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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় 

গণ াগার অিধদ র 
  জলা সরকাির গণ াগার, মা রা । 

 

ারক নং- ৪৩.২৬.৫৫০০.০০০.৩৮.০০১.৮৭-৪৩(২)                                                                       তািরখঃ ০৯/০৩/২০২১ি . 
 

িবষয়ঃ বসরকাির গণ াগার পিরদশন িতেবদন/মতামত রণ ।  
 

ঃ ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২০.০৮৪.২০.৯৬    তািরখঃ ১৮/০২/২০২১ি .  
 

   উপ  িবষয় ও ে র ি েত সং  তািলকা মাতােবক মা রা জলার ১৩  বসরকাির াগার পিরদশন বক িতেবদন 

রণ করা হেলা । পাঠাগার েলা িনয়িমত পাঠক সবা িদেয় আসেছ এবং কায ম সে াষজনক । পাঠাগােরর অ েল অ দান/বরা  দান 

করা যেত পাের । 

সং ি ঃ ০২ পাতা ।  

                                                                                                  
              ০৯/0৩/202১ 

 ( মাঃ মিন ামান) 
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা 

ফানঃ 0488-62406 
librarian.dgplmagura@gmail.com 

 
 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় (শাখা-৪) 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  
 
 
সদয় ÁvZv‡_©t 
 

1। মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা ।  
২। জলা শাসক, মা রা । 
3| wcÖwÝcvj jvB‡eªwiqvb Kvg DccwiPvjK, wefvMxq miKvwi MYMÖš’vMvi, Lyjbv| 
৪। Awdm Kwc| 
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                                      জলাঃ মা রা জলার ১৩  বসরকাির াগার পিরদশন িতেবদন ।  
 

. নং পাঠাগােরর নাম ও কানা  
িত াকাল 

রিজে শন 
আেছ কী-না  

িনজ  ঘর 
আেছ কী-না 

সংিবধান/
গঠনত  

আেছ কী-না 

গতবছর া  
অ দােনর 
পিরমান 

গত বছেরর 
অিডট 
িরেপাট 

িদেয়েছ কী-না  

িব মান 
বইেয়র 
সং া 

 
পাঠাগােরর াংক িহসাব নং   

ত য়নকারী 
কমকতার নাম ও 

পদবী 

 
লাইে িরয়ান এর 

ম  

1 2 3 4 5 6 7 ৮ 9 ১০ ১১ ১২ 
৯৫৫ মীম ও আিবদা লতানা পাঠাগার 

ামঃ মঘী উ র পাড়া, ডাকঘরঃ জাগলা,  
উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

201৬ি . আেছ 
নং-1৬ 

আেছ আেছ ৪৯০০০/- হ    ৬৮৪ 
খানা 

০২০০০০১১৭৬৯০২৯  
অ ণী াংক িল.  

ভায়না মাড় শাখা, মা রা 
রাউ ং নং ০১০৫৫১০০২ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৫৬ লায়লা পাঠাগার, রাড নং-3, বাড়ী নং-75, 
হাজী আ ল হামীদ সড়ক, কেলজ পাড়া,  
উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2010ি . আেছ 
নং-08 

আেছ আেছ পাইিন  না ২০৮৮ 
খানা 

002047901 
সানালী াংক িল. 

ন ন বাজার শাখা, মা রা 
রাউ ং নং ২০০৫৫০৭০৫ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৫৭ ণ পাঠাগার 
ামঃ সওজগাতী, ডাকঘরঃ তালখিড়,  

উপেজলাঃ শািলখা, জলা: মা রা । 

20১২ি . আেছ 
নং-১৯ 

আেছ আেছ পাইিন না 5৩০ 
খানা 

8200 
িষ াংক িল.  

আড়পাড়া শাখা, শািলখা, মা রা  
রাউ ং নং ০৩৫৫০১৩৮  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৫৮ কিব কাজী কােদর নওয়াজ িত পাঠাগার,  
ডাকঘরঃ জিতয়া,  
উপেজলাঃ র, জলাঃ মা রা। 

2013ি . আেছ 
নং-12 

আেছ আেছ পাইিন না ৫৬০ 
খানা 

0200005746996 
অ ণী াংক িল. 

 র শাখা, মা রা  
রাউ ং নং০১০৫৫০৯৭৯ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৫৯ ডা. আ ল কােসম িত পাঠাগার 
ামঃ আ িড়য়া বাজার, ডাকঘরঃ আ িড়য়া, 

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2008ি . আেছ 
নং-06 

আেছ আেছ ৪৯০০০/- হ  965 
খানা 

181134007058 
িষ াংক িল. 

আ িড়য়া বাজার শাখা, মা রা 
রাউ ং নং০৩৫৫৫০১০৯ 

উপ জলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬০  ডাঃ অনাথ ব  ব  পাবিলক লাইে ির 
ামঃ রাম র,   

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2012ি . আেছ 
নং-09 

আেছ আেছ ৪২০০০/- হ  955 
খানা 

3997 
িষ াংক িল. 

আলমখালী বাজার শাখা, মা রা 
রাউ ং নং০৩৫৫৫০০৪৬  

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬১ শাহাদৎ িব াস িত ব খী পাঠাগার 
ামঃ জগদল বাজার, ডাকঘরঃ হাট জগদল, 

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2014ি . আ ছ 
নং-10 

আেছ আেছ ৪২০০০/-  হ  928 
খানা 

৭৫৮৭ 
িষ াংক িল. 

জগদল বাজার শাখা, মা রা 
রাউ ং নং০৩৫৫৫০৪৩৩ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 
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৯৬২ েরাল হােসন মা া িত পাঠাগার, াম-
বড় আকসী, ডাকঘর-আকসী,  

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2011ি . আেছ 
নং-05 

আেছ আেছ ৪২০০০/- হ  1167 
খানা 

০১৭৩১২২০০০০০৭২৩ 
ফা  িসিকউির  ইসলামী াংক 

মা রা শাখা, মা রা  
রাউ ং নং১০৫৫৫০৫৫০ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬৩ ডা. আ ল কােসম িশ া ফাউে শন পাঠাগার 
াম/রা াঃ ভায়না (যেশার রাড)  

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

20০৮ি . আেছ 
নং-১৭ 

আেছ আেছ পাইিন না  ৬১৬ 
খানা 

০১০০০১৩৩৬৯৬৯৫ 
জনতা াংক িল. 

মা রা শাখা, মা রা 
রাউ ং নং১৩৫৫৫০৫৮৮ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬৪ শহীদ আতর আলী গণ াগার, মা রা 
হাি ং নং-44, এম আর রাড,  

উপেজলাঃ মা রা সদর, জলা: মা রা 

1924ি . আেছ 
নং-07 

আেছ আেছ পাইিন না 1২৭৬0 
খানা 

০২০০০০১২২৪০৮২  
অ ণী াংক িল.  

মা রা সদর শাখা, মা রা 
রাউ ং নং ০১০৫৫0553 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬৫ শহীদ িসরাজ উি ন হােসন সাধারণ 
পাঠাগার, ডাকঘরঃ আড়পাড়া,  
উপেজলাঃ শািলখা, জলা: মা রা । 

1985ি . আেছ 
নং-02 

আেছ আেছ পাইিন না ৩080 
খানা 

২৮২২০২০০১৪৫১৩ 
সানালী াংক িল. 

শািলখা শাখা, মা রা 
রাউ ং নং ২০০৫৫০৮৮৪ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬৬ ণীমাতা নারী ও িশ  িবকাশ পাঠাগার 
ামঃ আ িড়য়া (িব াস পাড়া),  

ডাকঘরঃ আ িড়য়া বাজার,  
উপেজলাঃ মা রা সদর, জলা: মা রা । 

20১৪ি . আেছ 
নং-১৮ 

আেছ আেছ পাইিন না 5১৯ 
খানা 

1811340৪৮৪৮১  
িষ াংক িল. 

আ িড়য়া বাজার শাখা, মা রা 
রাউ ং নং০৩৫৫৫০১০৯ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

৯৬৭ কয়া ি ন িব াস িত পাঠাগার 
ামঃ ধনপাড়া, ডাকঘরঃ ব ােবরইল 

উপেজলাঃ সদর,  জলাঃ মা রা। 

2015ি . আেছ 
নং-15 

আেছ আেছ পাইিন না ৭১০ 
খানা 

1১৭০৫৮ 
উ রা াংক িল. 

মা রা শাখা, মা রা  
রাউ ং নং২৫০৫৫০৫৫৫ 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ক ক 

ত ািয়ত 

কায ম 
সে াষজনক । 

অ দান দান করা 
যেত পাের । 

 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                 ০৯/0৩/202১ 

( মাঃ মিন ামান) 
সহকারী লাইে িরয়ান/ শাসিনক কমকতা 

জলা সরকাির গণ াগার, মা রা ।  
ফানঃ 0488-62406 

librarian.dgplmagura@gmail.com 
 

mailto:librarian.dgplmagura@gmail.com

