
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয ়
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরিণ, আগার াও, শেরবাংলা নগর,

ঢাকা-১২০৭
ন র ৪৩.২৫.০০০০.০১২.১৬.০০১.১৮.২৮ তািরখ 

১৭ িডেস র ২০২০

২ পৗষ ১৪২৭

সভািব ি

িবষয:় অিধদ েররঅিধদ েরর   সবা হ ীতাসবা হ ীতা //অংশীজনেদরঅংশীজনেদর   অিভেযাগঅিভেযাগ   িতকারিতকার   সং াসং া   অবিহতকরণঅবিহতকরণ   সভাসভা ।।

 সবা ত াশী সংি   সকলেক জানােনা যাে  য, অিধদ েরর পাঠক, গেবষক ও অংশীজেনর  অভাব-অিভেযাগ সরাসির বেণর মা েম িন ি  ও  িস েজন চাটার অ যায়ী দ
সবার মান ি র লে  অিভেযাগ িতকার িবষেয় ২য় মািসক অবিহতকরণ সভা িনে া  িচ অ যায়ী অ ি ত হেব। 

ানান ত ািরখত ািরখ   ওও  বারবার সময়সময়
 জাতীয় আরকাইভস সে লন ক

জাতীয় আরকাইভস ভবন ( ৪থ তলা)
২০ িডেস র ২০২০

রিববার র ১২:৩০ টা

 ২। উ  সভায় স ািনত অংশীজন ও অিধদ েরর সকল কমকতােক যথাসমেয় উপি ত থাকার  জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৭-১২-২০ ২০

হা দ সিলম উি ন
িববিলও াফার

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ : 
১) পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) া ামার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ)।
৩) উপপিরচালক (আরকাইভস) চ.দা.,আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৪) চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ.দা.), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) মাইে ািফ  অিফসার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) িববিলও াফার (সংকলন), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৭) গেবষণা কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) সহকারী াগার পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৯) সহকারী পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
১০) মহাপিরচালক মেহাদয়র ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র অবগিতর জ )।

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয,় ৩২, িবচারপিত সয়দ মাহ ব মােশদ সরিণ,
আগার াও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অিভেযাগ িতকার ব ার িবষেয় অংশীজনেদর অংশ হেণ ২য় মািসক (২০২০-২০২১) অবিহতকরণ সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২০ িডেস র ২০২০ ি .
সভার সময় র ১২:৩০ টা

ান জাতীয় আরকাইভস সে লন ক  (৪থ তলা)
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

       অিধদ েরর িস েজন চাটার অ যায়ী দ  সবার মান ি র লে  অিভেযাগ িতকার িবষেয় অবিহতকরণ সভা ২০ িডেস র ২০২০ তািরখ, ১২:৩০ ঘ কায়
অিধদ েরর মহাপিরচালক জনাব ফিরদ আহমদ ইঁয়ার সভাপিতে  জাতীয় আরকাইভস সে লন কে  অ ি ত হয়। সভায় আেলাচক িহেসেব উপি ত িছেলন
অিধদ েরর পিরচালক ( সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত উ া। উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়।               আেলাচনায় অংশ হণ কের
জাতীয় াগােরর িনয়িমত পাঠক জনাব রািক ল হাসান পাঠকেদর জ  অ ত এক  পাঠক  চা  করার অ েরাধ কেরন। নিথপ  িডিজটাইজড করা হেল ঘের
বেস ত েসবা পাওয়া যােব বেল অিভমত  কেরন জনাব ত ন দাস। জাতীয় াগার কমপে  ১২ ঘ া খালা রাখা হেল গেবষকগণ উপ ত হেবন এবং
দা িরক আচরণ ও ভােলা বহার কের এমন কাউেক িরিডং েমর দািয়  দােনর কথা বেলন। এছাড়া িতিন টাইলস মরামতসহ  াশনাল লাইে িরেক
সং ার বক উ ত িবে র াগাের পযােয় উ ীত করার াব কেরন। 
 িতিন 
       পাঠক নাফিসয়া ন ন পাঠক  চা  করার অ েরাধ কেরন। িতিন সবাই া িবিধ মেন াগার বহার করেব বেল আ  কেরন। মাঃ ওসমান গিণ শাওন
আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, জাতীয় াগােরর ওেয়বসাইেট েবশ করা যায় না। এটা ক করার দরকার। াগাের পযা  রফাের  বই সরবরাহ কের
লাইে িরেক স ি  করা েয়াজন। বড় ক াি ন চা  স ব না হেলও াকস/কিফ জাতীয় ক াি ন চা  করার াব কেরন। িতিন অিতস র সীিমত পিরসের
পাঠক  চা  করার অ েরাধ জানান। সভাপিত বেলন য, লাইে িরেত বশ কেয়কজন কেরানা আ া  হওয়ায় পিরি িতর িবেবচনায় পাঠক  সামিয়কভােব ব
রাখা হয়। িতিন ন ন বেষ পাঠক  চা র িবষয়  িবেবচনার আ াস দান কেরন। িতিন অিধদ েরর কমকতা-কমচারীেদরেক শত িত লতার মে ও
সবা হীতাগণেক সেবা ম সবাদান িনি ত করার আ ান কেরন। িব ািরত আেলাচনা-পযােলাচনাে  িন িলিখত িস া স হ হীত হয়।
িস ািস া : : 
০১। কািভড পিরি িত পযেব ণ কের জাতীয় াগােরর পাঠক  চা র িবষয়  িবেবচনা করা হেব।
০২। জাতীয় াগােরর ওেয়বসাইেট েবেশর কাযকর ব া হণ করা হেব। 
০৩। পযায় েম অনলাইন ত েসবা চা র েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব।
০৪। ফ য়াির ২০২১ এর মে  েয়াজনীয় রফাের  বইপ  সরবরাহ করা হেব।
০৫। াগার চ ের কিফ ভি ং মিশন াপেনর স া তা যাচাই করা হেব। 

       আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১২.১৬.০০১.১৮.২৯ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২০

১৪ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

১



২) া ামার ও সভাপিত, এিপএ কিম , আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা ( েয়াজনীয় কায ম হেণর অ েরাধ)।
৩) উপপিরচালক (আরকাইভস) চ.দা., আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৪) চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ.দা.), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) মাইে ািফ  অিফসার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) িববিলও াফার (সংকলন), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৭) গেবষণা কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) সহকারী াগার পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৯) সহকারী পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
১০) িনয়র মাইে ািফি ং এ  ফেটা া ং অিফসার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

 

হা দ সিলম উি ন 
িববিলও াফার

২



a

nrffr;
{q3qu{i] qlrxl-{ry{ rrf, ?F'ffi

sal-sl-Eeq *', :dql*r sf{cffi
;trffi B:ryr+ >rg€f*X

os, &fi-q"{& e5 oe rurd,g..f;t1ts
ql{r{**, *riffiqqt aa?

6Ftr1 )icq
www.nanl.gov.bd

: 9,i1{ rrlq .*axr qExl, I?I"'liuFls, qrffii-rq-E:'{ '3 sllfll'{ ql*qg6

: i0 &({"t{ ='o+o lH.

: 1in \l oo D]

r *fl.q]r sm?.'te:}l )r(-*q-{ rry 4gd s{,0 I

Ti'l

{

;11

:Ir1{1',i

:;,{z:l

>lil'1:

tl

q:s'{ $ ffiqffq.s,riift

)l

@ro1,altr)i ; f,Pir?il{lq

('**r,,*ffYx $'x'rc* -d{rn'r,&" keffiTi'",,

Qsf-
L1

a)

r .. .) /.r i,f I,' J' ..i, ., 1-, ii r>ll,

{Aq trtrY' \r/fi{W:
,e:

rn1 IYl&.1*"*---

:cdi{wi,,,r,,
r.- [t'.,16.Yr,, '-F..,/-,r-'

..-! \...,t rl'1 'r \.JJ (rl:}{ffi &,[rl

II :t#:,fl;

\\: sr{;x?.r*} nW, Q$:i#x

hl



'::

{:---
.: ,:r-:iilJ t 1tlt4./?1- 1la-.r ,ti ,ffi ill

E d-r, / *
. : -.rrn':,iM&''f+-]]-'l i rurt.\

illnill

i

r,.f,\,iJl$ .(tiln k
tt+ {" {}.,

-it' r

, [:{, }

t";
1l1"r ',lil(,'i'.1'rl-: { t

rl

..' *'i lr li

- -' ] ,:, i'",,1,' 
' 'a) ,i'

;;"1**)i:i'r.''
'1f$,f,#:1ri''1 S'l;:[if" * 6*ffi:

}l r*t*]

,*,3" $+,

i:"..- ':I'. ': ;;" (fo
"3.r. 

- f:ilItl*- *

DTs
1

'€/ t'r.. ifi I

i:

ti'

..'

. j:.
-- ..i I

.


