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সভার সময় বলা ২.৩০ ঘ কা

ান পিরচালেকর অিফস ক
উপি িত সংেযাজনী-ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন । সংি  উপ-পিরচালক এবং সহকারী পিরচালকগণ  
শাখার বাসা/বাড়ীর বরাে র জ  া  আেবদন ও বাসা বরাে র চিলত প িত সভায় েল ধেরন।িব ািরত আেলাচনাে
 িন বিণত িস া  স হ হীত হয়ঃ

িমক নং আেলাচনা িস া বা বায়ন
১.১. বাসা বরাে র জ  

া  আেবদনস েহর ডাটােবজ 
তরী

সংি  সহকারী পিরচালকগণ িনজ িনজ দািয়ে  বাসা বরাে র জ  
া  আেবদনস েহর ডাটােবজ তরী করেবন এবং া  আেবদেনর 

িবপরীেত  আেবদনকারী এক  ািকং ন র পােবন। িবষয়  িনি ত 
করেত হেব। সংি  উপ পিরচালকগণ তা মিনটিরং করেবন।

উপ-
পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
সংি  বরা  
শাখা

২.২. বাসা বরাে র জ  া  
আেবদন তািলকা করণসহ 
বরাে র েয়াজনীয় কায 
প িত 

া  আেবদনস হ িন বিণত প িতেত তািলকা  কের বরা  
কিম র সভায় ধারাবািহকভােব আেলাচনা কের িস া  হীত হেবঃ
(ক) িনিদ  বাসা/ ােটর িবপরীেত া  আেবদন;
(খ) িনিদ  ভবেনর িবপরীেত া  আেবদন ;
(গ) িনিদ  িণর িবপরীেত া  আেবদন;
(ঘ) িনিদ  এলাকার িবপরীেত া  আেবদন;
উি িখত প িত অ সরণ কের বাসা বরাে র কায ম হণ করা হেব। 
এে ে  কান আেবদনকারীেক বাসা বরা  দয়া না গেল িফরিত 
বাতা/এসএমএস পাঠােত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(সকল বরা  
শাখা)

৩.৩. েত ক বাসার ইউিনট না ার 
থাকেব। িব মান ইউিনট 
ন েরর পাশাপািশ অভ রীণ 
ন র বহার

বাসার বতমান ইউিনট না ােরর পাশাপািশ এক  অভ রীণ 
না ার ব ত হেব। সরকাির আবাসন পিরদ র ভিব েত িনিমত 
ন ন ভবেনর িবষয়  পযােলাচনা কের না ািরং প িত িনধারণ 
করেব।

সংি  
এলাকার 
পিরদশকগণ/ 
িবষয়  
সংি  
সহকারী 
পিরচালকগণ 
মিনটিরং 
করেবন। 

৪. সরকাির আবািসক ভবেনর 
ছিবসহ ত ািদ সরবরাহ 

পিরদশকরা েত ক ভবেনর ছিব, ভবন সং া ও ইউিনটসহ বরা  
াপেকর িব ািরত ত  সং হ কের সংি   সহকারী পিরচালক 

বরাবর দািখল করেব।

সংি  
এলাকার 
পিরদশকগণ 
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৫. এলাকা িভি ক বাসা/বাড়ীর 
ত  সরবরাহ

পিরদশকগণ মাঠ পযােয় কমরত কমচারীেদর সম েয়   এলাকায় 
অবি ত বাসা/বাড়ীর ত  সং হ বক সংি  সহকারী পিরচালেকর 
িনকট দািখল করেব। সংি  সহকারী পিরচালক া  তে র সােথ 
বরা  রিজ ার এবং নিথ পরী া কের স কতা যাচাই করেবন। 
তে  কান গড়িমল পিরলি ত হেল েয়াজনেবােধ িনেজ সেরজিমেন 
তে র স কতা যাচাই করেবন। উ  জিরপ কা ম স ে র জ  

েয়াজন হেল জিরপ পাশ ই  করেত হেব। ত  পাওয়ার পর সংি  
সহকারী পিরচালকগণ অনলাইেন আপেলাড কের তা সংি  উপ-
পিরচালক বরাবর রণ করেবন এবং উপ-পিরচালক অিতির  
পিরচালক বরাবর রণ করেবন।

সংি  
এলাকার 
পিরদশকগণ 
এবং সংি  
সহকারী 
পিরচালকগণ 

৬. পিরদশকেদর অধীেন 
কমরত িনরাপ া হরী, 
পির তা কম  ও অ া  
কমচারীেদর ত  সংর ণ 

 পিরদশকগণ ক ২০-০২-২০২০ হেত ২৭-০২-২০২০ 
তািরেখর মে  তােদর অধীেন কমরত িনরাপ া হরী, পির তাকম  
এবং অ া  কমচারীেদর ণাংগ ত ািদ (ছিব, মাবাইল ন র, ায়ী 
ও বতমান কানা) সরবরাহ কের সহকারী পিরচালক( শাসন) এর 
িনকট  দািখল করেত হেব। 

সংি  
এলাকার 
পিরদশকগণ

৭. সরকাির কেলািন এলাকায় 
অৈবধ াপনা িচি ত করণ।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন সরকাির কেলািন এলাকায় 
গেড় ওঠা অৈবধ াপনা িচি ত কের সংি  পিরদশকগণ িতেবদন 
দািখল করেব। িতেবদন াি র পর িবিধ অ যায়ী অৈবধ াপনা 
উে েদর েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

সংি  
এলাকার 
পিরদশকগণ

৮. সরকাির আবািসক এলাকার 
হালনাগাদ ত  সরবরােহর 

ােথ সংি  এলাকার ক াণ 
সিমিতর সভািতর 
সহেযািগতার হণ 

বাসা/বাড়ীর ত  হালনাগাদ করেণর উে ে  এ পিরদ েরর 
পিরদশকগেণর সহেযাগীতা করার জ  সকল আবাসন এলাকার ক াণ 
সিমিতর সভাপিতেক অ েরাধ করেত হেব।

সংি  
পিরদশক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

৯. সরকাির বাসায় অন েমািদত 
বসবাসকারী এবং বাসা/বাড়ীর 
দখল হণ ও হ া েরর ত  
রিজ াের িলিপব করণ

সরকাির বাসায় অন েমািদত বসবাসকারী এবং বাসা/বাড়ী হ া র ও 
দখল হেণর ত  রিজ াের িলিপব  করাসহ িতিনয়ত -  
শাখায় অবিহত করার জ  পিরদশকগণেক িনেদশনা দান করেত 
হেব।

সংি  
পিরদশক ও 
সংি  বরা  
শাখার 
সহকারী 
পিরচালকগণ
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১০. সরকাির আবাসন পিরদ েরর 
(কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৩ এর 
অ তা ও অসাম তা 
রীকরণ, িবিধমালা অ যায়ী 

কমকতা/কমচারীেদর 
জ তা ণয়নসহ এ দ েরর 

মােনা য়ন িবষেয় 
পািরশমালা ণয়েনর 

িনিমে  কিম  গঠন

সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, 
২০১৩ এর অ তা ও অসাম তা রীকরণ, কমকতা/কমচারীেদর 
জ াতা ণয়ন িবষেয় ইত: েব গ ত কিম  ক ক দািখল ত 
িতেবদন যাচাই-বাছাই বক িনেয়াগ িবিধমালা সংেশাধন এবং 

জ তা তািলকা ণয়নসহ কমকতা/কমচারীেদর ড পিরবতন 
( েযাজ  ে ), ন ন পদ ি  এবং এ দ েরর মােনা য়েনর িবষেয় 

পািরশমালা ণয়েনর িনিমে  িনে া  কমকতা/কমচারীেদর সম েয় 
কিম  গঠন করেত হেবঃ
কিম র গঠনঃ
১। জানব মাহা দ ফা ল ইসলাম, উপ-পিরচালক-আহবায়ক
২। জনাব মা ল আলম, সহকারী পিরচালক-সদ
৩।জনাব ল ল হাছান, সহকারী পিরচালক-সদ  সিচব
৪। জনাব মা: সাম  উি ন, ধান সহকারী-সদ
৫। জনাব মা: আলাল উি ন, িহসাব র ক-সদ
৬। জনাব মা: শিফ ল ইসলাম, উ মান সহকারী-সদ
৭। জনাব মা: আ র রিহম, াট- া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর-সদ
৮। জনাব মা: আ ল হা ান, কয়ােটকার-সদ
৯। জনাব মা: দেলায়ার হােসন, সহকারী িহসাব র ক-সদ
১০। জনাব িজ.এম বাবর আলী, অিফস সহকারী কাম-কি উটার-

া িরক-সদ
১১। জনাব মা: ম  িময়া, অিফস সহায়ক-সদ
কিম র কমপিরিধঃ
ক) সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা/কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৩, এর অ তা ও অসাম তা রীকরণ; 
খ) কমকতা/কমচারীেদর জ তা তািলকা ণয়ন;
গ) কমকতা/কমচারীেদর ড পিরবতন ( েযাজ  ে )
ঘ) ন ন পদ ি  এবং এ দ েরর মােনা য়ন।
গ ত কিম  আগামী-২৭-০২-২০২০ তািরেখর মে  পিরচালক 
মেহাদয় বরাবর এক  য়ংস ণ িতেবদন দািখল করেবন।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

১১. বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, 
১৯৮২ সংেশাধন/সং ার 
িবষেয় কিম  গঠন

বাবাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ েগাপেযাগী করার ােথ েযাজ  
ে  উ  িবিধমালা সংেশাধন/সং ার করার িনিমে  িনে া  

কমকতােদর সম েয় কিম  গঠন করেত হেবঃ
১। জনাব মা: শাহীন হােসন
 অিতির  পিরচালক- আহবায়ক
২। জনাব রােশদ আহাে দ সাদী
 উপ-পিরচালক- সদ
৩। জনাব রউি ন আহে দ, 
 সহকারী পিরচালক- সদ  সিচব
কিম র কমপিরিধঃ
কিম  চিলত বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ পরী া-
নীির া বক পযােলাচনাে  ততম সমেয়র মে  এক  য়ংস ণ 

িতেবদন পিরচালক বরাবর দািখল করেবন।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

১২. না-দািব প  ওেয়ব সাইেট 
দশন ও দিনক রিজ াের 

সংর ণ

সরকাির বাসা/বািড়র িবপরীেত জারী ত না-দািব সনদপ  এ 
পিরদ েরর ওেয়বসাইেট দশন করেত হেব এবং না-দািব সনদপ  
দিনক িভি েত রিজ াের িলিপব  করেত হেব। 

সহকারী 
পিরচালক 
সকল ভাড়া 
আদায় শাখা 
ও শাসন 
শাখা

৩



১৩. সরকাির আবাসন 
এলাকা েলােক িবিভ  উপ-
অ েল িবভ করণ

সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন িবিভ  আবাসন এলাকােক 
১৪  অ েল িবভ  কের ১৩ জন পিরদশকেক উ  অ ল েলার 
দািয়  দান করেত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

১৪. সকল আেবদন অনলাইেন 
তািলকা  করণ

০৬/০২/২০২০ তািরখ হেত এ পিরদ েরর া  / হীত সকল আেবদন 
অনলাইেন আপেলাড করেত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
(সকল শাখা)

১৫. সকল অিতির  পিরচালেকর 
মা েম উপ াপন 

এ পিরদ েরর আওতাধীন সকল শাখা হেত িরত নিথ অিতির  
পিরচালেকর মা েম উপ াপন করেত হেব।

উপ-
পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
(সকল)

১৬. ততম সমেয়র মে  না-
দািবর আেবদন িন ি করণ

এ পিরদ েরর আওতাধীন বাসা/বাড়ীর িবপরীেত া  না-দািব সনদ 
পে র আেবদন এবং সরকাির বাসায় না করার িবষেয় া  না-দািব 
সনদ পে র আেবদন ০৪(চার) িদেনর মে  িন ি  করেত হেব।

সহকারী 
পিরচালক 
সকল ভাড়া 
আদায় শাখা 
ও শাসন 
শাখা

           আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

  

 

মাঃ আ স স র ম ল, িপএএ 
পিরচালক ( সিচব)

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০১.০১.০০১.১৭.১৪৪ তািরখ: 
১৯ ফ যা়ির ২০২০

৬ ফা ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপ-পিরচালক, জলা কাযালয়, িসিজএ ভবন-২ আ াবাদ, চ াম।
২) ধান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৩) াট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) পিরদশক/ কয়ারেটকার/উপ-পিরদশক/ দাকান পিরদশক/সহকারী উপ-পিরদশক/ া
পিরদশক/ পারভাইজার/সহকারী কয়ারেটকার, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী িহসাব র ক (নািজর এর দািয় া ), সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) াট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৭) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
৮) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র

 

মাহা দ িজ র রহমান 
উপ পিরচালক

৪


