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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৫.১৯.২২৭ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২০

২৮ আি ন ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   মাহ া দমাহ া দ   এমদা লএমদা ল   হকহক,, ড াট াড াট া   এিএি //কে ালকে াল   অপােরটরঅপােরটর ,, শাসনশাসন   িবভাগিবভাগ   সং ি েতসং ি েত   িহস াবিহস াব
ওও  অথঅথ   িবভাগিবভাগ ,  ,  খ াখ া   অিধদ রঅিধদ র ,  ,  ঢ াকাঢ াকা   এরএর   স াধ ারণসাধ ারণ   ভিবভিব   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   ৩য়৩য়  অি মঅি ম   উে ালনউে ালন

সেসে
: জনাব মাহা দ এমদা ল হক,ডাটা এি /কে াল অপােরটর, শাসন িবভাগ সং ি েত িহসাব ও অথ িবভাগ,

খা  অিধদ র, ঢাকা এর ০১/১০/২০২০ ি . তািরেখর আেবদন

        উপ  িবষেয় িনেদশ েম জানােনা যাে  য, জনাব মাহা দ এমদা ল হক,ডাটা এি /কে াল
অপােরটর, শাসন িবভাগ সং ি েত িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা এর িজিপএফ িহসাব নং
গাজী/খা /৮০৩ এ জমা ত টাকা হেত বাড়ী ঘর মরামত খরচ সং লােনর জ  ৪৮,০০০/-(আটচি শ হাজার টাকা) ৩য়
অি ম ম িরর িজিপএফ এর িনধািরত ফরেম আেবদন কেরেছন। সংি  কমচারীর আেবদেনর ি েত িজিপএফ িবিধ
১৩(২)ই, ১৩(৪) ধারার িবধান মেত বাড়ী ঘর মরামত খরচ সং লােনর জ  ৪৮,০০০/-(আটচি শ হাজার টাকা) ৩য়
অি ম িহেসেব উে ালেনর ম ির দান করা হেলা।

আেবদনকারীর ম রী ত টাকা ২৪ িকি েত িত িকি  ২,০০০/- ( ই হাজার টাকা) হাের এবং ল টাকা কতেনর পর
অি েমর দ শতকরা ৫% হাের পিরেশাধেযা । উ  অি ম আহরেনর পরবত  ০১(এক) বছর পর মািসক বতন িবল
হেত কতন  হেব।
         
            এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

১৩-১০-২০২০

িচফ অ াকাউ স এ  িফ া  অিফসার, খা  এবং েযাগ 
ব াপনা ও াণ ম ণালয়, খা  ভবন, ঢাকা

মাঃ হাসান আল নাঈম
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.০২.০০৫.১৯.২২৭/১(৬) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৭
১৩ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,ঢাকা
২) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র,ঢাকা

১



৩) িসে ম অ ানািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র,ঢাকা(খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট
কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)

৪) উপ -পিরচালক (িডিডও), িহসাব ও অথ িবভাগ,খা  অিধদ র,ঢাকা
৫) জনাব মাহা দ এমদা ল হক, ডাটা এি /কে াল অপােরটর, শাসন িবভাগ সং ি েত িহসাব ও অথ
িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
৬) অিফস/মা ার কিপ

১৩-১০-২০২০
মাঃ হাসান আল নাঈম 

উপ-পিরচালক
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