
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, তঝনাইদ 

http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd 

 

জফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

 

১. তবন  তভন 

  

তবন: জ্ঞানভনস্ক আদরাতকত ভাজ। 

  

তভন: ভগ্র জনদগাষ্ঠীদক তফজ্ঞান  আধুতনক তথ্যপ্রমৄতিতবতিক সুতফধাতদ-ম্বতরত ভয়-াশ্রয়ী াঠকদফা  তথ্যদফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ জ্ঞান  প্রজ্ঞায় তফকতত   মৃদ্ধকযণ । 

 

 ২. প্রততশ্রুত জফামূঃ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রতভক 

নাং 
জফায নাভ জফা প্রদাদনয দফ বাচ্চ ভয় প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফ

দন পযভ 

প্রাতপ্তস্থান 

জফামূল্য এফাং 

তযদাধ দ্ধতত 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবায দতফ 

/অতপতয়ার জেতরদপান  

ইদভইর 

ঊর্ধ্বতন কভ বকতবায দতফ 

/অতপতয়ার জেতরদপান  

ইদভইর 

২.১ নাগতযক জফা 

০১ াঠক জফা 

প্রদতেক কভ বতদফ কার 

১০:০০ ো জথদক ন্ধ্ো 

০৬:০০ ো ম বন্ত 

ফই, ত্র-তত্রকা  

াভতয়কী 

তনধ বাতযত 

াঠকক্ষ 
তফনামূদল্য 

রাইদেতযয়ান, জজরা যকাতয 

গণগ্রন্থাগায, তঝনাইদ। 

জপান. ০৪৫১-৬৩৩৮৮ 

ইদভইর: 

librarian.dgpljhenaid

ah@gmail.com 

তপ্রতিার রাইদেতযয়ান-কাভ 

উতযচারক তফবাগীয় যকাতয 

গণগ্রন্থাগায, যয়যা, খুরনা। 

জপান. ০৪১-৭৬১১০৪ 

ইদভইর: 

publiclibrarykhulna@gma

il.com 

 

০২ 

 

জযপাদযি 

জফা 

 

-ঐ- 

 

জযপাদযি াভগ্রী 

 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

দপ্তদযয নাভ : জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, তঝনাইদ। 

অতধদপ্তয : গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয, াফাগ, ঢাকা। 

ভন্ত্রণারয় : াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ তচফারয়, ঢাকা। 

কভ বতদফ : প্রতত তনফায জথদক  বুধফায (যকাতয ছুটিয তদন ব্যতীত) 

াপ্তাতক ছুটি : বৃস্পততফায  শুক্রফায 

দাপ্ততযক ভয় : পূফ বাহ্ন ১০:০০ ো জথদক অযাহ্ন ০৬:০০ ো  

*যকাতয তনদদ ব জভাতাদফক ভয়সূতচ তযফতবন দত াদয। 



 

০৩ 

ফই ধায জফা 

(এককারীন 

দফ বাচ্চ ২টি 

ফই) 

গ্রন্থাগাদযয দস্যদদয ফই 

ধায জদয়া  জভা জনয়া। 

আগ্রী াঠকগণদক দস্য 

পযভ প্রদান কযা য়। তাঁযা 

তা পূযণ কদয দাতির 

কযদর যফতী ততন 

কাম বতদফদয ভদধ্য দস্য 

কযা য়। 

 

১. আদফদন পযভ 

২. দস্য নীততভারা 
-ঐ- 

গ্রন্থাগাদযয দস্য 

য়ায পযভ এয 

মূল্য =১০.০০/- 

দস্য নফায়ন তপ 

=২৫.০০/-(ফাতল বক) 

জাভানদতয ায 

তশু= ২০০/- 

ছাত্র-ছাত্রী= ৩০০/- 

ফ বাধাযণ= ৫০০/- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

০৪ 

পদোকত 

জফা 

প্রদতেক কভ বতদফ কার 

১০:০০ ো জথদক ন্ধ্ো 

০৬:০০ ো ম বন্ত 

াঠকদদয চাতদা 

অনুমায়ী াঠাভগ্রী 

পদোকত। 

 

পদোকত কক্ষ 

প্রতত পৃষ্ঠা ১.০০ 

(এক) োকা াদয। 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

 

 

০৫ 

ইন্টাযদনে 

জফা 

 

গ্রন্থাগাদয আগত ফ বাধাযণ 

প্রদতেক কভ বতদফ কার 

১০:০০ ো জথদক ন্ধ্ো 

০৬:০০ ো ম বন্ত 

 

- 

 

াংতিষ্ট 

ইন্টাযদনে 

জফাকক্ষ 

 

তফনামূদল্য 

 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

০৬ 

গণগ্রন্থাগায 

ম্পতকবত 

তথ্যাতদ প্রদান 

 

-ঐ- 

 

http://publiclibrary.j

henaidah.gov.bd 

 

 

তনধ বাতযত 

াঠকক্ষ 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

০৭ 

ম্প্রাযণমূর

ক জফা 

(Extention 

Service) 

তফজ্ঞতপ্ত প্রচাদযয য জথদক 

দুই ভা। 

তফতবন্ন তদফ উরদক্ষ 

যচনা, ফইাঠ,াদতয 

সুন্দয জরিা,  আবৃৃ্তি 

তচত্রাাংকন প্রততদমাতগতা 

 পুস্তক প্রদ বনী 

আদয়াজন কযা য়। 

তফজ্ঞতপ্তদত প্রচাতযত 

তনদদ বনা জভাতাদফক 

 

তনধ বাতযত 

াঠকক্ষ/ 

publiclibrary.j

henaidah.gov.

bd 

 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনক/দাপ্ততযক জফা 

 

০১ 

জফযকাতয 

গণগ্রন্থাগায 

তাতরকা-

ভুিকযণ 

তনধ বাতযত পযভ/জচকতরস্ট 

অনুমায়ী াংতিষ্ট গ্রন্থাগাদযয 

আদফদদনয জপ্রতক্ষদত 

তযদ বন  আদফদদনয য 

জথদক ৩০ (তত্র) কভ বতদফ 

 

 

তনধ বাতযত 

পযভ/জচকতরস্ট 

অনুমায়ী 

জজরা যকাতয 

গণগ্রন্থাগায, 

তঝনাইদ। 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd/
http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd/
http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd/
http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd/
http://publiclibrary.jhenaidah.gov.bd/


২.৩ অবেন্তযীণ জফা 

০১ অতজবত ছুটি 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষদত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ষ/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

০২ 

অতজবত ছুটি 

(ফত: 

ফাাংরাদদ) 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষদত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ষ/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

০৩ 
শ্রাতন্ত  

তফদনাদন ছুটি 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষজত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ষ/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

০৪ উচ্চতয জগ্রড 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষদত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ষ/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

০৫ 
চাকতয 

স্থায়ীকযণ 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষদত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ল/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

০৬ 

াধাযণ 

বতফষ্য 

ততফর দত 

অতগ্রভ ভঞ্জুযী 

৭ (াত) কভ বতদফ 

(প্রদমাজে জক্ষদত্র তফবাগীয়/ 

দযদপ্তদয জপ্রযণ) 

কভ বকতবা/কভ বচাতযগদণয 

আদফদনত্র (প্রদমাজে 

জক্ষদত্র তনধ বাতযত পযভ 

 কাগজত্র) 

অতপ কক্ষ/ 

(forms.gov.bd) 
-ঐ- -ঐ- -ঐ- 

 

 

২২.১১.২০২০ 

রাইদেতযয়ান 

জজরা যকাতয গণগ্রন্থাগায, তঝনাইদ। 

জপান. ০৪৫১-৬৩৩৮৮ 

ইদভইর: librarian.dgpljhenaidah@gmail.com 

mailto:librarian.dgpljhenaidah@gmail.com

