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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 �লা উ�য়ন �বাড � 

 
িহসাব শাখা 

খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।
 

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 
 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০১২.১৫.২১১ তািরখ: 

১৯ �ন ২০২২

৫ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: িসিডিব, �ি�য়া �জান অিফস ও অধীন� �াগ�র ইউিনট অিফেসর �বসরকারী বািড় ভাড়া �নঃ িনধ �ারণসহ পিরেশােধর অ�েমাদন

�দান।

��: (১) িডিড, িসিডিব, যেশার এর প� নং- ১২০ তাং ১৭/০৪/২০২২ ও 
 

(২) িসিসিডও, �ি�য়া এর প� নং- ১৩২ তাং ০৩/০৪/২০২২ এবং
(৩) িসিসিডও, �ি�য়া এর প� নং- ৯০ তাং ১৮/০৪/২০২২

�লা উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া �জানাল অিফস এবং অিধন� �াগ�র ইউিনট অিফেসর �বসরকারী বািড় ভাড়া, সংি�� বািড়র মািলেকর আেবদন এবং ���

�ারেকর ��াব ও �পািরশ িবেবচনায় এেন িন�বিণ �ত হাের �নঃ িনধ �ারণসহ পিরেশােধর অ�েমাদন �দান করা হেলা। এ অ�েমাদন �লাই,২০২২ হেত
কায �কর হেব। 

�ঃ নং অিফেসর নাম বত�মান অিফস ভাড়া অ�েমািদত �নঃ িনধ �ািরত ভাড়া
০১. �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, িসিডিব, �ি�য়া �জান, �ি�য়া টাঃ ১৮,০০০/- টাঃ ২০,০০০/-

 
০২.

�াগ�র ইউিনট অিফস
িসিডিব, �ি�য়া �জান
উপেজলা- �দৗলত�র, �ি�য়া

টাঃ ১,৫০০/- টাঃ ২,১০০/-

 এ �য় �লা উ�য়ন �বােড �র �জানাল অিফসস�েহর অ��েল ২০২২-২৩ অথ � বছেরর  পিরচালন �য় বােজট বরা�, �কাড নং-১৪৩০৭০৩-৩২১১১২৯ ‘ভাড়া

অিফস’ উপখাত হেত িনব �াহ করা হেব।

১৯-৬-২০২২

�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া 
�ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার কায �ালয়, �লা উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া 

�জান, �ি�য়া 

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫
ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০২.৩২.০১২.১৫.২১১/১(৪) তািরখ: ৫ আষাঢ় ১৪২৯

১৯ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) উপপিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, যেশার অ�ল, যেশার।
 

২) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �িষ ম�ণালয়,�স�ন বািগচা, ঢাকা।
 

৩) িডি�� একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, �ি�য়া
 

৪) �লা উ�য়ন কম �কত�া (অিতির� দািয়�), আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �
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১৯-৬-২০২২

এম. এম. আ� জাফর 
 

িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�)


