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২য় �কায়াট �ার

ন�র ৪০.০০.০০০০.০১৩.২০.০০৩.১৭.২০ তািরখ 
২২ জা�য়াির ২০২০

৮ মাঘ ১৪২৬

সভার �না�শ

              �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন অিধদ�র/দ�রস�েহর ২য় �কায়াট �ােরর বােজট বা�বায়ন সং�া� িবষেয় বােজট �ব�াপনা

কিম�র সভা আগামী ২৬/০১/২০২০ ি�ঃ তািরখ সকাল ১১:০০ টায় সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ম�ণালেয়র সভাকে� (ভবন নং-৭, ক� নং-৪২২, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা) অ�ি�ত হেব।

আেলাচ��িচ: ক) ২০১৯-২০ অথ �-বছেরর  ২য় �কায়াট �ােরর বােজট বা�বায়ন অ�গিত;
                 খ) বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ২য় �কায়াট �ােরর বা�বায়ন অ�গিত;
                  গ) জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও পিরবী�ণ কাঠােমার ২য় �কায়াট �ােরর বা�বায়ন অ�গিত;
                  ঘ) িবিবধ।

             ২। উ� সভায় সংি�� সকলেক যথাসমেয় �েয়াজনীয় হালনাগাদ কাগজপ�সহ উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

২২-১-২০২০

জাহানারা �বগম
��সিচব

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার িভি�েত নয়) 
১) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা (পিরচালক পয �ােয়র একজন �িতিনিধ ��রেণর
জ� অ�েরাধ করা হেলা)
২) সকল অিতির� সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৩) মহাপিরদশ �ক, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র, ১৯৬ িবজয়নগর, ঢাকা
৪) মহাপিরচালক, �ম অিধদ�র, ১৯৬ িবজয়নগর, ঢাকা
৫) ��সিচব (সম�য় ও আদালত) ও �ফাকাল �ফাকাল পেয়� জাতীয় ��াচার �কৗশল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৬) উপ-সিচব (কম �সং�ান অিধশাখা) ও �ফাকাল পেয়� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� , �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
৭) উপসিচব, িনরাপ�া-২ শাখা, জনিনরাপ�া িবভাগ (সংি�� কম �কত�ােদর সিচবালেয় �েবেশর অ�মিত �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
৮) উপসিচব, পিরক�না অিধশাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (ম�ণালেয়র আওতাধীন সকল �কে�র ��ািবত বােজট বা�বায়ন পিরক�না
সভায় উপ�াপেনর অ�েরাধসহ)
৯) উপ সিচব, বােজট-১৩ শাখা, অথ � িবভাগ
১০) উপ�ধান (আথ �-সামািজক), পিরক�না কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১১) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব , সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
১২) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (ওেয়বসাইেট �না�শ� �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)



১৩) সহকারী সিচব, �সবা শাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় (সভাক� ��ত রাখা ও আ�ায়েনর �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)
১৪) �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, িসিজএ ভবন, ৩য় �ফজ (৪থ � তলা), �স�নবািগচা, ঢাকা
১৫) �রিজ�ার, �চয়ার�ান এর দ�র, �ম আপীল �াই��নাল
১৬) িহসাবর�ণ কম �কত�া, িহসাব শাখা, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়
১৭) সিচব, সিচব এর দ�র, িন�তম ম�রী �বাড �

১৮) অিফস কিপ


