




ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বনিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ ণ িাইব্রেনি যাি সংগ্রব্রে ৪৫,০০০টিিও অনিক টেক্সে ৈই, জার্ ণাি ও পাৈনিব্রকশি আব্রে। এটি একটি নৈব্রশষ

গ্রন্থাগাি। গ্রন্থাগািটি মূিত ভূতানিক নৈষব্রয়ি গ্রন্থ/প্রনতব্রৈদি/জাি ণাব্রিি একটি সমৃদ্ব সম্ভাি। অন্যান্য নৈষব্রয়ি গ্রন্থানদও এি সংগ্রব্রে আব্রে যাি মব্রে উব্রেখব্রযাগ্য

সিকািী নৈনি-নৈিাি নৈষয়ক ৈই-পুস্তুকানদ। এ সমস্ত ৈইপত্র সংগ্রে, সংিক্ষর্, টের্ী নৈন্যাস ও ভূ-বৈজ্ঞানিক কম ণকতণাব্রদি চানেদা টমাতাব্রৈক সিৈিাে কিা এ

উপ-শাখাি মূি দানয়ত্ব। িাইব্রেনিব্রত এক সাব্রে ২০ জব্রিি ব্যৈোি উপব্রযাগী একটি শীতাতপ নিয়নিত নিন ং রুম আব্রে। টদশ-নৈব্রদব্রশি নৈনিন্ন

সংস্থা/নৈশ্বনৈদ্যািয়/কব্রপ ণাব্রিশি এি ভূ-নৈজ্ঞািীগর্ অনুব্রমাদি সাব্রপব্রক্ষ এ িাইব্রেনিব্রত অোয়ব্রিি সুব্রযাগ িব্রয়ব্রে। নজএসনৈ কর্তণক প্রকানশত নৈনিন্ন মািনচত্র

ও টিক ণ নসনিব্রজি প্রনতব্রৈদিসমূে িাইব্রেনিব্রত সংিনক্ষত আব্রে যা নৈনিন্ন ব্যনি/সংস্থাি চানেদা টমাতাব্রৈক সিৈিাে কিা েয়।

গ্রন্থাগাি ব্যৈোিকািীব্রদি জন্য আব্রে গ্রন্থাগাি িীনতমািা। িীনতমািাগুব্রিা নিম্নরুপঃ-

১। গ্রন্থাগাি েব্রত িাি টিয়া পুস্তকানদ ৩০ (নত্রশ) নদব্রিি মব্রে গ্রন্থাগাব্রি টেিত নদব্রত েব্রৈ।

২। ৈই িাি টিয়াি সময় অৈশ্যই ইসুু নিব্রপ স্বাক্ষি নদব্রত েব্রৈ।

৩। টয সমস্ত পুস্তব্রকি অন্য টকাি কনপ টিই তা িাি টদয়া যাব্রৈ িা। তব্রৈ প্রব্রয়াজিব্রৈাব্রি শাখা প্রিািগর্ তা ইসুু কিব্রত পািব্রৈি। এব্রক্ষব্রত্র উো অৈশ্যই দপ্তব্রি

িাখব্রত েব্রৈ, টকাি অৈস্থাব্রতই দপ্তব্রিি ৈাইব্রি টিয়া যাব্রৈিা।

৪। সোয়ক গ্রন্থ ৈা টিোব্রিন্স ৈই এি টক্ষব্রত্রও অনুব্রেদ-৩ িীনতমািা অনুসিি কিা েব্রৈ।

৫। সািাির্ টক্ষব্রত্র একজি কম ণকতণা একই সংব্রগ ৫ (পাঁচ) টি এৈং ঊদি ণতি কম ণকতণা ১০ (দশ) টি ৈইব্রয়ি টৈশী িাি গ্রেি কিব্রত পািব্রৈি িা।

৬। যখি কম ণকতণাগি ছুটিব্রত/ৈনেিাংগব্রি ৈা নৈব্রদব্রশ যাব্রৈি তখি গ্রন্থাগাি সামগ্রী গ্রন্থাগাব্রি অৈশ্যই টেিত নদব্রত েব্রৈ।

৭। অনেস শুরুি কমপব্রক্ষ এক ঘন্টা পব্রি এৈং ছুটিি সমব্রয়ি কমপব্রক্ষ এক ঘন্টা আব্রগ পাঠকব্রদি গ্রন্থাগাি প্রব্রৈশ/তুাগ কিা ৈাঞ্চিীয়।

৮। গ্রন্থাগাব্রি পাঠকব্রদি প্রব্রৈব্রশি পূব্রৈ ণেুান্ডব্যাগ/নেেব্রকইস ইতুানদ অৈশ্যই জমা টিব্রখ প্রব্রৈশ কিা ৈাঞ্চিীয়।

৯। গ্রন্থাগাি সামগ্রী (পুস্তক/নৈজ্ঞাি নৈষয়ক সামনয়কী/প্রনতব্রৈদি ইতুানদ) োনিব্রয় টগব্রি তাি ক্ষনতপূির্ নেসাব্রৈ উো প্রনতস্থাপি কিব্রত েব্রৈ, অপািগতায়

একক মূল্য টেিত নদব্রত েব্রৈ।

১০। গ্রন্থাগাব্রিি পাঠকক্ষ নজএসনৈ এি কম ণকতণাগর্ ব্যৈোি কিব্রত পািব্রৈি।



িাইব্রেনি নিন ং রুম


