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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

আরকাইভস ও াগার অিধদর কক িবগত ০৩ বছের ২৫,৩২৭  ISBN দান,কিপরাইট আইেন ২১,২১৭ জনশীল বই সংহ,
৪,৫৮৮ আরকাইভাল নিথপ সংহ,  ৩২৩৭ জন গেবষকেক গেবষণা  সবা  দান,  ২৬,৬৭১ বই ও পিকার িডিজটাল কাটালগ তির
এবং বাৎসিরক িভিেত ০৩ জাতীয় পি কাশ করা হেয়েছ। অিধদেরর জাতীয় াগার ভবেন এক "িশ িদবায ক" (Day
Care Centre) চা করা হেয়েছ। আরকাইভস ও াগার িবষেয় ৩০৩ জনেক পশাগত িশণ দান করা হেয়েছ। জািতর িপতা
বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী ও িজববষ  উদযাপন উপলে জাতীয় াগােরর পাঠক সবা সকাল ৯:০০টা হেত িবকাল
৫:০০ টা পয  সময়েক বিধ ত কের সকাল ৯:০০টা হেত রাত ৮:০০ টা পয  করা হেয়েছ। রকড  ও আরকাইভ বাপনা িনেদ শকা, ২০১৯
ণয়ন ও কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

আরকাইভস ও াগার অিধদেরর কম কতা/কম চারীেদর দশ-িবেদেশ পয া ও যথাযথ িশেণর মােম দ জনবল িহেসেব গেড়
তালা, আরকাইভাল কায ম সেক গণসেচতনতা ি করা এবং িডিজটাল কাটালিগং, ািনং ও অনলাইন সবাদান কায ম চা করা
আরকাইভস ও াগার অিধদেরর এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

আরকাইভস ও াগার অিধদের সংরিত ায় ০৯ (নয়) কা া নিথপ/বই/অা তসামী ২০২৩ সােলর মে িডিজটাইজকরণ,
সংরণ, িডিজটাল কাটালগ তির ও অনলাইেন সবা দান করা। িশেণর মােম িনজ িতােনর ও অা িতােনর াগার ও
আরকাইভস পশাজীবীেদর সংমতা/দতা ি করা। এ ছাড়াও ’জাতীয় আরকাইভস িবষেয় সা িফেকট’ কাস  চা এবং ক ইিতহাস
আরকাইভস িতা করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী ও িজববষ  উদযাপন উপলে সিত কািশত ১০০ কাশনা য়
কের দশ ন করা।
৭,০৫০ নন ও মৗিলক কাশনা সংহ করা;
১৯,২০০ জন গেবষক ও পাঠকেক তেসবা দান করা;
লখক ও কাশনাসংােক ৭,২০০ ISBN দান করা;
১,০২৫ (ফাইল) আরকাইভাল নিথপ সংহ করা;
১০৪ জনেক আরকাইভস ও াগার িবষেয় পশাগত িশণ দান করা;
৭৫০ জন গেবষকেক গেবষণা ও রফাের সবা দান করা;
বছর িভিেত ০১ জাতীয় পি ণয়ন, কাশ ও িবতরণ করা;
৭,২০০ াগার সামী ডাটা এির মােম িডিজটাল কাটালগ তির করা;
২,৭০,০০০ া বই, পপিকা ও নিথপ িডিজটাইজকরণ (ািনং) করা এবং
১,২৭৫ ভিলম বই, পপিকা ও নিথপ মরামত ও বধাই করা।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িিক ও ানিভিক জািত গঠেনর উেে নন জেক সংরিত ত ও ান সরবরাহ করা।

১.২ অিভল (Mission)
মৗিলক কাশনা সংহ, জাতীয় পি কাশ এবং আরকাইভাল নিথপ সংহ, িডিজটাইেজশন, সংরণ ও অনলাইন সবার
মােম ানিভিক নন জ গঠন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িিক কাশনার সমেয় জাতীয় তভাার সকরণ
২. সংহীত কাশনা ও আরকাইভাল নিথপ িয়াকরণ, সংরণ, িডিজটাইেজশন ও ািতািনক সমতা িকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদেশ কািশত সকল নন, জনশীল ও মৗিলক কাশনা সংহ ও সংরণ;
২. সংহীত কাশনা ও ত সামীর িডিজটাইেজশন, িডিজটাল কাটালগ তির ও তেসবা দান;
৩. জাতীয় পি ণয়ন, কাশ ও িবতরণ;
৪. রকড  ও আরকাইভ বাপনা িবষেয় মণালয় ও দর সংার কম কতােদর িশণ দান;
৫. সরকাির াগাের কম রত পশাজীবীেদর িশণ দান;
৬. ISBN (International Standard Book Number) বরাদান সবা িডিজটাল ও অনলাইনকরণ;
৭. ২৫ বছেরর েরােনা নিথপ সংহ, সংরণ ও িডিজটাইেজশন;
৮. পাঠক ও গেবষকেদর সবা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

িিক কাশনা ও
ঐিতহািসক নিথপ সংরণ
এবং আকাইভ িবষেয়
সেচতনতা ি

নন ও মৗিলক কাশনা সংহ
এবং ঐিতহািসক নিথপ ির
হার

% -১০.৭৭ ২৭.৫ ০.৯৩ ১.৫৪ ১.৮২
লখক/কাশক/সাদক, জলা শাসন, অা
দর/সংা ও মণালয়সহ

আরকাইভস ও াগার
অিধদেরর সংহ শাখার
রিজার ও িতেবদন

আরকাইভস ও াগার অিধদর
বহারকারী ির হার

% ০.২৬ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৪
পাঠক/গেবষক ও অা দর/সংা (ল,
কেলজ ও িবিবালয়সহ)

আরকাইভস ও াগার
অিধদেরর তেসবা শাখার
রিজার ও িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িিক
কাশনার
সমেয় জাতীয়
তভাার
সকরণ

৩৮

[১.১] নন ও মৗিলক
কাশনা সংহকরণ

[১.১.১] সংহীত
কাশনা

সমি সংা ৮ ৫২০০ ৭০০০ ৭০৫০ ৬৯৫০ ৬৯০০ ৬৮৬২ ৬৮৫০ ৭১০০ ৭২০০

[১.২] গেবষক ও পাঠক
সবা

[১.২.১] গেবষক ও
পাঠক আগমন

সমি জন ৮ ১৯০০০ ১৯১০০ ১৯২০০ ১৯১০০ ১৯০০০ ১৮৯০০ ১৮৮০০ ১৯৩০০ ১৯৪০০

[১.৩] ISBN নর
দান

[১.৩.১] ইত
ISBN

সমি সংা ৮ ৭০০০ ৭১০০ ৭২০০ ৭১০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৭৩০০ ৭৪০০

[১.৪] আরকাইভাল
নিথপ সংহ

[১.৪.১] সংহীত
নিথপ

সমি সংা ৬ ৬০০ ১০০০ ১০২৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ১১০০ ১১৫০

[১.৫] গেবষণা ও
রফাের সবা

[১.৫.১] গেবষক
আগমন

সমি জন ৮ ৬৫০ ৭০০ ৭৫০ ৭০০ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৮০০ ৮৫০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] সংহীত
কাশনা ও
আরকাইভাল
নিথপ
িয়াকরণ,
সংরণ,
িডিজটাইেজশন
ও ািতািনক
সমতা
িকরণ

৩৭

[২.১] তসামী
অাকেসশন/ িণকরণ/
ডাটাএির মােম
িডিজটাল কাটালগ
তির/ জাতীয় পির
জ পািলিপ ণয়ন
ও কাশ

[২.১.১] বই
অাকেসশন

সমি সংা ৩ ৫০০০ ৫৩০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৫৫০০ ৫৮০০

[২.১.২] বইেয়র
িণকরণ নর
দান

সমি সংা ৩ ৪৫০০ ৫৫০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৬০০০ ৬২০০

[২.১.৩] বই ও
পিকার িডিজটাল
কাটালগ তির

সমি সংা ৩ ৭০০০ ৭১০০ ৭২০০ ৭১০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৭৩০০ ৭৪০০

[২.১.৪] জাতীয়
পির পািলিপ
ণয়ন

তািরখ তািরখ ২ ৩০.১১.২০ ০৯.১২.২০ ১৫.১২.২০ ২০.১২.২০ ৩০.১২.২০ ১০.০৪.২১ ১৫.০৪.২২

[২.১.৫] জাতীয়
পি কাশ

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৫.২১ ২০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ২৭.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ০১.০৬.২২ ০৩.০৬.২৩

[২.২] নিথপ
িয়াকরণ, বই,
পপিকা ও নিথপ
মরামত ও বধাইকরণ

[২.২.১] নিথপ
িয়াকরণ

সমি সংা ৩ ৫০০০ ৫১০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫৩০০ ৫৪০০

[২.২.২] বই,
পপিকা ও
নিথপ মরামত ও
বধাই

সমি ভিলম ৩ ১২০০ ১২৫০ ১২৭৫ ১১৭৫ ১০৭৫ ৯২৩ ৯০০ ১৩০০ ১৩৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৩] তসামীর
িডিজটাইেজশন
(ািনং) এবং
আরকাইভস িদবস
উদযাপন

[২.৩.১] বই,
পপিকা ও
নিথপ
িডিজটাইজকরণ

সমি
ইেমজ
সংা

৪ ২৬০০০০ ২৭০০০০ ২৭০০০০ ২৫৫০০০ ২৩৫০০০ ২১৮৫১৮ ২১৮০০০ ২৮০০০০ ২৮৫০০০

[২.৩.২]
আজািতক
আরকাইভস িদবস
উদযাপন

তািরখ তািরখ ৪ ০৯.০৬.১৯ ০৯.০৬.২০ ০৯.০৬.২১ ০৯.০৬.২২ ০৯.০৬.২৩

[২.৪] পশাগত িশণ
দান

[২.৪.১]
আরকাইভস ও
াগার
পশাজীবীেদর
িশণ দান

সমি জন ৪ ৮০ ১০০ ১০৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১১০ ১১৫

[২.৫] সিমনার ও
ওয়াকশপ আেয়াজন
এবং সেচতনতা
িলক কায ম

[২.৫.১] সিমনার
ও ওয়াকশপ
আেয়াজন করা

সমি সংা ৪ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[২.৫.২] িবিভ
মণালয়,
দরসংা, িবভাগ
ও জলা পয ােয়
সেচতনতা
িলক সভা

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ISBN International Standard Book Number

২ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়

৩ আ..অিধ. আরকাইভস ও াগার অিধদর

৪ BNB Bangladesh National Bibliography

৫ PPNB Project Proposal for Non-Development Budget



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[১.১] নন ও মৗিলক কাশনা
সংহকরণ

[১.১.১] সংহীত কাশনা
জাতীয় াগাের সংরেণর জ নন ও মৗিলক
কাশনা সংেহর সংা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (সংহ) শাখা রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[১.২] গেবষক ও পাঠক সবা [১.২.১] গেবষক ও পাঠক আগমন জাতীয় াগাের পাঠক ও গেবষক ির সংা
আরকাইভস ও াগার অিধদর, িয়াকরণ শাখা
(লাইেির)

রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[১.৩] ISBN নর দান [১.৩.১] ইত ISBN েকর জ ISBN ই
আরকাইভস ও াগার অিধদর, চীফ িবব/উপপিরচালেকর
দর

ই রিজার ও
বরাপ

বাব গণনা

[১.৪] আরকাইভাল নিথপ
সংহ

[১.৪.১] সংহীত নিথপ আরকাইভাল ণস ণ  নিথপ
আরকাইভস ও াগার অিধদর, গেবষণা শাখা ও
িয়াকরণ শাখা

একেসসন রিজার ও
িতেবদন

বাব গণনা

[১.৫] গেবষণা ও রফাের সবা [১.৫.১] গেবষক আগমন জাতীয় আরকাইভেস গেবষক ির সংা আরকাইভস ও াগার অিধদর, গেবষণা শাখা রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[২.১] তসামী অাকেসশন/
িণকরণ/ ডাটাএির মােম
িডিজটাল কাটালগ তির/ জাতীয়
পির জ পািলিপ ণয়ন
ও কাশ

[২.১.১] বই অাকেসশন
জাতীয় াগাের সংিহত কাশনা রিজাের
অাকেসশন করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (সংহ) শাখা
ও িয়াকরণ শাখা (লাইেির)

অাকেসশন রিজার ও
িতেবদন

বাব গণনা

[২.১.২] বইেয়র িণকরণ নর দান
জাতীয় াগাের সংিহত িত বইেয় িণকরণ
নর দান করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (সংকলন)
শাখা ও িয়াকরণ শাখা (লাইেির)

রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[২.১.৩] বই ও পিকার িডিজটাল
কাটালগ তির

সফটওয়ােরর সাহাে সংরিত বই ও পিকার
িডিজটাল কাটালগ তির করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (সংকলন)
শাখা ও িয়াকরণ শাখা (লাইেির)

এি রিজার ও
িতেবদন

বাব গণনা

[২.১.৪] জাতীয় পির পািলিপ
ণয়ন

কাহা সফটওয়াের এিত বইেলা ডাউনেলাড কের
ফাইিলং, ফ দখা ও ফ সংেশাধন সােপে
পািলিপ ণয়ন করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (সংকলন)
শাখা

িতেবদন ও রকড প বাব গণনা

[২.১.৫] জাতীয় পি কাশ
ফাইিলং, ফ দখা ও ফ সংেশাধন সােপে
পািলিপ ণয়ন কায ম শেষ কােশর বা করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, িববিলওািফ (কা. ও
রফা.) শাখা

িতেবদন ও রকড প বাব গণনা

[২.২] নিথপ িয়াকরণ, বই,
পপিকা ও নিথপ মরামত ও
বধাইকরণ

[২.২.১] নিথপ িয়াকরণ সংহীত িত নিথ িয়াকরণ করা
আরকাইভস ও াগার অিধদর, গেবষণা শাখা ও
িয়াকরণ শাখা

িতেবদন ও রকড প বাব গণনা

[২.২.২] বই, পপিকা ও নিথপ
মরামত ও বধাই

সংহীত বই, পপিকা ও নিথপ মরামত ও বধাই
করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, অিধদেরর বধাই শাখা রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[২.৩] তসামীর
িডিজটাইেজশন (ািনং) এবং
আরকাইভস িদবস উদযাপন

[২.৩.১] বই, পপিকা ও নিথপ
িডিজটাইজকরণ

সংহীত বই, পপিকা ও নিথপ িডিজটাইজ করা
আরকাইভস ও াগার অিধদর, মাইোিফিং ও আই
শাখা

রিজার ও িতেবদন বাব গণনা

[২.৩.২] আজািতক আরকাইভস
িদবস উদযাপন

৯ ন আজািতক আরকাইভস িদবস উদযাপন করা আরকাইভস ও াগার অিধদর, উপপিরচালক(আ.) এর দর ওেয়বসাইট ও রকড প ামািচ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[২.৪] পশাগত িশণ দান
[২.৪.১] আরকাইভস ও াগার
পশাজীবীেদর িশণ দান

নিথ বাপনা ও আিনক/িডিজটাল াগার
বাপনা িবষেয় পশাজীবীেদর িশণ দান করা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, চীফ িবব/উপপিরচালেকর
দর ও উপপিরচালক (আ.) এর দর

ওেয়বসাইট ও রকড প বাব গণনা

[২.৫] সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়াজন এবং সেচতনতা
িলক কায ম

[২.৫.১] সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়াজন করা

অিধদেরর সেচতনতা ও চারণা ির জ সিমনার
ও ওয়াকশপ-এর আেয়াজন

আরকাইভস ও াগার অিধদর, চীফ িবব/উপপিরচালেকর
দর ও উপপিরচালক(আ.) এর দর

ওেয়বসাইট ও রকড প ামািচ

[২.৫.২] িবিভ মণালয়, দরসংা,
িবভাগ ও জলা পয ােয় সেচতনতা
িলক সভা

সেচতনতা ও চারণা ির জ িবিভ মণালয়,
দরসংা, িবভাগ ও জলা পয ােয় সভা

আরকাইভস ও াগার অিধদর, চীফ িবব/উপপিরচালেকর
দর ও উপপিরচালক(আ.) এর দর

ওেয়বসাইট ও রকড প বাব গণনা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা কাশনা সংা সংহীত কাশনা
কিপরাইট আইেন ক কােশর ৬০ িদেনর
মে ০১ কিপ কের নন ও জনশীল ক
জাতীয় াগাের জমাদান

কিপরাইট আইন, ২০০০ (সংেশািধত-২০০৫) অযায়ী জাতীয় াগাের
জমাত েকর সমেয় িনয়িমতভােব জাতীয় পি ণয়ন, কাশ,
িবতরণ ও সংরণ করা হয়

ক সংহ, সংরণ ও তেসবাদান
এবং জাতীয় পি ণয়ন িয়া
বাধা হেব

অা
মণালয়/িবভাগ ও জলা
শাসন

সংহীত নিথপ
২৫ বছেরর রাতন নিথ জাতীয় আরকাইভেস
রণ

সিচবালয় িনেদ শমালা-২০১৪ ও আরকাইভস আইন অযায়ী ২৫ বছেরর
রাতন আরকাইভাল ণস ণ  নিথ -উোেগ অিধদের
রণ

নিথপ সংহ, সংরণ ও তেসবাদান
িয়া বাধা হেব।


