
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ র 

শাসন ( ক ীয়) শাখা

মািসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৮ সে র, ২০২০
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘিটকা

ান সরকাির আবাসন পিরদ েরর সভা ক ।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতা/কমচারীগেণর তািলকাঃ পিরিশ -ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সম য় সভার কায ম  কেরন। ফ য়াির, জুলাই ও
আগ /২০২০ মােসর সম য় সভার কাযিববরণী িবষেয় কােরা কান সংেশাধনী াব না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ
করা হয়। অত:পর িব ািরত আেলাচনাে  সবস িত েম িনে র িস া সমহূ হণ করা হয়ঃ

িমক 
নং

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়ন

১. মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার 
পূেব চািহদা 
অ যায়ী েয়াজনীয় 
তথ ািদ শাসন 
শাখায় রণ।         
    

মািসক সম য় সভার 
তািরখ, সময় এবং সভার 
কাযপে  অ ভুি  এবং 
ম ণালেয় িরতব  িবিভ  

িতেবদন সং া  তথ ািদ 
সংি  শাখা সমহূ হেত 
যথা সমেয় শাসন শাখায় 

রণ িনি ত করেণর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল 
১০.০০ ঘিটকায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  
কান নািটশ জারী করা হেব না, 

তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না 
হেল তা পে র মাধ েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর ততৃীয় স ােহর 
বহৃ িতবােরর মেধ  সম য় সভার 
কাযপে  অ ভুি  এবং ম ণালেয় 

িরতব  িবিভ  িতেবদন সং া  
তথ ািদ শাসন শাখায় রণ 
িনি ত করেত হেব। 

সকল শাখা

২. িতিট শাখার 
কমকতা কতকৃ িনজ 
িনজ শাখা পিরদশন 
কের িতেবদন 

রণ। 

সিচবালয় িনেদশমালা, 
২০১৪ অ যায়ী সকল 
শাখার কমকতাগণ িনজ 
িনজ শাখা পিরদশন কের 

য়ংস ণূ িতেবদন 
দািখলকরেণর িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয় 
এবং িনয়িমত শাখা 
পিরদশেনর িবষেয়  
আেরাপ করা হয়।

অিতির  পিরচালক িত ০২ মােস 
একবার, উপ-পিরচালক এবং 
সহকারী পিরচালকগণ িতমােস 
একবার সিচবালয় িনেদশমালা, 
২০১৪ অ যায়ী তােদর িনজ িনজ 
শাখা পিরদশন কের িতেবদন 
দািখল করেবন। দািখলকতৃ 

িতেবদেন গতা গিতক 
মতামত/ পািরশ দান না কের 
কাযকর এবং  মতামত 

দান করেত হেব।

অিতির  
পিরচালক, উপ-
পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
(সকল)
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৩. বাসা/বািড়র তথ  
সং হ কের 
ডাটােবইজ ত 
করণ।

পিরদ েরর আওতাধীন 
বাসা/বািড় এবং এিবিস 

িণর বাসার ডাটােবইজ 
তরীর িবষেয় িব ািরত 

আেলাচনা হয়। 

পিরদ েরর আওতাধীন সকল 
বাসার িবপরীেত এ পয  সমা  
ডাটােবইজ মাটামিুট সে াষজনক। 
তেব য সকল বাসার তথ  ফরম 
পাওয়া যায়িন, স েলা ি ট কের 
পে র মাধ েম সংি  বরা  

াপেকর িনকট রণ করেত হেব 
এবং া  তথ  আগামী 
১৫-১০-২০২০ তািরেখর মেধ  
আপেডট করেত হেব।

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক (বরা  
শাখা)

৪. অিডট আপি  
সং া ।  

পিরদ েরর আওতাধীন 
অিডট আপি সমহূ ত 
সমেয়র মেধ  িন ি র 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়। 

য সকল শাখা হেত এখেনা অিডট 
আপি র জবাব পাওয়া যায়িন, ঐ 
সকল শাখা হেত ডশীট জবাব 

ত কের আগামী ১৫-১০-২০২০ 
তািরেখর মেধ  অিডট িবষয়ক 
শাখায় রণ করেত হেব। চলমান 
কায ম সংি  সহকারী পিরচালক 
মিনটর করেবন। 

উপ-পিরচালক/ 
সহকারী 
পিরচালক 
(অিডট) ও অিডট 
আপি  সংি  
শাখা

৫. অ  পিরদ েরর 
পুরাতন নিথ এবং 
রিজ ার 

িবন করণসহ নিথ 
িণ িব াস 

সং া ।             

সিচবালয় িনেদশমালা, 
২০১৪ এর আওতায় এ 
পিরদ েরর িবিভ  শাখায় 
রি ত িবন েযাগ  
নিথ েলা িবন  করণ এবং 
নিথ িণ িব ােসর 

েয়াজনীয় কায ম হণ 
করার িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনা হয়।

সিচবালয় িনেদশমালা,২০১৪ 
অ যায়ী েত ক শাখায় রি ত 
নিথর িণিব াস অব াহত রাখেত 
হেব। এ িবষেয় গিঠত কিমিট 
িবষয়িট তদারিক করেবন। 

সংি  শাখার 
সহকারী 
পিরচালক ও এ 
িবষেয় গিঠত 
কিমিট

৬. সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর 
( গেজেটড ও নন 
গেজেটড) কমকতা 

ও কমচারী িনেয়াগ 
িবিধমালা’ ২০১৩ 
সংেশাধন সে ।

সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর ( গেজেটড ও 
নন গেজেটড) কমকতা ও 
কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা 
’২০১৩ সংেশাধেনর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।             

এ িবষেয় সংি েদর মতামত 
হেণর পর িব ািরত পযােলাচনাে  

পরবতী কায ম হণ করেত হেব। 

অিতির  
পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন)

২



৭. িবিভ  আদালেত 
জু হওয়া মামলা 

িন ি  সং া ।

সরকাির বাসা/বািড় 
িবপরীেত িবিভ  আদালেত 

জু হওয়া 
মামলা/সরকােরর িবপে  
রায় হওয়া মামলাসমেূহর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয় এবং মামলা েলা ত 
িন ি র িবষেয় 

ােরাপ করা হয়।

সরকাির বাসা/বািড়র িবপরীেত 
িবিভ  আদালেত জু হওয়া মামলা 
সমহূ ত িন ি র ােথ 
মামলা েলার িণিব াস করেত 
হেব। এে ে  সরকাির বাসা/বাড়ীর 
িবপরীেত জু হওয়া মামলা েলার 
মেধ  কান কান মামলা আবাসন 
পিরদ েরর এখিতয়ারাধীন এবং 
কান কান মামলা শাসিনক 

ম ণালেয়র আওতাধীন তা িচি ত 
করেত হেব এবং স অ যায়ী 
পরবতী পদে প হণ করেত হেব। 
তাছাড়া এ পিরদ েরর তািলকাভু  
বসরকাির প ােনল আইনজীিবেদর 

িনেয় পিরচালেকর সভাপিতে  
িতমােস একিট কের সভার 

আেয়াজন করেত হেব। সরকার 
পে  রায় হওয়া মামলার সািটফাইড 
কিপ উে ালনসহ দাকােনর িবষেয় 

জু হওয়া নতনু মামলার িবষেয় 
উভয় পে র সােথ ফল  
আেলাচনার মাধ েম ত মামলা 
িন ি র কায ম হণ করেত 
হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
(মামলা িবষয়ক 
শাখা)

৮. এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদ
র িব ে  জু হওয়া 
িবভাগীয় মামলার 
তথ  দান।

এ পরিদ রের 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে  জু হওয়া 
িবভাগীয় মামলা সমেূহর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে  জু হওয়া িবভাগীয় 
মামলাসমহূ িবিধ মাতােবক ত 
িন ি র কায ম হণ করেত 
হেব। 

সহকারী 
পিরচালক ( শা
সন)

৯. িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন    
                        

সরকাির আবাসন পিরদ র 
ঢাকা এবং আ িলক 
কাযালয় চ াম-এর ায় 
অ া  িবভাগীয় 
শহর েলােত এ পিরদ েরর 
আ িলক কাযালয় াপেনর 
িবষেয় আেলাচনা হয়।

ইতঃপূেব ময়মনিসংহ অ লসহ 
মাট ০৬ (ছয়)িট অ েলর জলা 
শাসক ও িনবাহী েকৗশলী 

বরাবর প  রণ করা হয়। একিট 
কমপিরক না ণয়ন কের তথ  
সং েহর কায ম উপ-
পিরচালকগণেক ভাগ কের দয়া 
হেয়িছল। িক  কান তথ  সং হীত 
না হওয়ায় পিরচালক সভায় 
অসে াষ কাশ কেরন। আগামী 
১৫-১০-২০২০ তািরেখর মেধ  
তথ ািদ সং হ কের পিরচালক 
বরাবর উপ াপন করেত হেব। 

উপ-পিরচালক 
(সকল) 
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১০. উে দেযাগ  
বাসা/বািড়র তথ  

দান      

সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর আওতাধীন 
বাসা/বািড়েত অন েমািদত 
বসবাসকারীেদর উে েদর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর 
আওতাধীন বাসা/বািড়েত 
অন েমািদত বসবাসকারীেদর 
তািলকা করেত হেব এবং িবিধ 
অ যায়ী ত সমেয়র মেধ  
উে েদর কায ম হণ করেত 
হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক (বরা  
শাখা) এবং 

শাসন শাখা

১১. কম েল যথাসমেয় 
আগমন ও ান।   

পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
যথাসমেয় কম েল আগমন 
ও ােনর িবষেয় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। 

পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর 
যথাসমেয় কম েল আগমন ও 

ােনর িবষয়িট িনি ত করার 
ােথ িতিদন সকাল ৯.৩০ 

ঘিটকায় িডিজটাল হািজরা ি ট 
আউট কের অিতির  পিরচালেকর 
িনকট উপ াপন করেত হেব। 
অিতির  পিরচালক িত স ােহ এ 
িবষেয় একিট িতেবদন পিরচালক 
বরাবর উপ াপন করেবন। 

অিতির  
পিরচালক ও 
সহকারী 
পিরচালক 
(আই,িস,িট, 
শাখা)

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।
 

 

মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ 
পিরচালক

ারক ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০১.০১.০০১.১৭.৫০৫ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপ-সিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়, ঢাকা।
২) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
৩) উপ-পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, চ াম কাযালয়
৪) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
৫) ধান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ব ি গত কমকতা, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়, ঢাকা (অিতির
সিচব শাসন মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৭) জনাব রােশ ল হক খান, সহকারী িহসাব র ক (নািজর এর দািয় া ), সরকাির আবাসন পিরদ র,
ঢাকা।

 

মাহা দ িজ রু রহমান 
উপ পিরচালক

৪


