
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয়

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম র সভার (মাচ ২০২১) কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ জােয়ত উ া 
 পিরচালক

সভার তািরখ ১৫ মাচ ২০২১
সভার সময় র ১২.০০ ঘ কা

ান পিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক ।

উপি িত

:  ১. জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ২. জনাব মাঃ 
িমজা র রহমান, মাইে ািফ  অিফসার, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ৩. জনাব মাঃ 
ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা কমকতা, সদ ,জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ৪. জনাব মাঃ আলী 
আকবর, সহকারী পিরচালক, সদ  সিচব, জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম ।

আেলাচনাআেলাচনা  : :
        কিম র সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত বেলন য, কেরানা মহামারী
মাচ মাস থেক ি  পাে  িবধায় সকল কমকতা ও কমচারীেক কেরানা মাকােবলায় আরও সতক হেত হেব। িতিন
অিধদ েরর সকল কমকতা ও কমচারীর পার িরক স ক উ য়েন এক  িশ ণ া াম আেয়াজেনর িনেদশনা দন।
িতিন বেলন য, এিপএ -এর ল মা া অজেন অিধদ েরর জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২০-২০২১ এর
 াচােরর তীয় মািসেকর িনধািরত সকল কমকা  যথাসমেয় স  করেত হেব এবং এজ  িতিন সংি  সকেলর
সহেযািগতা কামনা কেরন। সভাপিত বেলন য, তীয় মািসক ল মা া রণকে  আগামী ৩০ মাচ ২০২১ তািরেখর
মে  া িবিধ মেন াগার বহার িনেদিশকার খসড়া ড়া করেণর িনিম  এক  কমশালা আেয়াজন করেত হেব
এবং সরকাির অথ ও স েদর সা য়ী বহার িবষেয় করণীয় ড়া করণ বক অিফস আেদশ জাির করেত হেব।
আেলাচনা শেষ িন িলিখত িস া স হ হীত হয়

িস ািস া  :  : 
িমক নং িস া বা বায়েনর দািয় ম

১. অিধদ েরর সকল কমকতা ও কমচারীর পার িরক স ক 
উ য়েন এক  িশ ণ া াম আেয়াজেনকরেত হেব।  

জনাব মাঃ জামাল উি ন, 
িচফিববিলও াফার/ 
উপপিরচালক(চ.দা)

২.
৩০ মাচ ২০২১ তািরেখর মে  াগার বহার িনেদিশকার 
খসড়া ড়া করেণর িনিম  এক  কমশালা আেয়াজন করেত 
হেব।

জনাব মাঃ জামাল উি ন, 
িচফিববিলও াফার/ 
উপপিরচালক(চ.দা)

৩.
৩০ মাচ ২০২১ তািরেখর মে  সরকাির অথ ও স েদর 
সা য়ী বহার িবষেয় করণীয় ড়া করণ বক অিফস 
আেদশ জাির করেত হেব।

জনাব মাঃ হািরছ সরকার
া ামার

  

১



সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ শষ কেরন।

 

মাঃ জােয়ত উ া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.১৯ তািরখ: 
২১ মাচ ২০২১

৭ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) া ামার ও ফাকাল পেয়  কমকতা, জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম , আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী,, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
৬) পিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।

 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক

২


