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জ�ির 

�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০০২.২২.৯২৭ তািরখ: 
 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: চলিত ২০২২-২০২৩ অথ � বছের খা� অিধদ�েরর ০৯ (নয়)� পিরচালন ইউিনেটর বােজেট অ�� �� অথ �ৈনিতক �কাড নং-৩২১১১০৬

আ�ায়ন �য়, ৩২৪৪১০১-�মণ �য়, ৩২৫৫১০৫-অ�া� মিনহাির, ৪১১২২০২ -কি�উটার ও আ�ষি�ক, ৪১১২৩০৩- �ব��িতক
সর�ামািদ, ৪১১২৩১৪ -আসবাবপ�, ৩২৩১৩০১ -�িশ�ণ, ৩২৪৩১০১-�পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক�, ৩২৪৩১০২-�াস ও �ালািন এবং

৩২১১১১৩- িব��ৎ খােত বরা��ত অথ � পিরেশাধ সং�া�।

��: ১। অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভাগ, বােজট অ�িবভাগ-১, অিধশাখা-১ এর ০৩/০৭/২০২২ি�ঃ তািরেখর ০১ নং পিরপ�।
 

২। অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভাগ, বােজট অ�িবভাগ-১, অিধশাখা-১ এর ২১/০৭/২০২২ি�ঃ তািরেখর ১৬ নং এর পিরপ�।

            উপ� �� িবষয় ও �ে�র ��ি�েত অবিহত করা যাে� �য, চলিত ২০২২-২০২৩ অথ � বছের খা� অিধদ�েরর আওতাধীন ০৯ (নয়)� পিরচালন

ইউিনেটর বােজেট অ�� �� অথ �ৈনিতক �কাড নং-৩২১১১০৬-আ�ায়ন �য়, ৩২৪৪১০১- �মণ �য়, ৩২৫৫১০৫-অ�া� মিনহাির, ৪১১২২০২-

কি�উটার ও আ�ষি�ক, ৪১১২৩০৩- �ব��িতক সর�ামািদ, ৪১১২৩১৪- আসবাবপ�, ৩২৩১৩০১- �িশ�ণ, ৩২৪৩১০১-�পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক�,

৩২৪৩১০২- �াস ও �ালািন এবং �কাড নং-৩২১১১১৩ িব��ৎ খােতর �য় িমটােনার জ� অ� দ�র হেত অথ � বরা� �দান করা হে�। ��� ১ নং

পিরপ� �েল ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর বােজট ম�ির ও সং�ান�ত অথ � হেত আ�ায়ন �য়, �মণ �য়, অ�া� মিনহাির, কি�উটার ও আ�ষি�ক,

�ব��িতক সর�ামািদ, আসবাবপ� ও �িশ�ণ খােত সং�ান�ত অেথ �র সেব �া� ৫০% �য় করা যােব মেম � উে�খ করা হেয়েছ। �স �মাতােবক, অবিশ�

৫০% িবেবচনায় িনেয়ই অথ � বরা� �দান করা হে�। অ��পভােব, ��� ০২ নং পিরপ� অ�যায়ী �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� এবং �াস ও �ালািন

খােত সং�ান�ত বােজেটর সে��া� ৮০% �য় করা যােব িবেবচনায় িনেয়ই অথ � বরা� �দান করা হে�। এছাড়াও, িব��ৎ খােত বরা��ত অেথ �র

২৫% সা�য় করার কথা বলা হেয়েছ। �স �মাতােবক, সং�ান�ত বােজেটর ৭৫% িবেবচনায় িনেয় অথ � বরা� �দান করা হে�।

            এমতাব�ায়, খা� অিধদ�েরর ০৯ (নয়)� পিরচালন ইউিনেটর আওতায় অথ �ৈনিতক �কাড নং-৩২১১১০৬-আ�ায়ন �য়, ৩২৪৪১০১- �মণ

�য়, ৩২৫৫১০৫-অ�া� মিনহাির, ৪১১২২০২- কি�উটার ও আ�ষি�ক, ৪১১২৩০৩- �ব��িতক সর�ামািদ, ৪১১২৩১৪- আসবাবপ�, ৩২৩১৩০১-

�িশ�ণ, ৩২৪৩১০১-�পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক�, ৩২৪৩১০২- �াস ও �ালািন এবং �কাড নং-৩২১১১১৩ িব��ৎ খােত অ� দ�র হেত বরা��ত

অেথ �র ১০০% পয �� পিরেশােধর জ� অ�েরাধ জানােনা হেলা।

            এেত মহাপিরচালক (��ড-১) এর অ�েমাদন রেয়েছ।

২০-৯-২০২২

িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার 

খা� এবং �েয �াগ �ব�াপনা ম�ণালয় ও �াণ ম�ণালয়           খা� 

ভবন, ১৬, আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা।

�মাঃ মাহ�দ হাসান
পিরচালক

�ফান: +৮৮-০২-৯৫৮৪৮৩৪

ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫৫৬০৬৭

ইেমইল: daf@dgfood.gov.bd
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�ারক ন�র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০০২.২২.৯২৭/১(১০৪) তািরখ: 
 

৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত/অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 ২) পিরচালক, �শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ �/ সং�হ/ পউকা/ �িশ�ণ িবভাগ, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
 

৩) আইন উপেদ�া (অিতির� দািয়�), আইন উপেদ�ার কায �ালয়, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

৪) �ধান িমলার, �পা�েগালা সরকাির আ�িনক ময়দা িমল, ঢাকা
 

৫) আ�িলক খা� িনয়�ক, ঢাকা/�লনা/রং�র/চ��াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
 ৬) �ধান িনয়�ক, ঢাকা �রশিনং, ঢাকা।

 
৭) সাইেলা অধী�ক, চ��াম সাইেলা/নারায়ণগ� সাইেলা/আ�গ� সাইেলা, �া�ণবািড়য়া/সা�াহার সাইেলা, ব�ড়া/�লনা �ীল সাইেলা/

�মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
 

৮) িসে�ম এনািল�, কি�উটার �নটওয়াক� ইউিনট, খা� অিধদ�র, ঢাকা। প�� খা� অিধদ�েরর �না�শ �বােড � �কাশ করার জ�
অ�েরাধ করা হেলা।

 
৯) িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, (সকল) ....................।

১০) �জলা খা� িনয়�ক (সকল) .....................।
 

১১) চলাচল ও সংর�ণ িনয়�ক (খা�), চ��াম/�লনা।
 ১২) আহরণ ও �য়ন কম �কত�া, খা� অিধদ�র, ঢাকা।

 
১৩) �জলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, (সকল)..................।

১৪) �ব�াপক, িসএসিড (সকল), ঢাকা িবভাগ।
 

১৫) মহাপিরচালেকর একা� সিচব, মহাপিরচালেকর দ�র, খা� অিধদ�র, ঢাকা।
 ১৬) উপেজলা খা� িনয়�ক, (সকল) ..........................।

 
১৭) উপেজলা িহসাব র�ণ কম �কত�া, (সকল).............................।

১৮) ভার�া� কম �কত�া, (সকল) ............................এলএসিড।
 

১৯) অিফস কিপ।
 

২০-৯-২০২২

�মাঃ সািহদার রহমান 

উপপিরচালক


