
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরিণ,

আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
www.nanl.gov.bd

ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৮.১৬৫ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২০

১১ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষক িতেবদন ণয়ন, কাশ ও িবতরেণর িনিম
িন পভােব একিট কিমিট পুনগঠন করা হেলা। পরবতী িনেদশ না দয়া পয  এ কিমিট বলবৎ থাকেব :

১। জনাব মাঃ জােয়ত উল া                       -        আহবায়ক
    পিরচালক
২। জনাব মাঃ হািরছ সরকার                        -        সদ   
    া ামার
৩। জনাব তাহিমনা আ ার                           -        সদ
     উপপিরচালক (আ:) চ.দা.
৪। জনাব মাঃ জামাল উি ন                        -        সদ
    চীফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চ.দা.)
৫। জনাব মাঃ আব ুবকর িসি ক                    -        সদ  সিচব
    িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট ট (আ:)

কিমিটর কাযপিরিধ (TOR):
১। আগামী ৩০ সে র ২০২০ তািরেখর মেধ  পা ডিুলিপ দািখল করেত হেব।
২। কিমিট েয়াজেন অিধদ েরর যেকান কমকতা/কমচারীর সহায়তা হণ করেত পারেব।

২৬-৮-২০২০
ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৯১৩৫৭০৯

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

ন র: তািরখ: ১১ ভা  ১৪২৭

২৬ আগ  ২০২০১



৪৩.২৫.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৮.১৬৫/১(৮) ২৬ আগ  ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) া ামার, আইিট 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) িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট ট, উপপিরচালক (আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র, ঢাকা।
৫) অিফস পািরনেটনেড ট, শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) ধান সহকারী, শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৭) িহসাবর ক (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালেকর ব ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

২৬-৮-২০২০
তাহিমনা আ ার

উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত
দািয় )

২


