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১৯ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২০
জনাব মািহত চাকমা, ডাটা এি কে াল অপােরটর , জলা খাদ িনয় েকর দ র , খাগড়াছিড়
এর সাধারণ ভিব তহিবল হেত ২য় অি ম উে ালেনর ম ুির আেদশ ও উ কতন ১ বছেরর
জ
িগতকরেণর আেবদন অ গামীকরণ।
১৩.০১.০০০০.২১০.০২.০০৩.২০.৫৫৭৬ ২১ সে র ২০২০

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৩.২০.২০৮
িবষয়:

সূ :

উপযু িবষয় ও সূ
ারেকর িনেদশ েম জানােনা যাে য, জনাব মািহত চাকমা, ডাটা এি
কে াল অপােরটর, জলা খাদ িনয় েকর দ র, খাগড়াছিড় এর িজিপএফ িহসাব নংিডএও/খাদ /১১৮৯ এ জমাকৃত টাকা হেত গৃহ মরামত ব য় সং লােনর জ ২,৪০,০০০/- ( ই ল
চি শ হাজার টাকা) ২য় অি ম উে ালেনর ম ুিরর জ িজিপএফ এর িনধািরত ফরেম আেবদন
কেরেছন। সংি
কমচারীর আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৪) ধারার িবধান মেত
২,৪০,০০০/- ( ই ল চি শ হাজার টাকা) ২য় অি ম িহেসেব উে ালেনর ম ুির দান করা হেলা।
আেবদনকারীর ম ুিরকৃত টাকা ৪৮ িকি েত িত িকি ৫,০০০/- (পঁাচ হাজার টাকা) হাের এবং
মূল টাকা কতেনর পর অি েমর দ শতকরা ৫% হাের পিরেশাধেযাগ । উ অি ম আহরেনর পরবতী
০১(এক) বছর পর মািসক বতন িবল হেত কতন
হেব।
এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

৪-১০-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

জলা িহসাব র ণ কমকতা, খাগড়াছিড়

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৩.২০.২০৮/১(৫)
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তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) আ িলক খাদ িনয় ক, চ াম
২) িসে ম অ ানািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ অিধদ র (খাদ অিধদ েরর ওেয়ব
১

সাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হল)
৩) জলা খাদ িনয় ক, খাগড়াছিড়
৪) জনাব মািহত চাকমা, ডাটা এি কে াল অপােরটর, জলা খাদ িনয় েকর দ র,
খাগড়াছিড়
৫) অিফস/মা ার কিপ
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