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উপক্রমরণকা (Preamble) 
 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষে -  

 

 
মহাপররচালক, গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর 

 
এবাং 

 
সরচব, সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার-এর মদে ২০২০ সাদলর জুন মাদসর  

------ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 
          এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র : সাম্প্ররতক অজিন, সমস্যা ও চোদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

( Overview of the Performance of the Department of Public Libraries:  

Recent achivement, Problems & Challenges and the Future Plan  ) 

 
 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর ( ৩ বছর, ১৭-১৮, ১৮-১৯ ও ১৯-২০ অথ িবছর ) প্রিান অজিনসমূহ 

জ্ঞানমনস্ক আদলারকত সমাজ রবরনম িাদণ সদব িাচ্চ প্রয়াস রনদয়ারজত করা গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর মুখ্য কাজ। রবজ্ঞানরিরিক আধুরনক তথ্যপ্রযুরি-সম্বরলত 

সসবা প্রোন করা এ প্রয়াদসর অন্তর্ভ িি। উি লক্ষে অজিদন সেদশর ৭১টি সরকারর গণগ্রন্থাগাদর রবগত রতন বছদর ২,৪৫,০৫০ সাংখ্যক পুস্তক সরবরাহ করা 

হদয়দছ। সেশব্যাপী রবরিন্ন জাতীয় রেবসরিরিক রচনা, বইপাঠ, ছড়া, রচত্রাঙ্কন, গল্পবলা ও করবতা আবৃরির মােদম  রবজয়ীদেরদক বই, সক্রস্ট এবাং 

সনে প্রোন করা হদয়দছ। গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর ওদয়ব সপাট িালদক নতুন জাতীয় তথ্য বাতায়দন সাংযুি হওয়ায় রবিাগীয় ও সজলা পর্ িাদয়র ৬৬টি 

সরকারর গণগ্রন্থাগাদরর ওদয়ব সপাট িাল তথ্য বাতায়দন সাংযুি করা হদয়দছ। ৫ সফব্রুয়ারর জাতীয় গ্রন্থাগার রেবসটি প্ররতবছর জাতীয় ও সজলা পর্ িাদয় 

র্থারীরত পালন করা হদচ্ছ। সসবার মান সহজীকরদণর লদক্ষ পুস্তক ক্রদয়র রনরমদি পুস্তদকর তারলকা অনলাইদনর মােদম গ্রহদণর সফটওয়োর ততরর 

করা হদয়দছ । টুরিপাড়াস্থ জারতর রপতা বিবন্ধু সশে মুরজবুর রহমান এর সমারিদসৌি কমদেক্স গ্রন্থাগারদক এ অরিেপ্তদরর আওতায় এদন আধুরনকায়ন 

করা হদয়দছ। িারদতর পরিমবদি রবশ্বিারতী রবশ্বরবদ্যালদয় অবরথথত বাাংলাদেশ িবদন একটি আধুরনক গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হদয়দছ । ছয়টি সজলা 

পাবরলক লাইদেরর উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় ৬টি রনজস্ব রতন তলা িবন রনম িাণ কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ । অনলাইদন গণগ্রন্থাগারসমূদহর ব্যবস্থাপনা ও 

উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় ডাটা সসন্টার রনম িাণসহ  কম িকতিাদের রবদেদশ রশক্ষা সফর এবাং প্ররশক্ষণ, ওয়াকিশপ ইতোরে কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদয়দছ । 

চট্টগ্রাম মুসরলম ইন্সটিটিউট সাাংস্কৃরতক কমদল্পক্স স্থাপন প্রকদল্পর আওতায় পুরাতন িবন িািার কাজ সশষ কদর  নতুন িবদন গ্রন্থাগাদরর  রনম িাদণর 

কাজ  শুরু করা হদয়দছ ।  সেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইদেরর প্রকদল্পর আওতায়  রবরিন্ন আকাদরর ৭৬টি  ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-গারড়র মােদম সেদশর ৬৪টি 

সজলার ৩১৮০টি এলাকায় বই পড়া ও রবরিন্ন  সাাংস্কৃরতক  কার্ িক্রম চলমান রদয়দছ । লাইদেররজ আনরলরমটদটড  প্রকদল্পর আওতায় গণগ্রন্থাগার 

অরিেপ্তদরর কম িকতিা-কম িচারীর  উন্নত প্ররশক্ষণ, রবদেদশ রশক্ষা সফর, গ্রন্থাগার পরলরস প্রণয়নসহ  মদডল লাইদেরর  রহদসদব মুরন্সগঞ্জ গণগ্রন্থাগারদক  

আধুরনকায়ন করা হদয়দছ । গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর  নতুন ৩৬৬টি পে সৃরষ্ট করা হদয়দছ । রাংপুর ও ময়মনরসাংহ সজলা সরকারর গণগ্রন্থাগারদক 

রবিাগীয় পর্ িাদয় উন্নীত করা হদয়দছ । গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর সরফাদরন্স পাঠকদক্ষ রফরলরপরনয়া কণ িার ততরর করা হদয়দছ । ৬৪টি সজলা পর্ িায় পর্ িন্ত 

রবদ্যমান সরকারর গণগ্রন্থাগার িবনসমূদহ সসৌর রবদ্যেৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হদয়দছ ।  

 

 সমস্যা এবাং চোদলঞ্জসমূহ 
 

গণগ্রন্থাগারসমূদহ পাঠকদের চারহোমারফক বই সরবরাহ করা এবাং আধুরনক তথ্য-প্রযুরি-সম্বরলত তথ্যদসবা প্রোদনর সুরবিারে রনরিত করা, 

পুস্তদকর সাংখ্যা-স্বল্পতা, বৃহির-পররসর স্থান সাংকুলাদন প্ররতকূলতা এবাং সুেীর্ িকাল পূদব ি রনরম িত গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর ও সুরফয়া কামাল জাতীয় 

গণগ্রন্থাগার িবদনর জরাজীণ িতা এ অরিেপ্তদরর প্রিান সমস্যা। গণগ্রন্থাগারসমূদহর রবদ্যমান পররসর স্বল্পতা এবাং সুরফয়া কামাল জাতীয় 

গণগ্রন্থাগাদরর বাস্তবায়নািীন অনলাইন লাইদেরর ম্যাদনজদমন্ট রসদস্টমদক মাঠপর্ িাদয়র গণগ্রন্থাগাদর সম্প্রসাররত করা অরিেপ্তদরর  উদেেদর্াগ্য 

চোদলঞ্জ।  

 
 

 িরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

স্বল্পদময়ারে পররকল্পনার মদে সজলা পর্ িাদয়র ৫১টি গ্রন্থাগার িবদনর উদ্ধিমুেী সম্প্রসারণ উদেেদর্াগ্য ।  মেদময়ারে পররকল্পনার আওতায় চট্টগ্রাম 

রবিাগীয় সরকারর গণগ্রন্থাগার এবাং চট্টগ্রাম মুসরলম ইন্সটিটিউট কমদল্পক্স রনম িাণ, মারিপারপাস হদলর একুইরস্টক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন, উপদজলা পর্ িাদয় 

সরকারর গণগ্রন্থাগার অন্তর্ভ িি করা হদয়দছ। গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর সের েপ্তর, সুরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবাং শওকত ওসমান স্মৃরত 

রমলানায়তন-এর জন্য নতুন বহুতল িবন রনম িাণ, রবিাগীয় সরকারর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী, খুলনা, রাংপুর এবাং ময়মনরসাংহ-এর অরিকতর উন্নয়ন এবাং 

নতুনসৃষ্ট ৩৬৬টি পদে জনবল রনদয়াগ করাসহ গণগ্রন্থাগারদক সকল সাাংস্কৃরতক কম িকাদের সকন্দ্ররবন্দু রহদসদব প্ররতষ্ঠা করা েীর্ িদময়ারে পররকল্পনার 

আওতার্ভি রদয়দছ।  

 
 

২০২০-২০২১ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 
 

-    সুরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার,রবিাগীয়,সজলা ও উপদজলা, শাো পর্ িাদয়র ৭১টি সরকারর গণগ্রন্থাগার এর জন্য সম্ভাব্য ১. ১৫ লক্ষ  পুস্তক 

     সাংগ্রহকরণ ও রবতরণ । 

 
-     ৫ সফব্রুয়ারর জাতীয় গ্রন্থাগার রেবস উের্াপন ।  

 
-       জারতর রপতা বিবন্ধু সশে মুরজবুর রহমান এর জন্মশতবারষ িকী তথা মুরজববষ ি উের্াপন উপলদক্ষ রবরিন্ন কার্ িক্রম সম্পােন  ও জাতীয় সশাক  

      রেবসসহ অন্যান্য জাতীয় রেবসরিরিক রচনা, বইপাঠ, ছড়া, গল্পবলা, রচত্রাঙ্কন ও করবতা আবৃরিসহ সমাট ৪৭০ টি অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন । 

 

-     সুরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগাদর অনলাইন লাইদেরর ম্যাদনজদমন্ট রসদস্টম প্রবতিদনর কাজ সম্পন্নকরণ । 

 
- চট্টগ্রাম রবিাগীয় সরকারর গণগ্রন্থাগার এবাং চট্টগ্রাম মুসরলম ইন্সটিটিউট কমদল্পক্স রনম িাণ । 

 

- সের েপ্তর, সুরফয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবাং শওকত ওসমান স্মৃরত রমলানায়তন-এর জন্য নতুন বহুতল িবন রনম িাদণর কাজ চালুকরণ । 
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সসকশন ১ 

 

 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision),অরিলক্ষ (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রিান কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প(Vision)          জ্ঞানমনস্ক আদলারকত সমাজ 
 

 

১.২  অরিলক্ষ (Mission)  সেদশর সমগ্র জনদগাষ্ঠীদক রবজ্ঞান ও আধুরনক তথ্য-প্রযুরিরিরিক 

সুরবিারে-সম্বরলত সময়-সাশ্রয়ী পাঠকদসবা ও তথ্যদসবা প্রোদনর মােদম 

জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় রবকরশত ও সমৃদ্ধকরণ 
 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

 
 ১.৩.১ গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্য  

 
 ১. পাঠকদসবার মাদনান্নয়ন এবাং 

 ২. প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ।  

 

১.৪  কার্ িাবরল (Functions)  
 

1. রবদ্যমান গণগ্রন্থাগারসমূদহর জন্য পাঠক-চারহো সমাতাদবক পাঠসামগ্রী সাংগ্রহ, সাংগঠন, 

রবন্যাস, সাংরক্ষণ ও রবতরণ; 

2. পাঠািোস বৃরদ্ধদক উৎসারহত করদত জাতীয় রেবসসমূদহ রবরিন্ন প্ররতদর্ারগতা সর্মন- রচনা, 

বইপাঠ, ছড়া ও করবতা আবৃরি, রচত্রাাংকন, গল্পবলা,পাঠচক্র অনুষ্ঠান এবাং পুরস্কার ও সনে 

প্রোন; 

3. পাঠকদসবা ও তথ্যদসবা বৃরদ্ধকরণ; 

4. গদবষণা ও সরফাদরন্স সসবা বৃরদ্ধকরণ; 

5. পুস্তক সলনদেন সসবা প্রোন; 

6. জাতীয় ও রবিাগীয় গণগ্রন্থাগারসমূদহ তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুরি-রিরিক ইন্টারদনট সসবা 

প্রোন। 
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সসকশন ২ 

 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তদরর রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূরান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কমিসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত  
লক্ষেমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ (Projection) রনি িাররত লক্ষমাত্রা অজিদনর 

সক্ষদত্র সর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপািসূত্র 

[source of Data] 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

পাঠািোস বৃরদ্ধ পাঠক উপরস্থরত বৃরদ্ধর হার 

৫৯.০০ (লক্ষ) 

(০.৮৫%) 

 

৩৮.৫৯ 

(-৩৪.৫৯%) 

 

৩৯.৫০ 

(২.৩৬%) 

 

৪০.৬৫ 

(২.৯১%) 

 

৪৫.০০ 

(১০.৭০%) 

 

          

পাঠক উপরস্থরত 

সররজস্টার 

ও 

সরফাদরন্স সররজস্টার 

প্রযুরি ব্যবহাদর আগ্রহ সৃরষ্ট ব্যবহারকারী বৃরদ্ধর হার 

১৩৫.০০(হাজার) 

(৭৩.০৭%) 

 

১০৫.৭৫ 

(-২১.৬৭%) 

 

১০৮.০০ 

(২.১৩%) 

 

১১০.০০ 

(১.৮৫%) 

 

১১২.০০ 

(১.৮২%) 

 

          সাংরিষ্ট সররজস্টার 

 

*সামরয়ক (provisional) তথ্য। 
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সসকশন ৩ 
সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষেমাত্রাসমূহ 

 
 

 

 
 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কমিসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

 

     

     

একক (Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

Target/Criteria Value for FY(2020-21) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ 

 

অসািারণ অরত উিম উিম চলরতমান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[১] পাঠকদসবার 

মাদনান্নয়ন 
৬০ 

[১.১] পাঠকদসবা  

[১.১.১] পাঠক 

উপরস্থরত 

 

     

জন (লক্ষ) ১০ ৫১.৫০ ৩৩.৩৮ ৩৯.৫০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৪০.৬৫ ৪৫.০০ 

[১.২] গদবষণা ও 

সরফাদরন্স সসবা 

[১.২.১] পাঠক 

উপরস্থরত 

     
জন (লক্ষ) ১০ ৭.৫০ ৫.২১ ৫.৫০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৬.০০ ৬.৫০ 

[১.৩] প্ররতদর্ারগতা/ 

অনুষ্ঠাদনর  সাংখ্যা  

[১.৩.১] অনুষ্ঠান 

 

     
সাংখ্যা ১০ ৪৭০ ১৯২ ৪০০ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ৪৩০ ৪৭০ 

[১.৪] প্ররতদর্ারগতা 

অনুষ্ঠান 

[১.৪.১] 

অাংশগ্রহণকারী 

     সাংখ্যা 

(হাজার) 
১০ ৮০.৮৮ ৩০.৫৯ ৫০.০০ ৪৮.০০ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪১.০০ ৫০.৩০ ৫৫.০০ 

[১.৫]  রবদ্যমান 

গণগ্রন্থাগারসমূদহর 

জন্য পাঠক চারহো 

সমাতাদবক পাঠসামগ্রী 

সাংগ্রহ 

[১.৫.১]  পুস্তক 

সাংগ্রহ 

     

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১৫ ১০৫.৪৪ ৭৬.০৭ ১০০.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ১১০.০০ ১১৫.০০ 

[১.৬] জাতীয় গ্রন্থাগার 

রেবস উদ্যাপন 

[১.৬.১] রেবস 

উদ্যাপন 

তাররে 
তাররে ৫ ০৫-০২- ২০১৯ ০৫-০২- ২০২০ ০৫-০২- ২০২১     ০৫-০২-২০২২ ০৫-০২-২০২৩ 

[২] তথ্য ও সর্াগাদর্াগ 

সসবার সম্প্রসারণ 
১০ 

[২.১] ইন্টারদনট সসবা  

প্রোন। 

[২.১.১] 

ব্যবহারকারী 

 

     

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১০ ১৩৫.০০ ১০৫.৭৫ ১০৮.০০ ১০৪.০০ ১০০.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ১১০.০০ ১১২.০০ 

[৩] প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ 
৫ 

[৩.১] ওয়াকিশপ/ 

       সসরমনার 

[৩.১.১] 

ওয়াকিশপ/ 

       সসরমনাদরর   

সাংখ্যা 

     

সাংখ্যা 

 

৫ 

 

৮ ৩ ৩ 
    

৪ ৫ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষেমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তররক কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

১০ 

  [১.১]      ক ক                            

[১.১.১] এরপএ’র সকল তত্রমারসক         

           ক     

     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সিা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২]                                  

              
[১.২.১] মতরবরনময় সিা অনুরষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]            ক               

                          ক   
[১.৩.১]অবরহতকরণ সিা আদয়ারজত      ১ ৪  ৩ ২  - - 

[১.৪]                                      

     ক    
[১.৪.১]অবরহতকরণ সিা আদয়ারজত        ২ ৪  ৩ ২  

 
- 

 ১.৫]                                ক 

              ক         ক       
 ১.৫.১]        ক                    ২ ৪  ৩    

 [২] কম িসম্পােদন 

গরতশীলতা আনয়ন ও সসবার 

মান বৃরদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজটাল সসবা  চালুকরণ [২.২.১] একটি নতুন রডরজটাল সসবা চালুকৃত সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সসবা সহরজকরণ [২.৩.১] একটি  সহরজকৃত সসবা অরিদক্ষদত্র বাস্তবারয়ত সাংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কম িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.৪.১]     ক  ক                 

        
জনর্ন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০                 ক ক       ক      

                 
জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 
[২.৫.১] নুেনতম একটি আওতািীন েপ্তর/ একজন 

কম িচারীদক এরপএ বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা প্রোনকৃত 
সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

                   আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১        ) 
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                   আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১        ) 

 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষেমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]       ক ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পারেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ 

(এরডরপ)/বাদজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ (এরডরপ) 

/বাদজট বাস্তবারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আপরি রনষ্পরি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১]                         

                   
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

 
[৩.৩.২] অরডট আপরি রনষ্পরিকৃত 

 
% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                         

          ক        /             

 

 

 

 ৩.৪.১]                         

          ক                      

 

 

 

 

 

 

 

      ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরম মহাপররচালক, গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র সরচব-এর 

রনকট অিীকার কররছ সর্, এ চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 
আরম সরচব, সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সাংস্কৃরত রবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র োরয়দত্ব রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহদসদব অিীকার কররছ সর্, এ চুরিদত 

বরণ িত ফলাফল অজিদন সব িাত্মক সহদর্ারগতা প্রোন করব।  

 

 
স্বাক্ষর: 

 

 

 
মহাপররচালক       তাররে: 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা।  

 

 

 

 

 
সরচব        তাররে: 

সাংস্কৃরত রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা।  

 

 

 

  



APA-2020-2021 

 

-১০- 

 
সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ-সাংদক্ষপ (Acronyms) 
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সাংদর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরতর রববরণ 

 

ক্ররমক 

নাং 
কার্ িক্রম 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 
কার্ িক্রদমর রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

অনুরবিাগ/অরিশাো/ 

শাো 

    

    ক 

প্রমাণদকর 

উপািসমূহ 

১ 

পাঠকদসবা, গদবষণা 

ও সরফাদরন্স সসবা 

প্রোন 

পাঠক উপরস্থরত 

জাতীয়, রবিাগীয়, 

সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র 

গ্রন্থাগারসমূদহর 

মােদম পাঠকদসবা 

ও পুস্তক সলনদেন 

কার্ িক্রম সম্পােন। 

জাতীয়, রবিাগীয়, সজলা 

ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

গ্রন্থাগারসমূহ 

বাস্তব 

গণনা 

পাঠক ও 

গদবষক 

উপরস্থরত 

সররজস্টার ও 

ইসুে 

সররজস্টার 

২ 
প্ররতদর্ারগতা/অনুষ্ঠান 

আদয়াজন 

অনুষ্ঠান/অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

জাতীয়, রবিাগীয়, 

সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয় জাতীয় 

রেবসসমূহ উদ্যাপন 

উপলদক্ষ অনুষ্ঠানারে 

সম্পন্নকরণ, পুরস্কার 

ও সনে রবতরণ। 

জাতীয়, রবিাগীয়, সজলা 

ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

গ্রন্থাগারসমূহ 

বাস্তব 

গণনা 

 
পরত্রকায় 

রবজ্ঞরপ্ত এবাং 

উপরস্থরত 

তারলকা 

৩ 

রবদ্যমান 

গণগ্রন্থাগারসমূদহর 

জন্য পাঠক চারহো 

সমাতাদবক 

পাঠসামগ্রী সাংগ্রহ ও 

সরবরাহ 

সরবরাহকৃত পুস্তদকর 

সাংখ্যা 

সকন্দ্রীয়িাদব 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর 

কর্তিক জাতীয়, 

রবিাগীয়, সজলা ও 

উপদজলা পর্ িাদয়র 

সরকারর 

গণগ্রন্থাগারসমূদহর 

জন্য সকন্দ্রীয়িাদব বই 

ক্রয় ও সরবরাহ। 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর 

বাস্তব 

গণনা 

 

 
গণগ্রন্থাগার 

অরিেপ্তদরর 

অন্তর্ভ িরি 

সররজস্টার, 

বই 

সরবরাদহর 

তারলকা 

৪ 
ইন্টারদনট সসবা 

প্রোন 
ব্যবহারকারী 

জাতীয় ,রবিাগীয়,ও 

সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র 

গণগ্রন্থাগারসমূদহ  

ইন্টারদনট সসবা 

প্রোন। 

জাতীয়, রবিাগীয়, সজলা 

ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

গ্রন্থাগারসমূহ 

বাস্তব 

গণনা 

ইন্টারদনট 

ব্যবহাদরর 

সররজস্টার 

৫ 
গ্রন্থাগার রেবস 

উদ্যাপন 
জাতীয়িাদব উদ্যাপন 

গ্রন্থাগার সপশাজীরব ও 

সরকারর/সবসরকারর 

রবরিন্ন সাংস্থার 

অাংশগ্রহদণ বণ িাঢে 

র োলী ও আদলাচনা 

সিা। 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর - 

 

সরকারর 

প্রজ্ঞাপন 

৬ 
প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ 
আদলাচনা অনুষ্ঠান 

প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা 

বৃরদ্ধর লদক্ষে 

কম িকতিা/ 

কম িচারীদের 

অাংশগ্রহদণ 

ওয়াকিশপ/সসরমনার। 

গণগ্রন্থাগার অরিেপ্তর - 

অরফস 

আদেশ 
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সাংদর্াজনী ৩ : অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ  

 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম  
কম িসম্পােন সূচক  

 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো/ প্রতোশা 

চারহো/প্রতোশার  

সর্ৌরিকতা 
প্রতোশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

 

গণপূতি অরিেপ্তর 

 

   ক         

 

     ক                         

         ক                           

                          ৭১  

                    

 

                     

          

 

                             

         ক       ক                 

                   ক          

     

 

            

(                ) 

 

           

 

                                      

                              

     ক   

 

                       

                      

       ক         ক 

             ক    

 

                      ক     

ক                          
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