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১২ জা য়াির ২০২০

২৮ পৗষ ১৪২৬

াপক:
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িহসাব ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা।/চ াম।/রাজশাহী।/রং র।
৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা, ..............।
৪) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, .................।

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   আিথকআিথক  স ােলসােল   অ য়নঅ য়ন   ‘‘‘‘১৪৪০২১৫১৪৪০২১৫--৩২১১১১৭৩২১১১১৭- - ই ারেনটই ারেনট //ফ াফ া // টেলটেল ’’ ’’ খ ােতখ ােত
অথঅথ   বরাবরা   সেসে ।।

চল িতচল িত   ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০ - - অথঅথ  বৎসেরবৎসের  মৎমৎ   ওও  ািণস দািণস দ   ম ণাল েয়রম ণাল েয়র  বােজটবােজট  অিধশ াখারঅিধশ াখার  পপ
নংনং--৩৩.০০ .০০০০ .১০৭.২০ .০০১.১৯৩৩.০০ .০০০০ .১০৭.২০ .০০১.১৯--২০০২০০ ,  ,  ত ািরখঃত ািরখঃ   ৩১৩১//০৭০৭ //২০১৯২০১৯  মাত ােবকমাত ােবক  ( (ম রীম রী  ন ংনং-- ৪১৪১))
অ য়নঅ য়ন   ‘‘  ‘‘১৪৪০২১৫১৪৪০২১৫ --৩২১১১১৭৩২১১১১৭ - -  ই ারেনটই ারেনট//ফ াফ া // টেলটেল ’’ ’’ খােত বরা ত অথ হেত িফশািরজ কায়াের াইন
অিফসােরর কাযালয়, িহিল লব র, হািকম র, িদনাজ র-এর দ েরর অ েল  ৫,০০০/- ( াচ হাজার) টাকা মা   বরা  দান
করা হেলা। উে , আয়ন য়ন কমকতােক িন িলিখত শতািদ পিরপালন সােপে  অথ য় করেত হেব। 

১. আিথক িবিধিবধান অ সরণ বক বরা ত অথ য় করেত হেব। বরা ত অেথর অিতির  কান েমই য় করা যােব না। 
২. অ িয়ত অথ ৩১ শ ম ২০২০ি : তািরখ এর মে  সমপণ করেত হেব।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১



১) উপপিরচালক (সকল)
২) জলা মৎ  কমকতা, ...............।
৩) উপ ধান, মৎ  অিধদ র
৪) িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, িহিল লব র, হািকম র, িদনাজ র।
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শবনম মা ারী
সহকারী পিরচালক
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