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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৯.১৯.৫৯ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২০

২৫ ফা ন ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  র িফ লরিফ ল  ইসলামইসলাম ,  ,  উপেজলাউপেজলা   খ াখ া   িনয় কিনয় ক, ,  তাড়াশতাড়াশ ,  ,  িসরাজগিসরাজগ   এরএর   িজ িপএফিজিপএফ   হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা
অি মঅি ম   ম িরম ির

: আ িলক খা  িনয় ক দ র, রাজশাহী এর ১০/০২/২০২০ ি . তািরেখর ৭৭৪ নং ারক

    উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানাি  য, জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, উপেজলা খা  িনয় ক, তাড়াশ, িসরাজগ  এর িজিপএফ িহসাব নং-খা
/৩৯৮ -এ জমা ত ৮,২৬,৯৮৫/- (আট লাখ ছাি শ হাজার নয়শত চািশ) টাকা হেত হ িনমাণ খরচ সং লােনর জ  ৫,০০,০০০/- ( াচ লাখ) টাকা
বয়স ৫২ বৎসর িতেত অেফরতেযা  অি ম ম েরর জ  িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন।  সংি  কমচারীর আেবদেনর ি েত িজিপফা
িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৯) ধারার িবধানমেত ৫,০০,০০০/- ( াচ লাখ) টাকা অেফরতেযা  অি ম ম ির দান করিছ।

     আেবদনকারীর ম ির ত টাকা তার তহিবেল জমা ত টাকার আংিশক ড়া  িন ি  িহেসেব গ  হেব। 

     এেত যথাযথ ক পে র অ েমাদন রেয়েছ।

৯-৩-২০ ২০

উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, তাড়াশ, িসরাজগ

মাহ দা আ ার মৗ মী
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৯.১৯.৫৯/১(৭) তািরখ: ২৫ ফা ন ১৪২৬
০৯ মাচ ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী
২) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়,িসরাজগ
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৪) উপপিরচালক (সং াপন), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, উপেজলা খা  িনয় ক, তাড়াশ, িসরাজগ
৬) অিফস কিপ
৭) মা ার কিপ

৯-৩-২০ ২০

মাহ দা আ ার মৗ মী 
উপ-পিরচালক

১


