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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.০১.০০২.১৯.২৪ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২০

২৫ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: যুযু   কিমশনােররকিমশনােরর  কাযালয়কাযালয়, , িহিলিহিল  লল    শনশন  হািকমপরুহািকমপরু, , িদনাজপরুিদনাজপরু  অিফেসরঅিফেসর  জজ
বসরকারীবসরকারী  বাড়ীবাড়ী  ভাড়ারভাড়ার  ছাড়পছাড়প   দানদান  সস ।।

সূ : যু  কিমশনােরর কাযালয়, িহিল ল  শন হািকমপরু, িদনাজপরু অিফেসর প  ারক
নং-৮৪৬, তািরখ-২৮/১০/২০১৯ ি ঃ।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, রংপুর
এর অধীে াধীন িহিল ল  শন, হািকমপুর, িদনাজপুর অিফেসর জনবেলর াপ তা অ যায়ী সরকাির
আবাসন পিরদ েরর অধীন বরা  করার মেতা িবিধ মাতােবক াপ  সরকাির অিফস ান নই।  

বিণতাব ায়, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  মাতােবক কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট,
রংপুর এর অধীে াধীন িহিল ল  শন, হািকমপুর, িদনাজপুর অিফেসর দা িরক কায ম বাংলােদশ ল
ব েরর িনয় ণাধীন অিফস ভবেন পিরচালনার িনিমে  িবেবচ  অিফেসর জনবেলর াপ তা অ যায়ী সবেমাট
৪৬৫৩(চার হাজার ছয়শত িতপা ) বগফুট আয়তন অিফস েসর জ  বসরকাির বািড় ভাড়া করেণর ছাড়প

দান করা হেলা।

২১-১০-২০২০

সহকারী কিমশনার, যু  কর কিমশনােরর কাযালয়, 
িহিল ল  শন, হািকমপুর, িদনাজপুর।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.০১.০০২.১৯.২৪/১(৬) তািরখ: ২৫ ফা নু ১৪২৬
০৯ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) যু সিচব, বােজট অিধশাখা, অভ রীণ স দ িবভাগ
২) সদ (  ও ভ াট শাসন), জাতীয় রাজ  বাড, স নবািগচা, ঢাকা।
৩) কিমশনার, কা মস, এ াইজ ও ভ াট, কিমশানার, রংপরু।
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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২১-১০-২০২০
বাবলু আ ার 

উ মান সহকারী
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