
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১২০ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২০

৪ কািতক ১৪২৭

িবষয়: কা মসকা মস, , এ াইজএ াইজ  ওও  ভ াটভ াট  িবভাগিবভাগ, , মা রামা রা  এবংএবং  এরএর  অিধে াধীনঅিধে াধীন  সােকলসােকল--১১  ওও  সােকলসােকল--২২,,
মা রামা রা  অিফেসরঅিফেসর  জজ   ভাড়াকতৃভাড়াকতৃ  ভবেনরভবেনর  ভাড়ারভাড়ার  চুিচুি   নবায়েনরনবায়েনর  লেলে   ছাড়পছাড়প   দানদান  সং াসং া ।।

সূ : তার কাযালেয়র ১৯/০৮/২০২০ তািরেখর ৬১২(১) ন র ারক।
উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, মা রা এবং
এর অিধে াধীন সােকল-১ ও সােকল-২, মা রা অিফেসর জ  বসরকাির বািড় ভাড়া নবায়েনর লে
আেবদন পাওয়া িগেয়েছ। িক  আেবদনিট শাসিনক ম ণালেয়র মাধ েম রণ না কের সরাসির পিরচালক,
সরকাির আবাসন পিরদ র বরাবের রণ করায় িবেবচনা করা স ব হয় িন।

এমতাব ায়, কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, মা রা এবং এর অিধে াধীন সােকল-১ ও সােকল-২, মা রা
অিফেসর জ  বসরকাির বািড় ভাড়া নবায়েনর লে  ছাড়প  দােনর আেবদনিট শাসিনক ম ণালেয়র
মাধ েম রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

২০-১০-২০২০

কিমশনার(চলিত দািয় ), কা মস, এ াইজ ও ভ াট 
কিমশনােরট, ভালা ট াংক রাড, যেশার।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১২০/১(৪) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৭
২০ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কমকতা, কা মস, এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, পিুলশ লাইন, মা রা।
২) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

২০-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৮ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২০

৪ কািতক ১৪২৭

িবষয়: করকর  অ লঅ ল--ময়মনিসংহময়মনিসংহ  এরএর  করকর  কিমশনােররকিমশনােরর  কাযালয়কাযালয়, , ৩িট৩িট  রর   ওও  ৪িট৪িট  সােকলসােকল  অিফেসরঅিফেসর  জজ
ভাড়াকতৃভাড়াকতৃ  ভবেনরভবেনর  বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া  বিৃবিৃ   ওও  ভাড়ারভাড়ার  চুিচুি   নবায়েনরনবায়েনর  িনিমিনিম   সরকািরসরকাির  আবাসনআবাসন  পিরদ েররপিরদ েরর
হালনাগাদহালনাগাদ  ছাড়পছাড়প   দানদান।।

সূ : ০৮.০০.০০০০.০৪৩.২০.০০১.২০.৪৬  ০৮ অে াবর ২০২০

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কর অ ল-ময়মনিসংহ এর কর কিমশনােরর
কাযালয়, ৩িট র  ও ৪িট সােকল অিফেসর জ  ভাড়াকতৃ ভবেনর বািড় ভাড়া বিৃ  ও ভাড়ার চিু  নবায়েনর
লে  ছাড়প  াি র জ  সূ  পে র মাধ েম অ েরাধ করা হেয়েছ। 

উ  আেবদন পযােলাচনায় দখা যায় আেবদেনর সােথ িবেবচ  অিফেসর জনবেলর তথ  রণ করা হয়িন। ফেল
াপ  অিফস ােনর সিঠক িহসাব িন পন করা স ব হে  না।

 বিণতাব ায়, গৃহায়ন ও গনপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী িবেবচ  অিফেসর অ েমািদত জনবেলর
তথ  অ  পিরদ েরর রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২০-১০-২০২০

যু সিচব
বােজট অিধশাখা
অভ রীণ স দ িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৮/১(২) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৭
২০ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

২০-১০-২০২০
মাঃ রে  আলম 

উ মান সহকারী ( িটন দািয় )
১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৯ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২০

৪ কািতক ১৪২৭

িবষয়: ল া ডল া ড  কা মসকা মস  শনশন, , নারায়নগনারায়নগ   এরএর  জজ   ২৫০০২৫০০  বগফটুবগফটু  অিফসঅিফস  সস  িহেসেবিহেসেব  বসরকািরবসরকাির
বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া  করেণরকরেণর  ছাড়পছাড়প   দানদান।।

সূ : তার কাযালেয়র ০৪/১০/২০২০ তািরেখর ১৮৯ ন র ারক।
উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, ল া ড কা মস শন, নারায়নগ
কাযালেয়র জনবেলর াপ তা অ যায়ী সরকাির আবাসন পিরদ েরর অধীন বরা  করার মেতা িবিধ মাতােবক

াপ  সরকাির অিফস ান নই।
 
এমতাব ায়, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  মাতােবক ল া ড কা মস শন, নারায়নগ
কাযালেয়র জনবেলর াপ তা যায়ী সবেমাট ২৫০০ ( ই হাজার পঁাচ শত) বগফুট আয়তেনর অিফস ােনর জ
বসরকাির বািড় ভাড়া নবায়েনর লে  ছাড়প  দান করা হেলা।    

২০-১০-২০২০

কিমশনার, কা মস হাউস, পানগঁাও, ঢাকা।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৯/১(৫) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৭
২০ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অথ ম ণালয়, যু  সিচব, অভ রীণ স দ িবভাগ, বােজট-২ শাখা, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
২) ি তীয় সিচব, (শঃভঃ ঃ-২), জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

২০-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৭ তািরখ: 
২০ অে াবর ২০২০

৪ কািতক ১৪২৭

িবষয়: করকর  অ লঅ ল--ময়মনিসংেহরময়মনিসংেহর  আওতাধীনআওতাধীন  উপকরউপকর  কিমশনােররকিমশনােরর  কাযালয়কাযালয়, , ন েকানারন েকানার  সােকলসােকল--১৮১৮,,
সােকলসােকল--১৯১৯, , সােকলসােকল--২০২০  ওও  সােকলসােকল--২২২২  অিফেসরঅিফেসর  ভাড়াভাড়া  বিৃবিৃ   ওও  ভাড়ারভাড়ার  চুিচুি   নবায়েনরনবায়েনর  লেলে
ছাড়পছাড়প   াি রাি র  আেবদনআেবদন  সংেগসংেগ।।

সূ : অথ ম ণালয়, অভ রীণ স দ িবভাগ, বােজট-১ শাখার প  ারক নং-৪২ তািরখ
০৫/১০/২০২০ি ঃ

       উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কর অ ল-ময়মনিসংেহর আওতাধীন
উপকর কিমশনােরর কাযালয়, ন েকানার সােকল-১৮, সােকল-১৯, সােকল-২০ ও সােকল-২২ অিফেসর ভাড়া
বিৃ  ও ভাড়ার চিু  নবায়েনর লে  ছাড়প  াি র জ  সূ  পে র মাধ েম অ েরাধ করা হেয়েছ। 

     উ  আেবদন পযােলাচনায় দখা যায় আেবদেনর সােথ িবেবচ  অিফেসর জনবেলর তথ  রণ করা হয়িন।
ফেল াপ  অিফস ােনর সিঠক িহসাব িন পন করা স ব হে  না।
 
      বিণতাব ায়, গৃহায়ন ও গনপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  অ যায়ী িবেবচ  অিফেসর অ েমািদত
জনবেলর তথ  অ  পিরদ েরর রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 

২০-১০-২০২০

যু সিচব
বােজট অিধশাখা
অভ রীণ স দ িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৭/১(৩) তািরখ: ৪ কািতক ১৪২৭
২০ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

২০-১০-২০২০
মাঃ রে  আলম 

উ মান সহকারী (অিতির  দািয় )

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৩ তািরখ: 
১৮ অে াবর ২০২০

২ কািতক ১৪২৭

িবষয়: উপউপ  করকর  কিমশনােররকিমশনােরর  কাযালয়কাযালয়, , সােকলসােকল--৫৫//৬৬ ( ( সয়দপরুসয়দপরু--১১//২২), ), নীলফামারীনীলফামারী, , করকর  অ লঅ ল--রংপেুরররংপেুরর
২িট২িট  অিফসঅিফস  গেৃহরগেৃহর  জজ   বসরকািরবসরকাির  বািড়বািড়  ভাড়ারভাড়ার  ছাড়পছাড়প   দানদান  সং াসং া ।।।।

সূ : ০৮.০০.০০০০.০৪৩.২০.০১১.২০.৩৪  ২৪ সে র ২০২০

উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক িনেদশ েম জানােনা যাে  য, উপ কর কিমশনােরর কাযালয়, সােকল-৫/৬(
সয়দপুর-১/২), নীলফামারী, কর অ ল-রংপুেরর ২িট সােকল অিফেসর 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 উপ কর কিমশনােরর কাযালয়,
সােকল-৫/৬( সয়দপুর-১/২), নীলফামারী, কর অ ল-রংপুেরর ২িট সােকল অিফেসর জনবেলর াপ তা যায়ী
সবেমাট ৩,৪৪০ (িতন হাজার চারশত চি শ) বগফুট আয়তেনর অিফস ােনর জ  বসরকাির বািড় ভাড়া
করেণর ছাড়প  দান করা হেলা।      

১৮-১০-২০২০

যু সিচব
বােজট অিধশাখা
অভ রীণ স দ িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৩/১(৫) তািরখ: ২ কািতক ১৪২৭
১৮ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  , কর শাসন ও মানব স দ ব ব াপনা, জাতীয় রাজ  বাড, ঢাকা।
২) কর কিমশনার, কর অ ল-, রংপরু।
৩) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) অিফস ট ড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

১



১৮-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৫ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

িবষয়: কা মসকা মস, , এ াইজএ াইজ  ওও  ভ াটভ াট  ধানমি ডধানমি ড  িবভাগীয়িবভাগীয়  দ রদ র  এবংএবং  এরএর  অধীেনঅধীেন  ০৪০৪((চারচার))িটিট  সােকলসােকল
অিফেসরঅিফেসর  জজ   বব--সরকািরসরকাির  বাড়বাড়  ভাড়াভাড়া  নবায়েনরনবায়েনর  লেলে   ছাড়পছাড়প   দানদান  সং াসং া ।।

সূ : তার কাযালেয়র ১০/০৫/২০২০ তািরেখর ৮১৬ ন র ারক।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কা মস, এ াইজ ও ভ াট, ধানমি ড িবভাগীয়
দ র এবং এর অধীন ০৪(চার)িট সােকল অিফেসর জ  বসরকাির বািড় ভাড়া নবায়েনর লে  আেবদনপ
পাওয়া িগেয়েছ। িক  আেবদনপ িট শাসিনক ম ণালেয়র মাধ েম রণ না কের সরাসির পিরচালক, সরকাির
আবাসন পিরদ র বরাবের রণ করায় আেবদনপ িট িবেবচনা করা স ব হয় িন। 

এমতাব ায়, কা মস, এ াইজ ও ভ াট, ধানমি ড িবভাগীয় দ র এবং এর অধীন ০৪(চার)িট সােকল অিফেসর
জ  বসরকাির ভািড় ভাড়া নবায়েনর লে  ছাড়প  দােনর আেবদনপ িট শাসিনক ম ণালেয়র মাধ েম

রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।  

১৯-১০-২০২০

সহকারী কিমশনার ও িবভাগীয় কমকতা, কা মস, 
এ াইজ ও ভ াট, ধানমি ড িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.১১৫/১(৪) তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৭
১৯ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কিমশনার, কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, ঢাকা (দি ণ), ঢাকা।
২) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

১৯-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

অিফস ান শাখা 
www.doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০১.১৯.১১৪ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

িবষয়: িবিসএসিবিসএস ( (করকর) ) একােডমীএকােডমী, , ঢাকারঢাকার  জজ   ৬০৬০,,০০০০০০  বগফটুবগফটু  ারার  সস  বরা করণবরা করণ  সং াসং া ।।
সূ : তঁার কাযালেয়র ১৭/০৯/২০২০ তািরেখর ২৪৮ ন র ারক।
উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, িবিসএস (কর) একােডমী ঢাকা কাযালেয়র
জ  ৬০,০০০ বগফুট স/ভবন বরা  বা বরা েযাগ  খািল জায়গা না থাকেল ভাড়া চিু  নবায়েনর জ
ছাড়প  দােনর আেবদন পাওয়া িগেয়েছ। িক  ইতঃপূেব অ  পিরদ র হেত এ সং া  ছাড়প  হণ করা
হেয়েছ িকনা তার মানক নই। তাছাড়া উ  কাযালেয়র জনবেলর কান তথ ািদ দান করা হয়িন এবং
আেবদনিট শাসিনক ম ণালেয়র মাধ েম রণ না কের সরাসির পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র বরাবের

রণ করায় উ  আেবদনিট িবেবচনা করা স ব হয়িন।  

এমতাব ায়, িবিসএস (কর) একােডমী ঢাকা কাযালেয়র জ  উপেরা  স বরা /ভাড়া চিু  নবায়েণর লে
ইতঃপূেব অ  পিরদ র হেত কান ছাড়প  হণ করা হেয়েছ িকনা তার মানক ও জনবেলর তািলকাসহ
আেবদনিট শাসিনক ম ণালেয়র মাধ েম রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৯-১০-২০২০

মহাপিরচালক, িবিসএস (কর) একােডমী
৪৭, িসে রী সা লার রাড, শাি নগর, ঢাকা।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০১.১৯.১১৪/১(৩) তািরখ: ৩ কািতক ১৪২৭
১৯ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

১৯-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী
১


