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ান
িশ ণ ক , জাতীয় াগার ভবন
(১) মাহা: সামাদউজামান, গেবষক (২) মা. ইসহাক, ছা (৩) নাজমুল হােসন, ছা (৪) মা:
আ ুল খােলক, ছা (৫) মা: রজাউল কিরম, ছা (৬) মা: ফা ক হােসন, ছা (৭) মা.
আ া
ামান, ছা (৮) নজ র ইসলাম বিশর, গেবষক (৯) ি তা বসাক, পাঠক (১০)
জা াত আরা বিব, পাঠক (১১) সবুর আল মাহমুদ, পাঠক (১২) মা: আিশক নওয়াজ, ছা
(১৩) রািজব পাথ, ছা (১৪) পা ু সাহা, পাঠক (১৫) সিজব ঘাষ, ছা (১৬) মা: ওমর ফা ক,
ছা (১৭) এজাজ আহেমদ, ছা (১৮) মাইয়া ফাহিমদা, ছা ী (১৯) বষা, ছা ী (২০) ঈধু
মজুমদার, ছা ী (২১) িনশাত আরা ঐশী, ছা ী (২২) আফতাব উ ীন আহেমদ, চাকরীিজিব
(২৩) মা: আবু সাঈদ িদপু, ছা (২৪) মা. মােমন উ ীন, ছা (২৫) মা. শাহজাহান, ছা
উপি িত
(২৬) মা: শািহন হােসন, ছা (২৭) মৃ ল চ শাহা, ছা (২৮) সাআইব মাহবুব , ছা (২৯)
মা: আিরফুর রহমান, ছা (৩০) মা: গাউ ল আজম, ছা (৩১) সাহাব ইি ন, ছা (৩২)
িমঠুন িব াস, ছা (৩৩) জয় মার রায়, ছা (৩৪) মা. সা াম হােসন, ছা (৩৫ )
মাহা দ নাজমুল হাসান, ছা (৩৬) সিহ ল ইসলাম, চা রী ত াশী (৩৭) িচ য় অিধকারী,
চা রী ত াশী (৩৮) কাউর ম ডল, ছা (৩৯) শাহাদাত হােসন, চা রী ত াশী (৪০)
শাহজান হােসন, চা রী ত াশী (৪১) মা. নয়ন রহমান, চা রী ত াশী (৪২) মা. নব র
রহমান, চা রী ত াশী (৪৩) তাসনীম কবীর পূণা, ছা ী (৪৪) ত ন দাস, পাঠক (৪৫) মা.
আল জােবর, পাঠক (৪৬) শািহন উি ন, ছা (৪৭) ফরেদৗস তানভীর, ছা (৪৮) কাউছার
িমরাজ, ছা (৪৯) িজহাদ ঘাষ, ছা ও অিধদ েরর সকল কমকতা।
অিধদ েরর মহাপিরচালক সভার
েত পাঠক ও গেবষকেদর সােথ পিরচয় পব শষ কের অংশীজন সভায়
উপি ত পাঠক ও গেবষকেদর িনকট থেক ব ব আহবান কেরন। (১) জনাব আ. খােলক বেলন, িমিসং
পপার েলা সং হ করা যায় িকনা, ান রট একটু কম হেল ভাল হয় , পােঠর সময় বৃি ধ, িডিজটাইিজং
ফরম েলা সাভাের রাখেল ভাল হয় ইত ািদ (২) জনাব নজ ল ইসলাম বেলন, মুিজব নগর সরকােরর ড েম টস
পাওয়া যাে না, আবািসক ব ব া করা, পােঠর সময় বৃি ধ করা (৩) জনাব তাসিময়া বেলন, সািহেত র বই কম
পাওয়া যাে , ভাল মােনর বই পাওয়া যাে না (৪) জনাব শাহাবউি ন বেলন, টয়েলট সম া, খাবার পািনর
সম া, অ াডজা ফ ােনর ব ব া করা, লাইট িঠক করা (৫) জনাব গাউলছুল আজম বেলন, বিসেনর ব ব া
করা, চয়ার সম ার সমাধান করা ও সময় বৃি করা (৬) জনাব মা: শািহন বেলন, ২য় তলার এিস মরামত করা
(৭) জনাব ত ন দাস বেলন, বািহর থেক বই িভতের আনা, িবিসএস ও ব াংেকর বই কম আেছ (৮) জনাব
শহী ল ইসলাম বেলন, খাবার পািনর সম া সমাধান করা, নতুন বই িকেন দয়া (৯) জনাব আফতাব উি ন
বেলন, পুরাতন সং হ আরও বাড়ােনা যায় িকনা (১০) জনাব রজাউল কিরম বেলন, টিবল- চয়ােরর সম া
সমাধান করা, ফেটাকিপ সবা পযা নয় ইত ািদ িবষয় িনেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া
পািরশমালা
গৃহীত হয়সভাপিত

পািরশ-০১ : িবিসএস, ব াংক ও অ া চা রীর বই য় কের পাঠকে দয়া।
পািরশ-০২ : পাঠকে র সময়সীমা ৯টা থেক ৮টা পয বৃি করা ।
পািরশ-০৩ : পাঠকে র এিস েলা মরামত ও পযা লাইেটর ব ব া করা।
১

পািরশ-০৪ : টয়েলট সংখ া বৃি ও িবদ মান টয়েলেট অ াডজা ফ ান লাগােনার ব ব া করা।
পািরশ-০৫ : পুরাতন সং হ আরও বাড়ােনা ও িমিসং পপার েলা সং েহ রাখার উেদ াগ হন করা।
পািরশ-০৬ : খাবার পািনর সম া দূর করা ও হাত ধায়ার জ বিসন াপন করা।
পািরশ-০৭ : ফেটাকিপ সবা যন সহেজই পাওয়া যায় তার ব ব া করা।
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

ঘাষণা কেরন।
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২২ আি ন ১৪২৬
তািরখ:
০৭ অে াবর ২০১৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।
২) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৩) উপপিরচালক (আরকাইভস), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র
৪) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক, িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও
াগার অিধদ র
৫) সাটমু া িরক কাম কি উটার অপােরটর, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।
৬) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

মাঃ আবু দাউদ
িববিলও াফার

২

