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eিডটিরয়াল েবাড র্  
েবগম েজসমীন আক্তার, মহাপিরচালক (aিতিরক্ত সিচব), বয্ান্সডক, ঢাকা। 
জনাব oয়ািহদা সুলতানা, িপeসo, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
 
ফেটাগর্াফী   
জনাব েমাহাম্মদ আসলাম আলী খন্দকার, ফেটাগািফক aিফসার, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
জনাব েমাঃ জহুরুল iসলাম, সােয়িন্টিফক aিফসার, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
 
গর্ািফক্ স িডজাiন  
জনাব েশখ আবু হাসান, িসo, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
 
েটকিনকয্াল / সাশিনক সহায়তা  
জনাব েমাঃ েমাখেলছুর রহমান সরকার, শাসিনক কম র্কতর্া, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
জনাব িমসরাত জাহান, সােয়িন্টিফক aিফসার, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
জনাব েমাঃ আজম খান, জুিনয়র ফেটাগর্ািফক কম র্কতর্া, বয্ান্সডক, ঢাকা। 
 
বয্ান্সডক, ঢাকা 
আগষ্ট, 3129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) 



 
 

 
 
 
 

মুখবন্ধ 
 
বাংলােদশ নয্াশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার (বয্ান্সডক) িবজ্ঞান o যুিক্ত েক্ষ সমূেহ 
তথয্ েসবা দানকারী eকিট জাতীয় সংস্থা। e সংস্থার মূল লক্ষয্i হ’ল িবজ্ঞান িভিত্তক গেবষণামূলক তথয্ সংগর্হ, 
সংরক্ষণ o সম্পাদনা eবং িবজ্ঞানী o গেবষকেদর মােঝ িবতরণ। 
 

সূচনালগ্ন েথেকi বয্ান্সডক তথয্ বয্বস্থাপনার েক্ষে  iিতবাচক ভূিমকা পালন কের আসেছ। িতষ্ঠানিট সীিমত সুেযাগ-
সুিবধা িনেয় িবজ্ঞানীেদর চািহদার িভিত্তেত হালনাগাদ তথয্ েসবা দান করার জনয্ সব র্দা সেচষ্ট। িতষ্ঠােনর 
কম বািহনী েদেশর eক ান্ত েথেক aনয্ ান্ত পয র্ন্ত িবিভন্ন িবজ্ঞান গেবষণামূলক িতষ্ঠান o িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ 
কম র্রত িবজ্ঞানী o গেবষকেদর েয়াজনীয় তথয্ আদান দােন আধুিনক পদ্ধিতর চার eবং বয্ান্সডেকর তথয্ েসবা o 
i-সািভ র্স সম্পিকর্ত aবিহতকরণ সভার আেয়াজন করেছ। তথয্ বয্বস্থাপনায় িডিজটাল পদ্ধিতর েয়াগ eবং দক্ষ 
েপশাজীবী সৃিষ্ট করেত িবগত বছরগুেলার নয্ায় e বছেরo i-বুক কম র্শালা o iন্টাণ র্শীপ কায র্কর্ম সম্পন্ন করা হেয়েছ। 
িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক বi o জাণ র্ােল সমৃদ্ধ বয্ান্সডেকর িবেশষািয়ত গর্ন্থাগারিট িবজ্ঞানী o গেবষকেদর েয়াজনীয় 
তথয্ িনয়িমত সরবরাহ করেছ। বয্ান্সডক-eর ডাটােবজ হেত aনলাiেন সাচ র্ কের eকজন গেবষক েদেখ িনেত পােরন 
ত র েয়াজনীয় তেথয্র aবস্থান।  
 

বািষ র্ক িতেবদনিট ণয়ন o কাশনায় যারা িনরলস ম িদেয়েছন তােদরেক আন্তিরক ধনয্বাদ জানািচ্ছ। 
 
 
 
 
আগষ্ট, 3129 
 

 েজসমীন আক্তার 
মহাপিরচালক (aিত: সিচব) 

বয্ান্সডক, ঢাকা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ii) 



 
 

 
 
 

সূিচপ  
 
কর্ঃ নং  পৃষ্ঠা নং
1 পটভূিম 1 
2 লক্ষয্ o uেদ্দশয্  1 
3 িভশন o িমশন 1 
4 সংস্থার ধান কায র্াবলী  1 
5 সাংগঠিনক কাঠােমা  o জনবল 1 
6 বােজট 2 
7 Format: SDG Action Plan through National Mid‐Term and Long‐Term 

Development Plans 

3 

8 বয্ান্সডেকর িবভাগসমূেহর 3128-3129 aথ র্বছের সম্পািদত কায র্াবলী  
9 ডকুেমন্ট েডিলভারী সািভ র্স  4 
10 িববিলoগর্ািফ/িলটােরচার সাচ র্ সািভ র্স 4 
11 গর্ন্থাগার সািভ র্স  5 
12 সাiবার সািভ র্স  5 
13 িরে াগর্ািফক সািভ র্স  5 
14 বয্ান্সডক eর aনলাiন ডাটােবiজ  6 
15 Digitization-eর aগর্গিত 6 
16 েসিমনার/কম র্শালা/aবিহতকরণ সভা 7 
17 iন্টাণ র্শীপ কায র্কর্ম   7 
18 i-বুক স্তুতকরণ িশক্ষণ  7 
19 eকনজের বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (eিপe) 3128-3129 8 
20 বয্ান্সডক পিরচালনা েবােড র্র সভা 8 
21 iেনােভশন িটেমর কায র্কর্ম  8 
22 জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন 8 
23 মানব সম্পদ uন্নয়ন 8 
24 বয্ান্সডক oেয়ব সাiট 9 
25 2009-2019 পয র্ন্ত বয্ান্সডেকর uেল্লখেযাগয্ aজর্ন 9 
26 চয্ােলঞ্জ o সম্ভাবনা 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) 
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পটভূিম : 
 

বাংলােদশ নয্াশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার (বয্ান্সডক) িবজ্ঞান o যুিক্ত েক্ষে  তথয্ েসবা 
দানকারী eকিট জাতীয় সংস্থা। িবজ্ঞান িভিত্তক গেবষণামূলক তথয্ সংগর্হ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা eবং িবতরেণর লক্ষয্ িনেয় 
ষােটর দশেক িবিসeসআiআর-eর aংগ সংগঠনরূেপ বয্ান্সডেকর যা া শুরু হয়। 3121 সােল আiন ণয়েনর মাধয্েম 
বয্ান্সডক িবজ্ঞান o যুিক্ত ম ণালেয়র aধীন eকিট সব্ায়ত্তব্শািসত সংস্থা িহেসেব িতষ্ঠা লাভ কের। রূপকল্প 3132 
বাস্তবায়েন oেয়ব েপiজ িভিত্তক তথয্ েসবা সংেযাজন কের িবদয্মান তথয্েসবাসমূহেক আেরা সমৃদ্ধশালী o আধুিনকায়ন 
করার েক্ষে  বয্ান্সডেকর aবদান aপিরসীম। 
 
লক্ষয্ o uেদ্দশয্ :  
 

েদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ িবজ্ঞানী o যুিক্তিবদ, িশল্পuেদয্াক্তা, পিরকল্পনািবদ, নীিত-িনধ র্ারক, ছা -িশক্ষক 
o সংিশ্লষ্ট সকল গেবষকেক িবজ্ঞান o যুিক্তগত তথয্েসবা দান বয্ান্সডক-eর ধান লক্ষয্। 
 

িভশন : িবজ্ঞানী o গেবষকেদর চািহদানুযায়ী ৈবজ্ঞািনক তথয্ ত সরবরাহ। 
 

িমশন: ৈবজ্ঞািনক তথয্সমূেহর aনলাiন ডাটােবজ স্থাপন, বয্ান্সডেকর কায র্কর্মেক িডিজটালাiজড করা eবং গর্াহকেদর 
aফলাiন সািভ র্স দান। 
 

সংস্থার ধান কায র্াবিল :  
 

(ক) াকৃিতক িবজ্ঞান, কৃিষিবজ্ঞান, িচিকৎসা, েকৗশল, িশল্প, যুিক্ত, ৈবজ্ঞািনক গেবষণা eবং িনরীক্ষামূলক 
uন্নয়েনর সকল েক্ষে  তথয্ সংগর্হ, িকর্য়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা o িবতরণ; 

(খ) গেবষণা িতষ্ঠান, eকােডিমক িতষ্ঠান, রা ায়ত্ত িশল্প aথবা aনয্ েকান েসক্টের কম র্রত গেবষকগণেক ত েদর 
চািহদা aনুযায়ী তথয্ সরবরাহ; eবং 

(গ) গেবষক, নীিতিনধ র্ারক, পিরকল্পনািবদ o বয্বস্থাপকেদর জনয্ তথয্ সংগর্হ  o ািপ্তর বয্বস্থা করা। 
 
সাংগঠিনক কাঠােমা o জনবল : 
 

বয্ান্সডেকর সাংগঠিনক কাঠােমােত aনুেমািদত জনবেলর (পদ) সংখয্া মহাপিরচালকসহ 66 জন। 
 
বােজট 
কর্িমক 
নং 

aথ র্বছর aনুন্নয়ন uন্নয়ন েমাট বরাদ্দ বােজট 
বাস্তবায়েনর 
হার (%)

বরাদ্দ বয্য় বরাদ্দ বয্য় েমাট বরাদ্দ েমাট বয্য় 
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 
2 311৯-21 16068.00 14540.90 েযাজয্ 

নয় 
েযাজয্ 
নয় 

16068.00 14540.00 90.50% 

3 2010-11 22701.00 19292.98 ” ” 22701.00 19292.98 84.99% 
4 2011-12 23781.00 17561.63 ” ” 23781.00 17561.63 73.85% 
5 2012-13 23000.00 22972.25 ” ” 23000.00 22972.25 99.88% 
6 2013-14 25110.00 24940.15 ” ” 25110.00 24940.15 99.32%
7 2014-15 30300.00 30227.02 ” ” 30300.00 30227.02 99.76%
8 2015-16 35351.00 27949.97 ” ” 35351.00 27949.97 79.06% 
9 2016-17 48000.00 42439.77 ” ” 48000.00 42439.77 88.42% 
৯ 2017-18 5,৯6,11.11 5,51,39,6৯4.11 ” ” 5,৯6,11.11 5,51,39,6৯4.11 99.৯5% 
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Format: SDG Action Plan through National Mid‐Term and Long‐Term Development Plans 

SDG 

Target

si 

 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

 

Lead/Co- 
Lead 

Ministrie
s/ 

Division 
iii 
 

Associate 
Ministries

/ 
Division iv 

 

7th FYP
Goals/Tar

gets 
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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SDG 

Target

si 

 

Global 

Indicators 

for SDG 

Targetsii 

 

Lead/Co- 
Lead 

Ministrie
s/ 

Division 
iii 
 

Associate 
Ministries

/ 
Division iv 

 

7th FYP
Goals/Tar

gets 
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 
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বয্ান্সডেকর িবভাগসমূেহর 3128-3129 aথ র্বছের সম্পািদত কায র্াবিল িনম্নরুপ : 
ডকুেমন্ট েডিলভারী সািভ র্স : 
 

িবজ্ঞানী o গেবষকেদর চািহদার ে িক্ষেত বয্ান্সডেকর িনজসব্
েসাস র্, জাতীয় o আন্তজর্ািতক কনেসািট র্য়াম World 

Health  Organization  (WHO) -eর HINARI, 
Food and Agricultural Organization (FAO)—
eর AGORA o Bangladesh INASP‐PERII eবং 
National  Library  of  Australia  (NLA) o 
NISCAIR, India হেত তথয্ সংগর্হপূব র্ক গেবষকেদর মেধয্ 
িবতরণ করা হয়।  

 ডকুেমেন্টশন সািভ র্স 

 
     3128-29 aথ র্ বৎসের- 

 

(2) েদেশর িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয় o গেবষণা িতষ্ঠান েথেক 3,24৯ িট িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক তথয্ সংগর্হ করা 
হেয়েছ; 

(3) েদেশর িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয়, গেবষণা িতষ্ঠােন aধয্য়নরত, কম র্রত িবজ্ঞানী o গেবষকসহ েমাট 24৯ জনেক 
িবিভন্ন জান র্ােলর আিট র্েকেলর 7,1৯5 পৃষ্ঠা ডকুেমন্ট সরবরাহ করা হেয়েছ; 

(4) েদেশর িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয় o গেবষণা িতষ্ঠান েথেক সংগৃহীত 2,422 িট িথিসস-eর eয্াব াক্টসহ টাiেটল পৃষ্ঠা 
oেয়ব সাiেট eি  িদেয় কাশ করা হেয়েছ।  

 
িববিলoগর্ািফ/িলটােরচার সাচ র্ সািভ র্স :
 

eকজন গেবষক তার গেবষণার িবষয়বস্তুর uপর িক-oয়াড র্ 
iনসােট র্র মাধয্েম মূলয্বান eবং গুরুতব্পূণ র্ তথয্ সংগর্হ কের 
েয়াজনীয় আিট র্কয্ােলর িববিলoগর্ািফকয্াল েসাস র্/ 
েরফােরন্স aিত aল্প সমেয় সংগর্হ করেত পােরন। 
িলটােরচার সাচ র্ সািভ র্সিট সম্পাদেনর লেক্ষয্ বয্ান্সডেক 
আেমিরকার থমসন রয়টাস র্ পাবিলেকশেনর 
বােয়ালিজকয্াল eয্াব াক্ট-eর িসিড সংরিক্ষত আেছ 
েযখােন 43িট িবষেয়র গেবষণা তথয্ রেয়েছ।
 

 িববিলoগর্ািফক সািভ র্স 
3128-29 aথ র্ বৎসের-    
 

(2) িবজ্ঞানী/গেবষকগণেক 268 িট িববিলoগর্ািফক সািভ র্স দান করা হয়। 748 িট eসeন্ডিট eয্াব াক্টস 
বয্ান্সডক oেয়বসাiেটর সংিশ্লষ্ট ডাটােবেজ eি  েদয়া হেয়েছ;  

(3)  34,996 জন গর্াহকেক বয্ান্সডক oেয়ব সাiেটর মাধয্েম েসবা দান করা হেয়েছ; 
(4)  কােরন্ট িরসাচ র্ েজক্ট-eর 569 িট ডাটা বয্ান্সডক oেয়বসাiেটর সংিশ্লষ্ট ডাটােবেজ eি  েদয়া হেয়েছ।  
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গর্ন্থাগার সািভ র্স : 
 

eকিট িবেশষািয়ত িবজ্ঞান গর্ন্থাগার িহসােব বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের ায় 32,656 িট িশেরানােমর েরফােরন্স বi সংরিক্ষত আেছ। 
e ছাড়া ায় 561 িট িশেরানােমর েদিশ-িবেদিশ জান র্ােলর ায় 2৯,411 িট বাuন্ড ভিলuম সংরিক্ষত আেছ। গর্ন্থাগারিট 
সাপ্তািহক ছুিট o সরকাির ছুিটর িদন বয্তীত aনয্ িদন সকাল ৯.11 টা হেত িবকাল 6.11 টা পয র্ন্ত েখালা থােক। aিভজ্ঞ 
িশক্ষািবদ o িবজ্ঞানীেদর সুিবধােথ র্ েবশ কেয়কিট সুসিজ্জত স্টািড কয্ারল রেয়েছ। বয্ান্সডক গর্ন্থাগারিট দীঘ র্িদন যাবৎ েদেশর 
িবজ্ঞানী o গেবষকেদর িনকট েরফােরন্স লাiে ির িহেসেব aতয্ন্ত জনি য়।  
 

3128-3129 aথ র্ বৎসের-  
(2) 3785 িবজ্ঞানী, গেবষক, িশক্ষাথ েক গর্ন্থাগার েসবা;    
(3) 3৯ িট নয্াশনাল iuিনয়ন কয্াটালগ-eর ডাটা oেয়ব 

সাiেট eি ; 
(4) 258 িট বiেয়র িববিলoগর্ািফকয্াল তথয্ oেয়ব সাiেট 

eি ; 
(5)   35 িট i-বুক স্তুত কের oেয়ব সাiেট uমু্মক্তকরণ; o 
(6)  559 িট েটক্সট/েরফােরন্স বi সংগর্হ করা হেয়েছ। 

 

 

  গর্ন্থাগাের পাঠক েসবা 
সাiবার সািভ র্স : 
 

  

বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের eকিট সাiবার কণ র্ার রেয়েছ। সাiবার 
হেত বয্বহারকারীগণ সব্ল্প মূেলয্ হাiিস্পড সমব্িলত 
iন্টারেনট বয্বহার o েয়াজনীয় ডকুেমেন্টর ি ন্ট িনেত 
পােরন।  
  

 

  সাiবার সািভ র্স 

িরে াগর্ািফক সািভ র্স : 
গেবষকেদর গেবষণা কম র্, সােয়িন্টিফক ফেটাগর্ািফ, ময্াপ, নক্সা o িডজাiন সমব্িলত তেথয্র মাiেকর্ািফল্ম o মাiেকর্ািফস-
eর মাধয্েম দীঘ র্ েময়ােদ সংরক্ষেণর বয্বস্থা e েসবার aন্তভূ র্ক্ত। e ছাড়া গেবষণার িবষয়বস্তুর স্লাiড ৈতরীর বয্বস্থাo eখােন 
রেয়েছ। 3128-29 aথ র্ বৎসের- 

(2) 423 জন িবজ্ঞানী/গেবষেকর পারেসানাল 
ে াফাiল ডাiেরক্টরী aব সােয়িন্টস্টস eন্ড 
েটকেনালিজস্ট িশেরানােম ডাটােবেজ eি  
েদয়া হেয়েছ; 

(3) তরুণ o ক্ষুেদ িবজ্ঞানীেদর 252 িট iেনােভশন 
সংকর্ান্ত তথয্ সংিশ্লষ্ট ডাটােবেজ eি  েদয়া 
হেয়েছ;   

(4) ৈদিনক পি কায় কািশত িবজ্ঞান িবষেয়র 
2,399 িট গুরুতব্পূণ র্ িফচার সংিশ্লষ্ট ডাটােবেজ eি  
েদয়ার কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ।  

 
িরে াগর্ািফক সািভ র্স 
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বয্ান্সডক eর aনলাiন ডাটােবiজ :  
 

বয্ান্সডেক গেবষণা কােজ সহায়ক তথয্াবলী সমব্িলত িবিভন্ন ডাটােবiজ রেয়েছ। বয্ান্সডক-eর কম র্কতর্া/কম র্চারী o িবিভন্ন 
িবজ্ঞান o গেবষণাধম  িতষ্ঠােনর েফাকাল পেয়েন্টর মাধয্েম িবজ্ঞান িবষয়ক তথয্ সংগর্হ কের বয্ান্সডক-eর oেয়ব সাiেট 
সংযুক্ত ডাটােবেজ eি র মাধয্েম সকেলর জনয্ uমু্মক্ত করা হেয় থােক। েয েকান গেবষক িবেশব্র েয েকান স্থান েথেক e 
সকল তথয্  পড়েত o ডাuনেলাড করেত পােরন। ডাটােবজগুেলা িনম্নরূপ:   
 

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-eর aগর্গিত: 
বয্ান্সডেকর েসবাসমূহেক ত eবং সব্ল্প সমেয় জনগেণর েদারেগাড়ায় েপ ছােত ময্ানুয়াল পদ্ধিতর পিরবেতর্ িডিজটালাiজড 
করার পদেক্ষপ েনয়া হেয়েছ। e িকর্য়ার aংশ িহেসেব 21িট ডাটােবজ সৃিষ্ট কের oেয়ব সাiেটর মাধয্েম েসবা দান করা 
হেচ্ছ যা aবয্াহত আেছ eবং আগামীেত e েসবাগুেলােক আেরা uন্নত করার েচষ্টা েনয়া হেচ্ছ। ডাটােবেজর মাধয্েম েদয় 
েসবাগুেলার বণ র্না িনম্নরূপঃ 
 
2। Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & Abroad 

—e ডাটােবজিট সৃিষ্ট কের েদেশ িবেদেশ কম র্রত িবজ্ঞানীেদর মেধয্ eকিট েসতু বন্ধন করা হেয়েছ। eকজন িবজ্ঞানী 
aিত aল্প সমেয় aনয্ানয্ িবজ্ঞানী সম্পেকর্ ধারণা লাভ করেত পারেবন।  

 
3। Current Research Projects of Bangladesh —e ডাটােবজিটর মাধয্েম েদেশ িবজ্ঞান o যুিক্ত 

িবষয়ক সরকারী েয কল্পগুেলা বাস্তবািয়ত হেচ্ছ, েস কল্পগুেলা েদেখ নুতুন কল্প নয়ন করা যায় েসিদেক লক্ষয্ 
েরেখi e ডাটােবজিট সৃিষ্ট কের oেয়ব সাiেট আপেলাড করা হেয়েছ। 

 
4। National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh- বাংলােদেশর িবিভন্ন 

িবশব্িবদয্ালয় o গেবষণা িতষ্ঠানসমূেহর গর্ন্থাগাের িক িক eবং েকান েকান সােলর েকান েকান সংখয্ার জান র্াল 
রেয়েছ তা গেবষকেদর aনলাiেন তাৎক্ষিণক জানার জনয্ e ডাটােবজিট সৃিষ্ট কের oেয়ব সাiেট আপেলাড করা 
হেয়েছ।  

 
5। Bangladesh S&T Abstracts - বাংলােদেশ কািশত বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের রিক্ষত জান র্ালসমূেহর 

eয্াব াক্টস eবং িরেলেটড তথয্ িদেয় e ডাটােবজিট আপেলাড করা হেয়েছ, যা eক নজের েদখা/েবাঝা যােব েয, 
বাংলােদেশ কািশত বয্ান্সডক গর্ন্থগাের সংগৃহীত েকান জান র্ােল িক আিট র্েকল রেয়েছ। 

 
6। Book Search -বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের ায় 32,111 িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক বi রেয়েছ। েয েকu বয্ান্সডক 

গর্ন্থাগাের না eেসo ডাটােবজ সাচ র্ কের েদখেত পােবন ত র েয়াজনীয় বiিট বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের রেয়েছ িকনা। 
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7। Thesis Search -eকজন গেবষক তার গেবষণা কায র্ শরুকরার পূেব র্ তার গেবষণা aনয্ েকান গেবষক পূেব র্i 
সম্পাদন কেরেছন িকনা তা e ডাটােবজ সােচ র্র মাধয্েম েদখেত পারেবন। eমনিক তার েয়াজনীয় গেবষণা কম র্িট 
েকান গর্ন্থাগাের রেয়েছ েসিটo জানা যােব। 

 
8। Innovations of Young Scientists & Science Club -েদেশর িবিভন্ন িবজ্ঞান েমলায় েয সকল খুেদ 

িবজ্ঞানীগণ aংশ িনেয় তােদর কল্প দশ র্ন কের েস সকল কল্পগুেলা িনেয় e ডাটােবজিট সৃিষ্ট কের oেয়ব সাiেট 
আপেলাড করা হেয়েছ। যােত তােদর কল্পগুেলা হািরেয় না যায়। 

 
9। Scientific & Industrial Innovations —েদেশর িবিভন্ন গেবষণা িতষ্ঠান হেত াপ্ত িবজ্ঞানীেদর নতুন 

নতুন uদ্ভাবেনর িবষয়সমুহেক ডাটােবজ আকাের বয্ান্সডক oেয়ব সাiেট আপেলাড করা হেয়েছ। যা সকেলর জনয্ 
uনু্মক্ত। 

 
৯। S&T Paper Clipping -েদেশর খয্াতনামা ৈদিনক পি কায় কািশত িবজ্ঞােনর িবিভন্ন আিবষ্কার/uদ্ভাবন 

সমুেহর ছিব o বণ র্না িনেয় e ডাটােবজিট সৃিষ্ট করা হেয়েছ। 
 
21। BANSDOC e-Books -কিপ রাiট eয্াক্ট বিহভূ র্ত েয সকল িবজ্ঞান িবষয়ক বi o জান র্াল বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের 

রেয়েছ েস গুেলােক i-বুক আকাের oেয়ব সাiেট আপেলাড করা হেয়েছ। যােত িবজ্ঞানী, গেবষক, ছা -িশক্ষকগণ 
ত েদর েয়াজেন aনলাiেন বiগুেলা পড়েত পােরন।  

 
েসিমনার/কম র্শালা/aবিহতকরণ সভা:  
বয্ান্সডেকর েসবা/কায র্কর্মসমূহ বহুল চােরর লেক্ষয্ েদেশর 
িবিভন্ন সরকাির িবশব্িবদয্ালয়, েমিডকয্াল কেলজ eবং িবিভন্ন 
গেবষণা িতষ্ঠােন 21 িট েসিমনার/ কম র্শালা/ aবিহতকরণ 
সভা aনুিষ্ঠত হেয়েছ। 

 

 
বাংলােদেশর কৃিষেক্ষে  গেবষণা, uন্নয়ন o সম্ভাবনা eবং 
বয্ান্সডেকর তথয্েসবা শীষ র্ক কম র্শালায় মাননীয় ম ী - 3129 

   

iন্টাণ র্শীপ েকাস র্ : 
3128-3129 aথ র্ বছের বয্ান্সডক কতৃর্ক ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় 
o রাজশাহী িবশব্িবদয্ালেয়র তথয্ িবজ্ঞান o গর্ন্থাগার 
বয্বস্থাপনা িবভােগ aধয্য়নরত ছা -ছা ীেদর aংশগর্হেণ 6িট 
বয্ােচর iন্টাণ র্শীপ েকাস র্ সম্পন্ন করা হেয়েছ। 

 iন্টাণ র্শীপ েকােস র্র সমাপনী aনুষ্ঠান — 3128
i-বুক স্তুতকরণ িশক্ষণ : 
তথয্ বয্বস্থাপনায় িডিজটাল পদ্ধিত েয়ােগর aংশ িহেসেব 
েদেশর িবিভন্ন আরeন্ডিড িতষ্ঠান o িবশব্িবদয্ালয়সমূেহর 
গর্ন্থাগািরক o গর্ন্থাগার সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্ােদর aংশগর্হেণ 14িট 
i-বুক স্তুতকরণ’ িশক্ষণ aনুিষ্ঠত হেয়েছ। 
 

 i-বুক স্তুতকরণ িশক্ষণ - 3128 
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eকনজের বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (eিপe) 3128-3129:  

3128-29 aথ র্ বছেরর eিপe - eর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ বাস্তবায়েনর বািষ র্ক িতেবদন। 
কর্. নং েকৗশলগত uেদ্দশয্ কায র্কর্ম  কম র্সম্পাদন সূচক eকক লক্ষয্মা া 

3128-3129 
কৃত 

aজর্ন 
2 3 4 5 6 7 8 

2. েকৗশলগত uেদ্দশয্-
2: 
িবজ্ঞান o যুিক্ত 
িবষয়ক গেবষণায় 
সহায়তা বৃিদ্ধকরণ। 

[2.7] িবজ্ঞান 
িবষয়ক িশক্ষণ 

[2.7.2] (ক)  তথয্ িবজ্ঞান o 
গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনায় দক্ষ জনবল

সংখয্া/ 
জন

৯1 21৯ 

(খ) i-বুক স্তুত o আপেলাড 
িবষেয় দক্ষ জনবল 

সংখয্া/ 
জন 

৯1 87 

3. েকৗশলগত uেদ্দশয্-
3: 
িবজ্ঞান o যুিক্ত 
জনি য়করণ। 

[3.3] বয্ান্সডেকর 
েসবাসমূহ 
aবিহতকরণ 

[3.3.2] আেয়ািজত aবিহতকরণ 
সভা, েসিমনার o কম র্শালা 

সংখয্া/ 
িট 

21 21 

[3.6] িবজ্ঞান
িবষয়ক তথয্ 
সংগর্হ, সংরক্ষণ 
o িবতরণ 

[3.6.2] তথয্ সংগর্হ সংখয্া/িট 6611 7836
[3.6.3] তথয্ িবতরণ সংখয্া/িট 8611 22892
[3.6.4]  েসবাগর্হণকারী/ 
সুিবধােভাগী

সংখয্া/িট 21211 38328 

 
বয্ান্সডক পিরচালনা েবােড র্র সভা : 
 

3128-3129 aথ র্ বছের বয্ান্সডক পিরচালনা েবােড র্র 5িট সভায় গৃহীত িসদ্ধান্তসমূেহর aিধকাংশi বাস্তবািয়ত হেয়েছ।   
 
iেনােভশন িটেমর কায র্কর্ম : 
 

iেনােভশন িটেমর uেদয্ােগ িতমােস 3িট কের i-বুক স্তুত কের 35 িট i-বুক oেয়ব সাiেট আপেলাড করা হেয়েছ। 
eছাড়া iেনােভশন কায র্কর্েমর মাধয্েম িতসপ্তােহ eকবার oেয়ব সাiট হালনাগাদ করা হয়।  
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন : 
 

বয্ান্সডেকর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ বাস্তবায়েনর 
লেক্ষয্ ৈনিতকতা কিমিটর সভা, শুদ্ধাচার সংকর্ান্ত 
িশক্ষণ/কম র্শালা eবং aংশীজেনর aংশগর্হেণ েবশ 
কেয়কিট সভা aনুিষ্ঠত হেয়েছ।  
 

 

  জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত কম র্শালা 3129 

মানব সম্পদ uন্নয়ন : 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর দক্ষতা বৃিদ্ধর জনয্ েতয্কেক 71 
জনঘন্টা িবষয় িভিত্তক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। 
 
 

 

  িবষয়িভিত্তক aভয্ন্তরীণ িশক্ষণ- 3128 
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বয্ান্সডক oেয়ব সাiট : www.bansdoc.gov.bd িভিজট কের িবেশব্র েযেকান ান্ত েথেক oেয়ব েবiজ তথয্েসবা 
গর্হেণর সুেযাগ রেয়েছ। 
 
2009-2019 পয র্ন্ত বয্ান্সডেকর uেল্লখেযাগয্ aজর্ন 

 iন্টাণ র্িশপ : 25িট বয্াচ। 
 i-বুক িশক্ষণ: 13িট। 
 aবিহতকরণ সভা: 87 িট। 
 তথয্ সংগর্হ: 1,42,336 পৃষ্ঠা। 
 তথয্ িবতরণ: 2,24,034 পৃষ্ঠা। 
 সুিবধােভাগী: 1,42,248 জন। 
 বয্ান্সডক oেযবসাiেট 10 িট ডাটােবজ স্থাপন। 
 aনলাiন িভিত্তক তথয্েসবা কায র্কর্ম শুরু। 
 বাংলােদশ নয্াশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার (বয্ান্সডক) আiন 2010 ণয়ন।  
 বাংলােদশ নয্াশনাল সােযিন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার (বয্ান্সডক)-eর কম র্চারী চাকির িবধানমালা-
2017, ণয়ন। 

 06িট জাতীয় েসিমনার o কম র্শালা aনুিষ্ঠত হেয়েছ। 
 1,690 িট বi সংগর্হ।  
 925িট (issues) জান র্াল সংগর্হ। 

2021 সােলর মেধয্ বয্ান্সডেকর সািভ র্সসমূহ aেটােমশন o িডিজটালাiেজশেনর জনয্ গৃহীত কম র্পিরকল্পনা  
 2020-eর মেধয্ বয্ান্সডক গর্ন্থাগাের রিক্ষত বi, জান র্াল o aনয্ানয্ কাশনাসমূহ আধুিনক software-eর মাধয্েম 
িডিজটালাiজড করা। 

 2019-eর মেধয্ বয্ান্সডেকর েসবাসমূহেক আন্তজর্ািতক মােন uন্নীত করার লেক্ষয্ িশিক্ষত o আধুিনক যুিক্ত িনভ র্র দক্ষ 
জন শিক্ত গেড় েতালা । 

 2019 eর মেধয্ বয্ান্সডক-eর গর্ন্থাগার o aনয্ানয্ েসবাসমূহ uন্নত মােনর Hardware eবং Software স্থাপনসহ 
গর্ন্থাগার েপশাজীিবেদর েয়াজনীয় িশক্ষণ দান। 

 3132 eর মেধয্ বয্ান্সডেকর িরে াগর্ািফক িবভাগেক আধুিনক য পািতর দব্ারা সমৃদ্ধ কের নতুন আিঙ্গেক সাজােনা। 
3141 সােল  SDG aজর্েনর লেক্ষয্ বয্ান্সডক কতৃর্ক গৃহীত কম র্পিরকল্পনা। 

 2027 সােলর মেধয্ েদেশর সকল িবভাগীয় শহের বয্ান্সডেকর শাখা স্থাপন। 
 2030 সােলর মেধয্ বয্ান্সডকেক িবজ্ঞান o যুিক্ত েক্ষে  আন্তজর্ািতক মােনর তথয্ যুিক্ত িনভ র্র িতষ্ঠান  িহেসেব িতিষ্ঠত 
করা। 

 2023 সােলর মেধয্ বয্ান্সডেকর েভৗত aবকাঠােমা স সারণ। 
 2022 সােলর মেধয্ বয্ান্সডেক আধুিনক সুেযাগ-সুিবধা (সরঞ্জাম) সমৃদ্ধ হলরুম িতষ্ঠা করা। 

 
2041 সােলর মেধয্ uন্নত সমৃদ্ধ েদশ গঠেন বয্ান্সডেকর কম র্পিরকল্পনা 

 2035 মেধয্ েদেশর সকল গর্ন্থাগােরর সােথ বয্ান্সডেকর সংেযাগ স্থাপন কের আন্তজর্ািতক তথয্ আদান দােন শিক্তশালী 
কনেসািট র্য়াম স্থাপন। 

 2041 সােলর মেধয্ েদেশর সকল িবজ্ঞান গেবষণামূলক িতষ্ঠান o িবশব্ািবদয্ালেয় কম র্রত িবজ্ঞানী o গেবষকেদর তথয্ 
ািপ্তেত বয্ান্সডকেক েবশদার িহেসেব স্থাপন। 

 
চয্ােলঞ্জ o সম্ভাবনা 
বাংলােদশ নয্াশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার (বয্ান্সডক) িবজ্ঞান যুিক্ত িভিত্তক গেবষণামূলক তথয্ সংগর্হ 
o িবতরেণ জাতীয় দািয়তব্ পালনসহ িবিভন্ন িশক্ষণ আেয়াজেনর মাধয্েম আধুিনক তথয্ বয্বস্থাপনায় uেল্লখেযাগয্ ভূিমকা পালন কের 
আসেছ। িতষ্ঠানিটর িবিভন্ন সাফেলয্র পাশাপািশ িকছু চয্ােলঞ্জ o সম্ভাবনা েমাকােবলা কের কায র্কর্ম পিরচালনা করা হেচ্ছ। 
চয্ােলঞ্জসমূেহর মেধয্ িশিক্ষত জনবল, যানবাহন o গর্ন্থাগারেক পূণ র্াঙ্গভােব aেটােমশন o িডিজটালাiেজশেনর আoতায় আনা হেল 
বয্ান্সডকেক আধুিনক ডকুেমেন্টশন েসন্টার িহেসেব গেড় েতালা সম্ভব হেব। 



 
 

 
 
 

 
বয্ান্সডক 

বাংলােদশ নয্াশনাল সােয়িন্টিফক eন্ড েটকিনকয্াল ডকুেমেন্টশন েসন্টার   (বয্ান্সডক) 
িবজ্ঞান o যুিক্ত ম ণালয় 

B-14/IqvB, AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi, XvKv-1207 
েফান: 8181511, 9119594 
ফয্াক্স: 9913-৯251177 

i-েমiল:bansdoc@bansdoc.gov.bd, bansdoc@gmail.com 
www.bansdoc.gov.bd 
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