
 

aথ র্ িবভাগ-eনিবআর কম র্কত র্ােদর সে  ধানম ীর iফতার 
কািশত: 38 - েম, 312৯ 23:11 e. eম. 

িবিডিনuজ ॥ aথ র্ িবভাগ o জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র (eনিবআর) কম র্কত র্ােদর সে  iফতার করেলন ধানম ী েশখ হািসনা। রিববার 
গণভবেন ei iফতােরর আেয়াজন করা হয়। iফতােরর আেগ aনু ান েল uপি ত হেয় ধানম ী aিতিথেদর সে  কুশল িবিনময় 
কেরন eবং তােদর েখাঁজখবর েনন। সংি  ব ে  ধানম ী েদেশর জাতীয় বােজট ƣতিরেত দািয়তব্রত কম র্কত র্ােদর আ িরক 
ধ বাদ জানান। িতবছরi বাংলােদেশর জাতীয় বােজট বৃি  পাে  uে খ কের আগামীেতo ei বােজট বাড়েব বেল আশাবাদ 
কাশ কেরন েশখ হািসনা। তার আম েণ সাড়া িদেয় iফতাের েযাগ েদয়ায় aথ র্ িবভাগ o জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র কম র্কত র্ােদর 

ধ বাদ জানান ধানম ী। iফতােরর আেগ েদশ o জািতর a াহত শাি , a গিত o সমৃি  কামনা কের িবেশষ েমানাজাত করা 
হয়। েমানাজােত জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান, 26 আগে র শহীদ eবং জাতীয় চার েনতা o মুি যুে র বীর শহীদেদর 
আ ার শাি  কামনা করা হয়। সােবক aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল মুিহত, aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল, ত ম ী হাছান মাহমুদ, 
ধানম ীর আ জর্ািতক িবষয়ক uপেদ া গoহর িরজভী, মুখয্ সিচব নিজবুর রহমান, eসিডিজ িবষয়ক মুখয্ সমনব্য়ক আবুল কালাম 

আজাদ, aথ র্ িবভােগর সিচব eবং জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র েচয়ার ানসহ সংি  কম র্কত র্ারা iফতাের েযাগ েদন। 
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