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৩ াবণ ১৪২৫

িবষয়: বািষকবািষক  িতেবদনিতেবদন  ণয়নণয়ন  ওও  কাশকাশ  সং াসং া   কিমিটকিমিট  গঠনগঠন।।
         
           পরবতী আেদশ না দয়া পয  আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর 2017-2018 অথ বছেরর
বািষক িতেবদন ণয়ন, কাশ ও িবতরেণর িনিম  িন িলিখত কিমিট গঠন করা হেলা: 

১। পিরচালক                                                                             -        সভাপিত
২। জনাব জনাব মাঃ জামাল উি ন, চীফিবব/উপপিরচালক, চ.দা.            -        সদস
৩। জনাব মাঃ িমজানুর রহমান, মাইে ািফ  অিফসার                         -        সদস
৪। জনাব মাঃ ইিলয়াছ িময়া, গেবষণা কমকতা                                   -        সদস
৫। জনাব মুহা দ মুসিলম উি ন, িববিলও াফার                                 -        সদস  সিচব

কিমিটর কাযপিরিধ (ToR): 
১। আগামী ১৬ আগ  ২০১৮ তািরেখর মেধ  পা ুিলিপ দািখল করেত হেব।
২। কিমিট েয়াজেন অিধদ েরর যেকান কমকতা/কমচারীর সহায়তা হণ করেত পারেব।
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িবতরণ :
১) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র
২) া ামার, আইিট শাখা, আরকাইভস ও াগার 
অিধদ র
৩) মাইে ািফ  অিফসার, মাইে ািফ  (সংর ণ) 
অিফসােরর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) গেবষণা কমকতা, গেবষণা শাখা, আরকাইভস ও 

াগার অিধদ র
৫) িববিলও াফার, িববিলও ািফ ( কাশনা ও রফাের ) 
, আরকাইভস ও াগার অিধদ র

িদলীপ মার সাহা
মহাপিরচালক
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব , মাননীয় ম ীর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়
৩) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত দািয় ), িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক এর দ র,
আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৪) অিফস পািরনেটনেড ট (ভার া ), শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৫) ধান সহকারী, শাসন শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৬) িহসাবর ক , অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
৭) েনা াফার কাম-কি উটার অপােরটর, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র
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তাহিমনা আ ার 
উপপিরচালক (আরকাইভস) (চলিত দািয় )
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