
গগগজগটড সরককরর কর রকররকর গবরন রবল

ট, আর, ফরর নন ১৩

[ এস, আর ১৩৯ (১) দষব 

2021-22

দপর :

রবল নন : 1710

1280203117023 - উপগজলক রথ ও গযকগকগযকগ পযরক ককয রকলয়, গরদকসপর, নকগটকর

এরপল ২০২২

পষক নমর  32

ভরলউর নন  22

ASSISTANT 

PROGRAMMER

গরকম শকরহনর রহরকননকর : পদবব :

গককড নন টকককর অনকগরটরববরণ

গটকগকন নন : 0001813 রকররখ : 12/04/2022 ভকউচকর নন: রকররখ : 

ভরবষর রহরবল নন : gpf-1001025020 ইটআইএন : 232905567524

কর রকররকর আইরড  নন : 19898217320408413জকরবয় পররচয়  পত নন :

1280203117023-3111325  25,480.00  25,480.00উৎসব ভকরক

সব রগরকট গবরন ও ভকরক (ক) :  25,480.00

কররন ও পররগশকধ

1280203117023-1162101  10.00  10.00সসকম রডউট

ভরবষৎ কররন ও পররগশকধ বকবদ গরকট আদকয় (খ) :  10.00

 25,470.00গরকট গদয় টককক (ক - খ) :

পরচশ হকজকর চকর শর সতর টককককথকয়ম

কর রকররকর সককর

রকররখম......................

যকহকগক টককক বক গচক পদকন কররগর হইগব, গসই বকহক/বকনক/এগজগনর নকর.........................................................

সবল

রহসকবরকণ অরফগস ববহকগরর জন

টককক............................................................................(কথকয়)            ............................................... 

.......................................................  পদকগনর জন পকস করক হইল।

আইবকস++ ররগপকট র



অরডটর (সককর) সপকর (সককর) রহসকবরকণ অরফসকর (সককর)

নকর ....................................

রকররখ .................................

রকররখ .................................

নকর ....................................

রকররখ .................................

গচক নমর .............................

নকর ....................................

রকররখ .................................

রকররখ ..............................

গচক পদকনককরবর সককর

রনগদ রশকবলব

গয রকগসর ককগজর রবরনরগয় গবরন অজরন করক হইয়কগছ গসই রকগসর গশষ ককয ররদবগসর ৫ রদন পগব র রহসকব রকণ অরফগস রবল গপশ 

কররগর হইগব।

১.

গপশকর পররট রবগলর জন একট কররয়ক গটকগকন গদওয়ক হইগব গচক/কসকশ অথবক আপরতসহ গফরর রবল গহগণর পকককগল উক 

গটকগকন গফরর রদগর হইগব। এরদসরবর গচক/কসকশ গহণ ককগল একখকরন রলরখর ররসদ সসকমসহ(পগযকজস গকগত) পদকন কররগর 

হইগব।

২.

বকনককর বক এগজনগক টককক পদকগনর জন ইচকনসকগর গবরন রবগল রনগদ রশ করক যকইগব। এবন এইরপ গকগত বকনক বক এগজগনর 

রকধগর টককক সনগগহর  জন গপশ করক যকইগব। এই জন সরককরব কররচকরবর বক বকহগকর বরকগর উপরসররর পগয়কজন হইগব নক। 

বকনক বক এগজগনগক সরকসরর টককক পদকন করক হইগব।

৩.

গনকট-১০: রহসকব রকণ কররকরকগণগক রনরশর হইগর হইগব গয, সকল বকধরকমলক কররন ও আদকগয়র রসরডউল গযন রবগলর সগঙ 

সনযক থকগক।

৪. পগযকজস গকগত রবগলর সগঙ অবশই কররন ওআদকগয়র রসরডউল পদকন কররগর হইগব।

গনকট-২০: বকহগকর রনকট পদত টককক, গচক অথবক রবগলর জকরলয়করর বক আতসকৎ সনককন গককনরপ দকয়-দকরয়ত সরককর গকহস কররগব 

নক।

বক: স: ম:-৯৭/৯৮-১৮০৪৯ এফ (কর-১)-৪০ লক করপ,(রস-৬৭), ১৯৯৮


