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িবষয়: জাতীয়জাতীয়  াচারাচার  কৗশলকৗশল  বা বায়েনবা বায়েন  নিতকতানিতকতা  কিমিটকিমিট  গঠনগঠন।।

          পরবতী আেদশ না দয়া পয  আরকাইভস ও াগার অিধদ ের জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর জন
িন পভােব নিতকতা কিমিট গঠন করা হেলা: 

১। মহাপিরচালক                                                                                                  -      
    সভাপিত
2। পিরচালক                                                                                                       -    
      সদস
3। জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার                                                                     -      
    সদস
4। জনাব তাহিমনা আ ার, উপপিরচালক (আরকাইভস), চলিত দািয়                                 -      
    সদস
5। জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফিবব/উপপিরচালক, চলিত দািয়                                     -        
  সদস
6। জনাব মাঃ নূর হােসন চৗধুরী, জিুনয়র মাইে ািফি ং এ  ফেটা ািটং অিফসার             -    
 সদস  সিচব

কিমিটর কাযপিরিধ (ToR): 
১। জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর িনিম  আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর
কমকতা/কমচারীেদর মেধ  নিতকতা বৃি েত কিমিট কাজ করেব।
২। নিতকতা কিমিট মািসক িহসােব জলুাই, অে াবর, জানুয়াির ও এি ল মােসর ১ম সামবার সভায়
িমিলত হেবন। 
৩। াচার কমপিরক না ণয়ন ও বা বায়ন। 
৪। াচার বা বায়েনর অ গিত িতেবদন িনধািরত সমেয়র মেধ  ম ণালেয় রণ।
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িবতরণ :

িদলীপ মার সাহা
মহাপিরচালক

১



১) মহাপিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র
৩) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র
৪) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), 
উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র
৫) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), 
িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস 
ও াগার অিধদ র
৬) জুিনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং অিফসার, 
সংর ণ শাখা (মাইে ািফ , িফউিমেগশন ও 
লিমেনশন), আরকাইভস ও াগার অিধদ র

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৮.৩/১(৪) তািরখ: ৩ াবণ ১৪২৫
১৮ জলুাই ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব , মাননীয় ম ীর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৩) অিফস পািরনেটনেড ট (ভার া ), শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) েনা াফার কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
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তাহিমনা আ ার 
উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় )
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