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১২ ভা  ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  শিহ লশিহ ল  ইসলামইসলাম ,  ,  িনরাপ ািনরাপ া   হর ীহরী,  ,  পাংশাপাংশা   এলএসিডএলএসিড ,  ,  র াজবাড়ীর াজবাড়ী  এরএর   িজ িপএফিজিপএফ   হ েতহেত
২য়২য়  অি মঅি ম   উে ালনউে ালন   ম িরম ির ।।

: জলা খা  িনয় েকর দ র, রাজবাড়ী এর ০৫/০৮/২০১৯ি ঃ তািরেখর ১০৮৩ নং ারক।

উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানাি  য, জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী, পাংশা এলএসিড, রাজবাড়ী এর
িজিপএফ িহসাব নং-খা /রাজ/২০- ত জমা ত টাকা হেত হ মরামত খরচ সং লােনর জ  ৪,৮০,০০০/- (চার ল
আিশ হাজার) টাকা ২য় অি ম উে ালেনর ম রীর জ  িজিপএফ এর িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। িক  সংি
কমচারীর আেবদন  যথযাথ ক পে র (আ িলক খা  িনয় ক) মা েম রণ করা হয়িন।

এমতাব ায়, জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী, পাংশা এলএসিড, রাজবাড়ী এর আেবদন  যথাযথ ক পে র
(আ িলক খা  িনয় ক) মা েম রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। এতদসংেগ িরত কাগজপ ািদ ফরত দান
করা হেলা।

এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৭-৮-২০ ১৯

জলা খা  িনয় ক                                                     
রাজবাড়ী।

মাহ দা আ ার মৗ মী
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৫.১৯.১৫৯/১(৬) তািরখ: ১২ ভা  ১৪২৬
২৭ আগ  ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। ম িরপ  খা  অিধদ েরর
ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হল।
৩) উপেজলা খা  িনয় ক, পাংশা, রাজবাড়ী।
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৪) জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী, পাংশা এলএসিড, রাজবাড়ী।
৫) অিফস কিপ।
৬) মা ার কিপ।
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মাহ দা আ ার মৗ মী 
উপ-পিরচালক
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