
এক নজরে 

বিভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, বসরেট 

 গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংোরেশ সেকারেে সাংসৃ্কবত বিষয়ক মন্ত্রণােরয়ে অধীন গণগ্রন্থাগাে অবধেপ্তে একটট 

সসিা ধমী প্রবতষ্ঠান। এ প্রবতষ্ঠানটট গণতাবন্ত্রক সমাজ প্রবতষ্ঠা জীিনিযাপী বশক্ষা বিস্তাে এিাং মানি সম্পে 

উন্নয়ন, সাংসৃ্কবত ঐবতরযযে বিকাশ, কৃটি, আর্ থ-সামাজজক উউউউউউউ বিভাগীয় পর্ থায় তর্া সাোরেশ িযাপী 

সি থসাধােরণে জনয কাজ করে র্ারে। 

১. বনয়ন্ত্রণকােী মন্ত্রণােয় : সাংসৃ্কবত বিষয়ক মন্ত্রণােয় 

২. অবধেপ্তে : গণগ্রন্থাগাে অবধেপ্তে 

৩. গ্রন্থাগারেে নাম :  বিভাগীর্ সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, বসরেট 

৪. গ্রন্থাগারেে বভবি প্রস্তে স্থাপন : ০৫ এবপ্রে ২০০২ বরিঃ 

৫. জনগরনে জনয উনু্মক্ত : ০২ বিরসম্বে ২০০৫ বরিঃ 

৬. গ্রন্থাগারেে জবমে পবেমাণ : ০.৪২৩৩ একে 

৭. গ্রন্থাগারে িতথমারন িইরয়ে সাংখ্যা : ৮৫,৯৪৬ খ্ানা 

৮. ভিন ও জবমে িতথমান অিস্থা : বনজস্ব 

৯. 
গ্রন্থাগারেে উরেশয 

: 
মানি সম্পে উন্নয়রন সযায়তা এিাং জ্ঞান বভবিক সমাজ 

গঠন। 

১০. 
সাপ্তাবযক ছুটট 

: 
িযৃস্পবত ও শুক্রিাে। এ ছাড়া অনযানয সেকাবে ছুটটে 

বেন গ্রন্থাগাে িন্ধ র্ারক। 

১১. 

গ্রন্থাগারেে পাঠকক্ষসমূয 

:  

১. সাধােন পাঠকক্ষ (আসন সাংখ্যা- ৮২ টট) 

২. বিজ্ঞান ও সেফারেন্স পাঠকক্ষ (আসন সাংখ্যা ১৩০ টট) 

৩. বমশু-বকরশাে পাঠকক্ষ (আসন সাংখ্যা- ৫০ টট) 

১২. গ্রন্থাগারেে অনযানয িাস্তি সুবিধা :  ১ টট সসবমনাে কক্ষ (১০০ সর্রক ১২০ জন) 

১৩. গ্রন্থাগারেে দেবনক পজিকা : ২১টট (ক্রয়কৃত) 

১৪. গ্রন্থাগারে সামবয়কী : ২৬ টট (ক্রয়কৃত) 

১৫. 

গ্রন্থাগারে পাঠকরসিা কার্ থক্রম 

: 

পাঠকরক্ষ পাঠকরসিা, সেফারেন্স সসিা, তযর্ সসিা, 

পজিকা ও সামবয়কী সসিা, ফরটাকবপ সসিা, িই ধাে ও 

ইন্টােরনট সসিা। 

১৬. 
সিসেকাবে গণগ্রন্থাগাে 

তাবেকাভূজক্তকেণ 
:  

১৪ টট 

১৭. 
িা াঁধাইকৃত পজিকা 

: 
দেবনক ইরিফাক, দেবনক বসরেরটে িাক, সাপ্তাবযক 

সোিিাে ও িাাংোরেশ সগরজট 

১৮. 

সম্প্রসােণমূেক কার্ থক্রম 

: 

বনম্নিবণ থত বেিসসমূরয ছাি-ছািীসয সি থসাধােরণে জণয 

েচনা, বচিাাংকন, আিবৃি, ছড়াপাঠ. কুযইজ ইতযাবে 

প্রবতরর্াবগতাে আরয়াজন কো যয়: 

১. ০৫ সফি্ুয়াবে জাতীয় গ্রন্থাগাে বেিস; 

২. শবযে বেিস ও আন্তজথাবতক মাতৃভাষা বেিস; 

৩. ১৭ই মাচথ জাবতে বপতা িঙ্গিনু্ধ সশখ্ মুজজিুে েযমান 

এাঁে জন্ম বেিস ও জাতীয় বশশু বেিস; 

৪. ২৬ সশ মাচথ স্বাধীনতা ও জাতীর্ বেিস; 

৫. িাাংো নিিষ থ; 

৬. জাতীয় কবি কাজী নজুে ইসোরমে জন্মজয়ন্তী: 



৭. ১৫ই আগস্ট জাতীয় সশাক বেিস: 

৮. ১৬ই বিরসম্বে মযান বিজয় বেিস; 

১৯. কার্ থক্রম : বিনা মূরেয িই, পি-পজিকা পড়াে সুরর্াগ, ইন্টােরনট 

ব্রাউজ কো র্ায়। 

২০. সময়সূবচ :  সাপ্তাবযক িন্ধ িযৃস্পবত ও শুক্রিাে: অনযানয সেকাবে 

ছুটটে বেন িন্ধ িযতীত প্রবতবেন সকাে ১০.০০ টা সর্রক 

সন্ধযা ০৬.০০ টা পর্ থন্ত। েমজারন সেকাে স াবষত অবফস 

সময় সূবচ। 

২১. সর্াগারর্াগ : সজো সস্টবিয়াম পূি থ সগইট, বেকািী িাজাে, বসরেট-

৩১০০। 

সফান:  ০২৯৯৬৬৩৬১৭০ 

ই-সমইে:  dgpl2005@gmail.com 

ওরয়ি সাইট: www.publiclibrary.sylhetdiv.gov.bd 
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