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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৭.১৯.৭১ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২০

১১ চ  ১৪২৬

িবষয়: জনাবজনাব  রাশমিনরাশমিন  িব াসিব াস, , সহকারীসহকারী  িনয় কিনয় ক, , চলাচলচলাচল  ওও  সংর ণসংর ণ  িনয় েকরিনয় েকর  কাযালয়কাযালয়, , খলুনাখলুনা  এরএর
িজিপএফিজিপএফ  হেতহেত  অেফরৎেযাগঅেফরৎেযাগ   অি মঅি ম  ম িুরম িুর

সূ : আ িলক খাদ  িনয় েকর কাযালয়, খলুনা এর ০৪/০৩/২০২০ ি . তািরেখর ৫৬৮ নং ারক

উপযু  িবষেয় িনেদশ েম জানাি  য, জনাব রাশমিন িব াস, সহকারী খাদ  িনয় ক, চলাচল ও সংর ণ
িনয় েকর কাযালয়, খুলনা এর িজিপএফ িহসাব নং- শা/খু/১৫২১ এ জমাকতৃ ১৪,৯৫,৪১১/- ( চৗ  ল
পঁচান ই হাজার চারশত এগােরা) টাকা হেত গৃহ িনমাণ খরচ সং লােনর জ  ৪,০০,০০০/- (চার ল ) টাকা
বয়স ৫২ বৎসর পূিতেত অেফরতেযাগ  অি ম ম েুরর জ  িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। সংি
কমকতার আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ ১৩(২)ই, ১৩(৯) ধারার িবধানমেত ৪,০০,০০০/- (চার ল ) টাকা
অেফরতেযাগ  অি ম ম িুর দান করিছ।

আেবদনকারীর ম িুরকতৃ টাকা তার তহিবেল জমাকতৃ টাকার আংিশক চড়ূা  িন ি  িহেসেব গণ  হেব। 

এেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

২৫-৩-২০২০

িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, খুলনা িবভাগ, খুলনা

মাহমদুা আ ার মৗ মী
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০১৭.১৯.৭১/১(৭) তািরখ: ১১ চ  ১৪২৬
২৫ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, খলুনা
২) জলা খাদ  িনয় ক, খলুনা
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র, ঢাকা (ম িুরপ িট খাদ
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)
৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খাদ ), খলুনা
৫) জনাব রাশমিন িব াস, সহকারী খাদ  িনয় ক, চলাচল ও সংর ণ িনয় েকর কাযালয়, খলুনা

১



৬) অিফস কিপ
৭) মা ার কিপ

২৫-৩-২০২০

মাহমদুা আ ার মৗ মী 
উপ-পিরচালক
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