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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬৯৩.১৮.১৬১ তািরখ: 
০৩ ফ যা়ির ২০২২

২০ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় ব াপকব াপক, ,  ময়মনিসংহময়মনিসংহ   িসএসিডিসএসিড   এরএর   অ েলঅ েল  িত া িনকিত ািনক  খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা ।।
: আপনার কাযালেয়র ারক নং-৪০ তািরখঃ১০/০১/২০২২ ও ারক নং -৪১ তািরখঃ ১০/০১/২০২২ ি ঃ।

      উপ  িবষয় ও ে র ি েত ১৪৮-খা  ম ণালেয়র অধীন সাধারণ কায েমর অ  ািত ািনক ও পিরচলন
কাড নং- ১৪৮০২০৬-০০০০০০ এর িন বিণত অথৈনিতক কাড ও খােতর িবপরীেত দিশত অথ ২০২১-২০২২ অথ
বছেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল বরা  দান করা হেলা । বরা ত অথ হেত গত অথ বছেরর বেকয়া িবল
(যিদ থােক) পিরেশাধেযা  ।

কাড নং খােতর নাম বরা ত অেথর পিরমাণ
৩১১১১০১ ল বতন (কমকতা) =২,২৫,০৬০/-( ই লাখ পিচশ 

হাজার ষাট) টাকা মা  
৩১১১২০১ ল বতন (কমচারী) =১,২৫,৪৪০/- (এক লাখ পিচশ 

হাজার চারশত চি শ) টাকা মা
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা =৩০০/-(িতনশত) টাকা মা
৩১১১৩১০ বাড়ী ভাড়া =১,৫২,০০০/-( এক লাখ বায়া  

হাজার) টাকা মা

৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা =১৯,৫০০/-(উিনশ হাজার 
াচশত) টাকা মা

৩১১১৩১৪ িফন ভাতা =১,৪০০/-(এক হাজার চারশত) 
টাকা মা

৩১১১৩১৬ ধৗলাই ভাতা =৭০০/-(সাত শত) টাকা মা

৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা =৫৫,৪৩০/- (প া  হাজার 
চারশত ি শ)

৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা =১১,০৮৬/-(এগার হাজার 
িছয়ািশ) টাকা

৩১১১২০৯  নগদায়ন বতন (কমচারী) =৩,২২,৫৬০/-(িতন লাখ বাইশ 
হাজার াচশত ষাট) টাকা মা

৩২৫৫১০৪ া  ও সীল =২০,০০০/-(িবশ হাজার) টাকা 
মা

১



সবেমাট= = ৯,৩৩,৪৭৬/- (নয়  লাখ 
তি শ হাজার চারশত 
িছয়া র) টাকা মা

     
           উে  য, ৩২৪৪১০১- মন য় খােত বােজট িনঃেশষ হওয়ায় বরা  দান করা গল না। বরা ত অথ ারা
সরকাির চিলত আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ কের য় িনবােহর জ  িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলা ।
      
        এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ ।

৩-২-২০ ২২

ব াপক
ময়মনিসংহ িসএসিড, ময়মনিসংহ। 

মাঃ শখ আসা ামান
সহকারী উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬৯৩.১৮.১৬১/১(৪) তািরখ: ২০ মাঘ ১৪২৮
০৩ ফ যা়ির ২০২২

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র , ঢাকা। বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কাশ করার জ  অ ুেরাধ জানােনা হেলা।
২) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
৩) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ময়মনিসংহ।
৪) অিফস কিপ।

৩-২-২০ ২২

মাঃ শখ আসা ামান 
সহকারী উপ-পিরচালক

২


