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�ারক ন�র: ৩১.০২.০০০০.০১৭.২০.০০১.২০.৭ তািরখ: 
২২ নেভ�র ২০২১

৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

িবষয়: �িম সং�ার �বােড �র সািভ �স �ম �ডেকােরশনসহ আসবাবপ� �েয়র ১৪,৩৭,৩৫৬/-(�চৗ� ল� সাইি�শ হাজার িতনশত ছা�া�) টাকা ৪১১২৩১৪-

আসবাবপ� উপখাত হেত �া� করণ �সে�।

��: ৩১.০২.০০০০.০১২.৩৮.০০৯.২১-৭৯২, তািরখঃ ২৪-১০-২০২১ ি�:, শাখা-২ (সাধারন ও �সবা) শাখা।
               উপ�� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, গন�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অথ � ম�নালেয়র ০৩/০২/২০০৫ ি�: তািরেখর অম/অিব/�াঃিনঃ-১/

িডিপ-১/২০০০/১৩ নং আেদশ নামার ১০(ক) আইেটেমর �মতাবেল �িম সং�ার �বােড �র আসবাবপ� �েয়র ১৪,৩৭,৩৫৬/-(�চৗ� ল� সাইি�শ হাজার িতনশত চা�া�) টাকা

�িম সং�ার �বাড �, �ধান কায �ালেয়র   ৪১১২৩১৪-আসবাবপ� উপখাত হেত   �ধান �েকৗশলী, গণ�ত� অিধদ�র, গণ�ত� ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা এর IBAS++ �কাড

১৩২০৫০৪১১৮৯৩৩ (িপডি�উ ই/এম িবভাগ, উড কম �শালা ঢাকা) িডিডও আইিড-০২০৯৭৭১-৩২০০৪৫ Executive Engineer, PWD Wood Workshop,

Dhaka এর আসবাবপ�-৪১১২৩১৪ উপখােতর অ��েল �� করা হেলা।  এ িবষেয় পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম আপনােক অ�েরাধ করা হেলা।

উি�িখত �য় চলিত ২০২১-২২ অথ � বছেরর বােজেট িনেমা� ছেক বিণ �ত �কাড হেত সং�লান করা হেব।

�ািত�ািনক �কাড অথ �ৈনিতক �কাড সাম�ী �য়/�সবা �য়/সাহা� ম�রী
১৪৬০৩০১ ৪১১২৩১৪ ৪১১২

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম �য়/আিথ �ক ম�রী জারী করা হেলা।

২২-১১-২০২১

িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার  

িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসােরর কাযালয় 

৭১ �রানা প�ন, ঢাকা

�মাছাঃ �রেবকা �লতানা

িহসাব র�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০২৮১৭০১৫৬

ইেমইল: accountsofficer@lrb.gov.bd

�ারক ন�র: ৩১.০২.০০০০.০১৭.২০.০০১.২০.৭/১(৬) তািরখ: ৭ অ�হায়ণ ১৪২৮

২২ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সদ� (�শাসন), সদ� (�শাসন) এর দ�র, �িম সং�ার �বাড �

 
২) উপ-�িম সং�ার কিমশনার, উপ-�িম সং�ার কিমশনার-১ (�শাসন ও �িশ�ণ) এর দ�র, �িম সং�ার �বাড �

 
৩) সহকারী �িম সং�ার কিমশনার, শাখা-২ (সাধারন ও �সবা), �িম সং�ার �বাড �

 ৪) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� ই/এম কােঠর কারখানা িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
 

৫) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, �িম সং�ার �বাড � (ম�রী আেদশ� ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
 

৬) অিফস কিপ।
 

২২-১১-২০২১
�মাছাঃ �রেবকা �লতানা 

 
িহসাব র�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�)


