Huddinge এর গ্রন্থাগারর আপনি স্বাগে!
গ্রন্থাগার থেরক ব্ই ধার কররে আপিার প্ররোেি একটি লাইরেনর কার্ড ও একটি নপিরকার্।
লাইরেনর কার্ড নব্িা মূরলয নব্েরণ করা হে এব্ং আমারদর ছে টি গ্রন্থাগাররর েিয বব্ধ।
লাইরেনর কার্ড পাওোরা েিয আপিারক আমারদর কারছ িনেভু ক্ত করারে হরব্ এটা আপনি অিলাইি
অেব্া আমারদর গ্রন্থাগারর উপনিে হরে ও করারে পাররি।
লাইরেনর কার্ড সংগ্রহ করার েিয আপিার পনরচে পত্র সারে আিরব্ি।
অয়েক ভাষাে বই ও সংবাদ পত্র
হানিন্স গ্রন্থাগারর আপনি নব্নভন্ন ভাষাে ব্ই ও সংব্াদ পত্র পারব্ি। এই ওরেব্সাইরট আমারদর
ওরেব্ পররষব্া Pressreader এর মাধযরম সারা নব্রের নর্নেটাল সংব্াদ পত্র পড়রে পাররব্ি।
নিরের সুইরর্ি ভাষা থক প্রনশনিে কররে সহে ভাষাে অরিক ব্ই ও ভাষার পাঠ্যক্রম আরছ।
আমারদর কমডচারী রা আপনি কী সন্ধাি কররছি থসই নব্ষে সাহা য কররব্ি।
কম্প্ুুটার ও ববতার বেটওোকক
আমারদর সকল গ্রন্থাগারর কম্প্ুযটার ও থব্োর থিটওোকড উপলব্ধ আরছ এব্ং নিরের লাইরে কারর্ড
ব্যাব্হার করর ব্যাব্হার কররে পাররি।
ধার ও সংরক্ষণ করার জেু
আমম কতমদে পর্ক ন্ত ধার করয়ত পারব?
সাধারণে আপনি চার সপ্তারহর েিয ধার কররে পাররব্ি, নকন্তু নকছু ব্যনেক্রম ও োকরে পারর।
উদাহররণর েিয থ মি চলনচত্র, এব্ং নকছু েিনপ্রে ব্ই অল্প সমরের েিয ধার কররে পাররি।
নকছু ধার করার সমে আপনি একটি রসীদ পারব্ি ারে উরেখ করা োকরব্ আপনি অনধকেম
কে সমরের েিয থসটি নিরের কারছ রাখরে পাররব্ি।
ধার করা সামগ্রী মেধকামরত সময়ের ববশী মেয়জর কায়ে রাখয়ল তার পমরণাম কী হয়ব?
থসটা নিভড র কররব্ সামগ্রী এব্ং অনেনরক্ত কে সমরের েিয আপনি থররখরচি ও থসই অিুসার থলট
নফ নদরে হরব্।

বকায়ো সামগ্রী পুেঃ ধার করয়ত হয়ল কী করয়ত হয়ব?
আপিার
সরাসনর
পাররব্ি
পাররব্ি

লাইরেনর কার্ড এব্ং নপি থকার্ এর মাধযরম আপনি অি লাইি থপরে পাররি অেব্া
গ্রন্ধাগাররর সারে থ াগার াগ কররও কররে পাররি। অরিক ব্ই আপনি পুিঃ ধার কররে
নকন্তু নকছু ব্যনেক্রম হরে পারর থ মি নকছু চলনচত্র ও ব্ই আপনি পুিঃ ধার কররে
িা নদ অিয ব্যনক্ত থসটির েিয অরপিারে োরক।

বকায়ো অেু বুমির দ্বারা ধার করা সামগ্রীর জেু আমম মক পঙমিবদ্ধ্ু হয়ে অয়পক্ষারত হয়ত
পামর?
হযাাঁ, আপনি নব্িা মূরলয থকারিা ব্ই পাওোর েিয পঙনক্ত ব্দ্ধ হরে অরপিারে োকরে পাররি।
আনম নক হানিংস থপৌরসভা ব্যানেে অিয থকারিা গ্রন্থাগার থেরক প্রাপ্ত কররে হরল ১০ থক্রািার
েনরমািা নদরে হরব্।

অেু গ্রন্থাগায়রর মেেম র্া আপোর জাো প্রয়োজে
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আপিার ব্েস ১৮ ব্ছররর কম হরল লাইরেনর কার্ড পাওোর েিয আপিার অনভভাব্রকর
হস্তািররর প্ররোেি হরব্।
আপিার লাইরেনর কারর্ডর মাধযরম ধার করা সব্ নকছু র েিয আপনি দােী োকরব্ি।
নশশুরদর ধার করা থ থকারিা ব্স্তুর েিয োরদর অনভভাব্ক গণ দােী োকরব্ি।
আপনি আমারদর থ থকারিা গ্রন্থাগারর ধার করা ব্স্তু থফরে নদরে পাররব্ি।
ধার করা ব্স্তু নিধডানরে সমরের মরধয থফরে থদওোর েিয আপনি দােব্দ্ধ োকরব্ি।
থকারিা ব্স্তু নিধডানরে সমরের মরধয থফরে িা নদরল থলট নফ প্রর ােয হরব্।
১৮ ব্ছররর কম ব্েসী থদর থকারিা নফ নদরে হরব্িা।
থকারিা ব্ই থফরে িা নদরল গ্রন্থাগার োর মুলয অিু ােী নব্ল পাঠ্ারব্।
ব্ই টি থফরে নদরল নব্রলর অেড নদরে হরব্িা নকন্তু থলট নফ নদরে হরব্।
ধার করা থকারিা ব্স্তু িনেগ্রস্ত হরল আপিারক থসটা পালরট নদরে হরব্।
নদ থকারিা ব্ই হানররে থগরল এব্ং থসটা পরর পাওো থগরল আপনি টাকা থফরে পারব্ি
িা।
১০০ থক্রািাররর থব্শী ব্রকো োকরল আপনি আর নকছু ধার কররে পাররব্ি িা অেব্া
োর েিয অরপিারে োকরে পাররব্ি িা। গ্রন্থাগাররর প্রাপয থদিা নমটিরে নদরল আপনি
পুিরাে ধার কররে পাররব্ি।

