.

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

২ পৗষ ১৪২৭
তািরখ
১৭ িডেস র ২০২০

ন র ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৫৯

িব ি / না শ
িবষয়:

জ াতীয়

াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিম র ২য়

মািসক ( ২০২০ - ২১ ) সভা আহ বান ।

উপ
িবষেয় জানােনা যাে য, জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিম র ২য়
তািরখ সকাল ১১.০০ টায় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে ারই অিফস কে অ ি ত হেব।
২।

মািসক (২০২০-২১) সভা আগামী ২০ িডেস র ২০২০

বিণ ত তািরখ ও সমেয় কিম র স ািনত সকল সদ েক যথাসমেয় সভায় উপি ত থাকার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৭- ১২- ২০ ২০

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, আই 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।
৬) সংি নিথ।

১

.

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

াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিম র ২য়

মািসক (২০২০-২১) সভার কাযিববরণী।

ঁ
ফিরদ আহমদ ইয়া
মহাপিরচালক
২০/১২/২০২০ ি া
সকাল ১১.০০ ঘ কা
মহাপিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক ।
১. জনাব মাঃ জােয়ত উ া, পিরচালক (আরকাইভস) ও সদ , নিতকতা কিম ; ২. জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার ও সদ , নিতকতা
কিম ; ৩. জনাব তাহিমনা আ ার, উপপিরচালক (আ:), চ.দা. ও সদ , নিতকতা কিম ; ৪. জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফ
িববিলও াফার/উপপিরচালক, চ.দা.; ৫। জনাব মাঃ আলী আকবর, সহকারী পিরচালক ও সদ -সিচব, নিতকতা কিম ।

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

আেলাচ না : কিম র সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর কেরন। িতিন িবগত সভার িস া বা বায়ন স েক জানেত চান। জাতীয়
বা বায়েন নিতকতা কিম র ফাকাল পেয় কমকতা ও
ামার জনাব মাঃ হািরছ সরকার িবগত সভার িস া বা বায়ন অ গিত িন পভােব েল ধেরন.নং

িস া

১.

জাতীয় আরকাইভেসর জ

২.

জাতীয়

৩.

জাতীয় আরকাইভেসর জ

৪.

জাতীয়

৫.

ার

াগােরর জ

াগােরর জ

এক

বই

এক

সবা দান গাইডলাইন তির করেত হেব।

রকড সংর ণ সং া এক গাইডলাইন তির করেত হেব।

উপপিরচালক (আরকাইভস)
চীফ িবিলও াফার/
উপপিরচালক

ব াপনা সং া এক গাইডলাইন তির করেত হেব।

ব াপনা সং া গাইডলাইন তির করেত হেব।

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

৭.

আগামী স ােহ মহাপিরচালক জাতীয়
এক শাখা পিরদশন করেবন।

৯.

উপপিরচালক (আরকাইভস)
চীফ িববিলও াফার/
উপপিরচালক

সবা দান গাইডলাইন তির করেত হেব।

৬.

৮.

বা বায়েনর দািয়

া ামার
ার

ব াপনা গাইডলাইন িবষেয়

বা বায়ন
অ গিত
বা বািয়ত
বা বািয়ত
বা বািয়ত
বা বািয়ত
বা বািয়ত
-

উপপিরচালক (আরকাইভস)
বা বািয়ত

াগােরর এক শাখা এবং পিরচালক জাতীয় আরকাইভেসর

অিধদ েরর পির ার-পির কায ম িবষেয় মাইে ািফ অিফসার জনাব মাঃ িমজা র রহমান িত
মািসক অ র িতেবদন দািখল করেবন।
জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিম েত মাইে ািফ অিফসার জনাব িমজা র রহমানেক কা-অ
করেত হেব।

াচার কৗশল

মহাপিরচালক/পিরচালক
মাইে ািফ
জাতীয়

অিফসার

সদ সিচব,
াচার কৗশল বা বায়ন কিম

বা বািয়ত
বা বািয়ত

অতঃপর সভাপিত সভার আেলাচ িচ মাতােবক সভার কাজ
কেরন।
সভাপিত বেলন য, অিধদ েরর
ভবন যথা জাতীয় আরকাইভস ভবন ও জাতীয় াগার ভবেনর িভতর এবং বিহরা ণ অিধকতর পির ার পির রাখেত হেব। পির তা কম রা
যন কমত দািয় পালন কেরন স লে জনাব মাঃ িমজা র রহমান,মাইে ািফ অিফসার এবং জনাব মাঃ আলী, অিফস পার ক দািয় িদেত হেব। ারা পির তার িবষেয়
িত মােস মহাপিরচালক বরাবের িরেপাট দান করেবন। িতিন আেরা বেলন য, ারা বাগােনর অ গিত জািনেয় ই স ােহর মে
িতেবদন িদেবন।
িতিন বেলন য, েত ক কমকতা ও কমচারী তার পেদর ল দািয় পালন করেবন। েত েক এিপএ ল
রেণ আ িরকভােব কাজ করেবন। েত ক কমচারী এিপএ ল মা া রেণ
িত স ােহ কােজর িরেপাট িদেবন। কােজ শিথ থাকেল পািরশসহ মহাপিরচালক বরাবের দািখল করেত হেব। িব ািরত আেলাচনাে িন প িস া হীত হয়।
িস া :
বা বায়ন
.নং
িস া
বা বায়েনর দািয়
অ গিত
জনাব মাঃ িমজা র রহমান, মাইে ািফ
অিফেসর সািবক পির তা িবষেয় পির কম েদর কাজ তদারিক করেত হেব। পির তার িবষেয়
১.
অিফসার এবং জনাব মাহা দ আলী, অিফস
িত মােস মহাপিরচালক বরাবের িরেপাট দান করেবন।
পািরনেটনেড
জনাব মাঃ িমজা র রহমান, মাইে ািফ
২.
বাগােনর কােজর অ গিত জািনেয় ই স ােহর মে
িতেবদন িদেবন।
অিফসার এবং জনাব মাহা দ আলী, অিফস
পািরনেটনেড
৩.
েত ক কমকতা ও কমচারী তার পেদর ল দািয় পালন করেবন।
সকল কমকতা
েত ক কমচারী এিপএ ল মা া রেণ ার উধতন কমকতার িনকট িত স ােহ কােজর িতেবদন
৪.
সকল কমকতা
দািখল করেবন।
সভায় আর কানও আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি

১

ঘাষণা কেরন।

.

ফিরদ আহমদ ইঁ য়া
মহাপিরচালক
৯ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
২৪ িডেস র ২০২০

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৬৩

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) া ামার, আই 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) অিফস পািরনেটনেড , শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৮) সংি নিথ।

মাঃ আলী আকবর
সহকারী পিরচালক

২

<f (ErCm rK-ft-<
'rcldsT]Ea
qlKTlq\e-{ s ef${l< qRq$d

q(T& fr!ts-r rfr"tlo{
WafkoYlrg, 6"lK<rt(qT

s1-q1-5qot

{tBr

I

www.nanl.gov.bd

qmT$-fFfd

q-st"f&

:

sfRcl

: Qo.5Q.Qoqo

c{hrfq

{rsAsc{tTF -{,st Tfrtrdrrs[{ BqR&

Hff{ TRT qlqr{R ffi, q-q]"lfrDtm,

qffiq

e ffiatl{ qRqdKl

R.

.{srq. 55.oo qFtt
: qqTfury+ {rqIqtl{ qfrq PPl

q:l-itr

qr{

ffi s a1qft

Ffr{

q[qsT

;ttlit
5

Q-ffi

6q1"

TqkTs BET

qftb-1_4q1qkTtq:Eq), qt{Slq=sq rg effialt-<
e

H-4fE 6q1' qlfiq {<-sl-{
(dldlrf{, q6E1!u{ e el-qtafa qf{nga

q-qr< sRfr-{T

8

B'pffu={q 1qf<p.|Qsq), E. T[.
ql<Ttq:sq s ${f'lr{ qfW{
q{K CTIS qFil-{ B&T

ffie

q-{I<I mfs

q-qTTft

N"\rrXL/"rltuW'n

qlstT

B'fqfu-{-+,/AT
dl+T<,
qKfiew s S{f'lfir qfqqs{
a

ffiq${

qrft

>ry\>6\.D

M:
-

u-.

tT.

/'-

t ul"4?-P

q-r<F-fi

1fuTs, qffskfu{ e effiall{ qRqS<

74"a1 2/rL,

La

'

