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

িভআইিপ শাখা 
www.doga.gov.bd

ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০০২.১৯.০০১.২০.৫৫ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২০

১৭ কািতক ১৪২৭

বাসাবাসা  বরাে রবরাে র  িব িিব ি
সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব ব াপনাধীন ঢাকা শহেরর বিণত ২০৯ ( ইশত নয়)িট নবিনিমত এফ- নীর বাসা
বরা েযাগ । উি িখত বাসাসমহূ য়ংি য় প িতেত বরা  দান করা হেব। বরা  ত াশীগণ' ক িনে র শতাবলী
অ সাের উি িখত ওেয়ব এে েস  ৩০  নেভ র ২০২০ তািরেখর মেধ  আেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 
ওেয়ব এে স: www.bashaonline.com
বরা  াথীর যাগ তা: Grade-5 and above(Deputy secretary and above) 
ও মলূ বতন: ৪৬৯৭০/- 

নািটশ 
ন র

ভবন ন র ও 
এলাকার নাম   

াট সংখ া ও াট ন র

০১. ভবন ন র-০৬, 
সকশন-৬, িমরপুর, 

ঢাকা।

াট: ৪৭িট
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,িস-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 

০২. ভবন ন র-০৭, 
সকশন-৬, িমরপুর, 

ঢাকা।

াট:৩১িট
এ-১,িব-১,িস-১,িড-১,ই-১,এফ-১, এ-৯, এ-১০,িব-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, এ-১৩, িব-১৩, িস-১৩, িড-১৩, 
ই-১৩, এফ-১৩ 

০৩. ভবন ন র-৮, 
সকশন-৬, িমরপুর, 

ঢাকা।

াট:৪৭িট
 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, িস-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, িমরপুর, 

ঢাকা।

াট:৩৭িট
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, িস-১১,িড-১১,ই-১১,এফ-১১, এ-১২,িব-১২,

০৫. ভবন ন র-১০, 
সকশন-৬, িমরপুর, 

ঢাকা।

াট:৪৭িট
 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, িস-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 

১



শতাবিল:
১. বাসা বরাে র সবেশষ ািধকার অ সতৃ হেব।
২. Online from এ পিরেবিশত তথ াবিল সিঠক হেত হেব এবং এ সং া  চািহত সকল মাণক সংযু  করেত হেব।
৩. অস ণূ, িটপূণ িকংবা উপযু  মাণক ছাড়া আেবদন দািখল করা হেল িবেবিচত হেব না।
৪. ড-৫ াি র তািরেখর মাণক দািখল করেত হেব।
 ৫. বরা  দােনর ে  বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ অ সতৃ হেব।
৬. া  আেবদনসমহূ যাচাই/বাচাইসহ বরা  পািরেশর চড়ূা  ফলাফল কাশ বা বািতেল এি য়ার এ পিরদ র  
    সংর ন করেব। 
িব: :-     য কান েয়াজেন িন বিণত িঠকানায় যাগােযাগ করা যেত পাের :সরকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন
পিরদ র বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। ফান: ৯৫৪৬৩১১, ৯৫৪০২৬৪, ০১৭২৯৮৭৫৪১৩

২-১১-২০২০
মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ

পিরচালক
ফান: +৮৮০২৯৫৪৫০৩৭
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd

ন র:
২৫.৪৩.০০০০.০০২.১৯.০০১.২০.৫৫/১(৩০৭)

তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৭
০২ নেভ র ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চয়ারম ান/িনবাহী পিরচালক/ব ব াপনা পিরচালক/ ধান

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) একা  সিচব, িতম ীর দ র, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়
৪) একা  সিচব, সিচেবর দ র, গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয়
৫) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র( ওেয়ব এে েস কােশর অ েরাধসহ)

২-১১-২০২০
মাঃ বলুবলু হাছান

সহকারী পিরচালক

২


