
১৯/০২/২০২০ তািরখ হেত ৩০/১২/২০২০ তািরখ পয  পিরদ েরর িবিভ  সভায় হীত 
িস া স হ : 

 
িমক িবষয় িস া  বা বায়ন ম  

1.  বাসা বরাে র জ  
া  আেবদনস েহর 

ডাটােবজ তরী 

সংি  সহকারী পিরচালকগণ িনজ িনজ দািয়ে  বাসা বরাে র 
জ  া  আেবদনস েহর ডাটােবজ তরী করেবন এবং া  
আেবদেনর িবপরীেত  আেবদনকারী এক  ািকং ন র পােবন। 
িবষয়  িনি ত করেত হেব। সংি  উপ পিরচালকগণ তা 
মিনটিরং করেবন। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
সংি  বরা  শাখা 

 

2.  বাসা বরাে র জ  া  
আেবদন 
তািলকা করণসহ 
বরাে র েয়াজনীয় 
কায প িত  

া  আেবদনস হ িন বিণত প িতেত তািলকা  কের বরা  
কিম র সভায় ধারাবািহকভােব আেলাচনা কের িস া  হীত 
হেবঃ 
(ক) িনিদ  বাসা/ ােটর িবপরীেত া  আেবদন; 
(খ) িনিদ  ভবেনর িবপরীেত া  আেবদন ; 
(গ) িনিদ  িণর িবপরীেত া  আেবদন; 
(ঘ) িনিদ  এলাকার িবপরীেত া  আেবদন; 
উি িখত প িত অ সরণ কের বাসা বরাে র কায ম হণ করা 
হেব। এে ে  কান আেবদনকারীেক বাসা বরা  দয়া না গেল 
িফরিত বাতা/এসএমএস পাঠােত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
(সকল বরা  শাখা) 

 

3.  েত ক বাসার 
ইউিনট না ার 
থাকেব। িব মান 
ইউিনট ন েরর 
পাশাপািশ অভ রীণ 
ন র বহার 

বাসার বতমান ইউিনট না ােরর পাশাপািশ এক  অভ রীণ 
না ার ব ত হেব। সরকাির আবাসন পিরদ র ভিব েত িনিমত 
ন ন ভবেনর িবষয়  পযােলাচনা কের না ািরং প িত িনধারণ 
করেব। 

সংি  এলাকার 
পিরদশকগণ/ িবষয়  
সংি  সহকারী 
পিরচালকগণ মিনটিরং 
করেবন।  

 

4.  সরকাির আবািসক 
ভবেনর ছিবসহ ত ািদ 
সরবরাহ  

পিরদশকরা েত ক ভবেনর ছিব, ভবন সং া ও ইউিনটসহ বরা  
াপেকর িব ািরত ত  সং হ কের সংি   সহকারী পিরচালক 

বরাবর দািখল করেব। 

সংি  এলাকার 
পিরদশকগণ  

 

5.  এলাকা িভি ক 
বাসা/বাড়ীর ত  
সরবরাহ 

পিরদশকগণ মাঠ পযােয় কমরত কমচারীেদর সম েয়   
এলাকায় অবি ত বাসা/বাড়ীর ত  সং হ বক সংি  সহকারী
পিরচালেকর িনকট দািখল করেব। সংি  সহকারী পিরচালক 

া  তে র সােথ বরা  রিজ ার এবং নিথ পরী া কের স কতা 
যাচাই করেবন। তে  কান গড়িমল পিরলি ত হেল 

েয়াজনেবােধ িনেজ সেরজিমেন তে র স কতা যাচাই করেবন। 
উ  জিরপ কা ম স ে র জ  েয়াজন হেল জিরপ পাশ ই  
করেত হেব। ত  পাওয়ার পর সংি  সহকারী পিরচালকগণ 
অনলাইেন আপেলাড কের তা সংি  উপ-পিরচালক বরাবর রণ 
করেবন এবং উপ-পিরচালক অিতির  পিরচালক বরাবর রণ 
করেবন। 

সংি  এলাকার 
পিরদশকগণ এবং 
সংি  সহকারী 
পিরচালকগণ  

 

6.  পিরদশকেদর অধীেন 
কমরত িনরাপ া 

হরী, পির তা কম  
ও অ া  
কমচারীেদর ত  
সংর ণ  

 পিরদশকগণ ক ২০-০২-২০২০ হেত ২৭-০২-২০২০ 
তািরেখর মে  তােদর অধীেন কমরত িনরাপ া হরী, 
পির তাকম  এবং অ া  কমচারীেদর ণাংগ ত ািদ (ছিব, 
মাবাইল ন র, ায়ী ও বতমান কানা) সরবরাহ কের সহকারী 

পিরচালক( শাসন) এর িনকট  দািখল করেত হেব।  

সংি  এলাকার 
পিরদশকগণ 

 



7.  সরকাির কেলািন 
এলাকায় অৈবধ াপনা 
িচি ত করণ। 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন সরকাির কেলািন 
এলাকায় গেড় ওঠা অৈবধ াপনা িচি ত কের সংি  
পিরদশকগণ িতেবদন দািখল করেব। িতেবদন াি র পর িবিধ 
অ যায়ী অৈবধ াপনা উে েদর েয়াজনীয় কায ম হণ করেত 
হেব। 

সংি  এলাকার 
পিরদশকগণ 

 

8.  সরকাির আবািসক 
এলাকার হালনাগাদ 
ত  সরবরােহর ােথ 
সংি  এলাকার 
ক াণ সিমিতর 
সভািতর সহেযািগতার 
হণ  

বাসা/বাড়ীর ত  হালনাগাদ করেণর উে ে  এ পিরদ েরর 
পিরদশকগেণর সহেযাগীতা করার জ  সকল আবাসন এলাকার 
ক াণ সিমিতর সভাপিতেক অ েরাধ করেত হেব। 

সংি  পিরদশক ও 
সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

9.  সরকাির বাসায় 
অন েমািদত 
বসবাসকারী এবং 
বাসা/বাড়ীর দখল হণ 
ও হ া েরর ত  
রিজ াের 

িলিপব করণ 

সরকাির বাসায় অন েমািদত বসবাসকারী এবং বাসা/বাড়ী হ া র 
ও দখল হেণর ত  রিজ াের িলিপব  করাসহ িতিনয়ত -

 শাখায় অবিহত করার জ  পিরদশকগণেক িনেদশনা দান 
করেত হেব। 

সংি  পিরদশক ও 
সংি  বরা  শাখার 
সহকারী পিরচালকগণ 

 

10.  সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (কমকতা 
ও কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৩ এর 
অ তা ও 
অসাম তা রীকরণ, 
িবিধমালা অ যায়ী 
কমকতা/কমচারীেদর 
জ তা ণয়নসহ এ 

দ েরর মােনা য়ন 
িবষেয় পািরশমালা 

ণয়েনর িনিমে  
কিম  গঠন 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৩ এর অ তা ও অসাম তা রীকরণ, 
কমকতা/কমচারীেদর জ াতা ণয়ন িবষেয় ইত: েব গ ত 
কিম  ক ক দািখল ত িতেবদন যাচাই-বাছাই বক িনেয়াগ 
িবিধমালা সংেশাধন এবং জ তা তািলকা ণয়নসহ 
কমকতা/কমচারীেদর ড পিরবতন ( েযাজ  ে ), ন ন 
পদ ি  এবং এ দ েরর মােনা য়েনর িবষেয় পািরশমালা 

ণয়েনর িনিমে  িনে া  কমকতা/কমচারীেদর সম েয় কিম  
গঠন করেত হেবঃ 
কিম র গঠনঃ 
১। জানব মাহা দ ফা ল ইসলাম, উপ-পিরচালক-আহবায়ক 
২। জনাব মা ল আলম, সহকারী পিরচালক-সদ  
৩।জনাব ল ল হাছান, সহকারী পিরচালক-সদ  সিচব 
৪। জনাব মা: সাম  উি ন, ধান সহকারী-সদ  
৫। জনাব মা: আলাল উি ন, িহসাব র ক-সদ  
৬। জনাব মা: শিফ ল ইসলাম, উ মান সহকারী-সদ  
৭। জনাব মা: আ র রিহম, স ট- া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর-সদ  
৮। জনাব মা: আ ল হা ান, কয়ােটকার-সদ  
৯। জনাব মা: দেলায়ার হােসন, সহকারী িহসাব র ক-সদ  
১০। জনাব িজ.এম বাবর আলী, অিফস সহকারী কাম-কি উটার-

া িরক-সদ  
১১। জনাব মা: ম  িময়া, অিফস সহায়ক-সদ  
কিম র কমপিরিধঃ 
ক) সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা/কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৩, এর অ তা ও অসাম তা রীকরণ;  
খ) কমকতা/কমচারীেদর জ তা তািলকা ণয়ন; 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 



গ) কমকতা/কমচারীেদর ড পিরবতন ( েযাজ  ে ) 
ঘ) ন ন পদ ি  এবং এ দ েরর মােনা য়ন। 
গ ত কিম  আগামী-২৭-০২-২০২০ তািরেখর মে  পিরচালক 
মেহাদয় বরাবর এক  য়ংস ণ িতেবদন দািখল করেবন। 

11.  বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা, ১৯৮২ 
সংেশাধন/সং ার 
িবষেয় কিম  গঠন 

বাবাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ েগাপেযাগী করার ােথ 
েযাজ  ে  উ  িবিধমালা সংেশাধন/সং ার করার িনিমে  

িনে া  কমকতােদর সম েয় কিম  গঠন করেত হেবঃ 
১। জনাব মা: শাহীন হােসন 
 অিতির  পিরচালক- আহবায়ক 
২। জনাব রােশদ আহাে দ সাদী 
 উপ-পিরচালক- সদ  
৩। জনাব রউি ন আহে দ,  
 সহকারী পিরচালক- সদ  সিচব 
কিম র কমপিরিধঃ 
কিম  চিলত বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ পরী া-
নীির া বক পযােলাচনাে  ততম সমেয়র মে  এক  

য়ংস ণ িতেবদন পিরচালক বরাবর দািখল করেবন। 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

12.  না-দািব প  ওেয়ব 
সাইেট দশন ও 
দিনক রিজ াের 

সংর ণ 

সরকাির বাসা/বািড়র িবপরীেত জারী ত না-দািব সনদপ  এ 
পিরদ েরর ওেয়বসাইেট দশন করেত হেব এবং না-দািব 
সনদপ  দিনক িভি েত রিজ াের িলিপব  করেত হেব।  

সহকারী পিরচালক 
সকল ভাড়া আদায় শাখা 
ও শাসন শাখা 

 

13.  সরকাির আবাসন 
এলাকা েলােক িবিভ  
উপ-অ েল 
িবভ করণ 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন িবিভ  আবাসন 
এলাকােক ১৪  অ েল িবভ  কের ১৩ জন পিরদশকেক উ  
অ ল েলার দািয়  দান করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

14.  সকল আেবদন 
অনলাইেন তািলকা  
করণ 

০৬/০২/২০২০ তািরখ হেত এ পিরদ েরর া  / হীত সকল 
আেবদন অনলাইেন আপেলাড করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
(সকল শাখা) 

 

15.  সকল অিতির  
পিরচালেকর মা েম 
উপ াপন  

এ পিরদ েরর আওতাধীন সকল শাখা হেত িরত নিথ অিতির  
পিরচালেকর মা েম উপ াপন করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 

16.  ততম সমেয়র মে  
না-দািবর আেবদন 
িন ি করণ 

এ পিরদ েরর আওতাধীন বাসা/বাড়ীর িবপরীেত া  না-দািব 
সনদ পে র আেবদন এবং সরকাির বাসায় না করার িবষেয় া  
না-দািব সনদ পে র আেবদন ০৪(চার) িদেনর মে  িন ি  
করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
সকল ভাড়া আদায় শাখা 
ও শাসন শাখা 

 

17.  মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার েব 
চািহদা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ত ািদ 
শাসন শাখায় রণ। 

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল ১০.০০ ঘ কায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  কান না শ জারী করা হেব না, 
তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না হেল তা পে র মা েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর তীয় স ােহর হ িতবােরর মে  সম য় 
সভার কাযপে  অ ি  এবং ম ণালেয় িরত  িবিভ  

িতেবদন সং া  ত ািদ শাসন শাখায় রণ িনি ত করেত 
হেব।  

সকল শাখা  

18.  েত ক শাখার 
কমকতা ক ক িনজ 

সহকারী পিরচালক জনাব রউি ন আহেমদ, জনাব মা ল 
আলম এবং জনাব মা: ৎফর রহমান শাখা পিরদশন িতেবদন 
দািখল করায় তােদরেক ধ বাদ াপন করা হয়। অিতির  

অিতির  পিরচালক, 
উপ-পিরচালক ও 

 



িনজ শাখা পিরদশন 
কের িতেবদন রণ। 

পিরচালক িত ০২ মােস একবার, উপ-পিরচালকগণ িতমােস 
একবার এবং সহকারী পিরচালকগণ িতমােস একবার সিচবালয় 
িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী তােদর িনজ িনজ শাখা পিরদশন কের 

িতেবদন দািখল করেবন।  

সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

19.  বাসা/বািড়র ত  
সং হ বক ডাটােবইজ 

ত করণ। 

এ পিরদ েরর আওতাধীন সকল বাসার ডাটােবইজ তরী করেত 
হেব। পরবত েত এিবিস িণর বাসার ডাটােবইজ তরী করেত 
হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 

20.  অিডট আপি  
সং া ।              

অিডট আপি স হ ত সমেয়র মে  িন ি র ােথ সকল অিডট 
আপি র জবাব সং হ করেত হেব। আগামী মােসর সম য় সভার 

েব অথাৎ ২৩-০৩-২০২০ তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ কার মে  
অিডট শাখার দািয় া  কমকতাগণ অিডট আপি স েহর িবষেয় 
পিরচালক মেহাদেয়র সােথ আেলাচনা করেবন।  

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

 

21.  এ পিরদ েরর রাতন 
নিথ এবং রিজ ার 
িবন করণসহ নিথ 

িণ িব াস 
সং া ।       

পরবত  সম য় সভার েবই সিচবালয় িনেদশমালা,২০১৪ অ যায়ী 
েত ক শাখার নিথর িণিব াস কের, কান িণর নিথ কত  

তার তািলকা পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব। অিতির  
পিরচালেকর ন ে  ই জন উপ পিরচালক (উপ পিরচালক-১ 
জনাব মাহা দ িজ র রহমান এবং উপ পিরচালক-৩ জনাব 
আওলাদ হােসন আহােমদ) এবং ই জন সহকারী পিরচালক 
(জনাব রউি ন আহে দ এবং জনাব মা: ৎ র রহমান) এর 
সম েয় মিনটিরং ম গঠন করেত হেব। মিনটিরং ম শাখার 
নিথর িণ িব ােস সহায়তা এবং পরামশ দান করেব।  

সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 

22.  সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (েগেজেটড 
ও নন গেজেটড) 
কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা’ 
২০১৩ সংেশাধন 

সে । 

এতদিবষেয় গ ত কিম র িতেবদন াি র পর পািরশ 
অ যায়ী পরবত  কায ম হণ করেত হেব।  

শাসন শাখা  

23.  িবিভ  আদালেত  
হওয়া মামলা িন ি  
সং া । 

সরকাির বাসা/বািড় িবপরীেত িবিভ  আদালেত  হওয়া মামলা 
স হ ত িন ি র ােথ মামলার নানীর তািরখ িনধারেণর 

েবই তদারকী িনি ত করেত হেব। এ িবষেয় এ পিরদ েরর 
তািলকা  বসরকাির ােনল আইনজীবীর সােথ িনয়িমত 
যাগােযাগ র া করেত হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(মামলা িবষয়ক শাখা) 

 

24.  এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলার ত  

দান। 

অ  পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর িব ে   হওয়া িবভাগীয় 
মামলাস হ িবিধ মাতােবক ত িন ি র কায ম হণ করেত 
হেব।  

সহকারী পিরচালক ও 
ধান সহকারী 

( শাসন) 

 

25.  িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন          
                         

এ িবষেয় গ ত কিম র িতেবদন াি র পর পািরশ অ যায়ী 
পরবত  কায ম হণ করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

26.  অনলাইন প িতেত 
বাসা/বািড় বরা  করণ 

য সকল বাসা/বািড় অনলাইন প িতেত বরা  দান করা হেব 
স িলর হাডকিপ ম ী মেহাদয় বরাবর উপ াপন করেত হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 



27.  অেটামেশন ( য়ংি য়) 
প িতেত বাসা/বািড় 
বরা ।  

গণ ত িবভাগ থেক হ া িরত ন ন বাসা/বািড় অেটামেশন 
( য়ংি য়) প ািতেত বরাে র ব া হণ করেত হেব। এ 
সং া  সফটওয় ার আেরা বহার উপেযাগী করার েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত হেব।  

শাসন শাখা  

28.  উে দেযা  
বাসা/বাড়ির ত  

দান             

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

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) এবং 

শাসন শাখা 

 

29.  কম েল যথাসমেয় 
আগমন ও ান।     

এ পিরদ েরর সকল কমকতা/কমচারীেক সকাল ৯.০০ ঘ কার 
মে  কম েল আগমন এবং িবেকল ৫.০০ ঘ কায় কম ল ত াগ 
করেত হেব। ৯.৩০ ঘ কার মে  িডিজটাল হািজরা মিশেন কান 
কমচারীর উপি িত মাণ পাওয়া না গেল িতিন কম েল িবল  
উপি ত হেয়েছন এবং িডিজটাল হািজরা মিশেন ােনর মাণ 
পাওয়া না গেল বলা ১২.০০ ঘ কার সময় িতিন কম ল ত াগ 
কেরেছন বেল গ  করা হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 

30.  এ পিরদ েরর া ন 
বা চ  মর ম হলাল 
সরকার এর 
আ েতািষক, পনশন 
ও অ া  আিথক 

িবধািদ দান। 

মর ম হলাল সরকার এর পনশন কইস ত িন ি র ােথ এ 
পিরদ েরর ২৭-৫-২০২০ তািরেখর 
২৫.৪৩.০০০০.০১৬.১৩.০০১.২০.২৫৮ নং ারেক মর ম হলাল 
সরকার, বা চ  এর রেখ যাওয়া ওয়ািরশগণ মািসক পনশন, 

া  া  এবং তার ভিব  তহিবেল জমা ত অথ িক হাের 
পােবন স িবষেয় মতামত চেয় শাসিনক ম ণালেয়র মা েম 
অথ ম ণালয়, অথ িবভােগ িরত পে র িবষেয় ি গতভােব 
যাগােযাগ কের িবষয়  ত িন ি র ব া করেত হেব।  

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

31.  মর ম চান িময়া, 
া ন হডগাড এর 

পনশন কইস 
িন ি করণ। 

মর ম চান িময়া, া ন হডগাড  এর 
ওয়ািরশ/ওয়ািরশগেণর  পনশন কইস ত িন ি র েয়াজনীয় 
কায ম হেণর িবষেয় িস া  হীত হয়।  

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

32.  বরা ত সকল বাসা 
সফটওয় াের অ  
করেত হেব।   

এ পিরদ েরর বরা  কিম র িস া  অ যায়ী ইেতামে  য সকল 
বাসা বরা  দান হেয়েছ তা সফটওয় াের অ ি র িবষেয় 
িস া  হীত হয়।  

উপ-পিরচালক/সহকারী 
পিরচালক (সকল বরা  
শাখা) 

 

33.  অিতির  
পিরচালক/উপ-
পিরচালক এবং অ া  
পেদ পেদা িত। 

অিতির  পিরচালক, উপ-পিরচালক এবং অ া  সকল  পেদ 
পেদা িতর িবষেয় ত েয়াজনীয় কায ম হেণর িস া  হীত 
হয়। 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

34.   বাসা বরাে র আেবদন ফরম আ িনকায়নসহ না-দািব সনদ প  
দােনর ে  য সকল ত  েয়াজন তা উ  ফরেম অ  

করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

বরা /ভাড়া আদায় 
শাখা 

 

35.   সরকাির বাসা বািড়র বরা া  কমকতা/কমচারীেদর অ েল 
বাসায় বসবােসর জ  ধানম ীর কাযালয়সহ অ া  আইনা গ 
ও িবেশষ িনেদশনার ে  দ  সমেয়র িবষয়  সফটওয় াের 
অ  করেত হেব। 

আইিস  শাখা  

36.   সরকাির বাসা বরাে র আেবদেনর সােথ েত ক আেবদনকারীেক 
লাই মােসর উে ািলত বতেনর ibas কিপ দািখল করেত হেব। 

চািহদা অ যায়ী অ া  সকল ত ািদ দান না করেল বরা  প  
ই  করা যােব না।  

সকল বরা  শাখা  



37.   গইিত েব সংি  পিরদশকগণ ক ক সং হীত বাসা বািড়র 
ত ািদ নঃযাচাইকরেণর ােথ সংি   বরা  াপকেদর 
যাবতীয় ত  সংবিলত ফরম সকল পিরদশেকর িনকট সরবরাহ 
করেত হেব। সংি  সহকারী পিরচালকগণ া  ত ািদ আপেডট 
করেবন। হালনাগাদ ত ত ািদ আগামী ১৫-০৮-২০২০ তািরেখর 
মে  পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব। সামি ক কায ম 
সংি  উপ-পিরচালকগণ তদারিক করেবন এবং এ সং া  
হালনাগাদ ত ািদ  িতিদন পিরচালক মেহাদয়েক টিলেফােন 
অবিহত করেবন। 

উপ-পিরচালক/ সহকারী 
পিরচালক (সকল বরা  
শাখা) 

 

38.   সং হীত ত ািদর সফটকিপ আপেডট করার পর তা রিজ াের 
অ  কের সংি  কমচারীর া র ও িসল দান করেত হেব। 

েত েক িনজ িনজ দািয়ে  িসল সংর ণ করেবন। 

সকল বরা  শাখা  

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

শাসন শাখা  

40.  মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার েব 
চািহদা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ত ািদ 
শাসন শাখায় 
রণ।              

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল ১০.০০ ঘ কায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  কান না শ জারী করা হেব না, 
তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না হেল তা পে র মা েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর তীয় স ােহর হ িতবােরর মে  সম য় 
সভার কাযপে  অ ি  এবং ম ণালেয় িরত  িবিভ  

িতেবদন সং া  ত ািদ শাসন শাখায় রণ িনি ত করেত 
হেব।  

সকল শাখা  

41.  েত ক শাখার 
কমকতা ক ক িনজ 
িনজ শাখা পিরদশন 
কের িতেবদন রণ।  

অিতির  পিরচালক িত ০২ মােস একবার, উপ-পিরচালকগণ 
িতমােস একবার এবং সহকারী পিরচালকগণ িতমােস একবার 

সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী তােদর িনজ িনজ শাখা 
পিরদশন কের িতেবদন দািখল করেবন।  

অিতির  পিরচালক, 
উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 

42.  বাসা/বািড়র ত  
সং হ বক ডাটােবজ 

তকরণ। 

এ পিরদ েরর আওতাধীন সকল বাসার িবপরীেত এ পয  সমা  
ডাটােবজ সে াষজনক। তেব অবিশ  ডাটােবজ আগামী ১০(দশ) 
িদেনর মে  সমা  করেত হেব। পরবত েত এিবিস িণর বাসার 
ডাটােবজ তরী করেত হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 

43.  অিডট আপি  
সং া ।              

মাট অিডট আপি র সং া, এ যাবত িন ি ত অিডট আপি র 
সং া, অিন  অিডট আপি র সং া এবং ব মােস 
িন ি ত অিডট আপি র সং া উে  বক িব ািরত ত ািদ 
আগামী সম য় সভায় উপ াপন করেত হেব। িবেশষ কের শাসন 
শাখার আিথক িবষেয় উ ািপত অিডট আপি  ত ১০০% 
িন ি র ব া হণ করেত হেব।   

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

 

44.  অ  পিরদ েরর 
রাতন নিথ এবং 

রিজ ার 
িবন করণসহ নিথ 

িণ িব াস 
সং া ।       

সিচবালয় িনেদশমালা,২০১৪ অ যায়ী েত ক শাখায় রি ত 
নিথর িণিব াস অ াহত রাখেত হেব। এ িবষেয় গ ত কিম  
িবষয়  তদারিক করেবন।  

এ িবষেয় গ ত কিম   

45.  সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (েগেজেটড 
ও নন গেজেটড) 

এ িবষেয় গ ত কিম র িতেবদন াি র পর পািরশ অ যায়ী 
পরবত  কায ম হণ করেত হেব।  

শাসন শাখা  



কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা’ 
২০১৩ সংেশাধন 

সে । 
46.  িবিভ  আদালেত  

হওয়া মামলা িন ি  
সং া । 

সরকাির বাসা/বািড় িবপরীেত িবিভ  আদালেত  হওয়া মামলা 
স হ ত িন ি র ােথ মামলা েলার িণিব াস করেত হেব। 
এে ে  সরকাির বাসা/বাড়ীর িবপরীেত  হওয়া মামলা েলার 
মে  কান কান মামলা আবাসন পিরদ েরর এখিতয়ারাধীন এবং 
কান কান মামলা শাসিনক ম ণালেয়র আওতাধীন তা িচি ত 

করেত হেব এবং স অ যায়ী পরবত  পদে প হণ করেত হেব। 
তাছাড়া এ পিরদ েরর তািলকা  বসরকারী ােনল 
আইনজীিবেদর িনেয় পিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  িতমােস 
এক  কের সভার আেয়াজন করেত হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(মামলা িবষয়ক শাখা) 

 

47.  এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলার ত  

দান। 

 এ পিরদ র-এর কমকতা/কমচারীেদর িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলাস হ িবিধ মাতােবক ত িন ি র কায ম হণ 
করেত হেব।  

সহকারী 
পিরচালক ( শাসন) 

 

48.  িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন          
                         

 এ িবষেয় যাচাই-বাছাই বক ইিত েব হীত কায মসহ 
িব ািরত ত ািদ আগামী ০৬-৯-২০২০ তািরখ সকাল ৯.০০ 
ঘ কায় পাওয়ারপেয়  েজে শন-এর মা েম  উপ াপন 
করেত হেব।  

জনাব মা ল আলম, 
সহকারী পিরচালক  

 

49.  য়ংি য় 
িনবাচন  প িতেত 
বাসা/বািড় বরা  করণ 

য সকল বাসা/বািড় য়ংি য় িনবাচন প িতেত বরা  দান করা 
হেব গিলর হাডকিপ ম ী মেহাদয় বরাবর উপ াপন করেত 
হেব।    

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 

50.  উে দেযা  
বাসা/বাড়ির ত  

দান             

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

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) এবং 

শাসন শাখা 

 

51.  
কাযপে  য়ংস  
ত  দান। 

সম য় সভার জ  ত ত কাযপ   য়ংস  ও ত ব ল 
হেত  হেব। তাছাড়া ববত  সভার  িস া েলার 
বা বায়ন  অ গিত িতেবদন আলাদা শীেট উে খ করেত হেব।  

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

52.  মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার েব 
চািহদা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ত ািদ 
শাসন শাখায় 
রণ।              

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল ১০.০০ ঘ কায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  কান না শ জারী করা হেব না, 
তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না হেল তা পে র মা েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর তীয় স ােহর হ িতবােরর মে  সম য় 
সভার কাযপে  অ ি  এবং ম ণালেয় িরত  িবিভ  

িতেবদন সং া  ত ািদ শাসন শাখায় রণ িনি ত করেত 
হেব।  

সকল শাখা  

53.  িত  শাখার কমকতা 
ক ক িনজ িনজ শাখা 
পিরদশন কের 

িতেবদন রণ।  

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। দািখল ত িতেবদেন গতা গিতক 
মতামত/ পািরশ দান না কের কাযকর এবং  মতামত 

দান করেত হেব। 

অিতির  পিরচালক, 
উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 



54.  বাসা/বািড়র ত  
সং হ কের ডাটােবইজ 

ত করণ। 

পিরদ েরর আওতাধীন সকল বাসার িবপরীেত এ পয  সমা  
ডাটােবইজ মাটা  সে াষজনক। তেব য সকল বাসার ত  
ফরম পাওয়া যায়িন, স েলা ি  কের পে র মা েম সংি  
বরা  াপেকর িনকট রণ করেত হেব এবং া  ত  আগামী 
১৫-১০-২০২০ তািরেখর মে  আপেডট করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 

55.  অিডট আপি  
সং া ।   

য সকল শাখা হেত এখেনা অিডট আপি র জবাব পাওয়া যায়িন, 
ঐ সকল শাখা হেত ডশীট জবাব ত কের আগামী ১৫-১০-
২০২০ তািরেখর মে  অিডট িবষয়ক শাখায় রণ করেত হেব। 
চলমান কায ম সংি  সহকারী পিরচালক মিনটর করেবন।  

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

 

56.  অ  পিরদ েরর 
রাতন নিথ এবং 

রিজ ার 
িবন করণসহ নিথ 

িণ িব াস 
সং া ।              

সিচবালয় িনেদশমালা,২০১৪ অ যায়ী েত ক শাখায় রি ত 
নিথর িণিব াস অ াহত রাখেত হেব। এ িবষেয় গ ত কিম  
িবষয়  তদারিক করেবন।  

সংি  শাখার সহকারী 
পিরচালক ও এ িবষেয় 
গ ত কিম  

 

57.  সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (েগেজেটড 
ও নন গেজেটড) 
কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ 
িবিধমালা’ ২০১৩ 
সংেশাধন সে । 

এ িবষেয় সংি েদর মতামত হেণর পর িব ািরত পযােলাচনাে  
পরবত  কায ম হণ করেত হেব।  

অিতির  পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

 

58.  িবিভ  আদালেত  
হওয়া মামলা িন ি  
সং া । 

সরকাির বাসা/বািড়র িবপরীেত িবিভ  আদালেত  হওয়া 
মামলা স হ ত িন ি র ােথ মামলা েলার িণিব াস করেত 
হেব। এে ে  সরকাির বাসা/বাড়ীর িবপরীেত  হওয়া 
মামলা েলার মে  কান কান মামলা আবাসন পিরদ েরর 
এখিতয়ারাধীন এবং কান কান মামলা শাসিনক ম ণালেয়র 
আওতাধীন তা িচি ত করেত হেব এবং স অ যায়ী পরবত
পদে প হণ করেত হেব। তাছাড়া এ পিরদ েরর তািলকা  
বসরকাির ােনল আইনজীিবেদর িনেয় পিরচালেকর সভাপিতে  
িতমােস এক  কের সভার আেয়াজন করেত হেব। সরকার পে  

রায় হওয়া মামলার সা ফাইড কিপ উে ালনসহ দাকােনর িবষেয় 
 হওয়া ন ন মামলার িবষেয় উভয় পে র সােথ ফল  

আেলাচনার মা েম ত মামলা িন ি র কায ম হণ করেত 
হেব।  

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(মামলা িবষয়ক শাখা) 

 

59.  এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলার ত  

দান। 

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

সহকারী 
পিরচালক ( শাসন) 

 

60.  িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন     
                         

ইতঃ েব ময়মনিসংহ অ লসহ মাট ০৬ (ছয়)  অ েলর জলা 
শাসক ও িনবাহী েকৗশলী বরাবর প  রণ করা হয়। এক  

কমপিরক না ণয়ন কের ত  সং েহর কায ম উপ-
পিরচালকগণেক ভাগ কের দয়া হেয়িছল। িক  কান ত  
সং হীত না হওয়ায় পিরচালক সভায় অসে াষ কাশ কেরন। 

উপ-পিরচালক (সকল)   



আগামী ১৫-১০-২০২০ তািরেখর মে  ত ািদ সং হ কের 
পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব।  

61.  উে দেযা  
বাসা/বািড়র ত  

দান       

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

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) এবং 

শাসন শাখা 

 

62.  কম েল যথাসমেয় 
আগমন ও ান।    

পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর যথাসমেয় কম েল আগমন ও 
ােনর িবষয়  িনি ত করার ােথ িতিদন সকাল ৯.৩০ 

ঘ কায় িডিজটাল হািজরা ি  আউট কের অিতির  
পিরচালেকর িনকট উপ াপন করেত হেব। অিতির  পিরচালক 

িত স ােহ এ িবষেয় এক  িতেবদন পিরচালক বরাবর 
উপ াপন করেবন।  

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

 

63.  য়ংি য় প িতেত 
আেবদন দািখল 
সং া  অিফস আেদশ 
জারী। 

িড-২ িণ, িড-১ িণ, অ ায়ী িণ, ই িণ এবং সমে িণর 
পিরত  বাসা/বািড় বরা  সং া  সকল আেবদন য়ংি য় 
প িতেত www.bashaonline.com ওেয়বসাইট 

বহার কের করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

  

64.  িবিবধ আেবদন দািখল 
সং া  

পিরদ েরর িবেশষািয়ত 
সফটওয় ার www.bashaonline.com বহার কের 
সকল কার আেবদন হেণর ব া করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
(আই,িস, , শাখা) 

  

65.  পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীগেণর 

ে  য়ংি য় 
প িতেত বাসা/বািড় 
বরা  দান। 

পিরদ েরর কমকতা/কমচারীগণেক য়ংি য় প িতেত 
বাসা/বািড় বরা  দােনর ে  অ ািধকার দান করা হেব। তেব 
এর ফেল পিরদ েরর মিহলা কমকতা/কমচারীগেণর 

ে  Bangladesh Allocation Rules, 1982-
এর Rule 7(3)-এ বিণত িবধা  হেব না। 

বরা  শাখা 
(সকল)/আই,িস, , 
শাখা 

  

66.  পার িরক বদলী 
বরা  দান 

পার িরক বদলী বরাে র ে  Bangladesh 
Allocation Rules, 1982-এর Rule 13 অ সরেণ 

া য়ািল বরা  দান করা যােব।  

বরা  শাখা (সকল)   

67.  এ/িব/িস িণর বাসার 
কাটা সংর ণ 

পিরদ েরর কমচারীগেণর জ  এ/িব/িস িণর বাসার কাটা 
সংর ণ করেত হেব। 

এ,িব,িস, বরা  
শাখা/ শাসন শাখা 

  

68.  আেবদন িন করণ 
সং া । 

বাসা বরা  দান স ব না হেল পে র মা েম আেবদনকারীেক 
অবিহত কের ইতঃ েব হীত বরা  সং া  আেবদনস হ 
পযায় েম িন  করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
(সকল বরা  শাখা) 

 

69.  নিথ উপ াপন সং া । নিথ সং া  সকল কায ম ই-নিথ ব াপনায় স  করেত 
হেব। এে ে  নিথ উপ াপনকারীগেণর কায ম ায়ন করা 
হেব। ায়ন ি য়ায় শাখায় কমরত াথিমক উপ াপনকারী 
হেত  কের অিতির  পিরচালক পয  কমচারী/কমকতা 
অ  থাকেবন। 

পিরদ েরর সকল ইনিথ 
বহারকারী 

িবষয়  
সহকারী 
পিরচালক 
(আই,িস, ,
) ত াবধান 
করেবন। 

70.  িবিবধ 
সম া/ িতব কতা 
িনরসন। 

সকল কমকতা দািয় পালনকােল উ ুত সম া/ িতব কতাস হ 
তািলকা আকাের শাসন শাখায় জমা িদেবন। 

সকল কমকতা/কমচারী সকল উপ-
পিরচালক/
সহকারী 
পিরচালক 
তািলকা 
তির কের 
শাসন 



শাখায় জমা 
িদেবন। 

71.  পিরদ েরর স েদর 
তািলকাকরণ 

পিরদ েরর আওতাধীন সকল স েদর (জিম, বাসা/বািড়/ াট, 
দাকান ইত ািদ) তািলকা করেত হেব। 

শাসন শাখা েয়াজেন 
অ া  
শাখা হেত 
ত  সং হ 
কের স দ 
িববরণী 
হালনাগাদ 
করেবন। 

72.  রিজ ার ব াপনা। পিরদ েরর সকল ধরেণর রিজ ার তািলকাব  কের লােকশন 
ািপং করেত হেব। 

সকল শাখা শাসন 
শাখা সকল 
ত  
সি েবশ 
কের 
পিরচালেক
র িনকট 
উপ াপন 
করেব। 

73.  এ,িস,আর, ব াপনা। এ,িস,আর, স কভােব সংর ণ করার লে  এক  ডাটােবজ 
তির করেত হেব। 

এ,িস,আর, 
র ণােব েণর 
দািয় া  
কমকতা/কমচারী 

শাসন 
শাখা/আই্ 
িস, , 
শাখার 
সহায়তায় 
কায ম 
স  
করেত হেব।

74.  সািভস ক 
যাচাইকরণ। 

পিরদ েরর সকল কমচারীর সািভস ক যথাযথভােব সংর ণ 
করেত হেব। েত ক কমচারীর ি গত নিথেত রি ত সািভস 
ক স কভােব সংর ণ এবং হালনাগাদ িনি ত করেণ মা েয় 

সকল কমচারীর সািভস ক যাচাই কের পিরচালক বরাবর 
িতেবদন দািখল করেত হেব। 

শাসন শাখা উপ-
পিরচালক 
( শাসন) 
এবং 
সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন) 
ত াবধান 
করেবন। 

75.  কমচারীগেণর 
াকিল  তির। 

য সকল কমচারী অভ াসগতভােব আইন/িবিধ লংঘন কের থােক 
তােদর তািলকা তির কের অত  গাপনীয়ভােব সংর ণ করেত 
হেব এবং পিরচালেকর িনকট উপ াপন করেত হেব। 

শাসন শাখা উপ-
পিরচালক 
( শাসন) 
এবং 
সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন) 
ত াবধান 
করেবন। 



76.  মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার েব 
চািহদা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ত ািদ 
শাসন শাখায় 
রণ।              

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল ১০.০০ ঘ কায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  কান না শ জারী করা হেব না, 
তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না হেল তা পে র মা েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর তীয় স ােহর হ িতবােরর মে  সম য় 
সভার কাযপে  অ ি  এবং ম ণালেয় িরত  িবিভ  

িতেবদন সং া  ত ািদ শাসন শাখায় রণ িনি ত করেত 
হেব।  

সকল শাখা  

77.  িত  শাখার কমকতা 
ক ক িনজ িনজ শাখা 
পিরদশন কের 

িতেবদন রণ।  

জনাব রােশদ আহাে দ সাদী, উপ-পিরচালক, জনাব মা ল 
আলম, সহকারী পিরচালক এবং জনাব আ আরা খা ন, সহকারী 
পিরচালক শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল কেরেছন। য সকল 
কমকতা শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল কেরনিন তােদরেক 
সিচবালেয়র িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী শাখা পিরদশন 

িতেবদন দািখল করেত হেব। দািখল ত িতেবদেন গতা গিতক 
মতামত/ পািরশ দান না কের কাযকর এবং  মতামত 

দান করেত হেব। একইসােথ েবর পিরদশন িতেবদেনর 
পািরশস হ ফেলা-আপ করেত হেব। 

অিতির  পিরচালক, 
উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 

78.  বাসা/বািড়র ত  
সং হ কের ডাটােবইজ 

ত করণ। 

পিরদ েরর আওতাধীন সকল বাসার িবপরীেত এ পয  সমা  
ডাটােবইজ মাটা  সে াষজনক। তেব য সকল বাসার ত  
ফরম পাওয়া যায়িন, স েলা ি  কের পে র মা েম সংি  
বরা  াপেকর িনকট রণ করেত হেব এবং া  ত  আগামী 
১৫-১১-২০২০ তািরেখর মে  আপেডট করেত হেব। 
এছাড়া, িব মান ত ািদ আকাইভ কের বরা ত বাসা/বািড়র 
ত ািদ তাৎ িণকভােব হালনাগাদ করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) 

 

79.  অিডট আপি  
সং া ।   

 অিডট আপি র িবষেয় িনধািরত সময় সীমার মে  যথাযথ 
কায ম হণ না করায় পিরচালক মেহাদয় অসে াষ কাশ 
কেরন। য সকল শাখা হেত ১৫-১০-২০২০ তািরেখর মে  অিডট 
আপি র জবাব পাওয়া যায়িন, স সকল শাখােক এ িবষেয় কারণ 
দশােত হেব। অিন  অিডট আপি র িবষেয় িতেবদনসহ ২৯-
১০-২০২০ তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ কায় পিরচালক মেহাদেয়র 
সােথ বঠক করেত হেব।  

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

 

80.  অ  পিরদ েরর 
রাতন নিথ এবং 

রিজ ার 
িবন করণসহ নিথ 

িণ িব াস সং া । 

সিচবালয় িনেদশমালা,২০১৪ অ যায়ী েত ক শাখায় রি ত 
নিথর িণিব াস অ াহত রাখেত হেব। এ িবষেয় গ ত কিম  
িবষয়  তদারিক করেব।

রাতন নিথ িবন করেণর িবষেয় কায ম ত স  করেত হেব।

সহকারী পিরচালক 
(সকল) এবং এ িবষেয় 
গ ত কিম  

 

81.  সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (েগেজেটড 
ও নন গেজেটড) 
কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা’ 
২০১৩ সংেশাধন 

সে । 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর পেদা িতর 
ােথ এ পিরদ েরর কমকতা/কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩-

এর অসাম তা র কের আংিশক সংেশাধেনর িনিমে  অিত ত 
পািরশ সংবিলত িতেবদন দািখেলর িনেদশনা দান করা হয়। 

এ িবষেয় গ ত কিম   

82.  িবিভ  আদালেত  
হওয়া মামলা িন ি  
সং া । 

মামলার ত  মামলা িবষয়ক শাখায় রেণর জ  িবিভ  শাখা 
ক প  িদেত হেব। তাছাড়া সরকাির বাসা/বািড়র িবপরীেত িবিভ  

আদালেত  হওয়া মামলা স হ ত িন ি র ােথ 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(মামলা িবষয়ক শাখা) 

 



মামলা েলার িণিব াস করেত হেব। এে ে  সরকাির 
বাসা/বাড়ীর িবপরীেত  হওয়া মামলা েলার মে  কান কান 
মামলা আবাসন পিরদ েরর এখিতয়ারাধীন এবং কান কান 
মামলা শাসিনক ম ণালেয়র আওতাধীন তা িচি ত করেত হেব 
এবং স অ যায়ী পরবত  পদে প হণ করেত হেব। তাছাড়া এ 
পিরদ েরর তািলকা  বসরকাির ােনল আইনজীিবেদর িনেয়
পিরচালেকর সভাপিতে  িতমােস এক  কের সভার আেয়াজন 
করেত হেব। সরকার পে  রায় হওয়া মামলার সা ফাইড কিপ 
উে ালনসহ দাকােনর িবষেয়  হওয়া ন ন মামলার িবষেয় 
উভয় পে র সােথ ফল  আেলাচনার মা েম ত মামলা 
িন ি র কায ম হণ করেত হেব।  

83.  এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলার ত  

দান। 

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

সহকারী 
পিরচালক ( শাসন) 

 

84.  িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন     
                         

ইতঃ েব ময়মনিসংহ অ লসহ মাট ০৬ (ছয়)  অ েলর জলা 
শাসক ও িনবাহী েকৗশলী বরাবর প  রণ করা হয়। এক  

কমপিরক না ণয়ন কের ত  সং েহর কায ম উপ-
পিরচালকগণেক ভাগ কের দয়া হেয়িছল। এর মে  বিরশাল ও 
ময়মনিস  অ েলর ত  পাওয়া িগেয়েছ। সংি  দািয় া  
কমকতা ক ক অবিশ  ত ািদ (রাজশাহী, রং র ও িসেলট 
অ ল) আগামী সম য় সভার েবই সং হ কের পিরচালক বরাবর 
উপ াপন করেত হেব।  

উপ-পিরচালক (সকল)   

85.  য়ংি য় প িতেত 
বাসা/বািড় বরা  দান 

য়ংি য় প িতেত বাসা/বািড় বরা  দােনর লে  িনয়িমত 
ডাটােবজ হালনাগাদ করেত হেব এবং বরা েযা  বাসা এ 
প িতেত বরা  দােনর জ  িনয়িমত না শ জারী করেত হেব।

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল বরা  শাখা) 

 

86.  উে দেযা  
বাসা/বািড়র ত  

দান       

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

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(বরা  শাখা) এবং 

শাসন শাখা 

 

87.  নিথ উপ াপন সং া । নিথ সং া  সকল কায ম ই-নিথ ব াপনায় স  করেত 
হেব। এে ে  নিথ উপ াপনকারীগেণর কায ম ায়ন করা 
হেব। ায়ন ি য়ায় শাখায় কমরত াথিমক উপ াপনকারী 
হেত  কের অিতির  পিরচালক পয  কমচারী/কমকতা 
অ  থাকেবন। এ সং া  িতেবদন অে াবর, ২০২০ এবং 
নেভ র, ২০২০ মােসর িতেবদন শাখাস েহ কমরত ই-নিথ 

বহারকারীগণেক অবিহত করেত হেব। 

সকল শাখা  

88.  অিফস ান শাখার 
সবা দান ি য়া 

ি করণ 

িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত িস া স হ হীত হয়ঃ
১। সংি  িবিধ-িবধােনর আেলােক নিথ উপ াপন করেত হেব।
২। ন নভােব বসরকাির বািড় ভাড়ার আেবদন শাসিনক 
ম ণালেয়র মা েম অ ায়ন করেত হেব।
৩। অিফস ােনর ছাড়প  নবায়েনর ে  েব দ  ছাড়প  
অ যায়ী নবায়ন করেত হেব। এে ে  আেবদন ন ন কের 

শাসিনক ম ণালয় হেত অ ায়েনর েয়াজন নই।

উপ-পিরচালক (সকল)  



৪। অিফস ান শাখায় আেবদন াি র ০৪ (চার) কাযিদবেসর 
মে  িন ি  করেত হেব।
উে , সকল আেবদন িন ি র ে  উপ-পিরচালক দািয় া  
হেবন। 

89.  পিরদ েরর স েদর 
তািলকাকরণ 

পিরদ েরর স েদর তািলকা পরবত  সম য় সভার েবই 
পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব। 

সকল শাখা  

90.  রিজ ার ব াপনা পিরদ েরর যাবতীয় রিজ ােরর তািলকা (েলােকশন ািপংসহ) 
পিরচালক বরাবর উপ াপন করেত হেব। 

সকল শাখা  

91.  বাসা/বািড় বরা  দান য়ংি য় প িতেত বরা  দােনর েব া য়ািল বরা  
দান ত য সকল বাসা/বািড়র দখল হেণ দীঘ ি তা রেয়েছ স 

সকল বাসা/বািড়র বরা িহতাগণেক পরবত  সভায় া য়ািল 
িবক  বরা  দান করেত হেব। 

সহকারী পিরচালক 
(সকল বরা  শাখা) 

 

92.  ফ কা বাসা/বািড় 
সং া  

বরা দান ত ফ কা/খািল বাসা ১০ (দশ) িদেনর বিশ সময় 
ফ কা/খািল থাকেল সংি  মাঠপযােয়র তদারিকর দািয়ে  থাকা 
কমচারী দায়ী থাকেবন এবং এ িবষেয় কারণ দশােত হেব। ০৫ 
(প চ)  কারণ দশােনার না শ া  হেল তা দািয়ে  অবেহলা 
িহেসেব গ  হেব। 
পিরচালেকর সােথ সংি  মাঠপযােয়র তদারিকর দািয়ে  থাকা 
কমচারীর সােথ িত মােস ০২ ( ই) বার সভা অ ি ত হেব। 

মাঠপযােয় তদারিকর 
দািয়ে  থাকা 
কমচারীগণ 

 

93.  ডাটােবজ হালনাগাদ 
সং া  

এ পিরদ েরর বাসা/বািড় সং া  িডিজটাল ডাটােবজ 
হালনাগােদর লে  ত  সরবরােহর দািয়  পালন করেবন সংি  
মাঠপযােয়র তদারিকর দািয়ে  থাকা কমচারী। 

মাঠপযােয় তদারিকর 
দািয়ে  থাকা 
কমচারীগণ / সহকারী 
পিরচালক (সকল বরা  
শাখা) 

 

94.  মাঠপযােয়র কায ম 
পিরবী ণ 

মাঠপযােয় কমরত কমচারীগেণর কায ম িনয়িমত তদারিক 
করেত হেব। এে ে  িবিভ  সা াল িমিডয়া বহার করা যেত 
পাের। 

উপ-পিরচালক ( শাসন 
শাখা) 

 

95.  িশ ণ কায ম 
পিরচালনা 

পিরদ েরর সকল কমচারীগেণর অিফস ব াপনার (নিথ 
ব াপনা, নাট িলখন ইত ািদ) উপর িশ েণর ব া হণ 

করেত হেব। িবেশষ কের ১৭-২০ ড  কমচারীগণেক মৗিলক 
কি উটার এবং ইংেরিজেত কেথাপকথেনর াথিমক ধারণা 

দান করা যেত পাের। 

উপ-পিরচালক/সহকারী 
পিরচালক ( শাসন 
শাখা) 

 

96.  মািসক সম য় সভা 
অ ি ত হওয়ার েব 
চািহদা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ত ািদ 
শাসন শাখায় 
রণ।              

িতমােসর ৪থ সামবার সকাল ১০.০০ ঘ কায় মািসক সম য় 
সভা অ ি ত হেব। সভার জ  কান না শ জারী করা হেব না, 
তেব কান কারেণ সভা অ ি ত না হেল তা পে র মা েম অবিহত 
করেত হেব। মােসর তীয় স ােহর হ িতবােরর মে  সম য় 
সভার কাযপে  অ ি  এবং ম ণালেয় িরত  িবিভ  

িতেবদন সং া  ত ািদ শাসন শাখায় রণ িনি ত করেত 
হেব।  

সকল শাখা  

97.  িত  শাখার কমকতা 
ক ক িনজ িনজ শাখা 
পিরদশন কের 

িতেবদন রণ।  

জনাব রােশদ আহাে দ সাদী, জনাব আওলাদ হােসন আহােমদ, 
উপ-পিরচালক এবং জনাব মা ল আলম, সহকারী পিরচালক 
শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল কেরেছন। য সকল কমকতা 
শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল কেরনিন তােদরেক সিচবালেয়র 
িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল 
করেত হেব। সিচবালেয়র িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী যথািনয়েম 

অিতির  পিরচালক, 
উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
(সকল) 

 



শাখা পিরদশন িতেবদন দািখল করা হে  িকনা তার ত ািদ 
আগামী সম য় সভায় উপ াপন করেত হেব।  

98.  অিডট আপি  
সং া ।   

এ পিরদ েরর আওতাধীন অিডট আপি স হ িন ি র ােথ 
অিডট আপি র জবাবস হ ততম সমেয়র মে  ম ণালেয় রণ 
করেত হেব। তাছাড়া ১৬৩  ত অিডট আপি  উপ-পিরচালক 
(অিডট িবষয়ক শাখা) ক ক ি গত যাগােযােগর মা েম 
সং হ বক তা িন ি র লে  েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব।   

উপ-পিরচালক/ সহকারী 
পিরচালক (অিডট) 

 

99.  অ  পিরদ েরর িবিভ  
শাখায় রি ত নিথর 
তািলকাকরন 
এবং  নিথ িণ িব াস 
সং া । 

এ পিরদ েরর েত ক শাখায় রি ত নিথরস েহর তািলকা 
করনসহ নিথর িণিব াস কের তার পিরসং ান িভি ক ত ািদ 
আগামী সম য় সভায় উপ াপেনর িবষেয় িস া  হীত হয়।  

সহকারী পিরচালক 
(সকল)  

 

100. সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর (েগেজেটড 
ও নন গেজেটড) 
কমকতা ও কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা’ 
২০১৩ সংেশাধন 

সে । 

এ িবষেয় গ ত কিম  ক ক কায ম হেণ িবল  হওয়ায় 
পিরচালক মেহাদয় অসে াষ কাশ কেরন। সভায় সরকাির 
আবাসন পিরদ েরর কমকতা/কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩-
এর অসাম তা র করনসহ আংিশক সংেশাধেনর িনিমে  
গ ত কিম  ক ক অিত ত পািরশ সংবিলত িতেবদন 
দািখেলর িনেদশনা দান করা হয়। 

এ িবষেয় গ ত কিম   

101. িবিভ  আদালেত  
হওয়া মামলা িন ি  
সং া । 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন বাসা/বাড়ীর িবপরীেত 
 হওয়া মামলাস হ ত িন ি র ােথ বসরকাির ােনল 

আইনজীিবেদর িনেয় িনয়িমত সভা করেত হেব। মামলা স হ 
িন ি র িবষেয় উপ-পিরচালক (মামলা িবষয়ক শাখা) 
িনয়িমত  মিনটিরং করেবন এবং মামলার হালনাগাদ ত ািদ 
আগামী সম য় সভায় উপ াপন করেত হেব।   

উপ-পিরচালক (মামলা 
িবষয়ক শাখা) 

 

102. এ পিরদ েরর 
কমকতা/কমচারীেদর 
িব ে   হওয়া 
িবভাগীয় মামলার ত  

দান। 

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

সহকারী 
পিরচালক  ( শাসন) 

 

103. িবভাগীয় শহের 
আ িলক অিফস 

াপন     
                         

িবিভ  িবভাগ হেত া  ত ািদর আেলােক পরবত  কায ম 
হেণর িনিমে  অথ ম ণালেয় প  রণ করেত হেব।  

সহকারী পিরচালক 
( শাসন)  

 

104. উে দেযা  
বাসা/বািড়র ত  

দান       

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

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
( শাসন শাখা) 

 

105. িশ ণ কায ম 
পিরচালনা 

 এ পিরদ েরর সকল কমচারীগেণর অিফস ব াপনার (নিথ 
ব াপনা, নাট িলখন ইত ািদ) উপর িশ েণর ব া হণ 

করেত হেব। িবেশষ কের ১৭-২০ ড  কমচারীগণেক মৗিলক 
কি উটার এবং ইংেরিজেত কেথাপকথেনর াথিমক ধারণা 

দান করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ও 
সহকারী পিরচালক 
( শাসন শাখা) 
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