
 ঝঝনাইদ জজরা যকারয গণগ্রন্থাগারযয ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ২য় ত্রৈভারক (অরটাফয-রডরম্বয) প্ররিরফদন 

  (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 

উদমান (তাঝযখ) 

ভন্তব্য 

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

১ 
জেরা যকারয 

গণগ্রন্থাগায, রিনাইদ 
৩৭.৪০ ০ ৮.৩০ ০ ৮ 

 

১ 

 

০.৩০ 

 

০.০৫২ 

 

১.২০ ১.২০২ ১.০০ 

 

০.৫০ 

 

 

৫ 

জপব্রুয়ারয 

২০২১ 

- 

১। জকারবড-১৯ েরনি কাযরণ 

াঠকরফা কাম যক্রভ ফন্ধ থাকায়  

াঠক/ ব্যফাযকাযী ম্পরকযি 

রফলয়গুররায অেযন ০ জদখারনা 

রয়রে। 

২। এখন ম যন্ত জভাট ২টি অনুষ্ঠান 

ম্পন্ন কযা রয়রে মায ফ যরভাট 

অংগ্রণকাযী ১২৬ েন।  

৩। এখন ম যন্ত ফ যরভাট রফরধ 

জভািারফক পুস্তক রিিকযণ 

৬০০ টি। 

 

 

ঝঝনাইদ জজরা যকারয গণগ্রন্থাগারযয ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ২য় ত্রৈভারক (অরটাফয-রডরম্বয) প্ররিরফদন   

(আফরিক জকৌরগত উরেশ্য) 

ক্রঝভ

ক নং 
গ্রন্থাগারযয নাভ 

[১.১.১] এঝএ’য কর ত্রত্রভাঝক 

প্ররিরফদন ওরয়ফাইরট প্রকারি 

[১.১.২] এঝএ টিরভয ভাঝক 

বা অনুঝষ্ঠত 

[১.২.১] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ যায রফলরয় 

অংীেনরদয রে ভিরফরনভয় বা 

[১.৩.১] অরবরমাগ প্ররিকায ব্যফস্থা 

রফলরয়  জফাগ্রীিা /অংীেনরদয 

অফরিকযণ বা  

[১.৪.১]  জফা প্রদান প্ররিশ্রুরি রফলরয় 

জফাগ্রীিারদয অফরিকযণ বা 

[১.৫.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত ত্রৈভারক প্ররিজফদন উর্ধ্যিন 

কর্তযরেয রনকট জপ্রযণ 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য 
রক্ষ্ভা

ত্রা 
অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য 

১ 
জেরা যকারয গণগ্রন্থাগায 

রিনাইদ 
৪ 

 

১ 

 

ফ যরভাট ২ 

টি 

প্ররিরফদন 

ওরয়ফাই

জট প্রকা 

কযা 

রয়রে। 

১২ 

 

৩ 

 

ফ যরভাট 

৫ টি 

বা 

কযা 

রয়রে। 

৪ 

 

১ 

 

ফ যরভাট ২ 

টি বা কযা 

রয়রে। 

৪ 

 

১ 

 

ফ যরভাট ২ 

টি বা কযা 

রয়রে। 

৪ 

 

১ 

 

ফ যরভাট ২ 

টি বা কযা 

রয়রে। 

৪ 

 

১ 

 

ফ যরভাট ২ টি 

প্ররিরফদন 

জপ্রযণ কযা 

রয়রে। 

 

 

 



-২- 
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(আফরিক জকৌরগত উরেশ্য) 

ক্রঝভক

নং 
গ্রন্থাগারযয নাভ 

[২.১.১] ই-নঝথরত জনাট 

ঝনষ্পঝিকৃত 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উরযাগ চালুকৃত 

[২.৩.১ ] প্ররিেক  কভ যচারযয েন্য 

প্ররেণ আরয়ারেি 

[২.৩.২] ১০ভ জগ্রড ও িদুর্ধ্য প্ররিেক 

কভ যচাযীরক এরএ রফলরয়  প্রদত্ত 

প্ররেণ 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ থচাযীরক এঝএ ফাস্তফায়রনয 

জন্য প্ররনাদনা প্রদানকৃত 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য 

১ 
জেরা যকারয গণগ্রন্থাগায 

রিনাইদ 
৮০ ৮০  ১৫-২-২১ - 

০৭.০৯.২০

একটি ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন 

উরযাগ চালু 

কযা রয়রছ 

৪০ ১৬ 

১ েন কভ যকিযায 

১৬ ঘন্টা প্ররেণ 

গ্রণ (অরধদপ্তয 

কর্তযক আরয়ারেি) 

৫ - 
অরধদপ্তয কর্তযক 

আরয়ারেি 
১ - 

অরধদপ্তয 

কর্তযক 

ফাস্তফারয়ি 

 

 

ঝঝনাইদ জজরা যকারয গণগ্রন্থাগারযয ২০২০-২০২১ অথ থফছরযয ফাঝল থক কভ থম্পাদন চুঝিয ২য় ত্রৈভারক (অরটাফয-রডরম্বয) প্ররিরফদন 

(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] ারনাগাদকৃি স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয িাররকা ভন্ত্রণারয়/রফবারগ জপ্ররযি 

 

রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য রক্ষ্ভাত্রা অজথন ভন্তব্য 

১ 
জেরা যকারয গণগ্রন্থাগায 

রিনাইদ 
১০০ ১০০ - ১০০ 

 

২০.২৯ 

 

ফ যরভাট 

৪৮.২৯% 

ফারেট 

ফাস্তফারয়ি 

৫০ - 

অরডট 

আরত্ত 

নাই 

১৫-১২-২০ ১০-১০-২০ 

অরধদপ্তয ও 

রফবাগীয় কাম যাররয় 

জপ্রযণ কযা রয়রে। 

 

 

 

 

                 

 

 


