ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/সংস্থায নাভ: বফবাগীয় সযকাবয গণগ্রন্থাগায, যাজাহী।
১। নাগরিক সেবাি তারিকা
ক্রভ

সসফানাভ

1.

াঠকসসফা

2.

পুস্তক সরনসদন সসফা

3.

সযপাসযন্প সসফা

4.

সফসযকাবয াঠাগায বনফন্ধন সসফা

5.

ইন্টাযসনট সসফা

6.

ওয়ানস্ট রাইসেবয সাববিস (একস্থাসন সকর সসফা)

7.

সম্প্রসাযণমূরক সসফা ( বদফসসকন্দ্রীক প্রবিসমাবগিা/সাবহিয আড্ডা/বুক টক/ বুক বযববউ/ পুস্তক আড্ডা)

২। সহবজকৃি সসফায নাভ:
ক) পুস্তক সরনসদন সসফা সহজীকযণ
খ) ওয়ানস্ট রাইসেবয সাববিস সজাযদাযকযণ
৩। সেবাটি েহজিকরণের পূণব ের প্রণেে ম্যাপ এবং পণরর প্রণেে ম্যাপ (পাশাপাজশ রাখা):
৪। সসফাটি সহবজকযসণয পূসফ িয ও সযয TCVএনারাইবসস িথা (Time, Cost & Visit) এয তুরনা:
ক. পুস্তক সরনসদন সসফা সহজীকযণ।
সহবজকযসণয পূসফ িয দ্ধবি
২০ বভবনটি
১ ফায
৩
২
৫

সহবজকযসণয সযয দ্ধবি
১০ বভবনট
১ ফায
২
১
৩

সহবজকযসণয পূসফ িয দ্ধবি
১ ঘন্টা-১ বদন
১ ফায
৩ ধা
২
ববন্ন সসফায ববন্ন জায়গায় জভা

সহবজকযসণয সযয দ্ধবি
১০-৩০ বভবনট
১ ফায
১ ধা
১
এক জায়গায় সকর জভা

সসফায বফসফচ্য ভানদন্ড সূচ্ক
সভয় (বদন/ঘন্টা)
খযচ্ (নাগবযক ও অবপসসয)
মািায়াি
ধা
জনফর
দাবখরীয় কাগজত্র
ক. ওয়ানস্ট রাইসেবয সাববিস সজাযদাযকযণ।
সসফায বফসফচ্য ভানদন্ড সূচ্ক
সভয় (বদন/ঘন্টা)
খযচ্ (নাগবযক ও অবপসসয)
মািায়াি
ধা
জনফর
দাবখরীয় কাগজত্র

৫। সকান ধযসনয এফং কি সংখ্যক সস্টকসহাল্ডায/সফবনবপবসয়াবয সসফাটি গ্রহণ কসয থাসক?
শুধুভাত্র গ্রন্থাগাসযয বনফবন্ধি সদস্যগণ পুস্তক সরনসদন সসফা গ্রহণ কসয থাসকন। ওয়ানস্ট রাইসেবয সসফা সকর ধযসণয
সসফাগ্রহীিাসদয জন্য উন্ুক্ত এফং প্রবিবদন গসে ১০০ জন উসেবখি সসফাদুটি বনসয় থাসকন।
৬। সসফাটি ফাস্তফায়সনয চ্যাসরঞ্জ এফং িা বনযসসন গৃহীি সকৌর/ব্যফস্থাসমূহ
পুস্তক সরনসদন সসফা প্রদাসনয জন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভিকিিা/কভিচ্াযীসক এ সসফা সম্পসকি প্রাসয়াবগক প্রবক্ষণ প্রদান একটি
চ্যাসরঞ্জ। এ চ্যাসরঞ্জ সভাকাসফরা কযায জন্য সভসয় সভসয় িাঁসক প্রবক্ষণ প্রদাসনয ব্যফস্থা কযা হসফ। ওয়ানস্ট রাইসেবয
সসফা অসনকটা কসিাসযট স্টাইসর সদয়া হসফ িাই এটি মসথষ্ট চ্যাসরবঞ্জং। এ সসফায দাবয়সত্ব বমবন থাকসফন িাঁসক হসি হসফ
অরযাউন্ডায সকননা িাঁসক সকর সসফা সম্পসকি বযস্কায ধাযণা যাখসি হসফ। এছাোও িাঁসক সকর সসফা প্রদাসনয দ্ধবি ও
প্রসয়াজনীয় কাগজত্র সম্পসকি জানসি হসফ। িদুপুবয িাঁসক সকর সসফায দাবয়সত্ব বনসয়াবজি ব্যবক্তফসগযি সাসথ সাফ িক্ষবণক
সমাগাসমাগ যাখসি হসফ। িাই অত্র দপ্তসযয ওয়ানস্ট রাইসেবয সসফা সকসন্দ্রয সাসথ অন্যান্য সসফা প্রদান সকসন্দ্রয সাসথ
ইন্টাযকসভয প্রসয়াজন হসি াসয। উসয উসেবখি চ্যাসরঞ্জ সভাকাসফরা কযায জন্য ১-২জন কভিকিিা-কভিচ্াযীসক
সসযকভবাসফ প্রস্তুি কযা হসফ। সযাসবয অবপস প্রধাসনয িত্বাফধাসন এ কভিকিিা-কভিচ্াযীসক প্রবক্ষণ বদসয় সসবাসফ প্রস্তুি
কযা হসফ। অত্র সকসন্দ্র সাফ িক্ষবণক বনযবফবছন্ন ইন্টাযসনট সসফা যাখাও একটি চ্যাসরঞ্জ। সাফ িক্ষবণক বনযবফবছন্ন ইন্টাযসনট এয
ব্যফস্থাও কযা হসফ।

৭। সসফাটিয প্রচ্াযণা ও সটকসইকযসণয কভিবযকল্পনা এফং িা ফাস্তফায়সন গৃহীি ব্যফস্থাসমূহ
সসফা দুসটায প্রসসস ম্যা ও বনয়ভাফরী বডবজটার প্যানা ব্যানায কসয সসফা প্রদান সকসন্দ্র ঝুবরসয় যাখা হসফ। এ সংক্রান্ত
প্রসয়াজনীয় বরপসরট ও সপটকব বিচ্াট ি তিযী কযা হসফ। বরপসরটগুসরা নতুন ও পুযািন সদস্যসদয ভাসঝ বফিযণ কযা
হসফ। এফং সপটকব বিচ্াট িগুসরা দাপ্তবযক সপসবুক সজ ও ওসয়ফসাট িাসর স্থায়ীবাসফ বফজ্ঞান কণ িাসয সদয়া থাকসফ।
িাছাোও এদুটি সসফা স্থায়ীবাসফ সংযক্ষণ কযায জন্য সকর সসফায একটি মূবিি ম্যানুয়ার তিযী কযা হসফ। সমটি ববফষ্যসি
সম সকউ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত হসর সহসজই িা যপ্ত কসয সসফা চ্রভান যাখসি াযসফ।
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