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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৩২.০৫৫.১৯.৫০৫ তািরখ: 
২৮ জলুাই ২০২০

১৩ াবণ ১৪২৭

িবষয়: ১৪৮১৪৮--খাদখাদ   ম ণালেয়রম ণালেয়র  অধীনঅধীন  িবেশষিবেশষ  কায মকায ম  এরএর  আওতায়আওতায়  অথঅথ  বরাবরা   সেসে ।।
সূ : তঁার কাযালেয়র ারক নং-৯০৩ তািরখ-১৭/০৭/২০২০ ি :।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত ১৪৮-খাদ  ম ণালেয়র অধীন ািত ািনক কাড নং-১৪৮০২০১ এবং
অপােরশন কাড নং-১২০০০২৬০৬ এর িনে া  অথৈনিতক কাড নং ও খােতর িবপরীেত দিশত অথ
২০২০-২০২১ অথ বৎসেরর জ  িনেদশ েম আপনার অ েল বরা  দান করা হেলা। বরা কতৃ অথ ারা গত
অথ বছেরর বেকয়া িবল (যিদ থােক) পিরেশাধ করা যেত পােরঃ

১। কাড নং-৩২৫৪১০৫-খাদ  পিরবহন ব য় =৩৫,২০,০০০/-(পঁয়ি শ লাখ িবশ হাজার) টাকা
২। কাড নং-৩২৫৪১০৬ খাদ  খালাস ব য়   =১৯,৩০,০০০/-(উিনশ লাখ ি শ হাজার) টাকা।
৩। কাড নং-৩২২১১১০-কিমশন              =২৩,৪৯,০০০/-( তইশ লাখ উনপ াশ হাজার) টাকা।

বরা কতৃ অথ সরকাির চিলত আিথক িবিধ িবধান অ সরণ পূবক ব য় িনবােহর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। িত মােসর কতৃ ব েয়র িহসাব পরবতী মােসর ১০ (দশ) তািরেখর মেধ  সংিশ  িহসাব র ণ কমকতা
কতকৃ িত া র করতঃ অব ই রণ করেত হেব।

এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৮-৭-২০২০

জলা খাদ  িনয় ক
জলা খাদ  িনয় েকর কাযালয়, শরপুর

মাহফজুা খাতুন
সহকারী উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.৩২.০৫৫.১৯.৫০৫/১(৩) তািরখ: ১৩ াবণ ১৪২৭
২৮ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িচফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসার, খাদ  এবং েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় ,
খাদ  ভবন, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র ঢাকা। বরা প িট খাদ

১



অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, শরপরু।

২৮-৭-২০২০
মাহফুজা খাতনু 

সহকারী উপ-পিরচালক

২


