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িবষয়: জাতীয়জাতীয়  ভা াভা া  অিধকারঅিধকার  সংর ণসংর ণ  অিধদ েররঅিধদ েরর  িবভাগীয়িবভাগীয়  ওও  জলাজলা  কাযালেয়রকাযালেয়র  অিফসঅিফস
ওও  গ ােরজগ ােরজ  ভাড়াভাড়া  সং াসং া ।।

           
                উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ
অিধদ েরর সকল কাযালেয়র ভাড়াচুি র ময়াদ অথ িবভাগ কতৃক অনেুমাদেনর জন  চুি র ময়াদ
শষ হওয়ার ০৩ (িতন) মাস পূেব অথ িবভােগ রণ করা আবশ ক। স ি েত েত ক িবভাগীয়
ও জলা কাযালেয়র অিফস ও গ ােরজ ভাড়া চুি র ময়াদ শষ হওয়ার ৪(চার) মাস পূেব
অিধদ েরর ধান কাযালেয়র ময়াদ নবায়ন করার জন  াব রণ করেত হেব।

              ২। এমতাব ায়, অিধদ েরর সকল িবভাগীয় ও অধীন  সকল জলা কাযালেয়র অিফস
ও গ ােরজ ভাড়া চুি র ময়াদ শষ হওয়ার ৪(চার) মাস পূেবই ময়াদ নবায়ন করার িনিম  াব
অিধদ েরর ধান কাযালেয় রণ করার জন  িনেদশ েম অনেুরাধ করা হেলা।

২৬-৯-২০১৭

১) উপপিরাচলক, ঢাকা িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয় ভা া
অিধকার সংর ণ অিধদ র, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, চ াম িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, চ াম

৩) উপপিরচালক, রাজশাহী িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রাজশাহী।

৪) উপপিরাচলক, খুলনা িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, খুলনা।

৫) উপপিরাচলক, বিরশাল িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, বিরশাল।

৬) উপপিরচালক, িসেলট িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, িসেলট।

৭) উপপিরচালক, রংপুর িবভাগীয় কাযালয়, জাতীয়
ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র, রংপুর।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল, 
১) ব ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় ভা া অিধকার সংর ণ অিধদ র,
ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
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