
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়

...

সভাপিত                                         িদলীপ মার সাহা                                         
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৪ সে র ২০১৮, সামবার
সভার সময় িবেকল ৩.০০ টা

ান সভাপিতর অিফস  ক

উপি িত

১। জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার, সদ , নিতকতা কিমিট।  ২। জনাব তাহিমনা 
আ ার, উপপিরচালক (আ:) চলিত দািয় , সদ , নিতকতা কিমিট।  ৩। জনাব মাঃ জামাল 
উি ন, চীফ িববিলও াফার/ উপপিরচালক চলিত দািয় , সদ , নিতকতা কিমিট।  ৪। 
জনাব মাঃ র হােসন চৗধরুী, জুিনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং অিফসার- সদ  
সিচব, নিতকতা কিমিট।

ক) অিধদ েরর শণূ  পেদ জনবল িনেয়াগ করা।
খ) সবা দােনর ে  জনবেলর দৃি ভি  পিরবতন। 
গ) পির ার পির তা।
ঘ) ওেয়বসাইেট তথ  হালনাগাদ করা।

আেলাচনাআেলাচনা:  সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  কেরন এবং জাতীয় াচার কৗশল
 বা বায়েনর িবষেয় জনাব মাঃ হািরছ সরকারেক ফাকাল পেয় ট কমকতা িহেসেব দািয়  পালন করার জ
অ েরাধ জানান। তারপর সভায় আেলাচনাে  িন প  াপট, অিজত সাফল  এবং াচার  বা বায়েন
 অ রায় িচি ত করা হয়:
০১।  াপট:

ক) জাতীয় আরকাইভেসর জ  আরকাইভাল রকড সং হ, 
 সংর ণ  ও সবা দান।

খ) জাতীয় াগােরর জ   পু ক, পি কা ও সামিয়িক সং হ, 
 সংর ণ  ও সবা দান।

গ) জাতীয় পু ী ণয়ন ও আইএসিবএন দান।

০২। অিজত সাফল :
ক) সবার মান বিৃ র জ  ই ভবেন অিভেযাগ ব  এবং িফড 

ব াক ব  াপন করা হেয়েছ। 
খ) তথ  িনেদিশকা কাশ করা হেয়েছ।
গ) িডিজটাল হািজরা বতন করা হেয়েছ।
ঘ) Best practice অ সরেণ িনেদশনা জাির করা হেয়েছ।

০৩। াচার  বা বায়েন  অ রায়:
০৪।  অ রায় সমহূ দূরীকরেণ
কমপিরক না:

: 
নং

কায ম দািয় সময় ম ব

১



১। শণূ  পেদ জনবল 
িনেয়াগ

উপপিরচালক ( শাসন) িডেস র 
২০১৮

২। সবার মান 
উ য়েনর জ  
 িশ ণ 

উপপিরচালক (আ:)
উপপিরচালক (লাই:) িত মােস

৩। ওেয়বসাইট হালন
◌াগাদকরণ

সংি  উপপিরচালক,
ফাকাল পেয় ট,

দািয়  া  কমকতা এবং
া ামার

 তাৎ িণক

৪। পির ার পির
তা িনি তকরণ

১। আরকাইভস ভবন- আলী 
আকবর- এসিটএ
২। াগার ভবন- মাহা দ 
আলী- অিফস পািরনেটনেড ট 

িনয়িমত
উপপিরচালক
য়

তদারিক 
করেবন

৫। গণ নািন 
আেয়াজন

জনাব মহুা দ মসুিলম 
উি ন, িববিলও াফার

৩০/০৯/২০১
৮

  সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত কিমিটর সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

িদলীপ মার সাহা 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.১ তািরখ: 
৩০ সে র ২০১৮

১৫ আি ন ১৪২৫

ি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) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
৪) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) কি উটার অপােরটর, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

 

মাঃ নূর হােসন চৗধুরী 
জিুনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং

অিফসার

২


