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 পিরচালক (যু সিচব)

সভার তািরখ ২৯ জুলাই, ২০২০
সভার সময় বলা ১১.৩০ ঘিটকা

ান পিরচালেকর অিফস ক
উপি িত সংেযাজনী-ক
সরকাির আবাসন পিরদ েরর পিরচালেকর সভাপিতে  ২৯-০৭-২০২০ তািরখ রাজ বধুবার বলা- ১১.৩০ ঘিটকায়
পিরদ েরর কায ম আধিুনকায়ন ও িডিজটালাইজ করেণর িবষেয় অ ি ত সভায় িন বিণত িস া  গৃহীত হয়ঃ

িমক নং আেলাচ  
িবষয়

িস া বা বায়নকারী

১. আেবদন 
ফরম 
আধিুনকায়ন।

বাসা বরাে র আেবদন ফরম আধিুনকায়নসহ না-দািব সনদ প  দােনর ে  
য সকল তথ  েয়াজন তা উ  ফরেম অ ভু  করার েয়াজনীয় ব ব া হণ 

করেত হেব।

বরা /ভাড়া 
আদায় শাখা

২. বাসা বািড়েত 
বসবােসর 
সময়সীমা 
বিৃ র 
িবষয়িট 
সফটওয় াের 
অ ভু ।

সরকাির বাসা বািড়র বরা া  কমকতা/কমচারীেদর অ েল বাসায় বসবােসর 
জ  ধানম ীর কাযালয়সহ অ া  আইনা গ ও িবেশষ িনেদশনার 

ে  দ  সমেয়র িবষয়িট সফটওয় াের অ ভূ  করেত হেব।

আইিসিট 
শাখা

৩. বাসা বরাে র 
আেবদেনর 
সােথ  জুলাই 
মােস 
উে ািলত 
বতেনর কিপ 

দািখল।

সরকাির বাসা বরাে র আেবদেনর সােথ েত ক আেবদনকারীেক জুলাই 
মােসর উে ািলত বতেনর ibas কিপ দািখল করেত হেব। চািহদা অ যায়ী 
অ া  সকল তথ ািদ দান না করেল বরা  প  ই  করা যােব না। 

সকল বরা  
শাখা

৪. বাসা বািড়র 
তথ ািদ পুনঃ 
যাচাই।

গইিতপূেব সংি  পিরদশকগণ কতকৃ সংগৃহীত বাসা বািড়র তথ ািদ 
পূনঃযাচাইকরেণর ােথ সংি   বরা  াপকেদর যাবতীয় তথ  সংবিলত ফরম 
সকল পিরদশেকর িনকট সরবরাহ করেত হেব। সংি  সহকারী পিরচালকগণ 

া  তথ ািদ আপেডট করেবন। হালনাগাদকতৃ তথ ািদ আগামী ১৫-০৮-২০২০ 
তািরেখর মেধ  পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব। সামি ক কায ম 
সংি  উপ-পিরচালকগণ তদারিক করেবন এবং এ সং া  হালনাগাদ তথ ািদ 
 িতিদন পিরচালক মেহাদয়েক টিলেফােন অবিহত করেবন।

উপ-
পিরচালক/ 
সহকারী 
পিরচালক 
(সকল বরা  
শাখা)

৫. সফটকিপ 
আপেডটসহ 
রিজ াের 

অ ভু ।

সংগৃহীত তথ ািদর সফটকিপ আপেডট করার পর তা রিজ াের অ ভু  কের 
সংি  কমচারীর া র ও িসল দান করেত হেব। েত েক িনজ িনজ দািয়ে  
িসল সংর ণ করেবন।

সকল বরা  
শাখা
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৬. জান িভি ক 
সভা।

অিতির  পিরচালক সংি  জােনর পিরদশক, িনরাপ া হরী, পির তা কমী 
এবং অ া  কমচারীেদর সম েয় িনয়িমত সভা করেবন।

শাসন শাখা

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

  

 

মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ 
পিরচালক (যু সিচব)

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০১.০১.০০১.১৭.৩৬২ তািরখ: 
৩০ জলুাই ২০২০

১৫ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
২) উপ-পিরচালক, জলা কাযালয়, িসিজএ ভবন-২ আ াবাদ, চ াম।
৩) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
৪) ধান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৫) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৭) সহকারী িহসাব র ক (নািজর এর দািয় া ), সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) পিরদশক/ কয়ারেটকার/উপ-পিরদশক/ দাকান পিরদশক/সহকারী উপ-পিরদশক/ া
পিরদশক/ পারভাইজার/সহকারী কয়ারেটকার, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(‘হালনাগাদ তথ  সং হ ফরম’ সংি  বরা  শাখা হেত সং েহর জ  অ েরাধ করা হেলা)।।

 

মাহা দ িজ রু রহমান 
উপ পিরচালক
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