
                                                              

কাযালেয়র নামঃকাযালেয়র নামঃ  বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশনবাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশন

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  

১. চয়ার ান মেহাদেয়র মাবাইল িবল সং া  

২. মািসক হািজরা িববরণী নিথ 

৩. ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ নিথ 
৪. সিচব িবআর িস’র ইমে  ফা  সং া  নিথ 

৫. চয়ার ান মেহাদেয়র দ েরর টিলেফান সং া  

৬. িবআর িস’র বািষক িতেবদন সং া  

৭. িবআর িস’র কাশনা সং া  নিথ 

৮ ধান িনরাপ া কমকতার িডেপা পিরদশণ নিথ 

৯ প য়াখালী য়াকাটা িবআর িস বিরশাল বাস িডেপার উপ
এর জিম সং া  

১০ িসিবএস-২ ত নারায়নগ  বাস িডেপার অ েল ১২ 
সং া  নিথ 

১১ িবআর িস লবািড়য়া  িসিবএস-২ ত লনা বাস িডেপার অ েল 
কাউ ার বরা  সং া  নিথ 

১২ িবআর িস চ াম বাস িডেপার িসিব  মােকেটর পিরত  জায়গা বরা  
সং া  নিথ। 

১৩ াস িবল পিরেশাধ সং া  নিথ 
১৪ ি গ  জলায় জিম সং া  নিথ 
১৫ এে ট শাখার িম ং এর আ ায়েনর অ ীম সং া  নিথ
১৬ িবআর িস িসিবএস-২ এর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ
১৭ ঢাকা াস র ািপড ানিজট ডেভলপেম  জ  

আগারগাও ও ফামেগইট শন াজা ও টপাত  িনমােণর লে  
িডএম িসএল এর অ েল জিম হ া র সং া

১৮ াধীনতার  বনজয় ী উদযাপন সং া  নিথ। 
১৯ ম নালেয়র সিহত িবআর িসর কাট  মামলা সং া  নিথ।
২০ িবভাগীয় মামলার ত  রন সং া  নিথ। 
২১ ম নালেয়র সিহত সম য় সভা সং া  নিথ। 
২২ ম নালেয়র িরত মািসক/ বাৎসিরক কাযাবিল সং া  নিথ।
২৩ িবআর িস িমক লীগ ( রিজঃ নং িব-২০১৫) এর ক ীয় কিম  ও শাখা 

কিম ’র কাগজপ  সংর ণ নিথ। 
২৪ যা াবাড়ী থানার মামলা নং-১৩/২০১৩ (৯/১১/১৩) 

ি তল বাস নং-ঢাঃেমঃবঃ-১১-৬২১১ িবেরাধী দল 
পাড়ােনা সং া  াপাের মামলা নিথ।   

২৫ িরট িপ শন নং-১০৫৯২/২০১৫ জনাব হািফ ল ইসলাম গং  বনাম
িবআর িস চয়ার ান, িবআর িস মামলা সং া  নিথ

২৬ িরট িপ শন নং-৬৪২৪/২০১৬ জনাব িমরাজ শখ বনাম
(গং) (কাউ ার খািলশ র, লনা) মামলা সং া  নিথ

২৭ দা স সালাম থানার মামলা নং-২৩, তািরখঃ 
মাঃ আ  তােহর (এ ও) গাবতলী বাস িডেপা বনাম

িবেরাধী দল।   
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকারগণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগসড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ  

বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশনবাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশন  
                                                        ২১২১, , রাজউক এিভিনউরাজউক এিভিনউ, , ঢাকাঢাকা--  ১০০০১০০০  
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশনবাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপােরশন  ((িবআর িসিবআর িস))।।  
রি ত তে র ক াটাগির ও রি ত তে র ক াটাগির ও ক াটালগক াটালগ।।  

ক াটাগিরক াটাগির--কক  

নিথর ন রনিথর ন র  

৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.০০৭.১৮ 
৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.১৫৭.২০ 

৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.১৬০.২১ 
৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.১৬৪.২১ 

 নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.১৫৩.২০ 

৩৫.০৪.০০০০.০০২.৩২.১৮৭.২২ 

৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.১৭৬.২১ 

৩৫.০৪.০০০০.০০৮.২৭.২৩৬.২২ 

প য়াখালী য়াকাটা িবআর িস বিরশাল বাস িডেপার উপ-িডেপা াপন ৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩২.৯৪৬.২২ 

১২ নং কাউ ার বরা  ৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩১.৯৪৭.২২ 

ত লনা বাস িডেপার অ েল ১  ৩৫.০৪.০০০০.০০৬৩২.৯৪৯.২২ 

িবআর িস চ াম বাস িডেপার িসিব  মােকেটর পিরত  জায়গা বরা  ৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩১.৯৫০.২২ 

৩৫.০৪.০০০০.০০৬.২৬.৯৫১.২২ 
৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩২.৯৫২.২২ 

এে ট শাখার িম ং এর আ ায়েনর অ ীম সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০০৬.০২.৯৫৪.২২ 
এর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩১.৯৫৫.২২ 

িপড ানিজট ডেভলপেম  জ  (লাইন-৬) এর 
আগারগাও ও ফামেগইট শন াজা ও টপাত  িনমােণর লে  
িডএম িসএল এর অ েল জিম হ া র সং া  

৩৫.০৪.০০০০.০০৬.৩২.৯৫৬.২২ 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৩.০০১.২১ 
ম নালেয়র সিহত িবআর িসর কাট  মামলা সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৪.২২ 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৫.২২ 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০১৬.২২ 

বাৎসিরক কাযাবিল সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০১৭.২২ 
এর ক ীয় কিম  ও শাখা ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৯.০০১.১৬ 

) নারায়ণগ  বাস িডেপার 
িবেরাধী দল (িবএনিপ) ক ক 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৭.১৬ 

ইসলাম গং  বনাম- 
সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২০.১৬ 

জনাব িমরাজ শখ বনাম- িবআর িস 
মামলা সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২১.১৬ 

তািরখঃ ২৭/১০/১৩ জনাব 
গাবতলী বাস িডেপা বনাম-হরতালকারী 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২২.১৬ 

নিথ খালার নিথ খালার 
তািরখতািরখ  

মম
  

2018  
৩১/০৮/২০  

১৮/১/২১  
০৩/০৩/২০২১  

  

  

২১/০৯/২০২১  

১৩/০৯/২০২২  

১৯/০৫/২২  

৩০/০৫/২২  

০৭/০৬/২২  

২০/০৬/২২  

২২/০৬/২২  
২৫/০৭/২২  
১০/১০/২২  
১০/১০/২২  
১০/১০/২২  

২৫/০২/২০২১  
২১/০৬/২২  
২১/০৬/২২  
২২/০৬/২২  
২২/০৬/২২  
৩/১/১৬  

১৫/৫/১৬  

২৫/৪/১৬  

১৪/৭/১৬  

১৪/৭/১৬  

চলমান পাতা-০২ 



=০২= 

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   
২৮ িরট িপ শন নং-১৫০৯/২০১৬ এর িনেদশ অ যায়ী) The National 

Road Safety Strategic Action Plan 2014-2016  এর 
হীত কায ম স িকত নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৪.১৬ ২৬/৭/১৬  

২৯ িবআর িস জায়ারসাহারা বাস িডেপার জিম জমার িবষেয় দওয়ানী 
মাকা মা নং-২২৬/২০১৪ ও ১৭৯/২০১৬ ত রাজউেকর সােথ প ি  

সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৮.১৬ ১৬/৮/১৬  

৩০ (১) িরট িপ শন নং-১২১৯৩/২০১৬ জনাব ত ন মার ঘাষ বনাম 
িবআর িস  ( ি য়া-িঝনাইদহ কাউ ার ভাড়া স কীয়) মামলা সং া  
নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০৩৪.১৬ ২৩/১০/১৬  

৩১ ণ িত দমন কিমশেনর সিহত  যাগােযাগ নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০১.০৪২.১৬ ১২/১২/১৬  
৩২ প বী থানার মা: নং ১৮(৬) ০৮ হেত উ ুত িবেশষ মামলা নং ১৩ /২০০৯ 

িবআর িস বনাম –খান আ ল মােলক া ন হড ক ািশয়ার (ি তল বাস 
িডেপা) 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০২.১৭ ১০/০১/১৭  

৩৩ রীট নং ২৮১০ /২০১৭ এ াড: মা ন আেলম বনাম িবআর িস ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০.১৭  ০৩ /০১/২০১৭   
৩৪ দওয়ানী মাকা মা নং৬৯ /২০১৭ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৩.১৭  ১১ /০৪/২০১৭   
৩৫ অথঋণ মামলা নং ১৩৮ /৯১ উ রা বালী াংক বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৬.১৭  ১৮ /০৫/২০১৭   
৩৬ িসেলট বাস িডেপার সা িফেকট মামলা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৪.১৭  ২০ /১১/২০১৭   
৩৭ রীট িপ শন নং ১১৪৯৬ /২০১৪ শহী ল ইসলাম বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০১.১৮  ১০ /০১/২০১৮   
৩৮ দ :মা :নং ০১/ ২০১৮ সং া  নিখ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০২.১৮  ১১ /০১/২০১৮   

৩৯  নগর থানার মামলা নং ২৬ )১২(১৭ সং া  নিথ   ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৩.১৮  ২১ /০১/২০১৮   
৪০ রীট িপ শন নং ১০৩৩৫ /২০১৭  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৬.১৮  ১১ /০২/২০১৮   
৪১ বিরশাল িডেপার জিমর দ :মা :নং ০৮/ ১৩ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৭.১৮  ১৩ /০২/১৮   
৪২ যা াবািড় মাজায় ০ .২৭ একর জিমর মামলা সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৮.১৮  ১৪ /০৩/২০১৮   
৪৩ মামলা নং ১১৬ /১৮ তানিজদ উ াহ িল  বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৯.১৮  ০৮ /০৪/২০১৮   
৪৪ Suo-Moto Rule 04 Of 2018 মা  :ল স বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১১.১৮  ১৭ /০৪/২০১৮   
৪৫ রীট নং ৫৫২৬ /২০১৮ শহী ল ইসলাম বা  বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১২.১৮  ০৬ /০৫/২০১৮   
৪৬ পাবনা বাস িডেপা কাজল িময়া মামলা নং ১৩৩ /১১/, িপ ২৯০ /২০১০ 

সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৩.১৮  ০৩ /০৬/২০১৮   

৪৭ রীট িপ শন নং ৬৪১৯ /১৮ উে  ল ম বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৪.১৮  ১০ /০৬/২০১৮   
৪৮ রীট নং ১০৪০৮ /১৮  কাজী সজীব উ ীন বনাম িবআর িস ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৫.১৮  ১০ /০৯/২০১৮   
৪৯ রীট নং ১৪৯৫৩ /২০১৮ হােসম চৗ রী বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৩.১৯  ১৪ /০১/২০১৯   
৫০ রীট নং  -১১৪৯৬/২০১৪ শহী ল ইসিলাম বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০.০৪.০০৪.১৯  ০৩ /০৩/২০১৯   
৫১ রীট নং  -২২০৫/২০১৯ গাজী মা : ছা বনাম িবআর িস ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৬.১৯  ০৮ /০৪/২০১৯   
৫২ নরিসংদী কমকতার িবেরাে  অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৮.১৯  ২২ /০৫/২০১৯   
৫৩ ৩য় ও ৪থ ণীর কমচারীেদর িবধানমালা ১৯৯০ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.৩১.০০৯.১৯  ১৬ /০৫/২০১৯   
৫৪ রীট নং  -৪৩০৮/২০১৯ সহীদ হাওয়ালাদার বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১০.১৯  ২৪ /০৬/২০১৯   
৫৫ ধান কাযালেয়র কমকতা /কমচারীেদর অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৩.১৯  ২৬ /০৬/১৯   
৫৬ সা িফেকট মামলা নং  -২১২/২০১৯ ও ২১৩/২০১৯ ,কবীর বনাম 

িবআর িস  
৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৫.১৯  ০৯ /০৭/২০১৯   

৫৭ মািনজারী মামলা নং -১৪/১৯৯২ ড: ওয়াজহাত বনাম িবআর িস ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২১.১৯  ২৬ /০৯/২০১৯   
৫৮ রীট নং  -১১১৯৮/২০১৯ বা  ন নাল বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৩.১৯  ৩০ /১০/২০১৯   
৫৯ সা িফেকট মামলা নং ৩২ /২০২০ সা াদ হােসন বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৫.১৯  ১২ /১১/২০১৯   
৬০ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ  শত বািষকী সং া  

নিথ  
৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৯.১৯  ২৩ /১২/২০১৯   

৬১ রীট নং  -১০৩৩৭/২০১৯ লাকী বগম বনাম িবআর িস  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০৩২.১৯  ৩০ /১২/২০১৯   
62  ১০৪ জন চালক িনেয়াগ সং া  নািথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৬১.২১ ২৫/০২/২০২১  
63  পেদ লাক িনেয়ােগর ছাড়প  সং া  নিথ (ম ণালেয়র সােথ 

যাগােযাগ নিথ) 
00.04.0000.011.১১.233.11 28/11/2011  

64 ম ণালেয়র সিহত যাগােযাগ সং া  নিথ 00.04.0000.011.১৮.235.12 4/1/2012  
65 ম ণালেয়র সিহত যাগােযাগ সং া  নিথ 00.04.0000.011.১৮.236.12 30/01/2012  
66 গাে ন হ া েসক িব ি  পদ ন ীিবত করণ সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৮.243.12 19/06/2012  
67 থম ণীর কমকতােদর িসেলকশন ড দান সং া  নিথ 35.04.0000.011.১২.244.12 1/8/2012  
68 জাতীয় সংসেদর ে া র সং া  নিথ 35.04.0000.011.০৯.251.12 31/12/2012  

চলমান পাতা-০৩ 
 



=০৩= 
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর নিথর ন রন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

69 িবআর িসর কমকতা, কমচারী ও িমকেদর চা রীর ত  সং া  নিথ 35.04.0000.011.০০.256.13 14/03/2013  
70 সকল ইউিনট ধানগেনর মািসক বতন ও ভাতািদ/স ি র িববরণী দান 

সং া  নিথ 
35.04.0000.011.00.259.13 12/5/2013  

71 ম ণালয়/ িবভাগ স েহর 2012-13 অথ বছেরর কাযাবিল স িকত 
বািষক িতেবদন রণ সং া  

35.04.0000.011.00.262.13 14/05/2012  

72 নিথেত 18 িডিজেটর িডিজটাল ন র দান সং া  35.04.0000.011.00.263.13 20/05/2013  
73 ম ণালেয়র সিহত যাগােযাগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১৮.268.13 19/06/2013  
74 অবসর া /স া  অবসর া েদর াভািবক অবসর সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.269.13 20/06/2013  
75 পদ পিরবতন সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.272.13 4/7/2013  
76 কেপােরশেনর িব মান জনবল াস/ ি  পদবী পিরবতেনর ত াবতণ 

সং া  নিথ 
35.04.0000.011.00.277.13 26/08/2013  

77 RPATC ত িশ ণ সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৫.293.13 19/12/2013  
78 মাঃ শিহ ল ইসলাম, সহকারী পিরযান কমকতা 35.04.0000.011.৩২.300.14 8/1/2014  
79 মাঃ হযরত আলী, িসিনঃ সহকারী সিচব ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৩১৭.১৪ ০৯/০১/২০১৪  
80 মাঃ আ ল হােসন, চালক-িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৮.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
81 বণা রানী রায়, সহঃ শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২১.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
82 মহেরাজ খান, সহঃ শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২২.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
83 স য় মার বালা, সহঃ শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৩.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
84 মাঃ রািজব হােসন সহকারী েকৗশলী (িসিভল) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৪.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
85 রািক ামান, সহকারী শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৫.১৪ ১৩/০১/২০১৪  
86 নাজ ন নাহার, অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৬.১৪ ১৪/০১/২০১৪  
87 মাঃ রামান ইয়া, অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৭.১৪ ১৪/০১/২০১৪  
88 সাই ল ইসলাম, অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৮.১৪ ১৪/০১/২০১৪  
89 রােশ ল আলম িসরাজী, অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২৯.১৪ ১৪/০১/২০১৪  
90 নীহার র ন ম মদার, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩৩.১৪ ০৩/০২/২০১৪  
91 আির র রহমান ষার, ার অিফসার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩৯.১৪ ১২/০২/২০১৪  
92 মাঃ মিসউ ামান, িশ ক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৩.১৪ ২৩/০২/২০১৪  
93 জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, িশ ক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৪.১৪ ২৩/০২/২০১৪  
94 আ ল লিতফ, এমএলএসএস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৬.১৪ ২৩/০২/২০১৪  
95 জনাব রািজ ল হাসান, পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫০.১৪ ২৪/০২/২০১৪  
96 মাঃ আির র রহমান ষার, ার অিফসার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫১.১৪ ২৫/০২/২০১৪  
97 পদ পিরবতণ সং া  (িবিধ স ত নয়) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১৫.৩৫৩.১৪ ২৭/০২/২০১৪  
98 আ ল মা ান দওয়ান. ােনজার (অিডট) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৪.১৪ ২৭/০২/২০১৪  
99 ীপাড়া িশ ণ ক  সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৯.১৪ ২৪/০৩/২০১৪  
100 জনাব কেদব ঢালী,  িডিজএম (র ণােব ণ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬১.১৪ ২৪/০৩/২০১৪  
101 জনাব মাঃ মিন ামান বা , ােনজার( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬২.১৪ ২৭/০৩/২০১৪  
102 জনাব মাঃ গালাম ফা ক, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬৪.১৪ ০১/০৪/২০১৪  
103 জনাব র-ই-আলম, পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭০.১৪ ১১/০৫/২০১৪  
104 মাঃ জামেশদ আলী, পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭২.১৪ ১২/০৫/২০১৪  
105 মাঃ ওমর ফা ক মেহদী, ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৩.১৪ ২০/০৫/২০১৪  
106 ইসরাত উে  সালমা, সহঃ িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৬.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
107 মাঃ আিজ ল হক, সহঃ িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৭.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
108 মাঃ রমজান হােসন, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৮.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
109 শাহীন লতানা, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৯.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
110 মাঃ শাহিরয়াল ল ল, ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮০.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
111 মাঃ আ  আ্ওয়াল, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮১.১৪ ০১/০৬/২০১৪  
112 মাঃ সােহল রানা, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮২.১৪ ০২/০৬/২০১৪  
113 মাঃ জািমল হােসন, পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৪.১৪ ০২/০৬/২০১৪  
114 মাঃ মিফজ উি ন, পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৫.১৪ ০২/০৬/২০১৪  
115 মাঃ িরয়া ল আলম, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৬.১৪ ০২/০৬/২০১৪  
116 মাঃ র-এ আলম, িহসাবর ণ কমকতা  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৭.১৪ ০২/০৬/২০১৪  
117 মাঃ মাশারফ হােসন, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৮.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
118 মাঃ লিফকার আলী, সহকারী পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৯.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  

চলমান পাতা-০৪ 
 



=০৪= 
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

119 হা দ ৎ র আজাদ, সহকারী িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯০.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
120 কাম ামান, সহকারী পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯১.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
121 মাঃ রিফ ল ইসলাম, সহঃ িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯২.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
122 মাঃ মা দ আলম, সহঃ পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৩.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
123 মাশারফ হােসন িছি কী, িশ ক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৪.১৪ ০৩/০৬/২০১৪  
124 মাঃ আশরা ল আলম. ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৭.১৪ ১৫/০৬/২০১৪  
125 মাঃ গালাম ফা ক, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৮.১৪ ১৫/০৬/২০১৪  
126 মাঃ মিন ামান, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৯.১৪ ১৫/০৬/২০১৪  
127 মাঃ ল আবছার ঞা, ভাঃ িডিজএম (ওয়াকস) সহঃ কৗশলী, িসিভল ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০০.১৪ ২৯/০৬/২০১৪  
128 মাঃ মা ািফ র রহামান, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৪.১৪ ০৯/০৭/২০১৪  
129 মাঃ িজয়াউর রহমান, িসিনয়র ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৫.১৪ ০৯/০৭/২০১৪  
130 মাঃ ভ পােলায়ান, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১০.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  
131 আ ল কােদর িজলানী, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১১.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  
132 জাহা ীর আলম, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১২.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  
133 আ  বকর িস ীিক, ক া -িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৩.১৪ ১১/০৮/২০১৪  
134 মাঃ শায় ল আলম, ক া র-িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৪.১৪ ১১/০৮/২০১৪  
135 মাঃ ল আিমন, ক া র-িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৫.১৪ ১১/০৮/২০১৪  
136 মাঃ সােহল চৗ রী, ক া র-িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৬.১৪ ১১/০৮/২০১৪  
137 ই-ফাইিলং সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৭.১৪ ১১/০৮/২০১৪  
138 কাজী গালাম তৗিসফ, উপসিচব, ষেণ, িডিজএম পিরিচিত নং-৭৬৪৯ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৯.১৪ ০১/০৯/২০১৪  
139 আইিসিডট/ ফাকাল পেয়  কমকতা মেনানয়ন  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪২০.১৪ ০৭/০৯/২০১৪  
140 মাঃ িমজা র রহমান, অিতির  সিচব পিরিচিত নং- ৩৫২৯ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪২৪.১৪ ০১/১০/২০১৪  
141 িবিসএস শাসন ও অ া  ক াডর হেত আগত উপসিচব ও ত  

পযােয়র কমকতােদর হালনাগাদ স িকত িববরন রণ 
৩৫.০৪.০০০০.০১১.২১.৪২৭.১৪ ০২/১১/২০১৪  

142 দেকর চািহত ত ািদ রণ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪২৮.১৪ ০৯/১১/২০১৪  
143 িবআর িসেত অগােনা াম সংেশাধন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৪৩১.১৫ ১৩/০১/২০১৫  

144 িবিভ  িদবেস কমকতােদর নাম রণ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৩.৪৩২.১৫ ১৩/০১/২০১৫  
145 জনাব দীপন চাকমা, িসিনয়র ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৪.১৫ ২০/০১/২০১৫  
146 জনাব মাঃ সালাহ উ ীন মী, ড  ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৫.১৫ ২০/০১/২০১৫  
147 জনাব মাহা দ কাম ামান, িসিনয়র ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৬.১৫ ২০/০১/২০১৫  
148 িমেসস ফােতমা বগম, ড  িনং ােনজার  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৭.১৫ ২০/০১/২০১৫  
149 মাঃ লিফকার আলী, িসিনয়র ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৮.১৫ ২০/০১/২০১৫  
150 মাহ র রহমান, ক া -িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৯.১৫ ২০/০১/২০১৫  
151 জনাব মাঃ মিন ামান, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৪১.১৫ ১৮/০৩/২০১৫  

152 কেপােরশন কমরত কমকতা, কমচারী ও িমকেদর ি গত নিথর ত  
রণ সঙ া   

৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৪৫.১৫ ৩০/০৬/২০১৫  

153 জনাব হা দ আমজাদ হাসাইন, পিরিচিত নং-৩৪৭৫ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৫০.১৫ ১৫/০৯/২০১৫  
154 জনাব মাহা দ নােয়ব আলী, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৫৮.১৬ ১২/০১/২০১৬  

155 মাঃ লাল হােসন, িজএম িহসাব ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৬০.১৬ ১৬/০৪/২০১৬  
156 জনাব মাঃ মা দ তা কদার, িসিনয়র ইন া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৬১.১৬ ০৩/০২/২০১৬  
157 জনাব মাঃ নােয়ব আলী, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৬৬.১৬ ০৮/০৫/২০১৬  
158  িতেবদন রণ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৬৭.১৬ ০২/০৬/২০১৬  
159 দ  িবেশষ অি ম এবং গাড়ীর সবা নগদায়ন নীিতমাল সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০১.৪৬৮.১৬ ০৫/০৬/২০১৬  
160 মাঃ হািম র রহমান, িজএম শাঃ ও পােসাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৬৯.১৬ ০২/০৬/২০১৬  
161 জনাব মাঃ মাহ র রহমান, ইএম ই িবএ-৫৩৭৫ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৭০.১৬ ৩০/০৬/২০১৬  
162 নিথ আদান দান সং া  নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৭১.১৬ (অংশ-১) ১১/০৭/২০১৬  
163 জনাব মাঃ আ র রিহম, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৭২.১৬ ১১/০৭/২০১৬  
164 গাড ফাইল ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৭৩.১৬ ২৯/০৮/২০১৬  
165 হায়দার জাহান ফারাস , উপ-সিচব, ৬০৮০, িজএম শাঃ ও পােসাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৭৪.১৬ ১০/১০/২০১৬  
166 জনবল সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৭৭.১৬ ০১/১১/২০১৬  
167 িব-এ-৪০২৯ কেণল মাঃ মাহ র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৭৯.১৭ ০৮/০১/২০১৭  
168 িব-এ-৪৮৯৮ মজর ফরেদৗস আহেমদ, ই-এম.ই ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৮০.১৭ ০৯/০১/২০১৭  

169 জন শাসন পদক দান সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৩.৪৮১.১৭ ১১/০১/২০১৭  

চলমান পাতা-০৫ 
 



=০৫= 
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

170 িবআর িস রাজ খাত ানা র সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৫.৪৮২.১৭ ২৪/০১/২০১৭  
171 উ তর ল দান সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৮৪.১৭ ০৯/০২/২০১৭  
172 মাঃ আ  বকর িসি ক, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৮৬.১৭ ২৯/০৩/২০১৭  
173 মাঃ আ ল লিতফ, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৮৭.১৭ ২৯/০৩/২০১৭  
174 ফিরদ আহমদ ইয়া, চয়ার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৯৬.১৭ ২২/০৮/২০১৭  
175 ম ণালয়/িবভাগ স েহর ন/২০১৭ মােসর কাযাবলী স িকত মািসক 

িতেবদন 
৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৯৭.১৭ ০৭/১০/২০১৭  

176 মাঃ কাম ল ইসলাম, উপ-মহা ব াপক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৯৯.১৭ ২৪/১০/২০১৭  
177 ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩০.৫০০.১৭ অংশ-১ ১৩/০২/২০১৮  
178 মাঃ মা ািফ র রহমান ইয়া, ার অিফসার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫০১.১৭ ২২/১১/২০১৭  
179 ধানম ীর কাযালেয়র মািসক সম য় সভা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০৬.৫০২.১৮ ২৬/০২/২০১৮  
180 িবএ-৫৩৬৯ মজর আিল র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫০৩.১৮ ৩০/০৪/২০১৮  
181 জনবেলর হালনাগাদ ত  সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৫০.৫০৭.১৮ ০৯/০৭/২০১৮  
182 মাঃ িরপন সরদার, ক া র-িড ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫১০.১৮ ০৬/০৮/২০১৮  
183 িঝনাইদহ িনং ইনি উট সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৮.৫১২.১৮ ০৬/০৮/২০১৮  
184 দবাশীষ ম মদার, সহকারী শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫১৩.১৮ ১৭/০৯/২০১৮  
185 মাঃ এনােয় ল ইসলাম জাবীর, সহকারী শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫১৪.১৮ ১৭/০৯/২০১৮  
186 জনাব মাঃ আ ল বােরক, সহকারী শাসিনক কমকতা  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫১৫.১৮ ১৭/০৯/২০১৮  
187 িবআর িস ২  াক িডেপা নঃ চা  করণ ও সাব িডেপাস হ াপন 

সং া   
৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৮.৫১৬.১৮ ২৭/০৯/২০১৮  

188 ড. নািসম আহেমদ, সিচব নং-৫৯০৫ পিরচালক (অথ ও িহসাব) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫১৭.১৮ ০৯/১০/২০১৮  
189 ময়মনিসংহ বাস িডেপা ও িনং স ার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৮.৫২০.১৮ ৪/১২/২০১৮  
190 মাঃ আমজাদ হােসন, উপসিচব-৮০২৯ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫২২.১৯ ১৯/০২/২০১৯  
191 মাঃ িব াল হােসন, ক া র-িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫২৩.১৯ ১৯/০২/২০১৯  
192 মাঃ হাসাইন উি ন, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫২৪.১৯ ২০/০২/২০১৯  
193 এসিডিজ ও িনবাচনী ইসেতহার সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫২৬.১৯ ১/০৪/২০১৯  
194 মজর মাঃ মা া ামান, ইএমই ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫২৭.১৯ ০৮/০৪/২০১৯  
195 ব ড়া াক িডেপা সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫২৯.১৯ ০৯/০৪/২০১৯  
196 ম ণালেয়র সিহত যাগােযাগ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৭.৫৩৪.১৯ ০৪/০৮/২০১৯  
197 মাঃ এহছােন এলাহী, চয়ার ান, িবআর িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৩৫.১৯ ০২/০৯/২০১৯  
198 ি পড়া বাস িডেপা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৮.৫৩৭.১৯ ০৯/০৯/২০১৯  
199 মাঃ সাই র রহমান (১৬১৬৯) , ােনজার, িবআর িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৩৯.১৯ ২৭/১০/২০১৯  
200 জনাব আজগর আলী, ােনজার (এে ট) ১৬৬২৪ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৪০.১৯ ২৭/১০/২০১৯  
201 বাৎসিরক গাপনীয় অ েবদন (এিসআর) সং া  (২য় খ ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২১.০০৮.০১ ২৭/১১/২০১৯  
202 ড. মাঃ িজয়াউ ীন, সিচব ৬৫৬৯ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৪৭.২০ ১৫/০৭/২০২০  
203 কেণল মাঃ আিন র রহমান, িবএ-৪৬১৯ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৪০.৫৪৮.২০ ১৯/০৭/২০২০  
204 িবিবধ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৫৪৯.২০ ০৬/০৮/২০২০  
205 ীপাড়া বাস িডেপা সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৫২.২০ ০১/১২/২০২০  
206  ১০০ জন ক া র িনেয়াগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৬৪.২১ ০৯/০৫/২০২১  
207  ১০০ জন চালক িনেয়াগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.০১৮.২২ ১১/৮/২০২২  
208  িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ সং া  নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.০০.৪৯০.২২ ০৮/৫/২০২২  

209  জনাব মাঃ ফয়সাল আলম, সহঃ পিরযান কমকতা  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৫৩.২০ ২৪/১২/২০২০  
210  জনাব মাঃ ইবাদত হােসন (১৬১২১), িসিনয়র সহঃ সিচব ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৫৪.২১ ০৭/০১/২০২১  
211  ডাঃ মাঃ শখ মাহা র রহমান, পাট টাইম-িচিকৎসক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৫৫.২১ ০৩/০২/২০১  
212  জনাব মাঃ তা ল ইসলাম, অিতির  সিচব (৫৭৪০) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৫৭.২১ ১৫/০২/২০২১  
213  জনাব  রনিজৎ চ  ম ল, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৫৮.২১ ১৬/০২/২০২১  
214  জনাব রিন ম র , িহসাব সহকারী, ড-২ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৬০.২১ ০২/৩/২০২১  
215  জনাব িব  মান সরকার, উপ সিচব (৭৯৪৯) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৬২.২১ ০৪/০৩/২০২১  
216  কেণল মাঃ জািহদ হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.৫৭১.২১ ২১/০৬/২০২১  
217  জনাব ামা কা  াম র ঋিষ, ক া র/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৭২.২১ ১৫/০৭/২০২১  
218  জনাব মাঃ সিলম িময়া, ক া র/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৩.২১ ১৫/০৭/২০২১  
219  জনাব মাঃ িব াল হােসন, ক া র/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৪.২১ ১৮/০৭/২০২১  
220  জনাব মাঃ ল আফছার, ক া র/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৫.২১ ১৯/০৭/২০২১  
221  জনাব মাঃ কিবর হােসন, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৬.২১ ১৯/০৭/২০২১  

চলমান পাতা-০৬ 
 



=০৬= 
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

222  িবআর িস'র ২১ সদ  িবিশ  পষদ সভা সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৫২.৫৭৭.২১ ২৮/০৭/২০২১  
223  জনাব মাঃ আ র রিশদ,  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৮.২১ ২৮/০৭/২০২১  
224  জনাব রা  মা া ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৭৯.২১ ২৮/০৭/২০২১  
225  জনাব মাঃ আজহার আলী ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৮০.২১ ২৮/০৭/২০২১  
226  এস. এম. মা দ হক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫8৩.২১ ১৮/১০/২০২১  
227  জনাব মাঃ আ ল লিতফ, অিফস সহকারী এর সম য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৮৬.২১ ১০/০১/২০২২  
228  মজর মাহা দ জাহা ীর হােসন আজাদ, ইএমই,িবএ/৬২৪৬ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০১.২২   
229  জনাব মাঃ জা া ল ফরেদৗস, ড  ােনজার কািরঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০২.২২ ০৯/০২/২০২২  
230  জনাব মাহা দ উ াহ, ড  ােনজার কািরগির ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৩.২২ ০৯/০২/২০২২  
231  জনাব াসেদব সরকার, ড  ােনজার কািরগির ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৪.২২ ০৯/০২/২০২২  
232  জনাব মাঃ রিফ ল হাসান ভ, ড  ােনজার কািরঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৫.২২ ০৯/০২/২০২২  
233  জনাব লতান আলম, ড  ােনজার কািরগির ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৬.২২ ০৯/০২/২০২২  
234  জনাব আ ল হাইিমম সজীব, ড  ােনজার কািরঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৭.২২ ০৯/০২/২০২২  
235  জনাব মাঃ রা ামান, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৮.২২ ০৯/০২/২০২২  
236  জনাব শা  মার বসাক, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০০৯.২২ ০৯/০২/২০২২  
237  জনাব মাঃ এনা ল হক, িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১০.২২ ০৯/০২/২০২২  
238  াবনী আ ার ইিত, অিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১১.২২ ১২/০৬/২০২২  
239  জনাব মাঃ রােসল মাহ দ, অিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১২.২২ ১২/০৬/২০২২  
240  জনাব মাঃ আলাল িময়া, অিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১৩.২২ ১২/০৬/২০২২  
241  জনাব র ল আিমন, অিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১৪.২২ ১২/০৬/২০২২  
242  জনাব আ া ল ইসলাম শখ, অিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১৫.২২ ১২/০৬/২০২২  
২৪৩ অথৈনিতক সমী া সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১২.০০.০৪৩.১৩   
২৪৪ বােজট ব ৃতা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১২.০০.০৭২.০৭   
২৪৫ যৗথ িবমা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১২.০০.০৯৪.৭৭   
২২৪৬৪৬  কনেডমেনশন বাড ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.১২৮.১১ ২০১১   

২৪৭২৪৭  মটরযান অ ােদশ (িবআর এ) নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.১৬৮.১৫ ২০১৫   

২৪৮২৪৮  কিপএল িনধারণ কম হওয়ার াপাের জারী ত প  ও 
িডেপার জবাব সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.২২০.১৯ ২০১৯   

২৪৯২৪৯  পে াল, অেয়ল এ  ি েক স ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.২২১.০৫ ২০০৫   

২৫২৫০০  বাস/ াক মরামত নীিতমালা ণয়ন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.৪৭২.১১ ২০১১   

২৫২৫১১  িবআর িস'র বাস দীঘেময়াদী লীেজ পিরচালনার নীিতমালা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.৫১৪.০৫ ২০০৫   

২৫২৫২২  কািরগির িবভােগর অ েয়াজনীয় ও অ ব ত নিথপ , কাগজ, 
রকড ও অ া  ািদ অপসারণ সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.৬০৫.১৫ ২০১৫   

২৫২৫৩৩  িস েজনস চাটার নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৩.০০.৬১৭.১৫ ২০১৫   
২৫৪ িবআর িস বােসর রাজ  আেয়র টােগট িনধারন ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৮০৫.১৩ ২০১৩  
২৫৫ দীঘ ময়াদী লীেজ পিরচািলত বােসর ত ািদ সং া  নিথ  ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৮০.১৩ ২০১৩  
২৫৬ িবআর িস ‘র লাইে রী এ  িরেসাস স ার সং া  নিথ  ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৮১৩.১৩ ২০১৩  
২৫৭ হরতাল অবেরােধর কারেন িবআর িস বােসর দিনক য় - িতর 

িতেবদন 
৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৮১৪.১৩ ২০১৩  

২৫৮ জনাব মাবারক হােসন ক াঃ  )কাউ ার ান/িড(  ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৮১৭.১৩ ২০১৩  
২৫৯ িলশ ক ক িবআর িস বাস ির ইিজশন সং া  ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৪৪৮.১৩ ২০১৩  
২৬০ তদ  কিম  গঠন সং া  নিথ ৩৫.০৪০০০০.০১৪.০০.৭৪৮ )২-অংশ( .১৩ ২০১৩  
২৬১ ম ণালেয়র মািসক সভার িস া  বা বায়ন নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৯৬)২-অংশ.(১৩  ২০১৩  
২৬২ মাননীয় সংসদ সদ গণ ািধকার সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭০১.১৩  ২০১৩  
২৬৩ ট ওয়ারী দিনক আেয়র িতেবদন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৯৩.১৩  ২০১৩  
২৬৪ িবিভ  িবষেয় যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮০২.১৩  ২০১৩  
২৬৫ ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৬৮৬)অংশ-৫.(১৩  ২০১৩  
২৬৬ িম া বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৩৯)অংশ -৩.(১৩  ২০১৩  

চলমান পাতা-০৭ 
 



=০৭= 
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

২৬৮ গণ পিরবহন আইন /২০১৩  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৮৩১.১৩  ২০১৩  
২৬৯ িমর র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩০ )অংশ-২.(১৩  ২০১৩  
২৭০ জায়ারসাহারা বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩১ )অংশ-২.(১৩  ২০১৩  
২৭১ চ াম বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩২ )অংশ-২.(১৩  ২০১৩  
২৭২ মিতিঝল বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ২৮ )অংশ-৪.(১৩  ২০১৩  
২৭৩ মাহা দ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩৬ .১৩  ২০১৩  
২৭৪ সানা র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩৮ )অংশ -৪.(১৩  ২০১৩  
২৭৫ িম া বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩৯ )অংশ -৪.(১৩  ২০১৩  
২৭৬ জাতীয় াচার বা বায়েন িবআর িস ‘র অপােরশন িবভােগর 

কমপিরক না সং া  নিথ। 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৩৬.০০.২০১৪ ২০১৪  

২৭৭ ২০১৩ -২০১৪ অথ বছেরর উ য়ন লক কাযাবলীর বািষক িতেবদন  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৪০ .২০১৪  ২০১৪  
২৭৮ ঢাকা -িসেলট ও ঢাকা-িশলং-েগৗহা-ঢাকা সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৪১.০০.২০১৪ ২০১৪  
২৭৯ মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৪৩.১৪  ২০১৪  
২৮০ িবআর এ কে াল ম )ঈদ শাল সািভস(  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৪৬.০০.১৪  ২০১৪  
২৮১ গাবতলী বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৫২.০০.২০১৪  ২০১৪  
২৮২ বাস ভাড়া িনধারন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৬২ )অংশ-২.(১৪  ২০১৪  
২৮৩ ি পাড়া গাপালগ  িনং ই উট এর সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৬.০০.২০১৫ ২০১৫  
২৮৪ দািয়  হেণর সময় বাস /াক পিজশন সং া নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৮ .২০১৫  ২০১৫  
২৮৫ এক নজের িবআর িস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৯.২০১৫ ২০১৫  
২৮৬ ঘটনার ত  সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬০.০০ .২০১৫  ২০১৫  
২৮৭ িডিস এসিপ দর সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬২.০০.১৫ ২০১৫  
২৮৮ জনাব সাই ামান ক া র /এ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৩.০০.১৫ ২০১৫  
২৮৯ িবআর িস ভলেভা বােসর মরামত ও ইজারা নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৪.০০ .১৫  ২০১৫  
২৯০ উ য়ন কায ম স িকত নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৬.০০.১৫ ২০১৫  
২৯১ িবিবআইএন যেশার  -বরকাতা-লনা-কলকাতা-রং র-িদনাজ র-

িরমাির -দািজিলং-টান-বাংলাব া  বাস সািভস 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৯.০০.১৫ ২০১৫  

২৯২ ব ড়া বাস িডেপার অিভেযাগ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭০.০০.১৫ ২০১৫  
২৯৩ ঢাকা -কলকাতা-আগরতলা েট বাস সািভস সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭১.০০.১৫ ২০১৫  
২৯৪ বাংলােদশ জাতীয় সংসদ সিচবালয় স িকত নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৭ .০০.১৫  ২০১৫  
২৯৫ মহামা  রা পিতর ভাষন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৮ .০০.১৫  ২০১৫  
২৯৬ িডেপা িভি ক দিনক আয় -য় িহসাব িববরনী  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৯ .০০.১৫  ২০১৫  
২৯৭ মসাস গালাম মা ফা এ ার াইজ ও জনাব গালাম মা ফা দীঘ ময়াদী 

লীিজ ক াণ র বাস িডেপা 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮১ .০০.১৫  ২০১৫  

২৯৮ িবিভ  মেডেলর বাস চালকেদর িশ ন নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮২ .০০.১৫  ২০১৫  
২৯৯ জনাব মাঃ িগয়াস উি ন দীঘেময়াদী ইজারা হীতা ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৩ .০০.১৫  ২০১৫  
৩০০ াহত ি েযা া িতবি  িবনা ভাড়ায় যাতায়াত ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .১৩)অংশ-২.(১৫  ২০১৫  
৩০১ িবিবধ িবষেয় যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪ )অংশ-৪.(১৫  ২০১৫  
৩০২ ব ড়া বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৩৩)অংশ-২.(১৫  ২০১৫  
৩০৩ অপােরশনাল আেদশ সা লার নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৪৩)অংশ -৮.(১৫  ২০১৫  
৩০৪ িবআর িস ‘র াপক অিনয়ম ও িনতীর অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৮ .১৬  ২০১৬  
৩০৫ অপােরশন িবভােগর আসবাবপ  মরামত সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৯ .১৬  ২০১৬  
৩০৬ জাতীয় সংসেদর ১নং সাব -কিম  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৯০ .১৬  ২০১৬  
৩০৭ বনেবাজন ও িশ াসফের িরজাভ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৩০)অংশ-৩.(১৬  ২০১৬  
৩০৮ বদলী ও িরিলজ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৪)অংশ-২.(১৬  ২০১৬  
৩০৯ িস  সািভেসর চলাচল ত এিস বােসর ভাড়া িনধারন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৯৫ .১৬  ২০১৬  
৩১০ ২০১৪ সাল থেক িবিভ  সড়ক ঘটনায় িবআর িস বােসর য়-

িত সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৯৬ .১৬  ২০১৬  

৩১১ অপােরশন িবভােগর েডশন তািলকা নয়ণ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৯৭ .১৬  ২০১৬  
৩১২ িমক /কমচারী বদলী  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৯৯.১৬  ২০১৬  
৩১৩ লনা  -আ জািতক ট সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯০০.১৭  ২০১৭  
৩১৪ ঢাকা -রাজশাহী-চ পাইনবাবগ-বহরম র-কলকাতা-আ জািতক ট 

সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯০১.১৭  ২০১৭  

৩১৫ িডিজটাল বাস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯০২.১৭  ২০১৭  

চলমান পাতা-০৮ 
 



=০৮= 
ঃনং িবষয় নিথর ন র নিথ খালার তািরখ ম  

৩১৬ ধান কাযালেয়র িনমাণ িবভােগর সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯০৭.১৭  ২০১৭  
৩১৭ ঢাকা -কলকাতা-ঢাকা আ জািতক ০৫ েটর ট ার সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯০৮.১৭  ২০১৭  
৩১৮ িবআর িস ‘র চালক ,ক া র ও লীিজেদর অজমা রাজ  সং া  

নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১৩.১৭  ২০১৭  

৩১৯ কাউ ার িতিনধ মেনানয়ন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১৪.১৭  ২০১৭  
৩২০ মিতিঝল -আ াহ র এিস বােসর ভাড়া িনধারণ সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১৫.১৭  ২০১৭  
৩২১ িডেপার ােনজারেদর দািয়  পালনকােল িবিভ  পাওনাদারেদর 

অথ পিরেশাধ না করার িবষেয় া া দান সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১৬.১৭  ২০১৭  

৩২২ তজগ ও মরামত কারখানা ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১৭.১৭  ২০১৭  
৩২৩ কারণ দশােনার না শ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯২৪.১৭  ২০১৭  
৩২৪ িবআর িস ‘র সােথ িবিভ িত ােনর সমেঝাতা ারক  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯২৫.১৭  ২০১৭  
৩২৫ গাবতলী বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯২৬ .১৭  ২০১৭  
৩২৬ চালক ক া র কাউ ার ানেদর পেদা িত নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯২৭ .১৭  ২০১৭  
৩২৭ লনা  -কলকাতা-লনা আ জািতক ট সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯২৮ .১৭  ২০১৭  
৩২৮ িবআর িস ‘র আইন উপেদ া ক ক ভ ং ত খসড়া ি প  সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩১ .১৮  ২০১৮  
৩২৯ সিচব িবআর িস ‘র দ ের আ জািতক বাস সািভেসর যাবতীয় নিথ প  

হ া র সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩৩ .১৮  ২০১৮  

৩৩০ ময়মনিসংহ বাস িডেপা ও িনং ইনি উট সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩৪ .১৮  ২০১৮  
৩৩১ অিফস আেদশ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩৫ .১৮  ২০১৮  
৩৩২ জনাব মাহ ব মােশদ ক া র /িড কাউ ার ান  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩৭ .১৮  ২০১৮  
৩৩৩ ঢাকা মহানগরীেত গণপিরবহেন ং লা আনয়ন এবং যানজন িনরসেন 

কা ানীর মা েম বাস পিরচালনা প িত বতন সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৩৯ .১৮  ২০১৮  

৩৩৪ তজগ ও িনং ই উেটর সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪২ .১৮  ২০১৮  
৩৩৫ িবআর িস ‘র িবিভ  যানবাহেনর রাড ,া  িফটেনস এর টাকা পিরেশাধ 

সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪৩ .১৮  ২০১৮  

৩৩৬ জাতীয় শাক িদবস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪৪ .১৮  ২০১৮  
৩৩৭ LOC এর আওতায় আমদানী ত গাড়ীর রিজে শন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৪৬.১৮  ২০১৮  
৩৩৮ ািফক ব ার সািবক উ য়ন ও িনরাপদ সড়ক সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৪৭.১৯  ২০১৯  
৩৩৯ LOC-2 এর আওতায় িবআর িস ‘র ন ন াক সং হ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৪৮.১৯  ২০১৯  
৩৪০ LOC-2 এর আওতায় িবআর িস ‘র আমদানী ত ন ন বাস সং হ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৪৯.১৯  ২০১৯  
৩৪১ িবিভ  িত ােনর সিহত াক ভাড়ার ি প  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫১.১৯  ২০১৯  
৩৪২ জনাব মাঃ মােশদ আলম চান িময়া দীঘেময়াদী ইজারাদার ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫৩.১৯  ২০১৯  
৩৪৩ ৩১  বােসর ট ার সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫৪.১৯  ২০১৯  
৩৪৪ আমদানী ত ন ন ােকর বরা ােদশ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫৫.১৯  ২০১৯  
৩৪৫ যা াবািড় বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫৭.১৯  ২০১৯  
৩৪৬ ব ড়া াক িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৫৮.১৯  ২০১৯  
৩৪৭ আ জািতক বাস সািভস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬১.১৯  ২০১৯  
৩৪৮ রেয়ল কাচ সািভস ঢাকা -আগরতলা-ঢাকা াঃ স য়  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬২.১৯  ২০১৯  
৩৪৯ জনাব ই িজত মি কঅিফস সহঃ কাম কি ঃ অপাঃ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬৩.১৯  ২০১৯  
৩৫০ জনাব শামীম হােসন লীিজ  ,লনা বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬৪.১৯  ২০১৯  
৩৫১ ঢাকা -িশিল িড়-াংটক এবং ঢাকা -িশিল িড়-দািজিলং েট 

)পরী া লক (বাস সািভস সং া  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৬৫ .১৯  ২০১৯  

৩৫২ ন ন আমদানী ত LOC-2 বােসর া -টােকন -ক হ া র সং া  
নিথ 

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬৬.১৯  ২০১৯  

৩৫৩ াি  িত ােনর আেবদেনর ি েত বাস বরা  সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৬৭.১৯  ২০১৯  
৩৫৪ িডেপা ােনজারেদর ট সােভ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৬৮ .১৯  ২০১৯  
৩৫৫ ভিহক াল ািকং িসে ম সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৬৯ .১৯  ২০১৯  
৩৫৬ র ািপড পাস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭০ .১৯  ২০১৯  
৩৫৭ LOC-2 এর আওতায় িবআর িস ‘র আমদানী ত ন ন বাস সং হ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭২ .১৯  ২০১৯  
৩৫৮ িজববষ উদযাপন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭৩ .১৯  ২০১৯  
৩৫৯ চালক ক া রেদর ত  )নােমর তািলকা (সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭৫ .১৯  ২০১৯  
৩৬০ গাজী র িশ ন কে র সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭৮ .২০  ২০২০  
৩৬১ সড়ক র না -ব ন তহিবল বাড সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৮০ .২০  ২০২০  
৩৬২ িবআর িস ‘র িডেপা ােনজারেদর িনতীর অিভেযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৮২.২০  ২০২০  

চলমান পাতা-০৯ 
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ম  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার তািরখ ম  

৩৬৪ ীপাড়া বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৮৫.২০  ২০২০  
৩৬৫ আপােরশন ও কািরগির িবভােগর সম য় সভা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৮৮ .২০  ২০২০  
৩৬৬ ক াণ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .২৯)অংশ-৩.(১২  ২০১২  
৩৬৭ নরিসংদী বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৩৪)অংশ -২.(১২  ২০১২  
৩৬৮ নারায়নগ  বাস িডেপা সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৩৫)অংশ-২(, ১৯ ২০১৯  
৩৬৯ বিরশাল বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৪০)অংশ-৩.(২০  ২০২০  
৩৭০ রং র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৪১)অংশ-৩.(১৭  ২০১৭  
৩৭১ পাবনা বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৬)অংশ -২.(০৮  ২০০৮  
৩৭২ ঢাকা াক িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ২০ .০১)অংশ -৪.(২০২০  ২০২০  
৩৭৩ চ াম াক িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০২ .০০.০৯  ২০০৯  
৩৭৪ মহান িবজয় িদবস উপলে  বাস সরবরাহ নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৬৭৪.২০০৭  ২০০৭  
৩৭৫ িবেশষ হ  সািভস নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ /৯৬.৯১  ১৯৯১  
৩৭৬ ন ন াফ িনেযািজত করণ সে   ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৯৩)অংশ -৩.(১৯  ২০১৯  
৩৭৭ িবআর িস বাস ইজারা িনতীমালা -২০০৭  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৬৭৫ .০৮  ২০০৮  
৩৭৮ িবআর িস িমক /কমচারী লীগ িসিবএ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .০২.২০২০  ২০২০  
৩৭৯ ন ন ট চা করণ সে  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৭২.১২  ২০১২  
৩৮০ ঈদ শাল সািভস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৯০)অংশ-৫.(১৮  ২০১৮  
৩৮১ জনসাধারন হেত া  অিভেযাগ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮৮)অংশ-২.(০২  ২০০২  
৩৮২ শাকবাতা ও সমেবদনা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮৫.৯৭  ১৯৯৭  
৩৮৩ দািয় হণ ও হ া র নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৭৩)অংশ -৩.(১৯  ২০১৯  
৩৮৪ নীিত দমন কিমশন ও এর চািহত ত  সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮০১)অংশ-২.(১৯  ২০১৯  
৩৮৫ পপার কা ং সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৩৩)অংশ -২.(১৮  ২০১৮  
৩৮৬ সনাবািহনীেক বাস ভাড়া দওয়া সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৩৩.১২  ২০১২  
৩৮৭ ঢাকা মহানগরীর যানজট িনরসন )িব িসএ(  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৩২)অংশ-৩.(১৮  ২০১৮  
৩৮৮ ট া  ও িফটেনস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৬৪৮.১১  ২০১১  
৩৮৯ িসএনিজ /িডেজল সরবরাহ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৬০.১১  ২০১১  
৩৯০ ৫০  আ েলেটড বাস সং া  বাস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৭৫,১২  ২০১২  
৩৯১ ন ন াফ বাস িনেয়ািজত করণ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৫৯)অংশ-৪.(২০  ২০২০  
৩৯২ িব  ইে মা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৩৮৫)অংশ-২.(১৮  ২০১৮  
৩৯৩ মিহলা বাস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৪৪)অংশ-২.(৭  ২০০৭  
৩৯৪ মািলক সিমিতর সিহত যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৬২)অংশ -৩.(১৯  ২০১৯  
৩৯৫ মািসক সম য় সভা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.২৭৭)অংশ -৬.(২০  ২০২০  
৩৯৬ জনাব আ ার ও তৗিহদ িছ ীিক লীিজ  ,রং র  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৪২৯.০৩  ২০০৩  
৩৯৭ VTS সাভার  সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯০.২০২১  ২০২১  
৩৯৮ বাস বরা  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৬৭১ )অংশ-৫.(১৯  ২০১৯  
৩৯৯ িবআর িস ‘র সািভক কাযাবলী ও উ য়ন সং া  মািসক সভা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৯৮৯ .২০  ২০২০  
৪০০ ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৬৮৬ )অংশ-৮.(১৯  ২০১৯  
৪০১ ি েযা া  ,িতব ী িবআর িস বােস িবনা ভাড়ায় যাতায়াত সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ১৩ .১৫  ২০১৫  
৪০২ এ ক এম আ র রউফ লীিজ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৩৪৫ .১৪  ২০১৪  
৪০৩ ম ণালেয়র মািসক সম য় সভার িস া  বা বায়ন ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৭৯৬৯ )অংশ-২.(১৬  ২০১৩  
৪০৪ িবআর িস বােস Wifi চা  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯২.২১  ২০২১  
৪০৫ ল /কেলজ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৪২)অংশ -৪.(২১  ২০২১  
৪০৬ অপােরশন িবভােগর শনারী সাম ী য় সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৬৬২ .০৭  ২০২০  
৪০৭ িবআর এ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৭৯ )অংশ-৩.(২০  ২০২০  
৪০৮ িবিভ  িবষেয় কিম  গঠন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮০২ .১৩  ২০১৩  
৪০৯ মাঃ ওমর ফা ক খান লীিজ  ,রং র বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৪৭৫ .১৫  ২০১৫  
৪১০ িবআর িস ই বাস এ াপস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯৩.২১  ২০২১  
৪১১ ঘাটারচর ট বাস চা র বাস -ব চা  সং া  নিথ  ৩৫০ .০৪.০০০০.০১৪.১০০৩.২১  ২০২১  
৪১২ উথলী িনং ই উট সংকা  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯৭.২১  ২০২১  
৪১৩ জাতীয় শাক িদবস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯৮.২১  ২০২১  
৪১৪ কমচারীেদর িব ে  অিভেযােগর িভি েত ব া হণ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯৯.২১  ২০২১  

৪১৫ APA সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০০.২১  ২০২১  
৪১৬ জনাব মাঃ আিজজার রহমান  ,িপতা- ত মাহাতাব উি ন লীিজ ,

িদনাজ র বাস িডেপা 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৫.২১  ২০২১  

চলমান পাতা-১০ 



=১০= 
ঃনং িবষয় নিথর ন র নিথ খালার তািরখ ম  

৪১৭ ঘাটারচর  ক চ র ট ও বাস পিরদশন িতেবদন ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৬.২১  ২০২১  
৪১৮ িবআর িস ‘র বাস ও াক পিজসন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৭.২২  ২০২২  
৪১৯ িবআর িস ‘র িফটেনস বাস ও ােকর হালনাগাদ তািলকা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৮.২২  ২০২২  
৪২০ প ােস েত বাস চলাচল সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১১.২২  ২০২২  
৪২১ ঢাকা াস ানিজটেকা ানী িলঃ মে ােরল সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১২.২২  ২০২২  
৪২২ পসা মটরস  ,াঃ - শখ বাহাউি ন ,ঢাকা মে া-ব -১১-২১০৯ ও ২১৫৫ ,

লনা বাস িডেপা 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১৪.২২  ২০২২  

৪২৩ সায়ান মটরস  ,াঃ- মাঃ সালাইমান িলজী ,ঢাকা মে া -ব-১১-
১৮৫২,১৪২৪ ও ২১৫৫ ,লনা বাস িডেপা  

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১৫.২২  ২০২২  

৪২৪ রাজ  অজমার িবষেয় নানীেত হািজরা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১৬.২২  ২০২২  
৪২৫ জাতীয় িব ান ও ি  জা ঘল )MOU (ি  সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১৭.২২  ২০২২  

৪২৬৪২৬  চা রীচা রী  িবধানিবধান  মালামালা  নিথনিথ  SSEERRVVIICCEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০০০০..০০৮০০৮..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

৪২৭৪২৭  পিরচালকপিরচালক  পষদপষদ  নিথনিথ  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  MMeeeettiinngg  FFiillee    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০০০০..০১০০১০..১০১০  ২০১০২০১০    

৪২৮৪২৮  মিতিঝল বাস িডেপা বােজট নিথমিতিঝল বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৩৪৫৩..১২১২  ২০১২২০১২    

৪২৯৪২৯  ি তল বাস িডেপা বােজট নিথি তল বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৪৪৫৪..১২১২  ২০১২২০১২   

৪৩০৪৩০  জায়ারসাহারা বাস িডেপা বােজট নিথজায়ারসাহারা বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৫৪৫৫..১২১২  ২০১২২০১২   

৪৩১৪৩১  ক াণ র বাস িডেপা বােজট নিথক াণ র বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৬৪৫৬..১২১২  ২০১২২০১২   

৪৩২৪৩২  ঢাকা াক িডেপা বােজট নিথঢাকা াক িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৭৪৫৭..১২১২  ২০১২২০১২   

৪৩৩৪৩৩  বিরশাল বাস িডেপা বােজট নিথবিরশাল বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৮৪৫৮..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৪৪৩৪  পাবনা বাস িডেপা বােজট নিথপাবনা বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৫৯৪৫৯..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৫৪৩৫  রং র বাস িডেপা বােজট নিথরং র বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬০৪৬০..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৬৪৩৬  িম া বাস িডেপা বােজট নিথিম া বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬১৪৬১..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৭৪৩৭  নরিসংদী বাস িডেপা বােজট নিথনরিসংদী বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬২৪৬২..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৮৪৩৮  গাপালগ  িশ ণ কগাপালগ  িশ ণ ক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৩৪৬৩..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৩৯৪৩৯  উথলী িশ ণ কউথলী িশ ণ ক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৪৪৬৪..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪০৪৪০  গাজী র িশ ণ কগাজী র িশ ণ ক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৫৪৬৫..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪১৪৪১  িসেলট বাস িডেপা বােজট নিথিসেলট বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৬৪৬৬..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪২৪৪২  চ াম বাস িডেপা বােজট নিথচ াম বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৭৪৬৭..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৩৪৪৩  চ াম াক িডেপা বােজট নিথচ াম াক িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৮৪৬৮..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৪৪৪৪  নারায়ণগ  ঃ ক  বােজট নিথনারায়ণগ  ঃ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৬৯৪৬৯..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৫৪৪৫  চ াম িশ ণ ক  বােজট নিথচ াম িশ ণ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৭০৪৭০..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৬৪৪৬  ব ড়া বাসব ড়া বাস  িডেপা বােজট নিথিডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৭১৪৭১..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৭৪৪৭  লনা বাস িডেপা বােজট নিথলনা বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৪৭২৪৭২..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৮৪৪৮  পিরবহন নীিতমালাপিরবহন নীিতমালা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২১২১..৪৭৩৪৭৩..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৪৯৪৪৯  িবিভ  িডেপার আয় য় িতেবদন সং া  নিথিবিভ  িডেপার আয় য় িতেবদন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৪৭৪৪৭৪..১২১২  ২০১২২০১২    

৪৫০৪৫০  বাস ও াক  ও িনং এর আয় ায় সং া  নিথ। বাস ও াক  ও িনং এর আয় ায় সং া  নিথ।   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..১৫৩৬১৫৩৬..৪৯১৪৯১..১৩১৩  ২০১২২০১২    

৪৫১৪৫১  জাতীয় সংসেদর ে া র সং া  নিথজাতীয় সংসেদর ে া র সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫২২৫২২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৫২৪৫২  িডএসএল িহসাব সং া  নিথিডএসএল িহসাব সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২০২০..৫২৩৫২৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৫৩৪৫৩  মািসক অ েমািদত বােজট নিথমািসক অ েমািদত বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫২৮৫২৮..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৫৪৪৫৪  মাহা দ র বাস িডেপা বােজট নিথমাহা দ র বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৪১৫৪১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৫৫৪৫৫  ংগীপাড়া িশ ণ ক  বােজট নিথংগীপাড়া িশ ণ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৪৯৫৪৯..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫৬৪৫৬  তজগ ও ক ীয় মরামত কারখানা বােজট নিথতজগ ও ক ীয় মরামত কারখানা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৫১৫৫১..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫৭৪৫৭  তজগ ও িশ ণ  ক  বােজট নিথতজগ ও িশ ণ  ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৫২৫৫২..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

চলমান পাতা-১১ 



=১১= 

ঃনংঃনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 
তািরখতািরখ  

মম   

৪৫৮৪৫৮  আয়করআয়কর--উৎেস কর সং া  নিথউৎেস কর সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৫৫৯৫৫৯..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫৯৪৫৯  ভ াট সং া  নিথভ াট সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৫৬০৫৬০..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৬০৪৬০  িবআর িস স িকত সংসদীয়  ায়ী কিম র ত  সং া  নিথিবআর িস স িকত সংসদীয়  ায়ী কিম র ত  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫৬৬৫৬৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৬১৪৬১  কেপােরশেনর ইকেপােরশেনর ই-- ন সং া  নিথন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৫৬৯৫৬৯..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৬২৪৬২  েদয় ভিব ৎ তহিবল এর েদর হার িনধারণ নিথেদয় ভিব ৎ তহিবল এর েদর হার িনধারণ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৫৭২৫৭২..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৬৩৪৬৩  িদনাজ র বাস িডেপার বােজট নিথিদনাজ র বাস িডেপার বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৭৩৫৭৩..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৬৪৪৬৪  িহসাব ও অিডট িবভােগর অগােনা াম ও িবধানমালার িহসাব ও অিডট িবভােগর অগােনা াম ও িবধানমালার 
সংেশাধনসংেশাধন//সংেযাজনসংেযাজন//পদ ি  এবং  পেদ িনেয়াগপদ ি  এবং  পেদ িনেয়াগ//পেদা িতপেদা িত/ / 
িসেলকশন ড সং া  নিথিসেলকশন ড সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০৫০৫..৫৯০৫৯০..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৫৪৬৫  যা াবড়ী বাস িডেপার যা াবড়ী বাস িডেপার বােজট নিথবােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৫২৬৫২..১৯১৯  ২৫২৫//০২০২//২০১৯২০১৯    

৪৬৬৪৬৬  ময়মনিসংহ বাস িডেপার বােজট নিথময়মনিসংহ বাস িডেপার বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৫৩৬৫৩..১৯১৯  ২৫২৫//০১০১//২০১৯২০১৯    

৪৬৭৪৬৭  রিজে শন সং া  নিথরিজে শন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৫৪৬৫৪..১৯১৯  ২৬২৬//০২০২//২০১৯২০১৯    

৪৬৮৪৬৮  াংক িহসাব সং া  নিথাংক িহসাব সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৪১৪..৬৭৯৬৭৯..১৯১৯  ২৫২৫//০৯০৯//২০১৯২০১৯    

৪৬৯৪৬৯  াি গত নিথ াি গত নিথ ((আ ল ওয়াহাবআ ল ওয়াহাব) ) অিফস সহকারী কামঅিফস সহকারী কাম--  
কি উটার অপাঃকি উটার অপাঃ))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৭৩৬৭৩..১৯১৯.(.(অংশঅংশ--
০৭০৭))  

০৫০৫//১১১১//২০১৯২০১৯    

৪৭০৪৭০  ২০২১২০২১--২০২২ ২০২২ সােলর া িলত বােজট সােলর া িলত বােজট   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০৩৬০৩৬..৩৭৭৩৭৭..১৯১৯  ১৭১৭//১১১১//২০১৯২০১৯    

৪৭১৪৭১  ভ াট ও আয়কর সং া  নিথভ াট ও আয়কর সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৬৮১৬৮১..১৯১৯  ০৩০৩//১২১২//২০১৯২০১৯    

৪৭২৪৭২  ংগীপাড়া বাস িডেপা বােজট নিথংগীপাড়া বাস িডেপা বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৭৩৬৭৩৬..২১২১  ২৩২৩//০২০২//২০২১২০২১    

৪৭৩৪৭৩  াি গত নিথ াি গত নিথ ((জনাব মাঃ িফেরাজ আহেমদজনাব মাঃ িফেরাজ আহেমদ) ) িহসাব সহকারী ডিহসাব সহকারী ড--০২০২))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০২০২..৭৩৮৭৩৮..২১২১  ২৮২৮//০৩০৩//২০২১২০২১    

৪৭৪৪৭৪  চ াম িশ ণ ক  বােজট নিথচ াম িশ ণ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৫৯৭৫৯..২১২১  ১৬১৬//০৯০৯//২০২১২০২১    

৪৭৫৪৭৫  যেশার িশ ণ ক  বােজট নিথযেশার িশ ণ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৬০৭৬০..২১২১  ১৬১৬//০৯০৯//২০২১২০২১    

৪৭৬৪৭৬  িঝনাইদহ িশ ণ ক  বােজট নিথিঝনাইদহ িশ ণ ক  বােজট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৬১৭৬১..২১২১  ১৬১৬//০৯০৯//২০২১২০২১    

৪৭৭৪৭৭  শষ বতেনর ত য়ণ দান সং া  নিথ িডেপার জশষ বতেনর ত য়ণ দান সং া  নিথ িডেপার জ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৬২৭৬২..২১২১  ০৭০৭//১০১০//২০২১২০২১    

৪৭৮৪৭৮  ম ণালেয় ষেণ িনেয়ািজত কমচারীেদর স ানী ভাতা সং া ।ম ণালেয় ষেণ িনেয়ািজত কমচারীেদর স ানী ভাতা সং া ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৩১৩..০০১০০১..১৮১৮  ১১১১//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৭৯৪৭৯  বাংলা নববষ ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ৩০-০৩-২০১৬   

৪৮০৪৮০  বানাস দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৩ ০৭/০৯/২০০৮   

৪৮১৪৮১  িশ া সহায়ক ভাতা নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ২১-০৮-২০১৬   

৪৮২৪৮২  জয়েদব র কায়াটাস সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৭ ২১-০৩-২০১৭   

৪৮৩৪৮৩  অিধকাল ভাতা সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৯ ২৮-১০-২০১৯   

৪৮৪৪৮৪  িলফট অপােরটেদর অিধকাল ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৪.২০ ১৬-০৭-২০   

৪৮৫৪৮৫  বা চ র অিধকাল ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৯ ০৪/০৭/২০১৯   

৪৮৬৪৮৬  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার অি ম সম য় নিথ (২য় খ )। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৩.১৬ ০২/১০/২০১৬   

৪৮৭৪৮৭  জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১.১৫ ০৩/০১/২০১৬   

৪৮৮৪৮৮  ধান কাযালয় হেত শষ বতেনর ত য়ন দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.১৬ ২০-১১-২০১৬   

৪৮৯৪৮৯  বািষক বিধত বতেনর আেদশ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.২২ ০১/০৭/২০২২   

৪৯০৪৯০  দিনক ম রী িভি ক িমকেদর বতন পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.২২ ০১/০৭/২০২২   

৪৯১৪৯১  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার িবিবধ নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৮ ২৭-০৭-২০১৭   

৪৯২৪৯২  মিতিঝল বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৪৯৩৪৯৩  জায়ারসাহারা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন 
সং া   

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

চলমান পাতা-১২ 



=১২= 

ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 
তািরখ 

মম   

৪৯৪৪৯৪  িমর র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৪৯৫৪৯৫  ক াণ র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৪৯৬৪৯৬  মাহা ুদ র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৪৯৭৪৯৭  জগাও িশ ণ ক  বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৪৯৮৪৯৮  ক ীয় সমি ত মরামত কারাখানা (িসডি উএস) বতন িবল 
ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭ 
  

৪৯৯৪৯৯  গাবতলী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০০৫০০  ঢাকা াক িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৯.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০১৫০১  িশ ণ ক  গাজী র বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১০.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০২৫০২  গাজী র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৩৫০৩  আইিসডি উএস গাজী র বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৪৫০৪  যা াবাড়ী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৫৫০৫  নারায়ণগ  বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৬৫০৬  নরিসংদী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৭৫০৭  িম া বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৮৫০৮  িসেলট বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫০৯৫০৯  ময়মনিসংহ বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১০৫১০  সানা র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৯.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১১৫১১  লনা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২০.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১২৫১২  পাবনা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৩৫১৩  ব ড়া বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৪৫১৪  রং র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৫৫১৫  িদনাজ র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৬৫১৬  বিরশাল বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৭৫১৭  ীপাড়া িশ ণ ক  বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৮৫১৮  চ াম াক িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫১৯৫১৯  চ াম বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭   

৫২০৫২০  আয়কর সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১.১৬ ৩০-১২-১০   

৫২১৫২১  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -২) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০২.১২ ২৫-০৭-১৯৯৬   

৫২২৫২২  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -৩) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০৩/২১ ২২-০২-২০২১   

৫২৩৫২৩  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -৪) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০৪/২২ ২৭-১০-২০২২   

৫২৪৫২৪  নগদায়ন পিরেশাধ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১.১৯ ২৮-০৮-১৯   

৫২৫৫২৫  া ই  ফা  গঠন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১.০৮ ১৪-০৪-৯৮   

৫২৬৫২৬  দিনক ম রী িভি ক কমচারীর ির হার িনধারণ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৪ ২৫-০৭-০৭   

৫২৭৫২৭  ধান কাযালয় বতন ভাতা পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৫.১৯ ২৭-০৯-১৯   

৫২৮৫২৮  কমকতা কমচারী বতন ভাতা ও ই  খােত ম ণালয় কাছ 
থেক বরা  বা অ দান সং া  

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৮.৫০১.১৭ ২৭-০৭-১৭ 
  

৫২৯৫২৯  জনাব জসীম উি ন আহেমদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১.০০১/১৩ ১৭-০৪-২০১৩   

চলমান াঃ চলমান াঃ ১৩১৩  
    



= = ১৩১৩  ==  
  

মম  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 
তািরখতািরখ  

মম   

৫৩০৫৩০  কেনল মাঃ আ ািহল কিরম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০০১/১৩ ২০১৩   

৫৩১৫৩১  ী ইকবাল হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১/১৩ ১৮-১০-২০১৩   

৫৩২৫৩২  িনিখল র ন রায় ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৪.০০১/১৩ ১১/১১/২০১৩   

৫৩৩৫৩৩  মাঃ শাম ল আলম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৫.০০১/১৩ ০৩/০২/২০১৩   

৫৩৪৫৩৪  মাঃ হা ান িময়া ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৬.০০১/১৩ ২৩-১০-২০১১   

৫৩৫৫৩৫  মজর শখ হমােয় ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১/১৩ ১২/০৪/২০১২   

৫৩৬৫৩৬  মাঃ িমজা র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১/১৪ ২৩-০৯-২০১৪   

৫৩৭৫৩৭  কাজী গালাম তৗিসফ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১০.০০১/১৪ ২৬-০৮-২০১৪   

৫৩৮৫৩৮  মাঃ আমজাদ হাসাইন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১/১৫ ১৪-০৯-২০১৫   

৫৩৯৫৩৯  মাঃ হািম র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৫.০০১/১৬ ১০/১০/২০১৬   

৫৪০৫৪০  মজর মাঃ মাহ র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৬.০০১/১৬ ২৬-০৬-২০১৬   

৫৪১৫৪১  হায়দার জাহান ফারাস ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৭.০০১/১৬ ১০/১০/২০১৬   

৫৪২৫৪২  লঃ কেণল মাঃ মাহ র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৮.০০১/১৭ ২৬-০১-২০১৭   

৫৪৩৫৪৩  মাঃ লাল হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২০.০০১/১৭ ০৯/০৪/২০১৭   

৫৪৪৫৪৪  মাঃ কাম ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২২.০০১/১৭ ০৬/০৯২০১৭   

৫৪৫৫৪৫  মজর আিল র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৩.০০১/১৮ ২৭-০৩-২০১৮   

৫৪৬৫৪৬  ড. নািসম আহেমদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৪.০০১/১৮ ০৯/১০/২০১৮   

৫৪৭৫৪৭  মাঃ আমজাদ হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৫.০০১/১৯ ১৭-০২-২০১৯   

৫৪৮৫৪৮  মজর মাঃ মা া ামান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৬.০০১/১৯ ০৪/০৪/২০১৯   

৫৪৯৫৪৯  মাঃ এহছােন এলাহী ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৭.০০১/১৯ ০২/০৯/২০১৯   

৫৫০৫৫০  মাহা দ সাই র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৮.০০১/১৯ ৩০-১০-২০১৯   

৫৫১৫৫১  মাঃ আজগর আলী ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৯.০০১/১৯ ১২/১১/২০১৯   

৫৫২৫৫২  ড. মাঃ িজয়াউি ন  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩০.০০১/২০ ১২/০৭/২০২০   

৫৫৩৫৫৩  কেনল মাঃ আিন র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩১.০০১/২০ ২৬-০৭-২০২০   

৫৫৪৫৫৪  মাঃ তা ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩২.০০১/২১ ০৭/০২/২০২১   

৫৫৫৫৫৫  মাঃ ইবাদত হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৩.০০১/২১ ৩১-১২-২০২০   

৫৫৬৫৫৬  িব  মার সরকার  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৪.০০১/২১ ০১/০৩/২০২১   

৫৫৭৫৫৭  কেনল জািহদ হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৫.০০১/২১ ১৫-০৬-২০২১   

৫৫৮৫৫৮  এস এম মা ল হক ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৬.০০১/২১ ১৭-১০-২০২১   

৫৫৯৫৫৯  মজর মাহা দ জাহা ীর হােসন আজাদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৭.০০১/২২ ০৩/০২/২০২২   

৫৬০৫৬০  মাঃ কাওছার আলী, ক ািশয়ার। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০০৫.১৩ ২৭-০২-২০০৬   

৫৬১৫৬১  মাঃ সােহল রানা, অিফস সহ: কাম কি ঃ অপাঃ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৪১.১৮ ২৬-০৮-২০১৮   

৫৬২৫৬২  রােকয়া আ ার, ক াঃ/িস। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০২৮.১৩ ২১-০৮-২০০৬   

৫৬৩৫৬৩  রীনা খা ন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৪৩.২১ ১৭-০১-২০২১   

৫৬৪৫৬৪  আ ল হািকম, ক াঃ/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০২৯.১৩ ২৯-০৮-২০০৬   

৫৬৫৫৬৫  কাম ল হাসান, ক াঃ/িস। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৩০.১৩ ০৩/০৮/২০০৬   

৫৬৬৫৬৬  হা ন অর রিশদ, ক াঃ/িস ৩৫.০৪.০০০০.০৫৭.০১.১১২.১৯ ২১-০৮-২০০৬   

চলমান াঃ চলমান াঃ ১৪১৪  
    



= = ১৪১৪  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
মম   

৫৬৭৫৬৭  িসিপ ফাে র সদ  ি  সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০১.৭৭ ২৯/০৩/১৯৭৭   

৫৬৮৫৬৮  িসিপ ফা  বাস/ াক ও যৗথ বীমার াংক যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০২.৮১ ১৯/০৮/১৯৮১   

৫৬৯৫৬৯  িবআর িস ওেয়লেফয়ার ফা  এর াংক যাগােযাগ নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৩.৯১ ১৫/০৫/১৯৯১   

৫৭০৫৭০  জীবন বীমা কেপােরশেনর সিহত যৗথ বীমা যাগােযাগ 
সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৪.৯৪ ২৩/০৪/১৯৯৪   

৫৭১৫৭১  িবআর িস িশ া তহিবেলর াংক যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৬.১১ ২৯/০৫/২০১১   

৫৭২৫৭২  ত কমচারীেদর মরেনাওর দাবী সং া  জীবন বীমার সিহত 
যাগােযাগ নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৫.০৭.১৫ ১৯/১০/২০১৫   

৫৭৩৫৭৩  কমচারীেদর ি গত নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০০২.১৪.২১ ১৪/০৯/২০২১   

৫৭৪৫৭৪  িসিপ ফাে র অি ম পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০৫.০৩ ০২/১২/২০০৩   

৫৭৫৫৭৫  িসিপ ফা  ড়া  পাওনা অ েমাদন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০৮.১৫ ১৪/১২/২০১৫   

৫৭৬৫৭৬  িবআর িস কমচারী িভেড  ফা  িহসাব নং 
১০১১২০০০০৬০৪৪ হেত অথ ছাড়করণ সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.১২.২১ ২৮/০৩/২০২১   

৫৭৭৫৭৭  িবআর িস িশ া তহিবল নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.১৩.২১ ৩১/০৩/২০২১   

৫৭৮৫৭৮  ম ণালেয় ষেণ িনেয়ািজত কমচারীেদর স ানী ভাতা সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৮ ১১/০৭/২০১৮  

৫৭৯৫৭৯  বাংলা নববষ ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ৩০-০৩-২০১৬  

৫৮০৫৮০  বানাস দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৩ ০৭/০৯/২০০৮  

৫৮১৫৮১  িশ া সহায়ক ভাতা নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ২১-০৮-২০১৬  

৫৮২৫৮২  জয়েদব র কায়াটাস সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৭ ২১-০৩-২০১৭  

৫৮৩৫৮৩  অিধকাল ভাতা সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৯ ২৮-১০-২০১৯  

৫৮৪৫৮৪  িলফট অপােরটেদর অিধকাল ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৪.২০ ১৬-০৭-২০  

৫৮৫৫৮৫  বা চ র অিধকাল ভাতা দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৯ ০৪/০৭/২০১৯  

৫৮৬৫৮৬  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার অি ম সম য় নিথ (২য় খ )। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৩.১৬ ০২/১০/২০১৬  

৫৮৭৫৮৭  জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১.১৫ ০৩/০১/২০১৬  

৫৮৮৫৮৮  ধান কাযালয় হেত শষ বতেনর ত য়ন দান সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.১৬ ২০-১১-২০১৬  

৫৮৯৫৮৯  বািষক বিধত বতেনর আেদশ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.২২ ০১/০৭/২০২২  

৫৯০৫৯০  দিনক ম রী িভি ক িমকেদর বতন পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.২২ ০১/০৭/২০২২  

৫৯১৫৯১  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার িবিবধ নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৮ ২৭-০৭-২০১৭  

৫৯২৫৯২  মিতিঝল বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৩৫৯৩  জায়ারসাহারা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৪৫৯৪  িমর র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৫৫৯৫  ক াণ র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৬৫৯৬  মাহা ুদ র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৭৫৯৭  জগাও িশ ণ ক  বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৮৫৯৮  ক ীয় সমি ত মরামত কারাখানা (িসডি উএস) বতন িবল ও অ া  
িবল অ েমাদন সং া ।  

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৫৯৯৫৯৯  গাবতলী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০০৬০০  ঢাকা াক িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৯.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০১৬০১  িশ ণ ক  গাজী র বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১০.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

চলমান াঃ চলমান াঃ ১১৫৫  
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তািরখ 
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৬০২৬০২  গাজী র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৩৬০৩  আইিসডি উএস গাজী র বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৪৬০৪  যা াবাড়ী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৫৬০৫  নারায়ণগ  বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৬৬০৬  নরিসংদী বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৭৬০৭  িম া বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৮৬০৮  িসেলট বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬০৯৬০৯  ময়মনিসংহ বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১০৬১০  সানা র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০১৯.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১১৬১১  লনা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২০.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১২৬১২  পাবনা বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২১.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৩৬১৩  ব ড়া বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২২.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৪৬১৪  রং র বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৩.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৫৬১৫  িদনাজ র বাস িডেপার বতন ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৪.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৬৬১৬  বিরশাল বাস িডেপার বতন ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৫.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৭৬১৭  ীপাড়া িশ ণ ক  বতন ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৬.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৮৬১৮  চ াম াক িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৭.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬১৯৬১৯  চ াম বাস িডেপার বতন িবল ও অ া  িবল অ েমাদন সং া । ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০২৮.১৭ ১৯-০৯-২০১৭  

৬২০৬২০  আয়কর সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১.১৬ ৩০-১২-১০  

৬২১৬২১  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -২) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০২.১২ ২৫-০৭-১৯৯৬  

৬২২৬২২  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -৩) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০৩/২১ ২২-০২-২০২১  

৬২৩৬২৩  া ই র অথ পিরেশাধ সং া  নিথ (খ -৪) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০৪/২২ ২৭-১০-২০২২  

৬২৪৬২৪  নগদায়ন পিরেশাধ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১.১৯ ২৮-০৮-১৯  

৬২৫৬২৫  া ই  ফা  গঠন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১.০৮ ১৪-০৪-৯৮  

৬২৬৬২৬  দিনক ম রী িভি ক কমচারীর ির হার িনধারণ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৪ ২৫-০৭-০৭  

৬২৭৬২৭  ধান কাযালয় বতন ভাতা পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৫.১৯ ২৭-০৯-১৯  

৬২৮৬২৮  কমকতা কমচারী বতন ভাতা ও ই  খােত ম ণালয় কাছ 
থেক বরা  বা অ দান সং া  

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৮.৫০১.১৭ ২৭-০৭-১৭  

৬২৯৬২৯  জনাব জসীম উি ন আহেমদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১.০০১/১৩ ১৭-০৪-২০১৩  

৬৩০৬৩০  কেনল মাঃ আ ািহল কিরম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০০১/১৩ ২০১৩  

৬৩১৬৩১  ী ইকবাল হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৩.০০১/১৩ ১৮-১০-২০১৩  

৬৩২৬৩২  িনিখল র ন রায় ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৪.০০১/১৩ ১১/১১২০১৩  

৬৩৩৬৩৩  মাঃ শাম ল আলম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৫.০০১/১৩ ০৩/০২/২০১৩  

৬৩৪৬৩৪  মাঃ হা ান িময়া ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৬.০০১/১৩ ২৩-১০-২০১১  

৬৩৫৬৩৫  মজর শখ হমােয় ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১/১৩ ১২/০৪/২০১২  

৬৩৬৬৩৬  মাঃ িমজা র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৯.০০১/১৪ ২৩-০৯-২০১৪  

৬৩৭৬৩৭  কাজী গালাম তৗিসফ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১০.০০১/১৪ ২৬-০৮-২০১৪  

৬৩৮৬৩৮  মাঃ আমজাদ হাসাইন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১/১৫ ১৪-০৯-২০১৫  

৬৩৯৬৩৯  মাঃ হািম র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৫.০০১/১৬ ১০/১০/২০১৬  

৬৪০৬৪০  মজর মাঃ মাহ র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৬.০০১/১৬ ২৬-০৬-২০১৬  

চলমান াঃ চলমান াঃ ১৬১৬  



  = = ১৬১৬  ==  
মম  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৬৪১৬৪১  হায়দার জাহান ফারাস ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৭.০০১/১৬ ১০/১০/২০১৬  

৬৪২৬৪২  লঃ কেণল মাঃ মাহ র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৮.০০১/১৭ ২৬-০১-২০১৭  

৬৪৩৬৪৩  মাঃ লাল হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২০.০০১/১৭ ০৯/০৪/২০১৭  

৬৪৪৬৪৪  মাঃ কাম ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২২.০০১/১৭ ০৬/০৯২০১৭  

৬৪৫৬৪৫  মজর আিল র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৩.০০১/১৮ ২৭-০৩-২০১৮  

৬৪৬৬৪৬  ড. নািসম আহেমদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৪.০০১/১৮ ০৯/১০/২০১৮  

৬৪৭৬৪৭  মাঃ আমজাদ হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৫.০০১/১৯ ১৭-০২-২০১৯  

৬৪৮৬৪৮  মজর মাঃ মা া ামান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৬.০০১/১৯ ০৪/০৪/২০১৯  

৬৪৯৬৪৯  মাঃ এহছােন এলাহী ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৭.০০১/১৯ ০২/০৯/২০১৯  

৬৫০৬৫০  মাহা দ সাই র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৮.০০১/১৯ ৩০-১০-২০১৯  

৬৫১৬৫১  মাঃ আজগর আলী ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.২৯.০০১/১৯ ১২/১১/২০১৯  

৬৫২৬৫২  ড. মাঃ িজয়াউি ন  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩০.০০১/২০ ১২/০৭/২০২০  

৬৫৩৬৫৩  কেনল মাঃ আিন র রহমান ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩১.০০১/২০ ২৬-০৭-২০২০  

৬৫৪৬৫৪  মাঃ তা ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩২.০০১/২১ ০৭/০২/২০২১  

৬৫৫৬৫৫  মাঃ ইবাদত হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৩.০০১/২১ ৩১-১২-২০২০  

৬৫৬৬৫৬  িব  মার সরকার ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৪.০০১/২১ ০১/০৩/২০২১  

৬৫৭৬৫৭  কেনল জািহদ হােসন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৫.০০১/২১ ১৫-০৬-২০২১  

৬৫৮৬৫৮  এস এম মা ল হক ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৬.০০১/২১ ১৭-১০-২০২১  

৬৫৯৬৫৯  মজর মাহা দ জাহা ীর হােসন আজাদ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.৩৭.০০১/২২ ০৩/০২/২০২২  

৬৬০৬৬০  মাঃ কাওছার আলী, ক ািশয়ার। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০০৫.১৩ ২৭-০২-২০০৬  

৬৬১৬৬১  মাঃ সােহল রানা, অিফস সহ: কাম কি ঃ অপাঃ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৪১.১৮ ২৬-০৮-২০১৮  

৬৬২৬৬২  রােকয়া আ ার, ক াঃ/িস। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০২৮.১৩ ২১-০৮-২০০৬  

৬৬৩৬৬৩  রীনা খা ন ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৪৩.২১ ১৭-০১-২০২১  

৬৬৪৬৬৪  আ ল হািকম, ক াঃ/িস ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০২৯.১৩ ২৯-০৮-২০০৬  

৬৬৫৬৬৫  কাম ল হাসান, ক াঃ/িস। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০২.০৩০.১৩ ০৩-০৮-২০০৬  

৬৬৬৬৬৬  হা ন অর রিশদ, ক াঃ/িস ৩৫.০৪.০০০০.০৫৭.০১.১১২.১৯ ২১-০৮-২০০৬  

৬৬৭৬৬৭  িসিপ ফাে র সদ  ি  সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০১.৭৭ ২৯/০৩/১৯৭৭   

৬৬৮৬৬৮  িসিপ ফা  বাস/ াক ও যৗথ বীমার াংক যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০২.৮১ ১৯/০৮/১৯৮১   

৬৬৯৬৬৯  িবআর িস ওেয়লেফয়ার ফা  এর াংক যাগােযাগ নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৩.৯১ ১৫/০৫/১৯৯১   

৬৭০৬৭০  জীবন বীমা কেপােরশেনর সিহত যৗথ বীমা যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৪.৯৪ ২৩/০৪/১৯৯৪   

৬৭১৬৭১  িবআর িস িশ া তহিবেলর াংক যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.০৬.১১ ২৯/০৫/২০১১   

৬৭২৬৭২  ত কমচারীেদর মরেনাওর দাবী সং া  জীবন বীমার সিহত 
যাগােযাগ নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৫.০৭.১৫ ১৯/১০/২০১৫   

৬৭৩৬৭৩  কমচারীেদর ি গত নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০০২.১৪.২১ ১৪/০৯/২০২১   

৬৭৪৬৭৪  িসিপ ফাে র অি ম পিরেশাধ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০৫.০৩ ০২/১২/২০০৩   

৬৭৫৬৭৫  িসিপ ফা  ড়া  পাওনা অ েমাদন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০৮.১৫ ১৪/১২/২০১৫   

৬৭৬৬৭৬  িবআর িস কমচারী িভেড  ফা  িহসাব নং 
১০১১২০০০০৬০৪৪ হেত অথ ছাড়করণ সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৪.১২.২১ ২৮/০৩/২০২১   

৬৭৭৬৭৭  িবআর িস িশ া তহিবল নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.১৩.২১ ৩১/০৩/২০২১   

চলমান াঃ চলমান াঃ ১১৭৭  



  = = ১৭১৭  ==  
মম  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৬৭৮ ডাইের র বােডর সভার কাযিববরণীর বাস ায়ন িরেপাট িডিব/িপিড-৫৫০১/৮৬ 

৬৭৯ িমক/কমচারীেদর ১৯৮৬ সােলর পাষাক দান - 

৬৮০ গিত ই াি জ িল: হেত য াংশ য় গিত/িপিড-৫৫০৩/৮৬ 

৬৮১ ানীয়ভােব ই  িব এফ-৪০ য াংশ য় আইএস /িপিড-৫৫০৪/৮৬ 

৬৮২ ানীয়ভােব টাটা বােসর য াংশ য় এম/িপিড-৫৫০৫/৮৬ 

৬৮৩ Purchase of Technical Stores. ারস/িপিড-৫৫০৬/৮৬ 

৬৮৪ িপ ও এল ১৭//পােচজ/০৭/৮৬ 

৬৮৫ িমক/কমচারীেদর ১৯৮৬ সােলর তা য় তা/িপিড/৫৫০৮/৮৬ 

৬৮৬ রইনেকাট, গায় ট ছাতা, লা  টচ ইত ািদ য় হরগাছা/িপিড/৫৫০৯ 

৬৮৭ ১৯৮৫-৮৬ অথ বছের টায়ার আমদানী আই /িপিড/৫৫১০/৮৫-৮৬ 

৬৮৮ অি ম সম য় অি ম/িপিড/৫৫১১ 

৬৮৯ বাৎসিরক ি েত রং য় ১৭/পােচজ/ পই /১২/৮৬ 

৬৯০ Purchase of Icaf Spring. এল এম/িপিড/৫৫১৩ 

৬৯১ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় ইউএম/িপিড/৫৫১৪ 

৬৯২ টিলেফান সং াম  নিথ টিলেফান/িপিড-৫৫১৫ 

৬৯৩ সার প াস মিশনারীজ ও ই ইপেম  িব য় ১৭/পােচজ/১৬/৮৬ 

৬৯৪ িব য়েযা  সারপ াস ওয়াকশপ মিশনারীজ ঊ তন কিম র ন: পরী া 
িরেপাট 

১৭/পােচজ/১৬/৮৬(১) 

৬৯৫ Purchase of Mini Bus. MiNi/PD/5517-86 

৬৯৬ ইউিনট স েহর িনজ  ব াপনায় বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় ইউএস/িপিড/৫৫১৮-৮৬ 

৬৯৭ Correspondance with Burcar of Anti-Corruption CBA/PD/19/86 

৬৯৮ টাটা বােসর চরা য াংশ আমদানী ১৭/পােচজ/২০/৮৬ 

৬৯৯ িবিভ  গািড়র িফ ার য় ১৭/পােচজ/িফ ার/২১/৮৬/৫৫২০/৮৬ 

৭০০ গাড়ী আমদানী ১৭/পােচজ/আইিড/২১/৮৬/৫৫২২/৮৬ 

৭০১ Purchase of Vehicles from different source 17/Purchase/pv/23/86/550 

৭০২ নজারত াের শনারী ািদ য় ১৭/পােচজ/ শনারী/৫৫০/২৪/৮৬ 

৭০৩ Important of Parts for TATA Bus SP/পােচজ/৫৫০০২৫/৮৬ 

৭০৪ Important of Spare Parts for for TATA Bus SP/পােচজ/৫৫০২৬/৮৬ 

৭০৫ বাৎসিরক ি র িভি েত সং ার বহার অ পেযাগী খািল াম, টায়ার ও 
পাড়া মািবল িব য় 

১৭/পােচজ/ইউএস/২৭/(৮৬-৮৭) 

৭০৬ Import of Tyres for Bus in the year of 1986-87 ১৭/পােচজ/আই /২৮/৮৬ 

৭০৭ Tata Service Information 17/Pur/TSI/29/86 

৭০৮ Important of S/Parts for Isuzu Bus BF-40 againe 
y150 Mil. from Japanise grant 

17/Pur/IS/30/86 

৭০৯ Procurment of Buses for BRTC 17/Pur/PB/30/86 

৭১০ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় ১৭/পােচজ/ইউএস/৩২ 

৭১১ ফরমস রিজ ার য়ন ১৭/পােচজ/ি ি ং/৩৩ 

৭১২ ানীয়ভােব টায়ার য় ১৭/পােচজ/এল  ওয়াই/৩৪ 

৭১৩ িবিবধ িতেবদন দান সং াম  নিথ িতেবদন/পােচজ/৩৫ 

৭১৪ ১৯৮৭ সােলর ায়ী আেদশ নং-১ অ যায়ী সং ার বাস/ ােকর 
য াংশ/টায়ার সং হ 

১৭/পােচজ/সং হ/৩৬ 

৭১৫ িসএ এফ এেজ  িনেয়াগ ১৭/পােচজ/িসএ এফ/৩৭ 

৭১৬ ম ী ও উপম ী মেহাদেয়র সভার কাযিববরণী ১৭/পােচজ/ম ী/উপম ী/৩৮/৮৬ 

৭১৭ চয়ার ান মেহাদেয়র সভার কাযিববরণী ১৭/পােচজ/ চয়ার ান মেহদেয়র সভা/৩৯/৮৭ 

৭১৮ জাতীয় সংসেদ ে া র ১৭/পােচজ/৪০ 

৭১৯ ল ওভার য় সং া  ১৭/পােচজ/ ল ওভার সং াম /৪১/৮৭-৮৮ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ১১৮৮  



  = = ১১৮৮  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৭২০ ১৯৭৭-৭৮ সােলর চলমান গাড়ীর টায়ার ও য াংেশর চািহদা ও বােজট সং া  

৭২১ গিত ই াি জ হেত বাস য়  

৭২২ যাগােযাগ ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী মেহাদেয়র দ ের নিথ/ত  রণ  

৭২৩ Rehabilitation of 100 units of ISUZU BF-40 and Mitsubish 
Bus 

RGMB  

৭২৪ ানীয়ভােব ি পল য়  

৭২৫ Proposal for Isuzu Spares under Japanese Technical 
Asstibacee 

৭২৬ জাপান হেত অ েমাদন া  ৬৫  াক খা  পিরদ েরর মা েম 

৭২৭ ি  িভি েত াক টায়ার য় 

৭২৮ টাটা ােকর য াংশ সং হ 

৭২৯ টাটা বােসর য াংশ সং হ 

৭৩০ রাসা িমিন বােসর য াংশ সং হ 

৭৩১ িমট  িমিন বােসর য াংশ সং হ 

৭৩২ চ ােমর এম এল আর ৯৬ ও ৯৮ এ া  াক ও ােকর য াংশ ইনেভি  
সং া  

৭৩৩ এম এল আর ৯৬ ও ৯৮ এর আওতায় া  রাতন াক ও ােকর য াংশ 
ইনেভি  িরেপাট 

৭৩৪ সরকার ক ক িবআর িস ব াপনায় স  চ াম হেত রাতন াক ও 
য াংশ সং েহর ণা  ইনেভি  ত করার জ  কিম  ও কিম র 
দািয়  সং াম  নিথ (মা ার ফাইল) 

৭৩৫ Warranty Claim for the Buses Imported against Exim 
Bank Credit 

৭৩৬ ভারতীয় এি ম াংক িডেটর অিতির  ঋণ ১৮,৯৩৭ িম: র পী ারা 
বাস/য াংশ আমদানী 

৭৩৭ ফািণচার য় 

৭৩৮ িবিভ  িত ান হেত া  য াংশ/ লস ইত ািদ ন না ও িরেপাট 

৭৩৯ রামািনয়ার মসাস ইউিনভাসাল অেটা া ও ক ক িবআর িসেক ১০০ 
বাস সরবরােহর ি  সং াম  

৭৪০ য় িবভােগর কমকতােদর পেদা িত সং াম  নিথ 

৭৪১ িডিজএম (পােচজ) এর নােম অি ম সম য় নিথ 

৭৪২ ৮৮-৮৯ অথ বছের িবিভ  সাইেজর টায়ার সং হ নিথ 

৭৪৩ ানীয়ভােব ই , িমট িবিস ও টাটা বােসর য াংশ য় 

৭৪৪ ানীয়ভােব ােকর য াংশ য় 

৭৪৫ পি কায় িব াপন সং া  নিথ 

৭৪৬ িমক/কমচারীেদর ১৯৮৮-৮৯ সােলর পাষাক সলাই 

৭৪৭ ৮৮-৮৯ অথ বছের বাস টায়ার আমদািন  

৭৪৮ িবিসেকর ব াপনায় সাব ক াক ং কম চী সং াম  

৭৪৯ িসিপিসর সভা আহবােনর িব ি  

৭৫০ ১৬৮তম পষদ সভার িস াম  অ যায়ী িবিভ  মেডেলর অেযা  ঘািষত 
৭৩  গাড়ী িব য় সং াম  

৭৫১ ভারত হেত ২০  ি তল বাস সং হ 

৭৫২ বােজট (িব য়) 

৭৫৩ ালানী পিরবহেনর জ  াকলরী য় সং াম  

৭৫৪ আম জািতক ি  স েহর বাস বায়েনর ষা ািসক িতেবদন 

৭৫৫ অেযা  ঘািষত ৭৩+২৯  গাড়ী িব য় সং াম  

৭৫৬ িসিব হেত টায়ার য় 

৭৫৭ চয়ার ােনর সভাপিতে  অ ি ত সভার কাযিববরণী 

৭৫৮ ই  বাস নবাসন কে র আওতায় য াংশ সং হ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ১১৯৯  



  = = ১১৯৯  ==  
মম  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৭৫৯ জনাব এ ক এম শাহিরয়ার ভার া  িডিজএম (পােচজ) এর নােম আয়কর 
পিরেশাধ সং া  নিথ 

৭৬০ টাটা বােসর য াংশ ও ভার হিলং সং া  

৭৬১ সাব ক াক ং এর আওতায় লীফ ীং য়। 

৭৬২ এম আই এস িতেবদন 

৭৬৩ সাব ক াক ং কম চীর আওতায় িফ ার য় 

৭৬৪ Import Various Seize Tyres 

৭৬৫ রইন ক া েরর মা েম ানীয় ভােব টায়ার য় 

৭৬৬ রইন ক া েরর িভি েত ানীয়ভােব উৎপািদত য াংশ য় 

৭৬৭ অেযা  ঘািষত গািড় িব য় সং া  

৭৬৮ িবিভ  ি র আওতায় য় ত টায়ােরর মাইেলজ পারফরেম  সং া  

৭৬৯ িমক/কমচারীেদর ১৯৯০-৯১ সােলর পাষাক দান সং া  

৭৭০ টাটা বাস/ ােকর য াংশ ানীয় ায় লাকাল এল/িসর মা েম য় 

৭৭১ কি উটার সং হ সং া  

৭৭২ দর ি র আওতায় ানীয়ভােব টায়ার য় 

৭৭৩ ২০  টাটা বাস মরামত ও নবাসন সং া  

৭৭৪ ভারত হেত ৩০  ি তল বাস আমদািন 

৭৭৫ ি তল বােসর য াংশ সং হ 

৭৭৬ য় ত মালামােলর িতেবদন দান সং া  

৭৭৭ সাব ক াি ং কম চীর আওতায় তকারক সরবরাহকারীর সিহত 
নন িডিসয়াল াে র উপর ি প  স াদন 

৭৭৮ িবলে  া  দরপ  স ক য় 

৭৭৯ ১৫০  বাস ও াক মরামেতর জ  চরা য াংশ সং হ 

৭৮০ সাপ ায়াস িডেটর আওতায় একতলা বাস আমদািন 

৭৮১ ওয়াকশপসহ িবিভ  ইউিনটট ক ক মািসক বােজট বরাে র িবপরীেত প  
য় 

৭৮২ ই ◌ূ◌্য  ােকর য াংশ য় পাট-১/৯-৯১ 

৭৮৩ ানীয়ভােব য় ত য াংশ/মালামােলর িতেবদন স িকত 

৭৮৪ অিফস আেদশ এবং সা লার 

৭৮৫ ধান কাযালেয়র ই ারকম িসে ম বতন (এয়ার কি শনসহ) 

৭৮৬ ি পল য় 

৭৮৭ সংবাদ পে  িব াপন কাশনা সং া  

৭৮৮ সমি ত িব য় নীিতমালা 

৭৮৯ ম নালয় বরাবর অেযা  ঘািষত গাড়ী িব েয়র মািসক িতেবদন 
রণ 

৭৯০ Formation of Commuters for purchase & sale 

৭৯১ অেযা  ঘািষত বাস/িমিনবাস িব য় সং া  

৭৯২ ফরমস ও রিজ ার ণ 

৭৯৩ িমক কমচারীেদর পাষাক সলাই 

৭৯৪ অেযা  ঘািষত াক িব য় সং া  

৭৯৫ িবআর িস’র ধান কাযালেয়র িপ এ িব এ  াপন/ ন: াপন PABX/

৭৯৬ েয়ল পা  াপন সে  

৭৯৭ মেনাহারী ািদ য় সং াম  

৭৯৮ অেযা  ঘািষত বাস িব য় 

৭৯৯ কনেডমেনশম গাড়ীর তািলকা 

৮০০ আমদািন পে র চালান খালােসর সময় পিরেশাধ আয়কর আদায় সং া  নিথ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২০২০  



  = = ২০২০  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৮০১ িবিভ  িবভােগর চািহদার িবিভ  সাম ী য় 

৮০২ অ েয়াজনীয় মিশন ও ই ইপেম স িব য় 

৮০৩ ফরমস ও রিজ ার ণ ও সরবরাহ 

৮০৪ সমি ত ক ীয় মরামত কারখানার জ  য পািত ও য াংশ সং হ 

৮০৫ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৮০৬ ােকর য াংশ য় 

৮০৭ বােসর য াংশ য় 

৮০৮ অেযা  ঘািষত বাস িব য় 

৮০৯ পাড়া মািবল ও খািল াম িব য় 

৮১০ বাস ও কাচ েকট ন ও সরবরাহ 

৮১১ অেযা  ঘািষত াক িব য় সং া  নিথ 

৮১২ অেযা  ঘািষত বাস িব য় সং া  নিথ 

৮১৩ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  নিথ 

৮১৪ অ ব ত ও অ েয়াজনীয় য াংশ িব য় 

৮১৫ প ন পপার কিপয়ার সািভিসং/ মরামত সং া  নিথ 

৮১৬ ইউিনেটর চািহদার িভি েত ানীয় ভােব টায়ার য় 

৮১৭ িবআর িস ক ক রং র বাস/ াক িডেপা াপন সে  

৮১৮ ২৪  অেযা  ঘািষত বাস/িমিনবাস িব য় 

৮১৯ াটারী ও উহার ক ািমক াল য় সং া  

৮২০ ি তল বাস ও টাটা বােসর খালাস ত চালােনর কম া  য াংশ  

৮২১ গািড় নবা◌াসেনর জ  য াংশ ইি ন য় সে  

৮২২ কােঠর ািকং বা  ও অ া  বহার অ পেযাগী সাম ী িনলােম িব য় 

৮২৩ কমকতা/কমচারী/ িমকেদও মািসক হািজরা িববরণী 

৮২৪ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৮২৫ ি পল য় নিথ 

৮২৬ অেযা েঘািষত ১০৬  বাস/িমিনবাস/ ন িব য় সং া  

৮২৭ অেযা েঘািষত ন িব য় সং া  নিথ 

৮২৮ ভারতীয় রা ীয় ঋেণর আওতায় ১০% য াংশ সহ ৩০  ি তল বাস সং হ 

৮২৯ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  নিথ 

৮৩০ িডেপা ক ক : কা: য় কিম র মা েম য াংশ য় 

৮৩১ অেযা েঘািষত ই  িমট িবিস চলমান বাস িব য় 

৮৩২ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৮৩৩ বাস/ াক/ মিশনারীজ/ বহার অ পেযাগী িব য় দরপ  িব ি   

৮৩৪ অেযা /খিছত ই  িমট িবিস/িমিনবাস িব য় সং া  

৮৩৫ অ েয়াজনীয় মিশন ও ই ইপেম  িব য় 

৮৩৬ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ  

৮৩৭ ইউিনেটর চািহদার ি েত ানীয় ভােব টায়ার য় 

৮৩৮ আিরচা কাচ শেনর মালামাল/ঘর িব য় সং া  নিথ 

৮৩৯ অেযা  ঘািষত ই /িমট িবিস/িমিনবাস িব য় 

৮৪০ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৮৪১ অ ব ত/অ েয়াজনীয় য াংশ িব য় নিথ 

৮৪২ সাবক াি ং কম িচর আওতায় ানীয়ভােব উৎপািদত য াংশ য় 

৮৪৩ টায়ার িরে িডং ও কাচামাল য় 

৮৪৪ অেযা  ঘািষত ই  িমট িবিস/িমিনবাস িব য় নিথ 
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= = ২২১১  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৮৪৫ িফ সং হ সং া  নিথ 

৮৪৬ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় নিথ 

৮৪৭ অেযা  ঘািষত ই  িমট িবিস/িমিনবাস িব য় নিথ 

৮৪৮ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 

৮৪৯ চয়ার ান মেহাদেয়র সিহত অ ি ত সভার কাযিববরণী 

৮৫০ - 

৮৫১ সনা বািহনী হেত িরে ড যা  টায়ার য় 

৮৫২ ধান কাযালেয়র য় কিম র ারা ানীয় বাজার হেত িবিভ  ইউিনেটর 
জ  নগদ ে  য াংশ মালামাল য় সং াম  

৮৫৩ চয়ার ান মেহাদেয়র িডেপা পিরদশন িরিভউ সভার িরেপাট বাস ঃ 

৮৫৪ রইট ক া  এর িভি েত য াংশ য় 

৮৫৫ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৮৫৬ অেযা  ঘািষত বাস িব য নিথ 

৮৫৭ টাইপ রাইটার মরামত ও র পাম র  

৮৫৮ অিডট আপি  

৮৫৯ ইমে  ফা  অপােরট সে  

৮৬০ ি তল বােসর য াংশ সং হ 

৮৬১ ন ন টায়ার ও রাতন িরে ড টায়ার িব য় সং া  নিথ 

৮৬২ Impoetion Report of Newly Import D.D Buses. 17/PD/180/93

৮৬৩ িস েল ার বাস মরামত সং া  

৮৬৪ াংক লরী িনমাণ সং া  

৮৬৫ লনা াক িডেপার বহার অ পেযাগী সাম ী কা  িনলােম িব য় 
সং া  

৮৬৬ অেযা  ঘািষত াক িব য় সং া  নিথ 

৮৬৭ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় (৭  লেটর ২৭  টাটা বাস) 

৮৬৮ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 

৮৬৯ অেয়ল াংকার আমদািন 

৮৭০ মসাস এস ক কেপােরশন (য াংশ সরবরাহকারী) 

৮৭১ Isuzu Txd.40 ােকর য াংশ য় 

৮৭২ কি উটার  

৮৭৩ অেযা  ঘািষত ই /িমট িবিস/িমিনবাস িব য় 

৮৭৪ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৮৭৫ ানীয়ভােব ি তল বােসর য াংশ 

৮৭৬ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৮৭৭ সরকাির য় সং াম  িতেবদন 

৮৭৮ Import of CBU Bus CKD Track 

৮৭৯ Price of NonAc 100% Re-conditional DD Bus 

৮৮০ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৮৮১ অেযা  ঘািষত ই /িমট  িবিস/িমিনবাস/জীপ িব য় 

৮৮২ অেযা  ঘািষত াক িব য় 

৮৮৩ Warranty of Replacement Claim of D.D Buses. 

৮৮৪ অ েয়াজনীয় মিশন লস ও ইক 

৮৮৫ গাড়ী িবি র ত  িববরণী ( , সময়, সং া ইত ািদ) 

৮৮৬ Import of 30 Unit DD Bus with 26% spare parts 

৮৮৭ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 
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  = = ২২২২  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৮৮৮ মসাস িততাস েকৗশলী িল:  

৮৮৯ ি তল বােসর য াংশ আমদািন 

৮৯০ টাইপরাইটার ও িপ েক ং এবং ফেটা কিপয়ার সং া  নিথ 

৮৯১ িডিজএম( য়) এর নােম দ  অি ম সম য় সাধন সং া  নিথ 

৮৯২ তািশবা মিশন মেডল BD 3810 টায়ার সং া  

৮৯৩ িবআর িস াটস াব 

৮৯৪ িবমান যােগ ি তল বােসর য াংশ সং হ 

৮৯৫ অিফস আেদশ ও সা লার নিথ 

৮৯৬ টিলেফান সং াম  নিথ 

৮৯৭ চ াম বাস িডেপার টাটা বােসর ইল িরম সে  

৮৯৮ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৮৯৯ বাংলােদশ উ র কািরয়ার প  িবিনময় বািণেজ র উপর কাযপ  

৯০০ িস এ  এফ এেজ  িনেয়াগ 

৯০১ ইউিনট িভি ক অেযা  ঘািষত বাস/ াক বহার অ পেযাগী সাম ী 
িব য় সং া  নিথ 

৯০২ ি তল ও একতলা বােসর জ  ন ন উব ও াপস য় সং া  

৯০৩ দর ি র আওতায় ানীয় ভােব টায়ার য় 

৯০৪ টায়ার আমদািন সং াম  নিথ 

৯০৫ ১৯৬৯-৭০ সােল আধা সরকাির ঋেণর আওতায় সং হীত ৬৫০ ই- মেডেলর 
িস কিড িফয়াট বাস ও ৬২৫ এন- মেডেলর ৫০  স ণ িনিমত িফয়াট 
কােচর  পিরেশাধ সং াম  

৯০৬ অেযা  ঘািষত ই /িমট িবিস/িজ ই আর িমিন ও াক িব য় সং া  নিথ 

৯০৭ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ সং া  

৯০৮ বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 

৯০৯ অেযা  ঘািষত টাটা বাস িব য় 

৯১০ Clearance of D/D Spare parts  

৯১১ Procurement of Equipment 

৯১২ বাস/িমিন বাস/ি তল বােসর অ ব ত য াংশ িব য় সে  

৯১৩ ওেয় ল য় সং াম  

৯১৪ অেযা  ঘািষত ই ◌ূ /িমট িবিস/টাটা বাস িব য় 

৯১৫ পাওয়ার ি িনং মিশন য় 

৯১৬ অ ব ত ও অ েয়াজনীয় মালামাল িব য় 

৯১৭ ৩০  ি তল বাস ও য াংশ আমাদািন (অিডট আপি ) 

৯১৮ ইি ন/িগয়ার ব /িডফাের ীয়াল এ ােস লী ইত ািদ আমদািন নিথ 

৯১৯ ানীয়ভােব ি তল বােসর য াংশ সং হ 

৯২০ ি তল বােসর য াংশ আমদািন 

৯২১ Import of tyres 

৯২২ দর ি র আওতায় ানীয়ভােব টায়ার য় 

৯২৩ মসাস ীজ হাউজ িলঃ এর িপকট পাড়া মািবল ও িডেজল িব য় 

৯২৪ িমক/কমচারীেদর পাষােকর কাপড় য় 

৯২৫ িমক/কমচারীেদও পাষাক সলাই 

৯২৬ জায়ারসাহার িডেপার িব য় ত ঘাটিত ক ােমর  ফার ন জনাব 
মিনর ামান এর িনকট হেত আদায় সং াম  

৯২৭ ানীয়ভােব িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৯২৮ ইমে  ফা  

৯২৯ Warranty/Replacement Claim 
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  = = ২২৩৩  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৯৩০ অেযা  ঘািষত িবিভ  মেডেলর গাড়ী ও বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

৯৩১ িস এ  এফ এেজ  িনেয়াগ 

৯৩২ Import of Tata Engine spares 

৯৩৩ ব ড়া বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৩৪ চ াম বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৩৫ অেশাক িল া  ি তল বাস মেডল এ এল িব এন-৫৮১২ এর য াংশ য় 
সং া  আংিশক নিথ 

৯৩৬ মাহা দ র িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৩৭ জব ডসি পশন সং া  নিথ 

৯৩৮ চ াম াক িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৩৯ আইিসডিব উএস জয়েদব র এর সােথ যাগােযাগ নিথ 

৯৪০ ক াণ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ 

৯৪১ মিতিঝল বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪২ ি তল বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৩ বিরশাল বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৪ িমল া বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৫ ঢাকা াক িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৬ রং র বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৭ জায়ারসাহারা বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৪৮ অেশাক িল া  ি তল বােসর য াংশ সং হ সং া  নিথ(২য় অঃ) 

৯৪৯ পাষাক া  িমক/কমচারীেদর তািলকা নিথ 

৯৫০ ি তল বােসর য াংশ আমদািন 

৯৫১ কি উটার য় সং া  নিথ 

৯৫২ ায়ী আেদশ না ার নিথ 

৯৫৩ ধান কাযালেয়র িসিব েত কমরত িনরাপ া র ীেদর পাষাক, তা ও 
অ া  সাম ী য় সং া  নিথ 

৯৫৪ ফ া  মিশন য় সং া  নিথ 

৯৫৫ টায়ার সং হ/ য় সং া  নিথ 

৯৫৬ সরকাির আেদশ সা লার 

৯৫৭ িসএ এফ এেজ  আশরাফী সি েকট এর িবল সং া  

৯৫৮ ২০  ি তল বাস নবাসেনর জ  য াংশ আমদািন নিথ 

৯৫৯ াক য় নিথ 

৯৬০ ২০০  ি তল বাস আমদািন 

৯৬১ ই  ােকর য াংশ আমদািন সং া  নিথ 

৯৬২ ানীয়ভােব ি তল বােসর য াংশ য় সং া  নিথ 

৯৬৩ মসাস ইফাদ এ ার াইজ হেত ভ ান পা  ও ফ া  ইল য়  

৯৬৪ ইেডন হেত ৫০  ি তল ভলেভা বাস আমদািন সং া  নিথ 

৯৬৫ ৫০  টাটা ইি ন ও আ সাি ক য াংশ য় সং া  

৯৬৬ টাইপ মিশন য় 

৯৬৭ িস  সািভেসর জ  ১০ সট ওয়ািক টিক য় সং া  

৯৬৮ টাটা গাড়ীর ৫০  ইি ন ও য াংশ আমদািন 

৯৬৯ ঊিরশাল বাস িডেপার বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া   

৯৭০ নরিসংদী বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৭১ গিত ই াি জ িল: হেত িডেট এলিপও ১৩১৬  টাটা বাস য় 

৯৭২ পষদ সভার কাযিববরণী িস াম  ও বাস বায়ন স িকত 
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ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

৯৭৩ রাতন গাড়ী (কার) য় সং া  নিথ 

৯৭৪ িমক কমচারীেদর ১৯৯৮ ইং সােলর তা য় 

৯৭৫ ক ীয় মরামত কারখানা জগাও এর সিহত যাগােযাগ নিথ 

৯৭৬ িমল া বাস িডেপার বহার অ পেযাগী য াংশ ও অ া  সাম ী িব য় 
সং া  নিথ 

৯৭৭ Purchase of Track on lease financing sustem 

৯৭৮ লীজ হীতােদর িনকট টাটা বােসর বহার অ পেযাগী রাতন ইি ন এবং 
ব ক িব য় সং া  নিথ 

৯৭৯ Pre-Shipment inspection of double deck buses 

৯৮০ নরিসংদী বাস িডেপার বহার অ পেযাগী মালামাল িব য় সং া   

৯৮১ যৗথ উে ােগ ১০০  াি  ক াব সং হ ও পিরচালনা স িকত 

৯৮২ কনেডম ঘািষত ৪০  াক িব য় সং া  

৯৮৩ Purchase of Track on lease financing sustem 

৯৮৪ কমে  াচারাল াস চািলত ডিডেকেটড ইি ন স িলত বাস য়  

৯৮৫ িবিভ  ইউিনেট রি ত অ েয়াজনীয় য , য াংশ লস ও বহার 
অ পেযাগী সাম ী িব য় সং াম  নিথ। 

৯৮৬ িবিভ  সাইেজর টায়ার সং হ নিথ 

৯৮৭ দর ি র িভি েত সিমেচয়ার কােচর বিড িনমােণর জ  
মালামাল/য াংশ/সাব এেস লী ইত ািদ য় সং াম  নিথ 

৯৮৮ ানীয়ভােব িহেনা এেক বাস মেডেলর ব ত িরকি শন ইি ন ও য াংশ 
য় সং াম  নিথ 

৯৮৯ এিস লা ারী বাস িকিস েত য় সং াম  নিথ 

৯৯০ ইউিনফরম ািধকার স ক য় নিথ 

৯৯১ ই  িবএফ-৪০ মেডেলর অ েয়াজনীয় য াংশ িব য় সং াম  নিথ 

৯৯২ ইনেভ ারী নিথ 

৯৯৩ িনং সং া  নিথ 

৯৯৪ চ াম বাস িডেপার বহার অ পেযাগী মালামাল িব য় সং া  নিথ 

৯৯৫ অিফস ই ইপেম  সং া  নিথ 

৯৯৬ কনেডম ঘািষত ১৪  াক িব য় সং া  নিথ 

৯৯৭ িব এম আর ই এর আওতায় িবআর িস িনং ই উেটর জ  
ই ইপেম  আমদািন সং া  নিথ 

৯৯৮ িব এম আর ই এর আওতায় িবআর িস িনং ই উেটর জ  
ই ইপেম  ানীয়ভােব য় সং া  নিথ 

৯৯৯ কনেডম ঘািষত ১৩  বাস িব য় সং াম  নিথ 

১০০০ Recovery Vehicle য় সং াম  নিথ 

১০০১ ি তল বােসর য াংশ/এেস লী আমদািন  

১০০২ ২৫  টাটা বাস ও আ সাি ক য াংশ আমদািন 

১০০৩ মসাস জামাল ডাস িসএ এফ এেজ  এর িবল সং া  (৬৮  ি তল 
বাস ছাড় করণ) 

১০০৪ ৫০  ভলেভা ি তল বাস আমদািন 

১০০৫ িবিভ  ইউিনেটর অ েয়াজনীয় য াংশ/ মিশনারীজ লস এ  ই ইপেম স 
এবং বহার অ পেযাগী রাতন য াংশ িব য় সং াম   

১০০৬ কনেডম ঘািষত ০৮  াক িব য় সং াম  নিথ 

১০০৭ CNG ি তল বাস আমদািন সং া  নিথ 

১০০৮ অ ব ত/অ েয়াজনীয় য াংশ িব য় সং া  নিথ 

১০০৯ ভারতীয় রা ীয় ঋেণর আওতায় ৮০  ি তল বাস ও য াংশ আমদািন 

১০১০ ৪৭  ি তল বাস ও য াংশ আমদািন সং া  নিথ 

১০১১ উ ত মােনর বাস আমদািন 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২২৫৫  
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তািরখ 
ম  

১০১২ ৩৩  ি তল বাস ও য াংশ আমদািন সং া  নিথ 

১০১৩ গিত ই াি জ িল: হেত ১ম পযােয় ১০  টাটা-১৩১৬ িস বাস 
িকিস েত  পিরেশােধর িভি েত য় 

১০১৪ কনফাের  র েমর জ  িডিজটাল িপ এ িব এ  াপন 

১০১৫ অেযা  ঘািষত াক িব য় সং া  নিথ 

১০১৬ িডিজটাল (অেটােম ক) িপ এ িব এ  াপন 

১০১৭ ানীয়ভােব ি তল বােসর য াংশ সং হ 

১০১৮ িহেনা চয়ার কাচ িলেজ পিরচালনা সং া  নিথ 

১০১৯ Appointment of pre-Shipment inspection agents 

১০২০ অিডট আপি  

১০২১ অেযা  ঘািষত ১০  াক িব য় সং া  নিথ 

১০২২ গিত ই াি জ িল: হেত ৬  পযােয় ২  টাটা-১৩১৬ িস বাস িকি েত 
 পিরেশােধর িভি েত য় 

১০২৩ রং র বাস িডেপার িব য় ত ১৩৮  টায়ার ও ১৮  মািবেলর খালী াম 
তােক কম ডলীভারী দয়ার িবষয় তদ  নিথ 

১০২৪ িরিভউ সভার কাযিববরণী 

১০২৫ জয়েদব র  সমি ত ক ীয় মরামত কারখানায় রি ত  িবিভ  মেডেলর 
অবেসােনট য াংশ িব য় সং া  নিথ 

১০২৬ ৪৭  +৩৩  ি তল বােসর Warranty/Replacement Claim 

১০২৭ চ াম  াক িডেপার সােথ সং  আই এল ও িনং স ােরর াের 
রি ত িবিভ  মেডেলর অবেসােলট লস এ  ই ইপেম  মিশনারী ও 
য াংশ িব য় সং া  নিথ  

১০২৮ িমক কমচারীেদর ২০০২ সােলর তা য় 

১০২৯ াক সং হ/২০০২ 

১০৩০ বিরশাল বাস িডেপা হেত আিথক স মতার বািহের বহার অ পেযাগী 
মালামাল িব য় করার শাসিনক ব া সে  

১০৩১ একতলা বাস আমদািন 

১০৩২ দাতলা বাস আমদািন 

১০৩৩ অেযা  ঘািষত বাস িব য় সং া  নিথ 

১০৩৪ গিত ই াি জ িল: হেত াক সং হ 

১০৩৫ গিত ই াি জ িল: হেত জীব/কার য় সং াম  নিথ 

১০৩৬ Requirement of Staff officer for purchase 

১০৩৭ ভলেবা ি তল বােসর রিডয়াল টায়ার য় সং াম  

১০৩৮ পিরদশন বই ণ ও সরবরাহ সং াম  নিথ 

১০৩৯ Warranty/Replacement Claim for 50 units of VOLVO Buses 

১০৪০ েকেটর িব াপন সং হ স িকত নিথ 

১০৪১ লীজ ফাইনাি ং এর আওতায় িসএনিজ চািলত ৫০০ ফার াক ি  
ইলার মাটরযান য় সং া  নিথ 

১০৪২ অেযা  ঘািষত াক ও ই  অেযা  ঘািষত বাস িব য় সং া  নিথ 

১০৪৩ Lease proposal for 200 nos of CNG operated Bus 

১০৪৪ অেযা  ঘািষত াক িব য় সং াম  নিথ 

১০৪৫ উ রা ফাই া  এ  ইনেভ েম  িল: হেত ডকাড পেমে  ১০০ িস এন 
িজ ববী টি  সং হ 

১০৪৬ ভলেভা ি তল বােসর য াংশ সং হ 

১০৪৭ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় 

১০৪৮ অেটােম ক ওয়ািশং মিশন 

১০৪৯ Offer for supply of baby taxy 

১০৫০ ফয়ার িমটার সং হ নিথ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২২৬৬  
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তািরখ 
ম  

১০৫১ মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 

১০৫২ কেপােরশেনর পাট টাইম িচিকৎসক এর ডা ারী য পািত ও অ া  
মালামাল য় সং া  নিথ 

১০৫৩ ইেনােভ ভ মােক ভ এ  িডি িবউশন িল: ক ক ২০০  বাজাজ ি  
ইলার সরবরাহ সে  

১০৫৪ লবািড়  িস িব এস-২ এর অভ ম ের ১। এক  ভা া গাড়ীর পস 
হ া র সে  

১০৫৫ অেযা  ঘািষত ০৪  বাস ২  কার ও ১  মাইে াবাস িব য় 

১০৫৬ অেযা  ঘািষত ০৫  াক িব য় সং া  নিথ 

১০৫৭ িমক/কমচারীেদর ২০০৩ ইং সােলর য় সং া  নিথ 

১০৫৮ অ েয়াজনীয়/অ ব ত অবেসােনট য াংশ িব য় 

১০৫৯ অেযা  ঘািষত াক িব য় 

১০৬০ মসাস জ ক এ ার াইজ িস এ  এফ এেজ  বনােপাল 

১০৬১  মসাস র মা এডভারটাইিজং ক ক সরবরাহ ত ভলেবা গাড়ীর েকট 
ণ িবল পিরেশাধ সে  

১০৬২ মসাস র মা এ াডভারটাইিজং ক ক ভলেবা বােসর েকট সরবরােহর িবল নিথ 

১০৬৩ মসাস র মা এ াডভারটাইিজং ক ক এডসহ ভলেভা বােসর েকট 
সরবরােহর িবল নিথ 

১০৬৪ ভলেবা ি তল বােসর বিড য াংশ সং হ নিথ 

১০৬৫ টায়ার চ ার মিশন য় নিথ 

১০৬৬ টাটা-১৩১৬ িস বােসর য াংশ য় সং াম  নিথ 

১০৬৭ অেযা  ঘািষত বাস িব য় 

১০৬৮ আমদািন  ৫০  ভলেবা ি তল বােসর  সংেযাজেনর উপর  
সংেযাজন কর পিরেশাধ সে  

১০৬৯ মসাস রিহম আফেরাজ িডি : িল: হেত দর ি র মা েম য় ত িবিভ  
সাইেজর আর জড ও ডানলপ রিডয়াল টায়ােরর পারফরেম   

১০৭০ ট  কইস িহসােব EMTRAC া  টায়ার য় 

১০৭১ ভলেভা ি তল বােসর য াংশ সং হ সে  ( ানীয়ভােব) 

১০৭২ ি তল বাস (অেশাক িল া ) মেডেলর য াংশ আমদািন সং া  নিথ 

১০৭৩ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 

১০৭৪ জয়েদব র িনং ইনি উেটর আসবাব প  য় সং া  

১০৭৫ ২০০০-২০০১ অথ বছের পাষাক া  িমক/কমচারীেদর ইউিনফেমর 
বেকয়া টাকা নগেদ পিরেশাধ সং াম  

১০৭৬ অি িনবাপক য  য় সং া  

১০৭৭ িসিস িভ ক ােমরা য় ও াপন সং া  

১০৭৮ ভলেভা ি তল বােসর য াংশ ছাড় করণ নিথ 

১০৭৯ অেযা  ঘািষত ২৪  বাস িব য নিথ 

১০৮০ অেযা  ঘািষত বাস িব য় (একতলা/ি তলা) 

১০৮১ মসাস গিত ই াি জ িল: হেত বাস য় সে  

১০৮২ অেযা  ঘািষত বাস/ াক িব য় 

১০৮৩ ২৫  মটাল িডেটকটার য় নিথ 

১০৮৪ গণখােত য় ও সং হ িবধান মালা ২০০৩ 

১০৮৫ গিত ই াি জ িল: থেক িমিনবাস সং হ 

১০৮৬ িস এ  এফ এেজ  মসাস আেরিফন এ ার াইজ এর আংিশক িবল 
পিরেশাধ নিথ 

১০৮৭ িড- াল টায়ােরর পারফরেম  সং া  নিথ  

১০৮৮ গিত ই াি জ িল: হেত িস এন িজ বাস য় 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২২৭৭  
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ম  

১০৮৯ উথলী বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

১০৯০ ঢাকা তজগ ও াক িডেপার ক ীয় াের রি ত ই  এলিড-৪০ 
মেডেলর অ েয়াজনীয়/অ ব ত য াংশ িব য় সং া  নিথ 

১০৯১ টাই ও কাটিপন সরবরাহ সং া  নিথ 

১০৯২ গাড়ীর জ  রং য় সং া  নিথ 

১০৯৩ তজগ ও ক ীয় মরামত কারখানার বহার অেযা  ৫  জীপ ও ২  
কার াপ িহেসেব িব য় সং া  নিথ 

১০৯৪ ায়ী/অ ায়ী পিরচয় প  ণ 

১০৯৫ ফেটাকিপয়ার মিশন িব য় সং া  নিথ 

১০৯৬ ফাই াি ংসহ ানীয়ভােব ১০০ িস এন িজ কািরয়া বা অ  কান দেশর 
তরী বাস সং েহর দরপ   

১০৯৭ টায়ার িরে িডং া  াপন 

১০৯৮ য় িবভােগর কমকতা/কমচারীেদর দািয়  হ া র হণ স িকত নিথ 

১০৯৯ মসাস আিনকা ি াস এর েকট সরবরােহর িবল নিথ (ভলেভা বাস) 

১১০০ ঈদ শাল িবশ ইজেতমা শাল সািভস এর ি কার তরী নিথ 

১১০১ েফশনাল িডে ামা এবং ওেয় ার িশ ণ কােসর লীফেলট নিথ 

১১০২ ক াণ র বাস িডেপার জ  জনােরটর য় 

১১০৩ মসাস হায়াইট াডা স বনাম িবআর িস মাক মা সে  

১১০৪ তজগাও ক ীয় মরামত কারখানায় বািণিজ ক বাস িস এন িজ ত 
পা র নিথ 

১১০৫ ল কেলেজর ছা /ছা ীেদর যাতায়ােতর জ  িবআর িসর কে ম ত বাস 
িরজাভ ে  িবি  

১১০৬ মসাস ক াবল টকঃ সািভেসর স ািবত ওয়ািকটিক ও িরিপটার সে  

১১০৭ টা  ফাস গঠন সং াম  নিথ 

১১০৮ ি তল বাস িডেপার জ  িডস পি ং ইউিনট য় 

১১০৯ অবািণিজ ক কার বরা  সং াম  নিথ 

১১১০ বাৎসিরক বােজেটর আওতায় মালামাল য় ও কম পিরক না ণয়ন  

১১১১ িবিভ  ইউিনেটর রাতন অেকেজা াটারী িব য় সে  

১১১২ ফেটাকিপয়ার িবল সং াম  নিথ 

১১১৩ ব ড়া বাস িডেপার শিপং কমেপ  এর দাকান ভাড়া ি  সং া  নিথ 

১১১৪ ব া ও েযাগকািলন িক িনরসেন ও েযাগ ব াপনা সং া  নিথ 

১১১৫ ততগাড়ী মীরশাহ আলম কািরগির ল এ  কেলজ বনাম িবআর িস 
মামলা দােয়র সং া  

১১১৬ নগদ ে  ানীয় বাজার হেত জর রী িভি েত মালামাল সাম ী য় সং া  

১১১৭ পাবনা িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ 

১১১৮ ন িত দমন িবভাগ ক ক িস বাস ও ােকর চািহত ত ািদ সরবরাহ 
সং া  নিথ 

১১১৯ ানীয় বাজার হেত কি উটার য় সং া  নিথ 

১১২০ বাৎসিরক দর ি র িভি েত ভলেভা ি তল বােসর রিডয়াল টায়ার সং হ 

১১২১ বাৎসিরক দর ি র িভি েত অেশাক িল া  ি তল বােসর টায়ার সং হ নিথ 

১১২২ বাৎসিরক দর ি র িভি েত ােকর লাস টাইপ টায়ার সং হ নিথ 

১১২৩ বাৎসিরক দর ি র িভি েত টাটা িস ও িসএন িজ বােসর টায়ার সং হ নিথ 

১১২৪ াক ভাড়ার িবল সং াম  নিথ 

১১২৫ জনশি  ডাটােবস ফরম ও স েদর িহসাব সং া  নিথ  

১১২৬ লনা বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ 

১১২৭ দরপে র িসিডউল িডেপা স হ হেত িব য় সং া  নিথ 

১১২৮ মিতিঝল বাস িডেপার টািমনােল িবআর িস’র কাউ ার সে  

১১২৯ িস িব এর সােথ যাগােযাগ নিথ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২২৮৮  



  = = ২২৮৮  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

১১৩০ বদলী এবং অ াহিত নিথ 

১১৩১ িব িজ েসর েসর ণ সাম ী িবল পিরেশাধ সং া  

১১৩২ ১০০  িস এন িজ বাস সং হ সং া  নিথ 

১১৩৩ এ িস আর নিথ 

১১৩৪ িস এ  এফ এেজ  িনেয়াগ (চ াম স  ব েরর জ ) 

১১৩৫ বনােপাল ল ব েরর জ  িস এ  এফ এেজ  িনেয়াগ 

১১৩৬ মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 

১১৩৭ ভলেভা ি তল বােসর চরা য াংশ সং হ নিথ 

১১৩৮ পােচজ িবভােগর দরপ  ায়ণ কিম র বািহর থেক আগত সদ েদর 
স ানীভাতা সং া  

১১৩৯ অেযা  ঘািষত ৩৫  বাস িব য় সং া  নিথ 

১১৪০ যৗথবীমা সং া  নিথ 

১১৪১ ওেয়বসাইট সং া  নিথ 

১১৪২ পােচজ িবভােগর সরকাির আপি র জবাব সং া  নিথ 

১১৪৩ আেন মািন ফরৎ সং া  নিথ 

১১৪৪ জনাব মা: শিফ র রহমান খান 

১১৪৫ জনাব মা: অিলউল াহ 

১১৪৬ জনাব মা: হমােয়ত উ ীন 

১১৪৭ জনাব মা: মাক র রহমান 

১১৪৮ য় িবভােগর হািজরা িববরণী 

১১৪৯ ধান কাযালেয়র িবিভ  িবভােগর কি উটােরর টানার কািল য় সে  

১১৫০ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী নিথ (২০১২-২০১৩ অথ বৎসর) 

১১৫১ িবিভ  ইউিনেটর রাতন অেকেজা াটারী িব য় সং া  নিথ 

১১৫২ আইিসডিব উএস এর িপ ও এন সং া  নিথ (গাজী র বাস িডেপা) 

১১৫৩ অেযা  ঘািষত ১৫  গাড়ী িব য় সং া  নিথ 

১১৫৪ প-অডার যাচাই বাছাই সং া  নিথ 

১১৫৫ য় িবভােগর TEC সদ েদর স ানী ভাতা সং া  নিথ 

১১৫৬ িপ ও এল সং া  নিথ 

১১৫৭ মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 

১১৫৮ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী নিথ 

১১৫৯ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  নিথ 

১১৬০ িবিভ  ইউিনেটর রাতন অেকেজা াটারী িব য় সং া  নিথ 

১১৬১ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী মািবল ও খালী াম িব য় সং া  নিথ 

১১৬২ িপিপআর অ যায়ী ানীয় বাজার হেত সরাসির নগেদ য় সং া  নিথ 

চলমান াঃ চলমান াঃ ২২৯৯  



  = = ২২৯৯  ==  
ঃঃনংনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

১১৬৩ মা ার ফাইল  

১১৬৪  সং া  নিথ 

১১৬৫ মেনাহাির ািদ য় সং া  নিথ 

১১৬৬ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী নিথ 

১১৬৭ সরকাির আেদশ সং া  নিথ 

১১৬৮ িবআর িস’র অিফস আেদশ ও সা লার  

১১৬৯ য় িবভােগর ই ারেনট লাইন সং া  নিথ 

১১৭০ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী য় সং া  নিথ 

১১৭১ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  

১১৭২ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর রাতন অেকেজা াটারী িব য় সং া  

১১৭৩ ই- ট ার সং া  নিথ 

১১৭৪ জনাব মা: সাই ল ইসলাম 

১১৭৫ অেযা  ঘািষত ১৫৮  গাড়ী িনলােম িব য় সং া  নিথ 

১১৭৬ িবআর িস’র অেযা  ঘািষত ৮১  গাড়ী িনলােম িব য় সং া   

১১৭৭ িবআর িস’র বাস ও ােক VTS সংেযাজন সং া  নিথ 

১১৭৮ িবআর িস’র িনজ  ৪৪  গািড় িনলােম িব য় সং া  নিথ 

১১৭৯ ধান কাযালেয়র অেকেজা মালামাল িব য়/িবন করণ সং া  নিথ 

১১৮০ জায়ারসাহারা বাস িডেপার মইন গইট িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৫৮.২০২২ ০২/০১/২০২২  
১১৮১ িবআর িস যা াবািড় বাস িডেপার িনয় েন ১  এয়ার কমে সার মিশন 

য় ও মিশন পিরচালনার জ  সিমপাকা নেশড িবি ং/ ম িনমাণ 
সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৫৯.২০২২ ০৫/০১/২০২২  

১১৮২ িবআর িস বাস িডেপা ও িশ ণ কে র ১  ওয়াি য়া 
মসিজদ িনমান সং া  কােজর নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬১.২০২২ ১৮/০১/২০২২  

১১৮৩ িবআর িস গাজী র িশ ণ ইনি উেটর উ য়ন লক 
সং ার সং া  কােজর নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬২.২০২২ ২০/০১/২০২২  

১১৮৪ িবআর িস গাজী র িশ ণ ইনি উেট ব ব  কণার ও 
রাল াপন সং া  কােজর নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬৩.২০২২ ২০/০১/২০২২  

১১৮৫ িবআর িস গাজী র িশ ণ ইনি উেটর আ িনকায়ন িশ ণ 
কে র জানালা ও দরজা সং ার সং া  কােজর নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬৪.২০২২ ২০/০১/২০২২  

১১৮৬ িবআর িস গাবতলী বাস িডেপার একতলা ভবন িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬৬.২০২২ ২৬/০১/২০২২  
১১৮৭ সানা র বাস িডেপার সীমানা াচীর িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬৭.২০২২ ২৭/০১/২০২২  
১১৮৮ িবআর িস িসিবএস-২ এর উ র ও দি ন পাে  ২( ই)  িনরাপ া 

গইট িনমাণ সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৬৮.২০২২ ০২/০২/২০২২  

১১৮৯ প-অডার ও াংক ারাি  সং া  নিথ। ৩৫,০৪,০০০০,০১৮.০০,২৭০.২০২২ ০৬/০/২০২২  
১১৯০ িবআর িস জায়ারসাহারা বাস িডেপার াফ কায়াটাের বা  ভরাট 

সং া । 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭২.২০২২ ১৩/০২/২০২২  

১১৯১ িবআর িস িমর র ১৩ এ অিফসাস কায়াটার বরা  সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭৩.২২ ১৬/০২/২০২২  
১১৯২ কেপােরশেনর গাবতলী বাস িডেপােত িজও টকিনক াল সােভ 

(িপএস লিগং) সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.১০.২৭৪.২২ ২৩/০২/২০২২  

১১৯৩ িদনাজ র বাস িডেপা ও িশ ন কে র অবকাঠােমাগত উ য়ন 
(ইয়াড ও িনং এর জ  াইিভং াক) সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭৫.২২ ২৩/০২/২০২২  

  

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩০৩০  



  = = ৩০৩০  ==  
ঃনংঃনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

১১৯৪ কেপােরশেনর িদনাজ র বাস িডেপার ব পাে র রাড সংল  দাতলা 
িবি  িনমাণ ােপে  দাকান ঘর ওপরতলায় ছা বাস িনমাণ সং া   
নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭৬.২২ ২৩/০২/২০২২  

১১৯৫ কেপােরশেনর উথলী িশ ণ কে র ইয়াড সং ার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭৭.২২ ২৪/০২/২০২২  
১১৯৬ িবআর িস উথলী িশ ণ কে র রাতন ি তল ভবন  

সং ার সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০৭.২৭৮.২২ ০১/০৩/২০২২  

১১৯৭ চা রী া  এ িস আর সং া  অ গিত িতেবদন ম ণালেয় রণ 
সং া ।  

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.৫০.২৭৯.২২ ০৩/০৩/২০২২  

১১৯৮ জামানত ফরত দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮০.২২ ১৩/০৩/২০২২  
১১৯৯ জায়ারসাহারা বাস িডেপার অভ ের এটাচ বাথ ম সহ 

০৩(িতন) ক  িবিশ  ি তল ভবন িনমাণ সং া । 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮০.২২ ১৩/০৩/২০২২  

১২০০ িনমাণ িবভােগর কমকতা/কমচারীেদর দা িরক কােজর দািয়  
ব েনর অিফস আেদশ সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮৫.২২ ৩০/০৩/২০২২  

১২০১ ি গত নিথ মাঃ আির ল ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮৬.২২ ০৩/০৪/২০২২  
১২০২ ি গত নিথ মাঃ আিম ন ইসলাম ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮৭.২২ ০৩/০৪/২০২২  
১২০৩ িবআর িস চ াম বাস িডেপার সং ার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮৮.২২ ২৬/০৫/২০২২  
১২০৪ িবআর িস ঢাকা াক িডেপার ইয়াড ও র া  িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৮৯.২২ ২৯/০৫/২০২২  
১২০৫ চ াম বাস িডেপার িবিভ  সং ার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯০.২২ ২৯/০৫/২০২২  
১২০৬ চ াম বাস িডেপার অিফস িবি ংেয়র ছাদ ও িনচ তলার 

অিফস ক েলার  সং ার নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯১.২২ ২৯/০৫/২০২২  

১২০৭ িবআর িস রং র িশ ণ কে র ছা াবাস িনমাণ সে । ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯২.২২ ৩১/০৫/২০২২  
১২০৮ চ াম াক িডেপার িবিভ  সং ার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৩.২২ ৩১/০৫/২০২২  
১২০৯ মিতিঝল বাস িডেপার িবিভ  সং ার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৪.২২ ৩১/০৫/২০২২  
১২১০ পিরদশন িতেবদন ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৫.২২ ০২/০৬/২০২২  
১২১১ িবআর িসর ১৯৭০ সাল হেত ২০১৫-৬ অথ বছর পয  সমেয়র া  

িনরী া িতেবদেনর উ ািপত আপি  স েহর ডশীট জবাব সং া  
নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৮.২২ ১২/০৬/২২  

১২১২ িসিবএস এর ই  গট িনমাণ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৯.২২ ১৫/০৫/২২  
১২১৩ িম া বাস িডেপার ইয়াড উ করণ কাজ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০০.২২ ২১/০৬/২২  
১২১৪ িম া বাস িডেপার র া  িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০১.২২ ২১/০৬/২২  
১২১৫ মাহা দ র বাস িডেপার ভবন িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০২.২২ ২৩/০৬/২২  
১২১৬ িবআর িস লবািড়য়া িসিবএস-২ এর েকট কাউ ার ও 

যা ী িব ামাগার  আ িনকায়ন সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৩.২২ ২৬/০৬/২২  

১২১৭ ব ড়া বাস িডেপার র া  সং ার নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৪.২২ ২৮/০৬/২২  
১২১৮ িবআর িস মিতিঝল বাস িডেপার মরামত শড এর ার 

নঃিনমাণ/সং ার সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৫.২২ ০৩/০৭/২২  

১২১৯ কেপােরশেনর পিরবহন ভবেনর উ য়ন লক কাজ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৬.২২ ০৪/০৭/২২  
১২২০ কেপােরশেনর িসিবএস-২ এর উ য়ন লক সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৭.২২ ০৪/০৭/২২  
১২২১ িবআর িস জায়ারসাহারা িনং স ােরর িনং াক িনমাণ 

সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৮.২২ ০৫/০৭/২২  
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  = = ৩৩১১  ==  
ঃনংঃনং  িবষয় নিথর ন র নিথ খালার 

তািরখ 
ম  

১২২২ িবআর িস উ লী িশ ণ কে র েবশ পথ ( মইন গইট) আরিসিস 
এবং ইয়াড এর বিধত অংেশ সং ার কাজ করা সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩০৯.২২ ১৪/০৭/২২  

১২২৩ িবআর িস যেশার িনং স ােরর ০১  গাড মসহ মইন 
গইট িনমাণ করণ সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১০.২২ ১৪/০৭/২২  

১২২৪ ধান কাযালেয়র জনােরটর সািভিসং এবং এ এস সংেযাজন 
সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১১.২২ ১৭/০৭/২২  

১২২৫ িবআর িস িমর র বাস িডেপার র া  সং ােরর জ  া লন 
রণ সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১২.২২ ১৭/০৭/২২  

১২২৬ িবআর িসর িবিভ  িডেপার সিহত ত  রণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৩.২২ ১৮/০৭/২২  
১২২৭ িবআর িস িদনাজ র বাস িডেপােত এক  াইিভং াক 

িনমাণ সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৪.২২ ১৮/০৭/২২  

১২২৮ িবআর িস মিতিঝল বাস িডেপার এক  ৬৫০ ট গভীর 
নল প াপন সং া  নিত। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৫.২২ ১৮/০৭/২২  

১২২৯ িবআর িস মিতিঝল বাস িডেপার আ ঃেজলা বাউ ার ভবেনর 
সং ার ও আ িনকীকরন সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৬.২২ ১৮/০৭/২২  

১২৩০ চ াম বাস িডেপার গইট িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৭.২২ ১৯/০৭/২২  
১২৩১ কািরগর (ইেলকি িশয়ানেদর ওভার টাইম দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৮.২২ ২১/০৭/২২  
১২৩২ ক ীয় মরামত কারখানা এর তীয় পযােয় এিস সকশন-২ 

ার উ করণ সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩১৯.২২ ২১/০৭/২২  

১২৩৩ ময়মনিসংহ বাস িডেপার সাইড ওয়াল িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২০.২২ ২৪/০৭/২২  
১২৩৪ িডশ এি নার মািসক িবল সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২১.২২ ২৭/০৭/২২  
১২৩৫ িবআর িস ধান কাযালেয়র সভাকে র ইে িরয়র 

ডেকােরশন সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২২.২২ ২৮/০৭/২২  

১২৩৬ িবআর িস ক ীয় মরামত কারখানা এক  ৫ম তলা িবিশ  
ি ল াকচার তরী ার িবি ং িনমাণ সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৩.২২ ২৮/০৭/২২  

১২৩৭ িবআর িস কনফাের  েমর াট, ােনল ও ক ােমরা য় সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৫.২২ ১৪/০৮/২২  
১২৩৮ িবআর িস নরিসংদী বাস িডেপার সীমানা াচীর মরামত 

নঃ িনমাণ সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৬.২২ ০১/০৯/২২  

১২৩৯ িবআর িস আইিসডি উএস গাজী র এর এক  জনােরটর 
য় সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৭.২২ ২৫/০৯/২২  

১২৪০ নারায়নগ  বাস িডেপার উ য়ন লক সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৮.২২ ২৭/০৯/২২  
১২৪১ িবআর িস ভবেনর ৩য় তলার শাসিনক শাখার টয়েলট 

সং ার সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩২৯.২২ ২৮/০৯/২২  

১২৪২ িবআর িস ধান কাযা্লেয়র ৪০০ কিভএ িডেজল জনােরটর 
য় সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩৩০.২২ ১০/১০/২২  

১২৪৩ গাজী র বাস িডেপােত মিহলা টয়েলট (ওয়াশ ম না থাকায় 
মিহলা টয়েলট াপন/িনমােণর জ  ২,০০,০০০/- টাকা 

শাসিনক অ েমাদন সে । 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩৩১.২২ ১৩/১০/২২  

১২৪৪ িবআর িস িঝনাইদহ িনং ইনি উেট িনমাণ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩৩২.২২   
১২৪৫ িবআর িস নরিসংদী বাস িডেপা ও িশ ণ কে র 

ছা াবােসর আসবাবপ  য় সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.৩৩৬.২২ ৩০/১০/২২  

১২৪৬ বাংলােদশ সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ জাতীয় াচার কৗশল 
২১-২২ আওতায় কায ম সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৮.০০.২৯৭.২২ ১২/০৬/২০২২  
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= = ৩৩২২  ==  
ক াটাগিরক াটাগির--খখ  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 
তািরখতািরখ  

মম   

১১  ধানম ীরধানম ীর  কাযালেয়রকাযালেয়র  IInnvviittaattiioonn  TTeeaamm  এরএর  ২০২০  তমতম  সভারসভার  ৩৩..২২  
নংনং  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন  সেসে   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১০৬১০৬..১৬১৬  ১৩১৩//১১১১//২০১৬২০১৬    

২২  BBaayy  ooff  BBeennggaall  IInniittiiaattiivvee  ffoorr  MMuuttii  SSeeccttoorraall  
TTeecchhnniiccaall  AAnndd  EEccoonnoommiiccaall  CCooooppeerraattiioonn  
((BBIIMMSSTTEECC))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৩১১৩১..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩৩  িবআর িসিবআর িস’’রর  জজ   কেপােরটকেপােরট  িসমিসম  সং হসং হ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৩৫১৩৫..১৯১৯  ৭৭//৪৪//১৯১৯    

৪৪  িজববষিজববষ  উদযাপনউদযাপন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৪৭১৪৭..২০২০  ২০২০//০১০১//২০২০২০২০    

৫৫  িজববষিজববষ  উদযাপনউদযাপন  উফলেউফলে   সভাসং াসভাসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৪৮১৪৮..২০২০  ২৯২৯//০১০১//২০২০২০২০    

৬৬  ZZoooomm  AApppp’’ss  এরএর  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৩১৭৩..২১২১  ১৮১৮//০৮০৮//২০২১২০২১    

৭ িবআর িসর সািবক কায ম সং া  সভার নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০১৬.২০ ২৮/০৯/২০২০  
৮ িবআর িসর িবধানমালা সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২২.০১৮.২০ ০৭/১০/২০২০  
৯ কমকতা কমচারীেদর িব ে   িবভাগীয় মামলা  সং া    নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০২.২১ ১৬/০৩/২০২১  
১০ ঢাকা াক িডেপার কমকতা কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৫.২১ ২৫/০৩/২১  
১১ িবআর িস গাবতলী বাস িডেপার চালকেদর িব ে   অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৯.২১ ২৯/০৬/২১  
১২ িবআর িস িদনাজ র বাস িডেপার চালকেদর িব ে     অিভেযাগ সং া  

নিথ   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১০.২১ ১৭/০৮/২১  

১৩ িবআর িস রং র বাস িডেপার চালকেদর িব ে    অিভেযাগ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১১.২১ ১৭/০৮/২১  
১৪ িবআর িস ব ড়া বাস িডেপার চালকেদর িব ে    অিভেযাগ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১২.২১ ১৭/০৮/২১  
১৫ িবআর িস পাবনা বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ । ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৩.২১ ১৭/০৮/২১  
১৬ িবআর িস ঢাকা াক িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ । ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৪.২১ ১৭/০৮/২১  
১৭ িবআর িস গািজ র বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  

নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৫.২১ ১৭/০৮/২১  

১৮ িবআর িস িমর র বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৭.২১ ০২/০৯/২১  
১৯ িবআর িস মাহা দ র বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  

নিথ । 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৯.২১  ১০/১০/২১  

২০ িবআর িস বিরশাল বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২০.২১  ২১/৭/২১  
২১ িবআর িস এিপএ  ও াচার কৗশল সং া   অি ম হন ও সম য় 

সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০২.০২১.২১  ১১/১০/২১  

২২ িবআর িস যেশার িনং স ার ও িঝনাইদহ িনং ইনি উেটর মামলা 
সং া  নিথ। 

 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২২.২১ 

  ১৩/১০/২১    

২৩ িবআর িস জায়ারসাহারা  চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২৫.২১ ২৬/১০/২১  
২৪ অিভেযাগ িতকার ব া (িজআরএস) বা বায়ন সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২৮.২১ ০২/১২/২১  
২৫ িবআর িস ি পাড়া বাস িডেপার কমকতা  কমচারীেদর িব ে   

অিভেযাগ সং া  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২৯.২১ ০৭/১২/২১  

২৬ িবআর িস চ াম াক িডেপার কমকতা  কমচারীেদর িব ে   অিভেযাগ 
সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৩০.২১ ২৮/১২/২১  

২৭ বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০৩১.২১ ২৮/১২/২১  
২৮ িবআর িস মিতিঝল বাস িডেপার চালকেদর িব ে   অিভেযাগ সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০১.২২ ১২/০১/২০২২  
২৯ িবআর িস গািজ র  বাস িডেপার কমকতা কমচারীেদর  িব ে   অিভেযাগ 

সং া  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০২.২২ ০১/০২/২০২২  

৩০ িবআর িস ধান কাযালেয়র কমকতা /কমচারীেদর  িব ে  কারন 
দশােনার সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৪.২২ ০৭/০৩/২২  

৩১ িবআর িস ময়মনিসংহ বাস িডেপার চালকেদর িব ে   অিভেযাগ 
সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৫.২২ ১৭/০৪/২২  

৩২ বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) ই- গভ া  সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০০৬.২২ ১৯/০৪/২২  
৩৩ িবআর িস গাবতলী বাস িডেপার কমকতা কমচারীেদর  িব ে   অিভেযাগ 

সং া  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৭.২২ ২০/০৪/২২  

৩৪ িবআর িস তজগ ও িনং ইনি উেটর চালকেদর িব ে   অিভেযাগ 
সং া  নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৮.২২ ২০/০৪/২২  

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩৩৩৩  

    



= = ৩৩৩৩  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৩৫ িবআর িস িমর র বাস িডেপার কমকতা/কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ 
সং া  নিথ   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৯.২২ ২০/০৪/২২  

৩৬ িবআর িস নারায়ণগ  বাস িডেপার চালকেদর িব ে     অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১০.২২ ০৬/০৬/২২  
৩৭ বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন কমচারী বদলী নীিতমালা-২০২২ সং া  

নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.১৯.০১৮.২২ ২৬/০৬/২২  

৩৮ ধান কাযালেয়র কমকতা/কমচারীেদর িব ে  কারন দশােনা া া সং া  
নিথ।   

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২২.০১৯.২২  ২১/০৭/২২  

৩৯ ণ িত দমন কিমশেনর সিহত যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০১.২০২২  ২১/০৭/২২  
৪০ িডেপা/ইউিনেটর য় পিরক পনা সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০০৭.২১.২২  ২৮/০৭/২২  
৪১ িবআর িস ব ড়া বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০২৪.২২ ৭০/০৮/২২  
৪২ িবআর িস চ াম াক িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৫.২২ ৭/০৮/২২  
৪৩ িবআর িস লনা বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০২৭.০২৬.২২ ২৪/০৮/২২  
৪৪ শখ রােসল িদবস সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০২৩.০২৭.২২ ২৭/০৯/২২  
৪৫ যা াবাড়ী বাস িডেপার চালকেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৮.২২ ৪/১০/২২  
৪৬ সানা র বাস িডেপার কমকতা ও কমচারীেদর িব ে   অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৩০.২২ ১৮/১০/২২  
৪৭ িরট িপ শন নং-২০২৭/২০১৫ হাজী আ র রহমান-বনাম-িবআর িস ৫নং-

িববাদী সানা র পে ালপা  এর মামলা সং া  নিথ   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৫.২০ ৫/১২/২০  

৪৮ িরট িপ শন নং-১৪০০৯/২০১৯ জনাব মাঃ মহিসন-বনাম- 
চয়ার ান িবআর িস (০৭ নং িববাদী)। 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৬.২০ ৯/২/২০  

৪৯ িরট িপ শন নং-১৮০/২০২০ জনাব মাঃ শিফ র রহমান িহসাব সহকারী-১ 
(িসেলট বাস িডেপা) বনাম- চয়ার ান িবআর িস(গং) সহকারী িহসাব 
অিফসার (০৫ জন সহ) 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৯.২০ ২৫/২/২০  

৫০ ময়মনিসংহ বাস িডেপার কমকতা, কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১০.২০ ৮/৩/২০  
৫১ িরট িপ শন নং-৫০৬/২০২০ খানস  অেটা মাবাইল িলঃ - বনাম- িবআর িস 

(গং)সং া  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১১.২০ ২৯/৭/২০  

৫২ বাংলােদশ রাড া েপাট অথির  (িবআর এ) এর সিহত যাগােযাগ নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.৩০.০০৬.১৬ ২৫/২/১৬  
৫৩ ১০ম জাতীয় সংসেদর (সড়ক পিরবহণ ও স  ম ণালয় স িকত ায়ী 

কিম ” ক ক গ ত ১নং সাব কিম র িতেবদন সং া  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৯.০০৭.১৬ ১/৩/১৬  

৫৪ উ তন কমকতােদর তদ  সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০০৯.১৬ ১২/৪/১৬  
৫৫ িবআর িস ক াণ র বাস িডেপার কমকতােদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১১.১৬ ১৭/৪/১৬  
৫৬ িম া বাস িডেপার ণ িত সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০১.০১৫.১৬ ১১/৫/১৬  
৫৭ রাজ  জমা দান/ ক াশ ইন হ া  এর িবষেয় িবআর িস’ন কমকতা ও 

কমচারীেদর িব ে  িবভাগীয় ব া হণ সং া  নিথ   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০১.০৩০.১৬ ২৩/৮/১৬  

৫৮ রং র বাস িডেপার কমকতা ও কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৩১.১৬ ১৮/৯/১৬  
৫৯ পাবনা বাস িডেপার কমকতা ও কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৩৫.১৬ ২৩/১০/১৬  
৬০ িম া বাস িডেপার কমকতা ও কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৪০.১৬ ২০/১১/১৬  
৬১ ব ড়া বাস িডেপার কমকতা ও কমচারীেদর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৪৩.১৬ ২০/১২/১৬  
৬২ জনাব মা: সা াত হােসন , হড ক ািশয়ার ক ালাণ র বাস িডেপার অিভেযাগ 

সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৩.১৭ ১৭/০১/২০১৭  

৬৩ ধান কাযালেয়র কমকতা /কমচারীেদর অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.২৭.০১৩.১৯  ২৬ /০৬/১৯   
৬৪ জাতীয় ত  ও ি  নীিতমালা -২০১৮ বা বায়ন সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.১৪.০১৭.১৯  ২১ /০৭/১৯   
৬৫ িদনাজ র বাস িডেপার অিভেযাগ সং াত নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০৩০.১৯  ২৯ /১২/২০১৯   
৬৬ যা াবািড় বাস িডেপার অিভেযাগ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০৩১.১৯  ২৯ /১২/২০১৯   
৬৭  চা রী ায়ীকরণ সং া  /কািরগর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০১.২১ ২০/০৫/২০২১  
৬৮  চা রী ায়ীকরণ সং া  /চালক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০২.২১ ২০/০৫/২০২২  
৬৯  চা রী ায়ীকরণ সং া  /কমকতা (১ম ও ২য়) ণী ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০৩.২১ ২০/০৫/২০২২  
৭০  চা রী ায়ীকরণ সং া  /ক া র ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০৪.২১ ২০/০৫/২০২২  
৭১  চা রী ায়ীকরণ সং া  /কমচারী ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০৫.২১ ২০/০৫/২০২২  
৭২  চা রী ায়ীকরণ সং া  /িবিভ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০৬.২১ ২০/০৫/২০২২  
৭৩  চা রী ায়ীকরণ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩১.০০৭.২১ ২১/১০/২০২১  
৭৪ অপােরটর (চালক) ড-িস পেদ (300 জন) লাক িনেয়াগ সং া  3য় পযায় 00.04.0000.011.১১.234.11 4/12/2011  
৭৫ দিনক ম রী িভি েত চালক িনেয়ােগর অ েমাদন সং া  নিথ 00.04.0000.011.৩৩.241.12 10/5/2012  
৭৬ িবআর িস পাবিলক ল জয়েদব র গাজী র-এ িশ ক িনেয়াগ 

সং া  কিম  নিথ 
00.04.0000.011.0৬.242.12 12/6/2012  
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৭৭ কমকতা ও কমচারীেদর িনেয়াগ সং া  নিথ/িহসাব িবভােগর কমচারী িনেয়াগ 
সং া  নিথ 

35.04.0000.011.১১.245.12 30/08/2012  

৭৮ অ ায়ী 600  অপােরটর (চালক) ড-িস পেদ লাক িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.252.13 17/01/2013  
৭৯ িনরাপ া হরী (িনরাপ া র ী) পেদ িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.260.13 12/5/2013  
৮০ কািরগরী িবভােগর  পেদর ছাড়প  সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.261.13 12/5/2013  
৮১ ফার ান পেদ িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.266.13 2/6/2013  
৮২ িবআর িসেত ষেণ কমকতা িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.273.13 16/07/2013  
৮৩ িবআর িসেত িনবাহী মিজে ট িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.274.13 25/07/2013  
৮৪ িশ ক (ই া র) পেদ িনেয়াগ সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.278.13 10/9/2013  
৮৫ িবআর িসর লাইে রী কাম-িরেসাস স ার সং া  35.04.0000.011.00.280.13 9/10/2013  
৮৬ জনাব দীব মার চ বত , ি গত নিথর সহঃ িহসাব অিফসার (অবসর া ) 35.04.0000.011.00.282.13 10/12/2013  
৮৭ জনাব শাহ মাঃ মাশারফ হােসন, ড  ােনজার ( টকঃ) (অবসর া ) 35.04.0000.011.৩২.283.13 10/12/2013  
৮৮ জনাব মাঃ রজাউল আলম, িসিনয়র পােচজ অিফসার (অবসর া ) 35.04.0000.011.৩২.284.13 10/12/2013  
৮৯ সাম ল আলম চৗ রী, সহকারী িহসাব অিফসার (অবসর া ) নিথ 35.04.0000.011. ৩২.285.13 10/12/2013  
৯০ মাঃ সাই র রহমান, িহসাব র ণ কমকতা 35.04.0000.011.৩২.299.14 8/1/2014  
৯১ মাঃ শাহাদৎ হােসন তা কদার, সহকারী ািফক  অিফসার 35.04.0000.011.৩২.301.14 8/1/2014  
৯২ আ ল হা ান, ািফক অিফসার 35.04.0000.011.৩২.302.14 8/1/2014  
৯৩ মাঃ িগয়াস উি ন, ড  ােনজার (অপাঃ) 35.04.0000.011.৩২.303.14 8/1/2014  
৯৪ মাঃ হা ান িময়া, সহকারী ািফক অিফসার 35.04.0000.011.৩২.304.14 8/1/2014  
৯৫ মাঃ মিম র রহমান, সহকারী পিরযান কমকতা 35.04.0000.011.৩২.305.14 8/1/2014  
৯৬ কাজী নািছ ল হক, ােনজার (অপাঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩০৬.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
৯৭ জাহান আরা বগম, ম কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩০৭.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
৯৮ মাঃ রনবী, সহঃ শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩০৮.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
৯৯ মাঃ ল আিমন, হাে ল পািরনেট  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩০৯.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
১০০ মাঃ ওয়ািহ ামান (ময়না) ােনজার ( শাসন) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১০.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
১০১ মাঃ শাহা ীন খান, সহকারী শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১১.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
১০২ মাঃ মােশদ আলম, সহঃ শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১২.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
১০৩ মাঃ শর ল ইসলাম, ফার ান ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৩.১৪ ০৮/০১/২০১৪  
১০৪  রণিজৎ মার দাস, ক াণ কমকতা ।  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৪.১৪ ০৯/০১/২০১৪  
১০৫ মাঃ আ র রব বপারী, সহ -স ি  কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৫.১৪ ০৯/০১/২০১৪  
১০৬ মাঃ মাহা র রহমান, শাসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৬.১৪ ০৯/০১/২০১৪  
১০৭ ডাঃ এ এস সা াদ হােসন, পাট টাইম িচিকৎসক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩৮.১৪ ১২/০২/২০১৪  
১০৮ িহসাব িবভােগর েডশেনর তািলকা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৭.১৪ ২৪/০২/২০১৪  
১০৯ শাসন িবভােগর েডশেনর তািলকা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৬.৩৪৮.১৪ ২৪/০২/২০১৪  
১১০ মাঃ মােনায়ার হােসন, ােনজার ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৯.১৪ ২৪/০২/২০১৪  
১১১ মাঃ গালাম সেরায়ার, ধান িনরাপ া কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৬.১৪ ৬/০৩/২০১৪  
১১২ মাঃ হা র রিশদ, ােনজার (অপাঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৭.১৪ ৬/০৩/২০১৪  
১১৩ রিফ ল ইসলাম তা কতার, িডিজএম ( ার এ  িভশিনং) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬০.১৪ ২৪/০৩/২০১৪  
১১৪ অ ায়ী ৬০০  অপােরটর চালক-িস  পেদ িনেয়ােগর অিভেযাগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬৫.১৪ ৯/০৪/২০১৪  
১১৫ কািরগির িবভােগর েডশন সং া  নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৬.৩৬৭.১৪ ২৭/০৪/২০১৪  
১১৬ কািরগির িবভােগর েডশন সং া  নিথ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৬.৩৬৭.১৪ (অংশ-১) ০৭/০৬/২০১৪  
১১৭ অপােরশন িবভােগর কমকতা, কমচারী ও িমকেদর েডশন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৬.৩৬৯.১৪ ০৭/০৫/২০১৪  
১১৮ খান কামাল উি ন, িডিজএম (অপাঃ, বাস/ াক) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭১.১৪ ১২/০৫/২০১৪  
১১৯ িলেয়ন সংর ণ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৪.১৪ ২২/০৫/২০১৪  
১২০ অ ায়ী ৬০০  অপােরটর (চালক)-িস পেদ লাক িনেয়াগ সং া  ি তীয় পযায় ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৫.১৪ ০৯/০৬/২০১৪  
১২১ এএসএম আ ল কিরম, িজএম ( টকঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৯৬.১৪ ১৫/০৬/২০১৪  
১২২ িবআর িসেত জনসংেযাগ কমকতা িনেয়ােগর জ  ছাড়প  সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪১৮.১৪ ২৭/০৮/২০১৪  
১২৩ মাঃ আ ল মা াফ চৗ রী, উপ-সহকারী েকৗশলী ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪২১.১৪ ০৭/০৯/২০১৪  
১২৪ িবিবধ পেদা িত সঙ া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪২৩.১৪ ২৩/০৯/২০১৪  
১২৫ রীট িপ শন নং-১৫১৯/২০১৩ শাম ন নাহার বনাম িবআর িস গং ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪২৬.১৪ ২৬/১০/২০১৪  
১২৬ িনেয়ােগর কাটা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪২৯.১৪ ০৯/১১/২০১৪  
১২৭ ১ম ও ২য় ণীর পেদা িত সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৪২.১৫ ২১/০৪/২০১৫  
১২৮ মাঃ আ  তােহর, সহঃ ািফক অিফসার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৪৩.১৫ ১৪/০৫/২০১৫  
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তািরখতািরখ  
মম   

১২৯ জনাব মাঃ আলমাছ আলী, ভাঃ িডিজএম ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৪৪.১৫ ২৪/০৫/২০১৫  
১৩০ া ামার িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৪৭.১৫ ০২/০৮/২০১৫  
১৩১ িবিভ  পেদ/অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর পেদ পেদা িত সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৪৮.১৫ ২৩/০৮/২০১৫  
১৩২ সহকারী পিরযান কমকতােদর পেদা িত সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৪৯.১৫ ২৪/০৮/২০১৫  
১৩৩ কেপােরশেনর ৪০  পদ নীর ৬৫০  পেদ িনেয়ােগর ছাড়প  সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৮.৪৫১.১৫ ১৫/০৯/২০১৫  
১৩৪ কমকতােদর নিমি ক  সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০৮.৪৫৩.১৫ ০৭/১০/২০১৫  
১৩৫ িনরাপ া হরী পেদ কমরতেদর েডশন তািলকা সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৬.৪৫৫.১৫ ২৮/১০/২০১৫  
১৩৬ ২০০ জন অপােরটর (চালক) ড- িস পেদ িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৫৭.১৫ ০৩/১২/২০১৫  
১৩৭ কিম  গঠন সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০৬.৪৫৯.১৬ ১২/০১/২০১৬  
১৩৮ ষেণ কমচারী রণ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৯.৪৬৩.১৬ ০৪/০৪/২০১৬  
১৩৯ জ রী েয়াজেন িনজ  তহিবল হেত টাকা য় সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৬৪.১৬ ১৩/০৪/২০১৬  
১৪০ অপােরটর (চালক) ড-িস পেদ (২য় খ ) ২০০ জন লাক িনেয়াগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৬৫.১৬ ১৪/০৪/২০১৬  
১৪১ ৬০০ জেনর মে  ১৫৬ জন ৩য় পযােয় লাক চালক িস পেদ িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৭৫.১৬ ২৫/১০/২০১৬  
১৪২ উ য়ণ মলা-২০১৭/িবিভ  মলা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৭৬.১৬ ২৫/১০/২০১৬  
১৪৩ অপােরশন িবভােগর পেদা িত সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৭৮.১৬ ২৩/১১/২০১৬  
১৪৪ িডেপার ু ব াপনা ও কায ম অিধকতর উ য়েনর ােথ ব া হণ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৮৩.১৭ ২৪/০১/২০১৭  
১৪৫ দশনীর জ  িবআর িস’র পা ার বই, িসিড, িডিভিড, ইত ািদ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৭.৪৮৫.১৭ ২০/০২/২০১৭  
১৪৬ অপােরটর(চালক) ড-িস পেদ(২০০)জন লাক িনেয়াগ সং া  নিথ(৩য় পযায়) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৮৯.১৭ ২৫/০৫/২০১৭  
১৪৭ িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৯০.১৭ ০৪/০৬/২০১৭  
১৪৮ িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৯০.১৭(অংশ-২) ০৪/০৬/২০১৭  
১৪৯ িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৯০.১৭(অংশ-৩) ০২/০৭/২০২০  
১৫০ িবিভ  পেদ লাক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৪৯০.১৭ (অংশ-৪) ২৩/০৯/২০২০  
১৫১ িবআর িস’র িডেপা/ইউিনেটর (Google Map) অব ান সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৪৯.৪৯১.১৭ ০৮/০৬/২০১৭  
১৫২ কািরগির িবভােগর কমকতােদর পেদা িত সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.৪৯৫.১৭ ১০/০৮/২০১৭  
১৫৩ অপােরটর চালক িনেয়াগ সং া  (৯৯) ৪থ পযায় ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫০৪.১৮ ০৩/০৬/২০১৮  

১৫৪ ই ারেনট সংেযাগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১০.৫০৫.১৮ ১১/০৬/২০১৮  
১৫৫ মিতিঝল বাস িডেপার অধীেন যা াবাড়ী সাব িডেপ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৫০৬.১৮ ০৫/০৭/২০১৮  
১৫৬ িবআর িসেত ৫০০ অপােরটর চালক ড-িস পেদ লাক িনেয়ােগর সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫০৯.১৮ ০৬/০৮/২০১৮  
১৫৭ ৩১৬ জন (চালক) িনেয়াগ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫১৮.১৮ ২৬/১১/২০১৮  
১৫৮ িবিভ  পেদ লাক িনেয়ােগর ছাড়প  (িহসাব) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৮.৫১৯.১৮ ৪/১২/২০১৮  
১৫৯ আইিস  ম গঠন ও কায ম সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০৬.৫২১.১৯ ১৭/০১/২০১৯  
১৬০ ৬০৫ জন চালক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫২৫.১৯ ২০/০৩/২০১৯  
১৬১ ৫০০ জন কািরগর (সাধারন ও ড) পেদ লাক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫২৮.১৯ ০৯/০৪/২০১৯  
১৬২ ৪১৩ জন চালক িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৩০.১৯ ২১/০৫/২০১৯  
১৬৩ িবিভ  পেদ কমকতা িনেয়ােগর ছাড়প  সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৮.৫৩১.১৯ ২৩/০৫/২০১৯  
১৬৪ ৩০২ জন চালক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৩২.১৯ ২৩/০৭/২০১৯  
১৬৫ ৯০ জন চালক িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৩৮.১৯ ১৬/১০/২০১৯  
১৬৬ িনরাপ া হরী পেদ লাক িনেয়াগ সং া   (৩৬) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৪১.২০ ২১/০১/২০২০  
১৬৭ শাঃ ও অপাঃ িবভােগর েডশন সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.36.৫৪২.২০ ১১/০৩/২০২০  
১৬৮ িহসাবর ণ কমকতা পেদ িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৪৩.২০ ০৭/০৬/২০২০  
১৬৯ ািফক অিফসার পেদ িনেয়াগ সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৪৪.২০ ০৭/০৬/২০২০  
১৭০ ইন া র পেদ িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৪৫.২০ ০৭/০৬/২০২০  
১৭১ ড  ােনজার (কািরগির) পেদ িনেয়াগ সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১১.৫৪৬.২০ ০৭/০৬/২০২০  
১৭২ ইউও নাট সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৪১.৫৫১.২০ ০৮/১০/২০২০  
১৭৩  অনাপি  সনদ (NOC) সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩৪.০০১.২২ 12/10/22  
১৭৪  অনাপি  সনদ (NOC) সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩4.০০2.২২ ০২/১১/২২  
১৭৫ িনরাপ া হরী পেদ পেদা িত সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১২.০০১.২২ ২৯/৫/২০২২  
১৭৬১৭৬  েয়তেয়ত, , ওেপক ও আ ধাবী ফাে র িনকট হেত বেদিশক অথায়ন াি র লে  ওেপক ও আ ধাবী ফাে র িনকট হেত বেদিশক অথায়ন াি র লে  

ক  নিথক  নিথ  
৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..১৬৬১৬৬..৮৭৮৭      

১৭৭১৭৭  JJWWGG//UUNNOO//SSAAAARRCC//BBIIMMIISSTTAACC//AACCDD//CCWWSS//BBBBIINN//
UUNNDDPP//MMOOUU//JJIICCAA//CCLLEEAARRIINNGG  HHOOUUSSEE  DDTTCCAA  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..২২৪২২৪..১০১০      

১৭৮১৭৮  ম ীসভাম ীসভা//উপেদ া পিরষদ সভা সং া  নিথউপেদ া পিরষদ সভা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..২৯১২৯১..১৩ ১৩       

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩৬৩৬  



= = ৩৬৩৬  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

১৭৯১৭৯  এিশয়ান ডেভলপেম  াংক এর সিহত যাগােযাগ সং া  নিথএিশয়ান ডেভলপেম  াংক এর সিহত যাগােযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..২৯৮২৯৮..১৫১৫      

১৮০১৮০  ৭৭ম প বািষক পিরক না সং া  নিথম প বািষক পিরক না সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৩০৯৩০৯..০১ ০১       

১৮১১৮১  কািরয়ান ইিডিসএফ ঋেণ িবআর িসকািরয়ান ইিডিসএফ ঋেণ িবআর িস’’র জ  র জ  ৩০০৩০০  িসএনিজ একতলা বাস  িসএনিজ একতলা বাস 
সং হ ক  সং া  নিথসং হ ক  সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪১৫৪১৫..১২১২      

১৮২১৮২  NNDDFF  ঋেণ িবআর িসঋেণ িবআর িস’’র জ  িসএনিজ র জ  িসএনিজ বাস সং হ সং া  নিথবাস সং হ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪১৬৪১৬..১৫১৫      

১৮৩১৮৩  কমপিরক না িস েজন চাটার সং া  নিথকমপিরক না িস েজন চাটার সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪২১৪২১..১০১০      

১৮৪১৮৪  িপিপআর িপিপআর ২০০৩ ২০০৩ স িকত নিথস িকত নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪২৬৪২৬..০৭০৭      

১৮৫১৮৫  জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ২০০৯ ২০০৯ মাতােবক আইিস  িবষয়কমাতােবক আইিস  িবষয়ক  
কায েমর িতেবদন রণ সং া  নিথকায েমর িতেবদন রণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৫৫৪৫৫..১১ ১১       

১৮৬১৮৬  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  BBRRTTCC  TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee  
TTuunnggiippaarraa  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৫৯৪৫৯..১৩ ১৩       

১৮৭১৮৭  জাতীয় সংসদ সং া  নিথজাতীয় সংসদ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৬৬৪৬৬..১০ ১০       

১৮৮১৮৮  িকউরেম  অব ডবল ডকার িসে ল িকউরেম  অব ডবল ডকার িসে ল ডকার এিস এ  আ েলেটড বাস ফর ডকার এিস এ  আ েলেটড বাস ফর 
িবআর িস সং া  নিথিবআর িস সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৬৮৪৬৮..১৩ ১৩       

১৮৯১৮৯  ক  পিরচালক এর ত  সং া  নিথ ক  পিরচালক এর ত  সং া  নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭১৪৭১..১১১১      

১৯০১৯০  মতামত সং া  নিথমতামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭৩৪৭৩..১১১১      

১৯১১৯১  সরকারীসরকারী//অিফস আেদশ নিথ অিফস আেদশ নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭৭৪৭৭..১৮১৮      

১৯২১৯২  আরিপএআরিপএ//িডিপএ সং া  নিথিডিপএ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮২৪৮২..১০ ১০       

১৯৩১৯৩  িবিবধ সং া  নিথিবিবধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮৩৪৮৩..১৮ ১৮       

১৯৪১৯৪  জাপানী অথায়েন অ দান সহায়তায় বা বায়েযা  ক  সং া  নিথ জাপানী অথায়েন অ দান সহায়তায় বা বায়েযা  ক  সং া  নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮৪৪৮৪..১৩১৩      

১৯৫১৯৫  বলা শ রা ীয় িলিজং কা ানী ক ক বলা শ রা ীয় িলিজং কা ানী ক ক BBRRTTCCএর জ  এর জ  ৫০০৫০০   াক সং হ   াক সং হ 
সং া  নিথ সং া  নিথ   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮৫৪৮৫..১৩১৩      

১৯৬১৯৬  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  330000  DDoouubbllee  DDeecckkeerr  aanndd  110000  
AArrttiiccuullaatteedd  BBuusseess  সং া  নিথ সং া  নিথ   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯০৪৯০..১৪১৪      

১৯৭১৯৭  ীপাড়া িশ ণ ীপাড়া িশ ণ ইনি উেটর িনং কার য় সং া  নিথইনি উেটর িনং কার য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯১৪৯১..১৪১৪      

১৯৮১৯৮  ঢাকা া েপাট কাঢাকা া েপাট কা--অিডেয়শন অথিরঅিডেয়শন অথির   ((DDhhaakkaa  TTrraannssppoorrtt  CCoo--
OOrrddiinnaattiioonn  AAuutthhoorriittyy  ((DDTTCCAA))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯২৪৯২..১৪১৪      

১৯৯১৯৯  ভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় িভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় ি --ক াব সং হ ক াব সং হ সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯৪৪৯৪..১৪১৪      

২০০২০০  ভলেভা ি তল বাস সং হ সং া  নিথভলেভা ি তল বাস সং হ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯৫৪৯৫..১৪১৪      

২০১২০১  ““MMooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  BBRRTTCC  EExxiissttiinngg  BBuuss  DDeeppoottss  
aanndd  WWoorrkksshhoopp””  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯৬৪৯৬..১৪১৪      

২০২২০২  হরতাল অবেরােধ িবআর িসর িত  বাসস েহর মরামত হরতাল অবেরােধ িবআর িসর িত  বাসস েহর মরামত সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৯৮৪৯৮..১৫১৫      

২০৩২০৩  চীনা ক  অ দান চীনা ক  অ দান ((GGrraanntt))  এর আওতায় িবআর িসএর আওতায় িবআর িস’’র জ  াকর জ  াক, , একতলা একতলা 
এিস এ ে স বাস ও রকার সং হ সং া  নিথএিস এ ে স বাস ও রকার সং হ সং া  নিথ    

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০০৫০০..১৫১৫      

২০৪২০৪  ইসলামীক ডেভলপেম  াংক ইসলামীক ডেভলপেম  াংক ((আইিডিবআইিডিব) ) এর অথায়েন ক  াবএর অথায়েন ক  াব  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০১৫০১..১৫১৫        

২০৫২০৫  ২২য়য়//ন ন ভারতীয় লাইন অব িডট ন ন ভারতীয় লাইন অব িডট ((LLooCC))  এর আওতায় িবআর িসএর আওতায় িবআর িস’’র জ  র জ  
৩০০৩০০  ি তল ও  ি তল ও ১০০১০০  আ েলেটড বাস সং া আ েলেটড বাস সং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৪৫০৪..১৫ ১৫       

২০৬২০৬  ২২য়য়//ন ন ভারতীয় লাইন অব িডট ন ন ভারতীয় লাইন অব িডট ((LLooCC))  এর আওতায় িবআর িসএর আওতায় িবআর িস’’র জ  র জ  
৫০০৫০০   াক সং হ সং া  নিথাক সং হ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৫৫০৫..১৫ ১৫       

২০৭২০৭  ই া ুল কমপিরক না বা বায়ন সং া  নিথই া ুল কমপিরক না বা বায়ন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৬৫০৬..১৫১৫      

২০৮২০৮  টকসই উ য়ন ল মা া টকসই উ য়ন ল মা া ((SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaall))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৭৫০৭..১৬১৬      

২০৯২০৯  RReeppaaiirr  ooff  224411  NNuummbbeerr  ooff  BBuusseess  ((ppllaacceedd  uunnddeerr  
hheeaavvyy  rreeppaaiirr))  ooff  BBRRTTCC  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৮৫০৮..১৬১৬      

২১০২১০  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  FFoouurr  ssttoorriieedd  DDeeppoott  BBuullddiinngg  
wwiitthh  mmuullttii--ssttrriieedd  ppaarrkkiinngg  FFaacciilliittiieess  ffoorr  BBRRTTCC  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০৯৫০৯..১৬১৬      

২১১২১১  িবআর িসিবআর িস’’র কমকতা কমচারীেদর জ  আবািসক ভবন িনমান র কমকতা কমচারীেদর জ  আবািসক ভবন িনমান সং া  নিথ।সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১২৫১২..১৭১৭      

২১২২১২  ইই-- ট ার সং া  নিথট ার সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৪৫১৪..১৭১৭      

২১৩২১৩  ি লস ফর এম য়েম  ইনেভ েম  া াম ি লস ফর এম য়েম  ইনেভ েম  া াম ((SSHHIIPP))  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৭৫১৭..১৭১৭      

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩৭৩৭  



  = = ৩৭৩৭  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

২১৪২১৪  ““MMooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd  SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  TThhrreeee  
TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee  aanndd  SSeevveenntteeeenn  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerrss  
ooff  BBRRTTCC  ffoorr  TTrraaiinniinngg  ttoo  DDeevveelloopp  OOnnee  LLaakkhh  SSkkiilllleedd  

DDrriivveerrss””  ((““এক ল  চালক তিরর লে  িশ ণ দােনর জ  এক ল  চালক তিরর লে  িশ ণ দােনর জ  
িবআর িসিবআর িস’’র িতন  িশ ণ ইনি উট ও র িতন  িশ ণ ইনি উট ও সেতর  িশ ণ ক  সেতর  িশ ণ ক  
আ িনকায়ন ও শি শালীকরনআ িনকায়ন ও শি শালীকরন””))  সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৫৫১৫..১৭১৭      

২১৫২১৫  ““CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  RReeppaaiirr  ooff  SSiinnggllee  DDeecckkeerr  CCNNGG  
BBuusseess  ooff  BBRRTTCC  UUnnddeerr  EEDDCCFF  GGrraanntt  aass  AAddddiittiioonnaall  

AAssssiissttaannccee  ((AAAA))””সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৮৫১৮..১৭১৭      

২১৬২১৬  GGrreeeenn  CClliimmaattee  FFuunndd  ((GGCCFF))  এর আওতায় ঢাকা শহের িবিভ  এর আওতায় ঢাকা শহের িবিভ  
ল কেলেজর জ  ল কেলেজর জ  ১০০১০০  ইেলকি ক ল বাস সং হ সং া  নিথ। ইেলকি ক ল বাস সং হ সং া  নিথ।  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৯৫১৯..১৭১৭      

২১৭২১৭  মািসকমািসক//বাৎসিরক কাযাবলী সং া  নিথবাৎসিরক কাযাবলী সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২১৫২১..১৮১৮      

২১৮২১৮  জাতীয় ত  ও যাগােযাগ িজাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২২৫২২..১৮১৮      

২১৯২১৯  দ তা উ য়ন সং াদ তা উ য়ন সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২৭৫২৭..২০২০      

২২০২২০  ি ট ােনজেম  অেটােমশনি ট ােনজেম  অেটােমশন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২৮৫২৮..২০২০      

২২১২২১  িবআর িসিবআর িস’’র ব খী ভবন িনমাণ সং া  নিথর ব খী ভবন িনমাণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২৯৫২৯..২০২০      

২২২২২২  িবআর িসিবআর িস’’র আবািসক ভবন িনমাণ র আবািসক ভবন িনমাণ সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫৩০৫৩০..২০২০      

২২৩২২৩  শাসিনকশাসিনক  ওও  আিথকআিথক  মতামতা  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৩০২৩..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২২৪২২৪  িরিভউিরিভউ  সভাসভা  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৭০২৭..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২২৫২২৫  পদপদ  পিরবতনপিরবতন//আ ীকরণআ ীকরণ//সম য়সম য়  ইত ািদইত ািদ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩০০৩০..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২২৬২২৬  ি গতি গত  নিথনিথ  স েকস েক  যাগােযাগযাগােযাগ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩১০৩১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২২৭২২৭  িডিসি নিডিসি ন  অিফসাসঅিফসাস  (( গাপনীয়গাপনীয়))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪৩০৪৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২২৮২২৮  িডিসি নিডিসি ন  টকিনক াল াফ নিথটকিনক াল াফ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪৪০৪৪..১১১১  ২০১১২০১১    

২২৯২২৯  ক ীয় িশ ণ ইনি উটক ীয় িশ ণ ইনি উট, , গাজী র এর সােথ যাগােযাগ নিথগাজী র এর সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫৯০৫৯..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৩০২৩০  মিতিঝলমিতিঝল  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০১১০১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২৩১২৩১  ক াণ রক াণ র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০২১০২..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৩২২৩২  চ ামচ াম  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৩১০৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৩৩২৩৩  জায়ারসাহারাজায়ারসাহারা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৪১০৪..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৩৪২৩৪  িমর রিমর র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৫১০৫..১১১১  ২০১১২০১১    

২৩৫২৩৫  সানা রসানা র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৬১০৬..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৩৬২৩৬  িম ািম া  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৭১০৭..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৩৭২৩৭  উথলীউথলী  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৮১০৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৩৮২৩৮  নারায়ণগনারায়ণগ   বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১০৯১০৯..১২১২  ২০১২২০১২    

২৩৯২৩৯  নরিসংদীনরিসংদী  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১১০১১০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৪০২৪০  মাহা দ রমাহা দ র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১১১১১১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৪১২৪১  ব ড়াব ড়া  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১১২১১২..২০২০  ২০২০২০২০    

২৪২২৪২  ক ীয় মরামত কারখানা এরক ীয় মরামত কারখানা এর  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১১৩১১৩..০৩০৩  ২০০৩২০০৩    

২৪৩২৪৩  কনেডমকনেডম     ((িবইআরিবইআর) ) সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১২৬১২৬..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪৪২৪৪  ভিহেকলভিহেকল  পিজশনপিজশন//বাসবাস  টােগটটােগট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৩০১৩০..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪৫২৪৫  বােজটবােজট  ফাইলফাইল  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৩৭১৩৭..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৪৬২৪৬  অিডটঅিডট  ফাইলফাইল  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৪৩১৪৩..১২১২  ২০১২২০১২    

২৪৭২৪৭  অকশনঅকশন  ফাইলফাইল  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৪৯১৪৯..১১১১  ২০১১২০১১    

২৪৮২৪৮  টায়ারটায়ার  িরে িডংিরে িডং  াা   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৮৫১৮৫..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২৪৯২৪৯  গাড়ীগাড়ী  র ণােব ণর ণােব ণ  নিথনিথ    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..২০০২০০..২০২০  ২০২০২০২০    

২৫০২৫০  বিরশালবিরশাল  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..২৮৫২৮৫..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২৫১২৫১  িব াংেকরিব াংেকর  সহায়তায়সহায়তায়  শহরশহর  পিরবহণপিরবহণ  সং াসং া   ((DDTTCCBB//DDUUTTPP))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..২৯৫২৯৫..১০১০  ২০১০২০১০    

২৫২২৫২  পাবনাপাবনা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..২৯৬২৯৬..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৫৩২৫৩  সড়কসড়ক  পিরবহণপিরবহণ  ও স  ম ণালেয়র সােথও স  ম ণালেয়র সােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩০২৩০২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩৮৩৮  



  = = ৩৮৩৮  ==  
ঃনংঃনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

২৫৪২৫৪  রং ররং র  িডেপারিডেপার  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩০৬৩০৬..০২০২  ২০০২২০০২    

২৫৫২৫৫  লনালনা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৫৯৩৫৯..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৫৬২৫৬  ভারীভারী  মরামতাধীনমরামতাধীন  গাড়ীরগাড়ীর  কক  সাের ারসাের ার  এবংএবং  চলমানচলমান  গাড়ীরগাড়ীর  রাডরাড  াা   ওও  
িফটেনসিফটেনস  সং াসং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪০৯৪০৯..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৫৭২৫৭  িনংিনং  স ারস ার,,  চ ামচ াম    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৫৭৪৫৭..১১১১  ২০১১২০১১    

২৫৮২৫৮  িনংিনং  স ারস ার,,  ব ড়াব ড়া    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৫৮৪৫৮..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৫৯২৫৯  রাতনরাতন  একতলাএকতলা//ি তলি তল  বাসবাস  িনজিনজ   অথায়েনঅথায়েন  মরামতমরামত  কেরকের  দীঘেময়াদীদীঘেময়াদী  লীেজলীেজ  
পিরচালনাপিরচালনা  সং াসং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৫৯৪৫৯..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৬০২৬০  যাগােযাগযাগােযাগ  ম ণালয়ম ণালয়  এরএর  সােথসােথ  সভাসভা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৭১৪৭১..০২০২  ২০০২২০০২    

২৬১২৬১  অভ রীন অিডট িরেপাট নিথঅভ রীন অিডট িরেপাট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৭৪৪৭৪..০২০২  ২০০২২০০২    

২৬২২৬২  পিরদশন সং া  নিথপিরদশন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৮০৪৮০..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৬৩২৬৩  িনংিনং  স ারস ার,,  লনালনা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৮৯৪৮৯..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৬৪২৬৪  জাতীয়জাতীয়  সংসেদসংসেদ  যাগােযাগযাগােযাগ  ম ণালয়ম ণালয়  স িকতস িকত  ায়ীায়ী  কিম রকিম র  বঠকবঠক  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৪৪৯৪..০৩০৩  ২০০৩২০০৩    

২৬৫২৬৫  িসেলটিসেলট  বাসবাস  িডেপারিডেপার  সিহতসিহত  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৫৪৯৫..১১১১  ২০১১২০১১    

২৬৬২৬৬  িনং স ারিনং স ার,,  নারায়ণগনারায়ণগ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৬৪৯৬..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৬৭২৬৭  িনং িনং ইনি উটইনি উট,,  িঝনাইদহিঝনাইদহ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৭৪৯৭..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৬৮২৬৮  িনং স ারিনং স ার,,  উথলীউথলী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৮৪৯৮..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৬৯২৬৯  অিঅি   িনবাপকিনবাপক  সর ামািদসর ামািদ  য়য়  সং াসং া     ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০২৫০২..০৪০৪  ২০০৪২০০৪    

২৭০২৭০  িনং স ারিনং স ার, , িদনাজ রিদনাজ র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৩৫০৩..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৭১২৭১  অবািণিজ কঅবািণিজ ক  কারকার//জীপজীপ  বরাবরা   সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৫৫০৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭২২৭২  পাবনাপাবনা  িশ ণিশ ণ  কক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৬৫০৬..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৭৩২৭৩  নরিসংদীনরিসংদী  িশ ণিশ ণ  কক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৭৫০৭..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২৭৪২৭৪  বিরশালবিরশাল  িশ ণিশ ণ  কক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৮৫০৮..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৫২৭৫  িম ািম া  িশ ণিশ ণ  কক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫০৯৫০৯..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৭৬২৭৬  িশ ণ কিশ ণ ক , , যেশারযেশার  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫১৫৫১৫..১২১২  ২০১২২০১২    

২৭৭২৭৭  িনং স ারিনং স ার, , িমর রিমর র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২১৫২১..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৭৮২৭৮  িনং স ারিনং স ার, , ফিরদ রফিরদ র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২২৫২২..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৭৯২৭৯  িনং স ারিনং স ার, , িসেলটিসেলট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২৩৫২৩..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৮০২৮০  িনং স ারিনং স ার, , সানা রসানা র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২৯৫২৯..০৮০৮  ২০০৮২০০৮    

২৮১২৮১  িবআর িসিবআর িস''র সাব িণক পিরচালক ে র সভা ও িস া  সং া  নিথর সাব িণক পিরচালক ে র সভা ও িস া  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৫৮৫৫৮..১০১০  ২০১০২০১০    

২৮২২৮২  JJIICCAA  PPrroojjeecctt  ffoorr  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  IICCTT  FFaarree  SSyysstteemm  ttoo  DDhhaakkaa  
UUrrbbaann  TTrraannssppoorrtt  iinn  BBaannggllaaddeesshh  সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৬৯৫৬৯..১২১২  ২০১২২০১২    

২৮৩২৮৩  সকল িনং ইনি উট এবং স ােরর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথসকল িনং ইনি উট এবং স ােরর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৮৫৭৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৮৪২৮৪  গাজী র বাস িডেপার গাজী র বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথসিহত যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮১৫৮১..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৮৫২৮৫  গিত ই াি জ িলিমেটড থেক য় ত গিত ই াি জ িলিমেটড থেক য় ত ৫৪৭৫৪৭  গািড়র িহসাব যাগােযাগ  গািড়র িহসাব যাগােযাগ 
ম ণালেয় রণ সং া  নিথম ণালেয় রণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮২৫৮২..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৮৬২৮৬  িদনাজ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ িদনাজ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৫৫৮৫..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৮৭২৮৭  িবআর িসিবআর িস''র সময়াব  কমপিরক না নয়ণ ও বা বায়ন সং া  নিথর সময়াব  কমপিরক না নয়ণ ও বা বায়ন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯২৫৯২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৮৮২৮৮  ি গত নিথি গত নিথ, , জনাব মাঃ শিফ ল ইসলামজনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, , উ মান সহকারীউ মান সহকারী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯৫৫৯৫..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৮৯২৮৯  ি পাড়া িনং ইনি উটি পাড়া িনং ইনি উট, , গাপালগগাপালগ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬০৬৬০৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৯০২৯০  JJIICCAA  CClleeaarriinngg  HHoouussee  PPrroojjeecctt  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২০৬২০..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯১২৯১  জনাব মাঃ শিফ ল ইসলামজনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, , অিফস সহায়কঅিফস সহায়ক  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২৩৬২৩..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯২২৯২  জনাব মাঃ আ ল কােদরজনাব মাঃ আ ল কােদর, , িপওএল সহকারীিপওএল সহকারী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২৫৬২৫..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯৩২৯৩  জনাব মাঃ জনাব মাঃ কাম ামানকাম ামান, , ক া রক া র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২৭৬২৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯৪২৯৪  জনাব মাঃ নজ ল ইসলামজনাব মাঃ নজ ল ইসলাম, , ক া রক া র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২৮৬২৮..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯৫২৯৫  জনাব মাঃ আল আিমনজনাব মাঃ আল আিমন, , কািরগরকািরগর--িস িস (( ডড))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২৯৬২৯..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৯৬২৯৬  গাবতলী বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথগাবতলী বাস িডেপার সিহত যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৪৫৬৪৫..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৩৯৩৯  



  = = ৩৯৩৯  ==  
ঃনংঃনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

২৯৭২৯৭  রং র িশ ণ ক  রং র িশ ণ ক    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..২৫২৫..৬৪৭৬৪৭..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৮২৯৮  সৗিদ আরবসহ িজিসিস দশস েহ কমসং ান ি  সং া  নিথসৗিদ আরবসহ িজিসিস দশস েহ কমসং ান ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৪৮৬৪৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৯২৯৯  ক াণ র িনং স ারক াণ র িনং স ার  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..২৫২৫..৬৫০৬৫০..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০০৩০০  জায়ারসাহারা িনং স ারজায়ারসাহারা িনং স ার  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..২৫২৫..৬৫১৬৫১..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০১৩০১  িতব ী মা েষর েবশগ  বাস আমদানী এবং িনমাণ সং া  নিথিতব ী মা েষর েবশগ  বাস আমদানী এবং িনমাণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫২৬৫২..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০২৩০২  দিনক ম রী দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ নিথিভি ক িমক িনেয়াগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৩৬৫৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৩৩০৩  িসরাজগ  বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথিসরাজগ  বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৭৬৬৭..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৪৩০৪  িদনাজ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথিদনাজ র বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭১৬৭১..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৫৩০৫  াহারাহার, , অিফস সহকারীঅিফস সহকারী--কামকাম--কি উটার অপােরটরকি উটার অপােরটর  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭২৬৭২..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৬৩০৬  LLiinnee  ooff  CCrreeddiitt  ((LLooCC--22))  এর আওতায় ভারত হেত স  আমদানী ত বাস এর আওতায় ভারত হেত স  আমদানী ত বাস 

ও াক েলা ও াক েলা SSppeecciiffiiccaattiioonn  অ যায়ী সং হ সং া  নিথঅ যায়ী সং হ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১৯৭১৯..২০২০  ২০২০২০২০    

৩০৭৩০৭  ি পাড়া বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথি পাড়া বাস িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৬৭২৬..২০২০  ১৩১৩//১২১২//২০২০২০২০    

৩০৮৩০৮  চ াম াক িডেপার সােথ যাগােযাগ সং া  নিথচ াম াক িডেপার সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৮৭২৮..২১২১  ২১২১//০১০১//২০২১২০২১    

৩০৯৩০৯  িসরাজগ  িনং স ার এর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথিসরাজগ  িনং স ার এর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩১৭৩১..২১২১  ২১২১//০১০১//২০২১২০২১    

৩১০৩১০  ““ZZoooomm””  এ াপস আইিড সং া  যাগােযাগ নিথএ াপস আইিড সং া  যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩২৭৩২..২১২১  ০২০২//০৬০৬//২০২১২০২১    

৩১১৩১১  হ র নায়াখালী জলায় িবআর িস াইিভং িনং ইনি উট াপন সং া  হ র নায়াখালী জলায় িবআর িস াইিভং িনং ইনি উট াপন সং া  
নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৩৭৩৩..২১২১  ০১০১//১১১১//২০২১২০২১    

৩১২৩১২  য় িবভােগর সােথ যাগােযাগ নিথয় িবভােগর সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৫৭৩৫..২১২১  ২২২২//১১১১//২০২১২০২১    

৩১৩৩১৩  ““ভারী যানবাহন চালক ভারী যানবাহন চালক তরীর লে  িশ ণ দানতরীর লে  িশ ণ দান””  শীষক কে র কায ম শীষক কে র কায ম 
সং া  নিথ সং া  নিথ   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬১৭৬১..২১২১  ১৫১৫//১২১২//২০২১২০২১    

৩১৪৩১৪  ঢাকা বাস র াঢাকা বাস র ািপড ানিজট কা ানী িলিমেটড িপড ানিজট কা ানী িলিমেটড ((ঢাকা িবআরঢাকা িবআর ))  
এর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথএর সােথ যাগােযাগ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭২৭৭২..২২২২  ০৬০৬//০৩০৩//২০২২২০২২    

৩১৫৩১৫  ি গত ি গত নিথনিথ, , জনাব সাই ল ইসলামজনাব সাই ল ইসলাম, , কািরগর ডকািরগর ড--এ এ (( জনােরলজনােরল))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৫৭৭৫..২২২২  ২৭২৭//০৩০৩//২০২২২০২২    

৩১৬৩১৬  ি গত নিথি গত নিথ, , জনাব রােসল আহেমদজনাব রােসল আহেমদ, , কািরগর ডকািরগর ড--এ এ (( জনােরলজনােরল))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৬৭৭৬..২২২২  ০৫০৫//০৪০৪//২০২২২০২২    

৩১৭৩১৭  ি গত নিথি গত নিথ, , জনাব মাঃ মাহা ব রহমানজনাব মাঃ মাহা ব রহমান, , কািরগর ডকািরগর ড--এ এ (( জনােরলজনােরল))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৭৭৭৭..২২২২  ২২২২//০৬০৬//২০২২২০২২    

৩১৮৩১৮  ি গত নিথি গত নিথ, , জনাবা ডিল রাণী সরকারজনাবা ডিল রাণী সরকার, ,   
অিফস সহকারীঅিফস সহকারী--কামকাম--কি উটার অপােরটরকি উটার অপােরটর  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮৪৭৮৪..২২২২  ২৯২৯//০৯০৯//২০২২২০২২    

৩১৯৩১৯  ি গত নিথি গত নিথ, , জনাব রােসল িময়াজনাব রােসল িময়া, ,   
অিফস সহকারীঅিফস সহকারী--কামকাম--কি উটার অপােরটরকি উটার অপােরটর  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮৫৭৮৫..২২২২  ২৯২৯//০৯০৯//২০২২২০২২    

৩২০ শাল ায়াড সদ েদর অিভেযাগ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৪২.০০.২০১৪  ২০১৪  
৩২১ িবিভ  িডেপার মিনটিরং ও তদারিক সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৩ .০০.২০১৪  ২০১৪  
৩২২ অথৈনিতক সমী া সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬১ .০০.২০১৫  ২০১৫  
৩২৩ িসেলট বাস িডেপার ভারী মরামতাধীন ৫০  িস বাস দীঘেময়াদী ইজারা 

দান সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭২ .০০.১৫  ২০১৫  

২৩৪ াফট এি েম  অন র েলশন অব ােস ার এ  ভ িহ লার কােগা িপক 
িব ইন বাংলােদশ  ,ইি য়া ,টান ,নপাল  

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৬৯০.১৫  ২০১৫  

৩২৫ কিপএল সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৭ .১৬  ২০১৬  
৩২৬ দীঘেময়াদী ইজারাদার জনাব মাশারফ হােসন এফ /৮ াংক কেলানী সাভার। 

গাড়ী নং- ২৭৭৭ ২৭৭৮  ,০০০৭  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৯২ .১৬  ২০১৬  

৩২৭ াফ বােসর ি প শেষ গণপিরবহেন পিরচালনা সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯০৩ .১৭  ২০১৭  
৩২৮ হািবব ডাস াঃ আ স সালাম লীিজ পাবনা বাস িডেপা  ,০৩ িস বাস  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯০৬ .১৭  ২০১৭  
৩২৯ িনরাপদ সড়ক িদবস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯১১ .১৭  ২০১৭  
৩৩০ জনাব আতাহা ল ইসলাম লীিজ  ,মিতিঝল বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪০ .১৮  ২০১৮  
৩৩১ ইজারা সংি  ত  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৪১ .১৮  ২০১৮  
৩৩২ জনাব মাঃ সিলম লীিজ  ,মিতিঝল বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৫০ .১৯  ২০১৯  
৩৩৩ জনাব লহাস খান ঠা র ইজারাদার  ,ক াণ র বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৫২ .১৯  ২০১৯  
৩৩৪ নামা এ ার াইজ ও বারেটক টকেনালিজ াঃ আিরফ মাতাহার ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৫৯ .১৯  ২০১৯  

চলমান াঃ চলমান াঃ ৪০৪০  

    



= = ৪০৪০  ==  
ঃনংঃনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৩৩৫ বাংলােদশ ভারত িরিভউ কিম র ি পাি ক সভার নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭১ .১৯  ২০১৯  
৩৩৬ সড়ক পিরবহন িবভাগ কােনি িভ  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৭৪ .২০২০  ২০২০  
৩৩৭ জনাব মাঃ সিলম িময়া লীিজ  ,মিতিঝল বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৮৬ .২০২০  ২০২০  
৩৩৮ ICWS এর ডাি ং সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯৮৭ ২০২০  
৩৩৯ ি ট -ােনজেম  িব-াক সফটওয়ার সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯১.২১  ২০২১  
৩৪০ ই -ফাইিলং সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৯৯৫.২১  ২০২১  
৩৪১ ি ট ােনজেম  জ াক বল আই  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৯৭.২১  ২০২১  
৩৪২ অপােরশন িবভােগর মালামাল সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৭৮৬ .১৪  ২০১৪  
৩৪৩ জনাব মাঃ ডাব  সরকার ,লীিজ পাবনা বাস িডেপা  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৭৭.০৫  ২০০৫  
৩৪৪ অপােরশন িবভােগর মালামাল য় সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৩০৬)অংশ -৩.(০৮  ২০০৮  
৩৪৫ িবিভ  িডেপার মিনটিরং ও তদারিক সং া  নিথ    
৩৪৬ দািয়  হ া র নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৫৭৩)অংশ-৩.১৯  ২০১৯  
৩৪৭ জাতীয় সংসেদর ে া র সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .১৩৫.১৫  ২০১৫  
৩৪৮ শাকবাতা সমেবদনা াপন ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮৫.১৯৯৭  ১৯৯৭  
৩৪৯ আইিস কাড এনওেয়ভ )িবিড (িলঃ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭১৪)অংশ-৩.(১৪  ২০১৪  
৩৫০ িডেপা পিরদশন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৭৭৮.০২  ২০০২  
৩৫১ তদ  কিম  সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৪৮.১৩  ২০১৩  
৩৫২ আ ায়ন     
৩৫৩ জনাব শখ নািসম আলী কিচ  ,লীিজ ব ড়া বাস িডেপা ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৬৩০.০৬  ২০০৬  
৩৫৪ াধীনতার ৫০ বছর ত েত িবআর িস শীষক ি কা কাশ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.১০০১.২১  ২০২১  
৩৫৫ হাফ ভাড়া বাস পিরদশন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.১০০২.২১  ২০২১  
৩৫৬ িবআর িস সমাচার বাস /ােকর ি ািরত ত )মািসক(  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৪.২১  ২০২১  
৩৫৭ সাংবািদকেদর িবিভ  ে া র সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০০৯.২২  ২০২২  
৩৫৮ িবআর িস পিরচািলত বােস ও গণপিরবহন সবাদান মিনটিরং সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১০.২২  ২০২২  
৩৫৯ সামিয়ক বরখাে র ােবর ইউ ও নাট সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.১০১৩.২২  ২০২২  
৩৬০ িবিবধ িবষেয় যাগােযাগ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৯৪৯)অংশ-৪.(১৫  ২০১৫  
৩৬১ মসাস খান া েপাট ০২  িস বাস লীজ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .২৯০.২০০১  ২০০১  
৩৬২৩৬২  তদ  সং া  নিথ তদ  সং া  নিথ (( লজার িবভাগলজার িবভাগ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৪৭৫৪৭৫..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৩৩৬৩  িহসাব িবভােগর িশ ণ সং া  নিথিহসাব িবভােগর িশ ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৪৭৬৪৭৬..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৪৩৬৪  বাংলােদশ াংেক ভ াট ও আয়কর জমার চালান নিথ। বাংলােদশ াংেক ভ াট ও আয়কর জমার চালান নিথ।   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৪৭৯৪৭৯..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৫৩৬৫  ধান কাযালেয়র আয়ধান কাযালেয়র আয়-- য় নিথয় নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৪৮৪৮..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৬৩৬৬  কৗফত তলব নিথকৗফত তলব নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৪৮২৪৮২..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৭৩৬৭  সম য় সভার কাযিববরণী নিথসম য় সভার কাযিববরণী নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৪৮৩৪৮৩..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৮৩৬৮  কেপােরশেনর দায়েদনা ও অ ীম অস নয় নিথ। কেপােরশেনর দায়েদনা ও অ ীম অস নয় নিথ।   ৩৫৩৫..৪৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৪৮৬৩৩৪৮৬..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৬৯৩৬৯  ২০১৩২০১৩--২০১৪ ২০১৪ সােলর চিলত বােজট এর সােলর চিলত বােজট এর ২০১২ ২০১২ --২০১৩ ২০১৩ এর সংেশািধত বােজট। এর সংেশািধত বােজট।   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৪৮৯৪৮৯..১২১২  ২০১২২০১২    

৩৭০৩৭০  িবিভ  িডেপা পিরদশন নিথিবিভ  িডেপা পিরদশন নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৪৯০৪৯০..১৩১৩  ২০১২২০১২    

৩৭১৩৭১  অথ অথ ম ণালেয়র সািহত যাগােযাগ সং া  নিথম ণালেয়র সািহত যাগােযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৪৯৫৪৯৫..১৩১৩  ২০২০//০১০১//২০১৩২০১৩    

৩৭২৩৭২  পিরচালক পিরচালক ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল নিথমেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৪৯৮৪৯৮..১৩১৩  ১০১০//০৩০৩//২০১৩২০১৩    

৩৭৩৩৭৩  ধান কাযালেয়র দ েরর কমকতােদর ব ত মাবাইল িবেলর নিথধান কাযালেয়র দ েরর কমকতােদর ব ত মাবাইল িবেলর নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৭৩৭..৪৯৯৪৯৯..১৩১৩  ১৩১৩//০৩০৩//২০১৩২০১৩    

৩৭৪৩৭৪  িজএম িজএম ((িহসাবিহসাব) ) মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান সং া  নিথমেহাদেয়র আবািসক টিলেফান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫০২৫০২..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৭৫৩৭৫  ভ াট নিথভ াট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৫০৫৫০৫..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৭৬৩৭৬  বতন হেত পবতন হেত প--ি প নিথি প নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০৭০৭..৫০৬৫০৬..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৭৭৩৭৭  সড়ক কর িফটেনস িফ আয়কর সড়ক কর িফটেনস িফ আয়কর সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫০৭৫০৭..১৩১৩  ৩০৩০//০৭০৭//২০১৩২০১৩    

৩৭৮৩৭৮  অিফসারেদর এঅিফসারেদর এ//িডএ িবল সং া  নিথিডএ িবল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৩১৩..৫১১৫১১..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৭৯৩৭৯  ািবত ন ন আয়ািবত ন ন আয়-- য় নিথয় নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৫১৪৫১৪..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৮০৩৮০  কে া য়াম াংেক ও উ রা াংেকর দনা নিথকে া য়াম াংেক ও উ রা াংেকর দনা নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৫১৫৫১৫..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৮১৩৮১  মহাঘ  ভাতা সং া  নিথমহাঘ  ভাতা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২১২১..৫১৬৫১৬..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৮২৩৮২  ২০১৪২০১৪--২০১৫ ২০১৫ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০১০২০১০--২০১৪ ২০১৪ সােলর সংেশািধত সােলর সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৫১৭৫১৭..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৩৮৩৩৮৩  পিরচালক পিরচালক ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র ইমে  নিথমেহাদেয়র ইমে  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫১৮৫১৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৪১৪১  



= = ৪১৪১  ==  
ঃনংঃনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৩৮৪৩৮৪  িহসাব িবভােগ কমরত কমচারী ও িমকেদর চা রীর া  িহসাব িবভােগ কমরত কমচারী ও িমকেদর চা রীর া  ((ক াকিশটক াকিশট) ) নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৭২৭..৫২০৫২০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৮৫৩৮৫  িহসাব িবভােগর বদলী সং া  নিথিহসাব িবভােগর বদলী সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৭২৭..৫২১৫২১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৮৬৩৮৬  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর যাগােযাগ ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র সভা ম জাতীয় সংসেদর যাগােযাগ ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র সভা 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫২৫৫২৫..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৮৭৩৮৭  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত িত স িকত কিম র  উ র সং া  ম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত িত স িকত কিম র  উ র সং া  
নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫২৭৫২৭..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৮৮৩৮৮  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় স িকত ায়ী ম জাতীয় সংসেদর পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় স িকত ায়ী 
কিম র  উ র সং া  নিথকিম র  উ র সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫৩১৫৩১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৮৯৩৮৯  পিরচালক পিরচালক (( শাঃ ও অপাঃশাঃ ও অপাঃ) ) মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথপিরেশাধ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৩২৫৩২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৯০৩৯০  পিরচালক পিরচালক ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথপিরেশাধ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৩৩৫৩৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৯১৩৯১  িহসাব িবভােগর কমরতিহসাব িবভােগর কমরত//  পেদর তািলকা সং া  নিথ পেদর তািলকা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৭২৭..৫৩৪৫৩৪..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৯২৩৯২  চয়ার ান চয়ার ান মেহাদেয়র ই ারেনট িবল পিরেশাধ সং া  নিথমেহাদেয়র ই ারেনট িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৩৮৫৩৮..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৯৩৩৯৩  ২০১৫২০১৫--২০১৬ ২০১৬ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০১৪২০১৪--২০১৫ ২০১৫ সােলর সংেশািধত সােলর সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৫৪০৫৪০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৩৯৪৩৯৪  িম উ য়ণ কর পিরেশাধ নিথিম উ য়ণ কর পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৫৩৫৫৩..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৩৯৫৩৯৫  পিরচালক পিরচালক (( শাঃশাঃ) ) মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৫৫৫৫৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৩৯৬৩৯৬  পিরচালক পিরচালক ((কািরগরীকািরগরী) ) মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল মেহাদেয়র দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথপিরেশাধ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৫৬৫৫৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৩৯৭৩৯৭  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর সড়ক পিরবহন ও স  ম জাতীয় সংসেদর সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় স িকত ায়ী ম ণালয় স িকত ায়ী 
কিম র কিম র ১১নং সাব কিম র  উ রনং সাব কিম র  উ র//ত  সং া  নিথত  সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৬৭৫৬৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৩৯৮৩৯৮  ২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০১৫২০১৫--২০১৬ ২০১৬ সােলর সংেশািধত সােলর সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৫৭০৫৭০..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৩৯৯৩৯৯  JAICA Clearing House ProjectJAICA Clearing House Project  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৫২৫..৫৭১৫৭১..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০০৪০০  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর অ ি ত িহসাব স িকত ায়ী কিম র  উ রম জাতীয় সংসেদর অ ি ত িহসাব স িকত ায়ী কিম র  উ র//ত  ত  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫৭৪৫৭৪..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০১৪০১  িহসাব িবভােগর কমচারীেদর নিমি ক সং া  র নিথিহসাব িবভােগর কমচারীেদর নিমি ক সং া  র নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৭৫৫৭৫..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০২৪০২  চয়ার ান মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল  পিরেশাধ নিথচয়ার ান মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল  পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৭৬৫৭৬..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৩৪০৩  সকল িডেপার দায়সকল িডেপার দায়-- দনা নািথদনা নািথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৫৭৭৫৭৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৪৪০৪  সকল িডেপার াংক অজমার সং া  নিথসকল িডেপার াংক অজমার সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩০৩০..৫৭৮৫৭৮..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৫৪০৫  সকল িডেপার বেকয়াসকল িডেপার বেকয়া//অজমা রাজ  সং াঅজমা রাজ  সং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৭৯৫৭৯..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৬৪০৬  সকল িডেপার হােত নগদ ক াশ ইন হ া  সং া  নিথসকল িডেপার হােত নগদ ক াশ ইন হ া  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৮০৫৮০..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৭৪০৭  ১০১০ম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত ান কিম র ত  রণ সং া  নিথম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত ান কিম র ত  রণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫৮৪৫৮৪..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৮৪০৮  ২০১৭২০১৭--২০১৮ ২০১৮ সােলর সােলর া িলত বােজট এবং া িলত বােজট এবং ২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ সােলর সংেশািধত সােলর সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৫৮৫৫৮৫..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪০৯৪০৯  িহসাব িবভােগ কমরত কমচারী ও িমকেদর চা রীর া  িহসাব িবভােগ কমরত কমচারী ও িমকেদর চা রীর া  ((ক াকিশটক াকিশট) ) নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০৫০৫..৫৮৭৫৮৭..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪১০৪১০  চ াম িসিব  মােকট এর িম উ য়ণ কর দান চ াম িসিব  মােকট এর িম উ য়ণ কর দান সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৯৬৫৯৬..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪১১৪১১  িবিভ  িডেপার পৗরকর ও িম কর দান সং া  নিথিবিভ  িডেপার পৗরকর ও িম কর দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬০২৬০২..১৭১৭  ১২১২//১০১০//২০১৭২০১৭    

৪১২৪১২  িজএম িজএম ((িহসাবিহসাব) ) মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ নিথমেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬০৩৬০৩..১৭১৭  ২২২২//১০১০//২০১৭২০১৭    

৪১৩৪১৩  িজএম িজএম ((কািরগিরকািরগির) ) মেহাদেয়র মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ নিথআবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬০৪৬০৪..১৭১৭  ২২২২//১০১০//২০১৭২০১৭    

৪১৪৪১৪  ধান কাযালয় হেত িনয়িমতধান কাযালয় হেত িনয়িমত//মািসক বতন ভাতা সং া  নিথমািসক বতন ভাতা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৬০৬৬০৬..১৭১৭  ০৩০৩//১২১২//২০১৭২০১৭    

৪১৫৪১৫  িবিভ  িডেপা হেত রাজে র অথ িবিভ  িডেপা হেত রাজে র অথ ((টাকাটাকা) ) আদায় সং া  নিথআদায় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৬০৭৬০৭..১৭১৭  ০৩০৩//১২১২//২০১৭২০১৭    

৪১৬৪১৬  ২০১৮২০১৮--২০১৯ ২০১৯ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০১৭২০১৭--২০১৮ ২০১৮ সােলর সংেশািধত সােলর সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৬০৯৬০৯..১৭১৭  ০৬০৬//১২১২//২০১৭২০১৭    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৪২৪২  
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ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 
তািরখতািরখ  

মম   

৪১৭৪১৭  িবআর িসিবআর িস’’র ধান কাযালয় র ধান কাযালয় হেত নারায়ণগ  েটর াফ হেত নারায়ণগ  েটর াফ ৫০০৩৫০০৩  এর ছাড়প  এর ছাড়প  
নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬১১৬১১..১৭১৭  ১০১০//০১০১//২০১৮২০১৮    

৪১৮৪১৮  জায়ারসাহারার াফ কায়াটােরর ওয়াসার িবল নিথজায়ারসাহারার াফ কায়াটােরর ওয়াসার িবল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬১২৬১২..১৮১৮  ২৫২৫//০১০১//২০১৮২০১৮    

৪১৯৪১৯  িডিজএম িডিজএম (( ািনংািনং) ) এর ব ত আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ সং া  নিথএর ব ত আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬১৬৬১৬..১৮১৮  ২৫২৫//০২০২//২০১৮২০১৮    

৪২০৪২০  পিরচালক পিরচালক (( শাঃশাঃ) ) মেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ সং া  নিথমেহাদেয়র আবািসক টিলেফান িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬২২৬২২..১৮১৮  ২৮২৮//০৫০৫//২০১৮২০১৮    

৪২১৪২১  এফিডআর সং া  নিথএফিডআর সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬২৬৬২৬..১৮১৮  ০৮০৮//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪২২৪২২  আয়আয়-- য় সং া  নিথয় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৩০৬৩০..১৮১৮  ২৪২৪//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪২৩৪২৩  ব ড়া বাস িডেপার ব ড়া বাস িডেপার পৗরকর ও িম উ য়ণ কর পিরেশাধ সং া  নিথপৗরকর ও িম উ য়ণ কর পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৩৫৬৩৫..১৮১৮  ০৯০৯//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪২৪৪২৪  িবআর িসিবআর িস’’র জ  চলমান গািড়র সড়ক কর িফটেনস ও অ িমত আয়কর র জ  চলমান গািড়র সড়ক কর িফটেনস ও অ িমত আয়কর 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৩৮৬৩৮..১৮১৮  ২৯২৯//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪২৫৪২৫  ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০  সােলর া িলত বােজট এবংসােলর া িলত বােজট এবং  ২০১৮২০১৮--২০১৯ ২০১৯ সােলর সােলর সংেশািধত সংেশািধত 
বােজটবােজট  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৬৪১৬৪১..১৮১৮  ০৪০৪//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪২৬৪২৬  িবিভ  িডেপা হেত া ই  াি র িহসাবিবিভ  িডেপা হেত া ই  াি র িহসাব  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৪৩৬৪৩..১৮১৮  ২৩২৩//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪২৭৪২৭  িহসাব িবভােগর িবিবধ নিথিহসাব িবভােগর িবিবধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৪৪৬৪৪..১৮১৮  ২৩২৩//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪২৮৪২৮  ৫০০৫০০  ােকর  ােকর DDooccuummeenntt  EEnnddrroossmmeenntt  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৪৫৬৪৫..১৮১৮  ২৪২৪//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪২৯৪২৯  ৬০০৬০০  বােসর  বােসর DDooccuummeenntt  EEnnddrroossmmeenntt  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৪৬৬৪৬..১৮১৮  ২৪২৪//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪৩০৪৩০  EEDDCCFF  CCoommpprreeaattiioonn  এর িবল পিরেশাধএর িবল পিরেশাধ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৪৬৬৪৬..১৮১৮  ২৪২৪//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪৩১৪৩১  জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ ((একাদশএকাদশ) )  উ র উ র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৪৯৬৪৯..১৮১৮  ২৪২৪//০১০১//২০১৯২০১৯    

৪৩২৪৩২  TTrruucckk  ssppaarree  ppaarrttss  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৫৭৬৫৭..১৯১৯  ২০২০//০৩০৩//২০১৯২০১৯    

৪৩৩৪৩৩  BBuusseess  ssppaarree  ppaarrttss  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৫৮৬৫৮..১৯১৯  ২০২০//০৩০৩//২০১৯২০১৯    

৪৩৪৪৩৪  া ই  বাবদ াদ  া ই  বাবদ াদ  ১০ ১০ কা  টাকার নিথকা  টাকার নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৬৫৯৬৫৯..১৯১৯  ০৩০৩//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৪৩৫৪৩৫  তদ  সং া  নিথতদ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬৬০৬৬০..১৯১৯  ০৩০৩//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৪৩৬৪৩৬  সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় স িকত ায়ী কিমসড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় স িকত ায়ী কিম   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৬৬৬৬৬..১৯১৯  ০৯০৯//০৫০৫//২০১৯২০১৯    

৪৩৭৪৩৭  রা  ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র রা  ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৬৭৬৬৭  ০৯০৯//০৫০৫//২০১৯২০১৯    

৪৩৮৪৩৮  অ িমত িহসাব স িকত কিম র অ িমত িহসাব স িকত কিম র ৪৪থ থ বঠক সং াবঠক সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৭০৬৭০..১৯১৯  ৩০৩০//০৫০৫//২০১৯২০১৯    

৪৩৯৪৩৯  উ লী িশ ণ কউ লী িশ ণ ক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৭২৬৭২..১৯১৯  ০৯০৯//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৪৪০৪৪০  কােগা েপােটশন নিথকােগা েপােটশন নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৭৪৬৭৪..১৯১৯  ১৭১৭//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৪৪১৪৪১  িহসাব িবভােগর বদলী সংিহসাব িবভােগর বদলী সং   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৭২৭..৬৭৭৬৭৭..১৯১৯  ০৬০৬//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৪৪২৪৪২  াক িডেপার লািডং ও আনেলািডং সং া  নিথাক িডেপার লািডং ও আনেলািডং সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৭৮৬৭৮..১৯১৯  ২২২২//০৯০৯//২০১৯২০১৯    

৪৪৩৪৪৩  িবআর িস বােসর স  পারাপােরর টাল মও ফ সং া । িবআর িস বােসর স  পারাপােরর টাল মও ফ সং া ।   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৭০৬৭০..১৯১৯  ২৬২৬//০৯০৯//২০১৯২০১৯    

৪৪৪৪৪৪  জনাব আই ব আলী জনাব আই ব আলী ,,পি কা সরবরাহকারী িবল পিরেশাধ সং া  নিথপি কা সরবরাহকারী িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৭৮৬৭৮..১৯১৯  ১৮১৮//১১১১//২০১৯২০১৯    

৪৪৫৪৪৫  চ াম বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস সং া  নিথ চ াম বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস সং া  নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৮০৬৮০..১৯১৯  ০১০১//১২১২//২০১৯২০১৯    

৪৪৬৪৪৬  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ শত বািষকী উদযাপন জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর জ শত বািষকী উদযাপন 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৬৮২৬৮২..১৯১৯  ০৪০৪//১২১২//২০১৯২০১৯    

৪৪৭৪৪৭  িবআর িসিবআর িস’’র অবসর া  কমকতার অবসর া  কমকতা, , কমচারী ও িমকেদর া ইকমচারী ও িমকেদর া ই , ,   
নগদায়ন সং া  নিথনগদায়ন সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..০৩০৩..৬৮৩৬৮৩..১৯১৯  ০৯০৯//১২১২//২০১৯২০১৯    

৪৪৮৪৪৮  ১১১১তম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত িত কিম র সভা সং াতম জাতীয় সংসেদর সরকাির িত িত কিম র সভা সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৮৪৬৮৪..১৯১৯  ২৩২৩//১২১২//২০১৯২০১৯    

৪৪৯৪৪৯  DDSSLL  বাবদ পিরেশািধত অেথর চালােনর বাবদ পিরেশািধত অেথর চালােনর VVeerriiffiiccaattiioonn  কিপ অথ কিপ অথ 
ম ণালেয় রণ সং া  নিথম ণালেয় রণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২০২০..৬৮৯৬৮৯..২০২০  ২৯২৯//০১০১//২০২০২০২০    

৪৫০৪৫০  সড়ক পিরবহন সং ার িম উ য়ণ কর সং া  নিথ সড়ক পিরবহন সং ার িম উ য়ণ কর সং া  নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯০৬৯০..২০২০  ১৭১৭//০২০২//২০২০২০২০    

৪৫১৪৫১  িডেপা হেত রাজ  টাকা আনয়ণ সং া  নিথিডেপা হেত রাজ  টাকা আনয়ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯১৬৯১..২০২০  ১৫১৫//০৩০৩//২০২০২০২০    

৪৫২৪৫২  বােজট বােজট AAnnnnuuaall  PPrrooccuurreemmeenntt  PPllaann  ((AAPPPP))  ২০২০২০২০--২০২১ ২০২১ অথ অথ 
বছর বছর ((িনমাণ িবভাগিনমাণ িবভাগ))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭০৪৭০৪..২০২০  ১৮১৮//০৮০৮//২০২০২০২০    

৪৫৩৪৫৩  নারায়ণগ  বাস িডেপার ভারী মরামত সং ানারায়ণগ  বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭০৫৭০৫..২০২০  ২৯২৯//০৯০৯//২০২০২০২০    

৪৫৪৪৫৪  িনং িনং ইনি উট িসেলট ভারী মরামত সং াইনি উট িসেলট ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭০৬৭০৬..২০২০  ২৯২৯//০৯০৯//২০২০২০২০    

৪৫৫৪৫৫  চ াম বাস িডেপা ভারী মরামত সং াচ াম বাস িডেপা ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭০৭৭০৭..২০২০  ২৯২৯//০৯০৯//২০২০২০২০    

৪৫৬৪৫৬  মাহা দ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং ামাহা দ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭০৯৭০৯..২০২০  ১৩১৩//১০১০//২০২০২০২০    

চলমান চলমান াঃ াঃ ৪৩৪৩  



= = ৪৩৪৩  ==  
মম  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৪৫৭৪৫৭  িমর র বাস িডেপার ভারী মরমাত সং ািমর র বাস িডেপার ভারী মরমাত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১১৭১১..২০২০  ১৪১৪//১০১০//২০২০২০২০    

৪৫৮৪৫৮  িম া বাস িডেপার ভারী মরমাত সং ািম া বাস িডেপার ভারী মরমাত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১২৭১২..২০২০  ১৪১৪//১০১০//২০২০২০২০    

৪৫৯৪৫৯  রং র বাস িডেপার ভারী রং র বাস িডেপার ভারী মরামত সং ামরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১৩৭১৩..২০২০  ১৪১৪//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬০৪৬০  যা াবাড়ী বাস িডেপার ভারী মরমাত সং াযা াবাড়ী বাস িডেপার ভারী মরমাত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১৪৭১৪..২০২০  ১৪১৪//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬১৪৬১  ক াণ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং াক াণ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১৫৭১৫..২০২০  ১৫১৫//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬২৪৬২  মিতিঝল বাস িডেপার ভারী মরামতমিতিঝল বাস িডেপার ভারী মরামত  সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১৬৭১৬..২০২০  ১৫১৫//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬৩৪৬৩  চ াম াক িডেপার ভারী মরামত সং াচ াম াক িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১৭৭১৭..২০২০  ১৫১৫//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬৪৪৬৪  সানা র বাস িডেপার ভারী মরামত সং াসানা র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২০৭২০..২০২০  ২২২২//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬৫৪৬৫  পাবনা বাস িডেপার ভারী মরামত পাবনা বাস িডেপার ভারী মরামত সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২১৭২১..২০২০  ২৭২৭//১০১০//২০২০২০২০    

৪৬৬৪৬৬  ব ড়া বাস িডেপার ভারী মরামত সং াব ড়া বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২২৭২২..২০২০  ০৯০৯//১১১১//২০২০২০২০    

৪৬৭৪৬৭  লনা বাস িডেপার ভারী মরমাত সং ালনা বাস িডেপার ভারী মরমাত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২৩৭২৩..২০২০  ১০১০//১১১১//২০২০২০২০    

৪৬৮৪৬৮  ২০২০২০২০--২০২১ ২০২১ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০১৯২০১৯--২০২০ ২০২০ সােলর সংেশািধত বােজটসােলর সংেশািধত বােজট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৭২৪৭২৪..২০২০  ১১১১//১১১১//২০২০২০২০    

৪৬৯৪৬৯  ক াণ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং াক াণ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২৫৭২৫..২০২০  ১৭১৭//১১১১//২০২০২০২০    

৪৭০৪৭০  গাবতলী বাস িডেপার ভারী মরামত সং াগাবতলী বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২৬৭২৬..২০২০  ২৬২৬//১১১১//২০২০২০২০    

৪৭১৪৭১  বিরশাল বাস িডেপার বিরশাল বাস িডেপার ভারী মরামত সং াভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২৭৭২৭..২০২০  ৩০৩০//১১১১//২০২০২০২০    

৪৭২৪৭২  িদনাজ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং ািদনাজ র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭২৮৭২৮..২০২০  ৩০৩০//১১১১//২০২০২০২০    

৪৭৩৪৭৩  FFDDRR  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৭৩০৭৩০..২০২০  ২৩২৩//১২১২//২০২০২০২০    

৪৭৪৪৭৪  সিচবালেয়র িনেদশনাসিচবালেয়র িনেদশনা--২০১৪ ২০১৪ অ যায়ী নিথ অ যায়ী নিথ িণিব াসকরণ এবং িব াস ত িণিব াসকরণ এবং িব াস ত 
নিথ িবন করন সং ানিথ িবন করন সং া   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৩১৭৩১..২০২০  ২৩২৩//১২১২//২০২০২০২০    

৪৭৫৪৭৫  মািসক সভার ত  সং া  নিথমািসক সভার ত  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৩২৭৩২..২০২০  ৩১৩১//১২১২//২০২০২০২০    

৪৭৬৪৭৬  জায়ারসাহারা বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথজায়ারসাহারা বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৩৩৭৩৩..২১২১  ১৩১৩//০১০১//২০২১২০২১    

৪৭৭৪৭৭  িহসাব সহকারীিহসাব সহকারী--০২ ০২ এর বদলী সং া  নিথএর বদলী সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৩৪৭৩৪..২১২১  ১৩১৩//০১০১//২০২১২০২১    

৪৭৮৪৭৮  DDMMTTCCLL  এর সােথএর সােথ  BBRRTTCC  যাগােযাগ নিথযাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৩৭৭৩৭..২১২১  ২৪২৪//০২০২//২০২১২০২১    

৪৭৯৪৭৯  গাজী র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথগাজী র বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৩৯৭৩৯..২১২১  ২৯২৯//০৩০৩//২০২১২০২১    

৪৮০৪৮০  চয়ার ান চয়ার ান িবআর িস িসএসআর ফা  সং া  নিথিবআর িস িসএসআর ফা  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৪৩৭৪৩..২১২১  ০৫০৫//০৪০৪//২০২১২০২১    

৪৮১৪৮১  ভ াট ভ াট ((নননন-- া  রিভিনউা  রিভিনউ) ) এনিবআর সং া  নিথএনিবআর সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৭৪৯৭৪৯..২১২১  ৩০৩০//০৬০৬//২০২১২০২১    

৪৮২৪৮২  বতন সং া  নিথবতন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৭৫০৭৫০..২১২১  ০৮০৮//০৭০৭//২০২১২০২১    

৪৮৩৪৮৩  বানাস সং া  নিথবানাস সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৭৫১৭৫১..২১২১  ০৮০৮//০৭০৭//২০২১২০২১    

৪৮৪৪৮৪  আইিসডি উএস এর মরামত সং া  নিথআইিসডি উএস এর মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৫৭৭৫৭..২১২১  ২৩২৩//০৮০৮//২০২১২০২১    

৪৮৫৪৮৫  ংগীপাড়া বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথংগীপাড়া বাস িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৫৮৭৫৮..২১২১  ১৫১৫//০৯০৯//২০২১২০২১    

৪৮৬৪৮৬  িডেপািডেপা//ইউিনটস েহর িনমাণ কােজর িবপরীেত ধানইউিনটস েহর িনমাণ কােজর িবপরীেত ধান  কাযালয় হেত অথ দান কাযালয় হেত অথ দান 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৬৩৭৬৩..২১২১  ২৫২৫//১০১০//২০২১২০২১    

৪৮৭৪৮৭  আয়কর উপেদ ার নিথ আয়কর উপেদ ার নিথ ((অংশঅংশ--০৩০৩))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৬৭৭৬৭..২১২১  ০১০১//১২১২//২০২১২০২১    

৪৮৮৪৮৮  ২০২২২০২২--২০২৩ ২০২৩ সােলর া িলত বােজট এবং সােলর া িলত বােজট এবং ২০২১২০২১--২০২২ ২০২২ সােলর সংেশািধত বােজটসােলর সংেশািধত বােজট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৭৬৮৭৬৮..২১২১  ২০২০//১২১২//২০২১২০২১    

৪৮৯৪৮৯  বািষক কমস াদন ি  বািষক কমস াদন ি  ((AAPPAA))  পিরক নার আওতায় তপিরক নার আওতায় ত --অিধকার িবষেয় অিধকার িবষেয় 
সভা ও িশ ণ সং া  নিথসভা ও িশ ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৬৯৭৬৯..২১২১  ২২২২//১২১২//২০২১২০২১    

৪৯০৪৯০  ঢাকা াক িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথঢাকা াক িডেপার ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৭৭৭৭৭..২২২২  ১৫১৫//০৯০৯//২০২২২০২২    

৪৯১৪৯১  ২০২৩২০২৩--২০২৪ ২০২৪ সােলর া িলতসােলর া িলত  বােজট এবং বােজট এবং ২০২২২০২২--২০২৩ ২০২৩ সােলর সংেশািধত বােজটসােলর সংেশািধত বােজট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৭৭৮৭৭৮..২১২১  ২৪২৪//১০১০//২০২২২০২২    

৪৯২৪৯২  ধান কাযালেয় ষেণ কমরত কমকতােদর এ/িডএ িবল পিরেশাধ সং া  
নিথ (খ -১)। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ২৮-০৮-২০১৬ 
  

৪৯৩৪৯৩  ধান কাযালেয় ষেণ কমরত কমকতােদর এ/িডএ িবল পিরেশাধ সং া  
নিথ (খ -২)। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৭ ০৯/১০/২০১৭ 
  

৪৯৪৪৯৪  ম ণালেয় ষেণ কমরত কমচারীেদর যাতায়াত ভাতা পিরেশাধ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.২২ ০৫/০৪/২০২২   

৪৯৫৪৯৫  ধান কাযালেয়র কমকতােদর বেকয়া বতন দান সং া  নিথ (১ম খ )।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৬ ২৯-০৫-২০১৬   

৪৯৬৪৯৬  ধান কাযালেয়র কমকতােদর বেকয়া বতন দান সং া  নিথ (২য় খ )। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৭ ০৭/১১/২০১৭   

  
চলমান াঃ চলমান াঃ ৪৪৪৪  

  



= = ৪৪৪৪  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৪৯৭৪৯৭  ধান কাযালেয়র কমরত কমকতা ও কমচারীেদর বেকয়া বতন ও এিরয়া িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথ (১ম খ )।  

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.২০ ২৪-০৮-২০২০ 
  

৪৯৮৪৯৮  ধান কাযালেয়র কমরত কমকতা ও কমচারীেদর বেকয়া বতন ও এিরয়া িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথ (২য় খ )। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.১৮ ১৪-০৫-২০১৮ 
  

৪৯৯৪৯৯  ধান কাযালেয়র কমরত কমকতা ও কমচারীেদর বেকয়া বতন ও এিরয়া িবল 
পিরেশাধ সং া  নিথ (৩য় খ )। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০৩.১৮ ১৭-১০-২০১৮ 
  

৫০০৫০০  িহসাব িবভাগ হেত িবিভ  িশ ণ কােস অংশ হেণর িনিম  অ হিত 
সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৫.০০১.১৭ ২৬-০১-২০১৭ 
  

৫০১৫০১  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার সিহত িবিভ  শাখা ও ইউিনেটর নিথ আদান 
দান সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১২.০০১.২০ ২৮-০১-২০২০ 
  

৫০২৫০২  ধান কাযালেয় কমরত কমকতােদর এ/িডএ িবল পিরেশাধ সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.২০ ০৭/০৯/২০২০   

৫০৩৫০৩  ধান কাযালেয় কমরত কমকতােদর এ/িডএ িবল পিরেশাধ সং া  নিথ (খ  ২) ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০২.২১ ০৩/১১/২০২১   

৫০৪৫০৪  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার অ াহিত সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৫.০০১.১৪ ২৪-০৪-২০১৪   

৫০৫৫০৫  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার ত  দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১৩.০০১.১৫ ৩০-০৩-২০১৫   

৫০৬৫০৬  িহসাব িবভাগ প- রাল শাখার ব ত কি উটােরর কািল ও মালামাল য় 
সং া  নিথ। 

৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১১.০০১.১৩ ০৩/০২/২০০৯ 
  

৫০৭৫০৭  ইপার/ঝা দার এর শিনবার সা ািহক র িদেনর অিতির  কােজর নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৭.০০১.১৯ ০৭/০৮/২০১৯   

৫০৮৫০৮  অবািনিজ ক গাড়ী চালকেদর অিধকাল ভাতা দান সং া  নিথ (খ -৬)।  ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৬ ২০-০৮-১৯   

৫০৯৫০৯  কি উটার ও টানার কািল য় সং া  নিথ পাট-২। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১১.০০১.১৫ ০২/০৪/২০১৮   

৫১০৫১০  কি উটার ও টানার কািল য় সং া  নিথ পাট-৩। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১১.০০১.১৯ ০২/০৭/২০১৯   

৫১১৫১১  কি উটার ও টানার কািল য় সং া  নিথ পাট-৪। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১১.০০৪.২০২০ ২০-০৯-২০২০   

৫১২৫১২  কি উটার ও টানার কািল য় সং া  নিথ পাট-১। ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.১১.০০১.১৫ ১০/০৮/২০১৫   

৫১৩৫১৩  কমচারী িভেড  ফা  (CPF) এর বেকয়া অথ আদায় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৬.০৯.১৬ ১০/১০/২০১৬   

৫১৪৫১৪  ফা  শাখার সাব-িসিডয়ারী লজার বই য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৯.১০.১৯ ২৭/০৮/২০১৯   

৫১৫৫১৫  িবিভ  আেদশ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৯.১৮.১৬ ৩১/০৪/২০১৬   

৫১৬৫১৬  িসিপ ফা  হেত ত য়নপ  দান সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৯.২০.২২ ০৭/০৯/২০২২   

৫১৭ িবআর িস’র া ন পষদ সদ  মীর শাহ আলম এর নােম জয়েদব র ও 
মিতিঝল থানায় দােয়র ত মামলা সং া  নিথ 

৫১৮ নজারত াের রি ত বহার অ পেযাগী মালামাল িব য় সং া  নিথ 
৫১৯ িবিভ  িডেপার বহার অ পেযাগী াটারীর ছাই িব য় সং া  নিথ 
৫২০ আেদশ সা লার নিথ 
৫২১ গাপালগ  িনং ই উেটর আসবাবপ  য় সং া  নিথ 
৫২২ িমক ও কমচারীেদও ২০১০ই সােলর তা য় সং া  নিথ 
৫২৩ মা ার ফাইল 
৫২৪ ই িড িস এফ এর মা েম ৩০০  িস এন িজ বাস সং হ সং া  নিথ 
৫২৫ অেযা  ঘািষত ৫০  গাড়ী িব য় সং া  নিথ 
৫২৬ মালামাল িনলাম সং া  নিথ 
৫২৭ চায়না হেত আমদািন ত য াংশ আলম ও িসএ এফ এেজে র িবল পিরেশাধ 

সং া  নিথ  
৫২৮ িবিভ  ইউিনেটর রাতন/অেকেজা াটারী িব য় সে  
৫২৯ ানীয় বাজার হেত কি উটার য় সং া  নিথ 
৫৩০ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী নিথ 
৫৩১ অেযা  ঘািষত ৩৫  গািড় িব য় সং া  নিথ 
৫৩২ মিতিঝল িডেপার কইস নিথ 
৫৩৩ মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 
৫৩৪ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় নিথ 
৫৩৫ ভারত থেক ১০০  এিস একতলা ও ৫০  আ েলেটড বাস সং হ 
৫৩৬ অেযা  ঘািষত ৬২  বাস ও ২  াক সং া  নিথ 
৫৩৭ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী নিথ 
৫৩৮ িমক ও কমচারীেদর শীতকালীন উেলন লওভার য় সং া  নিথ 

চলমান চলমান াঃ াঃ ৪৫৪৫  



= = ৪৫৪৫  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৫৩৯ কেপােরশেনর জ  ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী OTM (দরপে র) এর 
মা েম য় 

৫৪০ য় িবভােগর ইমে  ফা  সং া  নিথ 
৫৪১ িবআর িস’র জ  টায়ার ও াটারী দরপে র মা েম য় সং া  নিথ 
৫৪২ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা সং া  নিথ 
৫৪৩ ানীয় বাজার হেত নগদ ে  মালামাল য় 
৫৪৪ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৪৫ য় িবভােগর পিরদশন সং া  নিথ 
৫৪৬ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৪৭ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  
৫৪৮ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর রাতন অেকেজা াটারী িব য় সং া  
৫৪৯ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী পাড়া মািবল ও খালী াম 

িব য় সং া  নিথ 
৫৫০ কেপােরশেনর িবিভ  িডেপা/ইউিনেটর টায়ার ও াটারী য় সং া  নিথ 
৫৫১ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 
৫৫২ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র কি উটার য় সং া  নিথ 
৫৫৩ িবআর িস’র অেযা  ঘািষত ১৩০  গািড় িনলােম িব য় সং া   
৫৫৪ গিত ই াি জ িল: এর িনকট দায়ব  থাকা িবআর িস’র ১২৫  গািড় 

িনলােম িব য় সং া  নিথ 
৫৫৫ ধান কাযালেয়র জ  মেনাহারী ািদ য় সং া  নিথ 
৫৫৬ কেপােরশেনর জ  ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী য় সং া  নিথ 
৫৫৭ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৫৮ ফািণচার ও অ া  মালামাল য় সং া  নিথ 
৫৫৯ গিত ই াি জ িল: এর িনকট দায়ব  থাকা িবআর িস’র ৩৬  গািড় িনলােম 

িব য় সং া  নিথ 
৫৬০ ধান কাযালেয়র জ  এিস ও অ া  মালামাল য় সং া  নিথ 
৫৬১ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৬২ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র কি উটার ও অ া  সাম ী য় সং া  
৫৬৩ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৬৪ িবআর িস’র িনজ  সাভার য় সং া  নিথ 
৫৬৫ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৬৬ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র জ  টানার কািল য় সং া  নিথ 
৫৬৭ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  
৫৬৮ TEC ও TOC’র স ানী ভাতা এবং আ ায়ন সং া  নিথ 
৫৬৯ িবআর িস’র কমচারীেদর জ  পাষাক য় সং া  নিথ 
৫৭০ গিতর িনকট দায়ব  ১০১  গািড় এবং িবআর িস’র ৫২  গািড়সহ মাট 

১৫৩  গািড় িনলােম িব য় সং া  নিথ 
৫৭১ কেপােরশেনর জ  ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী য় সং া  নিথ 
৫৭২ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র জ  টানার কািল য় সং া  নিথ 
৫৭৩ মা ার ফাইল 
৫৭৪ িবআর িস’র অিফস আেদশ ও সা লার নিথ 
৫৭৫ জনাব মা: তিহ ল ইসলাম (অিফস সহ: কাম কি : অপা:) 
৫৭৬ দরপ  িসিডউেলর  সং া  নিথ 
৫৭৭ অিফস আেদশ সং া  নিথ 
৫৭৮ তদম  সং া  নিথ 
৫৭৯ গা ািহক কােজর িববরণ  
৫৮০ কাদার তািলকা ি /নবায়ন সং া  নিথ 
৫৮১ গিত ই াি জ িল: এর িনকট দায়ব  থাকা িবআর িস’র ৬৮  গািড় িনলােম 

িব য় সং া  নিথ 
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ক াটাগিরক াটাগির--গগ  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

১১  চয়ার ানচয়ার ান  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  দ েররদ েরর  অ ীমঅ ীম  সম য়সম য়  সং াসং া   নিথনিথ--৩৩  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০১০০১..০০০০..০০৩০০৩..১২১২  22001122    

২২  চয়ার ানচয়ার ান  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  দ েররদ েরর  অ ীমঅ ীম  সম য়সম য়  সং াসং া --১৩১৩  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১১৩১১৩..১৭১৭  22001122    

৩৩  অ ীমঅ ীম  সম য়সম য়  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৩৭১৩৭..১৯১৯  22001122    

৪৪  জনাবজনাব  আই বআই ব  আলীআলী  পি কাপি কা  সরবরাহকারীসরবরাহকারী  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৭০০৭..০০০০..০৭০০৭০..২০২০  ২০২০২০২০    

৫৫  সম য়সম য়  সভারসভার  আ ায়নআ ায়ন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৩৬১৩৬..১৯১৯  ৭৭//৪৪//১৯১৯    

৬৬  আ ায়নআ ায়ন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৪২১৪২..১৯১৯  ৭৭//৪৪//১৯১৯    

৭৭  বদলীবদলী//অ াহিতঅ াহিত  ওও  অিফসঅিফস  আেদশআেদশ  সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৫০১৫০..২০২০২০২০  ২৭২৭//০৯০৯//২০২০২০২০    

৮৮  সিচবসিচব// ােনজারােনজার  িবআর িসিবআর িস’’রর  ইমেইমে   ফাফা   ((৩৩য়য়  খখ ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৫১১৫১..২০২০২০২০  ২৯২৯//০৯০৯//২০২০২০২০    

৯৯  িবআর িসিবআর িস  ধানধান  কাযালেয়রকাযালেয়র  চয়ার ানচয়ার ান  দ েরদ ের  কমরতকমরত  কমচারীকমচারী// িমকেদরিমকেদর  
ওভারটাইমওভারটাইম  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৫২১৫২..২০২০২০২০  ১৬১৬//১০১০//২০২০২০২০    

১১০০  গাপালগগাপালগ   বাসবাস  িডেপািডেপা  উে াধনউে াধন//কায মকায ম  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৫৮১৫৮..২০২০  ৩১৩১//০৮০৮//২০২০    

১১১১  TThhee  DDaaiillyy  SSttaarr  পি কারপি কার  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৬৫১৬৫..২১২১  ২১২১//০৩০৩//২১২১    

১২১২  িবআর িসিবআর িস’’রর  িশ ািশ া  সহায়তাসহায়তা  তহিবলতহিবল  নীিতমালানীিতমালা  ২০২১২০২১  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৬৫১৬৫..২১২১      

১৩১৩  দ তাদ তা  ায়নায়ন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৬৭১৬৭..২১২১      

১৪১৪  কমপিরিধকমপিরিধ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৬৯১৬৯..২১২১      

১৫১৫  িবিবধিবিবধ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭০১৭০..২১২১      

১৬১৬  কািশতকািশত  িব িিব ি ’’রর  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ((১১মম  খখ //অংশঅংশ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭১১৭১..২১২১  ১৬১৬//০৮০৮//২০২১২০২১    

১৭১৭  কািশতকািশত  িব িিব ি ’’রর  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ((২২য়য়  খখ //অংশঅংশ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭২১৭২..২১২১  ১৭১৭//০৮০৮//২০২১২০২১    

১৮১৮  কািশতকািশত  িব িিব ি ’’রর  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ((৩৩য়য়  খখ //অংশঅংশ--৩৩))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৪১৭৪..২১২১  ০৯০৯//০৯০৯//২০২১২০২১    

১৯১৯  িডসিডস  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৫১৭৫..২১২১      

২০২০  পিরচালনাপিরচালনা  পষেদরপষেদর  িবষেয়িবষেয়  ম ণালেয়রম ণালেয়র  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৭১৭৭..২১২১      

২১২১  কারণকারণ  দশােনাদশােনা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৭১৭৭..২১২১  ২৩২৩//০৯০৯//২০২১২০২১    

২২২২  সৗজসৗজ   িডসেিডসে //িব াপনিব াপন  ((অংশঅংশ--৪৪))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৮১১৮১..২২২২  ১১১১//০৫০৫//২০২২২০২২    

২৩২৩  মণমণ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৮২১৮২..২২২২  ১৭১৭//০৫০৫//২০২২২০২২    

২৪২৪  িবআর িসিবআর িস  িশ ািশ া  তহিবলতহিবল  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৮৩১৮৩..২২২২      

২৫২৫  অিডটঅিডট  আপি রআপি র  জবাবজবাব  সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৮৪১৮৪..২২২২  ০৯০৯//০৬০৬//২০২২২০২২      

২৬২৬  কািশতকািশত  িব িিব ি ’’রর  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   নিথনিথ  ((অংশঅংশ--৪৪))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..০০০০..১৭৫১৭৫..২০২১২০২১  ২৮২৮//০৬০৬//২০২২২০২২    

২৭২৭  িবআর িসিবআর িস’’রর  মাি িমিডয়ামাি িমিডয়া//িব াপনিব াপন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০২০০২..৩২৩২..১৮৮১৮৮..২০২২২০২২  ২০২০//১০১০//২০২২২০২২    

২৮ িরট িপ শন নং -৪৯১০/২০২০ মা বগম অিডটর –বনাম চয়ার ান 
িবআর িস (গং) 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৫.২০ ২৪/০৯/২০  

২৯ িরট িপ শন নং-২০৬/২০২০ তাসিমন আ ার িডনা, এ াডেভােকট ি ম কাট-
বনাম- চয়ার ান িবআর িস ০৭ নং িববাদী। 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০১৭.২০ ৩০/০৯/২০  

৩০ িরট িপ শন নং-৬৭২৬/২০২০ আয়শা বগম-বনাম-বাংলােদশ সড়ক পিরবহন 
কেপােরশন। 

৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২১.২০ ১৪/১২/২০২০  

৩১ তদ  সং া  নিথ।   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.১৬.০০৭.২১ ২১/০৬/২১  
৩২ িবআর িস ধান কাযালেয়র আইন ও লা  শাখার  কি উটােরর নার 

কািলর েয়র  নিথ।   
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৭.০০৮.২১ ২১/০৬/২১  

৩৩ মিতিঝল বাস িডেপার তদ  সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.১৬.০১৬.২১ ১৯/০৮/২১  
৩৪ িবআর িসর িশ ন সং া  নিথ।  ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৫.০১৮.২১ ০৭/১০/২১  
৩৫ শাসন িবভােগর ৩য় তলায় সং ার লক কােজর সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৬.০১৩.২২ ১৩/০৬/২২  
৩৬ িবএলএ মামলা নং-৯৪৩/২০২২ জনাব মাঃ ইিলয়াস শখ বনাম চয়ার ান 

িবআর িস।     
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২২.২২  ২/০৮/২২  

৩৭ িবএলএ মামলা নং-৭৩৩৬/২০২২ জনাব মাঃ ইকবাল হােসন বনাম 
চয়ার ান িবআর িস।     

 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৩.২২ 

 ২/০৮/২২  

৩৮ ধানম ী কাযালেয়র ত  সং া  নিথ   ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.১৬.০২৯.২২ ১২/১০/২২  
৩৯ ত  অিধকার আইন-২০০৯ এর আেলােক ত  দান সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.১৬.০৩১.২২ ২৫/১০/২২  
৪০ িবআর িস গণ নানী ও অংশীজন সভা সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৬.০০১.২০ ১২/১/২০  
৪১ িবআর িস জাতীয় াচার এর মাণক সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৩.০০২.২০ ১২/১/২০  
৪২ তদ  কমকতােদর তািগদপ  সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০০৭.২০ ১০/২/২১  
৪৩ িনবাচনী ইশেতহার সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০৯.০০৮.২০ ১৮/২/২০  



চলমান াঃ চলমান াঃ ৪৪৭৭  

= = ৪৪৭৭  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৪৪ আইন উপেদ া াির ার জনাব মির ামান এর িবল নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.০২.০০২.১৬ ২৮/১/১৬  
৪৫ মিতিঝল বাস িডেপার ঢাকা মে া-ব-১১-৫৪৩৯ নং বাস ঘটনা স িকত নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.৩৩.০৩৮.১৬ ৮/১১/১৬  
৪৬ চ াম বাস িডেপার ঢাকা মে া-ব-১১-৬২২৪, ৬১৯২,৫৯৮০,৫৯৯১ ও ০৩৫২ 

বােস অি  সংেযাগ সং া  নিথ। 
৩৫.০৪.০০০০.০০৯.৩৩.০৩৯.১৬ ২০/১১/১৬  

৪৭ জনাব মাঃ মিফজ উি ন ািফক অিফসার এর িবভাগীয় মামলা সং া  নিথ। ৩৫.০৪.০০০০.০০৯.২৭.০৪৫.১৬ ২৮/১২/১৬  
৪৮ মহান িবজয় িদবস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০০৯.০৪.০২৮.১৯  ১৯ /১২/২০১৯   
৪৯ চাজ হ া ার নিথ (অংশ-5) 00.04.0000.011.১৯.237.12 23/02/2012  
৫০ কমকতা ও কমচারীেদর বদলী সং া  নিথ 00.04.0000.011.১৯.238.12 19/03/2012  
৫১ শাসন িবভাগ পােসােনল শাখার িনেয়াগ কিম র সদ েদর স ানী ভাতা ও 

আ ায়ন বাবদ অি ম সম েয়র নিথ 
35.04.0000.011.০১.246.12 4/10/2012  

৫২ শাসন িবভােগর পােসােনল শাখার জ  ন ন কি উটার য় সং া  নিথ 35.04.0000.011.৩০.248.12 18/11/2012  
৫৩ িশ ণ সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৫.249.12 10/12/2012  
৫৪ িবআর িসর অভ িরন িশ ণ সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৫.250.12 31/12/2012  
৫৫ িহসাব িবভােগর কমকতা ও কমচারীেদর বদলী সং া  নিথ 35.04.0000.011.১১.253.13 10/3/2013  
৫৬ কািরগির িবভােগর কমকতা ও কমচারীেদর বদলী সং া  নিথ 35.04.0000.011.১৯.254.13 10/3/2013  
৫৭ অপােরশন িবভােগর কমকতা কমচারী ও িমকেদর বদলী (অংশ-২) সং া  নিথ 35.04.0000.011.২০.255.13 10/3/2013  
৫৮ কািরগর ( মকািনকস) পদ জন সং া  নিথ 35.04.0000.011.১৫.258.13 9/5/2013  
৫৯ িবিপএ িস- ত অ ে য় িনয়ািদ িশ ণ কাস সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৫.264.13 30/05/2013  
৬০ হরতাল স িকত নিথ 35.04.0000.011.00.265.13 30/05/2013  
৬১ িবআর িসর িমক/কমচারীেদর পাষাক সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.267.13 2/6/2013  
৬২ শাসন িবভােগর কমকতা ও কমচারীেদর বদলী সং া  নিথ 35.04.0000.011.00.270.13 1/7/2013  
৬৩ শাসন িবভাগ পােসােনল শাখার িনেয়াগ কিম র সদ েদর স ািন ভাতা ও 

আ ায়ন বাবদ অি ম সম য় সং া  নিথ 
35.04.0000.011.০১.271.13 2/7/2013  

৬৪ িবআর িসেত অভ রীন িশ েণর য় সং া  নিথ 35.04.0000.011.২৫.275.13 31/07/2013  
৬৫ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, অবসর া  সহকারী ািফক অিফসার 35.04.0000.011.৩২.286.13 11/12/2013  
৬৬ ই রাজ চাকমা, ড  জনােরল ােনজার ( টকঃ) 35.04.0000.011.৩২.287.13 11/12/2013  
৬৭ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম, ড  ােনজার (অপাঃ) 35.04.0000.011.৩২.288.13 11/12/2013  
৬৮ জনাব মাঃ গালাম শাহ নওয়াজ, অবসর া  উপ-সহকারী েকৗশলী 35.04.0000.011.৩২.289.13 11/12/2013  
৬৯ জনাব মিত র রহমান, া ন ািফক অিফসার 35.04.0000.011.৩২.290.13 12/12/2013  
৭০ মাঃ ল ইসলাম, াভািবক অবসর া , সহকারী ািফক অিফসার 35.04.0000.011.৩২.291.13 15/12/2013  
৭১ মাঃ শাহজাহান আলী, া ন িসিনয়র ই া র 35.04.0000.011.৩২.292.13 18/12/2013  
৭২ ত মাঃ মক ল হােসন, া ন ােনজার (অপাঃ) 35.04.0000.011.৩২.294.13 19/12/2013  
৭৩ মাঃ র আলী, শাসিনক কমকতা 35.04.0000.011.৩২.295.13 2/1/2014  
৭৪ আঃ ওয়া দ সরকার, চালক/১৫৩৫ 35.04.0000.011.৩২.296.14 7/1/2014  
৭৫ এম এ গিণ ঢালী, শসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩১৯.১৪ ১৩/০১/২০১৪  

৭৬ মাঃ হা ণ অর রিশদ, শসিনক কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩২০.১৪ ১৩/০১/২০১৪  

৭৭ কামাল উি ন, অিফস সহঃ কাম কি উটার অপােরটর ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩০.১৪ ১৪/০১/২০১৪  

৭৮ আ ল জ ার খান, সহকারী সিচব ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩১.১৪ ২০/০১/২০১৪  

৭৯ মর ম আশরাফ আলী খান, া  িডিজএম( ািনং) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩২.১৪ ২১/০১/২০১৪  

৮০ পেদা িত সং া  কিম র সদ েদর স ািন ভাতা ও আ ায়ন বাবদ য় সং া    ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩৪.১৪ ০৪/০২/২০১৪  

৮১ পেদা িত সং া  কিম র সদ েদর স ািন ভাতা ও আ ায়ন বাবদ য় সং া    ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০১.৩৩৪.১৪ (অংশ-১) ২৩/০২/২০১৪  

৮২ পেদা িত সং া  কিম র সদ েদর স ািন ভাতা ও আ ায়ন বাবদ য় সং া     ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০১.৩৩৪.১৪ (অংশ-২) ২৬/০২/২০১৪  

৮৩ পেদা িত সং া  কিম র সদ েদর স ািন ভাতা ও আ ায়ন বাবদ য় সং া     ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০১.৩৩৪.১৪ অংশ-৩) ১১/০৩/২০২০  

৮৪ মাঃ ল ইসলাম, এমএলএসএস ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৩৫.১৪ ০৪/০২/২০১৪  

৮৫ শাসন িবভােগর পােসােনল শাখার কি উটােরর কািল য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩০.৩৩৬.১৪ ০৫/০২/২০১৪  

৮৬ িবআর িস’র কমকতা, কমচারী ও িমকেদর বদলীর নীিতমালা ণয়ন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৯.৩৩৭.১৪ ০৯/০২/২০১৪  

৮৭ মাঃ মিজ র রহমান, সহকারী সিচব ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪০.১৪ ১৬/০২/২০১৪  



চলমান চলমান াঃ াঃ ৪৮৪৮  

= = ৪৮৪৮  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৮৮ মাঃ আ ল হােসন খান, িডিজএম (পােচজ) অবসর া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪১.১৪ ১৬/০২/২০১৪  

৮৯ মাঃ হািবব উ াহ বাহার, া ন ভারঃ িডিজএম ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪২.১৪ ১৮/০২/২০১৪  

৯০ জনাব মাঃ আিত র রহমান, িশ ক ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৪৫.১৪ ২৩/০২/২০১৪  

৯১ মাঃ আ ল মা ান, িপআরএল ভাগরত ােনজার (অিডট) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫২.১৪ ২৭/০২/২০১৪  

৯২ মাঃ আ স সালাম, ােনজার (অপাঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৫.১৪ ৬/০৩/২০১৪  

৯৩ জনাব হািব র রহমান, া ন াক হলপার ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৫৮.১৪ ৬/০৩/২০১৪  

৯৪ ম. নাজ ল আলম, ভার িডিজএম (অপাঃ) া ন ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬৬.১৪ ১৫/০৪/২০১৪  

৯৫ ড. ( েকৗশলী, এস. এম সােলহ উি ন া ন পিরচালক (কািরগির) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৬৮.১৪ ০৭/০৫/২০১৪  

৯৬ মাঃ মাজা ফর আলী, সহকারী পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৭৫.১৪ ২৮/০৫/২০১৪  

৯৭ িসে ম এনািলে র পদ জন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৩৮৩.১৪ ০২/০৬/২০১৪  

৯৮ মাঃ সােলমান ধানীয়া, সহঃ পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০১.১৪ ০৯/০৭/২০১৪  

৯৯ মাঃ মাফা ল হােসন, সহকারী পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০২.১৪ ০৯/০৭/২০১৪  

১০০ এসএম মা ফা, সহঃ পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৩.১৪ ০৯/০৭/২০১৪  

১০১ এ এম আ ল লিতফ, সহঃ পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৬.১৪ ২২/০৭/২০১৪  

১০২ িমনারা বগম, সহকারী পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৭.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  

১০৩ আ ল রব বপারী, সহঃ স ি  কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৮.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  

১০৪ মাঃ রািগব আহসান, সহঃ পিরযান কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪০৯.১৪ ২৩/০৭/২০১৪  

১০৫ িবআর িসেত িজএম (অপাঃ)  এবং িডিজএম ( াক) পদ ই  জন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪২২.১৪ ১৫/০৯/২০১৪  

১০৬ মাঃ ইয়া ব হােসন, িশ ক  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪২৫.১৪ ১৫/১০/২০১৪  

১০৭ জনাব মাঃ ল আিমন, সহঃ িহসাবর ণ কমকতা ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৩৩.১৫ ২০/০১/২০১৫  

১০৮ মাঃ আজাহার আলী, ােনজার (অপাঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৪৪০.১৫ ০৫/০৩/২০১৫  

১০৯ াবেলট িপিস বহার ও িসমকাড বহার সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০০.৪৪৬.১৫ ২৮/০৭/২০১৫  

১১০ অপােরশন িবভােগর কায ম ুভােব পিরচালনার লে  লাকবল পদায়ন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৯.৪৫২.১৫ ০১/১০/২০১৫  

১১১ টিলেফান সট য় সং া   ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩০.৪৫৪.১৫ ১৪/১০/২০১৫  

১১২ অপােরটর (চালক) ড- িস এর ন ন পদ জন সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৫.৪৫৬.১৫ ০৩/১১/২০১৫  

১১৩ অ াহিত সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৪৮.৪৮৮.১৭ ০৪/০৫/২০১৭  

১১৪ জাতীয় পাবিলক সািভস িদবস উদযাপন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৩.৪৯২.১৭ ২০/০৭/২০১৭  

১১৫ িনেয়াগ কায ম হেণর জ  অি ম হণ ও সম য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০১.৪৯৩.১৭ ৩০/০৭/২০১৭  

১১৬ িবিভ  িদবস উদযাপন সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২৩.৪৯৪.১৭ ০১/০৮/২০১৭  

১১৭ মালামাল/আসবাবপ  য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৬.৪৯৮.১৭ অংশ-১ ১৯/১০/২০১৭  

১১৮ িনেয়াগ কিম র সদ েদর স ানী ভাতা, আ ায়ন এবং সম য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০২.৫০৮.১৮ ১৬/০৭/২০১৮  

১১৯ সাত  ক াটাগিরর ২৪  পেদর কিম র সদ েদর স ানী ভাতা ও অ া  য় 
সং া  নিথ 

৩৫.০৪.০০০০.০১১.০২.৫১১.১৮ ০৬/০৮/২০১৮  

১২০ শাসন িবভােগর পােসােনল শাখার ম মরামত সং া  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৩৩.১৯ ২৩/০৭/২০১৯  

১২১ অিফস আেদশ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৫১.৫৩৬.১৯ ০৯/০৯/২০১৯  

১২২ পেদা িত া  কািরগরেদর যাগদানপ  সংর ণ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৫০.২০ ২০/০৮/২০২০  

১২৩  আউট সািসং এর মা েম আই  িবেশষ  ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.৫৫৬.২১ ১১/০২/২০২১  

১২৪  CSR ফা  নেম SND সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.৫৬৩.২১ ১৪/০৪/২০২১  

১২৫  িবআর িস'র বািষক কম স া ন ি  (APA) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৩.৫৮১.২১ ০৯/০৯/২০২১  

১২৬  পনশন/PRL ৩৫.০৪.০০০০.০১১.১৩.৫৮২.২১ 6/10/2021  

১২৭  িনেয়াগ ও পেদা িত কিম র অি ম হন ও সম য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০২.০০১.২২ ২৮/৬/২০২২  

১২৮  িনেয়াগ ও পেদা িত কিম র অি ম হন ও সম য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.০২.০০২.২২ ২৮/৬/২০২২  

১২৯  ধান কাযালেয়র  পদ রেনর ত ািদ সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.২২.০০১.২২ ০৬/৭/২০২২  

১৩০  জনাব মাঃ শাম ল হক, ক াঃ/িব (অবঃ) ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩২.০১৯.২২ ০৮/৯/২০২২  

১৩১  আইিড কাড সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১১.৩০.০২০.২২ ২৭/০৯/২০২২  
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ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

১৩২১৩২  এিডিপ নিথ এিডিপ নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..২২৯২২৯..১৮১৮      

১৩৩১৩৩  ম েময়াদী বােজট কাঠােমা ম েময়াদী বােজট কাঠােমা সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৩৯৯৩৯৯..১৮ ১৮       

১৩৪১৩৪  বদলী ও অ াহিত আেদশ সং া  নিথ বদলী ও অ াহিত আেদশ সং া  নিথ   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭৬৪৭৬..১১১১      

১৩৫১৩৫  ািনং িবভােগর টিলেফান সং া  নিথািনং িবভােগর টিলেফান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭৯৪৭৯..১২১২      

১৩৬১৩৬  কমকতা কমচারীেদর িশ ণকমকতা কমচারীেদর িশ ণ//মেনানয়ন সং া  নিথমেনানয়ন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮৭৪৮৭..১৩১৩      

১৩৭১৩৭  OOppeenn  TTeennddeerriinngg  MMeetthhoodd  ((FFrraammeewwoorrkk))  এর মা েমএর মা েম  
ক ীয়ভােব য াংশ য় সং াক ীয়ভােব য াংশ য় সং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫০২৫০২..১৫ ১৫       

১৩৮১৩৮  ইেনােভশন ম গঠন সং া  নিথইেনােভশন ম গঠন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫১৩৫১৩..১৭১৭      

১৩৯১৩৯  সম য় সভা সং া  নিথসম য় সভা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..১৮৩১৮৩..১৮১৮      

১৪০১৪০   িতেবদন সং া  নিথ িতেবদন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫৩১৫৩১..২০২০      

১৪১১৪১  ভারী যানবাহন চালক তরীর লে  িশ ণ দানভারী যানবাহন চালক তরীর লে  িশ ণ দান  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৫২৩৫২৩..১৮১৮      

১৪২১৪২  িসিপিসিপ  ফাফা ,,  যৗথবীমাযৗথবীমা,,  ক াণ তহিবলক াণ তহিবল  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০০৩০০৩..১০১০  ২০১০২০১০    

১৪৩১৪৩  অিফসঅিফস  হািজরাহািজরা  ওও  লালা  নিথনিথ  ((হািজরাহািজরা  িববরণীিববরণী))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০০৪০০৪..১২১২  ২০১২২০১২    

১৪৪১৪৪  সরকারীসরকারী  আেদশআেদশ// াপনাপন//িব িিব ি ''র প ািদ সংর ণর প ািদ সংর ণ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০০৫০০৫..২০২০  ২০২০২০২০    

১৪৫১৪৫  বাংলাবাংলা  ভাষারভাষার  েয়াগেয়াগ  ওও  চলনচলন  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০০৭০০৭..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৪৬১৪৬  র ারর ার// শংসাশংসা  নিথনিথ  
RREEWWAARRDD  RROOLLLL  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০০৯০০৯..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৪৭১৪৭  দ েররদ েরর  আসবাবপআসবাবপ //য পািতয পািত// পাষাকপাষাক  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১১০১১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৪৮১৪৮  দ রদ র  টিলেফানটিলেফান  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১২০১২..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

১৪৯১৪৯  আয়করআয়কর//স িস ি   ঘাষনাঘাষনা  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১৩০১৩..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৫০১৫০  টকিনক ালটকিনক াল  াফাফ  িনেয়াগিনেয়াগ  সং াসং া   নীিতমালানীিতমালা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১৫০১৫..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৫১১৫১  টকিনক াল অিফসার বদলী ও অ াহিতটকিনক াল অিফসার বদলী ও অ াহিত  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১৯০১৯..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

১৫২১৫২  দ রদ র  কমচারীকমচারী  িনেয়াগিনেয়াগ  ওও  বদলীবদলী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২০০২০..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

১৫৩১৫৩  টকিনক ালটকিনক াল  াফাফ  িনেয়াগিনেয়াগ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২১০২১..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

১৫৪১৫৪  টকিনক ালটকিনক াল  িবভােগরিবভােগর  ােফরােফর  দািয়দািয়   ওও  কতকত   ব নব ন  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২২০২২..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৫৫১৫৫  সং ারসং ার  উ তনউ তন  কমকতােদরকমকতােদর  সফরসফর  চীচী  ইত ািদইত ািদ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৪০২৪..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

১৫৬১৫৬  টকিনক ালটকিনক াল  িবভােগরিবভােগর  মািসকমািসক//সামিয়কসামিয়ক  অ গিতঅ গিত  িতেবদিতেবদনন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৫০২৫..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৫৭১৫৭  চাজচাজ//হ া রহ া র//চাজচাজ  ভাতাভাতা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৬০২৬..১২১২  ২০১২২০১২    

১৫৮১৫৮  টকিনক ালটকিনক াল  িবভােগরিবভােগর  িরিভউিরিভউ  সভারসভার  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০২৮০২৮..০৪০৪  ২০০৪২০০৪    

১৫৯১৫৯  বািষকবািষক//িবেশষিবেশষ  গাপনগাপন  িতেবদনিতেবদন  ((এিসআরএিসআর))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩২০৩২..০৮০৮  ২০০৮২০০৮    

১৬০১৬০  নানা  অবেজকশনঅবেজকশন  সা িফেকটসা িফেকট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩৪০৩৪..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬১১৬১  কমেপনেসসনকমেপনেসসন//ইনেডমিনইনেডমিন   তহবীলতহবীল  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩৬০৩৬..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬২১৬২  কা রতকা রত  ি েযা ােদরি েযা ােদর  িবধািবধা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩৮০৩৮..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬৩১৬৩  সং ারসং ার  মালামালমালামাল// রকডরকড  পপ   হারােনাহারােনা//  িরির  সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩৯০৩৯..৯২৯২  ১৯৯২১৯৯২    

১৬৪১৬৪  টকিনক ালটকিনক াল  উউ   িশি তিশি ত  জনজন  শি রশি র  চািহদাচািহদা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪০০৪০..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬৫১৬৫  জাপানীজাপানী  িবেশষ েদরিবেশষ েদর  সােথসােথ  যাগােযাগযাগােযাগ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪২০৪২..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬৬১৬৬  খলা লাখলা লা  িবষয়কিবষয়ক  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪৫০৪৫..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬৭১৬৭  কমকতাকমকতা, , কমচারী ও কমচারী ও িমকেদর পেদা িত নিথিমকেদর পেদা িত নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৪৮০৪৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

১৬৮১৬৮  দ রদ র  কমচারীকমচারী  পেদা িতপেদা িত  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫০০৫০..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৬৯১৬৯  গািড়র কােলা ধায়া ও পিরেবশ ষণ সং া  নিথগািড়র কােলা ধায়া ও পিরেবশ ষণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫১০৫১..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

১৭০১৭০  বিহরাগতবিহরাগত  িশ াণাথ েদরিশ াণাথ েদর  সং াসং ায়য়  িশ ণিশ ণ  ও ওিরেয়েট শন া ামও ওিরেয়েট শন া াম  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫৩০৫৩..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

১৭১১৭১  সরকারীসরকারী  ায় শািসতায় শািসত  দ েরদ ের  টকিনক ালটকিনক াল  অিফসাসঅিফসাস  মেনানয়মেনানয়ণণ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫৬০৫৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

১৭২১৭২  মম  উৎপাদনশীলতাউৎপাদনশীলতা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৫৭০৫৭..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৭৩১৭৩  টাটাটাটা  বাসবাস  িনংিনং  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৬১০৬১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৭৪১৭৪  কমচারী বদলী নিথকমচারী বদলী নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৬২০৬২..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

১৭৫১৭৫  িবিভিবিভ   ইউিনেটইউিনেট  টকিনক ালটকিনক াল  াফেদরাফেদর  িব েিব ে   ব াব া  হনহন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৬৩০৬৩..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৭৬১৭৬  টকিনক ালটকিনক াল  িবভােগরিবভােগর  অ াঅ া   সকলসকল  পেদরপেদর  েডশনেডশন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৬৯০৬৯..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৭৭১৭৭  সং ায়সং ায়  রাি কালীনরাি কালীন  িশ  িশ  টট  বতণবতণ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭০০৭০..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৫০০  
= = ৫৫০০  ==  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

১৭৮১৭৮  সং ারসং ার  বনেভাজনবনেভাজন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭১০৭১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৭৯১৭৯  িবিবধিবিবধ  প ািদ সংর ণপ ািদ সংর ণ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭২০৭২..২০২০  ২০২০২০২০    

১৮০১৮০  মা ারমা ার  ফাইলফাইল  ((প ািদ সংর ণপ ািদ সংর ণ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭৩০৭৩..২০২০  ২০২০২০২০    

১৮১১৮১  অবসর সং া  পে র কিপ সংর ণ নিথঅবসর সং া  পে র কিপ সংর ণ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭৪০৭৪..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮২১৮২  দিনকদিনক  ম রীম রী  িভি েতিভি েত  িমকিমক  িনেয়াগিনেয়াগ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭৫০৭৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

১৮৩১৮৩  চয়ার ানচয়ার ান  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  সাধারণসাধারণ  সভাসভা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৭৬০৭৬..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮৪১৮৪  াফাফ  কায়াটারকায়াটার  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮০০৮০..৮৭৮৭  ১৯৮৭১৯৮৭    

১৮৫১৮৫  সং ায়সং ায়  কা রতকা রত  কমচারীকমচারী// মকািনকসমকািনকস  ডড  টট   সংেগসংেগ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮১০৮১..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮৬১৮৬  জাতীয়জাতীয়  সংসদসংসদ  হেতহেত  আগতআগত  পে রপে র  কা করীকা করী  স ক য়স ক য়  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮২০৮২..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮৭১৮৭  বাংলােদশবাংলােদশ  া াডা াড  ইনি উশনইনি উশন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৪০৮৪..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮৮১৮৮  জাতীয়জাতীয়    ওও  রর  িশিশ   স ক য়স ক য়  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৫০৮৫..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৮৯১৮৯  BBRRIITTIISSHH  CCoouunncciill’’ss  OOffffeerr  iinn  CCoouunnttrryy  TTrraaiinniinngg    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৬০৮৬..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৯০১৯০  ারার  িকপারিকপার  ওও  সহকারীসহকারী  ারার  িকপারিকপার  বদলীরবদলীর  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৭০৮৭..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

৯১৯১  জবজব  সহকারীসহকারী  বদলীরবদলীর  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৮০৮৮..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৯২১৯২  কি উটারকি উটার  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৮৯০৮৯..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

১৯৩১৯৩  বিহঃবিহঃ  বাংলােদশবাংলােদশ    কাটােনাকাটােনা  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৯১০৯১..৯১৯১  ১৯৯১১৯৯১    

১৯৪১৯৪  অিফসাসঅিফসাস  এেসািসেয়শনএেসািসেয়শন  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৯২০৯২..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৯৫১৯৫  বানাসবানাস  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৯৭০৯৭..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

১৯৬১৯৬  িশ ািশ া  উপকরণউপকরণ  বাডবাড  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৯৮০৯৮..৯৮৯৮  ১৯৯৮১৯৯৮    

১৯৭১৯৭  িবেশষিবেশষ  বিধতবিধত  বতেনরবতেনর  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৯৯০৯৯..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

১৯৮১৯৮  তজগ ওতজগ ও  ক ীয়ক ীয়  ওয়াকসেপরওয়াকসেপর  উৎপাদনউৎপাদন//িরেপাট নিথিরেপাট নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১১৮১১৮..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

১৯৯১৯৯  ভলেভাভলেভা  বাসবাস  বিডবিড  িনমাণিনমাণ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৩৫১৩৫..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

২০০২০০  ঘটনায়ঘটনায়  িতিত   গাড়ীগাড়ী  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৩৯১৩৯..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২০১২০১  হরতােলহরতােল  িতিত   গাড়ীগাড়ী  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৪০১৪০..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২০২২০২  AAllllooccaattiioonn  &&  TTrraannssffeerrrreedd  ooff  VVeehhiicclleess    
((বাসবাস  ওও  কাচকাচ  এবংএবং  ানা রানা র  নিথনিথ))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৪১১৪১..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২০৩২০৩  PPrrooccuurreemmeenntt  ooff  ttyyrree  (( িকউরেমিকউরেম   অফঅফ  টায়ারটায়ার))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৪২১৪২..০৩০৩  ২০০৩২০০৩    

২০৪২০৪  বােসবােস  া িতকা িতক  াসাস  ((CCNNGG))  বহারবহার  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৬০১৬০..০৮০৮  ২০০৮২০০৮    

২০৫২০৫  TTyyrree  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrtt  ooff  BBRRTTCC  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৬৪১৬৪..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২০৬২০৬  OObbssoolleettee  ssppaarree  ppaarrttss  ((অব েলটঅব েলট))      ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..১৬৬১৬৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২০৭২০৭  অি ম হণ ও সম য় নিথঅি ম হণ ও সম য় নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..২৬৬২৬৬..০৮০৮  ২০০৮২০০৮    

২০৮২০৮  ন িতন িত  ওও  ং লাং লা  জিনতজিনত  কইেসরকইেসর  িববরণিববরণ  সং াসং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৩৮৩৩৮..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২০৯২০৯  ারার  িকপারিকপার//সহকারীসহকারী  ারার  িকপারিকপার  এরএর  পেদা িতপেদা িত  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৪২৩৪২..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২১০২১০  টকিনক ালটকিনক াল  িবভােগিবভােগ  ((বাসবাস// াকাক))  জনশিজনশি   চািহদাচািহদা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৫১৩৫১..৯৩৯৩  ১৯৯৩১৯৯৩    

২১১২১১  ি তলি তল  বাসবাস  ভারী মরামত সং া  নিথভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৭৯৩৭৯..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

২১২২১২  শনারীশনারী// য়নয়ন  য়য়  চািহদাচািহদা  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৮০৩৮০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২১৩২১৩  ইমেইমে   ফাফা   ((িজিজ,,এমএম  (( টকটক))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৩৯৫৩৯৫..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২১৪২১৪  চয়ার ানচয়ার ান  মেহাদয়মেহাদয়  ক কক ক  িরতিরত  পপ   ওও  তারতার  জবাবজবাব  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪০০৪০০..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২১৫২১৫  সমীসমী  ওও  পারপার  িডলািডলা   চয়ারচয়ার  কাচকাচ  তীরতীর  িবিভিবিভ   তত   সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪১১৪১১..৯৫৯৫  ১৯৯৫১৯৯৫    

২১৬২১৬  ইিডশইিডশ  মটরসমটরস  িলঃিলঃ  ভলেভা ি তল বাস সং হ নিথভলেভা ি তল বাস সং হ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪১৩৪১৩..৯৫৯৫  ১৯৯৫১৯৯৫    

২১৭২১৭  ১০০১০০    সিমসিম  চয়ারচয়ার  কাচকাচ  িনমাণিনমাণ  কক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪১৫৪১৫..৯৫৯৫  ১৯৯৫১৯৯৫    

২১৮২১৮  পারপার  িডলািডলা   চয়ারচয়ার  কাচকাচ  পিরদশনপিরদশন  ওও  লীজলীজ  স ক য়স ক য়  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৩৬৪৩৬..৯৬৯৬  ১৯৯৬১৯৯৬    

২১৯২১৯  ভারতভারত  থেকথেক  ২০০২০০    ি তলি তল  বাসবাস  সং হসং হ  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৩৮৪৩৮..০১০১  ২০০১২০০১    

২২০২২০  কি উটারকি উটার  সং হসং হ  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৪৪৪৪৪..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

২২১২২১  স নস ন  িহনােতিহনােত  পা িরতপা িরত  ২০২০   পারপার  িডলািডলা   চয়ারচয়ার  কােচরকােচর  বতমানবতমান  সািবকসািবক  
অব াঅব া  সং াসং া   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৪৮৪৪৮..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

২২২২২২  িবিভিবিভ   েটেট  বািহেররবািহেরর  পাটপাট   ক কক ক  গাড়ীগাড়ী  ইজারাইজারা  সং াসং া   আেবদনআেবদন  সঁেসঁে   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৪৯৪৪৯..৯৯৯৯  ১৯৯৯১৯৯৯    

২২৩২২৩  িনংিনং  ইনি উটইনি উট,,  তজগ ওতজগ ও    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৫৬৪৫৬..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫১৫১  

= = ৫১৫১  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

২২৪২২৪  AADDBB  TTAA  33229977--  BBAANN  PPrroojjeecctt  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৬২৪৬২..০১০১  ২০০১২০০১    

২২৫২২৫  ““ভলেভাভলেভা  বাসবাস  সােপাটসােপাট  েজেজ ””  ােনজেমােনজেম   এডভাইজারীএডভাইজারী  িনংিনং  এএ   সােপাটসােপাট  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৬৯৪৬৯..০১০১  ২০০১২০০১    

২২৬২২৬  িবিভিবিভ   ইউিনেটরইউিনেটর  মা েমমা েম  লীেজলীেজ  পিরচািলতপিরচািলত  বাস েলারবাস েলার  ইনেভিইনেভি   কেরকের  য়য়-- িতিত  
রণরণ  সং াসং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৩৪৯৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২২৭২২৭  রাতনরাতন  াকেকাকেক  বােসবােস  পা রপা র  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৪৯৯৪৯৯..০৪০৪  ২০০৪২০০৪    

২২৮২২৮  িবআর িস এ া ুেল  সািভস পিরচালনা ও পা রিবআর িস এ া ুেল  সািভস পিরচালনা ও পা র// মরামত সং া  নিথমরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫১৩৫১৩..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২২৯২২৯  িবিভ  পি কায় কািশত পপার িবিভ  পি কায় কািশত পপার কা ং সংর ণ সং া  নিথকা ং সংর ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫১৭৫১৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৩০২৩০  িবআর িস িশ ণ কিবআর িস িশ ণ কে  ওেয়ি ং ে  ওেয়ি ং ((আক ও াসআক ও াস)) কাস চা করণ সং াকাস চা করণ সং া নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫১৯৫১৯..০৫০৫  ২০০৫২০০৫    

২৩১২৩১  CCoouurrssee  ooff  PPrrooffeessssiioonnaall  DDiipplloommaa  oonn  AAuuttoommoobbiillee  
TTeecchhnnoollooggyy  &&  PPrrooffeessssiioonnaall  DDiipplloommaa  iinn  DDrriivviinngg    

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২০৫২০..০৬০৬  ২০০৬২০০৬    

২৩২২৩২  াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন ((এনিপওএনিপও) ) িশ  ম ণালয়িশ  ম ণালয়, , ঢাকা এর ঢাকা এর 
সােথ যাগােযাগ নিথসােথ যাগােযাগ নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২৪৫২৪..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৩৩২৩৩  সনদপ  সনদপ  (( া রা র) ) সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫২৫৫২৫..০৭০৭  ২০০৭২০০৭    

২৩৪২৩৪  সনাবািহনী থেক সনাবািহনী থেক BBLLRR//BBEERR  টায়ার সং হ সং া  নিথটায়ার সং হ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৪৫৩৪..০৯০৯  ২০০৯২০০৯    

২৩৫২৩৫  মিতিঝলমিতিঝল  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৫৫৩৫..২০২০  ২০২০২০২০    

২৩৬২৩৬  ক াণ রক াণ র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৬৫৩৬..২০২০  ২০২০২০২০    

২৩৭২৩৭  িমর রিমর র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৭৫৩৭..২০২০  ২০২০২০২০    

২৩৮২৩৮  জায়ারসাহারাজায়ারসাহারা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৮৫৩৮..২০২০  ২০২০২০২০    

২৩৯২৩৯  চ ামচ াম  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৩৯৫৩৯..২০২০  ২০২০২০২০    

২৪০২৪০  িম ািম া  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪০৫৪০..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪১২৪১  ব ড়াব ড়া  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪১৫৪১..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪২২৪২  বিরশালবিরশাল  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪২৫৪২..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৪৩২৪৩  রং ররং র  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪৩৫৪৩..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪৪২৪৪  পাবনাপাবনা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪৪৫৪৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৪৫২৪৫  লনালনা  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪৫৫৪৫..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৪৬২৪৬  িসেলটিসেলট  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪৬৫৪৬..২০২০  ২০২০২০২০    

২৪৭২৪৭  নরিসংদীনরিসংদী  বাসবাস  িডেপারিডেপার  গাড়ীগাড়ী  মরামতমরামত  সং াসং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৪৭৫৪৭..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৪৮২৪৮  চীন থেক আমদানী ত চীন থেক আমদানী ত ১৭৫ ১৭৫ + + ১০০ ১০০  িসএনিজ বাস র ণােব ণ িসএনিজ বাস র ণােব ণ, , মরামত ও মরামত ও 
পিরচালনা সং া  নিথপিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৬০৫৬০..১১১১  ২০১১২০১১    

২৪৯২৪৯  ভারতীয় ডলার ভারতীয় ডলার িডট লাইন এর আওতায় িডট লাইন এর আওতায় ২৯০২৯০  ি তল বাস  ি তল বাস 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৬১৫৬১..১১১১  ২০১১২০১১    

২৫০২৫০  কািরয়া থেক আমদানী ত কািরয়া থেক আমদানী ত ২৫৫২৫৫   ((এিসএিস//নননন--এিসএিস) ) বাস র ণােব ণবাস র ণােব ণ, , মরামত মরামত 
ও পিরচালনা সং া  নিথও পিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৬৫৫৬৫..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২৫১২৫১  কমকতাকমকতা, , কমচারী ও িমকেদর িশ ণ সং া  নিথকমচারী ও িমকেদর িশ ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৬৭৫৬৭..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২৫২২৫২  নারায়ণগ  বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথনারায়ণগ  বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭২৫৭২..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

২৫৩২৫৩  কািরগির িবভােগর িনেয়াগ নিথকািরগির িবভােগর িনেয়াগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৩৫৭৩..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৪২৫৪  সানা র বাস িডেপার গািড় মরামত সানা র বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৪৫৭৪..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৫২৫৫  ভারতীয় ডলার িডেটর আওতায় ভারতীয় ডলার িডেটর আওতায় ৫০০৫০০   (( চিসসচিসস) ) াক াক 
সং হসং হ//পিরচালনাপিরচালনা// মরামত সং া  নিথমরামত সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৫৫৭৫..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৬২৫৬  ভারতীয় ডলার িডেটর আওতায় ভারতীয় ডলার িডেটর আওতায় ৮৮৮৮  একতলা এিস বাস   একতলা এিস বাস  
সং হসং হ//পিরচালনাপিরচালনা// মরামত সং া  নিথমরামত সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৬৫৭৬..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৭২৫৭  NN--WWAAVVEE  CCoommppaannyy  BBdd  LLttdd..  এর মা েম এর মা েম IICCTT  FFaarree  SSyysstteemm  
এর আওতায় িবআর িসএর আওতায় িবআর িস''র গািড় পিরচালনা সং া  নিথর গািড় পিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৭৭৫৭৭..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৮২৫৮  SSoofftt  LLooaann  এর মা েম চীন থেক িবআর িসএর মা েম চীন থেক িবআর িস''র জ  বাসর জ  বাস// াক সং হ াক সং হ 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮০৫৮০..১২১২  ২০১২২০১২    

২৫৯২৫৯  ি  িমিডয়াি  িমিডয়া, , ইেল িন  িমিডয়াসহ িবিভ  িত ােন ত  দান সং া  নিথইেল িন  িমিডয়াসহ িবিভ  িত ােন ত  দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৩৫৮৩..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৬০২৬০  িবআর িসিবআর িস''র বাস বহরেক িডিজটালাইেজশন কম চীর অ করণ স িকত নিথর বাস বহরেক িডিজটালাইেজশন কম চীর অ করণ স িকত নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৪৫৮৪..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৬১২৬১  ভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় ভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় ৫০৫০  আ েলেটড বাস  আ েলেটড বাস 
সং হসং হ// মরামতমরামত//পিরচালনা সং া  নিথপিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৬৫৮৬..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫২৫২  
= = ৫২৫২  ==  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

২৬২২৬২  গাজী র বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথগাজী র বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৮৫৮৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৬৩২৬৩  উথলী বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথউথলী বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৮৯৫৮৯..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

২৬৪২৬৪  IICCTT  FFaarree  CCoolllleeccttiioonn  SSyysstteemm  এর আওতায় আ ঃ জলা এিস বাস এর আওতায় আ ঃ জলা এিস বাস 
সািভস পিরচালনা সং া  নিথসািভস পিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯০৫৯০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৬৫২৬৫  িডেপা েলােত িডেপা েলােত ওয়ািশং া  াপন সং া  নিথওয়ািশং া  াপন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯১৫৯১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৬৬২৬৬  জাতীয় াচার বা বায়েন িবআর িসজাতীয় াচার বা বায়েন িবআর িস''র কমপিরক না নয়ণ ও বা বায়ন র কমপিরক না নয়ণ ও বা বায়ন 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯৩৫৯৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৬৭২৬৭  আইিস  িবষয়ক কায ম সং া  নিথআইিস  িবষয়ক কায ম সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯৭৫৯৭..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৬৮২৬৮  ঢাকাঢাকা--িশলংিশলং-- গাহাগাহা --ঢাকা েট পরী া লকভােব বাস সািভস চা  সং া  নিথঢাকা েট পরী া লকভােব বাস সািভস চা  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৫৯৯৫৯৯..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৬৯২৬৯  িডেজল চািলত ভিিডেজল চািলত ভি // নায়া এিস নায়া এিস ((৭৭//৮৮) ) িসেটর মাইে াবাস গণ পিরবহন িহেসেব িসেটর মাইে াবাস গণ পিরবহন িহেসেব 
পিরচালনা সং া  নিথপিরচালনা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬০১৬০১..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৭০২৭০  মাহা দ র বাস িডেপার গাড়ী ভারী মরামত সং া  নিথমাহা দ র বাস িডেপার গাড়ী ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬০২৬০২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৭১২৭১  KKPPII  ((KKeeyy  PPeerrffoorrmmaannccee  IInnddiiccaattoorrss))  িনধারণ সং া  নিথিনধারণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬০৩৬০৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

২৭২২৭২  ত  ও যাগােযাগ িবভাগ ক ক হীত কম চীর আওতায় ওেয়ব পাটাল ত  ও যাগােযাগ িবভাগ ক ক হীত কম চীর আওতায় ওেয়ব পাটাল 
িডিজটাল িডিজটাল সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬০৪৬০৪..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৩২৭৩  কািরগির িবভােগর একািরগির িবভােগর এ//িডএ নিথিডএ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১০৬১০..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৪২৭৪  িবআর িসিবআর িস''র বাস ডি ংর বাস ডি ং-- পইি ংপইি ং, , মরামত ও পির ারমরামত ও পির ার--পির তার ত ািদ পির তার ত ািদ 
সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালেয় রণ সং া  নিথসড়ক পিরবহন ও স  ম ণালেয় রণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৩৬১৩..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৫২৭৫  VVeehhiiccllee  TTrraacckkiinngg  SSyysstteemm  ffoorr  BBRRTTCC  FFlleeeett  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৪৬১৪..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৬২৭৬  ঈদ শাল সািভস সং া  নিথঈদ শাল সািভস সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৫৬১৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৭২৭৭  অেশাক িল া  াগ িমিনবাস মরামত সং া  নিথঅেশাক িল া  াগ িমিনবাস মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৬৬১৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৮২৭৮  ঢাকা াক িডেপার াক ভারী মরামত নিথঢাকা াক িডেপার াক ভারী মরামত নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৮৬১৮..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৭৯২৭৯  ানার ও ফ া  মিশন য় সং া  নিথানার ও ফ া  মিশন য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬১৯৬১৯..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

২৮০২৮০  িদনাজ র বাস িডেপার গাড়ী ভারী মরামত সং া  নিথিদনাজ র বাস িডেপার গাড়ী ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২১৬২১..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮১২৮১  বািষক কমস াদন ি  বািষক কমস াদন ি  ((AAPPAA))  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬২২৬২২..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮২২৮২  িসএনিজ ত যানবাহনস েহ ব ত িসিল ার িরিসএনিজ ত যানবাহনস েহ ব ত িসিল ার ির-- ট করণ সং া  নিথট করণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩১৬৩১..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮৩২৮৩  িডেপা ক ক িবিভ  বেকয়া পিরেশাধ সং া  নিথিডেপা ক ক িবিভ  বেকয়া পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩২৬৩২..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮৪২৮৪  কািরগির জনবল িনেয়াগ সং া  নিথকািরগির জনবল িনেয়াগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩৪৬৩৪..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮৫২৮৫  রািনং মরামত রািনং মরামত ((য াংশয াংশ, , টায়ার ও াটারীটায়ার ও াটারী)/)/র ণােব ণ খােত ছাড়প  দােনর র ণােব ণ খােত ছাড়প  দােনর 
িনিমে  অ েমািদতিনিমে  অ েমািদত//িনধািরত িকেলািমটার সং া  নিথিনধািরত িকেলািমটার সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩৭৬৩৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮৬২৮৬  িদনাজ র বাস িডেপার কািরগরিদনাজ র বাস িডেপার কািরগর--এ এ ((দািয়ে  কািরগির ধানদািয়ে  কািরগির ধান) ) কাজী ব ল কাজী ব ল 
হােসন এর িব ে  বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর মাননীয় ইপ জনাব ইকবা র হােসন এর িব ে  বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর মাননীয় ইপ জনাব ইকবা র 

রিহম ক ক িডও লটার এ বিণত ন িতর অিভেযাগ েলা সেরজিমেন রিহম ক ক িডও লটার এ বিণত ন িতর অিভেযাগ েলা সেরজিমেন 
তদ করণ এবং উ  িডেপার গািড় মতদ করণ এবং উ  িডেপার গািড় মরামত ও র ণােব ণসহ সািবক কমকা  রামত ও র ণােব ণসহ সািবক কমকা  
পিরদশন সং া  িবষেয় িতেবদন দািখল সং া  নিথপিরদশন সং া  িবষেয় িতেবদন দািখল সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩৮৬৩৮..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

২৮৭২৮৭  কািরগির িবভাগ ক ক আহবান ত িবিভ  সভার সদ েদর আ ায়নকািরগির িবভাগ ক ক আহবান ত িবিভ  সভার সদ েদর আ ায়ন, , স ানীভাতা ও স ানীভাতা ও 
এতদসং া  অ া  আ ষি ক কােজর অি ম এতদসং া  অ া  আ ষি ক কােজর অি ম হণ ও সম য় নিথহণ ও সম য় নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৩৯৬৩৯..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২৮৮২৮৮  মহান িবজয় িদবসমহান িবজয় িদবস--২০১৫ ২০১৫ উপলে  সি িলত বািহনীর চকাওয়াজ অ ােন উপলে  সি িলত বািহনীর চকাওয়াজ অ ােন 
িবআর িসিবআর িস''র র ০২০২  াক রণ ও অ া  আ ষি ক ত ািদ সং া  নিথ াক রণ ও অ া  আ ষি ক ত ািদ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৪৩৬৪৩..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

২৮৯২৮৯  গাবতলী বাস িডেপার গািড় গাবতলী বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথমরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৪৪৬৪৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯০২৯০  র ার ািপড পাস সং া  নিথিপড পাস সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৪৬৬৪৬..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯১২৯১  ক াণ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগক াণ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  ময়াদ ি  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৪৬৫৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯২২৯২  ক ীয় িশ ণ ক ীয় িশ ণ ইনি উটইনি উট, , গাজী র এর দিনক ম রী িভি ক িমক গাজী র এর দিনক ম রী িভি ক িমক 
িনেয়াগিনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৫৬৫৫..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৩২৯৩  রং র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগরং র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  ময়াদ ি  সং া  
নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৬৬৫৬..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৪২৯৪  চ াম বাস িডেপার দিনকচ াম বাস িডেপার দিনক  ম রী িভি ক িমক িনেয়াগম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  ময়াদ ি  সং া  
নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৭৬৫৭..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৩৫৩  
= = ৫৩৫৩  ==  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

২৯৫২৯৫  িমর র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিমর র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৮৬৫৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৬২৯৬  চ াম াক িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগচ াম াক িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৫৯৬৫৯..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৭২৯৭  পাবনা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগপাবনা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬০৬৬০..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৮২৯৮  মাহা দ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগমাহা দ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬১৬৬১..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৯৯২৯৯  ব ড়া বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগব ড়া বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬২৬৬২..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০০৩০০  গাজী র বাস গাজী র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৩৬৬৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০১৩০১  িদনাজ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিদনাজ র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৪৬৬৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০২৩০২  লনা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক লনা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৫৬৬৫..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৩৩০৩  সানা র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগসানা র বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৬৬৬৬..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৪৩০৪  নরিসংদী বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগনরিসংদী বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  ময়াদ ি  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৮৬৬৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৫৩০৫  াংক াফট সং া  নিথাংক াফট সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৬৯৬৬৯..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৬৩০৬  ক ীয় মরামত কারখানার িডিব িমক িনেয়াগক ীয় মরামত কারখানার িডিব িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭০৬৭০..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৭৩০৭  ঢাকা াক িডেপার দিনক ম রী ঢাকা াক িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৩৬৭৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৮৩০৮  নারায়ণগ  বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগনারায়ণগ  বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৪৬৭৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩০৯৩০৯  জায়ারসাহারা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক জায়ারসাহারা বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিনেয়াগ// ময়াদ ি  ময়াদ ি  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৫৬৭৫..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১০৩১০  িম া বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিম া বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৭৬৭৭..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১১৩১১  মিতিঝল বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগমিতিঝল বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং াময়াদ ি  সং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৮৬৭৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১২৩১২  বিরশাল বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগবিরশাল বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৭৯৬৭৯..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৩৩১৩  ম ণালয়ম ণালয়//আওতাধীন িবভাগস হ হেত অংশ হণকারী িশ ণাথ র সং া ও আওতাধীন িবভাগস হ হেত অংশ হণকারী িশ ণাথ র সং া ও 
সিমনারসিমনার//ওয়াকশপ সং া  তওয়াকশপ সং া  ত   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮০৬৮০..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৪৩১৪  িসেলট বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগিসেলট বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮১৬৮১..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৫৩১৫  গাবতলী বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগগাবতলী বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮২৬৮২..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৬৩১৬  সনাবািহনীর সােথ যাগােযাগ নিথসনাবািহনীর সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৩৬৮৩..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৭৩১৭  কািরয়ান কািরয়ান EEDDCCFF  GGrraanntt  aass  AAddddiittiioonnaall  AAssssiissttaannccee  
((AAAA))  শীষক কে র আওতায় শীষক কে র আওতায় DDAAEEWWOOOO  বাস মরামত সং া  নিথবাস মরামত সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৪৬৮৪..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৮৩১৮  ভারতীয় ভারতীয় LLooCC--22  ঋেণর আওতায় ঋেণর আওতায় ১৫০১৫০   ১০১০..২ ২ টন াক টন াক 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৬৬৮৬..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩১৯৩১৯  ভারতীয় ভারতীয় LLooCC--22  ঋেণর আওতায় ঋেণর আওতায় ৩৫০৩৫০   ১৬১৬..২ ২ টন াক টন াক 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৭৬৮৭..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩২০৩২০  ভারতীয় ভারতীয় LLooCC--22  ঋেণর আওতায় ঋেণর আওতায় ১০০১০০  নন নন--এিস িস  বাস এিস িস  বাস 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৮৬৮৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩২১৩২১  ভারতীয় ভারতীয় LLooCC--22  ঋেণর আওতায় ঋেণর আওতায় ১০০১০০  এিস িস  ও এিস ই ারিস  বাস  এিস িস  ও এিস ই ারিস  বাস 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৮৯৬৮৯..২০২০  ২০২০২০২০    

৩২২৩২২  ভারতীয় ভারতীয় LLooCC--22  ঋেণর আওতায় ঋেণর আওতায় ৩০০৩০০  ি তল বাস  ি তল বাস 
সং হসং হ// মরামতমরামত//র ণােব ণ সং া  নিথর ণােব ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৯০৬৯০..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

৩২৩৩২৩  BBuuss  &&  TTrruucckk  AAcccceeppttaannccee  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৯২৬৯২..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৪৩২৪  ময়মনিসংহ বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথময়মনিসংহ বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৯৫৬৯৫..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৫৩২৫  যা াবাড়ী িডেপার যা াবাড়ী িডেপার িমক িনেয়াগ ও ময়াদ ি  সং া  নিথিমক িনেয়াগ ও ময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৯৬৬৯৬..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৬৩২৬  যা াবাড়ী বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথযা াবাড়ী বাস িডেপার গািড় মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৬৯৮৬৯৮..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৭৩২৭  কািরগির িবভােগর িবিবধ িবষয় সং া  নিথকািরগির িবভােগর িবিবধ িবষয় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭০০৭০০..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৮৩২৮  াক বরা  ও াক বরা  ও পিজশন সং া  নিথপিজশন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭০২৭০২..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩২৯৩২৯  অপােরশন িবভাগ হেত া  প ািদ সংর ণ সং া  নিথঅপােরশন িবভাগ হেত া  প ািদ সংর ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭০৪৭০৪..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩০৩৩০  য় িত িনধারণ সং া  নিথয় িত িনধারণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭০৮৭০৮..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩১৩৩১  িবিভ  িডেপািবিভ  িডেপা//ইউিনেট কমরত ি েদর ইউিনেট কমরত ি েদর া া সং া  নিথা া সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭০৯৭০৯..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩২৩৩২  SSuuppppllyy  ooff  BBuuss  &&  TTrruucckk  aass  DDrriivveerrss  TTrraaiinniinngg  
VVeehhiicclleess  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১০৭১০..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩৩৩৩৩  ময়মনিসংহ িডেপার িমক িনেয়াগ ও ময়াদ ি  সং া  নিথময়মনিসংহ িডেপার িমক িনেয়াগ ও ময়াদ ি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১১৭১১..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩৪৩৩৪  PPeerriiooddiicc  MMaaiinntteennaannccee  --  FFuueell  SSyysstteemm    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১৪৭১৪..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৪৫৪  
= = ৫৪৫৪  ==  

মম  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৩৩৫৩৩৫  TTooTT  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১৫৭১৫..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩৬৩৩৬  DDiisscciipplliinnee  FFiillee// লা নিথলা নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১৬৭১৬..১৯১৯  ২০১৯২০১৯    

৩৩৭৩৩৭  আইচার ও টাটা াক কাভাড ভ ােন পা র সং া  নিথআইচার ও টাটা াক কাভাড ভ ােন পা র সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭১৮৭১৮..২০২০  ২০২০২০২০    

৩৩৮৩৩৮  ভারত হেত ভারত হেত LLooCC--22  ঋেণর আওতায় সং হীত অেশাক িল া  ি তলঋেণর আওতায় সং হীত অেশাক িল া  ি তল, , 
অেশাক িল া  এিস িসঅেশাক িল া  এিস িস //ই ারিস  ও টাটা বােসর িসিফেকশন অ যায়ী ই ারিস  ও টাটা বােসর িসিফেকশন অ যায়ী 
সং হীত য াংেশর কিম  ক ক দািখল ত িতেবদন সং া  নিথসং হীত য াংেশর কিম  ক ক দািখল ত িতেবদন সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২০৭২০..২০২০  ২০২০২০২০    

৩৩৯৩৩৯  মহা ব াপক মহা ব াপক ((কািরগিরকািরগির) ) মেহাদেয়র ইমে  মেহাদেয়র ইমে  ফা  সং া  নিথফা  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২১৭২১..২০২০  ২৪২৪//০৯০৯//২০২০২০২০    

৩৪০৩৪০  মহা ব াপক মহা ব াপক ((আইিসডি উএসআইিসডি উএস) ) মেহাদেয়র ইমে  ফা  সং া  নিথমেহাদেয়র ইমে  ফা  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৩৭২৩..২০২০  ১৫১৫//১০১০//২০২০২০২০    

৩৪১৩৪১  িবআর িসিবআর িস''র সািবক কাযাবিলর সািবক কাযাবিল//উ য়ন সং া  মািসক সভার নিথউ য়ন সং া  মািসক সভার নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৪৭২৪..২০২০  ১৯১৯//১০১০//২০২০২০২০    

৩৪২৩৪২  ““ দশদশ--িবেদেশ কমসং ােনর জ  াইিভং িশ ণ দানিবেদেশ কমসং ােনর জ  াইিভং িশ ণ দান””  শীশীষক কষক ক   
জনশি  কমসং ান ও িশ ণ েরাজনশি  কমসং ান ও িশ ণ েরা  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৫৭২৫..২০২০  ০৫০৫//১১১১//২০২০২০২০    

৩৪৩৩৪৩  চ াম াক িডেপার াক মরামত সং া  নিথচ াম াক িডেপার াক মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৭৭২৭..২০২০  নেভ রনেভ র//২০২০২০২০    

৩৪৪৩৪৪  ি পাড়া বাস িডেপার দিনক মি পাড়া বাস িডেপার দিনক ম রী িভি ক িমক িনেয়াগরী িভি ক িমক িনেয়াগ// ময়াদময়াদ  ি  ি  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭২৯৭২৯..২১২১  ২১২১//০১০১//২০২১২০২১    

৩৪৫৩৪৫  ি পাড়া বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথি পাড়া বাস িডেপার গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩০৭৩০..২১২১  ২১২১//০১০১//২০২১২০২১    

৩৪৬৩৪৬  ক াণ র বাস িডেপার ক াণ র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৬৭৩৬..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৪৭৩৪৭  মিতিঝল বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত মিতিঝল বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৭৭৩৭..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৪৮৩৪৮  িমর র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত িমর র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় গািড় িভি ক মািসক িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৮৭৩৮..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৪৯৩৪৯  জায়ারসাহারা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত জায়ারসাহারা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত 
((য াংশয াংশ, , াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক গািড় িভি ক 
মািসক ছাড়প  দান সং া  নিথমািসক ছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৩৯৭৩৯..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫০৩৫০  নারায়ণগ  বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত নারায়ণগ  বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪০৭৪০..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫১৩৫১  নরিসংদী বাস নরিসংদী বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪১৭৪১..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫২৩৫২  চ াম বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত চ াম বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪২৭৪২..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৩৩৫৩  িম া বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত িম া বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবংবািহেরর মরামত ও অ া  এবং  টায়ারটায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৩৭৪৩..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৪৩৫৪  বিরশাল বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত বিরশাল বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  ছাড়প  দান সং া  নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৪৭৪৪..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৫৩৫৫  লনা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত লনা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৫৭৪৫..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৬৩৫৬  ব ড়া ব ড়া বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৬৭৪৬..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৫৫৫  
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ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৩৫৭৩৫৭  রং র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত রং র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসকগািড় িভি ক মািসক  

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৭৭৪৭..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৮৩৫৮  পাবনা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা পাবনা বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৮৭৪৮..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৫৯৩৫৯  সানা র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত সানা র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারা  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৪৯৭৪৯..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬০৩৬০  গাবতলী বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত গাবতলী বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান ছাড়প  দান সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫০৭৫০..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬১৩৬১  িসেলট বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত িসেলট বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫১৭৫১..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬২৩৬২  গাজী র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত গাজী র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫২৭৫২..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৩৩৬৩  মাহা দ র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মাহা দ র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৩৭৫৩..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৪৩৬৪  িদনাজ র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত িদনাজ র বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারঅ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৪৭৫৪..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৫৩৬৫  যা াবাড়ী বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত যা াবাড়ী বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  ছাড়প  দান সং া  নিথদান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৫৭৫৫..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৬৩৬৬  ময়মনিসংহ বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ময়মনিসংহ বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৬৭৫৬..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৭৩৬৭  ি পাড়া বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ি পাড়া বাস িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৭৭৫৭..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৮৩৬৮  ঢাকা াক িডেপার গািড়স েহর ঢাকা াক িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৮৭৫৮..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৬৯৩৬৯  চ াম াক িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত চ াম াক িডেপার গািড়স েহর অ েল হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 
াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 

ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৫৯৭৫৯..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৭০৩৭০  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((গাজী র বাস িডেপাগাজী র বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬০৭৬০..২১২১  ৩০৩০//১১১১//২০২১২০২১    

৩৭১৩৭১  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((গাবতলী বাস িডেপাগাবতলী বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬২৭৬২..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭২৩৭২  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((মিতিঝল বাস িডেপামিতিঝল বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৩৭৬৩..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৩৩৭৩  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((িমর র বাস িডেপািমর র বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৪৭৬৪..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৪৩৭৪  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((ক াণ র বাস ক াণ র বাস 
িডেপািডেপা) )   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৫৭৬৫..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৫৩৭৫  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ 
(( জায়ারসাহারা বাস িডেপাজায়ারসাহারা বাস িডেপা) )   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৬৭৬৬..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৬৩৭৬  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((নারায়ণগ  নারায়ণগ  
বাস িডেপাবাস িডেপা) )   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৭৭৬৭..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৬৫৬  



  
= = ৫৬৫৬  ==  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৩৭৭৩৭৭  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((যা াবাড়ী বাস িডেপাযা াবাড়ী বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৮৭৬৮..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৮৩৭৮  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((নরিসংদী বাস িডেপানরিসংদী বাস িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৬৯৭৬৯..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৭৯৩৭৯  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ ((ঢাকা াক িডেপাঢাকা াক িডেপা) )   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭০৭৭০..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৮০৩৮০  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ (( মাহা দ র মাহা দ র 
বাস িডেপাবাস িডেপা) )   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭১৭৭১..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    

৩৮১৩৮১  অিভেযাগ িতকার ব াঅিভেযাগ িতকার ব া  ((GGrriieevvaannccee  RReeddrreessss  SSyysstteemm))  এর এর 
িবষেয় কায মিবষেয় কায ম// যাগােযাগ সং া  নিথ যাগােযাগ সং া  নিথ   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৩৭৭৩..২২২২  ০৬০৬//০৩০৩//২০২২২০২২    

৩৮২৩৮২  সমি ত ক ীয় মরামত কারখানায় গাজী র িডেপার গািড়স েহর অ েল সমি ত ক ীয় মরামত কারখানায় গাজী র িডেপার গািড়স েহর অ েল 
হালকা মরামত কাজ স  করার লে  হালকা মরামত খােত হালকা মরামত কাজ স  করার লে  হালকা মরামত খােত ((য াংশয াংশ, , 

াটারীাটারী, , বািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ারবািহেরর মরামত ও অ া  এবং টায়ার) ) গািড় িভি ক মািসক গািড় িভি ক মািসক 
ছাড়প  দান সং া  নিথছাড়প  দান সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৪৭৭৪..২২২২  ১৩১৩//০৩০৩//২০২২২০২২    

৩৮৩৩৮৩  গািড় ভারী মরামত সং া  গািড় ভারী মরামত সং া  (( শালশাল))  ((০৯০৯  িডেপার  িডেপার ১০৩১০৩  বাস বাস, , আ াল আ াল 
ণ হয়িন মরামত লাভজনক হেবণ হয়িন মরামত লাভজনক হেব))  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৮৭৭৮..২২২২  ০৩০৩//০৭০৭//২০২২২০২২    

৩৮৪৩৮৪  সমি ত ক ীয় মরামত কারখানাসমি ত ক ীয় মরামত কারখানা, , গাজী র এর দিনক ম রী িভি ক িমক গাজী র এর দিনক ম রী িভি ক িমক 
িনেয়াগিনেয়াগ// ময়াদ ি  সং া  নিথময়াদ ি  সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৭৯৭৭৯..২২২২  ২৮২৮//০৭০৭//২০২২২০২২    

৩৮৫৩৮৫  িবআর িসিবআর িস''র বািষক কমস াদন ি  র বািষক কমস াদন ি  ((এিপএএিপএ) ) এর এর ““ইই--গভ া  ও উ াবন গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়নকমপিরক না বা বায়ন””  সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮০৭৮০..২২২২  ৩০৩০//০৮০৮//২০২২২০২২    

৩৮৬৩৮৬  জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ জয়েদব র  ক ীয় ওয়াকশেপ গািড় ভারী মরামত সং া  নিথ (( ক ীয় ক ীয় 
িশ ণ ইনি উটিশ ণ ইনি উট, , গাজী রগাজী র) )   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮১৭৮১..২২২২  ০১০১//০৯০৯//২০২২২০২২    

৩৮৭৩৮৭  ৪৪থ িশ  িব েবর স া  চ ােল  মাকােবলায় আইনথ িশ  িব েবর স া  চ ােল  মাকােবলায় আইন//পিলিসপিলিস//কমপিরক না কমপিরক না 
ণয়ন এবং িবষয়িভি ক কমশালা আেয়াজনণয়ন এবং িবষয়িভি ক কমশালা আেয়াজন  সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮২৭৮২..২২২২  ১৯১৯//০৯০৯//২০২২২০২২    

৩৮৮৩৮৮  িডেপািডেপা//ইউিনটস হ ক ক কািরগির কােজ বহােরর জ  িবিভ  ধরেণর ইউিনটস হ ক ক কািরগির কােজ বহােরর জ  িবিভ  ধরেণর 
মশনািরজমশনািরজ//য পািত েয়র িরত চািহদা সং া  নিথয পািত েয়র িরত চািহদা সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮৩৭৮৩..২২২২  ২৫২৫//০৯০৯//২০২২২০২২    

৩৮৯৩৮৯  SSooffwwaarree  bbaasseedd  SSyysstteemm  FFlleeeett  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..৭৮৬৭৮৬..২২২২  অে াবরঅে াবর//২০২২২০২২    

৩৯০ শাল ায়াড সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮০৭.০০.২১৩  ২০১৩  
৩৯১ জাতীয় িনবাচন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ০০ .৮১৬.১৩  ২০১৩  
৩৯২ ICT সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৮৭.১৩  ২০১৩  
৩৯৩ সা  িময়া িলজী নরিসংদী বাস িডেপার বাস ঢাকা মে া  -ব-১১-২০৪ ,ঢাকা 

মে া-ব-২৩৭১  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৪৪ .১৪  ২০১৪  

৩৯৪ চ াম েকৗশল ও ি  িব  -িব ালয়  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৪৫ .০০.১৪  ২০১৪  
৩৯৫ Ic card N.Web Bd ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭১৪)অংশ-৩.(১৪  ২০১৪  
৩৯৬ মসাস ক আর এ ার াইজ মাঃ তৗিহ র রহমান ৯  বাস ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৮৫৭.০০.২০১৫  ২০১৫  
৩৯৭ িসেলট বাস িডেপার ি প িরর মা েম রাজ  আ সাত সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৪.০০.১৫ ২০১৫  
৩৯৮ ব ড়া বাস িডেপার অজমার রাজ   িবষেয় জনাব গালাম ফা ক ােনজার 

)টকঃ (এর িব ে  অিভেযাগ নিথ  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৫ .০০.১৫  ২০১৫  

৩৯৯ িবআর িস যানবাহন ব ায় সফটওয়ার ও িশ ন নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৬ .০০.১৫  ২০১৫  
৪০০ িনরাপওা িনি ত করন সং া  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৯৪ .১৬  ২০১৬  
৪০১ আ জািতক েট ভাড়া িনধারন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯০৯ .১৭  ২০১৭  
৪০২ জনাব মাঃ হািব র রহমান  ,লীিজ ক াণ র বাস িডেপা ৩য়প  ঢকা মে া -ব-১১ -

২১৫১  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৯১০ .১৭  ২০১৭  

৪০৩ দীঘ ও  ময়াদী ইজারা নীিতমালা ২০০৭ /২০০৮ পযােলাচনা িবষেয় কিম  গঠন  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯১২.১৭  ২০১৭  
৪০৪ িবআর িস সবা স াহ /২০১৯  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.২২৯.১৭  ২০১৭  
৪০৫ জনাব রেম নাথ ঘাষ  ,াঃ এ.আর.ােভল  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৩০.১৮  ২০১৮  
৪০৬ জনাব ডাব  সরকার লীিজ ব ড়া বাস িডেপা ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৩২.১৮  ২০১৮  
৪০৭ িবআর িস িবিভ  মেডেলর ১৪৬  বােসর দীঘেময়াদী ইজারার বরা  দােনর 

ট ার সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৩৮.১৮  ২০১৮  

৪০৮ ০৩  বাস দীঘেময়াদীইজারা দান সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৪৫.১৮  ২০১৮  
৪০৯ কেরানা ভাইরাস সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.৯৮৪.২০২০  ২০২০  
৪১০ বনেভাজন ও িশ া সফের বাস িরজাভ সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৩০)অংশ -৩( ১১  ২০১১  
৪১১ িলশ ক ক িবআর িস বাস ির ইিজশন সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৪৪৮.০৩  ২০০৩  
৪১২৪১২  লজার শাখার আসবাবপ  সং া  নিথলজার শাখার আসবাবপ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৪৭৭৪৭৭..১২১২  ২০১২২০১২    

৪১৩৪১৩  তদ  নিথতদ  নিথ//িবআর িস ি তল বাস িডেপা িমর রিবআর িস ি তল বাস িডেপা িমর র  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৪৭৮৪৭৮..১২১২  ২০১২২০১২    



চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৭৫৭  
  

= = ৫৭৫৭  ==  

মম  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৪১৪৪১৪  াপনা সং া  নিথাপনা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪--৪৮০৪৮০  ২০১২২০১২    

৪১৫৪১৫  ঈ ল িফতর ঈ ল িফতর //২০১২ ২০১২ ঈদ সািভস আদােয়র নিথ ঈদ সািভস আদােয়র নিথ ((ঈদ সািভসঈদ সািভস))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৪৮৪৪৮৪  ২০১২২০১২    

৪১৬৪১৬  অ ত অ ত ডাস িলিমেটড িসএ  এফ িবল সং া  নিথ ডাস িলিমেটড িসএ  এফ িবল সং া  নিথ ((২২য় খয় খ ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৪৮৫৪৮৫..১২১২  ২০১২২০১২    

৪১৭৪১৭  িজএম িজএম ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র মেহাদেয়র   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৪৮৭৪৮৭..১২১২  ২০১২২০১২    

৪১৮৪১৮  তদ  িতেবদনতদ  িতেবদন  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..৩১৫৩১৫..২৬২৬..৪৮৮৪৮৮..১২১২  ২০১২২০১২    

৪১৯৪১৯  ক াকশন অফ িবআর িস িনংইি ঃ ক াকশন অফ িবআর িস িনংইি ঃ ি পাড়াি পাড়া  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৪৯২৪৯২..১৩১৩  ০৬০৬//০১০১//২০১৩২০১৩    

৪২০৪২০  িহসাব িবভােগর িবল শাখার শনারী ও আসবাবপ  য় সং ািহসাব িবভােগর িবল শাখার শনারী ও আসবাবপ  য় সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৪৯৩৪৯৩..১৩১৩  ১৩১৩//০১০১//২০১৩২০১৩    

৪২১৪২১  িবিভ  সং ার িনকট িবআর িসর বেকয়া িবল সং া  নিথিবিভ  সং ার িনকট িবআর িসর বেকয়া িবল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৪৯৪৪৯৪..১৩১৩  ২০২০//০১০১//২০১৩২০১৩    

৪২২৪২২  জ রী অথ দান সং া  নিথজ রী অথ দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৪৯৬৪৯৬..১৩১৩  ২৪২৪//০১০১//২০১৩২০১৩    

৪২৩৪২৩  রাজ  সং া  প  রণ নিথরাজ  সং া  প  রণ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৪৯৭৪৯৭..১৩১৩  ২৬২৬//০২০২//২০১৩২০১৩    

৪২৪৪২৪  তদ  িতেবদন নিথতদ  িতেবদন নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৫০০৫০০..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪২৫৪২৫  িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  নিথিহসাব িবভােগর প  রণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৫০১৫০১..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪২৬৪২৬  িডেপা হেত া  াংেকর াট া  এর সং া  নিথিডেপা হেত া  াংেকর াট া  এর সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৫০৩৫০৩..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪২৭৪২৭  তদ  নিথতদ  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৫০৩৫০৩..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪২৮৪২৮  শনারী মালামাল য়শনারী মালামাল য়  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৫০৮৫০৮..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪২৯৪২৯  হরতাল অবেরােধ হরতাল অবেরােধ কমকতা ও কমচারীেদর হািজরা িববরনীকমকতা ও কমচারীেদর হািজরা িববরনী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৫২৫..৫০৯৫০৯..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪৩০৪৩০  পা াল অডার সং া  নিথপা াল অডার সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩০৩০..৫১০৫১০..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪৩১৪৩১  িহসাব িবভােগর ইউও নাট িহসাব িবভােগর ইউও নাট   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৭২৭..৫১২৫১২..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪৩২৪৩২  িবিভ  িডেপার অেশাক িল া  এিস ও অ া  বােসর রাজ  িবিভ  িডেপার অেশাক িল া  এিস ও অ া  বােসর রাজ  ধান কাযালেয় ধান কাযালেয় 
বদলীবদলী//আদায় সং া  নিথআদায় সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫১৩৫১৩..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪৩৩৪৩৩  িহসাব িবভােগর িবল শাখার অি ম হণ ত িবল স হ সম য় সং া  নিথিহসাব িবভােগর িবল শাখার অি ম হণ ত িবল স হ সম য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫১৯৫১৯..১৩১৩  ২০১৩২০১৩    

৪৩৪৪৩৪  লজর শাখার শনারী মালামাল ও অ া  মালামাল য় সং া  নিথলজর শাখার শনারী মালামাল ও অ া  মালামাল য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৫২৬৫২৬..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৩৫৪৩৫  িবিভ  পা র বেকয়া দনািবিভ  পা র বেকয়া দনা--পাওনা িবষেয় িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথপাওনা িবষেয় িডেপার সােথ যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫২৯৫২৯..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৩৬৪৩৬  িহসাব িবভােগর ি েযা া গণকমচারীেদর ত  সং া  নিথিহসাব িবভােগর ি েযা া গণকমচারীেদর ত  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৩০৫৩০..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৩৭৪৩৭  কমকতাকমকতা//কমচারী ও কমচারী ও িমেদর িব ে  আিনত অিভেযাগ সং া  নিথিমেদর িব ে  আিনত অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৫৩৫৫৩৫..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৩৮৪৩৮  তদ  নিথ িসেলট বাস িডেপাতদ  নিথ িসেলট বাস িডেপা  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৫৩৬৫৩৬..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৩৯৪৩৯  িডেপার রাজ  অজমািডেপার রাজ  অজমা//আদায় সং া  নিথআদায় সং া  নিথ    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৩৭৫৩৭..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৪০৪৪০  দিনক ম রী িভি ক জনবেলর ম রী দিনক ম রী িভি ক জনবেলর ম রী সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৫৩৯৫৩৯..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৪১৪৪১  িবিভ  িডেপার মািসক ালানীর অিতির  য় এর া া দান সং া  নিথিবিভ  িডেপার মািসক ালানীর অিতির  য় এর া া দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৫৪২৫৪২..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৪২৪৪২  নরিসংদী বাস িডেপার পৗরকর নিথনরিসংদী বাস িডেপার পৗরকর নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৪৩৫৪৩..১৪১৪  ২০১৪২০১৪    

৪৪৩৪৪৩  ি তল বাস িডেপার সড়ক কর ও ি তল বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথিফটেনস িফ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৪৫৫৪৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৪৪৪৪৪  গাজী র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথগাজী র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৪৬৫৪৬..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৪৫৪৪৫  জাতীয় সংসেদর কােজ বহােরর জ  আসবাব প  জাতীয় সংসেদর কােজ বহােরর জ  আসবাব প    ও মালামাল য় সং াও মালামাল য় সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৫৪৭৫৪৭..১৫১৫      

৪৪৬৪৪৬  িহসাব িহসাব িবভােগর ফ া  মিশন য় সং া  নিথিবভােগর ফ া  মিশন য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৫৪৮৫৪৮..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৪৭৪৪৭  ধান কাযালেয়র িহসাব িবভােগর অিডট আপি  সং া  নিথধান কাযালেয়র িহসাব িবভােগর অিডট আপি  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৫৪৫৫৪..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৪৮৪৪৮  িবিভ  িডেপািবিভ  িডেপা//ইউিনেটর অিফস আেদশ সং া  নিথইউিনেটর অিফস আেদশ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২১২১..৫৫৮৫৫৮..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৪৯৪৪৯  আইিপএস সািভস ক া  চাজ সং া  নিথআইিপএস সািভস ক া  চাজ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৬১৫৬১..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫০৪৫০  িবিভ  িডেপা রাজ  জমািবিভ  িডেপা রাজ  জমা//অজমা সং া  নিথঅজমা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৬২৫৬২..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫১৪৫১  মাহা দ র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস নিথমাহা দ র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৬৩৫৬৩..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫২৪৫২  বসরকারী পে াল বসরকারী পে াল পা  হেত ালানী য় সং াপা  হেত ালানী য় সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৬৪৫৬৪..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫৩৪৫৩  িহসাব িবভােগর স াল ি ােরর মরামত ও কািল য় সং া  িহসাব িবভােগর স াল ি ােরর মরামত ও কািল য় সং া    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৫৬৫৫৬৫..১৫১৫  ২০১৫২০১৫    

৪৫৪৪৫৪  িমর র অিফসাস কায়াটােরর পৗরকর পিরেশাধ সং া  নিথিমর র অিফসাস কায়াটােরর পৗরকর পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৬৮৫৬৮..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৫৫৪৫৫  িহসাব িবভােগর মণ সং া  নিথিহসাব িবভােগর মণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৮১৫৮১..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৫৬৪৫৬  ধান কাযালেয়র িপএিবএ  ও কমকতােদর দা িরক টিলেফান িবলধান কাযালেয়র িপএিবএ  ও কমকতােদর দা িরক টিলেফান িবল  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৮২৫৮২..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৫৭৪৫৭  ঢাকাঢাকা--িশলংিশলং-- গৗহা  ই দেশর যৗথ পিরদশেণর জ  খরচ ত যাবিতয় য় গৗহা  ই দেশর যৗথ পিরদশেণর জ  খরচ ত যাবিতয় য় 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৮৩৫৮৩..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৫৮৪৫৮  িবআর িসর ধান কাযালেয়র ওয়াসা িবল নিথিবআর িসর ধান কাযালেয়র ওয়াসা িবল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৮৬৫৮৬..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৫৮৫৮  



  
= = ৫৮৫৮  ==  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৪৫৯৪৫৯  কািরগির িবভােগর সােথ িহসাব িবভােগর যাগােযাগ নিথকািরগির িবভােগর সােথ িহসাব িবভােগর যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৫২৫..৫৮৭৫৮৭..১৬১৬  ২০১৬২০১৬    

৪৬০৪৬০  নামাজ ঘর ধান কাযালেয়র নামাজ ঘর ধান কাযালেয়র   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৫৯০৫৯০..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬১৪৬১  মিনটিরং সলমিনটিরং সল, , অথ িবভাগ অথ ম ণালেয়র িবআর িসর বােজট িম ং এর অথ িবভাগ অথ ম ণালেয়র িবআর িসর বােজট িম ং এর 
আ ায়ণ সং া  নিথআ ায়ণ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৫৯১৫৯১..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬২৪৬২  িবআর িসিবআর িস’’র জ  ি তল একতল এিসর জ  ি তল একতল এিস  ও নন এিস বাস সং হ ক  সং া  নিথও নন এিস বাস সং হ ক  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৫৯২৫৯২..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৩৪৬৩  িবআর িসিবআর িস’’র াক সংহ হ ক  সং া  নিথর াক সংহ হ ক  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৫৯৩৫৯৩..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৪৪৬৪  সড়ক র ণােব ণ তহিবল বাড এর পিরচালনা পষেদর ত  ও কাযিববরনীসড়ক র ণােব ণ তহিবল বাড এর পিরচালনা পষেদর ত  ও কাযিববরনী  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৫২৫..৫৯৪৫৯৪..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৫৪৬৫  িদনাজ র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথিদনাজ র বাস িডেপার সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৯৫৫৯৫..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৬৪৬৬  িবআর িসর িবিভ  িডেপার বেকয়া িব ৎ িবল সং ািবআর িসর িবিভ  িডেপার বেকয়া িব ৎ িবল সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৫৯৭৫৯৭..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৭৪৬৭  ংিগপাড়া িনং ইনি উেটর রাড া  ও িফটেনস নিথংিগপাড়া িনং ইনি উেটর রাড া  ও িফটেনস নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৯৮৫৯৮..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৮৪৬৮  ব ড়া বাস িডেপার রাড া  ও িফটেনস নিথব ড়া বাস িডেপার রাড া  ও িফটেনস নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৫৯৯৫৯৯..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৬৯৪৬৯  িডেস রিডেস র//১৬ ১৬ হেত মাচহেত মাচ//১৭ ১৭ পয  িরজাভ বােসর আয় ও াংক জমা সং া  নিথপয  িরজাভ বােসর আয় ও াংক জমা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬০০৬০০..১৭১৭  ২০১৭২০১৭    

৪৭০৪৭০  সমি ত ক ীয় মরামত সমি ত ক ীয় মরামত কারখানার িব ৎ ও াস িবল নিথকারখানার িব ৎ ও াস িবল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬০১৬০১..১৭১৭  ০৯০৯//০৭০৭//২০১৭২০১৭    

৪৭১৪৭১  িশ ণ সং া  নিথিশ ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬০৫৬০৫..১৭১৭  ২৫২৫//১০১০//২০১৭২০১৭    

৪৭২৪৭২  তদ  সং া  নিথতদ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬০৮৬০৮..১৭১৭  ৫৫//১২১২//২০১৭২০১৭    

৪৭৩৪৭৩  ক াি েনর াস িবল নিথক াি েনর াস িবল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬১০৬১০..১৭১৭  ২৬২৬//১২১২//২০১৭২০১৭    

৪৭৪৪৭৪  মিতিঝল বাস িডেপার রাড া  ও িফটেনস নিথমিতিঝল বাস িডেপার রাড া  ও িফটেনস নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬১৩৬১৩..১৮১৮  ২৯২৯//০১০১//২০১৮২০১৮    

৪৭৫৪৭৫  ধান কাযালেয়র জ  ধান কাযালেয়র জ  ৪০৪০এমিবিপএস ই ারেনট সংেযাগ াপন ও িবল পিরেশাধ নিথএমিবিপএস ই ারেনট সংেযাগ াপন ও িবল পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬১৪৬১৪..১৮১৮  ০৭০৭//০২০২//২০১৮২০১৮    

৪৭৬৪৭৬  া া দান সং া  নিথা া দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬১৫৬১৫..১৮১৮  ১১১১//০২০২//২০১৮২০১৮    

৪৭৭৪৭৭  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ক  সং া  নিথক  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬১৭৬১৭..১৮১৮  ২৬২৬//০২০২//২০১৮২০১৮    

৪৭৮৪৭৮  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ক  এর িনেয়াগ সং া  নিথক  এর িনেয়াগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬১৮৬১৮..১৮১৮  ২৮২৮//০২০২//২০১৮২০১৮    

৪৭৯৪৭৯  সম য় সভার কাযিববরনী নিথসম য় সভার কাযিববরনী নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬১৯৬১৯..১৮১৮  ১০১০//০৪০৪//২০১৮২০১৮    

৪৮০৪৮০  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ((PPIIUU))  এর য় সং া  নিথএর য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২০৬২০..১৮১৮  ২৪২৪//০৪০৪//২০১৮২০১৮    

৪৮১৪৮১  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ((TTMMSS))  সং া  নিথসং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২১৬২১..১৮১৮  ০৭০৭//০৫০৫//২০১৮২০১৮    

৪৮২৪৮২  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ক  এর ক  এর EEnnrroollllmmeenntt  িবল সং া  নিথিবল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২৩৬২৩..১৮১৮  ৩০৩০//০৫০৫//২০১৮২০১৮    

৪৮৩৪৮৩  িবআর িসিবআর িস’’র জ  র জ  ““CCoommppaanncciittyy  BBuuiillddiinngg  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  

SSiinnggllee  DDeecckkeerr  CCNNGG  bbuusseess  ooff  BBRRTTCC  uunnddeerr  EEDDCCFF  
GGrraanntt  aass  AAddddiittiioonnaall  AAssssiissttaannccee  ((AAAA))’’’’  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২৪৬২৪..১৮১৮  ০১০১//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৪৪৮৪  িবআর িস া ং াবিবআর িস া ং াব//ক াি ন এর ক াি ন এর াস িবল পিরেশাধ নিথাস িবল পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬২৫৬২৫..১৮১৮  ০১০১//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৫৪৮৫  কে র এলিস সং া  নিথকে র এলিস সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২৭৬২৭..১৮১৮  ১৬১৬//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৬৪৮৬  সরকাির অিডটরেদর আ ায়ণ সং া  নিথসরকাির অিডটরেদর আ ায়ণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬২৮৬২৮..১৮১৮  ১৭১৭//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৭৪৮৭  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ক  এর মণ সং া  ক  এর মণ সং া  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬২৯৬২৯..১৮১৮  ১৭১৭//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৮৪৮৮  িবিভ  িডেপািবিভ  িডেপা//ইউিনেটর উ য়ণ লক কােজর অথ দান সং া  নিথইউিনেটর উ য়ণ লক কােজর অথ দান সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৩১৩..৬৩১৬৩১..১৮১৮  ৩০৩০//০৭০৭//২০১৮২০১৮    

৪৮৯৪৮৯  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP ক  এর িশ ণ ভাতা সং া  নিথক  এর িশ ণ ভাতা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৩২৬৩২..১৮১৮  ০৫০৫//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪৯০৪৯০  িবআর িসিবআর িস  SEIP SEIP অিফসারেদর সােথ  অিফসারেদর সােথ  SEIPSEIP  অিফেসর যাগােযাগ সং াঅিফেসর যাগােযাগ সং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৩৩৬৩৩..১৮১৮  ০৫০৫//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪৯১৪৯১  িবআর িস িবআর িস SEIP SEIP অিফেসর টিলেফান ও ই ারেনট িবল পিরেশাধ সং া  নিথঅিফেসর টিলেফান ও ই ারেনট িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৩৪৬৩৪..১৮১৮  ০৫০৫//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪৯২৪৯২  িবআর িসিবআর িস’’র জ  দ  চালক তরীর লে  িশ ণ র জ  দ  চালক তরীর লে  িশ ণ ক  জ  িবআর িসর ক  জ  িবআর িসর 
০৩০৩  িশ ণ ইনি উট ও  িশ ণ ইনি উট ও ১৭১৭  িনং িশ ণ ক  আ িনকায়ণ ও  িনং িশ ণ ক  আ িনকায়ণ ও 
শি শালীকরন সং া  নিথশি শালীকরন সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৩৬৬৩৬..১৮১৮  ২৪২৪//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪৯৩৪৯৩  TTOOMM  সভা এর িব ৎ িবল সং া  নিথসভা এর িব ৎ িবল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৩৭৬৩৭..১৮১৮  ২৬২৬//০৯০৯//২০১৮২০১৮    

৪৯৪৪৯৪  IInnddiiaann  LLiinnee  ooff  CCrreeddiitt  ((LLOOCC--22))  এর আওতায় িবআর িসএর আওতায় িবআর িস’’র জ  র জ  
ি তলি তল, , একতলএকতল, , এিসএিস, , ননএিস বাস এবং াক সং হ কে র ননএিস বাস এবং াক সং হ কে র CCDD  VVAATT  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৩৯৬৩৯..১৮১৮  ১৫১৫//১০১০//২০১৮২০১৮    

৪৯৫৪৯৫  িি --অিডটঅিডট, , মািন রিশদমািন রিশদ, , কােলকশন ক াশ বিহকােলকশন ক াশ বিহ, , সাধারণ ক াশ বিহসাধারণ ক াশ বিহ, , মরামত মরামত 
ক াশ বিহক াশ বিহ,, লজার বিহ ও অ ালজার বিহ ও অ া   রিজ ার র ণােব ণ হালনাগাদ সং া  নিথরিজ ার র ণােব ণ হালনাগাদ সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬৪০৬৪০..১৮১৮  ১৪১৪//১১১১//২০১৮২০১৮    

৪৯৬৪৯৬  EEDDCCFF  এর আওতায়এর আওতায়    DDAAEEWWOO  বাস মরামত সং া  নিথবাস মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৪২৬৪২..১৮১৮  ১১১১//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪৯৭৪৯৭  জাতীয় উ য়ণ মলার িবল সং াজাতীয় উ য়ণ মলার িবল সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৪৫৬৪৫..১৮১৮  ২৪২৪//১২১২//২০১৮২০১৮    

৪৯৮৪৯৮  িহসাব িবভােগর লংলীজ সং া  নিথিহসাব িবভােগর লংলীজ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৫৩৫..৬৪৮৬৪৮..১৯১৯  ১৫১৫//০১০১//২০১৯২০১৯    

৪৯৯৪৯৯  কমকতাকমকতা//কমচারীর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথকমচারীর িব ে  অিভেযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬৫০৬৫০..১৯১৯  ২৭২৭//০১০১//২০১৯২০১৯    
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ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

৫০০৫০০  কেপােরশেনর জকেপােরশেনর জ   ১২০১২০  টায়ার ও  টায়ার ও ৪০৪০  াটারী য় সং া  নিথ াটারী য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১১১১..৬৫১৬৫১..১৯১৯  ২০২০//০২০২//২০১৯২০১৯    

৫০১৫০১  লংলীজ সং া  নিথলংলীজ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৫৫৬৫৫..১৯১৯  ০৬০৬//০৩০৩//২০১৯২০১৯    

৫০২৫০২  BBRRTTCC  LLoocc  বাস াক ক  হেত অথ ফরত দান নিথবাস াক ক  হেত অথ ফরত দান নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৫৬৬৫৬..১৯১৯  ১৪১৪//০৩০৩//২০১৯২০১৯    

৫০৩৫০৩  িহসাব িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  নিথ িবভােগর প  রণ সং া  নিথ ((িবিবধিবিবধ) () (অংশঅংশ--০৩০৩))নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৬১৬৬১..১৯১৯  ১১১১//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৫০৪৫০৪  িবল ও ক াশ শাখায় ব ত কি উটার য াংশ ও টানার য় সং া  নিথিবল ও ক াশ শাখায় ব ত কি উটার য াংশ ও টানার য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৬২৬৬২..১৯১৯  ১৭১৭//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৫০৫৫০৫  জয়েদব র াফ কায়াটােরর বেকয়া াস িবল জয়েদব র াফ কায়াটােরর বেকয়া াস িবল পিরেশাধ সং া  নিথপিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৬৪৬৬৪..১৯১৯  ২৪২৪//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৫০৬৫০৬  তদ  সং া  নিথতদ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৬৫৬৬৫..১৯১৯  ২৫২৫//০৪০৪//২০১৯২০১৯    

৫০৭৫০৭  সরকারী িত ান কিম  সরকারী িত ান কিম    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৬৮৬৬৮  ০৯০৯//০৫০৫//২০১৯২০১৯    

৫০৮৫০৮  িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  ((িবিবধিবিবধ) ) অংশ অংশ --৪৪  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৬৯৬৬৯..১৯১৯  ১৪১৪//০৫০৫//২০১৯২০১৯    

৫০৯৫০৯  জাতীয় সংসেদর কােজ ব ত শনারী মালামাল য় সং া  নিথ। জাতীয় সংসেদর কােজ ব ত শনারী মালামাল য় সং া  নিথ।   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৬৭১৬৭১..১৯১৯  ০৭০৭//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১০৫১০  ইউিনট িডেপার পাওনা সং া  নিথইউিনট িডেপার পাওনা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৬৭৩৬৭৩  ১১১১//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১১৫১১  GGooooggllee  DDrreevvee  এ দিনক আয়এ দিনক আয়-- েয়র তেয়র ত   আপেলাড সং া  নিথআপেলাড সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৭৩৬৭৩  ১৬১৬//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১২৫১২  GGooooggllee  DDrreevvee  এ দিনক আয়এ দিনক আয়-- েয়র ত  আপেলাড সং া  নিথেয়র ত  আপেলাড সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৭৫৬৭৫..১০১০((অংশ অংশ --২২))  ২৪২৪//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১৩৫১৩  GGooooggllee  DDrreevvee  এ দিনক আয়এ দিনক আয়-- েয়র ত  আপেলাড সং া  নিথেয়র ত  আপেলাড সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৩৭৬৩৭৬..২৯২৯..৬৭৬৬৭৬..১১
৯৯((অংশ অংশ --৩৩))  

২৪২৪//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১৪৫১৪  GGooooggllee  DDrreevvee  এ দিনক আয়এ দিনক আয়-- েয়র ত  আপেলাড সং া  নিথেয়র ত  আপেলাড সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৩৭৬৩৭৬..২৯২৯..৬৭৬৬৭৬..১১
৯৯((অংশ অংশ --৪৪))  

২৪২৪//০৭০৭//২০১৯২০১৯    

৫১৫৫১৫  রাজ  িত সং া  নিথরাজ  িত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬৭১৬৭১..১৯১৯  ০১০১//১০১০//২০১৯২০১৯    

৫১৬৫১৬  িহসাব িবভােগর প  িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  রণ সং া  ((িবিবধিবিবধ) () (অংশ অংশ --৭৭) ) নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৭৪৬৭৪..১৯ ১৯ ((অংশঅংশ--৭৭))  ১০১০//১০১০//২০১৯২০১৯    

৫১৭৫১৭  িহসাব িবভােগর প  িবতরন সং া  নিথ িহসাব িবভােগর প  িবতরন সং া  নিথ ((অংশ অংশ --০৮০৮))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৭৬৬৭৬..১৯১৯((অংশঅংশ--৮৮))  ১১১১//১১১১//২০১৯২০১৯    

৫১৮৫১৮  কনেসা য়াম াংক ও উ রা াংেকর দনা সং া  নিথ কনেসা য়াম াংক ও উ রা াংেকর দনা সং া  নিথ ((২২য় খয় খ ))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৬৭৯৬৭৯..১৯১৯  ২১২১//১১১১//২০১৯২০১৯    

৫১৯৫১৯  ইউিনটইউিনট//িডেপার পাওনাদার সং া  নিথ িডেপার পাওনাদার সং া  নিথ ((অংশঅংশ--০২০২))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৮৫৬৮৫..২০২০  ০৯০৯//০১০১//২০২০২০২০    

৫২০৫২০  ইউিনটইউিনট//িডেপার পাওনাদার সং া  নিথ িডেপার পাওনাদার সং া  নিথ ((অংশঅংশ--০৩০৩))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৬৮৬৬৮৬..২০২০  ০৯০৯//০১০১//২০২০২০২০    

৫২১৫২১  িবআর িসিবআর িস’’র এিস বােসর িকট িবি  উপর র এিস বােসর িকট িবি  উপর ভ াট সং া  নিথভ াট সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৪২৪..৬৮৭৬৮৭..২০২০  ১২১২//০১০১//২০২০২০২০    

৫২২৫২২  িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  নিথ িহসাব িবভােগর প  রণ সং া  নিথ ((অংশঅংশ--০৮০৮))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৮৩৮..৬৮৮৬৮৮..২০২০  ১৪১৪//০১০১//২০২০২০২০    

৫২৩৫২৩  িডেপািডেপা//ইউিনট স েহর আিথক অিনয়ম সং া  নিথইউিনট স েহর আিথক অিনয়ম সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৬২৬..৬৯২৬৯২..২০২০  ২৩২৩//০৩০৩//২০২০২০২০    

৫২৪৫২৪  বতন ভাতা বতন ভাতা সং া  সং া  ((ঋণঋণ) ) নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৯৩৬৯৩..২০২০  ১৪১৪//০৫০৫//২০২০২০২০    

৫২৫৫২৫  বানাস সং া  বানাস সং া  ((ঋণঋণ) ) নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩২৩২..৬৯৪৬৯৪..২০২০  ১৪১৪//০৫০৫//২০২০২০২০    

৫২৬৫২৬  িবিভ  িডেপা ক ক িফিলং শন থেক ালানী য় সং া  নিথিবিভ  িডেপা ক ক িফিলং শন থেক ালানী য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২২২২..৬৯৫৬৯৫..২০২০  ১৫১৫//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫২৭৫২৭  চ াম ােকর চ াম ােকর সড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথসড়ক কর ও িফটেনস িফ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯৬৬৯৬..২০২০  ২১২১//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫২৮৫২৮  িডেপার বেকয়া বতন রাজ  অজমা ও অ া  িডেপার বেকয়া বতন রাজ  অজমা ও অ া  ((অংশঅংশ--১১))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯৭৬৯৭..২০২০  ২১২১//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫২৯৫২৯  িডেপার বেকয়া বতন রাজ  অজমা ও অ া  িডেপার বেকয়া বতন রাজ  অজমা ও অ া  ((অংশঅংশ--২২))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯৮৬৯৮..২০২০  ২৩২৩//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫৩০৫৩০  িহসাব িবভােগর মালামাল য় সং া  নিথিহসাব িবভােগর মালামাল য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৬৯৯৬৯৯..২০২০  ২৮২৮//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫৩১৫৩১  ঢাকা াক িডেপার রাড া  ও িফটেনস সং া ্ নিথঢাকা াক িডেপার রাড া  ও িফটেনস সং া ্ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৮২৮..৬৯৮৬৯৮..২০২০  ২২২২//০৬০৬//২০২০২০২০    

৫৩২৫৩২  ক ীয় মরামত কারখানা ক ক িবআর িসক ীয় মরামত কারখানা ক ক িবআর িস’’র অবািণিজ ক গাড়ীর মরামত র অবািণিজ ক গাড়ীর মরামত 
িবল িবল সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৬৯৯৬৯৯..২০২০  ০৫০৫//০৭০৭//২০২০২০২০    

৫৩৩৫৩৩  িবআর িসিবআর িস’’র আইিসডি উএস গাজী র এর িম উ য়ণকরর আইিসডি উএস গাজী র এর িম উ য়ণকর, , িস  করিস  কর, , াস ও াস ও 
িব ৎ িবল সং া  নিথিব ৎ িবল সং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭০০৭০০..২০২০  ১৯১৯//০৭০৭//২০২০২০২০    

৫৩৪৫৩৪  পিরচালক পিরচালক ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র দ েরর মালামাল য় সং া  নিথমেহাদেয়র দ েরর মালামাল য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১১১১..৭০১৭০১..২০২০  ১৯১৯//০৭০৭//২০২০২০২০    

৫৩৫৫৩৫  িহসাব িবভােগর কি উটােরর কািল য় ও মরামত সং া  নিথিহসাব িবভােগর কি উটােরর কািল য় ও মরামত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৭০২৭০২..২০২০  ১৯১৯//০৭০৭//২০২০২০২০    

৫৩৬৫৩৬  বতনবতন--ভাতা বাবদ সরকার হেত া  ভাতা বাবদ সরকার হেত া  ০৪০৪..০০ ০০ কা  টাকার ঋণ া  সং া  নিথকা  টাকার ঋণ া  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৩১৩..৭০৩৭০৩..২০২০  ১৬১৬//০৮০৮//২০২০২০২০    

৫৩৭৫৩৭  জনােরল ােনজার জনােরল ােনজার ((অথ ও িহসাবঅথ ও িহসাব) ) মেহাদেয়র ইমে  ফা  নিথমেহাদেয়র ইমে  ফা  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭০৮৭০৮..২০২০  ০১০১//১০১০//২০২০২০২০    

৫৩৮৫৩৮  িহসাব িবভােগর ালী সফটওয়ার মরমাত সং া  নিথিহসাব িবভােগর ালী সফটওয়ার মরমাত সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭১০৭১০..২০২০  ১৩১৩//১০১০//২০২০২০২০    

৫৩৯৫৩৯  িহসাব িবভােগর িহসাব িবভােগর CCoorree  1155  মেডল এর মেডল এর HHPP  LLaasseerr  MMFFPP1133SS  এর এর 
কািল কািল য় সং ায় সং া   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৭১৮৭১৮..২০২০  ১৮১৮//১০১০//২০২০২০২০    

৫৪০৫৪০  িহসাব িবভােগর িহসাব িবভােগর CCoorree  1155  মেডল এর মেডল এর HHPP  LLaasseerr  MMFFPP1133SS  এর এর 
কািল য় সং াকািল য় সং া   

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৭১৯৭১৯..২০২০  ১৯১৯//১০১০//২০২০২০২০    

চলমান াঃ চলমান াঃ ৬০৬০  
  



==  ৬০৬০  ==  
ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার নিথ খালার 

তািরখতািরখ  
মম   

৫৪১৫৪১  িবআর িসিবআর িস’’র র সািবক কাযাবলী ও উ য়ণ সং া  মািসক সভার ত  দান সািবক কাযাবলী ও উ য়ণ সং া  মািসক সভার ত  দান 
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭২৯৭২৯..২০২০  ২০২০//১২১২//২০২০২০২০    

৫৪২৫৪২  পিরক না ম ণালয় স িকত ায়ী কিমপিরক না ম ণালয় স িকত ায়ী কিম   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৭৩৫৭৩৫..২১২১  ১১১১//০২০২//২০২১২০২১    
৫৪৩৫৪৩  CCOOVVIIDD--1199  এর মালামাল য় সং াএর মালামাল য় সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৫০৭৫০..২১২১  ৩১৩১//০৩০৩//২০২১২০২১    
৫৪৪৫৪৪  চয়া ান ও পিরচালক মেহাদয়গেণর মাবাইল িবল পিরেশাধ সং া  নিথচয়া ান ও পিরচালক মেহাদয়গেণর মাবাইল িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৪১৭৪১..২১২১  ০৪০৪//০৪০৪//২০২১২০২১    
৫৪৫৫৪৫  িবআর িসিবআর িস’’র ািধকার া  সকল কমকতােদর ইমে  িবল পিরেশাধ নিথ।র ািধকার া  সকল কমকতােদর ইমে  িবল পিরেশাধ নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৪২৭৪২..২১২১  ০৫০৫//০৪০৪//২০২১২০২১    
৫৪৬৫৪৬  ম ণালয় হেত া  ম ণালয় হেত া  ০৮০৮..০০ ০০ কা  টাকার ঋণ সং া  নিথকা  টাকার ঋণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..১৩১৩..৭৪৪৭৪৪..২১২১  ০৫০৫//০৫০৫//২০২১২০২১    
৫৪৭৫৪৭  িব াপন িবল সং া  নিথিব াপন িবল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৪১৭৪১..২১২১  ৩০৩০//০৫০৫//২০২১২০২১    
৫৪৮৫৪৮  িবআর িস ক ক ই ারেনট সংেযাগ িবল পিরেশাধ নিথিবআর িস ক ক ই ারেনট সংেযাগ িবল পিরেশাধ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৪৬৭৪৬..২১২১  ০১০১//০৬০৬//২০২১২০২১    
৫৪৯৫৪৯  ই ারেনট সংেযাগ সং া  নিথ ই ারেনট সংেযাগ সং া  নিথ (( মরামত ও য াংশ মালামাল য়মরামত ও য াংশ মালামাল য়))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৪৭৭৪৭..২১২১  ০২০২//০৬০৬//২০২১২০২১    
৫৫০৫৫০  িহসাব িবভােগর অিডট আপি র জবাব সং া  নিথিহসাব িবভােগর অিডট আপি র জবাব সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৬৩৬..৭৪৮৭৪৮..২১২১  ২১২১//০৬০৬//২০২১২০২১    
৫৫১৫৫১  কািরগির িবভােগর সিহত যাগােযাগ নিথকািরগির িবভােগর সিহত যাগােযাগ নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৫২৭৫২..২১২১  ১২১২//০৭০৭//২০২১২০২১    
৫৫২৫৫২  িবআর িসিবআর িস’’র পষদ সভার ত  রণ সং া  নিথর পষদ সভার ত  রণ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৫৩৭৫৩..২১২১  ১৫১৫//০৭০৭//২০২১২০২১    
৫৫৩৫৫৩  িবিসএল অনলাইন সািভস এর সিহত ই ারেনট সংেযাগ সং া  নিথিবিসএল অনলাইন সািভস এর সিহত ই ারেনট সংেযাগ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৫৪৭৫৪..২১২১  ১০১০//০৮০৮//২০২১২০২১    
৫৫৪৫৫৪  উথলী িশ ণ কউথলী িশ ণ ক   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৫৫৭৫৫..২১২১  ১২১২//০৮০৮//২০২১২০২১    
৫৫৫৫৫৫  িহসাব র ণ কমকতা িহসাব র ণ কমকতা ((িবলিবল) ) এর তদ  সং া  নিথএর তদ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৫৬৭৫৬..২১২১  ২২২২//০৮০৮//২০২১২০২১    
৫৫৬৫৫৬  িবিভ  িডেপািবিভ  িডেপা//ইউিনেটর দনাইউিনেটর দনা--পাওনা সং া  নিথপাওনা সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৬৪৭৬৪..২১২১  ০২০২//১১১১//২০২১২০২১    
৫৫৭৫৫৭  িবিভ  িদবস উপলে  ানার িবিভ  িদবস উপলে  ানার েণর িবল পিরেশাধ সং া  নিথেণর িবল পিরেশাধ সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৬৫৭৬৫..২১২১  ০৭০৭//১১১১//২০২১২০২১    
৫৫৮৫৫৮  িবিভ  দ েরর ইউেনাট দান সং ািবিভ  দ েরর ইউেনাট দান সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৬৬৭৬৬..২১২১  ২১২১//১১১১//২০২১২০২১    
৫৫৯৫৫৯  িবআর িস যেশার িনং স ােরর বতন সং া  নিথিবআর িস যেশার িনং স ােরর বতন সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৭০৭৭০..২২২২  ০৩০৩//০১০১//২০২২২০২২    
৫৬০৫৬০  িবআর িস িঝনাইদহ িনং স ােরর বতন সং ািবআর িস িঝনাইদহ িনং স ােরর বতন সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৭১৭৭১..২২২২  ০৩০৩//০১০১//২০২২২০২২    
৫৬১৫৬১  িম উ য়ণ কর পিরেশাধ সং ািম উ য়ণ কর পিরেশাধ সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩১৩১..৭৭২৭৭২..২২২২  ০৯০৯//০১০১//২০২২২০২২    
৫৬২৫৬২  ইই--গ া  ও উ াবন কমপিরক নার সবা সহিজকরন সং াগ া  ও উ াবন কমপিরক নার সবা সহিজকরন সং া   ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৭৭৩৭৭৩..২২২২  ১২১২//০১০১//২০২২২০২২    
৫৬৩৫৬৩  জাহাজামান কিবর রিশদ এ  কাং জাহাজামান কিবর রিশদ এ  কাং ((বিহঃ িনরী কবিহঃ িনরী ক) () (অংশঅংশ--০২০২))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৪৩৪..৭৭৪৭৭৪..২২২২  ১৪১৪//০২০২//২০২২২০২২    
৫৬৪৫৬৪  ইউেনাট সং া  নিথইউেনাট সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..৩৩৩৩..৭৭৫৭৭৫..২২২২  ২২২২//০৩০৩//২০২২২০২২    
৫৬৫৫৬৫  কােগা া েপােটশন নিথ কােগা া েপােটশন নিথ ((অংশঅংশ--০৪০৪))  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৯২৯..৭৭৬৭৭৬..২২২২  ১২১২//০৯০৯//২০২২২০২২    
৫৬৬৫৬৬  িডেপা ক ক চািহত য াংশ য় সং া  নিথিডেপা ক ক চািহত য াংশ য় সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৫০১৫..২৩২৩..৭৭৯৭৭৯..২২২২  ২৬২৬//১০১০//২০২২২০২২    
৫৬৭৫৬৭  ফা  শাখার আসবাবপ  য় সং া  নিথ ৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৯.১১.১৯ ২৪/০১/২০২১   
৫৬৮৫৬৮  িবআর িস ধান কাযালেয় কমরত ১৬৯ জন কমকতা/কমচারীর িসিপ এফ এর 

িহসাব ত করা সং া  নিথ 
৩৫.০৪.০০০০.০১৫.০১৯.১৫.২১ ১৫/০৯/২০২১   

৫৬৯ িবিভ  িত ােনর প  হণ সং া  নিথ - 
৫৭০ য় িবভােগর নানা কার সাম ীর চািহদা ও গইটপাস সং া  নিথ - 
৫৭১ িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  নিথ - 
৫৭২ অেযা  ঘািষত ৪৬  গািড় িব য় সং া  নিথ - 
৫৭৩ িবিভ  কার প  ই  নিথ - 

৫৭৪ সম য় সভা সং া  নিথ - 

৫৭৫ য় িবভােগর জ নাটশীট সং া  নিথ - 
৫৭৬ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী পাড়া মািবল ও খালী াম 

িব য় সং া  নিথ 
- 

৫৭৭ ন ন ফেটাকিপ মিশন য় সে   - 
৫৭৮ ফরমস ও রিজ ার ণ সাম ী RFQ এর মা েম য় সং া  নিথ - 
৫৭৯ য় িবভােগর নগদ য় সং া  নিথ - 
৫৮০ দরপ  িসিডউেলর  সং া  নিথ - 
৫৮১ িবআর িস’র অিফস আেদশ ও সা লার নিথ - 
৫৮২ য় িবভােগর আসবাবপ  ও অ া  মালামাল মরামত সং া  নিথ - 
৫৮৩ কেপােরশেনর িবিভ  ইউিনেটর বহার অ পেযাগী সাম ী িব য় সং া  - 
৫৮৪ িবআর িস’র অেযা  ঘািষত ৯৬  গািড় িনলােম িব য় সং া  নিথ - 
৫৮৫ ানীয় বাজার হেত নগদ ে  মালামাল য় - 
৫৮৬ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র কি উটার য় সং া  নিথ - 
৫৮৭ ধান কাযালেয়র চািহদার মালামাল য় সং া  নিথ - 
৫৮৮ িবআর িস’র অেযা  ঘািষত ১০৭  গািড় িনলােম িব য় সং া  নিথ - 
৫৮৯ অিফস আেদশ (ই-নিথ সং া ) - 
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==৬১৬১  ==  

ক াটাগিরক াটাগির--ঘঘ  

ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  নিথর ন রনিথর ন র  নিথ খালার তািরখনিথ খালার তািরখ  মম   

১ িবআর িস’র পির  বৎসর-২০১৬ ৩৫.০৪.০০০০.০০২.০০.০৯৮.১৬ ২৫/১/২০১৬  
২২  মা ার ফাইল নিথমা ার ফাইল নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৮০০৮..০০০০..২২৫২২৫..২০২০  ২৩২৩//০৫০৫//২০২২২০২২    

৩৩  সভার না শসভার না শ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৮০০৮..০০০০..২২৩২২৩..২০২০((২২))  ১৮১৮//০৪০৪//২০২২২০২২    

৪৪  িচ  াি  নিথিচ  াি  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৮০০৮..০০০০..২২৩২২৩..২০২০((৩৩))  ২৩২৩//০৫০৫//২০২২২০২২    

৫৫  বদলীর অ াহিত দান   সং া  নিথ  বদলীর অ াহিত দান   সং া  নিথ    ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..১৯১৯..০১৩০১৩..২০২০  ২২২২//০৯০৯//২০২০    

৬৬  শাসন িবভােগ লবার শাখায় িবিভ  অি ম হন সং া  নিথ।শাসন িবভােগ লবার শাখায় িবিভ  অি ম হন সং া  নিথ।      ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯....০২০২..০১৪০১৪..২০২০  ২২২২//০৯০৯//২০২০    

৭৭  ইউ ও নাট সং া  নিথ।ইউ ও নাট সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..৯৯৯৯..০১৯০১৯..২০২০  ১২১২//১০১০//২০২০২০২০    

৮৮  লবার শাখার িবিভ  অি ম  হন ও সম য় সং া  নিথ।লবার শাখার িবিভ  অি ম  হন ও সম য় সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..০২০২..০২০০২০..২০২০  ০৯০৯//১১১১//২০২০২০২০    

৯৯  জনাব রািক ামান  িসিনয়র ম কমকতা এর নােম ইম প  হন ও সম য় জনাব রািক ামান  িসিনয়র ম কমকতা এর নােম ইম প  হন ও সম য় 
সং া  নিথ।সং া  নিথ।      

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..০২০২..০০৪০০৪..২১২১  ২২২২//০৩০৩//২১২১    

১০১০  িবআর িস পযেব ণ  িবআর িস পযেব ণ  //মিনটিরং ম সং া  নিথ।মিনটিরং ম সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..০৬০৬..০০৩০০৩..২২২২  ১১//০৩০৩//২০২২২০২২    

১১১১  শাসন িবভােগ লবার শাখায় আসবাবপ  য় সং া  নিথ।শাসন িবভােগ লবার শাখায় আসবাবপ  য় সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..০০০০..০০৩০০৩..২০২০  ৩৩//২২//২০২০২০২০    

১২১২  মাবাইল ফান িভি ক হ  ড  সং া  নিথ।মাবাইল ফান িভি ক হ  ড  সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..৯৯৯৯..০১০০১০..১৬১৬  ১৩১৩//৪৪//২০১৬২০১৬    

১৩১৩  DDrraafftt  FFrraammeewwoorrkk  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  
CCoorrppoorraattiioonn  oonn  PPrroodduuccttiioonn  CCaappaacciittyy  bbeettwweeeenn  
BBaannggllaaddeesshh  &&  CChhiinnnnaa  এর িবষেয় মতামত দান সং া  নিথ।এর িবষেয় মতামত দান সং া  নিথ।  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..৩৩৩৩..০২৭০২৭..১৬১৬  ১৪১৪//৮৮//২০১৬২০১৬    

১৪১৪  পায়রা সমি ত উ য়ন কায ম সং া  নিথ।পায়রা সমি ত উ য়ন কায ম সং া  নিথ।  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..১২১২..০৪১০৪১..১৬১৬  ৭৭//১২১২//২০১৬২০১৬    

১৫১৫  চা রীেত নবহাল সং া  নিথচা রীেত নবহাল সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০০৯০০৯..১১১১..০১৬০১৬..১৯১৯  ১০১০//০৭০৭//১৯১৯    

১৬১৬  িবিভ  সভার না শিবিভ  সভার না শ//কাগজপ  সং া  নিথকাগজপ  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৩০৭৩০৭..১৮১৮      

১৭১৭  সৗিদ উ য়ন তহিবলসৗিদ উ য়ন তহিবল//িবিনেয়ােগ ক  সং ািবিনেয়ােগ ক  সং া   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৩২৪৩২৪..০২ ০২       

১৮১৮  ইমে  ফা  সং া  নিথইমে  ফা  সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৬৭৪৬৭..১০ ১০       

১৯১৯  ভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় িবআর িসভারতীয় ডলার িডট লাইেনর আওতায় িবআর িস’’র জ  াক সং হ ক  র জ  াক সং হ ক  
সং া  নিথসং া  নিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৭৪৪৭৪..১১ ১১       

২০২০  হািজরা িববরণী সং া  নিথহািজরা িববরণী সং া  নিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১২০১২..০০০০..৪৮০৪৮০..১৮১৮      

২১২১  টকিনক ালটকিনক াল  াফাফ  িববরণীিববরণী  নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১৬০১৬..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২২২২  সং ারসং ার  িবিভিবিভ   ইউিনেটইউিনেট  টকিনক ালটকিনক াল  ানপাওয়ারানপাওয়ার    
মািসকমািসক  িববরণীিববরণী  সং াসং া   নিথনিথ  

৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০১৮০১৮..১৮১৮  ২০১৮২০১৮    

২৩২৩  সং ারসং ার  াকাক  িবভােগরিবভােগর  সােথসােথ  কেরসপনেডকেরসপনেড   নিথনিথ  ৩৫৩৫..০৪০৪..০০০০০০০০..০১৩০১৩..০০০০..০৩৫০৩৫..৯০৯০  ১৯৯০১৯৯০    

২৪ শাখা /ইউিনট ধানগেণর সম েয়র অিনধািরত সভা অ ান সংেগ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০.৮১২.২০১৩  ২০১৩  
২৫ মিতিঝল বাস িডেপার ঢাকা মে া -ব -১১ -২৭৭৬নং বােসর অি দ  তদ  নিথ  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৩০ .১৩  ২০১৩  
২৬ সময়াব  কমপিরক না ২০১৫  -২০২১ এবং ২০২২-২০৪১ পিরচালনা ) শাঃ (

মেহাদেয়র দ ের আেছ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৩৩ .২০১৪  ২০১৪  

২৭ িভিডও িচ  ধারন স িকত নিথ -৫/৫/১৪ হেত পিরচালক ) শাঃ  (মেহাদেয়র 
দ ের ায়ীভােব 

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৩৪ .২০১৪  ২০১৪  

২৮ হাজী ওয়ােহদ সরকার িসএনিজ িফিলং শেন িলঃ এর িবল রণ সং া  ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৩৭ .২০১৪  ২০১৪  
২৯ িবআর িস আ ঃেজলা এিস বাস সািভস ICT Fare Collection 

সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৪৭ .০০.১৪  ২০১৪  

৩০ বাংলােদশ পযটন কেপােরশন ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪.০০. ৮৪৯ .০০.১৪  ২০১৪  
৩১ রাজ  আয় ি  াস িনয় নসহ সািবক লার সােথ কমপিরক না স িকত 

নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫০.০০.১৪ ২০১৪  

৩২ জনাব গালাম মা ফা  ,চালক/িব িসেলট বাস িডেপা ক ক দািখল ত পে  
চয়ার ান মেহাদেয়র িনেদশনা মাতােবক তদ  সং া  নিথ 

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫১.০০.১৪ ২০১৪  

৩৩ বনােপাল ল ব ের নব -িনিমত আ জািতক বাস ও ােসনজার টািমনােলর 
সািবক িবধািদ যথাযথ বহার সং া  নিথ 

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৪.০০.২০১৪ ২০১৪  

৩৪ নাশকতা িতেরাধ  .যা ী ,প  সরবরাহ এবং জীবনমান াভািবক রাখা শীষক 
দিনক িতেবদন 

৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৫৫.০০.২০১৫ ২০১৫  

৩৫ মাননীয় ধানম ীর তহিবল থেক আিথক সহায়তা দান সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৫.০০.১৫ ২০১৫  
৩৬ িবআর িস বােস অি  িনবাপন ব া ও ফায়ার এি ং ইসাটার সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৭.০০.১৫ ২০১৫  
৩৭ পিরেবশ সং া  নিথ ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৬৮.০০.১৫ ২০১৫  
৩৮ িবআর িস ‘র ভা ােচারা রংচটা অপির ার ইত ািদবাসস হ সড়েক চলাচেলর 

উপেযাগী করার সং া  নিথ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৭৩.০০.১৫ ২০১৫  

চলমান াঃ চলমান াঃ ৬২৬২  



ঃঃনংনং  িবষয়িবষয়  
৩৯ িস েজন চাটার সং া  নিথ 
৪০ ২০১৫ সােল িবআর িস অজন সং া  নিথ 
৪১ ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ও িবআর িস

সং া  নিথ 
৪২ িসেলট বাস িডেপার ৫  িস বােসর মরামত সং া
৪৩ অপােরশন িবভােগর ফ া  মিশন সং া  নিথ 
৪৪ আপােরশন িবভােগর মালামাল নজারত াের জমাকরণ সং া
৪৫ চ াম বাস িডেপার বাস নং  এিস বােসর 

িব ে মামলা সং া  নিথ 
৪৬ জনাব স লীিজ 
৪৭ জনাব আেবদীন লীিজ 
৪৮ জনাব হািব র রহমান লীিজ 
৪৯ জনাব জালাল আহে দ লীিজ 
৫০ জনাব আিমর হােসন লীিজ ক াণ র বাস িডেপা
৫১ মসাস জয় ডাস াঃরতন সাহা লীিজ ক াণ র
৫২ িবআর িস র িবদায়ী ােনজারেদর িডেপার উ য়েন পরামশ পািশ সং া
৫৩ িবআর িস কে াল েমর মালামাল য় সং া  
৫৪ ঘটনা িরচাজ ই ঃ বাংলােদশ েকৗশল িব  িব ালয় ত  সং া  নিথ
৫৫ সড়ক িনরাপ া চারনা ও যান সেচতনতা িবষয়ক পািরশ স হ বা বায়ন 

সং া  নিথ 
৫৬ িবআর এ এর ও ঢাকা কায ম সং া  নিথ 
৫৭৫৭  কেপােরশেনর উৎসবকেপােরশেনর উৎসব, , খলা লা ও িবেনাদন সং া  নিথখলা লা ও িবেনাদন সং া  নিথ

৫৮৫৮  িহসাব িবভােগর রাতন নিথ প  অপসারন সং া  নিথিহসাব িবভােগর রাতন নিথ প  অপসারন সং া  নিথ

৫৯৫৯  পি কা সরবরাহকারী জনাব গালাম মা ফা এর িবল নিথপি কা সরবরাহকারী জনাব গালাম মা ফা এর িবল নিথ

৬০৬০  িহসাব িবভাগ ফা  শাখায় কমরত অ ায়ী কমকতা
রণ সং া  নিথ 

৬১৬১  িহসাব িবভাগ ফা  শাখায় ক াল েলটর য় সং া  নিথ

৬২৬২  অনলাইন াংিকং এর মা েম িসিপএফ/ া ই /
ত সং া  নিথ 

  
  

রি ত তে র ক াটাগির ও ক াটালগ এর সারসংে পরি ত তে র ক াটাগির ও ক াটালগ এর সারসংে প

ঃঃনং

০১০১

০২০২

০৩০৩

০৪০৪

  
  

  
  

  
  

==৬২৬২  ==  

নিথর ন রনিথর ন র  
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮০.০০.১৫ 
৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৪.০০.১৬ 

ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা ও িবআর িস ‘র কমপিরক না ণয়ন ৩৫ .০৪.০০০০.০১৪. ৮৮৫.০০.১৬ 
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