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২৯ আগ  ২০১৯

১৪ ভা  ১৪২৬

িবষয়: িদনব াপীিদনব াপী  ‘নাগিরকনাগিরক  সবায়সবায়  উ াবনউ াবন’  িবষয়কিবষয়ক  কমশালাকমশালা।।

গত ০৪ আগ  ২০১৯ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন কিমিটর সভার  িস া -১ মাতােবক আগামী ০১ সে র
২০১৯ আরকাইভস ও াগার অিধদ ের িনে া  সিূচ অ যায়ী ‘নাগিরক সবায় উ াবন’ িবষয়ক িদনব াপী
কমশালা অ ি ত হেব।
তািরখতািরখ  ওও  বারবার   সময়সময় িবষয়িবষয় িরেসাসিরেসাস  পারসনপারসন িশ ণাথীিশ ণাথী ানান

০১ সে র 
২০১৯
রিববার

১০.০০-১১
.০০ 

* উে াধন, পিরিচিত
 পব,
* নাগিরক সবায়
 উ াবেনর েয়াজনীয়তা

জনাব মাঃ আ লু মা ান 
ইিলয়াস
মহাপিরচালক (অিত.দা.) ও 
অিতির  সিচব, সিবম

সকল 
কমকতা এবং
লাইে িরয়ন,
এসিটএ ও 
জিটএ

সে লন ক  
(৪থ তলা)
জাতীয় 
আরকাইভস 
ভবন 

১১.০০-১২.
০০ ট

* ি ত িভ তা
* সবায় জনবা বতা
*সজৃনশীলতা ও উ াবন

জনাব মাছা: িশিরন সবনম
উপসিচব, মি পিরষদ িবভাগ 

১২.০০১২.০০--১২১২
..১৫১৫

চাচা  িবরিতিবরিত

১২.১৫-১.১
৫

* নগিরক সবায় উ াবন
 ি য়া
*উ াবনী আইিডয়ার 
সফল বা বায়েন করণীয় 

জনাব মাছা: িশিরন সবনম
উপসিচব, মি পিরষদ িবভাগ 

১.১৫১.১৫--২.১৫২.১৫ নামাজনামাজ  ওও  মধ া েভােজরমধ া েভােজর  িবরিতিবরিত
২.১৫-৪.১
৫

* ইেনােভশন িটেমর
 বািষক কমপিরক না
 ণয়ন ও মলূ ায়ন
 িনেদিশকা স েক
 ধারণা দান

জনাব মা: জােয়ত উল া
পিরচালক 

৪.১৫৪.১৫ চাচা  িবরিতিবরিত

২।উ  কমশালায় সংি  সকল কমকতা ও কমচারীেক যথাসমেয়  উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।      
     

১



২৯-৮-২০১৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয় ):
১) া ামার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, 
ঢাকা।(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
২) উপপিরচালক (আরকাইভস) চ.দা., আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) মাইে ািফ  অিফসার, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র, ঢাকা।
৪) িববিলও াফার  (সংকলন), আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) িববিলও াফার ( কাশনা ও রফাের ), 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা (আপ ায়েনর 
ব ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা)।
৬) গেবষণা কমকতা, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র, ঢাকা।
৭) সহকারী াগার পিরচালক, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) জুিনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং 
অিফসার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

মাঃ আ লু মা ান ইিলয়াস
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৯১৩৫৭০৯
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৬.২৫.০০১.১৮.৫২/১(৪) তািরখ: ১৪ ভা  ১৪২৬
২৯ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ: 
১) পিরচালক (জাতীয় আরকাইভস), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) ধান িহসাব র ণ কমকতা, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) িববিলও াফার ও িডিডও, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৪) িহসাবর ক (সা.দা.), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা ।

২৯-৮-২০১৯

মাঃ জামাল উি ন 
িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক

২


