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বািষ র্ক িতেবদন eকিট িতষ্ঠােনর বছরবয্াপী সম্পািদত কম র্কােণ্ডর িতচ্ছিব। যার মাধয্েম eকিট িতষ্ঠােনর 
সফলতা o বয্থ র্তা হালনাগাদ িচ  ফুেট uেঠ। ািতষ্ঠািনক সব্চ্ছতা, জবাবিদিহতা o দায়বদ্ধতা িনিশ্চতকরেণ eর 
ভূিমকা aপিরসীম। সব্চ্ছতা o দায়বদ্ধতার েসi েবাধ েথেকi আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 3131-3132 
aথ র্বছেরর বািষ র্ক িতেবদন কােশর uেদয্াগ গর্হণ কেরেছ। 
 
জািতর iিতহাস-ঐিতহয্, সািহতয্-সংস্কৃিত সংরক্ষেণর লেক্ষয্ জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর দূরদশ  
েনতৃেতব্  2৯83 সােল জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগােরর সমনব্েয় আরকাiভস o গর্ন্থাগার পিরদপ্তর িতিষ্ঠত 
হয়। রাে র সরকাির, আধাসরকাির, েবসরকাির o বয্িক্তগত আরকাiভাল গুণসম্পন্ন গুরুতব্পূণ র্ নিথপে র েক ীয় 
সংরক্ষণাগার হেলা জাতীয় আরকাiভস। মানুেষর শত-সহ  বছেরর িচন্তা-েচতনা, গেবষণা, জ্ঞান-িবজ্ঞােনর uৎকষ র্, 
সািহতয্-সংস্কৃিত, সভয্তার িবকাশ o iিতহােসর কথামালা গর্িন্থত হেয় সৃিষ্ট হয় গর্ন্থ। আর ei গর্ন্থরািজর েক ীয় 
সংগর্হশালা হেলা জাতীয় গর্ন্থাগার। গুরুতব্পূর্ণ  নিথপ  o সৃজনশীল কাশনা সংগর্হ- সংরক্ষেণর মাধয্েম মূলত তথয্ o 
গেবষণা েসবা দােনর কাজিট কের যােচ্ছ আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর ।  
 
3131-3132 aথ র্বছের সম্পািদত সামিগর্ক কম র্কােণ্ডর িবশাল পিরিধ হেত uেল্লখেযাগয্ aংেশর িতফলন হেয়েছ 
িতেবদনিটেত। eসব কম র্কােণ্ডর পাশাপািশ aিধদপ্তেরর সংিক্ষপ্ত পিরিচিত, কায র্াবিল, সাধারণ তথয্ািদ o ভিবষয্ৎ 
কম র্পিরকল্পনার কথা তুেল ধরা হেয়েছ িতেবদেন। েকািভড-2৯ মহামািরর কারেণ ‘সংগৃহীত কাশনা’ eবং ‘গেবষক 
o পাঠক আগমন’ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর (APA) লক্ষয্মা া aনুযায়ী aিজর্ত হয়িন বেল সামিগর্ক মূলয্ায়েন eর 
ভাব পেড়েছ। তেব কর্াশ ে াগর্ােমর আoতায় িডিজটাল কয্াটালগ ৈতিরর লক্ষয্মা া ায় িদব্গুণ হেয়েছ। aনলাiেন 
শতভাগ আieসিবeন বরাদ্দ দান, জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জর বয্াকলগ uত্তরেণ কর্াশ ে াগর্াম গর্হণ, কর্য় পিরকল্পনা ণয়ন, 
255িট পেদর সমনব্েয় নতুন িনেয়াগ িবিধমালা ণয়ন, 32িট শূনয্পেদ সরাসির িনেয়ােগর uেদয্াগ গর্হণ, aিধদপ্তেরর 
সাংগঠিনক কাঠােমা (িটoeন্ডi) হালনাগাদকরণসহ বহুিবধ কায র্কর্ম সম্পন্ন হেয়েছ। eছাড়া শুদ্ধাচার/uত্তম চচ র্া, 
aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা o েসবা দান িত িত িবষেয় aংশীজনেদর সেঙ্গ ৈ মািসক িভিত্তেত মতিবিনময় সভা 
aনুিষ্ঠত হেয়েছ। েকািভড-2৯ মহামািরর ে ক্ষাপট িবেবচনায় সীিমত পিরসের সরাসির িকছু জাতীয় িদবস eবং 
aনলাiেন আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস, aনয্ানয্ জাতীয় o আন্তজর্ািতক িদবস যথােযাগয্ ময র্াদায় পািলত হেয়েছ। 
বতর্মােন aিধদপ্তেরর ৯1 ভােগর েবিশ কায র্কর্ম i-নিথর মাধয্েম সম্পািদত হেচ্ছ।  
 
রূপকল্প-3132-eর ধারাবািহকতায় 3152-e uন্নত বাংলােদশ, চতুথ র্ িশল্প িবপ্লব eবং যুিক্তর কর্মাগত ত পিরবতর্েনর 
সেঙ্গ তাল িমিলেয় িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ e aিধদপ্তর। সংগৃহীত গুরুতব্পূণ র্ নিথপ  o কাশনা সামগর্ীর 
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দীঘ র্স্থায়ী সংরক্ষণ eবং aনলাiন তথয্েসবা দােনর লেক্ষয্ গৃহীত িডিজটাiেজশন কল্পিট বতর্মােন চূড়ান্ত পয র্ােয় 
রেয়েছ। কল্পিট বাস্তবািয়ত হেল জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগােরর কায র্কর্ম িডিজটাল বয্বস্থাপনায় পিরচািলত 
হেব। যা বতর্মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার aঙ্গীকার বাস্তবায়েনর পিরপূরক িহেসেব কাজ করেব। মুিজব 
শতবষ র্ o সব্াধীনতার সুবণ র্জয়ন্তীর শুভক্ষেণ aিধদপ্তেরর জনয্ সুসংবাদ েয, দীঘ র্ তীিক্ষত জাতীয় আরকাiভস আiন 
27 েসেপ্টমব্র 3132 তািরেখ মহান জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ। ফেল নিথপ  সংগর্হ-সংরক্ষণ o aিধদপ্তেরর সািব র্ক 
কম র্কাণ্ড পিরচালনায় নতুন িদগেন্তর uেম্মাচন হেব বেল আিম িবশব্াস কির 
 
3131-3132 aথ র্বছেরর বািষ র্ক িতেবদেন থাকা aিনচ্ছাকৃত ভুল িট ক্ষমাসুন্দর দৃিষ্টেত েদখার aনুেরাধ রiেলা। 
বছরবয্াপী কম র্সম্পাদেনর সেঙ্গ যুক্ত সকল কম র্কতর্া/কম র্চারী eবং িতেবদন ণয়ন o কােশর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট 
সকলেক আমার আন্তিরক aিভনন্দন o ধনয্বাদ।   
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আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
 

2.2 ভূিমকা 
জািতর iিতহাস, ঐিতহয্, সংস্কৃিত, ভাষা o সািহতয্ সংিশ্লষ্ট uপাদান eবং রাে র গুরুতব্পূণ র্ নিথপ  সংরক্ষেণর 
লেক্ষয্ জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 2৯83 সােল ‘‘আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর’’ িতষ্ঠা 
কেরন। বাংলােদশ সরকােরর থম পঞ্চবািষ র্কী পিরকল্পনায় িনজসব্ ভবন িনম র্ােণর জনয্ 15 (চার) eকর জিম 
বরাদ্দ করা হয়। 2৯96 সােল eকিট uন্নয়ন কেল্পর মাধয্েম জাতীয় গর্ন্থাগার ভবন িনিম র্ত হয়। 3112 সােল 
তৎকালীন মাননীয় ধানম ী জাতীয় আরকাiভস ভবেনর িভিত্ত স্তর স্থাপন কেরন। 3117 সােল ভবন িনম র্াণ 2ম 
পয র্ায় eবং 3123 সােল জাতীয় আরকাiভস ভবন িনম র্াণ 3য় পয র্ায় সমাপ্ত হয়। সরকােরর গুরুতব্পূণ র্ িসদ্ধান্ত, 
গুরুতব্পূণ র্ নিথপ  eবং পিণ্ডত, কিব-সািহিতয্ক o গেবষকেদর মূলয্বান সৃিষ্টকম র্ iতয্ািদ সংগর্হ o সংরক্ষণ eবং 
পাঠক/গেবষক o নাগিরকেদর তথয্েসবাদােনর কাজ কের e aিধদপ্তর। uিল্লিখত দািয়তব্পালেনর মাধয্েম 
aিধদপ্তরাধীন জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগার মূলত গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 34 o 35 
aনুেচ্ছেদ িবধৃত েচতনােকi সমুন্নত কের। সুষ্ঠু পিরকল্পনার িভিত্তেত আধুিনক তথয্ যুিক্তর সমনব্েয় iিতহাস-
ঐিতহয্ সেচতন o জ্ঞানিভিত্তক জািত গঠেনর লেক্ষয্ িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ আরকাiভস o গর্ন্থাগার 
aিধদপ্তর ।  

 
 

2.3 রূপকল্প (Vision) 
 

iিতহাস o ঐিতহয্ সেচতন বুিদ্ধবৃিত্তক eবং জ্ঞানিভিত্তক জািত গঠেনর uেদ্দেশয্ নতুন জন্মেক সংরিক্ষত তথয্ o 
জ্ঞান সরবরাহ করা। 

 
 

 

2.4 aিভলক্ষয্ (Mission) 
আরকাiভাল ডকুেমন্টস o েমৗিলক কাশনা সংগর্হ, সংরক্ষণ o েসবার মাধয্েম iিতহাস সেচতন o জ্ঞানিভিত্তক 
নতুন জন্ম গঠন। 

 

2.5 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ :  
 জািতর েমধা o বুিদ্ধবৃিত্তক কাশনার সমনব্েয় জাতীয় তথয্ভাণ্ডার গেড় েতালা । 
 ঐিতহািসক গুরুতব্পূণ র্ নিথপ  সংগর্হ o  সংরক্ষেণর মাধয্েম েক ীয় সংরক্ষণাগার িহেসেব গেড় 

েতালা। 
 পাঠক o গেবষকেদর তথয্ o গেবষণা েসবা দান করা ।  
 ািতষ্ঠািনক সংস্কার o সক্ষমতা বৃিদ্ধ করা । 
 শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন করা । 
 সংস্কার o নব uদ্ভাবনা সৃিষ্ট করা । 
 তথয্ aিধকার o aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা বাস্তবায়ন করা । 

     
 2.6 aিধদপ্তেরর ধান কায র্াবিল 

 বাংলােদেশ কািশত সকল নতুন, সৃজনশীল o েমৗিলক কাশনা eবং িবশব্মােনর সব র্েশষ কাশনা সামগর্ী 
সংগর্হ o  সংরক্ষেণর মাধয্েম জাতীয় সংগর্হশালা গেড় েতালা; 
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 জািতর iিতহাস, ঐিতহয্ o সংস্কৃিত সংকর্ান্ত ঐিতহািসক গুরুতব্পূণ র্ o স্থায়ী মূলয্ সম্পন্ন নিথপ  o সরকাির 
কাশনা সংগর্হ o  সংরক্ষণপূব র্ক েক ীয়  সংরক্ষণাগারেক সমৃদ্ধ করা;  

 বাংলােদশ সংকর্ান্ত দিললপে র মূল বা েসেকন্ডাির কিপ িবেদিশ আরকাiভস o aনয্ েকান িতষ্ঠান েথেক 
সংগর্হ করা; 

করা; 
 তথয্সামগর্ীর aেটােমশন o িডিজটাiেজশন কায র্কর্ম স সারণ করা;  
 চিলত আiন o িবিধ সােপেক্ষ পাঠক, গেবষক, শাসক o তথয্ানুসন্ধানকারীেক তথয্ o েরফােরন্স েসবা 

দান করা; 
 আরকাiভস o লাiে ির সংকর্ান্ত িবষেয় সরকাির-েবসরকাির িবিভন্ন সংস্থােক েয়াজেন পরামশ র্ দান করা; 
 বাৎসিরক িভিত্তেত জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ কাশ করা; 
  বািষ র্ক িতেবদনসহ aনয্ানয্ কাশনা িনয়িমত কাশ করা; 
 েলখক o কাশকেদর ISBN দান করা; 
 িশক্ষণ  দােনর মাধয্েম দক্ষ জনবল গেড় েতালা; 
 েপশাগত দক্ষতা aজর্ন o পারস্পিরক সহেযািগতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবিভন্ন েদিশ-িবেদিশ িতষ্ঠােনর সােথ 

েযাগােযাগ, মতিবিনময় o aংশীদািরতব্মূলক কায র্কর্েম aংশগর্হণ করা; 
 সেচতনতা সৃিষ্টর  লেক্ষয্ সময় সময় দশ র্নীর আেয়াজন o aনয্ানয্ চারণামূলক কায র্কর্ম গর্হণ করা eবং  
 আধুিনক গর্ন্থাগার o নিথ বয্বস্থাপনা িবষেয় েপশাগত িশক্ষণ দান করা ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aিধদপ্তের সংগৃহীত তথয্সামগর্ী o নিথপে র আiনগত রক্ষক (Custodian) eর দািয়তব্ পালন করা; 
 দু াপয্ o  মূলয্বান তথয্সামগর্ী মাiেকর্ািফল্ম িকর্য়ায় দীঘস্থায়ীর্  সংরক্ষণ করা; 
 যুেগাপেযাগী তথয্ যুিক্তর মাধয্েম তথয্ o জ্ঞানসামগর্ী eবং আরকাiভাল ডকুেমন্টস সংরক্ষণ o 
বয্বস্থাপনা 
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শাসিনক িবষয়ািদ 
 
3.2     জনবল 
 আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর aনুেমািদত েমাট পদসংখয্া- 255িট। 
 

কর্িমক 
নং 

পদিব aনুেমািদত
পেদর সংখয্া

কম র্রত পেদর 
সংখয্া 

শূনয্ পেদর
সংখয্া 

2। মহাপিরচালক 2 2 
3। পিরচালক 3 2 2
4। ে াগর্ামার 2 2 -
5। uপপিরচালক (আরকাiভস)  2 2 -
6। চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক 2 2 -
7। uপপিরচালক  2 - 2
8। সহকারী পিরচালক 5 2 4
9। সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক 2 2 -
৯। িববিলoগর্াফার 4 3 2
21। গেবষণা কম র্কতর্া 2 2 -
22। ে াগর্ািমং aিফসার 2 - 2
23। মাiেকর্ািফল্ম aিফসার 2 2 -
24। সহকারী ে াগর্ামার 2 2 -
25। িসিনয়র লাiে িরয়ান 2 - 2
26। জুিনয়র মাiেকর্ািফিল্মং eন্ড ফেটাষ্টয্ািটং aিফসার 2 2 -
27। সহকারী িহসাবরক্ষণ কম র্কতর্া 2 - 2
28। ISBN aিফসার 2 - 2
29। ে িনং েকা-aিড র্েনটর 2 - 2
2৯। ডকুেমেন্টশন aিফসার 2 - 2
31। কম্পাiেলশন aিফসার 2 - 2
32। আiিসিট লয্াব েটকিনিশয়ান 2 - 2
33। লাiে িরয়ান 2 2 -
34। িসিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (আরকাiভস) 7 4 4
35। িসিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (লাiে ির) 6 6 -
36। aিফস সুপািরনেটনেডন্ট  2 - 2
37। ধান সহকারী 2 - 2
38। কিম্পuটার aপােরটর 6 4 3
39। িহসাবরক্ষক 2 2 -
3৯। স টিলিপকার কাম কিম্পuটার aপােরটর 4 3 2
41। কয্াটালগার 2 - 2
42। িসিনয়র হস্তিলিপ সহকারী 2 - 2
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43। স টমু াক্ষিরক কাম কিম্পuটার aপােরটর 4 3 2
44। জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (আ:) 7 7 -
45। জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (লাi:) 5 5 -
46। কয্ািশয়ার 2 - 2
47। েস্টার eিসসেটন্ট/uচ্চমান সহকারী 2 2 -
48। uচ্চমান সহকারী 2 2 -
49। মাiেকর্ািফল্ম aপােরটর 3 3 -
4৯। িহসাব সহকারী 2 2 -
51। aিফস সহকারী কাম কিম্পuটার মু াক্ষিরক ৯ ৯ -
52। েলিমেনশন েমিশন aপােরটর 3 2 2
53। লয্াবেরটরী সহকারী 3 3 -
54। পাঠকক্ষ সহকারী 4 - 4
55। ডাটা eি  aপােরটর  3 - 3
56। স্টয্াক রুম সহকারী 3 - 3
57। ISBN সহকারী 2 - 2
58। িফuিমেগশন সহকারী 2 - 2
59। হস্তিলিপ সহকারী 3 3 -
5৯। াiভার 4 4 -
61। ফেটাকিপ aপােরটর 2 2 -
62। েডসপাচ রাiডার 2 - 2
63। িলফট aপােরটর 3 3 -
64। বুক সট র্ার 5 4 2
65। েমন্ডার কাম বাiন্ডার 3 2 2
66। দপ্তরী 4 3 2
67। েরকড র্ সট র্ার 2 2 -
68। aিফস সহায়ক 23 8 6
69। aিফস সহায়ক (িনরাপত্তা হরী) 2 2 -
6৯। aিফস সহায়ক (মািল) 2 2 
71। িনরাপত্তা হরী 3 3 -
72। পিরচ্ছন্নতা কম  5 5 -
73। েমন্ডার কাম বাiন্ডার (আuট েসািস র্ং) 2 2 -
74। েরকড র্ সট র্ার  (আuট েসািস র্ং) 3 3 -
75। aিফস সহায়ক (আuট েসািস র্ং) 6 6 -
76। মািল (আuট েসািস র্ং) 2 2 -
77। পিরচ্ছন্নতা কম  (আuট েসািস র্ং) 4 4 -

                                                           েমাট 255িট ৯৯িট 56িট
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3.4  িনেয়াগ, পেদান্নিত o aবসর 
 
(ক) িনেয়াগ 
 
3132-3133 aথ র্বছের িবিভন্ন েগর্েডর 31জন কম র্চারীেক িনেয়াগ দান করা হয়। যা িনম্নরূপ :  
 
কর্িমক
নং 

নাম পেদর নাম 

2. জনাব খুিজস্তা রুবাiয়াত িসিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (আরকাiভস)
3. জনাব েহপী আক্তার স টিলিপকার কাম কিম্পuটার aপােরটর
3. জনাব েমাঃ জুবােয়র গাজী িহসাব রক্ষক
4. জনাব েফরেদৗসী েবগম স ট-মু াক্ষিরক কাম কিম্পuটার aপােরটর
5. জনাব েমাহাম্মদ iuসুফ জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (আরকাiভস)
6. জনাব েমাঃ আজহারুল iসলাম জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (লাiে ির)
7. জনাব েমাঃ মাহাবুব iসলাম জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (লাiে ির)
8. জনাব েমাঃ রুহুল আিমন জুিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (লাiে ির)
9. জনাব মাসুদ রানা aিফস সহকারী কাম কিম্পuটার মু াক্ষিরক
10. জনাব বাবু রািজব গান্ধী aিফস সহকারী কাম কিম্পuটার মু াক্ষিরক
11. জনাব েমাঃ আব্দুস েসাবহান েশখ াiভার
12. জনাব েমাঃ আব্দুল আিলম িলফট aপােরটর
13. জনাব আলীনূর িময়া েরকড র্ সট র্ার
14. জনাব েমাঃ রােশদুল iসলাম দপ্তরী
15. জনাব েমাঃ সািমuল iসলাম দপ্তরী
16. জনাব সােরায়ার মাহমুদ দপ্তরী
17. জনাব েমাঃ শাহাদত েহােসন বুক সট র্ার
18. জনাব েমাঃ নাজমুল iসলাম বুক সট র্ার
19. জনাব েমাঃ রুেবল হাসান aিফস সহায়ক
20. জনাব নুশরাত জাহান িসনিথয়া aিফস সহায়ক
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(খ) পেদান্নিত   
                     
3132-3133 aথ র্বছের দুiজন কম র্কতর্া পেদান্নিত লাভ কেরন। e সংকর্ান্ত তথয্ িনেম্ন ছক আকাের দান করা হেলা: 

 
কর্িমক
নং 

নাম পূব র্পদ পেদান্নিত াপ্ত পদ পেদান্নিতর 
তািরখ 

2. জনাব েমাঃ জামাল uিদ্দন িববিলoগর্াফার িচফ িববিলoগর্াফার/ 
uপপিরচালক 

25/22/3132

3. জনাব তাহিমনা আক্তার ে াগর্ািমং aিফসার uপপিরচালক (আরকাiভস) 
 
 
 

(গ) aবসর 

 
3132-3133 aথ র্বছের eকজন কম র্চারী aবসর গর্হণ কেরন। e সংকর্ান্ত তথয্ িনেম্ন ছক আকাের দান করা হেলা: 

 
কর্িমক 
নং 

নাম পদিব িপআরeল
গমেনর তািরখ 

2. জনাব েমাঃ েমাফােজ্জল 
েহােসন 

ধান সহকারী 16/19/3132

2. জনাব েমাহাম্মদ আলী aিফস সুপািরনেটনেডন্ট 12/22/3132
3. জনাব েমাঃ হারুনুর রিশদ েডসপাচ রাiডার 18/22/3132
4. জনাব েহাসেনয়ারা েবগম aিফস সহায়ক 12/12/3133
5. জনাব েমাঃ খিললুর রহমান েলিমেনশন েমিশন aপােরটর 28/13/3133
6. জনাব েমাসা: মাসুদা খানম স টমু াক্ষিরক কাম কিম্পuটার aপােরটর 29/16/3133
7. জনাব েহাসেন আরা আরজু কয্ািশয়ার 32/16/3133

 

19/12/2021
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3.5 েফাকাল পেয়ন্ট 

  েফাকাল পেয়ন্ট/ দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া  
কর্.নং ছিব িশেরানাম দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া িবকল্প কম র্কতর্া

2 

 

ৈনিতকতা কিমিট 

ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া  
মহাপিরচালক (aিতিরক্ত সিচব) 
iেমiল: dg@nanl.gov.bd 
েফান: 13-69264781 

 

3 

 

 
eসিডিজ কিমিট 

েমাঃ হািরছ সরকার 
ে াগর্ামার 
iেমiল: haris@nanl.gov.bd 

েমাবাiল : 12৯244959৯6 
 

 

 

 

 
িটoeন্ডi  o িসিটেজন 

চাট র্ার 

তাহিমনা আক্তার 
uপপিরচালক (আরকাiভস)  
iেমiল : tani.nlb@gmail.com 
েমাবাiল: 12৯22614243 
 

 

 

 

 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 

(APA) 

েমাঃ আবু দাuদ 
িববিলoগর্াফার 
iেমiল: abudaudnlb@gmail.com 

েমাবাiল: 12642৯6959৯ 
 

 

 

 

 
 

aিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
কম র্কতর্া 

মুহাম্মদ মুসিলম uিদ্দন 
িববিলoগর্াফার ( কাশনা o 
েরফােরন্স) 
iেমiল: muslim.uddin@nanl.gov.bd 

েমাবাiল: 12865589782 

 

 

 

iেনােভশন o তথয্ 
দানকারী দািয়তব্ াপ্ত 

কম র্কতর্া 

েমাঃ iিলয়াছ িময়া 
গেবষণা কম র্কতর্া  
iেমiল: elias_004@yahoo.com 

েমাবাiল: 12৯22157৯9 

েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ 
সহকারী গর্ন্থাগার 
পিরচালক (িবকল্প 
তথয্ দানকারী 
কম র্কতর্া) 

 

 

কলয্াণ কম র্কতর্া 

েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ 
সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক 
i-েমiল:shahadut.adnlb@gmail.com  

েমাবাiল: 1279845৯132 
 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল
বাস্তাবায়ন 

েমাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক 
iেমiল: aliakbarlabib@yahoo.com 

েমাবাiল: 1292786185৯ 
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4.2 বােজট 
3132-3133 aথ র্বছেরর বােজট বাস্তবায়ন িববরণী 

134 - সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় ম ণালয়/িবভাগ 

আিথ র্ক িবষয়ািদ 

aথ র্ৈনিতক 
েকাড 

িববরণ 

(aংকসমূহ শত টাকায়)

িবতরণ তয্াহার

ািতষ্ঠািনক 
েকাড 

পিরচালন 
iuিনট 

মাঠ aিফস 

েমাট কৃত বয্য় িবতরণ

aনুেমািদত aননুেমািদত

aবিশষ্ট তয্াহার

13403 আকর্াiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর
1340301 আকর্াiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর

1340301119160আকর্াiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
3111 নগদ মজুির o েবতন 

  73,1853111101 মূল েবতন (aিফসার)    20,814  94,000       0   94,000       0       0

 1,44,7103111201 মূল েবতন (কম র্চারী)    20,289 1,65,000       0  1,65,000       0       0

   26,4003111209 ছুিট নগদায়ন েবতন 
(কম র্চারী) 

    1,600   28,000        0    28,000        0        0

   2,4153111302 যাতায়াত ভাতা     1,084   3,500       0    3,500       0       0

    4,4203111306 িশক্ষা ভাতা     2,380    6,800        0     6,800        0        0

   80,0353111310 বািড় ভাড়া ভাতা    54,964  1,35,000        0   1,35,000        0        0

  15,1703111311 িচিকৎসা ভাতা     3,829  19,000       0   19,000       0       0

    5103111312 েমাবাiল/েসলেফান ভাতা      190    700       0     700       0       0

   1,1653111313 আবািসক েটিলেফান 
নগদায়ন ভাতা 

    1,034   2,200       0    2,200       0       0

  1,6123111314 িটিফন ভাতা     1,587   3,200       0    3,200       0       0

    2663111316 েধালাi ভাতা      833   1,100       0    1,100       0       0

  53,7473111325 uৎসব ভাতা     9,102  62,850       0   62,850       0       0

  4,3193111327 aিধকাল ভাতা      680   5,000       0    5,000       0       0

    5,3933111328 ািন্ত o িবেনাদন ভাতা      606    6,000        0     6,000        0        0

     2403111331 আপয্ায়ন ভাতা       60     300        0      300        0        0

   3,8183111335 বাংলা নববষ র্ ভাতা       11   3,830       0    3,830       0       0

uপেমাট- নগদ মজুির o েবতন:  4,17,411 5,36,480       0  5,36,480   1,19,068       0       0

3211 শাসিনক বয্য় 

   1,9953211106 আপয্ায়ন বয্য়        4   2,000       0    2,000       0       0

   3,4923211111 েসিমনার/কনফােরন্স বয্য়        7   3,500       0    3,500       0       0

  42,8893211113 িবদুয্ৎ    18,110  61,000       0   61,000       0       0

    3,9743211115 পািন       25    4,000        0     4,000        0        0

    4,8433211117 iন্টারেনট/ ফয্াক্স/ েটেলক্স     2,156    7,000        0     7,000        0        0

    2933211120 েটিলেফান      706   1,000       0    1,000       0       0

   1,6923211125 চার o িবজ্ঞাপন বয্য়     1,307   3,000       0    3,000       0       0

   2,4243211127 বiপ  o সামিয়কী      575   3,000       0    3,000       0       0

  31,3423211131 আuটেসািস র্ং     6,657  38,000       0   38,000       0       0

  1,2253211134 িমক (aিনয়িমত) মজুির      275   1,500       0    1,500       0       0

    9,2403211135 িনেয়াগ পরীক্ষা        0    9,240        0     9,240        0        0

uপেমাট- শাসিনক বয্য়:   1,03,413  1,33,240        0   1,33,240    29,826        0        0

3231 িশক্ষণ

   27,9943231301 িশক্ষণ        6   28,000       0    28,000        0        0

uপেমাট- িশক্ষণ:    27,994   28,000        0    28,000        6        0        0

3243 েপে াল, oেয়ল o লুি েকন্ট 

    6,6693243101 েপে াল, oেয়ল o লুি েকন্ট     1,330    8,000        0     8,000        0        0    5623243102 গয্াস  o জব্ালািন      937   1,500       0    1,500       0       0uপেমাট- েপে াল, oেয়ল o লুি েকন্ট:    7,232   9,500       0    9,500     2,267       0       0
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 মাঠ পয র্ােয়র aিফস oয়াির িবতরণ - িবস্তািরত

134 - সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয়

aথ র্ৈনিতক 
েকাড 

িববরণ 

(aংকসমূহ শত টাকায়)

িবতরণ তয্াহার

ািতষ্ঠািনক 
েকাড 

পিরচালন 
iuিনট 

মাঠ aিফস 

েমাট কৃত বয্য় িবতরণ

aনুেমািদত aননুেমািদত

aবিশষ্ট তয্াহার

3244 মণ o বদিল 

     6353244101 মণ বয্য়     2,864    3,500        0     3,500        0        0

uপেমাট- মণ o বদিল:     635   3,500       0    3,500     2,864       0       0

3253 জনশৃঙ্খলা o িনরাপত্তা সামগর্ী সরবরাহ 

   46,1583253103 িনরাপত্তা েসবা ( ভাড়ার 
িভিত্তেত ) 

    5,842   52,000        0    52,000        0        0

uপেমাট- জনশৃঙ্খলা o িনরাপত্তা সামগর্ী সরবরাহ:   46,158  52,000       0   52,000     5,842       0       0

3255 মু ণ o মিনহাির 

   2,9993255101 কিম্পuটার সামগর্ী        1   3,000       0    3,000       0       0

   2,9993255102 মু ণ o ব ধাi        0   3,000       0    3,000       0       0

    7,9983255105 aনয্ানয্ মিনহাির        1    8,000        0     8,000        0        0

uপেমাট- মু ণ o মিনহাির:   13,996  14,000       0   14,000        3       0       0

3256 সাধারণ সরবরাহ o ক চামাল সামগর্ী 

    2,2133256106 েপাশাক      286    2,500        0     2,500        0        0

uপেমাট- সাধারণ সরবরাহ o ক চামাল সামগর্ী:   2,213   2,500       0    2,500      286       0       0

3257 েপশাগত েসবা, সম্মানী o িবেশষ বয্য় 

     9093257105 uদ্ভাবন       91    1,000        0     1,000        0        0

   2,8693257206 সম্মানী      130   3,000       0    3,000       0       0

   5,9283257301 aনুষ্ঠান/ uৎসবািদ       71   6,000       0    6,000       0       0

uপেমাট- েপশাগত েসবা, সম্মানী o িবেশষ বয্য়:    9,707  10,000       0   10,000      292       0       0

3258 েমরামত o সংরক্ষণ 

   1,9263258101 েমাটরযান     1,073   3,000       0    3,000       0       0

    7243258102 আসবাবপ       275   1,000       0    1,000       0       0

   2,9593258103 কিম্পuটার       40   3,000       0    3,000       0       0

   2,2223258104 aিফস সরঞ্জামািদ      277   2,500       0    2,500       0       0

    4,4983258105 aনয্ানয্ য পািত o 
সরঞ্জামািদ 

       1    4,500        0     4,500        0        0

    1,4023258108 aনয্ানয্ ভবন o স্থাপনা      597    2,000        0     2,000        0        0

   11,7503258140 েমাটরযান রক্ষণােবক্ষণ বয্য়      250   12,000        0    12,000        0        0

uপেমাট- েমরামত o সংরক্ষণ:    25,484   28,000        0    28,000     2,515        0        0

3821 আবতর্ক স্থানান্তর যা aনয্  ে িণবদ্ধ নয় 

      03821102 ভূিম uন্নয়ন কর      300    300       0     300       0       0

    1,9563821103 েপৗর কর      543    2,500        0     2,500        0        0

    2,0003821116 িবমা        0    2,000        0     2,000        0        0

uপেমাট- আবতর্ক স্থানান্তর যা aনয্  ে িণবদ্ধ নয়:    3,956   4,800       0    4,800      843       0       0

4112 য পািত o সরঞ্জামািদ 

   43,9504112101 েমাটরযান       50   44,000        0    44,000        0        0

  10,9994112202 কিম্পuটার o আনুষিঙ্গক        0  11,000       0   11,000       0       0

   1,9634112314 আসবাবপ        36   2,000       0    2,000       0       0

   6,4934112316 aনয্ানয্ য পািত o 
সরঞ্জামািদ 

       6   6,500       0    6,500       0       0

uপেমাট- য পািত o সরঞ্জামািদ:   63,407  63,500       0   63,500       92       0       0

4113 aনয্ানয্ স্থায়ী সম্পদ 

    3504113301 কিম্পuটার সফট্ oয়য্ার      150    500       0     500       0       0
uপেমাট- aনয্ানয্ স্থায়ী সম্পদ:     350    500      0     500      150       0       0েমাট:  7,21,959 8,86,020       0  8,86,020   1,64,060       0       0
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মাঠ পয র্ােয়র aিফস oয়াির িবতরণ - িবস্তািরত

134 - সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয়

aথ র্ৈনিতক 
েকাড 

িববরণ 

(aংকসমূহ শত টাকায়)

িবতরণ তয্াহার

ািতষ্ঠািনক 
েকাড 

পিরচালন 
iuিনট 

মাঠ aিফস 

েমাট কৃত বয্য় িবতরণ

aনুেমািদত aননুেমািদত

aবিশষ্ট তয্াহার

েমাট- আকর্াiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর:  7,21,959  8,86,020        0   8,86,020   1,64,060       0       0

েমাট-  আকর্াiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর:  7,21,959 8,86,020       0  8,86,020   1,64,060       0       0

েমাট- সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয়:  7,21,959 8,86,020       0  8,86,020   1,64,060       0       0
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4.3   সাত বছেরর বােজট পিরসংখয্ান 
 

(aঙ্কসমূহ হাজার টাকায়) 
aথ র্বছর বােজট (সংেশািধত) বােজট 

3126-3127 5,66,৯1 4,66,16
3127-3128 6,53,46 6,47,23
3128-3129 7,45,79 6,61,11
3129-312৯ 8,61,67 7,51,11
312৯-3131 8,27,96 8,13,96
3131-3132 8,26,11 8,92,11
3132-3133 9,97,13 8,16,11

 

 
 
 
 

4.4 রাজসব্ আয় 
 
জাতীয় আরকাiভেসর সদসয্ িফ, ফেটাকিপ িফ, স্কয্ািনং িফ o কয্ােমরার সাহােযয্ ছিব uঠােনার িফ বাবদ eবং 
জাতীয় গর্ন্থাগােরর সদসয্ িফ, ফেটাকিপ েসবাদান িফ, স্কয্ািনং িফ, কয্ােমরার সাহােযয্ ছিব uঠােনার িফ eবং 
aিডেটািরয়াম ভাড়া ভৃিত বাবদ েমাট=9,77,628/- (আট লক্ষ েছষিট্ট হাজার প চশত সেতর) টাকা রাজসব্ আয় 
হেয়েছ যা বয্াংক চালােনর মাধয্েম সরকাির েকাষাগাের জমা েদয়া হেয়েছ। 
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4.5 aিডট 
 
aিডট িতেবদন 
 aিডট আপিত্ত সংকর্ান্ত িতেবদন ছক আকাের uপস্থাপন করা হেলা: 
 
কর্িমক 
নমব্র 

aথ র্বছর িভিত্তক 
aিডট আপিত্তর 

সংখয্া 

টাকার পিরমান ডশীট জবােবর 
সংখয্া 

িনষ্পিত্তর 
সংখয্া 

েজর মন্তবয্

2 3 4 5 6 7 8

2। 2৯৯8-3124 
 

12িট (aিগর্ম) 

2,97,422/- 13িট - 12িট aনাদায়ী িতষ্ঠান হেত 
2,97,432 টাকা ে জাির 
চালান জমা েদয়া 
হেয়েছ। 

3। 3128-3129 
 

17িট (সাধারণ) 

57,74,993/- 12িট - 17িট 27 আগস্ট 3131 ডশীট 
জবাব ম ণালেয় ে রণ 
করা হেয়েছ। সংিশ্লষ্ট 
ম ণালয় 35/19/3131 
তািরেখ তা aিডট 
aিধদপ্তের ে রণ 
কেরেছন। 

4। 3129-2৯ 
 

17িট (সাধারণ) 

8,38,128/- 12িট - 17িট ডশীট জবাব ম ণালেয়
ে রণ করা হেয়েছ। 
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বািষ র্ক কম র্সম্পাদেন aিধদপ্তর 
 

aিধদপ্তেরর সািব র্ক কায র্কর্ম দুiিট িতষ্ঠান তথা জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগােরর মাধয্েম পিরচািলত হয়। 
িনেম্ন জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগাের 3132-3133 aথ র্বছের সম্পািদত uেল্লখেযাগয্ কায র্কর্ম o েযাজয্ 
েক্ষে   ছয় বছেরর কায র্কর্েমর ধারাবািহক িচ  uপস্থাপন করা হেলা :   
 

জাতীয় আরকাiভেসর কম র্কাণ্ড 
 

েরকড র্ সংগর্হ o িবিভন্ন সংস্থার সেঙ্গ েযাগােযাগ 
সরকােরর েক ীয় নিথ সংরক্ষণাগার িহেসেব আরকাiভাল েরকড র্স সংগর্েহর মাধয্েম জাতীয় আরকাiভস 

মূলত েদেশর iিতহাস o ঐিতহয্েকi সংগর্হ eবং  সংরক্ষণ করেছ । 3132-3133 aথ র্বছের িনেম্নাক্ত আরকাiভয্াল 
সামগর্ী সংগর্হ করা হেয়েছ :  
কর্.নং uৎস 

(ম ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থা) 
িবষয় পিরমাণ 

1. মি পিরষদ িবভাগ 2৯৯6 সােল aনুিষ্ঠত মি সভা ৈবঠেকর 
কায র্িববরণী, সারসংেক্ষপ o 
িবজ্ঞিপ্তসমূেহর মূলকিপ 

22িট

2. বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 
সিচবালয় 

দশম জাতীয় সংসেদর িবিভন্ন 
aিধেবশেনর কায র্বােহর িরেপাট র্-সংসদ 
িবতকর্ 

273িট

3. পিরকল্পনা কিমশন থম পঞ্চবািষ র্কী পিরকল্পনার কিপ 3িট
4. জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর 

রহমান এঁর জন্মশত বািষ র্কী 
uদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কিমিট 

িবিভন্ন কাশনা 222িট

5. তথয্ aিধদফতর িবিভন্ন কাশনা 23 ভিলuম
6. aনয্ানয্ সংস্থা িবিভন্ন িবষয় 2221িট

েমাট 2519িট 
নিথ/ডকুেমন্টস

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (APA) 3132-3133 aনুযায়ী ঐিতহািসক নিথপ /দিললািদ সংগর্েহর লক্ষয্মা া িছল 
৯61িট। লক্ষয্মা ার েচেয় 569িট নিথপ  েবিশ সংগৃহীত হেয়েছ।  

 
ছয় বছেরর নিথ/ডকুেমন্টস সংগর্েহর পিরসংখয্ান 
aথ র্বছর সংগৃহীত নিথ/ডকুেমন্টস 

3127-3128 4339 িট
3128-3129 21৯5 িট
3129-312৯ 321৯ িট
312৯-3131 2495 িট
3131-3132 217৯ িট
3132-3133 2519 িট
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েরকড র্রুম পিরদশ র্ন eবং নিথ বয্বস্থাপনা o সংরক্ষণ িবষেয় সেচতনতা 
 িনয়িমত কােজর aংশ িহেসেব আরকাiভস িতিনিধ দল েদেশর িবিভন্ন েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুেমর 
নিথপ  যাচাi-বাছাi, মূলয্ায়ন কের থােকন। িকন্তু কেরানা মহামারীর কারেণ 36 বছেরর aিধক পুরাতন ‘‘ক’’ 
ে িণর নিথ o aনয্ানয্ গুরুতব্পূণ র্ নিথ জাতীয় আরকাiভেস স্থানান্তেরর জনয্ েজলা শাসেনর নিথ, সংিশ্লষ্ট 
কম র্কতর্া/কম র্চারী o সংিশ্লষ্ট েজলায় aবিস্থত িবিভন্ন সরকাির aিফেসর সােথ ‘‘নিথ বয্বস্থাপনা o সংরক্ষণ’’ 
িবষেয় সেচতনতামূলক সভার আেয়াজন করা eবং িবিভন্ন েজলা মণ করা সম্ভব হয় নাi। 
 
 
 
 

গেবষণা o তথয্েসবা  
মানব সভয্তার aগর্গিতেত গেবষণা o uদ্ভাবেনর িবকল্প েনi । iিতহাস aনুসন্ধান o সতয্ uৎঘাটেন জাতীয় 
আরকাiভস হেলা গেবষণার েক স্থল । জাতীয় আরকাiভস েথেক েদিশ-িবেদিশ গেবষক, শাসক, iিতহাসিবদ, 
রা িবজ্ঞানী, সমাজিবজ্ঞানী, িশক্ষক, uচ্চতর িশক্ষার গেবষক, িশক্ষাথ , নানা ে িণ-েপশার সাধারণ মানুষেক 
গেবষণােসবা o েরফােরন্স েসবা দান করা হয় । 
 
 3132-3133 aথ র্বছের েমাট 836 বয্িক্ত/সংস্থােক e ধরেনর েসবা দান করা হেয়েছ: 

কর্িমক নং েসবার নাম সংখয্া
1.  গেবষণা o তথয্েসবা 2352 জন

                            েমাট =  2352জন
 

 
 

ছয় বছেরর গেবষণা o েরফােরন্স েসবার পিরসংখয্ান: 
 

aথ র্বছর গেবষণা o তথয্েসবা গর্হীতা 
3127-3128 614 জন
3128-3129 818 জন
3129-312৯ 9৯4 জন
312৯-3131 2৯29 জন
3131-3132 836 জন
3132-3133 2352 জন

 

 

জাতীয় আরকাiভস পিরদশ র্ন 
 

জ্ঞান আহরণ o তেথয্র েয়াজেন িশক্ষক, গেবষক, িশক্ষাথ , সরকাির-েবসরকাির িতষ্ঠান, েদিশ-িবেদিশ 
িতিনিধবগ র্ আরকাiভস পিরদশ র্ন কেরন। 3132-3133 aথ র্বছের 25৯জন পিরদশ র্নকারী জাতীয় আরকাiভস 
পিরদশ র্ন কেরন। 
 
িডিজটাiেজশন 
 

তেথয্র স্থায়ী সংরক্ষণ o aনলাiন তথয্েসবাদােনর লেক্ষয্ গুরুতব্পূণ র্ আরকাiভাল ডকুেমন্টস স্কয্ািনং কের সাভর্াের 
সংরক্ষণ করা হেচ্ছ । 3132-3133 aথ র্বছের জাতীয় আরকাiভেসর কাস্টমাiজড আরকাiভয্াল সফটoয়য্াের 
aন্তভুিক্তর্র জনয্ 2,37,4৯6 পৃষ্ঠা নিথ (iেমজ) স্কয্ান করা হেয়েছ । 
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ছয় বছেরর িডিজটাiেজশন কায র্কর্েমর পিরসংখয্ান: 
 

aথ র্বছর িডিজটাiেজশনকৃত নিথ/তথয্ (iেমজ) 
3127-3128 2,34,942 পৃষ্ঠা
3128-3129 2,37,3৯1 পৃষ্ঠা
3129-312৯ 2,45,6৯3 পৃষ্ঠা
312৯-3131 2,17,638 পৃষ্ঠা
3131-3132 2,53,৯89 পৃষ্ঠা
3132-3133 2,37,4৯6 পৃষ্ঠা

 
আরকাiভাল েরকড র্স িকর্য়াকরণ 
 

সংগৃহীত নিথপ  ৈবজ্ঞািনক uপােয় সংরক্ষেণর uেদ্দেশয্ িবিভন্ন পদ্ধিতেত িকর্য়াকরেণর কায র্কর্ম aবয্াহত আেছ। 
সংরক্ষণাগাের সংগৃহীত িবিভন্ন েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুমসহ িবিভন্ন সরকাির িতষ্ঠান েথেক সংগৃহীত 
নিথপ সমূেহর মেধয্ 51,368 ভিলuম/বািন্ডল/ফাiল নিথর সামিগর্ক িকর্য়াকরণপূব র্ক (পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন, ে িণকরণ, 
বণ র্নাকরণ, তািলকাকরণ, কয্াটালিগং iতয্ািদ)  সংরক্ষণাগাের স্থায়ীভােব সংরক্ষণ করা হেয়েছ ।   
 
আরকাiভাল েরকড র্স ব ধাi o েমরামত 
 

আবহাoয়া o জলবায়ু, াকৃিতক দুেয র্াগ, কাগেজর aম্লতা eবং আ তা o তাপমা াজিনত কারেণ নিথপ  দুব র্ল হেয় 
যায় । eজনয্ িনয়িমত আরকাiভাল সামগর্ী ব ধাi, েমরামত o পিরেশাধন করা হেচ্ছ । 3132-3133 aথ র্বছের 
িনেম্নাক্ত কায র্াবিল সম্পাদন করা হেয়েছ : 
 
 

কর্িমক নং ব ধাi o েমরামত
1.  642 ভিলuম

 

 
পরামশ র্ েসবা 
জাতীয় আরকাiভেসর কায র্াবিলর মেধয্ aনয্তম eকিট কাজ হেলা িবিভন্ন সরকাির, েবসরকাির, আধাসরকাির o 
সব্ায়তব্শািসত eবং েবসরকাির িতষ্ঠানেক আরকাiভস িতষ্ঠা o নিথপ  সংরক্ষণ িবষেয় পরামশ র্ েসবা দান করা। 
e কায র্কর্েমর আoতায় গত aথ র্বছের িনম্নলিখত 16 িট িতষ্ঠান/কায র্ালয়েক পরামশ র্ েসবা দান করা হয়- 
 

 
 
 

  
 মাননীয় রা পিতর কাযালয়র্  
 বাংলােদশ পুিলশ েস্পশাল াঞ্চ  
 বাংলােদশ পুিলশ িস আi িড 
 UNESCO জাতীয় কিমশন 
 গণেযাগােযাগ aিধদপ্তর 
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5.3 জাতীয় গর্ন্থাগােরর কম র্কাণ্ড 
 

পাঠক, গেবষণা o েরফােরন্স েসবা  
3132-3133 aথ র্বছের 26,626 জন পাঠক, গেবষক, তথয্ানুসন্ধানকারী জাতীয় গর্ন্থাগার েথেক তথয্, গেবষণা o 
েরফােরন্স  েসবা গর্হণ কেরন । e সম্পিকর্ত পিরসংখয্ািনক তথয্ িনম্নরূপ:  

 

কর্িমক নং েসবার নাম সংখয্া
1.  পাঠকেসবা o তথয্েসবা 26,626 জন

                                                                 েমাট  26,626 জন 
 
বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (APA) 3132-33 aনুযায়ী গেবষণা, েরফােরন্স o পাঠক েসবার লক্ষয্মা া িছল 21,861 
জন। aিজর্ত হেয়েছ 26,626 জন, যা লক্ষয্মা ার 255.44%। aথ র্াৎ লক্ষয্মা ার েচেয় 55.44% বা 5,876 জন েবিশ 
সংখয্ক গেবষক/পাঠেকর আগমন ঘেটেছ। 

 
ছয় বছেরর পাঠসুিবধা/েরফােরন্স েসবার পিরসংখয্ান: 

aথ র্বছর পাঠসুিবধা/েরফােরন্স েসবাগর্হীতা 
3127-3128 31,৯47 বয্িক্ত/সংস্থা 
3128-3129 38,461 বয্িক্ত/সংস্থা 
3129-312৯ 37,65৯ বয্িক্ত/সংস্থা 
312৯-3131 32,342 বয্িক্ত/সংস্থা 
3131-3132 9,৯51 বয্িক্ত/সংস্থা
3132-3133 26,626 বয্িক্ত/সংস্থা 

 
নতুন কাশনা সংগর্হ 
 

বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগার িনজসব্ uেদয্ােগ, aথ র্ায়েন eবং বাংলােদশ কিপরাiট আiন, 3111 (সংেশািধত-3116) 
eর আoতায় েদেশ কািশত েমৗিলক o সৃজনশীল পুস্তক সংগর্হ o সংরক্ষণ কের। কিপরাiট আiন aনুযায়ী েদেশ 
কািশত পুস্তেকর 12 (eক) কিপ জাতীয় গর্ন্থাগাের জমা দান বাধয্তামূলক। eর আoতায় 3132-33 aথ র্বছের েমাট 

7,229 িট নতুন কাশনা সামগর্ী সংগর্হ করা হেয়েছ। e aথ র্বছের APA-েত নতুন o েমৗিলক কাশনা সংগর্েহর 
লক্ষয্মা া িছল 6,611িট। aথ র্াৎ লক্ষয্মা ার েচেয় 729িট বা 22.35% েবশী সংগর্হ করা হেয়েছ।  
 
 

ছয় বছেরর কিপরাiট সংগর্েহর পিরসংখয্ান : 
aথ র্বছর কাশনার সংখয্া 

3127-3128 8৯29 িট
3128-3129 9833 িট
3129-312৯ 9,127 িট
312৯-3131 7,973 িট
3131-3132 6,546 িট
3132-3133 7,229 িট
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বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ (BNB) কাশ 
বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগাের েতয্ক বছর িবিভন্ন ধরেণর বi-পুস্তক/গর্ন্থ সংগর্হ করা হয় eবং সংগৃহীত পুস্তকািদর 
সমনব্েয় সংগর্েহর জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ ণয়ন, কাশ, িবতরণ eবং eগুেলার স্থায়ী সংরক্ষণ িনিশ্চত করা করা হয়। eিট 
জাতীয় গর্ন্থাগােরর েমৗিলক দািয়তব্। 
 

iিতমেধয্ 312৯ সােল বাংলােদেশ কািশত o জাতীয় গর্ন্থাগার কতৃর্ক সংগৃহীত পুস্তকািদর গর্ন্থপিঞ্জগত তথয্ািদর 
সমনব্েয় বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ-312৯ কাশ সম্পন্ন হেয়েছ। eছাড়াo বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ-3131 
েয়াজনীয় কায র্কর্ম েশেষ িবিজ ে েস মু েণর aেপক্ষায় রেয়েছ। eছাড়া বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ-3132 eর ণয়ন 
কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। 
 
বi o প -পি কার িডিজটাল কয্াটালগ 
বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগাের সংগৃহীত o সংরিক্ষত গর্ন্থ/পুস্তেকর তথয্াবলী KOHA Integrated Library 
Management সফটoয়য্াের সংরক্ষণ কের। e aথ র্বছের e িতেবদন নয়নকাল পয র্ন্ত 26,775িটর তথয্-
uপাত্ত/ডাটা eি  করা হেয়েছ, যিদo বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত (APA) 3132-33 aনুযায়ী তথয্সামগর্ী ডাটা eি র 
লক্ষয্মা া িছল 8611িট। e িহেসেব তথয্-ধারণ লক্ষয্মা ার েচেয় 219.96% বা 9,275িট েবিশ ডাটা eি  করা 
হেয়েছ। মূলত eকিট কর্াশ ে াগর্ােমর মাধয্েম সকল বয্াকলক দূর করার কায র্কর্ম বাস্তায়েনর কারেণ লক্ষয্মা ার েচেয় 
aিধক ডাটা eি  সম্পন্ন হেয়েছ। 

 
ছয় বছেরর তথয্ সামগর্ীর aেটােমশন পিরসংখয্ান: 

 

aথ র্বছর ডাটা eি
3127-3128 21248 িট
3128-3129 21666 িট
3129-312৯ 9,233 িট
312৯-3131 9,928 িট
3131-3132 24,643 িট
3132-3133 26,775 িট

 
িডিজটাiেজশন 
তথয্সামগর্ীর দীঘ র্স্থায়ী সংরক্ষণ eবং aনলাiন তথয্ o গেবষণা েসবাদােনর লেক্ষয্ 3132-3133 aথ র্বছের জাতীয় 
গর্ন্থাগােরর েমাট  2,53,1৯৯ পৃষ্ঠার তথয্সামগর্ী িডিজটাiজড করা হেয়েছ । 
 

ছয় বছেরর িডিজটাiেজশন কায র্কর্েমর পিরসংখয্ান : 
aথ র্বছর সংখয্া (পৃষ্ঠা/iেমজ) 

3127-3128 236814
3128-3129 2,43,729
3129-312৯ 2,46,929
312৯-3131 2,22,৯৯2
3131-3132 2,25,612
3132-3133 2,53,1৯৯
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ISBN দান 
বাংলােদেশ গর্ন্থ কােশর েক্ষে  েলখক o কাশকেদরেক ISBN দান কের বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগার। েলখক o 
কাশকেদরেক কািশতবয্ বiেয়র জনয্ 3132-3133 aথ র্বছের েমাট ৯,733িট ISBN দান করা হেয়েছ । বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত (APA) 3132-3133 aনুযায়ী ISBN দােনর লক্ষয্মা া িছল 7111িট। লক্ষয্মা ার েচেয় 
4,733িট বা 71.48% েবিশ ISBN দান করা হেয়েছ। 
 

ছয় বছেরর বরাদ্দকৃত ISBN eর পিরসংখয্ান: 
aথ র্বছর সংখয্া

3127-3128 8৯29 িট
3128-3129 9833 িট
3129-312৯ 9,951 িট
312৯-3131 9,169 িট
3131-3132 8,184 িট
3132-3133 ৯,733িট

 
aনলাiন পাবিলক aয্াকেসস কয্াটালগ (OPAC)  
oেয়বসাiেট েবশ কের েকাহা সফটoয়য্াের eি কৃত তথয্সামগর্ীর aনলাiন কয্াটালগ েদখা েযেত পাের। eছাড়া েকu 
চাiেলi aফলাiেন জাতীয় গর্ন্থাগার সম্পর্েক িবস্তািরত তথয্ জানেত পারেবন। জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ-3124 সংখয্া েথেক 
েকাহা সফটoয়য্ােরর মাধয্েম িববিলoগর্ািফক ডাটা eি  হেচ্ছ। ফেল জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ-3124 সংখয্া েথেক কিপরাiট 
আiেন সংগৃহীত পুস্তকািদ eবং ব ধাiকৃত ভিলuম পি কা তথয্ািদ aফলাiেনo েদখা যােচ্ছ । iেতামেধয্i 312৯ সাল 
পয র্ন্ত কিপরাiট আiেন সংগৃহীত পুস্তকািদর গর্ন্থপিঞ্জগত তথয্ািদর ডাটা eি  সম্পন্ন হেয়েছ।  
 
নতুন বi কর্য় 
3132-33 aথ র্বছের aিধদপ্তেরর িনজসব্ aেথ র্ গেবষণাধম  েদিশ-িবেদিশ িবিভন্ন কয্াটাগিরর েমাট 39িট iংেরজী o 
2৯5িট বাংলা নতুন বi/গর্ন্থ েমাট 94,497/- (িতরািশ হাজার িতনশত িছয়ািশ) টাকা মূলয্মােন কর্য় করা হেয়েছ, যা 
জাতীয় গর্ন্থাগােরর সংগর্হশালায় সংরিক্ষত আেছ। 
 
পিরদশ র্ন  
তেথয্র েয়াজেন গেবষক, িশক্ষক-িশক্ষাথ সহ িবিভন্ন ে িণ-েপশার মানুষ জাতীয় গর্ন্থাগার  পিরদশ র্ন কেরন। eছাড়া 
গর্ন্থাগার ভবেনর ৈশিল্পক স্থাপতয্ েদখেত েদিশ-িবেদিশ স্থাপতয্িবদয্ার িশক্ষাথ , গুণীজন eবং পয র্টকগণ পিরদশ র্েন 
আেসন। 3132-3133 aথ র্বছের eরূপ 286জন বয্িক্ত জাতীয় গর্ন্থাগার পিরদশ র্ন কেরন। 
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মণ o সেচতনতা বৃিদ্ধ 
কিপরাiট আiেন জাতীয় গর্ন্থাগাের কাশনা জমাদান, ISBN, জাতীয় গর্ন্থাগার o aিধদপ্তেরর েসবা কায র্কর্ম সম্পেকর্ 
েস্টকেহাল্ডারেদর সেঙ্গ মতিবিনময় সভা o সেচতেনতা ৈতিরর লেক্ষয্ িবিভন্ন েজলা মণ করা হেয় থােক। িকন্তু 
ৈবিশব্ক মহামাির েকািভড-2৯ eর কারেণ গত aথ র্বছের েকােনা েজলা মণ করা সম্ভব হয়িন।  
 

 

ব ধাi o েমরামত 

জাতীয় গর্ন্থাগাের সংগৃহীত o সংরিক্ষত িবিভন্ন পুরাতন বi, প পি কা, েগেজট o aনয্ানয্ সামগর্ী aেনক সময় ভঙ্গুর, 
দুব র্ল o পুনঃসংরক্ষণেযাগয্ হেয় পেড়। ফেল েসগুেলা পুনঃসংরক্ষণ বা ব ধাi করেত হয়। 3132-3133 aথ র্বছের 
eরূপ ব ধাi সম্পন্ন করা হেয়েছ, যা িনম্নরুপ- 

কর্িমক নং   ব ধাi o েমরামত সংখয্া/ভিলuম মন্তবয্
1.  বi, েগেজট o সংবাদপ  ব ধাi 616 ভিলuম  
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েপশাগত িশক্ষণ 
 
(ক) আরকাiভস বয্বস্থাপনা িবষেয়  িশক্ষণ   
 

3132-3133 aথ র্বছের সরকাির কম র্কতর্া, আরকাiভস িবেশষজ্ঞ, িবশব্িবদয্ালয় aধয্াপক কতৃর্ক সরকােরর িবিভন্ন 
ম ণালয়/িবভাগ, aিধদপ্তর, দপ্তর, পিরদপ্তর, সংস্থা, িতষ্ঠান eবং িবিভন্ন েজলা শাসেনর েরকড র্রুেম কম র্রত সংিশ্লষ্ট 
জনবলেক ‘‘aয্াডভান্সড আরকাiভাল েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট’’ শীষ র্ক 21িদন বয্াপী eকিট িশক্ষণ দান করা হেয়েছ ।  
 

 

কর্িমক নং িশক্ষেণর িশেরানাম িশক্ষেণর েময়াদ aংশগর্হণকারীর সংখয্া
2। ‘‘aয্াডভান্সড আরকাiভাল     

    েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট’’ 
21ম বয্াচ

2৯-41 িডেসমব্র 3132 
41 জন

3। ‘‘aয্াডভান্সড আরকাiভাল   
   েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট’’ 

22তম বয্াচ
3৯ েম - 19 জুন 3133 

32 জন

 সব র্েমাট 62 জন
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21ম বয্ােচ aংশগর্হণকারীেদর নােমর তািলকা :  
কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
12. জনাব সােহদা েবগম 

বয্িক্তগত কম র্কতর্া 
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 

13. জনাব েমাহাম্মদ শামছুল আলম 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 

03. জনাব ফােতমা আক্তার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা o াণ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

04. খান মুহাঃ হারুন-aর-রিশদ 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

যুব o কর্ীড়া ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

eয্াডভান্সড আরকাiভাল েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট েকাস র্ (21ম বয্াচ) e 
aংশগর্হণকারীেদর সেঙ্গ মহাপিরচালক o aনয্ানয্ কম র্কতর্াবৃন্দ। 

eয্াডভান্সড আরকাiভাল েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট েকাস র্ (22তম বয্াচ) e 
aংশগর্হণকারীেদর সেঙ্গ মহাপিরচালক o aনয্ানয্ কম র্কতর্াবৃন্দ। 
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05. জনাব তামান্না জাহান তানু 

শাসিনক কম র্কতর্া 
পল্লী uন্নয়ন o সমবায় িবভাগ 
স্থানীয় সরকার, পল্লী uন্নয়ন o সমবায় ম ণালয় 

17. জনাব জািহদুল iসলাম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

েরলপথ ম ণালয়
আব্দুল গিণ েরাড, ঢাকা।  

07. জনাব েমাঃ হুমায়ন খািলদ 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

19. জনাব েমাঃ আবু আলম খান 
শাসিনক কম র্কতর্া 

মাধয্িমক o uচ্চ িশক্ষা িবভাগ 
িশক্ষা ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

09. জনাব েমাঃ মাহাবুব েহােসন 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন িবভাগ
পিরকল্পনা ম ণালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।  

10. জনাব মুহাম্মদ তাজুল iসলাম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

বাংলােদশ েবতার
আগারগo, ঢাকা।  

22. জনাব েমাহাম্মদ হািলমুজ্জামান তরফদার
শাসিনক কম র্কতর্া 

মি পিরষদ িবভাগ
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

12. জনাব েমাঃ কামরুজ্জামান সরকার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

িতরক্ষা ম ণালয়
গণভবন কমেপ্লক্স, ঢাকা।  

13. জনাব েমাহাম্মদ iuসুফ 
শাসিনক কম র্কতর্া 

িতরক্ষা ম ণালয়
গণভবন কমেপ্লক্স, ঢাকা। 

14. জনাব েমাহাম্মদ িমজানুর রহমান 
শাসিনক কম র্কতর্া 

বািণজয্ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

26. জনাব নূর েমাহাম্মদ 
শাসিনক কম র্কতর্া 

পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ন ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

27. জনাব েমাঃ আব্দুল আলীম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।  

17. েবগম তাসিলমা আক্তার 
শাসিনক কম র্কতর্া 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

18. জনাব েমাশতাক আহমদ 
লাiে িরয়ান 

বাংলােদশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) 
ঢাকা। 

19. জনাব েমাঃ মিশuল আলম গাজী 
শাসিনক কম র্কতর্া 

ভূিম ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

20. জনাব মঞ্জু  েদবী
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

জন শাসন ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

21. েবগম কামরুন নাহার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

জন শাসন ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

33. জনাব e েক eম ৈতেয়বুর রহমান 
শাসিনক কম র্কতর্া 

পািন সম্পদ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

34. েমাছাঃ নূরুন্নাহার আক্তার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

ম o কম র্সংস্থান ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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35. জনাব েমাহাম্মদ মাহ্ বুবুর রহমান ভূঞঁা

শাসিনক কম র্কতর্া 
aথ র্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

36. জনাব েমাহাম্মদ iয়ািছন েফরেদৗস
শাসিনক কম র্কতর্া 

জনিনরাপত্তা িবভাগ, সব্রা  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

37. জনাব মাহমুদা খাতুন 
শাসিনক কম র্কতর্া 

কৃিষ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

27. জনাব জান্নাতুল েফরেদৗস 
শাসিনক কম র্কতর্া 

সুরক্ষা েসবা িবভাগ, সব্রা  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

39. জনাব আবুল হােসম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

ডাক o েটিলেযাগােযাগ িবভাগ 
ডাক, েটিলেযাগােযাগ o তথয্ যুিক্ত ম ণালয় 

29. জনাব শারিমন আক্তার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা o াণ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

41. জনাব ফরহাদ েহােসন 
শাসিনক কম র্কতর্া 

পিরকল্পনা িবভাগ, পিরকল্পনা ম ণালয়
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা।  

 
 
22তম বয্ােচর িশক্ষণাথ েদর নােমর তািলকা :  
কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
12. জনাব েমাঃ জািহদ হাসান 

শাসিনক কম র্কতর্া 
িবদুয্ৎ িবভাগ
িবদুয্ৎ, জব্ালািন o খিনজ সম্পদ ম ণালয় 

13. জনাব েমাঃ মহিসন ফরাজী 
শাসিনক কম র্কতর্া 

বাংলােদশ েবতার, আগারগ o 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

03. জনাব েমাহাম্মদ রােসল খান 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

পিরেবশ, বন o জলবায়ু পিরবতর্ন ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

04. জনাব েমাঃ নজরুল iসলাম 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

05. জনাব েমাঃ জামাল uিদ্দন 
শাসিনক কম র্কতর্া 

সমাজকলয্াণ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

17. জনাব iমরান েহােসন 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

ডাক o েটিলেযাগােযাগ িবভাগ  
ডাক, েটিলেযাগােযাগ o তথয্ যুিক্ত ম ণালয়  

07. জনাব রােবয়া আক্তার 
শাসিনক কম র্কতর্া 

সুরক্ষা েসবা িবভাগ, সব্রা  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

19. জনাব েমাঃ শহীদুল iসলাম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

সুরক্ষা েসবা িবভাগ
সব্রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

09. জনাব ফারজানা আক্তার 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

সুরক্ষা েসবা িবভাগ
সব্রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

10. জনাব মুহাম্মাদ জািহদুল iসলাম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

জনিনরাপত্তা িবভাগ
সব্রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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22. জনাব খািদজা আক্তার 

শাসিনক কম র্কতর্া 
ম o কম র্সংস্থান ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

12. জনাব মুহাম্মদ iিলয়াস uিদ্দন 
গেবষণা aনুসন্ধানী 

পিরকল্পনা িবভাগ, পিরকল্পনা ম ণালয়
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

13. জনাব েমাঃ মিনরুল iসলাম 
শাসিনক কম র্কতর্া 

িশল্প ম ণালয়
৯2, মিতিঝল, বা/e, ঢাকা। 

14. জনাব হাবীবা েবগম 
শাসিনক কম র্কতর্া  

িশল্প ম ণালয়
৯2, মিতিঝল, বা/e,ঢাকা। 

26. জনাব মিজর্না আক্তার 
শাসিনক কম র্কতর্া  

িশল্প ম ণালয়
৯2, মিতিঝল, বা/e, ঢাকা। 

27. জনাব েমাঃ আব্দুল হান্নান 
শাসিনক কম র্কতর্া 

সব্াস্থয্ েসবা িবভাগ, সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

17. জনাব েমাঃ আবুল কালাম আজাদ 
বয্িক্তগত কম র্কতর্া 

েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ 
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক ম ণালয়  

18. জনাব খুিজস্তা রুবাiয়াত 
িসিনয়র েটকিনকয্াল eিসসেটন্ট (আরকাiভস) 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর, ঢাকা।

19. জনাব েরািজফা আক্তার 
লাiে ির eণ্ড আরকাiভস iনচাজর্ 

খাজা iuনুস আলী িবশব্িবদয্ালয় 
িসরাজগঞ্জ। 

20. জনাব েমাঃ আiনুল হক 
লাiে িরয়ান 

বাংলােদশ সুগাকর্প গেবষণা iনিস্টিটuট
পাবনা। 

21. জনাব েমাঃ জুেয়ল রানা 
লাiে ির eিসসটয্ান্ট কাম টাiিপষ্ট 

বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা o দূর aনুধাবন িতষ্ঠান 
(স্পারেসা) 
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 (খ) গর্ন্থাগার িশক্ষণ 
িবিভন্ন সরকাির েবসরকাির িতষ্ঠােন কম র্রত গর্ন্থাগার েপশাজীবীেদর দক্ষতা বৃিদ্ধ o আধুিনক গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনা 
সম্পেকর্ হােত কলেম িশক্ষণ দান করা হয় । e aথ র্বছের দু’িট বয্ােচর িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। 
 

কর্িমক 
নং 

িশক্ষেণর িশেরানাম িশক্ষেণর েময়াদ aংশগর্হণকারীর সংখয্া

2. ‘‘িডিজটাল/আধুিনক গর্ন্থাগার 
বয্বস্থাপনা িবষয়ক েবিসক েকাস র্’’ 

21ম বয্াচ
2৯-41িডেসমব্র/3132 

35 জন

 ‘‘িডিজটাল/আধুিনক গর্ন্থাগার 
বয্বস্থাপনা িবষয়ক েবিসক েকাস র্’’  

22তম বয্াচ
3৯ েম-19 জুন/3133) 

36 জন

েমাট 5৯ জন
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21ম বয্ােচর িশক্ষণাথ েদর নােমর তািলকা :  
কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
12. জনাব শামীমা হক 

লাiে িরয়ান 
রাজশাহী সরকাির মেডল স্কুল eণ্ড কেলজ
রাজশাহী। 

13. জনাব েমাঃ আব্দুল কিরম 
সহকারী লাiে িরয়ান-কাম-কয্াটাগলার 

িপিটআi
জামালপুর 

14. জনাব সালমা খাতুন 
সহকারী গর্ন্থাগািরক-কাম-কয্াটাগলার 

বিরশাল পিলেটকিনক iনিস্টিটuট 
বিরশাল। 

15. জনাব েমাঃ iমিতয়াজ েহােসন 
গর্ন্থাগার সহকারী 

পরমাণু শিক্ত গেবষণা িতষ্ঠান 
সাভার, ঢাকা।  

16. জনাব সব্পন কুমার িবশব্াস 
গর্ন্থাগািরক (চলিত দািয়তব্) 

যেশার িবজ্ঞান o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয়
যেশার। 

আধুিনক গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনা শীষ র্ক েকাস র্ (21ম বয্াচ) e 
aংশগর্হণকারীেদর সেঙ্গ মহাপিরচালক o aনয্ানয্ কম র্কতর্াবৃন্দ। 

আধুিনক গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনা শীষ র্ক েকাস র্ (22তম বয্াচ) e 
aংশগর্হণকারীেদর সেঙ্গ মহাপিরচালক o aনয্ানয্ কম র্কতর্াবৃন্দ। 
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কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
17. জনাব জয়নাল আেবদীন 

লাiে িরয়ান 
িকেশারগঞ্জ পিলেটকিনক iনিস্টিটuট 
িকেশারগঞ্জ। 

18. জনাব েমাঃ আব্দুল আিলম 
কয্াটালগার 

বাংলােদশ েবতার
আগারগo, ঢাকা।  

19. জনাব েহলাল uদ্দীন 
ডকুেমন্টশন aিফসার 

েনায়াখালী িবজ্ঞান o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয়
েনায়াখালী। 

1৯. জনাব েমাঃ ঈদ-ঈ-আিমন 
সহকারী লাiে িরয়ান 

কয্ান্টনেমন্ট পাবিলক স্কুল o কেলজ 
রংপুর। 

21. জনাব েমাহাম্মদ েশায়ােয়ব 
সহকারী লাiে িরয়ান-কাম-কয্াটালগার 

মুিমনুিন্নসা সরকাির মিহলা কেলজ 
ময়মনিসংহ। 

22. জনাব েমাঃ শিফকুল আলম 
লাiে িরয়ান 

ময়মনিসংহ পিলেটকিনক iনিস্টিটuট 
ময়মনিসংহ। 

23. জনাব e, েক, eম, iিলয়াস কবীর 
িসিনয়র লাiে ির eিসসেটন্ট 

েশেরবাংলা কৃিষ িবশব্িবদয্ালয় 
ঢাকা।  

24. জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
সহকারী বয্বস্থাপক 

িনuিক্লয়ার পাoয়ার প্লান্ট েকাম্পানী বাংলােদশ 
িলিমেটড, িবজ্ঞান o যুিক্ত ম ণালয়। 

25. জনাব uৎপল কুমার দাস 
গর্ন্থাগািরক 

ক্ষু  নৃ-েগাষ্ঠীর কালচারাল eকােডিম 
িবিরিশির, েন েকাণা। 

26. জনাব েমাঃ eহসানুল 
কয্াটালগার 

কািরগির o মা াসা িশক্ষা িবভাগ 
িশক্ষা ম ণালয় 

27. জনাব নাজমুন নাহার 
uপ-গর্ন্থাগািরক 

খাজা iuনুস আলী েমিডেকল কেলজ 
িসরাজগঞ্জ। 

28. জনাব পিরমল কুমার িবশব্াস 
সহকারী লাiে িরয়ান-কাম-কয্াটালগার 

ঢাকা কেলজ
ঢাকা।  

29. জনাব িনলুফা সুলতানা 
িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া 

মৎসয্ aিধদপ্তর 
রমনা, ঢাকা।  

2৯. জনাব েমাঃ তিরকুল iসলাম 
কয্াটালগার 

বাংলােদশ সিচবালয় েক ীয় গর্ন্থাগার 
জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

31. জনাব েজড. eম. তানিজলুর রহমান
কয্াটালগার 

বাংলােদশ সিচবালয় েক ীয় গর্ন্থাগার 
জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা। 

32. জনাব েমাঃ শাহজান আলী 
সহকারী গর্ন্থাগািরক 

জািমরা কেলজ
রাজশাহী। 

33. জনাব নূরুদ্দীন জােহদ 
সহকারী লাiে িরয়ান-কাম-কয্াটালগার 

সরকাির কমাস র্ কেলজ, চট্টগর্াম। 

34. জনাব েমাঃ শািহনুর রহমান 
uপ-গর্ন্থাগািরক 

খাজা iuনুস আলী িবশব্িবদয্ালয় 
িসরাজগঞ্জ। 

35. জনাব মুহাম্মদ আলমগীর েহাসাiন 
লাiে িরয়ান 

টাঙ্গাiল পিলেটকিনক iনিস্টিটuট 
টাঙ্গাiল 
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22তম বয্ােচর িশক্ষণাথ েদর নােমর তািলকা :  
কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
12. জনাব েমাঃ ফারুক আব্দুল্লাহ 

লাiে িরয়ান 
নােচাল েটকিনকয্াল স্কুল o কেলজ 
চ পাiনবাবগঞ্জ। 

13. জনাব সু ত কুমার কম র্কার 
লাiে িরয়ান 

সালথা েটকিনকয্াল স্কুল o কেলজ 
ফিরদপুর। 

14. জনাব শিহদুল্লাহ 
ডকুেমেন্টশন aিফসার 

খাদয্ ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

15. জনাব েমাঃ আক্তার েহােসন 
গর্ন্থাগািরক 

সরকাির মাiেকল মধুসূদন কেলজ 
যেশার। 

16. জনাব েমাহাম্মদ ঈমাম েহােসন 
লাiে িরয়ান 

চরফয্াসন সরকাির কেলজ  
েভালা। 

17. জনাব েমাঃ মাসুম আলী 
লাiে িরয়ান 

চারঘাট সরকাির েটকিনকয্াল স্কুল eণ্ড কেলজ
রাজশাহী। 

18. জনাব নূর েমাহাম্মদ নেভল 
লাiে িরয়ান 

টাঙ্গাiল েটকিনকয্াল স্কুল eণ্ড কেলজ
টাঙ্গাiল। 

19. জনাব ৈসয়দ েমাকােম্মল আলী 
সহকারী িশক্ষক (গর্ন্থাগার o তথয্ িবজ্ঞান) 

িটলাগo আিজজুেন্নছা uচ্চ িবদয্ালয় 
েমৗলভীবাজার। 

1৯. জনাব iসরাত জাহান 
লাiে িরয়ান 

জীবননগর েটকিনকয্াল স্কুল o কেলজ
চুয়াডাঙ্গা। 

21. জনাব হাসমত আলী 
লাiে িরয়ান 

সরকাির েটকিনকয্াল স্কুল eণ্ড কেলজ
কুিড়গর্াম। 

22. জনাব সাজ্জাদ iবেন আব্দুল হক 
সহকারী লাiে িরয়ান 

জনসব্াস্থয্ পুিষ্ট িতষ্ঠান 
মহাখালী, ঢাকা।  
 

23. জনাব oয়ািহদা আক্তার 
কয্াটালগার 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
ঢাকা।  

24. জনাব সাঈদা েবগম 
গর্ন্থাগার সহকারী 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
ঢাকা। 

25. জনাব েশখ ফিরদ 
লাiে িরয়ান 

হাজীগঞ্জ েটকিনকয্াল স্কুল o কেলজ 
চ দপুর। 

26. জনাব জান্নাতুল েফরেদৗস 
সহকারী পিরচালক 

iসলািমক ফাuেন্ডশন েক ীয় লাiে ির
ঢাকা।  

27. জনাব েমাঃ েসাহাগ 
কয্াটালগার 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ 
ঢাকা।  

28. জনাব েমাঃ আলাuিদ্দন 
লাiে িরয়ান 

বাংলােদশ েবতার
আগারগo, ঢাকা।  

29. জনাব েমাঃ রিবuল আলম 
সহকারী লাiে িরয়ান 

েক ীয় গর্ন্থাগার
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
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কর্.নং নাম o পদবী  aিফেসর নাম 
2৯. জনাব েমাঃ হািববুর রহমান 

কয্াটালগার 
েক ীয় গর্ন্থাগার
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

31. জনাব তামান্না আফিরন 
সহকারী লাiে িরয়ান-কাম-কয্াটালগার 

িপিটআi, মুিন্সগঞ্জ।

32. জনাব েমাঃ আেতায়ার রহমান 
কয্াটালগার 

ময়মনিসংহ iিঞ্জিনয়ািরং কেলজ 
ময়মনিসংহ। 

33. জনাব েমাঃ রিবuল ধান 
লাiে িরয়ান 

বািরন্দা েমিডেকল কেলজ 
রাজশাহী। 

34. জনাব েমাঃ আবুল হাসান 
লাiে িরয়ান 

েনকটার, বগুড়া।

35. জনাব মাহমুদা খানম 
সহকারী গর্ন্থাগািরক কাম কয্াটালগার 

সরকাির শহীদ েসাহরাoয়াদী কেলজ 
ঢাকা।  

36. জনাব েমাঃ সািবব্র েহােসন 
লাiে িরয়ান 

শয্ামনগর েটকিনকয্াল স্কুল o কেলজ 
সাতক্ষীরা। 
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িবিবধ িবষয় 
 

শৃঙ্খলা/িবভাগীয় মামলা  
 

aিধদপ্তেরর িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত মামলা 

ম ণালয়/aিধদপ্তেরর 
িবরুেদ্ধ দােয়রকৃত 
রীট মামলা 

uন্নয়ন কল্প  বাস্তবায়েনর 
েক্ষে  সরকােরর িবরুেদ্ধ 
দােয়রকৃত মামলার সংখয্া 

দােয়রকৃত 
েমাট মামলার 
সংখয্া 

িনষ্পিত্তকৃত 
েমাট মামলার 
সংখয্া 

aিনষ্পন্ন েমাট 
মামলার সংখয্া 

4িট            12 িট  5িট     12 িট      14 িট
 
 
শৃঙ্খলা/িবভাগীয় মামলা 
চাকির সংকর্ান্ত িবষেয় aিধদপ্তেরর দুiজন কম র্চারীর মামলা শাসিনক াবুয্নােল িবচারাধীন আেছ। e সংকর্ান্ত তথয্ 
িনম্নরূপঃ 
 
3132-33 aথ র্বছের aিধদপ্তের 
েমাট িবভাগীয় মামলার সংখয্া 

মামলার 
িবষয় 

িনষ্পিত্তকৃত 
মামলার সংখয্া 

aিনষ্পন্ন 
মামলা সংখয্া 

মামলার সব র্েশষ 
aবস্থা 

মন্তবয্

12 িট পদ স্থানান্তর 
সংকর্ান্ত 

- 12 িলভ টু আিপল 
চলমান 

 
 

 
 

iন্টারেনট েসবা 
aিধদপ্তেরর দুi ভবেনর পাঠক o গেবষকগণ িবনামূেলয্ Wi-Fi েনটoয়ােকর্র মাধয্েম েয়াজনীয় তথয্ aনুসন্ধান, 
iেমiল, াuিজং ভৃিত সুিবধা গর্হণ কের থােকন । 
 
 

আন্তজর্ািতক সংস্থার সেঙ্গ েপশাগত কায র্কর্ম 
International ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN iতয্ািদ সংস্থার সদসয্ িহেসেব তােদর সেঙ্গ 
েপশাগত কায র্কর্ম aবয্াহত আেছ eবং ISBN o IFLA eর বািষ র্ক চ দা দান করা হেয়েছ। eছাড়া জাতীয় 
আরকাiভস দুিট আন্তজর্ািতক সংস্থা যথাকর্েম International Council on Archives (ICA) eবং South West Asia 

Regional Branch of International Council on Archives (SWARBICA) eর সদসয্ িহেসেব েপশাগত দািয়তব্ 
পালন aবয্াহত েরেখেছ eবং ICA o SWARBICA eর বািষ র্ক চ দা দান করা হেয়েছ। 
 
aিধদপ্তেরর আiন  o িনেয়াগিবিধ 
 

‘বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস আiন, 3132’ পাশ হেয়েছ। eছাড়া জাতীয় গর্ন্থাগার আiন, 3133 ণয়ন কায র্কর্ম 
চলমান রেয়েছ। নবসৃষ্ট 52িট+6িট=57িট পদসহ aিধদপ্তেরর জনয্ aনুেমািদত েমাট 255িট পেদর সমনব্েয় 
িনেয়াগিবিধ ণয়নপূব র্ক জন শাসন ম ণালয় o েকিবেনট কিমিটর aনুেমাদেনর পর পরবত  কায র্কর্েমর জনয্ 
িপeসিসেত ে রণ করা হেয়েছ।  
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সাংগঠিনক কাঠােমা (িটoeণ্ডi) 
2৯94 সােল eনাম কিমিটর পর aিধদপ্তেরর েকােনা িটoeণ্ডi আপেগর্ড হয়িন। 2৯94 সােল 59িট পেদর িটoeণ্ডi 
aনুেমাদন হেয়েছ। পরবত েত aেনক পদ সৃিষ্ট হেয়েছ eবং সমেয়র েয়াজেন িবিভন্ন য পািত, গািড় o সরঞ্জামািদ 
কর্য় করা হেয়েছ। 3132-33 aথ র্বছের e সকল য পািত, গািড় o সরঞ্জামািদসহ 255িট পেদর সমনব্েয় aিধদপ্তেরর 
সাংগঠিনক কাঠােমা (িটoeণ্ডi) আপেগর্ডপূব র্ক aনুেমাদেনর িনিমত্ত জন শাসন ম ণালেয় ে রণ করা হেয়েছ, যা 
চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। 
 
aভয্ন্তরীণ িশক্ষণ  
i-ফাiিলং, নিথ িলখন o uপস্থাপন িকর্য়া, eিসআর aনুশাসনমালা, ছুিটিবিধ, িনয়িমত uপিস্থিত িবিধ, শৃংখলা o 
আিপল িবিধ, oেয়বসাiট সংেশাধন o হালনাগাদকরণ o বাধ i কায র্কর্ম iতয্ািদ িবষেয় েমাট 34 জনঘণ্টা aভয্ন্তরীণ 
িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। 

   

েসিমনার/oয়াকর্শপ 
আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস uপলেক্ষয্ Archives are you, জাতীয় কিব কাজী নজরুল iসলােমর 234তম 
জন্মবািষ র্কী uপলেক্ষয্ ‘জাতীয় কিবর জীবন o দশ র্ন o েলখনী’ শীষ র্ক েসিমনার, শহীদ িদবস o আন্তজর্ািতক 
মাতৃভাষা িদবস 3133 uপলেক্ষয্ েসিমনার eবং জাতীয় আরকাiভেসর নিথ সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম 
িবষয়ক কম র্শালা aনুিষ্ঠত হেয়েছ । 

 

aভয্ন্তরীণ েসিমনার/oয়াকর্শপ eর সংখয্া েসিমনার/oয়াকর্শেপ aংশগর্হণকারীর সংখয্া
18 িট 711 জন 

 
 

জাতীয় িদবস পালন/uদযাপন 
জাতীয় েশাক িদবস, মহান িবজয় িদবস, শহীদ িদবস o আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস, জাতীয় িশশু িদবস, মহান 
সব্াধীনতা o জাতীয় িদবসহ িতিট জাতীয় িদবস সরকােরর িনেদ র্শনানুযায়ী যথােযাগয্ ময র্াদায় পালন/uদযাপন করা 
হয়।  
 

 

আন্তজর্ািতক আরকাiভস সপ্তাহ uদযাপন 
আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস-3133 uপলেক্ষয্ আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর গত 1৯ জুন, 3133 তািরখ 
“Archives are you”শীষ র্ক িতপাদয্ িবষেয়র uপর eক েসিমনার আেয়াজন করা হয়। েসিমনাের ধান 
aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব েক eম খািলদ, eমিপ। িবেশষ 
aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব েমাঃ আবুল মনসুর। সভায় সভাপিততব্ কেরন 
আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক জনাব ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া। েসিমনাের মূল বন্ধ uপস্থাপন কেরন 
েফসর ড. শরীফ uিদ্দন আহেমদ, মূল বেন্ধর uপর 3জন আেলাচক আেলাচনায় aংশগর্হণ কেরন। eছাড়া 7i জুন 
আন্তজর্ািতক আরকাiভস সপ্তাহ uদযাপন uপলেক্ষয্ জাতীয় আরকাiভস ভবেনর নীচতলায় দু াপয্ আরকাiভাল 
ডকুেমন্টস eর সমনব্েয় সপ্তাহবয্াপী দশ র্নীর আেয়াজন করা হয়। ৯i জুন আরকাiভস িদবেসর াক্কােল েফস্টুন o 
েবলুন uিড়েয় িদবেসর uেদব্াধন করা হয়।    
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ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 
 
 aিধদপ্তেরর oেয়বসাiটিটেক তথয্সমৃদ্ধ েসবাবান্ধব oেয়বসাiেট রূপান্তর করা;                          
 বয্াকলেগর uত্তরণ ঘিটেয় জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জ িনয়িমত কাশ করা; 
 জাতীয় গর্ন্থাগার আiন ণয়ন করা; 
 aিধদপ্তেরর জনয্ েয়াজনীয় সংখয্ক েটকিনকয্াল পদ সৃজন; 
 নতুন পেদর সমনব্েয় িনেয়াগিবিধ ণয়নপূব র্ক শূনয্পদ পূরণ; 
  aনুেমািদত 255িট পদ eবং য পািত o গািড়র সমনব্েয় সাংগঠিনক কাঠেমা (িটoeন্ডi) aনুেমাদন;  
 আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তরেক KPI েজােনর aন্তভু র্ক্তকরণ; 
 জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগার eর তথয্সামগর্ীর aনলাiনিভিত্তক পূণ র্াঙ্গ ডাটােবজ ণয়ন করা; 
 eকিট পূণ র্াঙ্গ কেল্পর মাধয্েম aিধদপ্তেরর সামিগর্ক কম র্কাণ্ডেক aেটােমশন o িডিজটাiেজশন করা।  
 জাতীয় আরকাiভেসর সংগৃহীত সকল নিথপে র কয্াটালগ সম্পন্নকরণপূব র্ক বয্াকলগ দূরীকরণ। 
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aিধদপ্তেরর েসবা 
 

eক নজের জাতীয় আরকাiভেসর েসবাসমূহ 

 জাতীয় আরকাiভেস সংরিক্ষত ঐিতহািসক গুরুতব্পূণ র্ নিথপ  বয্বহােরর সুিবধা; 

 জাতীয় আরকাiভস পিরদশ র্ন o নেলজ েশয়ািরং eর সুেযাগ;   

 জাতীয় সংগর্হ িনেয় গেবষণা করার সুেযাগ; 
 জাতীয় আরকাiভস কতৃর্ক িবিভন্ন রা ীয় িদবেস আেয়াজন করা দশ র্নী গয্ালাির পিরদশ র্ন 

করার সুেযাগ; 

 জাতীয় আরকাiভেসর িবেশষািয়ত গর্ন্থাগার বয্বহােরর সুিবধা; 

 নিথ বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত েকান িবষেয় জাতীয় আরকাiভেসর পরামশ র্ গর্হেণর সুেযাগ; 
 গেবষণা বা aনয্ েকান েয়াজেন সরকাির নীিতমালা aনুযায়ী িনধ র্ািরত িফ-eর িবিনমেয় জাতীয় আরকাiভেস   

সংরিক্ষত  নিথপে র aনুিলিপ ািপ্তর সুিবধা; 
 িবিভন্ন সামািজক কায র্কর্েম জাতীয় আরকাiভেসর শীতাতপ িনয়ি ত aিডেটািরয়াম নীিতমালা aনুযায়ী 

িনধ র্ািরত ভাড়া দােনর মাধয্েম বয্বহােরর সুিবধা eবং 

 জাতীয় আরকাiভেস সংরিক্ষত সংবাদপ সমূহ বয্বহােরর সুিবধা।    
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eক নজের জাতীয় গর্ন্থাগােরর েসবাসমূহ 
  

বাংলােদেশ কািশত েমৗিলক o সৃজনশীল তথয্সামগর্ী জাতীয় গর্ন্থাগাের স্থায়ী  সংরক্ষেণর সুিবধা গর্হণ; 
 

বাংলােদেশ িবিভন্ন ভাষায় কািশত সৃজনশীল নতুন বi, প পি কা িবনামূেলয্ জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জর 
(National Bibliography) মাধয্েম েদশ-িবেদেশ  পিরিচত কের েতালার সুেযাগ; 

 
জাতীয় গর্ন্থাগাের কিপরাiট আiেন সংগৃহীত o স্থায়ীভােব সংরিক্ষত  বi, ময্াপ, প পি কা o তথয্সামগর্ী 
গেবষণা o েরফােরন্স কােজ বয্বহােরর সুিবধা; 

 
েদেশ কািশতবয্ সৃজনশীল কাশনার জনয্ ISBN ািপ্তর সুেযাগ; 

 
বেরণয্ বয্িক্ততব্ o িতষ্ঠান কতৃর্ক দত্ত পাণ্ডুিলিপসহ  দুল র্ভ o িবেশষ সংগর্হ (Rare & Special 

Collection) uত্তম aবস্থায় বয্বহােরর সুিবধা; 
 

বাংলােদেশর  সািহতয্,  িশল্প,  সংস্কৃিত,  কৃিষ্ট,  সভয্তা  eবং  জ্ঞানিভিত্তক  সমাজ  গঠন  o তথয্েসবা,   
েপশা সম্পিকর্ত িবষেয় েকান দশ র্নী, কম র্শালা, েসিমনার, িশক্ষণ   েকাস র্, আেলাচনা সভা, সেম্মলন 
iতয্ািদর জনয্ জাতীয় গর্ন্থাগােরর দশ র্নী গয্ালাির, শীতাতপ িনয়ি ত  aিডেটািরয়াম o ভবনাঙ্গন িনিদ র্ষ্ট 
িনয়ম েমেন বয্বহার সুেযাগ eবং 

 
aনলাiন পাবিলক aয্াকেসস কয্াটালগ েসবা।  
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 জাতীয় আরকাiভেসর িবেশষ সংগর্হসমূহ 

 
বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস েরকড র্ সংগর্হ পদ্ধিত 
আiন aনুযায়ী স্থায়ী মূলয্সম্পন্ন নিথপ  জাতীয় আরকাiভস সংগর্হ কের থােক। জাতীয় আরকাiভেসর 
সংরিক্ষত িবেশষ সংগর্হসমূহ িনেম্ন দত্ত হেলা :  

 
 েজলা েরকড র্স : জাতীয় আরকাiভেস পুরাতন 25িট েজলার 2871-2৯11 সােলর েজলা েরকড র্স 

সংরিক্ষত রেয়েছ। 
ি েন্টড িসিডংস/‘e’ িসিডংস: সরকার কতৃর্ক কািশত 296৯-2৯43 সােলর 68িট িবভােগর 
ি েন্টড িসিডংস/‘e’ িসিডংস জাতীয় আরকাiভেস সংরিক্ষত রেয়েছ। 

 uেডন বােন্ডল: সরকার কতৃর্ক কািশত সরকােরর িবিভন্ন িবভােগর 29৯৯-2৯71 সােলর ‘e’, ‘িব’ 
eবং ‘িস’ কয্াটাগিরর নিথ। 

 ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার েরকড র্স : ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার aিফেস িবভাগীয় কিমশনার কতৃর্ক 
সম্পািদত 29৯৯-2৯71 সােলর িবিভন্ন কম র্কােণ্ডর নিথপ । 

 চট্টগর্াম িবভাগীয় কিমশনার েরকড র্স : চট্টগর্াম িবভাগীয় কিমশনার aিফেস িবভাগীয় কিমশনার 
কতৃর্ক সম্পািদত 29৯৯-2৯71 সােলর িবিভন্ন কম র্কােণ্ডর নিথপ । 

 কােলক্টেরট েরকড র্স : েজলা ময্ািজে ট কতৃর্ক সম্পািদত 29৯৯-2৯71 সােলর িবিভন্ন কম র্কােণ্ডর 
নিথপ । 

 জাতীয় সংসেদর িবতকর্ িসিডংস : বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভেস জাতীয় সংসেদর িবিভন্ন 
aিধেবশেনর িবতকর্ িসিডংস সংরিক্ষত রেয়েছ । e কাশনাগুেলা জাতীয় সংসদ সিচবালয় েথেক 
সংগর্হ করা হেয়েছ। 

 েগেজট : সরকার কতৃর্ক কািশত 2943 সাল েথেক বতর্মান সমেয়র িবিভন্ন কয্াটাগিরর (কলকাতা, 
পািকস্তান, ঢাকা, বাংলােদশ, িকর্িমনাল, eডুেকশন, eক্স া aিড র্নাির iতয্ািদ) েগেজট সংরিক্ষত 
রেয়েছ । েগেজটগুেলা িবিভন্ন uৎস েথেক সংগর্হ করা হেয়েছ। 

 মানিচ  : জাতীয় আরকাiভেস 2889-2৯78 সােলর িবিভন্ন িবভাগ/ েজলা/ পরগণা iতয্ািদর ময্াপ 
সংরিক্ষত রেয়েছ। 

 মি পিরষদ িবভােগর নিথপ  : মি পিরষদ িবভােগর মি পিরষদ সভার কায র্প  িনয়িমত বাংলােদশ 
জাতীয় আরকাiভেস ে রণ কের থােক । 2৯82-2৯৯6 সােলর মি পিরষদ িবভােগর নিথপ  
সংরিক্ষত রেয়েছ। 

  ে স িক্লিপংস : ে স iনিস্টিটuট aব বাংলােদশ েথেক বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস িবিভন্ন 
িবষেয়র oপর ে স িক্লিপংস সংগর্হ কেরেছ । িবষয়িভিত্তক ে স িক্লিপংসগুেলা বাংলােদশ জাতীয় 
আরকাiভেস সংরিক্ষত রেয়েছ। 

 েপাট র্ েরকড র্ : চট্টগর্াম েপাট র্ aথিরিট েথেক বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস েপাট র্ সংিশ্লষ্ট নিথপ  
সংগর্হ কেরেছ। 

 নদী কিমশন : বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভেস নদী কিমশন েথেক সংগৃহীত িকছু নিথপ  সংরিক্ষত 
রেয়েছ। 

 ঢাকা কােলক্টেরট নিথপ  : ঢাকা কােলক্টেরট হেত সংগৃহীত নিথ (2892-2৯49সােলর) (েমৗজােনাট, 
ঢাকা েসেটলেমেন্ট স্টয্ািটিস্টক, গভটসাকুর্লার, মহলoয়ারী o েমৗজাoয়ারী েরিজস্টার, iংিলশ 
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করসপেন্ডন্ট, ঢাকা েসেটলেমন্ট িভেলজ স্টয্ািটিস্টক্স, েরিজস্টার aব পাoয়ার eটিন র্, করসপেন্ডট aব 
সােভ র্ িডপাট র্েমন্ট iতয্ািদ) 

 িসেলট িসিডংস : 2985-2৯59 সােলর িসেলট িসিডংস।  
 ময়মনিসংহ েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুম েথেক সংগৃহীত 2995-2৯7৯ সােলর নিথপ । 
 রংপুর কােলক্টেরট েথেক সংগৃহীত 288৯-2৯51 সােলর সরকাির কাশনা-েগেজট। 
 রাজশাহী েজলা কােলক্টেরট েথেক সংগৃহীত ময্াপ, নিথ eবং েগেজট। 
 েনায়াখালী েজলা েথেক সংগৃহীত নিথপ  । 
 বিরশাল েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুম েথেক সংগৃহীত 29৯৯-2৯83 সােলর নিথ eবং েগেজট। 
 যেশার েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুম েথেক সংগৃহীত 2983-2৯97 সােলর নিথপ । 
 ফিরদপুর েজলা কােলক্টেরট েরকড র্রুম েথেক সংগৃহীত নিথপ  । 
 রাজবাড়ী েজলা কােলক্টেরট েথেক সংগৃহীত 2983-2৯৯1 সােলর নিথপ । 
 সুনামগঞ্জ েজলা েথেক সংগৃহীত 2978-2৯৯4 সােলর নিথপ । 
 পাবনা েজলা কােলক্টেরট েথেক সংগৃহীত 2956-2৯87 সােলর নিথপ । 
 ঢাকা েজলা পিরষদ েথেক সংগৃহীত 2983-3111 সােলর নিথপ । 
 ঢাকা িসিট কেপ র্ােরশেনর 2985-2৯৯1 সােলর নিথপ । 
 নারায়ণগঞ্জ েপৗরসভার 2৯53-2৯96 সােলর নিথপ । 
 জন শাসন ম ণালেয়র 2৯84-2৯৯1 সােলর নিথপ । 
 সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র 2৯86-3116 সােলর নিথপ । 
 িশল্প ম ণালয় েথেক সংগৃহীত রানা প্লাজা o তাজিরন ফয্াশন গােম র্ন্টস সংিশ্লষ্ট নিথপ ।  
 কুিড়গর্াম েজলা েথেক সংগর্হ aধুনালুপ্ত 23িট িছটমহল হস্তান্তর সংকর্ান্ত নিথ। 
 বঙ্গবন্ধু হতয্া মামলার রােয়র সািট র্ফাiড কিপ। 
 মাস্টার দা সূয র্েসন হতয্া মামলার রােয়র কিপ।  
 আগরতলা ষড়য  মামলার নিথপ  (8 ভিলuম)। 
 পি কা : বাংলা o iংেরিজ িবিভন্ন ৈদিনক পি কা জাতীয় আরকাiভেস সংরিক্ষত রেয়েছ। 
 আন্তজর্ািতক aপরাধ াiবুয্নাল-eর তদন্ত সংস্থা েথেক মানবতা িবেরাধী aপরাধ িবয়ষক কেয়কিট 

মামলার 89 ভিলuম রােয়র কিপ। 
 স্থপিত লুi আi কান ণীত জাতীয় সংসদ ভবন o েশের বাংলা নগর eলাকার নকশা। 
 িপলখানা হতয্া মামলার রােয়র কিপ। 
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ৈবিচ য্ময় সংগর্েহ জাতীয় গর্ন্থাগার 
সংগর্হ  কৃিত 

জাতীয় সািহতয্-সংস্কৃিতর েক ীয় তথয্ভাণ্ডার িহেসেব জাতীয় গর্ন্থাগাের মূলত কিপরাiট আiেনর 73(2) 
ধারা aনুযায়ী িতিট পুস্তেকর eক কিপ কািশত হoয়ার ষাট িদেনর মেধয্ জাতীয় গর্ন্থাগাের 
বাধয্তামূলক জমা িদেত হয়। eকi আiেনর 74 ধারা aনুযায়ী বাংলােদেশ কািশত েতয্ক সামিয়কী 
o সংবাদপে র িত সংখয্ার eক কিপ কাশ হoয়া মা  জাতীয় গর্ন্থাগাের জমা িদেত হয়। জািতর 
বুিদ্ধবৃিত্তক o সৃজনশীল মুি ত uপাদান, িবশব্মােনর ৈবেদিশক নতুন কাশনা, েদেশর সকল প -পি কা, 
ােস্টড সংগর্হ iতয্ািদর সমনব্েয় ৈবিচ ময় সংগর্হশালার aননয্ তথয্ ভাণ্ডার হেলা জাতীয় গর্ন্থাগার। 
সংেক্ষেপ জাতীয় গর্ন্থাগার সংগর্েহর তথয্াবিল িনেম্ন দত্ত হেলা : 
 কিপরাiট আiেন েদেশর বুিদ্ধবৃিত্তক o সৃজনশীল মুি ত uপাদান; 
 কর্য়কৃত েদশীয় বi, প -পি কা; 
 কর্য়কৃত িবেদশী িবশব্মােনর বi; 
 জাতীয়, আঞ্চিলক প -পি কা o সামিয়কী; 
 জাতীয় গর্ন্থাগাের ােস্টড দানকৃত সংগর্হ; 
 সরকাির কাশনা- 2৯11 সাল েথেক; 
  কলকাতা েগেজট- 2911 সাল েথেক; 
 পািকস্তান o বাংলােদশ েগেজট; 
 পুরাতন িডি ক্ট েগেজিটয়ার; 
 দুল র্ভ বi-পুস্তেকর সংগর্হ; 
 িবিভন্ন ধরেনর পাণ্ডুিলিপ; 
 বঙ্গবন্ধু o মুিক্তযুদ্ধ িবষয়ক সংগর্হ; 
 uেল্লখেযাগয্ সংখয্ক uদু র্, ফািস র্ o আরিব পুস্তেকর সংগর্হ। 

 

 
সংগর্েহর নীিতমালা 

 

েসৗজনয্: গর্ন্থসব্তব্ আiেন বাধয্তামূলক জমাদান। 

বাংলােদেশর েয েকােনা ভাষায় েয েকােনা েলখক/ কাশক কতৃর্ক েমৗিলক o সৃজনশীল কািশত 
(aনুবাদ/সংকলনসহ) বiেয়র eক কিপ। 

বাংলােদেশ কািশত েতয্কিট সামিয়কী/সংবাদপে র থম সংখয্ার eক কিপ। 

সরকাির সংস্থার েমৗিলক o থম কাশনার eক কিপ। 
 
uিল্লিখত কাশনা ছাড়াo েদেশর িশল্প, সািহতয্, সংস্কৃিত, ঐিতহয্ আেলাকপাতকারী কাশনা o 
তথয্সামগর্ী 

(েনাট, গাiড, িবজ্ঞাপণ সব র্সব্ বi iতয্ািদ বয্তীত) জাতীয় গর্ন্থাগার কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক সংগর্েহর জনয্ 
িবেবচয্। 

 
দান: জাতীয় পয র্ােয় পুরস্কােরর মাধয্েম সব্ীকৃত েকােনা পিণ্ডত, বুিদ্ধজীবী, েলখক, সািহিতয্ক, সংস্কৃিতকম , 
েপশাজীবী বা িবখয্াত বয্িক্তেতব্র জীবনী o সািহতয্কম র্ সম্পিকর্ত eবং বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগাের 
গেবষকেদর েয়াজেন দীঘ র্স্থায়ী সংরক্ষেণর uপেযািগতাসম্পন্ন বয্িক্তবেগ র্র সংগর্হ aথবা েকােনা িতষ্ঠােনর 
িবেশষ সংগর্হ। 
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িবিনময়: িবিনময় িহেসেব াপ্ত কাশনাসমূেহর কৃিত o জাতীয় গর্ন্থাগাের বয্বহােরর েয়াজেন স্থায়ী 
সংগর্েহর uপেযািগতা িবেবচনাপূব র্ক সংগর্েহর aন্তভু র্ক্তকরণ। 

    
কর্য়: 

 
 জাতীয় গর্ন্থাগাের গেবষক o পাঠকেদর সামিগর্ক েয়াজেন o জাতীয়িভিত্তক সংগর্েহর ৈবিচ য্ বৃিদ্ধর 

জনয্ েদিশ-িবেদিশ বi, প -পি কা, সামিয়কী o জান র্াল সংগর্হ কের। 
 িবেশব্ িবেশষ কের eিশয়া মহােদশভুক্ত েদশসমূেহ জ্ঞান িবজ্ঞােনর িবিভন্ন শাখার uপর সব র্েশষ তথয্ 

সংবিলত/ িতিনিধতব্মূলক কািশত মানসম্পন্ন বi। 
 িবেদেশ কািশত েয েকােনা েলখক কতৃর্ক বাংলােদশ সম্পিকর্ত aথবা বাংলােদেশর েলখক কতৃর্ক 

িবেদেশ কািশত িবেশষ কের iংেরিজ ভাষার বi। 
 বাংলােদেশর িশক্ষাবয্বস্থা/গেবষণা কায র্কর্েমর সােথ সামঞ্জসয্পূণ র্ িবিভন্ন িবষেয়র uপর িভন্ন িভন্ন 

েদেশ িনয়িমতভােব কািশত চলমান েটকিনকয্াল/েপশাগত সামিয়কী। 
 েনােবল িবজয়ী েলখকেদর eবং িবশব্িবখয্াত বয্িক্তেতব্র জীবনীমূলক বi eবং িবেশব্র িবিভন্ন েদেশর 

িনব র্ািচত জাতীয় ে ষ্ঠ পুরস্কার াপ্ত বi। 
 িবিভন্ন রকম দু াপয্, মু ণ বিহভূ র্ত, আরকাiভাল গুণসম্পন্ন বi, জান র্াল iতয্ািদ। 

 
সংগর্েহর পিরসংখয্ান 

গুণগত ৈবিশষ্টয্েক চলমান েরেখi সংগর্হ গেড় েতালা হয়। িনেম্ন জাতীয় সংগর্েহর eকিট পিরসংখয্ান েদয়া 
হেলা: 

 
েমাট সংগর্হ সংখয্া 
জাতীয় গর্ন্থাগাের সকল কার সংগর্হ িমিলেয় ায় 6,61,111 (প চ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। সম্পূণ র্ 
িকর্য়াকরণকৃত o িনতয্ বয্বহারেযাগয্ বi, প -পি কার সংখয্া 13 (দুi) লক্ষ eর েবিশ । বi ছাড়া 
বতর্মােন দীঘ র্স্থায়ীভােব সংরিক্ষত তথয্সামগর্ীর eকিট িচ রূপ । 

 
ৈদিনক সংবাদপ  (বাংলা) 214িট িশেরানােমর (2৯72-) 
ৈদিনক সংবাদপ  (iংেরিজ) 42িট িশেরানােমর (2৯68-) 
সামিয়কী (বাংলা) 261িট িশেরানােমর (2৯83-) 
সামিয়কী (iংেরিজ) 19িট িশেরানােমর (2৯৯2-) 
িডি ক্ট েগেজিটয়ার (পুরাতন) 41৯িট িশেরানােমর (2989-) 
ময্াপ (িবিভন্ন িশেরানােমর) 2,791িট (29৯3)
মাiেকর্ািফল্ম েরাল/মাiেকর্ািফস 2,66৯িট (2986-)
িনuজ িক্লিপংস (4111 িশেরানােমর) 42বািন্ডল (2৯82)

 
সংবাদপ /সামিয়কী 

জাতীয় গর্ন্থাগােরর সংগর্েহ রেয়েছ িবিভন্ন িশেরানােমর বাংলা/iংেরিজ  সংবাদপ  o সামিয়কী । 
uেল্লখেযাগয্ পুরেনা পি কাসমূেহর মেধয্ ৈদিনক আজাদ, ৈদিনক iেত্তফাক, ৈদিনক পািকস্তান, ৈদিনক 
বাংলা, বাংলার বাণী, সংবাদ, পূব র্েদশ, The Statesman, Dawn, Observer, Morning News, 

Bangladesh Times, Pakistan Times iতয্ািদ। 
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সরকাির কাশনা 
জাতীয় গর্ন্থাগাের uত্তরািধকার সূে  তৎকালীন পূব র্ পািকস্তােন aবিস্থত েক ীয় লাiে ির েথেক াপ্ত 
সরকাির কাশনাসহ বাংলােদেশর িবিভন্ন ম ণালয়/িবভাগ কতৃর্ক কািশত/ দত্ত কাশনাসমূহ 
বয্বহােরাপেযাগীভােব  সংরক্ষণ করা হয়। বাংলােদেশর থম বােজট িববরণী, পািকস্তােনর থম আদম 
শুমাির 2৯62, িডি ক্ট েগেজিটয়ার, পািকস্তােনর থম পঞ্চবািষ র্ক পিরকল্পনা iতয্ািদ । 

 
জান র্াল 

েদশ িবেদশ েথেক াপ্ত/সংগৃহীত িবিভন্ন েপশা/িবষয়িভিত্তক uেল্লখেযাগয্ সংখয্ক িনব র্ািচত জান র্াল জাতীয় 
গর্ন্থাগাের ব ধাiপূব র্ক সংরক্ষণ করা হেয়েছ। 
 
ভাষা o েদশিভিত্তক সংগর্হ 
িবেশব্র িবিভন্ন েদেশ িবিভন্ন ভাষায় েদশিভিত্তক কািশত গর্ন্থ, সামিয়কী, িবিভন্ন জান র্াল iতয্ািদ জাতীয় 
গর্ন্থাগাের িবেশষ বয্বস্থাপনায়  সংরক্ষণ করা হয়। eজনয্ জাতীয় গর্ন্থাগাের eকিট িবেদিশ কন র্ার িনিদ র্ষ্ট 
করা আেছ। iংেরিজ ছাড়া িবেদিশ ভাষায় কািশত সংগর্েহর মেধয্ uেল্লখেযাগয্ হেলা- িগর্ক, ািজল, 
িহিন্দ, uদু র্, আরিব, ে ঞ্চ, ফািস র্, জাপািনজ, চাiিনজ eবং েকািরয়ান ভাষায় কািশত বi o জান র্াল। 

 
ময্াপ 
জাতীয় গর্ন্থাগাের 29৯3-3124 সাল পয র্াপ্ত েদশ, েজলা, থানা, নদ-নদী, েপৗরসভা, েযাগােযাগ o গাiড ময্াপ 
iতয্ািদর মত িবিভন্ন িবষেয়র uপর ায় 2811 ময্াপ সংরিক্ষত আেছ। 
 
মাiেকর্ািফল্ম 
Bengali Native Newspaper Reports eর 2986-2৯37 িখর্. পয র্ন্ত ায় 6৯িট মাiেকর্ািফল্ম েরাল 
জাতীয় গর্ন্থাগাের সংরিক্ষত আেছ। 
 
মাiেকর্ািফস 
জাতীয় গর্ন্থাগাের 2৯96-2৯৯4 সাল পয র্ন্ত িবিভন্ন িবষেয়র ায় 31িট মাiেকর্ািফস েরাল সংরিক্ষত আেছ। 
 
দু াপয্ o uেল্লখেযাগয্ বi 
আলােলর ঘেরর দুলাল -  েটকচ দ ঠাকুর, 2376 বঙ্গাব্দ 
ময়মনিসংেহর িববরণ - েকদারনাথ মজুমদার, 2৯18 িখর্. 
রাজবালা - রামকৃষ্ণ মুেখাপাধয্ায়, 2388 বঙ্গাব্দ 
বঙ্গেদেশর িবেশষ িববরণ - শশীভূষণ চেট্টাপাধয্ায়, 2৯13 িখর্. 
নব চিরত - রজনীকান্ত গুপ্ত, 23৯4 বঙ্গাব্দ 
iuছুফ জুেলখা 
হােত েলখা পিব  েকারআন শিরফ, 2863 িখর্. 
Glimpses of Bengal - A Claude Campbell 
Nakshi Kantha of  Bengal - Sila Basak 
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aিধদপ্তেরর সাধারণ তথয্াবিল 
 
জাতীয় আরকাiভস 
 
সময়সূিচ:  সরকাির কম র্িদবেস সকাল ৯.11 টা েথেক িবেকল 6.11 টা পয র্াপ্ত বাংলােদশ জাতীয় 
আরকাiভস েখালা থােক । সাপ্তািহক o সরকাির ছুিটর িদন বন্ধ থােক। 
সদসয্পদ: জাতীয় আরকাiভেসর িনধ র্ািরত সদসয্ ফরম সংগর্হ কের পূরণপূব র্ক আেবদন করেত হেব। সদসয্ 
ফরম aিধদপ্তেরর oেয়বসাiেট েদয়া আেছ। েয েকu aনলাiন ফরম ডাuনেলাড কের পূরণপূব র্ক সরাসির 
জমা িদেত পারেবন। 

আেবদনপে র সােথ যা েয়াজন : 
2.সদয্ েতালা পাসেপাট র্ সাiেজর ছিব 12 (eক) কিপ। 
3.জাতীয় পিরচয়প  aথবা aিফিসয়াল আiিডর ফেটাকিপ 12 (eক) কিপ। 
4.পাসেপােট র্র ফেটাকিপ (িবেদিশেদর  েক্ষে  ) 12 (eক) কিপ। 

5.সদসয্ িফ বাবদ: ক) েদিশ গেবষক-12 (eক) িদেনর জনয্ 61/-(পঞ্চাশ) টাকা । খ) েদিশ গেবষক-
12 বছেরর জনয্ 211/- (eকশত) টাকা । গ) িবেদিশ গেবষক-311/-(দুiশত) টাকা । িতিট 
সদসয্ কােড র্র েময়াদ 12 (eক) বছর । নবায়ন িফ িত বছর 61/-(পঞ্চাশ) টাকা। 

 
ফেটাকিপ েসবা:  গেবষকেদর সুিবধােথ র্ বi িত পৃষ্ঠা 3/-, েগেজট িত পৃষ্ঠা 6/- o পি কা িত পৃষ্ঠা 6/-
টাকা হাের িফ দান সােপেক্ষ ফেটাকিপ েসবা গর্হণ করা যায়। 
 
স্কয্ািনং o ি িন্টং েসবা: aিত পুরাতন o দু াপয্/দুল র্ভ ে িণর তথয্সামগর্ীর মেধয্ বiেয়র স্কয্ািনং o ি িন্টং 
িফ িত পৃষ্ঠা 6/-টাকা, েগেজট িত পৃষ্ঠা 21/-টাকা, পি কা িত পৃষ্ঠা 21/- টাকা eবং কয্ােমরা স্নয্াপ িত 
iেমজ  3/- টাকা হাের িফ দান কের েসবা গর্হণ করা যায়। 

 
aিডেটািরয়াম ভাড়া : জাতীয় আরকাiভস ভবেনর আধুিনক মােনর সুসিজ্জত শীতাতপ িনয়ি ত  411 আসন 
িবিশষ্ট aিডেটািরয়ামিট পূণ র্ িদবস 22,611/-(ভয্াটসহ) eবং aধ র্ িদবস 8661/-(ভয্াটসহ) টাকা হাের ভাড়া 
েদয়া হয়। 

 
েযাগােযােগর িঠকানা  
 

পিরচালক 
আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় 

43, িবচারপিত ৈসয়দ মাহবুব েমােশ র্দ সরিণ 

ফয্াক্স : +991-3-69264782 
oেয়বসাiট : www.nanl.gov.bd 

uপপিরচালক (আরকাiভস) 
জাতীয় আরকাiভস ভবন 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় 

43, িবচারপিত ৈসয়দ মাহবুব েমােশ র্দ সরিণ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 2318  

oেয়বসাiট: www.nanl.gov.bd 

 

েটিলেফান  :  +991-3- 9292338
 ফয্াক্স : +991-3-৮১৮১৬৮২ 

আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 2318 
 েটিলেফান :  +99-13-৮১৮১৪৪৪ 
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জাতীয় গর্ন্থাগার 
  
গর্ন্থাগার সময়: রিববার হেত বৃহস্পিতবার সকাল ৯.11টা েথেক িবেকল 6.11 টা। তেব বাংলা পাঠকক্ষ রাত 
9:11 টা পয র্ন্ত েখালা থােক। সাপ্তািহক o সরকাির ছুিটর িদন জাতীয় গর্ন্থাগার বন্ধ থােক। 
 
সদসয্পদ: জাতীয় গর্ন্থাগােরর িনধ র্ািরত সদসয্ ফরম সংগর্হ কের পূরণপূব র্ক 61/-(পঞ্চাশ) টাকা সাধারণ 
পাঠক,  211/- (eকশত) টাকা গেবষক o 311/-(দুiশত) টাকা িবেদিশ গেবষক সদসয্তা িফ জমা িদেয় েয 
েকu বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগােরর সদসয্ হেত পােরন । িতিট সদসয্ কােড র্র েময়াদ 12(eক) বছর । 
সাধারণ পাঠক 36/- টাকা eবং গেবষক 61/- টাকা জমা িদেয় সদসয্পদ নবায়ন করেত পােরন।  
  
ফেটাকিপ েসবা: পাঠক o গেবষকেদর জনয্ বi িত পৃষ্ঠা 3/-, েগেজট িত পৃষ্ঠা 6/- o পি কা িত পৃষ্ঠা 
6/-টাকা হাের িফ দান সােপেক্ষ ফেটাকিপ েসবা গর্হণ করা যায়। 
 
স্কয্ািনং o ি িন্টং েসবা: aিত পুরাতন o দু াপয্/দুল র্ভ ে িণর তথয্সামগর্ীর মেধয্ বiেয়র স্কয্ািনং o ি িন্টং িফ 
িত পৃষ্ঠা 6/-টাকা, েগেজট িত পৃষ্ঠা 21/-টাকা, পি কা িত পৃষ্ঠা 21/- টাকা eবং কয্ােমরা স্নয্াপ িত  

iেমজ 3/- টাকা হাের িফ দান কের েসবা গর্হণ করা যায়। 
 
ISBN বরাদ্দ েসবা: িত ISBN 61/-টাকা দান সােপেক্ষ aনলাiেন ISBN বরাদ্দ েনয়া যায় । 
isbn.teletalk.com.bd ei িলংেক িক্লক কের ISBN eর জনয্ থমত েরিজে শন করেত হেব।  
আপনার িনজসব্ কাশনা সংস্থা থাকেল কাশনা সংস্থার নােম েরিজে শন (Publisher Registration) 
করেবন। aনয্থায় েলখক েরিজে শন (Author Registration) করেবন। eরপর Application for 

ISBN e িগেয় আেবদন করা যােব। 
 
aিডেটািরয়াম ভাড়া: জাতীয় গর্ন্থাগার ভবেনর সুসিজ্জত শীতাতপ িনয়ি ত  aিডেটািরয়ামিট পূণ র্ িদবস 
22611/-(ভয্াটসহ) eবং aধ র্ িদবস 6,861/-(ভয্াটসহ) টাকায় ভাড়া েদয়া হয়। 
 
aবস্থান o েযাগােযাগ:    
 

 
পিরচালক 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় 

43, িবচারপিত ৈসয়দ মাহবুব েমােশ র্দ সরিণ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 2318  
েটিলেফান : +99-13-592287৯1 
ফয্াক্স :  +991-3-৯229815 

oেয়বসাiট : www.nanl.gov.bd 

 

চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক 
জাতীয় গর্ন্থাগার ভবন 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় 

43, িবচারপিত ৈসয়দ মাহবুব েমােশ র্দ সরিণ 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা 2318  
েটিলেফান : +991-3-59225442 
ফয্াক্স : +991-3-৯229815 

oেয়বসাiট : www.nanl.gov.bd 
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জাতীয় কিবর জীবনদশ র্ন o েলখনী 
 

         - আিমনুল iসলাম 
 
কাজী নজরুল iসলাম। বাংলােদেশর জাতীয় কিব। িতিন 29৯৯ সােলর 36 েম েমাতােবক 2417 বঙ্গােব্দর 
22 ৈজয্ষ্ঠ aিবভক্ত ভারেতর বধ র্মান েজলার চুরুিলয়া গর্ােম জন্মগর্হণ কেরন। ত র িপতার নাম কাজী ফিকর 
আহমদ eবং মাতার নাম জােহদা খাতুন। িতিন 2৯87 সােলর 3৯ aগাস্ট েমাতােবক 2494 বঙ্গােব্দর 23 
ভা  ঢাকায় পরেলাক গমন কেরন। জেন্মর িকছুিদন পরi িতিন পািরবািরক দািরে র কবেল পেড়ন। িতিন 
বালয্কােলi নানািবধ েরাজগারমূলক কাজ করেত বাধয্ কেরন। িতিন জৈনক পুিলশ সাব-iন্সেপক্টেরর 
সহানুভূিত েপেয় ময়মনিসংেহর ি শােল আেসর eবং েসখানকার দিররামপুের  হাiস্কুেল নবম ে িণেত ভিতর্ 
হন; েসখান েথেক পািলেয় িগেয় রাণীগেঞ্জর িসয়ারেসাল হাiস্কুেল িকছুিদন পড়ােশানা কেরিছেলন। িকন্তু ত র 
েবিশকা পরীক্ষা েদoয়া হয়িন। তখন 2৯28 সাল।  িদব্তীয় িবশব্যুেদ্ধর দামামা েবেজ oেঠ। নজরুল পড়া েছেড় 

5৯ নং বাঙািল পল্টেন েযাগ েদন eবং করািচ চেল যান। যুেদ্ধ থাকাকালীনi ‘বয্থার দান’ গর্ন্থিট রচনা কেরন। 
নজরুেলর মেধয্ যুগপৎভােব িবকিশত হেয়িছল  aসা দািয়ক o িবে াহী সত্তা। বৃিটশ সরকার তােক 2৯33 
িখর্স্টােব্দ রাজে াহীতার aপরােধ কারাবন্দী কের eবং িবচাের িতিন কারাদণ্ড াপ্ত হন। িতিন সুিবখয্াত 
‘িবে াহী’ কিবতা েলখার পর েথেকi ‘িবে াহী কিব’ নােম পিরিচত o িবখয্াত হেয় oেঠন।  িতিন 2৯53 
সােল স্নায়ুিবক েরােগ আকর্ান্ত হেয় পেড়ন। আর সুস্থ হেত পােরনিন। বাংলােদশ সরকার 2৯83 সােল ত েক 
কলকাতা েথেক ঢাকায় িনেয় আেস eবং 2৯87 সােল ত েক বাংলােদেশর নাগিরকতব্ দান করা হয়।  aসুস্থ 
aবস্থায় 2৯87 সােল িতিন মৃতুয্বরণ কেরন। ঢাকা িবশব্িদয্ালেয়র েক ীয় মসিজেদর পােশ ত েক সমািহত 
করা হয়। কাজী নজরুল iসলাম aেনক বছর েবঁেচিছেলন রবী নােথর েচেয়o েবিশ। িকন্তু ত র সুস্থ সব্াভািবক 
জীবন িছল ায় 61 বছর। ঐ সময়কােল িতিন বহুকাজ কেরেছন। েপশাতভােব িতিন িছেলন--মসিজেদর 
iমাম, েলেটাগােনর রচিয়তা,  েহােটল বয়, কােজর েছেল, হািবলদার, সাংবািদক, সম্পাদক, কিব, 
uপনয্ািসক, বন্ধকার, েছাটগল্প রচিয়তা, নাটয্কার, aিভেনতা, গীিতকার, সুরকার, সংগীতসাধক,  সংগীত 
পিরচালক, গায়ক, রাজনীিতিবদ।  ei িবিচ  o বহুমাি ক aিভজ্ঞতা ত র সৃিষ্টশীল জীবনেক ভািবত 
কেরিছল গভীরভােব iতবাচকভােব, েনিতবাচকভােবo।  
 
সািহতয্-সংগীত জীবন : সৃিষ্ট o সব্ীকৃিত 
কাজী নজরুল iসলাম মা  34 বছর সািহতয্-সংগীত চচ র্া করার সুেযাগ পান। ei  aল্প সমেয় িতিন সৃিষ্ট 
কেরন aেনক গর্ন্থ eবং 5/6 হাজার গান। নজরুল রিচত কাবয্গর্ন্থদুেলা হেচ্ছ: aিগ্নবীণা, সাময্বাদী, িঝেঙফুল, 
িসন্ধু িহেন্দাল,  চকর্বাক, নতুন চ দ, মরুভাস্কর, িবেষর ব িশ, ভাঙ্গার গান, িচত্তনামা, পূেবর হাoয়া, সব র্হারা, 
ফণীমনসা, সিঞ্চতা, িজিঞ্জর, সন্ধয্া, লয় িশখা, িনঝর্র, েশষ সoগাত, ঝড়; uপনয্াস: ব ধনহারা, মৃতুয্ক্ষুধা, 
কুেহিলকা। ত র গল্পগর্ন্থসমূেহর নাম হেচ্ছ;-বয্থার দান, িরেক্তর েবদন, িশuিলমালা, হক সােহেবর হািসর গল্প, 
সাপুেড়।  িঝিলিমিল, আেলয়া, পুতুেলর িবেয়, মধুমালা, ঝড়, িপেল পটকা পুতুেলর িবেয় ভৃিত হেচ্ছ নজরুল 
রিচত নাটক। ত র বন্ধগর্ন্থগুেলার নাম: যুগবাণী, দুিদ র্েনর যা ী, রু মঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী।  নজরুল 
eকজন দক্ষ aনুবাদক িছেলন । ত র aনুবাদগর্ন্থগুেলা হেচ্ছ--িদoয়ােন হািফজ, কােবয্ আমপারা, মক্তব 
সািহতয্, রুবাiয়াৎ-ioমর ৈখয়াম। সংগীত ষ্টা িহেসেব নজরুল aতুলনীয়।  িবষয় ৈবিচ য্ eবং সুর  uভয় 
িবেবচনােতi নজরুল তুলনাহীন সাফেলয্র aিধকারী। ত র সংগীতগর্ন্থ হেচ্ছ-বুলবুল (2ম খন্ড o 3য ়খন্ড ); 
েচােখর চাতক (2৯3৯) ; চ িবন্দু (2৯57); নজরুল গীিতকা (2৯41) ; নজরুল সব্রিলিপ (2৯42); সুরসাকী 
(2৯42);  জুলিফকার (2৯43) ;বনগীিত (2৯43) ;গুলবািগচা (2৯44) ;গীিতশতদল (2৯45); সুরিলিপ 
(2৯45); সুর-মুকুর (2৯45) ;গােনর মালা (2৯45)। 
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সািহতয্-সংগীত রচিয়তা িহেসেব বয্াপক সমাদর লাভ কেরিছেলন। িতিন ত র জীবদ্দশােতi 2৯3৯ সােল 
সকল ধেম র্র শীষ র্ গুণীজনেদর দব্ারা কলকাতার aয্ালবাট র্ হেল আনুষ্ঠািনকভােব সংবিধ র্ত হেয়িছেলন যা আর 
েকােনা কিবর ভােগয্ েজােটিন। িতিন িবে াহী কিব;  সাময্বাদী কিব; েযৗবেনর কিব; ে েমর কিব; 
সব্াধীনতার কিব; aসা দািয়ক কিব; বাংলা আধিনক গােনর জনক; iসলামী জাগরেণর কিব; মহা 
িবশব্শব্কিব। িতিন   জগত্তািরণী, পদ্মভূষণ, সব্াধীনতা পুরস্কার ভৃিত লাভ কেরন। তেব ত র গর্হণেযাগয্তা o 
জনি য়তার কােছ েসসব নিসয্মা । িতিন বাংলােদেশর জাতীয় কিব; বাংলােদেশ  eবং ভারেতর 
পিশ্চমবেঙ্গ aসংখয্ িশক্ষা িতষ্ঠােনর নামকরণ, রাস্তার-সরণীর নামকরণ, িবমানবন্দেরর নামকরণ; 
সংগঠেনর নামকরণ; জাতীয়ভােব জন্মিদন uদযাপন; সব র্কােলর সব র্ে ষ্ঠ বাঙািলর তািলকায় aন্তভু র্িক্ত;  
জীবন o সৃিষ্ট িনেয় aসংখয্ বন্ধ িনবন্ধ কিবতা ছড়া গান eবং পুস্তক রিচত। 
 
নজরুেল  জীবনদশ র্ন o  িশল্পেচতনা: নিজরিবহীন eক aননয্ সংেশ্লষ  
কাজী নজরুল iসলাম eক িবস্ময়কর িতভার নাম। কিবতা-গান-aিভভাষণ-সম্পাদকীয় ভৃিতর মাধেম 
িতিন েযভােব জনজীবনেক আেলািড়ত কেরিছেলন , তা আর েকােনা কিব করেত পােরনিন। ত র 
বয্িক্তজীবনo িছল aননয্ eবং পূব র্নিজরিবহীন। িতিন ভারতবেষ র্র সব্াধীনতার দািবকারী থম বয্িক্ত বা কিব; 
েকােনা রাজনীিতিবদ নয়, eকজন কিব নািড়েয় িদেয়িছেলন িবশব্শাসনকারী বৃিটশরােজর িভত। িতিন কিবতা 
িলেখ কিব িহেসেব দণ্ড াপ্ত হেয়েছন eবং েজল েখেটেছন থম। িতিন নারীসব্াধীনতার পেক্ষ থম কিবতা 
রচনা কেরেছন। িতিন  আধুিনক বাংলা গােনর চলন কেরেছন। িতিন বাংলাভাষায় গজলগান িনেয় eেসেছন। 
িতিন সব র্ািধক সংখয্ক eবং সবেচেয় ৈবিচ য্ময় গান রচনা কেরেছন। সুরৈবিচে য্ িতিন তুলনাহীন। িতিন 
সবেচেয় েবিশ সংখয্ক রাগ-রািগনী uদ্ভাবন কেরেছন। িতিন থম বাংলা ভাষায় aিগ্নবাণী বীররেসর কিবতা 
o গােনর চলন ঘিটেয়েছন। িতিন থম iসলামী সংগীত রচনা কেরেছন। িতিন সবেচেয় েবিশ সংখয্ক o 
সবেচেয় uৎকৃষ্ট মােনর সনাতন ধম য় সংগীত রচনা কেরেছন। িতিন  সকল ধেম র্র মানুেষর মহামিলেনর o 
শািন্তপূণ র্ সহাবস্থােনর পেক্ষ কিবতা  oগার রচনা কেরেছন। িতিন বাংলা  সািহতয্ সংস্কৃিতেত েতা বেটi , 
িবশব্সািহতয্-সংগীেতর aঙ্গেনর সবেচেয় বড় মানবতাবাদী o সা দািয়ক স ীিতর কিব-গীিতকার। িতিন 
বাংলাভাষার আগুন ঝরা কাশ ক্ষমতার uেদব্াধন ঘিটেয়েছন। িতিন eকহােত িবে ােহর কিবতা গান রচনা 
কেরেছন, aনয্হাত িদেয় রচেছন ে েমর কিবতা-গান। কিবেদর মেধয্ িতিনi সবেচেয় েবিশ সংখয্ক েপশায় 
কাজ কেরেছন। িতিন িভন্ধম য় নারীেক িবেয় েকর সংসার কেরেছন তােক ধম র্ান্তিরত না কেরi eবং িনজ 
সন্তানেদর নাম েরেখেছন eকািধক ধেম র্র নােমর সংিম ণ ঘিটেয়। eটাo তখন পূব র্নিজরিবহীন aিভনব ঘটনা 
িছল। সমকােল eত সমাদর আর েকােনা কিবর ভােগয্ েজােটিন; আবার ত র মেতা িনম র্ সামেলাচনা o 
িনন্দার ভাগীদার হেত হয়িন aনয্ েকােনা কিবেক। খয্াত সািহিতয্ক-বুিদ্ধজীবী িজল্লুর রহমান িসিদ্দকী 
যথাথ র্তi বেলেছন: ‘কিব িহেসেব িতিন কেতা বেড়া, তার েচেয় গুরুতব্পূণ র্ কথা, িতিন ত র িবিশষ্টতায় 
সমুজ্জব্ল-- িতিন eকক o aননয্। সমসামিয়ক কিবেদর সেঙ্গ ত র তুলনা িতিন a াসিঙ্গক কের িদেয়েছন, 
কারণ aেনয্রা েযখােন শুধুi কিব, িতিন েসখােন ত র সৃিষ্টর েচেয়o মহত্তর eক বয্িক্ত, িতিন iিতহােসর ষ্টা, 
eবং iিতহােসর eকপেব র্র eকজন নায়ক। সমকালেক eভােব আেলািড়ত aিভভূত আর েকানo কিব 
কেরিন।’ 
 
জ্ঞানিভিত্তক জীবন o সমাজ িবিনম র্ােণর কিব 
কাজী নজরুল iসলাম বলভােব জ্ঞানানুরাগী িছেলন। িতিন জ্ঞানিভিত্তকসমাজ গঠেনর পেক্ষ িছেলন। মূখর্তা, 
aিশক্ষা, aন্ধতব্ দূর কের জ্ঞােনর আেলািকত সমাজবয্বস্থা িতষ্ঠার সব্প্ন িছল ত র জীবন দশ র্েনর aনয্তম 
ধান িদক। িতিন েছাটকাল েথেকi জ্ঞানানুরাগী িছেলন। িতিন ত র eক েলটা গােন বেলিছেলন:  
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েশােনা েশােনা াহ্মণ পিণ্ডত আর েমৗলিভ সেব। 
সকল ধেম র্র সার িক? জািনেত েমাের হেব? 
েস কারেণ েবদ uপিনষদ পুরাণািদ আর, 
জািনেত পিড়েত জােগ বাসনা আমার, 
ফািস র্েত eসব তরজমা করহ  েতামরা সেব।। 
[ েলেটা গান, নজরুলসঙ্গীত সমগর্ ] 
 
িতিন যতিদন সুস্থ িছেলন, ততিদন ei জ্ঞােনর সাধনা কের েগেছন। িবশব্সািহতয্, িবশব্দশ র্ন, িবিভন্ন ধম র্ eবং 
সংগীত িবষেয় ত র জ্ঞান িছল িবস্ময়করভােব বয্াপক o গভীর। িবশব্সািহতয্, তুলনামূলক ধম র্তত্তব্, 
আন্তজর্ািতক iিতহাস o িমথ, মানবজািতর aতীত iিতহাস, সংগীত,  সরকার o শাসন, পুিঁজবাদ, পুরুষত , 
ধম য় o সামািজক কুসংস্কােরর েশকড়  ভৃিত িবষেয় ত র aিভজ্ঞান িছল  ঈষ র্ণীয়ভােব সমৃদ্ধ। িতিন 
eকiসেঙ্গ বাংলা, আরবী, িহিন্দ, uদু র্, ফারসী ভৃিত ভাষায় পারদশ  িছেলন। তেব সবেচেয় বড় িবষয়িট 
িছল-িতিন সব্িশিক্ষত িছেলন; িছেলন িনেজর জীবন িনেজi গেড় তুেলিছেলন। ত র জীবন ত র িনজহােত 
ণীত। তখন মুসলমান বাঙািল সমাজ জ্ঞানিবমুখ o িশক্ষা েথেক দূের সের িছল। িহন্দু-মুসলমােনর মেধয্ 
সা দািয়কতা o ৈবষময্জিনত দূরতব্। নজরুল েজেনিছেলন eকমা  িশক্ষায় সমানভােব াগসর হেলi 
স দােয়র মেধয্ পারস্পািরক দ্ধােবাধ    o েসৗহাদয্র্ িতিষ্ঠত হেব। িতিন  জ্ঞানাজর্েনর oপর েজার িদেয় 
বেলেছন:  “আজ বাঙািল মুসলমানেদর মেধয্ eকজনo িচ -িশল্পী নাi, ভাস্কর নাi, সঙ্গীতজ্ঞ নাi, ৈবজ্ঞািনক 
নাi, iহা aেপক্ষা লজ্জার আর িক আেছ? ei সেব যাহারা জন্মগত ে রণা লiয়া আিসয়ািছল, আমােদর 
েগ ড়া সমাজ তাহােদর টুিঁট িটিপয়া মািরয়া েফিলয়ােছ o েফিলেতেছ। ei aতয্াচােরর িবরুেদ্ধ আমােদর সমস্ত 
শিক্ত লiয়া যুিঝেত হiেব। নতুবা আেট র্ বাঙািল মুসলমানেদর দান বিলয়া েকােনা িকছু থািকেব না। পশুর 
মেতা সংখয্াগিরষ্ঠ হiয়া ব িচয়া আমােদর লাভ িক, যিদ আমােদর েগৗরব কিরবার িকছুi না থােক। িভতেরর 
িদেক আমরা যত মিরেতিছ, বািহেরর িদেক তত সংখয্ায় বািড়য়া চিলেতিছ। eক মাঠ আগাছা aেপক্ষা eকিট 
মহীরুহ aেনক বড় ে ষ্ঠ। ’ তিন মুসলমানেদর জ্ঞানিবজ্ঞানিবমুখতােক িচিহ্নত কের আরo েজাের কষাঘাত 
েহেন বেলেছন, ‘িবশব্ যখন eিগেয় চেলেছ আমরা তখেনা বেস / িবিব তালােকর ফেতায়া খুেঁজিছ িফকাহ o 
হাদীস চেষ ।’ সঙ্গত আরo uেল্লখেযাগয্, নজরুল চাকির তয্ামী েকরািন ৈতরীর িশক্ষােক কৃত িশক্ষা 
বলেত aসব্ীকৃিত জ্ঞাপন কেরেছন। িতিন িশক্ষা গভীরভােব জ্ঞানাজর্ন o aন্তেরর িদক েথেক আেলািকত মানুষ 
হেয় oঠােক বুিঝেয়েছন। eখন েযটােক আেলাকায়ন বা  enlightenment বলা হেচ্ছ , নজরুল বহু 
আেগi  েসকথা বেলেছন। তখন পরাধীন ভারেতর বাংলায়  uচ্চিশিক্ষত eকদল িহন্দু যুবক  গেড় তুেলিছল 
আেলাক াপ্ত eকটা সমাজ বা সংঘ। তােদর বলা হেতা iয়ং েবঙ্গল। তারাi বাংলা সািহেতয্ িশেল্প 
আধুিনকতার আেলা ছিড়েয়িছল। তারাi িহন্দু সমােজর সকল ধম য়-সামািজক কুসংস্কার o aন্ধতব্েক 
চয্ােলঞ্জ কেরিছল। িকন্তু েসi জ্ঞানােলাক েথেক বাঙািল মুসলমান সমাজ িছল িপিছেয়। নজরুল তুলনা রেচ 
বেলেছন: ‘iuিনভািস র্িটর কত uজ্জলতম রত্ন — যাহারা আজ aনায়ােস জজ ময্ািজেস্টন্সট বয্ািরস্টার েফসার 
হiয়া িনঝর্ঞ্ঝাট জীবনযাপন কিরত, তাহারা রাস্তায় াণ িফির কিরয়া িফিরেতেছ। iহারা আেছ বিলয়াi ত 
েমরুদণ্ডহীন বাঙািল জািত আজo িটিকয়া আেছ। দীপ-শলাকার মত iহারা িনেজেদর আয়ু ক্ষয় কিরয়া গর্ােম 
গর্ােম ঘের ঘের াণ- দীপ জব্ালাiয়া তুিলেতেছ।… আমােদর মুসলমান তরুেণরা েলখাপড়া কের, জ্ঞান 
aজর্েনর জনয্ নয়, চাকুির aজর্েনর জনয্। গাধার “িফuচার সেপেক্টর” মত আমরা ঐ চাকুিরর িদেক তীেথ র্র 
কােকর মত হা কিরয়া চািহয়া আিছ। িব-e, eম-e, পাশ কিরয়া িকছু যিদ না হi aন্তত সাবেরিজস্টার বা 
দােরাগা হiবi হiব, ei যাহােদর লক্ষয্, eত সব্ল্প যাহােদর আশা, eত িনেম্ন যাহােদর গিত — তাহােদর িক 
আর মুিক্ত আেছ ? ei ভূত ছািড়য়া না েগেল আমরা েয িতিমের েস িতিমেরi থািকয়া যাiব। ei ভূতেক 
ছাড়াiবার oঝা আপনারা যুবেকর দল। আমােদরi িতেবশী তরুণ শহীদেদর আদশ র্ যিদ আমরা গর্হণ কিরেত 
না পাির, তাহা হiেল আমােদর স্থান সভয্ জগেতর েকাথাo নাi। চাকুিরর েমাহ, পদিবর েনশা, টাiেটেলর বা 
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টাi o েটেলর মায়া যিদ িবস র্জন না কিরেত পাির, তেব আমােদর সঙ্ঘ িতষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত। ’ 
[তরুেণর সাধানা / কাজী নজরুল iসলাম ] 
 
আেলািকত o  গিতশীল জীবন দশ র্েনর কিব 
কাজী নজরুল iসলাম িছেলন কৃত aেথ র্i গিতশীল মানুষ। িতিন ধম র্ o িবজ্ঞােনর মেধয্ মতিবেরাধেক দব্ন্দব্ 
িহেসেবনা েদেখ uভয় aঙ্গেনর iিতবাচক িদকগুেলােক গর্হণ কেরিছেলন। িতিন েলেটাগােন বেলিছেলন, ‘‘ 
েকান েকতােব েলখা আেছ, হারাম বাজনা গান/  দাuদ নবীর ব িশর সুের চমেক পািখর াণ/ সুর যিদ ভাi 
হারাম হেতা/ েবলােল িক আজান িদত/ হািফজ কআরী মধুর সুের, পড়ত িক েকারান।’’( েলেটা গান) িতিন 
িবজ্ঞানেক বরণ কের কের িবজ্ঞােনর পেক্ষ বহু কিবতা িলেখেছন ।  কাজী নজরুল iসলাম তার eক 
aিভভাষেণ বেলিছেলন, ‘িবংশ শতাব্দীর aসম্ভেবর সম্ভাবনার যুেগ আিম জন্মগর্হণ কেরিছ। eির aিভযান- 
েসনাদেলর তূয র্বাদেকর eকজন আিম- ei েহাক আমার সবেচেয় বড় পিরচয়।’ িবংশ শতাব্দী মােনi 
িবজ্ঞােনর aগর্যা া, িবজ্ঞােনর জয়জয়কার। কাজী নজরুল iসলাম িছেলন সামিগর্ক aেথ র্i িবে াহী কিব, 
িবে াহী মানুষ। ফেল পুরেনার স্থেল নতুনেক বরণ করা িছল তার সব্ভাবিসদ্ধ কাজ। িবজ্ঞােনর আিবষ্কার 
িবদুয্ৎ, গর্ােমােফান েরকড র্, িজপগািড় eসব িতিন বয্িক্তজীবেনi বয্বহার কেরিছেলন aনয্েদর েচেয় eকধাপ 
eিগেয়। িতিন জীবেন-ভুবেন িবজ্ঞানেক গর্হণ কেরিছেলন uৎসািহত িচেত্ত। িবজ্ঞানীেদর কায র্কর্ম লক্ষ কের 
বেলিছেলন, ‘নীহািরকা-েলােক aিনিমেখ েচেয় আেছন ৈবজ্ঞািনক/ কত শত নব সূয র্ জনিম রাঙায় aজানা 
িদক।’ িতিন আরo বেলেছন, ‘তুিহন েমরু পার হেয় যায়/ সন্ধানীরা িকেসর আশায়/ হাui চেড় চাi েযেত েক 
চ েলােকর aিচনপুের/ শুনেবা আিম iিঙ্গৎ েকান্ মঙ্গল হ’েত আসেছ uেড়।’ ‘সন্ধানীরা’ মােনi িবজ্ঞানীরা। 
ei কিবতা রিচত হoয়ার ায় দুi যুগ পর িবজ্ঞানীরা সিতয্ সিতয্ চ েদ েগেছন। eখন েতা িবিভন্ন গর্েহ ােণর 
aনুসন্ধান চলেছ। eভােবi নজরুেলর ভাবনা o িবজ্ঞানীর aনুসন্ধান eকিবন্দুেত িমিলত হেয় েগেছ। ‘আিম 
গাi তাির গান’ কিবতায় সাগের, ভূগেভর্-আকােশ-জঙ্গেল aনুসন্ধান পিরচালনাকারী িবজ্ঞানীেদর নান্দীপাঠ 
কেরেছন। যারা েমঘ-বজর্ েছেন িবদুয্ৎ আিবষ্কার কেরেছন, যারা ৈবদুয্িতক ফয্ান আিবষ্কােরর মাধয্েম 
বাতাসেক কেরেছন ‘আজ্ঞাবাহী’, যারা সাগেরর গভর্ েথেক মুক্ত আহরণ কেরেছন, িতিন তােদর সবার জনয্ 
বন্দনা রেচেছন : ‘eেসিছ তােদর জানােত ণাম, তাহােদর গান গািহ ।’  িতিন িশল্পসািহতয্-সংগীতেক 
গিতশীল সমােজর aপিরহায র্ uপকরণ িহেসেব িচিহ্নত কেরন। তখন মুসলমান সমাজ eসবেক্ষে  িপিছেয় 
পেড়িছল aিশক্ষা o কুসংস্কােরর দাস হেয়। নজরুল বেলেছন, ‘আজ বাঙািল মুসলমানেদর মেধয্ eকজনo 
িচ -িশল্পী নাi, ভাস্কর নাi, সঙ্গীতজ্ঞ নাi, ৈবজ্ঞািনক নাi, iহা aেপক্ষা লজ্জার আর িক আেছ ? ei সেব 
যাহারা জন্মগত ে রণা লiয়া আিসয়ািছল, আমােদর েগ ড়া সমাজ তাহােদর টুিট িটিপয়া মািরয়া েফিলয়ােছ o 
েফিলেতেছ। ei aতয্াচােরর িবরুেদ্ধ আমােদর সমস্ত শিক্ত লiয়া বুিঝেত হiেব। নতুবা আেট র্ বাঙািল 
মুসলমানেদর দান বিলয়া েকােনা িকছু থািকেব না। পশুর মত সংখয্াগিরষ্ঠ হiয়া ব িচয়া আমােদর লাভ িক , 
যিদ আমােদর েগৗরব কিরবার িকছুi না থােক। িভতেরর িদেক আমরা যত মিরেতিছ, বািহেরর িদেক তত 
সংখয্ায় বািড়য়া চিলেতিছ। eক মাঠ আগাছা aেপক্ষা eকিট মহীরুহ aেনক বড় — ে ষ্ঠ।’ [ তরুেণর সাধনা / 
কাজী নজরুল iসলাম] িতিন আেলািকত o গিতশীর জীবেনর পেথ যা-িকছু বাধা আেছ ধম য় িকংবা 
সামািজক, তা  aপসারেণর ে রণা িদেয়েছন েরাচনামূলক ভাষায়: ‘আমরা িবেশব্র সব র্ােগর্ চলমান জািতর 
সিহত পা িমলাiয়া চিলব। iহার িতবন্ধক হiয়া দ ড়াiেব েয িবেরাধ আমােদর শুধু তাহার সােথi। ঝঞ্চার 
নূপুর পিরয়া নৃতয্ায়মান তুফােনর মত আমরা বিহয়া যাiব। যাহা থািকবার তাহা থািকেব, যাহা ভািঙ্গবার 
তাহা আমােদর চরণাঘােত ভািঙ্গয়া পিড়েবi। দুেয র্াগ রােতর নীরন্ধ aন্ধকার েভদ কিরয়া িবচ্ছুিরত হiক 
আমােদর াণ- দীিপ্ত ! সকল বাধা-িনেষেধর িশখর-েদেশ স্থািপত আমােদর uদ্ধত িবজয়-পতাকা। ােণর 
াচুেয র্ আমরা েযন সকল সঙ্কীণ র্তােক পােয় দিলয়া চিলয়া যাiেত পাির।’ [ পূেব র্াক্ত] 
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গণমুখী o জীবনমুখী জীবনদশ র্েনর কিব 
আজকাল গণমুখী শব্দিট েবশ বাহবা পােচ্ছ। eমনিক সরকাির শাসন য o eখন Pro-people   বা 
গণমুখী হেত নানািবধ কসরৎ করেছ। বলা হেচ্ছ গণমুখী শাসন, জনবান্ধব পুিল চাi আমরা। কাজী নজরুল 
iসলাম েসi বৃিটশ আমেলi িশল্পসািহেতয্র ফেতায়ার েতায়াক্কা না  কের িনেজেক গণমানুেষর কিব-কম  
িহেসেব গেড় তুেলিছেলন শতভাগ সাফেলয্ o সাথ র্কতায়। eিট িতিন কেরিছেলন সেচতনভােবi। কারণ eটা 
িছল ত র জীবনদশ র্েনর মূল িভিত্ত। িতিপন বেলিছেলন,  
 
“আিম উঁচু েবদীর uপর  েসানার িসংহাসেন বেস কিবতা িলিখিন। যােদর মুক মেনর কথােক আিম ছন্দ িদেত 
েচেয়িছ, মালেকাচা েমের েসi তলার মানুেষর কােছ েনেম েগিছ। দাদাের বেল দুবাহু েমেল তারা আমায় 
আিলঙ্গন িদেয়েছন। আিম তােদর েপেয়িছ---তারা আমায় েপেয়েছ।’’   
 
নজরুল সকল ে িণর মানুযেষর সেঙ্গ aন্তরঙ্গভােব িমেশেছন eবং তােদর eকজন হেয় কাজ কেরেছন 
সািহতয্ রচনা কেরেছন, সংগীত রচনা কেরেছন। ত র সািহতয্ সংগীত হেয় uেঠেছ কৃষক, েজেল , কামার , 
কুমার, ত িত, মজুর, িশল্প িমক, নারী, পুরুষ, হিরজন, দিলত, সoতাল , েবেদ, সকেলর uপেভােগর o 
aংশগর্হেণর সৃিষ্ট।  িতিন সমােজ aবেহিলত, িনপীিড়ত, িপিছেয় পড়া সকল ে িণর মানুেষর পেক্ষ শক্তহােত 
কলম ধেরেছন eবং িতিট েক্ষে i েসানা ফেলেছ। aবজ্ঞার তােপ যােদর জীবন িছল শুষ্ক মরুভূিম, তােদর 
জীবনেক িতিন রেস পূণ র্ কের িদেয়েছন।  িতিন মািটর কাছাকািছ েথেকেছন, জীবেন জীবন েযাগ কেরেছন 
eবং কথা  oকােজ সতয্ আত্মীয়তা aজর্ন কেরেছন। ত র মােঝi পূণ র্ হেয়েছ রবী নােথর ‘ ঐকতান’ 
কিবতার াথ র্না । িতিন িশেল্পর জনয্ িশল্প ei তত্তব্ সম্পেকর্ oয়ািকফহাল েথেকo  জীবেনর জনয্ িশল্প ei 
িশল্পদশ র্নেক েহের েযেত েদনিন। েসটা লক্ষ কের জীবনানন্দদাশ বেলেছন:  
 
‘বাংলার e মািটর েথেক েজেগ, e মৃিত্তকােক সিতয্i ভােলােবেস আমােদর েদেশ uিনশ শতেকর iিতহাস 
ািন্তক েশষ িনঃসংশয়তাবাদী কিব  নজরুল iসলাম। ত র জনে ম, েদশে ম পূেব র্াক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার 
সেঙ্গ সিতয্i eকাত্ম। পরবত  কিবরা e েসৗভাগয্ েথেক  aেনকটা বিঞ্চত বেল আজ পয র্ন্ত নজরুলেকi 
সিতয্কােরর েদশ o েদশীয়েদর বন্ধু কিব বেল জনসাধারণ েমেন  েনেব। জন o জনতার বন্ধু o েদশে িমক 
কিব নজরুল। e িজিনেসর িবেশষ তাৎপেয র্র িদেক লক্ষয্  েরেখ বলেত পারা যায় েয, েয সমেয় o েযখােন 
জনমানস তার ািথ র্ত িজিনস েপেয়েছ বেল মেন কের, েসখােন বাস্তিবকi তা aিদব্তীয় ।’ 
 
সতয্সুন্দেরর পেক্ষ আপসহীন সংগর্ামী জীবনদশ র্েনর কিব 
িতিন পরাধীনতার শৃঙ্খল মুিক্তর জনয্ সংগর্াম কেরেছন। বারবার েজল েখেটেছন। িকন্তু আেপাষ কেরনিন। 
নারীেদর মুিক্তর জনয্ সংগর্াম কেরেছন। িতিন কৃষেকর মুিক্তর জনয্ সংগর্াম কেরেছন। িতিন 
পরাধীনতািবেরাধী, েশাষণ-িনপীড়নিবেরাধী eবং নারী-মুিক্তর লেক্ষয্ আেয়ািজত িবিভন্ন সভা-সিমিতেত 
েযাগদান কের িনজকেণ্ঠ aিগ্নঝরা গান েগেয়--বক্তৃতা িদেয় মুিক্তর aগ্নীবীণা বািজেয়েছন। িতিন সাধারণ 
মানুেষর সােথ িমেশ সাধারণ মানুেষর হেয় aসাধারণ জীবন যাপন কেরেছন। রবী নােথর জীবনদশ র্ন িছল 
িনিব র্বাদ িনরীহ  o শািন্তপূণ র্ জীবন যাপন। িতিন বেলেছন: 
 
‘e ধরার মােঝ তুিলয়া িননাদ 
চািহ েন কিরেত বাদ িতবাদ, 
েয ক’িদন আিছ মানেসর সাধ 
িমটাব আপন মেন; 
যার যাহা আেছ তার থাক্  তাi, 
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কােরা aিধকাের েযেত নািহ চাi, 
শািন্তেত যিদ থািকবাের পাi 
eকিট িনভৃত েকােণ!’ 
[পুরস্কার / রবী নাথ ঠাকুর ] 
 
িকন্তু রবী ভক্ত হেয়o জন্মসংগর্ামী নজরুল িনভৃত জীবন যাপেন রািজ নন। িতিন কিবজীবেনর শুরুেতi ত র 
সব র্ািধক িবখয্াত ‘িবে াহী’ কিবতায় বেলেছন, যখন uৎপীিড়েতর েকর্ান্দন-েরােল িবদীণ র্ হেব না আকাশ-
বাতাস, েযিদন aতয্াচারীর খড়গ-কৃপাণ আর ঝনঝন করেব না aনয্ায় যুেদ্ধর মােঠ, েকবল েসিদন থামেব 
ত র িবে াহী সংগর্াম o aিভযান। তার আেগ েকােনা িনভৃতচারীর জীবনযাপন ত র নয়। িতিন সকল কার 
সা াজয্বাদ, েশাষণ o িনপীড়েনর িবরুেদ্ধ, কুসংস্কার o কু থার িবরুেদ্ধ পৃিথবীর সবেচেয় বল কিবকণ্ঠ। 
িতিন সকল কার aনয্ায় যুেদ্ধর িবেরাধী eবং েসজনয্i িবশব্েক ‘িনঃক্ষি য়’ করেত েচেয়েছন। িতিন 
aনয্ায়কারী ‘ভগবান’েদর বুেক পদিচহ্ন এঁেক েদয়ার সক্ষমতা o সংকল্প বয্ক্ত কেরেছন। আর পৃিথবীর বুক 
েথেক aতয্াচার, aনয্ায়, aিবচার, েশাষণ, িনপীড়ন িচরতের েশষ না হoয়া পয র্ন্ত সংগর্াম চিলেয় যাoয়ার দৃঢ় 
সংকল্প েঘাষণা কেরেছন। কিবতার মেতাi  িতিন বেন্ধo eকi ধরেনর সংকল্প বয্ক্ত কেরেছন: ‘ আিম 
আমার পৃিথব্মাতার aঙ্গ- তয্েঙ্গর িদেক, বাঙ্গলার িদেক, ভারেতর িদেক েচেয় েদখলাম, ৈদেনয্, দািরে , 
aভােব, aসুেরর পীড়েন িতিন জজর্িরত হেয় েগেছন।   ত র মুেখ েচােখ আনন্দ েনi, েদেহ শিক্ত েনi, aঙ্গ-
তয্ঙ্গ ৈদতয্-দানব রাক্ষেসর িনয র্াতেন ক্ষত-িবক্ষত। আিম uৈচ্চঃসব্ের িচৎকার কের বললাম, আিম হ্ম চাi 
না, আল্লা চাi না, ভগবান চাi না। eiসব নােমর যিদ েকu থােকন িতিন িনেজ eেস েদখা  েদেবন। আমার 
িবপুল কম র্ আেছ, আমার aপার aসীম ei ধরি ী-মাতার ঋণ আেছ । আমার বিন্দনী মােক e ্ িaসুেরর 
aতয্াচার েথেক uদ্ধার কের আবার পূণ র্ -সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পয র্ন্ত আমার মুিক্তেনi, আমার শািন্ত 
েনi। ’[ আমার সুন্দর / কাজী নজরুল iসলাম ]  
 
নজরুল সততা o েলাভহীনতার মূতর্ তীক। িতিন বরাবরi দাির কবিলত মানুষ িছেলন। িতিন iচ্ছা করেল 
বৃিটশ সরকাপেররসােথ eকটু মািনেয় চেল সচ্ছল o সব্াছন্দয্ময় জীবন যাপন করেত পারেতন। িকন্তু িতিন 
বৃহত্তর মানবেগাষ্ঠীর মুিক্তর জনয্ aেপাসহীন েথেকেছন, লড়াi কের েগেছন।  েলাভ, রা ীয় ক্ষমতা o ভেয়র 
কােছ িবিকেয় যান কত িতভা: ‘মগজ িবিকেয় িদেয় পিরতৃপ্ত  পিন্ডতসমাজ।’ ( েসানািল কািবন / আল 
মাহমুদ)। িকন্তু নজরুলেক েকানo আিথ র্ক েলাভ, পুরস্কােরর হাতছািন, পদমায র্াদার েমাহ িকংবা েজল-জুলুেমর 
ভয় আদশ র্চুয্ত করেত পােরিন। েগর্ট কয্ালকাটা িকিলংেয়র সময় যখন বড়বড় কিব সািহেতয্করা সুচতুরভােব 
চুপ েথেক সা িতক হতয্াকােণ্ডর িবষেয় েমৗনতা aবলমব্ন কেরেছন, তখন িতিন সা দািয়ক স ীিত 
িফিরেয় aনেত মােঠ েনেম  কাজ কেরেছন। সা দািয়ক দাঙ্গাহাঙ্গামািবেরাধী গান েগেয়েছন মহল্লার 
মহল্লায়।‘দুগ র্ম িগির কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার’ কিবতা বা গান েসভােবi সৃিষ্ট হেয়েছ। িতিন কৃষক-সেম্মলন, 
নারী-সেম্মলন, ছা -সেম্মলেন সশরীের শরীক হেয়েছন। রবী নাথ বেলিছেলন ‘জীবেন জীবন েযাগ করা/ না 
হেল বৃথা পেণয্ বয্থ র্ হয় গােনর পশরা।’ নজরুল জীবেন জীবন েযাগ কেরেছন, ‘কেম র্ o কথায় সতয্ 
আত্মীয়তা’ aজর্ন কেরেছন। ত র কিবতা গান-গল্প-aিভভাষণ মহৎ মানবতাবাদী সৃিষ্টকেম র্র uজ্জব্লতম দৃষ্টান্ত । 
িতিন বয্িক্ত িহেসেব ত র সৃিষ্টর েচেয়o মহৎ। ত র সৃিষ্টকেম র্ ভুল িট আিবস্কার করা aসম্ভব নয়; িকন্তু বয্িক্ত 
নজরুল সকল েলাভ- লালসা, ভয়-ভীিত o সা দািয়কতা-সংকীণ র্তার uেধব্র্ িছেলন। নজরুল পূণ র্ মানবতার 
তীক পূণ র্ বাঙািলেতব্র তীক। রবী নােথর কিবতা ধার কের বলা যায়: ‘েতামার কীিতর্র েচেয় তুিম েয 
মহৎ/তাi তব জীবেনর রথ/পশ্চােত েফিলয়া যায় কীিতর্ের েতামার/বারমব্ার।’    
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সাময্বাদী o স ীিতমূলক জীবন দশ র্েনর কিব 
িতিন েছাটকাল েথেকi েজেনিছেলন eবং িবশব্াস কেরিছেলন েয দুিনয়ার সকল মানুষi eক  o aিভন্ন । 
আজকাল পুিঁজবাদী aথ র্নীিবদগণ eবং পুিঁজবাদী রা গুেলা সবার জনয্ uন্নয়ন বা Inclusive 
Development eর কথা বেলন। আর নজরুল বেলেছন Inclusive World eর কথা । eবং েসo কত 
আেগ! িতিন েলেটাগান রচনার কােলi ei জীবনদশ র্ন লাভ কেরন: “ oের oের মানুেষ মানুেষ েভদ নাi / 
বাবা আদম আর মা হাoয়া হেত সৃজন েয সবাi।’’ িতিন eকi গােন আরo বেলেছন েয িবেশব্র সকল াণী, 
কীটপতঙ্গ  o uিদ্ভদ সবার uৎস eক eবং ei পৃিথবী সমানভােব সবার । বড় হেয় ‘ সাময্বাদী’ কিবতায় 
বেলেছন,  
 
গািহ সােময্র গান- 
েযখােন আিসয়া eক হেয় েগেছ সববাধা-বয্বধান 
েযখােন িমেশেছ িহন্দু-েবৗদ্ধ-মুসিলম-কর্ীশ্চান। 
গািহ সােময্র গান! 
েক তুিম?- পাস ? ৈজন? iহুদী?স তাল, ভীল গােরা? 
কনফুিসয়াস? চাব র্াক েচলা? বেল যাo, বেলা আেরা! 
বন্ধু যা-খুিশ হo, 
েপেট িপেঠ ক েধ মগেজ যা-খুিশ পুিঁথ o েকতাব বo, 
েকারান-পুরাণ-েবদ-েবদান্ত-বাiেবল-ি িপটক- 
েজন্দােবস্তা-গর্ন্থসােহব পেড় যাo যতসখ- 
িকন্তু েকন e পণ্ড ম, মগেজ হািনছ শুল? 
েদাকােন েকন e দর কষাকিষ?-পেথ ফুেট তাজা ফুল! 
েতামােত রেয়েছ সকল েকতাব সকল কােলর জ্ঞান 
সকল শা  খুেঁজ পােব সখা, খুেল েদখ িনজ াণ! 
[সাময্বাদী, সাময্বাদী ] 
 
িকন্তু যখনi  শািন্তপূণ র্-ে মময় পৃিথবীর স্থােন ৈবষময্মূলক পৃিথবীর ছিব েদেখেছন, তখনi গভীর েবদনায়  
েসাচ্চার হেয় uেঠেছ ত র কলম। িতিন বেলেছন, “িহন্দু-মুসলমােন িদনরাত হানাহািন, জািতেত জািতেত 
িবেদব্ষ, যুদ্ধ-িবগর্হ । মানুেষর জীবেন eক িদেক কেঠার দাির -ঋণ-aভাব; aনয্িদেক েলাভী aসুেরর বয্াংেক 
েকািট েকািট টাকা পাষাণ স্তুেপর মত জমা হেয় আেছ। e aসাময্ েভদজ্ঞান দূর করেতi আিম eেসিছলাম। 
আমার কােবয্ সংগীেত কম র্জীবেন aেভদ o সুন্দর সাময্েক িতিষ্ঠত কেরিছলাম।আিম যশ চাi না, খয্ািত 
চাi না, িতষ্ঠা চাi না, েনতৃতব্ চাi না। জীবন আমার যত দুঃখময়i েহাক, আনেন্দর গান- েবদনার গান েগেয় 
যাব আিম। িদেয় যাব িনেজেক িনঃেশষ কের সকেলর মােঝ িবিলেয়। সকেলর ব চার মােঝ থাকেবা আিম 
েবঁেচ। ei আমার ত, ei আমার সাধনা, ei আমার তপসয্া ।…..িবশব্াস করুন, আিম কিব হেত আিস িন। 
আিম েনতা হেত আিস িন। আিম ে ম িদেত eেসিছলাম, ে ম েপেত eেসিছলাম।” 
 
যুগ যুগ ধের পুরুষতাি কতার েশকেল বন্দী, িনপীিড়ত, িনেষ্পিষত o েশািষত মানবজািতর aেধ র্কাংশ । তারা 
নারী। নজরুল বয্িক্তঝীবেন eবং সৃজনশীল জীবেন পুরুষ o নারীর সমান aিধকার, সমময র্াদা o ীিতময় 
সম্পেকর্ o aবস্থােন িবশব্াস কেরেছন eবং তা িতষ্ঠার জনয্ ত র সাময্বাদী কলমেক শািনতভােব বয্বহার 
কেরেছন। ত র কিবতা, গান, aিভভাষণ, বন্ধ , কথািশল্পী সবিকছুi নরনারীর সমতািভিত্তক সহাবস্থােনর 
বল কণ্ঠ হেয় uেঠেছ যার তুলনা aনয্ েকােনা কিবর সৃিষ্টেত পাoয়া যায় না। িতিন eকিদেক িবশব্সভয্তায় o 
তার aগর্গিতেত নারীর aবদানেক হাiলাiট কের তুেল ধেরেছন, পরুষেদর মেনাভাব পিরবতর্েন ে রণা o 
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আঘাত িদেয়েছন , aনয্িদেক নারীেদরo পুরুষতে র েশকল েভেঙ েবর হেয় আসার aিগ্নম  দান কেরেছন। 
ত র ‘ নারী’, ‘ বারাঙ্গনা’ ভৃিত কিবতা eবং ‘জােগা নারী জােগা বিহ্নিশখা’ সহ আরo aেনক গান আজo 
নারীজাগরেণর ম  িহেসেব uচ্চািরত হেচ্ছ। 
 
িবশব্মানবীয় জীবন দশ র্েনর কিব 
কাজী নজরুল iসলাম মেন ােণ িবশব্ােস জীবন যাপেন িবশব্নাগিরক।  িতিন েকােনা ধরেনর কৃি ম েভদােভেদ 
িবশব্াস করেতন না। িতিন িবশব্মানুেষর o  িবশব্মানবতাবােদর  সবেচেয় বিলষ্ঠ o সবেচেয় েসাচ্চারকণ্ঠ কিব।  
সািহেতয্-সংগীেত- েবন্ধ-নাটেক-uপনয্ােস-aিভভাষেণ িতিন সমগর্ মানবজািতর ঐেকয্র aগর্দূত। িতিন 
eকজন েষাল আনা িবশব্নাগিরক eবং তা কৃত aেথ র্। িতিন বেলেছন: “িতিন eক aিভভাষেণ বেলেছন ‘ei 
েদেশ ei সমােজ জেন্মিছ বেল শুধু ei েদেশরi ei সমােজরi নi। আিম সকল েদেশর সকল সমােজর। 
সুন্দেরর ধয্ান, ত র স্তবগানi আমার uপাসনা আমার সাধনা। েয কূেল, েয সমােজ, েয ধেম র্, েয েদেশi 
জন্মগর্হণ কির,  েস আমার ৈদব। আিম তােক ছািড়েয় uঠেত েপেরিছ বেলi আিম কিব।”  আপন েদশ জািত 
eবং eকi সােথ িবশব্মানুেষর িত eমন দায়বদ্ধ কিব পৃিথবীেত eখন পয র্ন্ত আর জন্মগর্হণ কেরনিন। িতিন 
কিবতায় uদার মানিবকতাবাদ o সব র্মানবতাবােদর জয়গান রেচেছন। িতিন িহন্দু-েবৗদ্ধ-মুসিলম-খৃস্টান-
পারিসক-aিগ্ন uপাসক-iহুদী-নৃতািত্তব্ক uপজািত সকল মানুষেক eকi মানুষ িহেসেব েদেখেছন eবং সবার 
মহািমলেনর aিভন্ন েমাহনা রেচেছন। 
 
সব্াধীন জীবন দশ র্েনর কিব o মানুষ 
কাজী নজরুল iসলাম জেন্মিছেলন eকিট পরাধীন েদেশ। িকন্তু িতিন িছেলন সব্াধীন মানুষ। ত েক বলা হয় 
পরাধীন েদেশর সব্াধীন কিব। িতিন মানুেষর রাজৈনিতক সব্াধীনতা, aথ র্ৈনিতক সব্াধীনতা, বুিদ্ধবৃিত্তক সব্াধীনতা 
o আিত্মক সব্াধীনতার aগর্দূত। সকল কােলর aন্ধিবশব্াস, কুসংস্কার, aপশাসন, েশাষণ, aজ্ঞানতা, জরা, 
েযৗবনহীনতা o aলীক ভয়ভীিত েথেক করা িছল ত র জীবেনর ধান ত। সািহতয্-সংগীত রচনার েক্ষে o 
িতিন েবড়াভাঙা o ব ধভাঙা মেনর পিরচয় িদেয়েছন। 
  
(ক) রাজৈনিতক সব্াধীনতা: 
কাজী নজরুল iসলাম eবং সব্াধীনতা ei শব্দ দুিট ায় সমাথ র্ক।  কংেগর্স নয়, মুসিলম নয়  aথব ◌ানয় 
েকােনা কমুয্িনস্ট পািট র্, কিব  কাজী নজরুল iসলামi সব র্ থম ভারতবেষ র্র পূণ র্ রাজৈনিতকসব্াধীনতা দািব 
কেরন েজােরসাের eবং পিরস্কার ভাষায়। ত র হসরত েমাহানী eকজন uদু র্ কিব eকবার সব্াধীনতা কথা 
বেলিছেলন িকন্তু েসটা েতমন েজারােলা িছল না , সংগিঠত িছল না। েসটা িছল aেনকটাi বন্দুক পাoয়ার 
জনয্ রাiেফল দািব করার মেতা। eবং েসi দািবেত aনড় েথেক িতিন আর েকােনা কথা বেলনিন aথবা েসi 
দািবর পুনরাবৃিত্তকেরনিন।  িকন্তু নজরুল বৃিটশেদর হাত েথেক ভারতবষ র্তেক সব্াধীন করার জনয্ বলভােব 
েসাচ্চার o সিকর্য় িছেলন যার সােথ aনয্ কােরা তুলনা চেল না। েসজনয্ কিব শামসুর রাহমান ত র সুিবখয্াত 
‘ সব্াধীনতা তুিম ‘ কিবতায় সব্াধীনতা eবং নজরুল iসলামেক সমাথ র্ক বয্ঞ্জনায় তুিলত কেরেছন: 
 
‘সব্াধীনতা তুিম 
কাজী নজরুল ঝকড়া চুেলর বাবির েদালােনা 
মহান পুরুষ, সৃিষ্টসুেখর uল্লােস কপা-’  
 
কাজী নজরুল iসলাম পরাধীন ভারতবেষ র্র সব্াধীনতার পেক্ষ কিবতা  রেচেছন , সংবাদপে  সম্পাদকীয় 
িলেখেছন eবং েজলজুলুম েভাগ কেরেছন। িতিন বেলেছন:‘ সব র্ থম, ‘ধূমেকতু’ভারেতর পূণ র্ সব্াধীনতা চায়। 
সব্রাজ-টরাজ বুিঝ না, েকননা, o-কথাটার মােন eক eক মহারিথ eক eক রকম কের থােকন। ভারতবেষ র্র 
eক পরমাণু aংশo িবেদিশর aধীন থাকেব না। ভারতবেষ র্র সম্পূণ র্ দািয়তব্, সম্পূর্ণ সব্াধীনতা-রক্ষা, 
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শাসনভার, সমস্ত থাকেব ভারতীেয়র হােত। তােত েকােনা িবেদিশর েমাড়িল করবার aিধকারটুকু পয র্ন্ত 
থাকেব না।’ 
 
েকবল সংবাদপে র সম্পাদকীয়েতi নয়, িতিন কিবতায় সব্াধীনতার কথা বেলেছন ভয়ংকর সুন্দর ভাষায়। 
  
‘বুেকর িভতর ছ-পাi ন-পাi, মুেখ বিলস্  সব্রাজ চাi, 
সব্রাজ কথার মােন েতােদর কর্েমi হেচ্ছ দরাজ তাi! 
'ভারত হেব ভারতবাসীর'- ei কথ টাo বলেত ভয়। 
eেদর েতারা বিলস েনতা, eেদর কথায় চলেত হয়। 
 
                    বল ের েতারা বল নবীন- 
                     চাi েন eসব জ্ঞান বীণ। 
েচােখর সামেন েদশেক eরা করেছ ক্লীব িদনেক িদন, 
                    চায় না eরা- হi সব্াধীন। 
------------------------------- 
আমরা জািন েসাজা কথা, পূণ র্ সব্াধীন করব েদশ! 
ei দুলালুম িবজয়-িনশান, মরেত আিছ- মরব েশষ!’ 
(িবে াহী বাণী /িবেষর ব শী) 
 
রতেন রতন েচেন। বাঙািল জািতর eকমা  সব্াধীন রা   বাংলােদেশর সব্াধীনতার স্থপিত বঙ্গবন্ধু েশখ 
মুিজবুর রহমান সব র্কােলর ে ষ্ঠ বাঙািল িহেসেব সব্ীকৃত িযিন  আেন্দালন সংগর্ােমর মাধয্েম  হাজার বছেরর 
লােখা বছেরর বাঙািল জািতেক থমবােরর মেতা eকিট সব্াধীন সাব র্েভৗম রাে র aিধকারী হেত সফল 
ভূিমকা পালন কেরন। িতিন বেলেছন:  
 
‘নজরুল বাংলার িবে াহী আত্মা o বাঙািলর সব্াধীন ঐিতহািসক সত্তার রূপকার। বাংলার েশষ রােতর ঘনান্ধকাের িনশীথ িনিশ্চত িন ায় িবপ্লেবর 
রক্তনালীর মেধয্ বাংলার তরুণরা শুেনেছ িবধাতার aট্টহািস, কালৈভরেবর ভয়াল গজর্ন—নজরুেলর জীবেন, কােবয্, কেন্ঠ। চণ্ড সামুি ক জেলাচ্ছব্ােসর 
মত, েলিলহান aিগ্নিশখার মত,  পরাধীন জাতীর িতিমর ঘন aন্ধকাের িবশব্িবধাতা নজরুলেক eক সব্ত  ছ েচ গেড় পািঠেয়িছেলন ei ধরার ধুলায়। … 
সা াজয্বাদ, সা দািয়কতা o পরাধীনতার িবরুেদ্ধ নজরুেলর aিগ্নম  বাঙািল িচেত্ত জািগেয়িছল মরণজয়ী ে রণা—আত্মশিক্তেত uদ্ধুদ্ধ হoয়ার সুকিঠন 
সংকল্প।’ 
 
(খ) কুসংস্কার েথেক মুিক্ত  
কাজী নজরুল iসলাম জেন্মিছেলন নানািবধ কুসংস্কার, aন্ধিবশব্াস আর কু থায় আকীণ র্ o আবদ্ধ eকিট 
ভূেগােল o সমেয়। িতিন েজেনিছেলন eসকল aন্ধতব্ েথেক মানুষেক মুক্ত করেত হেব যােত কের তার 
আিত্মক মুিক্ত ঘেট। িতিন  সকল ধম য় কুসংস্কােররিবপেক্ষ aবস্থান গর্হণ কেরন eবং মানুষেক সংস্কােরর 
েবড়াজাল েভেঙ েবর হেয় আসেত ে রণা o েরাচনা দান কেরন।  
 
সংস্কােরর জগদ্দল পাষাণ 
তুিলয়া িবেশব্ আমরা কেরিচ াণ।    
সব র্ আচার-িবচার-পঙ্ক হেত    
তুিলয়া জগেত eেনিছ মুক্ত ে ােত। 
aচলায়তেনর বাতায়ন খুিল — াণ 
eেনিছ, েগেয়িছ নব-আেলােকর গান। 
[ িবংশ শতাব্দী / লয়-িশখা ] 
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(গ) আিত্মক সব্াধীনতা 
নজরুল িবশব্াস েরেতন, মানুেষ aপিরসীম শিক্তর আধার। িকন্তু েস িনেজেক েচেন না। ফেল িনেজেক দুব র্ল 
জ্ঞােন নানারকম কুসংস্কার, aন্ধিবশব্াস o দখলদার শিক্তর কােছ নিত সব্ীকার কের িদন কাটায়। িতিন ত র 
‘িবে াহী’ কিবতায় বয্িক্তর আিত্মক শিক্তর uেদব্াধন ঘিটেয়েছন eবং তােক মেন ােণ সব্াধীন সত্তা িহেসেব 
িচনেত সহায়তা কেরেছন। িতিন বেলেছন: “ আিম সহসা আমাের িচেনিছ আমার খুিলয়া িগয়ােছ সব বাধ।” 
aনরূপভােব  ‘ েমারা সবাi সব্াধীন েমারা সবাi রাজা’ বেন্ধ বেলেছন: ‘ eকবার িশর উঁচু কের বেলা েদিখ 
বীর, ‘েমারা সবাi সব্াধীন, সবাi রাজা!’ েদখেব aমিন েতামার পূব র্-পুরুেষর রক্ত-মজ্জা-aিস্থ িদেয় গড়া রক্ত-
েদuল তােসর ঘেরর মেতা টুেট পেড়েছ, েতামার েচােখর সাত-পুরু-কের ব ধা পদ র্া খুেল েগেছ, িতিমর রাি  
িদক-চকর্বােলর আড়ােল িগেয় লুিকেয়েছ। েতামার হােত-পােয় গদ র্ােন ব ধা িশকেল চণ্ড েমাচড় িদেয় বেলা 
েদিখ বীর — ‘েমারা সবাi সব্াধীন, সবাi রাজা!’ েদখেব aমিন েতামার সকল িশকল সকল ব ধন টুেট খান 
খান হেয় েগেছ।’  
 
জােগা aেচতন, জােগা! আত্মােক েচেনা! েয িমথুয্ক েতামার পেথ eেস দ ড়ায়, িপেষ িদেয় যাo তােক, 
েদখেব েতামারi পতাকা-তেল িবশব্ িশর েলাটােচ্ছ। েতামারi আদেশ র্ জগৎ aধীনতার ব ধন েকেট মুক্ত 
uদার আকাশতেল eক পঙিক্তেত eেস দ িড়েয়েছ।’ কিব মুহম্মদ নূরুল হুদা যথাথ র্i বেলেছন: ‘বাংলার জয় 
েহাক’-- ei নজরুলীয় আশাবাদেক জনতা জাতীয় েস্লাগােন রূপান্তিরত কের সমু -িননােদ uচ্চারণ 
কেরিছেলা: ‘জয় বাংলা’। তাi েতা eকাত্তেরর বাঙািল িবজয়ী বাঙািল। আর িবজয়ী বাঙািল মােনi 
নজরুেলর মে  দীিক্ষত বাঙািল। নজরুল বাংলার জাতীয়  কিব ei কারেণi নয় েয, িতিন বাংলার বা 
বাংলা ভাষার সবেচেয় বড় কিব। বরং ei কারেণi েয বাঙািলেক বয্িক্ত o জািতগত পয র্ােয় আত্মশিক্তেত 
uদ্ধুদ্ধ কের িচরিবজয়ী বীর বাঙািলেত পিরণত করার দীক্ষা িদেয়িছেলন eকমা  িতিনi, িযিন পরাধীন ভূ-
ভারেত সব্য়ংশািসত সব্াধীন নাগিরক। মানিবক, বয্িক্তক o সামিষ্টক পয র্াৈয় সারা িবেশব্ মানিবক 
সব্াধীনতার eক ে ষ্ঠ েঘাষক কাজী নজরুল eভােবi ত র সব্জািতেক জািতসত্তায় uেন্মািচত কের তােক 
সব্য়ংশািসত হoয়ার পথ েদিখিছেলন। িতিন সব্াধীনতার সব্প্ন ষ্টা o সব্াধীনতা যুেদ্ধর আিদ নকশার ষ্টা।’  
 
বয্িক্তর আত্মশিক্তর aপিরেময়তায় িবশব্াসী eবং তার uেদব্াধেনর aগর্দূত কিব 
কাজী নজরুল iসলাম মানুেষর aিপরেময় o aিনঃেশষ শিক্তেত িবশব্াসী িছেলন। িতিন িবশব্াস করেতন েয 
মানুষ যিদ eকবার আতব্িবশব্াসী হেয় oেঠ eবং তার আত্মশিক্তর সন্ধান পায়. েতব েসi মানুষেক েকােনা 
aশুভ শিক্ত আটিকেয় রাখেত পাের না। নজরুেলর ‘িবে াহী’ কিবতা যতখািন রাজশিক্তর িবরুেদ্ধ uচ্চািরত, 
তারেচেয় aেনক েবিশ মানুেষর বহুমুখী দাসেতব্র িবরুেদ্ধ েরাচনা o ে রণা। েযসকল াকৃিতক o 
aিত াকৃিতক শিক্তেক ভয় েপেয় eেসেছ মানুষ eবং eখনo aেনক মানুষ েসi ভয় পায়, নজরুল েসকল 
ভূয়াশিক্তর িবরুেদ্ধ মানুষেক ঘুের দ ড়ােনার ম  িদেয়েছন ‘িবে াহী’ কিবতায়।  নজরুল িবশ্টবাস করেতন, 
যখন বয্িক্তমানুষ তার েভতেরর সুপ্তশিক্তর সন্ধান পােব eবং তার uেদব্াধন ঘটােব, তখন িবেশব্র aনয্ানয্ সকল 
শিক্ত তার কােছ হার মানেত বাধয্ হেব। আত্মশিক্তেত বলীয়ান , িবশব্াসী o সিকর্য়তার সেচতন েকােনা 
মানুষেক aন্ধিবশব্াস, aিত াকৃত শিক্তেত িবশব্াস, কুসংস্কার, সামািজক কু থা aনুগত কের রাখেত পাের না। 
যখন মানুষ আত্মশিক্তর uেদব্াধন ঘটােত পারেব , তখন েস েদখেত পােব তাপর শিক্ত aেনক aেনকেবিশ eবং 
লাফ িদেয় বল িবশব্ােস বেল uঠেব: ‘আিম সহসা আমাের িচিনিছ আমার খুিলয়া িগয়ােছ সব বাধ।’ নজরুল 
ভারতীয় uপমহাদেশর মানুষেক িনেজেদর aভয্ন্তরস্থ সুপ্তশিক্তর সন্ধান িদেয়েছন eবং তােদরেক েসiশিক্তর 
uেন্মাচন ঘিটেয় শিক্তমান াণময় মানুেষ uন্নীত হoয়ার ে রণা িদেয়েছন যােত কের তারা সকল ভীরুতা  
eবং aন্ধিবশব্াসিনভর্র aিত াকৃতশিক্তর oপর aকায র্কর িনভ র্রশীলতা  কািটেয় uেঠ িনেজরাi িনেজi 
ভাগয্িনয়ন্তা হেয়  uঠেত পাের। িবষয়িট লক্ষ কের িবজ্ঞানী o  দাশ র্িনক আচাযয্র্ ফুল্লচ  রায় বেলেছন: ‘আমরা 
আগামী সংগর্ােম কিব নজরুেলর সঙ্গীত কেণ্ঠ ধারণ কিরয়া মান সুভােষর মেতা তরুণ েনতােদর aনুসরণ করব। ফরাসী িবপ্লেবর সময়কার কথা 
eকখািন বiেত েসিদন পেড়িছলাম। তাহােত েলখা েদিখলাম  েস সময় েতয্ক মানুষ aিত মানুেষ পিরণত হiয়ািছেলন। আমার িবশব্াস, নজরুল 
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iসলােমর কিবতাপােঠ আমােদর ভাবী বংশধেররা eক eকিট aিত মানুেষ পিরণত হiেব।’ পরবত কােলর বীরবাঙািলেদর ে রণা o 
শিক্তর মূল uৎস নজরুল যার মাণ পাoয়া িগেয়েছ বাংলােদশর মুিক্তযুদ্ধ চলাকালীন নজরুেলর aিগ্নঝরা 
কিবতাগােনর ভূিমকায়।   
  
aননয্ েসৗন্দয র্েচতনািভিত্তক জীবনদশ র্ন 
েতয্ক মহত িশল্পী-সািহিতয্েকরi িশল্পেবাধ বা েসৗন্দয র্েচতনা থােক। aিধকাংশ েক্ষে i তা হয় চিলত 
িশল্পদশ র্ন o েসৗন্দয র্দশ র্েনর aনুসারী। িকন্তু নজরুল িছেলন িভন্ন ধাতুেত গড়া। ত র েসৗন্দয র্েচতনা িছল aননয্ 
o aভূবপূব র্সুন্দর। িতিন িছেলন আধুিনকেদর েচেয়o আধুিনক, গিতশীলেদর েচেয়o গিতশীল eবং 
মহতেদর েচেয় মহত্তর। পাপ, পুণয্, হালাল, হারাম, সুন্দর, aসুন্দর, সাধু, বারাঙ্গনা, সতী, aসতী, ৈশিল্পক, 
aৈশিল্পক iতয্ািদ িবষেয় ত র িনজসব্ দৃিষ্ট o দশ র্ন িছল। িতিন aনয্ানয্ কিব-সািহিতয্ক-aিট র্েস্টর মেতা 
নারীর শারীিরক েসৗন্দয র্েক বড় কের েদেখনিন। ত র সািহেতয্ সংগীেত নারীর শারীিরক েসৗন্দেয র্র স্তুিতগাথা 
aনুপিস্থত। িতিন নারীর িবকিশত বয্িক্ততব্ o গুণাবালীেক বড় কের েদেখেছন যা পুরুষতাি ক দৃিষ্টভিঙ্গর 
সম্পূণ র্ িবপরীত। িতিন েকােনা িবশব্সুন্দরী ধরেনর  নারীর শংসা কের কিবতা েলেখনিন; িলেখেছন বহু গুেণর 
aিধকারী বল তাপশালী স াজ্ঞী নুরজাহান, েগালকুণ্ডার শাসনক  চ দ সুলতানা, তাজমহেলর আড়ােলর 
ভাবশালী নারী মমতাজ, বাঙািল কীতর্মান নারী শামসুন্নাহার, eদর িনেয়। িতিন বারাঙ্গনা নারীেক মা বেল 
সেমব্াধন কেরেছন, িতিন ৈবষময্মূলক aসতী নারী ধারণািটেক বািতল কের িদেয়েছন। ে ম করা ‘পাপ’ aথবা 
‘বয্িভচার’ iতয্ািদ ধারণার মূেল কুঠারাঘাত কের িতিন িলেখেছন ‘জীবেন যাহারা ব িচল না’ ‘পাপ’ ভৃিত 
কিবতা। ‘পাপ’ কিবতায় নজরুেলর ভাবনা আধুিনকতার িশখর স্পশর্ কেরেছ। িতিন e কিবতায় বেলেছন েয-- 
পৃিথবী তথাকিথত পােপরi জায়গা ‘পাপস্থান’। িতিন বেলেছন ‘সােময্র গান গাi/ যত পাপী তাপী সব েমার 
েবান, সব হয় েমার ভাi।’ িতিন বেলেছন ‘িবশব্ পাপস্থান/ aেধ র্ক eর ভগবান, আর  aেধ র্ক শয়তান।’ aিধকন্তু 
‘‘পােপর পেঙ্ক পূণয্-পদ্ম ফুেল ফুেল েহথা পাপ।’’ িতিন eতটাi আধুিনক েয বেলেছন-- মানুষ আত্মা o েদহ 
িনেয় পূণ র্সত্তা  আর ‘পুেণয্ িদেলন  আত্মা o াণ, পােপের িদেলন েদহ।’ েদহ বাদ িদেয় েতা মানুষ হেত পাের 
না। aতeব পাপ ছাড়া মানুষ চলেত পাের না। তাi ‘সুন্দর বসুমতী/ িচরেযৗবনা, েদবতা iহার িশব নয়, 
কামরিত।’ ei আধুিনক দৃিষ্টভিঙ্গ বাংলাসািহেতয্ নজরুেলর আমদানী eবং ত র হােতi eর চূড়ান্ত রূপ লাভ। 
কাশ করেণ সহিজয়া বেট, িকন্তু িবষয়ভানায় o জীবনদশ র্েন গভীরভােব িচর-আধুিনক। আজকাল আধুিনক 
বুিদ্ধজীবীগণ বেলন, পাপেক ঘৃণা কেরা, পাপীেক নয়। িকন্তু শতবছর আেগ পাপীেদর পেক্ষ oকালিত করা 
নজরুেলর কােছ ঋণ সব্ীকার করেত কুিণ্ঠত তারা।  
 
নজরুেলর েসৗন্দয র্েচতনা aেভদসুন্দেরর মে র oপর িতিষ্ঠত । িতিন েভদােভদহীন সােময্ o সমময র্াদায় 
িবশব্াসী িছেলন বেল ত র েচােখ সুন্দর িছল aখণ্ড সমগর্।  িতিন েকবল ফুল-পািখ-চ দ-িশশুমুখ-িকেশারীর 
হািস eসবেবর মেধয্i সুন্দরেক েদেখিন, ত র সুন্দেরর ধারণা আরo িবস্তৃত, আরo বয্াপক। িতিন বেলেছন: 
“সুন্দরেক সব্ীকার করেত হয় যা সুন্দর তাi িদেয়। সুন্দেরর ধয্ান, তার স্তবগান i আমার ধম র্। তবু বলিছ আিম 
শুধু সুন্দেরর হােত বীণা পােয় পদ্মফুলi েদিখিন, তার েচােখ েচাখ ভরা জল o েদেখিছ। শ্মশােনর পেথ, 
েগারস্থােনর পেথ তােক ক্ষুধা জীণ র্ মূিতর্েত বয্িথত পােয় চেল েযেত েদেখিছ, যুদ্ধ ভূিমেত তােক েদেখিছ, 
কারাগােরর aন্ধকূেপ তােক েদেখিছ, ফ িসর মেঞ্চ তােক েদেখিছ । “ িকন্তু eকথা বেলi েশষ কেরনিন। িতিন 
আরo বেলেছন, “িহন্দু-মুসলমােন িদনরাত হানাহািন, জািতেত জািতেত িবেদব্ষ, যুদ্ধ-িবগর্হ । মানুেষর জীবেন 
eক িদেক কেঠার দাির -ঋণ-aভাব; aনয্িদেক েলাভী aসুেরর বয্াংেক েকািট েকািট টাকা পাষাণ স্তুেপর মত 
জমা হেয় আেছ। e aসাময্ েভদজ্ঞান দূর করেতi আিম eেসিছলাম। আমার কােবয্ সংগীেত কম র্জীবেন 
aেভদ o সুন্দর সাময্েক িতিষ্ঠত কেরিছলাম।আিম যশ চাi না, খয্ািত চাi না, িতষ্ঠা চাi না, েনতৃতব্ চাi 
না। জীবন আমার যত দুঃখময়i েহাক, আনেন্দর গান- েবদনার গান েগেয় যাব আিম। িদেয় যাব িনেজেক 
িনঃেশষ কের সকেলর মােঝ িবিলেয়। সকেলর ব চার মােঝ থাকেবা আিম েবঁেচ। ei আমার ত, ei আমার 
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সাধনা, ei আমার তপসয্া।” িতিন জীবন o িশল্পেক aিভন্ন সুন্দেরর েমাহনায় িমিলত কেরেছন। েসৗন্দেয র্র 
েসi েমাহনা uদার হাoয়ায় ােণাচ্ছল , মহামানিবকতায় েজাছনায় শু সচ্ছল। নজরুল দাশ র্িনক কিব বেলi 
ত র েসৗন্দয র্েচতনা eমন ৈশিল্পকতায় দায় িমিটেয়o মহামািনবকতার আেলায় uজ্জব্ল। নজরুেলর সািহতয্-
সংগীত ািতিসব্কতার রেঙ সমৃদ্ধ ত র িনজসব্ তাজমহল -বাiের িবে ােহর সাতরঙ, েভতের মহািমলেনর 
aন্তরঙ্গ ছিব।  িবিশষ্ট গেবষক নজরুল-জীবনীকার aধয্াপক েগালাম মুরিশদ বেলেছন: ‘হাজার বছেরর বাংলা 
কাবয্-ভাণ্ডার ঐশব্য র্িমিণ্ডত হেয়েছ সহ  কিবর aবদােন। কারo aবদান কম, কারo বা েবিশ। aবদােনর 
গুণগত মানo িবিভন্ন রকেমর। েবিশর ভাগকিবর aবদান eবং ৈবিশষ্টয্ ধুেয়মুেছ েগেছ িনম র্ম কালে ােত। 
তারi মেধয্ েয-নামগুেলা তােদর ৈবিশষ্টয্র জেনয্ আজo জব্লজব্ল করেছ, নজরুল নামিট তােদর aনয্তম। 
কিব িহেসেব িতন েযমন aনয্ কারo সেঙ্গ তুলনীয় নন, বয্িক্ত িহেসেবo েতমিন। িতিন aননয্।’ িশল্পসািহেতয্ 
iuেরাপীয় আধুিনকতার aন্ধ aনুসারী আধুিনক কিবেদর পেথ না েহঁেট নজরুল িনেজi eকিট পথ ৈতরী কের 
িনেয়েছন। েস-পথ মহামানিবকতায় uজ্জব্ল িশল্পসািহেতয্র। থম িদেক ত র সমসামিয়ক কিব জীবনানন্দ 
দাশo নজরুল দব্ারা ভািবত হেয়িছেলন। আরo পের সুকান্ত ভট্টাচায র্, সুভাষ মুেখাপাধয্ায়, িনম র্েলন্দু গুণ, রু  
মুহমম্দ শিহদুল্লাহ  eবং আরo aেনক কিব নজরুেলর দব্ারা ভািবত হেয়েছন। 
 
জীবন-দাশ র্িনক কিব 
বাংলা সািহেতয্ রবী নাথ ঠাকুর eকজন দাশ র্িনক কিব।  ত র জীবন দশ র্ন পারেসয্র রুিম, হািফজ eবং 
বাংলার লালনশােহর জীবনদশ র্েনর কাছাকািছ aথবা eকািধক জীবনদশ র্েনর সংেশ্লষ। আর কাজী নজরুল 
iসলাম eকজন পুেরাপুির দাশ র্িনক কিব।  ত র দশ র্নিট পুেরাপুির বৃহত্তর মানবজীবনেকি ক। ত র জীবন 
দশ র্ন সাময্বাদ o aিভন্ন মানবজািতর ধারণা বক্তা। ধম র্, aথ র্নীিত, রাজনীিত, িশল্পতত্তব্, নন্দনতত্তব্, সুন্দর, 
aসুন্দর,, সম্পেদর মািলকানা, দাির ,  শাসন, শাসন, িশক্ষা, পাপা, পুণয্, ভােলা , মন্দ, িবচার, aিবচার, 
সব্াধীনতা, পরাধীনতা, েযৗবন, বাধয্র্কয্ iতয্ািদ িতিট িবষেয় ত র িনজসব্ দৃিষ্টভিঙ্গ o aবস্থান রেয়েছ। 
েকােনা েলাভ, চাপ িকংবা বয়েসর পিরবতর্ন ত েক আপন দৃিষ্টভিঙ্গ o ািতিসব্ক িবশব্াস েথেক িবচুয্ত করেত 
পােরিন। ত র দাশ র্িনকতার িভিত্ত িছল বয্িক্তমানুেষর aিপরেময় সুপ্তশিক্তেত িবশব্াস eবং সামবাদী পৃিথবী 
রচনার তয্েয়। মেন ােণ o িবশব্ােস িতিন িছেলন িবশব্নাগিরক। িতিন iহেলৗিকক জীবনেকi সবখািন গুরুেতব্ 
গর্হণ কেরিছেলন eবং তােক সব র্াঙ্গ সুন্দর করার পেক্ষ সব র্শিক্ত িনেয়াগ কেরিছেলন। িতিন িবশব্াস করেতন 
েয ধেম র্ ধেম র্  জািতেত জািতেত িবরাজমান িবেভদগুেলা সুিবধাবাদী মানুেষর কৃি ম সৃিষ্ট। eসকল বাধা 
aপসারেণi মাধয্েমi সুখী o শািন্তপূণ র্ মানবসমাজ o আেলািকত পৃিথবী গঠন করা সম্ভব। পুিঁজবাদী 
aথ র্নীিতেত ত র গভীর aিবশব্াস o a দ্ধা িছল। গভীর a দ্ধা o আপিত্ত িছল বণ র্বাদ, জাতপাত, 
uপিনেবশবাদ, সা াজয্বাদ o রা ীয় আগর্াসেন। সবেচেয় বড় কথা িতিন িছেলন সকল aেথ র্i eকজন সব্াধীন 
মানুষ eবং মানুেষর বহুমাি ক সব্াধীনতায় িবশব্াসী মানুষ o কিব। বাঙািলর eকমা  সব্াধীন রা  
বাংলােদেশর সব্াধীনতার স্থপিত বেলেছন, “নজরুল বাংলার িবে াহী আত্মা o বাঙািলর সব্াধীন ঐিতহািসক 
সত্তার রূপকার। বাংলার েশষ রােতর ঘনান্ধকাের িনশীথ িনিশ্চত িন ায় িবপ্লেবর রক্তনালীর মেধয্ বাংলার 
তরুণরা শুেনেছ িবধাতার aট্টহািস, কালৈভরেবর ভয়াল গজর্ন—নজরুেলর জীবেন, কােবয্, কেন্ঠ। চণ্ড 
সামুি ক জেলাচ্ছব্ােসর মেতা, েলিলহান aিগ্নিশখার মেতা,  পরাধীন জাতীর িতিমর ঘন aন্ধকাের িবশব্িবধাতা 
নজরুলেক eক সব্ত  ছ েচ গেড় পািঠেয়িছেলন ei ধরার ধূলায়।” নজরুেলর িনেজর সত্তা িছল সব্াধীন; িতিন 
সকল কােরর aন্ধতব্, কুসংস্কার o aধীনতার েশকল েথেক মানুষেক মুক্ত করার সব্প্ন  েদিখেয়েছন, েস সব্প্ন 
েদখেত o বাস্তবায়েন uদুব্দ্ধ কেরেছন।  িতিন বাঙািল জািতেক িদেয়িছেলন সব্াধীন সত্তার রূপেরখা eবং তা 
aজর্েনর ে রণা, েরাচনা o িদশা। তাi সািহতয্-সংগীত তাi েকােনা eেলােমেলা সৃিষ্ট নয়, েকােনা লক্ষয্হীন 
নন্দনচচ র্া নয়। কিব হoয়া ত র লক্ষয্ িছল না ; ত র লক্ষয্ িছল মানুষেক বিহরািঙ্গক o আিত্মক মুিক্তর পথ 
দশ র্ন eবং েস-পেথ েজারপােয় চািলত হেত aিগ্নম  দান।  
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uপসংহার 
কাজী নজরুল iসলাম িবরািজত িবশব্েরােগর eকমা  পয্ানািসয়া। পৃিথবীেত বহু িবখয্াত কিব-সািহিতয্ক-
দাশ র্িনক-রাজণিতক-ধম র্ বতর্ক-ধম র্গুরুর জন্মগর্হণ কেরেছন। তােদর কারুরi aবদান গুরুতব্হীন নয়। িকন্তু 
তারা সবাi খিণ্ডত মানবতার o খিণ্ডত মানিবকতার েনতা। সবারi রেয়েছ িনজসব্ স দায় aথবা েগাষ্ঠী। 
িকন্তু নজরুল সব র্মানবীয়।  আমরা aতীেতর ে ক্ষাপেট েথেক যিদ বতর্মান িবেশব্র িদেক তাকাi েতা েদিখ-- 
সারা পৃিথবী eখন নতুন কের eবং আরo েবিশ কটভােব সা াজয্বাদী আগর্াসন, সা দািয়ক হানাহািন, 
দখলদারী যুদ্ধ eবং েভদােভদজিনত aিবচােরর কবেল পেড়েছ। ভারত uপমহােদেশ, মধয্ ােচয্-- েকাথাo 
শািন্ত েনi eতটুকু। িবেশব্ aতীেতর েচেয়o েবিশ বৃিদ্ধ েপেয়েছ পুিঁজবাদী শাসন o েশাষণ। নারী জািতেক নতুন 
েকৗশেল eকপেক্ষ কােলা েবারকায় বিন্দ eবং aনয্পেক্ষ নগ্ন েসক্সপেণয্ পিরণত করার সুচতুর েচষ্টা চলেছ। 
eকিদেক সম্পেদর পাহাড় o আকাশেছ য়া িবলািসতা, aনয্িদেক েকািট েকািট মানুেষর aনাহার, aধ র্াহার, 
aিশক্ষা, িচিকৎসাহীনতা o আ য়হীনতার সীমাহীন কষ্ট। ei ে ক্ষাপেট যিদ পৃিথবীর েকােনা কিবর সৃিষ্ট o 
জীবনেক সমসয্া সমাধােনর মেডল িহেসেব েবেছ িনেত হয়, েসিট হেব নজরুেলর সৃিষ্ট o বয্িক্তজীবন। ৈবিশব্ক 
ে ক্ষাপেট সুসব্প্ন, সব্াধীনতা, সব র্জনীন মানবে ম, ধম য় স ীিত িতষ্ঠা, নারী-পুরুেষর মােঝ সৃষ্ট কৃি ম 
ৈবষময্ দূরীকরণ, পুিঁজবাদী েশাষণমূলক সমােজর স্থােন সাময্বাদী সমাজ িবিনম র্াণ  eবং সকল মানুেষর মেধয্ 
uদারৈনিতক বন্ধুতব্পূণ র্ o uপেভাগয্ সম্পকর্ িতষ্ঠার কিব িহেসেব কথায o কােজ, সৃিষ্টেত o সাধনায়, 
আদেশ র্র বিহঃ কােশ o বয্িক্তজীবেন aনুশীলেন--  নজরুল eক o aিদব্তীয় । নজরুেলর যািপতজীবন eবং 
সৃিষ্ট দুi িমেল eক aখণ্ড মহাজীবন যা িনেবিদত সকল ে িণর মানুষেক িনেয়  স ীিতেত সমৃদ্ধ o 
aিধকতর uপেভাগয্ eকিট সাময্বাদী পৃিথবী িবিনম র্ােণর সব্েপ্ন o সাধনায়।  
 
-------------------------------- 
কিব-গেবষক o মহাপিরচালক, বাংলােদশ েপে ািলয়াম iন্সিটিটuট 
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িস্থরিচে  3132-3133 
 

জাতীয় েশাক িদবস 3132 uপলেক্ষয্ জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর 
িতকৃিতেত আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর দ্ধাঞ্জিল। 

জাতীয় েশাক িদবেস বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান o 26 আগস্ট শহীদেদর 
রুেহর মাগেফরাত কামনা কের আেলাচনা o েদায়া মাহিফল।

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর 57তম শাহাদত বািষ র্কী o জাতীয় েশাক িদবস 3132 uপলেক্ষয্ বন্ধ েলখা িতেযািগতায় aংশগর্হণকারীেদর মােঝ সনদ, 
েকর্স্ট o পুরস্কার িবতরণ। 

 

জাতীয় আরকাiভেস সংরক্ষেণর জনয্ মি পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক হস্তান্তিরত নিথপ  
গর্হণ করেছন aিধদপ্তেরর পিরচালক জনাব েমাঃ সুজােয়ত uলয্া। 

aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা eবং িজআরeস সফটoয়য্ার িবষয়ক িদনবয্াপী 
িশক্ষণ। 
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জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন িবষেয় িদনবয্াপী িশক্ষণ।

  
‘েসবাদান িত িত’ িবষয়ক িদনবয্াপী িশক্ষণ।

 

‘েশখ রােসল িদবস’ uপলেক্ষয্ 29 aেক্টাবর 3132 তািরেখ েশখ রােসল কণ র্ার 
uেদব্াধন । 

‘েশখ রােসল িদবস’ uপলেক্ষয্ 29 aেক্টাবর 3132 তািরেখ েশখ রােসল eর 
িতকৃিতেত পুষ্পস্তবক aপ র্ণ। 
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জন শাসন ম ণালয় eবং আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর েযৗথ আেয়াজেন গত 33 
নেভমব্র, 3132 তািরখ নিথপ  সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম িবষয়ক কম র্শালা 

uেদব্াধন কেরন aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক জনাব ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া। 

জন শাসন ম ণালয় eবং আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর েযৗথ আেয়াজেন গত 33 
নেভমব্র, 3132 তািরখ নিথপ  সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম িবষয়ক কম র্শালায় 

বক্তবয্ রাখেছন aিধদপ্তেরর পিরচালক জনাব েমাঃ সুজােয়ত uলয্া। 

জন শাসন ম ণালয় eবং আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর েযৗথ আেয়াজেন গত 35
নেভমব্র, 3132 তািরখ নিথপ  সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম িবষয়ক কম র্শালা 

(3য় পয র্ায়) uেদব্াধন কেরন aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক জনাব ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া। 

জন শাসন ম ণালয় eবং আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর েযৗথ আেয়াজেন গত 35
নেভমব্র, 3132 তািরখ নিথপ  সংগর্হ, সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম িবষয়ক কম র্শালা 

(3য় পয র্ায়) । 

25 িডেসমব্র শহীদ বুিদ্ধজীবী িদবেস িমরপুর বুিদ্ধজীবী স্মৃিতেসৗেধ আরকাiভস o গর্ন্থাগার 
aিধদপ্তেরর দ্ধাঞ্জিল। 

25 িডেসমব্র শহীদ বুিদ্ধজীবী িদবেস রােয়র বাজার বধয্ভূিমেত আরকাiভস o গর্ন্থাগার 
aিধদপ্তেরর দ্ধাঞ্জিল। 
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24i েফ য়াির, 3133 তািরখ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
িবষয়ক eক িশক্ষণ। 

24i েফ য়াির, 3133 তািরখ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
িবষয়ক eক িশক্ষণ। 

 
মহান িবজয় িদবস 3132 uপলেক্ষয্ আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর আেয়ািজত 

িবেশষ দশ র্নীর uেদব্াধন করেছন মহাপিরচালক। 
মহান িবজয় িদবস 3132 uপলেক্ষয্ সাভার জাতীয় স্মৃিতেসৗেধ আরকাiভস o 

গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর দ্ধাঞ্জিল। 

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশত বািষ র্কী o সব্াধীনতার 
সুবণ র্জয়ন্তী uদযাপন uপলেক্ষয্ মাননীয় ধানম ী কতৃর্ক পিরচািলত শপথ 

aনুষ্ঠােন আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর aংশগর্হণ। 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর আেয়ািজত েপশাগত িশক্ষেণর uেদব্াধনী 
aনুষ্ঠােন ধান aিতিথ সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব েক 

eম খািলদ, eমিপ. 
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আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর আেয়ািজত েপশাগত িশক্ষেণর সমাপনী
aনুষ্ঠােন সনদ িবতরণ কেরন সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব জনাব েমাঃ 

আবুল মনসুর। 

আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস o শিহদ িদবস-3133 আরকাiভস o গর্ন্থাগার 
aিধদপ্তেরর আেয়াজেন েসিমনার o মেনাজ্ঞ সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান। 

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর 213তম জন্মবািষ র্কী o জাতীয় 
িশশু িদবস-3133 uদযাপন uপলেক্ষয্ দশ র্নী uেদ্ভাধন। 

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর 213তম জন্মবািষ র্কী o জাতীয় 
িশশু িদবস-3133 uদযাপন uপলেক্ষয্ িশশু-িকেশারেদর িচ াঙ্কন িতেযািগতা 

o পুরস্কার িবতরণ। 

36 েশ মাচ র্ গণহতয্া িদবেস িনহতেদর আত্মার মাগেফরাত কামনা কের েদায়া।
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বাংলা নববষ র্ 253৯ uদযাপন uপলেক্ষয্ আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর আেয়ািজত িবেশষ পুস্তক o কাশনী দশ র্নীর uেদব্াধন।

 

শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়েন সরকাির কম র্চারীেদর ভূিমকা সংকর্ান্ত িদনবয্াপী 
িশক্ষণ। 

 

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর জন্মশত বািষ র্কী uদযাপন কিমিটর 
সভাপিত কতৃর্ক জন্মশত বািষ র্কী সংকর্ান্ত িবিভন্ন নিথপ  জাতীয় আরকাiভেস 

হন্তান্তর। 

  
সুশাসন িতষ্ঠার িনিমত্ত aংশীজেনর aংশগর্হেণ মতিবিনময় সভা। তািরখ:  29 েম 3133 । 
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েসবা দান িত িত িবষয়ক aংশীজেনর aংশগর্হেণ মতিবিনময় সভা।  তািরখ: 29 েম 3133 । 

aিধদপ্তেরর মহাপিরচালেকর েনতৃেতব্ িতিনিধ দল কতৃর্ক বাংলােদশ িফল্ম 
আরকাiভ পিরদশ র্ন o মতিবিনময়। 

েসবা দান িত িত িবষয়ক িদনবয্াপী িশক্ষণ। তািরখ: 2৯ েম 3133

 
i-গভর্নয্ান্স o uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনার আoতায় 5থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ 

েমাকােবলায় করণীয় িবষয়ক িদনবয্াপী কম র্শালা। 
জাতীয় কিব কাজী নজরুল iসলােমর 234তম জন্মবািষ র্কী uপলেক্ষয্ আরকাiভস 

o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর দ্ধাঞ্জিল। 
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জাতীয় কিব কাজী নজরুল iসলােমর 234তম জন্মবািষ র্কী uপলেক্ষয্ ‘জাতীয় কিবর জীবন o দশ র্ন o েলখনী’ শীষ র্ক েসিমনার। তািরখ:  36 েম 3133

আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস-3133 uদযাপন uপলেক্ষয্ 1৯ জুন 2022 জাতীয় 
আরকাiভস ভবেন েবলুন uিড়েয় িদবসিট uেদ্ভাধন। 

আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস-3133 uদযাপন uপলেক্ষয্ গত 1৯ জুন 2022 
জাতীয় আরকাiভস ভবেন দশ র্ণীর uেদ্ভাধন। 

আন্তজর্ািতক আরকাiভস িদবস-3133 uদযাপন uপলেক্ষয্ েসিমনার eর আেয়াজন করা হয়। 

eয্াডভান্সড আরকাiভাল েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট o আধুিনক গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনা 
িবষয়ক েবিসক েকাস র্ (22তম বয্াচ)-শীষ র্ক িশক্ষেণর uেদব্াধন কেরন 

আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর মহাপিরচালক জনাব ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া। 

eয্াডভান্সড আরকাiভাল েরকড র্ ময্ােনজেমন্ট o আধুিনক গর্ন্থাগার বয্বস্থাপনা 
িবষয়ক েবিসক েকাস র্ (22তম বয্াচ)-শীষ র্ক িশক্ষেণর সমাপনী aনুষ্ঠােন সংস্কৃিত 

িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব েক eম খািলদ, eমিপ।



আরকাইভস ও াগার অিধদর

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২

া: ৬২

পিরিশষ্ট-ক 
  



িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িিক
কাশনা ও
সংহীত
নিথপের
সমেয় জাতীয়
তভাার
সকরণ

২৫

[১.১] নন ও
মৗিলক
কাশনা
সংহকরণ

[১.১.১] সংহীত
কাশনা

সংা ৫ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৬১১৮ ১০০ ৫

[১.২] গেবষক
ও পাঠক সবা

[১.২.১] গেবষক ও
পাঠক আগমন

জন ৮ ১০৭৫০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ১৫৫১৫ ১০০ ৮

[১.৩]
ISBN নর
দান

[১.৩.১] ইত
ISBN

সংা ৬ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৯৬২২ ১০০ ৬

[১.৪]
আরকাইভাল
নিথপ সংহ

[১.৪.১] সংহীত
নিথপ

সংা ৬ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ১৪০৮ ১০০ ৬

া: ৬৩



িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

সংহীত
কাশনা ও
আরকাইভাল
নিথপ
িয়াকরণ ও
সংরণ

২৫

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

[২.১.১] বই
অাকেসশন

সংা ৫ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৪৫১৫৯ ১০০ ৫

[২.১.২] বইেয়র
িণকরণ নর
দান

সংা ৫ ৭৫০০ ৭৪০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ১৬১৬৫ ১০০ ৫

[২.১.৩] বই ও
পিকার িডিজটাল
কাটালগ তির

সংা ৫ ৭৫০০ ৭৪০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ১৫৬৬৪ ১০০ ৫

[২.১.৪] জাতীয়
পির পািলিপ
ণয়ন

তািরখ ২ ৩০-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ২৬-০১-২০২২ ১০০ ২

[২.১.৫] জাতীয়
পি কাশ

তািরখ ১ ১৬-০৬-২০২২ ১৮-০৬-২০২২ ১৯-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ১৬-০৬-২০২২ ১০০ ১

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

[২.২.১] নিথপ
িয়াকরণ

সংা ৫ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৪০২৫৭ ১০০ ৫

[২.২.২] বই,
পপিকা ও নিথপ
মরামত ও বধাই

ভিলম ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১০৩৬ ১০০ ২

া: ৬৪



িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

সংরিত
কাশনা ও
নিথপের
িডিজটাইেজশন
ও ািতািনক
সমতা
িকরণ

২০

[৩.১]
তসামীর
িডিজটাইেজশন
(ািনং) এবং
আরকাইভস
িদবস উদযাপন

[৩.১.১] বই,
পপিকা ও নিথপ
িডিজটাইজকরণ

সংা ৪ ২৫০০০০ ২৪৯০০০ ২৪৮০০০ ২৪৭০০০ ২৪৬০০০ ২৬৮৪৯৪ ১০০ ৪

[৩.১.২] আজািতক
আরকাইভস িদবস

তািরখ ৪ ০৯-০৬-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১০০ ৪

[৩.২]
পশাগত ও
অভরীণ
িশণ দান

[৩.২.১] আরকাইভস
ও াগার
পশাজীবীেদর
িশণ দান

জন ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ ২

[৩.২.২] অিধদেরর
কম কতা/কম চারীেদর
অভরীণ িশণ
দান

জনঘা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৩ ১০০ ২

[৩.৩]
সিমনার ও
ওয়াকশপ
আেয়াজন এবং
সেচতনতা
িলক
কায ম

[৩.৩.১] সিমনার ও
ওয়াকশপ আেয়াজন
করা

সংা ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০০ ৪

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

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ১০০ ৪

া: ৬৫



িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.২ ১০০ ১০

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১০ ১০০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ৪ ১০০ ৪

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ৩ ১০০ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩ ১০০ ৩

মাট সং ার: ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত

া: ৬৬
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বািষ র্ক aগর্গিত (জুলাi/3132-জুন/3133) িতেবদন   
কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 

 
সূচেকর
মান 

eকক
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3132-3133 
aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3132-3133 মন্তবয্

লক্ষয্মা া/
aজর্ন 

2ম
েকায়াট র্ার 

3য়
েকায়াট র্ার 

4য়
েকায়াট র্ার 

5থ র্
েকায়াট র্ার 

েমাট
aজর্ন 

aিজর্ত
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
2. ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা………………………………33 
2.2 ৈনিতকতা কিমিটর সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত 5 সংখয্া ৈনিতকতা 

কিমিট  
5 লক্ষয্মা া 2 2 2 2 5 5 aিজর্ত

aজর্ন 2 2 2 2 5
2.3 ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত 7 % ৈনিতকতা 
কিমিট 

91% লক্ষয্মা া 91% 91% 91% 91% 91% 7 aিজর্ত

aজর্ন ৯1% 211% 211% 211% ৯8.6%
2.4 সুশাসন িতষ্ঠার িনিমত্ত 
aংশীজেনর (stakeholders) 
aংশগর্হেণ  সভা 

aনুিষ্ঠত সভা 3 সংখয্া জাতীয়
শুদ্ধাচার 
েকৗশল 
বাস্তবায়ন 
কিমিট 

3 লক্ষয্মা া - 2 - 2 3 3 aিজর্ত
aজর্ন - 2 - 2 3

2.5 শুদ্ধাচার সংকর্ান্ত িশক্ষণ 
আেয়াজন 

িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

3 সংখয্া চীফ
িববিলoগর্া
ফার/uপপ
িরচালক 

5 লক্ষয্মা া
 

2 2 2 2 5
 

3 aিজর্ত

aজর্ন 2 2 2 2 5

2.6 কম র্-পিরেবশ uন্নয়ন  
(সব্াস্থয্িবিধ aনুসরণ)  

uন্নত কম র্-
পিরেবশ 

   3 সংখয্া o
তািরখ 

মহাপিরচাল
ক 

সংখয্া : 2; 
তািরখ : 

41.23.3132 

লক্ষয্মা া
 

- 41.23.31
32 

- - 2িট 3 aিজর্ত

aজর্ন - 38.23.31
32 

- - 2িট
(38.23.
3132) 

2.7 জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-
পিরকল্পনা, 3132-33 o ৈ মািসক 
পিরবীক্ষণ িতেবদন সংিশ্লষ্ট ম ণালেয় 
দািখল o সব্ সব্ oেয়বসাiেট 
আপেলাডকরণ 

কম র্-পিরকল্পনা  o 
ৈ মািসক 
িতেবদন 

দািখলকৃত o 
আপেলাডকৃত 

   2 তািরখ েফাকাল 
পেয়ন্ট 
কম র্কতর্া 

26.15.3132
26.21.3132 
26.12.3133 
26.15.3133 
26.18.3133 

লক্ষয্মা া 26.21.31
32 

 

26.12.31
33 

 

26.15.31
33 

 

26.18.31
33 

2 aিজর্ত

aজর্ন 22.21.32 21.12.31
33 

18.15.31
33 

18.18.31
33 

22.21.32 
21.12.33 
18.15.33 
18.18.33 
 

2.8 আoতাধীন  আঞ্চিলক/ মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালয় ( েযাজয্ েক্ষে ) 

িফডবয্াক 
সভা/কম র্শালা 

  5 তািরখ - - লক্ষয্মা া - - - - - 5 মাঠ 
পয র্ােয় 

পিরিশষ্ট-খ 
শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়েনর aগর্গিত িতেবদন 
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কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3132-3133 
aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3132-3133 মন্তবয্

লক্ষয্মা া/
aজর্ন 

2ম
েকায়াট র্ার 

3য়
েকায়াট র্ার 

4য়
েকায়াট র্ার 

5থ র্
েকায়াট র্ার 

েমাট
aজর্ন 

aিজর্ত
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
কতৃর্ক দািখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা o পিরবীক্ষণ  
িতেবদেনর oপর িফডবয্াক দান  

aনুিষ্ঠত aজর্ন - - - - - েকান 
aিফস 
েনi। 

2.9 শুদ্ধাচার পুরস্কার দান eবং 
পুরস্কার াপ্তেদর তািলকা oেয়বসাiেট 
কাশ 

দত্ত পুরস্কার    2 তািরখ মহাপিরচাল
ক 

41.17.3133 লক্ষয্মা া - - - 41.17.31
33  

2 aিজর্ত

aজর্ন - - - 32.17.31
33 

32.17.
3133 

3.  আিথ র্ক বয্বস্থাপনা uন্নয়ন ........................................................................19
3.2 3132-33 aথ র্ বছেরর কর্য়-
পিরকল্পনা পিরকল্পনা  ( কেল্পর  
aনুেমািদত বািষ র্ক কর্য় পিরকল্পনাসহ)   
oেয়বসাiেট কাশ 

কর্য়-পিরকল্পনা 
oেয়বসাiেট 
কািশত 

3 তািরখ িডিডo 41.1৯.3132 লক্ষয্মা া 41.1৯.31
32 

- - - 3 aিজর্ত

aজর্ন 28.9.32 - - - 28.9.32

3.3 কেল্পর PSC o PIC সভা 
আেয়াজন  

সভা আেয়ািজত 3 সংখয্া - - লক্ষয্মা া - - - - 3 3132-33 
aথ র্বছের 

eখন 
পয র্ন্ত 

aিধদপ্তের
র 

aনুেমািদ
ত েকান 
কল্প 
েনi।   

aজর্ন - -

3.4 বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন বািষ র্ক uন্নয়ন 
কম র্সূিচ 
বাস্তবািয়ত 

3 % - - লক্ষয্মা া - - - - 3

aজর্ন - -

3.5 কল্প সমািপ্ত েশেষ কেল্পর সম্পদ 
(যানবাহন, কিম্পuটার, আসবাবপ  
iতয্ািদ) িবিধ েমাতােবক হস্তান্তর করা 

কেল্পর সম্পদ 
িবিধ েমাতােবক 
হস্তান্তিরত 

   3 তািরখ - - লক্ষয্মা া - - - - 3

aজর্ন - - - -

4. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট eবং দুন িত িতেরােধ সহায়ক aনয্ানয্ কায র্কর্ম……………..31 (aগর্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম প চিট কায র্কর্ম) 
4.2 দুন িত িতেরাধ o শুদ্ধাচার িবষেয় 
িলফেলট কাশ o িবতরণ 

িলফেলট কাশ o 
িবতরণ 

5 তািরখ  uপপিরচালক
(আরকাiভস) 

41.14.3133 লক্ষয্মা া - - 41.14.31
33 

- - - aিজর্ত
হয়িন। 

 
 

aজর্ন - - - - -

4.3 aনলাiেন aিডেটািরয়ােমর ভাড়া 
গর্হণ  

aনলাiেন ভাড়া 
গর্হণ 

5 % ে াগর্ামার 211% লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211% 211% 5 aিজর্ত
aজর্ন
 

211% 211% 211% 211% 211%

4.4 মিনটিরং কিমিটর মাধয্েম েস্টাের 
সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা িনিশ্চতকরণ  

েস্টােরর সব্চ্ছতা o 
জবাবিদিহতা 
িনিশ্চতকরণ 

5 তািরখ মিনটিরং
কিমিট 

41.1৯.3132
41.23.3132 
41.14.3133 
41.17.3133 

লক্ষয্মা া 41.1৯.31
32 
 

41.23.31
32 
 

41.14.31
33 

 

41.17.31
33 

5 aিজর্ত

aজর্ন 41.1৯.31
32 

39.23.31
32 

41.14.31
33 

39.17.31
33 

41.1৯.32
39.23.32 
41.14.33 
39.17.33
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কায র্কর্েমর নাম কম র্সম্পাদন সূচক 
 

সূচেকর
মান 

eকক
 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্ াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

3132-3133 
aথ র্বছেরর 
লক্ষয্মা া 

বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ, 3132-3133 মন্তবয্

লক্ষয্মা া/
aজর্ন 

2ম
েকায়াট র্ার 

3য়
েকায়াট র্ার 

4য়
েকায়াট র্ার 

5থ র্
েকায়াট র্ার 

েমাট
aজর্ন 

aিজর্ত
মান 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25
4.5 িবল পিরেশােধর ধারাবািহকতা 
রক্ষাকরণ  

ধারাবািহকভােব 
িবল পিরেশািধত 

5 % িডিডo 211% লক্ষয্মা া 211% 211% 211% 211% 211% 5 aিজর্ত
aজর্ন 211% 211% 211% 211% 211%

4.6 ৈনিতকতা o মূলয্েবাধ িবষেয় 
িশক্ষণ আেয়াজন 

িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

5 সংখয্া চীফ
িববিলoগর্া
ফার/uপপির
চালক 

3 লক্ষয্মা া - 2 - 2 3 5 aিজর্ত
aজর্ন - 2 - 2 3

সব র্েমাট াপ্ত নমব্র 57
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পিরিশষ্ট-গ 
আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তেরর i-গভনয্র্ান্স o uদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 3132-33  

বািষ র্ক িতেবদন (জুলাi-2021-জুন-3133) 
 
কর্ম  কম র্সম্পাদন েক্ষ   মান 

কায র্কর্ম 
 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

eকক 
 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর 
মান 

লক্ষয্মা া 3132-3133 মন্তবয্

aসাধারণ uত্তম চলিত মান 
 

211% 91% 71% 
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

[2] i-গভনয্র্ান্স o uদ্ভাবন 
সংকর্ান্ত কায র্কর্েমর বাস্তবায়ন 
েজারদারকরণ 
 
 
 
 
 
 

46 
 

[2.2] uদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [2.2.2] eকিট নতুন uদ্ভাবনী ধারণা 
বাস্তবািয়ত 

তািরখ 6  
  

34/14/3133 সদসয্ ফরম
সহজ কের তা বাস্তবায়ন করা 

হেয়েছ।

[2.3] েসবা সহিজকরণ [2.3.2] eকিট েসবা সহিজকৃত  তািরখ 6    34/14/3133 সদসয্ ফরম
সহজ করা হেয়েছ।

[2.4]  েসবা িডিজটাiেজশন 
[2.4.2] নূয্নতম eকিট েসবা 
িডিজটাiজকৃত তািরখ 6    

34/4/3133 জাতীয় 
আরকাiভেসর পি কার 

কয্াটালগ oেয়ব সাiেট দান 
করা হেয়েছ।

[2.5] iতঃপূেব র্ বাস্তবািয়ত uদ্ভাবনী 
ধারণা, সহিজকৃত o িডিজটাiজকৃত 
েসবা সংকর্ান্ত পয র্ােলাচনা সভা   

[2.5.2] সভা আেয়ািজত  তািরখ  5    
42 আগষ্ট 3132 eবং 9 
মাচ র্ 2022 তািরখ সভা 

আেয়ািজত  

[2.6] i-নিথর বয্বহার বৃিদ্ধ [2.6.2] i-ফাiেল েনাট িনষ্পিত্তকৃত   % 7    91%

[2.7] 5থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ 
েমাকােবলায় করণীয় িবষেয় aবিহতকরণ 
সভা/কমর্শালা আেয়াজন 

[2.7.2] সভা/কম র্শালা আেয়ািজত সংখয্া 5  2 - 
গত 22/05/2022 িখর্. 5থ র্ 
িশল্প িবপ্লব সম্পেকর্ কম র্শালা 

আেয়াজন করা হয়। 

ন 
 
3 

[3] ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ  26 

[3.2] তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

[3.2.2] তথয্ বাতায়েন সকল েসবা বক্স 
হালনাগাদকৃত সংখয্া 5    

করা হেয়েছ। 

[3.2.3] িবিভন্ন কাশনা o তথয্ািদ তথয্ 
বাতায়েন কািশত সংখয্া 3    কাশ করা হেয়েছ। 

[3.3] i-গভনয্র্ান্স o uদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[3.3.2] কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত 
িশক্ষণ আেয়ািজত   4    

আেয়াজন করা হেয়েছ।

[3.3.3]i-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়েনর জনয্ বরাদ্দকৃত aথ র্ বয্িয়ত

% 4 91% 81% 71% 99% aথ র্ বয্য় করা 
হেয়েছ।

[3.3.4] কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন 
aগর্গিত পয র্ােলাচনা সংকর্ান্ত সভা 
আেয়ািজত 

সংখয্া 4    
করা হেয়েছ।

[3.3.5] কম র্পিরকল্পনার aধ র্বািষ র্ক সব্-
মূলয্ায়ন িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ/ 
ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট ে িরত 

তািরখ 4 24/12/3133 31/12/3133 38/12/3133

ে রণ করা হেয়েছ।

[3.3.6] েদেশ/িবেদেশ বাস্তবািয়ত 
নূয্নতম eকিট uেদয্াগ পিরদশ র্নকৃত সংখয্া 4 41/05/ 3133 41/06/3133 - 

গত 22 েম 2022 বাংলােদশ
িফল্ম আরকাiভস পিরদশ র্ন 

করা হয়।
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পিরিশষ্ট-ঘ 
েসবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 

 
2. রূপকল্প (Vision)  o aিভলক্ষয্ (Mission) 
রূপকল্প (Vision) :  iিতহাস o ঐিতহয্ সেচতন জ্ঞানিভিত্তক জািত গঠন।  
aিভলক্ষয্ (Mission) : আiনগত রক্ষক িহেসেব জাতীয় আরকাiভস o জাতীয় গর্ন্থাগাের সংগৃহীত আরকাiভয্াল ডকুেমন্টস o জ্ঞানসামগর্ীর স্থায়ী সুরক্ষা eবং তথয্/গেবষণা েসবাদােনর মাধয্েম জ্ঞানিভিত্তক 
সেচতন জািত গঠেন সহেযািগতা করা।    
3. িত ত েসবাসমূহ :  
3.2) নাগিরক েসবা 
 

কর্. নং েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ
 eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
12. নতুন কাশনা জমা 

গর্হেণর রিশদ দান 
িনিদ র্ষ্ট ফরেম 
কাশনা জমাদােনর 
পর দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার  aনুেমাদন 

   িনিদ র্ষ্ট  ফরম পূরণপূব র্ক সৃজনশীল কাশনা জমাদান।
 
ফরম ািপ্তস্থান : িববিলoগর্ািফ (সংগর্হ) শাখা। 
 

িবনামূেলয্ 12 (eক) কম র্িদবস েমাঃ িমজানুর রহমান
মাiেকর্ািফল্ম aিফসার o 
িববিলoগর্াফার (সংগর্হ), aিত.দা. 
েফান : +99-13-9292546 
েমাবাiল : +99-12843821138 
iেমiল : mizan.nlb2@gmail.com 

13. ISBN বরাদ্দ েসবা দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার 
aনুেমাদনকর্েম  
aনলাiেন QR 
Code 
সহ ISBN দান 

2. ISBN বরােদ্দর জনয্ aিধদপ্তেরর oেয়বসাiেটর   
    (www.nanl.gov.bd aথবা সরাসির   
    http://isbn.teletalk.com.bd/) আieসিবeন 
সংকর্ান্ত aংেশ  ‘ISBN aনলাiন আেবদন’  e িক্লক কের 
েরিজে শনপূব র্ক আেবদন করা যায়।  
3. েরিজে শেনর জনয্ জাতীয় পিরচয়প , ছিব, সব্াক্ষর 
িনধ র্ািরত    েরজুেলশন aনুযায়ী সংযুক্ত করেত হয়। কাশক     
েরিজে শেনর েক্ষে  হালনাগাদ ে ড লাiেসন্সo সংযুক্ত করেত 
হয়।   
 
ািপ্তস্থান : বিণ র্ত oেয়ব িলংক। 

িতিট ISBN িফ  61/- 
সািভ র্স চাজর্            7/- 
                েমাট=67/- 
 
পিরেশাধ পদ্ধিত : েটিলটক 
েমাবাiল aপােরটেরর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 

ISBN বরােদ্দর 
সময়সূিচ :  
সকাল ৯ টা হেত 
িবকাল 6 টা পয র্ন্ত। 
(সরকাির ছুিটর িদন 
বয্তীত) 

েমাঃ জামাল uিদ্দন 
চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক  
েফান : +99-13-9292556 
েমাবাiল : +99-1264237৯813 
iেমiল : jamal_nlbd@yahoo.com 
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কর্. নং েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ

 eবং ািপ্তস্থান 
েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
14. পুস্তকািদ o প -

পি কার েরফােরন্স 
েসবা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার 
aনুেমাদনকর্েম 
চািহদাকৃত তথয্ 
সরবরাহ 

2. িনয়িমত তথয্েসবা o গেবষণা েসবা েপেত গেবষক সদসয্ 
হেত হয়। 
3. ািতষ্ঠািনক তথয্েসবা ািপ্তর জনয্ আনুষ্ঠািনক প  জমা 
িদেত হয়। 
4. িনিদ র্ষ্ট ফরেম আেবদন o েরিজস্টাের নাম, িঠকানা িলখেত 
হয়। 
ািপ্তস্থান : িববিলoগর্ািফ ( কাশনা o েরফােরন্স) শাখা। 

 

2.  িবনামূেলয্ ।
3.িনিদ র্ষ্ট তেথয্র  হাড র্কিপ/ 
সফটকিপ/ফেটাকিপ/স্নয্াপ  ভৃিতর 
জনয্ সরকার িনধ র্ািরত িফ দান 
করেত হয়। 
পিরেশাধ পদ্ধিত : রিশেদর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 

ক. 12 (eক) কম র্িদবস
খ. আনুষ্ঠািনক  প      
    ািপ্তর 13    
    কম র্িদবেসর মেধয্    
    বয্বস্থা গর্হণ  

মুহাম্মদ মুসিলম uিদ্দন
িববিলoগর্াফার ( কাশনা o েরফােরন্স) 
েফান : +99-13-9292553-219 
েমাবাiল : +99-12865589782 
iেমiল : muslim.uddin@nanl.gov.bd 

15. জাতীয় 
আরকাiভেসর  
সদসয্  কাড র্  
(ক) নতুন কাড র্ 
দান 

(খ) কাড র্  নবায়ন 

যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন 

2. সদয্ েতালা পাসেপাট র্ সাiেজর ছিব-12 কিপ।
3. aিফিসয়াল আiিড aথবা জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ।  
4. পাসেপােট র্র ফেটাকিপ (িবেদিশেদর েক্ষে )। 
5.  তত্তব্াবধানকারীর সুপািরশপ  (গেবষকেদর েক্ষে )। 
6. িনধ র্ািরত ফরম পূরণ। 
7. নবায়েনর েক্ষে  পুরাতন সদসয্ কাড র্ জমা দান। 
 
ািপ্তস্থান : সদসয্ ফরম 417 নং কক্ষ eবং oেয়বসাiেট 

(www.nanl.gov.bd) 
 

2.  গেবষক সদসয্ িফ 
     (সাধারণ) 61/-  
3.  িবেশষ গেবষক সদসয্ 
      িফ- 211/-  
4.  িবেদিশ গেবষক সদসয্ 
      িফ- 311/-   
5. গেবষক সদসয্  
  (সাধারণ) িত বছর    
  নবায়ন িফ 36/- 
6. িবেশষ গেবষক সদসয্ িত বছর 
নবায়ন িফ-61/-  
 
 

পিরেশাধ পদ্ধিত : রিশেদর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 

16 (প চ) কম র্িদবস েমাঃ iিলয়াছ িময়া
গেবষণা কম র্কতর্া 
েফান : +99-13-9292553-21৯ 
েমাবাiল : +99-1292৯983814 
i-েমiল : elias_004@yahoo.com 

16. জাতীয় গর্ন্থাগােরর 
সদসয্ কাড র্  
(ক) নতুন কাড র্ 
দান 

(খ) কাড র্  নবায়ন 

যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন 

2. িনিদ র্ষ্ট সদসয্ ফরম পূরণপূব র্ক জমা।
3. জাতীয় পিরচয়পে র তয্ািয়ত aনুিলিপ। 
4. পাসেপাট র্ সাiেজর ছিব-13 কিপ। 
5. পাসেপােট র্র ফেটাকিপ (িবেদিশেদর েক্ষে )। 
 

ািপ্তস্থান : সদসয্ ফরম 317 নং কক্ষ eবং oেয়বসাiেট 
(www.nanl.gov.bd ) 
    

2. সাধারণ পাঠক-61/- 
3. গেবষক-211/- 
4. িবেদিশ গেবষক-311/- 
5. সাধারণ পাঠক- িত বছর    
    নবায়ন িফ-36/- 
6. গেবষক- িত বছর নবায়ন  
     িফ-61/-  
 

16 (প চ) কম র্িদবস েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ
সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক  
েফান : +99-13-9292553-222 
েমাবাiল : +99-1279845৯132 
iেমiল : shahadut.adnlb@gmail.com 
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কর্. নং েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ

 eবং ািপ্তস্থান 
েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
17. গেবষক o পাঠক   

েসবা (তথয্েসবা) 
দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার 
aনুেমাদন 

2. সদসয্ কাড র্ দশ র্ন।
3. েরিজস্টাের নাম, িঠকানা িলখন। 
4. েরফােরন্স o গেবষণা েসবার জনয্ ফরেম চািহদা দান। 
 
ািপ্তস্থান : জাতীয় গর্ন্থাগােরর 14িট পাঠকক্ষ  

                          o 
 জাতীয় আরকাiভেসর গেবষণা কেক্ষ চািহদার ফরম পাoয়া যায়।

িবনামূেলয্ 12 (eক) কম র্িদবস জাতীয় গর্ন্থাগার
েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ 
সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক  
েফান : +99-13-9292553-222 
েমাবাiল : +99-1279845৯132 
iেমiল : shahadut.adnlb@gmail.com 
 
 
জাতীয় আরকাiভস 
েমাঃ iিলয়াছ িময়া 
গেবষণা কম র্কতর্া 
েফান : +99-13-9292553-21৯ 
েমাবাiল : +99-1292৯983814 
i-েমiল : elias_004@yahoo.com 

18. মানিচ  েসবা দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার 
aনুেমাদন 

িনিদষ্ট ফরম পূরণপূব র্ক চািহদাপ  দািখল।
 

ািপ্তস্থান : জাতীয় আরকাiভেসর কক্ষ নং- 412  
                                o 
               জাতীয় গর্ন্থাগােরর কক্ষ নং- 416 

2.  িবনামূেলয্ 
3. হাড র্কিপ/ সফটকিপ/ 
ফেটাকিপ ভৃিতর জনয্ সরকার 
িনধ র্ািরত িফ দান করেত হয়। 
পিরেশাধ পদ্ধিত : রিশেদর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 

12 (eক) কম র্িদবস

19. জাতীয় গর্ন্থাগােরর 
aনলাiন কয্াটালগ 
(OPAC)  

oেয়বসাiেট েবশ www.nanl.gov.bd 
 
 

িবনামূেলয্ 12 (eক) কম র্িদবস েমাঃ হািরছ সরকার
ে াগর্ামার 
েফান : +99-13-9292554 
েমাবাiল : +99-12৯244959৯6 
i-েমiল: haris@nanl.gov.bd 
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কর্. নং েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ

 eবং ািপ্তস্থান 
েসবার মূলয্ eবং  
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1৯.  ফেটাকিপ েসবা 

 
দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার 
aনুেমাদন 

2. চািহদা ফরেম পৃষ্ঠা সংখয্া িলখেত হয়।
3. সরকার িনধ র্ািরত িফ জমা িদেত হয় । 
 
ািপ্তস্থান : জাতীয় গর্ন্থাগােরর কক্ষ নং-317  

                            o 
 জাতীয় আরকাiভেসর কক্ষ নং-412 

2। বi ( িত পৃষ্ঠা)   3/-  
3। েগেজট/নিথপ  ( িত পৃষ্ঠা)  6/- 
4। পি কা  ( িত পৃষ্ঠা)  6/- 
 
পিরেশাধ পদ্ধিত : রিশেদর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 
 

12 (eক) কম র্িদবস জাতীয় গর্ন্থাগার
েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ 
সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক  
েফান : +99-13-9292553-222 
েমাবাiল : +99-1279845৯132 
iেমiল : shahadut.adnlb@gmail.com 
জাতীয় আরকাiভস 
েমাঃ iিলয়াছ িময়া 
গেবষণা কম র্কতর্া 
েফান : +99-13-9292553-21৯ 
েমাবাiল : +99-1292৯983814 
i-েমiল : elias_004@yahoo.com 

21. স্কয্ািনং o ি িন্টং  
েসবা 

দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার 
aনুেমাদন 

2. িনিদষ্ট ফরম পূরণপূব র্ক চািহদাপ  দািখল।
3. aনয্ শাখা েথেক আসা চািহদা। 
 
ািপ্তস্থান : জাতীয় আরকাiভেসর কক্ষ নং- 619  

                               o 
জাতীয় গর্ন্থাগােরর কক্ষ নং-415 

2। বi ( িত পৃষ্ঠা)  6/- 
3। েগেজট/নিথপ  ( িত পৃষ্ঠা)  21/- 
4। পি কা ( িত পৃষ্ঠা)  21/- 
5। কয্ােমরার সাহােযয্ তেথয্র ছিব 
ধারণ ( িত স্নয্াপ)   3/-  
 
পিরেশাধ পদ্ধিত : রিশেদর মাধয্েম 
পিরেশাধেযাগয্। 

12 (eক) কম র্িদবস জাতীয় আরকাiভস
েমাঃ হািরছ সরকার 
ে াগর্ামার 
েফান : +99-13-9292554 
েমাবাiল : +99-12৯244959৯6 
i-েমiল: haris@nanl.gov.bd  
জাতীয় গর্ন্থাগার 
েমাঃ নাজমুস শাহাদৎ 
সহকারী গর্ন্থাগার পিরচালক  
েফান : +99-13-9292553-222 
েমাবাiল : +99-1279845৯132 
iেমiল : shahadut.adnlb@gmail.com 
 

22. Wi-Fi iন্টারেনট সদসয্ হoয়ার পর সদসয্েদর জনয্ aিধদপ্তেরর িবিভন্ন গেবষণা o পাঠকক্ষ িবনামূেলয্ 12 (eক) কম র্িদবস েমাহাম্মদ মিনরুজ্জামান খান
সহকারী ে াগর্ামার 
েফান : +99-13-9292553-427 
েমাবাiল : +99-12829554195 
i-েমiল : monirk1985@yahoo.com  

23. কর্য়কৃত 
পণয্/কাজ/েসবার 
মূলয্ পিরেশাধ 

যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদেন  
েচক/নগদ দান 

2. শাসিনক o আিথ র্ক aনুেমাদেনর কিপ। 
3. ভাuচার/িবল ( েযাজয্ েক্ষে  স্টক eি সহ)। 
4. েটন্ডার িকর্য়ায় কর্েয়র েক্ষে  কায র্ােদশ, িসeসসহ িসিডuেল   
    বিণ র্ত সকল কাগজপ ।   
(aিধদপ্তর o সরবরাহকারী িতষ্ঠান ঊিল্লিখত কাগজপ     
     সরবরাহ করেবন।) 
ািপ্তস্থান : িহসাব শাখা 

িবনামূেলয্ 31 (িবশ) কম র্িদবস েমাঃ হািরছ সরকার
ে াগর্ামার o িডিডo 
েফান : +99-13-59224868 
েমাবাiল : +99-12৯244959৯6 
i-েমiল: haris@nanl.gov.bd 
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3.3) ািতষ্ঠািনক েসবা : 
কর্. নং েসবার নাম েসবা দান পদ্ধিত েয়াজনীয় কাগজপ

eবং ািপ্তস্থান 
েসবার মূলয্ eবং 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার
(নাম, পদিব, েফান নমব্র o iেমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
12. 

 
পিরদশ র্ন েসবা  

 
যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন 
  

আগর্হী িতষ্ঠানেক  কমপেক্ষ 14 কম র্িদবস পূেব র্ মহাপিরচালক
বরাবর আেবদন  করেত হয়। 
 
ািপ্তস্থান : (2) জাতীয় আরকাiভস পিরদশ র্েনর জনয্ uপপিরচালক 

(আরকাiভস) eর দপ্তের আেবদন জমা িদেত হয়।  
(3) জাতীয় গর্ন্থাগার পিরদশ র্েনর জনয্ চীফ িববিলoগর্াফার/ 
uপপিরচালক eর দপ্তের আেবদন জমা িদেত হয়।   
 
 
 

িবনামূেলয্
 

14 (িতন) 
কম র্িদবস 
 

জাতীয় আরকাiভস
তাহিমনা আক্তার  
uপপিরচালক (আরকাiভস)  
েফান : +99-13-9292338 
েমাবাiল : +99-12৯22614243 
iেমiল : tani.nlb@gmail.com 
জাতীয় গর্ন্থাগার 
েমাঃ জামাল uিদ্দন  
চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক  
েফান : +99-13-9292556 
েমাবাiল : +99-1264237৯813 
iেমiল: jamal_nlbd@yahoo.com 

13. 
 

পরামশ র্ েসবা 
 

যথাযথ কতৃর্পেক্ষর 
aনুেমাদন 
 

2. পরামশ র্ েসবার জনয্ aনলাiন aথবা সরাসির aনুেরাধপ  ে রণ 
করেত হয়। 
3. কী ধরেনর পরামশ র্ তা uেল্লখ করেত হয়। 
 
ািপ্তস্থান : মহাপিরচালেকর দপ্তের আেবদন জমা িদেত হয়। 

 

চািহত পরামেশ র্র ধরন/ কৃিত 
aনুযায়ী িফ/সম্মানী িনধ র্ািরত হয় 
 

16 (প চ) 
কম র্িদবেসর মেধয্ 
e ধরেনর পরামশ র্ 
েসবা েদয়া হয়। 
 

জাতীয় আরকাiভস
তাহিমনা আক্তার  
uপপিরচালক (আরকাiভস)  
েফান : +99-13-9292338 
েমাবাiল : +99-12৯22614243 
iেমiল : tani.nlb@gmail.com 
জাতীয় গর্ন্থাগার 
েমাঃ জামাল uিদ্দন  
চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক  
েফান : +99-13-9292556 
েমাবাiল : +99-1264237৯813 
iেমiল: jamal_nlbd@yahoo.com 

14. েপশাগত  িশক্ষণ 
দান  

(আরকাiভস) 

মহাপিরচালেকর 
aনুেমাদন 
 

2.  সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠান েথেক েয়াজনীয় কাগজপ সহ মহাপিরচালক  
     বরাবর আেবদন করেত হয়। 
3.  সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠান ধােনর িনকট মেনানয়েনর জনয্ প  ে রণ   
     করা হয়।  

িবনামূেলয্ 16 (প চ) 
কম র্িদবেসর মেধয্ 

তাহিমনা আক্তার 
uপপিরচালক (আরকাiভস)  
েফান : +99-13-9292338 
েমাবাiল : +99-12৯22614243 
iেমiল : tani.nlb@gmail.com 

15. েপশাগত  িশক্ষণ 
দান (লাiে ির) 

মহাপিরচালেকর 
aনুেমাদন 
 

2.  সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠান েথেক েয়াজনীয় কাগজপ সহ মহাপিরচালক 
বরাবর আেবদন করেত হয়। 
3.  সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠান ধােনর িনকট মেনানয়েনর জনয্ প  ে রণ করা 
হয়। 

িবনামূেলয্ 16 (প চ) 
কম র্িদবেসর মেধয্ 

েমাঃ জামাল uিদ্দন 
চীফ িববিলoগর্াফার/uপপিরচালক  
েফান : +99-13-9292556 
েমাবাiল : +99-1264237৯813 
iেমiল: jamal_nlbd@yahoo.com 
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16. aিডেটািরয়াম ভাড়া 
ািপ্ত (লাiে ির) 

মহাপিরচালেকর 
aনুেমাদন 
 

2. aনুষ্ঠান আেয়াজক িতষ্ঠােনর পয্ােড/সাদা কাগেজ  
   মহাপিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
3. িফ জমাদােনর েকাড সংবিলত ে জাির চালােনর কিপ জমা দান। 
ািপ্তস্থান : শাসন শাখা।  

2.পূণ র্ িদবস : 
(21111+26% ভয্াট)=22611/- 
পিরেশাধ পদ্ধিত : বয্াংক চালােনর 
মাধয্েম । 

খািল থাকা  
সােপেক্ষ 13 (দুi) 
কম র্িদবস 

েমাঃ আবু দাuদ
সহকারী পিরচালক ( শাসন o িশক্ষণ) সংযুক্ত 
েফান : +99-13-9292553-433 
েমাবাiল : +99-12825679262 
iেমiল : abudaudnlb@gmail.com 

17. aিডেটািরয়াম ভাড়া 
ািপ্ত (আরকাiভস) 

মহাপিরচালেকর 
aনুেমাদন 
 

2. aনুষ্ঠান আেয়াজক িতষ্ঠােনর পয্ােড/সাদা কাগেজ  
   মহাপিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
3. িফ জমাদােনর েকাড সংবিলত ে জাির চালােনর কিপ জমা দান। 
ািপ্তস্থান : শাসন শাখা o চীফ িববিলগর্াফার/uপপিরচালক eর দপ্তর। 
ািপ্তস্থান : শাসন শাখা o চীফ িববিলগর্াফার/uপপিরচালক eর দপ্তর। 

2.পূণ র্ িদবস : 
(21111+26% ভয্াট)=22611/- 
পিরেশাধ পদ্ধিত : বয্াংক চালােনর 
মাধয্েম । 

খািল থাকা  
সােপেক্ষ 13 (দুi) 
কম র্িদবস 

েমাঃ আবু দাuদ
সহকারী পিরচালক ( শাসন o িশক্ষণ) সংযুক্ত 
েফান : +99-13-9292553-433 
েমাবাiল : +99-12825679262 
iেমiল :abudaudnlb@gmail.com 

 
4) েসবাগর্হীতার কােছ আমােদর তয্াশা : 

কর্িমক নং িত ত/কািঙ্কত েসবা ািপ্তর লেক্ষয্ করণীয়
12. সব্য়ংসম্পূণ র্ আেবদন জমা দান; 
13. যথাযথ িকর্য়ায় েয়াজনীয় েসবামূলয্ পিরেশাধ করা;
14. সাক্ষােতর জনয্ িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ uপিস্থত থাকা;
15. ৈধয র্ সহকাের েসবা গর্হণ করা;
16. ভ তা o নীরবতা বজায় রাখা eবং
17. েসবা সম্পেকর্ ধারণা লােভর জনয্ সেচষ্ট থাকা।

5) aিভেযাগ বয্বস্থাপনা পদ্ধিত (GRS) : 
 েসবা ািপ্তেত aসন্তুষ্ট হেল  দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার সেঙ্গ েযাগােযাগ করুন। তার কাছ েথেক সমাধান না পাoয়া েগেল িনেম্নাক্ত পদ্ধিতেত েযাগােযাগ কের আপনার সমসয্া aবিহত করুন। 
কর্. নং কখন েযাগােযাগ করেবন কার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর িঠকানা িনষ্পিত্তর সময়সীমা

2.     দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া সমাধান িদেত না পারেল 
aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (aিনক) 

 

মুহাম্মদ মুসিলম uিদ্দন
িববিলoগর্াফার ( কাশনা o েরফােরন্স) 
েফান : 12865589782 
iেমiল : muslim.uddin@nanl.gov.bd 

41 (ি শ) কম র্িদবস 

3. GRS েফাকাল পেয়ন্ট কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট সমেয় সমাধান িদেত বয্থ র্ হেল 
আিপল কম র্কতর্া 

 

মহাপিরচালক
েফান : +99-13-9292794 
iেমiল : dg@nanl.gov.bd 
oেয়ব েপাট র্াল : www.nlb.gov.bd 

31 (িবশ) কম র্িদবস 

4.    আিপল কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট সমেয় সমাধান িদেত না পারেল মি পিরষদ িবভােগর aিভেযাগ বয্বস্থাপনা েসল 
aিভেযাগ গর্হণ েক  
6নং েগiট বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা  
oেয়ব : www.grs.gov.bd 

71 (ষাট) কম র্িদবস 

 

6) সাধারণত েয সকল কারেণ আেবদন বািতল হয় aথবা েসবা দান সম্ভব হয় না : 
 

কর্িমক নং েয সকল কারেণ আেবদন বািতল aথবা েসবা দান সম্ভব হয় না
2. আেবদনপে  দত্ত তথয্ ভুল মািণত হেল। 
3. িনধ র্ািরত েসবামূলয্ পিরেশাধ করা না হেল। 
4. িনয়মকানুন (Rules & Regulations) বিহভূ র্ত কায র্কর্ম সংঘিটত হেল। 

পিরিশষ্ট-ঙ 
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আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
aিভেযাগ িতকার বয্বস্থার বািষ র্ক িতেবদন 

 (জুলাi 3132-জুন 3133) 
 

কায র্কর্েমর 
েক্ষ  

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক সূচেকর
মান

eকক 3132-3133 aথ র্বছেরর
লক্ষয্মা া

2ম ৈ মািসক
aজর্ন

3য় ৈ মািসক 
aজর্ন 

4য়  ৈ মািসক
aজর্ন

5থ র্ ৈ মািসক
aজর্ন

েমাট
aজর্ন

aিজর্ত
মান

মন্তবয্ 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24
ািতষ্ঠািনক 
বয্বস্থাপনা 
 

[2.2] aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া 
(aিনক) o আিপল কম র্কতর্ার তথয্ 
oেয়বসাiেট ৈ মািসক িভিত্তেত 
হালনাগাদকরণ 

[2.2.2 ] aিভেযাগ িনষ্পিত্ত
কম র্কতর্া (aিনক) o 
আিপল কম র্কতর্ার তথয্ 
হালনাগাদকৃত eবং 
oেয়বসাiেট আপেলাডকৃত 

6 সংখয্া 5 2 2 2 2 5 6 - 

পিরবীক্ষণ o 
সক্ষমতাবৃিদ্ধ 

[3.2] িনিদষ্ট সমেয় aনলাiন/ 
aফলাiেন াপ্ত aিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
eবং িনষ্পিত্ত সংকর্ান্ত িতেবদন 
uধব্র্তন কতৃর্পক্ষ বরাবর ে রণ 

[3.2.2] aিভেযাগ 
িনষ্পিত্তকৃত  

9 % ৯1% 211% 211% 211% 211% 211% 9 

াপ্ত aিভেযােগর
সংখয্া 36িট eবং 
িনষ্পিত্তকৃত 
aিভেযােগর সংখয্া 
36িট। 

[3.3] কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা eবং 
িজআর eস সফটoয়য্ার িবষয়ক 
িশক্ষণ আেয়াজন 

[3.3.2] িশক্ষণ 
আেয়ািজত  6 সংখয্া 5 2 2 2 2 5 6 - 

[3.4] ৈ মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ 
eবং ৈ মািসক িতেবদন uধব্র্তন 
কর্তর্পেক্ষর িনকট ে রণ 

[3.4.2] ৈ মািসক 
িতেবদন ে িরত  4 সংখয্া 5 2 2 2 2 5 4 - 

[3.5] aিভেযাগ িতকার 
বয্বস্থাপনা িবষেয় 
েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
aবিহতকরণ সভা 

[3.5.2] সভা aনুিষ্ঠত 

5 সংখয্া 3 - 2 - 2 3 5 

2ম সভা : 
24/23/3132 
3য় সভা : 
29/16/3133 

              েমাট নমব্র 36 েমাট aিজর্ত নমব্র 36 211%
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পিরিশষ্ট-চ 
 

জাতীয় আরকাiভেসর uপেদষ্টা পিরষদ 
 

বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস আiন, 3132 eর 6 ধারায় aিপ র্ত ক্ষমতা বেল িনম্নিলিখত 28 সদেসয্র  
সমনব্েয় জাতীয় আরকাiভেসর uপেদষ্টা পিরষদ গিঠত হেব : 
  
কর্িমক 
নং 

নাম পদময র্াদা

1. িসিনয়র সিচব/সিচব, সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় সভাপিত
2. ড. আশফাক েহােসন, aধয্াপক, iিতহাস িবভাগ 

ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় 
সদসয্

3. ড. েমাহাম্মদ মাহবুবুল হক, aধয্াপক, iিতহাস িবভাগ 
চট্টগর্াম িবশব্িবদয্ালয় 

সদসয্

4. ড. িচত্তরঞ্জন িম , aধয্াপক, iিতহাস িবভাগ 
রাজশাহী িবশব্িবদয্ালয় 

সদসয্

5. ড. েখা. লুৎফুল eলাহী, aধয্াপক, iিতহাস িবভাগ 
জাহাঙ্গীরনগর িবশব্িবদয্ালয় 

সদসয্

6. িতিনিধ, মি পিরষদ িবভাগ সদসয্
7. িতিনিধ, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক 

ম ণালয় 
সদসয্

8. িতিনিধ, জন শাসন ম ণালয় সদসয্
9. িতিনিধ, পররা  ম ণালয় সদসয্
10. িতিনিধ, সুরক্ষা েসবা িবভাগ, সব্রা ম ণালয় সদসয্
11. িতিনিধ, তথয্ o স চার ম ণালয় সদসয্
12. িতিনিধ, সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় সদসয্
13. িতিনিধ, তথয্ o েযাগােযাগ যুিক্ত িবভাগ সদসয্
14. িতিনিধ, মাধয্িমক o uচ্চ িশক্ষা িবভাগ, িশক্ষা ম ণালয় সদসয্
15. মহাপিরচালক, বাংলােদশ িফল্ম আরকাiভ সদসয্
16. মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জাদুঘর সদসয্
17. মহাপিরচালক, আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর সদসয্-সিচব

 
13 । uক্ত পিরষদ বাংলােদশ জাতীয় আরকাiভস আiন, 3132 -eর 7 o 8 ধারার আেলােক সকল কায র্ সম্পাদন 
করেব। 
  

জাতীয় আরকাiভস uপেদষ্টা পিরষেদর সভা িত বছর নূয্নতম দুiবার aনুিষ্ঠত হেব। সভার সুপািরেশর 
আেলােক জাতীয় আরকাiভস সংগর্হ o  সংরক্ষণ কায র্কর্ম পিরচািলত হেব।  
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পিরিশষ্ট-ছ 
জাতীয় আরকাiভেসর গেবষণা ফরম 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয় 
আগারগo, েশেরবাংলা নগর 

ঢাকা-2318। 
 
 

বরাবর 
মহাপিরচালক 
আরকাiভস o গর্ন্থাগার aিধদপ্তর 
ঢাকা।  
 
মেহাদয় 
আিম জাতীয় আরকাiভস/ জাতীয় গর্ন্থাগােরর গেবষক/ সাধারণ পাঠক সদসয্ হoয়ার জনয্ সংিশ্লষ্ট 
কাগজপ ািদসহ তথয্ািদ েপশ করলাম। 
 
12. নাম  : ............................................................................................................... 

13. িপতার নাম : ............................................................................................................... 

14. মাতার নাম : ............................................................................................................... 

15. বতর্মান িঠকানা : ........................................................................................................... 

16. কম র্েক্ষ  (যিদ থােক) : ................................................................................................... 

17. েপশা : ................................................ 18. েমাবাiল : .................................................. 

19. iেমiল : ................................................................................................................... 

1৯. পাসেপাট র্ (েকবলমা  িবেদশীেদর জনয্) : ............................................................................. 

21. জাতীয় পিরচয়প  (সংযুক্তকরণ) : .................................................................................... 

 
আিম িতজ্ঞা করিছ েয, আমােক জাতীয় আরকাiভস/ জাতীয় গর্ন্থাগােরর গেবষক/ সাধারণ পাঠক eর সদসয্তা 
দান করেল আিম আরকাiভস o গর্ন্থাগােরর চিলত িবিধ o িনয়ম শৃঙ্খলা েমেন চলেবা।  

 
 
তািরখ :         আেবদনকারীর নাম o সব্াক্ষর 

পিরিশষ্ট-জ 
জাতীয় আরকাiভস/জাতীয় গর্ন্থাগােরর গেবষক/পাঠক সদসয্ eর জনয্ আেবদন ফরম 
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পিরিশষ্ট-ঝ 
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পিরিশষ্ট-ঞ 
 

কিপরাiট আiেন পুস্তক জমাদান 
 
জাতীয় গর্ন্থাগার নতুন কাশনা জমাদান িনম্নবিণ র্ত িবষয়গুেলা িনিশ্চত কের : 
 
2 । জাতীয় গর্ন্থাগাের কিপরাiট আiেন নতুন কাশনা িনজ দািয়েতব্ জমাদান েদেশর আiেনর িত েলখক o 
কাশকগেণর দ্ধাশীলতার পিরচয় বহন কের। eর ফেল েলখক o কাশকগণ দািয়তব্শীল েলখক, কাশক o 
সুনাগিরক িহেসেব গণয্ হন। 
3 । শীততাপ িনয়ি ত সরকাির বয্বস্থাপনায় কাশনার স্থায়ীতব্ িনিশ্চত হয়। 
4 । সরকাির বয্বস্থাপনায় জাতীয় গর্ন্থপিঞ্জর মাধয্েম েদশ-িবেদেশ সংিশ্লষ্ট কাশনার পিরিচিত বৃিদ্ধ পায় o 
েদেশর কাশনা িশেল্প বািণিজয্কভােব eক iিতবাচক গিতশীলতা সৃিষ্ট হয়। ফেল েদেশর কাশনা িশেল্পর রপ্তািন 
আয় বৃিদ্ধ পায়। 
5 । েদেশর বতর্মান o ভিবষয্ৎ জেন্মর গেবষক o তথয্েসবা গর্হণকারীগেণর জনয্ সংিশ্লষ্ট কাশনার বয্বহার 
সুিবধা িনিশ্চত হয়। 
6 । েদেশর মানুেষর েমধা মনন, বুিদ্ধবৃিত্তক চচ র্া o সাংস্কৃিতক িচন্তাভাবনা সংবিলত কাশনার তথয্াবিল জাতীয় 
গর্ন্থপিঞ্জর মাধয্েম বিহিব র্েশব্ তুেল ধরা সম্ভব হয়। 
7 । eকিট িনিদ র্ষ্ট সমেয় বাংলােদেশর ভূখেন্ড েয পিরমাণ সৃজনশীল েমৗিলক কাশনা কািশত হয় তার eকিট 
পিরসংখয্ান পাoয়া যায়। 
      uেল্লখয্, কিপরাiট আiন aনুযায়ী নতুন কাশনা (সংবাদপ  কাশ পাoয়া মা  o বi কােশর 71িদেনর 
মেধয্) জাতীয় গর্ন্থাগাের জমাদােনর িবধান রেয়েছ। কিপরাiট আiেনর 76 নং ধারায় aিপ র্ত ক্ষমতা বেল uক্ত 
আiন লঙ্ঘনকারী কাশকেদর 2111/-(eক হাজার) টাকা পয র্ন্তaথ র্দেণ্ড দিণ্ডত করার িবধান রেয়েছ। 
      e িবষেয় সংিশ্লষ্ট সকেলর আন্তিরক সহেযািগতা eকান্ত কাময্। 
 
 
 

                              ফিরদ আহমদ ভূiঁয়া 
                                          মহাপিরচালক 
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কর্িমক 
নং 

সংিক্ষপ্ত শব্দ পূণ র্রূপ 

1.  আ. আরকাiভস

2.  লাi. লাiে ির

3.  ACCU Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO 

4.  APA Annual Performance Agreement

5.  APIN Asia Pacific Information Network 

6.  BNB Bangladesh National Bibliography

7.  CDNLAO Conference of Directors of National Libraries of Asia and 
Oceania 

8.  GRS Grievance Redress System

9.  KPI Key Point Installation 

10.  ICA International Council on Archives

11.  IFLA International Federation of Library Associations and 
Institutions 

12.  ISBN International Standard Book Number

13.  OPAC Online Public Access Catalogue

14.  SWARBICA South and West Asian Regional Branch of the 
International Council on Archives 

15.  WWW World Wide Web

16. Wi-Fi Wireless Fidelity (Wirless Internet)
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