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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.৩৯.০০১.১৮.২০ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০১৯

১৪ মাঘ ১৪২৫

িবষয়: অ াে িডেটশনঅ াে িডেটশন  কাউি লকাউি ল  ভুােবভুােব  পিরচালনারপিরচালনার  জজ   চলিতচলিত  ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  অথঅথ  বছেরবছের
১৯১৯,,০০০০,,৫৬৫৬,,৯৪০৯৪০/-/-টাকাটাকা  বােজটবােজট  বরাবরা   সংেগসংেগ।।

সূ : ৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০২.০০২.১৭.৩০৪, তািরখ ২১.১.২০১৯

উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত অ াে িডেটশন কাউি ল ভুােব পিরচালনার জ  চলিত ২০১৮-২০১৯
অথ বছের ১৯,০০,৫৬,৯৪০/-টাকা  বােজট বরা  দােনর িবষেয় িনে া  তথ ািদসহ াব রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
ক) অ ােকিডেটশন কাউি ল সং া  গেজট/আইন/িবিধর িবধানমালা অ েমাদেনর কিপ;
খ) আেলাচ  অ ােকিডেটশন কাউি ল এর অ েল কান পিরচালন কাড দান করা হেয়েছ িকনা;
গ) কাউি েলর অ েল কতিট পদ সজৃন করা হেয়েছ। (জন শাসন ও অথ িবভােগর অ েমাদেনর কিপ)
সজৃনকতৃ পেদ কান জনবল িনেয়াগ দয়া হেয়েছ িকনা, হেয় থাকেল কতজন জনবল িনেয়াগ দয়া হেয়েছ;
ঘ) চলিত ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর জা য়াির-জুন ২০১৯ পয  ০৬ মােসর জক  ধমুা  িনেয়াগকতৃ জনবেলর
বতন ভাতা ও নতম আ ষাি ক ব য় বাবদ কতৃ চািহত (িবভাজেন অথৈনিতক কাড উে খ করেত হেব)

এবং 
ঙ) অ েমািদত অগােনা ােম কিপ।

২৮-১-২০১৯

চয়ারম ান
অ াে িডেটশন কাউি ল, িব ান ও যিু  যা ঘর 
ভবন, আগারগাও, ঢাকা।

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.৩৯.০০১.১৮.২০/১(৩) তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৫
২৭ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,
ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।

১
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িজ াত রহানা 
উপ-সিচব
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