
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয়

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েন নিতকতা কিম র থম মািসক সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৩ সে র ২০২১ ি া
সভার সময় বলা ১১.০০ ঘ কা

ান মহাপিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক ।

উপি িত

১.জনাব মাঃ জােয়ত উ া ,পিরচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও াগার অিধদ র।   ২.জনাব মাঃ 
দাউদ িময়া, এনিডিস, পিরচালক ( াগার),আরকাইভস ও াগার অিধদ র।              ৩.জনাব মাঃ 
হািরছ সরকার, া ামার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র। ৪.জনাব তাহিমনা আ ার, উপপিরচালক 
(আরকাইভস), চ.দা.,আরকাইভস ও াগার অিধদ র। ৫.জনাব মাঃ জামাল উি ন,উপপিরচালক/চীফ 
িববিলও াফার, চ.দা.আরকাইভস ও াগার  অিধদ র এবং ৬.জনাব মাঃ আলী আকবর,সহকারী 
পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।

  আেলাচনাআেলাচনা
কিম র সভাপিত উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন অিধদ েরর বািষক কমস াদন
ি  বা বায়েন সকল কমকতা ও কমচারীেক সবা ক েচ া চালােনার আহবান জানান। িতিন বািষক কমস াদন
ি র মািসক কমকা িল িত মািসেকর থম মােস স াদন করার িনেদশনা দন। িতিন বেলন য, বািষক

কমস াদন ি েত য সকল িশ ণ আেয়াজেনর িনেদশনা আেছ স েলা সফলভােব বা বায়ন করেত হেব এবং
িশ ণ ফল  হেত হেব। িতিন বেলন য, অিফেসর মাইে াবােস যাতায়াতকারী কমকতা ও কমচারীসহ সকল কমকতা

ও কমচারীেক সকাল ৯.০০ িমিনেটর মে ই অিফেস উপি ত হেত হেব। এ াপাের অিফস আেদশ জাির হেব। কমকতা ও
কমচারীগণ অিফস চলাকালীন সমেয় অব ই িনজ িনজ টিবেল থাকেবন। জ ির েয়াজেন অিফেসর বাইের যেত হেল
শাখা কমকতার অ মিত িনেয় রিজ াের িলিপব  কের যেত হেব। আেলাচনা শেষ িন িলিখত িস া  হীত হয়।
িস া
১.

িমক 
ন র

              িস া বা বায়ন দািয়

১. বািষক কমস াদন ি র মািসক কমকা িল িত মািসেকর থম মােস স াদন করেত হেব। এিপএ কিম
২. বািষক কমস াদন ি েত য সকল িশ ণ আেয়াজেনর িনেদশনা আেছ স েলা সফলভােব 

বা বায়ন করেত হেব এবং িশ ণ ফল  হেত হেব।
এিপএ কিম

৩. অিফেসর মাইে াবােস যাতায়াতকারী কমকতা ও কমচারীসহ সকল কমকতা এবং কম চারীেক  সকাল 
৯.০০ িমিনেটর মে ই অিফেস উপি ত হেত হেব।

শাসন শাখা

৪. অিফস চলাকালীন সমেয় কমকতা ও কমচারীগণ অব ই িনজ িনজ টিবেল থাকেবন। জ ির েয়াজেন 
অিফেসর বাইের যেত হেল শাখা কমকতার অ মিত িনেয়  রিজ াের িলিপব  কের যেত হেব।

শাসন শাখা

সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

১



 

ফিরদ আহমদ ইঁয়া 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.৫২ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২১

১৫ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৩) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় ), উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
৬) অিফস পািরনেটনেড , শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) সাট া িরক কাম কি উটার অপােরটর (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র

 

মাঃ আলী আকবর 
সহকারী পিরচালক

২


