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৩০ চ  ১৪২৭

িবষয:় ২০২০২০২০--২১২১   অথঅথ   বছেররবছেরর   ১৪৮০২০১১৪৮০২০১   ধ ানধান   কাযালয়কাযালয় ,  ,  খ াখ া   অিধদ েররঅিধদ েরর   িবেশষিবেশষ   কায েমরকায েমর   আওতায়আওতায়
াংকাংক  চাজচাজ   খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা   দানদান ।।

: জলা খা  মা রা, মৗলভাবাজার এবং সাত ীরা এর ারক নং-যথা েম ১১১,৭৩৩, ৪৯৫ ও ৪৭৫এবং
তাং-০৭/০৪/২১,২৯/০৩/২১,০৮/০৪/২১ ও ১১/০৪/২১ ি :

     উপ  িবষেয় ১৪৮- খা  ম ণালয় এর অধীন ১৪৮০২০১- ধান কাযালয়, খা  অিধদ েরর িবেশষ কায েমর আওতায়
অপােরশন কাড নং ১২০০০২৬০৬ এর অথৈনিতক কাড নং ৩২২১১০৮- াংক চাজ (কিমশন) খােত িনে া  জলা/উপেজলা
খা  িনয় ক এর নােমর িবপরীেত দিশত অথ ২০২০-২১ অথ বছেরর জ  বরা  দান করা হেলা। উে  য, এই বরা ত
অথ ২০২০-২১ অথ বছেরর বােজট বরা  হেত য় করেত হেব। 

জলার নাম উপেজলার : নং  উপেজলার নাম বরাে র াব
মা রা ১  মা রা সদর ৫,৪১,৪০০/- ( াচ লাখ একচি শ হাজার চারশত) টাকা।

২  শািলখা ৯,৭০০/- (নয় হাজার সাতশত) টাকা।
মাটমাট ৫৫ ,, ৫১৫১,, ১০০১০০ /-/- ( াচ লাখ একা  হাজার একশত) টাকা।

মৗলভীবাজার ১ মৗলভীবাজার সদর ৩,১০০/- (িতন হাজার একশত) টাকা।
২ রাজনগর ১,৪০,৮০০/- (এক লাখ চি শ হাজার আটশত) টাকা।
৩ ড়ী ২০,৮০০/- (িবশ হাজার আটশত) টাকা।
৪ বড়েলখা ১০,৪০০/- (দশ হাজার চারশত) টাকা।
৫ কমলগ ১৫,৮০০/- (পেনর হাজার আটশত) টাকা।

মাটমাট ১১,, ৯০৯০ ,, ৯০০৯০০ /-/- (এক লাখ ন ই হাজার নয়শত) টাকা।
সাত ীরা ১ সাত ীরা সদর ৬,২৯,৭০০/- (ছয় লাখ উনি শ হাজার সাতশত) টাকা।

২ কলােরায়া ৪৫,৯০০/- (পয়তাি শ হাজার নয়শত) টাকা।
৩ দবহাটা ৫১,৩০০/- (একা  হাজার িতনশত) টাকা।
৪ কািলগ ৩৭,৮০০/- (সাইি শ হাজার আটশত) টাকা।
৫ ামনগর ১২,৫০০/- (বার হাজার াচশত) টাকা।
৬ আমা িন ৮,৮০০/- (আট হাজার আটশত) টাকা।
৭ তালা ২,৯৪,৩০০/- ( ই লাখ রান ই হাজার িতনশত) টাকা।

মাটমাট ১০১০ ,, ৮০৮০ ,, ৩০০৩০০ /-/- ((দশদশ   ল াখল াখ   আিশআিশ   হাজারহাজার  িত নশতিত নশত ) )  টাকাটাকা
সবেমাটসবেমাট ১৮১৮,, ২২২২,, ৩০০৩০০ /-/- ((আঠারআঠার  ল াখল াখ   বাইশবাইশ   হাজারহাজার  িত নশতিত নশত ) )  টাকাটাকা

 প  াংকন বক সংি  দ র স েহ রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হেলা। 
            এই বরা  বহাের িনে া  শতাবলী /িনয়মাবলী পালন করেত হেব।
            (ক) এই য় ম রী ২০২০২১ অথ বছেরর সংি  খাত হেত িমটােনা হেব।
            (খ) এই অথ সরকারী চিলত আিথক িবিধ-িবধান অ সরেণ য় করেত হেব।
            (গ) যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এই আেদশ জারী করা হল। 

১



            (ঘ) িনধািরত খাত তীত অ  কান খােত এই অথ য় করা যােব না। 
            (ঙ) কান ভােবই ম রীর অিতির  অথ য় করা যােব না।
িব: : বরা প র হাডকিপ রণ করা হয়িন। কােজই প  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের দা িরক কাজ
পিরচালনার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

১৩-৪-২০২১

িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার,

মাঃ মাহ দ হাসান
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৫৬৩০৬
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৬৪৪৪৪

ইেমইল: daf@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৭৩.২৫৯.২১.৫৬১/১(৮) তািরখ: ৩০ চ  ১৪২৭
১৩ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
২) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৩) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, লনা, িসেলট
৪) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র।বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেড কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৫) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,মা রা,
মৗলভীবাজার, িসেলট।
৬) জলা িহসাবর ক কমকতা, মা রা, মৗলভীবাজার, সাত ীরা
৭) উপেজলা খা  িনয় ক, মা রা, মৗলভীবাজার, সাত ীরা
৮) উপেজলা িহসাবর ক কমকতা, মা রা, মৗলভীবাজার, সাত ীরা

১৩-৪-২০২১
হা দ শাহাদাৎ ইসলাম 
সহকারী উপ-পিরচালক
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