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১৯ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর য পািত ও সাজ-সর াম সনা করণ বক রিজ ার  কের য পািতর গােয়
আইিড ন র দয়ার জ  ১০/০১/২০২১ তািরেখ এক  কিম  গঠন করা হয়। িক  কিম  অ াবিধ কায ম স  করেত
না পারায় সংি  কােজ গিতশীলতা আনয়ন বক  সমেয় কাজ  স করেণর িনিম  িনেদশ েম িন পভােব
কিম  নগঠন করা হেলা এবং ইিত েব  জাির ত অিফস আেদশ  বািতল করা হেলা:

১। জনাব মাঃ নাজ স শাহাদৎ, সহকারী াগার পিরচালক      -        আহবায়ক
২। জনাব মাহা দ আলী, অিফস পািরনেটনেড                  -        সদ
৩। জনাব মাঃ সাই ামান, হ িলিপ সহকারী                     -        সদ
 
কিম রকিম র   কাযপিরিধকাযপিরিধ   (TOR)(TOR) : :
(১)  কিম  সংি  য পািত ও সাজ-সর ােমর গােয় আইিড ন র দান বক তা রিজ াের অ  করেবন।
(২) আগামী ১০ (দশ) কমিদবেসর মে  গণনা কাজ  স  কের তািলকা কি উটাের কে াজ বক মহাপিরচালেকর
দ ের জমা িদেবন।
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ফিরদ আহমদ ইঁয়া
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৪৮১১৭৬৯৫
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৮.৫৩/১(১০) তািরখ: ১৯ ফা ন ১৪২৭
০৪ মাচ ২০২১
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) া ামার ও িডিডও, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
২) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও

াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) মাইে ািফ  অিফসার, মাইে ািফ  (সংর ণ) অিফসােরর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) সহকারী াগার পিরচালক, সহকারী াগার পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক (সং হ ও উ য়ন) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) অিফস পািরনেটনেড , শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৭) জনাব মাঃ সাই ামান, হ িলিপ সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৯) পিরচালক (আরকাইভস) এর ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
১০) পিরচালক (লাইে ির) এর ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
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তাহিমনা আ ার
উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় )
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