
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়

অিভেযাগ িতকার ব ব া িবষেয় সবা হীতা/অংশীজনেদর অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী।

সভাপিত : জনাব ফিরদ আহমদ ভঁূইয়া 
 মহাপিরচালক।

সভার তািরখ : ২৪/০৯/২০২০  ি .।
সভার সময় : পুর ১২:৩০ টা।

ান : জাতীয় াগার ভবন িমলনায়তন (িনচতলা)।
উপি িত : পিরিশ  ‘ক’।

অিধদ েরর পাঠক, গেবষক ও অংশীজেনর অভাব-অিভেযাগ সরাসির বেণর মাধ েম িন ি  ও িসিটেজন চাটার
অ যায়ী দ  সবার মান বিৃ র লে  অিভেযাগ িতকার িবষেয় অবিহতকরণ সভা ২৪ সে র ২০২০
তািরখ, ১২:৩০ ঘিটকায়  জাতীয় াগার িমলনায়তেন অ ি ত হয়। সভায় আেলাচক িহেসেব উপি ত িছেলন
অিধদ েরর পিরচালক (যু সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত উল া।  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ 
করা হয়।

 অংশীজেনর মধ  থেক িন িলিখত গেবষক ও পাঠক আেলাচনায় অংশ হণ কেরন: 
১) জনাব আিজজুল রােসল, িশ ক, ইউিনভািসিট অব িলবােরল আটস, ঢাকা; ২) জনাব ত ন দাস, পাঠক; ৩)
জনাব শাহিরয়ার, পাঠক; ৪) জনাব পিপ খাতনু, িশ ক ও গেবষক; ৫) জনাব তৗিহ ল হাসান, গেবষক; ৬)
জনাব আ লু মা ান, পাঠক।

আেলাচনায় অংশ হণ কের জনাব আিজজুল রােসল বেলন, অিধ েরর কমকতা-কমচারীগণ খুবই আ িরক।
আমরা অিত সহেজই ততর সমেয় তথ েসবা পেয় থািক। তেব জাতীয় আরকাইভেসর গেবষণা কে   তথ
চািহদা দওয়ার পর কােনা কােনা সময় তথ  পেত িবল  হয়। িতিন আরকাইভস ভবেনর ওয়াশ েমর জানালা
আড়াল করার ও ওয়াশ মসমহূ িনয়িমত পির  রাখার েয়াজনীয় ব ব া হণ করার অ েরাধ কেরন।  জনাব
ত ন দাস বেলন, জাতীয় াগার এখন কেরানা পূববতী সমেয়র ায় অিতির  িতন ঘ া খালা রাখা হয় না।
িতিন অিতির  িতন ঘ া খালা রাখার অ েরাধ কেরন। 

জনাব শাহিরয়ার আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, পাঠকে  এিস ন  থাকায় তী  গরেম পাঠকেদর লখাপড়ায়
সম া হে । িতিন পাঠকে  এিসর িবক  িহেসেব ফ ান সরবরােহর পািরশ কেরন। িতিন পাঠকে  চাকির
সং া  বই সরবরাহ অথবা পাঠকেদর িনেজেদর বই কেট আনার অ েরাধ জানান। পাঠকে  ঘিড় সরবরাহ এবং
বিসনসমেূহ সবসময় সাবান দােনর অ েরাধ কেরন। এছাড়া আহার ও িব ামাগাের বিসন না থাকায় পুেরর

খাবােরর পর ট ধেুত অ িবধা হয়।

১



জনাব পিপ খাতনু অিধদ েরর তথ েসবাদান ি য়ােক অনলাইেনর মাধ েম সহজলভ  করার অ েরাধ কেরন।
জনাব তৗিহ ল হাসান জাতীয় াগােরর পাঠকে  গেবষকেদর জ  িনধািরত আসন সংর েণর অ েরাধ
জানান। এছাড়া িতিন আরকাইভেসর গেবষণা কে  আেলাক তা রেয়েছ বেল জানান।  িব ািরত আেলাচনা-
পযােলাচনাে  িন িলিখত িস া সমহূ গৃহীত হয়।

িস ািস া ::
িমকিমক  নংনং িস ািস া বা বায়েনবা বায়েন

০১

অিধদ েরর ওয়াশ মসমেূহর পির তা িনি তকরেণর জ  
িনয়িমত সকাল বলা অিফস পািরনেটনেড ট জনাব মাহা দ 
আলী ওয়াশ মসমহূ পিরদশনপূবক মাইে ািফ  অিফসার জনাব 
মাঃ িমজা র রহমানেক িরেপাট করেবন। এছাড়া কমকতাগণ 

মােঝমেধ  পাঠকেদর ওয়াশ ম ব বহার করেবন।

০১. সকল কমকতা
০২.অিফস পািরনেটনেড ট

০২
কািভড-১৯ মহামািরর কারেণ জাতীয় াগােরর পাঠক  িবকাল 

৫ ঘিটকার পর অিতির  িতন ঘ া খালা রাখা স ব নয়। তেব 
পিরি িত াভািবক হেল িবষয়িট িবেবচনা করা হেব।

০১. সহকারী াগার পিরচালক

০৩
পাঠকে র এিস মরামেতর ত ব ব া হণ করেত হেব। 
আপাতত ফ ান সরবরাহ করেত হেব। জাতীয় াগাের যেথ  
বিসন থাকায় নতনু কের বিসন াপেনর েয়াজন নই।

০১. উপপিরচালক (আ.), চ.দা.
০২. সহকারী াগার পিরচালক

০৪ পাঠকগণ বাইের থেক িনেজেদর বই আনেত পারেবন না। তেব 
েয়াজনীয় সংখ ক রফাের  বই সরবরােহর ব ব া করা হেব।

০১. সহকারী াগার পিরচালক

০৫

পাঠকে  ও গেবষণা কে  ঘিড় চাল ুকরার ব ব া করেত 
হেব। ততর সমেয় তথ েসবা দান করেত হেব। জাতীয় 

াগােরর পাঠকে  গেবষকেদর জ  িনধািরত আসন সংর ণ 
করেত হেব।

০১. গেবষণা কমকতা
০২. সহকারী াগার পিরচালক

৬
িনিদ  বিসনসমেূহ সময়মত সাবান সরবরাহ করেত হেব। 
পির তা ও া িবিধ িনি তকরেণ পিরদশন জারদার করেত 
হেব।

০১. সকল কমকতা
০২.অিফস পািরনেটনেড ট

০৭ পযায় েম অিধদ ের তথ েসবাদান অনলাইেনর মাধ েম 
সহজলভ  করেত হেব।

০১. া ামার

০৮ আরকাইভেসর গেবষণা কে  আেলার তা দূরীকরেণর জ  
ব ব া হণ করেত হেব।

০১. গেবষণা কমকতা

 
আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

: জনাব ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া 
মহাপিরচালক।

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১২.১৬.০০১.১৮.২৫ তািরখ: 
০৫ অে াবর ২০২০

২০ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

২



২) অিফস পািরনেটনেড ট, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

 

মহুা দ মসুিলম উি ন 
িববিলও াফার

৩






