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অিফস আেদশ

জাতীয় আরকাইভস ব বহার িনেদিশকা
আরকাইভস ও াগার অিধদ রাধীন বাংলােদশ জাতীয় আরকাইভস-এর আরকাইভাল রকডস গেবষণা, ব বহার
ও তথ েসবা সংি সািবক কায েম িন প িনেদিশকা অনুসৃত হেব :
১. জাতীয় আরকাইভেস গেবষণা করার জন সদস হেত হেব। এ
ে গেবষেকর পিরিচিত এবং গেবষণার
েয়াজনীয়তা িনি ত হেয় সদস করা হেব।
২. জাতীয় আরকাইভস ব বহােরর জন একজন গেবষকেক 01 (এক) কিপ পাসেপাট সাইজ ছিব ও জাতীয়
পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপসহ িনধািরত আেবদন ফরম যথাযথভােব পূরণ কের গেবষণা কমকতা-এর িনকট
দািখল করেত হেব।
৩. এম.িফল/িপএইচ.িড গেবষেকর
ে সুপারভাইজার/িবভাগীয় সভাপিত এবং চাকিররত গেবষকেদর
িত ান ধােনর িনকট থেক েয়াজনীয় অনুেরাধপ সহ আেবদন করেত হেব।
৪. িবেদিশ গেবষকেক আেবদনপে র সে পাসেপােটর ফেটাকিপ এবং এ দশীয় সুপারভাইজােরর অনুেরাধপ জমা
িদেত হেব। পাসেপাট দশন করেল তা িণক ান কের ফরত দান করা হেব।
৫. গেবষক গেবষণাকে বেস গেবষণার কাজ করেবন এবং সংর ণাগার বা াক েক েবশ করেত পারেবন না।
৬. গেবষকেক সবা হেণর পূেব জাতীয় আরকাইভস থেক দ পিরচয়প /আইিড কাড দশন করেত হেব।
৭. গেবষণাকে রি ত রিজ াের গেবষেকর নাম, অন ান তথ এবং েবশ ও
ােনর সময় িলিপব করেত
হেব।
৮. গেবষকগণ চািহত রকড/তথ পাওয়ার জন গেবষণাক
থেক সরবরাহকৃত িনধািরত িরকু ইিজশন ি প
ব বহার করেবন।
৯. গেবষণাকে ব াগ, ক ােমরা, খাবার, পািন ইত ািদ িনেয় েবশ িনেষধ। তেব
িবেবচনায় িবেশষ েয়াজেন
উপপিরচালক (আরকাইভস)-এর িলিখত অনুমিত হণপূবক িডিজটাল ক ােমরা িনেয় েবশ করা যােব। িলিখত
অনুমিতেত অবশ ই িক ধরেনর নিথ এবং নিথ থেক কত কিপ ছিব তালা হেব তা উে খ থাকেত হেব।
১০. গেবষণার সময় জাতীয় আরকাইভস থেক সরবরাহকৃত রকডপে কান কার দাগ, মাক, আঠাযু কাগজ
এবং কলম/ পি ল ব বহার করা যােব না।
১১. রকেডর উপর হাত রেখ পড়া, রকেডর উপর কাগজ রেখ লখা এবং রকড ভাজ করা যােব না। রকড
সবসময় টিবেলর উপর সমতেল রেখ পড়েত হেব।১২. িডিজটাল সবা হেণর
ে গেবষণা শাখায় যথাযথ
ি য়া অনুসরণপূবক আইিট শাখা হেত িডিজটাল নিথপ ব বহার করেত পারেবন। আইিট শাখায় ব ি গত
ল াপটপ, পন াইভ, হাড াইভ বা অন কান িডভাইস িনেয় েবশ ও ব বহার করা যােব না।
১

১৩. জাতীয় আরকাইভেসর রকডসমূহ জাতীয় স দ। কান আব ােতই এর কান কার িত বা িবন করা
যােবনা। যিদ কান ব ি
রকেডর কান কার িত সাধন কেরন বা চ া কেরন তাহেল তার িব ে
িতপূরণ
আদায়সহ দেশর চিলত আইন এবং জাতীয় আরকাইভস আইেনর আওতায় ব ব া হণ করা হেব।
১৪. একজন গেবষকেক তার গেবষণার েয়াজেন একিট ভিলউম থেক একে সেবা 10 (দশ) পৃ া ফেটাকিপ
দান করা যেত পাের। ফেটাকিপ করার পূেবই িনয়ম মািফক ফেটাকিপর মূল পিরেশাধ কের রিসদ হণ করেত হেব
( িত পৃ া পি কা 5 টাকা; দু াপ
, নিথ, গেজট 5 টাকা; সাধারণ
2 টাকা এবং িত পৃ া ািনং ও
ি ি ং 10 টাকা, ক ােমরা াপ 2 টাকা হাের)।
১৫. জাতীয় আরকাইভেসর কান রকডপ সরকাির েয়াজেন অন দ ের/নিথ সৃি কারী িত ােন নওয়ার
েয়াজন হেল মহাপিরচালেকর িলিখত অনুেমাদন েম 15 (পেনর) িদেনর জন হণ করা যােব। িনিদ সমেয়র
মেধ উ
রকডপ কান কার পিরবতন, পিরবধন ছাড়া ফরত দান করেত হেব। এে ে কান কার
আপি /কারণ হণেযাগ বেল িবেবিচত হেব না।
১৬. অিফেসর েয়াজেন জাতীয় আরকাইভেসর কান রকডপ অিধদ েরর বািহের নওয়ার েয়াজন হেল
পিরচালক/উপপিরচালক (আরকাইভস)-এর া রযু গট পাস হণ করেত হেব।
১৭. জাতীয় আরকাইভস থেক সংগৃহ ীত তেথ রিভি েত ণীত গেবষণাকেম “জাতীয় আরকাইভস থেক তথ
সং হ করা হেয়েছ” মেম কৃত তা কাশ করেত হেব।
১৮. সংর ণাগার বা াক েক দািয় া কমকতা/কমচারী ব তীত অন েদর েবশ সীিমত থাকেব।
১৯. গেবষণাকে র দািয় া কমকতা/কমচারী এই িনেদিশকা যথাযথভােব অনুসরণ করেবন।
২০. উি িখত নীিতমালা সকলেক মেন চলার জন িবেশষভােব অনুেরাধ করা হেলা।
২১. কতৃপ এই নীিতমালা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন ও িবেয়াজেনর মতা সংর ণ কেরন।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও
অিধদ র
২) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) নািটশ বাড, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
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