
১৫.     গ্রন্থাগারয প্রতততদন উতিত গড় াঠরেয ংখ্যা 

গ্রন্থাগারয অনুদারনয আরফদন পযভ তফক্ররেয জন্য নে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যোয 

 ংস্কৃতত তফলেে ভন্ত্রণারে 

ফাংরারদ তচফারে, ঢাো 

তফলে : ২০১৭-২০১৮ অথ থফছরয বফযোতয গ্রন্থাগারয অনুদান প্রদারনয জন্য আরফদন। 

১. 

ক্র 

নং 
তফফযণ 

(ে) গ্রন্থাগারযয নাভ ও পূণ থ ঠিোনা 

    (বাস্ট বোড নং ) 

(খ) প্রততষ্ঠায ার ও তাতযখ 

 

বযতজতিকৃত/তাতরোভুক্ত রে থােরর তা বম দপ্তয/ 

অতপ বথরে েযা রেরছ 

(ে) তায নাভ 

(খ) বযতজরিন/তাতরোভুতক্ত নং ও তাতযখ  

    (তযাতেত পরটােত ংরমাজন েযরত রফ) 

ে) 

খ) 

প্রদত্ত তথ্যাতদ 

২. 

ে) 

খ) 

৩. 

৪. 

৫. 

গ্রন্থাগারযয তনজস্ব ঘয / দারান আরছ তে না? 

(উত্তয না-বফাধে রর) গ্রন্থাগারযয োম থক্রভ বোথাে 

তযচাতরত ে? 

 

গ্রন্থাগারযয তযচারনা েতভটিয বাতত ও াধাযণ 

ম্পাদরেয নাভ ও ঠিোনা 

(ে) বাতত 

(খ) াধাযণ ম্পাদে 

যাঁ / না (ঠিে িারন টিে ( ) তচহ্ন তদন)  

ে) 

খ) 

ে) তারফয তরযানাভ : 

(খ) তাফ নং : 

(গ) ব্াংরেয নাভ :  

(ঘ) াখায নাভ : 

(ঙ) উরজরায নাভ :  

(চ) বজরায নাভ : 

৬. গ্রন্থাগারযয ব্াংে তাফ ম্পতেথত তথ্য 

৭. 

৮. 

৯. 

১০. 

গ্রন্থাগারযয বোন গঠনতন্ত্র আরছ তে না? 

থােরর তায তযাতেত েত ংরমাজন েযরত রফ। 

যোতয / বফযোতয / তফরদত ংিা বথরে গত ফছয 

বোন আতথ থে অনুদান বরে থােরর দাতাংিায নাভ 

অরথ থয তযভাণ 

 

গত ফছয ংস্কৃতত তফলেে ভন্ত্রণারে বথরে অনুদান বরর 

তায তযভাণ েত? 

গত আতথ থে ফছরয প্রাপ্ত াায্য েীবারফ বোন বোন খারত 

ব্ে েযা রেরছ, এঁয তনযীতিত প্রততরফদন ংযুক্ত েযরত রফ।  

 

গত ১ ফছরয গ্রন্থাগারযয োম থক্রভ 

ে) ফইাঠ প্রততরমাতগতায তফফযণ 

খ) অন্যান্য োম থক্রভ 

যাঁ / না (ঠিে িারন টিে  (  )তচহ্ন তদন) 

১১. 

ে) 

খ) 

১২.     ফতথভারন গ্রন্থাগারয ফ থরভাট ফইরেয ংখ্যা 

১৩.     গত ফছয ংগৃীত ফইরেয ংখ্যা ও তায মূল্য 

১৪. াঠরেয জন্য গ্রন্থাগারয দদতনে তিো ও াভতেেী যাখা 

রর তায ংখ্যা/নাভ : 

অয াতাে দ্রষ্টব্ 

 



 

 

১৬. চরতত ফছরয (প্রস্তাতফত ফারজরট) প্রতযাতত বভাট আে  

ে) বফযোতয ােতা 

খ) যোতয অনুদান 

গ) তনজস্ব আে (মতদ থারে)  

ঘ) দস্য / াঠেচাঁদা 

গ্রন্থাগারযয ব্রেয খাতমূ 

 

ে) গ্রন্থাগাতযে/অন্যান্য েভীরদয বফতন/বাতাতদ/ ম্মানী (মতদ থারে) 

খ) আফাফি ক্রে 

গ) জ্বারানী / তফদ্যযৎ খযচ 

ঘ) তিো ক্রে 

ঙ) ফই ক্রে 

চ) অন্যান্য 

গ্রন্থাগারযয ীররভায 

আরফদরনয তাতযখ ............................ 

ে) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

ে) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

ঙ) 

চ) 

এই ভরভ থ অঙ্গীোয েযতছ বম, উযু থক্ত তথ্যাতদ ম্পূণ থ 

তয, এ-ম্পরেথ বোন প্রশ্ন উত্থাতত রর আতভ 

দােফদ্ধ থােফ। 

১৭. 

১৮. 

(আরফদরন স্বািযোযীয জাতীে তযচেরিয তযাতেত 

পরটােত ংযুক্ত েযরত রফ)। 

১৯. 

ে) প্রতযেন  

 ১. বজরা প্রাে ের্তথে প্রতযেন (বভররাতরটন এরাোয জন্য) 

       

   ২. উরজরা তনফ থাী অতপায ের্তথে প্রতযেন। 

 

            স্বািয 

(আরফদনোযীয নাভ দফী ও ীর) 

 বভাফাইর:.......................... 

এ ভরভ থ প্রতযেন েযা মারে বম, উযু থক্ত গ্রন্থাগাযটিয 

অতস্তত্ব ফতথভান এফং োম থক্রভ রতালজনে ও 

জনস্বাথ থ ােে। 

স্বািয ও ীর 

বভাফা: 

খ) সুাতয  

িানীে ংদ দস্য /বজরা প্রাে /উরজরা তযলদ 

বচোযম্যান/বৌযবায বভেয ের্তথে সুাতয (প্ররমাজয বিরি)।  

চাতদাকৃত ফই (মতদ থারে) এয তাতরো 

ংযুক্ত েযরত রফ। 

প্রাপ্ত অনুদারন গৃীতব্ োম থক্ররভয তফফযণ: 

(প্ররোজরন আরাদা োগজ ংযুক্ত েরুন) 

ে) প্রাততষ্ঠাতনে উন্নেন তফলেে প্রস্তাফনা 

খ) জাতীে ব্তক্তত্ব এফং বদরয উরেখরমাগ্য াংস্কৃততে 

ব্তক্তরত্বয জীফন ও েভ থ তফলরে/আতজথাততে ভার্তবালা 

তদফ উররি অনুষ্ঠান তফলেে প্রস্তাফনা। 

(িানীে জনরগাতষ্ঠরে ম্পৃক্ত েরয ফছরয নুযনতভ দ্য’টি 

অনুষ্ঠারনয প্রস্তাফ েযরত রফ) 

সুাতযকৃত 

স্বািয ও ীর 

বভাফা: 

২০. 

২১. 

২২. গত অথ থ ফছরয আতথ থে অনুদান বরে থােরর আরফদনরিয রঙ্গ 

াযা ফছরযয োম থক্ররভয তফফযণ (আররােতচি) ংযুক্ত েযরত রফ। 

তনেভাফতর : 

(ে) অনুদান প্রাতপ্তয উরেরে ৩০-১১-২০১৭ ইং তাতযরখয ভরে এই ‘আরফদন পযভ’’ মথামথবারফ পূযণ েরয তচফ, ংস্কৃতত তফলেে 

     ভন্ত্রণারে, বফন-৬, ১০ভ তরা, ফাংরারদ তচফারে, ঢাো-১০০০ এই ঠিোনাে বপ্রযণ েযরত রফ।  এ ভে বোনবারফই ফতধ থত েযা রফ না।  

(খ) প্ররোজরন পূযণকৃত এই পযরভয রঙ্গ অতততযক্ত োগজ ব্ফায েযা মারফ।  

(গ) বোন তিা প্রততষ্ঠান, ধভীে প্রততষ্ঠান, এততভখানা এফং এনতজও-এয গ্রন্থাগাযরে অনুদান বদো ে না।  

(ঘ) আরফদরনয রি তথ্য-প্রভাণাতদ ংযুক্ত েযরত রফ। 

(ঙ) পূযণকৃত তনধ থাতযত পযরভয পরটােত গ্রণরমাগ্য নে।  

(চ) গ্রন্থাগারযয ব্াংে তাফ নম্বরযয অনুকূরর প্রাপ্ত অনুদারনয বচে প্রদান েযা রফ তফধাে ব্াংে তাফ ম্পতেথত তথ্য ঠিেবারফ  

     উরেখ েযরত রফ। অন্যথাে আরফদনি ফাততর ফরর গণ্য রফ। গ্রন্থাগাযটি বম উরজরাে অফতিত ব উরজরায ব্াংে ব্তীত  

     অন্য উরজরায ব্াংে তাফ নম্বয গ্রণরমাগ্য নে।  

(ছ) আরফদনোযীয জাতীে তযচেরিয তযাতেত পরটােত আরফদনরিয রঙ্গ ংযুক্ত েযরত রফ।  

(জ) অনুদান প্রাতপ্তয ররিয বোন প্রোয তদতফয, ব্তক্তগত বমাগারমাগ ের্তথরিয বগাচযীভূত ফা প্রভাতণত রর আরফদনি ফাততর ফরর গণ্য রফ।  

(ঝ) আরফদন পযভ ংস্কৃতত তফলেে ভন্ত্রণাররেয উতচফ-২ এফং জাতীে গ্রন্থরেন্দ্র, ৫/ত, ফঙ্গফন্ধু এতবতনউ, ঢাো ১০০০ বথরে ংগ্র েযা  

     মারফ। এছাড়া জাতীে গ্রন্থরেন্দ্র ওরেফাইট www.nbc.org.bd  এফং ংস্কৃতত তফলেে ভন্ত্রণারে www.moca.gov.bd বত 

     আরফদন পযভ াওো মারফ। পযভ ডাউনররাড েরযও আরফদন াঠারনা মারফ।  

(ঞ) তনধ থাতযত তাতযরখয য প্রাপ্ত এফং অম্পূণ থ আরফদনি ফাততর ফরর গণ্য রফ।     

-০- 


