া ডক
বািষক িতেবদন ২০১৩-২০১৪
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১। পট িম:
বাংলােদশ াশনাল সােয়ি িফক এ টকিনক াল ড েমে শন স ার
( া ডক) ১৯৬২ সােল িবিসএসআইআর-এর অংগ সংগঠন েপ িব ান
িভি ক ত সবা দােনর লে যা া
কের, যা াধীনতার েব
া ডক নােম পিরিচত িছল। াধীনতার পর ১৮ ই মাচ ২০১০ তািরেখ
মহান জাতীয় সংসেদ া ডক আইন ২০১০ পাস হয় এবং িব ান ও
ি ম ণালেয়র অধীন
া ডক- ক এক
ায় শািসত সং ার
ময াদা দান করা হয়।
থেকই িত ান িব ান িভি ক
গেবষণা লক ত সং হ, সংর ণ ও িবতরেণর জাতীয় দািয় পালনসহ
া ডক ভবন, আগারগ ও
ত
ব াপনার ে ইিতবাচক িমকা পালন কের আসেছ।
িমশন:
িভশন:
২। ধান ধান কা্য াবলী:
(ক) া িতক িব ান, িষিব ান, িচিকৎসা, েকৗশল, িশ , ি , ব ািনক গেবষণা এবং িনরী া লক উ য়েনর সকল
ে ত সং হ, ি য়াকরণ, সংর ণ, স াদনা ও িবতরণ;
(খ) গেবষণা িত ান, একােডিমক িত ান, রা ায় িশ অথবা অ কান স ের কম রত গেবষকগণেক তাহােদর চািহদা
অ যায়ী ত সরবরাহ; এবং
(গ) গেবষক, নীিতিনধ ারক, পিরক নািবদ ও ব াপকেদর জ ত সং হ ও াি র ব া িনি ত করা।
৩। সাংগঠিনক কাঠােমা ও িব মান জনবল:
সং ার নাম
অ েমািদত পদ
রণ ত পদ (িব মান)
পদ
া ডক, আগারগ ও, ঢাকা
১ম িণ-১০
১ম িণ-০৪
১ম িণ-০৬
২য় িণ-০৫
২য় িণ-০২
২য় িণ-০৩
৩য় িণ- ২৪
৩য় িণ- ১৮
৩য় িণ- ০৬
৪থ িণ- ১৬
৪থ িণ- ০৯
৪থ িণ- ০৭
সব েমাট-৫৫
সব েমাট-৩৩
সব েমাট-২২
৪। ২০১৩-১৪ অথ বছের স ািদত ঊে খেযা কায াবলী(শাখা িভি ক) িন প:
িববিলও ািফ/িলটােরচার সাচ সািভ :স
একজন গেবষক তার গেবষণার িবষয়ব র উপের িক-ওয়াড
ইনসােট র মা েম
বান এবং র
ণ ত সং হ কের েয়াজনীয়
আ ক ােলর িববিলও ািফক াল সাস অিত অ সমেয় জানেত পােরন।
িলটােরচার সাচ সািভ স স াদেনর লে
া ডক আেমিরকার থ
পাবিলেকশন হেত বােয়ালিজক াল এ াব া -এর আপেডট িসিড িতবছর
সং হ কের। ২০১৩-১৪ অথ বৎসের(১) ৭৩০ জন িব ানী/গেবষক াহকেক এসএ
এ াব াকস
সরবরাহ করা হয়;
িববিলও ািফক সািভ স
(২) ১,২৯০ জন িব ানী/গেবষকেক িববিল ািফক ত
সরবরাহ করা হেয়েছ;
(৩) ৭৩৭৯ জন াহক া ডক ওেয়ব সাইট পিরদশ ন কেরেছন;
(৪) কাের িরসাচ েজ -এর ৬০০ ডাটা ওেয়ব সাইেট এি
িদেয় সংর ণ করা হেয়েছ।
াগার সািভ স :
া ডক াগার এক িবেশষািয়ত িব ান াগার। বতমােন া ডক
াগাের ায় ৯৬ িশেরানােমর রফাের বইসহ িব ান ও ি র
ে ায় সকল শাখার ২০,৪৪৮ বই সংরি ত আেছ। এ ছাড়া ায়
াগার সািভ স
৪৫০ িশেরানােমর দিশ-িবেদিশ ১৯,২২৮ বাউ ভিলউম জান াল
সংরি ত আেছ। াগার সা ািহক
ও সরকাির র িদন তীত অ িদন সকাল ৯.০০ টা হেত িবকাল ৫.০০ টা পয
খালা থােক। অিভ িশ ািবদ িব ানীেদর িবধােথ বশ কেয়ক
সি ত ািড ক ােরেলর ব া রেয়েছ। া ডক
াগার দীঘ িদন যাবৎ দেশর িব ানী গেবষকেদর িনকট রফাের লাইে ির িহেসেব অত জনি য়। ২০১৩-১৪ অথ
বৎসের(১) ২,১৯৩ জন িব ানী, গেবষক, িশ াথ লাইে রী সবা হণ কেরেছন;
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(২) ১,৪৪১
াশনাল ইউিনয়ন ক াটালগ-এর ডাটা ওেয়ব সাইেট এি দয়া হেয়েছ;
(৩) ৫৫৯ বইেয়র িববিলও ািফক াল ত ওেয়ব সাইেট এি
দয়া হেয়েছ;
(৪) ২৪ ই- ক ত কের ওেয়ব সাইেট রাখা হেয়েছ।
(৫) ৫০ বই য় করা হেয়েছ।
সাইবার সািভ স :
পাঠকেদর চািহদার ি েত া ডক াগাের এক সাইবার কন ার সংেযাজন করা হেয়েছ। যখান হেত বহারকারীগণ
িবনা ে হাইি ড স িলত ই ারেনট বহার করেত পােরন ও েয়াজনীয় ড েমে র ি
ে
হণ করেত পােরন।
২০১৩-১৪ অথ বছের(১) ৬৯৩ জন িব ানী, গেবষক, িশ ক ও িশ াথ সাইবার সািভ স হণ কেরেছন।
ড েম িকউরেম ও ডিলভারী সািভ স :
িবিভ দিশ িবেদিশ জান ােলর কািশত আ ক াল সং হ করার জ গেবষকগণ া ডক বরাবের তােদর চািহদা রণ
করেত পােরন। চািহদার ি েত া ডক িনজ সং হ, িরেপােজটরী অথবা া ডক-এর সােথ ােটাকল রেয়েছ এমন দশ
যমন অে িলয়া, আেমিরকা, জাপান ও ইি য়াসহ দশ-িবেদেশর িবিভ ত ক থেক ড েম সং হ কের গেবষকগণেক
সরবরাহ কের থােক। এ ছাড়া া ডক মিডক াল জান ালসং েহর জ World Health Organization (WHO) ক ক
কািশত HINARI এর ায় ২৯০০ জান াল এবং িষ জান াল সং েহর জ Food and Agricultural Organization
(FAO) ক ক কািশত AGORA এর ৮৩৫ জান াল ওINASP-PERII
এর মা েম ায় ২০০০০ ই-জান াল এবং৫০০০ ই- ক হেত গেবষকেদর জ
েয়াজনীয় ড েম সং হ করার েযাগ রেয়েছ। ২০১৩-১৪ অথ বৎসের(১) ১৫১ জন িব ানী, গেবষক- ক ৩৮৯ ড েম /৩২৭৪ া
সরবরাহ করা হেয়েছ;
(২) দেশ ৩৭৪ এবং িবেদেশ ০৬ ত িবিনময় করা হেয়েছ;
(৩) ২০২২ িথিসস-এর টাইেটল া ওেয়ব সাইেট এি দওয়া
হেয়েছ।
ড েম িকউরেম ও ডিলভারী সািভ স
িরে া ািফক সািভ সঃ
গেবষকেদর গেবষণা কম, ফেটা াফ, াফ, াপ, ন া ও িডজাইন স িলত
তে র মাইে ািফ ও মাইে ািফস-এর মা েম দীঘ ময়ােদ সংর েণর
ব া এ সবার অ
। এ ছাড়া গেবষণার িবষয়ব র ব ািনক
ফেটা ািফ, াইড তরীর ব াও এখােন রেয়েছ। ২০১৩-১৪ অথ বৎসের(১) ৮৫০ জন িব ানী/গেবষেকর সংি বােয়াডাটা ডাইের রী অব সাইি
এ টকেনালিজ িশেরানােম ডাটােবেজ এি দয়া হেয়েছ;
(২) ত ণ েদ িব ানীেদর ৪৩৫ আিব ার ইেনােভশন অব ইয়ং সাইি
িরে া ািফক সািভ স
এ সােয় াব-এর িশেরানােম ডাটােবেজ এি িদেয় ওেয়ব সাইেট রাখা হেয়েছ;
(৩) দিনক পি কায় কািশত িব ান িবষেয়র ৪২
ণ িফচার অনলাইেন পপার ি িপং িশেরানােম ডাটােবেজ এি
িদেয় ওেয়ব সাইেট রাখা হেয়েছ।
ওেয়বেপজ িভি ক গেবষণাধম ত সরবরাহ:
া ডক এর ডাটােবইজ:
া ডক ক ক গেবষণা কােজ সহায়ক ত াবলী স িলত িবিভ ডাটােবইজ রেয়েছ। া ডক-এর কম কতা/ কম চারীগণ
িবিভ িব ান ও গেবষণাধম িত ান থেক িব ান িবষয়ক ত সং হ কের া ডক-এর ওেয়ব সাইেট ডাটা বইেজর
মা েম সকেলর জ উ ু কের থােক। স ানীত াহকগণ িবে র য কান ান থেক এ সকল ত পড়েত ও ডাউনেলাড
করেত পােরন। ডাটােবজ েলা িন প:
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া ডক ওেয়ব সাইট: www.bansdoc.gov.bd

1.
2.
3.
4.
5.

National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh;
Bangladesh S&T Abstracts;
Directory of S&T Research Abstracts in Bangladesh;
Directory of Scientists and Technologists of Bangladesh Living Home & Abroad;
Current Research Projects of Bangladesh; 6. Innovations of Young Scientists &
Science Club;
7. Scientific & Industrial Innovations; 8. BANSDOC E-Book & E-Journals;
9. online newspaper clipping; 10.Others e-Resources.
সাক ড েমে শন স ার (এসিডিস) কায মঃ
া ডক সাক ড েমে শন স ার এর জাতীয় ফাকাল পেয় িহেসেব কায ম
পিরচালনা কের আসেছ। এসিডিস-এর মা েম া ডক দ জনস দ তরীর লে
সাক ক ক আেয়ািজত এবং এসিডিস, ভারত সরকার ক ক পিরচািলত এটাে ম
িনং া াম, শট টাম িনং া ামসহ িবিভ িনং ও সিমনাের বাংলােদশ হেত
িশ ণাথ রেণর মা েম দ জনস দ তরীেত িমকা পালন কের আসেছ।
এছাড়াও দেশর অভ ের িবিভ িশ া ও গেবষণা িত ােন সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়াজেনর মা েম ত সবা গেবষকেদর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার েয়াজনীয়
িমকা পালন করেছ। তেব বতমােন িডিজটাল ি র মা েম এ সকল সবা অিধক
কায কর ভােব দান করা হে ।
(১) ২০১৩-১৪ অথ বৎসের ০৬ জন কম কতা/কম চারীেক সাক ড েমে শন স ার ক ক পিরচািলত িশ েণ এসিডিস,
ভারেত পাঠােনা হেয়েছ।
ই াণ শীপ কায মঃ
২০১৩-১৪ অথ বছের া ডক ক ক ঢাকা
িব িব ালয় এবং রাজশাহী িব ি ালয় হেত ২ ( ই) াচ এ ৫৭ জন
িশ াথ েক Information Science & Library Management
এর উপর হােত কলেম িশ ণ দান করা হেয়েছ।
অবিহতকরণ সভাঃ ১২ অবিহতকরণ সভা করা হেয়েছ।
কম শালা/ সিমনারঃ ০৫ কম শালা/ সিমনার করা হেয়েছ।
সিচব, িব ান ও

ি ম ণালয় ক ক সনদপ িবতরন

২০১৩-১৪ অথ বৎসের e¨vÝWK KZ…©K wb¤œewY©Z ¸iæZ¡c~Y© D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q hv wb¤œiƒc :
mswkøó cÖKvkbvi Abywjwc msMÖn I weZiY
3,116 c„ôv
B›Uvi‡bU mvwf©m cÖ`vb (wnU KvDw›Us)
6582 Rb
I‡qe‡cR wfwËK M‡elYv ag©x Z_¨ mieivn (WvUv Gw›Uª)
6,482 wU
WwRUvj jvB‡eªix mvwf©m cÖ`vb (B-eyK)
24 wU
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