
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয়

সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতা অবিহতকরণ ২য় মািসক (২০২০-২১) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২০/১২/২০২০ ি া
সভার সময় র ১২.০০ ঘ কা

ান জাতীয় আরকাইভস ভবেনর কনফাের  ক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’- ত সং  করা হেলা।
আেলাচনাআেলাচনা  : :  

         সবা দান িত িত িবষেয় অবিহতকরণ সভা গত ২০/১২/২০২০ তািরেখ র ১২.০০ ঘ কায় জাতীয় আরকাইভস ভবেনর কনফাের  কে  অ ি ত হয়। সভায় সভাপিত
কেরন অিধদ েরর মহাপিরচালক (অিতির  সিচব) জনাব ফিরদ আহমদ ইঁয়া। সভায় আেলাচক িহেসেব উপি ত িছেলন অিধদ েরর পিরচালক ( সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত
উ া।  
সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত সকলেক কেরানাভাইরাস জিনত মহামারীর কারেণ অিফেসর কমকতা ও কমচারী, সবা হীতা এবং
গেবষক/পাঠক সবাইেক া িবিধ মেন চলার আহবান জানান। িতিন বেলন য, আমােদর এই িত ান  এক  স দ (িরেসাস)। এই স দেক যথাযথভােব সংর ণ করা এবং এ
থেক সবা দান করা আমােদর ণ দািয় । আমরা আমােদর সকেলর িনজ িনজ অব ান থেক সবা হীতােক স ােনর সে  সবা দান করেবা। ভােলা আচরণ করব। িমি

কথা বলেবা। যিদ কােনা সবা িদেত নাও পাির তেব হািস েখ কথা বলা এবং র আচরেণর মা েম সবা হীতােক িবষয়  জািনেয় দওয়া উিচত। 
অিধদ েরর পিরচালক ( সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত উ া আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, কািভড পিরি িতর কারেণ লাইে িরর পাঠক সবা ব  রেয়েছ। আমরা আশাবাদী
ব ত এ সম ার সমাধান হেয় যােব। িতিন গেবষক ও পাঠকেদর কেঠারভােব া িবিধ মেন চলার আহবান জানান। িতিন গেবষক ও পাঠকেদর গেবষণা কে /পাঠকে

অব ানকালীন সমেয় মা  পিরধান করারও অ েরাধ জানান।    
অতঃপর সভায় অংশ হণকারীেদর ম  থেক িন িলিখত গেবষক ও পাঠক আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। ১) জনাব রািক ল হাসান; ২) জনাব ত ণ দাস; ৩) জনাব নাফিসয়া
ন ন; ৪) জনাব ওসমান গিণ শাওন।   

আেলাচনায় অংশ িনেয় জনাব রািক ল হাসান বেলন য, কািভেডর কারেণ আমরা ভীষণভােব িত । বাসায় পড়া নার েযাগ কম। িতিন পাঠক  েল দওয়ার জারােলা
আহবান জানান। িতিন আরও বেলন আমরা যারা পাঠক রেয়িছ তােদর প  থেক আিম িন য়তা দান করিছ য, আমরা া িবিধ কেঠারভােব মেন চলেবা। সামািজক র
বজায় রাখব এবং মা  পিরধানসহ অ া  র া লক কায ম পালন করেবা। জনাব ত ণ দাস বেলন য, আমরা লাইে ির থেক ভােলা সবা পাি । বতমােন যিদ আরকাইভস ও
লাইে িরর বই, নিথপ  ইত ািদ িডিজটাইজ থাকেতা তাহেল আমরা বাসায় বেস এই সবা িনেত পারতাম। স  যেহ  স ব হে  না তাই লাইে িরর পাঠক  খালার অ েরাধ
জানান। এছাড়া িতিন আরও বেলন য, এখােন এক  ক াি ন বই েয়াজন। র পিরেবশ ি  করেত হেব। আমােদর আচরণগত িদক উ য়ন করা েয়াজন। পাঠকে  মােঝ
মােঝ টাইলেসর শ  হয় যা ব  করা দরকার। এছাড়া িতিন রফাের  বই ি র িবষেয় অ েরাধ কেরন। িতিন পিরচালেকর কথা উে খ কের বেলন য, “পিরচালক ার আমােদর
মােঝ মােঝ খাজ-খবর নন যা আমােদর জ  ইিতবাচক। সবা হীতা িহেসেব আিম বলেবা- এ ধরেনর বহার আমােদর সে  অিফেসর আ িরকতা ি েত সহায়ক িমকা পালন
কের।” 
সবা হীতা নাফিসয়া ন ন বেলন য, বাসায় পড়া না করার চাইেত এখােন এেস পড়া না বা গেবষণায় আমােদর মেনােযাগ ি  পাে । আমােদর আচরণগত িদক উ ত হে । িতিন

পাঠক  েল দওয়ার অ েরাধ জািনেয় ব  শষ কেরন। জনাব ওসমান গিণ শাওন বেলন য, কেরানাকালীন সমেয় ান চচা ছাড়া দেশর সবিক  চা  রেয়েছ। িতিন তার
ব ে  িক  সম ার কথা েল ধেরন। সম া েলা হেলা- াগােরর ওেয়বসাইেট েবশ করা যায় না, রফাের  বইেয়র ঘাটিত রেয়েছ, ক াি ন নই ইত ািদ। এ িবষেয় কাযকরী
পদে প িনেত অ েরাধ কেরন। এছাড়া িতিন অিধদ েরর প  থেক জনাব জােয়ত উ া, পিরচালক মেহাদেয়র টকেকয়ােরর িবষয়  উে খ কেরন। িতিন বেলন িকভােব
িডকেশানারী পড়েত হয় তা আমরা ার কাছ থেক িশেখিছ।   
িস ািস া  :   :  
১. সবা হণকারী এবং সবা দানকারী উভয়েক া িবিধ কেঠারভােব মেন চলেত হেব।  
২. বতমােন পাঠক  ব  থাকেব। তেব পাঠক  েল দওয়ার িবষয়  িবেবচনাধীন।
৩. লাইে ির ভবেন কিফ কণার াপন িবষেয় িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক ব া হণ করেবন।
৪. ওেয়বসাইেট েবেশর িবষেয় া ামার ব া হণ করেবন। 
৫. টাইলস থেক শ  হওয়া বে  িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক ব া হণ করেবন।  

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

 

ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.১৮.০০১.১৯.৬২ তািরখ: 
২৩ িডেস র ২০২০

৮ পৗষ ১৪২৭

১



িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) সভাপিত, এিপএ কিম  এবং া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র ( েয়াজনীয় কাযােথ)
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

২


