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িবষয:় বব   উ য়নউ য়ন   অিধদ েররঅিধদ েরর   ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেররঅথবছেরর   ব ােজেটবােজেট   ০৭০৭   খ ােতখ ােত   মাটমাট   ৭১৭০০০৭১৭০০০  ( ( স াতসাত   লল
সেতরসেতর   হ াজ ারহ াজ ার ) ) ট াকাট াকা   িবেয়াজনিবেয়াজন   ওও  ণঃউপেযাজনণঃউপেযাজন   বরাে রবরাে র   র ীর ী  দানদান   সেসে ।।

      উপ  িবষেয়র ি েত ম রী ও বরাে র দাবীস হ (পিরচালন) ১৩৬৩ ব উ য়ন অিধদ র ১৩৬০৩০২ জলা ও
১৩৬০৩০৩ উপেজলা কাযালয় স েহর অ েল ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট িবভাজন ০৭  খাত হেত িন বিণত
কাযালেয়র অ েল মাট ৭১৭০০০ (সাত ল  সেতর হাজার) টাকার িবেয়াজন ও নঃউপেযাজেনর মা েম বরা  ম রী
আেদশ জাির করিছ।
                                                                                           (অংক স হ শতেক)               
  

  িবেয়াজন ত 
কাযালেয়র নাম

খােতর িববরণ িবেয়াজন ত 
টাকা

 নঃউপেযাজন ত
 কাযালেয়র নাম

খােতর িববরণ নঃউপেযাজন ত
টাকা 

উপেজলা ব উ য়ন 
কমকতার কাযালয়, 
সা া র, গাইবা া।

বতন কমকতা- 
৩১১১১০১ ২৫৭৪

উপেজলা ব উ য়ন 
কমকতার কাযালয়,
সয়দ র, নীলফামারী

বতন কমকতা-
৩১১১১০১ ২৫৭৪

বাড়ীভাড়া-
৩১১১৩১০ ৯০১ বাড়ীভাড়া- 

৩১১১৩১০ ৯০১

িচিকৎসাভাতা- 
৩১১১৩১১ ৯০ িচিকৎসা ভাতা- 

৩১১১৩১১ ৯০

িশ াভাতা-
৩১১১৩০৬ ৬০ িশ াভাতা- 

৩১১১৩০৬ ৬০

উৎসব ভাতা- 
 ৩১১১৩২৫ ৪২৯ উৎসব ভাতা- 

৩১১১৩২৫ ৪২৯

মন য়-
৩২৪৪১০১ ৭৯ মন ভাতা- 

৩২৪৪১০১ ৭৯

  গলািচপা, 
প য়াখালী

বতন-কমকতা 
৩১১১১০১ ৮৭০

  কলাপাড়া, 
প য়াখালী

   বতন-কমকতা
৩১১১১০১ ৮৭০

      বাড়ীভাড়া
৩১১১৩১০ ১২৯০       বাড়ীভাড়া

৩১১১৩১০ ১২৯০

   িচিকৎসা ভাতা
৩১১১৩১১ ১৫     িচিকৎসা ভাতা

৩১১১৩১১ ১৫

      িশ াভাতা
৩১১১৩০৬ ২০       িশ া ভাতা- 

৩১১১৩০৬ ২০

     উৎসব ভাতা 
৩১১১৩২৫ ১৯১       উৎসব ভাতা 

৩১১১৩২৫ ১৯১

      মন ভাতা 
৩২৪৪১০১ ১৭১        মন ভাতা 

৩২৪৪১০১ ১৭১
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উপপিরচালেকর কায◌াল
য়,

 খাগড়াছিড় জলা

াি  িবেনাদন ভাতা
৩১১১৩২৮ ৪৮০

উপপিরচালেকর কাযালয়, 
নামগ  জলা 

াি  িবেনাদন ভাতা
৩১১১৩২৮ ৪৮০

                                   মাট ৭১৭০                                     মাট ৭১৭০
২। এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ। 

৫-৫-২০২০

িবতরণ :
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ব ও ীড়া ম ণালয়, 
সিচবালয় ভবন, ৩য় ফজ, স নবািগচা, ঢাকা।
২) জলা িহসাব র ণ কমকতা,, খাগড়াছিড় পাবত  
জলা/ নামগ  জলা।

৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা,, সা া র, গাইবা া/ 
কলাপাড়া, গলািচপা, প য়াখালী/ সয়দ র,নীলফামারী।

মাঃ জাহা ীর আলম
পিরচালক

ারক ন র: ৩৪.০১.০০০০.০০৬.২০.০০১.২০.৪/১(৬) তািরখ: ২২ বশাখ ১৪২৭
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক , অথ ও অিডট অিধশাখা , ব উ য়ন অিধদ র
২) উপপিরচালক,, ব উ য়ন অিধদ র, খাগড়াছিড়/গাইবা া/নীলফামারী/ নামগ /প য়াখালী।
৩) া ামার,আইিস  শাখা,, ব উ য়ন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) উপেজলা ব উ য়ন কমকতা,, সা া র,গাইবা া/কলাপাড়া,গলািচপা,প য়াখালী/ সয়দ র,নীলফামারী।
৫) াট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ র , ব উ য়ন অিধদ র
৬) অিফস কিপ।

৫-৫-২০২০
মাঃ আলী আশরাফ 
সহকারী পিরচালক
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