদবন কভ যসূতচয ম যাদরাচনায তনতভত্ত অদ্যকায বা 

আদয়াজন। অত:য তনম্নফতণ যতবাদফ বায় আদরাচনা ও তদ্ধান্ত গৃীত য়।  

ক্র. নাং তফলয় আদরাচনা তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

১. ইদনাদবন টিভ 

পুনগ যঠন 

ইদনাদবন টিদভ কাযী মপ্রাগ্রাভাযদক অন্তর্ভ যক্ত কদয ইদনাদবন টিভ 

পুনগ যঠন কযায তফলদয় বায় আদরাচনা কযা য়। বায় কাযী 

মপ্রাগ্রাভাযদক অন্তর্ভ যক্ত কদয ইদনাদবন টিভ পুনগ যঠন কযায তফলদয় 

কদর একভত মালণ কদযন। 

কাযী মপ্রাগ্রাভাযদক অন্তর্ভ যক্ত 

কদয ই মনাদবন টিভ পুনগ যঠন 

কযদত দফ। 

কাযী তযচারক 

(প্রান) 

২. গণগ্রন্থাগায 

অতধদপ্তদযয HR 

software 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয HR software টিয তফলদয় বায় 

আদরাচনা কযা য়। এ তফলদয় ম যাদরাচনা কদয মদো মায় 

মম, software টি এেনও ম যন্ত  কাম যক্রভ ম্পন্ন য়তন। 

software টি আগস্ট -২০২১ এয ভদে  ম্পন্ন কযায 

তফলদয় কদর একভত মালণ কদযন। 

HR software টি আগস্ট-

২০২১ এয ভদে ম্পন্ন কযদত 

দফ। 

 

কাযী 

মপ্রাগ্রাভায 

৩. পুস্তক যফযা 

াংক্রান্ত 

software 

২০২০-২০২১ অথ যফছদযয উদ্ভাফনী কাম যক্রদভয ভদে পুস্তক যফযা 

াংক্রান্ত software টি তনয়তভত আদডট কযায তফলদয় বায় 

আদরাচনা কযা য়। 

পুস্তক যফযা াংক্রান্ত 

software টি তনয়তভত 

আদডট কযদত দফ। 

কাযী 

তযচারক 

(াংগ্র ও 

তফতযণ) 

৪. তফবাগীম ও মজরা 

ম যাদয় ফাস্তফাতয়ত ই-

নতথয কার এয 

তপডব্যাক 

২০২০-২০২১ অথ যফছদযয উদ্ভাফনী কাম যক্রদভয ভদে তফবাগীম  ও মজরা 

ম যাদয় ফাস্তফাতয়ত ই-নতথয কার এয তপডব্যাক মনয়ায তফলয়টি বায় 

আদরাচনা কযা য়। তফবাগীম  ও মজরা ম যাদয় ই -নতথয কার এয 

তপডব্যাক মনয়ায তফলদয় কদর একভত মালণ কদযন।  

ই-নতথয কার এয তপডব্যাক 

মদয়ায জন্য তফবাগীম  ও মজরা 

ম যাদয় ত্র মপ্রযণ কযদত দফ। 

কাযী তযচারক 

(প্রান) 

৫. উদ্ভাফন ও মফা উদ্ভাফন ও মফা জীকযণ তফলদয় ০১ তদদনয কভ যারা  আদয়াজন ২৫ আগস্ট ২০২১ এয ভদে   কাযী তযচারক  



জীকযণ তফলদয় ০১ 

তদদনয কভ যারা  

কযায তফলদয় বায় আদরাচনা কযা য়। আগাভী ২৫ আগস্ট ২০২১ 

এয ভদে   ০১ তদদনয কভ যারা  আদয়াজন কযায ব্যাাদয কর 

দস্যবৃন্দ একভত মালণ কদযন। 

০১ তদদনয কভ যারা 

আদয়াজদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদত দফ। 

(প্র: ও ত) 

৬. তফতবন্ন প্রকানা 

আদরাড কযা  

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয তফতবন্ন প্রকানায ছতফ  ওদয়ফদাট যাদর 

আদরাড কযায তফলদয় বায় আদরাচনা কযা য়। গণগ্রন্থাগায 

অতধদপ্তদযয মম কর প্রকানা যদয়দছ তাদদয প্রথভ াতায একটি 

কদয ছতফ ওদয়ফদাট যাদর আদরাড  কযায তফলদয় বায় আদরাচনা 

য়। আাতত : তফচ্ছুযণ ২০২১ এয ছতফ ওদয়ফদাট যাদর 

আদরাড কযায তফলদয় কর দস্যবৃন্দ একভত মালণ কদযন। 

তফচ্ছুযণ ২০২১ এয ততডএপ 

কত ওদয়ফদাট যাদর আদরাড 

কযদত দফ। 

 

 

 

কাযী মপ্রাগ্রাভায 

৭.  প্রতক্ষণ াংক্রান্ত 

কভ যতযকল্পনা প্রণয়ন 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয  প্রতক্ষণ াংক্রান্ত ফাতল যক কভ যতযকল্পনা প্রণয়ন 

কযায তফলদয় বায় আদরাচনা য় এফাং মদেম্বয ২০২১ এয ভদে 

কভ যতযকল্পনা প্রণয়ন কযায তফলদয় কর দস্যবৃন্দ একভত মালণ 

কদযন। 

মদেম্বয ২০২১ এয 

ভদে কভ যতযকল্পনা প্রণয়ন 

কযদত দফ। 

কাযী তযচারক  

(প্র: ও ত) 

 

মভাছা: ভতযয়ভ মফগভ 

তযচারক 

 

স্মাযক নম্বয: ৪৩.২৬.০০০০.০০৬.০৬.০০৩.১৮.১৩০      তাতযে: ১৪ আগস্ট ২০২১ 

তফতযণ (মজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নম) : 

১) তচপ ইদনাদবন অতপায , াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২) তযচারক, সুতপয়া কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগায, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

৩) তচপ একাউন্ট এন্ড তপন্যান্স অতপায, াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, এতজতফ বফন, মগুনফাতগচা, ঢাকা 

৪) মপ্রাগ্রাভায , আইতটি মর, াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৫) কাযী তযচারক, উন্নয়ন াো, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

৬) রাইদেতযয়ান / কাযী তযচারক, তযাংখ্যান ও ওদয়ফ মাট যার াো , গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

৭) কাযী মপ্রাগ্রাভায, আইতটি াো, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

৮) মটকতনকযার এযতদটন্ট, প্রান ও তাফ এফাং যক্ষণাদফক্ষণ াো , গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

৯) ভাতযচারদয ব্যতক্তগত কাযী (রাইদেতয কাযী), ভাতযচারদকয দপ্তয , গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

১০) অতপ কাযী কাভ-কতম্পউটায অাদযটয, তযচারক (রাইদেতয, উন্নয়ন ও আইটি), গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

 

 

েন্দকায আতপ ভাতাফ 

কাযী তযচারক 

 


