
      
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গণ াগার অিধদ র 

জলা সরকাির গণ াগার 
মা রা । 

 
ারক নং- 43.26.5500.00০.18.005.98-১০১                                                                              তািরখঃ ০৮/০৯/2020ি . 

 
িবষয়ঃ এিপএ সভার িস াত অ যায়ী কায ম বা বায়ন িতেবদন রণ । 

ঃ ৪৩.২৬.০০০০.০০১.১৬.০০৪.১৮.১৫০  তািরখঃ ০৬/০৯/২০২০ি .   
 
         উপ  িবষয় ও ে র ি েত এিপএ সভার িস াত অ যায়ী অ  কাযালেয়র এিপএ ২০২০-২১, জায়গা/িবি ং সং া  িতেবদন ও 

অ াবর স ি র তািলকা হালনাগাদ কায ম বা বায়ন িতেবদন মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা ।  

   

িমক নং িবষয় িতেবদন (সং ) ম   
১ ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ ি  সবাবে  

আপেলাড করা  
২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ ি  দা িরক ওেয়ব 
পাটােলর সবাবে  আপেলাড করা হেয়েছ ।  

 

২ জায়গা/িবি ং সং া  িতেবদন িতেবদন রণ করা হেয়েছ । জিমর দখল নামা ও 
ভবেনর চ াপ সং  ।  

 

৩ অ াবর স ি র তািলকা হালনাগাদ অ াবর স ি র হালনাগাদ ত তািলকা সং  ।   
 

            
                      08/09/2020                                                                                                                             

 ( মাঃ মিন ামান) 
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা 

ফানঃ 0488-62406 
                                                                                                                                   librarian.dgplmagura@gmail.com 

  
 
 
 

   
  

ারক নং- 43.26.5500.00০.18.005.98-১০১(২)                                                                          তািরখঃ ০৮/০৯/2020ি . 
অ িলিপ সদয় অবগিতর জ ঃ- 
 

১। লাইে িরয়ান/সহকারী পিরচালক, গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা । 
২। অিফস কিপ । 

             
                  08/09/2020 

( মাঃ মিন ামান) 
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা 

ফানঃ 0488-62406 
                                                                                                                                   librarian.dgplmagura@gmail.com 
 

ি ি পাল লাইে িরয়ান কাম উপপিরচালক 
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার 
লনা । 

 

 

পড়ব বই , গড়ব দশ 
ব ব র বাংলােদশ  

mailto:librarian.dgplmagura@gmail.com
mailto:librarian.dgplmagura@gmail.com


 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গণ াগার অিধদ র 

জলা সরকাির গণ াগার 
মা রা 

 

         AÎ Kvh©vj‡qi A¯’vei m¤úwË/gvjvgv‡ji ZvwjKv t 
                              

K&ªwgK bs `ªe¨vw`i weeiY cwigvb gšÍe¨ 
                      AvmevecÎ 

1 Kv‡Vi Avjgvwi  08wU 2wU e¨envi Abyc‡hvMx| 
2 eyK †mjd/‡kv‡Km (KuvPhy³) 02wU  
3 óx‡ji Avjgvwi 02wU  
4 dvBj †Kwe‡bU  03 wU  ÷x‡ji 2wU, cvi‡U· 1wU 
5 Kv‡Vi †Pqvi  160wU eo 136+‡QvU 24wU, (bó/fv½v 6wU) 
6 Kv‡Vi †Pqvi (‡bU) eo 02wU  
7 Kv‡Vi †Pqvi (Kzkb mn)  06wU  
8 Kv‡Vi †Pqvi (nvZjIqvjv)  7+4=11wU  
9 myB‡fj †Pqvi (Awdmvi) 01wU  
10 Kw¤úDUvi †Pqvi  04wU 1 wU fv½v, e¨env‡ii Abyc‡hvMx 
11 Kv‡Vi KvD›Uvi ‡Pqvi (DPz) 02wU  
12 cvVK †Uwej (eo) 23wU  
13 cvVK †Uwej (†QvU) 05wU  
14 ‡m‡µUvwi‡qU †Uwej 02wU  
15 nvd ‡m‡µUvwi‡qU †Uwej 02wU  
16 Kw¤úDUvi †Uwej  04wU  
17 ¯úxKvi †Uwej 01wU  
18 K¨vUvjK KvW© †Kwe‡bU 02wU  
19 Kv‡Vi wcwRqb †nvj 01wU  
20 Kv‡Vi KvD›Uvi †Uwej (eo) 02wU  
21 Kv‡Vi KvD›Uvi †Uwej (‡QvU) 01wU  
22 d‡UvKwc †gwkb †Uwej 01wU  
23 Kv‡Vi eyK †kjd 12 wU  
24 óx‡ji eyK †kjd (eo) 30wU  
25 óx‡ji eyK †kjd (†QvU) 06wU  
26 mvBb †evW© 01wU  
27 ‡Uwej Møvm 04wU 1wU AvswkK fv½v 
28 cuvP Avm‡bi †mvdv  (‡dvgmn) 01‡mU  
29 Uzj 03wU  
30 wU †Uwej 01wU  
31 UªvsK/wU‡bi ev· 01wU  
32 ‡bvwUk †evW© 01wU  
33 wWm‡cø †evW© 01wU  
34 mvgwqKx †kjd   01wU  
35 cwÎKv †kjd (Kv‡Vi) 01wU  
36 cwÎKv †kjd (÷x‡ji) 02wU  
37 ‡UÛvi e· 01wU  
38 Kv‡Vi i¨vK (†QvU) 02wU  
39 Awf‡hvM e· 01wU  
40 eB‡qi Uªwj 01wU  



 
 
 
  

        B‡jKUªwb· hš¿cvwZ 
41 ‡Uwjwfkb 01wU cyivZb bó 
42 ‰e ỳ¨wZK cvLv 22wU 5 wU bó 
43 ‡`Iqvj Nwo 02wU  
44 K¨vjKz‡jUi †gwkb 01wU  
45 ‡Uwj‡dvb †mU  02wU 1wU bó 
46 Kw¤úDUvi †mU 03wU 2 ‡mU APj /bó, gwbUi 3wU APj 
47 Kw¤úDUvi gwbUi/wUwf gwbUi 1+1=2wU  
48 wcÖ›Uvi 02wU 1 wU bó 
49 BDwcGm 03wU 2 wU bó 
50 d‡UvKwc †gwkb  01wU bó Ae ’̄vq Av‡Q  
51 GwWGmGj g‡Wg 01 wU  
52 ¯‹¨vbvi 01wU  
53 cvwbi gUi 01wU  
54 B‡jKwUªK †KUwj 02wU 1wU bó 
55 UP© jvBU 01wU  

dvBj, †iwRóvi I cy¯ÍKt 
56 AšÍf©~w³ †iwRóvi 06wU  
57 AšÍf©~w³ †iwRóvi  (†mŠRb¨) 01wU  
58 WvKwUwKU †iwR÷vi 01 wU    
59 m`m¨ RvgvbZ †iwR÷vi 01 wU   
60 AvmevecÎ †iwR÷vi 01 wU  
61 cÎ Rvwi †iwR÷vi 06 wU Pjgvb GKwU 
62 cÎ cÖvwß †iwR÷vi 02 wU  
63 K¨vk eB 04 wU   
64 †PK †iwR÷vi 01 wU   
65 ‡eZb ewn/‡iwR÷vi  01 wU   
66 nvwRiv LvZv 05 wU  Pjgvb GKwU 
67 ÷K †iwR÷vi (‡÷kbvwi) 01 wU   
68 eivÏ †iwR÷vi 01 wU   
69 cwi`k©b ewn 01 wU  
70 cÎ-cwÎKvi wnmve †iwR÷vi 01 wU  
71 wcqb ewn 01 wU  
72 wWI4 †iwR÷vi 02 wU  
73 bZzb †iwRóvi/ LvZv 08 wU  
74 dvBj †iwR÷vi 01wU  
75 wej cÎvw` I Ab¨vb¨ wel‡qi dvBj 117wU  

Ab¨vb¨ gvjvgvj 
76 IRb e·, I‡qU †gwkb 1+1=2wU   
77 ÷¨vcjvi †gwkb 03wU  
78 ¯‹P‡Uc ÷¨vÛ 01wU  
79 RvZxq cZvKv 02wU  
80 cZvKv ÷¨vÛ (wRAvB cvBc) 01wU  
81 evjwZ 02wU  
82 Zvjv (wewfbœ mvB‡Ri) 13wU  



83 cvwb wdëvi  02wU 01wU bó 
84 Ni †gvQvi gc 02wU  
85 ‡cøU 06wU  
86 nvd †cøU 28wU  
87 Kvc wcwiP 16wU  
88 PvgP 24wU  
89 ‡Uª 02wU  
90 d¬v¯‹ 02wU  
91 evwU 05wU  
92 wUwdb K¨wiqvi (eo) 01wU  
93 Møvm 05wU  
94 RM 01wU  

 

 
   08/09/2020 

(‡gvt gwbiæ¾vgvb) 
mnKvix jvB‡eªwiqvb/cÖkvmwbK Kg©KZ©v 

‡Rjv miKvwi MYMÖš’vMvi, gv¸iv| 
                                                                          ‡dvb: 0488 62406 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গণ াগার অিধদ র 

জলা সরকাির গণ াগার, মা রা । 
 

ারক নং- 43.26.5500.000.18.005.98-84                                                                             তািরখঃ 28/০৭/2020ি . 
 

িবষয়ঃ মা রা জলা সরকাির গণ াগার ভবন সং া  ত  রণ । 
          

         উপ  িবষেয়র ি েত মা রা জলা সরকাির গণ াগার ভবন সং া  ত  মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেনর 
জ  রণ করা হেলা ।  
 

১। াগােরর নাম ও কানাঃ জলা সরকাির গণ াগার, মা রা । ৩২, হাজী সােহব রাড, মা রা ।  
২। মৗজা, জ় এল ন রঃ মৗজা-মা রা, জ় এল-৯৬  (খিতয়ান নং-৬৭৪, দাগ নং-৭৭৩ ) 
৩। জিমর পিরমাণঃ ৩৩ শতক ।  
৪। ভবেনর িববরণঃ ‘ জলা পাবিলক লাইে ির স েহর উ য়ন ক (2য় পযায়)’ এর আওতায় 1995-2000 সাল পয  সমেয় াগােরর জ  
িতনতলা িভেতর উপর একতলা ভবন  িনমাণ করা হয় । গ াগার ভবন র মেঝ মাজাইক পাথের িনিমত । যার মাট আয়তন 38২5 বগ ট । 
ভবন েত এক  পাঠক ,  অিফস ম  ও ছাট এক  ার ম রেয়েছ । পরবত েত 2002-2003 অথবছের ২য় তলায় একক  িবিশি  
এক  পিরদশন বাংেলা (১৯০ বগ ট) িনমাণ করা হয় । কাজ  গণ ত িবভাগ, মা রা স াদন কের । মাট আয়তন (38২5+১৯০)=৪০১৫ 
বগ ট ।  
 

          িনমােণর পর থেক গণ ত িবভাগ একবার মা  সং ার িহসােব ‘রং’ এর কাজ কের । ভবন েত বতমােন নানা সম া রেয়েছ । ভবেনর 
জিম ডাবা হওয়ায় দয়াল ও মেঝ পািনেত রেস ন  হওয়ার উপ ম । চয়ার, টিবল, ফািনচার িভেজ ন  হে  । মাজাইক মেঝর পিরবেত 
স ণ মেঝ টাইলস িফ ংস করেল পিরেবশটা র হেব এবং আসবাব প  েলা ভাল থাকেব । পািন িন াশন পাইেপর গাড়া ফেট ভবেনর 
দয়াল ও িপনার ন  হে  । ভবেনর জানালার কােচর পা া েলা অিধকাংশই নে র পেথ, এমিনেতই িক  ভে  গেছ । িফ ংস সম ার 

কারেণ জানালার পা া েলা লাগােনা যায় না । এছাড়া সীমানা াচীেরর এক  িপলার থেক ীল েট গেছ, ীেল মিরচা পেড় ভেঙ যাে  । 
এমতাব ায় সীমানা চীর র ণােব ণ করা েয়াজন ।  
 

         অিফস ভবন খােত গত বছর মা  দশ হাজার টাকা দওয়া হয় যা গইট ও ীল (আংিশক) রং করেত খরচ করা হয় । ি তেলর পিরদশন 
বাংেলা  অত  িক ণ অব ায় আেছ, পেল ার েল েল পড়েছ । এ সকল মরামত/সং ার কাজ জ রী িভি েত করা দরকার । এছাড়া 
এক  মা  পাঠক  হওয়ায় ান তার কারেণ পাঠক সবা াহত হে  । ফািনচার সলফ ক মেতা রাখা যাে  না ।  
 

         উ ত পাঠক , পা সাম ী ও ফািনচার র ণােব ন সেবাপির মানস ত পাঠকেসবা িনি ত করেত বতমান ভবন  উ খী স সারণ 
করা যেত পাের । িব মান ভবেনর পছেন খািল জায়গাই াফেদর থাকার জ  কায়াটার/ডরেমটরী করা যেত পাের ।  
 

      র পাঠক সবা িনি তকে  ভবন সং ার ও উ িখ স সারেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  মেহাদেয়র ি  কামনা করিছ ।  
 

সং ি ঃ ১। ভবেনর নকশা ।  
            ২। িত  ভবেনর িচ  ।      

                                                                                                          

 
২৮/0৭/2020 

 ( মাঃ মিন ামান) 
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা 

ফানঃ 0488-62406 
                                                                                                                                   librarian.dgplmagura@gmail.com 

  সহকারী পিরচালক  
িবভাগীয় সরকাির গণ াগার  
লনা । 

পড়ব বই , গড়ব দশ 
ব ব র বাংলােদশ  
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