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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.১৪৯ তািরখ: 
০৯ আগ  ২০২০

২৫ াবণ ১৪২৭

িবষয:় মাছাঃমাছাঃ  শাহনাজশাহনাজ   বগমবগম ,, ড াট াড াট া   এিএি //কে ালকে াল   অপােরটরঅপােরটর ,  ,  িহস াবিহস াব   ওও  অথঅথ   িবভাগিবভাগ ,  ,  খ াখ া   অিধদ রঅিধদ র ,,
ঢ াকাঢ াকা   এরএর   িজ িপএফিজিপএফ   ১ম১ম   অি মঅি ম   ম িরম ির   সংেগসংেগ

: িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা এর ২৬/০৭/২০২০ ি : তািরেখর ০২ নং ইউ ও নাট
     উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানাি  য, মাছাঃ শাহনাজ বগম, ডাটা এি /কে াল অপােরটর, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা
অিধদ র, ঢাকা এর িজিপএফ িহসাব নং - খা/অ/৮৩৯- ত জমা ত ৭,৫০,৬৬৬/-(সাত লাখ প াশ হাজার ছয়শত ছষি )
টাকা হেত হ মরামত খরচ সং লােনর জ  ৫,৬১,৬০০/-( াচ লাখ একষি  হাজার ছয়শত) টাকা ১ম অি ম ম েরর জ
িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। সংি  কমচারীর আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৪) ধারার িবধান মেত
৫,৬১,৬০০/-( াচ লাখ একষি  হাজার ছয়শত)  টাকা ১ম অি ম িহেসেব উে ালেনর ম ির দান করিছ।

     আেবদনকারীর ম রী ত টাকা ৪৮ িকি েত িত িকি  ১১৭০০/-(এগার হাজার সাতশত) টাকা হাের এবং ল টাকা
কতেনর পর অি েমর দ শতকরা ৫% হাের পিরেশাধেযা । উ  অি ম আহরেনর পরবত  মােসর বতন িবল হেত কতন 
হেব।

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-৮-২০ ২০

িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িচফ একাউ স এ  
িফ া  অিফসােরর কাযালয়খা  এবং েযাগ ব াপনা ও 

াণ ম ণালয়, ১৬, আ ল গিনেরাড, ঢাকা

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.১৪৯/১(৫) তািরখ: ২৫ াবণ ১৪২৭
০৯ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা 
১) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (জাির ত প  খা  অিধদ েরর
ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) ক, এম, মিন ামান, উপপিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা

১



৪) মাছাঃ শাহনাজ বগম, ডাটা এি /কে াল অপােরটর, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৫) অিফস কিপ / মা ার নিথ

৯-৮-২০ ২০

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

২


