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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.২০.০০৪.২০১৬.৮০ তািরখ: 
১৩ ম ২০১৯

৩০ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় চলিতচলিত   ২০১৮২০১৮--১৯১৯  অথঅথ   বছেররবছেরর   র াজরাজ   ব ােজটবােজট //পিরচালনপিরচালন   য়য়  ব ােজেটবােজেট   হ েতহেত   বরা তবরা ত   অ িয়তঅ িয়ত   অথঅথ
উে ালন বকউে ালন বক  লখ ােতলখােত   া করণা করণ ।।

: সংি  খামার ধানগেণর াব মাতােবক।

    চলিত ২০১৮-১৯ অথ বছের লা উ য়ন বােডর রাজ  বােজট/ পিরচালন য় বােজেটর সাধারণ কায ম হেত িনে া  লা
গেবষণা খামারস েহর অ েল বরা ত অথ হেত িনে র িবভাজন অ যায়ী অ িয়ত অথ উে ালন বক ল খােত নঃ া  করা
হেলা।  

কাডকাড   নংনং িব া িরতিব া িরত   খ াতখ াত
জ গদীশ রজ গদীশ র   ফ ামফ াম সদর রসদর র   ফ ামফ াম বালাঘাট াব ালাঘাট া   ফ ামফ াম

১২২৯৮৬১২২৯৮৬ ১২২৯৮৭১২২৯৮৭ ১২২৯৮৯১২২৯৮৯
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা (কমকতা/ কমচারী) ২৫৬,৫৮০
৩১১১৩২৮ াি  িবেনাদন(কমকতা/কমচারী) ১,৬৭০
৩১১১৩৩২ স ানী ভাতা ২,১০০.০০
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ৬,০৯৪

উ পউ প -- মাটমাট   ভাত ািদঃভাত ািদঃ   ২২,, ১০০১০০ ২৫৮২৫৮,, ২৫০২৫০ ৬৬ ,, ০৯৪০৯৪
কমচ ার ীেদরকমচ ার ীেদর   িতদানঃিতদানঃ ২২,, ১০০১০০ ২৫৮২৫৮,, ২৫০২৫০ ৬৬ ,, ০৯৪০৯৪
পপ   ওও  সবারসবার   বহ ারবহ ার   

৩২১১১০৯ অিনয়িমত/ মৗ মী িমক ৯০০,০০০
৩২১১১২৫ চার ও িব াপণ ৯০০
৩২১১১২৭ বইপ  ও সামিয়কী ৪,০০০
৩২৪১১০২ বদলী য় ৬,৮৫৬
৩২৫৬১০৬ পাশাক/ ইউিনফম ৮৪,৪০০

মাট সরবরাহ ও সবাঃ ৪৪ ,, ৯০০৯০০ ৯৯১৯৯১,, ২৫৬২৫৬ ০০
৩২৩২ মাটমাট   পপ   ওও  সবারসবার   বহ ারঃবহ ারঃ ৭৭ ,, ০০০০০০ ১১,, ২৪৯২৪৯,, ৫০৬৫০৬ ৬৬ ,, ০৯৪০৯৪

৩৮২১১০২ িমকর ৬৫০ ৭১
৩৮২১১০৩ পৗরকর ১৬

মাটমাট   অ াঅ া   য়ঃয়ঃ    ৬৫০৬৫০ ০০ ৮৭৮৭
সবেমাটসবেমাট   য়ঃয়ঃ  ৭৭ ,, ৬৫০৬৫০ ১১,, ২৪৯২৪৯,, ৫০৬৫০৬ ৬৬ ,, ১৮১১৮১

                                          সবেমাট টাঃ ১২,৬৩,৩৩৭/- (বার ল  তষি  হাজার িতনশত সাইি শ) মা ।
চলিত ২০১৮-১৯ অথ বছের কাড নং-১৪৩০৭০৪, লা উ য়ন বােডর লা গেবষণা খামারস েহর অ েল রাজ / পিরচালন য়
কায েমর বােজট হেত এ অথ বরা  দান করা হেয়িছল, যা বাৎসিরক ড়া  িহসােব সম য় হেব।  

১৩-৫-২০ ১৯

িবতরণ :

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

১



১) জলা িহসাব র ণ কমকতা, িদনাজ র/ বা রবান।
২) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, চৗগাছা, যেশার।

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.২০.০০৪.২০১৬.৮০/১(৩) তািরখ: ৩০ বশাখ ১৪২৬
১৩ ম ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কটন এে ানিম , লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজ বধন খামার, জগদীশ র, চৗগাছা, যেশার/ সদর র,
িদনাজ র। 
২) উ তন ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী লা গেবষণা ক , বালাঘাটা, বা রবান।
৩) আইিস  শাখা ধান, লা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), ঢাকা।
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ড. মাঃ ফিরদ উি ন 
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