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১৫ নেভ র ২০২১

৩০ কািতক ১৪২৮

িবষয:় অিফসঅিফস   আেদশআেদশ।।

২০২১-২২ অথবছের আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর ২৫জন কমকতা ও কমচারীেদর া িবিধ মেন ২৮ নেভ র
২০২১, তািরখ সকাল ১০ টা হেত িবকাল ৪.৩০ টা পয  জাতীয় আরকাইভস ভবেনর সে লন কে  জাতীয় াচার
সং া  িশ েণ অংশ হেণর িনিম  মেনানয়ন দান করা হেলা।
 ( জ তার মা সাের নয়)

. নং কমকতা ও কমচারীেদর নাম পদবী
১। জনাব মাঃ হািরছ সরকার া ামার
২। জনাব মাঃ জামাল উি ন চীফ িববিলও াফার/ উপপিরচালক (চ. দা.)
৩। জনাব তাহিমনা আ ার উপপিরচালক (আ.) চ. দা.
৪। জনাব মাঃ িমজা র রহমান মাইে ািফ  অিফসার
৫। জনাব মাঃ আ  দাউদ িববিলও াফার
৬। জনাব হা দ সিলম উি ন িববিলও াফার
৭। জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া গেবষণা কমকতা
৮। জনাব মাঃ নাজ স শাহাদৎ সহকারী াগার পিরচালক
৯। জনাব মাঃ আলী আকবর সহকারী পিরচালক
১০। জনাব মাঃ িন ামান খান সহকারী া ামার
১১। জনাব মাঃ র হােসন চৗ রী িনয়র মাে ািফি ং এ  ফেটা া ং অিফসার

১২। জনাব সািমমা ইয়াসিমন লাইে িরয়ান
১৩। জনাব মাখেল র রহমান িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৪। জনাব মাঃ আ  বকর িস ীক িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৫। জনাব মাসা: মাহ জা বগম িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৬। জনাব হা া র রহমান িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৭। জনাব বা ল আখতার িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৮। জনাব মাঃ তৗিহদ ইমাম িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
১৯। জনাব সািব ী রানী পাল িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
২০। জনাব মাহা দ ফিরদী কি উটার অপােরটর
২১। জনাব মাঃ আির র রহমান কি উটার অপােরটর
২২। জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম কি উটার অপােরটর
২৩। জনাব মাসাঃ শফালী খা ন উ মান সহকারী
২৪। জনাব সাহানাজ বগম ার এিসসেট /উ মান সহকারী
২৫ জনাব উবায় ল হাসান পলাশ অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক

২। উ  িশ েণ সকলেক যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১



১৫-১১-২০২১

সকল কমকতা ও বিনত কমচাির, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র, ঢাকা।

ফিরদ আহমদ ইঁয়া
মহাপিরচালক

ফান: ৮১৮১৬৮৩
ফ া : ৮১৮১৬৮২

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩২.০০২.১৮.২৬/১(৬) তািরখ: ৩০ কািতক ১৪২৮
১৫ নেভ র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক( শাসন), পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) পিরচালক(অথ), পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৪) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) সাট া িরক কাম কি উটার অপােরটর (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র
৬) ার এিসসেট /উ মান সহকারী, শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

১৫-১১-২০২১
মাঃ জামাল উি ন 

িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত
দািয় )
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