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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০১০.২০.১০১৯ তািরখ: 
১৩ ন ২০২১

৩০ জ  ১৪২৮

িবষয:় ১৪৮১৪৮--খ াখ া   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   অধীনঅধীন   স াধ ারণসাধ ারণ   কায েমরকায েমর   অঅ   কাডকাড   নংনং--৩২৫৬ ১০৬৩২৫৬ ১০৬ - - পাশাকপাশাক  খ ােতখ ােত
অথঅথ   বরাবরা ।।

: জলা খা  িনয় েকর দ র, শর র এর ০৭/০৬/২০২১ ি ঃ তািরেখর ারক নং-৪৩৬।

        ১৪৮ খা  ম ণালেয়র অধীন ািত ািনক ও পিরচলন কাড নং-১৪৮০২০৭-০০০০০০  এর অথৈনিতক কাড
নং-৩২৫৬১০৬- পাশাক খােত িনে া  এলএসিড কাযালয়স েহর নােমর িবপরীেত বিণত টাকা ২০২০-২০২১ অথ বছেরর জ
িনেদশ েম বরা  দান করা হেলা। বরা ত অথ হেত গত অথ বছেরর বেকয়া িবল (যিদ থােক) পিরেশাধেযা ।

িমকিমক  নংনং এলএসিডএলএসিড   কাযালয়স েহরকাযালয়স েহর   নামনাম বরা তবরা ত   অেথরঅেথর   পিরমাণপিরমাণ

১
সংর ণ ও চলাচল কমকতার দ র, শর র এলএসিড, 
শর র,

১,৩৪,৬০০/- (এক লাখ চৗি শ হাজার ছয়শত) টাকা 
মা

২ িঝনাইগাতী এলএসিড, িঝনাইগাতী, শর র ৫৪,৬০০/- ( য়া  হাজার ছয়শত) টাকা মা
৩ নকলা এলএসিড, নকলা, শর র, ২৭,৩০০/- (সাতাশ হাজার িতনশত) টাকা মা
৪ নািলতাবাড়ী এলএসিড, নািলতাবাড়ী, শর র ৩৮,২০০/- (আটি শ হাজার ইশত) টাকা মা
৫ বরদী এলএসিড, বরদী, শর র ৬৭,৩০০/- (সাতষি  হাজার িতনশত) টাকা মা

মাট= ৩,২২,০০০/- (িতন লাখ বাইশ হাজার) টাকা মা ।

    বরা ত অথ ারা সরকাির চিলত আিথক িবিধ-িবধান অ সরণ কের য় িনবােহর জ  এবং মািসক িত া িরত খরেচর িহসাব
িববরণী পরবত  মােসর ১০(দশ) তািরেখর মে  রণ করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা ।

     এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ 
  
িবঃ ঃ 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।

১৩-৬-২০২১

িবতরণ :
১) সংর ণ ও চলাচল কমকতা, শর র এলএসিড-১, 
শর র।
২) ভার া  কমকতা, িঝনাইগাতী এলএসিড, িঝনাইগাতী/ 

মাঃ শখ আসা ামান
সহকারী উপ-পিরচালক

১



নকলা এলএসিড, নকলা/ নািলতাবাড়ী এলএসিড, 
নািলতাবাড়ী/ বরদী এলএসিড, বরদী, শর র।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০১০.২০.১০১৯/১(৬) তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৮
১৩ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
২) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয,় শর র
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় ), জলা িহসাবর ণ কমকতার দ র, জলা িহসাব র ণ
অিফস, শর র
৪) উপেজলা খা  িনয় ক, িঝনাইগাতী / নকলা/ নালীতাবাড়ী/ বরদী, শর র।
৫) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, িঝনাইগাতী/ নকলা/ নািলতাবাড়ী/ বরদী, শর র।
৬) অিফস কিপ।

১৩-৬-২০২১
মাঃ শখ আসা ামান 
সহকারী উপ-পিরচালক

২


