
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 ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৬৮ তািরখ 

২৯ নেভ র ২০২১

১৪ অ হাযণ় ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় শাসনশাসন   িত ারিত ার   িনিমিনিম   অংশীজেনরঅংশীজেনর  (Stakeholders)  (Stakeholders) অংশ হেণঅংশ হেণ  ( ( ২০২১২০২১--২২২২ ))
মতিবিনময়মতিবিনময়  সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন।।

           উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ
(২০২১-২২) মতিবিনময় সভা আগামী ৩০ নেভ র ২০২১ তািরখ সকাল ১০.৩০ ঘ কায় পিরচালক ( সিচব) জনাব
মাঃ দাউদ িময়া, এনিডিস-এর সভাপিতে  জাতীয় াগার ভবেনর িমলনায়তেন অ ি ত হেব।      
 
২।       বিণত তািরখ ও সমেয় স ািনত অংশীজন, অিধদ েরর সকল কমকতা এবং ১১-১৩ েডর িন বিণত কমচারীেক
যথাসমেয় সভায় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।    
  
              

২৯-১১-২০ ২১

মাঃ আলী আকবর
সহকারী পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক ( াগার), পিরচালক ( াগার) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৪) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক, িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(সভায় অংশীজন িহেসেব ০৫ ( াচ) জন গেবষক/পাঠকেদর অংশ হণ িনি তকরেণর অ েরাধসহ)।
৫) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
(সভায় অংশীজন িহেসেব ০৫ ( াচ) জন গেবষক/পাঠকেদর অংশ হণ িন তকরেণর অ েরাধসহ)।
৬) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
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৭) জনাব মাখেল র রহমান, িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট  (আরকাইভস), সহকারী পিরচালক (সং হ ও উ য়ন) এর
দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৮) জনাব মাঃ আ  বকর িস ীক, িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট  (আরকাইভস), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৯) জনাব সািমমা ইয়াসিমন, লাইে িরয়ান, সহকারী াগার পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
১০) জনাব মাহ জা বগম, িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট  (লাইে ির), িববিলও ািফ (সংকলন) , আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১২) না শ বাড, জাতীয় আরকাইভস ভবন, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
১৩) না শ বাড, জাতীয় াগার ভবন, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
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