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১১ চ  ১৪২৭

িবষয:় জলাজলা   খ াখ া   িনয় কিনয় ক, ,  রং ররং র   এরএর   অ েলঅ েল  া িত া িনকািত ািনক  খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা  । ।
: আপনার দ েরর ারক নং ২৬, তািরখঃ ১১/০৩/২০২০ ি ঃ।

          উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত জনােনা যাে  য,  আপনার িরত চািহদা পে  উি িখত কমচারীেদর নােমর
 তািলকায় ১-৩ নং িমেক উি িখত ০৩ জেনর াি  িবেনাদন ভাতা খােত অথ বরা  ইেতামে  দান করা হেয়েছ। এরপরও কন

নরায় তােদর নােমর িবপরীেত াি  িবেনাদন ভাতা চাওয়া হেয়েছ তা জানা েয়াজন। এছাড়া  ৪ নং িমেক উি িখত কমচারী জনাব
মাঃ আই ল হক, গািড় চালক বছেরর েত আপনার দ ের কমরত িছেলন না। এ েণ, াি  িবেনাদন ভাতা খােত চলিত অথ বছের

বরা ত অথ কান কান কমকতা/কমচারীর নােম য় করা হেয়েছ তার ত ািদ ও একই ি র নােমর িবপরীেত ি তীয়বার াি
িবেনাদন ভাতা চাওয়ার কারণ এবং নব যাগদান ত কমচারীর ববত  কম েলর ত ািদ জানা েয়াজন।

         এমতাব ায়, াি  িবেনাদন ভাতা খােত চলিত অথ বছের বরা ত অথ েয়র িব ািরত িহসাব িববরণী ও একই ি র
নােমর িবপরীেত ি তীয়বার াি  িবেনাদন ভাতা চাওয়ার কারণ এবং নব যাগদান ত কমচারীর ববত  কম েলর ত ািদ রেণর
জ  অ েরাধ করা হল।          
         
       এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৫-৩-২০২১

জলা খা  িনয় ক                                                      
রং র।

মাঃ শখ আসা ামান
সহকারী উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৭২.২০.৬৬৪.১৮.৩৮২/১(২) তািরখ: ১১ চ  ১৪২৭
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র , ঢাকা। বরা প  খা  অিধদ েরর
ওেয়বসাইেট কাশ করার জ  অ ুেরাধ জানােনা হেলা।
২) অিফস কিপ।
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