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জাতীয় অযকাআব অআন, ২০১৯ 

  (খড়া) 
 

যমহতু ংবফধান (ঞ্চদ ংহাধন) অআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নং অআন ) দ্বাযা ১৯৮২ াহরয ২৪ 

ভাচ চ আহত ১৯৮৬ াহরয ১১ নহবম্বয ম চন্ত ভহয়য  ভহে াভবযক পযভান দ্বাযা জাযীকৃত োহদমূহয 

নুহভাদন  ভথ চন ংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাহদহয ংবফধাহনয চতুথ চ তপবহরয ১৯ নুহেদ বফলুপ্ত য় এফং 

বববর অবর নং ৪৮ /২০১১-যত সুপ্রীভহকাহট চয অবর বফবাগ কর্তচক প্রদত্ত যাহয় াভবযক অআনহক 

াংবফধাবনক যঘালণাপূফ চক উায বফধতা প্রদানকাযী ংবফধান (প্তভ ংহাধন ) অআন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ হনয 

১নং অআন) ফাবতর যঘাবলত য়ায় উক্ত োহদমূহয কাম চকাবযতা যরা ায়; এফং 
 

যমহতু ২০১৩ হনয ৭নং অআন দ্বাযা উক্ত োহদমূহয ভহে কবতয় োহদ কাম চকয যাখা য় ; 

এফং  

যমহতু উক্ত োহদমূহয অফশ্যকতা  প্রাবিকতা ম চাহরাচনা কবযয়া অফশ্যক বফহফবচত 

োহদমূ কর ংীজন  ংবিষ্ট কর ভন্ত্রণারয়  বফবাহগয ভতাভত গ্রণ কবযয়া প্রহয়াজনীয় ংহাধন 

 বযভাজচনক্রহভ ফাংরায় নতুন অআন প্রণয়ন কবযফায জন্য যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াহছ; এফং 
 

যমহতু যকাহযয উবয -ফবণ চত বদ্ধাহন্তয অহরাহক The National Archives Ordinance, 1983 

(Ordinance No. XXXIX of 1983)যবতপূফ চক ভহয়াহমাগী কবযয়া উা পুনঃপ্রণয়ন কযা ভীচীন  

প্রহয়াজনীয়; 
 

যহতু এতদ্দ্বাযা বনম্নরূ অআন কযা আর:- 
 

১। ংবিপ্ত বহযানাভ, প্রহয়াগ  প্রফতচন: 

(১) এআ অআন জাতীয় অযকাআব অআন, ২০১৯ নাহভ বববত আহফ। 
(২) আা বফরহম্ব কাম চকয আহফ। 
 

২। ংজ্ঞা: বফলয় ফা প্রহিয বযবি যকান বকছু না থাবকহর, এআ অআহন- 
 

(১) ‘বধদপ্তয’ থ চ অআহনয ধাযা ৮(১) এয ধীন প্রবতবিত ‘অযকাআব  গ্রিাগায বধদপ্তয’; 
 

(২) ‘উহদষ্টা বযলদ’ থ চ এআ অআহনয ধাযা ৫ এয ধীন  গঠিত  জাতীয় অযকাআবহযউহদষ্টা বযলদ; 
 

(৩) ‘জাতীয় অযকাআব’থ চ অআহনয ধাযা ৪ এয ধীন প্রবতবিত ‘জাতীয় অযকাআব’; 
 

(৪)‘দাবয়ত্বপ্রাপ্তকভ চকতচা’থ চহকানযকাবযবপহযহিহেউক্ত 

বপহযপ্রধানথফাাভবয়কবাহফউক্তবপপ্রধাহনযদাবয়ত্ব কাম চ ম্পাদনকাযী কভ চকতচা; 
 

(৫) ‘া ন্ডুবরব’ থ চ যকান ধাতফ ফস্ত্ত্ত ফা গ্রানাআট ব্যতীত কাগজ  ন্যান্য ফস্ত্ত্তয উয (শুয চাভড়া, 

ভুজচে, তারাতা, যতহযট াতা, গাহছয ছার -ফাকর, তুরট কাগজ, াহত বতবয কাগজ আতযাবদ) াহত যরখা , 

মাবন্ত্রক ফা ন্য যকান দ্ধবতহত প্রস্তুতকৃত যমহকান যচনা ফা দবররে; 
 

(৬) ‘ব্যবক্তগত ফা যফযকাবয অযকাআব’ থ চ ব্যবক্তগত বধকাহয যাখা অযকাআবার াভগ্রী বকংফা ব্যবক্ত ফা 

প্রবতিাহনয কাহছ থাকা কভহি ৩০ ফছহযয পুযাতন যযকড চ ফা নবথে মাায ঐবতাবক , াভাবজক , 

যাজননবতক, থ চননবতক, বকংফা াংস্কৃবতক তাৎম চযবয়াহছ; 
 

(৭) ‘ভাবযচারক’ ফবরহত এআ অআহনয ধাযা ৮(৩) এয ধীন বনযুক্ত ভাবযচারক বুঝাআহফ; 
 

(৮) ‘যকাবয বপ’ থ চ অআহনয তপবহর ফবণ চত বপমূ; 
 

(৯) ‘যকাবয অযকাআব’ থ চ জাতীয়  অযকাআবহ স্থায়ী ংযিহণয জন্য যাখা আয়াহছ থফা জভা প্রদান 

কযা আয়াহছ এআরূ কর ‘যকাবয যযকড চ’ এফং ন্য যকান াণ্ডুবরব, দবরর থফা মুবিত ফস্ত্ত্ত; 
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(১০) ‘যকাবয যযকড চ’ থ চ  ২৫ বকংফা তহতাবধক ফছহযয পুযাতন ঐবতাবক গুরুত্বম্পন প্রাবনক, 

াভাবজক, যাজননবতক , থ চননবতক  বকংফা াংস্কৃবতক তাৎম চম্পন্ন যমহকানমূর নবথ, 

দবরর,াণ্ডুবরব,বেকা,বচঠি,প্রবতহফদন,বনফন্ধনফব,ভানবচে,যগহজট,যগহজটিয়ায,  

তাবরকা(chart),নকা (drawing) এফং অহরাকবচেমাাগ্রানাআটব্যতীতন্য বকছুযউহয  হে 

বরবখত,ছাাহনাফা কবম্পউটায প্রযুবক্তয ভােহভ প্রস্ত্ত্ততকৃত ফা ন্য যকানউাহয় উস্থাবত; 
 

(১১) ‘বফবধ’ থ চ এআ অআহনয ধীহন প্রণীত ‘বফবধ’; 
 

(১২)‘প্রবফবধ’ থ চ এআ অআহনয ধীহন প্রণীত ‘প্রবফবধ’। 

 

৩। অআহনয প্রাধান্য: 

অাতত ফরফৎ ন্য যকান অআহন মাা বকছুআ থাকুক না যকন, এআ অআহনয বফধানাফবর প্রাধান্য াআহফ।  
 

৪। জাতীয় অযকাআব প্রবতিা: 

(১) The National Archives Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXIX of 1983) এয ধীন 

প্রবতবিত জাতীয় অযকাআব এভনবাহফ ফার থবকহফ যমন উা এআ অআহনয ধীন প্রবতবিত আয়াহছ।  
 

(২) আা যকাহযয যকন্দ্রীয় যযকড চ ংয িণাগায বহহফ বফহফবচত আহফ।  আায স্থায়ী ধাযাফাবকতা  একটি 

াধাযণ বরহভায থাবকহফ এফং এআ অআহনয বফধান াহহি, আায স্থাফয  স্থাফয উবয় প্রকায ম্পবত্ত 

জচন কবযফায, বধকাহয যাবখফায এফং োন্তয কবযফায িভতা থাবকহফ এফং উক্ত নাহভ অযকাআবহয 

হি ফা বফহি ভাভরা দাহয়য কযা মাআহফ।  
 

৫। উহদষ্টা বযলদ: 

(১) উহদষ্টা বযলদ গঠন:এআ অআহনয উহেশ্য পূযণকহে যকায, যকাবয যগহজহট প্রজ্ঞান জাযীয ভােহভ, জাতীয় 

অযকাআবহয জন্য একটি উহদষ্টা বযলদ গঠন কবযহফ।  
 

(২) বনম্নফবণ চত দস্য ভন্বহয় জাতীয় অযকাআবহয উহদষ্টা বযলদ গঠিত আহফ, মথা: 
 

(ক) বচফ, ংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, বমবন উায বাবত আহফন; 
 

(খ) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, যরবজহরটিব  ংদ বফলয়ক বফবাগ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, সুযিা 

যফা বফবাগ,তথ্য ভন্ত্রণারয়, ংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয়, তথ্য  যমাগাহমাগ প্রযুবক্ত বফবাগ, ভবরা  বশু বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়,কাবযগবয  ভািাা বিা বফবাগ এফং ভােবভক  উচ্চ বিা বফবাগ আহতন্যযন যুগ্মবচফ ম চাহয়য 

একজন কবযয়া ভহনানীত যভাট১১ (এগায) জনকভ চকতচা প্রবতবনবধ - দস্য; 
 

(গ) ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী  জাািীযনগয বফশ্ববফদ্যারহয়য আবতা বফবাগ বকংফা অযকাআব ব্যফস্থানা 

ম্পবকচতবফবাগ আহত একজন কবযয়া বফশ্ববফদ্যারহয়য উাচাম চ কর্তচক ভহনানীত প্রবতবনবধ- দস্য; 
 

(ঘ) ভাবযচারক, ফাংরাহদ বপল্ম অযকাআব- দস্য; 
 

(ঙ) ভাবযচারক,অযকাআব  গ্রিাগায বধদপ্তয, দাবধকাযফহর বমবন আায দস্য বচফ আহফন।  
 

(৩) দপা (গ) এয ধীন ভহনানীত দস্যগণ বনহয়াহগয তাবযখ আহত বতন ফৎহযয জন্য হদ ফার থাবকহফন। 
 

(৪) উহদষ্টা বযলহদ ন্যযন ৩ (বতন) জন নাযী দস্য থাবকহফন।  
 

৬। উহদষ্টা বযলহদয বা: 
(১) বাবত কর্তচক বনধ চাবযততাবযখ, ভয়  স্থাহন উহদষ্টা বযলহদয বা নুবিত আহফ। 
 

(২) প্রবত চায ভাহ ন্যযন একফায উহদষ্টা বযলহদয বা নুবিত আহফ। 
 

(৩) বাবতয ম্মবতক্রহভ ভাবযচারক উহদষ্টা বযলহদয বা অফান কবযহফন। 
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(৪) উহদষ্টা বযলহদয বায যকাযাহভয জন্য ন্যযন এক-র্ততীয়াং দহস্যয উবস্থবত প্রহয়াজন আহফ। 
 

(৫) উবস্থত দস্যগহণয ংখ্যাগবযি যবাহট উহদষ্টা বযলহদয বায় বদ্ধান্ত গৃীত আহফ এফং যবাহটয 

ভতায যিহে বাবতয একটি বদ্বতীয় ফা বনণ চায়ক যবাট প্রদাহনয িভতা থাবকহফ। 
 

 

(৬) যকফর যকাহনা দস্য হদ শূন্যতা ফা উহদষ্টা বযলদ গঠহন ত্রুটি থাবকফায কাযহণ উহদষ্টা বযলহদয  

যকান কাম চ ফা কাম চধাযা নফধ আহফ না এফং তদম্পহকচ যকাহনা প্রশ্ন উত্থান কযা মাআহফ না। 

 

৭। উহদষ্টা বযলহদয কাম চাফরী:   
বনম্নফবণ চত বফলহয় তদাযবক  যাভ চ প্রদান কযা উহদষ্টা বযলহদয কাম চাফরী আহফ, মথা:- 
 

(ক) যকাবয অযকাআব বচবিতকযণ, ংগ্র, ংযিণ  ব্যফায; 
 

(খ)  যকাবয যযকহড চয যপাজত, স্থানান্তয  ব্যফস্থানা তদাযবক; 
 

(গ) ব্যবক্তগত ংগ্রহ থাকা ঐবতাবক বকংফা াংস্কৃবতক বকংফা াববতযক মূল্যম্পন্ন দবরর-দোহফজ এফং  

াণ্ডুবরব বযদ চন, ংগ্র  ংযিণ; 
 

(ঘ) যকাবয অযকাআব  ব্যবক্তগত ান্ডুবরব ম্পাদনা  প্রকানায ব্যফস্থাকযণ; 
 

(ঙ) অযবকববস্ট প্রবিহণয জন্য গাআডরাআন প্রণয়ন; 

(চ) অযকাআব  অযকাআব ব্যফস্থানা ংক্রান্ত বিা  প্রবিণ বফলহয় যাভ চ প্রদান; 
 

(ছ) বফবধদ্বাযা বনধ চাবযত ন্যান্য কাম চাফরী। 
 

 

৮। অযকাআব  গ্রিাগায বধদপ্তয প্রবতিা  উায ভাবযচারক:  
 

(১) বফদ্যভান অযকাআব  গ্রিাগায বধদপ্তয  এভনবাহফ ফার থাবকহফ যমন আা এআ অআহনয ধীন 

প্রবতবিত আয়াহছ।  
 

(২) বধদপ্তহযয প্রধান বনফ চাী আহফন একজন ভাবযচারক।  
 

(৩) ভাবযচারক যকায কর্তচক বনযুক্ত আহফন এফং তাায চাকুযীয তচাবদ যকায কর্তচক বনধ চাবযত আহফ।  
 

(৪) এআ অআহনয ধীন বধদপ্তহযয কাম চাফরী এফং উহদষ্টা বযলহদয যাভ চ ফাোফয়ন কযা 

ভাবযচারহকয কতচব্য আহফ। 
 

(৫) এআ অআহনয উহেশ্য পূযহণয রহিয দাবয়ত্ব ারহনয জন্য ভাবযচারক তাায যম যকান িভতা  দাবয়ত্ব  

ধীনস্থ যকান কভ চচাযীহক  চণ কবযহত াবযহফন। 

 

৯। ভাবযচারহকয িভতা  দাবয়ত্ব:   

(১) যকাহযয বনহদ চ  বনয়ন্ত্রণ াহহি, ভাবযচারক জাতীয় অযকাআব এফং উক্ত স্থাহন যবিত যকাবয 

অযকাআবহয দাবয়হত্ব থাবকহফন এফং এআ অআন দ্বাযা তাায উয ব চত বনবদ চষ্ট কাম চ ম্পাদহনয বতবযক্ত 

বাহফ, বতবন কর যকাবয অযকাআব ংযিহণয জন্য অফশ্যক কর ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফন।  
 

(২) এআ অআন এফং তদধীন প্রণীত বফবধভারায বফধানাফরী াহহি, ভাবযচারহকয থফা তাায বনকট 

আহত এতদুহেহশ্য বরবখতবাহফ িভতাপ্রাপ্ত জাতীয় অযকাআবহয ন্য যম যকান কভ চকতচায বনম্নফবণ চত িভতা 

থফা তাায উয যকায থফা, যিেভত, উহদষ্টা বযলদ কর্তচক প্রদত্ত ন্য যম যকান িভতা থাবকহফ- 
 

(ক) ভাবযচারহকয তত্ত্বাফধাহন যবিত যকাবয অযকাআবহয জন্য ায়ক বাহফ অফশ্যক আহত 

াহয এআরূ তাবরকা, আনহডক্স, গাআড, আনহবন্টবয, কযাহরন্ডায, মূরাঠ, নুফাদ এফং ন্যান্য বফলয় 

জরবয কযা এফং প্রকা কযা; 
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(খ) মবদ যকান হতচ যকান দবরর ফা াণ্ডুবরব জাতীয় অযকাআবহ োন্তবযত আয়া থাহক, থফা উায 

দ্বাযা বজচত য়, তাা আহর উক্ত তচ াহহি, ভাবযচারহকয যপাজহত যবিত যকান যকাবয 

অযকাআবহয উক্ত দবরর ফা াণ্ডুবরব উৎাদন, ম্পাদনা, মুিণ থফা ন্য যকান যকাবয কাহম চ 

ব্যফায কযা;  
 

(গ) উযুক্ত দ্ধবতহত যকাবয অযকাআব পুনরুদ্ধায, ংস্কায  ংযিহণয ব্যফস্থা কযা এফং অফশ্যক 

আহর যম যকান যকাবয অযকাআবহয অহরাকবচেীয় প্রবতবরব ফা ডুবিহকট প্রেত কযা; 
 

(ঘ) জনাধাযহণয জন্য উন্ুক্ত যকান যকাবয অযকাআব যকান ব্যবক্ত বযদ চন কবযহত চাআহর, উা 

তাায ভহি উস্থান কযা ফা কযাহনা; 
 

(ঙ) ভাবযচারহকয বফহফচনায় জাতীয় অযকাআবহ স্থায়ীবাহফ ংযবিত য়া উবচত এআরু যকান 

যযকড চ, াণ্ডুবরব ফা দবরর-দোহফজ ফা ন্য যম যকান ফস্তু ক্রয়, দান, উআর, চুবক্ত ফা ন্য যকান উাহয় ফা 

ধায বাহফ জচন কযা;  
 

(চ) ফাংরাহদ ম্পবকচত যকান বফলয় উহেখ যবয়াহছ ফা মাা শুরুহত ফাংরাহদহ বছর এআরূ যকান 

যযকড চ ফা ন্য যকান াণ্ডুবরব ফা দবরর মবদ ফাংরাহদহয ফাবহয থাহক, তাা আহর মূর ফা উায যকান 

কব ধায বাহফ ফা ক্রহয়য ভােহভ প্রাবপ্তয রহিয যীিা-নীবযিা কযা; 
 

(ছ) ব্যবক্তগত বধকাহয থাকা যম যকান মুবিত যযকড চহেয ংগ্র তাবরকাভুক্ত  যযকড চভুক্ত কবযফায 

উহেশ্য যীিা কযা এফং উক্তরূ যযকড চে ফা মুবিত ফস্তু ংযিহণয জন্য অফশ্যক আহত াহয এআরূ 

কাবযগবয াায্য ফা ায়তা প্রদান কযা; এফং 
 

(জ) জাতীয় অযকাআবহ ফা জাতীয় অযকাআবহয িহণ ফা ন্য যম স্থাহনআ উক, ংযবিত যবয়াহছ 

এআরূ যম যকান যেবণয ফা ফণ চনায যকাবয অযকাআব, ব্যবক্তগত দবরর, াণ্ডুবরব ফা মুবিত ফস্তুয গণ 

প্রদ চনী ফা ব্যাখ্যায ব্যফস্থা কযা।  
 

১০। রেকর্ ড নির্ ডাচি, সনাক্তকরণ ও জাতীয় আরকাইভসস স্থানান্তর : 

(১) যকাবয যযকড চ বকংফা যফযকাবয ফা ব্যবক্তগত দখহর থাকা অযকাআবার যযকড চ যাখা আয়াহছ এআরূ যম 

যকাহনা স্থাহন ভাবযচারহকয প্রহফহয বধকায থাবকহফ এফং উায তাবরকা বতবয ফা উা আহত তথ্য 

ংগ্রহয উহেহশ্য যীিা কবযফায ফা উা জাতীয় অযকাআবহ স্থায়ীবাহফ ংযিহণয রহিয স্থানান্তহযয জন্য 

অফশ্যকীয় ব্যফস্থা গ্রহণয  িভতা থাবকহফ। 
 

(২) যকাহনা যকাবয বপহয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা ফা ন্য যকাহনা ব্যবক্ত অাতত যকাহনা যকাবয 

যযকড চহয দাবয়হত্ব থাবকহর তাায কতচব্য আহফ- 
 

(ক) ভাবযচারকহক ফা ভাবযচারক আহত বরবখতবাহফ িভতাপ্রাপ্ত ন্য যকাহনা কভ চকতচাহক যকাবয 

যযকড চ যীিা  স্থায়ীবাহফ ংযিণাহথ চ বনফ চাচন এফং উক্ত যযকড চ জাতীয় অযকাআবহ স্থানান্তয 

ম্পন্ন কবযফায জন্য কর প্রকায ায়তা প্রদান; 
 

(খ) ভাবযচারক ফা িভতাপ্রাপ্ত ন্য যকাহনা কভ চকতচা কর্তচক যকাহনা বপ আহত জাতীয় অযকাআবহ 

স্থানান্তহযয জন্য বনফ চাবচত যম যকাহনা যেবণ ফা ফণ চনায যকাবয যযকড চ স্থানান্তয ম্পন্ন না য়া ম চন্ত 

ংবিষ্ট বপহ উক্ত যযকড চ বনযাদ যপাজহত যাখা; 
 

(গ) ভাবযচারহকয চাবদা নুাহয তাায যপাজহত থাকা যকাবয যযকড চ জাতীয় অযকাআবহ 

স্থানান্তহযয জন্য বনফ চাচন  তাবরকা প্রস্তুবতয বত ংবিষ্ট কর কতচব্য ম্পাদন কযা; 
 

(ঘ) ভাবযচারহকয চাবদা নুাহয কভহি ২৫ ফৎহযয পুযাতন যযকড চে স্থায়ীবাহফ ংযিহণয 

জন্য জাতীয় অযকাআবহ স্থানান্তয কযাঃ 
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তহফ তচ থাহক যম , ভাবযচারক এফং উক্ত বপহয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা যমরূ ম্মত ন যআরূ 

ভহয়য জন্য ংবিষ্ট বপহয প্রাবনক ফা ন্য যকাহনা প্রহয়াজহন াভবয়কবাহফ জাতীয় অযকাআবহ 

উক্তরূ যযকড চ স্থানান্তয না কবযয়া ঐ বপহ যাখা মাআহফ এফং এআরূ প্রবতটি যিহে উক্তরূহ ংযবিত 

যযকহড চয তাবরকা উক্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা ভাবযচারকহক োন্তয কবযহফন; 
 

অয তচ থাহক যম, যকাহনা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা যযকড চমূ োন্তয কবযফায ভহয় মবদ ভহন কহযন যম 

উক্ত যযকড চে যগানীয় ফা যগানীয় প্রকৃবতয ফা উাহত অয তথ্য যবয়াহছ মাা জনাধাযহণয বনকট 

প্রকা কযা উবচত নহ, তাা আহর বতবন এআরূ যিহে এআ কর বপ জাতীয় অযকাআবহহযকড চে যাখা 

এফং জনাধাযহণয বযদ চহনয ব্যাাহয তচ অহযা কবযহত াবযহফন এফং ভাবযচারক উক্ত তচ ারন 

কবযহফন। 

 

১১। রেকর্ ড বফনষ্টকেণ:  

ভাবযচারক বনহম্নফবণ চত যম যকাহনা বনবদ চষ্ট যেবণয যকাবয যযকড চ বফনষ্ট কবযফায নুহভাদন প্রদান 

কবযহত াবযহফন, যমগুবর- 

(ক) উাহদয ংখ্যা, ধযন ফা রুটিন প্রকৃবতয কাযহণ তাায ভহত যকাবয অযকাআব বাহফ ংযিহণয 

জন্য যকাহনা স্থায়ীমূল্য ফন কহয না; এফং 
 

(খ) উায উহয কাম চ ভাপ্ত কবযফায পহর যকাহনা যকাবয বপহ যযপাহযন্প বাহফ ব্যফাহযয 

কাম চকাবযতা যল আয়াহছ থফা উায উহয কাম চ ভাপ্ত কবযফায য ভাবযচারক  উক্ত যকাবয 

বপহয প্রাবনক প্রধান অহরাচনাক্রহভ যমরূ বনধ চাযণ কহযন যআরূ ভয় বতক্রান্ত আয়াহছ। 
 

১২। সেকাবে রেকর্র্ ড জনসাধাের্ণে অববগম্যতা:  

(১) এআ অআহনয বফধান নুমায়ী জাতীয় অযকাআবহ ংগৃীত ২৫ ফছহযয যফব পুযাতন যকাবয যযকড চ 

এফং ব্যবক্ত ম চাহয়য ৩০ ফছহযয যফব পুযাতন যযকড চ  নবথে আহত গহফলণা এফং তথ্য নুন্ধান কবযফায 

যিহে জাতীয় অযকাআব গহফলহকয চাবদা নুমায়ী বনধ চাবযত বপ এয বফবনভহয় তথ্য যফযা কবযহফ।  
 

(২) জাতীয় অযকাআব অযকাআবহ যবিত যযকহড চয ফাবল চক আনহববি অহডট কবযহফ। 

 

১৩। জাতীয় অযকাআবহয দাপ্তবযক কাহম চ তথ্য-প্রযুবক্তয ব্যফায:  
অযকাআবার াভবগ্র বচবিতকযণ, ংগ্র, যপাজত, ংযিণ  ব্যফায ংক্রান্ত কাহজ এফং জাতীয় 

অযকাআব কর্তচক বফববন্ন যকভ যফা প্রদাহনয প্রবক্রয়া  কাম চক্রহভ তথ্য  যমাগাহমাগ প্রযুবক্ত অধুবনক 

প্রযুবক্তয ব্যফায বনবিত কবযহত আহফ।  
 

১৪। সেকাবে অবপস ফন্ধ কবেফাে ক্  হলহে উায দবররাবদ ম্পহকচ ব্যফস্থা গ্রণ দ্ধবত:  

যমআ যিহে যকান যকাবয বপ ফন্ধ ফা ফায়ন কবযহত য় , যআ যিহে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ চকতচা উক্ত যকাবয 

বপহয যযকড চমূহয একটি ম্পূণ চ তাবরকা জাতীয় অযকাআবহ োন্তয কবযহফন এফং ভাবযচারক যম 

কর নবথ স্থায়ীবাহফ ংযিহণয জন্য প্রহয়াজনীয় ফবরয়া বনধ চাযণ কবযহফন , য কর নবথ জাতীয় 

অযকআবহ স্ব স্ব প্রবতিান কর্তচক বনজ দাবয়হত্ব জভা কবযফায ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফ। 

 

১৫। কবভশর্নে রেকর্ ডত্র:  

কবভন ফ আনহকায়াবয এযাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬ এয ৬ নং অআন) এয ধাযা ৩ এয ধীন যকায কর্তচক গঠিত 

যম যকান তদন্ত কবভহনয বচফ থফা যকান তদন্ত কবভটি উক্তরূ কবভহনয , ফা যিেভত, কবভটিয বত 

ম্পবকচত কর যযকড চ উক্ত কবভন ফা কবভটিয চূড়ান্ত প্রবতহফদন ম্পহন্নয বতন ভাহয ভহে জাতীয় 

অযকাআবহ জভা প্রদান কবযহফ। 
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১৬। ব্যবিগত অবধকার্ে থাক্ া াণ্ডুবরব এফং দবররে:  

(১) যকান ব্যবক্তয বনকট ফা যকান প্রবতিাহনয প্রধান বনফ চাী কভ চকতচায ধীহন ৩০ ফছহযয বধক পুযাতন 

ঐবতাবক, যাজননবতক, থ চননবতক, গহফলণা মূল্য  াংস্কৃবতক গুণম্পন্ন মূল্যফান াণ্ডুবরব ফা দবরর 

দোহফজ থাবকহর, যআগুবর ম্পহকচ ভাবযচারকহক ফবত কবযহত আহফ। 
 

(২) উধাযা (১)-এয বফধান যভাতাহফক যকান তথ্য ায়া যগহর ভাবযচারক এআরূ মূল্যফান াণ্ডুবরব ফা 

দবরর দোহফজ বকংফা যিেভত , ন্য যকান অযকাআবার াভগ্রী বযদ চন কবযহফন এফং এ অআহনয বফধান 

যভাতাহফক প্রহয়াজনীয় কাম চক্রভ গ্রণ কবযহফন।  
 

(৩) এআ ধাযায ধীন যকান মূল্যফান াণ্ডুবরব ফা দবরর দোহফজ বকংফা যিেভত , ন্য যকান অযকাআবার 

াভগ্রী উযুক্ত যিহে ভাবযচারক জাতীয় অযকাআবহ স্থানান্তয কযায জন্য অহদ প্রদান কবযহত 

াবযহফন।  

 

১৭। ফাাংলার্দশ হইর্ত বনবদ ডষ্ট াণ্ডুবলব এফাং দবলল-দোহফজ বফহদয যপ্তাবনয যিহে বনহলধাজ্ঞা:  

(১) যকাহনা ব্যবক্ত এতদুহদহশ্য ভাবযচারহকয বরবখত নুভবত ব্যতীত যকাহনা যকাবয যযকড চ , দবরর, 

াণ্ডুবরব ফা মুবিত যকাহনা ফস্তু মাা পঁচাত্তয ফৎহযয বধক পুযাতন এফং মাায ঐবতাবক থফা 

াংস্কৃবতক থফা াববতযক মূল্য যবয়াহছ, উা ফাংরাহদহয ফাবহয যপ্তাবন কবযহত াবযহফন না। 
 

(২) মবদ ভাবযচারক ভহন কহযন যম , উক্ত যযকড চ, দবরর-দোহফজ থফা াণ্ডুবরব এআরূ ঐবতাবক , 

াংস্কৃবতক ফা াববতযক মূল্য যবয়াহছ মাাহত উায যপ্তাবন জাতীয় স্বাহথ চয বযিী , তাা আহর বতবন 

নুভবত প্রদাহন স্বীকায কবযহত াবযহফন। 
 

(৩) ভাবযচারক কর্তচক বরবখত নুভবত প্রদান কবযহত স্বীকায কবযফায কাযহণ ংক্ষুব্ধ ব্যবক্ত উক্ত 

স্বীকৃবত ম্পহকচ অনুিাবনকবাহফ ফগত আফায ১৪ (যচৌে) বদফহয ভহে যকাহযয বনকট অবর কবযহত 

াবযহফন, এফং এতদবফলহয় যকাহযয বদ্ধান্তআ চূড়ান্ত আহফ। 

 

১৮। দাপ্তবেক বসলর্ভাহে:   

(১) জাতীয় অযকাআবহয জন্য যকায কর্তচক নুহভাবদত নকা নুমায়ী একটি দাপ্তবযক বরহভায থাবকহফ 

এফং উক্ত বরহভায অআনগতবাহফ গ্রায আহফ। 
 

(২) জাতীয় অযকাআবহয বরহভায ভাবযচারহকয তত্ত্বাফধাহন থাবকহফ এফং বতবন ফা এতদুহেহশ্য তাায 

বনকট আহত িভতাপ্রাপ্ত যকাহনা কভ চকতচা জাতীয় অযকাআবহয কাহম চ এ বরহভায ব্যফায কবযহত 

াবযহফন। 

 

১৯। রকান অনুবলব ও উদ্ধৃতাাংর্শে প্রভাণীকেণ:  

ভাবযচারক ফা তাায বনকট আহত এতদুহেহশ্য বরবখতবাহফ িভতাপ্রাপ্ত কভ চকতচা যকাহনা যকাবয 

অযকাআব ফা যকাহনা ব্যবক্তগত দবরর ফা াণ্ডুবরব ফা উায উদ্ধৃতাং ঠিক  বনব চযহমাগ্য ফবরয়া বনিয়তা 

প্রদান কবযয়া জাতীয় অযকাআবহয দাপ্তবযক বরহভায যুক্ত কবযহর উক্ত মূর দবরর ফা াণ্ডুবরব যকাহনা 

অদারহত যমআরূ  মহতাটা গ্রণহমাগ্য আহতা উা ািয বাহফ তহতাটাআ গ্রণহমাগ্য আহফ। 

 

২০। সেকাবয এফং ব্যবক্তগত যযকড চে জাতীয় অযকাআবহ স্থায়ীবাহফ ংযিহণয জন্য জভা যাখা: 

স্থায়ীবাহফ ংযিহণয জন্য ভাবযচারক কর্তচক গৃীত যকাবয এফং ব্যবক্তগত যযকড চ জাতীয় 

অযকাআবহয ংযিণাগাহয জভা থাবকহফ। 

 

২১। জাতীয় আেকাইবস হইর্ত সাভবয়কবার্ফ রেকর্ ড স্থানান্তে: 

জাতীয় অযকাআব আহত যকাহনা যকাবয অযকাআব যকাহনা ফস্থাহতআ ন্য যকাথা স্থানান্তয কযা 

মাআহফ নাঃ 
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তহফ তচ থাহক যম , মবদ যকাহনা যকাবয বপ তৎকর্তচক জাতীয় অযকাআবহ স্থানান্তবযত যকাহনা 

যযকড চ, নবথে, দবরর, াণ্ডুবরব ফা ডকুহভন্ট বযদ চহনয জন্য অফশ্যক ভহন কহয , তাা আহর ভাবযচারক 

কর্তচক উক্ত যযকড চ , নবথে, াণ্ডুবরব, দবরর ফা ডকুহভন্ট উক্ত বপহ যপ্রযণ কযা মাআহত াহয এফং 

ভাবযচারক কর্তচক বনধ চাবযত ভয় ীভায ভহে উক্ত বপহক উা যপযৎ াঠাআহত আহফ। 

 

২২। আেকাইব বফষর্য় রকাস ড বেচালনাে ক্ষভতা- 

 (১) যকায কর্তচক এতদুহেহশ্য প্রণীত বফবধ াহহি, বধদপ্তয, অযকাআব  অযকাআব ব্যফস্থানা 

বফলহয় বফববন্ন ধযহনয স্বে  দীঘ চ যভয়াদী যকা চ ফা বডহিাভা যকা চ বযচারনা কবযহত াবযহফ।  
 

 (২) উধাযা (১)-এয ধীন প্রণীত বফবধয অতায় এআরূ যভয়াদী যকা চ ফা বডহিাভা যকাহ চয ভান, 

াঠ্যক্রভ, মূল্যায়ন, যীিা, নদ প্রদান এতদংক্রান্ত ন্যান্য প্রাবিক বফলহয় বফধান প্রণয়ন কযা মাআহফ। 

 

২৩। অবধদপ্তর্েে কভ ডচােী:  

বধদপ্তহযয কাম চাফরী সুিুবাহফ ম্পাদহনয জন্য প্রহয়াজনীয় ংখ্যক কভ চকতচা  কভ চচাযী বফবধ দ্বাযা 

বনধ চাবযত দ্ধবত এফং হতচ বনহয়াগ কযা আহফ।  

 

২৪। ফাবষ ডক প্রবতর্ফদন:  

উহদষ্টা বযলদ প্রবত থ চফছয যল আফায নবধক চায ভাহয ভহে জাতীয় অযকাআবহয কাম চকরা 

ম্পহকচ যকাহযয বনকট ফাবল চক প্রবতহফদন য কবযহফ। 

 

২৫। অোধ ও দণ্ড:  

(১) মবদ যকান ব্যবক্ত জ্ঞাতাহয জাতীয় অযকাআবহ যবিত যকান যযকড চ, নবথে, বেকা, ম্যা, াণ্ডুবরব 

ফা দবরর-দোহফজ আতযাবদ বফকৃত কহযন, দাগাবন্বত কহযন, বিঁবড়য়া যপহরন, িবতগ্রস্থ ফা াব চাহয যবিত তথ্য 

যাক কহযন, তাা আহর বতবন ৫ ফছহযয কাযাদন্ড তৎ  নবধক ৫০ াজায টাকা থ চ দহন্ড দবিত আহফন। 
 

(২) মবদ যকান ব্যবক্ত যকানবাহফ অযকাআবহ যবিত যকান যযকড চ, নবথে, বেকা, ম্যা, ান্ডুবরব ফা 

দবরর-দোহফজ আতযাবদ অত্মাৎ কহযন, যদহ ফা বফহদহ াচায কহযন বকংফা জাতীয় অযকাআব বফহনয 

ফাআহয ৎ উহদহশ্য স্থানান্তয কহযন তাা আহর বতবন নবধক ১০ ফছহযয কাযাদন্ড তৎ এক রি টাকা 

থ চদহন্ড দবন্ডত আহফন। 
 

(৩) এআ অআহনয বফধান নুমায়ী যকাবয বকংফা ব্যবক্তগত বধকাহয থাকা অযকাআবার গুণম্পন্ন যযকড চ, 

নবথে, তথ্যাভগ্রী, াণ্ডুবরব, বযহাট চ ভাবযচারহকয বনহদ চ যভাতাহফক জাতীয় অযকাআবহ যপ্রযহণ 

যকান ব্যবক্ত নীা প্রকা কবযহর বকংফা ফাধা প্রদান কবযহর বতবন নবধক ৩ ফছহযয কাযাদি তৎ ১০ 

াজায টাকা থ চদহন্ড দবিত আহফন। 

 

২৬। সাংর্ক্ষাব বনেসন: 

জাতীয় অযকাআবহয যকান কভ চচাযীয কতচহব্য ফহরা, দাচযণ থফা দুনীবতয কাযহণ যকান ব্যবক্ত 

ফা যফা গ্রণকাযী যফা প্রাবপ্ত আহত ন্যায়বাহফ ফবঞ্চত আহর বকংফা ন্য যকান কাযহণ ংক্ষুব্ধ য়ায যিহে 

যকায, বফবধ দ্বাযা বনধ চাবযত দ্ধবতহত, ববহমাগ দাহয়য, বনষ্পবত্ত  যিেভহত অীহরয ভােহভ এআরূ ংহিাব 

বনযহনয ব্যফস্থা গ্রণ কবযহফ।  
 

২৭। বফবধ প্রণয়র্নে ক্ষভতা:  

এআ অআহনয উহেশ্য পূযণকহে যকায, যকাবয যগহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআহনয বত 

াভঞ্জস্যপূণ চ নহ এআরূ বফবধ প্রণয়ন কবযহত াবযহফ।  
 

২৮। প্রবফধান প্রণয়হনয িভতা: 

এআ অআহনয উহেশ্য পূযণকহে যকায, যকাবয যগহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআহনয বত 

াভঞ্জস্যপূণ চ নহ এআরূ প্রবফধান প্রণয়ন কবযহত াবযহফ।  
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২৯। েবহতকেণ ও রহপাজত:  

(১) The National Archives Ordinance , 1983 (Ordinance no. XXXIX of 

1983),ত:য উক্ত Ordinance ফবরয়া উবেবখত, এতদ্বাযা যবত কযা আর। 
 

(২) উধারা (১) অনুযায়ী রহিতকরণ সসেও উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত সক কাজকম ম বা গৃিীত 

ব্যবস্থা এই আইসনর অধীন কৃত বা গৃিীত িইয়াসে বহয়া গণ্য িইসব।  
 

(৩) উক্ত Ordinance-এর অধীন গৃিীত ককাসনা কায মধারা অহনষ্পন্ন থাহকস উিা এইরূস হনষ্পন্ন কহরসত 

িইসব কযন উক্ত Ordinance রহিত িয় নাই।  
 

(৪) এই আইসনর অধীন হবহধ বা প্রহবধান প্রণীত না িওয়া য মন্ত উক্ত Ordinance এর প্রণীত হবহধ, প্রহবধান, 

আসদল, হনসদ মলাবী, প্রজ্ঞান ইতযাহদর কায মকাহরতা ববৎ থাহকসব।  
 

(৫) উক্ত Ordinance যবত আফায হি হি উায ধাযা ৩-এ ফবণ চত ন্যানার অযকাআবহয কর 

ম্পদ, বধকায, িভতা, কর্তচত্ব  বফহল বধকায এফং ভূবভ, আভাযত, নগদ বস্থবত, ংযবিত তবফর, 

বফবনহয়াগ, কর স্থাফয  স্থাফয ম্পবত্ত এফং উক্ত ম্পবত্তহত ফা উা আহত উদ্ভফ ন্য কর বধকায  

স্বাথ চ এফং কর বাফ ফব, যযবজস্টায, নবথে কর দবররে বধদপ্তহযয ম্পবত্ত বাহফ গণ্য আহফ। 
 

(৬) উক্ত Ordinance-এয ধাযা ৩-এ ফবণ চত ন্যানার অযকাআবহয কর ঋণ, দায়  দাবয়ত্ব এফং উায 

দ্বাযা, উায হি ফা উায বত ম্পাবদত কর চুবক্ত, মথাক্রহভ বধদপ্তহযয ঋণ, দায়  দাবয়ত্ব এফং উায 

দ্বাযা, উায হি ফা উায বত ম্পাবদত চুবক্ত ফবরয়া গণ্য আহফ। 
 

৩০। ইাংর্েবজর্ত অনূবদত াঠ প্রকাশ: 

(১) এআ অআন প্রফতচহনয য যকায , যকাবয যগহজহট প্রজ্ঞান দ্বাযা, এআ অআহনয আংহযবজহত ন্যবদত 

একটিবনবচযহমাগ্য াঠ প্রকা কবযহফ। 
 

(২) ফাংরা  আংহযবজ াহঠয ভহে বফহযাহধয যিহে ফাংরা াঠ প্রাধান্য াআহফ। 

 

---
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‘তপবর’ 

 

যকাবয বপ 

[ধাযা ২ (৮) িষ্টব্য] 

 
(1) যাষ্ট্রবতয কাম চারয়  প্রধানভন্ত্রীয  কাম চারয়।  

 

(2) বফববন্ন ভন্ত্রণারয়, বফবাগ, বধদপ্তয এফং উাহদয বনয়ন্ত্রণাধীন ধেন বপমূ।  
 

(3) ফাংরাহদ সুপ্রীভ যকাট চ, কর যদয়ানী  যপৌজদাবয অদারত এফং ট্রাআবুযনার।  
 

(4) ফড চায গাড চ ফাংরাহদ প্রবতযিা ফাবনীমূহয বপমূ এফং প্রবতযিা াবব চ অআনমূহয 

ধীন প্রবতবিত যম যকাহনা অদারত।  
 

(5) কর যাষ্ট্রদূত, াআকবভনায থফা ফাংরাহদহয ফাবহয ফবস্থত ফাংরাহদ বভন ফা  ন্য 

যকাহনা কূটননবতক প্রবতবনবধয বপ।  
 

(6) কর স্থানীয় কর্তচহিয বপ। 


