
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরণী,

আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭।

আরকাইভস ও াগার অিধদ ের ২৩ সে র ২০১৯ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন কিমিট সভার
কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ জােয়ত উল া 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৩ সে র ২০১৯
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান জাতীয় আরকাইভস পিরচালেকর ক

উপি িত

১) জনাব মাঃ জামাল উি ন, িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ. দা.), আরকাইভস ও 
াগার অিধদ র, ঢাকা -  সদ  ২) জনাব মহুা দ মসুিলম উি ন, িববিলও াফার, 

আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা -  সদ   ৩) জনাব  মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা 
কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা -  সদ   ৪)  জনাব মাঃ হািরছ সরকার, 

া ামার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা  - সদ  সিচব
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং আেলাচ সিূচ অ যায়ী আেলাচনা 
করার জ  সদ  সিচবেক অ েরাধ জানান। ইেনােভশন িটেমর সদ  সিচব জনাব মাঃ হািরছ সরকার
আেলাচ সিূচর ারে  গত ৪ আগ  ২০১৯ তািরেখ অ ি ত সভার অ গিত উপ াপন কেরন। উ  সভার মাট
৫িট িস াে র মেধ  িমক নং ১, ৩ ও ৪ বা বায়ন কায ম স  হেয়েছ। িস াে র িমক নং  ২ ও ৫
বা বায়ন কায ম স  হয়িন। িস াে র িমক নং ২ কন বা বায়ন হয়িন স িবষেয় পিরচালক জনাব
মসুিলম উি ন, িববিলও াফারেক উপ াপন করেত বেলন। জনাব মসুিলম উি ন, িববিলও াফার জানান
য, চািহদা মাতােবক মালামাল না পাওয়ায় কাজিট বা বায়ন করা স ব হয়িন। পিরচালক আগামী সভার

পেূব অিন  ২িট কাজ যথা- ১) জাতীয় াগাের কিপরাইট আইেন সংগহৃীত পু কািদ ডাটাএি র সময়
িবষয়িভি ক ১০ িট কালার ট াগ ব বহার ও ২) সবা সহজীকরণ েসস ম াপ তির বা বায়ন করার জ
িনেদশনা দান কেরন। জাতীয় াগাের আগত পাঠক/গেবষক/ সবা ত াশীগেণর জ  একিট কিফ
কনার াপেনর জ  স াব তা যাচাই করা হেয়েছ। জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফ
িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ. দা.) জানান য সবা ত াশীগণ উি িখত িবষেয় আ হী নন। 

  আেলাচনাআেলাচনা--পযােলাচনারপযােলাচনার  ি েতি েত  িন িলিখতিন িলিখত  িস ািস া   গৃহীতগৃহীত  হয়হয়:-:-
     ১)  উ াবেন স মতা বিৃ র লে  ই িদেনর িশ ণ  (কমপে  ২০ জেনর জ ) আগামী অে াবর
মােসর শষ স ােহ আেয়াজন করেবন মাঃ জামাল উি ন, চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ. দা.)। 
     ২) উ াবন-সং া  কায ম বা বায়েন বরা কতৃ অথ ব িয়ত িহসাব আগামী সভায় উপ াপন করেবন
মাঃ জামাল উি ন, চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ. দা.)। 

     ৩) উ াবনী উেদ াগসমেূহর তািলকা তথ  বাতায়েন কাশ করেবন জনাব মাঃ হািরছ সরকার,
া ামার।

     ৪)  কিফ কনার াপেনর েয়াজন নই। 
     ৫) তম একিট সবা সহজীকরণ েসস ম াপ তির কের আগামী ১৫ অে াবর ২০১৯ এর মেধ
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অিফস আেদশ জারী করেবন জনাব মসুিলম উি ন, িববিলও াফার। 
     
অ  কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ জােয়ত উল া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩৩.০০১.১৮.৫৪ তািরখ: 
০১ অে াবর ২০১৯

১৬ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
২) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৩) মাইে ািফ  অিফসার, মাইে ািফ  (সংর ণ) অিফসােরর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) িববিলও াফার, িববিলও ািফ (সংকলন) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) িববিলও াফার, িববিলও ািফ ( কাশনা ও রফাের ) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) সহকারী াগার পিরচালক, সহকারী াগার পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৮) জিুনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং অিফসার, বাঁধাই ও মরামত শাখা, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র
৯) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক (সং হ ও উ য়ন) এর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র

 

মাঃ হািরছ সরকার 
া ামার
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