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িবষয়: করকর  আপীলআপীল  অ লঅ ল--খলুনাসহখলুনাসহ  আপীলাতআপীলাত  রর --১১  ওও  আপীলাতআপীলাত  রর --২২, , খলুনাখলুনা  কাযালেয়রকাযালেয়র  জজ
বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া//নবায়ননবায়ন  এরএর  ি েতি েত  ছাড়পছাড়প   দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : অথ ম ণালয়, অভ রীণ স দ িবভাগ, বােজট-১ অিধশাখার প  ারক নং-২৫৫, তািরখ:
২৬িডেস র ২০১৯

           উপযু  িবষয় ও সেূ র বরােত িনেদশ েম জানাইেতিছ য, কর কিমশনােরর কাযালয়, আপীলাত
অিতির  কর কিমশনােরর কাযালয় আপীলাত র -১, আপীলাত যু  কর কিমশনােরর কাযালয় আপীলাত
র -২ কর আপীল অ ল, খুলনা  ৩িট অিফেসর দা িরক কায ম পিরচালনার জ  অ েমািদত পেদর াপ তা

অ যায়ী সরকাির আবাসন পিরদ েরর অধীন বরা  করার মত িবিধ মাতােবক াপ  সরকাির অিফস ান নই।

         এমতাব ায়, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী কর কিমশনােরর কাযালয়, কর
আপীল অ ল খুলনা অিফেসর জনবেলর াপ তা যায়ী ৩৫০০(িতন হাজার পঁাচশত)বগফুট, আপীলাত অিতির
কর কিমশনােরর কাযালয় আপীলাত র -১ এর জনবেলর াপ তা যায়ী ২১০০( ই হাজার একশত)বগফুট এবং
আপীলাত যু  কর কিমশনােরর কাযালয় আপীলাত র -২ এর জনবেলর াপ তা যায়ী ২১০০( ই হাজার
একশত) বগফুট অিফস ােনর জ  বসরকাির বাড়ী ভাড়া হেণর ছাড়প  দান করা হেলা। 

আপনার িব ,
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২৩ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) কর কিমশনার, কর আপীল অ ল, খলুনা
২) সদ (কর শাসন ও মানব স দ ব ব াপনা), জাতীয় রাজ  বাড, স ন বািগচা, ঢাকা।
৩) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
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