
বাৎসরিক চারিদা ফিম পূিণেি লক্ষনীয় রবষয় 
 

১।  বাৎসরিক চারিদা ফিম এি ককান পরিবর্তন কিণবন না। ক োন তথ্য আপনোর 
দপ্তররর জনয প্রর োজয নো হরে ‘০’ (শূনয) লেখনু। অলতলরক্ত ক োন তথ্য প্রদোন  ররত 
চোইরে আেোদো  োগজ ব্যব্হোর  রুন। 
 

২। সোমুলি  মৎসয দপ্তরসমহূ কবর্ন ভার্াি রবণেষ ককাডসমূণিি বাৎসরিক চারিদা 
আেোদো  োগরজ লেলপব্দ্ধ  রর কপ্ররণ  রুন। 
 

৩। কব্তনভোতো এর ছ পত্রটি সঠিক, সণচর্ন ও আন্তরিকভাণব পিূণেি জনয 
অনুররোধ  রো হরেো। আপনাি কেরির্ র্থ্য সিাসরি আইবাণস এরি কিা িণব। 
এরেরত্র এ িু অসত কতো পরব্তীরত জঠিলর্াি সৃঠি কিণর্ পাণি। 
 

৪। অনযোনয চোলহদোর ফরমটি সঠিকভাণব ও বাৎসরিক চারিদা মাথ্ায় কিণে 
যথ্াযথ্ভাণব পিূে করুন। ফরমটির প্রলতটি অথ্ কননলত  ক োড সোরো ব্ছররর চোলহদো 
অনু োয়ী পূরণ  রো হরে ব্ছরব্যোপী খচুরো চোলহদোপত্র কপ্রররণর প্ররয়োজন পররব্নো। 
 

৫। ক  অথ্ কননলত  ক োরডর লব্পরীরত আপনোর দপ্তররর ক োন চোলহদো নোই কসখোরন 
অরহতু  ক োন িো োর পলরমোন নো কেখোর জনয অনুররোধ  রো হরেো। 
 

৬। ক োন অথ্ কননলত  ক োরডর লব্পরীরত আপনোর দপ্তররর ব্র য়ো পোওনো থ্ো রে ক োন 
আলথ্ ক  সোরের  ত িো ো ব্র য়ো তো সসু্পষ্টভোরব্ উরেখ  রুন।  
 

৭। মূেধন খোরতর চোলহদোর কেরত্র গত আলথ্ ক  সোরে (২০১৯-২০)উক্ত খোরত রোজস্ব ও 
প্র ল্প কথ্র   ত ব্রোদ্দ (িো ো ব্ো মোেোমোে) কপরয়রছন তো সুস্পষ্টভোরব্ উরেখ  রুন। 
 



৮। মূেধন খোরত (অলফস সরঞ্জোমোলদ/ অনযোনয  ন্ত্রপোলত ও সরঞ্জোমোলদ/আসব্োব্পত্র) 
চোলহদোর কেরত্র আব্লশয ভোরব্ আইরিম এর নোম উরেখ  ররত হরব্। 
(এলস/মোলিলমলডয়ো/কিলব্ে/কচয়োর/আেলমরো ইতযোলদ) 
 

৯। অভয়োশ্রম কমরোমত ও লব্ে নোস কোলরর চোলহদোর কেরত্র অব্শযই এরপএ এি  লক্ষযমাত্রা 
িণয়ণে রকনা উণেে করুন। রোজস্বখোরত অভয়োশ্ররমর ক োডটি কমরোমরতর। নতুন 
অভয়োশ্রম ততলরর চোলহদো কপ্ররণ  ররব্ন নো। 
 

১০। জনব্ে সংক্রোন্ত  ফরমটিরত শুধুমাত্র িাজস্ব োণর্ি জনবণলি তথ্য কপ্ররণ 
 রুন। 
 

১১। লব্ভোগ কথ্র  প্রোলতষ্ঠোলন  গররুপলভলি  চোলহদো ফরম এ ত্রত্রত  রর কপ্রররণর সময় 
রবভাণেি আওর্াধীন েরর্ঠি দপ্তি  ( ক মন রংপুর লব্ভোরগর উপপলরচোে র  অলফস-
১টি, কজেো-৮টি, উপরজেো -৫৮ টি, প্রলশেণ ইন্সটিটিউিি-১টি, মৎসয ব্ীজ উৎপোদন 
খোমোর- ১৮টি, লমলন হযোচোলর-৩টি ইতযোলদ) এবং সংযুক্ত েরর্ঠি েকপত্র (০৭ ঠি) কেিে 
কণিণে রকনা যাচাই কণি উর্দ্তোমী কিাি জনয অনণুিাধ কিা িণলা। এরেরত্র ক  
দপ্তররর জনয ক  ছ টি প্রর োজয নয় কসটি প্রর োজয নয় লেরখ কপ্ররণ  রুন। অব্শযই 
০৭টি ছ  কপ্ররণ  ররত হরব্।  


