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২. সুলাসন ও সংস্কারমূক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (১) 

বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী ও এর বনয়ন্ত্রনাধীন ৭ ক্ষজার ২০২২-২০২৩ অথ মিছনরর  

এবএ চুবির ের্াত্রা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌল  ১র্ ত্রত্রর্াবসক (জুাই-ক্ষসনেম্বর) ২০২২ বিভাগীয় সমবিত অগ্রগবত প্রতিবেদন 

ক্রবর্ক

নং 

গ্রন্থাগানরর নার্ ১.১ ননতিকিা কতিটি 

সভা আনয়াজন 

১.২ ননতিকিা কতিটির 

সভার তসদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার 

তনতিত্তঅংশীজবনর 

(stakeholder) 

অংশগ্রহবেসভা 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রবলেণ আনয়াজন 

১.৫ কি ম-পতরবেশউন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যতেতি 

অনুসরে/টিওএন্ডইভুক্ত অবকবজা 

িালািাল তেনষ্টকরে/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিাবৃতদ্ধইিযাতদ 

২.১ ২০২২-২৩ 

অথ মিছনরর ক্রয় 

বরকল্পনা ওনয়িসাইনে 

প্রকাল 

 

র্ন্তব্য 

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

১ বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী। 

 ১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ 

অতিদপ্তর কর্তমক 

োস্তোতয়ি 

৩১-১২-২২ 

৩০-০৬-২৩ 

সিয় অতিক্রান্ত 

হয়তন 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত  

২ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, বসরাজগঞ্জ। 

 ১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 
৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত  

৩ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, জয়পুরহাে। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত  

৪ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত 

 

৫ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নানোর। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত  

৬ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, িগুড়া। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত 

 

৭ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, ািনা। 

 
১ ১ ১০০ ১০০ ১ ১ -- -- 

৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত 

 

৮ ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, চাঁাইনিািগঞ্জ। 

 

১ ১ ১০০ ৮৫ ১ ১ -- -- 
৩০-০৮-

২২ 
প্রকাশিত 
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নং ৩.১ সসো প্রদাবনর সেবে 

সরতজস্টাবর প্রবদয় সসোর তেেরে ও 

সসোগ্রহীিার িিািি সংরেে 

৩.২  গ্রন্থাগারে ক্রয়কৃত দৈশিক পশিকাে 

তাশিকা নিাটিি ন ার্ ড ও ওরয় সাইরে 

প্রকাি 

৩.৩ পাঠকরে নুতি সৈস্যরৈে চাঁৈা 

ও পুোতি সৈস্যরৈে ি ায়িকৃত চাঁৈা 

শিয়শিত ব্াাংরক প্রৈাি 

৩.৪ শসশস কযারিো, অিিাইি শসরেি এ াং 

দ দ্যযশতক ব্ স্থা সচি ও সাংেেণ 

র্ন্তব্য 

েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন েযর্াত্রা অজমন 

১ 
বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজলাহী। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

২ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, বসরাজগঞ্জ। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৩ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, জয়পুরহাে। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৪ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৫ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, নানোর। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৬ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, িগুড়া। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৭ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, ািনা। 

 
১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

৮ 
ক্ষজা সরকাবর গণগ্রন্থাগার, চাঁাইনিািগঞ্জ। 

 

১০০ ১০০ ৩০-০৯-২০২২ অতজমি ৩০-০৬-২২ - ৩০-০৬-২৩ সিয় অতিক্রান্ত হয়তন 

 

 

 

৩০-০৯-২০২২ 

(সিা: িাসুদ রানা) 

সহকারী পতরচালক 

তেভাগীয় সরকাতর গেগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

  

 


