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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 

�লা উ�য়ন �বাড � 
মােক��ং ও িজিনং শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৭.১২৪ তািরখ: 
২৩ �সে��র ২০২১

৮ আি�ন ১৪২৮

িবষয়: গত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ �মৗ�েম �লাবীজ িব�েয়র টাকা ��রণ �সে�।

      উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, রাজশাহী �জােন গত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ �মৗ�েমর িবভাগীয় িহসাব িনরী�ার �িতেবদেন

�দখা যায় �লাবীজ িব�েয়র টাকা জমা �দান কেরন নাই এবং িজিনং ও িজিনং আ�সাি�ক খােত অিতির� খরচ হেয়েছ। িনে�া� ছেক

অিতির� খরচ এবং পাওনা টাকার িহসাব �দখােনা হেলা।

�মৗ�ম খােতর নাম সঃদঃ ক��ক বরা��ত
টাকার পিরমান

খরচ�ত টাকার
পিরমান

অ�িয়ত টাকার
পিরমান

অিতির� খরেচর
পিরমান

�জােনর িনকট সদর
দ�েরর পাওনা (টকা)

সদর দ�েরর
িনকট �জােনর
পাওনা (টাকা)

ম��

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
২০১৭-১৮ �লাবীজ িব�য় -- -- -- -- ১,২৭,০৫০/- -- --
২০১৭-১৮ বীজ�লা িজিনং ও

আ�সাি�ক
৪০,০০০/- ৪৩,৫৫১/- -- ৩,৫৫১/- -- -- --

২০১৮-১৯ ঐ ৭০,০০০/- ১,১৬,৯০৫/- -- ৪৬,৯০৫/- -- -- --
সব �েমাট = -- ৫০,৯০৫/- ১,২৭,০৫০/-  

  সদর দ�েরর িনকট �জােনর পাওনা টাকা সম�য় কের অবিশ� (১,২৭,০৫০.০০ - ৫০,৯০৫.০০/-) = ৭৬,১৪৫.০০/- টাকা সদর দ�ের �ত জমা �দান করার
জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২৩-৯-২০২১

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া 
�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী 
�জান, রাজশাহী

ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৭.১২৪/১(৩) তািরখ: ৮ আি�ন ১৪২৮

২৩ �সে��র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, রং�র অ�ল, রং�র
 ২) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

 ৩) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
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২৩-৯-২০২১
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম 

সহকারী বীজ�লা ও িজিনং কম �কত�া (চলিত দািয়�)


