
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 

সরকাির আবাসন পিরদ র 
িড-২ ণী বরা  শাখা 

www.doga.gov.bd
ন র ২৫.৪৩.০০০০.০০৪.১৮.০০৪.২১.৭৫ তািরখ: 

১৯ আগ  ২০২১

৪ ভা  ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় মিতিঝলমিতিঝল  সরকািরসরকাির   কেলানীকেলানী   হ াসপাতালহ াসপাতাল   জ ানজ ান   ারার   ক াউেক াউে   নবিনিমতনবিনিমত   িডিড --২২   ণ ীণ ী   ভবনভবন   নংনং--৪৪  ওও  ৫৫  এরএর
(( ৪৬৪৬ ++৪৫৪৫)= )= ৯১৯১  ( ( একান ইএকান ই) )   ব াস াব াস া   বরাে রবরাে র   জজ   আেবদনআেবদন   আ ানআ ান ।।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব াপনাধীন মিতিঝল সরকাির কেলানী  হাসপাতাল জান ার ক াউে  অবি ত িড-২ ণী
নবিনিমত ভবন নং-৪ ও ৫ এর (৪৬+৪৫)= ৯১ (একান ই)  বাসা য়ংি য় প িতেত বরা  দান করা হেব। বরা  ত াশীগণেক
Online Form-এ বিণত শতাবলী অ সাের িনে  উি িখত ওেয়ব এে েস ২০ আগ  ২০২১ হেত ২৭ আগ  ২০২১ তািরেখর মে
আেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
ওেয়ব এে সঃ www.bashaonline.com
 
 বরা  াথ র যা তাঃ D-2 type ল বতনঃ তম ১৪,৪৫০/-টাকাসহ Grade-10, 11 and 12  
                         
 না শ ন র  ভবন ন র, এলাকার নাম ও    ণী  াট সং া ও াট ন র  

০১. মিতিঝল সরকাির কেলানী  হাসপাতাল জান ার 
ক াউে  অবি ত নবিনিমত ভবন নং-০৪, ঢাকা।

   াট সং া= ৪৬
              ০৪-১/এ,  ০৪-১/িব,  ০৪-১/িস,  ০৪-১িড
             ০৪-২/এ,  ০৪-২/িব,  ০৪-২/িস,  ০৪-২িড
                                    ০৪-১০/িস ০৪-১০/িড
       ০৪-১১/এ,  ০৪-১১/িব,  ০৪-১১/িস,  ০৪-১১িড
     ০৪-১২/এ,   ০৪-১২/িব,  ০৪-১২/িস,  ০৪-১২িড
     ০৪-১৩/এ,  ০৪-১৩/িব,  ০৪-১৩/িস,  ০৪-১৩িড
      ০৪-১৪/এ,  ০৪-১৪/িব,  ০৪-১৪/িস,  ০৪-১৪িড
      ০৪-১৫/এ,  ০৪-১৫/িব,  ০৪-১৫/িস,  ০৪-১৫িড
      ০৪-১৬/এ,  ০৪-১৬/িব,  ০৪-১৬/িস, ০৪-১৬িড
      ০৪-১৭/এ,  ০৪-১৭/িব,  ০৪-১৭/িস,  ০৪-১৭িড
     ০৪-১৮/এ,  ০৪-১৮/িব,  ০৪-১৮/িস,  ০৪-১৮িড
      ০৪-১৯/এ,  ০৪-১৯/িব,  ০৪-১৯/িস,  ০৪-১৯িড

০২. মিতিঝল সরকাির কেলানী  হাসপাতাল জান ার 
ক াউে  অবি ত নবিনিমত ভবন নং-০৫, ঢাকা। 

াট সং া= ৪৫
       ০৫-১/এ,  ০৫-১/িব,  ০৫-১/িস,  ০৫-১িড
       ০৫-২/এ,  ০৫-২/িব,  ০৫-২/িস,  ০৫-২িড
                                             ০৫-১০/িড
  ০৫-১১/এ,  ০৫-১১/িব,  ০৫-১১/িস,  ০৫-১১িড
 ০৫-১২/এ,   ০৫-১২/িব,  ০৫-১২/িস,  ০৫-১২িড
 ০৫-১৩/এ,  ০৫-১৩/িব,  ০৫-১৩/িস,  ০৫-১৩িড
 ০৫-১৪/এ,  ০৫-১৪/িব,  ০৫-১৪/িস,  ০৫-১৪িড
 ০৫-১৫/এ,  ০৫-১৫/িব,  ০৫-১৫/িস,  ০৫-১৫িড
 ০৫-১৬/এ,  ০৫-১৬/িব,  ০৫-১৬/িস, ০৫-১৬িড
 ০৫-১৭/এ,  ০৫-১৭/িব,  ০৫-১৭/িস,  ০৫-১৭িড
 ০৫-১৮/এ,  ০৫-১৮/িব,  ০৫-১৮/িস,  ০৫-১৮িড
  ০৫-১৯/এ,  ০৫-১৯/িব,  ০৫-১৯/িস,  ০৫-১৯িড

. ১



শতাবিলঃ
   ১. Bangladesh Allocation Rules, 1982 অ সাের বরাে র ািধকার িনধািরত হেব।
   ২. জাতীয় বতন ল ২০১৫ অ সাের Grade-10, 11 and 12 ম রী আেদেশর ানকিপ আেবদেনর
       সােথ দািখল করেত হেব।  
   ৩. Online Form এ দািখল ত ত াবিলর মানকস হ সং  করেত হেব।
   ৪. অস ণ ণ আেবদন দািখল করা হেল বািতল িহেসেব িবেবিচত হেব।
   ৫. ত  গাপন কের দািখল ত আেবদেনর ি েত ই ত বরা প  Bangladesh Allocation  
       Rules, 1982 এর সােথ সাংঘিষক হেল কান কারণ দশােনা ািতেরেক বরা প  ত াহার অথবা
       বািতেলর এখিতয়ার এ পিরদ র সংর ণ কের।
 
  িবঃ ঃ- য কান েয়াজেন িনে বিণত কানায় যাগােযাগ করা যেত পাের: সহকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা। ফান ন রঃ- ৯৫৪০২৯৪, ০১৭২৩১০৫৮৩০ এবং ০১৭৩৩৭৫৭৯৬৮, ৯৫১৫৫৩০

১৯-৮-২০২১
মাঃ শাহীন হােসন

অিতির  পিরচালক
ফান: +৮৮০২৯৫৪৫৮৭১
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: addirector@doga.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) একা  সিচব, িতম ীর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৪) একা  সিচব, সিচেবর দ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৫) সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র ( দ  িব ি  অনলাইেন দােনর েয়াজনীয় কায ম হেণর
অ েরাধসহ)।
৬) অিফস েড , আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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