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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.০১.০০২.১৯.১০ তািরখ: 
২৯ ফ য়াির ২০২০

১৬ ফা নু ১৪২৬

িবষয়: কা মসকা মস, , এ াইজএ াইজ  ওও  ভ াটভ াট, , পগপগ   িবভাগিবভাগ  ওও  এরএর  আওতাধীনআওতাধীন  ০৪িট০৪িট  সােকলসহসােকলসহ  মাটমাট  ০৫িট০৫িট
অিফেসরঅিফেসর  অ েলঅ েল  বসরকারীবসরকারী  বাড়ীবাড়ী  ভাড়াভাড়া  করেণরকরেণর  ছাড়পছাড়প   দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : কা মস এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, পগ  তারাব বাজার, পগ , নারায়নগ  অিফেসর প
ারক নং-৩২ ,তািরখঃ০৭ জা য়ারী ২০২০

            উপযু  িবষয় ও সেূ র বরােত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কা মস, এ াইজ ও ভ াট, পগ
িবভাগ ও এর আওতাধীন ০৪িট সােকলসহ মাট ০৫িট অিফস এবং দাম ও গ ােরজ এর অ েমািদত
জনবেলর পূণা  িববরণী ও কায ম অ যায়ী প  ারক নং-৭৬ তািরখ ১৮ ফ য়ারী মারফেত ১৪,৪৩৫বগফুট
আয়তেনর বসরকারী বাড়ী ভাড়া করার ছাড়প  দান করা হয়। উ  আয়তেন অিফস ান সং লান না হওয়ার
কথা উে খ কের পুনরায় িবেবচনা করার আেবদন পাওয়া যায়। উে খ  য, 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 াইজ ও ভ াট, পগ
িবভাগ ও এর আওতাধীন ০৪িট সােকলসহ মাট ০৫িট অিফস এবং দাম ও গ ােরজ এর অ েমািদত
জনবেলর পূণা  িববরণী ও কায ম সামি কভােব পুনিবেবচনা কের আেরা ২০০০( ই হাজার) বগফুট
আয়তেনর অিফস ােনর জ  বসরকারী বাড়ী ভাড়া হেণর ছাড়প  দান করা হেলা।

২৯-২-২০২০

মাঃ আব ল কাইয়মু, সহকারী কিমশনার ও িবভাগীয় 
কমকতা
কা মস এ াইজ ও ভ াট িবভাগ, পগ  তারাব 
বাজার, পগ , নারায়ণগ ।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.০১.০০২.১৯.১০/১(৫) তািরখ: ১৬ ফা নু ১৪২৬
২৯ ফ য়াির 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
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পিরদ র
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আ  ুআরা খাতনু 
সহকারী পিরচালক
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