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বাাংলাদেদে ডিডিটাল আর্কাইভস 

ি. েরীফ উডিন আহদেে 

আি ৯ জুন ২০১৯ ডবদের ডবডভন্ন দেদে আর্কাইভস বা দলখ্যাগার ডেবস পাডলত হদে। দসই সূদে বাাংলাদেদেও এই ডেবসটি পাডলত 

হদে। আর এ দেদে এ ব্যাপাদর মুখ্য ভূডের্া পালন র্রদে সাংস্কৃডত ডবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র অধীন বাাংলাদেে িাতীয় আর্কাইভস এবাং 

দেোদসবী সাংগঠন বাাংলাদেে আর্কাইভস অযান্ড দরর্ি কস ম্যাদনিদেন্ট দসাসাইটি (বারেস)। 

শুরুদতই আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবসটি পালদনর পটভূডে আদলাচনা র্রা যার্। ২০০৪ সাদল অডিয়ার রািধানী ডভদয়নায় ডবেব্যাপী 

আডর্কডভস্টদের বা নডিরক্ষর্দের এর্টি সদেলন অনুডিত হয়। এই সদেলদন ডবডভন্ন দেে দিদর্ দুই হািার প্রডতডনডধ দযাগ দেন। 

সদেলন দেদষ তাঁরা এর্টি ডসদ্ধান্ত দনন দয তাঁরা িাডতপুঞ্জদর্ (ইউনাইদটি দনেন্স) অনুদরাধ র্রদবন দযন ডবেব্যাপী এর্টি ডেবস 

‘আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবস’ ডহদসদব পালন র্রা হয়। এরই েদে দবে ডর্ছু দেে তাদের দেদে ‘িাতীয় আর্কাইভস’ বা িাতীয় 

েডললপে ডেবস পালন র্রদে। ডেবসটি পালন র্রার উদিশ্য হদে িনগদণর েদে আর্কাইভস বা েডললপে সম্পদর্ক সদচতনতা বৃডদ্ধ 

র্রা এবাং এর্ই সদে দেদের নীডতডনধ কারর্দের আর্কাইভদসর গুরুত্ব সম্পদর্ক ওয়াডর্ফহাল র্রাদনা। 

২০০৫ সাদল ইউদনসদর্া সাধারণ সভা প্যাডরদস তাদের ৩৩তে সভায় দ াষণা দেয় দয ২৭ অদটাবর ‘অডিও ডভজুযয়াল দহডরদটি দি’ 

বা অডিও ডভজুযয়াল ঐডতহয ডেবস ডহদসদব পালন র্রা হদব। 

এ  টনার পডরদপ্রডক্ষদত ২০০৭ সাদলর নদভম্বদর অনুডিত বাডষ কর্ সভায়  International Council on Archives-

ICA ডসদ্ধান্ত দনয় দয তারা ডনদিরাই প্রডতবের ৯ জুনদর্ আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবস ডহদসদব পালন র্রদব। তাডরখটি ডচডিত 

র্রার দপেদন এর্টি দোট্ট ইডতহাস আদে। ১৯৪৮ সাদলর ৯ জুন ইউদনসদর্ার অধীদন International Council on 

Archives-ICA প্রডতিা র্রা হয়। এই তাডরখ গ্রহণ এবাং আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবস পালন ডবষয়টি ICA-এর ডনব কাহী দবাি ক 

দেদন দনয় এবাং পরবতী সেদয় ডবেব্যাপী আর্কাইভস সম্প্রোয় গ্রহণ র্দর। 

প্রশ্ন হদত পাদর, দর্ন এই আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবস? আোদের েদন রাখদত হদব েডললপে বা আর্কাইভস হদে দসসব নডিপে, 

যা সৃডি, সাংগ্রহ এবাং সাংরক্ষণ র্রা হয় প্রোণ এবাং তথ্য ডহদসদব—যা দর্াদনা প্রডতিান বা ব্যডির আইনগত বােবাধর্তা বা তার 

র্ে কপডরচালনার র্াদি ব্যবহৃত হয়। আর্কাইভস বা দলখ্যাগাদর সাংরডক্ষত দরর্ি ক দসই সব েডললপে বা তার সৃডির্তকার দ্বারা বা 

তাদের উত্তরাডধর্ার বা দর্াদনা উপযুি আর্কাইভস প্রডতিান দ্বারা সাংরডক্ষত হয়। দর্ননা তাদের আইনগত মূল্য এবাং স্থায়ী 

ঐডতহাডসর্ গুরুত্ব আদে। আর্কাইভস এর্টি প্রধান সাাংস্কৃডতর্ ঐডতহয এবাং তথ্যভাণ্ডার। 

ডেবসটি পালদনর োেদে আেরা সরর্াডর ও দবসরর্াডর পয কাদয় েী কদেয়াডে নডিপে সাংরক্ষণ সম্পদর্ক এবাং তাদের ব্যবহার র্রার 

সুদযাগ সবাইদর্ প্রোন র্রার দক্ষদেও সদচতনতা সৃডি র্রদত পারব। ডেবসটিদত প্রেে কনীর আদয়ািন র্দর বৃহত্তর িনগণদর্ ডবডভন্ন 

আর্কাইভদস সাংরডক্ষত অনুপে, অসাধারণ এবাং ডবরল নডি িনগণদর্ দেখাদত পারব। এর্ই সদে িনগণদর্ িানাদনা যাদব দয ডর্ 

যত্নসহর্াদর এবাং উন্নতভাদব আর্কাইভদস অডত প্রাচীন ও ডবরল নডিপে সাংরক্ষণ র্রা হদে। 

আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবদসর এবাদরর প্রডতপাদ্য ডবষয়  ‘Designing the Archives in the 21st Century’ 

অি কাৎ আেরা ডর্ভাদব এর্ডবাংে েতাব্দীদত আর্কাইভসদর্ গদে তুলদত চাই। উন্নত ডবদে ডবদেষ র্দর দযসব দেদের আর্কাইভদসর 



এর্ ডবরাট ঐডতহয রদয়দে তারা দতা এ ব্যাপাদর ব্যাপর্ পেদক্ষপ দনদব, দযেন—যুিরািয িাতীয় আর্কাইভস, যুিরাষ্ট্র িাতীয় 

আর্কাইভস, র্ানািা িাতীয় আর্কাইভস, ফরাডস িাতীয় আর্কাইভস ইতযাডে। তা োো ইোনীাং দযসব রাদষ্ট্রর আর্কাইভস ডবদেষ উন্নডত 

সাধন র্দরদে দযেন—চীন িাতীয় আর্কাইভস, োলদয়ডেয়া িাতীয় আর্কাইভস, ডসোপুর িাতীয় আর্কাইভস ইতযাডে তারাও নানা 

পেদক্ষপ দনদব। 

এ প্রসদে বাাংলাদেদে র্ী র্রা যায় বা র্ী হদব তা-ই আোদের ডবদবচয। এ র্িা বলার অদপক্ষা রাদখ না দয আোদের বাাংলাদেদে 

আর্কাইভস গদে দতালার ইডতহাস খুবই সাম্প্রডতর্। তদব আোর ডবষয় দয সাম্প্রডতর্ সেদয় আর্কাইভস ডনদয় প্রচুর ডচন্তাভাবনা হদে 

এবাং সরর্াডর ও দবসরর্াডর উভয় খাদতই আর্কাইভস গদে দতালা হদে। আোদের িাতীয় আর্কাইভস িাডতর ডপতা বেবন্ধু দেখ 

মুডিবুর রহোদনর েদের ফসল, যা ডর্ না বাাংলাদেে িাতীয় আর্কাইভস নাদে ১৯৭২ সাদল প্রডতডিত হয়। লক্ষ র্রার ডবষয়, ১৯৭২ 

সাদল এ দেদে আর্কাইভস এর্টি সম্পূণ ক অপডরডচত েব্দ ডেল। দসখান দিদর্ আেরা আি অদনর্ দূর এডগদয় দগডে এবাং আোদের 

িাতীয় আর্কাইভস আিদর্ েডক্ষণ এডেয়ার এর্টি অন্যতে গুরুত্বপূণ ক প্রডতিান। এর পরও আোদের এখদনা অদনর্ দূর দযদত হদব। 

আোদের সবদচদয় বে দুব কলতা হদলা অদনর্ গুরুত্বপূণ ক েহদলও এখদনা আর্কাইভস এর্টি অপডরডচত প্রডতিান এবাং রাষ্ট্রীয়ভাদব এর 

গুরুদত্বর ডবষয়টি এখদনা দতেনভাদব হৃেয়ােে র্রা হয় না। এ র্ারদণ বাাংলাদেদে আর্কাইভদসর যতটুকু অগ্রসর হওয়া উডচত ডেল 

ততটুকু হয়ডন। আন্তিকাডতর্ আর্কাইভস ডেবস পালন এ ব্যাপাদর সদচতনতা সৃডি র্রদব বদল আো র্ডর। 

বাাংলাদেে িাতীয় আর্কাইভদস দেদের ও প্রডতিাদনর গুরুত্বপূণ ক েডললপে সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ র্রা হয়। সরর্াডর পয কাদয় ডবপুলসাংখ্যর্ 

েডলল সৃডি ও সাংরক্ষণ র্রা হয়। এসব েডলল এর্পয কাদয় আর্কাইভদস দপ্ররণ র্রা হয়। এ দপ্ররণ র্রার দক্ষদে সরর্াডর দযেন 

নীডতোলা রদয়দে, দতেডন রদয়দে িাতীয় আর্কাইভস ডনদে কেনা। ডর্ভাদব দেডণডবন্নযাস র্রা হয়, দর্ানগুদলা স্থায়ীভাদব সাংরক্ষণ 

র্রদত হদব তারও সুডনডে কি ডনদে কেনা রদয়দে। বাাংলাদেদে সরর্াডর েডললপদের সবদচদয় বে সাংগ্রহোলা হদে ডবডভন্ন েন্ত্রণালয় এবাং 

তাদের অধীদন েপ্তর, অডধেপ্তর, ডবভাগীয় ও দিলা পয কাদয়র অডফস-আোলতগুদলা। এসব েপ্তদর ডবপুল েডললপে রদয়দে এবাং 

ডবদ্যোন সডচবালয় ডনদে কেোলা অনুযায়ী েডললপে ২৫ বের পূণ ক হওয়ার পর দসগুদলা িাতীয় আর্কাইভদস স্থায়ী সাংরক্ষদণর িন্য 

দপ্ররণ র্রদত হদব। দুুঃদখর ডবষয়, এ র্ািটি সুচারুরূদপ পাডলত হদে না। ফদল আোদের িাতীয় আর্কাইভস যতটুকু সমৃদ্ধ হওয়ার 

র্িা ডেল ততটুকু হয়ডন। দবসরর্াডর খাদত আর্কাইভস এখদনা বহু ডপডেদয় আদে। 

এযাবৎ দযসব আর্কাইভস গদে উদঠদে তা সনাতডনভাদবই গদে উদঠদে। আর এগুদলা সবই হদে র্াগদি দলখা নডি েডললপে। আেরা 

এর্ডবাংে েতাব্দীদত বাাংলাদেদে আর্কাইভস গদে তুলদত চাই এর্টি ডেক্ষাপ্রডতিাদন এবাং জ্ঞানচচ কার দর্ন্দ্র ডহদসদব। এর বহুল প্রচারও 

েরর্ার। সনাতডন প্রিায় দযভাদব আর্কাইভস গদে উদঠদে তাদর্ আদরা সাবলীল র্দর দতালা এবাং নতুন নতুন প্রযুডি ব্যবহার র্রা। 

আোদের আর্কাইভসগুদলাদর্ও ডিডিটাল পদ্ধডতর োেদে আধুডনর্ র্দর গদে তুলদত হদব। সুদখর ডবষয়, এই ডিডিটাল পদ্ধডতদত 

েডললপে ও নডি সাংরক্ষণ র্রা এবাং দসবা প্রোন র্রা এরই েদে বাাংলাদেদে শুরু হদয় দগদে। এর্ই সদে পুরদনা দযসব েডলল ও 

নডি রদয়দে দসগুদলাও ডিডিটাইিি র্রা হদে। বাাংলাদেে িাতীয় আর্কাইভস এ র্াি খুব দ্রুতগডতদত এডগদয় ডনদে। এ প্রসদে 

দেদের সরর্ারও এডগদয় আসদে। বাাংলাদেদে ডিডিটাল আর্কাইভস এখন সেদয়র ব্যাপার। 

  

দলখর্ : ইডতহাস ও েে কন ডবভাগ, নি ক সাউি ডবেডবদ্যালয় এবাং সভাপডত, বাাংলাদেে আর্কাইভস অযান্ড দরর্ি কস 

ম্যাদনিদেন্ট দসাসাইটি (বারেস) 

 


