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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৮.২০.৬৫ তািরখ: 
১০ জনু ২০২০

২৭ জ  ১৪২৭

িবষয়: কা মসকা মস, , এ াইসএ াইস  ওও  ভ াটভ াট  কিমশনােরটকিমশনােরট, , িম ারিম ার  অধীনঅধীন  কা মসকা মস, , এ াইসএ াইস  ওও  ভ াটভ াট  িবভাগিবভাগ,,
নায়াখালীনায়াখালী  ওও  তারতার  আওতাধীনআওতাধীন  ০৩০৩  িটিট  সােকলসােকল  অিফেসরঅিফেসর  জজ   বাড়ীবাড়ী  ভাড়াভাড়া  করারকরার  ছাড়পছাড়প   দানদান
সংেগসংেগ

সূ : কা মস, এ াইস ও ভ াট কিমশনােরট, িম া এর প  ারক নং-৭৭৬, তািরখ: ১৮ মাচ
২০২০

          উপযু  িবষয় ও সেূ র বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কা মস, এ াইস ও ভ াট কিমশনােরট,
িম ার অধীন কা মস, এ াইস ও ভ াট িবভাগ, নায়াখালী ও তার আওতাধীন ০৩(িতন)িট সােকল অিফেসর

দা িরক কায ম পিরচালনার জ  জনবেলর া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 কা মস, এ াইস ও ভ াট
কিমশনােরট, িম ার অধীন কা মস, এ াইস ও ভ াট িবভাগ, নায়াখালী অিফেসর জনবেলর াপ তা যায়ী
৩,৭০০(িতন হাজার সাতশত) বগফুট এবং এর আওতাধীন সােকল ৩িটর জনবেলর াপ তা যায়ী িতিট
২১৮৫(বগফুট) িহেসেব(২১৮৫x৩)=৬,৫৫৫(বগফুট)সহ সবেমাট ১০,২৫৫ (দশ হাজার ইশত প া  ) বগফুট
আয়তন অিফস ােনর জ  বসরকাির বাড়ী ভাড়া হেণর ছাড়প  দান করা হেলা।

১০-৬-২০২০

জনাব মাঃ আজুজুর রহমান, কিমশনার, কা মস, 
এ াইস ও ভ াট কিমশনােরট, ১৫২/১ এম ইসলাম 
পাক িভউ, পাক রাড, িম া।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১০
ইেমইল: offspace@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৮.২০.৬৫/১(৫) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৭
১০ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ (  ও ভ াট শাসন), জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা
২) যু সিচব, বােজট অিধশাখা, অভ রীণ স দ িবভাগ
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

১



পিরদ র

১০-৬-২০২০
মাঃ রে  আলম 

উ মান সহকারী (অিতির  দািয় )

২


