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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.০২.০০১.২১.২১৪ তািরখ: 
২২ ফ যা়ির ২০২১

৯ ফা ন 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 ।।

: জখািন, মেহর েরর রক নং: ২৩৭ তািরখ: ১৫/০২/২০২১।

                  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 েকর দ েরর নােমর িবপরীেত দিশত অথ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ বছেরর
 াংক চাজ পিরেশােধর জ  বরা  দান করা হেলা। উে  য, এই বরা ত অথ ২০২১ অথ বছেরর বােজট বরা
হেত য় করেত হেব । 

জলার নাম উপেজলার িমক নং উপেজলার নাম বরা ত অেথর পিরমাণ
মেহর র ১ মেহর র সদর ৮৪,৪০০/- ( রািশ হাজার চারশত 

)টাকা
মাট= ৮৪,৪০০/- ( রািশ হাজার  চারশত 

)টাকা
 
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। 
            (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।

২২-২-২০২১

িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ 

মাঃ মাহ দ হাসান
পিরচালক

ফান: +৮৮-০২-৯৫৫৬৩০৬
১



ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন,ঢাকা। ফ া : +৮৮-০২-৯৫৬৪৪৪৪
ইেমইল: daf@dgfood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.০২.০০১.২১.২১৪/১(৭) তািরখ: ৯ ফা ন ১৪২৭
২২ ফ যা়ির ২০২১

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

২২-২-২০২১
হা দ শাহাদাৎ ইসলাম 
সহকারী উপ-পিরচালক

২


