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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

আযকাইব  গ্রন্থাগায অধধদপ্তয 

াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

আগাযগাঁ, শদযফাাংরা নগয 

ঢাকা-১২০৭ 

www.nanl.gov.bd 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                 (Citizen’s Charter) 

১. রূকল্প (Vision)   অধবরক্ষ্য (Mission) 

রূকল্প (Vision) :  ইধতা  ঐধতয দচতন জ্ঞানধবধিক জাধত গঠন।  

অধবরক্ষ্য (Mission) : আইনগত যক্ষ্ক ধদদফ জাতীয় আযকাইব  জাতীয় গ্রন্থাগাদয াংগৃীত আযকাইবযার ডকুদভন্ট  জ্ঞানাভগ্রীয স্থায়ী সুযক্ষ্া এফাং তথ্য/গদফলণা শফাদাদনয ভাধ্যদভ 

জ্ঞানধবধিক দচতন জাধত গঠদন দমাধগতা কযা।   

২. প্রধতশ্রুত শফামূ :  

২.১) নাগধযক শফা 
 

ক্র. 

নাং 

শফায নাভ শফাদান দ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র শফায মূল্য এফাং  

ধযদাধ দ্ধধত 

শফা প্রদাদনয  

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

(নাভ, দধফ, শপান নম্বয  ইদভইর) 

০১. 

কধযাইট আইদন 

নতুন প্রকানা জভা 

গ্রদণয যধদ প্রদান 

ধনধদ মষ্ট পযদভ প্রকানা 

জভাদাদনয য 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায  

অনুদভাদন 

   ধনধদ মষ্ট  পযভ পূযণপূফ মক সৃজনীর প্রকানা জভাদান। 

 
পযভ প্রাধপ্তস্থান : ধফফধরগ্রাধপ (াংগ্র) াখা/দয়ফাইট। 

 

ধফনামূদল্য ০১ (এক) কভ মধদফ 

শভাোঃ আবু দাউদ 

ধফফধরগ্রাপায (াংগ্র), অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৭১৪৫৬৮১৫১ 

ইদভইর : abudaudnlb@gmail.com 

০২. ISBN ফযাদ্দ শফা 

 
দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনুদভাদনক্রদভ  

অনরাইদন QR Code 

 ISBN প্রদান 

১. ISBN ফযাদদ্দয জন্য অধধদপ্তদযয দয়ফাইদটয    

    (www.nanl.gov.bd অথফা          
    http://isbn.teletalk.com.bd/) আইএধফএন      

    াংক্রান্ত অাংদ  ‘ISBN             ’  এ ধিক কদয    

    শযধজদেনপূফ মক আদফদন কযা মায়।  

২. শযধজদেদনয জন্য জাতীয় ধযচয়ত্র, ছধফ, স্বাক্ষ্য ধনধ মাধযত    

    শযজুদরন অনুমায়ী াংযুক্ত কযদত য়। প্রকাক     

শযধজদেদনয শক্ষ্দত্র ারনাগাদ শেড রাইদন্স াংযুক্ত কযদত 

য়।   

 

প্রাধপ্তস্থান : ফধণ মত দয়ফ ধরাংক। 

 

 

প্রধতটি ISBN ধপ  ৫০/- 

াধব ম চাজম            ৬/- 

                    =৫৬/- 

 

ধযদাধ দ্ধধত :        

                        

ধযদাধদমাগ্য। 

ISBN ফযাদদ্দয 

ভয়সূধচ :  

 
কার ৯ টা দত ধফকার 

৫ টা ম মন্ত। (যকাধয 

ছুটিয ধদন ব্যতীত) 

শভাোঃ জাভার উধদ্দন  

চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ 
ইদভইর : jamal_nlbd@yahoo.com 
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০৩

. 

কধযাইট আইদন 

াংগৃীত পুস্তকাধদ  

ত্র-ধত্রকায 

শযপাদযন্স শফা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনুদভাদনক্রদভ 

চাধদাকৃত তথ্য যফযা 

১. ধনয়ধভত তথ্য  গদফলণা শফা শদত গদফলক দস্য দত য়। 

২. প্রাধতষ্ঠাধনক তথ্যদফা প্রাধপ্তয জন্য আনুষ্ঠাধনক ত্র জভা ধদদত  

    য়। 

৩. ধনধদ মষ্ট পযদভ আদফদন  শযধজস্টাদয নাভ, ঠিকানা ধরখদত য়। 

 
প্রাধপ্তস্থান : ধফফধরগ্রাধপ (প্রকানা  শযপাদযন্স) াখা। 

 

১.  ধফনামূদল্য । 

২.ধনধদ মষ্ট তদথ্যয  াড মকধ/ 

পটকধ/পদটাকধ/স্দযা  

প্রভৃধতয জন্য যকায 

ধনধ মাধযত ধপ প্রদান কযদত 

য়। 

ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

ক. ০১ (এক) কভ মধদফ 

খ. আনুষ্ঠাধনক  ত্র     

    প্রাধপ্তয ০২    

    কভ মধদফদয ভদধ্য    

    ব্যফস্থা গ্রণ  

মুাম্মদ মুধরভ উধদ্দন 

ধফফধরগ্রাপায (প্রকানা  শযপাদযন্স) 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৮ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ 

ইদভইর : muslim.uddin@nanl.gov.bd 

০৪. 

জাতীয় আযকাইবদয  

দস্য নম্বয   কাড ম 

প্রদান 

 

 

 
মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদনক্রদভ দস্য 

কাড ম প্রদান 

১. দ্য শতারা াদাট ম াইদজয ছধফ। 

২. অধপধয়ার আইধড অথফা জাতীয় ধযচয়দত্রয পদটাকধ।  

৩. াদাদট ময পদটাকধ (ধফদদধদদয শক্ষ্দত্র)। 

৪. তত্ত্বাফধানকাযীয সুাধযত্র। 

৫                    

প্রাধপ্তস্থান : দস্য পযভ ৩০৬ নাং কক্ষ্ এফাং দয়ফাইদট 

(www.nanl.gov.bd )। 

 

১।  গদফলক দস্য ধপ 

     (াধাযণ) ৫০/-  

২।  ধফদল গদফলক দস্য 

      ধপ- ১০০/-  

৩।  ধফদদধ গদফলক দস্য 

      ধপ- ২০০/-   

ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

            - ০১ 

(এক) কভ মধদফ এফাং 

কাড ম     - ০৫ 

        

শভাোঃ ইধরয়াছ ধভয়া 

গদফলণা কভ মকতমা 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ 

ই-শভইর : elias_004@yahoo.com 

০৫

. 

জাতীয় আযকাইবদ 

দস্য কাড ম নফায়ন 

মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদনক্রদভ দস্য 

কাড ম নফায়ন কযা য় 

১. ধনধদ মষ্ট দস্য পযভ । 

২. পুযাতন দস্য কাড ম জভা প্রদান। 

 
প্রাধপ্তস্থান : দস্য পযভ ৩০৬ নাং কক্ষ্ এফাং দয়ফাইদট 

(www.nanl.gov.bd )। 

 

১. গদফলক দস্য  

  (াধাযণ) প্রধত ফছয    

  নফায়ন ধপ ২৫/- 

২. ধফদল গদফলক দস্য    

    ফছয নফায়ন ধপ-৫০/-  

 
ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

 

০৫         

শভাোঃ ইধরয়াছ ধভয়া 

গদফলণা কভ মকতমা 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ 

ই-শভইর : elias_004@yahoo.com 

০৬

. 

জাতীয় গ্রন্থাগাদযয 

দস্য নম্বয  কাড ম 

প্রদান 

মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদনক্রদভ দস্য 

কাড ম প্রদান 

১. ধনধদ মষ্ট দস্য পযভ । 

২. পযদভয ধনধদ মষ্ট অাংদ ৯ভ শগ্রড ফা তদূর্ধ্ম শগ্রদডয শগদজদটড  

   কভ মকতমা/ ধফবাগীয় প্রধান কর্তমক তযায়ন। 

৩. জাতীয় ধযচয়দত্রয প্রতযাধয়ত অনুধরধ। 

৪. ধকদায াঠকদদয শক্ষ্দত্র ধযচয়দত্রয প্রতযাধয়ত অনুধরধ। 

৫. াদাট ম াইদজয ছধফ-০২কধ। 

৬. াদাদট ময পদটাকধ (ধফদদধদদয শক্ষ্দত্র)। 

 
প্রাধপ্তস্থান : দস্য পযভ ২০৬ নাং কক্ষ্ এফাং দয়ফাইদট 

(www.nanl.gov.bd )। 

    

১. াধাযণ াঠক-৫০/- 

   (প্রধত ফছয নফায়ন ধপ-   

   ২৫/-) 

২. গদফলক-১০০/- 

   (প্রধত ফছয নফায়ন  

     ধপ-৫০/-)  

৩. ধফদদধ গদফলক-২০০/- 

 
ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

 

            - ০১ 

(এক) কভ মধদফ এফাং কাড ম 

    - ০৫         

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 
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০৭. 
জাতীয় গ্রন্থাগাদযয 

দস্য কাড ম নফায়ন 

মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদনক্রদভ দস্য 

কাড ম নফায়ন কযা য় 

১. ধনধদ মষ্ট দস্য পযভ । 

২. পুযাতন দস্য কাড ম জভা প্রদান। 

 
প্রাধপ্তস্থান : দস্য পযভ ২০৬ নাং কক্ষ্ এফাং দয়ফাইদট 

(www.nanl.gov.bd )। 

    

১. াধাযণ াঠক-প্রধত ফছয    

    নফায়ন ধপ-২৫/- 

২. গদফলক-    ফছয নফায়ন  

     ধপ-৫০/-  

 
ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

 

০৫         

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 

  

    

  

  ০

৮. 

গদফলক  াঠক   

শফা (তথ্যদফা) 
 

১. দস্য কাড ম প্রদ মন। 

২. শযধজস্টাদয নাভ, ঠিকানা ধরখন। 

৩. শযপাদযন্স  গদফলণা শফায জন্য পযদভ চাধদা প্রদান। 

 
প্রাধপ্তস্থান : জাতীয় গ্রন্থাগাদযয ০৩টি াঠকক্ষ্  জাতীয় 

আযকাইবদয গদফলণা কদক্ষ্ চাধদায পযভ ায়া মায়। 

ধফনামূদল্য 

 

 

 

 

 
০১ (এক) কভ মধদফ 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ ইধরয়াছ ধভয়া 

গদফলণা কভ মকতমা 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ 

ই-শভইর : elias_004@yahoo.com 

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 

 

০৯. 
জাতীয় গ্রন্থাগাদযয 

অনরাইন কযাটারগ 
(OPAC)  

দয়ফাইদট প্রদফ 
www.nanl.gov.bd/ Link.nlb.opac 

 

 

ধফনামূদল্য ০১ (এক) কভ মধদফ 

শভাোঃ াধযছ যকায 

শপ্রাগ্রাভায 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ 

ই-শভইর: haris@nanl.gov.bd 

১০. 

     

ম্যা শফা 

 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনুদভাদন 

ধনধদষ্ট পযভ পূযণপূফ মক চাধদাত্র দাধখর। 

 
প্রাধপ্তস্থান : জাতীয় আযকাইবদয কক্ষ্ নাং- ৩০১  জাতীয়     

গ্রন্থাগাদযয স্ক্যাধনাং াখা। 

১.  ধফনামূদল্য  

২. াড মকধ/পটকধ/ 

পদটাকধ প্রভৃধতয জন্য 

যকায ধনধ মাধযত ধপ প্রদান 

কযদত য়। 

ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

০১ (এক) কভ মধদফ 

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ ইধরয়াছ ধভয়া 

গদফলণা কভ মকতমা 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ 

ই-শভইর : elias_004@yahoo.com 
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১১. 

     

 পদটাকধ শফা 

 

 

 

 

 

 
 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনুদভাদন 

১. চাধদা পযদভ পৃষ্ঠা াংখ্যা ধরখদত য়। 

২. যকায ধনধ মাধযত ধপ জভা ধদদত য় । 

 
প্রাধপ্তস্থান : জাতীয় গ্রন্থাগাদযয কক্ষ্ নাং-২০৬  জাতীয় 

আযকাইবদয কক্ষ্ নাং-৩০১।  

১। ফই (প্রধত পৃষ্ঠা)   ২/-  

২। শগদজট/নধথত্র (প্রধত 

পৃষ্ঠা)  ৫/- 

৩। ধত্রকা  (প্রধত পৃষ্ঠা)  ৫/- 

 

ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

 

০১ (এক) কভ মধদফ 

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ ইধরয়াছ ধভয়া 

গদফলণা কভ মকতমা 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১০৯ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৮১৯৮৭২৭০৩ 

ই-শভইর : elias_004@yahoo.com 

১২. 

 

স্ক্যাধনাং  ধপ্রধন্টাং  শফা 

 

 

 

 

 

 
 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায 

অনুদভাদন 

১. ধনধদষ্ট পযভ পূযণপূফ মক চাধদাত্র দাধখর। 

২. অন্য াখা শথদক আা চাধদা। 

 
প্রাধপ্তস্থান : জাতীয় আযকাইবদয আইটি াখা (৫ভ তরা) এফাং 

জাতীয় গ্রন্থাগাদযয ভাইদক্রাধপল্ম  স্ক্যাধনাং াখা । 

১। ফই (প্রধত পৃষ্ঠা)  ৫/- 

২। শগদজট/নধথত্র (প্রধত 

পৃষ্ঠা)  ১০/- 

৩। ধত্রকা (প্রধত পৃষ্ঠা)  ১০/- 

৪। কযাদভযায াাদে তদথ্যয 

ছধফ ধাযণ (প্রধত স্দযা)   ২/-  

 
ধযদাধ দ্ধধত : যধদদয 

ভাধ্যদভ ধযদাধদমাগ্য। 

০১ (এক) কভ মধদফ 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র  

শভাোঃ াধযছ যকায 

শপ্রাগ্রাভায 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ 

ই-শভইর: haris@nanl.gov.bd  

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ নাজমু াাদৎ 

কাযী গ্রন্থাগায ধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১৪৪২-১১১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৬৮৭৩৪৯০২১ 

ইদভইর : shahadut.adnlb@gmail.com 

 

১৩

. Wi-Fi ইন্টাযদনট              দস্যদদয জন্য অধধদপ্তদযয ধফধবন্ন গদফলণা  াঠকক্ষ্              ধফনামূদল্য 
০১ (এক) কভ মধদফ 

শভাাম্মদ ভধনরুজ্জাভান খান 

কাযী শপ্রাগ্রাভায 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭-৩১৬ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৭১৮৪৪৩০৮৪ 

ই-শভইর : monirk1985@yahoo.com  
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১৪. 
ক্রয়কৃত 

ণ্য/কাজ/দফায মূল্য 

ধযদাধ 

 

 

 
মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদদন  শচক/নগদ 

প্রদান 

১.প্রাধনক  আধথ মক অনুদভাদদনয কধ।  

২. বাউচায/ধফর (প্রদমাজয শক্ষ্দত্র স্টক এধট্রিস)। 

৩. শটন্ডায প্রধক্রয়ায় ক্রদয়য শক্ষ্দত্র কাম মাদদ, ধএ ধধডউদর   

    ফধণ মত কর কাগজত্র।   

 

(অধধদপ্তয  যফযাকাযী প্রধতষ্ঠান ঊধিধখত কাগজত্র    

     যফযা কযদফন।) 

প্রাধপ্তস্থান : ধাফ াখা 

 

ধফনামূদল্য ২০ (ধফ) কভ মধদফ 

শভাোঃ াধযছ যকায 

শপ্রাগ্রাভায  ধডধড 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১৩৩৮৪৮৯৫ 

ই-শভইর: haris@nanl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক শফা : 

১. 

 

ধযদ মন শফা  

 

মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদন 

  

 

 

 

 
আগ্রী প্রধতষ্ঠানদক  কভদক্ষ্ ০৩ কভ মধদফ পূদফ ম ভাধযচারক 

ফা ধযচারক ফযাফয আদফদন  কযদত য়। 

 
প্রাধপ্তস্থান : উধযচারক আযকাইব/রাইদেধয এয দপ্তদয আদফদন 

জভা ধদদত য়। 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

০৩ (ধতন) কভ মধদফ 

 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (আযকাইব)  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ জাভার উধদ্দন  

চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ 
ইদভইর: jamal_nlbd@yahoo.com 
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২. 

 

যাভ ম শফা 

 

মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদন 

 

১. যাভ ম শফায জন্য অনুদযাধত্র শপ্রযণ কযদত য়। 

২. কী ধযদনয যাভ ম তা উদিখ কযদত য়। 

 
প্রাধপ্তস্থান : ভাধযচারদকয দপ্তদয আদফদন জভা ধদদত য়। 

 

চাধত যাভদ ময ধযন/প্রকৃধত 

অনুমায়ী ধপ/ম্মানী ধনধ মাধযত 

য় 

 

১০ কভ মধদফদয ভদধ্য এ 

ধযদনয যাভ ম শফা 

শদয়া য়। 

 

আযকাইবদয শক্ষ্দত্র 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (আযকাইব)  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

গ্রন্থাগাদযয শক্ষ্দত্র 

শভাোঃ জাভার উধদ্দন  

চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ 
ইদভইর: jamal_nlbd@yahoo.com 

৩. 
শাগত  প্রধক্ষ্ণ 

প্রদান  (আযকাইব) 

ভাধযচারদকয 

অনুদভাদন 

 

১.  াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান শথদক প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ভাধযচারক   

     ফযাফয আদফদন কযদত য়। 

২.  াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান প্রধাদনয ধনকট ভদনানয়দনয জন্য ত্র শপ্রযণ   

     কযা য়।  

ধফনামূদল্য 
০৫ (াঁচ) কভ মধদফদয 

ভদধ্য 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (আযকাইব)  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৪. 
শাগত  প্রধক্ষ্ণ 

প্রদান (রাইদেধয) 

ভাধযচারদকয 

অনুদভাদন 

 

১.  াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান শথদক প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ভাধযচারক 

ফযাফয আদফদন কযদত য়। 

২.  াংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান প্রধাদনয ধনকট ভদনানয়দনয জন্য ত্র শপ্রযণ 

কযা য়। 

ধফনামূদল্য 
০৫ (াঁচ) কভ মধদফদয 

ভদধ্য 

শভাোঃ জাভার উধদ্দন  

চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ 
ইদভইর: jamal_nlbd@yahoo.com  

 

 
৫. 

অধডদটাধযয়াভ বাড়া 

প্রাধপ্ত (আযকাইব) 

 
ধযচারদকয অনুদভাদন 

 

১। অনুষ্ঠান  আদয়াজক  প্রধতষ্ঠাদনয  প্যাদড / াদা কাগদজ   

     ভাধযচারক ফযাফয আদফদন । 

২। যকায  কর্তমক  ধনধ মাধযত  ধপ  জভা  প্রদান   াদদক্ষ্ মূর    

    চারান জভা প্রদান। 

 
প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা  উধযচারক (আযকাইব) এয দপ্তয। 

১। পূণ মধদফ কার ৯.০০ টা 

শথদক যাত ৯.০০টা 

(ক) যকাধয ৮,০৫০/ টাকা 

(বযাট ) 

(খ) শফযকাধয - ১১,৫০০/ 

টাকা (বযাট ) 

 
২। অধ মধদফ কার ৯.০০ টা 

শথদক শফরা ২.০০ টা 

অথফা ধফকার ৪.০০ টা দত 

যাত  ৯.০০ টা 

(ক) যকাধয- ৫,৭৫০/ টাকা 

(বযাট ) 

(খ) শফযকাধয- ৮,০৫০/ 

টাকা (বযাট ) 

ধযদাধ দ্ধধত : ব্যাাংক 

চারাদনয ভাধ্যদভ । 

খাধর থাকা  াদদক্ষ্ ০২ 

(দুই) কভ মধদফ 

তাধভনা আক্তায 

উধযচারক (আযকাইব)  

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 
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৬. 

অধডদটাধযয়াভ বাড়া 

প্রাধপ্ত (রাইদেধয) 

 
ধযচারদকয অনুদভাদন 

 

১. অনুষ্ঠান আদয়াজক প্রধতষ্ঠাদনয প্যাদড/াদা কাগদজ   

   ভাধযচারক ফযাফয আদফদন কযদত য়। 

২. যকায ধনধ মাধযত ধপ জভাদাদনয চারান যধদ জভা প্রদান। 

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা  চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক এয 

দপ্তয। 

১. অধ মধদফদয জন্য- 

(৫০০০+৭৫০)=৫৭৫০/- 

(১৫% বযাট)  

২.পূণ ম ধদফদয জন্য- 

(১০০০০+১৫০০)=১১৫০০/-

(১৫%বযাট) 

ধযদাধ দ্ধধত : ব্যাাংক 

চারাদনয ভাধ্যদভ । 

খাধর থাকা  াদদক্ষ্ ০২ 

(দুই) কভ মধদফ 

শভাোঃ জাভার উধদ্দন  

চীপ ধফফধরগ্রাপায/উধযচারক  

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৪৩৩১ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৫৩১২৬৯৭০২ 
ইদভইর: jamal_nlbd@yahoo.com  

 

 

 
২.৩ ) অবযন্তযীণ শফা : 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

 

 

অধজমত ছুটি 

ধফধধ-ধফধান অনুমায়ী যকাধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) প্রদমাজযদক্ষ্দত্র ধনধ মাধযত পযদভ প্রধান ধাফ  যক্ষ্ণ কভ মকতমায কাম মারয় শথদক প্রাপ্ত 

ছুটিয ধাফ ধফফযণী জভাদান। 

 

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ০৭ 

কভ মধদফ 

(খ) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র  ০৫ 

কভ মধদফ 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

২. 

 

 

 

        শ্রাধন্ত  ধফদনাদন ছুটি 

ধফধধ-ধফধান অনুমায়ী যকাধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) প্রদমাজয শক্ষ্দত্র ধনধ মাধযত পযদভ প্রধান ধাফযক্ষ্ণ কভ মকতমায কাম মারয় শথদক প্রাপ্ত 

      ছুটিয ধাফ ধফফযণী জভাদান। 

(গ) আদফদদনয দে পূফ মফতী ফছদযয ছুটি ভঞ্জুদযয কধ। 

 

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ০৫ 

কভ মধদফ 

(খ) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র ০৩ 

কভ মধদফ 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৩. 

 

 

          ভার্তত্বকারীন ছুটি 

 

ধফধধ-ধফধান  অনুমায়ী যকাধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) ম্ভাব্য ভার্তদত্বয তাধযখ াংফধরত  াংধিষ্ট গাইনী ডাক্তাদযয নদত্র। 

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ০৫  

কভ মধদফ 

(খ) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র ০৩ 

কভ মধদফ।. 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৪. 

 

 

 

 

উচ্চতয শস্ক্র 

অথ মধফবাগ কর্তমক  ভদয় 

ভদয় জাধযকৃত ধফধধভারা 

অনুমায়ী যকাধয ভঞ্জুধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ। 

 
(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) ফ মদল ৫ ফছদযয দন্তালজনক এধআয/াধব ম বুক 

(গ) অথ ম ধফবাদগয জাধযকর্ত যকাধয আদদ। 

(ঘ) ধফবাগীয় ভাভরা নাই ভদভ ম অধধদপ্তয প্রধান কতকৃম প্রতযয়নত্র। 

(ঙ) ১৭-২০ শগ্রদডয কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র চাকধয দন্তালজনক ভদভ ম াখা কভ মকতমায   

প্রতযয়ন। 

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা 

 

 

 

 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ১৫ 

কভ মধদফ। 

(খ) শগদজদটড 

কভ মকদতমাদদয শক্ষ্দত্র 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ শপ্রযণ 

০৭ কভ মধদফ। 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৫. 
 

চাকধয স্থায়ীকযণ 

 াংধিষ্ট ধনদয়াগ ধফধধভারা 

অনুমায়ী যকাধয আদদ 

(ক )চাকধযদত শমাগদান/দদান্নধতয ধজ। 

(খ) দ সৃধষ্টয ধজ 
ধফনামূদল্য 

(ক) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয  
তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 
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জাধয/ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ।  

(গ) ফ মদল ০২ ফছদযয দন্তালজনকএধআয 

(ঘ) ধফবাগীয় ভাভরা নাই ভদভ ম প্রতযয়নত্র (দগদজদটড কভ মকতমাদদয শক্ষ্শত্র)  

(ঙ) ধফদ্যভান ধনদয়াগধফধধয কধ 

(চ) াাংগঠধনক কাঠাদভায কধ। 

(ছ)াদা কাগদজ আদফদন 

নধথ প্রধক্রয়াকযণ ০৫ 

কভ মধদফ। 

(খ) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ১০ 

কভ মধদফ। 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com  

                 

 

৬. 

াধাযণ বধফষ্য তধফর দত অধগ্রভ 

ভঞ্জুধয 

 

ধফধধভারা অনুমায়ী যকাধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ।  

 

 

(ক) ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন 

(খ) প্রধান ধাফ  যক্ষ্ণ কভ মকতমায কাম মারয় কতকৃম প্রদদয় ধজধ পাদন্ডয ধি। 

ধফনামূদল্য 

(ক) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র নধথ 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ শপ্রযণ  ০৩ 

কভ মধদফ। 

(খ) নন শগদজদটড 

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র ০৭ 

কভ মধদফ। 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৭. 

অফযপ্রাপ্ত কভ মকতমা  

কভ মচাযীদদয শনন 

ভঞ্জুধয 

ধফধধভারা অনুমায়ী যকাধয 

আদদ জাধয/ প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ।  

(ক) ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন 

(খ)   ধজধ   পাদন্ডয   চুড়ান্ত   ধাফ ধফফযণী। 

(গ) শল শফতদনয প্রতযয়ন ত্র। 

(ঘ) জাতীয় ধযচয় দত্রয পদটাকধ। 

(ঙ) ২ কধ াদাট ম াইদজয ছধফ 

(চ) যকাধয ফাায় ফফা কযদতন/কযদতন না  ভদভ ম প্রতযয়ন ত্র 

(ছ) ভাভরা াংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র 

(জ) নাগধযকদত্বয নদদয পদটাকধ 

(ঝ) এ.এ.ধ নদদয পদটাকধ 

(ঞ)  না-দাফীয প্রতযয়ন ত্র 

(ট )নমুনা   স্বাক্ষ্য    াদতয  াঁচ আঙ্গুদরয ছা  

(ঠ)  প্রাপ্ত শনদনয বফধ উিযাধধকাযী শঘালণা ত্র 

      প্রাধপ্ত স্থান : প্রান াখা/এধজ অধপ 

 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

 

 

 
(ক) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ শপ্রযণ ১৫ 

কভ মধদফ।  

(খ) নন শগদজদটড 

কভ মচাযী ৩০ 

কভ মধদফ। 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৮. 

কধিউটায ক্রয়/ ভটয 

কায/ ভটযাইদকর/ গৃধনভ মাণ 

ঋণ ভঞ্জুধয 

 

ধফধধভারা অনুমায়ী ভঞ্জুধযত্র 

জাধয/ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ।  

কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয প্রাপ্যতা  াদদক্ষ্ ধনধ মাধযত পযদভ আদফদন।  

প্রাধপ্তস্থান : প্রান াখা 
ধফনামূদল্য 

  প্রাধনক ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ ০৫ 

কভ মধদফ। 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

৯. শুন্য দদ দদান্নধত 

(ক) দদান্নধত াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞান জাধয  (নন 

শগদজদটড কভ মচাযীদদয 

জন্য) 

(খ) দদান্নধতয জন্য ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ (দগদজদটড 

কভ মকতমাদদয জন্য)। 

(ক) াদা কাগদজ আদফদন 

(খ) চাকধয স্থায়ীকযণ ধজ. 

 (গ) ফ মদল ০৫ ফছদযয দন্তালজনক এধআয 

(ঘ) ধফবাগীয় ভাভরা নাই ভদভ ম 

 প্রতযয়নত্র (দগদজদটড কভ মকতমাদদয শক্ষ্শত্র) 

 (ঙ) ধফদ্যভান ধনদয়াগধফধধয কধ 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড  

কভ মচাযীদদয শক্ষ্দত্র 

৩০ কভ মধদফ  

(খ) শগদজদটড  

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ শপ্রযণ ০৫ 

কভ মধদফ  

 

 

 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 

১০. শুন্য দদ ধনদয়াগ 

(ক) ধনদয়াগত্র জাধয 

(নন শগদজদটড কভ মচাযী 

ধনদয়াদগয শক্ষ্দত্র)  

(খ) ধনদয়াদগয জন্য শূন্য 

দদয তথ্য ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ শপ্রযণ। (দগদজদটড 

(ক) শুন্য দদয ছাড়ত্র আনা 

(খ) ধত্রকায় ধফজ্ঞধপ্ত জাধয 

(গ) ধডধধয বা আফান 

(ঘ) ধনফ মাচনী  যীক্ষ্া গ্রণ 

(ঙ) ধনদয়াগ ত্র জাধয 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন শগদজদটড কভ মচাযী 

ধনদয়াদগয কর প্রধক্রয়া িন্ন 

কযদত  ০২ ভা। 

(খ) শগদজদটড 

কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র প্রস্তাফ 

শপ্রযণ ০৫ কভ মধদফ। 

তাধভনা আক্তায  

উধযচারক (প্রান) অধত.দা. 

শপান : +৮৮-০২-৮১৮১২২৭ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৯১১৫০৩১৩২ 

ইদভইর : tani.nlb@gmail.com 
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কভ মকতমাদদয শক্ষ্দত্র) 

১১. 

দয়ফাইট ারনাগাদকযণ 

এফাং ধফধবন্ন কাম মক্রভ  

অনুষ্ঠাদনয প্রধতদফদন এফাং 

ছধফ আদরাড কযা 

 

 াংধিষ্ট াখায প্রস্তাফ 

প্রাধপ্ত/ মথামথ কর্তমদক্ষ্য 

অনুদভাদদনয য 

ারনাগাদকযণ 

প্রস্তাফ াংফধরত ত্র/ ধনদদ মনা ধফনামূদল্য 

 

 

০১ (এক) কভ মধদফ 

 

 
শভাাম্মদ ভধনরুজ্জাভান খান 

কাযী শপ্রাগ্রাভায 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৩৭৫৭-৩১৬ 

শভাফাইর : +৮৮-০১৭১৮৪৪৩০৮৪ 

ই-শভইর monirk1985@yahoo.com 

 

 

৩) আনায/আনাদদয কাদছ আভাদদয প্রতযাা : 

ক্রধভক নাং প্রধতশ্রুত/কাধিত শফা প্রাধপ্তয রদক্ষ্য কযণীয় 
০১. স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান;  

০২. মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা; 

০৩. াক্ষ্াদতয জন্য ধনধ মাধযত ভদয়য ভদধ্য উধস্থত থাকা; 

০৪. বধম ম কাদয শফা গ্রণ কযা; 

০৫. বদ্রতা  নীযফতা ফজায় যাখা এফাং 

০৬.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪) অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত (GRS) : 

 শফা প্রাধপ্তদত অন্তুষ্ট দর  দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দে শমাগাদমাগ করুন। তায কাছ শথদক ভাধান না ায়া শগদর ধনদনাক্ত দ্ধধতদত শমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফধত করুন। 

ক্র. নাং কখন শমাগাদমাগ কযদফন কায দে শমাগাদমাগ কযদফন শমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনষ্পধিয ভয়ীভা 

১.     দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা ভাধান ধদদত না াযদর 
অধবদমাগ ধনষ্পধি কভ মকতমা (অধনক) 

 

মুাম্মদ মুধরভ উধদ্দন 

ধফফধরগ্রাপায (প্রকানা  শযপাদযন্স) 

শপান : ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১ 

ইদভইর : muslim.uddin@nanl.gov.bd 

৩০ (             

২. GRS শপাকার দয়ন্ট কভ মকতমা ধনধদ মষ্ট ভদয় ভাধান ধদদত ব্যথ ম দর 
আধর কভ মকতমা 

 

ভাধযচারক 

শপান : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৯৫ 

ইদভইর : dg@nanl.gov.bd 

দয়ফ শাট মার : www.nlb.gov.bd 

২০ (             
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৩.    আধর কভ মকতমা ধনধদ মষ্ট ভদয় ভাধান ধদদত না াযদর ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগয অধবদমাগ ব্যফস্থানা শর 

অধবদমাগ গ্রণ শকন্দ্র  

৫নাং শগইট ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা  

দয়ফ : www.grs.gov.bd 

৬০ (             

 

 
৫) াধাযণত শম কর কাযদণ আদফদন ফাধতর য় অথফা শফা প্রদান ম্ভফ য় না : 
 

ক্রধভক নাং শম কর কাযদণ আদফদন ফাধতর অথফা শফা প্রদান ম্ভফ য় না 

১. আদফদনদত্র প্রদি তথ্য ভুর প্রভাধণত দর। 

২. ধনধ মাধযত শফামূল্য ধযদাধ কযা না দর। 

৩. ধনয়ভকানুন (Rules & Regulations) ফধর্ভ মত কাম মক্রভ াংঘটিত দর। 

 


