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বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেন্টিন্টিক এন্ড টেকন্টনকযাল ডকুদেদিশন টসিার (ব্যান্সডক) 

আগারগাঁও, ঢাকা 

ব্যান্সডক ইননানেশন কমিটি 

ক্রবিক ইননোনেশন কি মকতমো/েদস্যনদর নোি ও পদিী দোবয়ত্ব 

1.  জনোি সিোোঃ িবনরুজ্জোিোন 

বপএেও (অ.দো.) ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

ইননোনেশন কি মকতমো 

2.  জনোি সিোহোম্মদ আেলোি আলী খন্দকোর 

ফন োগ্রোবফক কি মকতমো, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

েদস্য 

3.  জনোি সিোোঃ সিোখনলছুর রহিোন েরকোর 

প্রশোেবনক কি মকতমো, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

েদস্য 

4.  জনোি সিোোঃ ইিরোন সহোেোইন 

গ্রন্থোগোবরক, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

েদস্য 

5.  জনোি বিেরোত জোহোন 

বিজ্ঞোবনক কি মকতমো, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

েদস্য 

6.  জনোি পবপ িন্ডল 

ডকুনিনেশন কি মকতমো, ব্যোন্সডক, ঢোকো।  

েদস্য 

7.  জনোি সশখ আবু হোেোন 

জুবনয়র বিিবলওগ্রোবফক কি মকতমো, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

েদস্য-েবিি 

 

  



D:\docu\ইননোনেশন বিষয়ক যোিতীয়\ইননোনেশন ২০১৯-২০২০\ইননোনেশন িোস্তিোবয়ত প্রকল্প ২০১৮-২০১৯/িোস্তিোবয়ত বিবেন্ন সেিো ছবিেহ জুন ২০২১     2 

 

 

অনুনেদ ১৩.১.১ 

উদ্ভোিকগনের উদ্ভোিনী উনযোগ িোস্তিোয়ন কি মপবরকল্পনো প্রেীত (20২০-202১): 

 

ক্রবিক উদ্ভোিনী উনযোনগর নোি/সেিো েহজীকরে িোস্তিোয়ন পবরকল্পনো (েিয়) 

১। বছরেে সেো সেবাগ্রহীতারে েম্মাননা/রেস্ট অথবা আর্থ িে 

অনুদান প্রদান। 

2020-2021 

২। New Arrival Corner for Book. 2020-2021 

৩। ইনরিাে এলইর্ি র্িেরে ও ব্যানাে র্িন। 2021-2022 

৪। র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালরেে অধীরন অনুদান প্রাপ্ত গরবষেরদে 

র্ির্িটাল িাইরেক্টেী প্রস্তুত। 

2021-2022 

৫। র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালরেে অনুদারন বাস্তবার্েত প্রেল্প 

েমূরহে র্ির্িটাল আেিাইভ ততেী। 

2022-2023 

৬। ডো োনিনজর িোধ্যনি িোৎেবরক বহেোি পবরিোলনো (MIS)। 2023-2024 

 

 

 

 

উদ্ভোিনী উনযোগ চূড়োন্তকরে ও িোস্তিোয়ন কি মপবরকল্পনো (2019-2020): 

ক্রবিক উদ্ভোিনী উনযোনগর নোি/সেিো েহজীকরে িোস্তিোয়ন পবরকল্পনো (েিয়) 

১ Self-updating System of Scientist’s 

Directory. 

2019-2020  

[উদ্ভোিনী উনযোনগর পোইলটিং] 

২ On call Reference Service. 2019-2020  

[সেিো েহজীকরে পোইলটিং] 

৩ BANSDOC Annual News Letter. 2020-2021 

৪ সয সকোন সিোিোইল অপোনর নরর িোধ্যনি ব্যোন্সডনকর সেিো 

েম্পবকমত এেএিএে সপ্ররে। 

2020-2021 

৫ ব্যোন্সডনকর ই-বুক সেিোনক Searchable 

database-এর আওতোয় আনো। 

2021-2022 
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ব্যোন্সডক কর্তমক প্রস্তোবিত ৫ ট উদ্ভোিনী উনযোগ/ধোরেো (2019-2020) 

১। Self-updating System of Scientist’s Directory. 

২। BANSDOC Annual News Letter. 

৩। On call Reference Service. 

৪। সয সকোন সিোিোইল অপোনর নরর িোধ্যনি ব্যোন্সডনকর সেিো েম্পবকমত এিএিএে সপ্ররে। 

৫। ব্যোন্সডনকর ই-বুক সেিোনক Searchable database-এর আওতোয় আনো। 

 

ব্যোন্সডক কর্তমক প্রস্তোবিত ৫ ট উদ্ভোিনী উনযোগ/ধোরেো (২০১৮-২০১৯) 

১। বডবজ োল ষ্ট্যোন্ড কবম্পউ োর। 

২।  েিননর বিবেন্ন সলোর ও স্থোনন সেিো েম্ববলত রুি নম্বরেহ বদক বননদ মশনো স্থোপন।  

৩।  পরোিশ ম িক্স স্থোপন। 

৪।  বডনে সিোড ম স্থোপন। 

৫। গ্রন্থোগোর সল আউ  সিোড ম। 
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ব্যোন্সডক কর্তমক িোস্তিোবয়ত ১ট উদ্ভোিনী উনযোগ (২০১৯-২০২০)-এর ডকুনিনেশন 

উদ্ভাবনী আইডিয়ার ডিররানাম: On-call Reference Services 
 

ডিডিত সেবাটি বততমারন কীভারব সেয়া হয়? (বুরেট আকারর): ডিডিত সেবাটি বততমারন কীভারব সেয়া হয়? (প্ররেেম্যাপ): 

Reference Services:  

• ব্যান্সডদকর উদেদে যাত্রা শুরু; 

• ব্যোন্সডনক স্ব-শরীনর আগিন; 

• বনধ মোবরত েোবেমে শোখোয় গিন; 

• তথ্য অনুেন্ধোন; 

• তথ্য প্রোবি; 

• েিংবিষ্ট্ শোখোয় সেিোর মূল্য পবরনশোধ; 

• বপ্রে আউ  ও সেিোগ্রহে; 

• রিরিউ ও বনবিতকরে; 

• প্রস্থোন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডিডিত সেবার মূে েমস্যা েমস্যার ডপছরন মূে কারণেমূহ সেবা গ্রহীতা/প্রোনকারীর সভাগাডি (TCV++) 

ব্যান্সডকেি তথ্য সেবা গ্রহকেি জন্য এেজন 

গ্রাহেকে স্ব-শিীকি ব্যান্সডকে একে রনর্ ধারিত 

শাখা হকত তকথ্যি অনুেন্ধানপূব ধে সেবা গ্রহে 

েিকত হয়। ইহা অতযন্ত েময় ও ব্যয় োকেক্ষ। 

এমনরে সেশী-রবকেশী রবরিন্ন জান ধাকে প্রোরশত 

গকবষোমূেে তথ্য বা আর্ট ধেযােেমূহ প্রারিি 

েকক্ষয এেজন গকবষেকে সোন সোন েময় 

এোরর্েবাি ব্যান্সডকেি আোি প্রকয়াজন হকত 

োকি যা অতযান্ত েষ্টোধ্য। 

• ব্যান্সডকেি এের্ট মাত্র শাখা। 

• তথ্য সেবা েদ্ধরত েম্পূে ধ রডরজটাইকজশন না 

হওয়া। 

• তকথ্যি অেয ধািতা। 

• জনবকেি স্বল্পতা। 

• সেবা গ্রহে ও প্রোনোিী উিকয়িই েমকয়ি 

অেচয় হয়। 

• সেবা গ্রহে ও প্রোনোিী উিকয়িই  খিচ বৃরদ্ধ 

োয়। 

• সেবা গ্রহেোিীকে অকনে েময় এোরর্েবাি 

ব্যান্সডকে রিরজট েিকত হয়। 

 

েমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব েম্পডকতত েংডিপ্ত ডববৃডত (why, what, who, where, when & how) 

এেজন গকবষকেি জন্য সিফাকিন্স সেবা অতযান্ত গুরুত্বপূে ধ। গকবষেগে তাকেি গকবষো েম ধ েম্পােকনি জন্য সেশী-রবকেশী রবরিন্ন জান ধাকে প্রোরশত 

আর্টেযাকেি জন্য সিফাকিন্স সেবা গ্রহকেি প্রকয়াজন হয়। বাাংোকেশ ন্যাশনােয় োকয়রিরফে এন্ড সটেরনেযাে ডকুমকিশন সেিাি (ব্যান্সডে) রবজ্ঞানী ও 

গকবষেকেি সিফাকিন্স সেবা প্রোকনি জন্য এের্ট জাতীয় প্ররতষ্ঠান। ব্যান্সডকেি এের্ট মাত্র শাখা (যা ঢাোয় অবরিত) থাোি োিকে বাাংোকেকশি রবরিন্ন 

ব্যান্সডদকর 

উদেদে যাত্রা 

শুরু 

ব্যোন্সডনক 

আগিন 

 

 

েোবে মে 

শোখোয় গিন 

প্রস্থোন 

বপ্রে আউ  ও 

সেিোগ্রহে 

ন্টরন্টিউ ও 

ন্টনন্টিতকরণ 

তথ্য প্রোবি  

সেিোর মূল্য 

পবরনশোধ 

তথ্য অনুেন্ধোন 
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প্রান্ত সথকে স্ব-শিীকি ব্যান্সডকে একে রনর্ ধারিত শাখা হকত তকথ্যি অনুেন্ধানপূব ধে সেবা গ্রহে েিকত হয়। বতধমাকন সিফাকিন্স সেবা প্রোন ও গ্রহকেি জন্য 

অরর্ে েময় ও অকথ ধি প্রকয়াজন হয়। এমনরে সেশী-রবকেশী রবরিন্ন জান ধাকে প্রোরশত গকবষোমূেে তথ্য বা আর্ট ধেযােেমূহ প্রারিি েকক্ষয এেজন 

গকবষেকে সোন সোন েময় এোরর্েবাি ব্যান্সডকেি আোি প্রকয়াজন হকত োকি যা অতযান্ত েষ্টোধ্য। ব্যান্সডকেি েেে সেবােমূহকে রডরজটাইজ 

েিাি প্ররিয়া চেমান িকয়কে। রডরজটাইকজশন প্ররিয়া েম্পন্ন হকে এ সেবা প্রোন েদ্ধরত অরতশয় েহজ হকব।  

 

েমস্যার প্রস্তাডবত েমাধান/আইডিয়া (বুরেট আকারর): েমস্যার প্রস্তাডবত েমাধান/আইডিয়া (প্ররেেম্যাপ): 

 

• On-call Reference Services পদ্ধবতর প্রিতমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গদবষক/তথ্য গ্রহণকারী 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

ব্যান্ডদকর সাংন্টিষ্ট শাখা/তথ্য প্রোনকারী 

কায যকান্টরতা: 

প্রতযাডিত ফোফে (TCV++): 

 েময়(ডেন) খরি (টাকা) যাতায়াত (কতবার) 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর পূরব ত ২রেন ১০০০.০০ ২ বাি 

আইডিয়া বাস্তবায়রনর পরর ১ ঘিা ৫০ টাো ০ 

সমাটপার্ তকয ১ রেন ২৩ ঘিা ৯৫০ টাো ২ বাি 

অন্যান্য (TCV করমডন, ডকন্তু 

গুণগত মানবৃডি ডকংবা 

অন্যান্যসুডবধা সবরেরছ) 

 উকযাগর্ট বাস্তবায়ত হওয়াি ফকে TCV করমরছ এবং সেবার গুনগত মানও বৃডি সপরয়রছ।  

 

 

 

উরযাগটির মরে নতুনত্ব কী?  

এেজন গকবষেকে ব্যান্সডকেি না একে On-call Reference Services মাধ্যকম এযবস্ট্রাক্সট সেবা, জান ধাে আর্ট ধকেে োংগ্রহ এবাং গ্রন্থাগাি 

 

 

ব্যান্সডক 

0 
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সেবােহ ব্যান্সডকেি েেে সেবােমুহ গ্রহে েিকত োকিন। ফকে গকবষকেি েময়, খিচ ও যাতয়াত (TCV) পূকব ধি তুেনায় অকনে োশ্রয় হকে। 

 

আইডিয়া পাইেটিং টিম (নাম, পেবী,কম তস্থে,রমাবাইে): 

টিম ডেিার েেস্য-১ েেস্য-২ েেস্য-৩ েেস্য-৪ 

নাম: জনাব টোোঃ েন্টনরুজ্জাোন 

পদবী: ন্টিএসও 

েম িস্থল: ব্যান্সডক। 

সমাবাইল: ০১৭১৫৩৮২০৬৫ 

নাম: জনাব টোোঃ আসলাে আলী 

খন্দকার 

পদবী: িদোগ্রান্টিক কে যকতযা 

েম িস্থল: ব্যান্সডক। 

সমাবাইল:০১৯১৩৬২৪৩২৬ 

নাম: জনাব টোোঃ ইেরান 

টহাসাইন 

পদবী: গ্রন্থাগান্টরক 

েম িস্থল: ব্যান্সডক। 

সমাবাইল:০১৭৫৫১১৫৪৭৩ 

নাম:জনাব ন্টেসরাত জাহান 

পদবী: সাদেন্টিন্টিক অন্টিসার 

েম িস্থল: ব্যানন্সডক। 

সমাবাইল:০১৭৩৬৯৮৪৮৮৭ 

নাম: জনাব িন্টি েন্ডল 

পদবী: ডকুদেদিশন 

অন্টিসার 

েম িস্থল: ডকুদেদিশন 

ন্টবিাগ, ব্যান্সডক 

সমাবাইল:০১৭২৬৫৩০৬৫০ 

সেক সহাল্ডাররের তথ্য (পাইেটিং টিরমর বাইরর আইডিয়াটি বাস্তবায়রন সয সয ব্যডি/প্রডতষ্ঠানেমূহ জডেত): 

আইর্িোে অনুরমাদনোেী: িনাব সিেমীন আিাে 

মহাপর্েচালে, ব্যান্সিে, ঢাো। 

 

 

পাট িনাে: সমোে ি র্েউ 

েফট র্প্রর্মরেে 

লাল মাটিো, ঢাো। 

 

 

পোমর্ িে/েহােতাোেী: 

িনাব সমাোঃ সমাখরলছুে েহমান, 

প্রর্াের্নে েম িেতিা, ব্যান্সিে। 

িনাব সর্খ আবু হাোন 

সির্বও, ব্যান্সিে, ঢাো। 

িনাব হারিো খাতুন 

গ্রন্থাগাে েহোেী, ব্যান্সিে, ঢাো। 

িনাব সমাোঃ র্র্ফউল্লাহ 

ফরটা েহোেী 

ব্যান্সিে, ঢাো। 

র্বরোর্ধতাোেী (যর্দ 

থারে): নাই। 
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অনুদেে: ১০.৩, ১১.১, ১২.১, ১৪.১ ও ১৪.২ 

ব্যান্সডক কর্তযক বাস্তবান্টেত ১ টি টসবা সহন্টজকরদণর তথ্য (২০20-২০২1)-এর ডকুদেদিশন 

সেিোর নোি: মমোবোইল অপোরেটরেে মোধ্যরম ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পর্েিত েংর্িপ্ত বোতিো (এেএমএে) মেেণ। 

 

সেিোট েহবজকরনের সযৌবিকতো: 

ব্যোন্সডক র্বজ্ঞোন ও েযুর্ি মিরে গরবষণোমূলে তথ্য মেবো েদোনেোেী এেটি জোতীয় েংস্থো। সেকশি রশক্ষা ও গকবষোি সক্ষকত্র 

রবজ্ঞানী ও গকবষেকেি তথ্যকেবা প্রোন েকি ব্যান্সডে জাতীয় উন্নয়কন গুরুত্বপূে ধ ভূরমো োেন েিকে। অফোইন তথ্যকেবাি 

োশাোরশ বততমারন ব্যান্সিরকর তথ্য সেবা গরবষকরের সোররগাোয় সপ ৌঁরছ সেওয়ার জন্য অনোইনডভডিক কায তক্রম িালু করা 

হরয়রছ। ঢাকা ও ঢাকার বাডহরর ব্যান্সডকেি অন্যকোন শাখা অরফে না থাোয় সেন্দ্রীয়িাকব এের্ট মাত্র অরফে হকত ব্যান্সডকেি 

সেবা োয ধিম েরিচােনা েিায় েেে েয ধাকয়ি রবজ্ঞানী ও গকবষেগে ব্যান্সডকেি সেবা েম্পকেধ অবরহত েিা েম্ভব হকে না। সেবা 

োয ধিকমি ব্যােে প্রচাকিি েকক্ষয বাাংোকেকশি রবরিন্ন েিোরি  সবেিোরি রবশ্বরবযােয় ও আিএন্ডরড প্ররতষ্ঠাকন ব্যান্সডকেি সেবা 

েম্পরেধত অবরহতেিে েিাি আকয়াজন েিা হয়। রবরিন্ন রবশ্বরবযােয় ও আিএন্ডর্ট প্ররতষ্ঠাকন অবরহতেিে েিা আকয়াজন ও 

প্ররিয়ােিে েময় োকেক্ষ ও ব্যয়বহুে। ব্যান্সডকেি সেবা েম্পকেধ রবজ্ঞানী ও গকবষেকেি অবরহতেিকেি রবষয়র্ট েহরজেিকেি 

েকক্ষয সমাবাইে রডিাইকজি মাধ্যকম এএমএে সপ্রিে শীষ ধে োয ধিকমি মাধ্যকম স্বল্প েমকয়, েম খিকচ রবজ্ঞানী ও গকবষেগেকে 

ব্যান্সডকেি সেবা োয ধিম রবষকয় অবরহত েিা েম্ভব। 

সেিো প্রোবির সিৌবলক তথ্যোবদ 

 বিষয় তথ্যোবদ 

১ সেিো প্রদোনকোরী অবফে ব্যোন্সডক, ই-১৪/ই, আগোরগাঁও, সশনর িোিংলোনগর, ঢোকো-১২০৭। 

২ সেিোর েিংবিি বিিরে সেকশি রবজ্ঞানী ও গকবষেকেি গকবষো োয ধিকম সেশী-রবকেশী 

রবরিন্ন জান ধাকে প্রোরশত গকবষোমূেে আর্ট ধেযােেমূহ োংগ্রহ, 

প্ররিয়ােিে, োংিক্ষে ও গকবষেকেি চারহো অনুযারয় রবতিকেি 

রবষয়র্ট সমাবাইে অোকিটকিি মাধ্যকম এেএমএে সপ্রিেপূব ধে 

গকবষেকেি অবরহত েিা।  

৩ িোবষ মক সেিো গ্রহেকোরীর েিংখ্যো 20,000-25,000 জন 

৪ সেিোপ্রোবির শতমোিবল ব্যান্সডকেি সেবা েম্পকেধ রবজ্ঞানী ও গকবষেকেি অবরহতেিকেি 

েকক্ষয সয সকউ, সয সকোন েিয়, সয সকোন স্থোন হনত সমাবাইে 

রডিাইকজি মাধ্যকম এএমএে সপ্রিে/গ্রহকেি মাধ্যকম ব্যান্সডকেি 

সেবা েম্পকেধ জানকত োকিন। 

৫ দোবয়ত্বপ্রোি কি মকতমো ও কি মিোরী জনাব িন্টি েন্ডল 

ডকুদেদিশন কে যকতযা, ব্যান্সডক, ঢাকা। 

ইদেইল: popy.dhakauniversity@gmail.com 

টিান: ৮৮-০২-৫৫০০৬৯১৫ 
৬ সেিোপ্রোবির েিয় ২৪ ঘেো/সয সকোন েিয়। 

৭  সেিো প্রোবিনত প্রনয়োজনীয় কোগজপত্র  সকোন কোগজপত্র প্রনয়োজন হয় নো। 

৮ সেিোপ্রোবির জন্য খরি  বিনোমূনল্য। 
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৯ সেিোপ্রোবির জন্য যোতোয়োনতর েিংখ্যো ০ (শূন্য)।স্ব-স্ব অিস্থোন হনত সেিো গ্রহে করো যোয়। 

১০ েিংবিষ্ট্ আইন/বিবধ/নীবতিোলোর তোবলকো প্রনযোজন্য নয়। 

১১ টসবা টিদত ব্যর্ য হদল িরবতী প্রন্টতকারকারী 

কে যকতযা, িেন্টব, ইদেইল ও টিান 

জনোি সিোোঃ িবনরুজ্জোিোন 

বপএেও (অ.দো.) ব্যোন্সডক, ঢোকো।  

ইনিইল: mzaman@gmail.com  

সফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৯১3 

১২ টসবা প্রান্টি/ প্রোদনর টেদত্র অসুন্টবধা/ সেস্যা / 

চ্যাদলঞ্জসমূহ 

সিোিোইল সন ওয়োকম বনেমর। 

১৩ অন্যোন্য প্রনযোজয নয়। 

 

পূনি মর সেিো-পদ্ধবত বিনিষে  

মমোবোইল অপোরেটরেে মোধ্যরম ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পর্েিত েংর্িপ্ত বোতিো (এেএমএে) মেেণ। 

সেিো প্রদোননর 

ধোপ 

কোয মক্রি প্রবত ধোনপর েিয় 

(বদন/ঘেো/বিবন ) 

েম্পৃি ব্যবিিগ ম (পদবি) 

ধোপ-১ েিংবিষ্ঠ প্রবতষ্ঠোনন পত্র সপ্ররে ১ বদন  িহোপবরিলক, ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

ধোপ-২ অনুনিোবদত পত্র প্রোবি। ১ বদন  েিংবিষ্ঠ েিংস্থো প্রধোন ও সফোকোল 

পনয়ে কি মকতমো। 

ধোপ-3 অিবহতকরে েেো অনুষ্ঠোননর লনিয ব্যোন্সডক 

হনত যোত্রো। 

১ বদন েিংবিষ্ঠ কি মকতমো ও কি মিোবরগে। 

ধোপ-৪ অিবহতকরে েেো অনুবষ্ঠত। 

 

১ বদন েিংবিষ্ঠ কি মকতমো ও কি মিোবর এিিং 

অিংশগ্রহেকোরী। 

ধোপ-৫ েেো সশনষ ব্যোন্সডনকর উনেনে যোত্রো। ১ বদন েিংবিষ্ঠ কি মকতমো ও কি মিোবরগে। 

 

 

পূনি মর পদ্ধবতর প্রনেে ম্যোপ (Process Map) 

 

 ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পরেি অবর্িতেেণ েভোে আরয়োজন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পত্র সপ্ররে 

পত্র প্রোবি 

যোত্রো শুরু 

ব্যোন্সডনক 

আগিে 

েেো অনুবষ্ঠত 

 

টিযনু হদত প্রস্থান 
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েমস্যা েমার্াকন েযাটাগরিরিরিে বাস্তবায়ন: 

সক্ষত্র েমস্যাি বে ধনা বাস্তবায়ন কায যক্রে 

১। আকবেনেত্র/ফিম/সিরজস্টাি/ 

প্ররতকবেন 

পত্র সপ্ররে। 

 

সিোিোইল সন ওয়োনকমর িোধ্যনি 

এেএিএে সপ্ররে। 

২। োরখেীয় োগজেত্রারে অরফে আকেশ। অরফে আকেকশি প্রকয়াজন হকব না। 

৩। সেবাি র্াে র্াকেি োংখ্যা অরর্ে (৫র্ট)। ১ম র্াকেই েম্পন্ন হকব (১র্ট র্াে)। 

৪। েম্পৃক্ত জনবে জনবকেি েম্পৃক্ততা আকে (েমেকক্ষ ৫ জন)। গ্রাহে রনকজই েম্পন্ন েিকত োিকবন 

(১ জন)। 

৫। স্বোিরকোরী/ অনুনিোদননর েনে 

েম্পৃি ব্যবির েিংখ্যো ও পদবি 

২ জন। 

সেবা গ্রহে ও প্রোনোিী েতধেক্ষ/অরফে প্রর্ান। 

০ (শূন্য)। অনুকমােকনি প্রকয়াজন সনই। 

৬। আন্তঃঅরফে রনি ধিশীেতা  আকে। নাই। 

৭। আইন/রবরর্/ প্রজ্ঞােন ইতযারে অরফে আকেশ প্রকয়াজন। প্রকয়াজন সনই। 

৮। অবোঠাকমা/ হাড ধওয়াি ইতযারে প্রকয়াজন। প্রকয়াজন। 

৯। সিেড ধ/তথ্য োংিক্ষে ম্যানুকয়ে েদ্ধরতকত তথ্য োংিক্ষে েিা হয়। োি ধাকি তথ্য োংিরক্ষত হয়। 

১০। প্রযুরক্তি প্রকয়াগ প্রকযাজয রে না না হাঁ 

১১। খিচ (নাগরিে+অরফে) ৩০,০০০.০০ টাো (প্রায়) এবাং িানকিকে রিন্ন। ১ টাো (প্রায়)। 

১২। েময় (নাগরিে+অরফে) ৭ রেন (েমেকক্ষ)। ১ রেন (েকব ধাচ্চ)। 

১৩। যাতায়াত (নাগরিে) ২ বাি (েমেকক্ষ)। ০ (শূন্য) স্ব-স্ব অবিাকন েম্পােন। 

১৪। অন্যান্য    
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বাস্তবারয়ত প্রকেে ম্যাে:  

 

মমোবোইল অপোরেটরেে মোধ্যরম ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পর্েিত েংর্িপ্ত বোতিো (এেএমএে) মেেণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

িাো অিাদরের 

গ্রাহদকর টোবাইদল আিদলাড 

এসএেএস 

“BANSDOC (Ministry of 

Science & Technology) is 

responsible to provide 

Scientific Journal’s articles for 

your successful research. 

Please contact: 0194 1454 959, 

0172 6530 650” 
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তুেনামূেে রবকেষে (বাস্তবায়ন পূব ধ ও বাস্তবায়ন েিবর্র্তী েদ্ধরতি র্ােরিরিে তুেনা: 

 

রবযমান 

প্রকেে ম্যাকেি 

র্াে 

রবযমান র্াকেি বে ধনা  প্রস্তারবত প্রকেে 

ম্যাকেি র্াে 

প্রস্তারবত র্াকেি বে ধনা 

ধোপ-১ েিংবিষ্ঠ প্রবতষ্ঠোনন পত্র সপ্ররে। র্াে-১ এসএেএস 

“BANSDOC (Ministry of Science & 

Technology) is responsible to provide 

Scientific Journal’s articles for your 

successful research. Please contact: 0194 

1454 959, 

ধোপ-২ অনুনিোবদত পত্র প্রোবি। র্াে-২ প্রকয়াজন সনই 

ধোপ-3 অিবহতকরে েেো অনুষ্ঠোননর লনিয ব্যোন্সডক হনত যোত্রো। র্াে-৩ িাো অিাদরের 

ধোপ-৪ অিবহতকরে েেো অনুবষ্ঠত। 

 

র্াে-৪ গ্রাহদকর টোবাইদল আিদলাড 

 

ধোপ-৫ েেো সশনষ ব্যোন্সডনকর উনেনে যোত্রো। র্াে-৫ প্রকয়াজন সনই 

 

 

 

TCV (Time, Cost & Visit) অনুোকি বাস্তবায়ন পূব ধ ও বাস্তবায়ন েিবর্র্তী েদ্ধরতি তুেনা 

 

 রবযমান েদ্ধরত প্রস্তারবত েদ্ধরত 

েময় (রেন/ঘিা) ০৫ রেন ১ রেন 

খিচ (নাগরিে ও অরফকেি) ৩০,০০০ টা: ১ টা: 

যাতায়াত ২ বাি ০ বাি 

র্াে ৫ র্ট ৩ র্ট 

জনবে ৫ জন ১ জন  

োরখেীয় োগজেত্র ১র্ট (অরফে আকেশ প্রকয়াজন।) ০ (অরফে আকেশ প্রকয়াজন সনই।) 

 

সেখরচত্র:  

মমোবোইল অপোরেটরেে মোধ্যরম ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পর্েিত েংর্িপ্ত বোতিো (এেএমএে) মেেণ। 

 

বাস্তবায়ন কায যকান্টরতা 

মমোবোইল অপোরেটরেে মোধ্যরম ব্যোন্সডরেে মেবো েম্পর্েিত েংর্িপ্ত বোতিো (এেএমএে) মেেণ েংক্রোন্ত টসবাটি চ্ালুর োধ্যদে সরাসন্টর 

ন্টবজ্ঞানী/গদবষকগণ ন্টনজ ন্টনজ অবস্থান হদত ব্যবহৃত টোবাইদলর োধ্যদে ব্যান্সডদকর সকল টসবা সম্পদকয অবন্টহত হদবন এবাং 

গদবষক তার প্রদোজনীে জান যাল/আটি যদকলসহ অন্যান্য টসবার জন্য ব্যান্সডদক টযাগাদযাগ স্থািন করদত িাদরন। এ িদ্ধন্টত চ্ালু 

হওোর িদল ন্টবনা খরদচ্ টকানরকে কালদেিন না কদরই ব্যান্সডক সম্পদকয ন্টবস্তান্টরত জানদত িাদরন এবাং টসবা গ্রহণ করদত 

িাদরন। 
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অনুদেে ১০.০ 

ব্যান্সডক কতযক বাস্তবান্টেত ১ টি টসবা সহন্টজকরদণর তথ্য (২০১৯-২০২০)-এর ডকুদেদিশন 

সেিোর নোি: Self-updating System of Scientist’s Directory. 

সেিোট েহবজকরনের সযৌবিকতো: 

 ব্যোন্সডক ই-বরনেোনে মর অন্তর্ভ মি বডনরক্টরী অি েোইবেস্টে অি িোিংলোনদশ ডো োনিনজ রবিত বিজ্ঞোনী ও গনিষকনদর সপশোগত সপ্রোফোইল েিয় 

েিয় আপনড  করোর প্রনয়োজন হনল ব্যোন্সডক কর্তমপি েিংবিষ্ট্ ডো ো েিংগ্রহ কনর পরিতীনত এবির িোধ্যনি তো আপনড  কনর থোনক। সেিোট িোলু 

হনল েরোেবর বিজ্ঞোনী/গনিষকগে বনজ বনজ ইনিইল আইবড ও পোেওয়োড ম ব্যিহোর কনর প্রনয়োজনীয় তথ্য আপনড  করনত পোরনিন। যোর 

ফলশ্রুবতনত ব্যোন্সডক এিিং বিজ্ঞোনী ও গনিষক উেনয়রই েিয়, শ্রি ও অথ ম েোশ্রয় হনি। পোশোপোবশ ডো োনিনজর িোধ্যনি খুি েহনজই তথ্যনেিো 

প্রদোন ও গ্রহে করো েম্ভি হনি। 

সেিো প্রোবির সিৌবলক তথ্যোবদ 

 বিষয় তথ্যোবদ 

১ সেিো প্রদোনকোরী অবফে ব্যোন্সডক, ই-১৪/ই, আগোরগাঁও, সশনর িোিংলোনগর, ঢোকো-১২০৭। 

২ সেিোর েিংবিি বিিরে ব্যোন্সডক ই-বরনেোনে মর অধীন ডোইনরক্টরী অি েোনয়বেস্টে এন্ড স কননোলবজষ্ট্ অি 

িোিংলোনদশ ডো োনিজট িোধ্যনি বিজ্ঞোনী ও গনিষকগে তাঁনদর সপশোগত সপ্রোফোইল 

পরস্পনরর িনধ্য বিবনিয় করনত পোনরন। তথ্য বিবনিনয়র িোধ্যনি নতুন গনিষকগে 

েিংবিষ্ট্ গনিষেোয় অবেজ্ঞ গনিষকনদর গনিষেোপত্র, জোন মোল আট মনকল ও অন্যোন্য 

গনিষেোলব্ধ তথ্য এনক অনন্যর েোনথ েিয় েিয় সশয়োর করনত পোনরন। ফনল বিজ্ঞোনী 

ও গনিষকনদর িনধ্য তথ্য বিবনিনয়র সিনত্র অপূি ম েিংনযোগ স্থোবপত হয়। তথ্য 

আপনড  করোর প্রনয়োজন হনল ব্যোন্সডক কর্তমপি ও  েিংবিষ্ট্ গনিষনকর বনক  হনত 

ডো ো েিংগ্রহ কনর পরিতীনত এবির িোধ্যনি তো আপনড  কনরন।  

৩ িোবষ মক সেিো গ্রহেকোরীর েিংখ্যো ৭০20 জন (ডাোদবদজ আিদলাডকৃত গদবষক/ন্টবজ্ঞানীদের তথ্য আিদলাড আকাদর 

আদে) 

৪ সেিোপ্রোবির শতমোিবল সয সকউ, সয সকোন েিয়, সয সকোন স্থোন হনত ইেোরনন  েিংনযোনগর িোধ্যনি ব্যোন্সডক 

ওনয়ি েোই  ব্রোউজ কনর সেিোট গ্রহে করনত পোনরন। 

৫ দোবয়ত্বপ্রোি কি মকতমো ও কি মিোরী জনাব টোহাম্মে আসলাে আলী খন্দকার 

িদোগ্রান্টিক কে যকতযা, ব্যান্সডক, ঢাকা। 

ইদেইল: aslamkhandoker@gmail.com 

টিান: +৮৮-০২-৫৫০০৬৯৬8 
৬ সেিোপ্রোবির েিয় ২৪ ঘেো/সয সকোন েিয়। 

৭  সেিো প্রোবিনত প্রনয়োজনীয় কোগজপত্র  সকোন কোগজপত্র প্রনয়োজন হয় নো। 

৮ সেিোপ্রোবির জন্য খরি  বিনোমূনল্য। 

৯ সেিোপ্রোবির জন্য যোতোয়োনতর েিংখ্যো ০ (শূন্য)।স্ব-স্ব অিস্থোন হনত সেিো গ্রহে করো যোয়। 

১০ েিংবিষ্ট্ আইন/বিবধ/নীবতিোলোর তোবলকো প্রনযোজন্য নয়। 

১১ টসবা টিদত ব্যর্ য হদল িরবতী প্রন্টতকারকারী 

কে যকতযা, িেন্টব, ইদেইল ও টিান 

জনোি সিোোঃ িবনরুজ্জোিোন 

বপএেও (অ.দো.) ব্যোন্সডক, ঢোকো।  

ইনিইল: mzaman@gmail.com  

সফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৯১3 

১২ টসবা প্রান্টি/ প্রোদনর টেদত্র অসুন্টবধা/ সেস্যা / 

চ্যাদলঞ্জসমূহ 

ইেোরনন  বনে মর ও েোইিোর বেবকউবরট। 

১৩ অন্যোন্য প্রনযোজয নয়। 
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পূনি মর সেিো-পদ্ধবত বিনিষে  

 

Self-updating System of Scientist’s Directory. 

 

সেিো প্রদোননর 

ধোপ 

কোয মক্রি প্রবত ধোনপর েিয় 

(বদন/ঘেো/বিবন ) 

েম্পৃি ব্যবিিগ ম (পদবি) 

ধোপ-১ ডো ো সিনজর প্রনয়োজনীয় তথ্য আপনড  করনের 

জন্য ব্যোন্সডক কর্তমপি েিংবিষ্ট্নদর ডো ো স্ব-স্ব 

প্রবতষ্ঠোন হনত েিংগ্রনহর জন্য কি মকতমো/কি মিোবর 

সপ্ররে; 

১-২ বদন  জনোি সশখ আবু হোেোন 

জুবন. বিিবলওগ্রোবফক অবফেোর 

ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

ধোপ-২ ব্যোন্সডক কি মকতমো/কি মিোবর কতমক গনিষেো প্রবতষ্ঠোন 

হনত ডো ো েিংগ্রহ;  

১-২ বদন  জনোি পবপ িন্ডল 

ডকুনিনেশন অবফেোর 

ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

ধোপ-3 েিংগৃহীত ডো ো ব্যোন্সডনক জিোকরে ও েিংরিে; ১ বদন জনোি সিোোঃ শবফউল্লোহ 

ফন োগ্রোবফক েহকোরী 

ব্যোন্সডক, ঢোকো।  

ধোপ-৪ েিংগৃহীত ডো ো েিংবিষ্ট্ ডো োনিনজ এবির িোধ্যনি 

তথ্য আপনড  কনর থোনক। তনি িতমিোনন তথ্য 

আপনড  প্রবক্রয়োট যনথষ্ট্ েিয় েোনপনি ও কষ্ট্েোধ্য 

এিিং অনথ মর েিংনিষ অবধক। 

১-৩ বদন জনোি সিোোঃ শবফউল্লোহ 

ফন োগ্রোবফক েহকোরী 

ব্যোন্সডক, ঢোকো। 

 

পূনি মর পদ্ধবতর প্রনেে ম্যোপ (Process Map) 

 

 Self-updating System of Scientist’s Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ডাইদরক্টরী অব 

সাইন্টিষ্ট 

ডাোদবজ 

কি মকতমো/কি ম

িোবর সপ্ররে 

ডো ো েিংগ্রহ 

এবি ও 

আপনড করে 

জিোকরে ও 

েিংরিে 

Checking 
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েমস্যা েমার্াকন েযাটাগরিরিরিে বাস্তবায়ন: 

সক্ষত্র েমস্যাি বে ধনা বাস্তবায়ন কায যক্রে 

১। আকবেনেত্র/ফিম/সিরজস্টাি/ 

প্ররতকবেন 

ডো ো সিনজর প্রনয়োজনীয় তথ্য আপনড  করনের জন্য 

ব্যোন্সডক কর্তমপিনক েিংবিষ্ট্নদর ডো ো েিংগ্রহ কনর 

এবির িোধ্যনি তথ্য আপনড  করনত হয় যো যনথষ্ট্ 

েিয় েোনপি ও কষ্ট্েোধ্য এিিং অনথ মর েিংনিষ অবধক। 

 

Self-updating System of 

Scientist’s Directory সেিোট 

িোলু হনল েরোেবর বিজ্ঞোনী/ গনিষকগে 

বনজ বনজ ইনিইল আইবড ও পোেওয়োড ম 

ব্যিহোর কনর প্রনয়োজনীয় তথ্য আপনড  

করনত পোরনিন। 

২। োরখেীয় োগজেত্রারে অরফে আকেশ। অরফে আকেকশি প্রকয়াজন হকব না। 

৩। সেবাি র্াে র্াকেি োংখ্যা অরর্ে (৪র্ট)। ১ম র্াকেই েম্পন্ন হকব (১র্ট র্াে)। 

৪। েম্পৃক্ত জনবে জনবকেি েম্পৃক্ততা আকে (েমেকক্ষ ৩ জন)। গ্রাহে রনকজই েম্পন্ন েিকত োিকবন 

(১ জন)। 

৫। স্বোিরকোরী/ অনুনিোদননর েনে 

েম্পৃি ব্যবির েিংখ্যো ও পদবি 

২ জন। 

সেবা গ্রহে ও প্রোনোিী েতধেক্ষ/অরফে প্রর্ান। 

০ (শূন্য)। অনুকমােকনি প্রকয়াজন সনই। 

৬। আন্তঃঅরফে রনি ধিশীেতা  আকে। নাই। 

৭।  আইন/রবরর্/ প্রজ্ঞােন ইতযারে অরফে আকেশ প্রকয়াজন। প্রকয়াজন সনই। 

৮। অবোঠাকমা/ হাড ধওয়াি ইতযারে প্রকয়াজন। প্রকয়াজন। 

৯। সিেড ধ/তথ্য োংিক্ষে ম্যানুকয়ে েদ্ধরতকত তথ্য োংিক্ষে েিা হয়। োি ধাকি তথ্য োংিরক্ষত হয়। 

১০। প্রযুরক্তি প্রকয়াগ প্রকযাজয রে না না হাঁ 

১১। খিচ (নাগরিে+অরফে) ২০০০.০০ টাো (প্রায়) এবাং িানকিকে রিন্ন। ৫০০ টাো (প্রায়)। 

১২। েময় (নাগরিে+অরফে) ৮ রেন (েমেকক্ষ)। ১ রেন (েকব ধাচ্চ)। 

১৩। যাতায়াত (নাগরিে) ২ বাি (েমেকক্ষ)। ০ (শূন্য) স্ব-স্ব অবিাকন েম্পােন। 

১৪। অন্যান্য    

 

বাস্তবারয়ত প্রকেে ম্যাে:  

 

Self-updating System of Scientist’s Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ডাোদবদজ 

প্রদবশ 

গদবষক কর্তযক 

ডাো এন্টডে 

তথ্য আিদডে 

এন্ড আিদলাড 
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তুেনামূেে রবকেষে (বাস্তবায়ন পূব ধ ও বাস্তবায়ন েিবর্র্তী েদ্ধরতি র্ােরিরিে তুেনা: 

 

রবযমান প্রকেে 

ম্যাকেি র্াে 

রবযমান র্াকেি বে ধনা  প্রস্তারবত প্রকেে 

ম্যাকেি র্াে 

প্রস্তারবত র্াকেি বে ধনা 

র্াে-১ ডাইদরক্টরী অব সাইন্টিষ্ট ডাোদবজ র্াে-১ ডাোদবদজ প্রদবশ 

র্াে-২ কি মকতমো/কি মিোবর সপ্ররে র্াে-২ গদবষক কর্তযক ডাো এন্টডে 

র্াে-৩ ডো ো েিংগ্রহ র্াে-৩ প্রকয়াজন সনই 

র্াে-৪ জিোকরে ও েিংরিে র্াে-৪ প্রকয়াজন সনই 

র্াে-৫ Checking র্াে-৫ প্রকয়াজন সনই 

র্াে-৬ এবি ও আপনড করে র্াে-৬ তথ্য আিদডে এন্ড আিদলাড 

 

 

 

TCV (Time, Cost & Visit) অনুোকি বাস্তবায়ন পূব ধ ও বাস্তবায়ন েিবর্র্তী েদ্ধরতি তুেনা 

 

 রবযমান েদ্ধরত প্রস্তারবত েদ্ধরত 

েময় (রেন/ঘিা) ০৮ রেন ১ রেন 

খিচ (নাগরিে ও অরফকেি) ২০০০ টা: ৫০০ টা: 

যাতায়াত ২ বাি ০ বাি 

র্াে ৬ র্ট ৩ র্ট 

জনবে ২ জন ১ জন  

োরখেীয় োগজেত্র ১র্ট (অরফে আকেশ প্রকয়াজন।) ০ (অরফে আকেশ প্রকয়াজন সনই।) 

 

সেখরচত্র:  

Self-updating System of Scientist’s Directory 

 

 

বাস্তবায়ন কায যকান্টরতা 

Self-updating System of Scientist’s Directory টসবাটি চ্ালুর োধ্যদে সরাসন্টর ন্টবজ্ঞানী/গদবষকগণ ন্টনজ ন্টনজ 

অবস্থান হদত ইদেইল আইন্টড ও িাসওোড য ব্যবহার কদর প্রদোজনীে তথ্য আিদডে করদত িাদরন। িদল ডাো টবদজর প্রদোজনীে তথ্য আিদডে 

করদণর জন্য ব্যান্সডক কর্তযিেদক অন্টিস আদেশ জারীর োধ্যদে সাংন্টিষ্ট কে যকতযাদের ডাো সাংগ্রদহর জন্য গদবষণা প্রন্টতষ্ঠাদন টপ্ররণ করার 

প্রদোজন নাই। তথ্য আিদডে করার টেদত্র যদর্ষ্ট সেে সাশ্রে হদেদে। এ িদ্ধন্টত চ্ালু হওোর িদল নাদে োত্র খরদচ্ কষ্টসাধ্য কাজটি সহদজ 

সম্পন্ন করা সম্ভব হদেদে। 

  

০
৫
১০
১৫
২০
২৫

বিদ্যমান পদ্ধবি

প্রস্তাবিি পদ্ধবি
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ব্যোন্সডক কর্তমক িোস্তিোবয়ত ৩ট উদ্ভোিনী উনযোগ (২০১৮-২০১৯) 

 

 

 

নোিোঃ বডবজ োল স্টযোন্ড কবম্পউ োর (১) 

 

কবম্পউ োর েিংখ্যো : ০১ট। 

আয়তন : বদঘ মযোঃ 60 ইবি,  প্রস্থোঃ 29 ইবি। 

অিস্থোন : েিননর ৩য় তলোর গ্রন্থোগোনর স্থোবপত। 

কোয মকোবরতো : ব্যোন্সডক গ্রন্থোগোনর স্থোবপত বডবজ োল স্টযোন্ড 

কবম্পউ োরট ব্যিহোর কনর একজন পোঠক গ্রন্থোগোনরর কোনরো 

েোহোয্য ছোড়োই তোর প্রনয়োজনীয় িই/জোন মোনলর অিস্থোনগত তথ্য 

জোননত পোরনিন। বৃহৎ স্ক্রীনন ডো োনিজ েোি ম ছোড়োও ব্রোউবজিং করোর 

সুনয়োগ রনয়নছ। 

 

 

 
 

 

নোিোঃব্যোন্সডনকর সলোনকশন ম্যোপ (২) 

 

আয়তন : বদঘ মযোঃ 37 ইবি, প্রস্থোঃ 60 ইবি। 

অিস্থোন : েিননর নীি তলোয় সগন র দবিে পোনশ। 

সলোর েিংখ্যো : 4ট। 

রুি েিংখ্যো : 19ট। 

কোয মকোবরতো : সলোনকশন ম্যোপটর িোধ্যনি সেিোগ্রহীতোগে খুি 

েহনজ েিংস্থোর বিবেন্ন সলোনর অিবস্থত সেিো প্রদোনকোরী বিেোনগর 

বদকবননদ মশনো ও দোবয়ত্বপোি কি মকতমোর নোি ও রুি নম্বর জোননত 

পোনরন। সলোনকশন ম্যোপট স্থোপননর িোধ্যনি সেিো গ্রহীতোনদর েিয় 

িাঁিনি এিিং কোবিত বিেোনগর সেিো গ্রহনের জন্য েহনজ সেখোনন 

সপৌৌঁছোনত পোরনিন। সলোনকশন ম্যোনপ েিংস্থোর ৪থ ম সলোনর অিবস্থত 

বিবেন্ন বিেোনগর অিস্থোনগত তথ্য েবন্ননিবশত রনয়নছ। 
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বডনে সিোড ম স্থোপন (৩) 

CAS service for  Journals 

 ব্যোন্সডক গ্রন্থোগোনর েোম্প্রবতক েিংগৃহীত িই ও জোে মোনলর তথ্য বডনে সিোনড মর িোধ্যনি পোঠক ও 

গনিষকনদর েহনজ অিবহতকরনের জন্য ব্যোন্সডক েিননর নীি তলোয় প্রধোন সগইন র বেতরোিংনশ স্থোপন 

করো হনয়নছ। 

১ নতুন জোে মোনলর তথ্য 

 

  

CAS service for  Books 

 

২ নতুন িইনয়র তথ্য 
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ব্যোন্সডক কর্তমক িোস্তিোবয়ত ও পোইলটিং ৩ট উদ্ভোিনী উনযোনগর িোধ্যনি 

সেিো েহবজকরনের তথ্য (২০১৮-২০১৯) 

 

 

নোিোঃবডবজ োল স্টযোন্ড কবম্পউ োর (১) 

 

কবম্পউ োর েিংখ্যো : ০১ট। 

আয়তন : বদঘ মযোঃ 37 ইবি, প্রস্থোঃ 60 ইবি। 

অিস্থোন : েিননর ৩য় তলোর গ্রন্থোগোনর স্থোবপত। 

কোয মকোবরতো : ব্যোন্সডক গ্রন্থোগোনর স্থোবপত বডবজ োল 

স্টযোন্ড কবম্পউ োরট ব্যিহোর কনর একজন পোঠক 

গ্রন্থোগোনরর কোনরো েোহোয্য ছোড়োই তোর প্রনয়োজনীয় 

িই/জোন মোলট গ্রন্থোগোনর আনছ বকনো থোকনল তো সকোথোয় তো 

জোননত পোরনিন। এছোড়ো বৃহৎ স্ক্রীনন ডো োনিজ েোি ম ছোড়োও 

ব্রোউবজিং করনত পোরনিন। 

 

 

 

নোিোঃ ব্যোন্সডনকর সলোনকশন ম্যোপ (২) 

 

আয়তন : বদঘ মযোঃ 37 ইবি, প্রস্থোঃ 60 ইবি। 

অিস্থোন : েিননর নীি তলোয় সগন র দবিে পোনশ। 

সলোর েিংখ্যো : 4ট। 

রুি েিংখ্যো : 19ট। 

কোয মকোবরতো : সলোনকশন ম্যোপটর িোধ্যনি 

সেিোগ্রহীতোগে খুি েহনজ েিংস্থোর বিবেন্ন সলোনর অিবস্থত 

সেিো প্রদোনকোরী বিেোনগর বদকবননদ মশনো ও দোবয়ত্বপোি 

কি মকতমোর নোি ও রুি নম্বর জোননত পোনরন। সলোনকশন 

ম্যোপট স্থোপননর িোধ্যনি সেিো গ্রহীতোনদর েিয় িাঁিনি 

এিিং কোবিত বিেোনগর সেিো গ্রহনের জন্য েহনজ সেখোনন 

সপৌৌঁছোনত পোরনিন। সলোনকশন ম্যোনপ েিংস্থোর ৪থ ম সলোনর 

অিবস্থত বিবেন্ন বিেোনগর অিস্থোনগত তথ্য েবন্ননিবশত 

রনয়নছ। 
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বডনে সিোড ম স্থোপন (৩) 

CAS service for  Journals 

 ব্যোন্সডক গ্রন্থোগোনর েোম্প্রবতক েিংগৃহীত িই ও জোে মোনলর তথ্য বডনে সিোনড মর িোধ্যনি পোঠক ও 

গনিষকনদর েহনজ অিবহতকরনের জন্য ব্যোন্সডক েিননর নীি তলোয় প্রধোন সগইন র বেতরোিংনশ স্থোপন 

করো হনয়নছ। 

১ নতুন জোে মোনলর তথ্য 

 

  

CAS service for  Books 

 

২ নতুন িইনয়র তথ্য 
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ব্যোন্সডনকর ইননোনেশন সশোনকবেিং (2017-2018) 

ব্যোন্সডনকর উদ্ভোিন 

 

বপ্রনেড স ক্সনক বডবজ োল স নক্স রূপোন্তর (ই-

বুক প্রস্তুত ও ওনয়ি েোইন  আপনলোড 

 
 

 

 

তথ্য ব্যিস্থোপনোয় বডবজ োল পদ্ধবতর প্রনয়োগ ও 

ই-বুক প্রস্তুতকরে প্রবশিে 

 

 

শুদ্ধোিোনর প্রদত্ত প্রবতশ্রুবত: মেবোপদ্ধর্ত 

েিজীেেণ উরযোগ  

(১) ডকুনিনেশন  শোখোয় িোবহত ডকুনিে/ 

আট মনকনলর জন্য অফলোইননর পবরিনতম 

অনলোইনন আনিদন গ্রহে 

 
 

দুটি অনলোইন মেবো চোলু 

 

(১) ডকুরমরেশন শোখোে ‘জোন িোল আটি িরেরলে 

আরবদন ফেম‘ 

 
 

 

(২) Self updating System on  

Scientists Personal Profile 
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ব্যোন্সডক কর্তমক িোস্তিোবয়ত ৫ট বডবজ োল সেিো (২০১৮-২০১৯) 

ক্রবিক বডবজ োল সেিোর নোি ছবি 

১ ডকুনিনেশন শোখোর আট মনকল েিংগ্রনহর 

বনধ মোবরত অনলোইন আনিদন ফরি। 

 

২ ই-বুক প্রবশিনে অিংশগ্রহেকোরীনদর অনলোইনন 

সরবজনেশন ফরি। 

 

 

৩ অনলোইনন গনিষক/বিজ্ঞোনীনদর িোনয়োডো ো 

আপনড / এবড করে। 
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৪ বডবজ োল স্টযোন্ড কবম্পউ োর। 

 

৫ অনলোইনন পরোিশ ম প্রদোন। 

 

 

ব্যোন্সডক প্রদত্ত অনলোইন ডো োনিজ েোবে মে 

ক্র. ডো োনিনজর নোি ব্যিহোরকোরী বক সেিো 

পোনি/বক জনন্য এ সেিোট 

বডবজ োল সেিোয় রূপোন্তর 

করো হনয়নছ 

ছবি 

1. Directory of 

Scientists and 

Technologists of 

Bangladesh Living 

Home & Abroad 

এ ডাটাকবজর্ট সৃরষ্ট েকি 

সেকশ রবকেকশ েম ধিত 

রবজ্ঞানীকেি মকধ্য এের্ট 

সেতু বন্ধন েিা হকয়কে। 

এেজন রবজ্ঞানী অরত 

অল্প েমকয় অন্যান্য 

রবজ্ঞানী েম্পকেধ র্ািো 

োি েিকত োিকবন। 
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2. Current S&T 

Research Projects 

of Bangladesh 

এ ডাটাকবজর্টি মাধ্যকম 

সেকশ রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবষয়ে েিোিী সয 

প্রেল্পগুকো বাস্তবারয়ত 

হকে, সে প্রেল্পগুকো 

সেকখ নুতুন প্রেল্প প্রনয়ন 

েিা যায় সেরেকে েক্ষয 

সিকখই এ ডাটাকবজর্ট 

সৃরষ্ট েকি ওকয়ব োইকট 

আেকোড েিা হকয়কে। 

 

 

3. National Union 

Catalogue of S&T 

Periodicals in 

Bangladesh 

বাাংোকেকশি রবরিন্ন 

রবশ্বরবযােয় ও গকবষো 

প্ররতষ্ঠানেমূকহি গ্রন্থাগাকি 

রে রে এবাং সোন সোন 

োকেি সোন সোন 

োংখ্যাি জান ধাে িকয়কে 

তা গকবষেকেি 

অনোইকন তাৎক্ষরেে 

জানাি জন্য এ 

ডাটাকবজর্ট সৃরষ্ট েকি 

ওকয়ব োইকট আেকোড 

েিা হকয়কে। 

 

4. Bangladesh S&T 

Abstracts 

বাাংোকেকশ প্রোরশত 

ব্যান্সডে গ্রন্থাগাকি 

িরক্ষত জান ধােেমূকহি 

এযাবস্ট্রাক্টে এবাং 

রিকেকটড তথ্য রেকয় এ 

ডাটাকবজর্ট আেকোড 

েিা হকয়কে, যা এে 

নজকি সেখা/সবাঝা যাকব 

সয, বাাংোকেকশ প্রোরশত 

ব্যান্সডে গ্রন্থগাকি 

োংগৃহীত সোন জান ধাকে 

রে আর্ট ধকেে িকয়কে। 

 

5. Book Search ব্যান্সডে গ্রন্থাগাকি প্রায় 

২১,৭০০ রবজ্ঞান ও 

প্রযুরক্ত রবষয়ে বই 

িকয়কে। সয সেউ 

ব্যান্সডে গ্রন্থাগাকি না 

একেও ডাটাকবজ োচ ধ 

েকি সেখকত োকবন তাঁি 

প্রকয়াজনীয় বইর্ট 

ব্যান্সডে গ্রন্থাগাকি 

িকয়কে রেনা। 
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6. Thesis Search এেজন গকবষে তাি 

গকবষো েম ধ শুরু েিাি 

পূকব ধ তাি গকবষো অন্য 

সোন গকবষে পূকব ধই 

েম্পােন েকিকেন রেনা 

তা এ ডাটাকবজ োকচ ধি 

মাধ্যকম সেখকত োিকবন। 

এমনরে তাি প্রকয়াজনীয় 

গকবষো েম ধর্ট সোন 

গ্রন্থাগাকি িকয়কে সের্টও 

জানা যাকব। 

 
7. Innovations of 

Young Scientists & 

Science Club 

সেকশি রবরিন্ন রবজ্ঞান 

সমোয় সয েেে খুকে 

রবজ্ঞানীগে অাংশ রনকয় 

তাকেি প্রেল্প প্রেশ ধন 

েকি সে েেে 

প্রেল্পগুকো রনকয় এ 

ডাটাকবজর্ট সৃরষ্ট েকি 

ওকয়ব োইকট আেকোড 

েিা হকয়কে। যাকত 

তাকেি প্রেল্পগুকো 

হারিকয় না যায়। 

 
8. Scientific & 

Industrial 

Innovations 

সেকশি রবরিন্ন গকবষো 

প্ররতষ্ঠান হকত প্রাি 

রবজ্ঞানীকেি নতুন নতুন 

উদ্ভাবকনি রবষয়েমুহকে 

ডাটাকবজ আোকি 

ব্যান্সডে ওকয়ব োইকট 

আেকোড েিা হকয়কে। 

যা েেকেি জন্য উন্মুক্ত। 
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9. S&T Paper Clipping সেকশি খ্যাতনামা দেরনে 

েরত্রোয় প্রোরশত 

রবজ্ঞাকনি রবরিন্ন 

আরবষ্কাি/উদ্ভাবন েমুকহি 

েরব ও বে ধনা রনকয় এ 

ডাটাকবজর্ট সৃরষ্ট েিা 

হকয়কে। 

 
10. BANSDOC e-Books. েরে িাইট এযাক্ট বরহভূ ধত 

সয েেে রবজ্ঞান রবষয়ে 

বই ও জান ধাে ব্যান্সডে 

গ্রন্থাগাকি িকয়কে সে 

গুকোকে ই-বুে আোকি 

ওকয়ব োইকট আেকোড 

েিা হকয়কে। যাকত 

রবজ্ঞানী, গকবষে, োত্র-

রশক্ষেগে তাঁকেি 

প্রকয়াজকন অনোইকন 

বইগুকো েড়কত োকিন। 

 

 

  


