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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.১৮৭ তািরখ: 
১১ সে র ২০২০

২৭ ভা  ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  একরামলুএকরামলু  হকহক  ভঞূাভঞূা,,সহকািরসহকাির  ব ব হাপকব ব হাপক  এবংএবং  আহরণআহরণ  ওও  ব য়নব য়ন  কমকতাকমকতা, , তজগাঁওতজগাঁও
িস.এস.িডিস.এস.িড, , ঢাকাঢাকা  এরএর  িজিপএফিজিপএফ  হেতহেত  ২য়২য়  অি মঅি ম  ১১((একএক) ) বছরবছর  হিগতহিগত  রাখারাখা  সংেগসংেগ

সূ : আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা হেত া  ২৪/০৮/২০২০ ি : তািরেখর ১৩৩২ নং
ারক

উপযু  িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে  য, জনাব জনাব মাঃ একরামলু হক ভঞূা, সহকাির
ব ব হাপক এবং আহরণ ও ব য়ন কমকতা, তজগাঁও িস.এস.িড, ঢাকা এর িজিপএফ িহসাব নং
খাদ / শা/৪৮৮ এ জমাকতৃ টাকা হেত িশ া কােজ ব য় সং লােনর জ  ১,০৫,০০০/- (এক লাখ পাঁচ
হাজার)) টাকা ২য় অি ম  ম রুীর  িজিপএফ এর িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। সংি  কমচারীর
আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)িব, ১৩(৪) ধারার িবধান মেত ১,০৫,০০০/- (এক লাখ পাঁচ
হাজার)) টাকা ২য় অি ম িহেসেব উে ালেনর ম রুী দান করা হেলা।

আেবদনকারীর ম রুীকতৃ টাকা ৩৫ িকি েত িত িকি  ৩০০০/- (িতন হাজার ) টাকা হাের এবং মলূ টাকা
কতেনর পর অি েমর দ শতকরা ৫% হাের পিরেশাধেযাগ । উ  অি ম আহরেনর পরবিত ০১(এক)
বছর পর মািসক বতন িবল হেত কতন  হেব।

এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র  অ েমাদন রেয়েছ।

১১-৯-২০২০

িচফ একাউ ট এ ড িফ া  অিফসার, খাদ  এবং 
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খাদ  ভবন, ঢাকা

মামনু আল মােশদ চৗধুরী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.১৮৭/১ তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৭
১১ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র,ঢাকা(খাদ  অিধদ েরর

১



ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হল)
৪) উপপিরচালক (িডিডও), িহসাব ও অথ িবভাগ,খাদ  অিধদ র,ঢাকা
৫) জনাব মাঃ একরামলু হক ভঞূা, সহকাির ব ব হাপক এবং আহরণ ও ব য়ন কমকতা,
তজগাঁও িস.এস.িড, ঢাকা

৬) অিফস/মা ার কিপ

১১-৯-২০২০
মামনু আল মােশদ চৗধরুী 

উপপিরচালক

২


