
 

 ঝঝনাইদ জজরা সরকারর গণগ্রন্থাগাররর ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ১ম ত্রৈমারসক প্ররিরেদন 

  (জকৌরগত উরেশ্য) 

নং গ্রন্থাগারযয নাভ 

[১.১.১] াঠক 

উঝিঝতয  (াজায) 

[১.২.১] জযপারযন্স 

াঠক উঝিঝতয 

(াজায) 

[১.৩.১] অনুষ্ঠান 

(ংখ্যা) 

[১.৪.১] অনুষ্ঠারন 

অংগ্রণকাযী 

(াজায) 

 [১.৫.১] দয দপ্তয 

রত প্রাপ্ত পুস্তক 

(াজায) 

[১.৫.২] ঝফঝধ 

জভাতারফক  পুস্তক 

ঝিতকযণ 

(াজায) 

[১.৬.১] জাতীয় 

গ্রন্থাগায ঝদফ 

উদ্যান (তাঝযখ) 

মন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন রক্ষ্যভাত্রা অজথন 

১ 
জেলা সরকারর 

গণগ্রন্থাগার, রিনাইদহ 
৩৭.৪০ ০ ৮.৩০ ০ ৮ ১ ০.৩০ ০.০৭৪ ১.২০ ০ ১.০০ ০.১০ 

৫ 

জেব্রুয়ারর 

২০২১ 

- 

জকারিড-১৯ েরনি কাররণ 

১৮.০৩.২০২০ রিস্টাব্দ জেরক 

পাঠকরসো কার্ যক্রম েন্ধ োকায়  

পাঠক/ ব্যেহারকারী সম্পরকযি 

রেষয়গুরলার অেযন ০ জদখারনা 

হরয়রে। 

 

 

 

ঝঝনাইদ জজরা সরকারর গণগ্রন্থাগাররর ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ১ম ত্রৈমারসক প্ররিরেদন 

 (আফরিক জকৌরগত উরেশ্য) 

 

ক্রঝভ

ক নং 
গ্রন্থাগারযয নাভ 

[১.১.১] এঝএ’য কর ত্রত্রভাঝক 

প্ররিরেদন ওরয়েসাইরে প্রকারিি 

[১.১.২] এঝএ টিরভয ভাঝক 

বা অনুঝষ্ঠত 

[১.২.১] শুদ্ধাচার/উত্তম চচ যার রেষরয় 

অংিীেনরদর সরে মিরেরনময় সিা 

[১.৩.১] অরিরর্াগ প্ররিকার ব্যেস্থা 

রেষরয়  জসোগ্রহীিা /অংিীেনরদর 

অেরহিকরণ সিা  

[১.৪.১]  জসো প্রদান প্ররিশ্রুরি রেষরয় 

জসোগ্রহীিারদর অেরহিকরণ সিা 

[১.৫.১] িথ্য োিায়ন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত ত্রৈমারসক প্ররিরেদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপরের রনকে জপ্ররণ 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য 
রক্ষ্ভা

ত্রা 
অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য 

১ 
জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার 

রিনাইদহ 
৪ ১  ১২ ২  ৪ ১  ৪ ১  ৪ ১  ৪ ১  

 

 

 

 

 



-২- 

ঝঝনাইদ জজরা সরকারর গণগ্রন্থাগাররর ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ১ম ত্রৈমারসক প্ররিরেদন 

(আফরিক জকৌরগত উরেশ্য) 

 

ক্রঝভক

নং 
গ্রন্থাগারযয নাভ 

[২.১.১] ই-নঝথরত জনাট 

ঝনষ্পঝিকৃত 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উরদ্যাগ চালুকৃত 

[২.৩.১ ] প্ররিেক  কম যচাররর েন্য 

প্ররিেণ আরয়ারেি 

[২.৩.২] ১০ম জগ্রড ও িদুর্ধ্য প্ররিেক 

কম যচারীরক এরপএ রেষরয়  প্রদত্ত 

প্ররিেণ 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ থচাযীরক এঝএ ফাস্তফায়রনয 

জন্য প্ররনাদনা প্রদানকৃত 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য 
রক্ষ্

ভাত্রা 
অজথন মন্তব্য 

১ 
জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার 

রিনাইদহ 
৮০ ৮০  ১৫-২-২১ ০৭.০৯.২০ 

একটি ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন 

উরদ্যাগ চালু 

কযা রয়রছ 

৪০ ১৬ 

১ েন কম যকিযার 

১৬ ঘন্টা প্ররিেণ 

গ্রহণ (অরিদপ্তর 

কর্তযক আরয়ারেি) 

৫ -  ১ -  

 

ঝঝনাইদ জজরা সরকারর গণগ্রন্থাগাররর ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ১ম ত্রৈমারসক প্ররিরেদন 

(আফরিক জকৌরগত উরেশ্য) 

 

নং গ্রন্থাগারযয নাভ 

[৩.১.১] ক্রয় ঝযকল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পাঝদত 

[৩.২.১] ফাঝল থক উন্নয়ন কভ থসূঝচ 

(এঝডঝ)/ফারজট ফাস্তফায়ন 

[৩.৩.১] অঝডট আঝি ঝনষ্পঝিকৃত 

 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি স্থাের ও অস্থাের 

সম্পরত্তর িারলকা মন্ত্রণালয়/রেিারগ জপ্রররি 

 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন মন্তব্য 

১ 
জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার 

রিনাইদহ 
১০০ ০ - ১০০ ২৮ 

োরেে 

োস্তোরয়ি 
৫০ - 

অরডে 

আপরত্ত নাই 
১৫-১২-২০ ১০-১০-২০ 

অরিদপ্তর ও 

রেিাগীয় কার্ যালরয় 

জপ্ররণ করা হরয়রে। 

 

 

 

 

 


