
এক নজরে জজএসজি’ে গ্রন্থাগাে 

িাাংলারেশ ভূতাজিক জজেপ অজিেপ্তে একটি বিজ্ঞাজনক প্রজতষ্ঠান। যে যকান বিজ্ঞাজনক কাে যক্রম পজেচালনাে জন্য 

গ্রন্থাগাে একটি অপজেহাে য অঙ্গ। অজিেপ্তরেে জন্মলগ্ন যেরকই গ্রন্থাগােটি এে সারে অঙ্গাঅজঙ্গভারি জজিত আরে। 

তখন এে পজেসে জেল অরনক যোট। পে যায়ক্ররম গ্রন্থাগারেে সাংগ্রহ সাংখ্যা যিরিরে। িতযমারন এে পুস্তুক সাংখ্যা 

৯০২০ টি, প্রজতরিেন সাংখ্যা ১৬৯৬০ টি, জজএসজি কর্তযক প্রকাজশত প্রজতরিেন সাংখ্যা ৬১ টি, জজএসজি কর্তযক 

প্রকাজশত মানজচরেে সাংখ্যা ০৩ টি। এটি একটি জিরশষ গ্রন্থাগাে। গ্রন্থাগােটি মূলত ভূতাজিক জিষরয়ে 

গ্রন্থ/প্রজতরিেন/ জান যারলে একটি সমৃদ্ব সম্ভাে। অন্যান্য জিষরয়ে গ্রন্থাজেও এে সাংগ্ররহ আরে োে মরে 

উরেখরোগ্য সেকােী জিজি-জিিান জিষয়ক িই-পুস্তুকাজে। 

জজএসজি এ পে যন্ত যেকর্ যস জসজেরজে ৬১ টি প্রজতরিেন সেকােী মুদ্রণালয় জি.জজ. যপ্ররসে মােরম প্রকাশ করেরে। 

প্রকাজশত প্রজতরিেনগুরলাে এক কজপ করে কম যকতযারেে মারে জিতেন কো হয়। এোিা যেরশে ৩৪ টি প্রজতষ্ঠান 

ও জিরেরশে ২৮ টি প্রজতষ্ঠারন এই প্রজতরিেনগুরলা যসৌজন্য জহরসরি যপ্রেণ কো হয়।  

একজন পাঠক তাে প্রাজে যত পুস্তুক/প্রকাশনাটি পাওয়াে জন্য গ্রন্থাগাজেক- যক জানারল আমো জনজে যষ্ট পুস্তুকটি 

তারক যেয়াে ব্যিস্থা কজে। পুস্তুক ইস্যু করে জনরত হয় এিাং গ্রহীতাে ইস্যু জিপ এ স্বাক্ষে কেরত হয়। যকান পুস্তুক 

েজে পূি য হরতই অন্য যকান কম যকতযাে জনকট ইস্যু হরয় োরক তরি আমো তা জাজনরয় যেই। এোিা গ্রন্থাগারে 

িরস পাঠ কোে জন্য এখারন আরে ১ টি জিশাল পাঠকক্ষ। 

গ্রন্থাগাে ব্যিহােকােীরেে জন্য আরে গ্রন্থাগাে নীজতমালা। নীজতমালাগুরলা জনম্নরুপঃ- 

১। গ্রন্থাগাে হরত িাে যনয়া পুস্তকাজে ৩০ (জেশ) জেরনে মরে গ্রন্থাগারে যেেত জেরত হরি। 

২। িই িাে যনয়াে সময় অিশ্যই ইস্যু জিরপ স্বাক্ষে জেরত হরি।  

৩। যে সমস্ত পুস্তরকে অন্য যকান কজপ যনই তা িাে যেয়া োরি না। তরি প্ররয়াজনরিারি শাখা প্রিানগণ তা 

ইস্যু কেরত পােরিন। এরক্ষরে উহা অিশ্যই েপ্তরে োখরত হরি, যকান অিস্থারতই েপ্তরেে িাইরে যনয়া 

োরিনা।  

৪। সহায়ক গ্রন্থ িা যেোরেন্স িই এে যক্ষরেও অনুরেে-৩ নীজতমালা অনুসেন কো হরি।  

৫। সািােণ যক্ষরে একজন কম যকতযা একই সাংরগ ৫ (পাঁচ) টি এিাং ঊেি যতন কম যকতযা ১০ (েশ) টি িইরয়ে 

যিশী িাে গ্রহন কেরত পােরিন না।  

৬। েখন কম যকতযাগন ছুটিরত/িজহোাংগরন িা জিরেরশ োরিন তখন গ্রন্থাগাে সামগ্রী গ্রন্থাগারে অিশ্যই যেেত 

জেরত হরি।  

৭। অজেস শুরুে কমপরক্ষ এক ঘন্টা পরে এিাং ছুটিে সমরয়ে কমপরক্ষ এক ঘন্টা আরগ পাঠকরেে গ্রন্থাগাে 

প্ররিশ/তুাগ কো িাঞ্চনীয়।  

৮। গ্রন্থাগারে পাঠকরেে প্ররিরশে পূরি য হুান্ডব্যাগ/জিেরকইস ইতুাজে অিশ্যই জমা যেরখ প্ররিশ কো িাঞ্চনীয়।  

৯। গ্রন্থাগাে সামগ্রী (পুস্তক/জিজ্ঞান জিষয়ক সামজয়কী/প্রজতরিেন ইতুাজে) হাজেরয় যগরল তাে ক্ষজতপূেণ জহসারি 

উহা প্রজতস্থাপন কেরত হরি, অপােগতায় একক মূল্য যেেত জেরত হরি।  

১০। গ্রন্থাগারেে পাঠকক্ষ জজএসজি এে কম যকতযাগণ ব্যিহাে কেরত পােরিন।  


