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ন র ২২.০৫.০০০০.০০২.২৩.০০১.১৯.১৪২ তািরখ: 

২২ মাচ ২০২১

৮ চ  ১৪২৭

সভার না শ

িবষয:় মহ ানমহ ান   াধ ীনতারাধ ীনতার   বণজয় ীবণজয় ী  উদযাপেনরউদযাপেনর   িনিমিনিম   আগামীআগামী  ২৬২৬   মাচমাচ  ২০২১২০২১   মহ ানমহ ান   াধ ীনতাাধ ীনতা   িদবসিদবস
উদযাপনউদযাপন   উপলেউপলে   একএক  াকাক  িতিত   সভাসভা   সেসে ।।

                 
মহান াধীনতার বণজয় ী উদযাপেনর অংশ িহেসেব বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর আগামী ২৬ মাচ ২০২১ মহান

াধীনতা িদবস উদযাপন উপলে  অ  ২২ মাচ ২০২১ তািরখ িবেকল ২:০০ ঘ কায় এক াক িত সভা
হারেবিরয়ােমর পিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  ২০১ নং কে  অ ি ত হেব। হারেবিরয়ােমর সকল কমকতােদরেক
উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । 

২২-৩-২০২১
মাহা দ রােশ ল হািকম

া ামার
ফান: ৯০০১০৪০

ইেমইল:
programmer@bnh.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান ব ািনক কমকতা, গেবষণা ও পিরক না িবভাগ, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
২) উ তন ব ািনক কমকতা ( ন দািয় ), ডাইকট শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৩) উ তন ব ািনক কমকতা ( ন দািয় ), গেবষণা শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৪) উ তন আ -কাম-ইলাে টর ( ন দািয় ), কাশনা ও ইলাে শন শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৫) উপপিরচালক (অিতির  দািয় ), শাসন ও অথ িবভাগ, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৬) উ তন ব ািনক কমকতা ( ন দািয় ), এথেনােবাটানী ও ইেকানিমক শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৭) সহকারী পিরচালক ( শাসন) (অিতির  দািয় ), শাসন শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৮) ব ািনক কমকতা ( ন দািয় ), ি পেটা ািমক শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
৯) ব ািনক কমকতা ( ন দািয় ), মেনাকট শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
১০) িসিনয়র হারেবিরয়াম টকিনিশয়ান, ডাইকট শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
১১) সহকারী লাইে রীয়ান, ড েমে শন শাখা, বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম
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