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২৬ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

জাত ীয়জ াত ীয়   াগ ােররাগ ােরর   সবাসবা   দানদান   িনেদিশক ািনেদিশক া
-

জ াত ীয়জ াত ীয়   াগ া েরাগ া ের   স ব া হ ীত ারস ব া হ ীত ার   আ গ মনআ গ মন // েব শেব শ --
১. কািভড-১৯ মহামাির জিনত কারেণ ভবেনর ল ফটেক বিসেন সাবান িদেয় হাত ভালভােব পির ার করা;
২. া িবিধ মেন অব ই সবা হীতােদর মা  পিরধান করা;
৩. ল ফটেক সংরি ত জীবা  েত পা েছ েবশ করা;
৪. কাউ াের কত রত ি র িনকট থেক শরীেরর তাপমা া পিরমাপ করা; 
৫. শরীেরর তাপমা া আদশমােনর বশী হেল েবশ না করা;

    ৬. রিজ াের নাম, কানা, সদ  কাড ন র, সময় ও মাবাইল ন র এি  করা;
৭. মাবাইল, মািন াগ/পাস তীত াগ থাকেল কাউ াের জমা রেখ টােকন হণ করা;
৮. খাতা তীত কান বইপ  িনেয় েবশ না করা;
৯. েবেশর সময় কত রত ি র সােথ স বহার করা;

স ব াস ব া   হ ীত ারহ ীত ার   ক তক ত --
১. িভতের েবশ কের থেমই সবা হীতাগণ দিশত িস েজন চাটার দেখ িনেবন;
২. সংি  সবা কান তলায়, কত ন র ক  হেত পাওয়া যােব স স েক অবিহত হেবন;

   ৩. দািয় া  কমকতার নাম ও পদবী স েক স ক অবগত হেবন;
৪. িক সবার জ  িতিন এেসেছন স স েক সংি  কমকতােক জানােবন; 
৫. ািথত সবার ে  িক করণীয় স স েক িব ািরত জানােবন;
৬. সংি  শাখা থেক যথাসমেয় ািথত সবা দান করা; 

া িথতািথত   সবাসবা   দােনদােন   শ াখাশ াখা   কমকতারকমকতার  করণীয়করণীয় --
..   ন ংনং দদ   সবারসবার  ন ামন াম সবাসবা  দ ানদ ান   প িতপ িত দ ািয় াদ ািয় া   কমকত াকমকত া

০১. ISBN সবা isbn.teletalk.com.bd এ অনলাইেন রিজে শন এবং েকরর 
আেবদন ও িফ দান সােপে  ISBN বরা  দান করা হয়।

মাঃ জামাল উি ন
চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ.দা)
ফান: ৪৮১১৪৩৩১
মাবাইল: ০১৫৩১২৬৯৭০২

িনচতলা, ক  নং-১০২ ( ব)
০২. পাঠক সবা (বাংলা, ইংেরিজ ও 

পি কা)
সদ তা াি  সােপে  িনয়িমত ত  ও গেবষণা সবা দান করা হয়। মাঃ নাজ স শাহাদৎ

সহকারী াগার পিরচালক 
ফান: ০১৬৮৭৩৪৯০২১

২য় তলা, ক  নং- ২০৫  ( ব)

১



০৩. কািদ ও প  পি কার 
রফাের  সবা

ি গত অথবা ািত ািনক অ েরাধপ  াি  সােপে  কািদ ও 
প  পি কার রফাের  সবা দান করা হয়। 

হা দ সিলম উি ন
িববিলও াফার ( কাশনা ও রফাের )
ফান: ০১৭৫৪৪৭৮৬৭১

িনচতলা, ক  নং- ১০৫ ( ব)

০৪.  ফেটাকিপ সবা চািহদা ফরেম া সং া ও সরকার িনধািরত িফ (ক) বই িত া- 
০২ টাকা, (খ) রকড িত া-০৩ টাকা ও পি কা িত া-০৫ 
টাকা াি  সােপে  িনয়মা যায়ী ফেটাকিপ সবা দান করা হয়।         
          

মাঃ নাজ স শাহাদৎ
সহকারী াগার পিরচালক 
ফান: ০১৬৮৭৩৪৯০২১

২য় তলা, ক  নং-২০৫ ( ব)
০৫. ািনং ও ি ি ংেসবা চািহদা ফরেম া সং া ও সরকার িনধািরত িফ (ক) বই িত া- 

০৫ টাকা ও (খ) পি কা িত া-১০ টাকা াি  সােপে  ািনং ও 
ি ি ং সবা দান করা হয়।

মাঃ নাজ স শাহাদৎ
সহকারী াগার পিরচালক 
ফান: ০১৬৮৭৩৪৯০২১

২য় তলা, ক  নং-২০৫ ( ব)
০৬. ম ারশীপ দান সদ  ফরম সং হ, গেজেটড কমকতা/িবভাগীয় ধান ক ক সত ায়ন, 

জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত কিপ, পাসেপাট সাইেজর ০২ কিপ ছিব 
এবং সরকার িনধািরত িফ সাধারণ পাঠক-৫০/- এবং 
গেবষক-১০০/- াি  সােপে  ম ারশীপ দান করা হয়।

মাঃ নাজ স শাহাদৎ
সহকারী াগার পিরচালক 
ফান: ০১৬৮৭৩৪৯০২১

২য় তলা, ক  নং- ২০৫( ব)
০৭. অিডেটািরয়াম ভাড়া জাতীয় পিরচয়পে র কিপ, িলশেক অবিহতকরণ কিপ ও সরকার 

িনধািরত িফ (১) অধিদবেসর জ -৫৭৫০/- (১৫% ভ াটসহ) (২) ণ 
িদবেসর জ -১১৫০০/-(১৫%ভ াটসহ) জমাদােনর চালান কিপ াি  
সােপে  ০২ ( ই) কমিদবেসর মে  অিডেটািরয়াম ভাড়া দান করা 
হয়।

মাঃ জামাল উি ন
চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ.দা)
ফান: ৪৮১১৪৩৩১
মাবাইল: ০১৫৩১২৬৯৭০২

িনচতলা, ক  নং-১০২ ( ব)
০৮. পিরদশন সবা আ হী িত ান থেক িনজ  ােড আেবদন াি  সােপে  পিরদশন 

সবা দান করা হয়।
ঐ

০৯. পরামশ সবা  পরামশ সবার অ েরাধপ  ও কী ধরেনর কাজ করেত হেব তার 
আেবদন াি  সােপে  পরামশ সবা দান করা হয়।

ঐ

১০-১-২০২১
ফিরদ আহমদ ইঁয়া

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৪৮১১৭৬৯৫

ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১
ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১১.৯৯.০০১.১৮.৪৫/১(৬) তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৭
১০ জা য়াির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৪) মাইে ািফ  অিফসার, মাইে ািফ  (সংর ণ) অিফসােরর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) িববিলও াফার, িববিলও ািফ ( কাশনা ও রফাের ) , আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) সহকারী াগার পিরচালক, সহকারী াগার পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

১০-১-২০২১
মাঃ আ  দাউদ
িববিলও াফার

২


