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ডেকꌝং ন䯮র: ৬,৪০৯

... গণꇽজাতꊝ�ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজক䊘�াণ মꊝ�ণালয় 

সমাজেসবা অিধদফতর 

মহাপিরচালেকর দ됁র 

www.dss.gov.bd

...
 

নﾃর: ৪১.০১.০০০০.০৫৩.০২.০০১.১৬.৮১ তািরখ: 
০৬ 䅵�ন, ২০১৭

২৩ 吊জ䊞⫙�, ১৪২৪

ꇽাপক: ꇽধান িহসাবর堽�ণ কম কতা
সমাজক䊘�াণ মꊝ�ণালয়, িসিজএ ভবন, 뽖সনবািগচা, ঢাকা।

িবষয়: ২০১৬-১৭ অথ ፦� বছের সমাজক厧�াণ ম곯�ণালেয়র আওতাধীন সমাজেসবা অিধদফতর ক凅� ፦�ক বা

뫬�বািয়ত ‘চা ්�িমকেদর জীবনমান উ랋য়ন কম ፦�쇺িচ’র সংেশািধত িবভাজন।

⌲�욎: ১। নﾃর: ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০৭.১৬.৪১৫, তািরখ: ০৫ 䅵�ন ২০১৭ (সংেশািধত িবভাজন)

2। নﾃর: ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০7.১৬.391, তািরখ: 2১ 뽖ম ২০১৭ (4থ  িকি㉮�);
৩। নﾃর: ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০7.১৬.83, তািরখ: ১4 뽖ফ쏹�য়াির ২০১৭ (৩য় িকি㉮�);
৪। নﾃর: ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০7.১৬.৬৬২, তািরখ: ০৪ িডেসﾃর ২০১৬ (২য় িকি㉮�);
৫। নﾃর: ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০7.১৬.৫১০, তািরখ: ০৪ আগ̰ ২০১৬ (১ম িকি㉮�);

জনাব,

২০১৬-১৭ অথ  বছের সমাজক䊘�াণ মꊝ�ণালেয়র 囒�욎鄛� প욎স䙾েহর মাꖈেম ‘চা Ɒ�িমকেদর জীবনমান উ�য়ন কম 囒�িচ’র ১ম-৪থ  িকি㉮� বাব
দ 15,00,০০,০০০/- (পেনর 뽖কা�) টাকা মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর বরাবর 꾇�㉮� করা হয়। উ餾 অথ  হেত ০৫ 䅵�ন ২০১৭
তািরেখ সংেশািধত িবভাজন আেদশ নﾃর ৪১.০০.০০০০.০৪৩.০৩.০০৭.১৬.৪১৫ 뽖মাতােবক ꇽচার ও িব댲াপন বাবদ ১২,০১,৮০০ (বার
ল堽� এক হাজার আটশত) টাকা, স⩾�ানী ভাতা বাবদ ২,২১,৬০০ (癧�ই ল堽� এή�শ হাজার ছয়শত) টাকা এবং অ꾇�া꾇� 贅�য় বাবদ ২,৫০,০
০০ (癧�ই ল堽� পᢟাশ হাজার) টাকা হেত িন鿘�বিণ ত ছক 뽖মাতােবক 뽖মাট 16,33,400.00 (뽖ষাল ল堽� 뽖তি욎শ হাজার চারশত) টাকা সং
ি�윳� উপেজলার িবপরীেত উপেজলা সমাজেসবা অিফসার বরাবর 侁নঃ꾇�㉮� এবং সংি�윳� খােত 贅�য় করার লে堽�䊞 ম䒦�রী 댲াপন করিছ।

뽖কাড: ৩-২৯০৫-৩০৯৬-৫৯০১ (সাধারণ ম䒦�রী)

〻ম. 뽖জলা উপেজলা ꇽচার ও িব댲াপন স⩾�ানী ভাতা অ꾇�া꾇� 贅�য় মাট টাকা
1 2 3 4 5 6 7
1 চ�㰼�াম রা념নীয়া 51895.00 8000.00 2000.00 61895.00
2 চ�㰼�াম ফ�কছিড় 54188.00 8000.00 12000.00 74188.00
3 চ�㰼�াম ব폯�শখালী 56948.00 4800.00 2000.00 63748.00
4 হিবগ᠍� মাধব侁র 89562.00 16000.00 8500.00 114062.00
5 হিবগ᠍� 濳�নাঘাট 42868.80 16000.00 24000.00 82868.80
6 হিবগ᠍� বাবল 38860.80 8000.00 6000.00 52860.80
7 হিবগ᠍� নবীগ᠍� 56948.00 4800.00 2000.00 63748.00
8 뽖মৗলভীবাজার বড়েলখা 52079.00 8000.00 9500.00 69579.00
9 뽖মৗলভীবাজার ή�লাউড়া 51833.00 16000.00 15000.00 82833.00
10 뽖মৗলভীবাজার 䅵�ড়ী 58754.00 16000.00 15000.00 89754.00
11 뽖মৗলভীবাজার কমলগ᠍� 63149.00 16000.00 25000.00 104149.00
12 뽖মৗলভীবাজার রাজনগর 52734.40 16000.00 17000.00 85734.40
13 뽖মৗলভীবাজার সদর উপেজলা 47490.00 8000.00 5000.00 60490.00
14 뽖মৗলভীবাজার ժম�ল 61363.00 16000.00 40000.00 117363.00
15 িসেলট সদর উপেজলা 40011.00 8000.00 12000.00 60011.00
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〻ম. 뽖জলা উপেজলা ꇽচার ও িব댲াপন স⩾�ানী ভাতা অ꾇�া꾇� 贅�য় মাট টাকা
1 2 3 4 5 6 7

16 িসেলট 吊জ屿া侁র 127236.00 16000.00 3000.00 146236.00
17 িসেলট 뽖ফ孫�গ᠍� 65688.00 8000.00 2000.00 75688.00
18 িসেলট 뽖গায়াইনঘাট 65688.00 8000.00 2000.00 75688.00
19 িসেলট কানাইঘাট 65688.00 4800.00 2000.00 72488.00
20 পᢟগড় সদর উপেজলা 58816.00 8000.00 2000.00 68816.00
21 পᢟগড় 뽖櫈�㗪িলয়া -- 1800.00 2000.00 3800.00
22 ঠাή�রগ폯�ও বািলয়াডা�ী -- 5400.00 2000.00 7400.00

 뽖মাট:
12,01,800.00 2,21,600.00

2,10,000.0
0 16,33,400.00

 

২। এ আেদশ 贅�য় িনয়ꊝ�ণ ও অভ䊞屿রীণ িনরী堽�া অ玙িবভাগ, অথ  িবভাগ, অথ  মꊝ�ণালয় এর ১৬-০৮-২০১৫ ি뙕. তািরখ জারী賷�ত প욎 নﾃ
র: ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫.৩৫১ (মꊝ�ণালয়/িবভাগ, সং弸餾 দ됁র (Attached Department) এবং অধঃ㉮�ন অিফস
স䙾হেক ꇽদ獈� আিথ ক 堽�মতা (অ玙�য়ন) এ ꇽা됁 堽�মতাবেল ꇽদান করিছ।

শতাবলী :

 (ক) উ餾 অথ  贅�েয় আিথ ক 堽�মতা অপ ণ অ玙সাের উপ弸餾 ক�পে堽�র অ玙েমাদন 㰼�হণ করেত হেব এবং সংি�윳� সকল আ
িথ ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব ꇽিতপালন করেত হেব;

(খ) এ অথ  贅�েয়র 뽖堽�ে욎 িনয়েমর 뽖কান 贅�ত䊞য় হেল সংি�윳� আয়ন-贅�য়ন কম কতা দায়ী থাকেব;
(গ) অ贅�িয়ত অথ  ৩০ 䅵�ন ২০১৭ তািরেখর মেꖈ িবিধ 뽖মাতােবক সরকাির 뽖কাষাগাের সমপ ণ করেত হেব;
(ঘ) 뽖য উে둫ে햰 অথ  侁নঃ꾇�㉮� করা হয় তা যথাযথভােব বা㉮�বায়েনর িবষয়� িনি뙺ত করেত হেব।  

আপনার িব媍㉮�,

গাজী 뽖মাহা⩾�দ 㻆ল কিবর
মহাপিরচালক

뽖ফান: 029131966
ফ䊞া伂: ৮৮০-২-৯১৩৮৩৭৫

ইেমইল: dg@dss.gov.bd

নﾃর: ৪১.০১.০০০০.০৫৩.০২.০০১.১৬.৮১/১(১০) তািরখ: 
০৬ 䅵�ন, ২০১৭

২৩ 吊জ䊞⫙�, ১৪২৪

অবগিত ও ꇽেয়াজনীয় (ꇽেযাজ䊞 뽖堽�ে욎) 贅�ব鄛�া 㰼�হেণর জ꾇� অ玙িলিপ 뽖ꇽরণ করা হেলা: 
১) অিতির餾 সিচব (কায 〻 ম), সমাজক䊘�াণ মꊝ�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।
২) উপসিচব (বােজট-৩), অথ  িবভাগ, অথ  মꊝ�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) 뽖জলা ꇽশাসক, 뽖মৗলভীবাজার/হিবগ᠍�/িসেলট/চ�㰼�াম/পᢟগড়/ঠাή�রগ폯�ও।
৪) অিতির餾 পিরচালক, পিরক㕤না ও উ�য়ন শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৫) উপপিরচালক, 뽖জলা সমাজেসবা কায ালয়, 뽖মৗলভীবাজার/হিবগ᠍�/িসেলট/চ�㰼�াম/পᢟগড়/ঠাή�রগ폯�ও ।
৬) িবভাগীয় িহসাব িনয়ꊝ�ক, িহসাব িনয়ꊝ�েকর কায ালয়, িসেলট.... ... ... ... ... ... ।
৭) উপেজলা 뽖চয়ারśান, রা념নীয়া/ ফ�কছিড়/ ব폯�শখালী, চ�㰼�াম, মাধব侁র/ 濳�নাঘাট/ বাবল/ নবীগ᠍�, হিবগ᠍�,
বড়েলখা/ ή�লাউড়া/ 䅵�ড়ী/ কমলগ᠍�/ রাজনগর/ সদর উপেজলা/ժম�ল, 뽖মৗলভীবাজার, সদর উপেজলা/ 吊জ屿া侁র/
뽖ফ孫�গ᠍�/ 뽖গায়াইনঘাট/ কানাইঘাট, িসেলট, সদর উপেজলা/ 뽖櫈�㗪িলয়া, পᢟগড়, বািলয়াডা�ী, ঠাή�রগ폯�ও ।
৮) উপেজলা িনব াহী অিফসার, রা념নীয়া/ ফ�কছিড়/ ব폯�শখালী, চ�㰼�াম, মাধব侁র/ 濳�নাঘাট/ বাবল/ নবীগ᠍�, হিবগ᠍�,
বড়েলখা/ ή�লাউড়া/ 䅵�ড়ী/ কমলগ᠍�/ রাজনগর/ সদর উপেজলা/ժম�ল, 뽖মৗলভীবাজার, সদর উপেজলা/ 吊জ屿া侁র/
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뽖ফ孫�গ᠍�/ 뽖গায়াইনঘাট/ কানাইঘাট, িসেলট, সদর উপেজলা/ 뽖櫈�㗪িলয়া, পᢟগড়, বািলয়াডা�ী, ঠাή�রগ폯�ও ।
৯) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, রা념নীয়া/ ফ�কছিড়/ ব폯�শখালী, চ�㰼�াম, মাধব侁র/ 濳�নাঘাট/ বাবল/ নবীগ᠍�,
হিবগ᠍�, বড়েলখা/ ή�লাউড়া/ 䅵�ড়ী/ কমলগ᠍�/ রাজনগর/ সদর উপেজলা/ժম�ল, 뽖মৗলভীবাজার, সদর উপেজলা/
吊জ屿া侁র/ 뽖ফ孫�গ᠍�/ 뽖গায়াইনঘাট/ কানাইঘাট, িসেলট, সদর উপেজলা/ 뽖櫈�㗪িলয়া, পᢟগড়, বািলয়াডা�ী, ঠাή�রগ폯�ও ।
১০) উপেজলা িহসাব র堽�ণ কম কতা, রা념নীয়া/ ফ�কছিড়/ ব폯�শখালী, চ�㰼�াম, মাধব侁র/ 濳�নাঘাট/ বাবল/ নবীগ᠍�,
হিবগ᠍�, বড়েলখা/ ή�লাউড়া/ 䅵�ড়ী/ কমলগ᠍�/ রাজনগর/ সদর উপেজলা/ժম�ল, 뽖মৗলভীবাজার, সদর উপেজলা/
吊জ屿া侁র/ 뽖ফ孫�গ᠍�/ 뽖গায়াইনঘাট/ কানাইঘাট, িসেলট, সদর উপেজলা/ 뽖櫈�㗪িলয়া, পᢟগড়, বািলয়াডা�ী, ঠাή�রগ폯�ও ।

২০১৭-০৬-৬

뽖মাঃ সাি脽র ইমাম
কম 囒�িচ পিরচালক


