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১০ মাঘ ১৪২৪

িবষয:় ““ দেশরদেশর   ণণ   িব িভিবিভ   উপেজলাউপেজলা // া েনােন   ১৫৬১৫৬   ফ ায়ারফ ায়ার   স া িভসসািভস   ওও  িস িভলিসিভল  িডেফিডেফ
শনশন   াপনাপন” ” শীষকশীষক  কে রকে র   অথছাড়অথছাড়  সং াসং া   নিথনিথ ।।

মেহাদয়,
            এ িবভােগর ২৩ জলুাই ২০১৭ তািরেখর ৩৬৬নং সরকাির আেদেশ অনেুমািদত বরাে র
িবভাজন অনযুায়ী আিম এ মেম আিদ  হেয় িজওিব খােত ৪৬৫০১.০০ ল  টাকা বরা  হেত
িন পভােব অথছােড়র সরকাির ম ুির াপন করিছ:

                         
 (অংকসমহু ল  টাকায়)

বা বায়নকারী
সং ার নাম ও
কাড নং

কে র নাম ও কাড নং অনুেমািদত/
িপিসিপ

অনুেমািদত/
অননুেমািদত

িকি র
নাম 

রাজ
খােতর অথ

মলূধন
খােতর
অথ

মাট অবমু
অথ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ফায়ার
সািভস ও
িসিভল
িডেফ
অিধদ র 
কাড নং
৭৩৬১

‘‘ দেশর পূণ  ১৫৬িট
উপেজলা সদর/ ােন
ফায়ার সািভস ও িসিভল
িডেফ  শন াপন’’
শীষক ক          
কাড নং-৫০১০

অনুেমািদত 2য়
িকি

৩০.০০ ১১৫৯৫.
২৫

১১৬২৫.২৫
(একশত
ষাল কািট
পিঁচশ ল
পিঁচশ
হাজার)

১।     এ ব য় ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর উ য়ন বােজেটর া  নং-৫৯ িহসােবর খাত
৫-৭৩-৭৩৬১-৫০১০ হেত বহন করা হেব;
২।     উপেরা  অথ ধু টাকা বরাে র অংক িনেদশ কের (তেব  মলূ  সংেযাজন কর এবং
পুনভরনেযাগ  ক  সাহােয র জন  বরা কৃত টাকা এ অংেকর বিহভূত);
৩।    এ আেদশ অথ িবভােগর ২৫/০৫/২০১৬ তািরেখর
০৭.১০৬.০২০.০১৪.২২৬১.০০২.২০১২-২৯৩/১৮৩ নং পিরপ  মাতােবক জাির করা হেলা;
৪।     কান অব ােতই কে র অনেুমািদত ব য় ও অনেুমািদত অংেগর বাইের ছাড়কৃত অথ ব য়
করা যােব না;
৫।    এ অথ ব েযর যাবতীয় আিথক িবিধ িবধান ও িনয়মাচার যথাযথভােব িতপালন করেত
হেব;
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৬।    ছাড়কৃত অথ ব েয়র ে  ভিবষ েত কান অিনয়ম হেল সংি  িবল পিরেশাধকারী
কতৃপ  দায়ী থাকেবন;
৭।     পরবতীেত কৃত ব েয়র িহসাব িববরণী রণ করেত হেব;
৮।    অব িয়ত অথ ৩০ জনু/২০১৮ তািরেখর মেধ  অবশ ই সমপন করেত হেব।

২৩-১-২০ ১৮

ধান িহসাব র ণ কমকতা
রা  ম ণালয়, িসিজএ ভবন

িসিনয়র সহকারী ধান

ারক ন র: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০২.০১২.১৭.৫৪/১(৬) তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৪
২৩ জা য়াির ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) একা  সিচব, সিচেবর দ র, অথ িবভাগ
২) মহাপিরচালক, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা।
৩) মহা ব াপক, বাংলােদশ াংক, ঢাকা।
৪) ক  পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র, ঢাকা।
৫) অিতির  সিচব (উ য়ন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, , র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, ঢাকা।
৬) া ামার, আইিস  সল, র া সবা িবভাগ

২৩-১-২০ ১৮

িশিরন আখতার 
িসিনয়র সহকারী ধান
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