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ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০১.২০.১৩৯ তািরখ: 
২৭ জলুাই ২০২০

১২ াবণ ১৪২৭

িবষয়: সাধারণসাধারণ  ভিবভিব   তহিবলতহিবল  হেতহেত  ফরৎেযাগফরৎেযাগ   অি মঅি ম  ম রুীম রুী  সেসে ।।

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া এর সহকারী অধ াপক
(িহসাবিব ান) জনাব মাছাঃ শাম াহার-১৩৪৮৯ গৃহ িনমােণর জ  তাঁর সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব ন র
৩১৩ হেত ৯,৪৯,০০০/- (নয় ল  ঊনপ াশ হাজার টাকা মা ) ফরৎেযাগ  অি ম ম েুরর জ  আেবদন
কেরেছন। তাঁর উ  আেবদেনর পিরে ি েত সরকাির কমচারী সাধারণ ভিব  তহিবল িবিধ, ১৯৭৯ এর ধারা
১৩(১)-এ দ  মতা বেল এবং উ  িবিধর ধারা ১৩(২)এ,িব,িস,িড,ই,এফ,িজ, ১৩(৩), ১৩(৪), ১৩(৫), ও ১৪
মাতােবক মাট ৯,৪৯,০০০/- (নয় ল  ঊনপ াশ হাজার টাকা মা ) ২য় বােরর মত ফরৎেযাগ  অি ম ম রু

করা হেলা। তাঁর মািসক মলূ বতন ৫৬,০৩০/- টাকা। দ  অি েমর টাকা তাঁর মািসক বতেনর িবল হেত
১৯,৭৭১/- (ঊিনশ হাজার সাতশত একা র টাকা) হাের ৪৮ িকি েত আসল এবং ০২ িকি  মনুাফাসহ মাট ৫০
িকি েত পিরেশাধ করেত হেব। পূেব গৃহীত কান অি েমর িকি  যিদ বাঁকী থােক তাহেল, তাও একই সে
পিরেশাধ করেত হেব।

২। যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

২৭-৭-২০২০

জলা িহসাবর ণ কমকতা
জলা িহসাবর ণ কমকতার দ র
জলা িহসাব র ণ অিফস, ি য়া

েফসর মাঃ শােহ ল খিবর চৗধুরী
পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.০২.০০০০.১০২.০২.০০১.২০.১৩৯/১ তািরখ: ১২ াবণ ১৪২৭
২৭ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কেলজ ও শাসন উইং, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অধ , ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , ই. এম. আই. এস সল , মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

১



৪) জনাব মাছাঃ শাম াহার-১৩৪৮৯, সহকারী অধ াপক (িহসাবিব ান), ি য়া সরকাির
কেলজ, ি য়া
৫) সংর ণ নিথ।

২৭-৭-২০২০
মাঃ ল মিমন 
উপপিরচালক

২


