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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০১৩.২০.৬১৫ তািরখ: 
১৪ সে র ২০২০

৩০ ভা  ১৪২৭

িবষয়: উখািনউখািন, , ফিরদপরুফিরদপরু  সদরসদর, , ফিরদপরুফিরদপরু  এরএর  অ েলঅ েল  ািত ািনকািত ািনক  খােতখােত  অথঅথ  বরাবরা  । ।
সূ : তঁার কাযালেয়র ১৮/০৮/২০২০ি ঃ তািরেখর ৩০৮ নং ারক ।

        উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত ১৪৮-খাদ  ম ণালেয়র অধীন সাধারণ কায েমর অ ভূ  ািত ািনক ও
পিরচালন কাড নং-১৪৮০২০৪-০০০০০০ এর িন বিণত অথৈনিতক কাড ও খােতর িবপরীেত দিশত অথ
২০২০-২০২১ অথ বৎসেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল অথ বরা  দান করা হেলা। বরা কৃত অথ হেত গত
অথ বৎসেরর বেকয়া িবল (যিদ থােক) পিরেশাধেযাগ ।

কাড নং খােতর নাম বরা কৃত অেথর পিরমাণ
৩২৪৪১০১ মন ব য়  =৪৮,০০০/-(আটচি শ  হাজার ) মা

মাট =৪৮,০০০/-(আটচি শ হাজার ) মা

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

    এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ। 

িবঃ ঃ-  ইেতাপেূব ১০/০৮/২০২০ি ঃ তািরেখর ৫৫২ নং ারেক ৬,০০০(ছয় হাজার) টাকা  বরা  দান করা হেয়েছ।
এমতাব হায়  বেকয়া পিরেশােধর জ  ৪৮,০০০/-(আটচি শ হাজার) বরা  দান করা হেলা । একই সােথ অথ
ম ণালেয়র ১৯/০৭/২০২০ তািরেখর ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০২.২০২০-০৯ ারেকর পিরপ  অ সরেণ িটন মন
পিরহার করার জ  িনেদশ েম  অ েরাধ করা হেলা।

১৪-৯-২০২০

উপেজলা খাদ  িনয় ক
ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর।

মাঃ শখ আসা ামান
সহকারী উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.০১৩.২০.৬১৫/১(৩)
৩০ ভা  ১৪২৭১



তািরখ: ৩০ ভা  ১৪২৭
১৪ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র।বরা প িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।
২) জলা খাদ  িনয় ক, ফিরদপরু ।
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ফিরদপরু ।

১৪-৯-২০২০
মাঃ শখ আসা ামান 
সহকারী উপ-পিরচালক
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