
১ ম ১৯৯৩ হেত কায কর এফ িণ, িপিরয়র িণ এবং বাংেলা িণর বাসার বরা াপক ক ক েদয় পািন, পয়ঃ ও 
পৗর কর দােনর হারঃ 
িমক 
নং 

বাসার িণ বাসার নাম পািন কর 
(টাকা) 

পয়ঃ কর 
(টাকা) 

পৗর কর 
(টাকা) 

1. বাংেলা িণ িম  রাড ৭৫ ৭৫ ৩০ 
2. বাংেলা িণ এন,এ,িস, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
3. বাংেলা িণ আর,িস,িস, ১১ ৭৫ ৭৫ ৩০ 
4. বাংেলা িণ আর,িস,িস, ১২ ৭৫ ৭৫ ৩০ 
5. বাংেলা িণ আর,িস,িস, ১৩ ৭৫ ৭৫ ৩০ 
6. বাংেলা িণ আর,িস,িস, ১৪ ৭৫ ৭৫ ৩০ 
7. বাংেলা িণ িস,ও, িবি ং, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
8. বাংেলা িণ এন-১, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
9. বাংেলা িণ এন-২, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
10. বাংেলা িণ িব-১, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
11. বাংেলা িণ িব-২, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
12. বাংেলা িণ িব-৩, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
13. বাংেলা িণ িব-৪, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
14. বাংেলা িণ িব-৫, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
15. বাংেলা িণ িব-৬, শের বাংলানগর ৭৫ ৭৫ ৩০ 
16. ম ী হাে ল শের বাংলানগর ৫০ ৫০ ২৫ 
17. সিচব হাে ল শের বাংলানগর ৪০ ৪০ ২০ 
18.  সিচব হাে ল শের বাংলানগর ৩০ ৩০ ১০ 
19. িপিরয়র িণ নািসমান ৭০ ৭০ ৩০ 
20. িপিরয়র িণ নীহািরকা ৫০ ৫০ ২৫ 
21. িপিরয়র িণ অ িনমা ৫০ ৫০ ২৫ 
22. িপিরয়র িণ সাগিরকা ৫০ ৫০ ২৫ 
23. িপিরয়র িণ আিসয়ান ৫০ ৫০ ২৫ 
24. িপিরয়র িণ কাহকাশান ৫০ ৫০ ২৫ 
25. িপিরয়র িণ লিফশান ৫০ ৫০ ২৫ 
26. িপিরয়র িণ ৬৭/১, সািকট হাউজ, কাকরাইল ৫০ ৫০ ২৫ 
27. িপিরয়র িণ ৬৭/২, সািকট হাউজ, কাকরাইল ৫০ ৫০ ২৫ 
28. িপিরয়র িণ ৭১/২, সািকট হাউজ, কাকরাইল ৫০ ৫০ ২৫ 
29. িপিরয়র িণ ৭১/৩, সািকট হাউজ, কাকরাইল ৫০ ৫০ ২৫ 
30. িপিরয়র িণ ৭১/৪, সািকট হাউজ, কাকরাইল ৫০ ৫০ ২৫ 
31. এফ িণ এস, ,এম,িস, ৪০ ৪০ ২০ 
32. এফ িণ এন,এ,িড, ৪০ ৪০ ২০ 
33. এফ িণ আর,িস,িড, ৪০ ৪০ ২০ 
34. এফ িণ সানালী ৪০ ৪০ ২০ 
35. এফ িণ পালী ৪০ ৪০ ২০ 
36. এফ িণ কাজলী ৪০ ৪০ ২০ 
37. এফ িণ এস-িড ৪০ ৪০ ২০ 
38. এফ িণ িপ-ডি ঊ-এস(িস) 

৩, সড়ক-১৬( লশান), ঢাকা 
৭৫ ৭৫ ৪০ 

39. ই িণ  ৩০ ৩০ ১০ 
40. িড িণ  ২৫ ২৫ ১০ 
41. িস িণ  ২০ ২০ ১০ 
42. িব িণ  ১৫ ১৫ ১০ 
43. এ িণ  ১০ ১০ ১০ 



১ ম ১৯৯৩ হেত কায কর অ ায়ী বাসার বরা াপক ক ক েদয় পািন, পয়ঃ ও পৗর কর দােনর হারঃ 
িমক 

নং 
এলাকা / িববরণ বাসার নাম আয়তন / ক  

(বগ  ট) 
পািন কর 
(টাকা) 

পয়ঃ কর 
(টাকা) 

পৗর কর 
(টাকা) 

একী ত 
মািসক 

েদয় কর 
(টাকা) 

1. বইলী রাড 
(ই িণর ভাড়া) 

ােচলর গেজেটড হাে ল ১৮৭১ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

2. ই াটন রাড 
(িড িণর ভাড়া) 

গেজেটড অিফসাস  হাে ল ৯৬২ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

3. ই াটন 
( ণ ভাড়া) 

গেজেটড অিফসাস  হাে ল ৬৩৮ (২ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

4. সািকট হাউজ 
(িড িণর ভাড়া) 

বালী সািকট হাউজ ১২৭০ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

5. সািকট হাউজ 
(িড িণর ভাড়া) 

উ রা সািকট হাউজ ১২১৫ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

6. সািকট হাউজ 
(িড িণর ভাড়া) 

াি ক সািকট হাউজ ৮৫০ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

7. বইলী রাড 
(িড িণর ভাড়া) 

বইলী য়ার ৮৫০ (৩ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

8. বইলী রাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

ােচলর গেজেটড হাে ল ৭৪০ (২ ক ) ৩০ ৩০ ১০  

9. বইলী রাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

বইলী য়ার ৪৮০ (২ ক )    ৫০ 

10. হাটেখালা রাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

ইিলিশয়াম র  হাউজ ৪৮০ (২ ক )    ৬০ 

11. হাটেখালা রাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

ইিলিশয়াম র  হাউজ ৫৭৮ (২ ক )    ৫০ 

12. হাটেখালা রাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

ইিলিশয়াম র  হাউজ ১ ক  (েছাট)    ৫০ 

13. ি নেরাড 
িনধ ািরত ভাড়া 

গেজেটড অিফসাস  হাে ল     ৫০ 

14. সািকট হাউজ 
িনধ ািরত ভাড়া 

৪৮ সািকট হাউজ ১ ক  (বড়)    ৫০ 

15. সািকট হাউজ 
িনধ ািরত ভাড়া 

৪৮ সািকট হাউজ ১ ক  (েছাট)    ৩০ 

16. সািকট হাউজ 
িনধ ািরত ভাড়া 

িনউ সািকট হাউজ ৪২-৮৪ (১ ক )    ৫০ 

17. সািকট হাউজ 
দিনক ভাড়া 

স াল সািকট হাউজ 
 

০৫  ক  (২, 
৩, ১১, ১৬, ১৯) 

   ৭০ 

18. সািকট হাউজ 
দিনক ভাড়া 

স াল সািকট হাউজ 
 

১৪  ক  (১, 
৪-১০, ১২-১৫, 
১৭, ১৮) 

   ৭০ 

19. আিজম র পা  
হাউজ 

হল ম পাকা ১      ৬০ 

20.  হল ম নেসড     ৬০ 
21.  ১  বড় হল ক      ৫০ 
22.  ১  ছাট ক      ৩০ 

 
  



িবেশষ ঃ 
১। ঢাকা  িমর র ৫, ১০, ও ১৪ ন র ও চ ােমর িফেরাজশাহ কেলািন এবং হািল শহর নেশড কেলািনর জ  ধায ত পািন, 
পয়ঃ ও পৗরকর মািসক ৫০/- টাকা। 

২। সরকাির আবাসন পিরদ েরর অধীন  সরকাির ভবন ছাড়াও দশ াপী িব মান িবিভ  সরকাির িডপাে ে র আবািসক 
ভবনস েহর ে  পিরেশাধেযা  হার িন েপ িনধ ািরত হেবঃ 
 
** ঢাকা শহেরর জ ঃ 

িমক 
নং 

বাসার িণ পািন কর 
(টাকা) 

পয়ঃ কর 
(টাকা) 

পৗর কর 
(টাকা) 

1. এ িণ ১০ ১০ ১০ 
2. িব িণ ১৫ ১৫ ১০ 
3. িস িণ ২০ ২০ ১০ 
4. িড িণ ২৫ ২৫ ১০ 
5. ই িণ ৩০ ৩০ ১০ 
6. ই িণর ঊে  ৫০ ৫০ ২৫ 

 
** ঢাকা শহেরর বাইের দ  কর বতমান হােরর ি ণহাের েযাজ  হেব। 
 


