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িবষয:় সরকািরসরকাির   আবাসনআবাসন   পিরদ েরপিরদ ের   ১৭১৭--২০তম২০তম  ডড   সবেমাটসবেমাট   ২৩৭২৩৭  জনজন   মিহলামিহলা   ওও  ষষ   কমচার ীেদরকমচার ীেদর
ী কালীনী কালীন   ওও  শীতকালীনশীতকালীন   স াজসাজ   পাষ াকপাষ াক  সরবরােহরসরবরােহর   িনিমেিনিমে   পাষ ােকরপাষ ােকর   মাপমাপ   দানদান   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র ি েত এ পিরদ েরর  ১৭-২০ ড  সবেমাট ২৩৭ জন মিহলা ও ষ কমচারীর ী কালীন ও
শীতকালীন সাজ পাষােকর মাপ দােনর িনিমে  ১৭-২০ ড  কমচারীেদর িনধািরত তািরখ ও সমেয় িন বিণত

ােন যথাযথ া িবিধ মেন উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ঃনং ধাপ ও ান তািরখ ও সময় ম

০১।
১ম ধাপ
পলাশী সরকাির কমচারী ক াণ সিমিত মাঠ, 
আিজম র, ঢাকা।

২৫/০১/২০২১ হেত ২৬/০১/২০২১ তািরখ পয  
িতিদন সকাল ১০:০০ ঘ কা হেত র ১:০০ টা 

পয ।

০২।
২য় ধাপ
মিতিঝল সরকাির ঈদগাহ মাঠ, হাসপাতাল জান, 
মিতিঝল, ঢাকা।

২৭/০১/২০২১ হেত ২৮/০১/২০২১ তািরখ পয  
িতিদন সকাল ১০:০০ ঘ কা হেত র ১:০০ টা 

পয ।

২১-১-২০২১

িবতরণ :
১) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র 
(আপনার অধীন  ১৭-২০ তম ড  সকল কমচারীেক 
অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
২) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন 
পিরদ র (আপনার অধীন  ১৭-২০ তম ড  সকল 
কমচারীেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৩) সভাপিত, মিতিঝল সরকাির কমকতা/কমচারী ক াণ 
সিমিত, মিতিঝল, ঢাকা (সািবক সহেযািগতার জ  
অ েরাধ করা হেলা)
৪) সভাপিত, পলাশী সরকাির কমচারী ক াণ সিমিত, , 
আিজম র, ঢাকা (সািবক সহেযািগতার জ  অ েরাধ 
করা হেলা)

আ া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩
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১



৫) মাঠ পযােয় কমরত ১৩-১৬ তম ড  কমচারীগণ, 
সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা (আপনার অধীন  
১৭-২০ তম ড  সকল কমচারীেক অবিহতকরণ ও 
সািবক পযেব েণর অ েরাধ করা হেলা)
৬) ািধকারী, মােয়র দায়া এ ার াইজ, ১১/২ উ র 
কাফ ল, ঢাকা ক া নেম , ঢাকা (আপনােক িনধািরত 
তািরখ ও সমেয় পাষােকর মাপ সং েহর জ  অ েরাধ 
করা হেলা)

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০০.৩০.০১১.২০.২০/১(৪) তািরখ: ৭ মাঘ ১৪২৭
২১ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ধান সহকারী, শাসন শাখা, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) পিরচালেকর ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) অিতির  পিরচালেকর ি গত সহকারী, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) অিফস েড , আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

২১-১-২০২১
আ া -আল- নামান 

সহকারী পিরচালক
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