
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় রাজ  বা  

রাজ  ভবন, স নবািগচা, ঢাকা  
 

নিথ নং- জারােবা/বােজট সম য়/২০20-2021/25                                                      তািরখঃ ০৯/০৪/২০20 ি ঃ। 
 

 

 
িবষয়ঃ  ২০২০-২০২১ অ  বছের , ভ াট ও কর সং া  জাতীয় বােজট ণয়েনর লে  খাতিভি ক 

িতিনিধ কারী   িত ান/সংগঠন এর  বােজট াব আহবান সংেগ  
 
 

উপ  িবষেয়র িত আপনার ি  আক ণ করিছ।  
 
২০২০-২০২১ অ  বছেরর , ভ াট ও কর সং া  জাতীয় বােজট ণয়েনর ে  আপনার 

িত ান/সংগঠেনর -  বােজট াবস েহর soft কিপ ১৯/০৪/২০২০ তািরেখর মেধ  
nbrbudget2020@nbr.gov.bd মইেল রণ করার জন  আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা 
হেলা  উে খ  া  বােজট াবস হ বােজট ণয়েনর ে  জাতীয় রাজ  বা  ক ক ে র 
সংেগ িবেবচনা করা হেব   

 

                                                                      
[ড. আ  র রােশদ আহে দ] 

থম সিচব ( সক িনরী া ও পিরদ ন) 
ও 

ধান বােজট সম য়কারী 
Email: nbrbudget2020@nbr.gov.bd 

 

 
াপকঃ 

সভাপিত (সকল এেসািসেয়শেনর জ  েযাজ ) 
 

1.  Bangladesh Lub Blenders Association 
House # 105A, Flat # C (1st floor) 
Kakrail, Dhaka. 
 

2.  Bangladesh Marine Fisheries Association 
13/A (13th Floor), Centre Point Concord  
Farmgate, Dhaka-1215 
 

3.  Bangladesh Paper Mills Association 
Plot # 335 (1st floor), Block-D 
Bashundhara R/A, Dhaka-1229. 

4.  Bangladesh Land Developers Association 
Plot # 335 (1st floor), Block-D 
Bashundhara R/A, Dhaka-1229 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

বােজট অ ািধকার 
জাতীয় বােজট 2020-2021 



নিথ নং- জারােবা/বােজট সম য়/২০20-2021/25  তািরখঃ ০৯/০৪/২০২০ ি ঃ। 
 
 

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জন  ( জ তার মা সাের নয়): 
 

1. mfvcwZ, GdwewmwmAvB, 60 gwZwSj ev/G, XvKv| (তােঁক উপেরাি িখত সং াস েহর বােজট 
াব রণ িনি তকরেণর জন  অ েরাধ করা হেলা)।  

2. m`m¨ (g~mK bxwZ/ïé bxwZ/AvqKi bxwZ), RvZxq ivR¯ ̂†evW©, XvKv| 

3. থম সিচব (g~mK bxwZ/ïé bxwZ/AvqKi bxwZ), RvZxq ivR¯̂ †evW©, XvKv| 

4. িপএস  চয়ারম ান, RvZxq ivR¯̂ †evW©, XvKv| 
5. িসিনয়র তথ  ক ক া, RvZxq ivR¯ ̂†evW©, XvKv| 
6. িম  আনতারা আিনকা িপয়া, সহকারী া ামার, জাতীয় রাজ  বা , ঢাকা (জাতীয় রাজ  

বাে র ওেয়বসাইেট কােশর জন )।  
7. অিফস কিপ/গা  কিপ   

 
 
 
 

[ড. আ  র রােশদ আহে দ] 
থম সিচব ( সক িনরী া ও পিরদ ন) 

ও 
ধান বােজট সম য়কারী 

Email: nbrbudget2020@nbr.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


