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আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর অধীন বাংলােদশ জাতীয় াগার কতকৃ অনলাইেন ISBN (International Standard Book

Number) দােনর ে  িন িলিখত অনলাইন ISBN িনেদিশকা জাির করা হেলা : 

            
ক.ক. ISBN  ISBN রিজে শনরিজে শন  

১.  পু েকর ISBN পেত হেল সব থম  www.nanl.gov.bd ত িগেয়  ISBN সবাবে   অথবা isbn.teletalk.com.bd এ
েবশ কের রিজে শন করেত হেব।

২.  কাশকগণ Publisher Registration অপশেন ি ক কের েয়াজনীয় তথ ািদ যমন- হালনাগাদ ড লাইেস (৬০০×৮৫০
িপে ল), জাতীয় পিরচয়প (NID) (সেবা  ৬০০×৮৫০ িপে ল), ািধকারীর ছিব (সেবা  ৩০০×৩০০ িপে ল) ও া র
(সেবা  ৩০০×৩০০িপে ল) ভিৃত ান কের আপেলাড করেত হেব। 
৩. কবল পু ক কাশনার ড লাইেস  িদেয় Publisher Registration করা যােব। বই িবে তা বা অ  কােনা ব বসািয়ক

ড লাইেস  িদেয় ISBN এর জ  রিজে শন করা যােব না।
৪. লখকগণ Author Registration অপশেন ি ক কের েয়াজনীয় তথ ািদ যমন- জাতীয়
পিরচয়প  (NID) (সেবা  ৬০০×৮৫০ িপে ল), লখেকর ছিব (সেবা  ৩০০×৩০০ িপে ল) ও া র (সেবা
৩০০×৩০০িপে ল) ভৃিত ান কের কের আপেলাড করেত হেব।

    ৫. া  রিজে শন পজ ডাউনেলাড কের সংর ণ করেবন।

খ.খ.  ISBN ISBN এরএর  জজ   আেবদনআেবদন

     ১. ISBN বরা  পাওয়ার জ  Application for ISBN অপশেন িগেয় Login করেত হেব।
২. ISBN Application Form এ পু ক স িকত তথ ািদ যমন- পু েকর িশেরানাম, লখেকর নাম ( েযাজ  ে
স াদক/অ বাদেকর নাম), মলূ , ভাষা, সাইজ, কােশর তািরখ, িবষয় ভৃিত িদেয় Submit করেত হেব এবং বিণত

টেমে টর অপশেন ি ক কের Confirm করেত হেব। 
৩. লখক কবল তার লখা এবং স ািদত পু েকর জ  আেবদন করেত পারেবন। অ  কােরা পু েকর জ  তার
রিজে শন করা ID থেক ISBN এর জ  আেবদন করেত পারেবন না। 

  ৪. জানাল, ম াগািজন, সামিয়কী, বািষক িতেবদন, সংবাদপ  অথাৎ য সকল কাশনা িতিদন, সা ািহক, পাি ক, মািসক,
মািসক, ষা ািসক এমন িক বািষকিভি েত কািশত হয়; স সকল কাশনার ISBN দান করা হয় না। 

     ৫. বাংলায় তথ  দােনর জ  ইউিনেকাড ব বহার করেত হেব।
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গ.গ.  ISBNISBN  িফিফ  ওও  পিরেশাধপিরেশাধ  প িতপ িত  

১. িতিট পু েকর ISBN িফ সরকার িনধািরত ৫০/-(প াশ) টাকা। সািভস চাজ িহেসেব অিতির  ৬/- টাকা যু  হেব। ফেল
মাট ৫৬ টাকা পিরেশাধ করেত হেব।    

২. ISBN িফ ১৬২২২ ন ের বিণত িনেদশনা মাতােবক টিলটক অপােরটেরর মাধ েম পিরেশাধ করেত হেব। 

ঘ.ঘ.  ISBNISBN  অ েমাদনঅ েমাদন  প িতপ িত

 অনলাইেন ISBN এর অ েমাদন ি য়ায় িন বিণত িবষয় েলা িবেবচনা করেত হেব:
i. পু ক কাশনার ড লাইেস  আপেলাড করা হেয়েছ িকনা ।
ii. লখক তার ID থেক অ  লখেকর পু েকর জ  আেবদন করেছন িকনা।
iii. পু ক ব তীত িনয়িমতভােব কািশত কাশনার জ  আেবদন করেছন িকনা।
iv. পু েকর িশেরানাম বা িবষয় িচপূণ িকনা ।

ঙ.ঙ.  ISBNISBN  াি রাি র  সময়সীমাসময়সীমা

 অনলাইেন ISBN এর আেবদন জমা ও িফ দােনর ২৪ ঘ ার (সরকাির ছিুটর িদন ব তীত) মেধ  ISBN দান করা হেব।

চ.চ.ISBNISBN  ািাি

 লখক ও কাশকগণ রিজে শেনর সময় া  User ID িদেয় লগইন কের ড াশেবাড হেত ISBN ডাউনেলাড করেত
পারেবন। 

ছ.ছ.  যাগােযাগযাগােযাগ

 i.মহাপিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, আগারগঁাও, ঢাকা। ফান: ৪৮১১৭৬৯৫, ই- মইল: dg@nanl.gov.bd

 ii. ISBN সংি  কমকতা: মাঃ জামাল উি ন, চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক(চলিত দািয় ), আরকাইভস ও াগার 
 অিধদ র, আগারগঁাও, ঢাকা। ফান: ৪৮১১৪৩৩১, মাবাইল: ০১৫৩১২৬৯৭০২, ই- মইল: jamal_nlbd@yahoo.com

জ.জ. এই িনেদিশকা পিরবতন, পিরবধন, সংেশাধন ও িবেয়াজেনর মতা কতপৃ  কতকৃ সংরি ত।

২১-১০-২০২০
ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৪৮১১৭৬৯৫

ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১
ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৬.০২.০০২.১৮.২৫/১(১৪) তািরখ: ৫ কািতক ১৪২৭
২১ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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৩) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র
৪) জনাব মাঃ জামাল উি ন, িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর
দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (উ  িনেদিশকা মাতােবক অনলাইেন ISBN অ েমাদন িদেবন) ।
৫) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) সাটমু া িরক কাম কি উটার অপােরটর (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র

২১-১০-২০২০
ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া

মহাপিরচালক
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