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২৬ ভা  ১৪২৭

িবষয়: সরকািরসরকাির  আবাসেনআবাসেন  বসবাসবসবাস  কেরনিনকেরনিন  মেমমেম  জনাবজনাব  িশিশরিশিশর  মারমার  রায়রায়, , পিরিচিতপিরিচিত  নংনং--৪৯৩৬৪৯৩৬, , া না ন
অিতিরঅিতির   সিচবসিচব, , জন শাসনজন শাসন  ম ণালয়ম ণালয়, , বাংলােদশবাংলােদশ  সিচবালয়সিচবালয়, , ঢাকাঢাকা--এরএর  অ েলঅ েল " "নানা--দািবদািব""

ত য়নত য়ন  পপ ।।
সূ : ০৩/০৯/২০২০ তািরেখর আেবদন।
জনাব িশিশর মার রায়, পিরিচিত নং-৪৯৩৬, া ন অিতির  সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা-তার চা রীকালীন সমেয় সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন কান সরকাির বাসায়
বসবাস কেরনিন মেম তার ী কতকৃ -ব াখ ািয়ত আেবদন/িনিদ  ছেকর ত য়ন অ সাের সরকাির আবাসন
পিরদ র-এর িনয়ি ত কান সরকাির আবাসেন বসবাস না করায় তার অ েল িনেদশ েম "চড়ূা  না-দািব"

ত য়নপ  দান করা হেলা। তেব ভিব েত এ সং া  সরকাির কান পাওনা িতি ত হেল তা পিরেশাধ
করেবন।

১৩-৯-২০২০

জনাব াগতা  রায়, জনাব িশিশর মার রায়, 
পিরিচিত নং-৪৯৩৬, া ন অিতির  সিচব, 
জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
বতমান িঠকানাঃ টনােম ট-৬, াট নং-িড-৪, রাড 
নং-৬, ক-ই, ব রা, ঢাকা।

আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০১.০২.০০১.১৭.৪৫৮/১(৬) তািরখ: ২৬ ভা  ১৪২৭
১০ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
২) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-৫ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৪) ধান িহসাব র ণ কমকতা, জন শাসন ম ণালয়, ২২ পরুানা প ন, ঢাকা
৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৬) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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