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বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক অ্যান্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) 

পটভূমি: 
 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক অ্যান্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টি টেদে তথ্যদসবা প্রোনকারী 

একটি জাতীে সাংস্থা। ন্টবজ্ঞানন্টিন্টিক গদবষণামূলক তথ্য সাংগ্রহ, সাংরেণ,সম্পােনা এবাং ন্টবতরদণর লেয ন্টনদে ষাদের েশদক 

মিমিএিআইআর-এর অঙ্গ িং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 ওনয়বনপইজভিভিক তথ্যনেবা 

েংন াজে কনে ভবদ্যমাে তথ্যনেবােমূহনক আেও েমৃদ্ধশালী ও আধুভেকায়ে কোে ক্ষেনে ব্যান্সডনকে অবদাে অপভেেীম। 

 

েক্ষ্য ও উপেশ্য : 
 

দেপশর আর্ থ-িািামিক উন্নয়পনর েপক্ষ্য মিজ্ঞানী ও প্রযুমিমিে, মশপপাপযািা, পমরকপনামিে, 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, মশপ, প্রযুমি, বিজ্ঞামনক গপিষণা এিং মনরীক্ষ্ামূেক উন্নয়পনর 

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

(খ) গপিষণা প্রমতষ্ঠান, অযাকাপডমিক প্রমতষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত মশপ অর্িা অন্য দকান দিক্টপর কি থরত গপিষকগণপক তাঁপের 

চামিো অনুযায়ী তথ্য িরিরাি; এিং 

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

 

িাংগঠমনক কাঠাপিা ও িনিে: 

ব্যান্সডপকর িাংগঠমনক কাঠাপিাপত অ্নুদোন্টেত জনবদলর (পে) সাংখ্যা ৫৫ টি ন্টবদ্যোন (20২১-20২২)। 

ক্ষেভি অনুনমাভদত পনদে েংখ্যা (ভেনেেশেেহ) ভবদ্যমােপনদে েংখ্যা শূন্যপনদে েংখ্যা 

১ম ক্ষেভি ১০ ৮ ২ 

২য় ক্ষেভি ৫ ৫ - 

৩য় ক্ষেভি ২৪ ১5 9 

৪র্ থ ক্ষেভি ১৬ 0৫ 1১ 

 ৫৫টি ৩৩টি 2২টি 

িাপিট 

ক্রমিক  অর্ থবছর পমরচালন ব্যয় উন্নয়ন মিাট বরাদ্দ বাস্তবায়ননর 

হার (%) 

বরাদ্দ ব্যয় বরাদ্দ ব্যয় মিাট বরাদ্দ মিাট ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ২০০৯-১০ 16068.00 14540.90 প্রন াজ্য নয় প্রন াজ্য নয় 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% 

11 ২০১৯-২০ ৬,৫০,০০,০০০.০০ 6,27,57,087.54 ” ” ৬,৫০,০০,০০০.০০ 6,27,57,087.54 96.55% 

১২ ২০২০-২১ 7,18,00,000.00 6,18,87,391.80 ” ” 7,18,00,000.00 6,18,87,391.80 86.19% 

13 2021-22 7,95,০০০,০০.০০  ” ” 7,95,০০০,০০.০০  ৭,০২,৪৮,০০০.০০          ৮৮% 
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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
 

 

Associat

e 

Ministri

es/ 

Division 

iv
 

 

8th  FYP 

Goals/Targets 

related to SDG 

Targets and 

Indicators 
v
 

 

On-going 

Project/Progr

amme to 

achieve 8th 

FYP 

goals/Targets
vi 

Requirement of New 

Project/Programme 

up to 2021vii 

Action

s/Proj

ects 

beyon

d 8th 

FYP 

Period 

(2021-

2025)vii

i 

 Policy/Str

ategy if 

needed (in 

relation 

Column 8) 
ix 

Remarks 

Project 

Title and 

Period 

Cost in 

BDT 

(million

) 

Project Title 

and Period 

Cost in 

BDT 

(millio

n) 

 

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

Collecti

on and 

dissemi

nation 

of 

scientifi

c and 

technol

ogical 

informa

tion. 

1. Collection, 

processing, 

preservation, 

editing and 

dissemination 

of 

information in 

all fields of 

scientific 

research and 

experimental 

development 

in the area of 

natural 

science, 

agriculture, 

medical 

science, 

engineering, 

industry and 

technology.  

2. Providing 

of 

information 

as per 

requirement 

of researchers 

working in 

research 

organizations, 

academic 

institutions, 

nationalized 

industries or 

any other 

sectors. 

3. Providing 

scientific 

information 

for researcher, 

policy maker, 

planner and 

manager. 

Ministry of 

Science and 

Technology, 

Bangladesh 

Bangladesh 

National 

Scientific 

and 

Technical 

Documentati

on Centre 

(BANSDOC) 

 Providing Bibliographic 

Service; 

 Reprint collection of 

concern publications and 

its distribution; 

 Establish scientific 

contact with scientists 

and researchers; 

 Help in document 

translation; 

 Providing photo-

reprographic service;  

 Providing computer and 

internet service; 

 

 

 Cooperation with 

SAARC Documentation 

Centre;  

 Arrange exhibition, 

conference, seminar, 

workshop & training and 

awarded the scholars, 

students for assisting 

human resource 

development and to take 

action for poverty 

alleviation;  

 Supply web page based 

research information;  

 Collaboration and 

patronizing research 

activities of scientists 

and professionals;  

 Provide digital library 

service; 

 Exchange information at 

national and 

international level; 

 Arranging internship for 

the apprentice related to 

Information Science and 

Library Management;  

 Provide consultancy 

service to the scientists 

and researchers to 

enhance research and 

development activities of 

the country. 

 

- - 1. Establish 

branch 

office of 

BANSDOC 

at 

divisional 

level to 

provide 

associated 

service.  

2. To turn 

BANSDOC 

into 

internationa

l level 

organizatio

n in the 

field of 

science and 

technology.  

3. 

Automation 

and 

digitization 

of 

BANSDOC 

services.  

4. Vertical 

extension 

of 

BANSDOC 

building 

(10th floor).  

5. 

Establishin

g hall room 

in 

BANSDOC 

equipped 

with all 

modern 

facilities.  

6. 

Establishm

ent 

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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ব্যান্সডপকর মিভাগিমূপির ২০২১-২০২২ অর্ থিছপর িম্পামেত কায থািমে মনম্নরুপ: 

ডকুপিন্ট দডমেভামর িা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 BangladeshINASP-PERII এিং 

National Library of Australia (NLA)ও NISCAIR, 

India িপত তথ্য িংগ্রিপূি থক গপিষকপের িপধ্য মিতরণ 

করা িয়।  

 

 ডকুপিপন্টশন িামভ থি 

 

২০২১-২০২২ অর্ থিছপর- 

 

(১) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয় ও গপিষণা প্রমতষ্ঠান দর্পক ৬,৭৩৭ টি মিজ্ঞান ও প্রযুমি মিষয়ক তথ্য িংগ্রি করা িপয়পছ; 

(২) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয়, গপিষণা প্রমতষ্ঠাপন অধ্যয়নরত, কি থরত মিজ্ঞানী ও গপিষকিি দিাট ৯৩ িনপক মিমভন্ন 

িান থাপের আটি থপকপের ১,০৭৩ পৃষ্ঠা ডকুপিন্ট িরিরাি করা িপয়পছ; 

(৩) দেপশর মিমভন্ন মিশ্বমিযােয় ও গপিষণা প্রমতষ্ঠান দর্পক িংগৃিীত ১,৪৪৫ টি মর্মিি-এর অযািস্ট্রাক্ট এিং টাইপটে দপি 

এমি মেপয় ওপয়িিাইপট প্রকাশ করা িপয়পছ।  

 

মিিমেওগ্রামফ/মেটাপরচার িাচ থ িামভ থি: 
 

 

একিন গপিষক তার গপিষণার মিষয়িস্তুর ওপর মক-

ওয়াড থ ইনিাপট থর িাধ্যপি মূল্যিান এিং গুরুত্বপূণ থ তথ্য 

িংগ্রি কপর প্রপয়ািনীয় আটি থকযাপের 

মিিমেওগ্রামফকযাে দিাি থ/পরফাপরন্স অমত অপ িিপয় 

িংগ্রি করপত পাপরন। মেটাপরচার িাচ থ িামভ থিটি 

িম্পােপনর েপক্ষ্য ব্যান্সডপক আপিমরকার র্িিন 

রয়টাি থ পািমেপকশপনর িাপয়ােমিকযাে অযািস্ট্রাক্ট-

এর িংরমক্ষ্ত মিমডপত ৩২ টি মিষপয়র গপিষণা তথ্য 

রপয়পছ। 

 মিিমেওগ্রামফক িামভ থি 

২০২১-২০২২ অর্ থ িৎিপর-    

 

(১) ব্যান্সডক ওপয়িিাইপটর িংমিষ্ট ডাটাপিপি ১২ টি এিএন্ডটি অযািস্ট্রাক্টি এমি দেয়া িপয়পছ;  

(২)  ১৪,৫৫০ গ্রািকপক ব্যান্সডক ওপয়িিাইপটর িাধ্যপি দিিা প্রোন করা িপয়পছ। 

 

গ্রন্থাগার িামভ থি : 
 

একটি মিপশষাময়ত মিজ্ঞান গ্রন্থাগার মিিাপি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাপর প্রায় ২২,১৫৬ টি মশপরানাপির দরফাপরন্স িই িংরমক্ষ্ত 

আপছ। এ ছাড়া প্রায় ৪৫০টি মশপরানাপির দেমশ-মিপেমশ িান থাপের প্রায় ৬,০৭০টি িাউন্ড ভমেউি এিং িান থাপের প্রায় 

১৭,১০০ ইস্যয িংরমক্ষ্ত আপছ। গ্রন্থাগারটি িািামিক ছুটি ও িরকামর ছুটির মেন ব্যতীত অন্যমেন ি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।  
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২০২১-২০২২ অর্ থিছপর-  

 

(১) ৫,৮৫০মিজ্ঞানী, গপিষক, মশক্ষ্ার্ীপক গ্রন্থাগার দিিাপ্রোন 

করা িপয়পছ।    

(২) ২৩টি ন্যাশনাে ইউমনয়ন কযাটােগ-এর ডাটা 

ওপয়িিাইপট এমি দেয়া িপয়পছ। 

(৩) ৫৫টি িইপয়র মিিমেওগ্রামফকযাে তথ্য ওপয়িিাইপট 

এমি করা িপয়পছ। 

(৪)   ২৪টি ই-বুক প্রস্তুত কপর ওপয়িিাইপট উন্মুিকরণ করা 

িপয়পছ।  

(৫)  ১৬০টি দটক্সট/পরফাপরন্স িই িংগ্রি করা িপয়পছ। 

(৬)  ২১টি দেশীয় িান থাে িংগ্রি করা িপয়পছ। 

 

 

  গ্রন্থাগাপর পাঠক টসবা 

িাইিার িামভ থি : 
 

  

ব্যান্সডক গ্রন্থাগাপর একটি িাইিার কন থার রপয়পছ। িাইিার 

িপত ব্যিিারকারীগণ স্বপমূপল্য িা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 থপিয়াপে িংরক্ষ্পণর ব্যিস্থা এ দিিার অন্তর্ভ থি। এ ছাড়া গপিষণার মিষয়িস্তুর স্লাইড বতমরর 

ব্যিস্থাও রপয়পছ। ২০২১-২০২২ অর্ থিছপর- 

(১) ৩২৪ িন মিজ্ঞানী/গপিষপকর পারপিানাে 

দপ্রাফাইে ডাইপরক্টমর অি িাপয়মন্টস্টি অযান্ড 

দটকপনােমিস্ট মশপরানাপি ডাটাপিইপি এমি 

দেয়া িপয়পছ; 

(২) বেমনক পমত্রকায় প্রকামশত মিজ্ঞান মিষপয়র 

৬১৫ টি গুরুত্বপূণ থ মফচার িংমিষ্ট ডাটাইপিপি 

এমি দেয়ার কাি িম্পন্ন করা িপয়পছ।  

 

 

ন্টরদপ্রাগ্রান্টিক সান্টি িস 
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ব্যান্সডক এর অনোইন ডাটাপিইি : 
 

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

মিজ্ঞান ও গপিষণাধিী প্রমতষ্ঠাপনর দফাকাে পপয়পন্টর িাধ্যপি মিজ্ঞানমিষয়ক তথ্য িংগ্রি কপর ব্যান্সডপকর ওপয়িিাইপট 

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

এ িকে তথ্য  পড়পত ও ডাউনপোড করপত পাপরন। ডাটাপিইিগুপো 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-এর অ্গ্রগন্টি : 

ব্যান্সডদকর টসবাসমূহদক দ্রুি এবাং স্বল্পসেদে জনগদের টোরদগাড়াে ট  ৌঁছাদি ম্যানুোল  দ্ধন্টির  ন্টরবদিে ন্টডন্টজোলাইজড 

করার  েদে  টনো হদেদছ। এ প্রন্টিোর অ্াংশ ন্টহদসদব ১০টি ডাোদবইজ সৃন্টি কদর ওদেবসাইদের োধ্যদে টসবা প্রোন 

করা হদে। আগােীদি এ টসবাগুদলাদক আরও উন্নি করার প্রদেিা টনো হদে। ডাোদবইদজর োধ্যদে প্রদেে টসবাগুদলার 

বে েনা ন্টনম্নরূ : 

 

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

সৃন্টি কদর টেদশ-ন্টবদেদশ কে েরি ন্টবজ্ঞানীদের েদধ্য একটি টসতুবন্ধন করা হদেদছ। একজন ন্টবজ্ঞানী অ্ন্টি 

অ্ল্পসেদে অ্ন্যান্য ন্টবজ্ঞানী সম্পদকে ধারো লাভ করদি  ারদবন;  

 

২। Current Research Projects of Bangladesh-এ ডাোদবইজটির োধ্যদে টেদশ ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টিন্টবষেক 

সরকান্টর টে প্রকল্পগুদলা বাস্তবান্টেি হদে, টস প্রকল্পগুদলা টেদে নতুন প্রকল্প প্রেেন করা োে টসন্টেদক লেয 

টরদেই এ ডাোদবইজটি সৃন্টি কদর ওদেবসাইদে আ দলাড করা হদেদছ; 

 

৩। National Union Catalogue of S&T Periodicals in Bangladesh-বাাংলাদেদশর ন্টবন্টভন্ন ন্টবশ্বন্টবদ্যালে ও 

গদবষো প্রন্টিষ্ঠানসমূদহর গ্রন্থাগাদর কী কী এবাং টকান টকান সাদলর টকান টকান সাংখ্যার জান োল রদেদছ িা 

গদবষকদের অ্নলাইদন িাৎেন্টেক জানার জন্য এ ডাোদবইজটি সৃন্টি কদর ওদেবসাইদে আ দলাড করা হদেদছ; 

 

৪। Bangladesh S&T Abstracts-বাাংলাদেদশ প্রকান্টশি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাদর রন্টেি জান োলসমূদহর অ্যাবস্ট্রাক্টস 

এবাং ন্টরদলদেড িথ্য ন্টেদে এ ডাোদবইজটি আ দলাড করা হদেদছ, ো একনজদর টেো/দবাঝা োদব 

টে,বাাংলাদেদশ প্রকান্টশি ব্যান্সডক গ্রন্থগাদর সাংগৃহীি টকান জান োদল কী আটি েকযাল রদেদছ; 

 

৫। Book Search -ব্যান্সডক গ্রন্থাগাদর প্রাে ২২,০০০ ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টিন্টবষেক বই রদেদছ। টে টকউ ব্যান্সডক 

গ্রন্থাগাদর না এদসও ডাোদবইজ সাে ে কদর টেেদি  াদবন িাঁর প্রদোজনীে বইটি ব্যান্সডক গ্রন্থাগাদর রদেদছ ন্টকনা; 

 

৬। Thesis Search -একজন গদবষক িার গদবষো কে ে শুরু করার পূদব ে িার গদবষো অ্ন্য টকান গদবষক পূদব েই 

সম্পােন কদরদছন ন্টকনা িা এ ডাোদবইজ সাদে ের োধ্যদে টেেদি  ারদবন। এেনন্টক িার প্রদোজনীে গদবষো 

কে েটি টকান গ্রন্থাগাদর রদেদছ টসটিও জানা োদব; 
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৭। Innovations of Young Scientists & Science Club -টেদশর ন্টবন্টভন্ন ন্টবজ্ঞান টেলাে টে সকল খুদে 

ন্টবজ্ঞানীগে অ্াংশ ন্টনদে িাদের প্রকল্প প্রেশ েন কদর টস সকল প্রকল্প ন্টনদে এ ডাোদবইজটি সৃন্টি কদর ওদেবসাইদে আ দলাড 

করা হদেদছ। িলশ্রুন্টিদি িাদের প্রকল্পগুদলা হান্টরদে োওোর সম্ভাবনা কদে োদব; 

 

৮। Scientific & Industrial Innovations- টেদশর ন্টবন্টভন্ন গদবষো প্রন্টিষ্ঠান হদি প্রাপ্ত ন্টবজ্ঞানীদের নতুন নতুন 

উদ্ভাবদনর ন্টবষেসমূহদক ডাোদবইজ আকাদর ব্যান্সডক ওদেবসাইদে আ দলাড করা হদেদছ। ো সকদলর জন্য উন্মুি; 

 

৯। S&T Paper Clipping -টেদশর খ্যািনাো দেন্টনক  ন্টিকাে প্রকান্টশি ন্টবজ্ঞাদনর ন্টবন্টভন্ন আন্টবষ্কার/উদ্ভাবনসমূদহর ছন্টব ও 

বে েনা ন্টনদে এ ডাোদবইজটি সৃন্টি করা হদেদছ; 

 

১০। BANSDOC e-Books-কন্ট  রাইে অ্যাক্ট বন্টহর্ভ েি টে সকল ন্টবজ্ঞানন্টবষেক বই ও জান োল ব্যান্সডক গ্রন্থাগাদর রদেদছ 

টসগুদলাদক ই-বুক আকাদর ওদেবসাইদে আ দলাড করা হদেদছ। িলশ্রুন্টিদি ন্টবজ্ঞানী, গদবষক, ছাি-ন্টশেকগে িাঁদের 

প্রদোজদন অ্নলাইদন বইগুদলা  ড়দি  াদরন।  

 

দিমিনার/কি থশাো/অিমিতকরণ িভা :  

ব্যান্সডপকর দিিা/কায থক্রিিমূি িহুে প্রচাপরর েপক্ষ্য 

দেপশর মিমভন্ন িরকামর মিশ্বমিযােয়, দিমডকযাে 

কপেি এিং মিমভন্ন গপিষণা প্রমতষ্ঠাপন ১৩ টি 

দিমিনার/কি থশাো/অিমিতকরণিভা অনুমষ্ঠত িপয়পছ। 

 

 

অবভহতকেিেিা, জাতীয় কভব কাজী েজরুল ভবশ্বভবদ্যালয়, ময়মেভেংহ 

 

 

 
 

ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রমশক্ষ্ণ : 

তথ্য ব্যিস্থাপনায় মডমিটাে পদ্ধমত প্রপয়াপগর অংশ 

মিপিপি দেপশর মিমভন্ন আরঅযাণ্ডমড প্রমতষ্ঠান ও 

মিশ্বমিযােয়িমূপির গ্রন্থাগামরক ও গ্রন্থাগার িংমিষ্ট 

কি থকতথাপের অংশগ্রিপণ ০৫টি ই-বুক প্রস্তুিকরে’ 

প্রমশক্ষ্ণ অনুমষ্ঠত িপয়পছ। 

 

 

 

  ই-বুক প্রস্তুতকরণ প্রমশক্ষ্ণ 
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একনিপর িামষ থক কি থিম্পােন চুমি (এমপএ) ২০২১-২০২২:  

২০২১-২০২২ অর্ থিছপরর এমপএ -এর দকৌশেগত উপেশ্যিমূি িাস্তিায়পনর িামষ থক প্রমতপিেন। 

ক্রন্টেক দকৌশেগত উপেশ্য কায থক্রি  কি থিম্পােনসূচক একক েক্ষ্যিাত্রা 

২০২১-২০২২ 

প্রকৃত 

অিথন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. টক শলগি উদেদে-১: 

ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টিন্টবষেক 

গদবষোে সহােিা 

বৃন্টদ্ধকরে 

[১.৬] 

মিজ্ঞানমিষয়ক 

প্রন্টশেে 

[১.৬.১] (ক)  তথ্য মিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার 

ব্যিস্থাপনায় েক্ষ্ িনিে 

িংখ্যা/ 

িন 

১১০ ৯৫ 

(ে) ই-বুক প্রস্তুি ও আ দলাড ন্টবষদে 

েে জনবল 

িংখ্যা/ 

িন 

১১০ ১১৫ 

২. টক শলগি উদেে-২: 

ন্টবজ্ঞান ও প্রযুন্টি 

জনন্টপ্রেকরে 

 

[২.২] 

ব্যান্সডদকর 

টসবাসমূহ 

অ্বন্টহিকরে 

[২.২.১] আদোন্টজি অ্বন্টহিকরে সভা, 

টসন্টেনার ও কে েশালা 

সাংখ্যা/ টি ১৩ ১৩ 

৩. টক শলগি উদেে-৩: 

ন্টবজ্ঞানন্টবষেক িথ্য 

সাংগ্রহ, সাংরেে ও 

ন্টবিরে 

 

[২.৫] 

ন্টবজ্ঞানন্টবষেক 

িথ্য সাংগ্রহ, 

সাংরেে ও 

ন্টবিরে 

[২.৫.১] িথ্য সাংগ্রহ সাংখ্যা/টি ৬,৫০০ ৬,৭৩৭ 

[২.৫.২] িথ্য ন্টবিরে সাংখ্যা/টি ৭,৮০০ ৯,১৯০ 

[২.৫.৩] টসবাগ্রহেকারী/ সুন্টবধাদভাগী সাংখ্যা/টি ১৬,৫০০ ১৬,৭৩৫ 

 

ব্যান্সডক পমরচােনাপিাপড থর িভা: 
 

২০২১-২০২২ অর্ থিছপর ব্যান্সডক পমরচােনাপিাপড থর ৩টি িভায় গৃিীত মিদ্ধান্তিমূপির অমধকাংশই িাস্তিাময়ত িপয়পছ। 

 

ইপনাপভশন টিপির কায থক্রি : 

 

ইপনাপভশন টিপির উদদ্যাদগ প্রমতিাপি ২টি কপর ই-বুক প্রস্তুতকপর ২৪ টি ই-বুক ওপয়িিাইপট আপপোড করা িপয়পছ। 

এছাড়া ইপনাপভশন কায থক্রপির আওতায় প্রমতিিাপি একিার ওপয়িিাইট িােনাগাে করা িয়। 

িাতীয় শুদ্ধাচার দকৌশে বাস্তবােন : 

 

ব্যান্সডপকর আিমশ্যক দকৌশেগত উপেশ্যিমূি িাস্তিায়পনর 

েপক্ষ্য বনমতকতা কমিটির িভা, শুদ্ধাচার িংক্রান্ত 

প্রমশক্ষ্ণ/কি থশাো এবাং অ্াংশীজদনর অ্াংশগ্রহদে টবশ 

কদেকটি সভা অ্নুন্টষ্ঠি হদেদছ।  

 

 

 জাতীয় শুদ্ধাচাে ক্ষকৌশল বাস্তবায়ে েংক্রান্ত প্রভশেি 

িানিিম্পে উন্নয়ন : 

কি থকতথা/কি থচারীপের েক্ষ্তা বৃমদ্ধর িন্য প্রপতযকপক ৬০ 

িনর্ন্টা মিষয়মভমত্তক প্রমশক্ষ্ণ প্রোন করা িপয়পছ। 

 

 

 ভবষয়ভিভিক অিযন্তেীি প্রভশেি 
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ব্যান্সডক ওনয়বোইে :www.bansdoc.gov.bd ভিভজে কনে ভবনশ্বে ক্ষ নকাে প্রান্ত ক্ষর্নক ওনয়বনবইজ তথ্যনেবা 

গ্রহনিে সুন াগ েনয়নে। 
 

2009-20২২ জুে প থন্ত ব্যান্সডনকে উনেখন াগ্য অজথে: 

 ইন্টাে থভশপ: ৪৯টি ব্যাচ; 

 ই-বুক প্রভশেি: ২৯টি; 

 অবভহতকেি েিা: ১২৫ টি; 

 তথ্যেংগ্রহ: 1,৬৬,৫১৯ পৃষ্ঠা; 

 তথ্যভবতেি: 2,৭৮,৫৪১ পৃষ্ঠা; 

 সুভবধানিাগী: ২,৮৬,০৮৬ জে; 

 ব্যান্সডক ওনয়বোইনে 10 টি ডাোনবইজ স্থাপে; 

 অেলাইেভিভিক তথ্যনেবা কা থক্রম শুরু; 

 বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক এন্ড ক্ষেকভেকযাল ডকুনমনন্টশে ক্ষেন্টাে (ব্যান্সডক) আইে 2010 প্রিয়ে; 

 বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক এন্ড ক্ষেকভেকযাল ডকুনমনন্টশে ক্ষেন্টাে (ব্যান্সডক)-এে কম থচােী চাকুভে প্রভবধােমালা-

2017 প্রিয়ে; 

 0৬টি জাতীয় ক্ষেভমোে ও কম থশালা অনুষ্ঠাে; 

 1,988 টি বই েংগ্রহ; 

 976টি(issues) জাে থাল েংগ্রহ; 

 ব্যান্সডক কর্তথক ভর্ভেে, জাে থাল ও আটি থকযাল েংগ্রহ েীভতমালা ২০২১ প্রিয়ে; 

 ই-বুক প্রস্তুতকেি প্রভশেি েীভতমালা ২০২১ প্রিয়ে। 

 ‘ব্যান্সডক আভর্ থক প্রনিাদো েীভতমালা, ২০২২’ প্রিয়ে। 

 এক্স-ক্ষে ব্যাগ স্ক্যাোে স্থাপে। 

 

2023 োনলে মনে ব্যান্সডনকে োভি থেেমূহ অনোনমশে ও ভডভজোলাইনজশনেে জন্য গৃহীত কম থপভেকল্পো: 

 202৩-এে মনে ব্যান্সডক গ্রন্থাগানে েভেত বই, জাে থাল ও অন্যান্য প্রকাশোেমূহ আধুভেক software-এে মােনম 

ভডভজোলাইজড কো; 

 20২৩-এে মনে ব্যান্সডনকে ক্ষেবােমূহনক আন্তজথাভতক মানে উন্নীত কোে লনেয প্রভশভেত ও আধুভেক প্রযুভিভেিথে দে 

জেশভি গনে ক্ষতালা; 

 20২৩ এে মনে ব্যান্সডক-এে গ্রন্থাগাে ও অন্যান্য ক্ষেবােমূহ উন্নতমানেে Hardware এবং Software স্থাপেেহ 

গ্রন্থাগাে ক্ষপশাজীবীনদে প্রনয়াজেীয় প্রভশেি প্রদাে; 

 ২০২৪ এে মনে ব্যান্সডনকে ভেনপ্রাগ্রাভিক ভবিাগনক আধুভেক  ন্ত্রপাভতে দ্বাো েমৃদ্ধ কনে েতুে আভিনক োজানো। 

২০৩০ োনল SDG অজথনেে লনেয ব্যান্সডক কর্তথক গৃহীত কম থপভেকল্পো: 

 202৩ োনলে মনে ব্যান্সডনক আধুভেক সুন াগ-সুভবধা (েেঞ্জাম) েমৃদ্ধ হলরুম প্রভতষ্ঠা কো; 

 2023 োনলে মনে ব্যান্সডনকে ক্ষিৌত অবকাঠানমা েম্প্রোেি; 

 2027 োনলে মনে ক্ষদনশে েকল ভবিাগীয় শহনে ব্যান্সডনকে শাখা স্থাপে; 

 2030 োনলে মনে ব্যান্সডকনক ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি ক্ষেনে আন্তজথাভতক মানেে তথ্য প্রযুভিভেিথে প্রভতষ্ঠাে  ভহনেনব 

প্রভতভষ্ঠত কো। 

2041 োনলে মনে উন্নত েমৃদ্ধ ক্ষদশ গঠনে ব্যান্সডনকে কম থপভেকল্পো: 

 2035 মনে ক্ষদনশে েকল গ্রন্থাগানেে েনি ব্যান্সডনকে েংন াগ স্থাপে কনে আন্তজথাভতক তথ্য আদাে প্রদানে শভিশালী 

কেনোটি থয়াম স্থাপে; 

 2041 োনলে মনে ক্ষদনশে েকল ভবজ্ঞাে গনবষিামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভবশ্বাভবদ্যালনয় কম থেত ভবজ্ঞােী ও গনবষকনদে তথ্য 

প্রাভিনত ব্যান্সডকনক প্রনবশদ্বাে ভহনেনব স্থাপে। 

 

চযানলঞ্জ ও েম্ভাবো: 

বাংলানদশ ন্যাশোল োনয়ভন্টভিক অযান্ড ক্ষেকভেকযাল ডকুনমনন্টশে ক্ষেন্টাে (ব্যান্সডক) ন্টবজ্ঞান প্রযুন্টিন্টভন্টিক গদবষোমূলক িথ্য 

সাংগ্রহ ও ন্টবিরদে জািীে োন্টেত্ব  ালনসহ ন্টবন্টভন্ন প্রন্টশেে আদোজদনর োধ্যদে আধুন্টনক িথ্য ব্যবস্থা নাে উদেেদোগ্য র্ভন্টেকা 

 ালন করদছ। প্রন্টিষ্ঠানটির ন্টবন্টভন্ন োিনেে পাশাপাভশ ভকছু চযানলঞ্জ ও েম্ভাবো ক্ষমাকানবলা কনে কা থক্রম পভেচালো কো হনে।  

প্রভশভেত জেবল,  ােবাহে ও গ্রন্থাগােনক পূি থািিানব অনোনমশে ও ভডভজোলাইনজশনেে আওতায় আো হনল ব্যান্সডকনক 

আধুভেক ডকুনমনন্টশে ক্ষেন্টাে ভহনেনব গনে ক্ষতালা েম্ভব হনব। 
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বতিোন সরকাদরর ২০১৮ সাদলর ন্টনব িাচন্টন ইশদতহাদরর অ্ন্টিকার বাস্তবােদন বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক অ্যান্ড টেকন্টনকযাল 

ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) এর আগােী ৫ বছদরর কে িপন্টরকল্পনা 

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

ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) এর কায িাবন্টল সাংন্টিষ্ট: 

ন্টনব িাচন্টন  

ইশদতহাদরর 

অ্নুদেে 

ন্টনব িাচন্টন  

ইশদতহাদরর 

অ্িীকার 

অ্িীকার বাস্তবােদন বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক অ্যান্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) এর 

পন্টরকল্পনা 

৩.৩ দে, ক্ষেবামুখী 

জবাবভদভহতামূলক 

প্রশােে 

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

মােনম প্রশােভেক েেমতা আেয়ে কো হনব। িলশ্রুভতনত ক্ষেবামুখী কা থক্রম ও জবাবভদভহতা ভেভিত হনব। 

৩.১১ তরুি যুবেমাজ: 

‘তারুনেে শভি-

বাংলানদনশে েমৃভদ্ধ’ 

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

ভবশ্বভবদ্যালনয়ে তথ্য ভবজ্ঞাে ও গ্রন্থাগাে ব্যবস্থাপোভবষয়ক ও ডকুনমনন্টশে েংভিষ্ট ভশোর্ীনদে হানত কলনম 

প্রভশভেত কোে জন্য ব্যান্সডক ইন্টাে থভশপ কা থক্রম পভেচালো কনে র্ানক। িভবষ্যনত ক্ষবেেকাভে ভবশ্বভবদ্যালনয়ে  

ভশোর্ীনদে ইন্টাে থভশনপে আওতায় আোে পভেকল্পো েনয়নে। 

৩.১৪ কৃভষ, খাদ্য ও পুভষ্ট: 

খাদ্য ভেোপিা 

অজথনেে ভেিয়তা 

‘বাংলানদনশ কৃভষনেনে গনবষিা, উন্নয়ে ও েম্ভাবো’ শীষ থক একটি জাতীয় ক্ষেভমোে ইনতামনে আনয়াজে কো 

হনয়নে। িলশ্রুভতনত কৃভষ গনবষিায় গনবষকনদে তথ্য প্রাভিে ভবষনয় েনচতেতা বৃভদ্ধ ক্ষপনয়নে এবং িভবষ্যনত এ 

ধেনিে কা থক্রম অব্যাহত োখাে প্রয়াে। 

৩.১৬ ভশল্প উন্নয়ে: 

ওয়ােস্টপ োভিথে 

চালু 

ক্ষদনশে ভশল্প ও প্রযুভিে উন্নয়নে ব্যান্সডনকে ক্ষেবােমূহনক ওয়ােস্টপ পদ্ধভতনত রূপান্তনেে জন্য ইনতামনে ই-োভিথে 

ক্ষোডম্যাপ পভেকল্পো গ্রহি কো হনয়নে। এে েিল বাস্তবায়নেে মােনম ক্ষদনশে ভশল্প প্রযুভি উন্নয়নে গুরুত্বপূি থ 

ভূভমকা োখনব। 
ব্যান্সডনক বতথমানে ভশল্প, ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবষিামূলক দশটি তথ্যপূি থ অেলাইে ডাোনবইজ েনয়নে। ভবষয়ভিভিক 

আেও েতুে ডাোনবইজ স্থাপনেে প্রভক্রয়া চলমাে। 

৩.১৮ 

 

ন্টশো ক্ষদনশে েকল ভবশ্বভবদ্যালনয়ে ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবষিা েংভিষ্ট অনুষদ ও ভবিানগে ভশোর্ীনদে উচ্চ ভশোে 

প্রনয়াজেীয় গনবষিা তথ্য ব্যান্সডক ভবনশ্বে ক্ষ নকাে প্রান্ত হনত েংগ্রহ কনে চাভহদামত েেবোহ কনে র্ানক। ঢাকা 

ভবশ্বভবদ্যালয় ও োজশাহী ভবশ্বভবদ্যালনয়ে ইেিেনমশে োইন্স ও লাইনেভে ম্যানেজনমন্ট ভবিানগে স্নাতনকািে 

প থানয়ে ভশোর্ীনদে েমাপেী পেীো ক্ষশনষ তানদেনক দে জেবল ভহনেনব ততভেে জন্য ব্যান্সডক ইন্টাে থভশপ প্রদাে 

কনে র্ানক। িভবষ্যনত ক্ষদনশে অন্যান্য ভবশ্বভবদ্যালনয়ে েংভিষ্ট ভবষনয়ে ভশোর্ীনদেও ইন্টাে থভশপ প্রদানেে জন্য 

কনলবে বৃভদ্ধে কাজ চলমাে। 

ক্ষদনশে েকল ভবজ্ঞাে ও প্রযুভি গনবষিা প্রভতষ্ঠাে ও ভবশ্বভবদ্যালয়েমূনহে গনবষক ও ভশেকনদে গনবষিা কান থ 

েহায়ক ক্ষেক্সে ও ক্ষেিানেন্স বই এবং জাে থালেমৃদ্ধ ভবনশষাভয়ত গ্রন্থাগাে-ক্ষক আন্তজথাভতক মানে উন্নীত কোে 

কা থক্রম চলমাে। 

৩.১৯ স্বাস্থযনেবা ও 

পভেবাে কোি  
বিবন্ধু ক্ষশখ মুভজব ক্ষমভডকযাল ভবশ্বভবদ্যালয়েহ ক্ষদনশে েকল ক্ষমভডনকল কনলনজে ভশেক ও ভশোর্ীনদে 

স্বাস্থযনেবা েংক্রান্ত গনবষিাে জাে থাল ও আটি থকযাল ব্যান্সডক েেবোহ কনে র্ানক। আগামী ০৫ বেনে এই 

কা থক্রমনক ভদ্বগুি কোে অভিপ্রানয় ব্যান্সডক এভগনয় চলনে। 

৩.২১ ভডভজোল বাংলানদশ 

গোে স্বপ্নপূেি: তথ্য 

ও ক্ষ াগান াগ প্রযুভি 

বাংলানদনশে জাতীয় ভবজ্ঞাে গ্রন্থাগােটি বতথমানে ব্যান্সডনক অবভস্থত। এনক যুনগাপন াগী ও আধুভেক ভবশ্বমানেে 

গ্রন্থাগানে রূপান্তনেে জন্য েম্পূি থ অনোনমশে ও ভডভজোইনজশে কোে প্রভক্রয়া চলমাে। এোোও েংস্থাে 

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

প্রযুভি গনবষিামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভবশ্বভবদ্যালনয় চলমাে গনবষিা কা থক্রম েমৃদ্ধ হনব। 
  
ভশোর্ী, ভশেক ও গনবষকগি  ানত ভেজ ভেজ অবস্থানে বনে প্রনয়াজেীয় বই, জাে থাল ও  অন্যান্য প্রকাশো 

প্রনয়াজেমত ব্যবহাে কেনত পানেে, ক্ষেজন্য ক্ষদনশে েকল গনবষিামূলক প্রভতষ্ঠাে ও ভশো প্রভতষ্ঠানেে গ্রন্থাগানে 

কম থেত গ্রন্থাগাভেকনদে ই-বুক প্রস্তুতকেি প্রভশেনিে মােনম ব্যান্সডক হনত প্রভশভেত কোে িলশ্রুভতনত তাো ভেজ 

ভেজ প্রভতষ্ঠানেে গ্রন্থাগােনক ভডভজোল গ্রন্থাগানে রূপান্তে কেনত েেম হনেে। 
  
েেকাে কর্তথক ক্ষ াভষত ভডভজোল বাংলানদশ ভবভেম থানিে অংশ ভহনেনব ব্যান্সডনকে েকল ক্ষেবা ও প্রশােভেক 

কা থাভদ ভডভজোলাইজ কোে কা থক্রম চলমাে। আগামী পাঁচ বেনেে মনে ব্যান্সডনকে েকল কা থাভদ ভডভজোলাইজ 

কো হনব। 
  

ব্যান্সডনকে কা থক্রমনক যুনগাপন াগী কোে লনেয অতযাধুভেক  ন্ত্রপাভতেমৃদ্ধ কভিউোে োব স্থাপে প্রভক্রয়া 

চলমাে। 

৩.২৩ জলবায়ু পভেবতথে ও 

পভেনবশ সুেো 
ক্ষদনশে ক্ষ  েকল গনবষিামূলক প্রভতষ্ঠাে জলবায়ু পভেবতথনেে ভবরূপ প্রিাব ক্ষমাকানবলায় গনবষিা কা থক্রম 

পভেচালো কেনে, ক্ষেই েকল প্রভতষ্ঠানেে গনবষকনদে প্রনয়াজেীয় ডকুনমন্ট ব্যান্সডক হনত প্রদাে কো হনয় র্ানক, 

 াে কা থক্রম বৃভদ্ধে ক্ষচষ্টা অব্যাহত আনে।  
   

ক্ষদনশে জলবায়ু পভেবতথনেে ভবরূপ প্রিাব ক্ষমাকানবলায় প্রস্তুভত গ্রহনিে জন্য ২০2২-২৩ অর্ থবেনে Adaptation ও 

Mitigation েংক্রান্ত একটি জাতীয় ক্ষেভমোে আনয়াজনেে পভেকল্পো আনে। 
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নাগন্টরকদের িথ্য অ্ন্টধকার ন্টনন্টিি করার জন্য োন্টেত্বপ্রাপ্ত কে েকিো: 

 

নাি: মিা: িমনরুজ্জািান 

পদমব: মপ্রমিপাল সানয়মিমিক অমিসার (অমি: দাময়ত্ব) 

ঠিকানা: ব্যািডক, ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

মিান (অমিস) : ৮৮-০২-৫৫০০৬৯১৩ 

মিাবাইল     : ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

িযাক্স         : ৮৮-০২-৫৫০০৬৯১৭ 

ইনিইল       : mzaman1975@gmail.com 

 

 


