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িবষয়: অবমিুঅবমিু   আেদশআেদশ

আরকাইভস ও াগার অিধদ র কতকৃ আেয়ািজত ০৩-১৩ সে র ২০১৮ তািরখ পয  পিরচািলত ‘‘িডিজটালিডিজটাল
//আধিুনকআধিুনক  াগারাগার  ব ব াপনাব ব াপনা  িবষয়কিবষয়ক  বিসকবিসক  কাসকাস((৫ম৫ম  ব াচব াচ))’’- শীষক িশ েণ ২৫ জন কমকতা
অংশ হণ কেরন। িশ ণ শেষ অদ  ১৩ সে র ২০১৮ তািরখ অপরাে  িশ ণাথীগণেক অবমু  করা হেলা।
                        

ঃঃ  নংনং িশিশ ণাথীেদরণাথীেদর  নামনাম  পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল
১. জনাব মাঃ মািশ র রহমান সহকারী াগািরক-কাম-ক াটালগার, আিদনা ফজললু হক

সরকাির কেলজ, িশবগ , চাঁপাইনবাবগ ।
২. জনাব মার ফ হােসন লাইে িরয়ান, ব ািনক তথ  িব ান, বাংলােদশ পরমাণু

শি  কিমশন, ঢাকা।
৩. জনাব শারিমন শাহিরয়া সহকারী পিরচালক ( াগার), বাংলােদশ পল ী উ য়ন

একােডিম (বাড), কাটবাড়ী, িম া।
৪. জনাব শাহানা জাহান সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার, ভাসানেটক সরকাির

কেলজ, ঢাকা।
৫. জনাব কাশ মামা লাইে রীয়ান-কাম-জা ঘর সহকারী, ু নেৃগা ীর সাং িৃতক

ইনি িটউট, বা রবান।
৬. জনাব সািনয়া নাজনীন সহকারী লাইে িরয়ান, ই ান ইউিনভািসিট, ঢাকা।
৭. জনাব মাঃ সবজু িময়া সহকারী লাইে িরয়ান, বাংলােদশ িফলম আকাইভ, ঢাকা।
৮. জনাব এস এম সািববর আক সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার, মিুদনী সরকাির

কেলজ, টা াইল।
৯. জনাব মাছাঃ নািদরা ইসলাম সহকারী াগািরক-কাম-ক াটালগার, িড় াম সরকাির

মিহলা কেলজ, িড় াম।
১০. জনাব িদল বা বগম সহকারী লাইে িরয়ান কাম-ক াটালগার, বাংলােদশ লাক ও

কার িশ  ফাউে ডশন, নারায়ণগ ।
১১.  মাসাঃ আছমা খাতনু িসিনয়র লাইে িরয়ান, বাংলােদশ কিমক াল ই ডাি জ

কেপােরশন (িবিসআইিস), ঢাকা।
১২. জনাব মাঃ িজ াইল হােসন সহকাির াগািরক, নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ,

নােটার।
১৩. জনাব ফারজানা আখতার সহকারী াগািরক-কাম-ক াটালগার, নায়াখালী সরকাির

মিহলা কেলজ, নায়াখালী।
১৪. জনাব সািহদা খাতনু সহকারী লাইে িরয়ান, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন

সিচবালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম িসিনয়র লাইে িরয়ান, বাংলােদশ রশম গেবষণা

ও িশ ণ ইনি িটউট, রাজশাহী।
১৬. জনাব ছায়া রাণী িব াস লাইে রীয়ান, সরকাির িব ান কেলজ, তজগঁাও, ঢাকা।
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১৭. জনাব মাঃ িশহাবলু আলম িডপুিট লাইে িরয়ান, শা া মািরয়াম ইউিনভািসিট অব
ি েয়িটভ টকেনালিজ, ঢাকা।

১৮. জনাব িনঘাত লতানা সহকারী াগািরক-কাম-ক াটালগার, িসরাজগ  সরকাির
কেলজ, িসরাজগ ।

১৯. জনাব মাঃ আ লু াহ শােহদ সহকারী াগািরক, জাতীয় সংসদ সিচবালয়, ঢাকা।
২০. জনাব আিন র রহমান জুিনয়র টকিনক াল এিসসেট ট, আরকাইভস ও াগার

অিধদ র, আগারগঁাও, ঢাকা ।
২১. জনাব মাহা দ আব ল মােমন লাইে িরয়ান, হাইেকাট িবভাগ, বাংলােদশ ীম কাট,

ঢাকা।
২২. জনাব মাঃ মিহউি ন ক াটালগার, ক ীয় লাইে ির, নায়াখালী িব ান ও যিু

িব িবদ ালয়, নায়াখালী।
২৩. জনাব মা. আবলু হােসন াগািরক, সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়ণগ ।
২৪. জনাব তিৃ  সাহা াগািরক, চাঁদপুর সরকাির কেলজ, চাঁদপুর।
২৫. জনাব এস, এম মায়নু কিবর সহকারী াগািরক, জাতীয় া  াগার ও দিলল

সংর ণ ক , ঢাকা।
২। িশ ণ চলাকােল িশ ণাথীগণেক দিনক ৫০০/- (পঁাচ শত) টাকা হাের িশ ণ ভাতা দান করা
হেয়েছ। িশ ণাথীগণ িনজ িনজ কম ল হেত িবিধ মাতােবক মন াতা াপ  হেবন। 
৩। এ আেদশ জন ােথ জাির করা হেলা।

১৩-৯-২০১৮

িবতরণ :
১) জনাব মাঃ মািশ র রহমান, সহকারী াগািরক-কাম-
ক াটালগার, আিদনা ফজললু হক,  সরকাির কেলজ, 
িশবগ , চাঁপাইনবাবগ ।
২) জনাব মার ফ হােসন , লাইে িরয়ান,  ব ািনক তথ  
িব ান, বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশন, ঢাকা।
৩) জনাব শারিমন শাহিরয়া, সহকারী পিরচালক 
( াগার), , বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম (বাড), 
কাটবাড়ী, িম া।

৪) জনাব শারিমন শাহিরয়া, সহকারী পিরচালক 
( াগার), , বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম (বাড), 
কাটবাড়ী, িম া।

৫) জনাব শাহানা জাহান, সহকারী াগািরক কাম 
ক াটালগার,  ভাসানেটক সরকাির কেলজ, ঢাকা।
৬) জনাব কাশ মামা , লাইে রীয়ান-কাম-জা ঘর 
সহকারী, , ু নেৃগা ী সাং িৃতক ইনি িটউট, 
বা রবান।
৭) জনাব সািনয়া নাজনীন , সহকারী লাইে িরয়ান,,  
ই ান ইউিনভািসিট, ঢাকা।
৮) জনাব মাঃ সবজু িময়া, সহকারী লাইে িরয়ান, 
বাংলােদশ িফলম আকাইভ, ঢাকা।
৯) জনাব এস এম সািববর আক , সহকারী াগািরক 
কাম ক াটালগার,,  মিুদনী সরকাির কেলজ, টা াইল।

িদলীপ মার সাহা
মহাপিরচালক

ফান: ৫৮১৫৩৬৭০
ফ া : ৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd
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১০) জনাব মাছাঃ নািদরা ইসলাম, সহকারী াগািরক-
কাম-ক াটালগার,,  িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ, 

িড় াম।
১১) জনাব িদল বা বগম, সহকারী লাইে িরয়ান কাম-
ক াটালগার, , বাংলােদশ লাক ও কার িশ  ফাউে ডশন, 
নারায়ণগ ।
১২) মাসাঃ আছমা খাতনু, িসিনয়র লাইে িরয়ান, 
বাংলােদশ কিমক াল ই ডাি জ কেপােরশন 
(িবিসআইিস), ঢাকা।
১৩) জনাব মাঃ িজ াইল হােসন, সহকাির াগািরক,  
নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার।
১৪) জনাব ফারজানা আখতার, সহকারী াগািরক-কাম-
ক াটালগার, নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ, 
নায়াখালী।

১৫) জনাব সািহদা খাতনু, সহকারী লাইে িরয়ান, 
বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয়, ঢাকা।
১৬) জনাব মাঃ কাম ল ইসলাম , িসিনয়র লাইে িরয়ান,  
বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট, 
রাজশাহী।
১৭) জনাব ছায়া রাণী িব াস, লাইে রীয়ান, সরকাির 
িব ান কেলজ, তজগঁাও, ঢাকা।
১৮) জনাব মাঃ িশহাবলু আলম , িডপুিট লাইে িরয়ান , 
শা া মািরয়াম ইউিনভািসিট অব ি েয়িটভ টকেনালিজ, 
ঢাকা।
১৯) জনাব িনঘাত লতানা , সহকারী াগািরক-কাম-
ক াটালগার,,  িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ ।
২০) জনাব মাঃ আ লু াহ শােহদ, সহকারী াগািরক, 
জাতীয় সংসদ সিচবালয়, ঢাকা।
২১) জনাব আিন র রহমান, জুিনয়র টকিনক াল 
এিসসেট ট,,  আরকাইভস ও াগার অিধদ র, 
আগারগঁাও, ঢাকা ।
২২) জনাব মাহা দ আব ল মােমন, লাইে িরয়ান, 
হাইেকাট িবভাগ, বাংলােদশ ীম কাট, ঢাকা।
২৩) জনাব মা. আবলু হােসন , াগািরক, , সরকাির 
তালারাম কেলজ, নারায়ণগ ।

২৪) জনাব তিৃ  সাহা, াগািরক,,  চাঁদপুর সরকাির 
কেলজ, চাঁদপুর।
২৫) জনাব এস, এম মায়নু কিবর, সহকারী াগািরক, , 
জাতীয় া  াগার ও দিলল সংর ণ ক , ঢাকা।

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৬.২৫.০০১.১৮.১১/১(৬) তািরখ: ২৯ ভা  ১৪২৫
১৩ সে র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) ম ীর একা  সিচব , মাননীয় ম ীর দ র, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৪) জনাব িশ ী দাস, ধান িহসাবর ণ কমকতা, স নবািগচা, ঢাকা।
৫) িববিলও াফার ও িডিডও (অিতির  দািয় ), অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার
অিধদ র, ঢাকা।
৬) িহসাবর ক , অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

১৩-৯-২০১৮

মাঃ জামাল উি ন 
িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক (চলিত

দািয় )
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