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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬১৮.১৮.১১১৩ তািরখ: 
২২ ন ২০২১

৮ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় আ িলকআ িলক  খ াখ া   িনয় কিনয় ক,, িসেলটিসেলট   এরএর   অ েলঅ েল  া িত া িনকািত ািনক  খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা   সেসে ।।
:

১। আপনার দ েরর ারক নং-৭১৪, তািরখঃ ১৬/০৬/২০২১ি ঃ।
২। খা  অিধদ েরর শাসন িবভােগর ২১/০৬/২০২১ি ঃ তািরেখর ১৪৭ নং ারক।

           উপ  িবষয় ও ে র ি েত ১৪৮-খা  ম ণালেয়র অধীন সাধারণ কায েমর অ  ািত ািনক ও
পিরচালন কাড নং -১৪৮২০১-১৩০২২০-৩২১১১০১ এর িন বিণত অথৈনিতক কাড ও খােতর িবপরীেত দিশত অথ
২০২০-২০২১ অথ বৎসেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল বরা  দান করা হেলা। 

কাডকাড   নংনং   খ ােতরখ ােতর   নামনাম   বরা তবরা ত   অেথরঅেথর   পিরমাণপিরমাণ
৩২১১১০১ র ার ১,১২,২৬০ (এক লাখ বার হাজার 

ইশত ষাট ) টাকা মা ।
  মাটমাট  = = ১,১২,২৬০ (এক লাখ বার হাজার 

ইশত ষাট ) টাকা মা ।

        উে , সংি  িডিডও উ  টাকা চেকর মা েম আহরণ কের সংি  াপকেক দান করেবন। এে ে  সরকারী
চিলত সকল িবিধ-িবধান অ সরণ করেত হেব। একইসােথ মািসক িত া িরত খরেচর িহসাব িববরণী পরবত  মােসর

১০(দশ) তািরেখর মে  রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

           এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ। 

২২-৬-২০২১

আ িলক খা  িনয় ক
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট

মাঃ শখ আসা ামান
সহকারী উপ-পিরচালক

৮ আষাঢ ়১৪২৮১



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬১৮.১৮.১১১৩/১(৭) তািরখ: ৮ আষাঢ ়১৪২৮
২২ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র ঢাকা। বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।
৪) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা।
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িসেলট।
৬) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট
৭) অিফস কিপ।

২২-৬-২০২১
মাঃ শখ আসা ামান 
সহকারী উপ-পিরচালক

২


