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ঢাকা ই াটন গােডন টগর-১৯ (ই িণ) বাসার িবপরীেত বাসা ভাড়া ভাতা, বাসা ভাড়া, অ া
কর, গ াস িবল এবং িব ৎ িবল পিরেশাধ সং া "চূড়া না দাবী" সংেগ ।
আপনার ১১/১০/২০২০ আেবদন।

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১০.২২.০১৫.২০.৩৬২
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষয় ও সূে র ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে
য, আপনার নােম বরা কৃত িবষেয় উে িখত
বাসার িবপরীেত ০১/০৭/২০১০ হেত বাসা হ া েরর তািরখ ৩১/১০/২০১৯ পয া কতন িববরনী ও চালােনর
কিপ অ যায়ী িহসাবাে দখা যায়, বিণত সমেয় বাসা ভাড়া ভাতা, বাসা ভাড়া, পািন ও পয়ঃ ণালী, পৗর কর,
গ াস িবল এবং িব ৎিবল বাবদ সমুদয় পাওনা পিরেশাধ করায় আপনার িনকট এতদসং া কান পাওনা নই।
অতএব, এ প আেলাচ বাসার িবপরীেত উে িখত সমেয়র জ বাসা ভাড়া ভাতা, বাসা ভাড়া, পািন ও
পয়ঃ ণালী, পৗর কর, গ াস িবল এবং িব ৎিবল পিরেশাধ সং া '' চূড়া না-দাবী'' সনদপ িহেসেব গণ
করা হেলা।

২৮-১০-২০২০

নূরউি ন আহেমদ
সহকারী পিরচালক

জনাব গ ল চঁাদ দাস (৩৬৪৮), সােবক অিতির
সিচব, পূব তন ব াংক ও আিথক িত ান িবভাগ, অথ
ম ণালয়, ঢাকা।

ফান: +৮৮০২৯৫৪০২৯৪
ইেমইল: rent1sec@doga.gov.bd
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তািরখ:
২৭ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব, ব াংক শাসন অ িবভাগ, আিথক িত ান িবভাগ
২) উপ সিচব ( শাসন-৫), জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা
৩) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ব াংক ও আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয়, স নবািগচা,
ঢাকা
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র ,ঢাকা ।
৫) সহকারী পিরচালক, ই নী বরা শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) অিফস টেড , আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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মা. মাহবুেব আলম
িহসাব র ক
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