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ারক ন র: ৫৬.০৪.০০০০.০১০.২০.০০১.১৭.১৬৩ তািরখ: 
১৭ ন ২০২১

৩ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় তত   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ   িি   অিধদ েররঅিধদ েরর   জলাজলা   কাযালেয়কাযালেয়  পপ   ওও  সবারসবার   াবহ ারাবহ ার   এরএর  ( (৩২৫৮৩২৫৮))
খ ােতরখ ােতর   িব িভিবিভ   উপখ াতস েহউপখাতস েহ   অথঅথ   বরাবরা   ওও  ম রীম রী  দানদান ।।

অথ ম ণালয়, অথ িবভােগর ০৩/০২/২০০৫ তািরেখর অম/অিব/ :িন-১/িডিপ-১/২০০০-১২ সং ক ারেকর
িনেদশনামেত এবং ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২২/০৮/২০১৯ ি . তািরেখর ৫৬.০০.০০০০.০১৯.১১.০০৬.১৭
-১৩৪ এবং ০৭.০৭.২০১৫ ি ঃ তািরেখর  ৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০০৪.২০১৩-৪৭১; নং ারেকর াপন ও আইিস
অিধদ েরর ৫৬.০৪.০০০০.০০৩.১৯.০০১.১৪ ( অংশ-১ )-১০৬৫; নং ারক  মাতােবক িন  া রকারীর আিথক

মতাবেল িনে  বিণত ছক মাতােবক জলা কাযালেয় অিফসার এবং কমচারীেদর প  ও সবার বহার (৩২৫৮)
খােতর িবিভ  উপখােত অথ বরা  ও ম রী দান করা হেলা।
০২।    এতদসং া  য় ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ েরর চলিত ২০২০-২১ অথ বছেরর জলা কাযালেয়র
 (১২৮০২০৩০০০০০০) এর প  ও সবার াবহার এর (৩২৫৮) খােতর িবিভ  উপখােত বরা ত অথ হেত মটােনা
হেব।
 

  ২০ ২০২০ ২০  - - ২০ ২১২০ ২১   অথ বছ েররঅথ বছ েরর   ব া েজটব া েজট   হ েতহ েত   জলাজলা   ক ায ালেয় রকায ালেয় র   ৩২৫৮৩২৫৮   খ া েত রখ া েত র   িব িভিব িভ   উ পখ া েতউ পখ ােত   ব া েজটব া েজট   িবভাজনঃিবভাজনঃ

মঃমঃ   কায ালয়কায ালয় আসবাবপ  মরামত-৩২৫৮১০২ মাটম াট

১ জলা কাযালয়, বর না -116602 ৫,০০০ ৫০০০

২ জলা কাযালয়, ঝালকা -116605 ৫,০০০ ৫০০০

৩ জলা কাযালয়, প য়াখালী-
11660৬ ৫,০০০ ৫০০০

৪ জলা কাযালয়, ভালা-116604 ৫,০০০ ৫০০০

৫
জলা কাযালয়, বিরশাল-11660৩ ৫,০০০ ৫০০০

৬ জলা কাযালয়, িপেরাজ র-
116607 ৫,০০০ ৫০০০

৭ জলা কাযালয়, ক বাজার-
116613 ৫,০০০ ৫০০০

৮ জলা কাযালয়, াদ র-116610 ৫,০০০ ৫০০০

৯ জলা কাযালয়, া ণবািড়য়া-
116609 ৫,০০০ ৫০০০

১০ জলা কাযালয়, বা রবান-
116608 ৫,০০০ ৫০০০

১১ জলা কাযালয়, ফনী-116614 ৫,০০০ ৫০০০

১



১২ জলা কাযালয়, খাগড়াছিড়-
116615 ৫,০০০ ৫০০০

১৩ জলা কাযালয়, ল ী র-116616 ৫,০০০ ৫০০০

১৪
জলা কাযালয়, চ াম-1166১১ ৫,০০০ ৫০০০

১৫ জলা কাযালয়, নায়াখালী-
1166১৭ ৫,০০০ ৫০০০

১৬ জলা কাযালয়, িম া-1166১২ ৫,০০০ ৫০০০

১৭
জলা কাযালয়, রাঙামা -১১৬৬১৮ ৫,০০০ ৫০০০

১৮ জলা কাযালয়, গাজী র-116621 ৫,০০০ ৫০০০

১৯ জলা কাযালয়, মাদারী র-
116624 ৫,০০০ ৫০০০

২০ জলা কাযালয়, মািনকগ -
116625 ৫,০০০ ৫০০০

২১ জলা কাযালয়, গাপালগ -
1166২২ ৫,০০০ ৫০০০

২২ জলা কাযালয়, ি গ -116626 ৫,০০০ ৫০০০
২৩ জলা কাযালয়, ফ িরদ র-১১৬৬২০ ৫,০০০ ৫০০০
২৪ জলা কাযালয়, ঢাকা-১১৬৬১৯ ৫,০০০ ৫০০০

২৫ জলা কাযালয়, নারায়ণগ -
116627 ৫,০০০ ৫০০০

২৬ জলা কাযালয়, রাজবাড়ী-
116629 ৫,০০০ ৫০০০

২৭ জলা কাযালয়, টা াইল-1166৩১ ৫,০০০ ৫০০০

২৮ জলা কাযালয়, শরীয়ত র-
1166৩০ ৫,০০০ ৫০০০

২৯ জলা কাযালয়, িকেশারগ -
1166২৩ ৫,০০০ ৫০০০

৩০ জলা কাযালয়, নরিসংদী- ১১৬৬২৮ ৫,০০০ ৫০০০

৩১ জলা কাযালয়, বােগরহাট-
116632 ৫,০০০ ৫০০০

৩২ জলা কাযালয়, য়াড া া-
116633 ৫,০০০ ৫০০০

৩৩ জলা কাযালয়, মা ড়া-116638 ৫,০০০ ৫০০০

৩৪ জলা কাযালয়, িঝনাইদাহ-
116635 ৫,০০০ ৫০০০

৩৫ জলা কাযালয়, সাত ীরা-
116641 ৫,০০০ ৫০০০

৩৬ জলা কাযালয়, নড়াইল -11664০ ৫,০০০ ৫০০০
৩৭ জলা কাযালয়, ি য়া-1166৩৭ ৫,০০০ ৫০০০

৩৮ জলা কাযালয়, লনা-1166৩৬ ৫,০০০ ৫০০০
৩৯ জলা কাযালয়, যেশার-1166৩4 ৫,০০০ ৫০০০
৪০ জলা কাযালয়, মেহর র-1166৩৯ ৫,০০০ ৫০০০
৪১ জলা কাযালয়, ন েকানা-1166৪4 ৫,০০০ ৫০০০

৪২ জলা কাযালয়,ময়মনিসংহ-
1166৪৩ ৫,০০০ ৫০০০

৪৩ জলা কাযালয়, জামাল র-
116642 ৫,০০০ ৫০০০

৪৪ জলা কাযালয়, শর র-116645 ৫,০০০ ৫০০০
৪৫ জলা কাযালয়, নােটার-1166৪৯ ৫,০০০ ৫০০০
৪৬ জলা কাযালয়, পাবনা-1166৫১ ৫,০০০ ৫০০০
৪৭ জলা কাযালয়, রাজশাহী-1166৫২ ৫,০০০ ৫০০০

২



৪৮ জলা কাযালয়,চাপাইনবাবগ -
1166৫০ ৫,০০০ ৫০০০

৪৯ জলা কাযালয়, নও া-116648 ৫,০০০ ৫০০০

৫০ জলা কাযালয়, িসরাজগ  -
1166৫৩ ৫,০০০ ৫০০০

৫১ জলা কাযালয়, জয় রহাট-
11664৭ ৫,০০০ ৫০০০

৫২ জলা কাযালয়, ব ড়া-1166৪৬ ৫,০০০ ৫০০০
৫৩ জলা কাযালয়, প গড়-116659 ৫,০০০ ৫০০০

৫৪ জলা কাযালয়, লালমিনরহাট-
116657 ৫,০০০ ৫০০০

৫৫ জলা কাযালয়, রং র-1166০ ৫,০০০ ৫০০০

৫৬ জলা কাযালয়, ঠা র াও-
116661 ৫,০০০ ৫০০০

৫৭ জলা কাযালয়, নীলফামারী-
11665৮ ৫,০০০ ৫০০০

৫৮ জলা কাযালয়, িড় াম-11665৬ ৫,০০০ ৫০০০
৫৯ জলা কাযালয়, গাইবা া-11665৫ ৫,০০০ ৫০০০
৬০ জলা কাযালয়,িদনাজ র-116654 ৫,০০০ ৫০০০
৬১ জলা কাযালয়, িসেলট-11666৫ ৫,০০০ ৫০০০
৬২ জলা কাযালয়, নামগ -11666৪ ৫,০০০ ৫০০০

৬৩ জলা কাযালয়, মৗলভীবাজার-
11666৩ ৫,০০০ ৫০০০

৬৪ জলা কাযালয়, হিবগ -116662 ৫,০০০ ৫০০০

৩২০,০০০ ৩২০০০০
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  স ব েমা টস ব েমা ট ==িত নিত ন   লল   িব শিব শ   হ া জা রহ া জা র   ট া ক াট া ক া   মামা  ।   ।  

০৩। উ  অথ সংি  আয়ন- য়ন কমকতা বরাবর  করা হল। এই অথ সরকাির অথ য় সং া  চিলত আিথক
িবিধ-িবধান অ সরণ বক য় করেত হেব।
০৪  জন ােথ জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

১৮-৬-২০২১

িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার

এ. িব. এম. আরশাদ হােসন
মহাপিরচালক

ফান: +৮৮ ০২-৪১০২৪০৭২
ফ া : +৮৮ ০২-৫৫০০৬৮৮২

ইেমইল: dg@doict.gov.bd

ারক ন র: ৫৬.০৪.০০০০.০১০.২০.০০১.১৭.১৬৩/১(৭) তািরখ: ৩ আষাঢ ়১৪২৮
১৭ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) অিতির  মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।
২) পিরচালক (অথ ও শাসন), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।
৩) জলা শাসক, ........................................ জলা
৪) া ামার ও িডিডও, জলা কাযালয় ................................... জলা ।
৫) সহকারী া ামার ও িডিডও (অিতঃ দািয় া  জলা কাযালয় )........................ জলা।

৩



৬) মহাপিরচালেকর ি গত সহকারী, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, আগার াও, ঢাকা-১২০৭
(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) অিফস নিথ/মা ার ফাইল।

১৮-৬-২০২১
মাঃ িফেরাজ সরকার 

উপ-পিরচালক

৪


