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ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০১০.২০.০০২.২২.১৩৪ তািরখ: 

২৩ নেভ�র ২০২২

৮ অ�হায়ণ ১৪২৯

�াপক:
উপেজলা িহসাবর�ণ কম �কত�া ......................................................।

িবষয়: ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর আওতায় �বকার �বকেদর কম �সং�ােনর িনিম� ১৩ (�তর) � উপেজলায় ১৩ � �ােচ ৪০ িদন

�ািপ ি�-�াি�ং �িশ�ণ বাবদ �িশ�ণ (�কাড-৩২৩১৩০১) খােত অথ � বরা� ও ম�রী �দান �সে�।

অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভােগর ০৩/০২/২০০৫ ি�ঃ তািরেখর অম/অিব০০-১২ সং�ক �ারেকর িনেদ �শনামেত এবং ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভােগর

০৭.০৭.২০১৫ ি�ঃ তািরেখর ৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০০৪.২০১৩-৪৭১ ও ১৮.০৬.২০১৯ ি�. তািরেখর ৫৬.০০.০০০০.০১৯.১১.০০৭.১৮-৯৯ সং�ক

�ারক �যােগ সরকাির ম�রী �মাতােবক িন� �া�রকারীর আিথ �ক �মতাবেল িনে� বিণ �ত উপেজলা কায �ালেয়র িবপরীেত �িশ�ণ

(�কাড-৩২৩১৩০১) খােত �েত�ক� কায �ালেয়র নােমর পােশ উি�িখত অথ � বরা� ও ম�রী �দান করা হেলা।

�ম উপেজলার নাম �াচ সং�া বরা��ত অেথ �র পিরমান
০১. নােটার সদর, নােটার ০১ � ২,১৫,০০০/-

০২. িসংড়া, নােটার ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৩. �কাটালীপাড়া, �গাপালগ� ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৪. �ংগীপাড়া, �গাপালগ� ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৫. িসরাজগ� সদর, িসরাজগ� ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৬. কামারখ�, িসরাজগ� ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৭. হাটহাজারী, চ��াম ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৮. ক�বাজার সদর, ক�বাজার ০১ � ২,১৫,০০০/-

০৯. রং�র সদর, রং�র ০১ � ২,১৫,০০০/-

১০. �লবাড়ী,�িড়�াম ০১ � ২,১৫,০০০/-

১১. গাইবা�া সদর, গাইবা�া ০১ � ২,১৫,০০০/-

১২. প�গড় সদর, প�গড় ০১ � ২,১৫,০০০/-

১৩. নীলফামারী সদর, নীলফামারী ০১ � ২,১৫,০০০/-

�মাট (কথায়ঃ সাতাশ ল� �চান�ই হাজার মা� টাকা) । ২৭,৯৫,০০০/-



 

০২।    এতদসং�া� �য় ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�েরর চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছেরর উপেজলা কায �ালেয়র  (১২৮০২০৩০০০০০০) �িশ�ণ

(�কাড-৩২৩১৩০১) খােতর বরা��ত অথ � হেত �মটােনা হেব।

০৩।   (ক) বরা��ত অথ � �েয় The Public Procurement Act, 2006 & The Public                            Procurement
Rules, 2008 সহ যাবতীয় আিথ �ক িবিধিবধান ও Financial                                        Propriety যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব।  

 (খ) এ অথ � �েয় �কান অিনয়ম হেল সংি�� িবল পিরেশাধকারী দায়ী হেবন;

  (গ) পরবত� অিডট িন�ে�র জ� আবি�কভােব িবল ভাউচার সংর�ণ করেত হেব।

 (ঘ) �েয়াজেন অি�ম অথ � উে�ালন করা যােব। অি�ম উে�ািলত অথ � যথাযথভােব সম�য় করেত হেব।

আপনার িব��,

২৩-১১-২০২২

�মাঃ িফেরাজ সরকার
উপ-পিরচালক

�ফান: +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭০

ইেমইল: ddfinance@doict.gov.bd

ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০১০.২০.০০২.২২.১৩৪/১ তািরখ: 
 

৮ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৩ নেভ�র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) পিরচালক, অথ � ও �শাসন, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
 ২) �ধান িহসাবর�ণ কম �কত�া, িব�ান এবং ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� িবভাগ, �স�নবািগচা, ঢাকা।

 
৩) ওেয়বসাইট এ�াডিমিনে�টর, িসে�ম ও �িশ�ণ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র

 
৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, (…………………………….উপেজলা)।

 
৫) ��া�ামার ও িডিডও, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, (................................. �জলা)।

 ৬) সহকারী ��া�ামার ও িডিডও এবং িডিডও অিতির� দািয়��া� কায �ালয়, ত� ও �যাগােযাগ ��ি�

অিধদ�র...............উপেজলা...............�জলা।
 

৭) �াি�গত সহকারী, অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র (অিতির� মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
 

৮) অিফস নিথ/মা�ার ফাইল
 

২৩-১১-২০২২

�মাঃ িফেরাজ সরকার
উপ-পিরচালক


