.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকল াণ ম ণালয়
বােজট শাখা
বাংলােদশ সিচবায়ল, ঢাকা।
২ বশাখ ১৪২৭
ারক ন র:
তািরখ:
৪১.০০.০০০০.০২৬.৯৯.০০২.১৯.৭৬
১৫ এি ল ২০২০
িবষয়: কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) সং মণ িতেরােধ আিথক, খাদ ও অ া
সহায়তা দােনর লে অথ িবভােগর অ ত ািশত খাত হেত ২০১৯-২০ অথ
বছের ১৫.০০ (পেনর কািট) টাকা বরা
দান সংেগ।
উপযু িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে
য, কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)
সং মণ িতেরােধ দেশর দির , অসহায়, , িতব ীেদর মােঝ আিথক, খাদ ও অ া
সহায়তা দােনর লে
অথ িবভাগ কতৃক অ ত ািশত খাত হেত বাংলােদশ জাতীয়
সমাজকল াণ পিরষদেক ১০.০০(দশ কািট) টাকা এবং জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে ডশন
এর িতব ী সবা ও সাহায ক েক ৫.০০ (পঁাচ কািট) টাকাসহ সবেমাট ১৫.০০ (প নর
কািট) টাকা বরা
দােনর জ ই-নিথেত দািখলকৃত নাট শীট ও সংযু কিপসমূেহর
ছায়ািলিপ এতদসংেগ পরবতী কায ম হেণর জ িনেদশ েম রণ করা হেলা।
সংযু : বণনা যািয়।
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সিচব
অথ িবভাগ

ফান: +৮৮০২ ৯৫৪৬২৫৭
ইেমইল: mhossain1969@gmail.com

দৃি আকষণঃ যু সিচব, বােজট-৩ অিধশাখা, অথ িবভাগ
২ বশাখ ১৪২৭
ারক ন র:
তািরখ:
১৫ এি ল ২০২০
৪১.০০.০০০০.০২৬.৯৯.০০২.১৯.৭৬/১(১৪)
অ িলিপ: সদয় অবগিতর জ ( জ তার িভি েত নেহ)
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) মুখ সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৪) ধানম ীর একা সিচব-১ , ধানম ীর কাযালয়
৫) অিতির সিচব, বােজট, কায ম ও মূল ায়ন অ িবভাগ, সমাজকল াণ ম ণালয়,
১

.

ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা অিধদফতর
৭) ব ব াপনা পিরচালক ( িটন দািয় ), জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে ডশন
৮) িনবাহী সিচব, িনবাহী সিচব এর দ র, বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ
৯) যু সিচব, বােজট ও ব ব াপনা, সমাজকল াণ ম ণালয়।
১০) মাননীয় ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়, ঢাকা।
১১) মাননীয় িতম ীর একা সিচব, িতম ীর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়, ঢাকা।
১২) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, সিচেবর দ র, সমাজকল াণ ম ণালয়
১৩) উপসিচব (বােজট-৯), অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়।
১৪) িসে ম এনািল , আইিসিট ও ইেনােভশন শাখা, সমাজকল াণ ম ণালয়
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