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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

ই নী বরা  শাখা 
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িব ি / না শ

িবষয:় িমর রিমর র   সকশনসকশন--৬৬  ( ( িশয়ালবাড়ীিশয়ালবাড়ী) ) এলাকায়এলাকায়  ( ( ইই -- িণিণ ) ) ব াস াব াস া   বরাে রবরাে র   িব িিব ি   আহ ানআহ ান ।।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব াপনাধীন ঢাকা শহেরর িন বিণত ৮৬ (িছয়ািশ)  নব-িনিমত ই িণর বাসা
বরা েযা । উি িখত বাসাস হ য়ংি য় প িতেত বরা  দান করা হেব। ঢাকা শহের কমরত বরা  ত াশী সরকাির
কমকতাগণেক িনে র ওেয়ব এে েস ৩০ িডেস র ২০২২ তািরেখর মে  আেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেলা:

ওেয়ব এে স: www.bashaonline.comwww.bashaonline.com  
বরা  াথ র যা তা: ড-৬ বা ত  এবং নতম লেবতন: ৩৫,৫০০/-

িমকিমক   নংনং ভবনভবন   ন রন র  ওও  এল াকারএল াকার  ন ামন াম াটাট   সং াসং া  ওও  াটাট   ন রন র

০১
ভবন নং-৪ (বীরে  মাহা দ

ল আিমন ভবন),
িমর র সকশন-৬, ঢাকা।

াট সং া: ৪৮ 
াটাট   ন রন র

A-2, B-2, C-2, D-2, A-3, B-3, C-3, D-3, A-4, B-4, C-4, D-
4, A-5, B-5, C-5, D-5, A-6, B-6, C-6, D-6, A-7, B-7, C-7,
D-7, A-8, B-8, C-8, D-8, A-9, B-9, C-9, D-9, A-10, B-10,
C-10, D-10, A-11, B-11, C-11, D-11, A-12, B-12, C-12,
D-12, A-13, B-13, C-13, D-13

০২
ভবন নং-৫ (বীরে  মিতউর
রহমান ভবন),
িমর র সকশন-৬, ঢাকা।

াট সং া: ৩৮ 
াট ন র

C-4, D-4, A-5, B-5, C-5, D-5, A-6, B-6, C-6, D-6, A-7, B-
7, C-7, D-7, A-8, B-8, C-8, D-8, A-9, B-9, C-9, D-9, A-
10, B-10, C-10, D-10, A-11, B-11, C-11, D-11, A-12,
B-12, C-12, D-12, A-13, B-13, C-13, D-13

শতাবিল:                        
১.  Bangladesh Allocation Rule, 1982 অ সাের ািধকার অ ত হেব;
২.  জাতীয় বতন ল অ সাের ৬  ড ম রী আেদেশর ছায়াকিপ আেবদেনর সােথ দািখল করেত হেব;
৩.Online form এ দািখল ত ত াবিলর মাণকস হ সং  করেত হেব;
৪.  অস ণ ণ িকংবা উপ  মাণক ছাড়া আেবদন দািখল করা হেল আেবদন বািতল বেল িবেবিচত হেব;
৫. া  আেবদনস হ যাচাই-বাছাইসহ বরা  পািরেশর ড়া  ফালাফল কাশ বা বািতেলর এখিতয়ার এ পিরদ র
সংর ণ করেব;
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এবং
৬.   যেকান সমেয় দ  তে  Bangladesh Allocation Rule, 1982-এর সােথ আসাম  পিরলি ত
হেল কান কারণ দশােনা িতেরেক বরা  ত াহার অথবা বািতেলর এখিতয়ার এ পিরদ র সংর ণ কের।

িব: : যেকান েয়াজেন সরকাির আবাসন পিরদ ের বিণত কানায় যাগােযাগ করা যেত পাের:

সহকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
টিলেফান: ০২-৫৫১০০৯১৭

২৭-১১-২০২২
মাঃ শহী ল ইসলাম ঞা

পিরচালক
ফান: +৮৮০২৫৫১০১০৩৭
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ 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
৬) অিফস েড , আইিস  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
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