.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
সং ৃিত িবষয়ক ম ণালয়
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরিণ,
আগারগঁাও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ন র ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৩৮

৫ আি ন ১৪২৭
তািরখ
২০ সে র ২০২০

িব ি / নািটশ
িবষয়:

জাতীয়

াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিমিটর ১ম

মািসক (২০২০-২১) সভা আহবান।

উপযু িবষেয় জানােনা যাে য, জাতীয়
াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিমিটর ১ম মািসক
(২০২০-২১) সভা আগামী ২১ সে র ২০২০ তািরখ সকাল ১০.০০ ঘিটকায় মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সভাপিতে তঁারই অিফস কে অ ি ত হেব।
২।
বিণত তািরখ ও সমেয় কিমিটর স ািনত সকল সদ েক যথাসমেয় সভায় উপি ত থাকার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২০-৯-২০২০

মাঃ আলী আকবর
সহকারী পিরচালক
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
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

১

.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
সং ৃিত িবষয়ক ম ণালয়
জাতীয়

াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিমিটর ১ম

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান

উপি িত

মািসক (২০২০-২১) সভার কাযিববরণী

ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপিরচালক
২১/০৯/২০২০ ি া
সকাল ১০.০০ ঘিটকা
মহাপিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক ।
১. জনাব মাঃ জােয়ত উল া, পিরচালক (আরকাইভস) ও সদ , নিতকতা কিমিট; ২. জনাব
মাঃ হািরছ সরকার, া ামার ও সদ , নিতকতা কিমিট; ৩. জনাব তাহিমনা আ ার,
উপপিরচালক (আ:), চ.দা. ও সদ , নিতকতা কিমিট; ৪. জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফ
িববিলও াফার/উপপিরচালক, চ.দা.; ৫। জনাব মাঃ আলী আকবর, সহকারী পিরচালক ও
সদ -সিচব, নিতকতা কিমিট।

আেলাচনা : কিমিটর সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর কেরন। িতিন িবগত সভার িস া
বা বায়ন স েক জানেত চান। জাতীয়
াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিমিটর ফাকাল পেয় ট কমকতা ও
ামার জনাব মাঃ হািরছ সরকার িবগত সভার িস া বা বায়ন অ গিত িন পভােব তুেল ধেরন.নং

িস া

বা বায়েনর দািয়

বা বায়ন
অ গিত

১.

কেরানাভাইরাস ( কািভড-১৯) মহামারী সময়কােল সরকাির
িনেদশনা মাতােবক কান কমকতা ও কমচারী কম ল ত াগ
করেত পারেবন না।

শাসন শাখা

বা বািয়ত

২.

সরকােরর িনেদশনা এবং অ শাসনমালার আেলােক কািভড১৯
মহামাির কােল অিফস চলাকােল সকল কমকতা এবং কমচারীর
ব ি গত া
র া িনি ত করেত হেব।

শাসন শাখা

বা বািয়ত

৩.

দা িরক দািয় পালেন সততা, িন া ও দািয় শীলতা অবল ন
এবং িনরাপ া সেচতনতাসহ ািত ািনক িবিধিবধান মেন চলেত
হেব।

সকল কমকতা ও
কমচারী

বা বািয়ত

৪.

াক ক িনয়িমত পযেব ণ করেত হেব। কান রকড যােত
উইেপাকা বা অ কান পাকামাকেড় আ া না হয় সিদেক
সতক দৃি রাখেত হেব। ঝড়বৃি র সমেয় জানালার ফাক িদেয়
ােক যােত কানভােবই পািন এবং ধূলাবািল েবশ করেত না
পাের সিবষেয় সতকতা অবল ন করেত হেব। সেবাপির রকেডর
িনরাপ া িনি ত করেত হেব।

গেবষণা কমকতা

বা বািয়ত

৫.

িবিধ িবধান মাতােবক া িবিধ মেন সবা হীতােদর সবা
দান করেত হেব। সবা হীতােদর সবা দােনর পূেব সাবান ও
পািন িদেয় হাত ধায়া বা ািনটাইজার ব বহার করা, া াভস, গেবষণা কমকতা
মা পিরধান করা এবং সামািজক দূরে র িবষয়িট িনি ত করেত
হেব।

বা বািয়ত

১

.

৬.
৭.
৮.
৯.

ভবেনর েবশপেথ ি িচং পাউডার পািনেত িলেয় রাখেত হেব।
ি িচং পাউডার িমি ত পািনেত পা িভিজেয় জীবা মু কের ভবেন
েবশ করেত হেব।
সরকাির

েয় আিথক িবিধিবধান িতপালন িনি ত করেত হেব।

অিফেসর আিঙনা পির ার-পির

রাখেত হেব।

অিফেসর সািবক িনরাপ া িনি েত আনসার কমা ডার ও িনরাপ া
কমীেদর সে িনয়িমত যাগােযাগ র া করেত হেব।

শাসন শাখা

বা বািয়ত

িডিডও
শাসন শাখা

বা বািয়ত
বা বািয়ত

শাসন শাখা

বা বািয়ত

অতঃপর সভাপিত সভার আেলাচ সূিচ মাতােবক সভার কাজ
কেরন।
সভাপিত বেলন য, জাতীয়
াচার কৗশল বা বায়েনর জ
শাসন ও চাকির সং া
িশ ণ একিট
পূণ
মাধ ম। যার মাধ েম নিতকতার িভি মজবুত হেব। িশ ণ কমসূিচেত িতিন সবা দান গাইডলাইন, রকড সংর ণ,
বই ব ব াপনা,
ার ব ব াপনার িবষয় েলা অ ভু
করার িনেদশনা দন। িতিন আরও বেলন য, এই
গাইডলাইনসমূেহ সরকাির অথ ও স েদর সা য়ী ব বহােরর িনেদশনা থাকেব যা সকেলর নিতকতার মান বৃি করেব।
িতিন অিধদ েরর িবিভ শাখা/অিধশাখা পিরদশেনর উপর
েরাপ কেরন। কেরানাভাইরাস িতেরােধ অিধদ েরর
পির ার-পির তার উপর জার দন। এিবষেয় অিধদ েরর মাইে ািফ অিফসার জনাব মাঃ িমজা র রহমান
িনয়িমত িত মািসেক একিট িতেবদন দািখল করেবন। এছাড়া তােক জাতীয়
াচার কৗশল বা বায়ন কিমিটেত
অ ভু করার িনেদশনা দন।
িব ািরত আেলাচনাে িন প িস া গৃহ ীত হয়।
িস া :
.নং

িস া

বা বায়েনর দািয়

১.

জাতীয় আরকাইভেসর জ
করেত হেব।

২.

জাতীয়
হেব।

৩.

জাতীয় আরকাইভেসর জ রকড সংর ণ সং া একিট
গাইডলাইন তির করেত হেব।

উপপিরচালক (আরকাইভস)

৪.

জাতীয় াগােরর জ
তির করেত হেব।

চীফ
িবিলও াফার/উপপিরচালক

াগােরর জ

একিট সবা দান গাইডলাইন তির

উপপিরচালক (আরকাইভস)

একিট সবা দান গাইডলাইন তির করেত

বই ব ব াপনা সং া একিট গাইডলাইন

চীফ
িববিলও াফার/উপপিরচালক

৫.

ার ব ব াপনা সং া গাইডলাইন তির করেত হেব।

৬.

সবা দান গাইডলাইন, রকড সংর ণ, বই ব ব াপনা এবং
ব ব াপনা গাইডলাইন িবষেয় সে র মােসর শষ স ােহ
িশ ণ া াম অ ি ত হেব।

৭.

আগামী স ােহ মহাপিরচালক জাতীয় াগােরর একিট শাখা এবং
পিরচালক জাতীয় আরকাইভেসর একিট শাখা পিরদশন করেবন।

৮.

অিধদ েরর পির ার-পির
কায ম িবষেয় মাইে ািফ
অিফসার জনাব মাঃ িমজা র রহমান িত মািসক অ র
িতেবদন দািখল করেবন।

মাইে ািফ

৯.

জাতীয়
াচার কৗশল বা বায়ন কিমিটেত মাইে ািফ
জনাব িমজা র রহমানেক কা-অ করেত হেব।

সদ সিচব,
জাতীয়
াচার কৗশল
বা বায়ন কিমিট

া ামার
ার

অিফসার

উপপিরচালক (আরকাইভস)
মহাপিরচালক/পিরচালক

সভায় আর কানও আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

২

বা বায়ন
অ গিত

অিফসার

ঘাষণা কেরন।

.

ফিরদ আহমদ ভূঁই য়া
মহাপিরচালক
ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৪১

৮ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
২৩ সে র ২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) 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) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) সংি নিথ।

মাঃ আলী আকবর
সহকারী পিরচালক

৩

