
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরিণ, আগারগাঁও,

শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
www.nanl.gov.bd

জ ির 

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৮.৮৪ তািরখ: 
০৭ ম ২০১৯

২৪ বশাখ ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  আরকাইভসআরকাইভস  উপেদ াউপেদ া  পিরষেদরপিরষেদর  ৫১তম৫১তম  সভারসভার  িব িিব ি ।।
            জাতীয় আরকাইভস উপেদ া পিরষেদর ৫১তম সভা আগামী ১২/০৫/২০১৯ ি া  রিববার িবকাল ৪.০০ ঘিটকায় বাংলােদশ
জাতীয় আরকাইভস ভবন, আগারগঁাও-এ অ ি ত হেব। সভায় সভাপিত  করেবন জাতীয় আরকাইভস উপেদ া পিরষেদর সভাপিত এবং
সং িৃত িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব ড. মাঃ আবু হনা মা ফা কামাল, এনিডিস। 
              জাতীয় আরকাইভস উপেদ া পিরষেদর স ািনত সদ গণেক উ  সভায় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা যাে । 
৫১৫১তমতম  সভারসভার  আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ  িন পিন প :  :   
আেলাচ সিূচ-১ :      ৫০তম সভার কাযিববরণী িনি তকরণ;
আেলাচ সিূচ-২ :      ৫০তম সভার িস া  বা বায়ন অ গিত িতেবদন উপ াপন;
আেলাচ সিূচ-৩ :     আ জািতক আরকাইভস স াহ উদযাপেনর কমসিূচ অ েমাদন;
আেলাচ সিূচ-4 :      রকড ও আরকাইভ ব ব াপনা িনেদিশকা অবিহতকরণ;
আেলাচ সিূচ-5 :     সািটিফেকট কাস চালকুরণ;   
আেলাচ সিূচ-6 :     আরকাইভস িবষয়ক িশ ণ কােসর কাস আউটলাইন অবিহতকরণ;
আেলাচ সিূচ-7 :     িবিবধ।

৮-৫-২০১৯

িবতরণ :
১) সিচব , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।
২) ড. আশা ইসলাম নাঈম, অধ াপক, ইিতহাস িবভাগ, 
ঢাকা িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৩) ড. মাহা দ মাহববুলু হক, অধ াপক, ইিতহাস িবভাগ, 
চ াম িব িবদ ালয়, চ াম।
৪) ড. িচ র ন িম , অধ াপক, ইিতহাস িবভাগ, রাজশাহী 
িব িবদ ালয়, রাজশাহী।
৫) ড. এ. ক. এম. জসীম উ ীন, অধ াপক, ইিতহাস 
িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, ঢাকা।
৬) জনাব হািবব মাঃ হািলমু ামান, যু সিচব 
(রাজৈনিতক-৬), জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) জনাব মাঃ খারেশদ আলম, যু সিচব , অিধশাখা-৪, 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা।
৮) জনাব মাঃ শাফায়াত মাহববু চৗধরুী, উপসিচব, 
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মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) জনাব মাহা দ আব ল হািলম, উপসিচব, 
লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার ও 

সংসদ িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) জনাব মাঃ জাহর আলী, উপসিচব (িবিধ-৩ শাখা), 
জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) পিরচালক (গেবষণা),  পররা  ম ণালয়, 
স নবািগচা, ঢাকা।

১২) জনাব মাঃ হািববরু রহমান, উপসিচব, মাধ িমক ও 
উ িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা।

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৮.৮৪/১(৮) তািরখ: ২৪ বশাখ ১৪২৬
০৭ ম ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) রিজ ার, ঢাকা িব িবদ ালয়/চ াম িব িবদ ালয়/রাজশাহী িব িবদ ালয়/জাহা ীরনগর
িব িবদ ালয়।
৮) িববিলও াফার ও িডিডও (অিতির  দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(সভার কােজ সহায়তা দােনর জ )।
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