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ারক ন র: ৪১.০১.১৮০০.০০০.৯৯.০৫০.১৭.১৯১ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আলীআলী  হ ােসনহ ােসন ,  ,  অিফসঅিফস   সহ ায়কসহ ায়ক, ,  সরকািরসরকাির   িশিশ   পিরবারপিরবার (( ব া িলকাবা িলকা ),  ),  য়াড া ারয়াড া ার   বয়সবয়স
৫২৫২ (( ব ায়াব ায়া ) ) বছরবছর   অিত মঅিত ম  হওয়ায়হওয়ায়   িজ .িপ.এফিজ.িপ.এফ   তহ িবলতহ িবল  হ েতহেত   অেফরতেযাঅেফরতেযা   ৯৬৯৬ ,, ০০০০০০/-(/-( িছয়ান ইিছয়ান ই
হ াজ ারহ াজ ার ) ) ট াকাট াকা   হহ   মরামতমরামত   জ িনতজিনত   কারেণকারেণ   পাইবারপাইবার   আেবদনআেবদন   পপ   পা িরশসহপািরশসহ   রণরণ ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, য়াডা া জলাধীন সরকাির িশ  পিরবার(বািলকা), য়াডা ােত কমরত
জনাব মাঃ আলী হােসন, অিফস সহায়ক-এর বয়স ৫২(বায়া ) বছর অিত ম হওয়ায় তার সাধারন ভিব ৎ তহিবল
তহিবল িহসাব নং-িডিজটাল: ১০০০২২০০১৭, রাতন: ।।।-ক াণ- ষ-১৯১-এ ন’২০২১ মাস পয  জমা ত
১,২০,৪২৭.৯৯/-(এক ল  িবশ হাজার চারশত সাতাশ টাকা িনরান ই) পয়সার মে  হেত হ মরামত বাবদ ৯৬,০০০/-
(িছয়ান ই হাজার) টাকা অেফরতেযা  পাইবার জ  সংি  কমকতা ারক নং-৪১.০১. ১৮০০.০৩৭.০২.০০৪.২০-১৩৮
তািরখঃ ০৫/১০/২০২১ ি ঃ মাতােবক েয়াজনীয় কাগজ-প ািদ পািরশসহ রণ কেরেছন। িরত কাগজ-প ািদ
মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেনর জ  পািরশসহ অ সাথ রণ করা হেলা। 

 সং ঃ
 ০১। ারক নং-৪১.০১.১৮০০.০৩৭.০২.০০৪.২০-১৩৮ তািরখঃ ০৫/১০/২০২১ ি ঃ -প - ০১ ফদ।
 ০২। সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অেফরৎেযা  অি ম হেনর আেবদন ফরম- ০১ফ
 ০৩। আইবাস++ িসে ম থেক য়ংি য়ভােব ডাউনেলাড ত িজ.িপ.এফ িহসাব িববরনী- ০১ফ ।
০৪। িশ াগত যা তার সনদ পে র ফেটাকিপ- ০১ফ । 
০৫। জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ- ০১ফ ।
 ০৬। চা রীর খিতয়ান বিহর ০৩, ০৪ ও ০৫ পাতা ফেটাকিপ- ০১ সট।

৭-১০-২০২১

পিরচালক
শাসন ও অথ অিধশাখা

সমাজেসবা অিধদফতর

িসি কা সােহলী রশীদ
উপ পিরচালক

ারক ন র: ৪১.০১.১৮০০.০০০.৯৯.০৫০.১৭.১৯১/১(৩) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৮
০৬ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা িহসাবর ণ কমকতা, জলা িহসাবর ণ কমকতার দ র, জলা িহসাব র ণ অিফস, য়াডা া

১



২) উপত াবধায়ক, সরকাির িশ  পিরবার, সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), য়াডা া
৩) জনাব মাঃ আলী হােসন, অিফস সহায়ক, সরকাির িশ  পিরবার(বািলকা), য়াডা া।

৭-১০-২০২১
িসি কা সােহলী রশীদ 

উপ পিরচালক

২


