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ন র ২৫.৪৩.০০০০.০০৬.০১.০০৫.২০.২৭ তািরখ: 
০৪ নেভ র ২০২০

১৯ কািতক ১৪২৭

অ ায়ী ণীর বাসা বরাে র িব ি

সরকাির আবাসন পিরদ েরর ব ব াপনাধীন ঢাকা শহেরর বিণত ২৬(ছাি শ)িট অ ায়ী ণীর বাসা বরা েযাগ ।
উি িখত বাসাসমহূ য়ংি য় প িতেত বরা  দান করা হেব। বরা  ত াশীগণ' ক িনে র শতাবিল 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 
                 
নািটশ নং বাসার ণী বাসার  ন র এলাকা ািধকার

০১.
 
 

অ ায়ী িণ
 (একক আসন)

৬/২৪ (গ) = ০১(এক)িট িখলগাওঁ ডরেমটরী
 (একক আসন)

নতম ১৮ ড হেত 
সেবা  ১২ ডভু  
কমচারী
 ভাড়ার হার :মািসক 
১০০০/- টাকা 
 
 

০২.
 
 

অ ায়ী িণ
 (একক আসন)

১/৪(খ), ২/১৬(চ), ২/২৩(ঘ), ৩/২(ঘ), 
৩/১৪(খ), ৪/১(ক), ৪/১০(ক), 
৪/১০(খ), ৪/১৩(ঘ),  = ৯ িট

ীনেরাড ডরেমটরী
 (একক আসন)

নতম ১৮ ড হেত 
সেবা  ১২ ডভু  
কমচারী
 ভাড়ার হার :মািসক 
১০০০/- টাকা 
 
 

০৩ অ ায়ী িণ
(িনধািরত ভাড়া) 

৪১৪ ( িনধািরত ভাড়া) ইিলিশয়াম ভবন ২২০০০-৫৩০৬০/-
 নতম ৯ম ডধারী 
(সাবে নিটভ) কমচারী 
হেত হেব।

০৪. অ ায়ী িণ
(পণূ ভাড়া)

াট নং-২৫ (পণূ ভাড়া), ট নং-৩৯ 
(পণূ ভাড়া), ট নং-৩৭ (পণূ ভাড়া), 

ট নং-২৪ (পণূ ভাড়া), ট নং-১৭ 
(পণূ ভাড়া), ট নং-০৪ (পণূ ভাড়া) = 
০৬ (ছয়) িট

িজ.ও.এইচ ই াটন ২২০০০-৫৩০৬০/-
 নতম ৯ম ডধারী 
(সাবে নিটভ)কমচারী 
হেত হেব।
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০৫. অ ায়ী িণ
(িনধািরত ভাড়া) 

২/৫ (িনধািরত ভাড়া) িজওএইচ ীন 
রাড

২২০০০-৫৩০৬০/-
 নতম ৯ম ডধারী 
(সাবে নিটভ)কমচারী 
হেত হেব।

০৬. অ ায়ী িণ
(পণূ ভাড়া)

িজ-৪ পবূালী (পণূ ভাড়া) 
 িজ-৩ ,উ রা,পণূ ভাড়া
 িট-১,উ রা,পণূ ভাড়া
 মাট -৩ িট

সািকট হাউজ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 
নতম ৬  ডধারী 

(সাবে নিটভ)কমচারী 
হেত হেব।

০৭. অ ায়ী িণ
(িনধািরত ভাড়া)

  ৪৮/২০  (িনধািরত ভাড়া),
 ৪৮/২৩ (িনধািরত ভাড়া) =০২ ( ই)িট

সািকট হাউজ 
(পরুাতন)

২২০০০-৫৩০৬০/-
 নতম ৯ম 

ডধারী(সাবে নিটভ) 
কমচারী হেত হেব।

০৮. অ ায়ী িণ
(িনধািরত ভাড়া) 

১১/৬ (িনধািরত ভাড়া)
 ১৩/১৪,িনধািরত ভাড়া
১/১২, (িনধািরত ভাড়া )
(৩ িট )

বইলী য়ার ২২০০০-৫৩০৬০/-
 নতম ৯ম ডধারী 
(সাবে নিটভ)কমচারী 
হেত হেব।

শতাবিল:   

        ১.    ১৯ িডেস র, ২০১৮ তািরেখর ২৫.০১.০০০০.০১৪.২২.০০৩.০৪-৫৫৩ ারক অ সাের  ািধকার
অ সৃত                   হেব;
        ২.    য়ংি য় প িতেত দািখলকতৃ তথ াবিলর মাণকসমহূ সংযু  করেত হেব।
        ৩.    অস ণূ, িটপণূ িকংবা উপযু  মাণক ছাড়া আেবদন দািখল করা হেল আেবদন িবেবিচত হেব না।
        ৪.    া  আেবদনসমহূ যাচাই/বাছাইসহ বরা  পািরেশর চূড়া  ফলাফল কাশ বা বািতেলর এি য়ার এ
                   পিরদ র সংর ণ করেব এবং
         ৫.  য কান সমেয় দ  তথ  Bangladesh Allocation Rule,1982 এর সােথ অথবা ১৯              
   িডেস র, ২০১৮    তািরেখর ৫৫৩ নং ারেক জারীকতৃ পিরপে র সােথ অসাম  পিরলি ত হেল            
       কান কারণ দশােনা ব িতেরেক বরা  ত াহার অথবা বািতেলর এি য়ার এ পিরদ র সংর ণ করেব।
 
 িব: :       য কান েয়াজেন সরকাির আবাসন পিরদ ের বিণত িঠকানায় যাগােযাগ করা যেত পাের :
               সহকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
               টিলেফান: ০১৭৩৩৭৫৭৯৬৮ ও ০১৭২৯৮৭৫৪১৩

৫-১১-২০২০
মাঃ আ সু সবরু ম ডল, িপএএ

পিরচালক
ফান: +৮৮০২৯৫৪৫০৩৭
ফ া : ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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
৬) পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
৭) অিতির  পিরচালেকর ব ি গত সহকারী, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
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