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জ রী

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০১৪.৩১.০০১.১৮.২১২ তািরখ: 
১২ নেভ র ২০১৯

২৭ কািতক ১৪২৬

িবষয়: বাসাবাসা  বরাে রবরাে র  িব িিব ি ।।
সূ : সরকাির আবাসন পিরদ র -এর প  নং-২৫.৪৩..০০০০.০০৩.০৯.০০৩.১৯.১৫২ তািরখ: ০৩

নেভ র ২০১৯
    উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব ব াপনাধীন
পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা এলাকায় িনিমতব  ২১১ ( ইশত এগার)িট ই িণর বাসা খািলসােপে  বরা েযাগ ।
উি িখত বাসাসমহূ চিলত নিথ ব ব হাপনা প িতেত বরা  দান করা হেব। বরা  ত াশী কমকতাগণেক
আগামী ১৪ নেভ র ২০১৯ তািরখ অিফস চলাকালীন সমেয়র মেধ  পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা বরাবর আেবদনপ  দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেয়েছ।

২. বিণত অব ায়, সরকাির আবাসন পিরদ েরর প িট এ সােথ সংযু  কের িনেদশ েম রণ করা হেলা।

সংযিু : বণনামেত ১ (এক) পাতা।

 

১৮-১১-২০১৯

িবতরণ : ( জ তার িভি েত নয়)
১) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন 
অিধদ র।
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র।
৩) চয়ারম ান, িন তম মজুরী বাড।
৪) চয়ারম ান, ম আপীল াইবু নাল।
৫) িসে ম এনািল , আইিসিট সল, ম ও 
কমসং ান ম ণালয় [ওেয়রসাইেট কােশর অ েরাধ 
সহ]।
৬) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ম ও কমসং ান 
ম ণালয়, স নবািগচা ঢাকা।

আছমা-উল- হাসনা
সহকারী সিচব

১



৭) সকল কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়।

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০১৪.৩১.০০১.১৮.২১২/১(৩) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬
১২ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিতর জ  অ িলিপ: 
১) পিরচালক, সরকারী আবাসন পিরদ র।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
৩) অিতির  সিচব মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান
ম ণালয়।

১৮-১১-২০১৯

আছমা-উল- হাসনা 
সহকারী সিচব

২
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