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ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০২.১৯.০০১.২০.১ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২৩

২৪ ফা ন ১৪২৯

বাস াব াস া   বরাে রবরাে র   িব িিব ি
সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব াপনাধীন ঢাকা শহেরর িন বিণত ১৫৯ (একশত উনষাট )  নবিনিমত এফ- নীর বাসা
বরা েযা । উি িখত বাসাস হ য়ংি য় প িতেত বরা  দান করা হেব। বরা  ত াশী কমকতা ' ক িনে র শতাবলী অ সাের
উি িখত ওেয়ব এে েস ৩০ মাচ, ২০২৩ তািরেখর মে  আেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 
ওেয়ব এে স: www.bashaonline.com
বরা  াথ র যা তা: Grade-5 and above(Deputy secretary and above) 
ও ল বতন: ৪৬৯৭০/- ( লেবতন ৪৬৯৭০/- টাকার উপর ৫০% হাের বািড় ভাড়া ভাতা কতন শেত তম ৯ম ড
কমকতারা আেবদন করেত পারেবন )। 
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াট সং া ও াট ন র
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০১. ভবন ন র-০৬,
সকশন-৬,

িমর র, ঢাকা।

াট: ৩৬ 
এ-১,িব-১,িস-১,িড-১,ই-১,এফ-১,িব-২,িস-২,িড-২,ই-২, এ-৮, ই-৮, এ-৯,িড-৯,ই-৯,এফ-৯,
এ-১০,িব-১০,িড-১০, ই-১০, এফ-১০,  এ-১১,িব-১১,িড-১১,ই-১১,এফ-১১, এ-১২, িব-১২, ই-১২, এফ-১২,
এ-১৩, িব-১৩, িস-১৩, িড-১৩, ই-১৩, এফ-১৩

০২. ভবন ন র-০৭,
সকশন-৬,

িমর র, ঢাকা।

াট:১৫
এ-১,িব-১,িস-১, এ-১০,িব-১০,িস-১০,িড-১০,এ-১১,  িড-১১, ,এ-১২,িস-১২,িড-১২, , এ-১৩, িস-১৩,
িড-১৩

০৩. ভবন ন র-৮,
সকশন-৬,

িমর র, ঢাকা।

াট:৪৬
 এ-১,িব-১,িস-১,িড-১,ই-১,এফ-১, এ-২, িব-২,িস-২,িড-২, ই-২, এ-৮, িব-৮,িস-৮,িড-৮, ই-৮,এফ-৮,
এ-৯,িব-৯,িস-৯,িড-৯,ই-৯, এফ-৯, এ-১০, িব-১০, িস-১০, িড-১০, ই-১০, এফ-১০, এ-১১, িব-১১,
িড-১১,ই-১১,এফ-১১, এ-১২,িব-১২,িস-১২,িড-১২,ই-১২, এফ-১২, এ-১৩, িব-১৩, িস-১৩, িড-১৩, ই-১৩,
এফ-১৩

০৪.
ভবন ন র-৯,
সকশন-৬,

িমর র, ঢাকা।

াট:২৭ 
এ-১,িব-১,িড-১,ই-১,এফ-১, িব-২,িস-২, ই-২, এ-৮, িব-৮, ই-৮, এফ-৮, এ-৯,িব-৯, এফ-৯, এ-১০,
িব-১০, িস-১০,  ই-১০, এফ-১০, এ-১১, িব-১১, িস-১১,িড-১১,ই-১১,এফ-১১,িব-১২,

০৫. ভবন ন র-১০,
সকশন-৬,

িমর র, ঢাকা।

াট:৩৫ 
িব-১,িস-১,িড-১,ই-১,এফ-১, এ-২, িস-২,িড-২, ই-২,িস-৮,িড-৮, ই-৮, এফ-৮ , এ-১০, িস-১০, িড-১০,
ই-১০, এফ-১০, এ-১১, িব-১১, িস-১১,িড-১১,ই-১১,এফ-১১, এ-১২,িব-১২,িস-১২,িড-১২,ই-১২, এফ-১২,
িব-১৩, িস-১৩, িড-১৩, ই-১৩, এফ-১৩

শতাবিল:
১. বাসা বরাে র সবেশষ ািধকার অ ত হেব।
২. Online from এ পিরেবিশত ত াবিল স ক হেত হেব এবং এ সং া  চািহত সকল মাণক সং  করেত হেব।

১



৩. অস ণ, ণ িকংবা উপ  মাণক ছাড়া আেবদন দািখল করা হেল আেবদন বািতল বেল গ  হেব ।
৪. ড াি র আেদশ দািখল করেত হেব।
৫. বরা  দােনর ে  Bangladesh Allocation Rules,1982 অ ত হেব।
৬. া  আেবদনস হ যাচাই/বাছাইসহ বরা  পািরেশর ড়া  ফলাফল কাশ বা বািতেলর এখিতয়ার এ পিরদ র
সংর ন করেব।
৭ য কান সমেয় দ  তে  অসাম  পিরলি ত হেল কান কারণ দশােনা িতেরেক বরা  ত াহার/বািতেলর এখিতয়ার এ
পিরদ র সংর ণ করেব ।
িব: :-     য কান েয়াজেন িন বিণত কানায় যাগােযাগ করা যেত পাের :সহকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ফান: ৯৫৪৬৩১১, ৯৫৪৬৩১০, ০১৭২৯৮৭৫৪১৩

৯-৩-২০২৩
মাঃ শহী ল ইসলাম ঞা

পিরচালক
ফান: +৮৮০২৫৫১০১০৩৭
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd

ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০২.১৯.০০১.২০.১/১(৩০৭) তািরখ: ২৪ ফা ন ১৪২৯
০৯ মাচ ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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( ওেয়ব এে েস কােশর অ েরাধসহ)

৯-৩-২০২৩
মাঃ ল ল হাছান
সহকারী পিরচালক

২


