
ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদর

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৫ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৭ .................................... 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সরকাির কম চারীগেণর অেল ২০১৭-১৮ অথ  বছের ৪১৭, ২০১৮-১৯ অথ  বছের ৯০৫ এবং ২০১৯-২০ অথ  বছের ১৪১৩ বাসা/ােরজ
বরা দান
সরকাির কম চারীগেণর অেল ২০১৭-১৮ অথ  বছের ৭৬৭ , ২০১৮-১৯ অথ  বছের মাট আেবদেনর ৯৭% এবং ২০১৯-২০ অথ  বছের
৬৮৫ না-দািব সনদ দান
সকল আেবদন অনলাইেন হণ ও আেবদন িনকরণ
এ/িব/িস িণর বাসা সংা ডাটােবজ (২০১৭-১৮ অথ বছর) তির
এ/িব/িস িণর বাসা সংা ডাটােবেজ ত অ ি (২০১৮-১৯ অথ বছর)
সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা ডাটােবেজর আকাইভ সমতা সংেযাজন (২০১৮-১৯ অথ বছর)
দেরর সামিক কােজ ১০০% ই-নিথ বাপনা চাকরণ (২০১৯-২০২০)
সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা ডাটােবজ ১০০% হালনাগাদকরণ (২০১৯-২০ অথ বছর)
ড ১৬ বা ত ড কম চারীগেণর বতন-ভাতা দােন ইএফ বা চাকরণ (২০১৯-২০২০)
য়ংিয় বাসা বরা সংা সফটওয়ােরর মােম পরীালক বরা দান (২০১৯-২০২০)

সমা এবং চােলসহ:

দ জনবেলর অভাব
সবাহীতাগণ কক ণ  আেবদন দািখল
িহসাবরণ অিফসসেহ িডিজটালাইেজশন িয়ার ণ  েয়াগ না থাকা

ভিবৎ পিরকনা:

পিরদেরর নতম ২০ (িবশ) জন কম চারীেক ত-ি িবষেয় দ কের গেড় তালা
সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা ডাটােবজ হালনাগাদ কায ম চা রাখা
বাসা সংা ডাটােবজ বহার কের য়ংিয়ভােব বাসা বরা দান
এ/িব/িস িণর বাসা সংা ডাটােবজ হালনাগাদকরণ
সকল সবার িডিজটালাইেজশন

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকাির কম চারীগেণর অেল ১০০০  বাসা/ােরজ বরা দান
বাসা বরাের সকল আেবদন অনলাইেন হণ ও আেবদন িনকরণ
য়ংিয় পিতেত বাসা বরা দান
সকল না-দািব সনদ দােন অনলাইন বাপনা অ করণ এবং ৭০০  না-দািব সনদ দান
বাসা সংা ডাটােবজ হালনাগাদকরণ অাহত রাখা
এ/িব/িস িণর বাসা সংা ডাটােবজ হালনাগাদকরণ
সকল কম চারীর বতন-ভাতা দােন ইএফ বা চাকরণ
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদর

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সরকাির আবাসেনর যথাযথ বাপনা িনিতকরণ, রাের ণ  িবগ , সরকাির কম কতা, কম চারীগেণর মে আবাসন
িবধা দান এবং সরকাির রাজ আদায়।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদশ বরা িবিধমালা, ১৯৮২-এর আওতায় বরা তাশীগেণর মে অেপমান তািলকা ণয়ন, সরকাির আবাসেনর ভাড়া
ও  অা  কর  আদায়  িনিতকরণ,  সামিয়ক  ও  ড়া  না-দািব  সনদ  দান,  সরকাির  আবাসন  িবধা  হণ  না  করার  ে
Annexure A মাতােবক না-দািব সনদ দান,  অিফস ান বরা দান এবং েযাজ ে বসরকাির অিফস ান ভাড়া
করার ছাড়প দান। অৈবধভােব দখেল রাখা িকংবা বরাের বধতার ময়াদ উীণ  বাসার দখলকারীর িবে আইনাগ বা
হণসহ উেদ কায ম পিরচালনা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা ডাটােবজ এবং সফটওয়ার হালনাগাদকরণ
২. সরকাির কম চারীগেণর অেল না-দািব সনদ দান ততরকরণ
৩. সরকাির কম চারীগেণর অেল বাসা/ােরজ বরা দান
৪. িবিভ িণর বাসা পিরদশ ন এবং অৈবধ দখল হেত উারকরণ
৫. য়ংিয়ভােব বাসা/বািড় বরা দান

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ঢাকা ও চাম শহের কম রত সরকাির কম কতা/কম চারীগেণর জ সরকাির বাসা/বািড় বরা দান, িবিধমালা ভ
িকংবা অ কােনা িবিধব কারেণ বরা বািতলকরণ, সরকাির অিফস ান বরা, সরকাির অিফেসর জ ব-সরকাির
বািড় ভাড়ার ছাড়প দান, সরকাির আবাসন পিরদেরর আওতাধীন ঢাকা শহেরর িবিভ এলাকায় অবিত দাকানসেহর
বরা দান, সরকাির কম কতাগেণর জ ােরজ বরা দান, অৈবধ দখলদার উেদ সংা কাজ, সরকাির বাসা/বািড়র
ভাড়া/ভাতা (েযাজ ে) কতন িনিতকরণ, বাসা/বািড়র ইউিল িবল (িবৎ,াস,পািন,পৗরকর িত) পিরেশাধ
িনিতকরণ, সামিয়ক/ড়া না-দািব সনদপ দানকরণ ইতািদ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বাসা বরাকরণ

অৈবধ বসবােসর ে বাসার বরা বািতলকরণ

গাড়ী রাখার জ ােরজ বরা দান

সামিয়ক না-দািব সনদ দান

অবসরা কম কতা/কম চারীগেণর ড়া না-দািব সনদ দান

সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা তািদর ডাটােবজ আিনকায়ন ও
হালনাগাদকরণ

সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা ডাটােবজ বহার কের য়ংিয়ভােব বরা
দান

সেরজিমেন আবাসন এলাকা পিরদশ ন

অৈবধ দখেল থাকা সরকাির বাসা উার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] সরকাির
আবাসন
পিরদেরর বাসা
সংা
ডাটােবজ এবং
সফটওয়ার
হালনাগাদকরণ

২০

[১.১] সরকাির আবাসন
পিরদেরর বাসা সংা
সফটওয়ার আিনকায়ন

[১.১.১] বাসা
সংা
সফটওয়ার
আিনকায়নত

তািরখ তািরখ ১০ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১

[১.২] সরকাির আবাসন
পিরদেরর বাসা সংা
তািদর ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[১.২.১] বাসা
সংা তািদর
ডাটােবজ
হালনাগাদত

গড় % ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৩] সরকাির দেরর ান
বরা ও বসরকাির বািড়
ভাড়ার ছাড়প দােনর
ত সংা ডাটােবজ
তির ও হালনাগাদকরণ

[১.৩.১] সরকাির
দেরর ান বরা
ও বসরকাির বািড়
ভাড়ার ছাড়প
দােনর ত
সংা ডাটােবজ
তিরত ও
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১

[২] সরকাির
কম চারীগেণর
অেল না-দািব
সনদ দান
ততরকরণ

১৫

[২.১] সামিয়ক না-দািব
সনদ দান

[২.১.১] দানত
সামিয়ক না-দািব
সনদ

সমি সংা ১০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০

[২.২] অবসরা
কম কতা/কম চারীগেণর
ড়া না-দািব সনদ দান

[২.২.১] দানত
ড়া না-দািব সনদ

সমি সংা ৫ ৩৭৫ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] সরকাির
কম চারীগেণর
অেল
বাসা/ােরজ
বরা দান

১৫

[৩.১] বাসা/বািড় বরা
দান

[৩.১.১] বরাত
বাসা

সমি সংা ৫ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০

[৩.২] অনেমািদত
বসবােসর ে বাসার
বরা বািতলকরণ

[৩.২.১] বািতলত
বাসা

গড় % ৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩] গাড়ী রাখার জ
ােরজ বরা দান

[৩.৩.১] বরাত
ােরজ

সমি সংা ৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০

[৪] িবিভ
িণর বাসা
পিরদশ ন এবং
অৈবধ দখল হেত
উারকরণ

১৫

[৪.১] সেরজিমেন আবাসন
এলাকা পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত
আবাসন এলাকা

সমি সংা ১০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০

[৪.২] অৈবধ দখেল থাকা
সরকাির বাসা উার

[৪.২.১] উেদত
বাসা

গড় % ৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[৫]
য়ংিয়ভােব
বাসা/বািড় বরা
দান

১০

[৫.১] সরকাির আবাসন
পিরদেরর বাসা সংা
ডাটােবজ বহার কের
িনধ ািরত সংক বাসা
য়ংিয়ভােব বরা দান

[৫.১.১] িনধ ািরত
সংক বাসা
য়ংিয়ভােব
বরা দান

গড় % ১০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

আিম, পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদর, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
সরকাির আবাসন পিরদর

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা
সফটওয়ার আিনকায়ন

[১.১.১] বাসা সংা সফটওয়ার
আিনকায়নত

বাসা/বািড় বরা দান সংা সফটওয়ােরর িবিভ
কায পিত আিনকায়ন

শাসন শাখা এবং
আইিস শাখা

শাসন/আইিস শাখা কক
দািখলত িতেবদন

সফটওয়ার এবং
সফটওয়ার বাপনার
দািয় পালনকারী
িতান

[১.২] সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা
তািদর ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

[১.২.১] বাসা সংা তািদর
ডাটােবজ হালনাগাদত

বাসা/বািড় বরা দান সংা তািদ ডাটােবেজ
তাৎিণকভােব হালনাগাদকরণ

সকল বরা শাখা
বরা শাখা কক দািখলত
িতেবদন

বাসা/বািড় সংা
সফটওয়ার

[১.৩] সরকাির দেরর ান বরা ও বসরকাির
বািড় ভাড়ার ছাড়প দােনর ত সংা
ডাটােবজ তির ও হালনাগাদকরণ

[১.৩.১] সরকাির দেরর ান
বরা ও বসরকাির বািড় ভাড়ার
ছাড়প দােনর ত সংা
ডাটােবজ তিরত ও
হালনাগাদত

িবমান সফটওয়াের সরকাির দেরর ান বরা ও
বসরকাির বািড় ভাড়ার ছাড়প দােনর ত সংা
ডাটােবজ তির ও ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

অিফস ান বরা শাখা
অিফস ান বরা শাখা কক
দািখলত িতেবদন

বাসা/বািড় সংা
সফটওয়ার

[২.১] সামিয়ক না-দািব সনদ দান
[২.১.১] দানত সামিয়ক না-
দািব সনদ

সরকাির আবাসন বহারকারীর অেল সামিয়ক না-দািব
সনদ দান

ভাড়া আদায় শাখা ভাড়া আদায় শাখার িতেবদন
জারীত সামিয়ক না-
দািব সনদ

[২.২] অবসরা কম কতা/কম চারীগেণর ড়া
না-দািব সনদ দান

[২.২.১] দানত ড়া না-দািব
সনদ

সরকাির আবাসন বহারকারী/ঢাকায় চারীেশেষ
অবসরা কম কতা/কম চারীগেণর অেল ড়া না-দািব
সনদ দান

ভাড়া আদায় শাখা ভাড়া আদায় শাখার িতেবদন
জারীত ড়া না-দািব
সনদ

[৩.১] বাসা/বািড় বরা দান [৩.১.১] বরাত বাসা
বরা িবিধমালা অযায়ী ািধকার
কম কতা/কম চারীগেণর অেল সরকাির আবাসন
বরাদান

সকল বরা শাখা বরা শাখাসেহর িতেবদন জারীত বরাপ

[৩.২] অনেমািদত বসবােসর ে বাসার
বরা বািতলকরণ

[৩.২.১] বািতলত বাসা অনেমািদত বাসা/বািড়র বরা বািতলকরণ বরা শাখা বরা শাখার িতেবদন বরা বািতল সংা প

[৩.৩] গাড়ী রাখার জ ােরজ বরা দান [৩.৩.১] বরাত ােরজ
িনধ ািরত িবিধ অযায়ী ািধকার
কম কতা/কম চারীগেণর অেল সরকাির ােরজ বরা
দান

ােরজ বরা শাখা
ােরজ বরা শাখার
িতেবদন

জারীত বরাপ

[৪.১] সেরজিমেন আবাসন এলাকা পিরদশ ন
[৪.১.১] পিরদশ নত আবাসন
এলাকা

সেরজিমেন সরকাির আবাসন এলাকা পিরদশ ন সকল শাখা শাখাসেহর িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৪.২] অৈবধ দখেল থাকা সরকাির বাসা উার [৪.২.১] উেদত বাসা
উেদ কায ম পিরচালনার অেমাদনাির পর সরকাির
আবাসন হেত অৈবধ দখলদার/বসবাসকারীেক উেদকরণ

বরা শাখা ও শাসন
শাখা

উেদ সংা িতেবদন
উেদকারী কম কতার
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৫.১] সরকাির আবাসন পিরদেরর বাসা সংা
ডাটােবজ বহার কের িনধ ািরত সংক বাসা
য়ংিয়ভােব বরা দান

[৫.১.১] িনধ ািরত সংক বাসা
য়ংিয়ভােব বরা দান

বাসা/বািড় বরা দান সংা সফটওয়ােরর মােম
য়ংিয় বরাপ জারী

বরা শাখা এবং আইিস
শাখা

বরা/আইিস শাখা কক
দািখলত িতেবদন

সফটওয়ার এবং
সফটওয়ার বাপনার
দািয় পালনকারী
িতান
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

অা
সফটওয়ার তকারী/রণােবণকারী
িতান

সরকাির দেরর ান বরা ও
বসরকাির বািড় ভাড়ার ছাড়প দােনর
ত সংা ডাটােবজ তিরত ও
হালনাগাদত

িনধ ািরত সমেয়র মে মানসত কায  সাদন কায  িনণনকরেণ আবক কাংিখত ল অিজত হেব না

অা
সফটওয়ার তকারী/রণােবণকারী
িতান

িনধ ািরত সংক বাসা য়ংিয়ভােব
বরা দান

িনধ ািরত সমেয়র মে মানসত কায  সাদন কায  িনণনকরেণ আবক কাংিখত ল অিজত হেব না

অা
সফটওয়ার তকারী/রণােবণকারী
িতান

বাসা সংা সফটওয়ার
আিনকায়নত

িনধ ািরত সমেয়র মে মানসত কায  সাদন কায  িনণনকরেণ আবক কাংিখত ল অিজত হেব না

অা
সফটওয়ার তকারী/রণােবণকারী
িতান

বাসা সংা তািদর ডাটােবজ
হালনাগাদত

িনধ ািরত সমেয়র মে মানসত কায  সাদন কায  িনণনকরেণ আবক কাংিখত ল অিজত হেব না

দর / সংা গণত অিধদর উেদত বাসা
দখল হণ/হার সংা তািদ ততম সমেয়র মে
অবিহতিকরণ

ল অজেন আবক ল অজন বাধা হেব

দর / সংা গণত অিধদর পিরদশ নত আবাসন এলাকা
দখল হণ/হার সংা তািদ ততম সমেয়র মে
অবিহতিকরণ

ল অজেন আবক ল অজন বাধা হেব

দর / সংা গণত অিধদর বরাত ােরজ
দখল হণ/হার সংা তািদ ততম সমেয়র মে
অবিহতিকরণ

ল অজেন আবক ল অজন বাধা হেব

দর / সংা গণত অিধদর বািতলত বাসা
দখল হণ/হার সংা তািদ ততম সমেয়র মে
অবিহতিকরণ

ল অজেন আবক ল অজন বাধা হেব

দর / সংা গণত অিধদর বরাত বাসা
দখল হণ/হার সংা তািদ ততম সমেয়র মে
অবিহতিকরণ

ল অজেন আবক ল অজন বাধা হেব

দর / সংা িহসাব মহািনয়েকর কায ালয় দানত ড়া না-দািব সনদ
িনধ ািরত সমেয়র মে কতন সংা িহসাব িববরণী
রণ

ল অজেন আবক
িনধ ািরত সমেয় ল অজন
সব হেব না

দর / সংা িহসাব মহািনয়েকর কায ালয় দানত সামিয়ক না-দািব সনদ
িনধ ািরত সমেয়র মে কতন সংা িহসাব িববরণী
রণ

ল অজেন আবক
িনধ ািরত সমেয় ল অজন
সব হেব না


