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০১ দপ্তরেে নাম বিভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, িবেশাল 
০২ মন্ত্রনালয় ও অবিদপ্তে সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণগ্রন্থাগাে অবিদপ্তে 
০৩ য াগার ারগে ঠিকানা  বিএম করলজ যোড, িবেশাল-৮২০০ 

য ানঃ ০৪৩১-৬১৭৯৮,  যাক্সঃ ০৪৩১-৬৪৩০২ 
ইরমইলঃ dplbarisal@gmail.com 
ওরয়িঃ publiclibrary.barisaldiv.gov.bd 
www.facebook.com/DGPL.BARISHAL 

০৪ গ্রন্থাগাে ভিন বনজস্ব ভিরন কা যক্রম শুরঃ ১৭ যসরেম্বে, ২০০৬ 
প্রশাসবনক ভিন নীচিলাঃ উপপবেচালরকে কক্ষ, অব স কক্ষ, 
প্রস্তুবি কক্ষ 
প্রশাসবনক ভিন বিিীয়িলাঃ যসবমনাে কক্ষ/বমলনায়িন 
মুল ভিন ২য় িলাঃ সহকাবে পবেচালরকে কক্ষ, বশশু-বকরশাে 
পািকক্ষ 
মুল ভিন ৩য় িলাঃ সািােন পািকক্ষ, েবি কন যাে, কম্পিউটাে 
কক্ষ 
মুল ভিন ৪র্ য িলাঃ বিজ্ঞান ও যে ারেন্স পািকক্ষ, নামারজে কক্ষ 

০৫ অনুরমাবদি পরদে সংখ্যা যমাট পদঃ ২৩ ঠট 
িিযমান জনিলঃ ১০ ঠট পরদ, শূনয পদঃ ১৩ ঠট 
অব স প্রিানঃ বপ্রন্সন্সপাল লাইরেবেয়ান কাম-উপপবেচালক (৫ম 
যগ্রড) 

০৬ সময়সূচী ও সাপ্তাবহক িন্ধ শবনিাে যর্রক িুিিাে, সকাল ১০.০০টা যর্রক ০৬.০০টা প যন্ত 
িহৃস্পবি ও শুক্রিােসহ অনযানয সেকাবে ছুঠটে বদন িন্ধ। 

০৭ পািসামগ্রীে যমাট সংখ্যা  ৭৫০০০+ অন্তভুযন্সি যেন্সজস্টাে অনু ায়ী 
০৮ ক্রয়কৃি পন্সিকা ও 

সামবয়কী  
২৫+ জািীয় ও স্থানীয় পন্সিকা 
২০+ সাপ্তাবহক, পাবক্ষক, মাবসক, ত্রিমাবসক সামবয়কী ও িাংলারদশ 
যগরজট 

০৯ িািাইকৃি পন্সিকা/সামবয়কী ১৯৯৩ সাল যর্রক ত্রদবনক ইরে াক, ত্রদবনক আজরকে িািযা ছাড়াও 
িাংলারদশ যগরজট িািাই করে সংেক্ষন কো হরে। 

১০ িই িাে যনয়াে জনয সদসয যমাট সদসয ১০০(চলমান) 
১১ বিরশষ কন যাে জিস কন যাে, িংগিনু্ধ কন যাে, ইন্টােরনট কন যাে, কম্পিউটাে কন যাে 
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১২ প্রবির াবগিা ও অনুষ্ঠান ১৫ আগস্ট জািীয় যশাক বদিস, ১৬ বডরসম্বে মহান বিজয় বদিস, 
০৫ য িররয়াবে জািীয় গ্রন্থাগাে বদিস, ২১ য িররয়ােী শহীদ বদিস 
ও আন্তজযাবিক মািৃভাষা বদিস, ১৭ মাচয জািীয় বশশু বদিস ও 
িংগিনু্ধে জন্মবদিস, ২৬ মাচয মহান স্বািীনিা বদিস, ১লা ত্রিশাখ্ 
নিিষ য, ২৫ যম জািীয় কবি কাজী নজরল ইসলারমে জন্মবদিস 
উপলরক্ষ েচনা, বচিাংকন, হারিে সুন্দে যলখ্া, িইপাি, গল্পিলা, 
আিবৃে প্রবির াবগিাে আরয়াজন কো হয়। 

১৩ ভ্রামযমাণ লাইরেেী গাবড়-লাইরেেীরি করে প্রিযন্ত অঞ্চরল ভ্রামযমাণ লাইরেেীরি যসিা 
যদয়া হয়। 

১৪ যিসেকােী পািাগাে 
যেন্সজরেশন  

যিসেকাবে পািাগাে/লাইরেেী জবেপ করে যেন্সজরেশন কো হয়। 

 


