
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিমিটর ১২তম সভার কাযিববরণী

সভাপিত িদলীপ মার সাহা 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২০/০৫/২০১৯ ি া
সভার সময় পুর ০২.০০ ঘিটকা

ান মহাপিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক

উপি িত

১. জনাব মাঃ জােয়ত উল া, পিরচালক (আরকাইভস) ও সদ , নিতকতা কিমিট; ২. জনাব 
মাঃ হািরছ সরকার, া ামার ও সদ , নিতকতা কিমিট; ৩. জনাব তাহিমনা আ ার, 

উপপিরচালক (আ:), চ.দা. ও সদ , নিতকতা কিমিট; ৪. জনাব মাঃ জামাল উি ন, 
উপপিরচালক/চীফ িববিল াফার, চ.দা. ও  সদ , নিতকতা কিমিট

আেলাচনাআেলাচনা : : কিমিটর সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ আর  কেরন। িতিন িবগত সভার িস া
বা বায়ন স েক জানেত চান। সদ -সিচব িবগত ১২তম সভার িস া  এবং বা বায়ন অ গিত িন পভােব তেুল
ধেরন-

িমকিমক  নংনং িস ািস া   বা বায়েনরবা বায়েনর  দািয়দািয় ম বম ব
১. নিতকতা কিমিটেত পিরচালক ( াগার) ক কা-অ  করা হয়। মহাপিরচালক বা বািয়ত

২. অিধদ ের কিমিটিভি ক Viber Group চালু করা হেব। সকল কিমিটর
সদ -সিচব

আংিশক 
বা বািয়ত

৩. অিধদ েরর কমকতা-কমচারীেদর মেধ  আ ঃস ক উ য়েন 
এি ল ২০১৯ মােস িশ েণর আেয়াজন করা হেব।

চীফ িববিলও াফার/ 
উপপিরচালক বা বািয়ত

৪. িবক  কমকতা/কমচারীর অিফস আেদশ এর সংেশাধনী আেদশ 
জাির করা হেব। উপপিরচালক (আ:) ম মােসর মেধ  

বা বািয়ত হেব।

৫. সকল ঊ তন কমকতা অধীন েদর হািজরা পিরি িত িনয়িমত 
পযেব ণ কের জবাবিদিহতার আওতায় আনেবন। সকল কমকতা বা বািয়ত

৬. জাতীয় াচার কৗশল এবং এিপএ বা বায়েনর অ রায়সমহূ 
িচি ত কের সমাধােনর উেদ াগ হণ করেবন।

সংি  ফাকাল
পেয় ট কমকতা বা বািয়ত

৭.

অিধদ ের অি  িনবাপন ব ব ায় সেচতনতা সৃি  এবং য পািত 
ব বহাের এি ল ২০১৯ মােস বাংলােদশ ফায়ার সািভস এ  িসিভল 
িডেফ  অিধদ েরর সহেযািগতায় িশ ণ ও  মহড়ার আেয়াজন 
করা হেব।

চীফ িববিলও াফার/
উপপিরচালক বা বািয়ত

৮.

গেবষকেক িডিজটাল সবা দােনর িনিম  জাতীয় আরকাইভেসর 
কি উটার ল াব থেক গেবষণাকে  ০১ (এক)িট কি উটার 
ানা র করা হেব। গেবষণাকে  মাট কি উটার সংখ া হেব ০২ 

( ই)িট।

া ামার বা বায়ন হয়িন।

৯.
জাতীয় আরকাইভেসর এিস র ণােব েণর সংি  ব ি গেণর 
পিরচয় িনি ত করেবন এবং ােকর িভতের েবেশর সময় 
অিধদ েরর কমকতা/কমচারী সে  থাকেবন। 

উপপিরচালক (আ:) বা বািয়ত 

সদ -সিচব সভােক জানান য, অিধদ ের কিমিট িভি ক Viver group  চালু করা হেয়েছ। সভাপিত বেলন য, য
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সকল কিমিটর এখেনা Viver group চালু করা হয়িন স েলা Viver group চালু করেত হেব। কান কান কিমিটর
Viver group চালু করা হেয়েছ এবং কান কান কিমিটর Viver group চালু করা হয়িন তার তািলকা করেত হেব।
সভাপিত বেলন য, গেবষকেদর ফেটাকিপ সবা ত এবং তাৎ িণক দােনর লে  জিুনয়র মাইে ািফি ং এ
ফেটা ািটং অিফসােরর কে র ফেটাকিপ মিশনিট গেবষণা কমকতার কে  ানা র করা হেব। িতিন আরও বেলন য,

াচার চচার জ  পরু ার দােনর নীিতমালা তির সং া  গিঠত কিমিট আগামী এক স ােহর মেধ  এ সং া
কমকা ড সমা  করেবন। 
িস ািস া  :    :   
সভায় িবগত সভার সকল িস া  বা বািয়ত হওয়ায় স ি  কাশ করা হয়। অ া  িবষয় আেলাচনার পর জাতীয়

াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা িত ায় িন িলিখত িস া  গহৃীত হয়-
.নং িস া বা বায়েনর দািয় ম ব

১. সকল কিমিটর Viver group চালু করেত হেব। সকল কিমিটর
সদ -সিচবগণ

২. িবক  কমকতা ও কমচারীর অিফস আেদশ ম ২০১৯ মােসর 
মেধ  জাির করেত হেব। 

উপপিরচালক 
(আরকাইভস)

৩. 
গেবষকেদর সবা দােনর িবধােথ জিুনয়র মাইে ািফি ং এ  
ফেটা ািটং অিফসােরর কে র ফেটাকিপ মিশনিট গেবষণা 
কমকতার কে  ানা র করেত হেব।

উপপিরচালক 
(আরকাইভস)

৪.
জাতীয় াচার চচার জ  পরু ার দােনর নীিতমালা তির 
সং া  গিঠত কিমিট আগামী এক স ােহর মেধ  এ সং া  
কমকা ড সমা  করেবন।

মহাপিরচালক

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

 

িদলীপ মার সাহা 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৮৯ তািরখ: 
২৮ ম ২০১৯

১৪ জ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) া ামার, আইিট 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) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

. ২



 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক (সা.দা.) এবং

সদ -সিচব, জাতীয় াচার কৗশল
বা বায়েন নিতকতা কিমিট
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