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২. সুলাসন ও সংস্কারমূক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (১) 

বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী ও এর বনয়ন্ত্রনাধীন ৭ ক্ষজার ২০২১-২০২২ অথ মিছনরর  

এবএ চুবির ের্াত্রা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌল  ৪থ ম ত্রত্রর্াবসক (এবি-জুন) ২০২২ বিভাগীয় সমবিত অগ্রগবত প্রতিববদন 

 
ক্রবর্

কনং 

গ্রন্থাগানরর নার্ ১.১ননতিকিাকতম

টিসভাআনয়াজন 

১.২ 

ননতিকিাকতমটির 

সভারতসদ্ধান্তবাস্ত

বায়ন 

১.৩ 

সুলাসনপ্রতিষ্ঠারতন

তমত্তঅংলীজবনর 

(stakehold

ers) 

অংলগ্রহবেসভা 

১.৪ শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত িবলেণ 

আনয়াজন 

১.৫ কম ম-

পতরববলউন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যতবতিঅনুসরে/টি

ওএন্ডইভুক্তঅবকবজা

মাামাতবনষ্টকরে/

পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিাবৃতদ্ধইিযাতদ 

১.৬জািীয়শুদ্ধাচারবকৌলকম ম-

পতরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নৈমাতসকপতরবীক্ষেপ্রতিববদনদপ্তর

/সংস্থায় দাতি ও স্ব স্ব 

ওনয়িসাইনে আনাডকরণ 

১.৭ শুদ্ধাচার 

পুরস্কার িদান এিং 

পুরস্কারিাপ্তনদর 

তাবকা 

ওনয়িসাইনে িকাল 

২.১ 

র্ন্তব্য 

েযর্া

ত্রা 
অজমন েযর্া

ত্রা 
অজমন েযর্া

ত্রা 
অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্া

ত্রা 
অজমন 

১ বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী। 

 ১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ 

অতিদপ্তর কর্তমক 

বাস্তবাতয়ি 

১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি 

অতিদপ্তর কর্তমক 

বাস্তবাতয়ি 

 

 

 

২ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, বসরাজগঞ্জ। 

 ১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

 

 

৩ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, জয়পুরহাে। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

 
 

৪ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

  

৫ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নানোর। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

 
 

৬ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, িগুড়া। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

  

৭ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, ািনা। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ ১ ১ ২৫-০৬-২২ অতজমি  

  

৮ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, চাঁাইনিািগঞ্জ। 

 

১ ১ ১০০ ৮৫ ১ ১ ১ ১ ৩১-০৬-২২ অতজমি  
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ক্রবর্ক

নং 

গ্রন্থাগানরর নার্ ২.১  

 ২০২১-২২ 

অর্ মবছবররক্রয়-

পতরকল্পনাওবয়বসাইবে

প্রকাল 

৩. শুদ্ধাচার সংতিষ্ট এবং দূেীতি প্রতিবরাবি সহায়ক অন্যান্য কায মক্রম   

৩.১তসতস কযাবমরার সংখ্যা বৃতদ্ধ 

১) রাজলাহী তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

২) তসরাজগঞ্জ তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

৩) জয়পুরহাে তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

৪) নওগাঁ তচৈাংকন প্রতিবযাতগিা 

৫) নাবোর েহ বৃতদ্ধ 

৬) বগুড়া -পতরচয়পৈ 

৭) পাবনা তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

৮) চাপাঁইনবাবগঞ্জ তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

৩.২  

১) রাজলাহী-ওয়ানস্টপ াইবেতর 

সাতভ মস-কাম-তরবসপলন ডেস্ক চালুকরে 

 ও কযাবমরার সংখ্যাবৃতদ্ধ 

২) তসরাজগঞ্জ- ডোবকন চালু 

৩) জয়পুরহাে- ডোবকন চালু 

৪) নওগাঁ-তনবদ মতলকা প্রেয়ন 

৫) নাবোর- অনাইন করে 

৬) বগুড়া -ডেতেকরে করা 

৭) পাবনা- তরবসপলন ডেস্ক 

৮) চাপাঁইনবাবগঞ্জ- তরবসপলন ডেস্ক 

৩.৩ 

১) রাজলাহী-পাঠকবদর জন্য 

মসতজদ সংস্কার করে 

২) তসরাজগঞ্জ- েহ বৃতদ্ধ 

৩) জয়পুরহাে- গ্যাবরজ তনম মাে 

৪) নওগাঁ-ডোবকন চালু 

৫) নাবোর- তনবদ মতলকা  

৬) বগুড়া -ডোবকন চালু 

৭) পাবনা- নামাবজর স্থ্ান চালু 

৮) চাপাঁইনবাবগঞ্জ- জায়নামাবজর 

ব্যবস্থ্া করা। 

৩.৪  

প্রতিবযাতগিা সমূবহর ডনাটিল, 

ফাফ ও পুরস্কার প্রদাবনর ছতব 

ইিযাতদ িথ্য দাপ্ততরক 

ওবয়ববপাে মা ও সামাতজক 

ডযাগাবযাগ মাধ্যবম প্রচার 

৪) নওগাঁ- েহ বৃতদ্ধ 

৫) নাবোর-পাঠক হাতজরা স্বাক্ষর 

তনতিি করে 

৬) বগুড়া- েহ বৃতদ্ধ 

৩.৫ 

গ্রন্থাগাবরর আসবাবপৈ এবং 

কতিউোর ডরতজস্টার 

হানাগাদ করে ও এসমস্ত 

সিদ মাতকমংকরে 

৪) নওগাঁ- তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

৫) নাবোর-কম মকিমা হাতজরা 

স্বাক্ষর তনতিি করে 

৬) বগুড়া- তসতস কযাবমরা বৃতদ্ধ 

র্ন্তব্য 

েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন 

১ 

বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, 

রাজলাহী। 

 

২৫.৫.২২ অতজমি ১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

২ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, বসরাজগঞ্জ। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

৩ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, জয়পুরহাে। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

৪ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

৫ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নানোর। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩০-০৬-২২ অতজমি  

৬ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, িগুড়া। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

৭ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, ািনা। 

 
২৫.৫.২২ 

অতজমি 
১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩১-১২-২১ অতজমি  

৮ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, চাঁাইনিািগঞ্জ। 

 

২৫.৫.২২ 
অতজমি 

১ ১ - - ৩০-০৬-২২ অতজমি ১০০% ১০০% ৩০-০৬-২২ অতজমি  

 

 

 

স্বাক্ষরিত/০৩-০৭-২০২২ 

(ম া:  াসুদ িানা) 

সহকািী পরিচালক 

রিভাগীয় সিকারি গণগ্রন্থাগাি, িাজশাহী। 

ম ান ০২৫৮৮৮৫৭৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 

 


