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৬ কািতক ১৪২৫

াপক:
ধান িহসাবর ণ কমকতা,িশ া ম ণালয়, ঢাকা ।

িবষয়: ২০১৮২০১৮--১৯১৯  অথবছেররঅথবছেরর  পিরচালনপিরচালন  বােজেটবােজেট  ঢাকাঢাকা  লুলু  অবঅব  ইকেনািমকসইকেনািমকস–এরএর  অ েলঅ েল  বরা কতৃবরা কতৃ
অথঅথ  হেতহেত  ২য়২য়  িকি রিকি র  অথঅথ  ছাড়ছাড়  স িকতস িকত।।

অথৈনিতক 
কাড

ব েয়র িব ািরত িববরণ ২০১৮-১৯ অথবছের বরা কতৃ 
অেথর িবভাজন

 ২য় িকি েত ছাড়েযাগ  
অেথর পিরমাণ

৩৬৩১- আবতক অ দান
৩৬৩১১০১৩৬৩১১০১-- বতনবতন  বাবদবাবদ  সহায়তাসহায়তা
৩১১১১০১ মলূ বতন (কমকতােদর বতন) ১,৭০,০০,০০০/- ৪২,৫০,০০০/-
৩১১১২০১ মলূ বতন (কমচািরেদর বতন) ১১,০০,০০০/- ২,৭৫,০০০/-

উপেমাটউপেমাট== ১১,,৮১৮১,,০০০০,,০০০০০০/-/- ৪৫৪৫,,২৫২৫,,০০০০০০/-/-
৩৬৩১১০২৩৬৩১১০২ ভাতািদভাতািদ  বাবদবাবদ  সহায়তাসহায়তা
৩১১১৩১০ বাড়ী ভাড়া ভাতা ৭০,০০,০০০/- ১৭,৫০,০০০/-
৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ১০,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/-
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ২০,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/-
৩১১১৩২৬ মণ ভাতা ১০,০০,০০০/- ২,৫০,০০০/-
৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা ১,০০,০০০/- ২৫,০০০/-

উপেমাটউপেমাট== ১১,,১১১১,,০০০০,,০০০০০০/-/- ২৭২৭,,৭৫৭৫,,০০০০০০/-/-
৩৬৩১১০৭৩৬৩১১০৭ িবেশষিবেশষ  অ দানঅ দান
৪১১২২০২ কি উটার এবং আ ষি ক ৪,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-
৪১১২৩১৪ আসবাবপ ৪,০০,০০০/- ১,০০,০০০/-

জনাব / মেহাদয়,

উপযু  িবষেয়র বরােত িনেদশ েম জানাইেতিছ য, চলিত ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর পিরচালন বােজেট
মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র অধীন ১২৫০১০১-১৩৫০০২১০০-ঢাকা লু অব ইকেনািমকস-
এর অ েল ৩৬৩১-আবতক অ দান খােত বরা কতৃ ৩,০০,০০,০০০/-(িতন কািট) টাকা হেত িনে া
িবভাজন অ যায়ী ঢাকা লু অব ইকেনািমকস এর বরাবের ২য় িকি  বাবদ ৭৫,০০,০০০/-(পঁচা র ল ) টাকা
ছাড় করেত সরকার স ত হেয়েছ:
 

১



উপেমাটউপেমাট== ৮৮,,০০০০,,০০০০০০/-/- ২২,,০০০০,,০০০০০০/-/-
সবেমাটসবেমাট== ৩৩,,০০০০,,০০০০,,০০০০০০/-/- ৭৫৭৫,,০০০০,,০০০০০০/-/-

শতসমহূশতসমহূ::
(ক)       এ অথ ব েয়র ে  সরকােরর চিলত সকল আিথক িবিধ-িবধান ও িনয়মাচার যথাযথভােব িতপালন
করেত হেব;
(খ)        অব িয়ত অথ ৩০ জুন, ২০১৯ তািরেখর মেধ  সরকাির কাষাগাের জমা দান করেত হেব;
(গ)       এ অথ ব েয়র ে  ভিব েত কান ধরেণর অিনয়ম উদঘািটত হেল স ে  ব য় িনবাহকারী কতপৃ
দায়ী থাকেবন।

২। এ ব য় চলিত ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর পিরচালন বােজেট মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র
১২৫০১০১-১৩৫০০২১০০- ঢাকা লু অব ইকেনািমকেসর ৩৬৩১১০১, ৩৬৩১১০২, ৩৬৩১১০৭ খােত
বরা কতৃ অথ হেত িমটােনা হেব।

৩।         ২য় িকি  বাবদ উ  ৭৫,০০,০০০/-(পঁচা র ল ) টাকা চয়ারম ান, ঢাকা লু অব ইকেনািমক , ঢাকা
িবেলর মাধ েম মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট)-এর

িত া ের ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, পুরানা প ন, ঢাকা হেত উে ালন করেত
পারেবন।

৪।         যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

আপনার িব ,

২৪-১০-২০১৮

মাঃ ফজলরু রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫১২২০৫
ইেমইল:

moebedgetsection@gmail.com

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০১.০০৫.১৩-২১২/১(৫)

তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৫
২১ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) চয়ারম ান ও গভিনং কাউি ল, ঢাকা লু অব ইকেনািমকস,, বাংলােদশ অথনীিত সিমিত ভবন,
৪/িস, ই াটন রাড, ঢাকা।
২) উপ-সিচব, বােজট-২ শাখা, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব কাষ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২৪-১০-২০১৮

২



মাঃ ফজলরু রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব
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