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সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় 
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ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৮.১২ তািরখ: 
০৬ আগ  ২০১৯

২২ াবণ ১৪২৬

িবষয়: আরকাইভসআরকাইভস  ওও  াগারাগার  অিধদ েররঅিধদ েরর  ২০১৯২০১৯--২০২০  অথবছেরঅথবছের  বােজটবােজট  বা বায়নবা বায়ন  পিরক নাপিরক না।।
সূ : েযাজ  নেহ

উে িখত িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য,  আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর অ েল বরা কতৃ
২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট বা বায়ন  পিরক না সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা।

সংযু : ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট বা বায়ন পিরক না-১পাতা।

৬-৮-২০১৯

সিচব, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ আ লু মা ান ইিলয়াস
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ০২-৯১৩৫৭০৯
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০০৯.২০.০০১.১৮.১২/১(৩) তািরখ: ২২ াবণ ১৪২৬
০৬ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন ও অথ )আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) ধান িহসাব র ণ কমকতা, সং িৃত িবষয়ক ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) িহসাবর ক , অথ ও িহসাব শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র,ঢাকা।

৬-৮-২০১৯

মাঃ জামাল উি ন 
িববিলও াফার ও িডিডও (অিতির

দািয় )

১
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