
গ্রন্থাগারেে সদসয হওয়াে নিয়মাবলী ও বই ধাে দদয়া সংক্রান্ত িীনিমালা 

• বই ধার নেয়ার জেয আগ্রহী পাঠকদের সেসয হদে নেধধানরে ফরদে লাইদেনরয়াে বরাবর আদবেে করদে হদব। ১০ (েশ) টাকা আদবেে নফ 

প্রোে সাদপদে গ্রন্থাগার নেদক আদবেে ফরে সংরহ করা যাদব। 

• নজলা সরকানর গণগ্রন্থাগার, বাদগরহাট নেে ধরদণর সেসয আদবেে ফরে সংরহ করদে পারদবেঃ 

            (ক) নশশু সেসয - অেুর্ধ্ধ  ১৬ বছদরর নছদল বা নেদয়। 

            (খ) ছাত্র ছাত্রী সেসয - নযদকাে নশো প্রনেষ্ঠাদে অধযয়েরে ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ 

            (গ) সাধারণ সেসয - নশশু ও সাধারে ছাত্রছাত্রী বযেীে সকল নেনণ নপশার জেগে 

• বয়স প্রোণ করার জেয ১ে নেনণর নগদজদটড সরকানর কেধকেধ া কেৃধ ক সেযানয়ে জােীয় পনরচয়পদত্রর ফদটাকনপ/ নশো প্রনেষ্ঠাদের প্রধাে 

কেৃধ ক প্রেত্ত প্রেযয়েপত্র আদবেেপদত্রর সাদে সংযুক্ত করদে হদব। 

• সাধারণ সেসযদের স্ব স্ব নপৌরসভার/ ইউনেয়ে পনরষদের নচয়ারেযাে অেবা ১ে নেনণর নগদজদটড কেধকেধ ার বা চাকুরীজীবী হদল োর 

নেয়ন্ত্রণকারী কেধকেধ ার সুপানরশ সাদপদে সেসয করা হদব। 

• ছাত্রছাত্রীদের নেদত্র নশো প্রনেষ্ঠাদের প্রধাে বা নবভাগীয় প্রধাে কেৃধ ক সুপানরশ আবশযক। 

• আদবেেপদত্রর সাদে নশো প্রনেষ্ঠাদের প্রধাে বা নবভাগীয় প্রধাে বা ১ে নেনণ কেধকেধ া কেৃধ ক সেযানয়ে পাসদপাটধ  সাইদজর ১ কনপ ছনব এবং 

জােীয় পনরচয়পদত্রর অেুনলনপ সংযুক্ত করদে হদব। 

• নশশু সেসযদের নেদত্র ২০০/- টাকা, ছাত্রছাত্রী সেসযদের নেদত্র ৩০০/- টাকা এবং সাধারণ সেসযদের নেদত্র ৫০০/- টাকা জাোেে 

(নফরেদযাগয) নহদহদব জো নেদে হদব। 

• েবনিে সেসযদের নেয়াে ০১ (এক) বছর। আগ্রহী সেসযদের নেয়াে উত্তীণধ হবার পর ২৫ (পঁনচশ) টাকা েবায়ে নফ প্রোে সাদপদে সেসয 

েবায়ে করদে পারদবে। 

• প্রদেযক সেসয নক এককালীে সবধদচা ১৫ নেএন্র জেয ২ (দুই)টি বইদয়র নবনশ ধার নেয়া যাদব ো। অেযদকাে সেদসযর চানহো ো োকদল 

উক্ত ২ টি বই উক্ত পাঠক ধারাবানহকভাদব সবধদচা ২ বার ধার নেদে পারদব। 

• নকাে সেসয ধার নেয়া বই হানরদয় নফলদল বা েস্ট কদর নফলদল উক্ত বইদয়র েূদলযর নিগুণ টাকা েনেপূরণ নেদে বাধয োকদব। 

• নেধধানরে সেদয়র োদে বই নফরে নেদে বযেধ হদল প্রেে সপ্তাদহ অনেনরক্ত প্রনেনেদের জেয বই প্রনে ৫ (পাঁচ) টাকা এবং নিেীয় সপ্তাহ 

নেদক ১০ (েশ) টাকা জনরোো আোয় করা হদব। 

• কাডধ  হানরদয় নগদল সাদে সাদে কেৃধ পেদক জাোদে হদব এবং আদবেে সাদপদে ২৫ টাকার নবনেেদয় পুেরায় কাডধ  সংগ্রহ করা যাদব। 

• নরফাদরন্স বই, দুষ্প্রাপয ও েূলযবাে বই, নবদেনশ প্রকাশো এবং পত্র পনত্রকা নকােভাদবই ধার নেয়া যাদব ো। 

• নকাে সেসয বই ধার নেয়া সংক্রান্ত েীনেোলা পনরপন্থী নকাে কাজ করদল োর সেসযপে বানেল সহ োর জাোেে বাদজয়াপ্ত করা হদব। 

• যনে নকাে সেসয বেধ োে ঠিকাো, নোবাইল েম্বর ইেযানে পনরবেধ ে কদরে েদব ো কেৃধ পেদক অবশযই ো জাোদে হদব। 

• কেৃধ পে েীনেোলার নযদকাে শেধ  প্রদয়াজদে পনরবেধ ে, পনরবধধে বা সংদযাজে করদে পারদবে। 

• বই ধার সংক্রান্ত নবষদয় কেৃধ পদের নসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল নবদবনচে হদব। 

 


