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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.২০৭ তািরখ: 
০২ অে াবর ২০২০

১৭ আি ন ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  র িফকরিফক  আলীআলী,  ,  পির তাকমপির তাকম , ,  ঢ াকাঢ াকা   রশিনংরশিনং ,  ,  ঢ াকাঢ াকা   এরএর   িজ িপএফিজিপএফ   হ েতহেত   ২য়২য়  অি মঅি ম
উে ালেনরউে ালেনর   কতনকতন  ০১০১  ( ( একএক) ) বছরবছর   িগতকরণিগতকরণ   সংেগসংেগ

: ধান িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা রশিনং, ঢাকা এর ১৩/০৮/২০২০ ি . তািরেখর ১২৮৩ নং ারক

          উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ রিফক আলী, পির তাকম , ঢাকা রশিনং, ঢাকা এর িজিপএফ
িহসাব নং- ইউএও/ব র/না:গ /খা /৩৯ এ জমা ত অথ হেত জিম য় বাবদ খরচ সং লােনর জ  ২,০৫,০০০/- ( ই
লাখ াচ হাজার টাকা) ২য় অি ম িহেসেব ঢাকা রশিনং, ঢাকা এর ০৪/০৭/২০১৯ ি . তািরেখর ১১৪৯ নং ারেক ম ির

দান করা হয়। অ  দ েরর ২৭/০৮/২০১৯ ি . তািরেখর ১৫৩ নং ারেক মািসক কতেনর ০১ (এক) বৎসর িগত রাখার
অ মিত দান করা হয় যা আগ /২০২০ এ ইিতমে  সমা  হেয়েছ। এ েণ, পািরবািরক অ িবধার কারেণ সংি
কমচারী নরায় ২য় অি েমর িকি  কতন আগামী অে াবর/২০২০ ি . তািরখ হেত ০১(এক) বছর হিগত রাখার অ মিত

দােনর জ  আেবদন কেরেছন। 

       এমতাব হায়,  জনাব মাঃ রিফক আলী, পির তাকম , ঢাকা রশিনং, ঢাকা এর িজিপএফ িহসাব হেত উে ািলত
২য় অি েমর িকি  কতন আগামী অে াবর/২০২০ি . তািরখ হেত ০১(এক) বছর হিগতকরেণর আেবদন ম র করা যেত
পাের। 

        এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

২-১০-২০২০

িচফ অ াকাউ  এ  িফ া  অিফসার,িচফ অ াকাউ  এ  
িফ া  অিফস, খা  এবং েযাগ ব াপনা ও াণ 
ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০২.২০.২০৭/১(৪) তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৭
০২ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং,ঢাকা

১



২) িসে ম অ ানািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র (খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
কােশর জ  অ েরাধ করা হল)

৩) জনাব মাঃ রিফক আলী, পির তাকম , ঢাকা রশিনং, ঢাকা
৪) অিফস/মা ার কিপ

২-১০-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম 

উপ-পিরচালক

২


