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িবষয়:
:

তািরখ:

১৭ ফা ন ১৪২৬

০১ মাচ ২০২০
জ নাব মাঃ মািম র রহ মান , িনরাপ া হ রী , নিলয়া াম এলএসিড , বািলয়াকাি , রাজ বাড়ীএর
িজ িপএফ ২য় অি ম ম ির সে ।
আ িলক খা িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা এর ১২/০২/২০ি ঃ তািরেখর ৪৫২ নং ারক।
উপ

িবষেয় িনেদশ েম জানাি

য, জনাব মাঃ মািম র রহমান, িনরাপ া হরী, নিলয়া াম এলএসিড,

বািলয়াকাি , রাজবাড়ী এর সাধারণ ভিব তহিবল িহসাব নং- শর/খা /৩৯৬ এ জমা ত ২,২২,৮৩৬/-( ই লাখ বাইশ হাজার
আটশত ছি শ) টাকা হেত হ িনমাণ খরচ সং লােনর জ ১,৬৭,০৪০/- (এক লাখ সাতষি হাজার চি শ) টাকা ২য় অি ম
ম েরর জ িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। সংি কমচারীর আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৪) ধারার
িবধান মেত ১,৬৭,০৪০/- (এক লাখ সাতষি হাজার চি শ) টাকা ২য় অি ম িহেসেব উে ালেনর ম ির দান করিছ।
আেবদনকারীর ম ির ত টাকা ৪৮ িকি েত িত িকি ৩,৪৮০/-(িতন হাজার চারশত আিশ) টাকা হাের এবং ল টাকা
কতেনর পর অি েমর দ শতকরা ৫% হাের পিরেশাধেযা । উ অি ম আহরেনর পরবিত ১ (এক) বছর পর বতন িবল হেত
কতন
হেব।

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

১- ৩- ২০ ২০

মাহ দা আ ার মৗ মী
উপপিরচালক

উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, বািলয়াকাি , রাজবাড়ী

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৪.১৯.৫৬/১(৬)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) আ িলক খা িনয় ক, ঢাকা
২) জলা খা িনয় ক, রাজবাড়ী
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা অিধদ র, ঢাকা
৪) উপেজলা খা িনয় ক, বািলয়াকাি , রাজবাড়ী
১

১৭ ফা ন ১৪২৬
০১ মাচ ২০২০

৫) জনাব মাঃ মািম র রহমান, িনরাপ া হরী, নিলয়া াম এলএসিড, বািলয়াকাি , রাজবাড়ী
৬) অিফস কিপ / মা ার কিপ
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মাহ দা আ ার মৗ মী
উপপিরচালক
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