
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

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

আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭।

আরকাইভস ও াগার অিধদ ের ২৭ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন কিমিটর ৬  সভার
কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ জােয়ত উল া 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৭ জা য়াির ২০১৯
সভার সময় পুর ১২:০০ টা

ান জাতীয় আরকাইভস পিরচালেকর ক

উপি িত

১। জনাব মহুা দ মসুিলম উি ন, িববিলও াফার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা            
- সদ  ২। জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা কমকতা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, 
ঢাকা                     - সদ  ৩।  জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র, ঢাকা      - সদ  সিচব

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং আেলাচ সিূচ অ যায়ী আেলাচনা 
করার জ  সদ  সিচবেক অ েরাধ জানান। ইেনােভশন িটেমর সদ  সিচব জনাব মাঃ হািরছ সরকার
আেলাচ সিূচর ারে  গত সভার িস া  এবং িস া  অ যাযী অ গিত পেড় শানান। যমন: (১) অিধদ েরর
কমকতা েপর ভাইবার মেস ােরর মাধ েম সভার নািটশ আদান দান, (২) ইেনােভশন স িকত সকল তথ
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা, (৩) পি  ওেয়ব সাইেট কাশ ইত ািদ। এর মেধ  থম িট ভুােব স
করায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জানান। ততৃীয় িস া িট যাি ক িটর জ  স  করা স ব হয় নাই।  িবিবধ
আেলাচনায় ইেনােভশন কিমিটর সদ  জনাব মহুা দ মসুিলম উি ন নতনু িতনিট ইেনােভশন আইিডয়া
উপ াপন কেরন (কিপ সংযু )। সভাপিত মেহাদয় নতনু আইিডয়া উপ াপেনর জ  জনাব মহুা দ মসুিলম
উি নেক ধ বাদ জানান।

আেলাচনাআেলাচনা--পযােলাচনারপযােলাচনার  ি েতি েত  িন িলিখতিন িলিখত  িস ািস া   গৃহীতগৃহীত  হয়হয়:-:-
1. পবূবতী সভার িস া  অ যায়ী আগামী ৩১ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর মেধ  একিট কমশালা করেত

হেব।
2. ২৮ ফ য়াির ২০১৯ তািরেখর মেধ  একিট িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।
3. ৩১ মাচ ২০১৯ তািরেখর মেধ  একিট ০৫ (পাঁচ) িদন ব াপী িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।
4. জাতীয় আরকাইভেস নিথ ব ব াপনা সং া  িবষেয় সট কাস এবং ০১ (এক) বছর ময়াদী

িডে ামা কাস চাল ু করার জ  িবষেয়র সােথ সংি  বই ও িসেলবাস সং হ এবং কাস
পিরচালনা সং া  ধারণা লােভর জ  ০৫ (পাঁচ) সদে র ইেনােভশন কিমিট ভারেতর রাজধানী
নয়ািদ ীেত অবি ত জাতীয় আরকাইভেসর School of Archival Studies, National
Archives of India, Janpath, New Delhi মণ।

5. ভারেত মণ শেষ School of Archival Studies িত া িবষেয় পণূা  িরেপাট দান।
6. বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ এর বা বায়ন অ গিতর অধ-বািষক -মলূ ায়ন

িতেবদন এর খসড়া তির করা হয় যা ২৮ জা য়াির ২০১৯ তািরেখর মেধ  চুড়া  কের ম ণালেয়
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রেণর িস া  গহৃীত হয়।

অ  কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ জােয়ত উল া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩৩.০০১.১৮.১০ তািরখ: 
২৮ জা য়াির ২০১৯

১৫ মাঘ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
৩) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) মাইে ািফ  অিফসার, মাইে ািফ  (সংর ণ) অিফসােরর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) িববিলও াফার, িববিলও ািফ (সংকলন) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) িববিলও াফার, িববিলও ািফ ( কাশনা ও রফাের ) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৮) সহকারী াগার পিরচালক, সহকারী াগার পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৯) জিুনয়র মাইে ািফি ং এ ড ফেটা ািটং অিফসার, বাঁধাই ও মরামত শাখা, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র
১০) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক (সং হ ও উ য়ন) এর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র

 

মাঃ হািরছ সরকার 
া ামার
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