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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 ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.১৮.০০১.১৯.৪০ তািরখ 

২১ সে র ২০২০

৬ আি ন ১৪২৭

িব ি / না শ

িবষয:় সবা দানসবা দান   িত িতিত িত   িবষেয়িবষেয়  ১ম১ম   মা িসকমািসক  সবা হ ীতাসবা হ ীতা   অবিহতকরণঅবিহতকরণ   সভাসভা  ( ( ২০২০২০২০--২১২১ ) ) আহবানআহবান ।।

           উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, সবা দান িত িত িবষেয় ১ম মািসক সবা হীতা অবিহতকরণ সভা (২০২০-২১) আগামী ২৪ সে র ২০২০ তািরখ র
১২.০০ ঘ কায় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  জাতীয় াগার ভবেনর অিডেটািরয়ােম অ ি ত হেব।  
 
২।       বিণত তািরখ ও সমেয় স ািনত সবা হীতাগণ এবং অিধদ েরর সকল কমকতাগণেক যথাসমেয় সভায় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।     
 
  
              

২১-৯-২০ ২০

মাঃ আলী আকবর
সহকারী পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
২) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র ( সবা হীতাগেণর অংশ হণ
িনি তকরেণর অ েরাধসহ)।
৩) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র ( সবা হীতাগেণর অংশ হণ
িনি তকরেণর অ েরাধসহ)।
৪) সকল কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) পিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) না শ বাড, জাতীয় আরকাইভস ভবন, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) না শ বাড, জাতীয় াগার ভবন, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয়

সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতা অবিহতকরণ ১ম মািসক (২০২০-২১) সভার কাযিববরণী

সভাপিত ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৪/০৯/২০২০ ি া
সভার সময় র ১২.০০ ঘ কা

ান জাতীয় াগার িমলনায়তন।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’- ত সং  করা হেলা।

আেলাচনাআেলাচনা  : :  
           দা িরক কমকাে  তা ি  ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর উে ে  সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতা অবিহতকরণ সভা গত ২৪-০৯-২০২০ তািরেখ র ১২.০০
ঘ কায় জাতীয় াগার ভবেনর অিডেটািরয়ােম অ ি ত হয়। সভায় সভাপিত  কেরন অিধদ েরর মহাপিরচালক (অিতির  সিচব) জনাব ফিরদ আহমদ ইঁয়া। সভায় আেলাচক
িহেসেব উপি ত িছেলন অিধদ েরর পিরচালক ( সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত উ া। 
সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত বেলন য, বতমােন কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) মহামারীর িব ার এক  া িতক েযাগ। কেরানা
ভাইরাস জিনত মহামারীর কারেণ অিফেসর কমকতা ও কমচারী, সবা হীতা এবং গেবষক/পাঠক সবাইেক া িবিধ মেন চলেত হেব। সকলেক অিফেস েবেশর েব সাবান পািন
িদেয় হাত ইঁেয় এবং থামাল ানার িদেয় শরীেরর তাপমা া মেপ অতঃপর অিফেসর ভতের েবশ করেত হেব। 
সভাপিত বেলন য আরকাইভস ও াগার অিধদ র এক  গেবষণা ও িশ া লক িত ান। দশী িবেদশী গেবষক ও পাঠক এ অিধদ ের গেবষণা করেত আেসন। অিধদ র সকল
কমকাে  জবাবিদিহ এবং তায় িব াসী।
সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতা অবিহতকরণ সভায় সবা হীতােদর সে  মতিবিনময় সভা বড় পিরসের আেয়াজন করা েয়াজন। তােত আমােদর কমকা  ও সবা দান

স েক পাঠক/গেবষক জানেত পারেবন। িক  কািভড-১৯ ভাইরাসজিনত মহামারীর কারেণ সীিমত পিরসের আেয়াজন করেত হেয়েছ। ভিব েত যখন কেরানা পিরি িত াভািবক
হেব তখন াপক পিরসের এ সভা আেয়াজন করা হেব। 
অিধদ েরর পিরচালক ( সিচব) জনাব মাঃ জােয়ত উ া আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, মা  ৫০/ (প াশ) টাকা বা ১০০/- (একশত) টাকার িবিনমেয় পাঠক/গেবষক
জাতীয় আরকাইভস অথবা জাতীয় াগােরর গেবষক কাড/পাঠক কাড হণ কের সবা িনেত পােরন। িতিন বেলন য, গেবষক বা পাঠকেদর জ  কান ক াি ন নাই। ক াি ন
পিরচালনার জ  য সকল েযাগ- িবধার েয়াজন তা সং ান করা যাে  না। িতিন বেলন, া িবিধ মেন সীিমত সং ক গেবষক বা পাঠক অিধদ েরর জাতীয় আরকাইভস
এবং জাতীয় াগার থেক সবা িনেত পারেছন। িতিন গেবষক ও পাঠকেদর কেঠারভােব া িবিধ মেন চলার আহবান জানান। িতিন সাবান পািন িদেয় হাত েঁয় এবং থামাল

ানার িদেয় শরীেরর তাপমা া মেপ অিফেসর িভতের েবেশর অ েরাধ জানান। িতিন গেবষক ও পাঠকেদর গেবষণা কে /পাঠকে  অব ানকালীন সমেয় মা  পিরধান করার
অ েরাধ জানান।
অতঃপর সভায় উপি ত সবা হীতােদর  ম  থেক কেয়কজন  গেবষক ও পাঠক আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। তােদর আেলাচনার িবষয়ব  িন প- 
জনাব আিজ ল রােসল বেলন য বাংলােদশ জাতীয় আরকাইভেস অসাধারণ সবা পাে ন।িতিন বেলন িথবীর অ া  দেশর আরকাইভেস গেবষণা সবা পেত র সময় ন
হয়। িক  বাংলােদশ জাতীয় আরকাইভেস ব সহেজই গেবষণা সবা পাওয়া যায়। চািহদাপ  দওয়ার পর অিত ত সবা পাওয়া যায়। িতিন বেলন য, গেবষণা সবা দানকারী
কমকতা ও কমচারীগণ সবা দােন বই আ িরক। িতিন বেলন ওয়াশ েমর জানালায়  াচ লাগােনা িবধায় বাইের থেক ওয়াশ েমর িভতের দখা যায়। িতিন  ােচর উপর
অ  আ াদন লাগােনার অ েরাধ জানান। এছাড়া ওয়াশ েমর টয়েলেটর াশ ক করা, হ া  শাওয়ার লাগােনা এবং ওয়াশ েম ভি েলটর লাগােত অ েরাধ কেরন।
জনাব ত ন দাস আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, জাতীয় াগাের সাধারণ পাঠেকর েবশািধকার নাই। সাধারণ পাঠেকর েবশািধকারসহ গাইড বই সরবরােহর অ েরাধ জানান।
যার যার কম স কভােব পালন করােত হেব। সবা দাতা ও সবা হীতা সবাইেকই জবাবিদিহ করার মানিসকতা থাকেত হেব। িতিন বেলন য, কেরানা ব সমেয় জাতীয় াগার
অিতির  িতন ঘ া খালা রাখা হত। অিতির  িতন ঘ া সময় এখন খালা রাখা হয় না। িতিন অিতির  িতন ঘ া খালা রাখার অ েরাধ কেরন। 
জনাব শাহিরয়ার আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, পাঠকে  এিস দওয়া হেয়েছ যা পাঠেকর লখাপড়ার পিরেবেশর জ  বই েয়াজন িছল। িতিন আরও বেলন, পাঠকে  এক
ফ ােনর েয়াজন িছল। িতিন ফ ান চাওয়া মা ই পেয়েছন। এজ  িতিন ক পে র িনকট ত তা জানান। িতিন পাঠকে  গাইড বই সরবরােহর অ েরাধ জানান। 
জনাব পিপ খা ন আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, জবাবিদিহতা চচার ম  িদেয়ই াধীনতার ত য় বা বািয়ত হেব। িতিন আরও বেলন, ছাট ছাট ভালকাজ করার মা েম

র বাংলােদশ গেড় উঠেব। িতিন আরও বেলন য, যার যার অব ান থেক কাজ করাটাই ত দশে ম। 
জনাব তৗিহ ল হাসান আেলাচনায় অংশ িনেয় বেলন য, েত ক গেবষকেক নিথ সরবরাহ করার পর অত  যে র সে  নিথ বহার করেত অ েরাধ করা হয়। গেবষকগণ তা
মেন চেলন। সবাইেক তা মেন চলা উিচত। িতিন গেবষকেদর গেবষণা সবা দােনর েব নিথ বহার স েক কমপে  দশ িমিনেটর িশ ণ দওয়ার অ েরাধ জানান। িতিন

পযা  আেলার ব া করেত অ েরাধ কেরন। িতিন াগার ভবেন গেবষকেদর আলাদা বসার ব া করাসহ বসার ব া বাড়ােনার অ েরাধ কেরন।
িস ািস া ::
১) জাতীয় আরকাইভেসর ওয়াশ েমর জানালায়  াচ লাগােত হেব। ােচর উপর অ  আ াদন াপন করেত হেব।
২) টয়েলেটর াশ ক করেত হেব।
৩) টয়েলেট হ া  শাওয়ার লাগােত হেব।
৪) অিফস পািরনেটনেড  িতিদন ওয়াশ মস হ পিরদশন করেবন। 
৫) মাইে ািফ  অিফসার জনাব মাঃ িমজা র রহমান ওয়াশ মস হ পিরদশন কের িতেবদন দািখল করেবন। 
৬) গেবষণা কে  পযা  আেলার ব া করেত হেব। ান িচি ত কের উবলাইট লাগােনার ব া করেত হেব। 
৭) গেবষণা কে  ও পাঠকে  ঘিড় সরবরাহ করেত হেব।  

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

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.১৮.০০১.১৯.৪৪ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (আরকাইভস), পিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) সভাপিত, এিপএ কিম  এবং া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র ( েয়াজনীয় কাযােথ)
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) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৭) সংি  নিথ।

 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক
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