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তাররখঃ

২৯ কারতি ক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৩ নদেম্বর ২০১৮ বিস্টাব্দ

ববয়াঃ ২০১৮-১৯ াথডবছদরর াংদলাবিত এবাং ২০১৯-২০ াথডবছদরর প্রস্তাববত রাজস্ব বাদজদের জনু চাবো বপ্ররণ প্রদঙ্গ।
বাাংাদেল পল্লী বব েযুতায়ন ববাদর্ডর রাজস্ব বাদজেেূ ক্ত েপ্তর /পবরেপ্তরমূদর পৃথকোদব বাব াংরক্ষণতবু ১৫টি খাদতর
২০১৮-১৯ াথডবছদরর াংদলাবিত এবাং ২০১৯-২০ াথডবছদরর প্রস্তাববত রাজস্ব বাদজে চাবো াংযযক্ত বনিডাবরত ছদক াঅগামী
০৬-১২-২০১৮বিাঃ তাবরদখর মদিু বপ্ররদণর জনু ানযদরাি করা দা। উদল্লখু, খাতবেবিক বাদজে প্রস্তুদতর দক্ষু বনদনাক্ত
ববয়মূ ানযরদণর জনু াংবিষ্ট কদক ানযদরাি করা দাাঃ
ক) ২০১৭-১৮ াথডবছদরর প্রকৃ ত বু য় এবাং ২০১৮-১৯ াথডবছদরর প্রথম ৫ মাদর বুদয়র বেবিবত াংদলাবিত এবাং
প্রস্তাববত বাদজে প্রস্তুত করদত দব।
খ) বাদজে প্রস্তুত কাদ েপ্তর / পবরেপ্তবরর বাকব ও কাদজর পবরবি ববদবচনায় াঅনদত দব।
গ) বমাে কমড বেব ানযযায়ী পবরচ্ছন্নতাকমীদের মজযবর খাবত বাদজে প্রস্তুত করদত দব।
ঘ) বাবি োিা খাদত বাদজে প্রস্তুত কাদ মাবক োিার বত েুাে বযাগ কদর বাদজে প্রস্তুত করদত দব।
উদল্লখু, রাজস্ব বাদজদের ানযদমাবেত চাবো রম বাপববদবা’র ওদয়ব াাআদে (http://www.reb.gov.bd) পাওয়া যাদব
এছািাও াথড পবরেপ্তর দত াংগ্র করা যাদব। াআ-বমাআ এর মািুদম বযাগাদযাদগর জনু াঅপনার েপ্তর/পবরেপ্তদরর াআ-বমাআ
ঠিকানা বাদজে চাবোর রদম উদল্লখ করার জনু ানযদরাি করা দা।
স্বাাঃ/(বমাাঃ াআবি)
পবরচাক, াথড
০১। রনয়ন্ত্রক (থি ও রিসাব), বারবববা, ঢাকা।
০২। রনবিািী ররচালক, বারবববা, ঢাকা।
০৩। প্রধান প্রবকৌশলী (প্রকল্প/ও),বারবববা, ঢাকা।
০৪। রতররক্ত প্রধান প্রবকৌশলী, রাজশািী/কুরিল্লা, বারবববা, ঢাকা।
০৫। বচব, বাপববদবা, ঢাকা।
০৬।পবরচাক, াথড/ বাব/ পবব ঋণ ও বাদজে/ােুন্তরীণ বনরীক্ষা/পবব বনরীক্ষা/এ এম (উির)/এ এম (েবক্ষণ/পূতড
াবর্ে ব)/কমডচারী প্রলান/পবব উন্নয়ন ও পবরচান (বকাঃ/উাঃ/োঃ)/জনাংদযাগ/তেন্ত ও লৃাংখা / পবব তেন্ত
ও ানযন্ধান/বগুা াুাদ ায়াড/পবব মবনেবরাং ও বুবস্থাপনা পবরচান /পবব মবনেবরাং ও বুবস্থাপনা (পূবাড ঞ্চ)/
এাআএন্ডবর্/ এমবপএ/বএএন্ডএম/াআন্সদপকলন ও বেবষ্টাং /নবায়নদযাগু জ্বাানী/পবব মানব ম্পে /াংগ্র/ কাযডক্রম
ও পবরকল্পনা/ম্পবি ও বজবস্টক/বদস্টম াপাদরলন (বকন্দ্রীয় াঞ্চ),বাপববদবা, ঢাকা।
০৭। তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌলী, ঢাকা বজান (উির)/ময়মনবাং বজান/রাংপযর বজান/বদে বজান/চট্রগ্রাম বজান/কুবমল্লা বজান/
ববরলা বজান / বরেপযর বজান/যদলার বজান/ রাজলাী বজান/ বগযিা বজান/বজনাদরলন/গ্রীর্ ও উপদকন্দ্র/এনাবজড এন্ড
েুাবর /পবরদবল ও ামবজক বুবস্থাপনা/ বজাঅাআএ/গদবণা ও উন্নয়ন এর কাযডায়, বাপববদবা।
০৮। তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌলী, াঅাআবটি এর কাযডায়, বাপববদবা।
Website এ প্রকাদলর ানযদরাি।
০৯। বনবডাী প্রদকৌলৌ, ঢাকা(উির)/োঙ্গাাআ/নরবাংেী/মযবন্সগঞ্জ/জামাপযর/ময়মনবাং(উির/েবক্ষণ)/গাজীপযর/বকদলারগঞ্জ/
বনত্রদকানা/বেনাজপযর/নী ামারী/রাংপযর/কুবিগ্রাম/বদে/যনামগঞ্জ/বব.বািীয়া/কুবমল্লা(উির/েবক্ষণ)/বনায়াখাী/চট্টগ্রাম
(উির/েবক্ষণ)/ব নী/ববরলা/বোা/বপদরাজপযর/পেয য়াখাী/কক্সবাজার/বগাপাগঞ্জ/ বরেপযর/লবরয়তপযর/বাদগরাে/
কুবষ্টয়া/খযনা/ বঝনাাআে/যদলার/রাজলাী/পাবনা/বগযিা/নাদোর/নওগাাঁ/পূতড ও রক্ষণাদবক্ষণ, এর কাযডায়, বাপববদবা ।
১০। একান্ত সরচব, চচয়ারিযান, বারবববা, ঢাকা।
১১। উপ-পবরচাক, বকন্দ্রীয় পনুাগার খযনা/ বকন্দ্রীয় পনুাগার াোর/ বকন্দ্রীয় পনুাগার চট্টগ্রাম, বাপববদবা ।
১২। বনবডাী প্রদকৌলী, বদস্টম াপাদরলন ওয়াকড লপ,াোর ঢাকা/ চট্টগ্রাম/রাজলাী/ খযনা ,বাপববদবা ।
১৩। একান্ত সরচব, সদসয (থি/প্রশাসন/রবতরণ ও ররচালন/সরিরত বযবস্থনা/ররকল্পনা ও উন্নয়ন), বারবববা, ঢাকা।
(বমাাঃ াঅী াঅশ্রা )
উপ-পবরচাক, াথড (াাঃোাঃ)

