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�ারক ন�র: ৩১.০২.০০০০.০১৪.২৬.০০২.২১.১৯ তািরখ: 

১০ জা�য়াির ২০২২

২৬ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: সহকারী কিমশনার (�িম),বােগরহাট সদর, বােগরহাট এর অ��েল সরবরাহ�ত ডাবল �কিবন িপকআেপর ০৪� চাকা �েয়র জ� বরা�

ছােড়র �শাসিনক অ�েমাদন �দান �সে�।

      উপেরা� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, সহকারী কিমশনার (�িম), বােগরহাট সদর, বােগরহাট আেবদন �মাতােবক তার দ�ের �ব�ত

সরকারী ডাবল �কিবন িপকআপ� িনয়িমত পিরদ �শন কায ��ম, �া�মাণ আদালত পিরচালনা এবং আইন-��লা র�ােথ � �ব�ত হেয় আসেছ। অত�ািধক

�বহাের চাকা�েলা �য়�া� হেয় �বহােরর অ�পেযাগী হেয় পেড়েছ। এ�েণ, গাড়ী� সচল রাখার জ� ০৪� চাকা সংেযাজন করা অতীব �েয়াজন। ন�ন

চাকা �য় বাবদ ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকা অথ � বরা� �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ। 

              ২। ইেতামে�,  চলিত ২০২১-২২ অথ � বছের গাড়ী�র বাৎসিরক র�ণােব�ণ �য় বাবদ “৩২৫৮১০১- �মাটরযান” খাত হেত  ২০,০০০/-

(িবশ হাজার) টাকা বরা� �দান করা হেয়েছ। গাড়ী� ০২-১০-২০১৯ তািরেখ �িম ম�ণালয় হেত সরবারহ করা হয়। ইেতা�েব � গাড়ী�র এ ধরেনর সং�ার

কাজ করা হয়িন।

          ৩। চলিত ২০২১-২০২২ অথ � বছের ছাড়�ত ও �ন.চািহত বােজট বরাে�র পিরমান (২০,০০০/- + ৮০,০০০/-)=  ১,০০,০০০/- (এক ল� দশ

হাজার) টাকা যা ৭৫,০০০/- টাকার উে�� িবধায় �ন.চািহত ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকা/ বােজট ছােড়র ��ে� �িম ম�ণালেয়র অ�েমাদন �েয়াজন।

               ৪। এমতাব�ায়, সহকারী কিমশনার (�িম), বােগরহাট সদর, বােগরহাট  এর ডাবল �কিবন িপকআপ গাড়ীর ০৪� ন�ন চাকা �েয়র খরচ বাবদ

৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকা �েয়র �শাসিনক অ�েমাদন �দােনর জ� িনেদ �শ�েম  অ�েরাধ করা হল।
 

সং�ি�: ০৬ (ছয়) ফদ �। (337/potrojariAttachmentRef/2457/0/2289)

সং�ি�: ০২ (�ই) ফদ �। (339/potrojariAttachmentRef/2457/0/2289)

১০-১-২০২২

সিচব 

�িম ম�ণালয়

�মাছাঃ �রেবকা �লতানা

সহকারী �িম সং�ার কিমশনার (অিতির� দািয়�)

�ফান: ৮১৭০১৫৫

ইেমইল: alrc4@lrb.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ �শাসন-২, �িম ম�ণালয়

�ারক ন�র: ৩১.০২.০০০০.০১৪.২৬.০০২.২১.১৯/১ তািরখ: ২৬ �পৗষ ১৪২৮

১০ জা�য়াির ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, বােগরহাট
 

২) উপ-�িম সং�ার কিমশনার, �লনা িবভাগ, �লনা

৩) �চয়ার�ান এর একা� সিচব (অিতির� দািয়�), �চয়ার�ন এর দ�র, �িম সং�ার �বাড �
 

https://lrb.nothi.gov.bd/337/potrojariAttachmentRef/2457/0/2289
https://lrb.nothi.gov.bd/339/potrojariAttachmentRef/2457/0/2289


৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, বােগরহাট সদর

৫) সহকারী কিমশনার (�িম), সহকারী কিমশনার (�িম) এর দ�র, উপেজলা �িম অিফস, বােগরহাট সদর, বােগরহাট
 

৬) সহকারী ��া�ামার, আইিস� �সল, �িম সং�ার �বাড �
 

১০-১-২০২২

�মাছাঃ �রেবকা �লতানা 

সহকারী �িম সং�ার কিমশনার (অিতির� দািয়�)


