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২৫ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: কািভডকািভড--১৯১৯  মহামািরমহামাির  পিরি িতেতপিরি িতেত  আরকাইভসআরকাইভস  ওও  াগারাগার  অিধদ েরঅিধদ ের  িনয় নিনয় ন  কক   চালকুরণচালকুরণ
সেসে ।।

চলমান কািভড-১৯ মহামািরর পিরি িতেত আরকাইভস ও াগার অিধদ ের িবিভ  জ রী পিরি িতেত সাড়া
দান ও জ রী দািয় পালেনর জ  অিধ েরর আরকাইভস ভবেনর ২য় তলার সে লন কে  পরবিত িনেদশ না

দয়া পয  একিট িনয় ন ক  চাল ুকরা হইল। িনয় ন ক িট আগামী ১০/৫/২০২০ ইং সকাল ১০ ঘিটকা থেক
চাল ুহইেব এবং িনে র সারণী েয় উি িখত অিধদ েরর কমকতাগেনর সম েয় গিঠত টীম য় বিণত সময়সচূী
মাতােবক িনয় ন কে  দািয়  পালন কিরেবন:

টীম নং কমকতার নাম, পদবী ও ফান িটেম 
অব ান

কতব  পালেনর সময়

 ১ জনাব মাঃ জামাল উি ন,
 চীফ িববিলও াফার ও উপ-পিরচালক 
(চ:দা:),
 ফান: ০১৫৩১২৬৯৭০২/ ৯১২৭১৪২

িটম 
িলডার

স ােহর িত রিব, সাম ও ম ল বার, 
সকাল ১০ ঘিটকা থেক অপরা   ৩-৩০ 
ঘিটকা।

বগম হাসেন আরা আরজ,ু
 িহসাব র ক (চ:দা:)। ফান: 
০১৮১৯০৫১৩৬৩

সদ

জনাব ওমর ফা ক,
 িহসাব সহকাির। ফান: ০১৮১৬২৩০৫৮১

সদ

 ২ জনাব মাঃ আলী আকবর,
 সহকাির পিরচালক, ফান: 
০১৮১৬৭৫০৭৪৯

িটম 
িলডার

স ােহর িত বধু ও বহৃ িত বার, সকাল 
১০ ঘিটকা থেক অপরা   ৩-৩০ ঘিটকা।

জনাব মাঃ আব ুবকর িসি ক, িসিনয়র 
টকিনক াল এিস া ট, ফান: 

০১৯১২২৮৯০৩১

সদ

জনাব মাঃ মাখেলছুর রহমান, িসিনয়র 
টকিনক াল এিস া ট। ফান: 

০১৯২২৫৯৯৯০৮

সদ

২। এ আেদশ অিবলে  কাযকর হইেব।

৮-৫-২০২০
ফিরদ আহমদ ভূঁইয়া

১



িবতরণ :
১) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), 
িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র, 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
২) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক (সং হ ও 
উ য়ন) এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৩) িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট ট, সহকারী 
পিরচালক (সং হ ও উ য়ন) এর দ র, আরকাইভস 
ও াগার অিধদ র
৪) িসিনয়র টকিনক াল এিসসেট ট, উপপিরচালক 
(আরকাইভস) এর দ র, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র
৫) িহসাবর ক  (চলিত দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) িহসাব সহকারী, অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস 
ও াগার অিধদ র

মহাপিরচালক
ফান: ০২-৯১৩৫৭০৯

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

২


