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২৩ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় অবিশঅবিশ   অপিরেশািধতঅপিরেশািধত   িকি েকিকি েক  অেফরৎেযাঅেফরৎেযা   অি মঅি ম   িহ েসেবিহ েসেব   পা িরতপা িরত   করাকরা ।।
ব উ য়ন অিধদ র ,মাদারী র জলা রাৈজর উপেজলা কাযালেয়র অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর  জনাব মাঃ

িব াল হােসন এর সাধারণ ভিব  তহিবেলর িহসাব নং-।।।/িশ া/রাজ/২০২৫ এর িবপরীেত  ারক নং-৩৪.০১. ৫৪০০.০০০.০২.
০০২.১৩-২৭৯৮ ,তািরখ ১৯/০২/২০১৭ি ঃ মাতােবক ১,১০,০০০/-(এক ল  দশ হাজার )টাকা ও ারক নং
৩৪.০১.৫৪০০.০০০.০২.০০২.১৩-৩৬৩৬ ,তািরখ ১১/০৯/২০১৮ি ঃ মাতােবক ২,০০,০০০/-টাকা সাধারণ ভিব  তহিবল
িবিধমালা, ১৯৭৯ এর িবিধ ১৩(৫) মাতােবক ২য় ও ৩য় অি ম উে ালেনর ম রী াপন করা হয়। এস,এস,িস সনদ ও জাতীয়
পিরচয় প  অ যায়ী ার জ  তািরখ ১৩/০৪/১৯৬২ি ঃ এবং িতিন স মাতােবক ৫২(বায়া ) বৎসর বয়স অিত ম কেরেছন।

ার বতমান আিথক অস লতার কারেন সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধমালা, ১৯৭৯ এর িবিধ ১৩ (৯) ও (১০) মাতােবক
৬,০০,০০০/- ও ২,০০,০০০/- টাকার অবিশ  অপিরেশািধত িকি েক অেফরৎেযা  অি ম িহেসেব পা িরত করা হেলা ।
এ আেদশ অথ ম ণালেয়র ারক নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) তািরখঃ ১- ৫-১৪২২  ব া  /১৬-৮-২০১৫
ি া  এবং ব ও ীড়া ম ণালেয়র ারক নং.০৫১.০০২.০১.০০.০০৬.২০১৫-৩৫৯ তািরখ ২২/০৮/১৬ি ঃ মাত ামাত া বক জারী
করা হেলা। 
এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।

৭-৭-২০২০

উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা
রাৈজর,মাদারী র।

মাঃ জাহা ীর আলম
পিরচালক
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক(অিতির  দািয় ), ব উ◌্ য়ন অিধদ র,মাদারী র।
২) সহকারী পিরচালক, আইিস  অিধশাখা , ব উ য়ন অিধদ র
৩) উপেজলা ব উ য়ন কমকতা, ব উ◌্ য়ন অিধদ র,রাৈজর, মাদারী র।
৪) জনাব মাঃ িব াল হােসন, অিফস সহকারী কাম-কি উটার অপােরটর , ব উ◌্ য়ন অিধদ র,রাৈজর,
মাদারী র।
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৭-৭-২০২০
মাঃ শাহাদাত হােসন 

িনির া ও িহসাব র ণ অিফসার
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