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৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

২২ নভেম্বর ২০২১
ভূমি সংস্কার বোর্ডের সার্ভিস রুম ডেকোরেশনসহ আসবাবপত্র ক্রয়ের ১৪,৩৭,৩৫৬/-(চৌদ্দ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার তিনশত ছাপ্পান্ন) টাকা ৪১১২৩১৪আসবাবপত্র উপখাত হতে ন্যাস্ত করণ প্রসঙ্গে।
৩১.০২.০০০০.০১২.৩৮.০০৯.২১-৭৯২, তারিখঃ ২৪-১০-২০২১ খ্রি:, শাখা-২ (সাধারন ও সেবা) শাখা।

উপযুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের ০৩/০২/২০০৫ খ্রি: তারিখের অম/অবি/ব্যাঃনিঃ-১/
ডিপি-১/২০০০/১৩ নং আদেশ নামার ১০(ক) আইটেমের ক্ষমতাবলে ভূমি সংস্কার বোর্ডের আসবাবপত্র ক্রয়ের ১৪,৩৭,৩৫৬/-(চৌদ্দ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার তিনশত চাপ্পান্ন) টাকা
ভূমি সংস্কার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ের ৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র উপখাত হতে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, গণপূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর IBAS++ কোড
১৩২০৫০৪১১৮৯৩৩ (পিডব্লিউ ই/এম বিভাগ, উড কর্মশালা ঢাকা) ডিডিও আইডি-০২০৯৭৭১-৩২০০৪৫ Executive Engineer, PWD Wood Workshop,
Dhaka এর আসবাবপত্র-৪১১২৩১৪ উপখাতের অনুকূলে ন্যস্ত করা হলো। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে আপনাকে অনুরোধ করা হলো।
উল্লিখিত ব্যয় চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে নিমোক্ত ছকে বর্ণিত কোড হতে সংকুলান করা হবে।
প্রাতিষ্ঠানিক কোড
অর্থনৈতিক কোড
১৪৬০৩০১
৪১১২৩১৪

সামগ্রী ক্রয়/সেবা ক্রয়/সাহায্য মঞ্জুরী
৪১১২

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয়/আর্থিক মঞ্জুরী জারী করা হলো।

চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কাযালয়
৭১ পুরানা পল্টন, ঢাকা

২২-১১-২০২১
মোছাঃ রেবেকা সুলতানা
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: +৮৮০২৮১৭০১৫৬
ইমেইল: accountsofficer@lrb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.০২.০০০০.০১৭.২০.০০১.২০.৭/১(৬)

তারিখ:

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সদস্য (প্রশাসন), সদস্য (প্রশাসন) এর দপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড
২) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-১ (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) এর দপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড
৩) সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার, শাখা-২ (সাধারন ও সেবা), ভূমি সংস্কার বোর্ড
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, ভূমি সংস্কার বোর্ড (মঞ্জুরী আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৬) অফিস কপি।
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