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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৫.১৯.১৩৬ তািরখ: 
২২ জলুাই ২০২০

৭ াবণ ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  শওকতশওকত  জািমলজািমল  ধানধান, , উপেজলাউপেজলা  খাদখাদ   িনয় কিনয় ক, , মহােদবপরুমহােদবপরু, , নওগাঁনওগাঁ  এরএর  িজিপএফিজিপএফ
অেফরতেযাগঅেফরতেযাগ   অি মঅি ম  ম িুরম িুর

সূ : আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী হেত া  ১৯/০৭/২০২০ ি . তািরেখর ৩৩৫০ নং
ারক

      উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ শওকত জািমল ধান, উপেজলা খাদ
িনয় ক, মহােদবপরু, নওগাঁ এর িজিপএফ িহসাব নং- দৗলতপরু/ ি য়া/ খাদ / ০৫ এ
জমাকতৃ ২০,২৬,৯৯৯/- (িবশ লাখ ছাি শ হাজার নয়শত িনরান ই) টাকা হেত গৃহ িনমাণ খরচ সং লােনর
জ  তার বয়স ৫২ বছর পূিতেত  ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা অেফরতেযাগ  অি েমর জ  িনধািরত ফরেম
আেবদন কেরেছন। তার আেবদন ফরেম িনয় ণকারী কতপৃে র পািরশ রেয়েছ। উে খ  য, িতিন বয়স

মাণক িহেসেব এসএসিস'র সনদ রণ কেরেছন ।

    এমতাব ায়, সংি  কমকতার আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই১৩(৯) ধারার িবধান মেত বয়স
৫২ বছর পূিতেত ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা অেফরতেযাগ  অি ম িহেসেব উ ালেনর ম িুর দান করা
হেলা। আেবদনকারীর ম িুরকতৃ টাকা তার তহিবেল জমাকতৃ টাকার আংিশক চড়ূা  িন ি  িহেসেব গণ  হেব।
             
       এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৩-৭-২০২০

উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, উপেজলা িহসাব 
র ণ অিফস, মহােদবপুর, নওগঁা

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৫.১৯.১৩৬/১(৫) তািরখ: ৭ াবণ ১৪২৭
২২ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় েকর দ র, আ িলক খাদ  িনয় েকর
কাযালয়, রাজশাহী

১



২) জলা সহকারী খাদ  িনয় ক, জলা খাদ  িনয় েকর কাযালয়, জলা খাদ  িনয় েকর
কাযালয়,নওগাঁ
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র ( জািরকতৃ প িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) জনাব মাঃ শওকত জািমল ধান, উপেজলা খাদ  িনয় ক, মহােদবপরু, নওগাঁ
৫) অিফস কিপ/ মা ার নিথ

২৩-৭-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম 

উপ-পিরচালক
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