
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয়

...

সভাপিত মাঃ জােয়ত উ া 
 পিরচালক

সভার তািরখ ১৭ িডেস র ২০২০
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান জাতীয় আরকাইভস ভবেনর সে লন ক

উপি িত

:  ১. জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ২.  জনাব মাঃ জামাল উি ন ,উপপিরচালক/চীফ 
িববিলও াফার, চ.দা.সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ৩. জনাব মাঃ িমজা র রহমান, মাইে ািফ  অিফসার, সদ , জাতীয় াচার 
কৗশল বা বায়ন কিম । ৪. জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা কমকতা, সদ ,জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম । ৫. 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। কেরানা ভাইরাস জিনত মহামারীর কারেণ অিফেসর সকল কমকতা ও কমচারী
এবং সবা হীতা অিফেস েবেশর েব সাবান পািন িদেয় হাত ইঁেয় থামাল ানার িদেয় শরীেরর তাপমা া মেপ অিফেস েবশ করেছন জেন সবাইেক ধ বাদ
জানান। িতিন বেলন য, সরকাির িস া  মাতােবক মহামারী মাকােবলায় মা  পিরধান িতেরেক কান পাঠক বা গেবষকেক অিফেস েবশ করেত দয়া হেব না।
NO MUSK NO ENTRY িলেখ অিফেসর েবশপেথ এবং গেবষণা কে / পাঠ কে  লািগেয় দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন য, কমপিরক না অ যায়ী সকল
কম িচ বা বায়ন করেত হেব। িতিন বেলন া িবিধ মেন আগামী ৩১ িডেস র ২০২০ তািরেখর মে  াচার / উ ম চচার িবষেয় অংশীজেনর অংশ হেণ
ি তীয় মািসক মতিবিনময় সভা আেয়াজন করেত হেব। িতিন কমপিরক না অ যায়ী কাজ বা বায়ন হে  িক না তা পযেব ণ করার জ  সদ সিচবেক
িনেদশনা দন। আেলাচনা শেষ িন িলিখত িস া স হ হীত হয়

িস ািস া  :   :  
১। া িবিধ মেন আগামী ৩১ িডেস র ২০২০ তািরেখর মে  াচার / উ ম চচার িবষেয় অংশীজেনর অংশ হেণ
ি তীয় মািসক মতিবিনময় সভা আেয়াজন করেত হেব।
২। কমপিরক না বা বায়ন হে  িক না তা সদ সিচব পযেব ণ করেবন। 

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

                                                                                                   ( মাঃ জােয়ত উ া)
                                                                                                      পিরচালক( সিচব)
                                                                                                                     ও
                                                                                                                সভাপিত
                                                                                           জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম

 

মাঃ জােয়ত উ া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৬৪ তািরখ: 
২৪ িডেস র ২০২০

৯ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 

১



১) া ামার, আই  শাখা, 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) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) সাট া িরক কাম কি উটার অপােরটর (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) েনা াফার কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক

২


