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৪ চ  ১৪২৬

িবষয়: িসআইিডিসআইিড""রর  ফাসফাস  ব ারকব ারক  ভবনভবন  িহেসেবিহেসেব  ব বহােররব বহােরর  জজ   বসরকািরবসরকাির  বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া  করারকরার
অনাপি পঅনাপি প   দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : রা  ম ণালয়, জনিনরাপ া িবভাগ, পিুলশ শাখা-৫ এর প  ারক নং-৫৩, তািরখঃ
১৬-০২-২০২০ি ঃ

         উপযুউপযু   িবষয়িবষয়  ওও  সেূ রসেূ র  ি েতি েত  িনেদশ েমিনেদশ েম  জানােনাজানােনা  যােযাে   যয, , গৃহায়ণগৃহায়ণ  ওও  গণপূতগণপূত  ম ণালেয়রম ণালেয়র
শাসনশাসন--২২  অিধশাখারঅিধশাখার  পপ   ারকারক  নংনং--শাশা--২২//২এম২এম--২৬২৬//২০০৭২০০৭//৫৪২৫৪২, , তািরখঃতািরখঃ  ১৫১৫  নেভ রনেভ র  ২০০৭২০০৭  এরএর  সবেশষসবেশষ

পিরপপিরপ   মাতােবকমাতােবক  সরকািরসরকাির  অিফেসরঅিফেসর  জনবেলরজনবেলর  াপ তাাপ তা  অ যায়ীঅ যায়ী  িবিভিবিভ   ম ণালয়ম ণালয়//দ রদ র//িবভােগরিবভােগর  অ েলঅ েল
অঅ   পিরদ রপিরদ র  হেতহেত  বসরকািরবসরকাির  বািড়বািড়//অিফস ানঅিফস ান  ভাড়াভাড়া  করারকরার  ছাড়পছাড়প   দানদান  করাকরা  হেয়হেয়  থােকথােক। । পিরপেপিরপে   সরকািরসরকাির
অিফসঅিফস  কে রকে র  আয়তনআয়তন//পিরমাপপিরমাপ  সং াসং া   িবষয়ািদিবষয়ািদ  উে খউে খ  থাকেলওথাকেলও  ব ারাকব ারাক  সং াসং া   কানকান  িনেদশনািনেদশনা  নইনই।।
িবধাযিবধায  িসআইিডিসআইিড''রর  ফাসফাস  ব ারাকব ারাক  এরএর  জজ   আয়তনআয়তন  িনধারণিনধারণ  স বস ব  নয়নয়। । 
                      এমতাব ায়এমতাব ায়, , গৃহায়নগৃহায়ন  ওও  গণপূতগণপূত  ম ণালেয়রম ণালেয়র  সবেশষসবেশষ  পিরপেপিরপে   ফাসফাস  ব ারাকব ারাক  সং াসং া   কানকান  তথতথ
উে খউে খ  নানা  থাকায়থাকায়  অপরাধঅপরাধ  তদতদ   িবভাগিবভাগ, , বাংলােদশবাংলােদশ  পুিলশপুিলশ, , িসআইিডিসআইিড, , ঢাকাঢাকা  অিফেসরঅিফেসর  অ েলঅ েল  ফাসফাস  ব ারাকব ারাক
ভবনভবন  িহেসেবিহেসেব  ব বহােররব বহােরর  জজ   বসরকািরবসরকাির  বািড়বািড়  ভাড়াভাড়া  করারকরার  অনাপি পঅনাপি প   দানদান  করারকরার  িবিধগতিবিধগত  েযাগেযাগ  নইনই। । 
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িসিনয়র সহকারী সিচব
পুিলশ-৫ শাখা
জনিনরাপ া িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০১.১৯.৩৭/১(৬) তািরখ: ৪ চ  ১৪২৬
১৮ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল( জ তার মা সাের নয়)। 
১) অিতির  আইিজিপ, িসআইিড, বাংলােদশ পিুলশ, ঢাকা।
২) যু সিচব, বােজট অিধশাখা, অভ রীণ স দ িবভাগ
৩) একা  সিচব, সিচেবর দ র, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়
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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