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আ সাতকৃত টাকার াপ সািভস চাজ িনধারণ ও আদায় সংেগ।

ারক ন র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৪৮.১৪৭.০৩.৫৩
িবষয়:

উপযু িবষেয়র বরােত জানােনা যাে য, কুিড় াম জলার উিলপুর কাযালেয়র উপেজলা যুব
উ য়ন কমকতা জনাব মাঃ মিনর
ামান উিলপুর উপেজলা হেত ১৫/১২/২০১৫ হেত ০৫/০৫/২০১৬
ি ঃ তািরেখর মেধ িনমণবিণত অথ আ সাত কেরননং
০১.
০২.
০৩.

িববরণ
টাকার পিরমাণ
রাজ খােতর ঋণ কমসূ িচর অথ চেকর মাধ েম িনজ নােম উে ালন
৯৭৫০০.০০
কের আ সাত
উ রব
কে র ঋণ কমসূ িচর অথ চেকর মাধ েম িনজ নােম
৭০০০০০.০০
উে ালন কের আ সাত
ইমপ া
কে র বােয়াগ াস প া
াপেনর সাবিসিড অথ
১৫০০০০.০০
মাট = ৯৪৭৫০০.০০

০২। উপেরা অথ আ সােতর জন তার িবর ে িবভাগীয় মামলা চালু হয় এবং েয়াজনীয়
ি য়া শেষ মামলার রায় দান করা হেয়েছ। মামলার রােয় জানা যায়, িতিন আ সাতকৃত
৯,৪৭,৫০০/- টাকার মেধ ৮,৫০,০০০/- টাকা জমা দান কেরন। আ সাতকৃত টাকার মেধ
৭,৯৭,৫০০/- উপেজলার ঋণ তহিবেলর অথ যা জমাদােনর তািরখ পযম
াপ সািভ স চাজ আদায়
আবশ ক হেলও আ সাতকৃত উ টাকার জমাদােনর তািরখ পযম
াপ সািভস চাজ

িনধারণ করা হয়িন এবং আদায় করা হয়িন।

০৩। বিণত অব ায়, আগামী ৩০/১১/২০১৭ ি ঃ তািরেখর মেধ আ সাতকৃত টাকার
জমাদােনর তািরখ পযম
াপ সািভস চাজ িনধারণ কের তা আদায় করতঃ িনধািরত িহসােব
জমা দান কের মাণক ধান কাযালেয় রণ করার েয়াজনীয় ব ব া িনেত িনেদশ েম
অনুেরাধ করা হেলা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) কি উটার া ামার , আইিসিট অিধশাখা , যুব উ য়ন অিধদ র
২) উপেজলা যুব উ য়ন কমকতা, যুব উ য়ন অিধদ র,উিলপুর, িড় াম
৩) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, যুব উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
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