
9/22/22, 11:31 AM ডাক (৩১) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 1/2

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 �লা উ�য়ন �বাড � 

 
িহসাব শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
 

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০০৩.১৫.৩৭১ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছেরর িসিডিব, ময়মনিসংহ �জােনর আওতাধীন অিফসস�েহর �বসরকারী বািড় ভাড়া এবং ঝা�দার ম�রী

পিরেশােধর অ�েমাদন �দান।

��: িসিসিডও, ময়মনিসংহ এর প� নং-২৮০ তাং ১২/০৭/২০২২ ি�ঃ

�লা উ�য়ন �বােড �র অধীন� �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ �জােনর আওতাধীন িন�বিণ �ত অিফসস�েহর �বসরকারী বািড় ভাড়া

এবং ঝা�দার ম�রী চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছের পাে�� উি�িখত হাের পিরেশােধর অ�েমাদন �দান করা হেলা। অ�েমািদত অেথ �র অিতির� উে�ালন করা

যােব না।
�ঃ নং অিফেসর নাম অ�েমািদত অিফস ভাড়া

(�কাড নং-৩২১১১২৯)
ঝা�দার ম�রী

(�কাড নং-৩২১১১০২)
০১। �জানাল অিফস, ময়মনিসংহ (�ােরজসহ) ২১,০০০/- ৩,০০০/-
০২। িসিডও অিফস, সদর, জামাল�র ৩,৫০০/- ৪০০/-
০৩। গাবতলী ইউিনট অিফস ১,৬০০/- ৪০০/-
০৪। �কশরগ� ইউিনট অিফস ১,৬০০/- ৪০০/-
০৫। কাহালগ�ও ইউিনট অিফস ১,৪০০/- ৪০০/-
০৬। জামাল�র ইউিনট অিফস ২,৫০০/- ৪০০/-
০৭। নাি�না ইউিনট অিফস ১,৭০০/- ৪০০/-
০৮। �শর�র ইউিনট অিফস ১,৬০০/- ৪০০/-
০৯। �বদ� ইউিনট অিফস ১,২০০/- ৪০০/-
১০। ধনবািড় ইউিনট অিফস ১,৫০০/- ৪০০/-
১১। ম��র ইউিনট অিফস ১,৮০০/- ৪০০/-
১২। সাগরিদঘী ইউিনট  ১,৩০০/- ৪০০/-
১৩। গােরা বাজার ইউিনট ১,৫০০/- ৪০০/-
১৪। মাকড়াই ইউিনট অিফস ৯০০/- ৪০০/-
১৫। ক�য়া বাজার ইউিনট অিফস ১,১০০/- ৪০০/-
১৬। মাইজহা� ইউিনট অিফস ১,০০০/- ৪০০/-
১৭। ��িত বাজার ইউিনট অিফস ১,১০০/- ৪০০/-

 �মাটঃ     ৪৬,৩০০/-    ৯,৪০০/-

এ বাবদ �য়  চলিত ২০২২-২৩ অথ � বছেরর �লা উ�য়ন �বােড �র �জানাল অিফসস�েহর অ��েল পিরচালন �য় বােজট বরা�, �কাড
নং-১৪৩০৭০৩-৩২১১১২৯ অিফস ভবন ভাড়া এবং �কাড নং-৩২১১১০২ হেত ঝা�দার ম�রী িনব �াহ করা হেব।

২০-৯-২০২২

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫



9/22/22, 11:31 AM ডাক (৩১) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/2

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া 

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, 

ময়মনিসংহ �জান,ময়মনিসংহ 

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০০৩.১৫.৩৭১/১(৪) তািরখ: ৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, ঢাকা অ�ল, ঢাকা
 

২) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়, �স�ন বািগচা, ঢাকা।
 ৩) িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ।

 
৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

২০-৯-২০২২

এম. এম. আ� জাফর 
 িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


