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ই-নধির তাধলকাাঃ 

ক্রঃ নং  নধি নম্বর ধশদরানাম শ্রেধণ নধির িরন ততধরর তাধরখ 

১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৫.০০১.১৯ রাজশাহী আঞ্চধলক অধিদসর অধিট ধবষয়ক ক অধিট ২৬/০২/২০১৯ 

২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৭.০০১.১৮ ধনব তাচন কধমশন সাংক্রান্ত ক অন্যান্য 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

২৩/০৭/২০১৮ 

৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৭.০০২.১৮ রাজশাহী প্রদকৌশল ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় 

(রুদয়ট) 

ক অন্যান্য 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

০৩/০৯/২০১৮ 

৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৭.০০৩.১৮ রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততপদের ইমারত ধনম তান 

কধমটি সাংক্রান্ত 

ক অন্যান্য 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

২৪/১০/২০১৮ 

৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৭.০০১.১৯ পাবনা ধবজ্ঞান ও প্রযুধি ধবশ্বধবদ্যালয় ক অন্যান্য 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

০৪/০৪/২০১৯ 

৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৪.০০১.১৮ বাঘা উপদজলার গদবষণা সাংক্রান্ত ক গদবষণা ২৮/০৫/২০১৮ 

৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৪.০০২.১৮ গদবষণা সাংক্রান্ত ক গদবষণা ২৭/০৮/২০১৮ 

৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০১.১৮ ধবধিন্ন উপদজলার Proforma for Feasibility 

Study/Survey Proposal (PFS) সাংক্রান্ত 

ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৪/০৭/২০১৮ 

৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০২.১৮ Preparation of Comprehensive 

Regional Development Planning 

Package for Rajshahi Division 

ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ৩০/০৮/২০১৮ 

১০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০৩.১৮ Preparation of Comprehensive 

Regional Development Planning 

Package for Rangpur Division 

ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ২০/০৯/২০১৮ 

১১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০১.১৯ মাইধনাং ধসটি ধনম তাণ সাংক্রান্ত ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ১৩/০১/২০১৯ 

১২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০২.১৯ “স্ট্র্যাদটধজক এইট (৮) উপদজলাস ধরস্ক 

শ্রসনধসটিি ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান এযারাউন্ড ২৫ ধকধম 

অি রূপপূর ধনউধিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট” সাংক্রান্ত 

ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ১৯/১১/২০১৯ 

১৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৩.০০১.২১ নয়টি উপদজলার সম্বধনত উন্নয়ন পধরকল্পনা 

প্রণয়দনর পাইলট প্রকল্প সাংক্রান্ত 

ক প্রকল্প প্রস্তাবনা ২১/০৯/২০২১ 

১৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০১.১৮ অধিস িবন সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ১৭/০৫/২০১৮ 

১৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮ বাধষ তক কম তসম্পােন চুধি ক প্রশাসধনক ২৩/০৫/২০১৮ 

১৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৩.১৮ প্রশাসন সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ২৩/০৫/২০১৮ 

১৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৪.১৮ তথ্য অধিকার সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ২৩/০৫/২০১৮ 

১৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৫.১৮ অাংশীজন সিা সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ২৩/০৫/২০১৮ 

১৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৬.১৮ প্রচার ও ধবজ্ঞাপন সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ২৩/০৫/২০১৮ 

২০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৭.১৮ ভূধম ব্যবহার অনাপধি সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ১৬/০৮/২০১৮ 

২১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৮.১৮ ধবধিন্ন ধেবস উৎযাপন সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ০৩/১০/২০১৮ 

২২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৯.১৮ শ্রগাপনীয় প্রধতদবেন সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ৩১/১০/২০১৮ 

২৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০১.১৯ ধবদ্যযৎ ধবল সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ২৩/০১/২০১৯ 

২৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৯ শ্রপাষ্টাল ষ্টযাম্প সরবরাহ সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ০৬/০৩/২০১৯ 

২৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০৩.১৯ মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিেপ্তর, বগুড়া হদত শ্রষ্টশনারী 

মালামাল সাংগ্রহ সম্পধকতত 

ক প্রশাসধনক ০৬/১০/২০১৯ 

২৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০১.২১ ইদনাদিশন আইধিয়া (উদ্ভাবনী িারনা) সাংক্রান্ত ক প্রশাসধনক ১৮/১১/২০২১ 

২৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৯.০০১.১৮ প্রধশেণ সাংক্রান্ত ক প্রধশেণ ০২/০৭/২০১৮ 



 

 

ক্রঃ নং  নধি নম্বর ধশদরানাম শ্রেধণ নধির িরন ততধরর তাধরখ 

২৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১৩.০০১.১৯ বইপত্র ও সামধয়কী সাংক্রান্ত ক বইপত্র 

প্রধতদবেন ও 

সামধয়কী 

১৩/০১/২০১৯ 

২৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০১.১৮ বাদজট সাংক্রান্ত ক বাদজট ২৩/০৫/২০১৮ 

৩০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০২.১৮ মাধসক খরদচর ধববরণী সাংক্রান্ত ক বাদজট ২৩/০৫/২০১৮ 

৩১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৩.১৮ ৪ি ত শ্রেণী কম তচারীদের শ্রপাশাক সাংক্রান্ত ক বাদজট ২৩/০৫/২০১৮ 

৩২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০১.১৯ অন্যান্য মধনহাধর সাংক্রান্ত ক বাদজট ০৮/০১/২০১৯ 

৩৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০২.১৯ কধম্পউটার ও কধম্পউটার সারঞ্জাম শ্রমরামত 

সাংক্রান্ত 

ক বাদজট ১৫/০১/২০১৯ 

৩৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৩.১৯ সম্মানী িাতা সাংক্রান্ত ক বাদজট ১০/০২/২০১৯ 

৩৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৪.১৯ প্রকাশনা সাংক্রান্ত ক বাদজট ১০/০২/২০১৯ 

৩৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৫.১৯ আসবাবপত্র ক্রয় সাংক্রান্ত ক বাদজট ০৬/০৩/২০১৯ 

৩৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৬.১৯ কধম্পউটার এবাং আনুষাধিক ক বাদজট ০৬/০৫/২০১৯ 

৩৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৭.১৯ কধম্পউটার সামগ্রী সাংক্রান্ত ক বাদজট ০৯/০৫/২০১৯ 

৩৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৮.১৯ ষ্টযাম্প ও ধসল সাংক্রান্ত ক বাদজট ১৭/০৬/২০১৯ 

৪০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৯.১৯ রাজস্ব খাদতর শ্রসটআপ সাংক্রান্ত ক বাদজট ২২/০৭/২০১৯ 

৪১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০১.২০ তবদ্যযধতক সরঞ্জামাধে সাংক্রান্ত ক বাদজট ২২/০১/২০২০ 

৪২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০২.২০ আসবাবপত্র শ্রমরামত সাংক্রান্ত ক বাদজট ২৫/০৬/২০২০ 

৪৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৩.২০ অন্যান্য যন্ত্রপাধত ও সারঞ্জামাধে শ্রমরামত 

সাংক্রান্ত 

ক বাদজট ২৫/০৬/২০২০ 

৪৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৪.২০ আপ্যায়ন ব্যয় সাংক্রান্ত ক বাদজট ১৩/১০/২০২০ 

৪৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০৫.২০ কম তকততা-কম তচারীদের মাধসক শ্রবতন সাংক্রান্ত ক বাদজট ২২/১০/২০২০ 

৪৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০২.০০১.২১ েধমক মজুধর সাংক্রান্ত ক বাদজট ০৭/০১/২০২১ 

৪৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০১.১৮ নাধসর উধিন খান, গদবষণা সহকারী ক ব্যধিগত ২৪/০৫/২০১৮ 

৪৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০২.১৮ শ্রমাাঃ রধিকুল ইসলাম, নক্সাকার (মান-৪) ক ব্যধিগত ০৬/০৬/২০১৮ 

৪৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৩.১৮ শ্রমাাঃ িখরুল ইসলাম, প্ল্যানার ক ব্যধিগত ০৩/০৭/২০১৮ 

৫০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৪.১৮ শ্রমাাঃ আবদ্যর রহমান খান ক ব্যধিগত ০১/০৮/২০১৮ 

৫১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৫.১৮ শ্রমাাঃ ছাধির শ্রহাসাইন, কধম্পউটার মুদ্রােধরক ক ব্যধিগত ০৬/০৮/২০১৮ 

৫২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৬.১৮ শ্রমাাঃ আলতাি আলী, সহকারী তিা ধহসাব রেক ক ব্যধিগত ৩১/১০/২০১৮ 

৫৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৭.১৮ জনাব পবুল তবরাগী, সুইপার ক ব্যধিগত ০৪/১১/২০১৮ 

৫৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৮.১৮ শ্রমাাঃ মধতউর রহমান, খালাসী ক ব্যধিগত ০৪/১১/২০১৮ 

৫৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৯.১৮ শ্রমাাঃ আব্দুল মান্নান ধময়া, অধিস সহায়ক ক ব্যধিগত ১২/১১/২০১৮ 

৫৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০১০.১৮ শ্রমাাঃ শধহদ্যল ইসলাম প্রাাং, ধনরাপিা প্রহরী ক ব্যধিগত ১২/১১/২০১৮ 

৫৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০১১.১৮ শ্রমাাঃ মাহবুব শ্রহাদসন, শ্ররখাকার ক ব্যধিগত ১৪/১১/২০১৮ 

৫৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০১.১৯ শ্রমাাঃ ওমর িারুক, ধশকল বাহক ক ব্যধিগত ২১/০১/২০১৯ 

৫৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০২.১৯ শ্রমাাঃ রমজান আলী, শ্ররখাকার ক ব্যধিগত ৩০/০১/২০১৯ 

৬০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৩.১৯ শ্রমাাঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার ক ব্যধিগত ৩০/০১/২০১৯ 

৬১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৪.১৯ শ্রমাাঃ রুদবল শ্রহাদসন, সাদি তয়ার ক ব্যধিগত ২৮/০২/২০১৯ 

৬২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০৫.১৯ তসয়ে শ্রমাাঃ ইসমাইল, সাঁট মুদ্রােধরক কাম-

কধম্পউটার অপাদরটর 

ক ব্যধিগত ২৫/০৮/২০১৯ 

৬৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৭.০০১.২২ জনাব ধবপ্ল্ব কুমার, সাদি তয়ার ক ব্যধিগত ১১/০৫/২০২২ 

৬৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৮.০০১.১৮ ভ্রমন িাতা ও ধবল (কম তকততা) সাংক্রান্ত ক ভ্রমণ ০৮/০৭/২০১৮ 

৬৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৮.০০২.১৮ ভ্রমন িাতা ও ধবল (কম তচারী) সাংক্রান্ত ক ভ্রমণ ০১/০৮/২০১৮ 

৬৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৮.০০১.১৯ যাতায়াত সাংক্রান্ত ক ভ্রমণ ১১/০৬/২০১৯ 

৬৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১১.০০১.১৮ জাতীয় শুদ্ধাচার শ্রকৌশল, কম ত পধরকল্পনা ও 

অগ্রগধত পধরবীেন কাঠাদমা সাংক্রান্ত 

ক শুদ্ধাচার ২০/০৬/২০১৮ 

 



 

 

ক্রঃ নং নধি নম্বর ধশদরানাম শ্রেধণ নধির িরন ততধরর তাধরখ 

৬৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১২.০০১.১৮ ই-নধি সাংক্রান্ত ক সিটওয়যার, ই-িাইধলাং, 

ইন্টারদনট, শ্রটধলদিান ও িযাক্স 

১১/০৬/২০১৮ 

৬৯ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১২.০০২.১৮ ইন্টারদনট সাংক্রান্ত ক সিটওয়যার, ই-িাইধলাং, 

ইন্টারদনট, শ্রটধলদিান ও িযাক্স 

২০/১১/২০১৮ 

৭০ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১২.০০১.১৯ শ্রটধলদিান সাংক্রান্ত ক সিটওয়যার, ই-িাইধলাং, 

ইন্টারদনট, শ্রটধলদিান ও িযাক্স 

০৮/০১/২০১৯ 

৭১ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১২.০০২.১৯ সিটওয়যার সাংক্রান্ত ক সিটওয়যার, ই-িাইধলাং, 

ইন্টারদনট, শ্রটধলদিান ও িযাক্স 

০৫/১১/২০১৯ 

৭২ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১২.০০১.২১ োপ্তধরক ওদয়ব শ্রপাট তাল সাংক্রান্ত ক সিটওয়যার, ই-িাইধলাং, 

ইন্টারদনট, শ্রটধলদিান ও িযাক্স 

২১/০৬/২০২১ 

৭৩ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১০.০০১.১৮ সিা, শ্রসধমনার ও ওয়াকতসপ 

সাংক্রান্ত 

ক সিা, শ্রসধমনার, ওয়াকতশপ ও 

অনুষ্ঠান 

২৭/০৫/২০১৮ 

৭৪ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১০.০০২.১৮ উন্নয়ন শ্রমলা সাংক্রান্ত ক সিা, শ্রসধমনার, ওয়াকতশপ ও 

অনুষ্ঠান 

১২/০৯/২০১৮ 

৭৫ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.১০.০০৩.১৮ ধবিাগীয় ও শ্রজলা পয তাদয়র 

উন্নয়ন সমন্বয় সিা 

ক সিা, শ্রসধমনার, ওয়াকতশপ ও 

অনুষ্ঠান 

২৪/১০/২০১৮ 

৭৬ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৬.০০১.১৮ তনধমধিক ছুটি ক হাধজরা ও ছুটি ২৭/০৫/২০১৮ 

৭৭ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৬.০০২.১৮ তেধনক হাধজরা সাংক্রান্ত ক হাধজরা ও ছুটি ২১/০৬/২০১৮ 

৭৮ ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০৬.০০১.১৯ মাধসক হাধজরা প্রধতদবেন 

সাংক্রান্ত 

ক হাধজরা ও ছুটি ১২/০৩/২০১৯ 

 

 

২২/১২/২০২২ 

(দমাাঃ িখরুল ইসলাম) 

ধসধনয়র প্ল্যানার  )অাঃোাঃ(  

নগর উন্নয়ন অধিেপ্তর 

রাজশাহী আঞ্চধলক অধিস , রাজশাহী 

 

 

 

 


