গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়
সরকাির আবাসন পিরদ র
ভাড়া আদায় ১ শাখা
www.doga.gov.bd
৭ আি
তািরখ:
২২ সে
ঢাকা িঝগাতলা ৩/আই (িব িণ) বাসার িবপরীেত বাসা ভাড়া,পািন ও পয়ঃ ণালী,
এবং গ াস িবল বাবদ বেকয়া পনশন / আ েতািষক হেত কতন ােপে সংেশািধত
দাবী" সনদপ
সংেগ
ারক নং-আর-২৭/ভাঃ শাঃ/-০১/৭৫৭/১১/৬৬ তািরখ: ২১/০৪/২০১৩।

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১০.৮৯.০০১.২০.২৮০
িবষয়:

সূ :

ন ১৪২৭
র ২০২০
পৗর কর
"চূড়া না

উপযু িবষয় ও সূে র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে য, িবষেয় উে িখত বাসার িবপরীেত বাসা ভাড়া,
অ া কর ও গ াস িবলসহ সবেমাট বেকয়া ৩,৭১,৪৬৮/৯৪ (িতন ল একা র হাজার চারশত আটষি টাকা
চূরান ই পঁয়সা ) টাকা পনশন/আ েতািষক হেত কতন ােপে "চূড়া না দাবী" প জারী করা হেয়িছল। িক
পনশন/আ েতািষক বাবদ াপ টাকা হেত সরকােরর পাওনা বশী হওয়ায় বরা
াপেকর ী বাসা ভাড়া খােত
১০,০০০/- টাকা চালােন পিরেশাধ কের চালােনর মূলকিপ দািখল করায় বাসা ভাড়া বাবদ ৩,৩৬,৮২৩/৯৪ টাকা,
পািন ও পয়ঃ ণালী বাবদ ১৬২০/- টাকা, পৗর কর বাবদ ৫৪০/- টাকা এবং গ াস িবল বাবদ ২২,৪৮৫/- টাকাসহ
সবেমাট ৩,৬১,৪৬৮/৯৪ (িতন ল একষি হাজার চারশত আটষি টাকা চূরান ই পঁয়সা ) টাকা সরকােরর
পাওনা রেয়েছ।
অতএব, উে িখত পাওনা সংি
খােত তার পনশন / আ েতািষক হেত কতন ােপে এ প "চূড়া না
দাবী" প িহেসেব গণ হেব। উে খ য, অ দ েরর ারক নং-আর-২৭/ভাঃ শাঃ/-০১/৭৫৭/১১/৬৬ তািরখ:
২১/০৪/২০১৩- এ পূেব জারীকৃত চূড়া না দাবী" প এত ারা ত াহার করা হেলা।

২৩-৯-২০২০

নূরউি ন আহেমদ
সহকারী পিরচালক

জনাব জােহরা বগম, ামী মর ম মাঃ চঁান িময়া,
অবসর া হড গাড
সরকাির আবাসন পিরদ র, ঢাকা

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

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১০.৮৯.০০১.২০.২৮০/১(৫)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) উপ পিরচালক, শাসন শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
২) ধান িহসাব র ণ কমকতা, গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা
৩) সহকারী পিরচালক, এ,িব,িস শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১

৭ আি ন ১৪২৭
তািরখ:
২২ সে র ২০২০

৫) গাড ফাইল/অিফস কিপ।

২৩-৯-২০২০

মা. মাহবুেব আলম
িহসাব র ক

২

