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২৩ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় অিফসঅিফস   আেদশআেদশ।।

      খাগড়াছিড় জলা কােল েরট রকড ম ও লাইে ির পিরদশন এবং জাতীয় আরকাইভেস ায়ীভােব সংর ণেযা  ২৫ বছেরর উে র
রাতন নিথপ , দিলল, া  , পা িলিপ ইত ািদ যাচাই-বাছাই এবং সং েহর উে ে  আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর
া ামার জনাব মাঃ হািরছ সরকার-এর ন ে  ০৫ ( াচ) সদে র এক  িতিনিধদল আগামী ১১/০২/২০২০ তািরেখ খাগড়াছিড়

যােবন এবং ১৫/০২/২০২০ তািরখ পয  খাগড়াছিড় অব ান করেবন। িতিনিধদেলর অ  সদ গণ হেলন : ১. জনাব তাহিমনা আ ার,
উপপিরচালক (আরকাইভস), চলিত দািয়  ও া ািমং অিফসার; ২. জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক,
চলিত দািয়  ও িববিলও াফার ৩. জনাব মাঃ আ  দাউদ, িববিলও াফার, ৪. জনাব মাঃ ল ইসলাম পির তাকম । মণকালীন
সময় সংি  কমকতা/কমচারী কােজ িন  (On duty) িহেসেব গ  হেবন। উে , উ  মেণ কান অি ম দান করা হেব না।     
   
২।    জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০১৩ (অ ােদশ ১৯৮৩) অ যায়ী খাগড়াছিড় জলা কােল েরট রকড েম রি ত ২৫ বছেরর উে র

রাতন নিথপ  জাতীয় আরকাইভেস ায়ী সংর েণর িনিম  যাচাই-বাছাই, রকড ম ও লাইে ির পিরদশন করেবন। উ  মেণর জ
সংি  কমকতা/কমচারীগণ িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন। মণ শেষ ০৩ (িতন) কাযিদবেসর মে  মণ িতেবদন দািখল
করার জ  িনেদশ দান করা হেলা।

৩।    এই আেদশ জন ােথ  জাির করা হেলা।  
 

৬ -২-২০ ২০

িবতরণ :
১) জনাব মাঃ হািরছ সরকার া ামার, আই  শাখা, 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা-১২০৭।
২) জনাব তাহিমনা আ ার, উপপিরচালক (আরকাইভস) 
(চলিত দািয় ) ও া ািমং অিফসার, উপপিরচালক 
(আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র,  
ঢাকা-১২০৭।
৩) জনাব মাঃ জামাল উি ন, িচফ 
িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ) ও 
িববিলও াফার, িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, 

ফিরদ আহমদ ইঁয়া
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৯১৩৫৭০৯
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

১



আরকাইভস ও াগার অিধদ র,  ঢাকা-১২০৭।
৪) জনাব মাঃ আ  দাউদ, িববিলও াফার, িববিলও ািফ 
(সংকলন) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র,  ঢাকা-১২০৭।
৫) জনাব মাঃ ল ইসলাম, , পির তাকম , আরকাইভস 
ও াগার অিধদ র, আগার াও, শেরবাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭।

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.২৫.০০২.১৮.১৫/১(৫) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৬
০৬ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান িহসাবর ণ কমকতা, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, সিচবালয় ভবন (৩য় ফজ), স নবািগচা, ঢাকা।
২) িববিলও াফার ও িডিডও, অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।
৩) িহসাবর ক , অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।
৪) মহাপিরচালেকর একা  সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।
৫) পিরচালেকর ি গত সহকারী, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র।

৬ -২-২০ ২০

তাহিমনা আ ার 
উপপিরচালক (আরকাইভস)
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