
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 ২৯-১১-২০১৮ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন কিমিটর ৫ম সভার
কাযিববরণী।

সভাপিত                                         মাঃ জােয়ত উল া                                         
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৯-১১-২০১৮  ি :
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান জাতীয় াগার পিরচালেকর ক

উপি িত

১। জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফ িবব./ উপপিরচালক, চলিত দািয় , আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র, ঢাকা - সদ  ২। জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা কমকতা, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র, ঢাকা                     - সদ  ৩। জনাব মহুা দ মসুিলম উি ন, 
িববিলও াফার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।            - সদ  ৪।  জনাব মাঃ 
হািরছ সরকার, া ামার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা      - সদ  সিচব

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং আেলাচ  িবষেয়র উপর আেলাচনা 
করার জ  সদ  সিচবেক অ েরাধ জানান। ইেনােভশন িটেমর সদ সিচব জনাব মাঃ হািরছ সরকার
আেলাচ সিূচর ারে  বেলন য, নতনু গিঠত ইেনােভশন কিমিটর থম সভায় সকলেক াগত জািনেয় বািষক
উ াবন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ বা বায়ন অ গিত উপ াপন কেরন।

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--০১০১ ( (আরকাইভসআরকাইভস  ওও  াগারাগার  অিধদ রঅিধদ র  এরএর  বািষকবািষক  উ াবনউ াবন  কমপিরক নাকমপিরক না  ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯
বা বায়নবা বায়ন) ) 

সভায় সভাপিত মাঃ জােয়ত উল া উপি ত সকলেক বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ বা বায়ন
িবষেয় সকল সদ েক আ িরকভােব কাজ করার জ  অ েরাধ জানান। কিমিটর সদ  জনাব মাঃ জামাল
উি ন, চীফ িবব./ উপপিরচালক (চলিত দািয় ) বেলন য, আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর অিফসার প
ভাইবার মেস ার এ সংযু  আেছ। পরবতী সভার নািটশ ই-নিথেত দয়ার সােথ সােথ ভাইবার মেস াের

দান করা যেত পাের। এ িবষেয় কিমিটর সকল সদ  একমত পাষণ কেরন। সভাপিত ইেনােভশন স িকত
সকল তথ  ওেয়বসাইেট দােনর জ  া ামারেক অ েরাধ জানান। জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা
কমকতা জানান য ইেনােভশন আইিডয়া ব -এ ি কার লািগেয় আগামী সভায় তা উপ াপন করা যেত পাের।
এ িবষেয় কিমিটর সকল সদ  একমত পাষণ কেরন। জনাব মহুা দ মসুিলম উি ন, িববিলও াফার জানান য,
সবা সহজীকরেণর আওতায় সকল পি  ওেয়বসাইেট কােশর ব ব া হণ করা েয়াজন। এ িবষেয় সকল

সদ  একমত পাষণ কেরন।

আেলাচ সিূচআেলাচ সিূচ--২২ ( (িবিবধিবিবধ))
িবিবধ আেলাচনায় সকল সদ  ইেনােভশন স িকত িশ ণ আেয়াজন িবষেয় একমত পাষণ কেরন।

১



আেলাচনাআেলাচনা  পযােলাচনারপযােলাচনার  ি েতি েত  িন িলিখতিন িলিখত  িস ািস া   গৃহীতগৃহীত  হেলাহেলা::- - 
১। ইেনােভশন সং া  সকল প  ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।
২। Viber মেস ার এ ইেনােভশন কিমিটর সভার নািটশ দান করেত হেব।।
৩। জা য়াির-২০১৯ এর শষ স ােহ ইেনােভশন স িকত Orientation কমশালার আেয়াজন করেত হেব।
৪। ফ য়াির-২০১৯ এর মেধ  ইেনােভশন স িকত ০২ ( ই) িদেনর িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।
৫। এি ল-২০১৯ এর মেধ  ইেনােভশন স িকত ০৫ (পঁাচ) িদেনর িশ েণর আেয়াজন করেত হেব।
৬। উ াবকগেণর িবেদেশ িশ া সফর/ িশ ণ /নেলজ শয়ািরং া াম স িকত স াব  াব আগামী সভায়
িব ািরত উপ াপন করেত হেব।
৭। জনাব মাঃ হািরছ সরকার, া ামার ইেনােভশন আইিডয়া আহবান িচিঠ তির করেবন এবং এবং জনাব
মহুা দ মসুিলম উি ন, িববিলও াফার ইেনােভশন আইিডয়া ব  স েক কায ম হণ করেবন।
৮। সবা সহজীরেণর আওতায় পি  ান ও িপিডএফ কের ওেয়বসাইেট কাশ করেত হেব।

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

 

মাঃ জােয়ত উল া 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩৩.০০১.১৮.৩১ তািরখ: 
০৩ িডেস র ২০১৮

১৯ অ হায়ণ 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) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) িববিলও াফার, িববিলও ািফ ( কাশনা ও রফাের ) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) িববিলও াফার, িববিলও ািফ (সংকলন) , 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

২


