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অিফস আেদশ

আিদ$ হেয় সংি*$ সকেলর অবগিতর জন4 জানােনা যাে7 8য, 9বি:ক মহামার< কেরানার কারেণ দ<ঘ?িদন িব:িবদ@ালয়
বA আেছ। বAকাল<ন সমেয় (জু লাই-২০২০ 8থেক অদ@াবিধ) িব:িবদ@ালেয় কম?রত িশKক, কম?কত? া ও কম?চার< যারা
িব:িবদ@ালেয়র মাNাসা ফােPর 8লান এবং Rপএফ 8লান Tহণ কেরেছন তােদর মািসক িকRU কত? ন Vিগত আেছ। এর
ফেল নতW ন আেবদনকার<গণেক আর মাNাসার 8লান Xদান করা সYব হে7 না। পাশাপািশ কেরানাকাল<ন সমেয়
িব:িবদ@ালেয়র মাধ4েম কেপ?ােরট 8লান Tহণকার< িশKক, কম?কত? া ও কম?চার<গেনর মািসক িকRU কত? ন গত নয় মাস
Vিগত রেয়েছ। এর পরও িব:িবদ@ালেয়র িশKক সিমিত, কম?কত? া সিমিত এবং কম?চার< সিমিত বার বার 8লান কত? ন
Vিগত রাখার জন4 আেবদন কেরেছন।

িব:িবদ@ালেয়র 8বশ িকছু িশKক, কম?কত? া এবং কম?চার< Rপএফ, মাNাসা ফাP এবং কেপ?ােরট িতন Xকার 8লানই Tহণ
কেরেছন। এ সমU 8লােনর িকRU Tহণ দ<ঘ?িদন Vিগত রাখেল 8কান 8কান 8Kে\ িব:িবদ@ালয় আিথ?ক Kিতর স]ুখ<ন
হেত পাের। ^ত? ব4, 8য 8কউ Xাপ4 8`ল অনুযায়< 8লান Tহণ করেল তােক 8শষ পয?b সাকুেল4 Xায় িcdণ বা তার
সামান4 কম পিরমাণ অথ? পিরেশাধ করেত হয়। অেনক সময় এ কারেণ 8লান Tহ<তার অেনেক িনেজরাও িকRUর টাকা
কত? ন বA করেত রািজ নয় তােদর িবষয়eটও িবেবচনা করা দরকার। আবার মাNাসা 8লােনর নতW ন আেবদনকার<গেণর
8লান িদেত হেল মাNাসা 8লােনর িকRU আদায় অপিরহায?।

এতcসেfও, িশKক সািমিতর সাধারণ সভার িসhাb, কম?কত? া সিমিত এবং কম?চার< সিমিতর আেবদন িবেবচনা কের দু ই
মাস অথ?াৎ জু লাই এবং আগj–২০২১ কেপ?ােরট 8লােনর িকRU কাটা Vিগত রাখা হল। তেব এেKে\ lধুমা\ 8য সকল
িশKক, কম?কত? া এবং কম?চার< আগাম< ২৬-০৭-২০২১ তািরখ দু পুর দু ইটার মেধ4 পিরচালক (ভারXাo) অথ? ও িহসাব
বরাবর ই-েমইেল (siddiqueullah.iu1962@gmail.com) 8লান কত? ন Vিগত রাখার আেবদন করেবন 8কবলমা\
তােদর 8লান কত? ন Vিগত রাখা হেব।

উেpখ4 ইেতামেধ4 কেরানা আqাb িশKক/কম?কত? া/কম?চার<েদর 8Kে\ িতন মােসর 8লান িকRU কত? ন না করার 8য
িসhাb গৃহ<ত হেয়িছেলা তা বহাল থাকেব।
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8রিজtার (ভারXাo)
ইসলাম< িব:িবদ@ালয়
কুe$য়া।

