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িষই স ি

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০০৬.১৫.৪২ তািরখ: 
২৭ ফ যা়ির ২০১৯

১৫ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় লালা   উ য়নউ য়ন   ব াডবাড ,  ,  ব া রবানবা রবান   জ ােনরজােনর   আওতাধীনআওতাধীন   কটনকটন   ইউ িনটইউিনট   অিফ েসরঅিফেসর   বসরকারীবসরকারী  ব া িড়বা িড়  ভাড়াভাড়া
ি সহি সহ   পিরেশােধরপিরেশােধর   অ েমাদনঅ েমাদন   দানদান ।।

: উপ-পিরচালক, িসিডিব, চ াম এর প  নং-২২৫ তাং ১৮/১২/২০১৮ ি ঃ।

          লা উ য়ন বাড, বা রবান জােনর আওতাধীন িন বিণত ইউিনট অিফসস েহর বসরকারী বািড় ভাড়া সংি  বািড়র মািলক/ক পে র
আেবদন/ াব এবং  ারেকর পািরশ িবেবচনায় এেন পাে  উি িখত হাের ি বক পিরেশােধর অ েমাদন দান করা হেলা। এ অ েমাদন
জা য়ারী,২০১৯ মাস হেত কাযকর হেব।

ঃ নং অিফেসর নাম বতমান
অিফস ভাড়া

অ েমািদত বিধত ভাড়া
(জা য়ারী,২০১৯ হেত)

০১. রায়াংছিড় ইউিনট অিফস ৯০০/-
০২. মা কটন ইউিনট অিফস ৮০০/-
০৩. লামা কটন ইউিনট অিফস ১,৩০০/-
০৪. আলী কদম ইউিনট অিফস ১,০০০/-
০৫. নাই ংছিড় ইউিনট অিফস ৭০০/-
০৬. হালং সাব-ইউিনট অিফস ৮০০/-
০৭. বিলপাড়া ইউিনট অিফস ৪০০/-

মাটঃ ৫,৯০০/-

           এ বাবদ য়-ভার চলিত ২০১৮-১৯ অথ বছের লা উ য়ন বােডর রাজ /পিরচালন য় বােজট বরা , কাড নং-১৪৩০৭০৩-৩২১১১২৯
অিফসঅিফস  ভবনভবন   ভাড় াভাড় া উপ-খাত হেত িনবাহ করা হেব। 

২৭-২-২০ ১৯

মাননীয় চয়ার ান, বা রবান পাবত  জলা পিরষদ, বা রবান।

ড. মাঃ ফিরদ উি ন
িনবাহী পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০০৬.১৫.৪২/১(৪) তািরখ: ১৫ ফা ন ১৪২৫
২৭ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক, লা উ য়ন বাড, চ াম িরিজয়ন, চ াম।
২) ধান লা উ য়ন কমকতা, লা উ য়ন বাড, বা রবান জান, বা রবান।
৩) আইিস  শাখা ধান, লা উ য়ন বাড (সঃ দঃ), ঢাকা (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর জ  অ েরাধসহ)।
৪) জলা িহসাব র ণ কমকতা, বা রবান পাবত  জলা।

২৭-২-২০ ১৯

এম. এম. আ  জাফর 
িহসাবর ণ কমকতা (অিতির  দািয় )

১


