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ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১০.৮৭.০০১.২০.২১৯ তািরখ: 
২৩ আগ  ২০২০

৮ ভা  ১৪২৭

িবষয়: শেরশের  বাংলাবাংলা  নগরনগর  ঢাকাঢাকা   এনএন  এএ  িডিড--২৫২৫  এবংএবং  িবিব--১১//ইই--৩৩, , আগারগাঁওআগারগাঁও  বাসা েয়রবাসা েয়র  বাসাবাসা  ভাড়াভাড়া , ,
অ াঅ া   করকর , ,গ াসিবলগ াসিবল  এবংএবং  িব ৎিবলিব ৎিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   সামিয়কসামিয়ক  নানা--দাবীদাবী  সংেগসংেগ ।। ।।

সূ : আপনার ১৬/০৮/২০২০ তািরেখর আেবদন ।
উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, আপনার নােম বরা কতৃ িবষেয় উে িখত
আগারগঁাও  িব-১/ই-৩ বাসার দখেলর তািরখ  ৩০/০১/২০০৮ হেত হ া েরর তািরখ ০১/১০/২০১২ পয  এবং
শেরবাংলা নগর  এন এ িড-২৫ এর দখেলর তািরখ ০১/০৭/২০১৫ হেত ৩০/০৬/২০২০ পয  া  কতেনর

িববরনী ও চালান অ যায়ী িহসাবাে  দখা যায়, বিণত সমেয় বাসা ভাড়া, পািন ও পয়ঃ ণালী, পৗর কর,
গ াসিবল এবং িব ৎিবল  বাবদ সমদুয় পাওনা পিরেশাধ করায় আপনার িনকট  এতদসং া  কান পাওনা
নই।

অতএব, এ প  উে িখত আগারগঁাও  িব-১/ই-৩ বাসার দখেলর তািরখ ৩০/০১/২০০৮ হেত হ া েরর তািরখ
০১/১০/২০১২ পয  এবং শেরবাংলা নগর  এন এ িড-২৫ এর দখেলর তািরখ ০১/০৭/২০১৫ হেত
৩০/০৬/২০২০ পয  বাসা ভাড়া,  পািন ও পয়ঃ ণালী, পৗর কর, গ াসিবল এবং িব ৎিবল পিরেশাধ সং া  ''
সামিয়ক  না-দাবী'' সনদপ  িহেসেব গণ  করা হেলা।

২৪-৮-২০২০

জনাব এস এম আবলু কালাম আজাদ (৪৬২০), 
যু সিচব (অব:)

িতর া ম ণালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

নূরউি ন আহেমদ
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪০২৯৪
ইেমইল: rent1sec@doga.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১০.৮৭.০০১.২০.২১৯/১(৬) তািরখ: ৮ ভা  ১৪২৭
২৩ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব ( শাসন), িতর া ম ণালয়
২) উপসিচব, শাসন-৫ শাখা, জন শাসন ম ণালয়
৩) ধা◌ন্ িহসাব র ণ কমকতা, িতর া ম ণালয়, ২২ পরুানা প ন, ঢাকা
৪) সহকারী পিরচালক, ই নী বরা  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র

১



৬) গাড ফাইল/অিফস কিপ।

২৪-৮-২০২০

মা. মাহবেুব আলম 
িহসাব র ক
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