
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

 

স্মারক নাং-৪৩.২৬.৫৫০০.০০১.০৫.০২৭.১৭.২৭৩                                                            তাবরখ: ০২/০৯/২০১৯ বি. 

 

ববষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়দনর লদযে ননবতকতা কবিটি গঠন। 

 

উপর্যকু্ত ববষদয়র প্রপ্রবযদত জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল বাস্তবায়দনর লদযে বনম্নবলবখতভাদব ননবতকতা কবিটি গঠন করা হদলা: 

 

১। সহকারী পবরচালক 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

আহবায়ক 

২। লাইদেবর সহকারী  

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

সেস্য 

৩। প্রকয়ারদেকার  

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

সেস্য 

৪। পাঠকয সহকারী  

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

সেস্য সবচব 

 

                                                                     

িহাপবরচালক (অবতবরক্ত সবচব) 

গণগ্রন্থাগার অবিেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা। 

(প্রিা: আদবে প্রহাদসন) 

সহকারী পবরচালক 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

 

কার্াুদথ:ু 

১।  পাঠকয সহকারী, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

২। লাইদেবর সহকারী, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

৩। প্রকয়ারদেকার, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর এর জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল কি-পবরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগবত পবরবীযণ 

কাঠাদিা (জুলাই-প্রসদেম্বর) ১ি প্রকায়াোর ২০১৯-২০ উপলদয  ০৯/০৯/২০১৯ তাবরখ উপবিত সেস্যবৃন্দ:- 

 

 

ক্রবিক নাি পেবী প্রবতষ্ঠাদনর নাি প্রিাবাইল নাং স্বাযর 

১ প্রিা: আদবে প্রহাদসন সহকারী 

পবরচালক 

ববভাগীয় সরকাবর 

গণগ্রন্থাগার, রাংপুর 

০১৮১৪-১১৮১৬৪  

২ প্রিা: আব্দুর রউফ পাঠকয 

সহকারী 

ববভাগীয় সরকাবর 

গণগ্রন্থাগার, রাংপুর 

০১৭১৯৪৭১৬৬৯  

৩ সৈয়দ ৈরওয়ার আলম 

  

লাইব্রেরর 

এরৈৈব্রেন্ট   

ববভাগীয় সরকাবর 

গণগ্রন্থাগার, রাংপুর 

০১৭৯৬১৯০০০৫  

৪ প্রিা: আবিনুর রহিান  প্রকয়ারদেকার ববভাগীয় সরকাবর 

গণগ্রন্থাগার, রাংপুর 

০১৯২৪-৫২৫৮০৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

 

স্মারক নাং-৪৩.২৬.৫৫০০.০০১.০৫.০২৭.১৭.২৭৪                                                               তাবরখ: ১১/০৯/২০১৯ বি.  

 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর এর জাতীয় শুদ্ধাচার প্রকৌশল বাস্তবায়দনর লদযে অনুবষ্ঠত ননবতকতা কবিটির সভা (২০১৯-২০) 

০৯/০৯/২০১৯ তাবরখ প্ররাজ প্রসািবার প্রবলা ১১.৩০ োয় কবিটির আহবায়ক ও ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর-এর সহকারী 

পবরচালক জনাব প্রিা: আদবে প্রহাদসন এর সভাপবতদে তার অবফস কদয অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় বনম্নববণতু কিকতাু/কিচারীগণ 

উপবিত বিদলন:  

 

১। জনাব প্রিা: আদবে প্রহাদসন, সহকারী পবরচালক, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

২। জনাব প্রিা: আব্দুর রউফ, পাঠকয সহকারী, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

৩। জনাব সৈয়দ ৈরওয়ার আলম,লাইব্রেরর এরৈৈব্রেন্ট, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

৪। জনাব মমা: আরমনুর রহমান, মেয়ারব্রেোর, ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

 

 সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভার কাজ আরাম্ভ কদরন। অত:পর সেস্য-সবচব, সভাপবতর অনুদিােনক্রদি উক্ত ববষদয়র উপর 

ববস্তাবরত আদলাচনা-পর্াুদলাচনার পর শুদ্ধাচার প্রকৌশল বাস্তবায়দনর বনবিদে বনম্নরুপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

 

ক্রবিক কার্সমূহ বাস্তবায়ন সম্পবকতু তথ্য বসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

১ ননবতকতা কবিটির বনয়বিত সভা 

আদয়াজন। 

অত্র েপ্তদরর ননবতকতা কবিটি কর্তকু 

বনয়বিত সভা কদর সের েপ্তরদক 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগবত বনয়বিত 

ভাদব অববহত করা।  

প্রবত বতনিাস অন্তর সভা 

কদর বাস্তবায়ন অগ্রগবত 

সের েপ্তরদক অববহত 

করা। 

ববভাগীয় সরকাবর 

গণগ্রন্থাগার, রাংপুর। 

২ শুদ্ধাচার ও সুশাসদনর সিস্যা সমূহ 

বচবিতকরণ ও সিািাদন আদলাচনা 

অনুষ্ঠান। 

প্রসবার িান উন্নীতকরণ, ববষদয় 

সুপাবরশ প্রণয়ন ও প্রদয়াজনীয় পেদযপ 

গ্রহণ করা। 

বনয়বিত সভা কদর সিস্যা 

বচবিতকরণ এবাং তা 

সিািাদনর ব্যবিা করা । 

ঐ 

৩ সরকাবর ববিান অনুসাদর সরকাবর 

কিকতাু/কিচারীদের বনয়বিত 

আয়কর পবরদশাি করা। 

অত্রেপ্তদরর সকল কিকতাু/কিচারীদের 

সরকাবর ববিান অনুসাদর বনয়বিতভাদব 

আয়কর জিা প্রোন করা। 

কিকতাু/কিচারীদের 

বনয়বিত ভাদব আয়কর 

প্রোন করা। 

ঐ 

৪ শুদ্ধ বাাংলা ও ইাংদরজী ভাষা 

ব্যবহাদরর উপর গুরুোদরাপ। 

সকল শাখায় অবভিান ব্যবহার করা। সকলকিকতাু/কিচারীদের 

অবভিান ব্যবহার অব্যাহত 

রাখা । 

ঐ 

৫ ভবদনর চাবরবেদক আগািা                                                                              

পবরষ্কার করা 

বরাদ্দ প্রাবপ্ত সাদপদয বনজ        

উদযাদগ পবরষ্কার করা । 

গ্রন্থাগার চত্ত্বর বনয়বিত 

পবরষ্কার রাখা। 

ঐ 

  

 

 

                                                                                               

িহাপবরচালক (অবতবরক্ত সবচব) 

গণগ্রন্থাগার অবিেপ্তর 

শাহবাগ, ঢাকা। 

(প্রিা: আদবে প্রহাদসন) 

সহকারী পবরচালক 

ববভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

রাংপুর। 

 

 

 


