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লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিরীব্ে দেিে দেবাি জরিমানাব্ে রবোয় বলুন!  
রবনামূব্লযে লাইব্রেরিব্ে যা রেছু পাওয়া যায়, দসগুব্লা বযেবহাি েরুন!
েুইন্স পাবরলে লাইব্রেরি এখন আি লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিরীব্ে দেিে রেব্ল গ্াহেব্েিব্ে জরিমানা েব্ি না, এবং আব্েি সেল জরিমানা গ্াহেব্েি 
অযোোউন্ট দেব্ে সরিব্য় দনয়া হব্য়ব্ছ। হারিব্য় যাওয়া রেংবা ক্ষরেগ্স্থ বব্ল রবব্বরিে সামগ্রীগুব্লা আবাি লাইব্রেরিব্ে প্ররেস্থাপন েিাি জনযে আমিা 
আপনাব্ে সামানযে রেছু জরিমানা েিব, রেন্তু আপরন যখনই সামগ্রীগুব্লা লাইব্রেরিব্ে দেিে রেব্বন, দসই জরিমানাগুব্লা আপনাি অযোোউন্ট দেব্ে মুব্ছ 
যাব্ব। আপরন যরে লাইব্রেরিি সামগ্রীগুব্লা দেিে রেব্ে না পাব্িন োহব্ল অনুগ্হ েব্ি সামগ্রীগুব্লা আবাি লাইব্রেরিব্ে প্ররেস্থাপন েিাি জনযে আপনাব্ে 
যা জরিমানা েিা হব্য়ব্ছ, ো প্রোন েরুন, অেবা অনযোনযে রবেল্প সম্পব্েকে জানব্ে লাইব্রেিরীি েমকেরীব্েি  সাব্ে দযাোব্যাে েরুন, অনলাইব্ন, https://
queenslibrary.org/about-us/contact-us/contact-us_c1, দোব্ন 718-990-0771, অেবা আপনাি স্থানরীয় লাইব্রেরিব্ে।

পূব্বকে অরজকেে আমাি অযোোউব্ন্ট দযসব দেিরীব্ে দেিে দেবাি ও অনযোনযে জরিমানা আব্ছ, দসগুব্লাি রে হব্ব? 
৫ অব্্াবি, ২০২১ পযকেন্ত আমিা সেল গ্াহেব্েি অযোোউব্ন্ট পূব্বকে অরজকেে সব দেিরীব্ে দেিে দেবাি জরিমানা মুব্ছ রেব্য়রছ, দসইসাব্ে সংগ্হ রে, 
প্রররিয়ােিণ রে, এবং অনুব্িাব্েি সামগ্রী সংগ্হ না েিাি রে দনওয়া হয়রন।

হারিব্য় যাওয়া রেংবা ক্ষরেগ্স্থ বব্ল রবব্বরিে সামগ্রীগুব্লাি জরিমানা আপনাি অযোোউব্ন্ট োেব্ব রেন্তু আপরন যখন দসই সামগ্রীগুব্লা লাইব্রেরিব্ে 
রেরিব্য় রেব্বন েখন দসই জরিমানা সরিব্য় দনওয়া হব্ব।  আপনাি অযোোউন্ট সম্পব্েকে আপনাি দোন প্রশ্ন োেব্ল, অনুগ্হ েব্ি আমাব্েি স্বয়ংররিয় 
লাইব্রেরি লাইন 718-990-8508 এ দোন েরুন অেবা queenslibrary.org/about-us/contact-us এই সাইব্ে দেখুন।

QPL দেিরীব্ে লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিে দেবাি জরিমানা বাে রেব্ছে দেন? 
আমিা রনরচিে েিব্ে িাই, লাইব্রেরিি সামগ্রী সবাই দযন বযেবহাি েিব্ে পাব্ি, োব্েি পরিরস্থরে দযমনই দহাে না দেন। এই জরিমানা অব্নে পরিবাি 
রেংবা বযেরতিব্ে লাইব্রেরিব্ে আসব্ে রনরুৎসারহে েব্ি এবং লাইব্রেরিি সামগ্রী বযোবহাব্ি এেরে বাো রহসাব্ব োজ েব্ি।

ব্রুেরলন এবং রনউ ইয়েকে পাবরলে লাইব্রেরি রসব্টেম রে দেিরীব্ে সামগ্রী দেিে দেবাি জরিমানা বাে রেব্য়ব্ছ? 
হযোাঁ। রনউ ইয়েকে রসরেি সব লাইব্রেরিগুব্লাই ৫ অব্্াবি, ২০২১ দেব্ে দেিরীব্ে সামগ্রী দেিে দেবাি জরিমানা বাে রেব্য়ব্ছ।

আমাি সামগ্রীগুব্লা েখন দেিে রেব্ে হব্ব ো আরম েরীভাব্ব জানব? 
আপরন যখন লাইব্রেরি দেব্ে দোন সামগ্রী সংগ্হ েব্িন, আপনাি পছন্দ অনুযায়রী ইব্মল অেবা োেব্জি িরসব্ে দেিে দেবাি রনেকোরিে োরিখ 
দজব্ন রনব্ে পাব্িন। আপনাি লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিে দেবাি সময় িব্ল আসব্ল অেবা দেিে রেব্ে দেরি হব্য় দেব্ল, লাইব্রেরি সবসময় ইব্মইল বা 
দোব্নি মােযেব্ম আপনাব্ে মব্ন েরিব্য় রেব্ব এবং আপরন রনব্জও www.queenslibrary.org/user- এ আপনাি অযোোউব্ন্ট লে ইন েব্ি আপনাি 
সামগ্রীগুব্লা দেিে দেবাি রনেকোরিে োরিখ দেব্খ রনব্ে পাব্িন।

আরম রেভাব্ব লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিে দেবাি োরিখ বাডাব্ে পারি? 
দয সেল সামগ্রীগুব্লা দেিে দেবাি োরিখ বাডাব্নাি দযােযে, দসই গুব্লা অনলাইব্ন www.queenslibrary.org/user- এ, দোন লাইব্রেরিব্ে রেব্য় 
অেবা 718-990-8508 এ দোন েব্ি োরিখ বাডাব্না যাব্ব। রবঃদ্ঃ যরে অনযে দোন গ্াহে এেই সামগ্রীি জনযে অব্পক্ষা েব্ি োব্ে, োহব্ল দসই 
সামগ্রীি সময় বাডাব্না যাব্ব না। দেিে দেবাি রনেকোরিে োরিব্খি েব্য়ে রেন আব্েই সময় বাডাব্নাি দিষ্া েরুন।
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আরম রে লাইব্রেরিি সামগ্রী অরনরেকেষ্োব্লি জনযে িাখব্ে পারি? আরম যরে দসগুব্লা হারিব্য় দেরল োহব্ল রে হব্ব? 
আমিা লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিে িাই! অনুগ্হ েব্ি দেিে দেবাি রনেকোরিে োরিব্খি মব্েযে সামগ্রী দেিে রেন যাব্ে অনযে গ্াহেিাও এই সামগ্রীগুব্লা 
উপব্ভাে েিব্ে পাব্ি। আমিা দেিরীব্ে দেিে রেব্ল দোন জরিমানা েিব্বা না, রেন্তু সামগ্রীগুব্লা যরে োব্েি রনেকোরিে োরিব্খি ২৮ রেব্নি (িাি 
সপ্াহ) মব্েযে দেিে দেওয়া না হয়, আমিা দসই সামগ্রীগুব্লা হারিব্য় দেব্ছ বব্ল রবব্বিনা েিব্বা এবং সামগ্রীগুব্লা আবাি লাইব্রেরিব্ে প্ররেস্থাপন েিাি 
জনযে আপনাব্ে জরিমানা েিব্বা।

আপরন যরে হারিব্য় যাওয়া লাইব্রেরিি সামগ্রীগুব্লা দেিে দেন, োহব্ল আপনাি অযোোউন্ট দেব্ে সামগ্রীগুব্লা প্ররেস্থাপন েিাি জরিমানা েুব্ল দনওয়া 
হব্ব। অনুগ্হ েব্ি, দেিরীব্ে হব্লও লাইব্রেরিি দযব্োব্না সামগ্রী দেিে রেন। যরে আপনাি অযোোউব্ন্ট $50 বা োি দবরি জরিমানা োব্ে, অেবা দেিে 
দেবাি রনেকোরিে োরিব্খি পব্িও ২০রে বা এি অরেে সামগ্রী দেিে দেওয়া না হয়, োহব্ল আপরন লাইব্রেরিি দোন সামগ্রীি জনযে অনুব্িাে েিব্ে এবং 
োি েব্ি বারডব্ে রনব্ে পািব্বন না যেক্ষণ পযকেন্ত আপরন লাইব্রেরিি সামগ্রী দেিে রেব্বন অেবা সামগ্রীগুব্লা প্ররেস্থাপন েিাি জরিমানা পরিব্িাে 
েিব্বন। লাইব্রেরিি সামগ্রী প্ররেস্থাপন েিাি জরিমানা সম্পব্েকে রবস্ারিে রনয়মাবলরী জানব্ে দেখুন www.queenslibrary.org/help/guide-to-fees

আপরন যরে লাইব্রেরিি দোন সামগ্রী প্ররেস্থাপন েিাি জরিমানা রেব্ে না পাব্িন, োহব্ল েয়া েব্ি অনযোনযে রবেল্প সম্পব্েকে জানব্ে আমাব্েি সাব্ে 718-
990-0771 এ দোব্ন দযাোব্যাে েরুন, আপনাি স্থানরীয় লাইব্রেিরীব্ে রেব্য় েো বলুন অেবা queenslibrary.org/about-us/contact-us এই সাইব্ে 
দেখুন।

আরম রেভাব্ব আমাি অযোোউব্ন্টি জরিমানা পরিব্িাে েিব্ে পারি? 
আপরন অনলাইব্ন queenslibrary.org/user এই সাইব্ে My Account এি মােযেব্ম অেবা আপনাি স্থানরীয় লাইব্রেরিব্ে রেব্য় আপনাি জরিমানা 
পরিব্িাে েিব্ে পািব্বন।

জরিমানা পরিব্িাে না েিব্ল রে হব্ব? 
আপনাি অযোোউব্ন্ট $50 বা োি দবরি জরিমানা হব্ল, অেবা দেিে দেবাি রনেকোরিে োরিব্খি পব্িও ২০রে বা এি অরেে সামগ্রী দেিে দেওয়া না 
হব্ল, আপরন লাইব্রেরিি দোন সামগ্রীি জনযে অনুব্িাে েিব্ে বা সামগ্রী োি েব্ি বারডব্ে রনব্ে পািব্বন না যেক্ষণ পযকেন্ত আপরন লাইব্রেরিি সামগ্রী 
দেিে না রেব্বন অেবা সামগ্রীগুব্লা প্ররেস্থাপন েিাি জরিমানা পরিব্িাে না েিব্বন। পিবেকেরীব্ে, ১৮ বছি এবং এি দবরি বয়ব্সি সেল গ্াহে যাব্েি 
অযোোউব্ন্ট $50 বা োি দবরি জরিমানা আব্ছ, দসইসব অযোোউন্টগুব্লা QPL-এি প্ররেষ্ান ইউরনে মযোব্নজব্মন্ট সারভকেব্সব্সি োব্ছ পাঠাব্না হব্ব, যািা 
আমাব্েি পক্ষ দেব্ে আপনাি সাব্ে দযাোব্যাে েিব্ব জরিমানা পরিব্িাে ও সামগ্রী দেিে দেবাি বযোপাব্ি। আপনাি এই জরিমানা দরিরিে বুযেব্িাব্ে 
জানাব্না হব্ব না রেংবা আপনাি দরিরিে দ্ািব্ে প্রভারবে েিব্ব না।

লাইব্রেরি রে এখনও অনুব্িােেৃে বই বা অনযোনযে সামগ্রী দেরিব্ে সংগ্হ েিাি জনযে জরিমানা েিব্ব? 
না। লাইব্রেরি অনুব্িােেৃে সামগ্রী দেরিব্ে োি দনবাি জরিমানা েিা বাে রেব্য়ব্ছ।

লাইব্রেরিব্ে রে েিব্নি জরিমানা দনওয়া হব্ছে? 
হািাব্না রেংবা ক্ষরেগ্স্ লাইব্রেরিি সামগ্রী প্ররেস্থাপন েিাি জনযে জরিমানা প্রব্যাজযে। উপিন্তু, আিও জরিমানা দনওয়া হব্ব: 
· লাইব্রেরি োিকে প্ররেস্থাপন ($ 2) 
· বযোব্কেি দিে দেিে ($ 25) 
· হারিব্য় যাওয়া সামগ্রীি োম, দযমন রবরভন্ন প্রযুরতি সংরিান্ত সামগ্রী 
· দটেব্েি বারহব্িি নােরিেব্েি লাইব্রেিরী োিকে প্রোন ($ 50)

এই রসদ্ান্তগুরল লাইব্রেরিি বাব্জব্ে েরীভাব্ব প্রভাব দেলব্ব? 
মহামািরীি োিব্ণ ২০২০ সাব্লি মািকে মাস দেব্ে লাইব্রেরি দেিরীব্ে সামগ্রী দেিে দেবাি জরিমানা সামরয়েভাব্ব স্থরেে েিাি রসদ্ান্ত রনব্য়ব্ছ। সামগ্রী 
দেরিব্ে দেিে দেবাি জরিমানাি বার্কেে িাজস্ব, যা লাইব্রেরিি বাব্জব্েি কু্ষদ্ এেরে অংি রনব্য় েরঠে, সমব্য়ি সাব্ে সাব্ে দসো হ্াস দপব্য়ব্ছ, এবং 
আমিা এই হ্াসেৃে বাব্জেব্ে রনরবষ্ েিাি উপায় খুাঁব্জ দপব্য়রছ। সবব্িব্য় গুরুত্বপূণকে রব্য় হল, দেিরীব্ে দেিে দেবাি জরিমানা মাে েব্ি লাইব্রেরিি 
সামগ্রী সেল গ্াহেব্েি রিক্ষা ও দসবাি জনযে উনু্তি এবং রবনামূব্লযে প্রোন রনরচিে েব্ি আমিা লাইব্রেরিি মূল লব্ক্ষ দপৌছাব্ে সক্ষম হব্য়রছ।

আরম দেরিব্ে দেিে দেবাি জরিমানা রেব্ে পছন্দ েরি োিণ আরম মব্ন েরি জরিমানা রেব্য় আরম লাইব্রেরিব্ে আরেকেে সমেকেন েিরছ। আি েরীভাব্ব 
আরম QPL দে সমেকেন েিব্ে পারি? 
আপরন যরে লাইব্রেরিব্ে আরেকেে সহায়ো প্রোন েিব্ে িান, আমিা েুইন্স পাবরলে লাইব্রেরিি োউব্ডেিব্ন দপ্ররিে অনুোনব্ে স্বােে জানাই, যা 
লাইব্রেরিি দপ্রাগ্াম, পরিব্্বা এবং সামগ্রী সংেলন এি জনযে অেকে সংগ্হ েব্ি। www.queenslibrary.org/support

আরম লাইব্রেরি দেব্ে দনয়া বই এবং অনযোনযে সামগ্রী দোোয় দেিে রেব্ে পারি? 
দয দোব্না QPL িাখায় লাইব্রেরি দেব্ে দনয়া বই এবং অনযোনযে সামগ্রী দেিে দেওয়া যাব্ব। www.queenslibrary.org/about-us/locations এই 
সাইব্ে আপনাি রনেেেম লাইব্রেরিি অবস্থান খুাঁব্জ দেখুন।

লাইব্রেরিব্ে "Read Down Your Fees" বই পব্ড জরিমানা পরিব্িাব্েি েমকেিালারে রে এখনও আব্ছ? 
হযোাঁ। ২১ বছি বা োি েম বয়সরী গ্াহেিা এই েমকেিালা সম্পব্েকে আিও জানব্ে এই সাইব্ে দেখুন www.queenslibrary.org/help/guide-to-fees.
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