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বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২০.০০১.১৯.৪০৪ তািরখ: 
১৯ নেভ র ২০২০

৪ অ হাযণ় ১৪২৭

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেরঅথবছের   বসরকািরবসরকাির   াগারস েহাগারস েহ   অ দানঅ দান   ম িরম ির ।।
          
         উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য বসরকাির াগাের অ দান দান সং া  ‘অ া  অ দান’ খাত থেক মাননীয় ম ী/সিচব এর
িবেশষ কাটায় ময়মনিসংহ জলার িনে া  বসরকাির াগােরর অ েল উি িখত পিরমাণ অ দান দােন িনেদশ েম ম ির াপন করা হ'ল:

িমক াগােরর নাম ও কানা ম ির ত অ দােনর পিরমাণ
০১ ধমসভা াগার, ধমসভা গাবাড়ী, ময়মনিসংহ ১,০০,০০০/- (এক ল ) টাকা

  শত াবলীশত াবলী

০১। পিরচালক, জাতীয় েক  সংি  াগােরর অ েল অ দােনর ৫০% এর সমপিরমান অেথর বই সরবরাহ করেবন এবং ৩০ ন ২০২১ তািরেখর
মে  সংি  াগােরর াংক িহেসব ন ের অবিশ  ৫০% অথ ই- াংিকং এর মা েম রণ করেবন;
০২। জাতীয় েক  থেক বই সং েহর জ  সংি  াগােরর িতিনিধেক নীিতমালা অ যায়ী যাতায়াত ভাতা দান করা হেব;
০৩। অ দান া  াগার িনধািরত সমেয়র মে  বই সং হ না করেল পরবত  অথবছের অ দােনর জ  িবেবিচত হেব না।

১৯-১১-২০ ২০

েফসর িবমল কাি  দ, সভাপিত
ধমসভা াগার, ধমসভা গাবাড়ী, ময়মনিসংহ।

নাজমা বগম
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২০.০০১.১৯.৪০৪/১(৭) তািরখ: ৪ অ হাযণ় ১৪২৭
১৯ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় সংসদ সদ ,--------------------------------------------------।
২) িতম ীর একা  সিচব , মাননীয় িতম ীর দ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৩) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৪) পিরচালক, জাতীয় েক
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, সিচবালয় ভবন, ৩য় ফজ, স নবািগচা, ঢাকা।
৬) া ামার, আইিস  সল, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৭) অিতির  সিচব (লাইে ির) এর ি গত কমকতা, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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নাজমা বগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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