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াপক:
িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িশ া ম ণালয়, ৪৫ রানা প ন, ঢাকা।

িবষয:় ““জ াহ া ীরনগরজাহ া ীরনগর   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   অিধকতরঅিধকতর   উ য়নউ য়ন” ” শীষকশীষক  অ েমািদতঅ েমািদত   কে রকে র  ( ( কাডকাড
নংনং--২২৪২৬ ৮০০০২২৪২৬ ৮০০০) ) জজ   উ য়নউ য়ন   ব ােজেটবােজেট   ধ ায তধায ত   বরাে রবরাে র   িবভাজনিবভাজন   অ েমাদনঅ েমাদন   সং াসং া ।।

       উপ  ক র জ  বতমান ২০২১-২০২২ অথবছেরর আর.এ.িড.িপ. ত বরা  অ যায়ী উ য়ন বােজেট ম রী
নং-২২ িশ া ম ণালেয়র মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর িহসােবর খাত ১২৫০১-এর আওতায় “জাহা ীরনগর
িব িব ালেয়র অিধকতর উ য়ন” শীষক অ েমািদত কে র অ েল ( কাড নং-২২৪২৬৮০০০) এিডিপেত
বরা ত অেথর িনে া  িবভাজেনর সরকাির অ েমাদন জানােত আিম আিদ  হেয়িছ। রাজ  ও লধন খােতর
িনিদ  য় খাত অ সাের এ িবভাজন আেদশ জাির করা হেলা।
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২। অথ িবভােগর ২০ ন ২০১৮ তািরেখর অিফস ারক নং ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২-৫১৮ এর দ
মতাবেল এ আেদশ জাির করা হেলা। 
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আসমা নাসরীন
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন, আগার াও, ঢাকা।
২) উপাচায, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) উপসিচব, বােজট-২ শাখা, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) ক  পিরচালক, জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র অিধকতর উ য়ন ক , জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৭) সিচব এর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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