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২৭ ভা  ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  ইউ সইউ স   আলীআলী,  ,  উপেজলাউপেজলা   খ াখ া   িনয় কিনয় ক ( ( িপআরএলিপআরএল  ভাগরতভাগরত ),  ),  িচলামার ীিচলামার ী,  ,  িড় ামিড় াম   এরএর   িজ িপএফিজিপএফ
িহসােবিহস ােব   জমা তজমা ত   স দয়স দয়  ট াকাট াকা   পিরেশােধরপিরেশােধর   লেলে   ড়াড়া   পিরেশােধরপিরেশােধর   ম িরম ির   দানদান   সেসে ।।।।

: উপেজলা িহসাব র ণ কমকতার দ র, িচলমারী, িড় াম এর ৩১/০৭/২০১৯ ি ঃ তািরেখর ০২ নং ারক।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জনাব মাঃ ইউ স আলী, উপেজলা খা  িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), িচলমারী, িড় াম
গত ০৪/০২/২০১৯ি . তািরখ হেত অবসর উ র েত গমন কেরেছন। তার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং- ত িলয়া/খা /০১- ত
জমা ত ১,৮২,৯৩৮/- (এক লাখ িবরািশ হাজার নয়শত আটি শ) টাকা পিরেশােধর লে    ারেক ড়া  অথির  ই  করা হেয়েছ।

এমতাব ায়, জনাব মাঃ ইউ স আলী, উপেজলা খা  িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), িচলমারী, িড় াম এর সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব
নং- ত িলয়া/খা /০১- ত জমা ত ১,৮২,৯৩৮/- (এক লাখ িবরািশ হাজার নয়শত আটি শ) টাকা এর অ েল ড়া  পিরেশােধর ম ির

াপন করিছ। এতদসংেগ ল অথির প  ফরত দয়া হল।

 এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

১১-৯-২০ ১৯

উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, িচলমারী, িড় াম।

মাহ দা আ ার মৗ মী
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.১৩.০০৬.১৮.১৭০/১(৬) তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৬
১১ সে র ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, রং র।
২) জলা খা  িনয় ক, িড় াম।
৩) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র,ঢাকা। ম িরপ  খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট

কােশর জ  অ েরাধ করা হল।
৪) জনাব মাঃ ইউ স আলী, উপেজলা খা  িনয় ক (িপআরএল ভাগরত), িচলমারী, িড় াম।
৫) অিফস, কিপ।
৬) মা ার, কিপ।

১১-৯-২০ ১৯

মাহ দা আ ার মৗ মী 
উপ-পিরচালক
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