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সপ্ররক :  বশবরন আখতার 

বসবনয়র সহকারী প্রধান 
 

প্রাপক : প্রধান বহসাব রক্ষণ কম মকতমা, 

 সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বসবজএ ভবন, সসগুনবাবগচা, ঢাকা। 
 

ববষয় : ‘‘নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম মাণ (দকাড নাং-22৪302800)’’ শীষ মক প্রকদল্পর অনুকূদল ২০১9-২০20 অর্ মবছদরর 

সাংদশাবধত এবডবপদত বরাদ্দকৃত 40.00 লক্ষ টাকা 1ম-4র্ ম বকবি বাবে একদে ছাড় ও ব্যদয়র সম্মবত প্রোন। 

 

মদহােয়, 

আবম এ মদম ম আবেষ্ট হদয় ‘‘নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম মাণ (দকাড নাং-22৪302800)’’ শীষ মক প্রকদল্পর অনুকূদল 

২০১9-২০20 অর্ মবছদরর সাংদশাবধত এবডবপদত বরাদ্দকৃত 40.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন 20.00 লক্ষ এবাং রাজস্ব 20.00 লক্ষ টাকা) 

১ম-৪র্ ম বকবি বাবে একদে ছাদড় বনম্নববণ মত শদতম এবাং ছাড়কৃত অর্ ম হদত (বনদম্ন ছদক ববভাজন সমাতাদবক) ব্যাদয়র সরকাবর মঞ্জুবর 

জ্ঞাপন করবছ: 
 

অর্ থনৈতিক ককোড ও তিভোজৈ টোকোর পতরমোণ (লক্ষ টোকো) 

3111101-মূল কিিৈ (অতিসোর) 3.84 

3111306-তিক্ষো ভোিো 0.06 

3111310-িোড়ী ভোড়ো ভোিো 1.92 

3111311-তিতকৎসো ভোিো 0.09 

3111312-কমোিোইল/সসল কিোৈ ভোিো 0.06 

3111313-আিোতসক কটতলসিোৈ ৈগদোয়ৈ 0.15 

3111325-উৎসি ভোিো 0.64 

3111332-সম্মোৈী ভোিো 0.08 

3111335-বিিোখী ভোিো 0.13 

উপ-কমোট = 6.97 

3211102-পতরষ্কোর পতরচ্ছন্নিো 0.10 

3211117-ইন্টোরসৈট 0.06 

3211120-কটতলসিোৈ 0.01 

3211125-প্রিোর ও তিজ্ঞোপৈ ব্যয় 0.80 

3211131-আউটসসোতস থিং 0.29 

3221105-কটতটিং তি 5.67 

3255101-কতিউটোর সোমগ্রী 0.25 

3255102-মুদ্রণ ও িোধাঁই 0.25 

3255104-তসল ও টোম 0.10 

3255105-অন্যোন্য মতৈহোরী 0.50 

3258140-কমোটরযোৈ রক্ষণোসিক্ষণ ভোিো 3.00 

উপ-কমোট = 11.03 

সি থসমোট = 18.00 লক্ষ টোকো 

 

িিথোিলী  

 

১। এ ব্যয় ২০১9-20 অর্ মবছদরর উন্নয়ন বাদজদটর মঞ্জুবর নাং-58 বহসাদবর খাত 161-1610201-224302800 হদত বহন 

করদত হদব; 

                                                                                                                            (অ: পৃ: দ্র:)  



পূি থ পৃষ্ঠোর পর 

 

২। ছাড়কৃত অর্ ম ব্যদয়র সক্ষদে Public Procurement Act 2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুসরণসহ 

যাবতীয় আবর্ মক বববধববধান যর্াযর্ভাদব প্রবতপালন করদত হদব; 

৩। অনুদমাবেত বডবপবপ ববহর্ভ মত সকান অাংদগ এ অর্ ম ব্যয় করা যাদব না; 

৪। ছাড়কৃত অর্ ম ব্যদয়র সক্ষদে ভববষ্যদত সকান অবনয়ম হদল সাংবিষ্ট ববল পবরদশাধকারী কর্তমপক্ষ োয়ী র্াকদবন; 

৫। অব্যবয়ত অর্ ম (যবে র্াদক) ৩০ জুন ২০20 বি: তাবরদখর মদে সমপ মণ করদত হদব;  

৬। এদত অর্ ম ববভাদগর 2৪ জুন 20২০ বি: তাবরদখর 07.106.014.73৫1.00৪.201৮-2০8নাং স্মারদক সম্মবত রদয়দছ। 

 

 

    

         ২৫.০৬.২০২০ 
 

(বশবরন আখতার) 

বসবনয়র সহকারী প্রধান 

স ানঃ ৯৫6৫৫75 

 

নাং-58.০0.০০০০.094.০2.০05.20-102(৫)                                                                   তাবরখ: 2৫/০৬/২০২০ বি:  

 

সেয় অবগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা  গ্রহদণর জন্য অনুবলবপ সপ্ররণ করা হদলা (জজষ্ঠ্যতার ক্রমানুসাদর নয়): 
 

১। সবচব, অর্ ম ববভাগ, অর্ ম মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা (দঃ আঃ- বসবনয়র সহকারী সবচব, বাদজট অবধশাখা-৬)। 

২। কারা মহাপবরেশ মক, কারা অবধেপ্তর, বকবশবাজার, ঢাকা। 

৩। প্রকল্প পবরচালক, ‘‘নরবসাংেী সজলা কারাগার বনম মাণ’’  শীষ মক প্রকল্প, কারা অবধেপ্তর, বকবশবাজার, ঢাকা। 

৪। সবচব মদহােদয়র একান্ত সবচব, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৫। সপ্রাগ্রামার, আইবসটি সসল, সুরক্ষা সসবা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

 

 

    

        25.06.2020 

(বশবরন আখতার) 

বসবনয়র সহকারী প্রধান 

 


