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২৯ আষাঢ় ১৪২৭

িবষয়: িসআইিডিসআইিড''রর  ঢাকাঢাকা  মে ামে া--উ রউ র  দি ণদি ণ, , পবূপবূ  পি মপি ম  িবভােগরিবভােগর  অিফসঅিফস  এবংএবং  িসআইিসআই  িডিড  ঢাকাঢাকা
িবভােগরিবভােগর  অিফসঅিফস  কায মকায ম  পিরচালনারপিরচালনার  িনিমেিনিমে   বসরকািরবসরকাির  ভবনভবন  ভাড়াভাড়া  নয়ারনয়ার  ছাড়পছাড়প   দানদান।।

সূ : বাংলােদশ পিুলশ, পিুলশ হডেকায়াটাস, ৬ িফিন  রাড, ফলুবাড়ীয়া, ঢাকা অিফেসর প
ারক নং-২২৯(২), তািরখ: ১৪-০৫-২০২০ি :।

         উপযু  িবষয় ও সেূ র বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, িসআইিড'র ঢাকা মে া-উ র দি ণ, পূব
পি ম িবভােগর অিফস এবং িসআই িড ঢাকা িবভােগর অিফস 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  মাতােবক িসআইিড'র ঢাকা মে া-উ র
দি ণ, পূব পি ম িবভােগর অিফস এবং িসআই িড ঢাকা িবভােগর অিফস কায ম পিরচালনার জ  জনবেলর

াপ তা অ যায়ী ২৭২৯৪.৩৩(সাতাশ হাজার ইশত চরুান ই দশিমক তি শ)বগফুট আয়তেনর অিফস ােনর
জ  বসরকাির বাড়ী ভাড়া হেণর ছাড়প  দান করা হেলা।
          উে খ , িবেবচ  প িট আবািসক কায ম পিরচালনার ে  েযাজ  হেব না।

১৩-৭-২০২০

িসিনয়র সহকারী সিচব
পুিলশ-৫ শাখা
জনিনরাপ া িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫১৫৫৩০
ইেমইল: offspace@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৭.২০.৮০/১(৬) তািরখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৭
১৩ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:( জ তার িভি েত নয়) 
১) যু সিচব, বােজট অিধশাখা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) িবেশষ পিুলশ পার, লিজি কস, বাংলােদশ পিুলশ, িসআইিড, ঢাকা।
৩) এআইিজ ( িটন দািয় ), এআইিজ (ল া ড অ া ড এে ট), পিুলশ হডেকায়াটাস
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন
পিরদ র
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১৩-৭-২০২০
মাঃ রে  আলম 

উ মান সহকারী (অিতির  দািয় )
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