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২৬ জা য়াির ২০২০

১২ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় িত া িনকিত ািনক  খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা ।।
: আপনার দ েরর ারক নং ১৬৮, তািরখঃ ০৮/০১/২০২০ ি ঃ।

     উপ  িবষয় ও ে র ি েত ১৪৮-খা  ম ণালেয়র অধীন সাধারণ কায েমর অ  ািত ািনক ও পিরচলন
কাড নং ১৪৮০২০২-০০০০০০ এর িন বিণত অথৈনিতক কাড ও খােতর িবপরীেত দিশত অথ ২০১৯-২০২০ অথ
বছেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল বরা  দান করা হেলা । বরা ত অথ হেত গত অথ বছেরর বেকয়া িবল
(যিদ থােক) পিরেশাধেযা  ।

কাডকাড   নংনং খােত রখােত র  ন ামন াম বরা তবরা ত   অেথরঅেথর  প িরমাণপ িরমাণ
৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ১,,১০,০০০/-(এক লাখ দশ হাজার) 
৩২১১১১৩ িব ৎ ৩৬,০০০/- (ছি শ হাজার) 
৩২৪৪১০১ মণ য় ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) 
৩২৫৫১০১ কি উটার সাম ী ১০,০০০/ -(দশ হাজার) 
৪১১২৩০৩ ব িতক সর ামািদ১২,০০০/- (বােরা হাজার) 

মাট=২,,২৮,০০০/-( ই লাখ আটাশ 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  িনেদশ েম অ েরাধ

জানােনা হেলা ।

          এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ ।

২৬ -১-২০ ২০

আ িলক খা  িনয় ক                                                                    
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম।

মাঃ সািহদার রহমান
সহকারী উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬১২.১৮.৭১/১(৩) তািরখ: ১২ মাঘ ১৪২৬
২৬ জা য়াির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১



১) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, চ াম।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কাশ করার জ  অ ুেরাধ জানােনা হেলা।
৩) অিফস কিপ।
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মাঃ সািহদার রহমান 
সহকারী উপ-পিরচালক
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