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পটভূমি: 
 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক এন্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টি টেদে তথ্য টসবা 

প্রোনকারী একটি জাতীে সাংস্থা। ন্টবজ্ঞান ন্টিন্টিক গদবষণামূলক তথ্য সাংগ্রহ, সাংরেণ, সম্পােনা এবাং ন্টবতরদণর লেয ন্টনদে 

ষাদের েশদক মিমিএিআইআর-এর অংগ িংগঠনরূপপ ব্যান্সডদকর যাো শুরু হে। ২০১০ িাপে আইন প্রণয়পনর িাধ্যপি 

ব্যান্সডক মিজ্ঞান ও প্রযুমি িন্ত্রণােপয়র অধীন একটি স্বায়ত্ত্বশামিত িংস্থা মিপিপি প্রমতষ্ঠা োভ কপর। রূপকল্প ২০২১ 

বাস্তবায়নে ওনয়ব পপইজ ভিভিক তথ্য পেবা েংন াজে কনে ভবদ্যমাে তথ্যনেবােমূহনক আনো েমৃদ্ধশালী ও আধুভেকায়ে 

কোে পেনে ব্যান্সডনকে অবদাে অপভেেীম। 

 

েক্ষ্য ও উপেশ্য :  
 

দেপশর আর্ থ-িািামিক উন্নয়পনর েপক্ষ্য মিজ্ঞানী ও প্রযুমিমিে, মশল্পউপযািা, পমরকল্পনামিে, নীমত-মনধ থারক, ছাত্র-মশক্ষ্ক 

ও িংমিষ্ট িকে গপিষকপক মিজ্ঞান ও প্রযুমিগত তথ্যপিিা প্রোন ব্যান্সডক-এর প্রধান েক্ষ্য। 

 

মভশন : মিজ্ঞানী ও গপিষকপের চামিোনুযায়ী বিজ্ঞামনক তথ্য দ্রুত িরিরাি। 
 

মিশন: বিজ্ঞামনক তথ্যিমূপির অনোইন ডাটাপিি স্থাপন, ব্যান্সডপকর কায থক্রিপক মডমিটাোইিড করা এিং গ্রািকপের 

অফোইন িামভ থি প্রোন। 

 

িংস্থার প্রধান কায থািমে :  
 

(ক) প্রাকৃমতক মিজ্ঞান, কৃমষমিজ্ঞান, মচমকৎিা, প্রপকৌশে, মশল্প, প্রযুমি, বিজ্ঞামনক গপিষণা এিং মনরীক্ষ্ামূেক 

উন্নয়পনর িকে দক্ষ্পত্র তথ্য িংগ্রি, প্রমক্রয়াকরণ, িংরক্ষ্ণ, িম্পােনা ও মিতরণ; 

(খ) গপিষণা প্রমতষ্ঠান, একাপডমিক প্রমতষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত মশল্প অর্িা অন্য দকান দিক্টপর কি থরত গপিষকগণপক তাঁপের 

চামিো অনুযায়ী তথ্য িরিরাি; এিং 

(গ) গপিষক, নীমতমনধ থারক, পমরকল্পনামিে ও ব্যিস্থাপকপের িন্য তথ্য িংগ্রি  ও প্রামির ব্যিস্থা করা। 

 

িাংগঠমনক কাঠাপিা ও িনিে : 
 

পরিরিষ্ট-ক 

 

িাপিট 

ক্রভমক 

েং 

অর্ থবছে অনুন্নয়ে উন্নয়ে পমাট বোদ্দ বানজট 

বাস্তবায়নেে 

হাে (%) 

বোদ্দ ব্যয় বোদ্দ ব্যয় পমাট বোদ্দ পমাট ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ২০০৯-১০ 16068.00 14540.90 প্রন াজয েয় প্রন াজয েয় 16068.00 14540.00 90.50% 

২ 2010-11 22701.00 19292.98 ” ” 22701.00 19292.98 84.99% 

৩ 2011-12 23781.00 17561.63 ” ” 23781.00 17561.63 73.85% 

৪ 2012-13 23000.00 22972.25 ” ” 23000.00 22972.25 99.88% 

৫ 2013-14 25110.00 24940.15 ” ” 25110.00 24940.15 99.32% 

৬ 2014-15 30300.00 30227.02 ” ” 30300.00 30227.02 99.76% 

৭ 2015-16 35351.00 27949.97 ” ” 35351.00 27949.97 79.06% 

৮ 2016-17 48000.00 42439.77 ” ” 48000.00 42439.77 88.42% 

৯ 2017-18 ৪,৯৫,০০.০০ ৪,৪০,২৮,৫৯৩.০০ ” ” ৪,৯৫,০০.০০ ৪,৪০,২৮,৫৯৩.০০ ৮৮.৯৪% 

10 2018-১৯ ৬,২০,০০,000.00 5,87,32,386.79 ” ” ৬,২০,০০000.00 5,87,32,386.79 94.72% 
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Format: SDG Action Plan through National Mid-Term and Long-Term Development Plans 

SDG 

Target

si 

 

Global 

Indicators 
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Targetsii 

 

Lead/Co- 

Lead 

Ministries/ 
Division iii 

 

Associate 

Ministries/ 

Division iv 

 

7th FYP 

Goals/Targe

ts 
related to 

SDG 

Targets and 
Indicators v 

 

On-going 

Project/Progra

mme to achieve 

7th FYP 

goals/Targetsvi 

Requirement of New 

Project/Programme up to 

2020vii 

Actions

/Project

s 

beyond 

7th FYP 

Period 

(2021-

2030)viii 

Policy 

Xtrategy 

if needed 

(in 

relation 

Column 

8) ix 

Remarks 

Project 

Title 

and 

Period 

Cost in 

BDT 

(millio

n) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

Colle

ction 

and 

disse

minati

on of 

scient

ific 

and 

techn

ologic

al 

infor

matio

n. 

1. 

Collection

, 

processin

g, 

preservati

on, editing 

and 

dissemina

tion of 

informatio

n in all 

fields of 

scientific 

research 

and 

experimen

tal 

developm

ent in the 

area of 

natural 

science, 

agricultur

e, medical 

science, 

engineerin

g, industry 

and 

technolog

y.  

2. 

Providing 

of 

informatio

n as per 

requireme

nt of 

researcher

s working 

in 

research 

organizati

ons, 

academic 

institution

s, 

nationaliz

ed 

industries 

or any 

Ministry of 

Science and 

Technology, 

Bangladesh 

Bangladesh 

National 

Scientific 

and 

Technical 

Documenta

tion Centre 

(BANSDO

C) 

 Providing 

Bibliograp

hic 

Service; 

 Reprint 
collection 

of concern 
publicatio

ns and its 

distributio
n; 

 Establish 

scientific 
contact 

with 

scientists 
and 

researcher

s; 
 Help in 

document 

translation
; 

 Providing 

photo-
reprograp

hic 

service;  
 Providing 

computer 

and 
internet 

service; 

 
 

 Cooperati

on with 
SAARC 

Document

ation 
Centre;  

 Arrange 

exhibition, 
conferenc

e, seminar, 

workshop 
& training 

and 

awarded 
the 

scholars, 

students 
for 

assisting 

human 
resource 

developm

ent and to 
take action 

- - 1. Establish 

branch office 

of BANSDOC 

at divisional 

level to 
provide 

associated 
service.  

2. To turn 

BANSDOC 
into 

international 

level 
organization 

in the field of 

science and 
technology.  

3. Automation 

and 
digitization of 

BANSDOC 

services.  
4. Vertical 

extension of 

BANSDOC 
building (10th 

floor).  

5. Establishing 
hall room in 

BANSDOC 

equipped with 
all modern 

facilities.  

6. 
Establishment 

 of modern 

Lab consisting 
of 40 set of 

computer.  

 

Cost 

20.00 

crore. 

 

 

 

 Cost 

24.00 

crore. 

 

 

 

Cost 
24.00 

crore. 

 
Cost 

20.00 

crore. 
 

Cost 

1.00 
crore. 

 

Cost 
50.00 

Lac. 

 

 

 

 
 

- 

 

- 
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On-going 
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mme to achieve 

7th FYP 
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Project/Programme up to 

2020vii 
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/Project

s 

beyond 
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(2021-

2030)viii 

Policy 
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if needed 

(in 
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8) ix 
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Project 
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and 
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Cost in 
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(millio

n) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(million) 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2 8 9 10 

other 

sectors. 

3. 

Providing 

scientific 

informatio

n for 

researcher

, policy 

maker, 

planner 

and 

manager. 

for 

poverty 
alleviation

;  

 Supply 

web page 

based 

research 
informatio

n;  

 Collaborat
ion and 

patronizin

g research 
activities 

of 

scientists 
and 

profession
als;  

 Provide 

digital 
library 

service; 

 Exchange 
informatio

n at 

national 
and 

internation

al level; 
 Arranging 

internship 

for the 
apprentice 

related to 

Informatio
n Science 

and 

Library 
Managem

ent;  

 Provide 
consultanc

y service 

to the 
scientists 

and 

researcher
s to 

enhance 

research 
and 

developm

ent 
activities 

of the 

country. 
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ব্যান্সডপকর মিভাগিমূপির ২০১৮-২০১৯ অর্ থিছপর িম্পামেত কায থািমে মনম্নরুপ : 

ডকুপিন্ট দডমেভারী িামভ থি : 

 

মিজ্ঞানী ও গপিষকপের চামিোর দপ্রমক্ষ্পত ব্যান্সডপকর মনিস্ব 

দিাি থ, িাতীয় ও আন্তিথামতক কনপিাটি থয়াি World 

Health Organization (WHO) -এর HINARI, 

Food and Agricultural Organization (FAO)–

এর AGORA ও Bangladesh INASP-PERII এিং 

National Library of Australia (NLA) ও 

NISCAIR, India িপত তথ্য িংগ্রিপূি থক গপিষকপের িপধ্য 

মিতরণ করা িয়।  

 

 ডকুপিপন্টশন িামভ থি 

 

     ২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছপর- 

 

(১) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয় ও গপিষণা প্রমতষ্ঠান দর্পক ২,৭০৪ টি মিজ্ঞান ও প্রযুমি মিষয়ক তথ্য িংগ্রি করা 

িপয়পছ; 

(২) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয়, গপিষণা প্রমতষ্ঠাপন অধ্যয়নরত, কি থরত মিজ্ঞানী ও গপিষকিি দিাট ৮৮ িনপক মিমভন্ন 

িান থাপের আটি থপকপের ৪,২৯৫ পৃষ্ঠা ডকুপিন্ট িরিরাি করা িপয়পছ; 

(৩) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয় ও গপিষণা প্রমতষ্ঠান দর্পক িংগৃিীত ২,১৮৬ টি মর্মিি-এর এযািস্ট্রাক্ট এিং টাইপটে 

দপি এমি মেপয় ওপয়ি িাইপট প্রকাশ করা িপয়পছ।  

 

মিিমেওগ্রামফ/মেটাপরচার িাচ থ িামভ থি : 
 

 

একিন গপিষক তার গপিষণার মিষয়িস্তুর উপর 

মক-ওয়াড থ ইনিাপট থর িাধ্যপি মূল্যিান এিং 

গুরুত্বপূণ থ তথ্য িংগ্রি কপর প্রপয়ািনীয় আটি থকযাপের 

মিিমেওগ্রামফকযাে দিাি থ/ দরফাপরন্স অমত অল্প 

িিপয় িংগ্রি করপত পাপরন। মেটাপরচার িাচ থ 

িামভ থিটি িম্পােপনর েপক্ষ্য ব্যান্সডপক আপিমরকার 

র্িিন রয়টাি থ পািমেপকশপনর িাপয়ােমিকযাে 

এযািস্ট্রাক্ট-এর মিমড িংরমক্ষ্ত আপছ দযখাপন ৩২টি 

মিষপয়র গপিষণা তথ্য রপয়পছ। 

 

 মিিমেওগ্রামফক িামভ থি 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ িৎিপর-    

 

(১) মিজ্ঞানী/গপিষকগণপক ৩৮ টি মিিমেওগ্রামফক িামভ থি প্রোন করা িয়। ৩৯৭ টি এিএন্ডটি এযািস্ট্রাক্টি ব্যান্সডক 

ওপয়িিাইপটর িংমিষ্ট ডাটাপিপি এমি দেয়া িপয়পছ;  

(২)  ৩৪,৫৫৫ িন গ্রািকপক ব্যান্সডক ওপয়ি িাইপটর িাধ্যপি দিিা প্রোন করা িপয়পছ; 

(৩)  কাপরন্ট মরিাচ থ প্রপিক্ট-এর ১৮১ টি ডাটা ব্যান্সডক ওপয়িিাইপটর িংমিষ্ট ডাটাপিপি এমি দেয়া িপয়পছ।  
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গ্রন্থাগার িামভ থি : 
 

একটি মিপশষাময়ত মিজ্ঞান গ্রন্থাগার মিিাপি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাপর প্রায় ২১,৭০০ টি মশপরানাপির দরফাপরন্স িই িংরমক্ষ্ত আপছ। 

এ ছাড়া প্রায় ৪৫০ টি মশপরানাপির দেমশ-মিপেমশ িান থাপের প্রায় ৬,০০০ টি িাউন্ড ভমেউি এিং িান থাপের প্রায় ১৭,০০০ ইস্যয 

িংরমক্ষ্ত আপছ। গ্রন্থাগারটি িািামিক ছুটি ও িরকামর ছুটির মেন ব্যতীত অন্য মেন িকাে ৯.০০ টা িপত মিকাে ৫.০০ টা 

পয থন্ত দখাো র্াপক। অমভজ্ঞ মশক্ষ্ামিে ও মিজ্ঞানীপের স্যমিধাপর্ থ দিশ কপয়কটি স্যিমিত স্টামড কযারে রপয়পছ। ব্যান্সডক 

গ্রন্থাগারটি েীর্ থমেন যািৎ দেপশর মিজ্ঞানী ও গপিষকপের মনকট দরফাপরন্স োইপেমর মিপিপি অতযন্ত িনমপ্রয়।  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ িৎিপর-  

 

(১) ৩,১৯৯ মিজ্ঞানী, গপিষক, মশক্ষ্ার্ীপক গ্রন্থাগার দিিা;    

(২) ৩১ টি ন্যাশনাে ইউমনয়ন কযাটােগ-এর ডাটা ওপয়ি 

িাইপট এমি; 

(৩) ১৮২ টি িইপয়র মিিমেওগ্রামফকযাে তথ্য ওপয়ি িাইপট 

এমি; 

(৪)   ২৯ টি ই-বুক প্রস্তুত কপর ওপয়ি িাইপট উমু্মিকরণ; ও 

(৫)  ২২২ টি দটক্সট/পরফাপরন্স িই িংগ্রি করা িপয়পছ। 

 

 

  গ্রন্থাগাপর পাঠক সেবা 

িাইিার িামভ থি : 
 

  

ব্যান্সডক গ্রন্থাগাপর একটি িাইিার কণ থার রপয়পছ। িাইিার 

িপত ব্যিিারকারীগণ স্বল্প মূপল্য িাইমিড িম্বমেত 

ইন্টারপনট ব্যিিার ও প্রপয়ািনীয় ডকুপিপন্টর মপ্রন্ট মনপত 

পাপরন।  

  

 

 

  িাইিার িামভ থি 

মরপপ্রাগ্রামফক িামভ থি : 

গপিষকপের গপিষণা কি থ, িাপয়মন্টমফক ফপটাগ্রামফ, ম্যাপ, নক্সা ও মডিাইন িম্বমেত তপথ্যর িাইপক্রামফল্ম ও িাইপক্রামফি-

এর িাধ্যপি েীর্ থ দিয়াপে িংরক্ষ্পণর ব্যিস্থা এ দিিার অন্তভূ থি। এ ছাড়া গপিষণার মিষয়িস্তুর স্লাইড বতরীর ব্যিস্থাও এখাপন 

রপয়পছ। ২০১৮-২০১৯ অর্ থ িৎিপর- 

(১) ৩৯২ িন মিজ্ঞানী/গপিষপকর পারপিানাে 

দপ্রাফাইে ডাইপরক্টরী অি িাপয়মন্টস্টি এন্ড 

দটকপনােমিস্ট মশপরানাপি ডাটাপিপি এমি 

দেয়া িপয়পছ; 

(২) তরুণ ও ক্ষুপে মিজ্ঞানীপের ১৯৭ টি ইপনাপভশন 

িংক্রান্ত তথ্য িংমিষ্ট ডাটাপিপি এমি দেয়া 

িপয়পছ;   

(৩) বেমনক পমত্রকায় প্রকামশত মিজ্ঞান মিষপয়র 

১,০৬৮ টি গুরুত্বপূণ থ মফচার িংমিষ্ট ডাটাপিপি এমি 

দেয়ার কাি িম্পন্ন করা িপয়পছ।  

 

 

ন্টরদপ্রাগ্রান্টিক সান্টি িস 
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ব্যান্সডক এর অনোইন ডাটাপিইি :   

 

ব্যান্সডপক গপিষণা কাপি িিায়ক তথ্যািেী িম্বমেত মিমভন্ন ডাটাপিইি রপয়পছ। ব্যান্সডক-এর কি থকতথা/কি থচারী ও মিমভন্ন 

মিজ্ঞান ও গপিষণাধিী প্রমতষ্ঠাপনর দফাকাে পপয়পন্টর িাধ্যপি মিজ্ঞান মিষয়ক তথ্য িংগ্রি কপর ব্যান্সডক-এর ওপয়ি িাইপট 

িংযুি ডাটাপিপি এমির িাধ্যপি িকপের িন্য উম্মুি করা িপয় র্াপক। দয দকান গপিষক মিপশ্বর দয দকান স্থান দর্পক এ 

িকে তথ্য  পড়পত ও ডাউনপোড করপত পাপরন। ডাটাপিিগুপো মনম্নরূপ:   

 
1. Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & 

Abroad  

2. Current Research Projects of Bangladesh  

3. National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh  

4. Bangladesh S&T Abstracts  

5. Book Search  

6. Thesis Search  

7. Innovations of Young Scientists & Science Club  

8. Scientific & Industrial Innovations  

9. S&T Paper Clipping  

10. BANSDOC e-Books. 

 

 

Digitization-এি অগ্রগরি: 

ব্যান্সডককি সেবােমূহকক দ্রুি এবং স্বল্প েমকে জনগকেি স ািকগাড়াে সপোঁছাকি ম্যানুোল পদ্ধরিি পরিবকিে রডরজটালাইজড 

কিাি প কেপ সনো হকেকছ। এ প্ররিোি অংি রহকেকব ১০টি ডাটাকবজ সৃরষ্ট ককি ওকেব োইকটি মাধ্যকম সেবা প্র ান কিা 

হকে যা অব্যাহি আকছ এবং আগামীকি এ সেবাগুকলাকক আকিা উন্নি কিাি প্রকেষ্টা সনো হকে। ডাটাকবকজি মাধ্যকম প্রক ে 

সেবাগুকলাি বে েনা রনম্নরূপঃ 

 

১। Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & Abroad 

–এ ডাটাকবজটি সৃরষ্ট ককি স কি রবক কি কম েিি রবজ্ঞানীক ি মকধ্য একটি সেতু বন্ধন কিা হকেকছ। একজন রবজ্ঞানী 

অরি অল্প েমকে অন্যান্য রবজ্ঞানী েম্পককে ধািো লাভ কিকি পািকবন।  

 

২। Current Research Projects of Bangladesh –এ ডাটাকবজটিি মাধ্যকম স কি রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

রবষেক েিকািী সয প্রকল্পগুকলা বাস্তবারেি হকে, সে প্রকল্পগুকলা স কে নুতুন প্রকল্প প্রনেন কিা যাে সের কক লেয 

সিকেই এ ডাটাকবজটি সৃরষ্ট ককি ওকেব োইকট আপকলাড কিা হকেকছ। 

 

৩। National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh- বাংলাক কিি রবরভন্ন 

রবশ্বরবদ্যালে ও গকবষো প্ররিষ্ঠানেমূকহি গ্রন্থাগাকি রক রক এবং সকান সকান োকলি সকান সকান েংখ্যাি জান োল 

িকেকছ িা গকবষকক ি অনলাইকন িাৎেরেক জানাি জন্য এ ডাটাকবজটি সৃরষ্ট ককি ওকেব োইকট আপকলাড কিা 

হকেকছ।  

 

৪। Bangladesh S&T Abstracts - বাংলাক কি প্রকারিি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাকি িরেি জান োলেমূকহি 

এযাবস্ট্রাক্টে এবং রিকলকটড িথ্য র কে এ ডাটাকবজটি আপকলাড কিা হকেকছ, যা এক নজকি স ো/কবাঝা যাকব সয, 

বাংলাক কি প্রকারিি ব্যান্সডক গ্রন্থগাকি েংগৃহীি সকান জান োকল রক আটি েককল িকেকছ। 

 

৫। Book Search -ব্যান্সডক গ্রন্থাগাকি প্রাে ২১,৭০০ রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষেক বই িকেকছ। সয সকউ ব্যান্সডক 

গ্রন্থাগাকি না একেও ডাটাকবজ োে ে ককি স েকি পাকবন িোঁি প্রকোজনীে বইটি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাকি িকেকছ রকনা। 
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৬। Thesis Search -একজন গকবষক িাি গকবষো কম ে শুরু কিাি পূকব ে িাি গকবষো অন্য সকান গকবষক পূকব েই 

েম্পা ন ককিকছন রকনা িা এ ডাটাকবজ োকে েি মাধ্যকম স েকি পািকবন। এমনরক িাি প্রকোজনীে গকবষো কম েটি 

সকান গ্রন্থাগাকি িকেকছ সেটিও জানা যাকব। 

 

৭। Innovations of Young Scientists & Science Club -স কিি রবরভন্ন রবজ্ঞান সমলাে সয েকল খুক  

রবজ্ঞানীগে অংি রনকে িাক ি প্রকল্প প্র ি েন ককি সে েকল প্রকল্পগুকলা রনকে এ ডাটাকবজটি সৃরষ্ট ককি ওকেব োইকট 

আপকলাড কিা হকেকছ। যাকি িাক ি প্রকল্পগুকলা হারিকে না যাে। 

 

৮। Scientific & Industrial Innovations –স কিি রবরভন্ন গকবষো প্ররিষ্ঠান হকি প্রাপ্ত রবজ্ঞানীক ি নতুন 

নতুন উদ্ভাবকনি রবষেেমুহকক ডাটাকবজ আকাকি ব্যান্সডক ওকেব োইকট আপকলাড কিা হকেকছ। যা েককলি জন্য 

উনু্মি। 

 

৯। S&T Paper Clipping -স কিি খ্যািনামা দ রনক পরিকাে প্রকারিি রবজ্ঞাকনি রবরভন্ন আরবষ্কাি/উদ্ভাবন 

েমুকহি ছরব ও বে েনা রনকে এ ডাটাকবজটি সৃরষ্ট কিা হকেকছ। 

 

১০। BANSDOC e-Books -করপ িাইট এযাক্ট বরহর্ভ েি সয েকল রবজ্ঞান রবষেক বই ও জান োল ব্যান্সডক গ্রন্থাগাকি 

িকেকছ সে গুকলাকক ই-বুক আকাকি ওকেব োইকট আপকলাড কিা হকেকছ। যাকি রবজ্ঞানী, গকবষক, ছাি-রিেকগে 

িোঁক ি প্রকোজকন অনলাইকন বইগুকলা পড়কি পাকিন।  

 

দিমিনার/কি থশাো/অিমিতকরণ িভা:  

ব্যান্সডপকর দিিা/কায থক্রিিমূি িহুে প্রচাপরর েপক্ষ্য দেপশর 

মিমভন্ন িরকামর মিশ্বমিযােয়, দিমডকযাে কপেি এিং মিমভন্ন 

গপিষণা প্রমতষ্ঠাপন ১২ টি দিমিনার/ কি থশাো/ অিমিতকরণ 

িভা অনুমষ্ঠত িপয়পছ। 

 

 

‘িভিষ্যনতে ব্যান্সডক : বতথমানে কেণীয়’ শীি থক কম থশালা 

  
 

ইন্টাণ থশীপ দকাি থ : 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছপর ব্যান্সডক কর্তথক ঢাকা মিশ্বমিযােয় 

ও রািশািী মিশ্বমিযােপয়র তথ্য মিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার 

ব্যিস্থাপনা মিভাপগ অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীপের অংশগ্রিপণ ৫টি 

ব্যাপচর ইন্টাণ থশীপ দকাি থ িম্পন্ন করা িপয়পছ। 

 

 

  ইন্টাণ থশীপ দকাি থ িিাপনী অনুষ্ঠান  
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ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রমশক্ষ্ণ : 

তথ্য ব্যিস্থাপনায় মডমিটাে পদ্ধমত প্রপয়াপগর অংশ মিপিপি 

দেপশর মিমভন্ন আরএন্ডমড প্রমতষ্ঠান ও মিশ্বমিযােয়িমূপির 

গ্রন্থাগামরক ও গ্রন্থাগার িংমিষ্ট কি থকতথাপের অংশগ্রিপণ ০৩টি 

ই-বুক প্রস্তুিকিে’ প্রমশক্ষ্ণ অনুমষ্ঠত িপয়পছ। 

 

 

 

  ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রমশক্ষ্ণ  

একনিপর িামষ থক কি থিম্পােন চুমি (এমপএ) ২০১৮-২০১৯:  

২০১৭-১৮ অর্ থ িছপরর এমপএ - এর দকৌশেগত উপেশ্যিমূি িাস্তিায়পনর িামষ থক প্রমতপিেন। 

ক্র. নং দকৌশেগত উপেশ্য কায থক্রি  কি থিম্পােন সূচক একক েক্ষ্যিাত্রা 

২০১৭-২০১৮ 

প্রকৃত 

অিথন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. সকৌিলগি উকেকে-

১: 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

রবষেক গকবষোে 

েহােিা বৃরদ্ধকিে 

[১.৬] মিজ্ঞান 

মিষয়ক প্ররিেে 

[১.৬.১] (ক)  তথ্য মিজ্ঞান ও 

গ্রন্থাগার ব্যিস্থাপনায় েক্ষ্ িনিে 

িংখ্যা/ 

িন 

১০০ ১২২ 

(ে) ই-বুক প্রস্তুি ও আপকলাড 

রবষকে  ে জনবল 

িংখ্যা/ 

িন 

৯০ ৯৩ 

২. সকৌিলগি উকেে-

২: 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

জনরপ্রেকিে 

[২.২] ব্যান্সডককি 

সেবােমূহ 

অবরহিকিে 

[২.২.১] আকোরজি অবরহিকিে 

েভা, সেরমনাি ও কম েিালা 

েংখ্যা/ টি ১১ ১২ 

[২.৫] রবজ্ঞান 

রবষেক িথ্য 

েংগ্রহ, েংিেে 

ও রবিিে 

[২.৫.১] িথ্য েংগ্রহ েংখ্যা/টি ৬,০০০ ৬,০৭৮ 

[২.৫.২] িথ্য রবিিে েংখ্যা/টি ৭,৫০০ ৮,৯৮৬ 

[২.৫.৩] সেবাগ্রহেকািী/ 

সুরবধাকভাগী 

েংখ্যা/টি ১৫,০০০ ৩৭,৮৬১ 

 

ব্যান্সডক পমরচােনা দিাপড থর িভা : 
 

২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছপর ব্যান্সডক পমরচােনা দিাপড থর ২টি িভায় গৃিীত মিদ্ধান্তিমূপির অমধকাংশই িাস্তিাময়ত িপয়পছ।   

 

ইপনাপভশন টিপির কায থক্রি : 

 

ইপনাপভশন টিপির উকদ্যাকগ প্রমতিাপি ২টি কপর ই-বুক প্রস্তুত কপর ২৯ টি ই-বুক ওপয়ি িাইপট আপপোড করা িপয়পছ। 

এছাড়া ইপনাপভশন কায থক্রপির িাধ্যপি প্রমতিিাপি একিার ওপয়ি িাইট িােনাগাে করা িয়।  

িাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশে বাস্তবােন : 

 

ব্যান্সডপকর আিমশ্যক দকৌশেগত উপেশ্যিমূি 

িাস্তিায়পনর েপক্ষ্য বনমতকতা কমিটির িভা, শুদ্ধাচার 

িংক্রান্ত প্রমশক্ষ্ণ/কি থশাো এবং অংিীজকনি অংিগ্রহকে 

সবি ককেকটি েভা অনুরষ্ঠি হকেকছ।  

 

 

 

  জাতীয় শুদ্ধাচাে পকৌশল বাস্তবায়ে েংক্রান্ত কম থশালা  
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িানি িম্পে উন্নয়ন : 

কি থকতথা/কি থচারীপের েক্ষ্তা বৃমদ্ধর িন্য প্রপতযকপক ৬০ 

িনর্ন্টা মিষয় মভমত্তক প্রমশক্ষ্ণ প্রোন করা িপয়পছ। 

 

 

 

 

  ভবিয়ভিভিক অিযন্তেীণ প্রভশেণ 

 

ব্যান্সডক ওনয়ব োইট : www.bansdoc.gov.bd ভিভজট কনে ভবনেে প নকাে প্রান্ত পর্নক ওনয়ব পবইজ তথ্যনেবা 

গ্রহনণে সুন াগ েনয়নছ। 

 

2009-201৯ প থন্ত ব্যান্সডনকে উনেখন াগ্য অজথে 

 ইন্টাণ থভশপ: 31টি ব্যাচ। 

 ই-বুক প্রভশেণ: 1৬টি। 

 অবভহতকেণ েিা: 88 টি। 

 তথ্য েংগ্রহ: 1,48,414 পৃষ্ঠা। 

 তথ্য ভবতেণ: 2,33,020পৃষ্ঠা। 

 সুভবধানিাগী: 1,80.109 জে। 

 ব্যান্সডক ওন বোইনট 10 টি ডাটানবজ স্থাপে। 

 অেলাইে ভিভিক তথ্যনেবা কা থক্রম শুরু। 

 বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক এন্ড পটকভেকযাল ডকুনমনন্টশে পেন্টাে (ব্যান্সডক) আইে 2010 প্রণয়ে।  

 বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক এন্ড পটকভেকযাল ডকুনমনন্টশে পেন্টাে (ব্যান্সডক)-এে কম থচােী চাকুভে প্রভবধােমালা-

2017, প্রণয়ে। 

 0৬টি জাতীয় পেভমোে ও কম থশালা অনুভষ্ঠত হনয়নছ।  

 1,912 টি বই েংগ্রহ।  

 948টি (issues) জাে থাল েংগ্রহ। 

2021 োনলে মনে ব্যান্সডনকে োভি থেেমূহ অনটানমশে ও ভডভজটালাইনজশনেে জন্য গৃহীত কম থপভেকল্পো  

 2020-এে মনে ব্যান্সডক গ্রন্থাগানে েভেত বই, জাে থাল ও অন্যান্য প্রকাশোেমূহ আধুভেক software-এে মােনম 

ভডভজটালাইজড কো। 

 2019-এে মনে ব্যান্সডনকে পেবােমূহনক আন্তজথাভতক মানে উন্নীত কোে লনেয প্রভশভেত ও আধুভেক প্রযুভি ভেি থে দে 

জে শভি গনে পতালা । 

 2019 এে মনে ব্যান্সডক-এে গ্রন্থাগাে ও অন্যান্য পেবােমূহ উন্নত মানেে Hardware এবং Software স্থাপেেহ 

গ্রন্থাগাে পপশাজীভবনদে প্রনয়াজেীয় প্রভশেণ প্রদাে। 

 ২০২১ এে মনে ব্যান্সডনকে ভেনপ্রাগ্রাভিক ভবিাগনক আধুভেক  ন্ত্রপাভতে দ্বাো েমৃদ্ধ কনে েতুে আভিনক োজানো। 

২০৩০ োনল  SDG অজথনেে লনেয ব্যান্সডক কর্তথক গৃহীত কম থপভেকল্পো। 

 2027 োনলে মনে পদনশে েকল ভবিাগীয় শহনে ব্যান্সডনকে শাখা স্থাপে। 

 2030 োনলে মনে ব্যান্সডকনক ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি পেনে আন্তজথাভতক মানেে তথ্য প্রযুভি ভেি থে প্রভতষ্ঠাে  ভহনেনব প্রভতভষ্ঠত 

কো। 

 2023 োনলে মনে ব্যান্সডনকে পিৌত অবকাঠানমা েম্প্রোেণ। 

 2022 োনলে মনে ব্যান্সডনক আধুভেক সুন াগ-সুভবধা (েেঞ্জাম) েমৃদ্ধ হলরুম প্রভতষ্ঠা কো। 

 

2041 োনলে মনে উন্নত েমৃদ্ধ পদশ গঠনে ব্যান্সডনকে কম থপভেকল্পো 

 2035 মনে পদনশে েকল গ্রন্থাগানেে োনর্ ব্যান্সডনকে েংন াগ স্থাপে কনে আন্তজথাভতক তথ্য আদাে প্রদানে শভিশালী 

কেনোটি থয়াম স্থাপে। 
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 2041 োনলে মনে পদনশে েকল ভবজ্ঞাে গনবিণামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভবোভবদ্যালনয় কম থেত ভবজ্ঞােী ও গনবিকনদে তথ্য 

প্রাভিনত ব্যান্সডকনক প্রনবশদাে ভহনেনব স্থাপে। 

 

চযানলঞ্জ ও েম্ভাবো 

বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক এন্ড পটকভেকযাল ডকুনমনন্টশে পেন্টাে (ব্যান্সডক) রবজ্ঞান প্রযুরি রভরিক গকবষোমূলক িথ্য েংগ্রহ 

ও রবিিকে জািীে  ারেত্ব পালনেহ রবরভন্ন প্ররিেে আকোজকনি মাধ্যকম আধুরনক িথ্য ব্যবস্থাপনাে উকেেকযাগ্য র্ভরমকা পালন ককি 

আেকছ। প্ররিষ্ঠানটিি রবরভন্ন োিনেে পাশাপাভশ ভকছু চযানলঞ্জ ও েম্ভাবো পমাকানবলা কনে কা থক্রম পভেচালো কো হনে। 

চযানলঞ্জেমূনহে মনে প্রভশভেত জেবল,  ােবাহে ও গ্রন্থাগােনক পূণ থািিানব অনটানমশে ও ভডভজটালাইনজশনেে আওতায় আো হনল 

ব্যান্সডকনক আধুভেক ডকুনমনন্টশে পেন্টাে ভহনেনব গনে পতালা েম্ভব হনব। 

 

বতিোন সরকাদরর ২০১৮ সাদলর ন্টনব িাচনী ইশদতহাদরর অন্টিকার বাস্তবােদন বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক এন্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন 

টসিার (ব্যান্সডক) এর আগােী ৫ বছদরর কে িপন্টরকল্পনা 

বতিোন সরকাদরর ২০১৮ সাদলর ন্টনব িাচনী  ইশদতহাদরর ন্টনম্নবন্টণ িত ন্টবষেগুদলা বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক এন্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন 

টসিার (ব্যান্সডক) এর কায িাবলীর সাদে সাংন্টিষ্ট: 

ন্টনব িাচনী  

ইশদতহাদরর 

অনুদেে 

ন্টনব িাচনী  

ইশদতহাদরর 

অিীকার 

অিীকার বাস্তবােদন বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক এন্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) এর 

পন্টরকল্পনা 

৩.১৮ 

 

ন্টশো পদনশে েকল ভবেভবদ্যালনয়ে ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবিণা েংভিষ্ট অনুিদ ও ভবিানগে ভশোর্ীনদে উচ্চ ভশোে 

প্রনয়াজেীয় গনবিণা তথ্য ব্যান্সডক ভবনেে প নকাে প্রান্ত হনত েংগ্রহ কনে চাভহদামত েেবোহ কনে র্ানক। ঢাকা 

ভবেভবদ্যালয় ও োজশাহী ভবেভবদ্যালনয়ে ইেিেনমশে োইন্স ও লাইনেেী ম্যানেজনমন্ট ভবিানগে স্নাতনকািে 

প থানয়ে ভশোর্ীনদে েমাপেী পেীো পশনি তানদেনক দে জেবল ভহনেনব ততেীে জন্য ব্যান্সডক ইন্টাণ থশীপ 

প্রদাে কনে র্ানক। িভবষ্যনত পদনশে অন্যান্য ভবেভবদ্যালনয়ে েংভিষ্ট ভবিনয়ে ভশোর্ীনদেও ইন্টাণ থশীপ প্রদানেে 

জন্য কনলবে বৃভদ্ধে কাজ চলমাে েনয়নছ। 

পদনশে েকল ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবিণা প্রভতষ্ঠাে ও ভবেভবদ্যালয়েমূনহে গনবিক ও ভশেকনদে গনবিণা কান থ 

েহায়ক পটক্সট ও পেিানেন্স বই এবং জাে থালেমৃদ্ধ ভবনশিাভয়ত গ্রন্থাগাে েনয়নছ,  া আন্তজথাভতক মানে উন্নীত কোে 

কা থক্রম চলমাে আনছ। 

৩.২১ ভডভজটাল বাংলানদশ 

গোে স্বপ্নপূেণ: তথ্য 

ও প াগান াগ প্রযুভি 

বাংলানদনশে জাতীয় ভবজ্ঞাে গ্রন্থাগােটি বতথমানে ব্যান্সডনক অবভস্থত,  া যুনগাপন াগী ও আধুভেক ভবেমানেে 

গ্রন্থাগানে রূপান্তনেে জন্য েম্পূণ থ অনটানমশে ও ভডভজটাইনজশে কোে প্রভক্রয়া চলমাে আনছ। এছাোও েংস্থাে 

ভেনপ্রাগ্রাভিক ভবিাগনক আধুভেক েেঞ্জামাভদেমৃদ্ধ একটি ভবিানগ রূপান্তে কো হনব।  াে দ্বাো পদনশে ভবজ্ঞাে ও 

প্রযুভি গনবিণামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভবেভবদ্যালনয় চলমাে গনবিণা কা থক্রম েমৃদ্ধ হনব। 
  

ভশোর্ী, ভশেক ও গনবিকগণ  ানত ভেজ ভেজ অবস্থানে বনে প্রনয়াজেীয় বই, জাে থাল ও  অন্যান্য প্রকাশো 

প্রনয়াজেমত ব্যবহাে কেনত পানেে, পেজন্য পদনশে েকল গনবিণামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভশো প্রভতষ্ঠানেে গ্রন্থাগানে 

কম থেত গ্রন্থাগাভেকনদে ই-বুক প্রস্তুতকেণ প্রভশেনণে মােনম ব্যান্সডক হনত প্রভশভেত কো হনে, িনল তাো ভেজ 

ভেজ প্রভতষ্ঠানেে গ্রন্থাগােনক ভডভজটাল গ্রন্থাগানে রূপান্তে কেনত েেম হনেে। 

  
েেকাে কর্তথক প াভিত ভডভজটাল বাংলানদশ ভবভেম থানণে অংশ ভহনেনব ব্যান্সডনকে েকল পেবা ও প্রশােভেক 

কা থাভদ ভডভজটালাইজ কোে কা থক্রম চলমাে েনয়নছ। আগামী পাঁচ বছনেে মনে ব্যান্সডনকে েকল কা থাভদ 

ভডভজটালাইজ কো হনব। 

  
ব্যান্সডনকে কা থক্রমনক যুনগাপন াগী কোে লনেয অতযাধুভেক  ন্ত্রপাভত েমৃদ্ধ কভিউটাে োব স্থাপনেে প্রভক্রয়া 

চলমাে আনছ। 

৩.২৩ জলবায়ু পভেবতথে ও 

পভেনবশ সুেো 

পদনশে প  েকল গনবিণামূলক প্রভতষ্ঠাে জলবায়ু পভেবতথনেে ভবরূপ প্রিাব পমাকানবলায় গনবিণা কা থক্রম 

পভেচালো কেনছ, পেই েকল প্রভতষ্ঠানেে গনবিকনদে প্রনয়াজেীয় ডকুনমন্ট ব্যান্সডক হনত প্রদাে কো হনয় র্ানক, 

 াে কা থক্রম বৃভদ্ধে পচষ্টা অব্যাহত আনছ।  
   
পদনশে জলবায়ু পভেবতথনেে ভবরূপ প্রিাব পমাকানবলায় প্রস্তুভত গ্রহনণে জন্য ২০১৯-২০ অর্ থবছনে 

Adaptation ও Mitigation েংক্রান্ত একটি জাতীয় পেভমোে আনয়াজনেে পভেকল্পো আনছ। 

৩.১৯ স্বাস্থযনেবা ও 

পভেবাে কোণ  
বিবন্ধু পশখ মুভজবুে েহমাে ভবেভবদ্যালয়েহ পদনশে েকল পমভডনকল কনলনজে ভশেক ও ভশোর্ীনদে 

স্বাস্থযনেবা েংক্রান্ত গনবিণাে জাে থাল ও আটি থনকল ব্যান্সডক েেবোহ কনে র্ানক। আগামী ০৫ বছনে এই 

কা থক্রমনক ভদ্বগুণ কোে অভিপ্রানয় ব্যান্সডক এভগনয় চলনছ। 
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৩.৩ দে, পেবামূখী 

জবাবভদভহতামূলক 

প্রশােে 

ব্যান্সডনকে েকল কম থকতথা ও কম থচােীনদে তথ্যনেবা েংভিষ্ট প্রভশেণ প্রদানেে মােনম তানদে দেতা বৃভদ্ধে 

মােনম প্রশােভেক েেমতা আেয়ে কো হনব।  াে িনল পেবামুখী কা থক্রম ও জবাবভদভহতা ভেভিত হনব।  

৩.১৪ কৃভি, খাদ্য ও পুভষ্ট: 

খাদ্য ভেোপিা 

অজথনেে ভেিয়তা 

‘বাংলানদনশ কৃভিনেনে গনবিণা, উন্নয়ে ও েম্ভাবো’ শীি থক একটি জাতীয় পেভমোে ইনতামনে আনয়াজে কো 

হনয়নছ।  াে িনল কৃভি গনবিণায় গনবিকনদে তথ্য প্রাভিে ভবিনয় েনচতেতা বৃভদ্ধ পপনয়নছ এবং িভবষ্যনত এ 

ধেনণে কা থক্রম অব্যাহত োখাে প্রয়াশ েনয়নছ। 

৩.১৬ ভশল্প উন্নয়ে: 

ওয়ােস্টপ োভি থে 

চালু 

পদনশে ভশল্প ও প্রযুভিে উন্নয়নে ব্যান্সডনকে পেবােমূহনক ওয়ােস্টপ পদ্ধভতনত রূপান্তনেে জন্য ইনতামনে ই-

োভি থে পোডম্যাপ পভেকল্পো গ্রহণ কো হনয়নছ।  া েিলিানব বাস্তবায়নেে মােনম পদনশে ভশল্প প্রযুভি উন্নয়নে 

গুরুত্বপূণ থ ভূভমকা োখনব। 
ব্যান্সডনক বতথমানে ভশল্প, ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবিণামূলক দশটি তথ্যপূণ থ অেলাইে ডাটানবজ েনয়নছ। ভবিয়ভিভিক 

আেও েতুে ডাটানবজ স্থাপনেে প্রভক্রয়া চলমাে আনছ। 

৩.১১ তরুণ যুবেমাজ: 

‘তারুনেে শভি-

বাংলানদনশে েমৃভদ্ধ’ 

পদনশে যুবেমাজনক দে জেবনল রূপান্তনেে মােনম বাংলানদনশে েমৃভদ্ধ আেয়নেে লনেয ভবভিন্ন েেকাভে 

ভবেভবদ্যালনয়ে তথ্য ভবজ্ঞাে ও গ্রন্থাগাে ব্যবস্থাপো ভবিয়ক ও ডকুনমনন্টশে েংভিষ্ট ভশোর্ীনদে হানত কলনম 

প্রভশভেত কোে জন্য ব্যান্সডক ইন্টাণ থশীপ কা থক্রম পভেচালো কনে র্ানক। িভবষ্যনত পবেেকাভে ভবেভবদ্যালনয়ে  

ভশোর্ীনদে ইন্টাণ থশীনপে আওতায় আোে পভেকল্পো েনয়নছ। 

 

পিাকাল পনয়ন্ট  

জোব পমাোঃ মভেরুজ্জামাে 

মুখ্য তবজ্ঞাভেক কম থকতথা (অভতোঃ দাভয়ত্ব) 

ব্যান্সডক, ঢাকা 

পিাে (অভিে) : ৮৮-০২-৫৫০০৬৯১৩ 

পমাবাইল     : ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

িযাক্স         : ৮৮-০২-৫৫০০৬৯১৪ 

ইনমইল       : mzaman1975@gmail.com 
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