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িবষয়: ঢাকাঢাকা  মিতিঝলমিতিঝল   িবিব--৯৬৯৬//এফএফ--১১১১ ( (িডিড--২ ণী২ ণী) ) বাসারবাসার  বাসাবাসা  ভাড়াভাড়া, , অ াঅ া   করকর, , গ াসগ াস  িবলিবল  ওও
িব ৎিব ৎ  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ  সং াসং া   “চুড়াচুড়া   নানা--দাবীদাবী”  ত য়নপত য়নপ   জারীজারী  করণকরণ  সংেগসংেগ।।

সূ : আপনার ১৭/১২/২০১৯ তািরেখর আেবদন।

উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, আপনার নােম বরা কতৃ িবষেয় উি িখত
বাসা দখেলর তািরখ ০১/০৪/৯৫ হেত হ া েরর তািরখ ২৯/১০/২০১৮ ি ঃ পয  দািখলকতৃ কতন িববরনী
িহসাবাে  দখা যায় য, িবেবচ  বাসার বাসা ভাড়া, পািন কর, পয়ঃ ণালী কর, পৗর কর, গ াসিবল এবং িব ৎ
িবল বাবদ সরকােরর কান পাওনা নই।

 ০২। অতএব, এ প িট উ  বাসায় বসবাসকালীন উি িখত সমেয়র জ  আপনার অ েল "চড়ুা  না-দাবী"
ত য়নপ  িহেসেব িবেবচ  হেব।

 ০৩। সরকাির বাসার যাবতীয় পাওনা িনয়িমত পিরেশাধ করায় সরকাির আবাসন পিরদ েরর প  থেক
আপনােক ধ বাদ।
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জনাব নাজমা বগম , সহকারী পিরচালক( শাঃ) 
চঃদাঃ ,  পিরচালেকর কাযালয়, অভ রীন িনরী া 
পিরদ র, গৃহায়ন ও গনপূত ম ণালয়, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা।

আ  ুআরা খাতুন
সহকারী পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৯১৭১
ইেমইল: rent2sec@doga.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, অভ রীণ িনরী া পিরদ র, গহৃায়ন ও গনপতূ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা
২) ধান িহসাবর ণ কমকতা, গহৃায়ন ও গনপতূ ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা
৩) সহকারী পিরচালক, িড নী বরা  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
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৬) গাড ফাইল
৭) অিফস কিপ
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তােরক মাহা দ 
িহসাব র ক
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