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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 
 

তটিদজন চার্ টায 

(নাগতযক নদ) 

 

১. ভবন ও ভভন   

ভভনঃ জ্ঞান ভনস্ক অলরাভিত ভাজ। 

ভবনঃ জজরায ভগ্র জনল াষ্ঠীলি ভফজ্ঞান ও তথ্য প্রমৄভি ভবভিি সুভফধাভদ ম্বভরত ভয়-াশ্রয়ী াঠিলফা ও তথ্যলফা প্রদালনয ভাধ্যলভ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভফিভত ও মৃদ্ধিযণ। 

২. জফা প্রদালনয প্রভতশ্রুভত  

২.১না ভযি জফা 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ক্রতভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান 

দফ টাচ্চ ভয় 

 প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফদন পভ ট 

প্রাতপ্তস্থান 

 

 

সফামূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত(মতদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ টকতটায দফী, রুভ নাং, 

সজরা/উদজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরদপান ও 

ইদভইর 

উর্ধ্টতন 

কভ টকতটায দফী, রুভ নাং, 

সজরা/উদজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরদপান ও 

ইদভইর 

ভন্তব্য 

1.  াঠিলফা তাৎক্ষভণি  াঠিলক্ষ প্রলফলয ভয় 

চাভদাকৃত তথ্য ভদলয় 

তাৎক্ষভণি াঠি জযভজস্ট্রালয 

নাভ এভি িযলত লফ। 

াঠিলক্ষ প্রলফলয 

ভযললন াঠি 

জযভজস্ট্রায যভক্ষত 

যলয়লে। 

 

তফনামূদল্য 

সভাোঃ াভীভ খান, রাইদেতয 

এযাতট্যান্ট, সভাফাোঃ 

০১৭১২-৪৭০০৬৬ 

সর্তরদপানোঃ ০৭২১-

৭৭২৬৩৪  ইদভইরোঃ 

shamimdpl54@gmai

l.com 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail

.com 
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2.  জযপালযন্স জফা তাৎক্ষভণি াঠিলক্ষ প্রলফলয ভয় 

চাভদাকৃত তথ্য ভদলয় 

তাৎক্ষভণি াঠি জযভজস্ট্রালয 

নাভ এভি িযলত লফ। 

াঠিলক্ষ প্রলফলয 

ভযললন াঠি 

জযভজস্ট্রায যভক্ষত 

যলয়লে। 

তফনামূদল্য ” ” 

 

3.  ফআ ধায জফা 

(এিিারীন 

ফ বচ্চ ২ টি ফআ)  

২ (দুআ) 

িাম বভদফ  

১. দস্য ওয়ায জন্য পূযণকৃত 

অলফদন পযভ 

২. জাতীয় ভযচয়ত্র/জন্ম নদ 

এয নুভরভ 

৩. ভা/ফাফায জাতীয় 

ভযচয়লত্রয িভ 

াঠিলক্ষ প্রলফলয 

ভযললন রাআলেভয 

এযাভট্যান্ট/ াঠিক্ষ 

িাযীয িালে 

 

তনদনাক্ত মূল্য দস্য 

ওয়া স্বাদদে 

পদভ টয মূল্য ১০ র্াকা, 

এফাং সপযতদমাগ্য 

জাভানত 

২০০/৩০০/৫০০ র্াকা 

ম  োঃ সাদর যানা 

াঠকে কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৬৩১৮৪৪১ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.

com 

” 

 

4.  পল ািভ জফা তাৎক্ষভণি পল ািভ িন বায  পল ািভ িন বায  তনধ টাতযত মূল্য প্রদান 

স্বাদদে 

তভতয আরী 

ইদরকতিতয়ান 

০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

ইদভইরোঃ 

rajshahidpl@gmail.

com 

” 

পদর্াক

ত 

সভতন 

চর 

থাকা 

াদদে 

5.  আন্টাযলন  জফা তাৎক্ষভণি আন্টাযলন  িন বায  আন্টাযলন  িন বায  ২০০ র্াকায় 

ফাৎতযক দস্যদ 

গ্রণ স্বাদদে  

সভায়াদেভ সাদন 

বুকর্ টায 

০৭২১-৭৭২৬৩৪ ইদভইরোঃ 

rajshahidpl@gmail.

com 

” 

 

 

 

6.  গ্রন্থা ায 

ম্পভিবত 

তথ্যাভদ প্রদান 

তাৎক্ষভণি ভফবা ীয় যিাভয  ণগ্রন্থা ায, 

যাজাী 

ম  োঃ জাতকয সাদন 

সযপাদযন্স কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৮৭০৯৪৯২ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gm

ail.com 

তফনামূদল্য 

ম  োঃ জাতকয সাদন 

সযপাদযন্স কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৮৭০৯৪৯২ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gma

il.com 

” 

 

7.  ম্প্রাযণমূি 

জফা 

(প্রভতলমাভ তা 

ও ন্যান্য) 

প্রভতলমাভ তায 

ভফজ্ঞভিলত 

প্রদি ভনধ বাভযত 

ভয়ীভা 

ভফজ্ঞভিলত চাভদাকৃত তথ্য 

প্রভতলমাভ তায অআল ভ 

ম  োঃ জাতকয সাদন 

সযপাদযন্স কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৮৭০৯৪৯২ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gm

ail.com 

তফনামূদল্য 

ম  োঃ জাতকয সাদন 

সযপাদযন্স কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৮৭০৯৪৯২ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gma

il.com 

” 

 

8.  ফআ াঠ অগ্র 

সৃভিয জন্য 

ফ বচ্চ ১০ 

(দ) ভদন  

ভফবা ীয় যিাভয  ণগ্রন্থা ায, 

যাজাী 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক তফনামূদল্য 
ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক ” 
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পুস্তি প্রদ বনী, 

পুস্তি অড্ডা, 

পুস্তি 

অলরাচনা 

আতযাভদ 

জভাফাঃ ০১৭১৪-

৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gma

il.com 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.

com 

9.  সফযকাতয 

াঠাগায 

তনফন্ধন াংক্রান্ত 

ফ বচ্চ ১৫ 

(দ) ভদন  

সফযকাতয াঠাগায তনফন্ধন 

পভ ট, সচকতরস্ট ও াঠাগায 

াংতিষ্ট চাতদাকৃত কাগজত্র 

আদফদন 

সভাাোঃ ভাফুজা খাতুন, 

াঠকে কাযী 

 সর্তরদপানোঃ ০৭২১-

৭৭২৬৩৪  ইদভইরোঃ 

rajshahidpl@gma

il.com 

তফনামূদল্য 

ম  স োঃ   হফুজ  খ তুন 

াঠকে কাযী 

জভাফাঃ ০১৭৭৯-৪০৭০১৬ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.

com 

” 

 

10.  তশু াঠকে 

সফা 

তাৎক্ষভণি  াঠিলক্ষ প্রলফলয ভয় 

চাভদাকৃত তথ্য ভদলয় 

তাৎক্ষভণি াঠি জযভজস্ট্রালয 

নাভ এভি িযলত লফ। 

াঠিলক্ষ প্রলফলয 

ভযললন াঠি 

জযভজস্ট্রায যভক্ষত 

যলয়লে। 

 

তফনামূদল্য 

ম  োঃ নূয নফী 

রাইদেতয কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৫-৩৫৯৫৪৩ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gma

il.com 

” 

 

11.  পুস্তক/তত্রকা 

অনুন্ধান সফা 

তাৎক্ষভণি  তনতদ টষ্ট পুস্তদকয চাতদা তনতদ টষ্ট পুস্তক/তত্রকায 

চাতদা সভীতখকবাদফ ফ 

তরতখত আকাদয তদদত 

দফ 

 

তফনামূদল্য 

ম  োঃ সভায়াদেভ আরী 

বুকর্ টায 

জভাফাঃ ০১৭২৩-৪৩৮৩৩৭ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

zakirdpl64@gma

il.com 

সভাোঃ াভীভ খান, 

রাইদেতয এযাতট্যান্ট, 

সভাফাোঃ ০১৭১২-৪৭০০৬৬ 

সর্তরদপানোঃ ০৭২১-

৭৭২৬৩৪  ইদভইরোঃ 

shamimdpl54@gmai

l.com 

 

 

২.২ প্রাভতষ্ঠাভনি জফা  

ক্র 

নং 

জফায নাভ জফা প্রদালনয দ্ধভত প্রলয়াজনীয় িা জত্র 

এফং প্রাভিস্থান  

জফায মূল্য 

এফং 

ভযলাধ 

দ্ধভত  

জফা প্রদালনয 

ভয়ীভা  

দাভয়ত্বপ্রাি িভ বিতবা 

(নাভ, দফী ও আ-জভআর)  

উর্ধ্টতনকভ টকতটায দফী, রুভ নাং, 

সজরা/উদজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

01.  অবযন্তযীন প্রান ও 

তাফ, কর প্রকায ছুটি 

প্রান াখা, তফবাগীয় 

যকাতয গণগ্রন্থাগায, 

প্রান াখা, তফবাগীয় 

যকাতয গণগ্রন্থাগায, 

যকাতয 

তফতধ 

যকায 

তনধ টাতযত 

ম  োঃ সাযাফ আরী 

াঠকে কাযী 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
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এফাং কভ টকতটা-কভ টচাযী 

াংক্রান্ত 

যাজাী যাজাী অনুযণ 

কদয 

ভয়ীভা জভাফাঃ ০১৭২৬-১১৬৫৬৪ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

msohrabali2018@gmail.com 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

0২ ভপস্বর সফা (তফবাগ 

অধীনস্ত সজরা/উদজরা 

কযাতয গণগ্রন্থাগায 

াংক্রান্ত ভন্বয় সফা) 

প্রান, আতথ টক, তফতধ-

তফধান, প্রদয়াজনীয় পভ ট 

ও তনদ টনা সফা 

ভফবা ীয় যিাভয 

 ণগ্রন্থা ায, যাজাী 

যকাতয 

তফতধ 

অনুযণ 

কদয 

যকাতয তফতধ 

অনুযণ কদয 

ম  স োঃ   হফুজ  খ তুন 

াঠকে কাযী 

জভাফাঃ ০১৭৭৯-৪০৭০১৬ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

0৩ জজরা, উলজরা এফং 

প্রতযন্ত ঞ্চলরয জফযিাভয 

াঠা াযসূভলয 

তাভরিাভুভিিযণ 

নীভতভারা নুমায়ী 

ভফবা ীয় যিাভয 

 ণগ্রন্থা ায, যাজাী-

জত অলফদলনয জপ্রভক্ষলত 

ভযদ বলনয ভাধ্যলভ  

সফযকাতয াঠাগায 

তনফন্ধন পভ ট, সচকতরস্ট 

ও াঠাগায াংতিষ্ট 

চাতদাকৃত 

কাগজত্র 

ভফনামূলল্য  ফ বচ্চ ১৫ (দ) 

ভদন  

ম  োঃ সাদর যানা 

াঠকে কাযী 

জভাফাঃ ০১৭১৬৩১৮৪৪১ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

 

৩. ভবলমা  প্রভতিায ব্যফস্থানা দ্ধভত (GRS) 

ক্রম ক নং কখন ম  গ য  গ করযেন  ক র স যে ম  গ য  গ করযেন মনষ্পমির স য়সী   ম  গ য  যগর ঠিক ন  

 ংভিি িভ বিতবা ভাধান 

ভদলত ব্যথ ব লর  

কাযী তযচারক 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

দফ টাচ্চ ১৫ (লনয) 

িাম বভদফ 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

জভাফাঃ 01714-460835 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

১ ত্র ভপ প্রধান ভাধান 

ভদলত ব্যথ ব লর  

ভযচারি (উভচফ) 

রাআলেভয, উন্নয়ন ও অআভটি এফং প্রান ও ভাফ) 

 ণগ্রন্থা ায ভধদিয  

জভাফাঃ 01671-118369 

জপানঃ 029670051 

আলভআরঃ moriumbegumkona@gmail.com 

ফ বচ্চ ১৫ (লনয) 

িাম বভদফ  

জভাো: ভভযয়ভ জফ ভ 

ভযচারি (উভচফ) 

রাআলেভয, উন্নয়ন ও অআভটি এফং প্রান ও ভাফ) 

 ণগ্রন্থা ায ভধদিয  

জভাফাঃ 01671-118369 

জপানঃ 029670051 

আলভআরঃ moriumbegumkona@gmail.com 

 

 

mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
mailto:chapai.dgpl@gmail.com
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৪. অনায িালে অভালদয প্রতযাা   

ক্রভভি নং প্রভতশ্রুত/ িাভিত জফা প্রাভিয রলক্ষয িযনীয় 

১  ণগ্রন্থা ায ব্যফালযয ির প্রিায ভনয়ভ ও ভনলদ বাফরীয প্রভত শ্রদ্ধাীর লয় জফা গ্রণ িরুন  

২ ির জফায ভফযীলত যিায ভনধ বাভযত তবপূযণ িলয জফা গ্রণ িরুন  

৩ অনায উিভ ব্যফায প্রদ বলনয ভাধ্যলভ জফা প্রদানিাযীলি উিভ জফা প্রদালন উদ্বুদ্ধ িরুন  

৪ গ্রন্থা ায চিলযয ভযলফ ভযস্কায ভযেন্ন যাখলত ভয়রা জপরা জথলি ভফযত থাকুন  

৫ াঠিলক্ষ ফস্থানিারীন ভলয় ফ বদা ভনলজ ভনযফতা ফজায় যাখুন ও ন্যলি ভনযফতা ফজায় যাখলত উৎাভত িরুন 

৬ গ্রন্থা ায চত্বলয/অভিনায় ধুভান িযা ম্পূণ বরূল ভনভলদ্ধ, তা মথামথবালফ জভলন চলুন 

 

 

 

 

 

 

ফ টদল ারনাগাদ কযা দয়দ োঃ 30-09-২০২১ 

 

30-09-2021 

ম  োঃ ভাসুদ যানা 

কাযী তযচারক 

জভাফাঃ ০১৭১৪-৪৬০৮৩৫ 

সপানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

mailto:chapai.dgpl@gmail.com

