
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিমিটর সভার ( সে র ২০২০) কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ জােয়ত উল া 
 পিরচালক

সভার তািরখ ০৯/০৯/২০২০
সভার সময় বলা ১১.৩০টা

ান জাতীয় আরকাইভস ভবেনর সভা ক

উপি িত

১. জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন  কিমিট; ২. 
মাঃ জামাল উি ন, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিমিট; ৩. জনাব মাঃ ইিলয়াছ 

িময়া, গেবষণা কমকতা, সদ , জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিমিট  ৪. জনাব মাঃ 
আলী আকবর, সহকারী পিরচালক, সদ  সিচব, জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন কিমিট

আেলাচনাআেলাচনা : :
      কিমিটর সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিত বেলন য,কেরানা ভাইরাস
জিনত মহামারীর কারেণ সবাইেক া িবিধ মেন চলেত হেব। অিফেসর সকল কমকতা ও কমচারীেক এবং
সবা হীতােদর অিফেস েবেশর পেূব সাবান পািন িদেয় হাত ধঁুইেয় থামাল ানার িদেয় শরীেরর তাপমা া মেপ

 অিফেস েবশ করেত হেব। 
সভােক আেরা জানােনা হয় য, দা িরক কমকাে ড তা বিৃ  ও জবাবিদহী িনি ত করেণর লে  াচার / উ ম
চচার িবষেয় অংশীজেনর সে  মতিবিনময় সভা করার িনেদশনা রেয়েছ। সভাপিত বেলন য, কেরানা ভাইরাসজিনত
মহামািরর কারেণ  সীিমত পিরসের অংশীজেনর সভা সে র মােসর শষ স ােহ করা যেত পাের। সভাপিত থম
কায়াটােরর িরেপাট ত কের যথাসমেয় ম ণালেয় রণ করেত িনেদশনা দন । আেলাচনা শেষ িন িলিখত

িস া সমহূ গহৃীত হয়-  
িস ািস া  :  : 

িমক নং িস া বা বায়েনর দািয়  ম ব

১.

অিফেসর সকল কমকতা ও কমচারীেক এবং 
সবা হীতােদর অিফেস েবেশর পেূব 

সাবান পািন িদেয় হাত ধুইেয় থামাল 
ানার িদেয় শরীেরর তাপমা া মেপ 

অিফেস েবশ করেত হেব।  

শাসন শাখা

২.

কেরানা ভাইরাসজিনত মহামািরর কারেণ 
সীিমত পিরসের াচার/উ ম চচার িবষেয় 
অংশীজেনর সে  মতিবিনময় সভা সে র 
মােসর ততৃীয় স ােহ  করা হেব।  

সদ সিচব,
জাতীয় াচার কৗশল 

বা বায়ন কিমিট
 

৩. থম কায়াটােরর িরেপাট ত কের 
যথাসমেয় ম ণালেয় রণ করেত হেব।

সদ সিচব, 
জাতীয় াচার কৗশল 

বা বায়ন কিমিট।
 

       
      সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ শষ কেরন।
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মাঃ জােয়ত উল া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৩৬ তািরখ: 
১৩ সে র ২০২০

২৯ ভা  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) উপপিরচালক (আ:), শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র ( েয়াজনীয় কাযােথ)
৩) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র (
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৬) পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক
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