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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৩৫৪.১৮.২৯৪ তািরখ: 
০৪ ম ২০২০

২১ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: ািত ািনকািত ািনক  খােতখােত  অথঅথ  বরাবরা   সংেগসংেগ।।
সূ : ১। উপেজলা খাদ  িনয় ক, িচিররব র, িদনাজপরু এর ১০/০২/২০২০ি ঃ তািরেখর ১১১ নং

ারক।
২। উপেজলা খাদ  িনয় ক, িচিররব র, িদনাজপরু এর ২৯/০২/২০২০ি ঃ তািরেখর ২০১ নং

ারক।
         
         উপযু  িবষয় ও সূে র ি েত ১৪৮-খাদ  ম নালেয়র অধীন সাধারণ কায েমর অ ভূ

ািত ািনক ও পিরচালন কাড নং-১৪৮০২০৭-০০০০০০ এর িন বিণত অথৈনিতক কাড ও খােতর
িবপরীেত দিশত অথ ২০১৯-২০২০ অথ বৎসেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল বরা  দান
করা হেলা। বরা কতৃ অথ হেত গত অথ বৎসেরর বেকয়া িবল (যিদ থােক) পিরেশাধেযাগ ।

কাডকাড  নংনং খােতরখােতর  নামনাম বরা কতৃবরা কতৃ  অেথরঅেথর  পিরমাণপিরমাণ
৩২১১১১৩ িব ৎ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা

মাটমাট = = ১০১০,,০০০০০০/- (/- (দশদশ  হাজারহাজার) ) টাকাটাকা  মামা

       উে খ  য, পাশাক খােতর চািহদা যথাযথ ছেক রণ করা হয়িন িবধায় যথাযথ ছক মাতােবক
পনুঃ চািহদা রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। এছাড়াও অিফস সর ামািদ খােতর যথাযথ
যৗি কতা উে খ পবূক পনূঃ চািহদা রন করার জ ও িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। একইসােথ

বরা কতৃ 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 করা হেলা।
            
            এেত যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন রেয়েছ।

৪-৫-২০২০

ভার া  কমকতা, িচিররব র এলএসিড, িচিররব র, 
িদনাজপুর।

মাঃ সািহদার রহমান
সহকারী উপ-পিরচালক

২১ বশাখ ১৪২৭১



ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৩৫৪.১৮.২৯৪/১(৫) তািরখ: ২১ বশাখ ১৪২৭
০৪ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা। বরা প িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।
২) উপেজলা খাদ  িনয় ক, িচিররব র, িদনাজপরু।
৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, িচিররব র, িদনাজপরু।
৪) অিফস কিপ।
৫) মা ার কিপ।

৪-৫-২০২০

মাঃ সািহদার রহমান 
সহকারী উপ-পিরচালক

২


