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সংক্রান্ত সর্ব জনীন ঘ াষণা

গুলি লিদ্ধান্ত, কর্মপ্রলিয়া এবং তথ্যভান্ডাররর
নলথ্ভু ক্ত কররর।
গুলি হইি একখান প্রজন্ম থ্ালক
আর একখান প্রজরন্ম বইয়া যাওয়া অননয এবং অপূরণীয় উত্তরালিকার।
গুলি িৃলি হইবার থ্ালক তারার উপরযাগীতা এবং অথ্ম িংরক্ষণ
কলরয়া পলরচািনা করা অয়। ইতা হইি অনুরর্াদীত তইথ্যভান্ডার যযতা
গ্রহণরযাগয এবং স্পি প্রশািলনক কাযমকিাপ ির্থ্মন কররর। ইতা িার্ালজক
উন্নলতত বযলক্তগত এবং কলর্উলনটি তইথ্যভান্ডাররর িুরক্ষা-বরদাবস্ত কররর
এবং তইথ্য প্রদান কলরয়া একখান গুরুত্ত্বপূণম ভূ লর্কা পািন করর।
গুলি অবারি পাইবার হুযুগ আর্ারার র্ানব ির্াজ
িম্পরকম জ্ঞানরর ির্ৃদ্ধ কররর, গনতরের লবকারশ িহায়তা কররর, নাগলরক
অলিকার রক্ষা কররর এবং জীবরনর র্ানরর উন্নত কররর।
আন্তজবাতিক দতিি-দস্তাবর্জ সংরক্ষন সংক্রান্ত কতিউতনটি, স্বীকার কবরর
 প্রশািলনক, িাংস্কৃলতক এবং বুলদ্ধগত কর্মপ্রলিয়ার লবশ্বািরযাগয প্রর্াণ
লহিারব এবং ির্ারজর ির্লবকারশর প্রলতফিন লহিারব দলিি-দস্তারবজ
িংরক্ষণাগাররর অননয গুণিান;
 বযবিালয়ক দক্ষতা, ককলফয়ত যদওয়ার বািযবািকতা এবং স্বচ্ছতার
িহায়তা করার িালগ, নাগলরক অলিকার রক্ষা করার িালগ,
বযলক্তলবরশরের বা ির্লিগত তথ্যভান্ডার প্রলতষ্ঠা করার িালগ, অতীতরক
যবাঝার িালগ, ভলবেযরতর কর্মপ্রণািী পলরচািনা করার িালগ বতম র্ারনর
লবেয়ির্ূহরক নলথ্ভু ক্ত করার িালগ দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগাররর
প্রধান প্রবয়াজনীয়িা;
 র্াইনরের কর্মপ্রলিয়ার প্ররতযক যক্ষরে নলথ্ভু ক্তকররণর িালগ দলিিদস্তারবজ সংরক্ষণাগাবরর তর্তিন্নিা;
 যপপার, ইরিকট্রলনক, অলিও-লভিুযয়াি এবং অনযানয িরণিহ ফিব যাবের
র্হুিিা যযতার র্রিয দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণ করা হয়:
 প্রারলিক এবং িারাবালহক লশক্ষািহ প্রলশলক্ষত যপশাদার লহিারব দতিিদস্তাবর্জ সংরক্ষণকারীরার িূতিকা, যরকিম কতরীত িহায়তা করার
র্ািযরর্ এবং এই যরকিমগুলি কতরী, লনবমাচন, রক্ষণারবক্ষরণর দ্বারা
বযবহাররর িালগ উপিভয করার র্ািযরর্ ির্াজরর পলররেবা প্রদান করা;
 ির্গ্র নাগলরকবৃদ, জনগরণর প্রশািক, লিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, জনিািাররণর
বা বযলক্তগত দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগাররর র্ালিক বা িারক, এবং
দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগাররর পলরচািরনর দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণকারী
এবং অনযানয তথ্য লবরশেজ্ঞ-এর সিতিগি দাতয়ত্ব।
একিবগ কাজ করার দাতয়ত্বিার গ্রহণ কবরর যাবি
 িঠিক জাতীয় দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণ িংিান্ত নীলত এবং আইনগুলি
গ্রহণ করা অয় এবং কাযমকরী করা অয়;











দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগাররর পলরচািরনর র্ূিয যদওয়া হয় এবং
বযলক্তগত বা জনিািারণ িকরির দ্বারা যথ্ারযাগযভারব িম্পাদন
করা হয়, যারা তারার বযবিা পলরচািনা করার িালগ দলিিদস্তারবজ িংরক্ষণাগার কতরী কররর এবং বযবহার কররর;
প্রলশলক্ষত যপশাদার লনরয়াগিহ দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগারগুলির
িঠিক পলরচািরনর িহায়তা করার িালগ যরথ্ি িম্পদ বরাদ্দ করা
হইরে;
দলিি-দস্তারবজ িংরক্ষণাগারগুলি এর্নভারব পলরচািনা এবং িংরক্ষণ
করা হয় যারত তারার লবশ্বািরযাগযতা, লনভম ররযাগযতা, িম্পূণমতা এবং
বযবহাররযাগযতা লনলিত হয়;
প্রািলিক আইন এবং বযলক্তলবরশরের, প্রস্তুতকাররকর, র্ালিরকর এবং
বযবহারকারীর অলিকাররর র্যমাদা লদয়া দলিি-দস্তারবজ
িংরক্ষণাগারগুলি প্ররতযরকর িালগ বযবহাররযাগয করা হয়;
দালয়ত্বশীি নাগলরকরত্বর িহায়তা করার িালগ দলিি-দস্তারবজ
িংরক্ষণাগারগুলি বযবহার করা হয়।

