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িবষয়: করকর  কিমশনারকিমশনার ( (আপীলআপীল) ) এরএর  কাযালয়কাযালয়, , করকর  আপীলআপীল  অ লঅ ল--৩৩, , ঢাকাঢাকা  এরএর  অিফসঅিফস  ভাড়াভাড়া  ওও  চুি পচুি প
নবায়েনরনবায়েনর  ছাড়পছাড়প   দানদান  সং াসং া ।।

সূ : কর আপীল অ ল-৩, ঢাকা এর ারক নং- নাশা/বািড়ভাড়া/২০১৯-২০/৪৯৩ তািরখ
:০৫-০২-২০২০ ি :

                  উপযুউপযু   িবষয়িবষয়  ওও  ে রে র  ি েতি েত  জানােনাজানােনা  যােযাে   যয, , করকর  কিমশনারকিমশনার ( (আপীলআপীল) ) এরএর  কাযালয়কাযালয়, , করকর  আপীলআপীল
অ লঅ ল--৩৩, , ২য়২য়  ১২১২  তলাতলা  সরকািরসরকাির  ভবনভবন (  ( ৫ম৫ম  তলাতলা ),  ), স নবািগচাস নবািগচা, , ঢাকাঢাকা  অিফেসরঅিফেসর  জজ   জনবেলরজনবেলর  াপ তাাপ তা  অ যায়ীঅ যায়ী
সরকািরসরকাির  আবাসনআবাসন  পিরদ েররপিরদ েরর  অধীনঅধীন  বরাবরা   করারকরার  মেতামেতা  িবিধিবিধ  মাতােবকমাতােবক  সরকািরসরকাির  অিফসঅিফস  ানান  নইনই।।
  
                    এমতাব ায়এমতাব ায়, , গৃহায়নগৃহায়ন  ওও  গণপূতগণপূত  ম ণালেয়রম ণালেয়র  সবেশষসবেশষ  পিরপপিরপ   অ যায়ীঅ যায়ী  করকর  কিমশনারকিমশনার ( (আপীলআপীল) ) এরএর
কাযালয়কাযালয়, , করকর  আপীলআপীল  অ লঅ ল--৩৩, , ২য়২য়  ১২১২  তলাতলা  সরকািরসরকাির  ভবনভবন ( (৫ম৫ম  তলাতলা), ), স নবািগচাস নবািগচা, , ঢাকাঢাকা  অিফেসরঅিফেসর  দা িরকদা িরক
কায মকায ম  পিরচালনারপিরচালনার  জজ   জনবেলরজনবেলর  াপ তাাপ তা  এবংএবং  সভাকসভাক , , ারার  মম, , রকড মরকড ম, , দশনাথীদশনাথী  কক ,,
গ ােরজগ ােরজ// গাডাউনগাডাউন  বাবদবাবদ  সবেমাটসবেমাট    ৬৩০০৬৩০০ ( (ছয়ছয়  হাজারহাজার  িতনশতিতনশত) ) বগফুটবগফুট  অিফসঅিফস  ােনরােনর  জজ   বসরকািরবসরকাির  বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া

হনহন  এবংএবং  চিু পচিু প   নবায়েনরনবায়েনর  ছাড়পছাড়প   দানদান  করাকরা  হলহল।।  
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কর কিমশনার
কর আপীল অ ল-৩, ঢাকা।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) য◌ু্ সিচব (ব য় িনয় ণ), অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সদ , জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা
৩) উপ-সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ, অথ ম ণালয়, ঢাকা
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন
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পিরদ র
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মশুিফক-উস-সােদি ন 
উ মান সহকারী
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