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ন র: ৪৮.০০.০০০০.০১০.৪২.০০১.১৮.৫১৭ তািরখ: 
০৮ িডেস র ২০১৯

২৩ অ হায়ণ ১৪২৬

াপক:
ধান িহসাবর ণ কমকতা মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

িবষয়: চলিতচলিত  ২০১৯২০১৯--২০২০  অথবছেরঅথবছের  ১ম১ম  াি েকাি েক ( (জলুাইজলুাই--িডেস রিডেস র  ২০১৯২০১৯  পযপয ) ) ৬৬  মােসরমােসর  জজ   রা ীয়রা ীয়
স ািনস ািন  ভাতােভাগীভাতােভাগী  যু াহতযু াহত  মিু েযা ামিু েযা া  ওও  শিহদশিহদ  পিরবােররপিরবােরর  সদ েদরসদ েদর  মেধমেধ   রশনরশন  সাম ীসাম ী
িবতরণিবতরণ  বাবদবাবদ  ১৬১৬,,২১২১,,৮১৮১,,০০০০০০/- (/- ( ষালষাল  কািটকািট  এ শএ শ  লল   একািশএকািশ  হাজারহাজার) ) টাকাটাকা  বরাবরা   দােনরদােনর
আিথকআিথক  ম িুরম িুর  াপনাপন।।

আিদ  হেয় চলিত ২০১৯-২০ অথবছের রা ীয় স ািন ভাতা া  যু াহত মিু েযা া ও শিহদ পিরবােরর
সদ েদর মেধ  িবদ মান নীিতমালা মাতােবক রশন সাম ী িবতরেণর লে  ১ম াি েক (জুলাই-
িডেস র ২০১৯ পয  ৬ মােসর জ )  ১৬,২১,৮১,০০০/- ( ষাল কািট এ শ ল  একািশ হাজার) টাকা
িন সারনীেত বিণত িবভাজন ও শত মাতােবক বাংলােদশ পুিলশ িবভােগর ব ি গত জমা খিতয়ান
খােত দােনর িনিম  রা  ম ণালেয়র অ েল  অথিরিটর মাধ েম অথ ছােড়র সরকাির আিথক ম িুর

াপন করা হেলা: 

িমকিমক জলারজলার  নামনাম বরাে রবরাে র  পিরমাণপিরমাণ ( (টাটা:) :) 
(১) (২) (৩)
১ িডএমিপ, ঢাকা ১,৬০,০০,০০০/-
২ িসএমিপ, চ াম ১,৬৫,০০০/-
৩ কএমিপ, খলুনা ৩০,০০০/-
৪ নারায়নগ ১৩,৪০,০০০/-
৫ গাজীপরু ৩০,০০,০০০/-
৬ নরিসংদী ৬০,০০,০০০/-
৭ মািনকগ ৪,৫০,০০০/-
৮ টা াইল ৭৬,০০,০০০/-
৯ ময়মনিসংহ ৬০,০০,০০০/-
১০ িকেশারগ ১০,০০,০০০/-
১১ ন েকাণা ১০,০০,০০০/-
১২ জামালপরু ২,০০,০০,০০০/-
১৩ শরপরু ১৮,৫৪,০০০/-

১



১৪ ফিরদপরু ১৬,০০,০০০/-

১৫ শিরয়তপরু ৩২,০০,০০০/-
১৬ রাজবািড় ২,৫০,০০০/-
১৭ গাপালগ ৫৫,০০,০০০/-
১৮ বিরশাল ৯,০০,০০০/-
১৯ িপেরাজপরু ৪,১৭,০০০/-
২০ ঝালকািঠ ৭,০০,০০০/-
২১ ভালা ৭,০০,০০০/-
২২ পটুয়াখালী ১,৫০,০০০/-
২৩ বর না ৮০,০০০/-
২৪ চ াম ৪০,৯৭,০০০/-
২৫ নায়াখালী ১৮,৩৬,০০০/-
২৬ ফণী ১০,০০,০০০/-
২৭ ল ীপরু ৩,৫০,০০০/-
২৮ িম া ১,০০,০০,০০০/-
২৯ া ণবাড়ীয়া ১০,০০,০০০/-
৩০ চঁাদপরু ১২,০০,০০০/-
৩১ বা রবান পা. জলা ১৪,০০০/-
৩২ খাগড়াছিড় পা. জলা ১,৪০,০০০/-
৩৩ িসেলট ৫০,০০,০০০/-
৩৪ মৗলভীবাজার ৫৫,০০,০০০/-
৩৫ নামগ ৩০,০০,০০০/-
৩৬ হিবগ ৬,০০,০০০/-
৩৭ রাজশাহী ৫,০০,০০০/-
৩৮ নওগাঁ ১১,০০,০০০/-
৩৯ নােটার ৩,০০,০০০/-
৪০ চঁাপাইনবাবগ ১৫,০০,০০০/-
৪১ পাবনা ১৫,০০,০০০/-
৪২ িসরাজগ ১০,০০,০০০/-
৪৩ ব ড়া ৬,০০,০০০/-
৪৪ জয়পরুহাট ১০,০০,০০০/-
৪৫ রংপরু ৭,০০,০০০/-
৪৬ গাইবা া ৭,৯৭,০০০/-
৪৭ িড় াম ১৩,০০,০০০/-
৪৮ নীলফামারী ৩,৫০,০০০/-
৪৯ লালমিনরহাট ৪,০০,০০০/-
৫০ িদনাজপরু ৮০,০০,০০০/-
৫১ ঠা রগাঁও ৬২,০০,০০০/-

২



৫২ প গড় ৯,০০,০০০/-
৫৩ খলুনা ২০,৬০,০০০/-
৫৪ সাত ীরা ২,৫০,০০০/-
৫৫ যেশার ১২,০০,০০০/-
৫৬ মা রা ১২,০০,০০০/-
৫৭ িঝনাইদহ ১১,০০,০০০/-
৫৮ নড়াইল ৯,৫০,০০০/-
৫৯ ি য়া ৫৬,০০,০০০/-
৬০ চুয়াডা া ৪০,০০,০০০/-
৬১ মেহরপরু ৭৫,০০,০০০/-
৬২ ক বাজার ৩,০০,০০০/-
৬৩ রা ামািট পাবত  জলা ২,০১,০০০/-

মাটমাট== ১৬১৬,,২১২১,,৮১৮১,,০০০০০০/-/-

 ০২। রা  ম ণালেয়র সংি  আয়ন-ব য়ন কমকতা, অথিরিটর মাধ েম দ  অথ পুিলশ িবভােগর মাধ েম
সারােদেশ রশন সাম ী িবতরেণর িনিম  উপেরর সারণীেত বিণত িবভাজন অ সাের পুিলেশর ব ি গত খিতয়ান
জমা কাড ন র ৬-২২১১-০০০৫-৮৪২১ এ ানা র করেবন:

শতাবলীশতাবলী::
 ক)  ২০১৯-২০২০ অথবছের ছাড়কতৃ অেথ অব িয়ত অংশ অথবছর শেষ ১-৬৩০১-০০০১-২৬৭১
কােড জমা করত: এ ম ণালয়েক অবিহত করেত হেব;

 খ) ২০১৯-২০ অথবছের দ  বরাে র পণ  িভি ক ব য় িবভাজন অব ই ৩০-০১-২০২০ তািরেখর
মেধ  রণ করেত হেব;
 গ) চলিত ২০১৯-২০ অথবছের ১ম িকি  বাবদ ছাড়কতৃ অেথর িব ািরত ব য় িববরণী
৩০-০১-২০২০ তািরেখর মেধ  রণ করেত হেব;
 ঘ) এ ম ণালেয়র চলিত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট ১৫৭-০১০১-১৩২৪৮৫-৩২৫৪১০৩ রশন
খাত হেত বকু এ াডজা েম ট এর মাধ েম বিণত ১৬,২১,৮১,০০০/- ( ষাল কািট এ শ ল
একািশ হাজার) টাকা বাংলােদশ পুিলেশর ব ি গত খিতয়ান ( কাড ৬-২২১১-০০০৫-৮৪২১) খােত

ানা িরত হেব;
       ঙ) পরবতী অথ ছােড়র ে  পুনরায় চািহদা রণ করেত হেব;

 চ)  অ  কান উে ে  এই অথ ব য় করা যােব না এবং অথ ব েয়র ে  কান অিনয়ম দখা গেল
সংি  কতপৃ  দায়ী থাকেবন;

     ছ) এ অথ ব েয় সরকাির সকল আিথক িবিধ িবধান যথাযথভােব িতপালন করেত হেব।

...

৮-১২-২০১৯

মাঃ মিতয়ার রহমান
উপসিচব

৩



ন র:
৪৮.০০.০০০০.০১০.৪২.০০১.১৮.৫১৭/১(৭)

তািরখ: ২৩ অ হায়ণ ১৪২৬
০৮ িডেস র ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ই েপ র জনােরল, পিুলশ হডেকায়াটাস 
২) ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ মিু েযা া কল াণ া
৩) অিতির  সিচব, অিতির  সিচব ( শাসন)-এর দ র , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৪) যু সিচব, পিুলশ-২ অিধশাখা, জনিনরাপ া িবভাগ
৫) উপ-সিচব , উপ-সিচব (আইিসিট), মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়
৬) উপসিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৭) ., ধান িহসাবর ণ কমকতা, রা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।

৮-১২-২০১৯

মাঃ মিতয়ার রহমান
উপসিচব

৪


