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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  িন পভােব এক
কিম  নগঠন করা হেলা :

১। জনাব মাঃ িমজা র রহমান            -           আহবায়ক
    মাইে ািফ  অিফসার
২। জনাব মাঃ আলী আকবর              -           সদ
    সহকারী পিরচালক 
৩। জনাব মাঃ তৗিহদ ইমাম              -           সদ
    িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট
৪। জনাব মাহা দ মিনর হােসন         -           সদ
    িনয়র টকিনক াল এিসসেট

২।  উ  কিম র কােজ জনাব মাঃ মাহববত আলী, অিফস সহায়ক (আউট সািসং) সািবক সহেযািগতা দান করেবন।
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ফিরদ আহমদ ইঁয়া
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৪৮১১৭৬৯৫
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৮.১১/১ তািরখ: ২৬ পৗষ ১৪২৭
১০ জা য়াির ২০২১

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) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, মাইে ািফ  অিফসার, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৪) জনাব মাঃ আলী আকবর, সহকারী পিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) জনাব মাঃ তৗিহদ ইমাম, িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট , আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) জনাব মাহা দ মিনর হােসন, িনয়র টকিনক াল এিসসেট , আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৮) পিরচালেকর ি গত সহকারী, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
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তাহিমনা আ ার

১



উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় )
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