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গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয আওতাধীন তফবাগী যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী এয ২০২১-২০২২ অথ থফছদযয উদ্ভাফনী ধাযণা 

 

ক্র. ন.  জজরায 

নাভ 

গ্রন্থাগাদযয 

নাভ 

ইদনাদবন আইতিা (তদযানাভ তফফযণ) আইতিা 

প্রদণতা 

ফাস্তফান দর পরাপর কী 

দফ? (তফদ্যভান জফায জেদে 

কী তযফতথন আদফ) 

পরাপর 

তযভাদয 

ভানদন্ড 

আতথ থক াংদেল 

(মতদ থাদক) 

আইতিা 

ফাস্তফাদনয জন্য 

প্রদাজনী 

াতা 

প্রদানকাযী 

ব্যতি/প্রততষ্ঠান 

(মতদ থাদক) 

ভন্তব্য 

1.  যাজাী তফবাগী 

যকাতয 

গণগ্রন্থাগায, 

যাজাী 

ওানস্ট রাইদেতয াতব থ-কাভ-তযদন 

জিস্ক প্রস্তুতকযণ 

 

একজন ৎ, দে ও অভাতক ব্যফাদযয 

স্টাপদক ফ থগুদণ ও জফা দে কদয তুদর 

তাঁদক জই ওানস্ট রাইদেতয াতব থ-

কাভ-তযদন জিজস্ক ফতদ গ্রন্থাগাদযয 

কর জফা জই ওানস্ট রাইদেতয 

াতব থ-কাভ-তযদন জন্টায জথদক প্রদান 

কযা দফ।জম ব্যতি জই ওানস্ট াতব থ-

কাভ-তযদন জন্টায এ থাকদফ তাঁয াদথ 

প্রদাজদন গ্রন্থাগাদযয অন্য কর জকদন 

দাতত্বযত স্টাদপয াদথ জমাগাদমাগ দফ। 

জফাগ্রীতাদদয দে অন্য জকান জকদনয 

াদথ জকান যকদভয জমাগাদমাগ দফনা। 

জফাগ্রীতা শুধুভাে জই জন্টাদয দাতত্বযত 

ব্যতিয াদথ জমাগাদমাগ কযদফ। অথ থাৎ জম 

জভাোঃ ভাসুদ 

যানা 

কাযী 

তযচারক 

 

এটি ফাস্তফান কযা ম্ভফ দর 

জফাগ্রীতাযা জফা গ্রদণয 

জেদে জকান প্রকায তফড়ম্বনা ফা 

যাতনয তকায দফন না। 

তাছাড়াও জকান জফা গ্রদণয 

জেদে জকান প্রকায দুণীতত ফা 

অতনদভয ম্ভাফনা থাকদফ না। 

মতদ একটি ভানম্মত 

ওানস্ট রাইদেতয াতব থ-

কাভ-তযদন জিস্ক প্রস্তুত 

কদয জম জকান জফাগ্রীতাদক 

াোদতই ারাভ জাতনদ 

স্যায দম্বাধন কদয তাঁদক 

ৎবাদফ তাঁয াদথ ফন্ধুসুরব 

আচযণ কদয তায কাতিত 

জফাটি প্রদান কযা ম্ভফ  

তাদর তবাগ ন্তুতি অজথন 

ওানস্ট 

রাইদেতয াতব থ-

কাভ-তযদন 

জিস্ক এয ভাধ্যদভ 

জফাগ্রণকাযীদদয 

ন্তুতষ্ঠ, ঊর্ধ্থতন 

কর্তথদেয 

তযদ থন 

র্মজফেন ও 

ন্তুতষ্ঠয ায। 

অতবদমাদগয 

তকায ায এফাং 

দফ থাতয 

প্রততষ্ঠাদনয প্রতত 

জফাগ্রীতাযদদয 

দৃতিবতেয 

প্রতততক্রা। 

শুরুদত জকান 

প্রকায আতথ থক 

াংদেল জনই তদফ 

এটি ফাস্তফান 

পর দর এফাং 

জফাগ্রীতাযা 

ন্তুতি প্রকা 

কযদর এটিদক 

বতফষ্যদত 

আকল থনী কদয 

জতারায জন্য 

আতথ থক াংদেল 

প্রদাজন দত 

াদয।  

 

 

 

গণগ্রন্থাগায 

অতধদপ্তয 

১) জফীযবাগ 

জফাগ্রীতায 

জফাগ্রদণয 

জেদে তকছু 

াধাযণ অতবদমাগ 

দে জম,  স্টাপ 

অৎ ফা 

দুণীততফাজ ফা রুঢ় 

আচযণ কদয ফা 

ফন্ধুসুরব ন। 

 

২) জফা প্রদাদনয 

এই ভদিরটি 

ফাাংরাদদদয জম 

জকান প্রততষ্ঠাদন 

প্রদাগ কযা 

মাদফ।  
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জকান জফা প্রদান কযায জেদে জম জকান 

প্রদাজদন অতপদয অবযন্তদয স্টাপ-স্টাপ 

জমাগাদমাগ দফ তকন্তু জফাগ্রণকাযী শুধুভাে 

ওানস্ট রাইদেতয াতব থ-কাভ-তযদন 

জথদকই জফা গ্রণ কযদফ। জফা প্রদাদনয 

এই ভদিরটি ফাাংরাদদদয জম জকান 

প্রততষ্ঠাদন প্রদাগ কযা মাদফ।  

 

কযা ম্ভফ দফ।  ৩) ওানস্ট 

াতব থ জিস্কটিদক 

ল্যান কাদনকদন 

কর জিদস্কয 

াদথ যুি কদয 

প্রদাজনী 

জমাগাদমাগ দ্রুত 

কযা জমদত াদয। 

 

 

 

 

১২-১০-২০২১ 
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