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৬ াবণ ১৪২৭

িবষয়: িসিটিসিট  এসিবএসিব''রর  ডমরাডমরা  জানজান, , কামরা ীরচরকামরা ীরচর  জানজান, , বা াবা া  জানজান, , প বীপ বী  িবহারীিবহারী  ক াক া   জানজান  ওও
ধানম ীরধানম ীর  কাযালয়কাযালয়  জানজান  এরএর  জজ   বসরকারীবসরকারী  বাড়ীবাড়ী  ভাড়াভাড়া  হেনরহেনর  ছাড়পছাড়প   দানদান  সংেগসংেগ।।

সূ : রা  ম ণালয়, জনিনরাপ া িবভাগ, পিুলশ অিধশাখা-৪ এর প  ারক নং-২৫০, তািরখঃ
১৯-০৭-২০২০ি :

       উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, িসিট এসিব'র ডমরা জান, কামরা ীরচর
জান, বা া জান, প বী িবহারী ক া  জান ও ধানম ীর কাযালয় জান এর অিফস কায ম পিরচালনার

জ  জনবেলর াপ তা অ যায়ী সরকারী আবাসন পিরদ েরর অধীন বরা  করার মেতা িবিধ মাতােবক াপ
সরকাির অিফস ান নই। 

       এমতাব ায়, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালেয়র সবেশষ পিরপ  মাতােবক িসিট এসিব'র ডমরা জান এর
অ েল ৯৬১ বগফুট, কামরা ীরচর জােনর অ েল ৭৯২ বগফুট, বা া জােনর অ েল ৭৩৬ বগফুট, প বী
িবহারী ক া  জােনর অ েল ৪৬৯ বগফুট ও ধানম ীর কাযালয় জােনর অ েল ৯৬৯ বগফুটসহ সবেমাট
৩,৯২৭(িতন হাজার নয়শত সাতাশ) বগফুট অিফস ােনর জ  বসরকারী বাড়ী ভাড়া হেনর ছাড়প  দান করা
হেলা। 

২৩-৭-২০২০

উপসিচব 
পুিলশ-৪ শাখা
জনিনরাপ া িবভাগ

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫১৫৫৩০
ইেমইল: offspace@doga.gov.bd
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২১ জলুাই ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) এআইিজ ( িটন দািয় ), এআইিজ (ল া ড অ া ড এে ট), পিুলশ হডেকায়াটাস
২) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন
পিরদ র
৪) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
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মাঃ রে  আলম 
উ মান সহকারী (অিতির  দািয় )
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