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ন র: ১৬.০০.০০০০.০০৭.০৩.০১৮.১৮.১১৯ তািরখ: 
১২ জলুাই ২০২০

২৮ আষাঢ় ১৪২৭

াপক:
ধান িহসাবর ণ কমকতা                                                                                             

ধম িবষয়ক ম ণালয়, সিচবালয় ভবন                                                                                                     
তৃতীয় ফইজ, স নবািগচা, ঢাকা।

িবষয়: “মি রমি র  িভি কিভি ক  িশিশ   ওও  গণিশ াগণিশ া  কায মকায ম--৫ম৫ম  পযায়পযায় ( (১ম১ম  সংেশািধতসংেশািধত))”  শীষকশীষক  কে রকে র ( ( কাডকাড
ন রন র--২২৪১২৭৫০০২২৪১২৭৫০০) ) অ েলঅ েল  ২০২০২০২০--২১২১  অথবছেররঅথবছেরর  বািষকবািষক  উ য়নউ য়ন  কমসূিচেতকমসূিচেত ( (এিডিপএিডিপ))
বরা কতৃবরা কতৃ  অেথরঅেথর  িবভাজনিবভাজন।।

মেহাদয়,
       উি িখত ক িটর জ  বতমান অথবছেরর (২০২০-২১) উ য়ন বােজট ম িুর ন র-৩২, ধম িবষয়ক
ম ণালেয়র কাড ন র-১৩৫, “মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় (১ম সংেশািধত)” শীষক

ক  কাড ন র ২২৪১২৭৫০০ এর অধীন ২০২০-২১ অথবছেরর এিডিপেত বরা কতৃ ৬৮৪৮.০০ ল  (রাজ
৬৮৪৮.০০ ল  + মলূধন ০.০০ ল ) টাকার িনে া  িবভাজেন সরকাির অ েমাদন জানাইেত আিম আিদ
হইয়ািছ। রাজ  ও মলূধন খােত িনিদ  ব য় খাত অ সাের এই িবভাজন আেদশ জাির করা হইয়ােছ:

                                                                                                                                                 
 (অংকসমূহ ল  টাকায়)

অথৈনিতক 
কাড

িববরণ িজ ও িব ক  সাহায সবেমাট
আর িপ এ 

(িজওিব এর 
মাধ েম)

অ া  আরিপএ 
( কানটাসা, সফ, 

ইনেফ )

আরিপএ 
ব িতত ( ক  
সাহায  িডিপ)

৩৩ আবতকআবতক  ব য়ব য়

৩১৩১ কমচারীেদরকমচারীেদর  িতদানিতদান

৩১১১৩১১১ নগদনগদ  মজুিরমজুির  ওও  বতনবতন
৩১১১১০১ মূল বতন (অিফসার) ২১৭.২৬ -- -- -- ২১৭.২৬
৩১১১২০১ মূল বতন (কমচারী) ২৯২.০৫ -- -- -- ২৯২.০৫
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ১.৩৭ -- -- -- ১.৩৭
৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ২৩৯.৯৯ -- -- -- ২৩৯.৯৯
৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৫৭.৯৬ -- -- -- ৫৭.৯৬
৩১১১৩১৪ িটিফন ভাতা ৫.৭৮ ৫.৭৮
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ৮৪.৮৮ -- -- -- ৮৪.৮৮
৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৩.৩৫ -- -- -- ৩.৩৫
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ৮.৪৯ -- -- -- ৮.৪৯
৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা ৪৬৮.৫৭ -- -- -- ৪৬৮.৫৭

উপেমাটউপেমাট--নগদনগদ  মজুিরমজুির  ওও  বতনবতন ১৩৭৯.৭০১৩৭৯.৭০ -- -- -- ১৩৭৯.৭০১৩৭৯.৭০

উপেমাটউপেমাট--কমচারীেদরকমচারীেদর  িতদানিতদান ১৩৭৯.৭০১৩৭৯.৭০ -- -- -- ১৩৭৯.৭০১৩৭৯.৭০
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৩২৩২ পণপণ   ওও  সবারসবার  ব বহারব বহার -- -- --

৩২১১৩২১১ শাসিনকশাসিনক  ব য়ব য় -- -- --
৩২১১১০২ পির ার পির তা ২৬.৮৮ -- -- -- ২৬.৮৮
৩২১১১০৬ আপ ায়ন খরচ ৪.২০ -- -- -- ৪.২০
৩২১১১১১ সিমনার ও কনফাের  ব য় ৬৭.৭৬ -- -- -- ৬৭.৭৬
৩২১১১১৩ িব ৎ ১৪.০২ -- -- -- ১৪.০২
৩২১১১১৫ পািন ২.৮৬ -- -- -- ২.৮৬
৩২১১১১৯ ডাক ২.৭২ -- -- -- ২.৭২
৩২১১১২০ টিলেফান ২২.০৮ -- -- -- ২২.০৮
৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ব য় ৪.৯২ -- -- -- ৪.৯২
৩২১১১২৮ কাশনা ২.০০ -- -- -- ২.০০
৩২১১১২৯ অিফস ভবন ভাড়া ১৩৯.২০ -- -- -- ১৩৯.২০
৩২১১১৩৫ িনেয়াগ পরী া ০.০০ ০.০০

উপেমাটউপেমাট-- শাসিনকশাসিনক  ব য়ব য় ২৮৬.৬৪২৮৬.৬৪ -- -- -- ২৮৬.৬৪২৮৬.৬৪

৩২২১৩২২১ িফিফ, , চাজচাজ  ওও  কিমশনকিমশন -- -- --
৩২২১১০৬ পেণ র ভাড়া ও পিরবহন ব য় ৬১.১০ -- -- -- ৬১.১০
৩২২১১০৮ ব াংক চাজ ১০.২০ -- -- -- ১০.২০

উপেমাটউপেমাট--িফিফ, , চাজচাজ  ওও  কিমশনকিমশন ৭১.৩০৭১.৩০ -- -- -- ৭১.৩০৭১.৩০

৩২৩১৩৩২৩১৩ িশ ণিশ ণ -- -- --
৩২৩১৩০১ িশ ণ ০.০০ -- -- -- ০.০০

উপেমাটউপেমাট-- িশ ণিশ ণ ০.০০০.০০ -- -- -- ০.০০০.০০

৩২৪৩৩২৪৩ পে ালপে াল, , ওেয়লওেয়ল  ওও  লিু েক টলিু েক ট -- -- --
৩২৪৩১০২ গ াস ও ালানী ৫৪.০২ -- -- -- ৫৪.০২

উপেমাটউপেমাট-- পে ালপে াল, , ওেয়লওেয়ল  ওও  
লিু েক টলিু েক ট

৫৪.০২৫৪.০২ -- -- -- ৫৪.০২৫৪.০২

৩২৪৪৩২৪৪ মণমণ  ওও  বদলীবদলী -- -- --
৩২৪৪১০১ মণ ব য় ৭১.৬০ -- -- -- ৭১.৬০

উপেমাটউপেমাট-- মণমণ  ওও  বদলীবদলী ৭১.৬০৭১.৬০ -- -- -- ৭১.৬০৭১.৬০

৩২৫৩৩২৫৩ জনশৃ লাজনশৃ লা  ওও  িনরাপ ািনরাপ া  সাম ীসাম ী  
সরবরাহসরবরাহ

-- -- --

৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সবা সরবরাহ ৪৪.৮০ -- -- -- ৪৪.৮০
উপেমাটউপেমাট--জনশৃ লাজনশৃ লা  ওও  
িনরাপ ািনরাপ া  সাম ীসাম ী  সরবরাহসরবরাহ

৪৪.৮০৪৪.৮০ -- -- -- ৪৪.৮০৪৪.৮০

৩২৫৫৩২৫৫ মু ণমু ণ  ওও  মিনহারীমিনহারী -- -- --
৩২৫৫১০৪ া  ও সীল ১৬.৮৬ -- -- -- ১৬.৮৬
৩২৫৫১০৫ অ া  মিনহাির ১৬.০৫ ১৬.০৫

উপেমাটউপেমাট--মু ণমু ণ  ওও  মিনহািরমিনহাির ৩২.৯১৩২.৯১ ৩২.৯১৩২.৯১

৩২৫৬৩২৫৬ সাধারণসাধারণ  সরবরাহসরবরাহ  ওও  কাঁচামালকাঁচামাল

৩২৫৬১০১ সাধারণ সরবরাহ (িশ া 
কায ম)

৪৭০৪.৯৩ -- -- -- ৪৭০৪.৯৩

উপেমাটউপেমাট--সাধারণসাধারণ  সরবরাহসরবরাহ ৪৭০৪.৯৩৪৭০৪.৯৩ -- -- -- ৪৭০৪.৯৩৪৭০৪.৯৩

৩২৫৭৩২৫৭ পশাগতপশাগত  সবাসবা, , স ানীস ানী  ওও  
িবেশষিবেশষ  ব য়ব য়

৩২৫৭১০১ কনসালেটি  (ডাটােবইজ) ৫.০০ ৫.০০

৩২৫৭২০৬ স ানী/পািরেতািষক ১৭৯.৪৫ ১৭৯.৪৫
উপেমাটউপেমাট-- পশাগতপশাগত  সবাসবা,,  
স ানীস ানী

১৮৪.৪৫১৮৪.৪৫ ১৮৪.৪৫১৮৪.৪৫

৩২৫৮৩২৫৮ মরামতমরামত  ওও  সংর ণসংর ণ -- -- --
৩২৫৮১০১ মাটরযান মরামত ১৭.৬৫ -- -- -- ১৭.৬৫
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৩২৫৮১০৫ য পািত ও অিফস সর াম ০.০০ -- -- -- ০.০০
উপেমাট- মরামত ও সংর ণ ১৭.৬৫ -- -- -- ১৭.৬৫

উপেমাট-প  ও সবার 
ব বহার

৫৪৬৮.৩০ -- -- -- ৫৪৬৮.৩০

উপেমাটউপেমাট--আবতকআবতক  ব য়ব য় ৬৮৪৮.০০৬৮৪৮.০০ -- -- -- ৬৮৪৮.০০৬৮৪৮.০০

মাটমাট ৬৮৪৮.০০৬৮৪৮.০০ -- -- -- ৬৮৪৮.০০৬৮৪৮.০০

০২।       উপযু  ব য় িবভাজন অ সরণ কের এই অথ ব য় করেত হেব।

আপনার িব ,

১২-৭-২০২০

ভূঁ া মাহা দ রজাউর রহমান িছি িক
িসিনয়র সহকারী ধান

ফান: +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৭
ফ া : +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬

ইেমইল:
planning_sec1@mora.gov.bd

ন র:
১৬.০০.০০০০.০০৭.০৩.০১৮.১৮.১১৯/১(৮)

তািরখ: ২৮ আষাঢ় ১৪২৭
১২ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার
মা সাের নয়): 

১) সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (দঃৃ আঃ যু সিচব, বােজট-০৭)।
২) িবভাগ ধান, কায ম িবভাগ ( ধান)-এর দ র, পিরক না কিমশন, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক (িনিবড় পিরবী ণ ও গেবষণা), পিরবী ণ ও মলূ ায়ন স র-৭, বা বায়ন পিরবী ণ ও
মলূ ায়ন িবভাগ, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) যু - ধান, িশ া অ িবভাগ, পিরক না কিমশন, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) ক  পিরচালক, “মি র িভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম-৫ম পযায় (১ম সংেশািধত)” শীষক

ক , িহ  ধমীয় কল াণ া , ১/আই, পিরবাগ, ঢাকা।
৬) সিচব, িহ ধমীয় কল াণ া , ১/আই, পিরবাগ, ঢাকা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ধম িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৮) অিফস কিপ/মা ার কিপ।

১২-৭-২০২০

ভূঁ া মাহা দ রজাউর রহমান িছি িক
িসিনয়র সহকারী ধান
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