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১৪ চ  ১৪২৫

িবষয:় হ ায়ারহ ায়ার   পােচজপােচজ   িভি েতিভি েত   িহতিহত   মাটরমাটর   স াইেকেলরসাইেকেলর   িকি সহিকি সহ   নননন -- াা   আদােয়রআদােয়র   িহস াবিহস াব   রণরণ
সং াসং া ।।

: সদর দ েরর িহসাব শাখার বপ  নং-৪০ তাং ২৫/০২/২০১৯ ি ঃ।

             অ  দ েরর ২৫/০২/২০১৯ তািরেখর ৪০ সং াক ারেকর ধারাবািহকতায় লা উ য়ন বােডর অিধন  সকল
িরিজয়নাল, জানাল এবং খামারস েহর আদায় ত/ া  িবিভ  আইেটেমর নননন -- াা   রিভিনউরিভিনউ // সলসসলস  িসড সিসড স   এর
মাচ,২০১৯ পয  িহসাব িনে র ছকপ  মাতােবক ed@cdb.gov.bd এবং abuzafor66@gmail.com এর
মা েম জ রী িভি েত আগামী ৩১/০৩/২০১৯ তািরেখর মে  সফট কিপ এবং ডাকেযােগ হাড কিপ রেণর জ  অ েরাধ করা
হেলা।

কাড ন র নননন -- াা   আদ ােয়রআদােয়র  উ ৎসউ ৎস লাই- সে ,১৮
পয  আদায় ও 

জমা

অে া-িডেস,১৮
পয  আদায় ও 

জমা

জা -মাচ,১৯
পয  আদায় ও 

জমা
১৪৪১২৯৯
( রাতন 

কাড-২৬৮১)

অ া  আদায়
( েবর িবিবধ রাজ  ও াি )

১৪২২৩২৬
( রাতন 

কাড-২০৩১)

পরী া িফ

১৪২২৩২৮
( রাতন 

কাড-২৩৬৬)

ট ার ও অ া  দিলল িফ

১৪২৩২০৪
( রাতন 

কাড-২০৩৭)

সরকারী যানবাহন বহার

১৪২৩২১২
( রাতন 

কাড-২৩৪১)

িষজাত ািদ/ িষ প  িব য়

১৪২৩২২৭
( রাতন 

কাড-২৩৫৬)

উি দ ও বীজ/চারা িব য়

১১৪২৩২২৬
( রাতন 

কাড-২৩৭১)

ব ত কাগজ ও শনারী িব য় 

১৪৪১২০২ ববত  বছেরর অিতির  পিরেশািধত অথ 
আদায়

          উে , ইেতা েব য সকল অিফস িডেস,২০১৮ পয  নন- া  আদােয়র িহসাব দান কেরেছন। স সকল অিফস
১



মা  জা -মাচ,২০১৯ সমেয়র আদায় ত নন- া  এর িহসাব দান করেবন। 
         (২) য সকল কমকতা/কমচারী স সািরত লা চাষ ক  ( ফজ-১) এর আওতায় য় ত মাটর সাইেকল হায়ার পােচজ
িভি েত হন কেরেছন, উ  অথ নন- া  িহেসেব পিরগিণত িবধায় ােদর িনকট হেত িকি র অথ আদায় িনি ত কের িহসাব

রণ করেত হেব। তেব সংি  কমকতা/কমচারী বতন িবেলর মা েম পিরেশাধ করা হেল অথ বছর শেষ িহসাব র ণ অিফেসর
ত য়ন িদেত হেব। অ িদেক, নগেদ পিরেশাধ করা হেল জারী চালােনর কিপ িহসাব িববরণীর সােথ সং  কের িদেত হেব।

অ থায়,  পিরেশােধর পর মািলকানা  হেন িবর নার স ূখীন হেত হেব।  

২৮-৩-২০ ১৯

িবতরণ :
১) উপ-পিরচালক, লা উ য়ন বাড, আ িলক কাযালয়, 
ঢাকা/যেশার/রং র/চ াম।
২) কটন এে ানিম , লা গেবষণা িশ ণ ও বীজ বধন 
খামার, র,গাজী র/সদর র,িদনাজ র/জগদীশ র, 
যেশার।
৩) দান ব ািনক কমকতা, লা গেবষণা ক , মািহগ , 
রং র।
৪) উ তন ব ািনক কমকতা, পাহাড়ী লা গেবষণা ক , 
বালাঘাটা, বা রবান।
৫) আইিস  শাখা, লা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), ঢাকা। 
প খানা ওেয়ব সাইেট আপেলােডর জ  অ েরাধ করা হেলা।

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৯৯.০০২.১৪.৬২/১(৬) তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৫
২৮ মাচ ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) গাজী মাঃ ফরহাদ হােসন, SNS, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।
২) জনাব রণিজৎ মার ভৗিমক , SPS, িসিডিব, ঢাকা িরিজয়ন, ঢাকা।
৩) জনাব মাঃ মাহ র রহমান, CDO, িসিডিব (সঃ দঃ), ঢাকা।
৪) জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, CDO, িসিডিব, রাজশাহী/ব ড়া জান
৫) জনাব মাঃ ইউ স আলী, ফার ান, র লা গেবষণা খামার, গাজী র।
৬) কটন এে ানিম , লা গেবষণা, িশ ণ ও বীজবধন খামার, র, গাজী র/ সদর র, িদনাজ র/
জগদীশ র, যেশার।

২৮-৩-২০ ১৯

এম. এম. আ  জাফর 
িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় )

২


