
                                                                                                                                                             বফক্রয়েয জন্য নে 

 

 

গ্রন্থাগায়য অনুদায়নয আয়ফদন পযভ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায 

াংস্কৃবত বফলেক ভন্ত্রণারে 

ফাাংরায়দ বচফারে, ঢাকা 

 

 

 

বফলে : ২০১৮-২০১৯ অথ থফছয়য বফযকাবয গ্রন্থাগায়য অনুদান প্রদায়নয জন্য আয়ফদন।  

 

ক্র.নাং বফফযণ প্রদত্ত তথ্যাবদ 

১. (ক) গ্রন্থাগায়যয নাভ ও পূণ থ ঠিকানা  

(বাস্ট বকাড নাং ) 

 

 

(খ) প্রবতষ্ঠায ার ও তাবযখ 

ক) 

 
খ) 

২. বযবজবিকৃত/তাবরকাভুক্ত য়ে থাকয়র তা বম দপ্তয/অবপ 

বথয়ক কযা য়েয়ছ 

(ক) তায নাভ  

 

 

(খ) বযবজয়িন/তাবরকাভুবক্ত নাং ও তাবযখ 

(তযাবেত পয়টাকব াংয়মাজন কযয়ত য়ফ) 

 

ক) 
 

 

 

খ) 

৩. গ্রন্থাগায়যয বনজস্ব ঘয / দারান আয়ছ বক না? যাঁ / না [ঠিক স্থায়ন টিক ( ∙ ) বচহ্ণ বদন] 

৪. (উত্তয না-বফাধক য়র) গ্রন্থাগায়যয কাম থক্রভ বকাথাে 

বযচাবরত ে? 

 

 

৫. গ্রন্থাগায়যয বযচারনা কবভটিয বাবত ও াধাযণ 

ম্পাদয়কয নাভ ও ঠিকানা 

(ক)  বাবত 

 

 

(খ) াধাযণ ম্পাদক 

 

 

ক) 

 

 

খ) 

৬. গ্রন্থাগায়যয ব্াাংক বাফ ম্পবকথত তথ্য ক) বায়ফয বয়যানাভ : 

খ)  বাফ নাং : 

গ)  ব্াাংয়কয নাভ : 

ঘ)  াখায নাভ : 

ঙ)  উয়জরায নাভ : 

চ)  বজরায নাভ : 

 

৭. গ্রন্থাগায়যয বকান গঠনতন্ত্র আয়ছ বক না? 

থাকয়র তায তযাবেত কব াংয়মাজন কযয়ত য়ফ। 

যাঁ / না (ঠিক স্থায়ন (∙) বচহ্ন বদন) 

৮. যকাবয / বফযকাবয / বফয়দব াংস্থা বথয়ক গত ফছয 

বকান আবথ থক অনুদান ববে থাকয়র দাতাাংস্থায নাভ 

অয়থ থয বযভাণ 

 

 

 

৯. গত ফছয াংস্কৃবত বফলেক ভন্ত্রণারে বথয়ক অনুদান বয়র 

তায বযভাণ কত ? 

 

 

 

১০. গত আবথ থক ফছয়য প্রাপ্ত যকাবয অনুদায়নয অথ থ কীবায়ফ 

বকান বকান খায়ত ব্ে কযা য়েয়ছ, এয বনযীবিত 

প্রবতয়ফদন াংযুক্ত কযয়ত য়ফ। 

 

১১. গত ১ ফছয়য গ্রন্থাগায়যয কাম থক্রভ- 

ক) ফইাঠ প্রবতয়মাবগতায বফফযণ 

 

খ)  অন্যান্য কাম থক্রভ 

 

ক) 

 

খ) 

 

১২. ফতথভায়ন গ্রন্থাগায়য ফ থয়ভাট ফইয়েয াংখ্যা  

 

১৩. গত ফছয াংগৃীত ফইয়েয াংখ্যা ও তায মূল্য  

 

১৪. াঠয়কয জন্য গ্রন্থাগায়য দদবনক বিকা ও াভবেকী যাখা 

য়র তায াংখ্যা / নাভ  

 

 

১৫. গ্রন্থাগায়য প্রবতবদন উবস্থত গড় াঠয়কয াংখ্যা  

 

 
         অয াতাে দ্রষ্টব্



 

 

১৬. চরবত ফছয়য (প্রস্তাবফত ফায়জয়ট) প্রতযাবত বভাট আে 

ক)  বফযকাবয ােতা 

খ)  যকাবয অনুদান 

গ)  বনজস্ব আে (মবদ থায়ক) 

ঘ)  দস্য / াঠকচাঁদা 

 

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

১৭. গ্রন্থাগায়যয ব্য়েয খাতমূ 

ক)  গ্রন্থাগাবযক / অন্যান্য কভীয়দয বফতন / বাতাবদ / ম্মানী (মবদ থায়ক) 

খ)  আফাফি ক্রে 

গ)  জ্বারানী / বফদ্যযৎ খযচ 

ঘ)  বিকা ক্রে 

ঙ)  ফই ক্রে 

চ)   অন্যান্য 

 

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

ঙ) 

চ) 

১৮. গ্রন্থাগায়যয ীরয়ভায 

আয়ফদয়নয তাবযখ ........................... 

 

 

 

 

 

(আয়ফদয়ন স্বািযকাযীয জাতীে বযচেয়িয তযাবেত পয়টাকব াংযুক্ত কযয়ত 

য়ফ)। 

এই ভয়ভ থ অঙ্গীকায কযবছ বম, উযু থক্ত তথ্যাবদ 

ম্পূণ থ তয, এ ম্পয়কথ বকায়না প্রশ্ন উত্থাবত 

য়র আবভ দােফদ্ধ থাকফ। 

 

 

 

স্বািয 

(আয়ফদনকাযীয নাভ দফী ও ীর) 

         

        বভাফাইর :............................ 

১৯. ক) প্রতযেন: 

১.  বজরা প্রাক কর্তথক প্রতযেন (বভয়রাবরটন এরাকায জন্য)। 

২.  উয়জরা বনফ থাী অবপায কর্তথক প্রতযেন। 

এই ভয়ভ থ প্রতযেন কযা মায়ে বম, উযু থক্ত 

গ্রন্থাগাযটিয অবস্তত্ব ফতথভান এফাং কাম থক্রভ 

য়তালজনক ও জনস্বায়থ থয ােক। 

 

 

 

               স্বািয ও ীর 

               বভাফাইর : 

 খ) সুাবয: 

স্থানীে ভাননীে াংদ দস্য /বজরা প্রাক/ বৌযবায বভেয /উয়জরা বযলদ 

বচোযম্যান এরঁ সুাবয (প্রয়মাজয বিয়ি) 

    সুাবযকৃত। 

 

 

                স্বািয ও ীর 

                বভাফাইর : 

২০. চাবদাকৃত ফই (মবদ থায়ক) এয তাবরকা াংযুক্ত কযয়ত য়ফ।  

২১. প্রাপ্ত অনুদায়ন গৃীতব্ কাম থক্রয়ভয বফফযণ : 

(প্রয়োজয়ন আরাদা কাগজ াংযুক্ত করুন) 

ক)  প্রাবতষ্ঠাবনক উন্নেন বফলেক প্রস্তাফনা 

খ)  জাতীে ব্বক্তত্ব এফাং বদয়য উয়েখয়মাগ্য 

াাংস্কৃবতক ব্বক্তয়ত্বয জীফন ও কভ থ 

বফলয়ে/আতজথাবতক ভার্তবালা বদফ উরয়ি 

অনুষ্ঠান বফলেক প্রস্তাফনা।  

(স্থানীে জনয়গাবষ্ঠয়ক ম্পৃক্ত কয়য ফছয়য নুযনতভ 

দ্য’টি অনুষ্ঠায়নয প্রস্তাফ কযয়ত য়ফ) 

২২. গত অথ থফছয়য আবথ থক অনুদান বয়ে থাকয়র আয়ফদনয়িয য়ঙ্গ াযা ফছয়যয 

কাম থক্রয়ভয বফফযণ (আয়রাকবচি) াংযুক্ত কযয়ত য়ফ। 

 

 

বনেভাফবর : 
 

(ক) অনুদান প্রাবপ্তয উয়েয়ে ৩১-১২-২০১৮ তাবযয়খয ভয়ে এই  'আয়ফদন পযভ” মথামথবায়ফ পূযণ কয়য বচফ, াংস্কৃবত বফলেক ভন্ত্রণারে, বফন-৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরায়দ বচফারে, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানাে বপ্রযণ কযয়ত য়ফ। এ ভে বকানবায়ফই ফবধ থত কযা য়ফ না; 

(খ)  প্রয়োজয়ন পূযণকৃত এই পযয়ভয য়ঙ্গ অবতবযক্ত কাগজ ব্ফায কযা মায়ফ; 

(গ)  বকান বিা প্রবতষ্ঠান, ভবজদ, ভক্তফ, ভবিয ও এবতভখানা এফাং এনবজও কর্তথক বযচাবরত গ্রন্থাগায আয়ফদয়নয বমাগ্য ফয়র বফয়ফবচত য়ফ  না; 

(ঘ)  আয়ফদয়নয য়ি তথ্য-প্রভাণাবদ াংযুক্ত কযয়ত য়ফ; 

(ঙ)  পূযণকৃত বনধ থাবযত পযয়ভয পয়টাকব গ্রণয়মাগ্য নে; 

(চ)  গ্রন্থাগায়যয ব্াাংক বাফ নম্বয়যয অনুকূয়র প্রাপ্ত অনুদায়নয বচক প্রদান কযা য়ফ বফধাে ব্াাংক বাফ ম্পবকথত তথ্য ঠিকবায়ফ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 

      অন্যথাে আয়ফদনি ফাবতর ফয়র গণ্য য়ফ। গ্রন্থাগাযটি বম উয়জরাে অফবস্থত ব উয়জরায ব্াাংক ব্তীত অন্য উয়জরায ব্াাংক বাফ নম্বয  

      গ্রণয়মাগ্য নে; 

(ছ)  আয়ফদনকাযীয জাতীে বযচেয়িয তযাবেত পয়টাকব আয়ফদনয়িয য়ঙ্গ াংযুক্ত কযয়ত য়ফ; 

(জ)  অনুদান প্রাবপ্তয রয়িয বকায়না প্রকায তদবফয, ব্বক্তগত বমাগায়মাগ কর্তথয়িয বগাচযীভূত ফা প্রভাবণত য়র আয়ফদনি ফাবতর ফয়র গণ্য য়ফ; 

(ঝ)  আয়ফদন পযভ াংস্কৃবত বফলেক ভন্ত্রণারয়েয াখা-৪ এফাং জাতীে গ্রন্থয়কন্দ্র, ৫/ব, ফঙ্গফন্ধু এবববনউ, ঢাকা-১০০০ বথয়ক াংগ্র কযা মায়ফ।  

      এছাড়া াংস্কৃবত বফলেক ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফাইট www.moca.gov.bd, তথ্য ভন্ত্রণারয়েয ওয়েফাইট www.moi.gov.bd এফাং 

      জাতীে গ্রন্থয়কয়ন্দ্রয ওয়েফাইট www.nbc.org.bd বত আয়ফদন পযভ াওো মায়ফ; 

(ঞ)  বনধ থাবত তাবযয়খয য প্রাপ্ত এফাং অম্পূণ থ আয়ফদনি ফাবতর ফয়র গণ্য য়ফ।  

 

http://www.moca.gov.bd/
http://www.moi.gov.bd/
http://www.nbc.org.bd/

