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শেখ রাসেল দিবে ২০২১ উদ যাপসে মাঠ পযযাসে আইদেটি অদিিপ্তসরর শেলা কাযযালসের (৬৪ টি) বাসেট শেরণ 

তাদলকাাঃ 

ক্রমঃ জেলা কার্ যালয়ের নাম বায়েট বরাদ্দ 

1 জেলা কার্ যালে ,ককয় ারগঞ্জ  ১০,০০০/- 

2 জেলা কার্ যালে ,গােীপুর  ১০,০০০/- 

3 জেলা কার্ যালে ,জগাপালগঞ্জ  ১০,০০০/- 

4 জেলা কার্ যালে ,টাঙ্গাইল  ১০,০০০/- 

5 জেলা কার্ যালে ,ঢাকা ১০,০০০/- 

6 জেলা কার্ যালে ,নরক িংদী  ১০,০০০/- 

7 জেলা কার্ যালে ,নারােণগঞ্জ  ১০,০০০/- 

8 জেলা কার্ যালে ,ফকরদপুর  ১০,০০০/- 

9 জেলা কার্ যালে ,মাদারীপুর  ১০,০০০/- 

10 জেলা কার্ যালে ,মাকনকগঞ্জ  ১০,০০০/- 

11 জেলা কার্ যালে ,মুকিগঞ্জ  ১০,০০০/- 

12 জেলা কার্ যালে ,রােবাড়ী  ১০,০০০/- 

13 জেলা কার্ যালে , রীর্ত়পুর  ১০,০০০/- 

14 জেলা কার্ যালে ,কক্সবাোর  ১০,০০০/- 

15 জেলা কার্ যালে ,কুকমল্লা  ১০,০০০/- 

16 জেলা কার্ যালে ,খাগড়াছকড়  ১০,০০০/- 

17 জেলা কার্ যালে ,চট্টগ্রাম  ১০,০০০/- 

18 জেলা কার্ যালে ,চাঁদপুর  ১০,০০০/- 

19 জেলা কার্ যালে ,জনার্া়খালী  ১০,০০০/- 

20 জেলা কার্ যালে ,জফনী  ১০,০০০/- 

21 জেলা কার্ যালে ,বান্দরবান  ১০,০০০/- 

22 জেলা কার্ যালে ,ব্রাহ্মণবাক র়়্া  ১০,০০০/- 

23 জেলা কার্ যালে ,রাঙ্গামাটি  ১০,০০০/- 

24 জেলা কার্ যালে ,লক্ষ্মীপুর ১০,০০০/- 

25 জেলা কার্ যালে ,কুকিো  ১০,০০০/- 

26 জেলা কার্ যালে ,খুলনা  ১০,০০০/- 

27 জেলা কার্ যালে ,চুো াঙ্গা  ১০,০০০/- 

28 জেলা কার্ যালে ,কিনাইদহ  ১০,০০০/- 

29 জেলা কার্ যালে ,ন ়াইল  ১০,০০০/- 

30 জেলা কার্ যালে ,বায়গরহাট  ১০,০০০/- 

31 জেলা কার্ যালে ,মাগুরা  ১০,০০০/- 

32 জেলা কার্ যালে ,জময়হরপুর  ১০,০০০/- 

33 জেলা কার্ যালে ,র্য় ার  ১০,০০০/- 

34 জেলা কার্ যালে , াতক্ষীরা  ১০,০০০/- 

35 জেলা কার্ যালে ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ  ১০,০০০/- 

36 জেলা কার্ যালে ,েেপুরহাট  ১০,০০০/- 

37 জেলা কার্ যালে ,নওগাঁ  ১০,০০০/- 
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38 জেলা কার্ যালে ,নায়টার  ১০,০০০/- 

39 জেলা কার্ যালে ,পাবনা  ১০,০০০/- 

40 জেলা কার্ যালে ,বগুড়া  ১০,০০০/- 

41 জেলা কার্ যালে ,রাে াহী  ১০,০০০/- 

42 জেলা কার্ যালে ,ক রােগঞ্জ  ১০,০০০/- 

43 জেলা কার্ যালে ,িালকাঠি  ১০,০০০/- 

44 জেলা কার্ যালে ,পটুোখালী  ১০,০০০/- 

45 জেলা কার্ যালে ,কপয়রােপুর  ১০,০০০/- 

46 জেলা কার্ যালে ,বরগুনা  ১০,০০০/- 

47 জেলা কার্ যালে ,বকর াল  ১০,০০০/- 

48 জেলা কার্ যালে ,জ ালা  ১০,০০০/- 

49 জেলা কার্ যালে ,কুকড়গ্রাম  ১০,০০০/- 

50 জেলা কার্ যালে ,গাইবান্ধা  ১০,০০০/- 

51 জেলা কার্ যালে ,ঠাকুরগাঁও  ১০,০০০/- 

52 জেলা কার্ যালে ,কদনােপুর  ১০,০০০/- 

53 জেলা কার্ যালে ,নীলফামারী  ১০,০০০/- 

54 জেলা কার্ যালে ,পঞ্চগ  ় ১০,০০০/- 

55 জেলা কার্ যালে ,রিংপুর  ১০,০০০/- 

56 জেলা কার্ যালে ,লালমকনরহাট  ১০,০০০/- 

57 জেলা কার্ যালে ,জমৌল ীবাোর  ১০,০০০/- 

58 জেলা কার্ যালে ,ক য়লট  ১০,০০০/- 

59 জেলা কার্ যালে ,সুনামগঞ্জ  ১০,০০০/- 

60 জেলা কার্ যালে ,হকবগঞ্জ  ১০,০০০/- 

61 জেলা কার্ যালে ,োমালপুর  ১০,০০০/- 

62 জেলা কার্ যালে ,জনত্রয়কাণা  ১০,০০০/- 

63 জেলা কার্ যালে ,মেমনক িংহ  ১০,০০০/- 

64 জেলা কার্ যালে ,জ রপুর  ১০,০০০/- 

  জমাট (কথােঃ ছে লক্ষ চকল্ল  হাোর টাকা মাত্র) ৬,৪০,০০০/- 

 


