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সবা দান িত িত (Citizen’s Charter) 
১. িভশন ও িমশন  
িভশন:  সরকাির আবাসেনর যথাযথ ব াপনা িনি তকরণ, রাে র ণ  াি বগ , সরকাির কম কত া-কম চারীগেণর মে  আবাসন িবধা দান, সরকাির রাজ  আদায়। 
িমশন:  বাংলােদশ বরা  িবিধমালা ১৯৮২-এর আওতায় বরা  ত াশীগেণর মে  অেপ মান তািলকা ণয়ন, সরকাির আবাসেনর ভাড়া ও অ া  কর আদায় িনি তকরণ, 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। এছাড়া, অৈবধভােব 
দখেল রাখা িকংবা বরাে র বধতার ময়াদ উ ীণ  বাসা দখলকারীর িব ে  আইনা গ ব া হণসহ উে দ কায ম পিরচালনা করা। 
 
২. িত ত সবাস হ 

২.১) নাগিরক সবা 
িমক 

নং 
সবার নাম সবা দান প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কত া 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সরকাির বাসা / বািড় বরা  
দান 

বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা ১৯৮২-অ সরণ 
করতঃ বাসা বরা  দান 
কের বরা প  ডাকেযােগ 
/ ইেমইেল আেবদনকারীর 

কানায় পাঠােনা হয়। 

১। বাসা বরাে র ফম  ‘ক’ এবং ‘খ’ রণ ব ক যথাযথ ক পে র মা েম 
পিরচালক বরাবর আেবদনসহ দািখল করেত হেব। 
২। আেবদেনর সােথ বতমান ড, লেবতন, পদিব এবং বতমান কম েলর 

মাণক দািখল করেত হেব। 
 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1 ) 
 
* বাসা বরাে র ফরম সরকাির আবাসন পিরদ র এবং এই দ েরর ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যােব। (ওেয়বসাইটঃ www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ৩০ কায িদবস 

১। নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com  
 
২। নাম: জনাব মাহা দ ফা ল ইসলাম 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইেমইল: faruk282@yahoo.com   
 
৩। নাম: জনাব আওলাদ হােসন আহােমদ 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪০৩১৬ 

ইেমইল: auladom@yahoo.com   
 
৪। নাম: জনাব রােশদ আহাে দ সাদী 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪০৩৫৬ 

ইেমইল: rashedsadi75@gmail.com  
 



ওেয়বসাইেট দশ েনর জ  
 

িমক 
নং 

সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
সবা  এবং  

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ 
সরকাির বাসা / বািড়র না-
দািব সনদপ  জারী। 

বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা ১৯৮২-অ সরণ 
করতঃ না-দািব সনদপ  
ডাকেযােগ / ইেমইেল 
আেবদনকারীর কানায় 
পাঠােনা হয়। 

না-দািব সনদ াি র আেবদন ফরম রণ ব ক আেবদন িনে া  কাগজপ ািদসহ 
পিরচালক বরাবর দািখল করেত হেব। 
 
সামিয়ক না দািব হেণর ে  িনে া  কাগজপ ািদ দািখল কিরেত হইেব – 
১। বরা  পে র কিপ। 
২। বাসা দখল হেণর কিপ। 
৩। সামিয়ক না দািবস হ উপ াপেন থ  হইেল বসবাসকালীন ভাড়া ও অ া  
পাওনািদ কতন সং া  এ  ,িজ , ক ক িতপাদন ত হালনাগাদ িববরণীর ল 
কিপ। 
৪। বাসার দখল হ া েরর ল কিপ )যিদ বাসা সমপ ণ কিরেত হয়( । 
৫। ষেণ কম রত থাকেল কম েল বাসা ভাড়া কতেনর চালােনর ল কিপ 
৬। আেবদনকারী আবাসন পিরদ েরর িনয় ণাধীন একািধক বাসায় বসবাস 
কিরয়া থািকেল সই সকল বাসার বরা প  ,দখল ,হ া র প  এবং সই সমেয়র 

বাসা ভাড়া কতন িববরণীর )এ ,িজ ,ক ক যাচাই ত (লকিপ।  
 
ড়া  না দািব হেণর ে  িনে া  কাগজপ ািদ দািখল কিরেত হইেব – 

১। বরা  পে র কিপ। 
২। বাসা দখল হেণর কিপ। 
৩। সামিয়ক না দািবস হ উপ াপেন থ  হইেল বসবাসকালীন ভাড়া ও অ া  
পাওনািদ কতন সং া  এ  ,িজ ,ক ক িতপাদন ত হালনাগাদ িববরণীর ল 
কিপ। 
৪। বাসার দখল হ া েরর ল কিপ। 
৫। ষেণ কম রত থাকেল কম েল বাসা ভাড়া কতেনর চালােনর ল কিপ। 
৬। আেবদনকারী আবাসন পিরদ েরর িনয় ণাধীন একািধক বাসায় বসবাস 
কিরয়া থািকেল সই সকল বাসার বরা প  ,দখল /হ া র প  এবং সই সমেয়র 
বাসা ভাড়া কতন িববরণীর )এ ,িজ ,ক ক যাচাই ত (লকিপ।  
৭। বৎসর িভি ক পিরদ র ক ক দান ত সামিয়ক না  -দািব সনদস হ । 
৮। অবসর হণ সং া  অিফস আেদেশর কিপ। 
 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTUxLzQyLzI1 ) 
 
* না-দািব ফরম সরকাির আবাসন পিরদ র এবং এই দ েরর ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যােব। (ওেয়বসাইটঃ www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৩ কায িদবস 

১। নাম: জনাব মাহা দ ফা ল ইসলাম 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইেমইল: faruk282@yahoo.com 
 
 
 
 
২। নাম: জনাব রােশদ আহাে দ সাদী 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪০৩৫৬ 

ইেমইল: rashedsadi75@gmail.com  

 
 



ওেয়বসাইেট দশ েনর জ  
িমক 

নং 
সবার নাম সবা দান প িত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
এবং াি ান 

সবা  এবং  
পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 

সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর আওতাধীন 
বাসায় বসবাস কেরনিন 
এমন কম কত ােদর অ েল 
না-দািব প  জারী। 

বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা ১৯৮২-অ সরণ 
করতঃ না-দািব সনদপ  
ডাকেযােগ / ইেমইেল 
আেবদনকারীর কানায় 
পাঠােনা হয়। 

Annexure A ফরম রণ কের িনয় ণকারী কম কতার া রসহ পিরচালক 
বরাবর আেবদন করেত হেব। 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU2LzQyLzI1 ) 
* উ  ফরম  সরকাির আবাসন পিরদ র এবং সরকাির আবাসন পিরদ েরর 
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৩ কায িদবস 

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com  

৪ দাকান বরা  দান / 
নবায়ন 

দাকান বরা  িবিধমালা 
অ রণ করতঃ ডাকেযােগ 
/ ইেমইেল আেবদনকারীর 

কানায় পাঠােনা হয়। 

দাকান বরা  / নবায়েনর জ  আেবদন, হালনাগাদ ত ড লাইেস ,  নবায়েনর 
ে  বরা কালীন িনধ ািরত অথ  পিরেশােধর মাণক, হালনাগাদ ত ড 

লাইেস , কর পিরেশােধর মাণক। 
 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ১৫ কায িদবস 

নাম: জনাব মাহা দ ফা ল ইসলাম 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইেমইল: faruk282@yahoo.com 

 

২.২) দা িরক সবা 

িমক সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
সবা  এবং  

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

সরকাির অিফেসর জ  
অিফস ান বরা  এবং 
বসরকাির অিফস ান 

ভাড়া করার ছাড়প  দান। 

এ িবষয়ক পিরপে র 
িনেদ শনা অ সরণ করতঃ 
জনবল কাঠােমা অ যায়ী 
অিফস ান বরা  / 
ছাড়প  দান কের সংি  
অিফেসর কানায় 
ডাকেযােগ / ইেমইেল রণ 
করা হয়। 

১। অিফস ান বরা  / এ উে  বসরকাির বািড় ভাড়া করার ছাড়প  দােনর 
জ  আেবদনপ  এবং 
২। অ েমািদত জনবেলর ত সহ িনধ ািরত ছক যথাযথভােব রণ করতঃ 
পিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU3LzQyLzI1 ) 
  
*ছক  সরকাির আবাসন পিরদ েরর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ০৭ কায িদবস 

নাম: জনাব আওলাদ হােসন আহােমদ 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪০৩১৬ 

ইেমইল: auladom@yahoo.com   

 



ওেয়বসাইেট দশ েনর জ  
২.৩) অভ রীণ সবা 

িমক সবার নাম সবা দান প িত 
েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 
সবা  এবং  

পিরেশাধ প িত 
সবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয় া  কম কতা 
(নাম, পদিব, ফান ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কম চারীগেণর অ েল 
পনশন ম রী। 

পনশন ম রীর অিফস 
আেদশ ডাকেযােগ / 
ইেমইেল সংি  
কম চারীগেণর িনকট রণ 
করা হয়। 

আেবদনপ , রণ ত পনশন ফরম এবং পনশন ম রীর িনিমে  েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ পিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
 
* পনশন ফরম সরকাির আবাসন পিরদ েরর ভা ারখানায় এবং সরকাির 
আবাসন পিরদ েরর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

িবনা ে  ১০ কায িদবস 

নাম: আ া -আল- নামান 
পদিব: সহকারী পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইেমইল: 
abdullahnooman@gmail.com  

২ 

কম কতাগেণর অ েল 
অিজত  ম রীর লে  
আেবদন সংি  ম ণালেয় 
অ ায়ন। 

ডাকেযােগ / ইেমইেল / ই 
নিথ ব াপনায় সংি  
কম কত ার আেবদন 
সংি  ম ণালেয় অ ায়ন 
করা হয়। 

আেবদনপ  এবং রণ ত িনধ ািরত ফমসহ পিরচালক বরাবর আেবদন করেত 
হয়। 
 
* ফরম সরকাির আবাসন পিরদ েরর ভা ারখানায় এবং সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

  

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com 

৩ 
কম চারীগেণর অ েল 
অিজত  ম রী। 

সরাসির / ডাকেযােগ / 
ইেমইেল / ই নিথ 

ব াপনায় সংি  
কম চারীগেণর িনকট রণ 
করা হয়। 

অিজত র রণ ত িনধ ািরত ফরম এবং েযাজ  ে  েয়াজনীয় 
কাগজপ সহ পিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
 
* ফরম সরকাির আবাসন পিরদ েরর ভা ারখানায় এবং সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

  

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com 

৪ 
কম কতা / কম চারীগেণর 
অ েল াি  িবেনাদন  
ম রী। 

সরাসির / ডাকেযােগ / 
ইেমইেল / ই নিথ 

ব াপনায় সংি  
কম চারীগেণর িনকট রণ 
করা হয়। 

পিরচালক বরাবর আেবদন করেত হয়। 
 
* সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

  

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com 

৫ 
বাসা বরাে র আেবদন 
অ ায়ন 

সরাসির / ডাকেযােগ / 
ইেমইেল / ই নিথ 
ব াপনায় সংি  

শাসিনক ম ণালেয় 
অ ায়ন করা হয়। 

১। বাসা বরাে র ফম  ‘ক’ এবং ‘খ’ রণ ব ক যথাযথ ক পে র মা েম 
পিরচালক বরাবর আেবদনসহ দািখল করেত হেব। 
 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1 ) 
 
* বাসা বরাে র ফরম সরকাির আবাসন পিরদ র এবং এই দ েরর ওেয়বসাইেট 

  

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com 



ওেয়বসাইেট দশ েনর জ  
পাওয়া যােব। (ওেয়বসাইটঃ www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

৬ 
কম চারী ক াণ বােড  
আেবদন অ ায়ন 

সরাসির / ডাকেযােগ / 
ইেমইেল / ই নিথ 
ব াপনায় কম চারী 

ক াণ বােড  আেবদন 
অ ায়ন করা হয়। 

আেবদনপ  এবং রণ ত িনধ ািরত ফমসহ পিরচালক বরাবর আেবদন করেত 
হয়। 
 
এছাড়া, সংি  কাগজপ ািদ সং  করতঃ অনলাইেন আেবদন করা যায়। 
(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU3LzQyLzI1 ) 
 *ছক  সরকাির আবাসন পিরদ েরর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
(ওেয়বসাইট www.doga.gov.bd ) 
** সবা াি র ানঃ সরকাির আবাসন পিরদ র, ভবন নং ০৫, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা। 

  

নাম: জনাব মাহা দ িজ র রহমান 
পদিব: উপ-পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইেমইল: zillur_012@yahoo.com 

 

৩) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 

 
িমক িত ত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 

১ বাসা বরাে র িনধ ািরত ফরম রণ ব ক যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন জমা দান। 

২ সামিয়ক / ড়া  না-দািবর জ  িমক নং ২.১-এর অ ে দ ২-এ বিণ ত কাগজপ  জমা দান। 

৩ অিফস ান বরাে র ে  সংি  অিফেসর জনবেলর ত সহ আেবদন দািখল 

 
  



ওেয়বসাইেট দশ েনর জ  
৪) অিভেযাগ িতকার ব াপনা (GRS) 
সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কম কতার সে  যাগােযাগ ক ন। তার কাছ থেক সমাধান পাওয়া না গেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন। 

 

 

িমক কখন যাগােযাগ করেবন কার সে  যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর কানা িন ি র সময়সীমা 

১ 
দািয় া  কম কতা সমাধান িদেত 

না পারেল 
অিভেযাগ িন ি  কম কতা 

(অিনক) 

নাম: জনাব মাঃ শাহীন হােসন 
পদিব: অিতির  পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৯৫৪৫৮৭১ 

ইেমইল: addirector@doga.gov.bd 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

িতন মাস 

২ 
অিভেযাগ িন ি  কম কতা িনিদ  
সমেয় সমাধান িদেত না পারেল 

আিপল কম কতা 

নাম: জনাব শখ আতাহার হােসন 
পদিব: পিরচালক 
ফান:+৮৮৯৫৪৫০৩৭ 

ইেমইল: director@doga.gov.bd 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

এক মাস 

৩ 
আিপল কম কতা িনিদ  সমেয় 

সমাধান িদেত না পারেল 
মি পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ ব াপনা সল 

অিভেযাগ হণ ক  
৫ নং গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
ওেয়ব: www.grs.gov.bd 

িতন মাস 
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