বিক্রয়ের জন্য নে
গ্রন্থাগায়র অনুদায়নর আয়িদন ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলায়দশ সরকার
সাংস্কৃবত বিষেক মন্ত্রণালে
িাাংলায়দশ সবিিালে, ঢাকা
বিষে: ২০২২-২০২৩ অর্ থিছয়র বিসরকাবর গ্রন্থাগায়র অনুদান প্রদায়নর জন্য আয়িদন।
ক্র.নাং
১.

২.

৩.
৪.

বিিরণ
(ক) গ্রন্থাগায়রর নাম ও পূণ থ ঠিকানা
(য় াস্ট বকাড নাং সহ)

ক)

(খ) প্রবতষ্ঠার সাল ও তাবরখ
তাবলকাভুক্ত দপ্তর/অবফয়সর বিিরণ:

খ)
ক) প্রবতষ্ঠায়নর নাম:

গ্রন্থাগায়রর কা থক্রম বকার্াে বরিাবলত হে?
(ডান ায়শ সঠিক স্থায়ন (∙) বিহ্ন বদন) )
(Google Map সহ)
গ্রন্থাগায়রর বরিালনা কবমর র সভা বত/সাধারণ
সম্পাদক/ বরিালয়কর নাম, ঠিকানা, এনআইবড
নম্বর, ই-বমইল ও বরবজস্টাড থ বমািাইল নম্বর;

প্রদত্ত তথ্যাবদ

খ) তাবলকাভুবক্ত নাং ও তাবরখ:
(সতযাবেত ফয় াকব সাংয় াজন করয়ত হয়ি)
ক) গ্রন্থাগায়রর বনজস্ব স্থা নাে ≥
খ) ভাড়া িাসাে ≥
খ) অন্যান্য (িসত ঘয়র, ইতযাবদ) ≥
ক) সভা বত:
খ) সাধারণ সম্পাদক/ বরিালক:

(জাতীে বরিে য়ের সতযাবেত ফয় াকব সাংযুক্ত
করয়ত হয়ি)।
৫.

গ্রন্থাগায়রর ব্াাংক বহসাি সম্পবকথত তথ্য

৬.

সরকাবর / বিসরকাবর / বিয়দবশ সাংস্থা বর্য়ক গত
িছর বকান আবর্ থক অনুদান ব য়ে র্াকয়ল
দাতাসাংস্থার নামসহ অয়র্ থর বরমাণ
গত অর্ থিছর সাংস্কৃবত বিষেক মন্ত্রণালে বর্য়ক
অনুদান ব য়ে র্াকয়ল তার বরমাণ কত?

৭.
৮.

গত ১ িছয়র গ্রন্থাগায়রর কা থক্রম (পৃর্ক কাগয়জ
ছবিসহ সাংযুক্ত করয়ত হয়ি)-

ক) বহসায়ির বশয়রানাম (ইাংয়রবজয়ত) :
খ) বহসাি নাং (অনলাইয়ন অনুদায়নর অর্ থ বপ্ররণ উ য় াগী):
গ) ব্াাংয়কর নাম :
ঘ) শাখার নাম :
ঙ) ব্াাংয়কর রাউর াং নম্বর:
ি) উ য়জলার নাম :
ছ) বজলার নাম :
জ) ব্াাংক বহসায়ির বি রীয়ত প্রদত্ত বমািাইলয়ফান নাং:

ক) িই াঠ প্রবতয় াবগতার বিিরণ:
খ) িই াঠ সম্পবকথত অন্যান্য কা থক্রম:

০৯.

িতথমায়ন গ্রন্থাগায়র বমা িইয়ের সাংখ্যা

১০.

গত িছর সাংগৃহীত িইয়ের সাংখ্যা ও তার মূল্য

১১.

াঠয়কর জন্য গ্রন্থাগায়র দদবনক বেকা ও সামবেকী
রাখা হয়ল তার সাংখ্যা / নাম
গ্রন্থাগায়র প্রবতবদন উ বস্থত গড় াঠয়কর সাংখ্যা

১২.

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

-০২১৩.

১৪.

গ্রন্থাগায়রর ব্য়ের খাতসমূহ
ক) গ্রন্থাগাবরক / অন্যান্য কমমীদয়দর বিতন / ভাতাবদ / স্ানী ( বদ র্ায়ক)
খ) আসিাি ে ক্রে
গ) জ্বালানী / বিদ্যযৎ খরি
ঘ) বেকা ক্রে
ঙ) িই ক্রে
ি) অন্যান্য
গ্রন্থাগায়রর সীলয়মাহর
আয়িদয়নর তাবরখ: ...........................
আয়িদনকারীর নাম ও দিী:
আয়িদনকারীর জাতীে বরিে ে নম্বর:
আয়িদনকারীর বমািাইল নম্বর:

১৫.

(আয়িদয়ন স্বাক্ষরকারীর জাতীে বরিে য়ের সতযাবেত ফয় াকব সাংযুক্ত করয়ত
হয়ি)।
বজলা প্রশাসক/উ য়জলা বনি থাহী অবফসায়রর প্রতযেন

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
ি)
এই ময়মথ অঙ্গীকার করবছ ব , উ যু থক্ত তথ্যাবদ
সম্পূণ থ সতয, এ সম্পয়কথ বকায়না প্রশ্ন উত্থাব ত
হয়ল আবম দােিদ্ধ র্াকি।
স্বাক্ষর
সীল (প্রয় াজয বক্ষয়ে)
এই ময়মথ প্রতযেন করা ায়ে ব , উ যু থক্ত
গ্রন্থাগারর র অবিত্ব িতথমান এিাং কা থক্রম
সয়তাষজনক ও জনস্বায়র্ থর সহােক।
স্বাক্ষর ও সীল

১৬.

িই াঠ কা থক্রম সম্প্রসারয়ণ গ্রন্থাগায়রর ভবিষ্যত বরকল্পনা :
(প্রয়োজয়ন আলাদা কাগজ সাংযুক্ত করুন)

বমািাইল:
ক) জাতীে ব্বক্তত্ব এিাং বদয়শর উয়েখয় াগ্য
বলখক/কবি/সাাংস্কৃবতক ব্বক্তয়ত্বর জীিন ও কমথ
বিষয়ে গৃহীত বরকল্পনা/কা থক্রয়মর বিিরণ।
খ) ভবিষ্যত প্রজন্ময়ক সম্পৃক্ত কয়র িছয়র
ন্যযনতম দ্য’র  অনুষ্ঠায়নর প্রিাি করয়ত হয়ি।

আয়িদয়নর ব াগ্যতা ও শতথািবল:
(ক) অনুদান প্রাবপ্তর উয়েয়ে ০৬-১০-২০২২ তাবরয়খর ময়ে এই “আয়িদন ফরম” র্া র্ভায়ি পূরণ কয়র সবিি, সাংস্কৃবত বিষেক মন্ত্রণালে, ভিন-৬, ১০ম তলা,
িাাংলায়দশ সবিিালে, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানাে বপ্ররণ করয়ত হয়ি;
(খ) প্রয়োজয়ন পূরণকৃত এই ফরয়মর সয়ঙ্গ অবতবরক্ত কাগজ ব্িহার করা ায়ি;
(গ) বকায়না সরকাবর প্রবতষ্ঠান, স্বােত্তশাবসত প্রবতষ্ঠান, বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, মসবজদ, মক্তি, মবির ও এবতমখানা এিাং এনবজও কর্তথক বরিাবলত গ্রন্থাগার
আয়িদয়নর ব াগ্য িয়ল বিয়িবিত হয়ি না;
(ঘ) বজলা, উ য়জলাসহ র্তণমূল থায়ে স্থাব ত বিসরকাবর গ্রন্থাগার জাতীে গ্রন্থয়কন্দ্র অর্িা গণগ্রন্থাগার অবধদপ্তর কর্তথক তাবলকাভুক্ত হয়লই আয়িদন করয়ত
ারয়ি;
(ঙ) বিসরকাবর গ্রন্থাগায়রর কা থক্রম বরিালনার জন্য একর  কা থবনি থাহী কবমর  ও গঠনতন্ত্র র্াকয়ত হয়ি ার সতযাবেত কব আয়িদয়নর সায়র্ সাংযুক্ত করয়ত
হয়ি;
(ি) বিসরকাবর গ্রন্থাগায়রর একর  বনবদ থষ্ট াঠকক্ষ, থাপ্ত সাংখ্যক ব বিল ও বিোর এিাং কম য়ক্ষ ৫০০র  িই র্াকয়ত হয়ি এিাং াঠকয়ক্ষ প্রবতবদন াঠকয়সিা
প্রদান ও গয়ড় কম য়ক্ষ ১০ জন াঠয়কর উ বস্থবত র্াকয়ত হয়ি এিাং ার প্রমাণক সাংযুক্ত করয়ত হয়ি;
(ছ) িরাে প্রাপ্ত অয়র্ থর ৫০% গ্রন্থাগায়রর ব্াাংক বহসাি নম্বয়রর অনুকূয়ল ইএফর  এর মােয়ম বপ্ররণ করা হে বিধাে ব্াাংক বহসাি সম্পবকথত তথ্য সঠিকভায়ি
উয়েখ করয়ত হয়ি এিাং গ্রন্থাগারর  ব উ য়জলাে অিবস্থত বস উ য়জলার ব্াাংক ব্তীত অন্য উ য়জলার ব্াাংক বহসাি নম্বর গ্রহণয় াগ্য হয়ি না;
(জ) গত অর্ থিছয়র প্রাপ্ত সরকাবর অনুদায়নর অয়র্ থর ব্ে-বিিরণী সাংযুক্ত করয়ত হয়ি;
(ঝ) গ্রন্থাগায়রর নায়ম বিগত এক িছয়রর ব্াাংক বস্ট য়মন্ট আয়িদন য়ের সায়র্ আিবেকভায়ি সাংযুক্ত করয়ত হয়ি;
(ঞ) আয়িদনকারীর জাতীে বরিে য়ের সতযাবেত ফয় াকব আয়িদন য়ের সয়ঙ্গ সাংযুক্ত করয়ত হয়ি;
( ) আয়িদন ফরম সাংস্কৃবত বিষেক মন্ত্রণালয়ের ওয়েিসাই www.moca.gov.bd এিাং জাতীে গ্রন্থয়কয়ন্দ্রর ওয়েিসাই www.nbc.org.bd এ াওো
ায়ি;
(ঠ) বনধ থাবরত তাবরয়খর র প্রাপ্ত এিাং অসম্পূণ থ আয়িদন ে িাবতল িয়ল গণ্য হয়ি;
(ড) কর্তথ ক্ষ ব বকায়না শতথ বরিতথন, বরিধ থন এিাং সাংয়শাধন করার এখবতোর সাংরক্ষণ কয়রন।

