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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.৬৪ তািরখ: 
১০ জনু ২০২০

২৭ জ  ১৪২৭

িবষয়: কিমশনারকিমশনার  অবঅব  কা মসকা মস  এরএর  কাযালয়কাযালয়, , কা মসকা মস, , এ াইজএ াইজ  ওও  ভ াটভ াট  কিমশনােরটকিমশনােরট, , িসেলটিসেলট  অিফেসরঅিফেসর
জজ   বসরকািরবসরকাির  ভবেনরভবেনর  ভাড়াভাড়া  চুিচুি   নবায়েনরনবায়েনর  জজ   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।

সূ : (ক) কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, িসেলট এর প  ারক নং-১১৩৪, তািরখঃ
১৬-০৩-২০২০ি :
(খ) অ  পিরদ েরর প  ারক নং-২৫.৪৩.০০০০.০০৯.০১.০০২.১৯.৪/১
তািরখ: ২৪ ফ য়াির ২০২০

         উপযু  িবষয় ও (ক) সেূ র পুনঃিবেবচনার আেবদেনর ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কিমশনার
অব কা মস এর কাযালয়, কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, িসেলট অিফেসর দা িরক কায ম পিরচালনার
জ  অ েমািদত পেদর া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 কিমশনার অব কা মস এর কাযালয়,
কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, িসেলট অিফেসর জনবেলর াপ তা যায়ী ৩৯,২৭৮(ঊনচি শ হাজার

ইশত আটা র) বগফুট অিফস ােনর জ  বসরকাির বাড়ী ভাড়া হেণর ছাড়প  দান করা হেলা। সইসই  সােথসােথ  গতগত
২৪২৪  ফ য়ারীফ য়ারী  ২০২০ি ঃ২০২০ি ঃ  তািরেখতািরেখ  অঅ   দ রদ র  হেতহেত  জারীকতৃজারীকতৃ ( (খখ) ) সূসূ   ারেকরারেকর  প িটপ িট  এত ারাএত ারা  ত াহারত াহার  করাকরা  হেলাহেলা। । 

১০-৬-২০২০

কিমশনার, কিমশনার অব কা মস এর কাযালয়, 
কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট, িসেলট।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০৯.২২.০০৫.২০.৬৪/১(৫) তািরখ: ২৭ জ  ১৪২৭
১০ জনু 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
পিরদ র
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