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 গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তররর অিীন ধিভাগীয়, জেলা / শাখা  সরকাধর গণগ্রন্থাগাররর ঠিকানা : (             ১৭/০৮/২০২০) 

 

 নং গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা  নং    গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা 

 ঢাকা ধিভাগ   

 ১. মহাপধরচালক (অধিধরক্ত সধচি) 

সংস্কৃধি ধিষয়ক মন্ত্রণালয় 

গণগ্রন্থাগার  অধিদপ্তর  

১০/কােী নেরুল ইসলাম এধভধনউ,  

শাহিাগ, ঢাকা-১০০০ । 

ওরয়ি সাইট:www.publiclibrary.gov.bd         

 e-mail: dg.dpl2012@gmail.com                                     

ফ্যাক্স:+৮৮০২-৫৮৬১১৭৭৫ 

জফ্ানঃ+৮৮০২-৯৬৭১২৩৪ 

জমািাইল:  

 

৯.        লাইরেধরয়ান 

মরয়েউধিন জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ফ্ধরদপুর   কমলাপুর 

জরাড,জেঁতুলিলা, ফ্ধরদপুর   

জফ্ান : ০৬৩১-৬৩৭৭৭       জমািাঃ 01749027280 

১০.  লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার জগাপালগঞ্জ, 

ধশশুিন, জশখ মধনর ধশশু একারডমী  

(অধডটধরয়ারমর দধিন পারবে)       জফ্ান :০২৬৬৮১০৪৮, 

জমািাঃ ০১৭১৮৩৭৫০৫৯ 

২.                               ) 

        সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ময়মনধসংহ 

সাধকেট হাউে জরাড, টাউনহল জমাড়, ময়মনধসংহ 

জফ্ানঃ ০৯১-৬৬৮২৬ ,জমািা: ০১৫৫২৪৩৫৬৪৩। 

১১.  লাইরেধরয়ান  

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, রােিাড়ী  

(ভিানীপুর জরলওরয় মারের পধিরে্&&&&&&ঈদগাহ 

সংলগ্ন)  

জফ্ানঃ ০৬৪১-৬৫১৯৮ জমািাঃ ০১৯১১৩৯৯৩৬৩। 

৩. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, আরলাররমলা,   

(জেলা ধশিা  অধফ্রসর দধিন পারবে ) ধকরশারগঞ্জ   

 জফ্ানঃ ০৯৪১-৬২৬৩০ জমািাঃ ০১৭২৬৮৫৮৫৪০ 

১২. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, মাদারীপুর  

পুরান             , আইন করলরের উত্তর পারবে  

জফ্ানঃ ০৬৬১-৬২১৩৬ জমািাঃ ০১৭১৫৫১১৪৭৯ । 

৪.         লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,োমালপুর 

শহীদ হারুণ সড়ক, োমালপুর 

জফ্ানঃ ০৯৮১-৬২০১৭ জমািাঃ ০১৭১২৪৬৬২৩৬  

১৩. লাইরেধরয়ান 

                                                      

সদর জরাড , শরীয়িপুর 

জফ্ান: ০৬০১-৬১৫৮০ ,  জমািাঃ ০১৭৫৯৯৬১৩০৯ 

৫. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, জনত্ররকানা 
পুরািন কারলক্টর, জমাক্তার পাড়া প্রাঙ্গন জফ্ানঃ ০৯৫১-৬১৪২৪ 
জমািাঃ ০১৭১৪৭৮৪১৭৮। 

১৪. লাইরেধরয়ান  
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,  গােীপুর 
( জেধডয়াম সংলগ্ন, রথরখালা ) 
জফ্ান: ৯২৬২৮২০ জমািাঃ ০১৭১৫-৪৪৬১০১ । 

৬.  লাইরেধরয়ান  

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,নারায়ণগঞ্জ 

                           জফ্ানঃ ৭৬৪৮৬০৬ 

জমািা:  ০১৬১৫৪০৬৪০৪ 

১৫. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, জশরপুর 
মািিপুর,  টাউন-২১০০  
জফ্ান: ০৯৩১-৬১৬১৪ জমািাঃ ০১৭৯০৫৮৮৪৫৮ । 

৭.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,মুধিগঞ্জ 
৫৪৪/২ ,পুরািন কাচারী জরাড 
( ধশল্পকলা একারডমীর দধিন পারবে )  জফ্ানঃ  ৭৬২০২১৫                                           

জমািা: ০১৬৮৮৪২৩৮৮৩। 

১৬.         লাইরেধরয়ান  
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, টাংগাইল 
জেলা সদর জগইট সংলগ্ন , ময়মনধসংহ জরাড, টাংগাইল,  

জফ্ান: ০৯২১-৬৩৩৭২ জমািা: 01718627670 

৮.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার মাধনকগঞ্জ 
জিউথা জরাড, মাধনকগঞ্জ জফ্ানঃ ৭৭২০০৬১ 
জমািা:  ০১৭৪২৬১৩৪৩৩ । 

১৭. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, নরধসংদী  

জকাট ে জরাড               ) ধিলাসদী, 
নরধসংদী -১৬০০ । জফ্ানঃ- ৯৪৬৩৫৪৩  
 জমািাঃ 01715826262 
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নং গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা  নং        গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা 

  খুলনা ধিভাগ  ধসরলট ধিভাগ 

১.          

ধিভাগীয় সরকাধর গণগ্রন্থাগার,  খুলনা 

২১৮যরশার জরাড িয়রা খুলনা-৯০০০ জফ্ান: ০৪১-৭৬২৫৫৪ 

জমািা: ০১৮১৭৬০৫৭৮৬ 

ফ্যাক্স:০৪১-৭৬১১০৪ 

১. ধপ্রধিপাল লাইরেধরয়ান-কাম-(উপপধরচালক) 

ধিভাগীয় সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ধসরলট।  

জেধডয়াম পূি ে জগইট 

জফ্ান: ০৮২১-৭২৮১৭৮ জমািাঃ ০১৭১২০৩০৮৬০ 

ফ্যাক্স:০৮২১-৭১১৬৮২ 

২. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,সািিীরা 

(শহীদ আব্দুর রাজ্জাক ধশশু পারকের পারবে)                  জফ্ান: 

০৪৭১-৬৩৪৭০ জমািা:০১৭৪৫৩০৭৩২৫ । 

২. লাইরেধরয়ান  

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, সুনামগঞ্জ 

জহারসন িখি চত্বর(িক পরয়ন্ট) , হাছন নগর, সুনামগঞ্জ 

জফ্ানঃ ০৮৭১-৬১৫৫২, জমা:০১৯১৩৭১৩৩৪২ । 

৩.         লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, যরশার 

নাধের শংকরপুর 

জফ্ান: ০৪২১-৬৮৫৫২   জমািা: ০১৭৩৯১০৫৩৭১  

৩. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার , জমৌলভীিাোর  

সরকাধর করলে মাে,(জেলা ক্রীড়া সংস্থা ভিরনর ২য় িলায়)      

জফ্ানঃ ০৮৬১ -৬৪১১৭  জমািা: ০১৭১৯৪০৭৭২২ 

৪. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, িারগরহাট 
 সধিলনী স্কুল জরাড, সরুই ,  িারগরহাট সদর  
জফ্ান: ০৪৬৮-৬২৩৩৮ জমািাঃ ০১৯১১২৭২৭৪৭ 

৪. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, হধিগঞ্জ 
টাউন হল জরাড, জপ্রস ক্লাি জরাড জফ্ানঃ০৮৩১-৬৩৯৮৭ 
জমািা:  ০১৭৩৩৭৫৭৫৭৪ 

৫.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ধিনাইদহ 
িাঘা যিীন সড়ক জফ্ান:০৪৫১-৬৩৩৮৮ 
জমািা: ০১৭১২৩৬২৯৩৪ 

  

িধরশাল ধিভাগ 

৬.         লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, কুধেয়া 
এন.এস. এস জরাড, কুধেয়া 

 জফ্ান:০৭১-৬১৭৬১ জমািাঃ ০১৭১৪৫৬১৭৭২ । 

১. ধপ্রধিপাল লাইরেধরয়ান-কাম-(উপ-পধরচালক)      

ধিভাগীয় সরকাধর গণগ্রন্থাগার, িধরশাল (ধি এম করলরের পারশ)  

জফ্ান:০৪৩১-৬৪৩০২ ও ফ্যাক্স: ০৪৩১-৬১৭৯৮ 
জমািাঃ ০১৭৯৪-১৩৯৬৩৪ 

৭. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, জমরহরপুর  

 (সরকাধর করলে জরাড)   জমািা: 01736541910 
জফ্ান:০৭৯১-৬৩৪৯৯ 

২.            

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,                         ), 

িরগুনা 

   জফ্ান: ০৪৪৮-৫১০২৪ জমািাঃ ০১৭২৮৪৪৭২০৯ 

৮.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, চুয়াডাঙ্গা  
শহীদ রধিউল ইসলাম সড়ক( সরকাধর করলে জরাড ) 
জমািা:০১৯১৬১০৬৫৬১   জফ্ান:০৭৬১-৬২০২০ 

৩.            

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,  জভালা  
মধ্যচররনায়ািাদ (পুধলশ লাইন জরাড )  
জফ্ান:০৪৯১-৬১৭০৭ ,জমািাঃ ০১৭১৭৩৮৮৯১৯ । 

৯. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার নড়াইল  
 যরশার জরাড,সদর থানা জমাড় নড়াইল। 
জমািা: ০১৭২১৪৭৫৪৭৯ ।জফ্ান:০৪৮১-৬৩১০৮ 

৪.                    

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, পটুয়াখালী 
সাধকেট হাউে জরাড  
জফ্ান: ০৪৪১-৬৩৩৬৪ জমািাঃ  ০১৭৮১৪২৬৫৪০                                                                                          

১০. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, মাগুরা 
হােী সারহি জরাড, করলে পাড়া  

জফ্ান: ০৪৮৮-৬২৪০৬ জমািাঃ ০১৭২৫৩৫২৯২৬  

৫.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ধপররােপুর 
শহীদ জসধলম পাড়া (িালুকদার সড়ক ) জেলা ধশিা ভিরনর সারথ।  

 জমািাঃ০১৭৫৬৮৫১৯৬৬।জফ্ান: ০৪৬১-৬২৫৫৪  

  ৬. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,িালকাঠি ।  জফ্ান০৪৯৮-৬৩২৪৭   
নতুন করলে জরাড িালকাঠি ।        : 01991908620 
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 নং গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা  নং           গ্রন্থাগাররর নাম ও 

ঠিকানা 

           রােশাহী ধিভাগ   

১.         

ধিভাগীয় সরকাধর গণগ্রন্থাগার, রােশাহী  

লিীপুর , রােশাহী           জফ্ানঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪      

ফ্যাক্স;  ০১৭২১-৭৭০০২৯ ।জমািা: ০১৯১৪২৬২৪২৫ 

১০.  লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ধসরােগঞ্জ 

(প্রিান ডাকঘররর পূি ে পারবে ) আব্দুল লধিফ্ ধমেো সড়ক  

জফ্ান-০৭৫১-৬২৪১৯ 

জমািাঃ ০১৭১২৬৬৯০৯৯ 

২.                   

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, পািনা  

লস্করপুর, জচিরনর জমাড় 

জফ্ান: ০৭৩১-৬৬০৯১ ,জমািা: ০১৭১৭৯৮৯৮১১ 

১১. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, েয়পুরহাট  শাধিনগর, 

&&&উপরেলা: েয়পুরহাট 
 জফ্ান:০৫৭১-৫১৩৩৩        
জমািা : ০১৭০৭০০৫৬৯৮ 

৩. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, চাঁপাইনিািগঞ্জ  

পাোন পাড়া ( জকাট ে জরারডর পারবে ),  হুেরাপুর 

জমািাঃ ০১৭১৪৪৬০৮৩৫ ।জফ্ান:০৭৮১-৫১৪৫০ 

১২.                     

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, িগুড়া  জপৌর পাকে সংলগ্ন , পাধনর 

জটংধক জলন,জসউেগাড়ী,  িগুড়া                     
জফ্ানঃ ০৫১- ৬৬৭৮৫  , জমািা: ০১৭৪০০২০৪২৬ । 

৪.                       -           

        সরকাধর গণগ্রন্থাগার, রংপুর  
 পািধলক লাইরেরী চত্বর, রংপুর। 
 রংপুর উচ্চ ধিদ্যালরয়র পারশ। 
জফ্ানঃ ০৫২১-৬৪২০৩  ,জমািাঃ ০১৮১৪১১৮১৬৪ । 

১৩. লাইরেধরয়ান  
ডঃ েধহর উধিন জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার , পঞ্চগড় এম.আর 

করলে জরাড , পঞ্চগড় 
জফ্ান-০৫৬৮-৬১৪০৩  

জমািাঃ ০১৭২৩৫০৫৩৪০ । 

৫. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, নীলফ্ামারী 

ফুড অধফ্স জরাড,জপৌর পাকে, নীলফ্ামারী                                

জফ্ান-০৫৫১-৬২২৮৯ জমািা: ০১৭২৪-২১৬৯৬০ 

                                 ০১৫১৫-২৬২৩৫৬ 

১৪. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,  লালমধনরহাট 
জেশন জরাড (ধমশন স্কুল সংলগ্ন) 
লালমধনরহাট-৫৫০০ 
জফ্ানঃ ০৫৯১-৬১৩৫০   জমািা-০১৫৫৩৭৮২৭৩৭। 

                                      ০১৮৩০৪৩৯৮৩৬ 

৬. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, গাইিান্ধা 

আধুধনক হাসপািাল জরাড, গাইিান্ধা 

 জফ্ান-০৫৪১-৫২১৭২ জমািাঃ ০১৭২২২৬২৩১৮ । 

১৫. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ  

চক মুক্তার, দয়ারলর জমাড়                             

জফ্ানঃ ০৭৪১-৮১৪০৬ জমািা:০১৯১৪৫১৫৭২৪। 

৭. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, নারটার  

ভিানীগঞ্জ জমাড়, িগুড়া জরাড ।  জফ্ান: ০৭৭১-৬১৪৭১                                                                      

জমািাঃ ০১৭১৪৫৪৪৬২২ 

১৬.  লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, োকুরগাঁও 

নিাি ধসরােউরিৌলা সড়ক, জগায়ালপাড়া   

জমািা: ০১৮৫৫৮৩৩৮৬৭।জফ্ানঃ ০৫৬১ - ৫৩৭৪১ 

৮.         লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ধদনােপুর  

ধমশন জরাড (ধশশু একারডমী উত্তর পারবে )) 

জফ্ান:০৫৩১-৬৫৯৬৩  ,  জমািাঃ ০১৭২৯৫২০৬৫৮ 

  

৯. লাইরেধরয়ান 

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, কুধড়গ্রাম 

করলে জমাড় সদর ৫৬০০ 

জফ্ান:০৫৮১-৬২৩৭৯  জমািাঃ ০১৭৩৫৬৭৯১২৭ 
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-৪- 
নং গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা  

নং 

         গ্রন্থাগাররর নাম ও ঠিকানা 

 চট্রগ্রাম ধিভাগ   

১.         

ধিভাগীয় সরকাধর গণগ্রন্থাগার, চট্রগ্রাম 
জক.ধস , জদ জরাড, নন্দন কানন। 
জফ্ানঃ ০৩১-৬১১৫৭৮,   জমািাঃ ০১৯১৬৩৯৩৮৭৪ । 

       শাখা সরকাধর গণগ্রন্থাগার 

২. লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, খাগড়াছধড় 
(সদর জকোট ধিধডং সংলগ্ন) 
 জফ্ানঃ ০৩৭১-৬১২৭২ জমািাইল:  ০১৭৩৮০০৯৭৪৪ । 

১. জুধনয়র লাইরেধরয়ান         ) 

শাখা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ঢাকা।  

সূচনা কধমউধনটি জসন্টার , জমাহািদপুর  ঢাকা । 

জমািাইল:  ০১৫৫২৩৬৭৩৫৬ 

৩.                    

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, জনায়াখালী     (জসানাপুর ধডগ্রী করলে, 

ধদঘীর পধিম পাড়)        ,- ৩৮০২ 

জফ্ান: ০৩২১-৬১৬৮২ , জমািা: ০১৭১৫৮০৯৩৮৩ ।  

২. সহকারী লাইরেধরয়ান          ) 

শাখা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, ঢাকা  

(সমাে কল্যাণ অধফ্রসর পারবে) আরমাধনরটালা 

 জমািাইল-০১৯১১৮৩৭৯৩৪ । 

৪.  লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, জফ্নী    
শহীদ শহীদুলস্নাহ কায়সার সড়ক(ওয়ািদা মারের উত্তর পারবে  )  

     : ০১৫২১৪৯৯৯২৯ ।জফ্ান: ০৩৩১-৭৪৬৬০ 

৩. লাইরেধরয়ান         ) 

শাখা সরকাধর গণগ্রন্থাগার , ময়মনধসংহ । 

(িাংলারদশ কৃধষ ধিবধিদ্যালয় এর কযাম্পারস, নীচ িলা )  
জফ্ান:০৯১-৬৬৮২৬  জমািাঃ ০১৫৫২৪৩৫৬৪৩ 

৫.                    

জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, কুধমল্লা 
আদালি জরাড, জছাটরা করলানী 
জফ্ান: ০৮১-৭৬৮২০  জমািাঃ 01522544205। 

৪.                    (       ) 

শাখা সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,রােশাহী 

জসানাধদঘীরমাড়। জফ্ান:   

জমািাইল: 01558-423360 

৬. লাইরেধরয়ান  
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, চাঁদপুর 
স্ট্যান্ড জরাড,পালিাোর, চাঁদপুর                                             

জফ্ান: ০৮৪১-৬৭৮৮০  জমািা: ০১৫৫২৫৪৪২০৫ । 

 
    উপরেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার 

৭. লাইরেধরয়ান,  
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার,            

কুমার শীল জমাড়,             সদর     জফ্ান: ০৮৫১-৬২৪৩০  

জমািাঃ ০১৯১৬৫৬১৪৬০ । 

১.                   

করলে জরাড 

উপরেলা  সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,জদওয়ানগঞ্জ  

োমালপুর ।জফ্ানঃ  ০৯৮২৩-৭৫০১৫, জমািা : 01749027280 

 

৮.* লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, কক্সিাোর 
ধনউ সাধকেট হাউস জরাড (জপ্রস ক্লারির পধিম পারবে) 
জফ্ান : ০৩৪১-৬৩৫৩৬ জমািাঃ ০১৫১৫২৮৮৬২৮ । 

২.                    

উপরেলা পধরষদ চত্বর 

উপরেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার ,িকশীগঞ্জ 

োমালপুর জফ্ানঃ  ০৯৮২২৫৬০৩০       : 01775028657 

৯.         লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার রাংগামাটি, গ্রাম : জভদরভদী, 

ডাকঘর:রাঙামাটি ৪৫০০, উপরেলা: রাংগামাটি সদর, 

জেলা:রাংগামাটি পাি েিয জেলা। 
 জফ্ান: ০৩৫১-৬২১১৯ জমািাঃ ০১৫৫৬৭০৯৬৮৮ 

                 

 

১০.         লাইরেধরয়ান 
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, িান্দরিান 
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জনায়াপাড়া, েে জকারট ের পূি ে পারবে 
জফ্ান: ০৩৬১-৬২৪২৮ জমািাঃ ০১৫৫০৬০১৯৪৮ । 

১১. লাইরেধরয়ান  
জেলা সরকাধর গণগ্রন্থাগার, লিীপুর   
রামগধি জরাড, দধিণ জিমুহনী (পশু হাসপািারলর দধিন পারবে ) 

জফ্ান: ০৩৮১-৬১২২৭ জমািাঃ 01710115056 । 

১                     ) 
                                                           

                           

     : ০১৯৫০-৫৯৪৬৬৪                          

    : ০২-৬৬৫৬২৭৩ 
 

 

 

 

 

 

নাম:  এস এম েধহরুল ইসলাম 

    :                   

অধফ্স :                              । 

 জমইল: zahirulislam649@gmail.com 

জমািাইল : ০১৭১৫৫৬৩৫৫৬ 

 


