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তািরখ:

২৫ আষাঢ় ১৪২৭

০৯ লাই ২০২০
২০১৯ - ২০ অথ - বছেরর জ াতীয়
াচার কৗশল কম - পিরক না
ায়ন প িতেত
ায়ন কের দািখ েলর সময় িচ ন : িনধ ারণ ।
ম ণালয়/িবভাগ/অ া রা ীয় িত ান, আওতাধীন দ র/সং াস হ এবং আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালয়স হ ক ক ২০১৯-২০২০ অথ -বছেরর জাতীয়
াচার কৗশল কম-পিরক না
ায়ন প িতেত
ায়ন কের দািখেলর সময় িচ অিনবাযকারণবশত িনে া ভােব নঃিনধ ারণ করা হল:

িবষয়:

িত ান
িনধািরত তািরখ
ম ণালয়/িবভাগ/অ া রা ীয় িত ান ১৫ লাই ২০২০
দ র/সং া
১৫ লাই ২০২০
আ িলক/মাঠ পয ােয়র কায ালয়স হ
১৫ লাই ২০২০

২।

পিরবিতত
১৬ আগ
২০ আগ
২৬ আগ

তািরখ
২০২০
২০২০
২০২০

নঃিনধ ািরত সময় িচ অ য়ায়ী ২০১৯-২০২০ অথ -বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না
ায়নকারী ক পে র িনকট দািখল করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ায়ন প িতেত

ায়ন কের

পিরবী ণ ও

সং ◌্ি : বণ নামেত।

৯-৭-২০২০
নািহদ লতানা
িসিনয়র সহকারী সিচব

িবতরণ :
১) মহা িহসাব িনরী ক ও িনয় ক, মহা িহসাব িনরী ক ও িনয় ক-এর কায ালয়,
অিডট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
৩) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ বািহনী িবভাগ, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা
৪) মহাপিরচালক (ভার া ), এনিজও িবষয়ক েরা

ফান: ৯৫৮৮৫৪৯
ফ া : ৯৫১৩৩০২
ইেমইল: inar_sec@cabinet.gov.bd
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তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব সম য় ও সং ােরর একা সিচব, সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ
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নািহদ লতানা
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