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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.২০.০৮১.১৭.২৫ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০১৯

২২ মাঘ ১৪২৫

িবষয:় ২০১৮২০১৮--১৯১৯  অথঅথ   বছেররবছেরর   অ য়নঅ য়ন   র াজরাজ   ব ােজেটবােজেট   র াজশাহ ীর াজশাহ ী  ওয়াস ারওয়াস ার   বরা তবরা ত   িবভাজনিবভাজন   অ যায়ীঅ যায়ী
৩য়৩য়  িকি রিকি র   অথঅথ   ছাড়করণছাড়করণ ।।

: রাজশাহী ওয়াসার ারক নং-৪৬.১৮.৮১০০.০০৩.০০.৩০.১৮-৩৪, তািরখ-১৬/০১/২০১৯।

        ানীয় সরকার িবভােগর ২১/১০/২০১৮ তািরেখর ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.২০.০৮১.১৭-২৬৪নং সরকাির আেদেশ অ েমািদত আবতক
অ দান খােতর বরা ত িবভাজন অ যািয় রাজশাহী ওয়াসার অ েল ২০১৮-১৯ অথ বছের িন বিণত শত সােপে  ৩য় িকি র সবেমাট
০৬(ছয়) কা  টাকা ছােড়র সরকাির অ েমাদন িনেদশ েম াপন করিছঃ

অথৈনিতক প/ কাড িববরণ মাট টাকা
৩৬৩১১০১ বতন বাবদ সহায়তা ৫৫,৩৭,০০০.০০
৩৬৩১১০২ ভাতািদ বাবদ সহায়তা ৫৬,৯৫,২৫০.০০
৩৬৩১১০৩ প  ও সবা বাবদ সহায়তা ৪,৫১,৫৩,৫০০.০০
৩৬৩১১০৭ িবেশষ অ দান ২,০৭,৫০০.০০
৩৬৩১১৯৯ অ া  অ দান ৩৪,০৬,৭৫০.০০

৩য় িকি েত অব  সবেমাট ৬,০০,০০,০০০.০০(ছয় কা  টাকা)

১। এ য় ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বােজেটর ১৩৭০৫-১৩৩০০১৯০০-৩৬৩১ কাড  আবতক অ দান খাত হেত িমটােনা হেব;
২। এ িবভাগ ক ক িত া িরত িবেলর মা েম এ অথ ওয়াসার পে  রাজশাহী ওয়াসার ব াপনা পিরচালক উে ালন করেবন;
৩। িবভাজন অথ েয়র ে  ভিব েত কান অিনয়ম হেল সংি  িবল পিরেশাধকারী ক প  দায়ী থাকেবন। অ েমািদত িবভাজেনর
এক খােতর টাকা অ  খােত য় করা যােব না;
৪। ছাড় ত অথ েয়র ে  িপিপআর-২০০৮ অ সরণসহ যাবতীয় আিথক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পিরপালন করেত হেব;
৫। ছাড় ত অেথর অ িয়ত অথ (যিদ থােক) ৩০ ন, ২০১৯ এর মে  সমপণ করেত হেব;
৬। পরবত  অথ অব ি র সময় িব ািরত য় িববরণী দািখল করেত হেব।

১৮-২-২০ ১৯

ধান িহসাব র ণ কমকতা, ানীয় সরকার িবভাগ, িহসাব 
ভবন (৫ম তলা, গট নং-৪), স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

মাহা দ সাম ল হক
উপসিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, বােজট-১১ শাখা, অথ িবভাগ

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.২০.০৮১.১৭.২৫/১ তািরখ: ২২ মাঘ ১৪২৫
০৪ ফ যা়ির ২০১৯
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, অথ িবভাগ
২) ব াপনা পিরচালক, রাজশাহী পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প
৩) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, রাজশাহী।
৪) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সংি  নিথ।

১৮-২-২০ ১৯

মাহা দ সাম ল হক 
উপসিচব
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