
eক্সেটনশন মাiেকর্াপ্লান ণয়েন aংশগর্হণকারী চািষেদর uপিস্থিতর িববরণী 
 

iuিনয়ন:         uপেজলা:          েজলা: 
িসআiিজর নাম:  
সভার স্থান:                                                                          তািরখ:  

কর্িমক 
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চািষর নাম  িঠকানা সব্াক্ষর 
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কর্িমক 
নং 

চািষর নাম  িঠকানা সব্াক্ষর 
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আরিপe- 211% 

িট, আর ফরম নং-32 
(eস, আর 294 ষ্টবয্) 

 িডিডo নং-  
 
িবল নং-  
 
তািরখ-  

  

কর্য়, সরবরাহ o েসবা বাবদ বয্েয়র িবল 
দপ্তরঃ  

 
 
 

 

েকাড নং 6 - 5 5 4 2 - 6 1 1 5 -     
 

েটােকন নং  ------------------------- তািরখ --------------------------- ভাuচার নং ------------------------- তািরখ ------------------------ 

 

aথ র্ৈনিতক েকাড সরবরাহ েবয্র িববরণ পিরমাণ

 

 
 

মৎসয্ aিধদপ্তেরর আoতায় eনeিটিপ-3 কেল্পর ---- িট eক্সেটনশন 

মাiেকর্াপ্লান ণয়েনর বয্েয়র িবল 

সাব ভাuচার- 2   চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 3   চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 4  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 5   চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 6  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 7  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 8  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- 9  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

সাব ভাuচার- ৯  চা- নাস্তা বাবদ-     411/- 

েমাট: 411/- × -----িট িসআiিজ=  

ভয্াট: 8.6% 

আংকর: 4% 

 পঃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিরেশাধেযাগয্ েমাট টাকাঃ        

 

2। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয, জনসব্ােথ র্ ei বয্য় aপিরহায র্ িছল। আিম আরo তয্ায়ন কিরেতিছ েয, আমার জ্ঞান o িবশব্াস মেত, ei িবেল 
uিল্লিখত দত্ত aথ র্ িনম্নবিণ র্ত েক্ষ  বয্তীত কৃত াপকেক দান করা হiয়ােছ, তেব স্থায়ী aিগর্েমর টাকা aেপক্ষা দায় েবশী হoয়ায়, 
aিবশষ্ট পাoনা ei িবেল দািবকৃত টাকা ািপ্তর পর দান করা হiেব। আিম যথাসম্ভব সকল ভাuচার গর্হণ কিরয়ািছ eবং েসগুিল 
eমনভােব বািতল করা হiয়ােছ েযন পুনরায় বয্বহার করা না যায়। 36 টাকার ঊেধব্র্র সকল ভাuচারসমূহ eমনভােব সংরক্ষণ করা 
হiয়ােছ, েযন েয়াজনমত 4 বৎসেরর মেধয্ eiগুিল েপশ করা যায়। সকল পূতর্কেম র্র িবল সেঙ্গ সংযুক্ত করা হiল।  

3। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয, েয সকল েবয্র জনয্ েস্টার eকাuন্টস সংরক্ষণ করা হয় েস সব বয্ািদ স্টক েরিজস্টাের aন্তভূ র্ক্ত করা হiয়ােছ।  
4। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয, েয সব বয্ািদ কর্েয়র িবল েপশ করা হiয়ােছ, েস সব েবয্র পিরমাণ সিঠক, গুণগতমান ভাল, েয দের কর্য় 

করা হiয়ােছ, তাহা বাজার দেরর aিধক নেহ eবং কায র্ােদশ বা চালান (iনভেয়স) eর যথাস্থােন িলিপবদ্ধ করা হiয়ােছ। যাহােত eকi 
েবয্র জনয্ িদব্তীয় বার (ডুিপ্লেকট) aথ র্ দান eডান যায়।  

5। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয,  
 (ক) ei িবেল দািবকৃত পিরবহন ভাড়া কৃতপেক্ষ েদoয়া হiয়ােছ eবং iহা aপিরহায র্ িছল eব ভাড়ার হার চিলত যানবাহন ভাড়ার 

হােরর মেধয্i eবং  
 (খ) সংিশ্লষ্ট সরকারী কম র্চারী সাধারণ িবিধবেল ei মেণর জনয্ মণ বয্য় াপয্ হন না, eবং eর aিতিরক্ত েকান িবেশষ পাির িমক, 

ei দািয়তব্ পালেনর জনয্ াপয্ হiেবন না।  
6। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয, েয সকল aধঃস্তন কম র্চারীর েবতন ei িবেল দাবী করা হiয়ােছ তাহার ঐ সমেয় কৃতi সরকারী কােজ 

িনেয়ািজত িছেলন (eস, আর, 282)।  

 

7। তয্ায়ন করা যাiেতেছ েয, 



 (ক) মেহাহারী বয্ স্টয্াম্প বাবত 31 টাকার aিধক েকান কর্য় স্থানীয়ভােব করা হয় নাi।  

 (খ) বয্িক্তগত কােজ বয্বহৃত ত বু  বহেনর েকান খরচ ei িবেল aন্তভু র্ক্ত করা হয় নাi।  

 (গ) আবািসক ভবেন বয্বহৃত েকান িবদুয্ত বাবদ খরচ ei িবেল aন্তভু র্ক্ত করা হয় নাi।  

 (ঘ) ei বৎসের েসস সাভ র্ারেদর দত্ত পািরেতািষক টাকা -------------------------- (যা গত 4 বৎসেরর জিরমানা বাবদ ািপ্তর গড় 

টাকার সামানয্ aিধক হiেব না)।  

8।  যাহার নােম েচক iসুয্ করা হiেব ( েযাজয্ েক্ষে )       

 

 

 িনয় ণকারী/ িতসব্াক্ষরকারী কম র্কতর্ার সব্াক্ষর            বুিঝয়া পাiয়ািছ ----------------------------------------- 

 ------------------------------------------   আয়ন কম র্কতর্ার সব্াক্ষর ---------------------------------- 

 নাম --------------------------------------   নাম --------------------------------------------------- 

 পদবী ------------------------------------   পদবী -------------------------------------------------- 

  

 সীল         সীল 

 স্থান -------------------------------------    স্থান ----------------------------------------------- 

 তািরখ -----------------------------------    তািরখ --------------------------------------------- 

বরােদ্দর িহসাব টাকা পঃ  বরােদ্দর িহসাব টাকা পঃ

2। েশষ িবেলর টাকার aংক  গত িবেলর েমাট েজর (+)  

3। e যাবত aিতিরক্ত বরাদ্দ 

 (প  নং ----------------------) 
 ei িবেলর েমাট (+)  

4। e যাবত েয aংেকর বরাদ্দ  

কমােনা হiয়ােছ।  

(প  নং -----------------------) 

 সংযুক্ত -------- পূতর্কেম র্র 

িবেলর টাকা 

 

 

5। নীট েমাট  েমাট (পরবত  িবেল েজর 

টািনয়া েনoয়া হiেব) 
 

 

                                                                                                  aবিশষ্ট  =    

 

িহসাবরক্ষণ aিফেস বয্বহােরর জনয্  

দােন জনয্ পাস করা হiল টাকা ------------------------------- কথায় ----------------------------------------------------------- 

 

aিডটর (সব্াক্ষর)     সুপার (সব্াক্ষর)     িহসাবরক্ষণ aিফসার (সব্াক্ষর) 

(িবল স্তুতকারী)    (যাচাiকারী)    (আয়ন-বয্য়ন কম র্কতর্া) 

নাম --------------------------   নাম -------------------------   নাম ------------------------ 

তাং     তাং 

      েচক নং ----------------------------- 

 

 

েচক দানকারীর সব্াক্ষর 

নাম ---------------------------- 

 

* েকবল মা  েযাজয্ েক্ষে ।  

িবঃ ঃ- iহা স্পষ্টভােব সব্রণ রািখেত হiেব েয, বরােদ্দর aিতিরক্ত বয্েয়র জনয্ আয়ন কম র্কতর্া বয্িক্তগতভােব দায়ী থািকেবন। বরােদ্দর 

aিতিরক্ত বয্েয়র িবপরীেত যিদ িতিন aিতিরক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর করাiেত না পােরন, তেব aিতিরক্ত বয্িয়ত aথ র্ তাহার বয্িক্তগত ভাতািদ 

হiেত আদায় করা হiেব।  
 

 

বাঃসঃমুঃ-3114/15-21131eফ---41,11,111 কিপ, (মু ণােদশ 57/14-15) 3116।  



 eক্সেটনশন মাiেকর্াপ্লান ণয়েনর বয্য় িবভাজন: 
 
কর্িমক িববরণ হার (টাকা) সংখয্া (জন) েমাট টাকা
2 aনয্ানয্ বয্য় কাগজ, কলম iতয্ািদ েথাক েথাক 411/- 



� eক্সেটনশন মাiেকর্াপস্নান ৈতরী িবেলর েয়াজনীয় কাগজপ  
 

1. িবল ফরম 
2. চা-নাস্তা বাবদ খরেচর ভাuচার 
3. uপিস্থিত সদেসয্র সব্াক্ষর 
4. ভয্াট জমার চালােনর কিপ সংযুক্ত রাখেত হেব । 
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