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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৪.২০.২২৩ তািরখ: 
০৯ অে াবর ২০২০

২৪ আি ন ১৪২৭

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  আব ছআব ছ  সালামসালাম, , উপেজলাউপেজলা  খাদখাদ   িনয় কিনয় ক, , হিবগহিবগ   সদরসদর, , হিবগহিবগ   এরএর  িজিপএফিজিপএফ  হেতহেত
অেফরৎেযাগঅেফরৎেযাগ   অি মঅি ম  উে ালেনরউে ালেনর  ম িুরম িুর

সূ : জলা খাদ  িনয় ক, হিবগ  এর ১৬/০৯/২০২০ ি : তািরেখর ৬০৬ নং ারক

উপযু  িবষেয় সূ  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ আব ছ সালাম, উপেজলা খাদ
িনয় ক, হিবগ  সদর, হিবগ  এর িজিপএফ িহসাব নং- িসএও/খাদ -৪১৪ এ জমাকতৃ
১৪,৪৯,৭৩৮.৫৬/- ( চৗ  ল  ঊনপ াশ হাজার সাতশত আটি শ টাকা ছাপা  পয়সা) হেত গহৃ িনমাণ
খরচ সং লােনর জ  ৫,০০,০০০/- (পাঁচ ল  টাকা) বয়স ৫২ বছর পিূতেত অেফরৎেযাগ  অি ম
ম েুরর জ  িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। উ  আেবদন ফরেম তার িনয় নকারী কতৃপে র

পািরশ রেয়েছ।

এমতাব ায়, সংি  কমকতার আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৯) ধারার িবধানমেত
বয়স ৫২ বছর পিূতেত ৫,০০,০০০/- (পাঁচ ল  টাকা) অেফরৎেযাগ  অি ম িহেসেব উে ালেনর ম িুর

দান করা হল। আেবদনকারীর ম িুরকতৃ টাকা তার তহিবেল জমাকতৃ টাকার আংিশক চূড়া  িন ি
িহেসেব গ  হেব।

 এেত যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-১০-২০২০

জলা িহসাব র ণ কমকতা, হিবগ

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৪.২০.২২৩/১ তািরখ: ২৪ আি ন ১৪২৭
০৯ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, িসেলট

১



২) িসে ম অ ানািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র (খাদ  অিধদ েরর ওেয়ব
সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হল) 
৩) জলা খাদ  িনয় ক, হিবগ
৪) জনাব মাঃ আব ছ সালাম, উপেজলা খাদ  িনয় ক, হিবগ  সদর, হিবগ
৫) অিফস/মা ার কিপ

৯-১০-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম 

উপ-পিরচালক

২


