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ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০৩.০২.০০১.১৯.১২ তািরখ: 
০৬ সে র ২০২০

২২ ভা  ১৪২৭

িবষয:় ‘‘আমারআমার   ব া িড়বা িড়  আমারআমার   খ ামারখ ামার  ( ( ৪থ৪থ   সংেশািধতসংেশািধত )’ )’ কে রকে র   আওতায়আওতায় “ “সমি তসমি ত   িষিষ   কমকাে রকমকাে র   মা েমমা েম
িম ারিম ার   লালমাইলালমাই --ময়নামিতময়নামিত   পাহ াড়ীপাহ াড়ী  এলাকারএলাকার   জনগেনরজনগেনর   জ ীবনজ ীবন   জ ীিবকারজ ীিবকার   মােনা য়নমােনা য়ন   কে ােনকে ােন ””

এরএর   অ েলঅ েল  ১ম১ম   িকিিকি   ব াবদবাবদ   অথঅথ   বরাবরা   ওও  ম রীম রী  দানদান ।।
: (ক) আবাআখা/অথ ও িহসাব/ অথ ছাড়/০১/২০২০-২১/৩৮৩৩ তািরখঃ ৩১/০৮/২০২০ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
ক ক বা বায়নাধীন ‘আমার বািড় আমার খামার (৪থ সংেশািধত)’ শীষক কে র আওতায় ২০২০-২১ অথবছেরর বরা  হেত ১ম
িকি র ছাড় ত অথ ‘সমি ত িষ কমকাে র মা েম িম ার লালমাই-ময়নামিত পাহাড়ী এলাকার জনগেনর জীবন জীিবকার
মােনা য়ন’ কে ােন  এর অ েল িন  বিণত খাতস েহ অথ বরা  ও ম রী দান করা হেলাঃ

নং
রাতন 

অথৈনিতক
ন ন অথৈনিতক

কাড নং
খােতর নাম বরা ত অেথর 

পিরমাণ
১. ৪৭৬৯ ৩১১১৩০১ স ানী (িডিপিড/এিপিড) ২,৫০,০০০
২. ৪৮০৫ ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৬০,০০০
৩. ৪৮৮৩ ৩১১১৩৩২ স ানী/পাির িমক ৩৫,০০,০০০
৪. ৪৮৫১ ৩২১১১০৯ সা ে  বতন ৩১,৫০,০০০
৫. ৪৮৪৫ ৩২১১১০৬ আ ায়ন ৬২,৫০০
৬. ৪৮৪৭ ৩২১১১০১ র ার ১,০২,৩৭০
৭. ৪৮৪২ ৩২১১১১১ সিমনার কনফাের ৩,০০,০০০
৮. ৪৮১৬ ৩২১১১২০ টিলেফান/ মাবাইল িবল ২,০০,০০০
৯. ৪৮৩৩ ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ২,১৫,০০০
১০. ৪৮৮৯ ৩২২১১০১ অিডট িফ ২৩,৫০০
১১. ৪৮১৮ ৩২২১১০৪ রিজে শন িফ ৫০,০০০
১২. ৩২২১১০৬ পিরবহন ১,৫৮,০০০
১৩. ৪৮২৪ ৩২২১১০৮ বীমা/ াংক চাজ ২,০০,০০০
১৪. ৪৮২৩ ৩২৪৩১০১ ালানী ও ি ক া ৪,০০,০০০
১৫ ৪৮০১ ৩২৪৪১০১  মণ ভাতা ২,৫০,০০০ 
১৬. ৪৮৪০ ৩২৩১৩০১ িশ ণ য় ৫০,০০,০০০
১৭ ৩২৫১১০৪ দশনী খামার ৫,০০,০০০
১৮ ৪৮৬১ ৩২৫১১০৫ সার ৫,০০,০০০
১৯. ৪৮৬৬ ৩২৫১১০৮ ৩০ িদন বয়েসর পালি ২০,০০,০০০
২০ ৪৮৫৮ ৩২৫১১০৯ বীজ/চারা ৩৯,০০,০০০
২১. ৪৮৬৩ ৩২৫৪১০১ মােছর পানা ৫,০০,০০০
২২. ৪৮২৭ ৩২৫৫১০২ ণ ও াধাই ২,০০,০০০
২৩ ৪৮২৮ ৩২৫৫১০৪ শনারী/সীল ও া ২,০৫,০০০
২৪. ৪৮৫৬ ৩২৫৬১০৫ াচামাল ও চরা য াংশ ৫৫,০০,০০০
২৫. ৪৮২৯ ৩২৫৭১০৩ গেবষণা ও ায়ন ১০,০০,০০০
২৬. ৪৯০১ ৩২৫৮১০১ মাটর যানবাহন ১,৫০,০০০
২৭. ৪৯১১ ৩২৫৮১০৩ কি উটার ও অিফস সর ামাদী ৪৫,০০০
২৮ ৩২৫৮১০৪ অিফস সর ামাদী ৫০,০০০
২৯. ৫৯৬৫ ৩৬৩১১০৭ গিরব পিরবােরর জ  অ দান/িবেশষ অ দান ১,২৫,০০,০০০

১



৩০ ৩৬৩১১৯৯ অ া  অ দান (র◌্যািল/িবেশষ িদবস/সাং িতক ম রী ৪,১৫,০০০

৩১ ৬৮৩৯ ৪১১১৩০৬ সচ অবকাঠােমা ৪৮,৭৫,০০০
৩২ ৬৮১৫ ৪১১২২০২ কি উটার ও য াংশ ৬৩,৩৩০
৩৩ ৬৮১৯ ৪১১২৩১০ অিফস সর াম ২৫,০০০
৩৪ ৬৮২১ ৪১১২৩১৪ আসবাবপ ৫০,০০০
৩৫ ৬৮১৩ ৪১১২৩১৬ য পািত ও অ া  সর াম ৩১,৮০০

মাট (চার কা  চৗষি  ল  একি শ হাজার াচশত টাকা) = ৪,৬৪,৩১,৫০০/-
এমতাব ায়, উি িখত খাতস েহ বিণত িবভাজন অ যায়ী উপ ক  পিরচালক ‘সমি ত িষ কমকাে র মা েম িম ার লালমাই-
ময়নামিত পাহাড়ী এলাকার জনগেনর জীবন জীিবকার মােনা য়ন’ কে ােন  এর অ েল উ  বরা  মাতােবক জলা িহসাব র ণ
কমকতা, িম া বরাবর অথির  রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 
এই অথ েয়র শত স হ িন পঃ 
১। িত  কােডর বরা  িবল ভাউচােরর মা েম জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, িম া হেত উে ালন কের য় করেত হেব।
২। এক কােডর য় অ  কােড করা যােব না এবং বরাে র চেয় অিতির  য় করা যােব না।
৩। এই অথ েয় সকল আিথক িবিধ িবধান িতপালন করেত হেব। এই েয় কান অিনয়ম দখা িদেল সংি  আয়ন য়ন কমকতা
দায়ী থাকেবন।

৬-৯-২০২০

ধান িহসাব র ণ ও অথ কমকতা, সিচবলায় ভবন, ৩য় ফজ 
(৫ম তলা) স নবািগচা, ঢাকা।

(আকবর হােসন)
ক  পিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০৩.০২.০০১.১৯.১২/১(৩) তািরখ: ২২ ভা  ১৪২৭
০৬ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, বাড, িম া।
২) উপ ক  পিরচালক, সমি ত িষ কমকাে র মা েম িম ার লালমাই-ময়নামিত পাহাড়ী এলাকার জনগেনর
জীবন জীিবকার মােনা য়ন কে ােন  ।
৩) জলা িহসাব র ণ ও অথ কমকতা, িম া।

৬-৯-২০২০
(আকবর হােসন) 

ক  পিরচালক (অিতির  সিচব)

২


