
এক নজরয গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তয                তাাং:০৭/০২/২০২১ ধি: 

 
 

াংধিপ্ত ধযধিধত  

 
 গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তয াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য ধনয়ন্ত্রণাধীন একটি যকাধয প্রধতষ্ঠান। াধাযণত এখারন যকারযয একজন উর্ধ্বতন 

কভ বকতবা ভাধযিারক (অধতধযক্ত ধিফ) ধররফ ধনরয়াধজত থারকন। ১৯৫৮ ারর ধিা ভন্ত্রণাররয়য াংস্কৃধত ধফবারগয অধীন ঢাকা ধফশ্বধফদ্যারয় 

এরাকায় ‘ফাাংরারদ ককন্দ্রীয় াফধরক রাইরেধয’য মাত্রা শুরু য়। ১৯৭৮ ারর এটি ফতবভান স্থারন স্থানান্তধযত য়। যফতীরত াংস্কৃধত ধফলয়ক 

ভন্ত্রণাররয়য ধনয়ন্ত্রণাধীরন ১৯৮৩ ারর এটিরক অধধদপ্তয ধররফ প্রধতষ্ঠা কযা য়।  

 
অধধদপ্তরযয কাম বক্রভ  

 
কদর গণগ্রন্থাগায ধযিারনা, তত্ত্বাফধান ও ব্যফস্থানায াধফ বক দাধয়ত্ব গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয ওয অধ বত। এ অধধদপ্তয কদব্যাী ৭১ টি 

যকাধয গণগ্রন্থাগারযয ভাধ্যরভ ফ বস্তরযয  াঠকরদয াঠকরফা প্রদান, অধজবত ধিায াংযিণ ও ম্প্রাযণ, জীফনব্যাী স্ব-ধিায সুধফধা প্রদান, 

াভাধজক কিতনা ও মূল্যরফারধয ধফকা, অাংস্কৃধতয ধফযীরত সুস্থ াাংস্কৃধতক িি বায সুরমাগ সৃধি এফাং অনানুষ্ঠাধনক ধিায় ায়তা প্রদারনয 

ভাধ্যরভ ভানফম্পদ উন্নয়ন তথা কদরয আথ ব-াভাধজক ও াাংস্কৃধতক উন্নয়রন গুযত্বপূণ ব ভুধভকা ারন কযরে। 

 
০১. গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয আওতাধীন যকাধয গ্রন্থাগারযয াংখ্যা :  ৭১ টি 

 

 
 সুধপয়া কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগায - ০১টি     ( ঢাকায়) 

 
 ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগায -            ০৭টি   ( িট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা, ফধযার , ধররট,যাংপুয, ভয়ভনধাং) 

 
 কজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায -           ৫৬টি   ( প্রধতটি কজরা দরয) 

 
 উরজরা যকাধয গণগ্রন্থাগায -          ০২টি    ( জাভারপুয কজরায কদওয়ানগঞ্জ ও ফকধগঞ্জ) 

  
 াখা যকাধয গণগ্রন্থাগায -          ০৪টি    ( ঢাকায় ২টি, ভয়ভনধাং- ১টি ও যাজাীরত ১টি) 

 
ধফরল গণগ্রন্থাগায            -                       ০১টি    ( টুধিাড়া, কগাারগঞ্জ )। 

 

 
০২. ধনজস্ব বফরনয াংখ্যা -         ৬৭ টি   (ধধ এর/ ধফবাগ/রজরা /উরজরা/ ধফরল গণগ্রন্থাগায)  

   
 ৩                                    -      ৪                            ) 

 

০৪. পুস্তরকয াংখ্যা :  ( ধডরম্বয - ২০২০  অনুয়ায়ী ) 

 

সুধপয়া কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগায 

                    

১,৭ ,৪৮    

 

 
০৫. াঠক উধস্থধত:  (ধডরম্বয:  - ২০২০, ভার দদধনক গড়) 

 

সুধপয়া কাভার 

জাতীয় 

গণগ্রন্থাগায 

৭টি ধফবাগীয় 

যকাধয গণগ্রন্থাগায 

৫৬টি কজরা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায 

০২টি উরজরা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায 

০৪টি াখা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায 

০১ টি ধফরল 

গণগ্রন্থাগায 

-  - -  -  - - 
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০৬. ত্র-ধত্রকা ও াভধয়কী: (ধডরম্বয - ২০২০ ) 

 

সুধপয়া কাভার 

জাতীয় গণগ্রন্থাগায 

৭টি ধফবাগীয় 

যকাধয গণগ্রন্থাগায 

(প্রধতটিরত) 

৫৬টি কজরা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায 

(প্রধতটিরত) 

০২টি উরজরা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায 

(প্রধতটিরত) 

০৪টি াখা যকাধয 

গণগ্রন্থাগায (প্রধতটিরত) 

০১ টি ধফরল 

গণগ্রন্থাগায 

ধত্রকা াভধয়কী ধত্রকা াভধয়কী ধত্রকা াভধয়কী ধত্রকা াভধয়কী ধত্রকা াভধয়কী ধত্রকা াভধয়কী 

১৫ ০৬ ১৩  ৯ ১১  ৭ ০৮ ০৩ ১০ ৭  ৭ ০১ 

 

 
০৭.   কফা কাম বক্রভ:  

 (১) াঠক কফা (২) কযপারযন্স কফা (৩) পুস্তক করন-কদন কফা (৪) পরটাকধ াধব ব কফা 

 (৫) ইন্টাযরনট কফা। ৬) ওয়াই পাই কফা 

 
০৮. প্রধতরমাধগতা:  

 
ধফধবন্ন জাতীয় ধদফ উররি কদরয কর ম বারয়য যকাধয গণগ্রন্থাগায প্রধতফেয কভাট ০৮ টি প্রধতরমাধগতায আরয়াজন করয থারক-  

 
   ১)   ৫        -                    

  (২)  ২১ক কপব্রুয়াযী - ীদ ধদফ ও আন্তজবাধতক ভাতৃবালা ধদফ; 

  (৩) ১৭ই ভাি ব- জাধতয ধতা ফিফ্ধু  কখ ুজধজুরয যভান-এয জন্ম ধদফ ও জাতীয় ধশু ধদফ; 

  (৪) ২৬ক ভাি ব- ভান স্বাধীনতাও জাতীয় ধদফ; 

              (৫)  ১রা দফাখ (১৪ এধপ্রর)-  ফাাংরা নফফল ব; 

  (৬) ২৫ক কভ- জাতীয় কধফ কাজী নজরুর ইরারভয জন্মফাধল বকী; 

  (৭) ১৫ই আগি- জাতীয় কাক ধদফ; 

  (৮) ১৬ই ধডরম্বয- ভান ধফজয় ধদফ। 

    

               
০৯. ওরয়ফ কাট বার ব্যফায: 

গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয ধনজস্ব একটি ওরয়ফ কাট বার ( www.publiclibrary.gov.bd ) আরে মা জনাধযরণয জন্য উমু্মক্ত 

যরয়রে। 

 
১০. ইন্টাযরনট কফা:  

গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয ধনয়ন্ত্রণাধীন সুধপয়া কাভার জাতীয় গণগ্রন্থাগারয যধফ এয ভাধ্যরভ ফ বস্তরযয াঠকরদয ইন্টাযরনট কফা প্রদান কযা 

রে। এোড়াও ধফবাগীয় ম বায়ও ইন্টাযরনট কফা প্রদান কযা রে। কজরা ম বায় ম বন্ত াঠকরি ইন্টাযরনট কফা প্রদান কযা রে। 

 
১১. জনফর: ধনরিয স্মাযণীরত কদখারনা ররা- 

 
অধধদপ্তরযয অনুরভাধদত জনফর 

 

 

কভ বকতবা/কভ বিাযী অনুরভাধদত দ কভ বযত শূন্যদ 

১ভ কেণী  ১০৫ ৫১ ৫৪ 

২য় কেণী ৩৬ ২৩ ১৩ 

৩য় কেণী ৩৬৭ ১৬৯                   ১৯৮ 

৪থ ব কেণী ৩১৪ ১৭  ১৪৪ 

কভাটঃ ৮২২             ৪১৩ ৪ ৯ 

 

 

 

 

 
 

http://www.publiclibrary.gov.bd/
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১২. অন্যান্য সুরমাগ-সুধফধা      বাড়া পূণ বধদফ বাড়া অধ বধদফ   জাভানত কপযত কমাগ্য 

 
 অধডরটাধযয়াভ- ১টি (আন াংখ্যা- ৫২৫)   ১৬,০০০/- ৮,০০০/- ৫,০০০/- 

 কধভনায র- ১টি (আন াংখ্যা-১২৫) (নীি তরা)   ৫,০০০/-   ৩,০০০/-  ৪,০০০/- 

  
            ** বাড়ায ারথ ১৫% বযাট কমাগ রফ। 

            (অধডরটাধযয়াভ ও কধভনায রগুররা ীতাত ধনয়ধন্ত্রত) 

 কযাধন্টন - ১টি 

 িাপ ককায়াট বায- ১টি  

 
১৩. প্রধিণ কভ বসূধি: 

 
প্রধতফেয যাজস্ব ফারজরটয আওতায়  প্রধিণ কভ বসূধি ধযিাধরত রয় থারক। 

 
১৪. িরভান উন্নয়ন প্রকল্প: 

   

    

                                        ীল বক প্রকল্প 

                                  

                              

 

              

           

              

  

১৫.    প্রস্তাধফত উন্নয়ন প্রকল্প : 

 
(ক)   ‘গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয ফহুতর বফন ধনভ বাণ’ ীল বক প্রকল্প। 

 
 (খ)    ‘গণগ্রন্থাগায অধধদপ্তরযয ধনয়ন্ত্রণাধীন  কজরা ম বারয়য ধফদ্যভান বফনমূরয উর্দ্বুজখী ম্প্রাযণ’’ 

             
(গ)  যাজাী ও খুরনা  ‘ধফবাগীয় যকাধয গণগ্রন্থাগাযমূরয উন্নয়ন’ 

 

ঘ)                                           

 

 

 

 

 

 

 


