
   

D:\Relief Allocation\                                  \“            ”.doc 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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  স্মারক নাং ৫১.০১.০০০০.০১৫.৩৪.০০২.১৮.৫০৬                                                                                    তাধরখ: ১৭-০৬-২০২০ ধি.      : ১৭/০৬/২০২০ ধি.   
 

ধবষয়ঃ    ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদর “ভূধম উন্নয়ন কর” পধরদশাদির  ধনধমত্ত অর্ য বরাদ্দ । 

 
 

         উপর্য যক্ত ধবষদয় জানাদনা ্াদে য্, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর কর্তযক যমাহাদজর পুনব যাসদন 

অধিগ্রহনকৃত/ক্রয়কৃত জধমর ভূধম উন্নয়ন কর বাবে চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদর বাদজদে সাংস্থানকৃত অর্ য হদত যজলা প্রশাসক,       এর 

অনুকূদল ১২,০৭০/-(বার হাজার সত্তর) োকা বরাদ্দ প্রোন করা হদলাঃ 
 

০২।     যজলা প্রশাসক, চাঁেপুর বরাদ্দকৃত অর্ য প্রচধলত ধবধি ধবিান অনুসরন পূব যক ভূধম উন্নয়ন কর বাবে ব্যয় করতঃ অব্যধয়ত অর্ য আগামী ৩০ 

জুন ২০২০ তাধরদখর মদে সরকারী যকাষাগাদর জমা ধেদবন। চলধত অর্ য বছদরর ব্যয় ধববরণী পরবতী অর্ য বছদরর চাধহোর সাদর্ আবধিকভাদব 

সাংর্যক্ত করদত হদব। ধনরীক্ষার জন্য ্র্া্র্ ধহসাব/নধর্পত্র তাঁর কা্ যালদয় সাংরক্ষণ করদত হদব। 
 

০৩। বরাদ্দকৃত অর্ য চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদরর দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অিীন যজলা ত্রাণ কা্ যালদয়র ১৪৯০২০২-

০০০০০০-৩৮২১১০২ ভূধমকর উপ-খাত হদত ধনব যাহ করা হদব।   
 

 

 

০৪। যজলা প্রশাসক, চাঁেপুর বরাদ্দকৃত অর্ য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র ২২/৯/২০১১ ধিঃ এর ৫১.০২১.০১৮.৪১০.০০.০০১. 

(জমাজধম).২০১১-৬৩৩(১৩৭) নাং স্মারদক গঠিত কধমটির মােদম ভূধম উন্নয়ন কর এর সঠিকতা ্াঁচাই পূব যক উপ-বরাদ্দ/ব্যয় করদবন। য্ সমস্ত 

অধিগ্রহনকৃত জধমর মূল্য মাধলক পক্ষদক পধরদশাি করা হদয়দছ ও যগদজেভূক্ত হদয়দছ যস সমস্ত সম্পধত্তর ভূধম উন্নয়ন কর সহকারী কধমশনার 

(ভূধম) এর চাধহোর যপ্রধক্ষদত পধরদশাি করদত হদব। 
 

০৫। এদত ্র্া্র্ কর্তযপদক্ষর অনুদমােন রদয়দছ। 
 

 

 

 

 

 

 

যজলা প্রশাসক, 

চাঁেপুর 

 

(যমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (ত্রাণ) 

যফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

E-mail: islameftekharul@yahoo.com  
 

স্মারক নাং ৫১.০১.০০০০.০১৫.৩৪.০০২.১৮.৫০৬       : ১৭/০৬/২০২০ ধি.       
 

অনুধলধপ সেয় জ্ঞাতাদর্ য/প্রদয়জনীয় কা্ যাদর্ যঃ- 
 

১।          ধসধনয়র সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা ।  

২।      ধবভাগীয় কধমশনার, চট্টগ্রাম ধবভাগ । 

৩।          উপসধচব (বাদজে), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

৪। সহকারী ভূধম সাংস্কার কধমশনার-৬, ভূধম সাংস্কার যবার্ য, ১৪১-১৪৩ মধতধিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

৫। প্রিান ধহসাব রক্ষণ কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ১৬,আঃ গধন যরার্, খাদ্য ভবন, ঢাকা। তাদেঁ সাংধিষ্ট যজলা ধহসাব 

রক্ষণ কম যকতযার অনুকূদল বরাদ্দকৃত অর্ য উদত্তালদনর ক্ষমতাপত্র জারীর জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

৬।          উপপধরচালক (বাদজে/ধহসাব) দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা । তাদেঁ (ibas++ এ অর্ য যপ্ররণ ধনধিত করদণ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা  

      গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হদলা)। 

৭।          যজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা,          

৮।          কধম্পউোর যপ্রাগ্রামার, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা।      

৯।          যজলা ধহসাব রক্ষণ কম যকতযা,        

১০।         মহাপধরচালক মদহােদয়র ব্যধক্তগত সহকারী, অত্র অধিেপ্তর, ঢাকা (মহাপধরচালক মদহােদয়র সেয় অবগধতর জন্য)। 

      

 

  

    

(র্. যমাঃ হাধবব উল্লাহ ব বাহার) 

(উপসধচব) 

উপপধরচালক (ত্রাণ-১) 
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