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ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডেবস ২০২১ উদ যাপদে মাঠ পয যাদে আইডসটি অডিেপ্তদেে জিলা কায যালদেে (৬৪ টি) বাদিট জেেণ  

তাডলকাাঃ 

ক্রমাঃ জিলা কায যালদেে োম বাদিট বোদ্দ 

1 জিলা কায যালে ,ডকদশােগঞ্জ  ১০,০০০/- 

2 জিলা কায যালে ,গািীপুে  ১০,০০০/- 

3 জিলা কায যালে ,জগাপালগঞ্জ  ১০,০০০/- 

4 জিলা কায যালে ,টাঙ্গাইল  ১০,০০০/- 

5 জিলা কায যালে ,ঢাকা ১০,০০০/- 

6 জিলা কায যালে ,েেডসাংেী  ১০,০০০/- 

7 জিলা কায যালে ,োোেণগঞ্জ  ১০,০০০/- 

8 জিলা কায যালে ,ফডেেপুে  ১০,০০০/- 

9 জিলা কায যালে ,মাোেীপুে  ১০,০০০/- 

10 জিলা কায যালে ,মাডেকগঞ্জ  ১০,০০০/- 

11 জিলা কায যালে ,মুডিগঞ্জ  ১০,০০০/- 

12 জিলা কায যালে ,োিবাড়ী  ১০,০০০/- 

13 জিলা কায যালে ,শেীযত়পুে  ১০,০০০/- 

14 জিলা কায যালে ,কক্সবািাে  ১০,০০০/- 

15 জিলা কায যালে ,কুডমল্লা  ১০,০০০/- 

16 জিলা কায যালে ,খাগড়াছডড়  ১০,০০০/- 

17 জিলা কায যালে ,চট্টগ্রাম  ১০,০০০/- 

18 জিলা কায যালে ,চাঁেপুে  ১০,০০০/- 

19 জিলা কায যালে ,জোযা়খালী  ১০,০০০/- 

20 জিলা কায যালে ,জফেী  ১০,০০০/- 

21 জিলা কায যালে ,বান্দেবাে  ১০,০০০/- 

22 জিলা কায যালে ,ব্রাহ্মণবাডি়য়া  ১০,০০০/- 

23 জিলা কায যালে ,োঙ্গামাটি  ১০,০০০/- 

24 জিলা কায যালে ,লক্ষ্মীপুে ১০,০০০/- 

25 জিলা কায যালে ,কুডিো  ১০,০০০/- 

26 জিলা কায যালে ,খুলো  ১০,০০০/- 

27 জিলা কায যালে ,চুোিাঙ্গা  ১০,০০০/- 

28 জিলা কায যালে ,ডিোইেহ  ১০,০০০/- 

29 জিলা কায যালে ,েি়াইল  ১০,০০০/- 

30 জিলা কায যালে ,বাদগেহাট  ১০,০০০/- 

31 জিলা কায যালে ,মাগুো  ১০,০০০/- 

32 জিলা কায যালে ,জমদহেপুে  ১০,০০০/- 

33 জিলা কায যালে ,যদশাে  ১০,০০০/- 

34 জিলা কায যালে ,সাতক্ষীো  ১০,০০০/- 
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35 জিলা কায যালে ,চাঁপাইেবাবগঞ্জ  ১০,০০০/- 

36 জিলা কায যালে ,িেপুেহাট  ১০,০০০/- 

37 জিলা কায যালে ,েওগাঁ  ১০,০০০/- 

38 জিলা কায যালে ,োদটাে  ১০,০০০/- 

39 জিলা কায যালে ,পাবো  ১০,০০০/- 

40 জিলা কায যালে ,বগুড়া  ১০,০০০/- 

41 জিলা কায যালে ,োিশাহী  ১০,০০০/- 

42 জিলা কায যালে ,ডসোিগঞ্জ  ১০,০০০/- 

43 জিলা কায যালে ,িালকাঠি  ১০,০০০/- 

44 জিলা কায যালে ,পটুোখালী  ১০,০০০/- 

45 জিলা কায যালে ,ডপদোিপুে  ১০,০০০/- 

46 জিলা কায যালে ,বেগুো  ১০,০০০/- 

47 জিলা কায যালে ,বডেশাল  ১০,০০০/- 

48 জিলা কায যালে ,জ ালা  ১০,০০০/- 

49 জিলা কায যালে ,কুডড়গ্রাম  ১০,০০০/- 

50 জিলা কায যালে ,গাইবান্ধা  ১০,০০০/- 

51 জিলা কায যালে ,ঠাকুেগাঁও  ১০,০০০/- 

52 জিলা কায যালে ,ডেোিপুে  ১০,০০০/- 

53 জিলা কায যালে ,েীলফামােী  ১০,০০০/- 

54 জিলা কায যালে ,পঞ্চগি়  ১০,০০০/- 

55 জিলা কায যালে ,োংপুে  ১০,০০০/- 

56 জিলা কায যালে ,লালমডেেহাট  ১০,০০০/- 

57 জিলা কায যালে ,জমৌল ীবািাে  ১০,০০০/- 

58 জিলা কায যালে ,ডসদলট  ১০,০০০/- 

59 জিলা কায যালে ,সুোমগঞ্জ  ১০,০০০/- 

60 জিলা কায যালে ,হডবগঞ্জ  ১০,০০০/- 

61 জিলা কায যালে ,িামালপুে  ১০,০০০/- 

62 জিলা কায যালে ,জেত্রদকাণা  ১০,০০০/- 

63 জিলা কায যালে ,মেমেডসাংহ  ১০,০০০/- 

64 জিলা কায যালে ,জশেপুে  ১০,০০০/- 

  

সব যদমাট  

(কথাোঃ ছে লক্ষ চডল্লশ হািাে টাকা মাত্র) ৬,৪০,০০০/- 

 


