
াবনা 
 
 

যেহ  সামিরক শাসনামেল জারী ত সকল আইন ও তদাধীেন ণীত িবিধ বািতল কের ন ন আইন ও িবিধ ণয়েনর বা বাধকতা রেয়েছ;  
 
 

এবং 
 
 

যেহ  উ  আদালেতর িনেদ শনা অ যায়ী অ যায়ী সকল আইন ও িবিধ বাংলায় ণয়েনর আব কতা রেয়েছ; 
 
 

এবং 
 
 

Bangladesh Allocation Rules 1982 ইংেরিজেত ণীত এক  িবিধ;  
এবং 

 
 

 যেহ  িব মান িবিধমালা  অেনক রাতন ও িবেশেষ অসাম ণ   
এবং 

 
 

উ  িবিধর িক  অংেশর েয়াগ বতমােনর বা বতায় অ েয়াজনীয় মেম  িবেবিচত হওয়ায় সরকার Bangladesh Allocation Rules 1982 বািতল কিরয়া বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা-২০১৭ ণয়ন কিরেলন। 

  



 
ফা ােম াল লস এর ৪৫ নং িবিধেত দ  মতাবেল এই উে ে  ণীত সকল িবিধ বািতল কিরয়া সরকার এই িবিধমালা ণয়ন কিরেলন। 

 

Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
1. Short Title.- These rules may be called the 

Bangladesh Allocation Rules, 1982. 
১। সংি  িশেরানাম।– এই িবিধমালা বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা ১৯৮২  নােম অিভিহত হইেব। 

১। সংি  িশেরানাম।– এই িবিধমালা বাংলােদশ বরা  
িবিধমালা, ২০১৭ নােম অিভিহত হইেব। 

2. Definitions.- In these rules, unless there is anything 
repugnant in the subject or context,- 
(a) “accommodation” means residential 

accommodation owned, hired or requisitioned 
by the Government and placed in the pools of 
the Directorate or a Ministry of a Division; 

(b) “authorized officer” means the officer authorize 
by the Ministry or Division concerned to act as 
authorized officer for the purposes of these 
ruled; 

(c)  “Director” means the Director of the 
Directorate and includes any other officer 
authorized by the Government to perform the 
functions of the Director; 

(d)  “Directorate” means the Directorate of 
Government Accommodation; 

(e) “family” means the husband, wife, children and 
step children of a Government servant residing 
with and wholly dependent upon him or her and 
includes his or her parents, sisters and minor 
brothers if residing with, and wholly dependent 
upon, him; 

(f)  “Government servant” means a Government 
servant eligible for accommodation; 

(g) “emoluments” for the purpose of determining 
the entitlement of various class of 
accommodation and recovery of rent, includes 
pay, technical pay, special pay, deputation pay, 
non-practising allowance which the 
Government may decide for counting towards 
entitlement; and 

(h)  “house” includes a structure constructed 
according to the plan approved by the 
competent authority authorised by the 
Government irrespective of number of stories. 

২। সং া।– এই িবিধমালায় িবষয় বা সে র পিরপি  িক  না থািকেল; 
(ক) “আবাসন” অথ  সরকােরর মািলকানাধীন, সরকার ক ক ভাড়া- ত বা ম 
দখল ত এবং আবাসন পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভােগর অধীেন - ত 
আবািসক িনবাস; 
(খ) “ মতা া  কম কতা” অথ  এই িবিধমালার িবধান অ সাের কায ািদ স ে র 
জ  ম ণালয় বা িবভাগ ক ক মতা া  কম কত া; 
(গ) “পিরচালক” অথ  আবাসন পিরদ েরর পিরচালক এবং পিরচালেকর দািয়  
পালেনর জ  সরকার ক ক মতা া  অ  কােনা কম কতাও পিরচালেকর 
অ  হইেব; 
(ঘ) “পিরদ র” অথ  সরকাির আবাসন পিরদ র; 
(ঙ) “পিরবার” অথ  সরকাির কম চারীর সিহত বসবাসরত এবং তাহার উপর স ণ 
িনভ রশীল তাহার ামী, ী, স ান ও সৎ স ান এবং তাহার সিহত বসবাসরত ও 
তাহার উপর স ণ  িনভ রশীল িপতা-মাতা, বান এবং অ া  বয়  ভাইও পিরবােরর 
অ  হইেব; 
(চ) “সরকাির কম চারী” অথ  আবাসন াি র যা  সরকাির কম চারী; 
(ছ) “ বতন” এর অ  হইেব িবিভ  িণর আবাসেনর ািধকার িনণ য় এবং 
ভাড়া আদােয়র উে  প, টকিনক াল প,ে শাল প, ড টশন প, নন-

াি িসং অ ালাউেয়  যাহা ািধকার িনধ ারেণর জ  সরকার গণনার িস া  িনেত 
পাের; এবং 
(জ) “বাড়ী” এর অ  হইেব সরকার ক ক ক  া  যথাযথ ক পে র 
অ েমািদত নকশা অ যায়ী তলা িনিব েশেষ িনিম ত বাড়ী। 

২। সং া।– এই িবিধমালায় িবষয় বা সে র পিরপি  িক  না থািকেল; 
(ক) “আবাসন” অথ  সরকােরর মািলকানাধীন, সরকার ক ক ভাড়া- ত বা ম 
দখল ত এবং আবাসন পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভােগর অধীেন - ত 
আবািসক িনবাস; 
(খ) “ মতা া  কম কতা” অথ  এই িবিধমালার িবধান অ সাের কায ািদ স ে র 
জ  ম ণালয় বা িবভাগ ক ক মতা া  কম কতা; 
(গ) “পিরচালক” অথ  আবাসন পিরদ েরর পিরচালক এবং পিরচালেকর দািয়  
পালেনর জ  সরকার ক ক মতা া  অ  কােনা কম কত াও পিরচালেকর 
অ  হইেব; 
(ঘ) “পিরদ র” অথ  সরকাির আবাসন পিরদ র; 
(ঙ) “পিরবার” অথ  সরকাির কম চারীর সিহত বসবাসরত এবং তাহার উপর স ণ  
িনভ রশীল তাহার ামী, ী, স ান ও সৎ স ান এবং তাহার সিহত বসবাসরত ও 
তাহার উপর স ণ  িনভ রশীল িপতা-মাতা, বান এবং অ া  বয়  ভাইও পিরবােরর 
অ  হইেব; 
(চ) “সরকাির কম চারী” অথ  আবাসন াি র যা  সরকাির কম চারী; 
(ছ) “ বতন” এর অ  হইেব িবিভ  িণর আবাসেনর ািধকার িনণয় এবং 
ভাড়া আদােয়র উে  প, টকিনক াল প,ে শাল প, ড টশন প, নন-

াি িসং অ ালাউেয়  যাহা ািধকার িনধ ারেণর জ  সরকার গণনার িস া  িনেত 
পাের; এবং 
(জ) “বাড়ী” এর অ  হইেব সরকার ক ক ক  া  যথাযথ ক পে র 
অ েমািদত নকশা অ যায়ী তলা িনিব েশেষ িনিম ত বাড়ী। 
(ঝ)“অিফস ান” অথ বাংলােদশ সিচবালয়-এর অভ র  অিফস ানসহ অ  
ভাড়া অথবা লীজ হেণর মা েম পিরচািলত অিফস ান। 
(ঞ) “ ােরজ” অথ  সরকাির আবাসন এলাকায় িনিম ত/ সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর িনকট ত গাড়ী রাখার ােরজ। 
(ট) “ দাকান” অথ আবাসন পিরদ েরর ব াপনায় পিরচািলত দাকান ও 
দাকানস হ। 

(ঠ) “অ স ান অিফস” অথ  সংি  এলাকার গণ ত িবভােগর ানীয় অিফস। 
(ড) “অ ায়ী আবাসন” অথ   এই িবিধমালার িবিধ ৯ এ বিণ ত একক আসন, 
িনধ ািরত আবাসন, ণ ভাড়া আবাসনেক ঝাইেব। 
(ঢ) “কিম ” অথ  হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অ েমাদন েম গ ত আবাসন 
পিরদ েরর বাসা বরা সং া  কিম । 

 



 
 

Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
3. Eligibility.-(1) Subject to the provisions of sub-rules 

(2) and (3), all Government servants employed in a 
Ministry, Division and attached Department of the 
Government or a local authority shall be eligible for 
accommodation. 
(2) The Government servant employed in the 
subordinate offices of the Government may be made 
eligible for accommodation under specific order of 
the Government. 
(3) The Government servant of the following offices 
shall not be eligible for accommodation from the 
pools of the Directorate, Ministry or Division:- 

a) Bangladesh Telegraph and Telephone 
Board. 

b) Post Office Department. 
c) Bangladesh Government Press (B.G.Press) 
d) Bangladesh Railway 
e) Bangladesh Rifles. 
f) Central Testing Laboratory. 
g) Civil Aviation Authority. 
h) Customs and Excise Department. 
i) Defense Personnel Including Civilian 

Employees paid from Defense Estimates. 
j) Fire Service and Civil Defense Department. 
k) Hospital for the Disabled, Sher-e-

Banglanagar. 
l) Housing and Settlement Directorate. 
m) Meteorological Department. 
n) Roads and Highways Department. 
o) Suhrawardy Hospital, Sher-e-Banglanagar 

and such other Departments as may be 
specified by the Government in this behalf. 

৩। বরা  াি র যা তা।– 
(১) উপ-িবিধ (২) এবং (৩) এর িবধান সােপে  ম ণালয়, িবভাগ এবং সং  
দ রস েহ (Attached Department) অথবা ানীয় ক প  
ক কিনেয়ািজত সকল সরকাির কম চারী আবাসন বরা  পাওয়ার যা । 
 
(২) অধীন  অিফসস েহ িনেয়ািজত সরকাির কম চারীেদরেক সরকােরর িনিদ  
আেদেশর অধীেন আবাসন বরা  পাওয়ার যা  করা যাইেব। 
 
(৩) িনে া  অিফসস েহর সরকাির কম চারীগণ আবাসন পিরদ র ল, ম ণালয় 
বা িবভাগ হইেত আবাসন বরা  পাওয়ার যা  হইেবন না- 
(ক) টিল াফ ও টিলেফান বাড ; 
(খ) ডাক িবভাগ; এবং 
(গ) এই উে ে  সরকার ক ক িনধ ািরত অ া  িবভাগ। 

৩। বরা  াি র যা তা।– 
(১) উপ-িবিধ (২) এবং (৩) এর িবধান সােপে  ম ণালয়, িবভাগ এবং সং  
দ রস েহ (Attached Department) ক কিনেয়ািজত সকল সরকাির 
কম চারী আবাসন বরা  পাওয়ার যা । 
 
(২) অধীন  অিফসস েহ িনেয়ািজত সরকাির কম চারীেদরেক সরকােরর িনিদ  
আেদেশর অধীেন আবাসন বরা  পাওয়ার যা  করা যাইেব। 
 
(৩) িনে া  অিফসস েহর সরকাির কম চারীগণ আবাসন পিরদ র ল, ম ণালয় 
বা িবভাগ হইেত আবাসন বরা  পাওয়ার যা  হইেবন না- 
(ক) বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশন কা ািন িলিমেটড; 
(খ) বাংলােদশ ডাক িবভাগ; 
(গ) ণ ও কাশনা অিধদ র; 
(ঘ) বাংলােদশ রলওেয়; 
(ঙ) বড ার গাড  বাংলােদশ; 
(চ)  বাংলােদশ া াড স অ া  টি ং ইনি উশন; 
(ছ) বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প ; 
(জ)  ও আবগারী িবভাগ; 
(ঝ) িতর া কম চারী, িতর া খাত থেক বতন া  বসামিরক কম চারীসহ; 
(ঞ) বাংলােদশ ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ  অিধদ র; 
(ট) জাতীয় অেথ ােপিডক হাসপাতাল ও নব াসন ক , শের বাংলানগর; 
(ঠ) জাতীয় হায়ন ক প ; 
(ড) বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র; 
(ঢ) সড়ক ও জনপথ অিধদ র; 
(ণ) শহীদ সাহরাওয়ািদ  মিডক াল কেলজ ও হাসপাতাল, শের বাংলানগর; এবং 
এই উে ে  সরকার ক ক িনধ ািরত অ া  িবভাগ। 
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4. Classification and entitlement.- The classification 
of accommodation and entitlement of Government 
servants shall be as follows:- 
Class Entitlement 

1. ‘A’ Type Class IV Government servants drawing 
basic pay from Tk. 4480-5430 in the pay 
scale of Tk. 4100-7740. 

2. ‘B’ Type Government servants drawing basic pay 
from Tk. 5431-6180 in the pay scale of 
Tk. 4500-9095. 

3. ‘C-2’ Type Class II and III Government servants 
drawing basic pay from Tk. 6181-6845 
in the pay scale of Tk. 4700-9745. 

4. ‘C-1’ Type Class II and III Government servants 
drawing basic pay from Tk. 6843-9600 
in the pay scale of Tk. 5200-11235. 

5. ‘D-2’ Type Government servants drawing basic pay 
from Tk. 9601-13899 in the pay scale of 
Tk. 8000-16540. 

6. ‘D-1’ Type Class I Government servants drawing 
basic pay from Tk. 13900-22449 in the 
pay scale of Tk. 11000-20370. 

7. ‘E’ Type Class I Government servants drawing 
basic pay from Tk. 22500-26749 in the 
pay scale of Tk. 22250-31250. 

8. ‘F’ Type Deputy Secretary and above 
Government servants drawing basic pay 
from Tk. 26750-32299. 

9. ‘Superior’ 
Type 

Joint Secretary and above Government 
servants drawing basic pay from Tk. 
32300 and above. 

 

৪। িণিব াস এবং ািধকার।– আবাসেনর িণিব াস এবং সরকাির 
কম চারীেদর ািধকার িন প হইেব- 
 

িণ ািধকার 
১। “এ” টাইপ টাকা ৪১০০-৭৭৪০ বতন েল টাকা ৪৪৮০-৫৪৩০ ল 

বতন আহরণকারী ৪থ  িণর সরকাির কম চারী। 
২। “িব” টাইপ টাকা ৪৫০০-৯০৯৫ বতন েল টাকা ৫৪৩১-৬১৮০ ল 

বতন আহরণকারী সরকাির কম চারী। 
৩। “িস-২” 
টাইপ 

টাকা ৪৭০০-৯৭৪৫ বতন েল টাকা ৬১৮১-৬৮৪৫ ল 
বতন আহরণকারী ২য় ও ৩য় িণর সরকাির কম চারী। 

৪। “িস-১” 
টাইপ 

টাকা ৫২০০-১১২৩৫ বতন েল টাকা ৬৮৪৩-৯৬০০ ল 
বতন আহরণকারী ২য় ও ৩য় িণর সরকাির কম চারী। 

৫। “িড-২” 
টাইপ 

টাকা ৮০০০-১৬৫৪০ বতন েল টাকা ৯৬০১-১৩৮৯৯ 
ল বতন আহরণকারী সরকাির কম চারী। 

৬। “িড-১” 
টাইপ 

টাকা ১১০০০-২০৩৭০ বতন েল টাকা ১৩৯০০-২২৪৪৯ 
ল বতন আহরণকারী ১ম িণর সরকাির কম চারী। 

৭। “ই” টাইপ টাকা ২২২৫০-৩১২৫০ বতন েল টাকা ২২৫০০-২৬৭৪৯ 
ল বতন আহরণকারী ১ম িণর সরকাির কম চারী। 

৮। “এফ” টাইপ টাকা ২৬৭৫০-৩২২৯৯ বতন েল টাকা ৪৪৮০-৫৪৩০ 
ল বতন আহরণকারী উপ সিচব ও ত  সরকাির 

কম চারী। 
৯। “ িপিরয়র” 
টাইপ 

টাকা ৩২৩০০ এবং ত  ল বতন আহরণকারী -
সিচব ও ত  সরকাির কম চারী। 

 

৪। িণিব াস এবং ািধকার।– আবাসেনর িণিব াস এবং সরকাির 
কম চারীেদর ািধকার জাতীয় বতনে ল ২০১৫ অ যায়ী িন প হইেব- 
 

িণ ািধকার 
১। “এ” টাইপ টাকা ৮২৫০-২০০১০ বতন েল টাকা ৮২৫০-

১০০৫০ ল বতন আহরণকারী সরকাির 
কম চারী। 

২। “িব” টাইপ টাকা ৯০০০-২১৮০০ বতন েল টাকা ১০০৫১-
১১৫১০ ল বতন আহরণকারী সরকাির কম চারী। 

৩। “িস-২” টাইপ টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ বতন েল টাকা ১১৫১১-
১২৪৯০ ল বতন আহরণকারী সরকাির 
কম চারী। 

৪। “িস-১” টাইপ টাকা ১০২০০-২৪৬৮০ বতন েল টাকা 
১২৪৯১-১৭৫২০ ল বতন আহরণকারী সরকাির 
কম চারী। 

৫। “িড-২” টাইপ টাকা ১৬০০০-৩৮৬৪০ বতন েল টাকা 
১৭৫২১-২২৫৫০ ল বতন আহরণকারী সরকাির 
কম চারী। 

৬। “িড-১” টাইপ টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ বতন েল টাকা 
২২৫৫১-৪১৫৫০ ল বতন আহরণকারী ৯ম 

ড  (সাবে ন ভ) সরকাির কম চারী। 
৭। “ই” টাইপ টাকা ৩৫৫০০-৬৭০১০ বতন েল টাকা 

৪১৫৫১-৫২৪৮০ ল বতন আহরণকারী ৬  
(সাবে ন ভ) েডর সরকাির কম চারী। 

৮। “এফ” টাইপ টাকা ৫২৪৮১-৬৯৮৫০ ল বতন আহরণকারী উপ 
সিচব ও ত  সরকাির কম চারী। 

৯। “ িপিরয়র” টাইপ টাকা ৬৩৫৭০ এবং ত  ল বতন আহরণকারী 
-সিচব ও ত  সরকাির কম চারী। 

 
জাতীয় বতনে েল কােনা প পিরবত ন সািধত হইেল তদা যায়ী ািধকার সরকার 
ক ক নঃিনধ ািরত হইেব। 

 
  



Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
5. Allotment of higher and lower class 

accommodation.-(1) A Government servant may be 
allotted an accommodation of a class higher than the 
one he is entitled to if there is none on the waiting 
list of that class and also if he is prepared to pay the 
minimum rent payable by a Government servant 
entitled to that class of accommodation. 
(2) A Government servant may be allotted an 
accommodation of one class lower than the one he is 
entitled to provided he waives in writing his claim 
for the class of accommodation he is entitled to and 
also he is willing to pay house rent,- 
(a) in the case of a Government servant falling in 
any of the National Scales of Pay from I to XIII, at 
the rate of  7 ଵ

ଶ
% of his emoluments and 

(b) in the case of a Government servant falling in 
any of the National Scales of Pay from XIV to 
XVIII, at the rate of 5 per cent of his emoluments; 
Provided that Gazetted Government servant shall not 
be allowed to opt for any accommodation lower than 
‘D’ type accommodation. 

৫। উ  ও িন  িণর আবাসন বরা ।– 
(১) কােনা সরকাির কম চারীেক িতিন য িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী, উহা 
অেপ া উ তর িণর আবাসন বরা  দওয়া যাইেব, যিদ উ  িণর আবাসন 
বরাে র জ  অেপ া তািলকায় ঐ িণর কােনা কম চারী অেপ মাণ না থােকন 
এবং যিদ িতিন ঐ িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী কম চারী ক ক েদয় সব িন  
হার অ যায়ী ভাড়া দােন স ত থােকন। 
 
(২) কােনা কম চারী য িণর আবাসন পাওয়ার অিধকারী, তাহা অেপ া এক ধাপ 
িন  িণর আবাসন তাহােক বরা  করা যাইেত পাের, যিদ িতিন থার া  িণর 
আবাসন পাওয়ার দািব িলিখতভােব পিরত াগ ব ক িনে া  হাের ভাড়া দােন 
স িত াপন কেরনঃ 
(ক) বতন েলর ১ হইেত ১৩ নং েলর মে  য কােনা েলর অ  হইেল 
বতেনর ৭.৫% হাের; এবং 

(খ) বতন েলর ১৪ হইেত ১৮ নং েলর মে  য কােনা েলর অ  হইেল 
বতেনর ৫% হাের; 

তেব শত  থােক য, গেজেটড কম কতােক ‘িড’ টাইেপর িন  িণর কােনা 
আবাসন বরা  দওয়া যাইেব না। 

৫। উ  ও িন  িণর আবাসন বরা ।– 
(১) কােনা সরকাির কম চারীেক িতিন য িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী, উহা 
অেপ া উ তর িণর আবাসন বরা  দওয়া যাইেব, যিদ উ  িণর আবাসন 
বরাে র জ  অেপ া তািলকায় ঐ িণর কােনা কম চারী অেপ মাণ না থােকন 
এবং যিদ িতিন ঐ িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী কম চারীর বািড়ভাড়া ভাতার 
সমপিরমাণ অথ  বািড়ভাড়া িহেসেব পিরেশােধ স ত থােকন। এে ে  বািড়ভাড়া 
ভাতার বিধ তাংশ চালানেযােগ পিরেশাধ কিরেত হইেব। 
 
(২) কােনা কম চারী য িণর আবাসন পাওয়ার অিধকারী, তাহা অেপ া এক ধাপ 
িন  িণর আবাসন তাহােক বরা  দওয়া যাইেত পাের, যিদ িতিন তাহার া  

িণর আবাসন পাওয়ার দািব িলিখতভােব পিরত াগ ব ক িনজ বতেনর া  
বািড়ভাড়া ভাতা পিরেশােধ স িত াপন কেরন। 
 
তেব শত  থােক য, Substantive ডধারী নবম বা ত ধ  ড  
কম চারীেক ‘িড’ টাইেপর িন  িণর কােনা আবাসন বরা  দওয়া যাইেব না। 
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6. Pool of accommodation.-  

(1) There shall be a Pool in each Ministry and 
Division for allotment of accommodation to such of 
the employees of the respective Ministry, Division 
and their attached Department, if any, who are 
entitled to A, B and C type accommodation. 
(2) On receipt of quota of accommodation from the 
Directorate, the Ministries and Divisions shall allot 
them in accordance with the waiting list of 
employees for each type maintained by the 
respective Ministry and Division. 
(3) All D (Old), D (New), E, F type flats and 
Superior type shall be allotted by the Directorate in 
accordance with the waiting list maintained by the 
Directorate. 

(4) Each Ministry and Division and the Directorate shall 
maintain a waiting list for such type of accommodation as 
they are authorised to allot under this rule in the prescribed 
form and in bound volumes which shall be kept open in all 
working days for inspection by concerned Government 
servant. 

৬। আবাসন ল।– 
(১) সংি  ম ণালয়, িবভাগ এবং সং  দ েরর এ, িব ও িস টাইপ বাসা পাওয়ার 
অিধকারী কম চারীেদর আবাসন বরা  দওয়ার জ  েত ক ম ণালয় এবং িবভােগ 
এক  আবাসন ল থািকেব। 
 
(২) আবাসন পিরদ র হইেত আবাসেনর কাটা বরা  াি র পর েত ক ম ণালয় 
এবং িবভাগ অধীন  কম চারীেদর েত ক িণর জ  সংরি ত অেপ া-তািলকা 
অ সাের আবাসন বরা  কিরেব। 
 
(৩) আবাসন পিরদ র অেপ া-তািলকা অ সাের উহার িনকট সংরি ত সকল িড-
২, িড-১, ই, এফ এবং িপিরয়র টাইেপর বাসা বরা  কিরেব। 
 
(৪) েত ক ম ণালয়, িবভাগ এবং আবাসন পিরদ র এই িবিধমালার অধীেন য 

িণর আবাসন বরা  দােনর মতা া , উ  েত ক িণর আবাসেনর 
িনধ ািরত ফরম ও বধাই ভিলউেম অেপ া-তািলকা সংর ণ কিরেব এবং সকল 
কায  িদবেস সংি  কম চারীেদর পিরদশ েনর জ  উ ু  রািখেব। 

৬। (ক) এ, িব, িস, টাইপ বরা  : 
(১) সংি  ম ণালয়, িবভাগ এবং সং  দ েরর এ, িব ও িস টাইপ বাসা পাওয়ার 
অিধকারী কম চারীেদর আবাসন বরা  দওয়ার জ  েত ক ম ণালয় এবং িবভােগ 
এক  আবাসন ল থািকেব। 
 
(২) আবাসন পিরদ র হইেত আবাসেনর কাটা বরা  াি র পর েত ক ম ণালয় 
এবং িবভাগ অধীন  কম চারীেদর েত ক িণর জ  আবাসন বরা  কিম  ক ক 

ণীত বরা  তািলকা অ সাের আবাসন বরা  কিরেব। 
 
(খ) িড-২,িড-১, ই, এফ এবং িপিরয়র টাইপ বরা  : 
 
(১) সরকাির আবাসন পিরদ েরর আবাসন বরা  সং া  এক  কিম  থািকেব 
যাহা িড- িণ হইেত িপিরয়র িণ পয  বাসা বরাে র পািরশ দান কিরেব। 
 
(২) বরাে র আেবদন দািখেলর তািরখ হইেত এক বৎসেরর জ  িবেবচনা করা 
যাইেব। 
 
(৩)  কিম  এক বৎসেরর মে  খািল হইেব এই প বাসার ে  া  আবেদনস হ 
হইেত িবিধ-৭ অ সরণ ব ক বরা  তািলকা ণয়ণ কিরেব এবং বরা -তািলকা 
অ সাের স া  খািল িকংবা সংরি ত সকল িড-২, িড-১, ই, এফ এবং িপিরয়র 

িণর বাসা বরা  দান কিরেব। 
 
(৪) বাংেলা িণর বাসা হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অ েমাদন েম বরা  দান 
কিরেত হইেব। 
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7. Preparation of waiting list.- 

(1) Upon an application in the Form ‘A’ which will 
be acknowledged in Form ‘B’, the concerning 
Ministry or Division or, as the case may be, the 
Directorate, shall prepare separate waiting list for 
such type of accommodation as they are authorised 
to a lot on the basis of seniority of Government 
servant determined in the following manner, 
namely:- 
(a) Seniority of a government servant, in relation to 

the type of accommodation for which he 
applies, shall be determined on the basis of the 
length of his service calculated from the date of 
his entitlement of that type under the provisions 
of rule 4. 

(b) Omitted; 
(c) In case the length of service is also the same, 

seniority shall be determined on the basis of 
higher pay on which deduction for house rent is 
made; 

(d) In case the pay under clause (c) is also the same, 
seniority shall be determined on the basis of age 
of the Government servants. 
 
(2) The respective Authority shall allot the 
accommodation strictly in accordance with the 
seniority determined under sub-rule (1). 
(3) A female Government servant shall take 3 
years ante-dated seniority over the male 
Government servant: 
Provided that ante-dated seniority shall not be 
admissible in case the husband of the female 
Government servant and, in the case of 
unmarried female Government servant, the 
father or guardian of such Government servant, 
serves with Government or semi-Government or 
autonomous organization and is entitled to 
accommodation or draws house rent allowance 
and the female Government Servant resides 
with her husband or, as the case may be, father 
or guardian. 

৭। অেপ া তািলকা ণয়ন।– 
(১) েযাজ মেত সংি  ম ণালয় বা িবভাগ বা আবাসন পিরদ র “এ” ফরেম া  
আেবদনপ  স েহর “িব” ফরেম াি ীকার কিরেব এবং বরা  মতার 
আওতাধীন আবাসেনর িণ অ সাের থক থক অেপ া-তািলকা িনে া  
প িতেত িন িপত জ তার মা সাের ণয়ন কিরেব- 
(ক) য িণর আবাসেনর জ  আেবদন করা হইয়ােছ, িবিধ-৪ এর িবধান অ সাের 
ঐ িণর আবাসেনর বরা  াি র যা তা য তািরেখ অিজত হইয়ােছ, ঐ তািরখ 
হইেত চাকিরর দেঘ র িভি েত আেবদন ত আবাসেনর ে  সরকাির কম চারীর 
জ তা িন পণ কিরেত হইেব; 

(খ) িব ; 
(গ) চাকিরর দঘ  একই হইেল ভাড়া কতনেযা  উ তর বতেনর িভি েত জ তা 
িন পণ কিরেত হইেব; 
(ঘ) অ ে দ (গ) ত উি িখত বতন এক হইেল সরকাির কম চারীেদর জ তা 
বয়েসর িভি েত িন পণ কিরেত হইেব। 
 
(২) সংি  ক প  উপিবিধ (১) এর িবধান অ সাের িন িপত জ তা কড়াকিড় 
ভােব অ সরণ ব ক আবাসন বরা  কিরেব। 
 
(৩) একজন মিহলা কম চারী ষ কম চারী অেপ া িতন বৎসেরর অ াি েডেটড 
িসিনয়ির  পাইেবন। 
তেব কােনা মিহলা কম চারীর ামী অথবা অিববািহতা মিহলা কম চারীর ে  
িপতা বা অিভভাবক সরকাির বা আধা-সরকাির বা ায় শািসত সং ায় িনেয়ািজত 
থািকেল এবং িতিন আবাসন পাওয়ার ািধকারী হইেল বা বাসা ভাড়া ভাতা উে ালন 
কিরেল এবং উ  মিহলা কম চারী েযাজ  ে , ামী বা িপতা বা অিভভাবেকর 
সিহত একে  বসবাস কিরেল উ  ে  মিহলা কম চারী অ াি েডেটড িসিনয়ির  
পাইেবন না। 

৭। বরাে র জ  তািলকা ণয়ন।– 
(১) েযাজ মেত সংি  ম ণালয় বা িবভাগ বা আবাসন পিরদ র “এ” ফরেম া  
আেবদনপ  স েহর “িব” ফরেম াি ীকার কিরেব এবং বরা  মতার 
আওতাধীন আবাসন বরা  কিম  বাসার িণ অ সাের, অথবা বাসািভি ক থক 

থক বরাে র তািলকা িনে া  প িতেত িন িপত জ তার মা সাের ণয়ন 
কিরেব- 
(ক) য িণর আবাসেনর জ  আেবদন করা হইয়ােছ, িবিধ-৪ এর িবধান অ সাের 
ঐ িণর আবাসেনর বরা  াি র যা তা য তািরেখ অিজত হইয়ােছ, ঐ তািরখ 
হইেত চাকিরর দেঘ র িভি েত আেবদন ত আবাসেনর ে  সরকাির কম চারীর 
জ তা িন পণ কিরেত হইেব; 

(খ) চাকিরর দঘ  একই হইেল বাসা ভাড়া ভাতা কতনেযা  উ তর বতেনর 
িভি েত জ তা িন পণ কিরেত হইেব; 
(গ) অ ে দ (খ) ত উি িখত বতন এক হইেল সরকাির কম চারীেদর জ তা 
বয়েসর িভি েত িন পণ কিরেত হইেব। 
 
(২) সংি  ক প  উপিবিধ (১) এর িবধান অ সাের িন িপত জ তা যথাস ব 
অ সরণ ব ক আবাসন বরা  কিরেব। 
 
(৩) একজন মিহলা কম চারী ষ কম চারী অেপ া িতন বৎসেরর অ াি েডেটড 
িসিনয়ির  পাইেবন। তেব কােনা মিহলা কম চারীর ামী অথবা অিববািহতা মিহলা 
কম চারীর ে  িপতা বা অিভভাবক সরকাির বা আধা-সরকাির বা ায় শািসত 
সং ায় িনেয়ািজত থািকেল এবং িতিন আবাসন পাওয়ার ািধকারী হইেল বা বাসা 
ভাড়া ভাতা উে ালন কিরেল এবং উ  মিহলা কম চারী েযাজ  ে , ামী বা 
িপতা বা অিভভাবেকর সিহত একে  বসবাস কিরেল উ  ে  মিহলা কম চারী 
অ াি েডেটড িসিনয়ির  পাইেবন না। 

 
 



 
Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 

8. Reserve accommodation.-  
The government may, by notification issued in this 
behalf, reserve a number of accommodations at a 
station for allotment to the holders of specific posts 
mentioned in the notification. 

৮। সংরি ত আবাসন।– 
সরকার এই উে ে  িব ি  জারীর মা েম কােনা এক  কম েলর এক  িনিদ  
সং ক আবাসন উ  িব ি েত উি িখত পেদর কম চারীেদর জ  সংরি ত 
রািখেত পািরেব। 

৮। সংরি ত আবাসন।– 
সরকার এই উে ে  িব ি  জারীর মা েম কােনা এক  কম েলর এক  িনিদ  
সং ক আবাসন উ  িব ি েত উি িখত পেদর কম চারীেদর জ  সংরি ত 
রািখেত পািরেব। 

 
  



Bangladesh Allocation 
Rules, 1982 

বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 

9. Temporary accommodation.- 
Notwithstanding anything 
contained in these rules, all 
temporary accommodation 
including Rest Houses shall 
remain in the pool of the 
Directorate and shall be allotted 
to the Government servants on 
the merit of individual cases. In 
the matter of allotment of 
temporary accommodation, 
preference will be given to 
transferred officers. 

৯। অ ায়ী আবাসন। - 
এই িবিধমালায় যাহাই থা ক না কন, র  হাউজ সহ 
সকল অ ায়ী আবাসন, আবাসন পিরদ র েলর অধীেন 
থািকেব এবং িত  ে   অ যায়ী সরকাির 
কম চারীেদর মে  বরা  দান কিরেত হইেব। অ ায়ী 
আবাসন বরাে র ে  বদলী- যা  কম কতাগণেক 
অ ািধকার িদেত হইেব। 

৯। অ ায়ী আবাসন। - 
(১) এই িবিধমালায় যাহাই থা ক না কন, র  হাউজ সহ সকল অ ায়ী আবাসন, আবাসন পিরদ র েলর অধীেন থািকেব এবং 

িত  ে   অ যায়ী সরকাির কম চারীেদর মে  বরা  দান কিরেত হইেব। অ ায়ী আবাসন বরাে র ে  বদলী- যা  
কম কতাগণেক অ ািধকার িদেত হইেব। 
 
(২) িণিব াস এবং ািধকার।– অ ায়ী আবাসেনর িণিব াস এবং সরকাির কম চারীেদর ািধকার জাতীয় বতনে ল ২০১৫ 
অ যায়ী িন প হইেব তেব জাতীয় বতনে েল কােনা প পিরবত ন সািধত হইেল অথবা িনধ ািরত িকংবা একক আসেনর ভাড়ার হার 
পিরবতন কিরেত চািহেল সরকার এই ািধকার িব াস ন নভােব িনধ ারণ কিরেত পিরেবন। 
 
(ক) ণ  ভাড়া ও িনধ ািরত ভাড়া আবাসন 
 

িমক নং এলাকা আয়তন/ক সং  ািধকার ( ািবত) 

১ ােচলর গেজেটড হাে ল 
বইলী রাড 

১৮৭১বঃ ঃ 
(৩ক ) 

টাঃ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

২ গেজেটড অিফসাস  হাে ল 
ই াটন 

৯৬২ বঃ ঃ 
(৩ক ) 

টাঃ ২৯০০০-৬৩৪১০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৩ গেজেটড অিফসাস  হাে ল 
ই াটন 

৬৩৮ বঃ ঃ 
(২ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৪ বালী সািকট হাউজ ১২৭০ বঃ ঃ 
(৩ক ) 

টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 
নতম ৬  ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৫ উ রা সািকট হাউজ ১২১৫ বঃ ঃ 
(৩ক ) 

টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 
নতম ৬  ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৬ াি ক সািকট হাউজ ৮৫০ বঃ ঃ 
( ৩ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৭ বইলী য়ার 
বইলী রাড 

৮৫০ বঃ ঃ 
(৩ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৮ ােচলর গেজেটড হাে ল ৭৪০ বঃ ঃ 
(২ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
ণ ভাড়া 

৯ বইলী য়ার 
বইলী রাড 

৪৮০ বঃ ঃ  
(২ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৭০০০/- 
১০ ইিলিশয়াম র  হাউজ 

হাটেখালা রাড 
৫০৪ বঃ ঃ 
(২ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৮০০০/- 



১১ ইিলিশয়াম র  হাউজ, 
হাটেখালা রাড 

৫৭৮ বঃ ঃ 
(১ক ) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৭০০০/- 
১২ ইিলিশয়াম র  হাউজ, 

হাটেখালা রাড 
১ ক  
(েছাট) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৫০০০/- 
১৩ ীণ রাড গেজেটড ােচলর 

হাে ল 
১ ক  (বড়) টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 
িনধ ািরত ভাড়া ৬০০০/- 

১৪ 

৪৮ সািকটহাউজ 

১ ক  (বড়) টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৬০০০/- 
১ ক  
(েছাট) 

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৪৫০০/- 
১৫ িনউ সািকট হাউজ ক  নং-৪২-

৮৪ (েছাট) 
১ ক  
িবিশ  

টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০/- 
নতম ৯ম ডধারী (সাবে ন ভ) কম চারী হইেত হইেব, 

িনধ ািরত ভাড়া ৬০০০/- 
 
(খ) সরকাির আবাসন পিরদ েরর বরা  আওতাধীন ঢাকা  স াল সািকট হাউস, ি ন রাড ও সরকাির কম চারী, ােচলর হাে ল 
এবং অ ায়ী ক  বরা  াি র যা তা ও ভাড়া নঃিনধ ারণঃ 
 

িমক 
নং 

আবাসেনর 
িববরণ/এলাকা 

আয়তন/ক  
সং া 

ািধকার ািবত ভাড়ার 
হার 

ম  

১ স াল সািকট হাউজ 
(ক) ক  নং-
২,৩,১১,১৬ও১৯ 

১ ক  
িবিশ (বড়) 

উপ-সিচব হেত ত ধ  
কম কতা 

দিনক ৩০০/- অন েমািদত সময় 
অব ােনর ে  
ি ণ হাের ভাড়া 
পিরেশাধ কিরেত 
হইেব। 

(খ) ক  নং-
১,৪,১০.১৭,ও ১৮ 

১ ক  
িবিশ (েছাট) 

উপ-সিচব হেত ত ধ  
কম কতা 

দিনক ২৫০/- অন েমািদত সময় 
অব ােনর ে  
ি ণ হাের ভাড়া 
পিরেশাধ কিরেত 
হইেব। 

(গ) অিতির  বড িত বড উপ-সিচব হেত ত ধ  
কম কতা 

দিনক ১০০/- অন েমািদত সময় 
অব ােনর ে  
ি ণ হাের ভাড়া 
পিরেশাধ কিরেত 
হইেব। 

(ঘ) এেন  ক  িত ক  সহকারী সিচব বা 
সমপদময াদা স  
কম কতা 

দিনক ২০০/- অন েমািদত সময় 
অব ােনর ে  



ি ণ হাের ভাড়া 
পিরেশাধ কিরেত 
হইেব। 

২। একক আসন ীণ 
রাড/িখলগ ও, ঢাকা 

( ীণ রাড পা িরত 
ক  স হ) 

- নতম ১৮ ড হেত 
সেবা  ১২ ড  
কম চারী 

মািসক ১০০০/- বািড়ভাড়া ভাতা 
পাইেবন 

৩। ােরজ   মািসক ১২০০/-  
৪। ত াবাস ১ ক  িবিশ  

(সেব া  ৩০০ 
বগ ট পয ) 

১৯ ও ২০ নং ড  
কম চারী 
 

িত বগ ট 
মািসক ৫ (পচ) 
টাকা হাের ভাড়া, 
অ া  িবল যথা 

াস, পািন ও 
পয়ঃ, িব ৎ, পৗর 
কর ইত ািদ 
যথারীিত 
পিরেশাধেযা  
হইেব। 
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10. Possession of accommodation.- 

(1) On receipt of an allotment order, an allottee shall 
take over possession of the accommodation from the 
Enquiry Office within whose jurisdiction the 
accommodation is situated within 10 days of 
allotment and sign a receipt for all fixtures and 
fittings. 
(2) The enquiry officer shall send the occupation 
report in duplicate to the Directorate or, as the case 
may be, Ministry or Division concerned within 3 
days of occupation. 

১০। আবাসেনর দখল হণ।– 
(১) বরা  াপক কম চারী বরা  আেদশ াি র ১০ (দশ) িদেনর মে  য অ স ান 
অিফেসর এখিতয়ারাধীেন বাসা অবি ত, উ  অ স ান অিফস হইেত বাসার দখল 
িঝয়া িনেবন এবং ব িতক ও অ া  সর ামািদ (fixture and 

fittings) িঝয়া পাওয়ার এক  রিশদ া র কিরেবন। 
 
(২) অ স ান অিফসার, েযাজ  ে , আবাসন পিরদ র অথবা ম ণালয় বা 
িবভােগ দখল হেণর িতন িদেনর মে  দখল হেণর িতেবদন ই ে  রণ 
কিরেবন। 

১০। আবাসেনর দখল হণ।– 
(১) বরা  াপক কম চারী বরা  আেদশ াি র ১০ (দশ) িদেনর মে  য অ স ান 
অিফেসর এখিতয়ারাধীেন বাসা অবি ত, উ  অ স ান অিফস হইেত বাসার দখল 
িঝয়া িনেবন এবং ব িতক ও অ া  সর ামািদ (fixture and 

fittings) িঝয়া পাওয়ার এক  রিশদ া র কিরেবন। 
 
(২) অ স ান অিফসার, েযাজ  ে , আবাসন পিরদ র অথবা ম ণালয় বা 
িবভােগ দখল হেণর িতন িদেনর মে  দখল হেণর িতেবদন ই ে  রণ 
কিরেবন। 
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11. Handing over possession of accommodation.- 

(1) On vacation, the allottee shall hand over 
possession of the accommodation to the concerned 
Enquiry Office and obtain a receipt thereof in 
duplicate, which will include an inventory of all the 
fixtures and fittings available in the accommodation. 
The allottee shall send a copy of the receipt to the 
Directorate or, as the case may be, the authorised 
officer concerned for necessary action. The Enquiry 
Office shall also send a vacation report to the 
Directorate or to the authorised officer within 3 days 
of the vacation of accommodation. 
(2) The allottee shall be liable to pay the cost for any 
loss of fixtures and fittings and also for any damage 
caused to the accommodation beyond normal wear 
and tear. 

১১। আবাসেনর দখল হ া র।– 
(১) বরা  াপক কম চারী বাসার দখল ত প েণর সময় সংি  অ স ান অিফেস 
বাসার দখল ঝাইয়া িদয়া উ  অিফস হইেত দখল িঝয়া লওয়ার ই  রিশদ 
িনেবন। উ  রিশেদ উ  সমেয় বাসায় া  সকল ব িতক ও অ া  সর ামািদর 
উে খ থািকেব। বরা  াপক উ  রিশেদর এক  কিপ, েযাজ  ে , আবাসন 
পিরদ র বা মতা া  কম কতার িনকট কায কর ব া হেণর জ  রণ 
কিরেবন। অ স ান কম কতা বাসা ত প েণর িতনিদেনর মে , েযাজ  ে , 
আবাসন পিরদ র বা মতা া  কম কতার িনকট বাসা খািল হওয়ার িতেবদন 
দািখল কিরেবন। 
 
(২) বাসার ব িতক ও অ া  সর ামািদর য কােনা রকম য় িত হইেল 
বরা  াপক কম চারী উ  িত রেণর জ  দায়ী থািকেবন এবং াভািবক 
িনয়েম অবচয়জিনত য় িত তীত বাসার কােনা য় িত হইেল উহার 

িত রেণর জ  বরা  াপক কম চারী দায়ী থািকেবন। 

১১। আবাসেনর দখল হ া র।– 
(১) বরা  াপক কম চারী বাসার দখল ত প েণর সময় সংি  অ স ান অিফেস 
বাসার দখল ঝাইয়া িদয়া উ  অিফস হইেত দখল িঝয়া লওয়ার ই  রিশদ 
িনেবন। উ  রিশেদ উ  সমেয় বাসায় া  সকল ব িতক ও অ া  সর ামািদর 
উে খ থািকেব। বরা  াপক উ  রিশেদর এক  কিপ, েযাজ  ে , আবাসন 
পিরদ র বা মতা া  কম কতার িনকট কায কর ব া হেণর জ  রণ 
কিরেবন। অ স ান কম কত া বাসা ত প েণর িতনিদেনর মে , েযাজ  ে , 
আবাসন পিরদ র বা মতা া  কম কতার িনকট বাসা খািল হওয়ার িতেবদন 
দািখল কিরেবন। 
 
(২) বাসার ব িতক ও অ া  সর ামািদর য কােনা রকম য় িত হইেল 
বরা  াপক কম চারী উ  িত রেণর জ  দায়ী থািকেবন এবং াভািবক 
িনয়েম অবচয়জিনত য় িত তীত বাসার কােনা য় িত হইেল উহার 

িত রেণর জ  বরা  াপক কম চারী দায়ী থািকেবন। 
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12. Cancellation of accommodation,-  

Allotment of an accommodation to a Government 
servant is not transferable. If a Government servant 
or his family does not ordinarily reside in the 
accommodation allotted to him, the allotment shall 
be liable to cancellation. 

১২। আবাসেনর বরা  বািতল-করণ।– 
আবাসেনর বরা  হ া রেযা  নয়। সরকাির কম চারী বা তাহার পিরবার 
সাধারণভােব বরা ত বাসায় বসবাস না কিরেল বরা  বািতল- যা  হইেব। 

১২। আবাসেনর বরা  বািতল-করণ।– 
আবাসেনর বরা  হ া রেযা  নয়। সরকাির কম চারী বা তাহার পিরবার 
সাধারণভােব বরা ত বাসায় বসবাস না কিরেল বরা  বািতল- যা  হইেব। 
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13. Mutual exchange.-  
Mutual exchange of accommodation between two 
allottees may be made with the prior permission of 
the Director or, as the case may be, the authorised 
officer. If any exchange takes place without such 
permission, the allotment shall be liable to 
cancellation. 

১৩। পার িরক সমেঝাতায় বাসা বদল।– 
েযাজ  ে , আবাসন পিরদ র বা মতা া  কম কতার ব া মিত- েম ই 

বরা  াপক কম চারী পার িরক সমেঝাতার মা েম বাসা বদল কিরেত 
পািরেবন। ব া মিত িতেরেক বাসা বদল কিরেত হইেল বরা  বািতল- যা  
হইেব। 

১৩। পার িরক সমেঝাতায় বাসা বদল।– 
সমে িণর বাসার ে , আবাসন পিরদ র বা মতা া  কম কত ার ব া মিত-

েম ই বরা  াপক কম চারী পার িরক সমেঝাতার মা েম বাসা বদল কিরেত 
পািরেবন। ব া মিত িতেরেক বাসা বদল কিরেত হইেল বরা  বািতল- যা  
হইেব। 
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14. Subletting, etc.- 

(1) An accommodation shall not be sublet by the 
allottee nor shall it be used for any business or 
profession. The Directorate may, on request, permit 
the Government servant or a member of his family 
to carry on medical profession. 
(2) A Government servant may allow a friend or 
relative to share accommodation with him without 
any monetary gain. Any breach of this rule shall lead 
to cancellation of the allotment. 
(3) If it is proved that an allottee has sublet the 
accommodation, the Director or, as the case may be, 
the authorised officer, shall cancel the allotment and 
report the matter to the head of the allottee’s office, 
who will take disciplinary action against him under 
the Government Servants Conduct Rules. 
(4) The Director and the authorised officers shall 
report to the Ministry of Works and Urban 
Development the names of the Government servants 
whose allotments have been cancelled in any one 
month for subletting by the first week of the 
following month. 
(5) A Government servant found guilty of subletting 
shall be debarred from allotment of accommodation 
for the next 2 years from the date of recovery of 
possession. 

১৪। সাবেল ং, ইত ািদ।– 
(১) বরা ত বাসা সাবেলট দওয়া যাইেব না এবং ইহা কােনা বসা বা পশা-
জিনত কােজ বহার করা যাইেব না। বরা  াপক কম চারীর আেবদেনর ি েত 
আবাসন পিরদ র তাহােক বা তাহার পিরবােরর কােনা সদ েক মিডক াল 

েফশন চালােনার অ মিত দেত পািরেব। 
 
(২) সরকাির কম চারী থার ব  বা আ ীয়েক অেথ র িবিনমেয়র  তীত বাসায় 
তাহার সে  বসবােসর অ মিত িদেত পািরেবন। এই িবিধর য কােনা ত েয়র 
জ  বরা  বািতল হইেব। 
 
(৩) বরা  াপক কম চারী বাসা সাবেলট িদয়ােছন, ইহা মািণত হইেল পিরচালক 
বা মতা া  কম কতা বরা  বািতল কিরেবন এবং এই িবষেয় বরা  াপক 
কম চারীর অিফস ধােনর িনকট িরেপাট  কিরেবন, িযিন সংি  কম চারীর িব ে  
সরকাির কম চারী আচরণ িবিধমালার আওটায় লা লক কায ম হণ কিরেবন। 
 
(৪) সাবেলেটর কারেণ বরা  বািতল হইেল পিরচালক বা মতা া  কম কত া য 
মােস বরা  বািতল কিরেত হয়, উহার পরবত  মােসর থম স ােহর মে  সংি  
কম চারীর নাম হায়ন ও গণ ত ম ণালেয় রণ কিরেবন। 
 
(৫) বাসার দখল ন ােরর তািরখ হইেত পরবত  ই বৎসর সাবেল ং এর 
অপরােধ অপরাধী কম চারী আবাসন বরা  পাওয়ার ে  িনিষ  থািকেবন। 

১৪। সাবেল ং, ইত ািদ।– 
(১) বরা ত বাসা সাবেলট দওয়া যাইেব না এবং ইহা কােনা বসা বা পশা-
জিনত কােজ বহার করা যাইেব না। বরা  াপক কম চারীর আেবদেনর ি েত 
আবাসন পিরদ র তাহােক বা তাহার পিরবােরর কােনা সদ েক মিডক াল 

েফশন চালােনার অ মিত িদেত পািরেব। 
 
(২) সরকাির আবাসন পিরদ েরর পিরচালেকর ব া মিতেত বরা  াপক কম চারী 
অথ  িবিনমেয়র  তীত  সেব া  ১ (এক) মােসর জ  তার কান িনকটা ীয়েক 
বাসায় তাহার সংেগ বসবােসর অ মিত দান কিরেত পিরেবন। এই িবিধর য 
কােনা ত েয়র জ  বরা  বািতল হইেব। 

 
(৩) বরা  াপক কম চারী বাসা সাবেলট িদয়ােছন, ইহা মািণত হইেল পিরচালক 
বা মতা া  কম কতা বরা  বািতল কিরেবন এবং এই িবষেয় বরা  াপক 
কম চারীর অিফস ধােনর িনকট িরেপাট  কিরেবন, িযিন সংি  কম চারীর িব ে  
সরকাির কম চারী আচরণ িবিধমালাএর আওতায় িবভাগীয় লা লক কায ম 
হণ কিরেবন। 

 
(৪) সাবেলেটর কারেণ বরা  বািতল হইেল পিরচালক বা মতা া  কম কতা য 
মােস বরা  বািতল কিরেত হয়, উহার পরবত  মােসর থম স ােহর মে  সংি  
কম চারীর নাম হায়ন ও গণ ত ম ণালেয় রণ কিরেবন। 
 
(৫) বাসার দখল ন ােরর তািরখ হইেত পরবত  িতন বৎসর সাবেল ং এর 
অপরােধ অপরাধী কম চারী আবাসন বরা  পাওয়ার ে  িনিষ  থািকেবন। এই 
অপরাধ মািণত হইয়ােছ এই প অিভ  কম চারী িকংবা কম চারীগেণর নােমর 
তািলকা আবাসন পিরদ েরর ওেয়বসাইেট দশ ন করা যাইেব। 
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15. Retention of accommodation after death, etc.-  

(1) In the event of death of an allottee, the 
accommodation shall normally be vacated by the 
widow of the allottee on the expiry of 6 months. If 
the deceased allottee leaves behind children having 
no house of their own and no sufficient sources of 
income, they may, on application, be allowed by the 
Government to retain accommodation upto two 
years from the date of the death of the allottee. The 
Government, however, shall reserve the right to shift 
such families to a smaller accommodation. 
(2) In the event of dismissal, removal, termination of 
contract services, resignation, transfer, deputation on 
foreign assignment or retirement of an allottee, the 
accommodation shall be vacated within 2 months of 
the occurrence of such event. 
(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule 
(2), in the event of dismissal, removal, resignation, 
retirement or transfer of an allottee, permission may 
be granted to retain the accommodation at the 
discretion of the Government for a period upto 6 
months if it is considered necessary for the 
education of the children of the dismissed, removed, 
resigned, retired or transferred allottee. 
(4) When an allottee is transferred out of 
Bangladesh, he may retain accommodation as long 
as he has not been allotted any accommodation at 
the foreign station or for 6 months, whichever is 
less, on payment of normal rent. 
(5) When an allottee, who is dismissed, removed or 
compulsorily retired from service, prefers an appeal 
under the relevant rules to the competent authority 
against the orders of dismissal, removal or 
retirement, he may retain the accommodation of 
payment of normal rent as long as his appeal is not 
disposed of or for a period of 6 months, whichever 
isles. 
(6) When an allottee is transferred to an area 
declared as non-family area by Government, he may 
be allowed to retain accommodation by paying 
normal rent. 
(7) Notwithstanding anything contained in any other 
provisions of this rule, an allottee leaving his 

১৫। র পরও বরা  বজায় রাখা, ইত ািদ।– 
(১) িনয়ম মািফক বরা  াপক কম চারীর র ছয় মাস সমাি েত ত কম চারীর 
িবধবা ী বাসার দখল ত াগ কিরেবন। ত কম চারীর যিদ কােনা স ান থােক এবং 
যিদ তােদর িনজ  কােনা আবাসন না থােক এবং পয া  আেয়র উৎস না থােক, 
তাহা হইেল আেবদেনর ি েত সরকার র তািরখ হইেত ২ ( ই) বৎসর পয  
বাসা দখেল রাখার অ মিত িদেত পািরেব। তেব উ  পিরবারেক  পিরসেরর 
বাসায় ানা েরর মতা সরকােরর থািকেব। 
 
(২) বরা  াপক কম চারীর চাকির হইেত বরখাে র, অপসারেণর, ি িভি ক 
চাকিরর সমাি র , পদত ােগর, বদিলর, িবেদেশ ষেণ িনেয়ােগর অথবা অবসর 
হেণর ২ ( ই) মােসর মে  দখল ত াগ কিরেত হইেব। 

 
(৩) উপিবিধ (২)- ত যাহাই থা ক না কন, বরা  াপেকর চাকির িহেত বরখা , 
অপসারণ, পদত াগ, অবসর হণ বা বদিলর েত যিদ উ  কম চারীর স ােনর 
লখাপড়ার কারেণ বরা  বহাল রাখা একা  আব ক হয়, তাহা হইেল উ  বরা  ৬ 

(ছয়) মাস পয  বহাল রাখার িবষয়  সরকােরর ই াধীন থািকেব। 
 
(৪) কােনা বরা  াপক কম চারী বাংলােদেশর বািহের বদিল হইেল, যতিদন পয  
িতিন িবেদেশর কম েল বাসা না পান অথবা ৬ (ছয়) মাস, ইহার মে  য সময় 
কম, উ  সময় পয  াভািবক হাের ভাড়া দােনর িভি েত বাসা দখেল রািখেত 
পািরেবন। 
 
(৫) অপসারণ- ত, চাকির হইেত বরখা ত অথবা বা তা লক অবসর া  
কম চারী যথাযথ ক পে র িনকট সংি  িবিধ িবধােনর অধীেন অপসারণ, চাকির 
হইেত বরখা  বা বা তা লক অবসেরর আেদেশর িব ে  আিপল দােয়র কিরেল, 
উ  আিপল িন ি  না হওয়া পয  অথবা ৬ (ছয়) মাস, ইহার মে  য সময় কম, 
উ  সময় পয  াভািবক হাের ভাড়া দান ব ক বাসা দখেল রািখেত পািরেবন। 
 
(৬) সরকার ক ক নন-ফ ািমিল এলাকা িহেসেব ঘািষত এলাকায় বদিলর ে  

াভািবক হাের ভাড়া দােনর িভি েত বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব। 
 
(৭) এই িবিধেত অ প য কােনা িবধানই বিণ ত থা ক না কন, বরা  াপক 
কম চারী িশ ণ অথবা উ  িশ ার জ  সদর দ র ত াগ কিরেল এবং তাহার 
পিরবারেক বাসায় রািখেত বা  হইেল পিরচালেকর অ মিত েম ভাড়া দান ব ক 
এক বৎসর পয  বাসা দখেল রািখেত পািরেবন। এক বৎসেরর অিতির  সময় 
দখেল রাখার ে  সরকােরর অ েমাদন হণ কিরেত হইেব। 
 
(৮) একই কম েলর আবাসন পাওয়ার অেযা  সরকার িবভােগ বদিল হইেল 

াভািবক হাের ভাড়া দান ব ক বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব। 
 
(৯) কােনা ায় শািসত সং ায় বদিল হইেল, উ  সং া আবাসেনর বে াব  না 
করা পয  বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব। এে ে  উ  সং ার িনকট 
িহেত া াড  র  আদায় কিরেত হইেব। 

১৫। র পরও বরা  বজায় রাখা, ইত ািদ।– 
(১) িনয়ম মািফক বরা  াপক কম চারীর র ছয় মাস সমাি েত ত কম চারীর 
পিরবার বাসার দখল ত াগ কিরেবন। ত কম চারীর যিদ কােনা স ান থােক এবং 
যিদ তােদর িনজ  কােনা আবাসন না থােক এবং পয া  আেয়র উৎস না থােক, 
তাহা হইেল আেবদেনর ি েত সরকারসংি  কম চারীর র তািরখ হইেত ২ 
( ই) বৎসর পয  বাসা দখেল রাখার অ মিত িদেত পািরেব। তেব উ  পিরবারেক 

 পিরসেরর বাসায় ানা েরর মতা সরকােরর থািকেব। 
 
(২) বরা  াপক কম চারীর চাকির হইেত বরখাে র, অপসারেণর, ি িভি ক 
চাকিরর সমাি র, পদত ােগর, বদিলর, িবেদেশ ষেণ িনেয়ােগর অথবা অবসর 
হেণর ২ ( ই) মােসর মে  দখল ত াগ কিরেত হইেব। সং ি েত থাকা 

কম চারীেদর ে  েব ই বাসা বরা  পাইয়া থািকেল সেব া ০৬ (ছয়) মাস পয  
বরা  বহাল রাখা যাইেব। 
 
(৩) উপিবিধ (২)- ত যাহাই থা ক না কন, বরা  াপেকর চাকির হইেত বরখা , 
অপসারণ, পদত াগ, অবসর হণ বা বদিলর ে  যিদ উ  কম চারীর স ােনর 
লখাপড়ার কারেণ বরা  বহাল রাখা একা  আব ক হয়, তাহা হইেল তাহার 

আেবদেনর ি েত উ  বরা  ৬ (ছয়) মাস পয  বহাল রাখার িবষয়  পিরচালক, 
সরকাির আবাসন পিরদ র-এর ই াধীন থািকেব। 
 
(৪) কােনা বরা  াপক কম চারী বাংলােদেশর বািহের বদিল হইেল, যতিদন পয  
িতিন িবেদেশর কম েল বাসা না পান অথবা ৬ (ছয়) মাস, ইহার মে  য সময় 
কম, উ  সময় পয  াভািবক হাের ভাড়া দােনর িভি েত বাসা দখেল রািখেত 
পািরেবন। 
 
(৫) অপসারণ- ত, চাকির হইেত বরখা ত অথবা বা তা লক অবসর া  
কম চারী যথাযথ ক পে র িনকট সংি  িবিধ িবধােনর অধীেন অপসারণ, চাকির 
হইেত বরখা  বা বা তা লক অবসেরর আেদেশর িব ে  আিপল দােয়র কিরেল, 
উ  আিপল িন ি  না হওয়া পয  অথবা ৬ (ছয়) মাস, ইহার মে  য সময় কম, 
উ  সময় পয  াভািবক হাের ভাড়া দান ব ক বাসা দখেল রািখেত পািরেবন। 
আপীেলর ড়া  ফলাফল সরকাির কম চারীর অ েল িন ি  না হইেল উ  ৬ 
(ছয়) মােসর পরবত  বসবাসকালীন ভাড়া ামািণক হাের িনধ ািরত হইেব। 
 
(৬) সরকার ক ক নন-ফ ািমিল এলাকা িহেসেব ঘািষত এলাকায় বদিলর ে  

াভািবক হাের ভাড়া দােনর িভি েত বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব। 
 
(৭) এই িবিধেত অ প য কােনা িবধানই বিণ ত থা ক না কন, বরা  াপক 
কম চারী িশ ণ অথবা উ  িশ ার জ  সদর দ র ত াগ কিরেল এবং তাহার 
পিরবারেক বাসায় রািখেত বা  হইেল পিরচালেকর অ মিত েম ভাড়া দান ব ক 
এক বৎসর পয  বাসা দখেল রািখেত পািরেবন। এক বৎসেরর অিতির  সময় 
দখেল রাখার ে  সরকােরর অ েমাদন হণ কিরেত হইেব। 
 
(৮) একই কম েলর আবাসন পাওয়ার অেযা  সরকাির িবভােগ বদিল হইেল 



headquarters for training or higher studies may 
retain the accommodation on payment of rent for a 
period of one year with the permission of the 
division in case he is compelled to leave his family 
in the accommodation. He shall have to obtain 
permission from the government for retention of that 
accommodation beyond one year. 
(8) A Government servant transferred to an 
ineligible Government Department at the same 
station may be allowed to retain the accommodation 
at normal rent. 
(9) Omitted. 
A Government servant transferred to an autonomous 
organisation may be allowed to retain 
accommodation till such time as the autonomous 
organisation is in a position to provide alternative 
accommodation to him. The recovery of rent in such 
cases will be made at the standard rent from the 
organisation concerned. 
(10) In the event of death or retirement of an 
allottee, the accommodation may be allotted to the 
deceased allottee’s father or mother or son, or un-
married daughter or husband or wife, only if he or 
she is entitled to that type of accommodation under 
the other provisions of these rules: 
Provided that where the accommodation is of A, B 
or C type, it can be allotted to the said person, only 
if- 
(a) He or she is a government servant under the 

Ministry or Division in the pool of which the 
accommodation is included; and 

(b) He or she was living with the deceased allottee 
in that accommodation. 

 
(১০) কােনা বরা  াপক কম চারীর েত বা অবসর হেণ, এই িবিধমালার 
অ া  িবধান অ সাের উ  িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী হইেল তাহার িপতা 
বা মাতা বা  অথবা অিববািহতা ক া বা ামী বা ীর অ েল উ  বাসা বরা  
দওয়া যাইেব। 

তেব উ  আবাসন এ, িব বা িস িণর হইেল উ  বাসা  উপের বিণ ত ি র 
অ েল িনে া  ে ই কবল বরা  দওয়া যাইেব- 
(ক) বাসা  য ম ণালয় বা িবভােগর েলর অধীন, উ  ি  যিদ উ  ম ণালয় 
বা িবভােগর কম চারী হন; এবং 
(খ) উ  ি  যিদ ত কম চারীর সিহত উ  বাসায় ব  হইেত বসবাসরত থােকন। 

াভািবক হাের ভাড়া দান ব ক বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব। 
 
(৯) কােনা ায় শািসত সং ায় বদিল হইেল, উ  সং া আবাসেনর বে াব  না 
করা পয  াভািবক ভাড়ায় বাসা দখেল রাখার অ মিত দওয়া যাইেব।  
 
(১০) কােনা বরা  াপক কম চারীর েত বা অবসর হেণ, এই িবিধমালার 
অ া  িবধান অ সাের উ  িণর আবাসন পাওয়ার ািধকারী হইেল তাহার িপতা 
বা মাতা বা  অথবা অিববািহতা ক া বা ামী বা ীর অ েল উ  বাসা বরা  
দওয়া যাইেব। 

তেব উ  আবাসন এ, িব বা িস িণর হইেল উ  বাসা  উপের বিণ ত ি র 
অ েল িনে া  ে ই কবল বরা  দওয়া যাইেব- 
(ক) বাসা  য ম ণালয় বা িবভােগর েলর অধীন, উ  ি  যিদ উ  ম ণালয় 
বা িবভােগর কম চারী হন; এবং 
(খ) উ  ি  যিদ ত কম চারীর সিহত উ  বাসায় ব  হইেত বসবাসরত থােকন। 

 
  



Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
16. Cancellation for nuisance.-  

An allottee and members of his family shall abstain 
from all actions which are likely to cause a nuisance. 
If his behavior or the behavior of any of his family 
members or any person living with him causes a 
nuisance or trouble in the locality, the Director of 
the authorised officer as the case may be cancel his 
allotment or shift him elsewhere. 
 
Explanation.-  
Keeping of pets or cattle may be treated as a 
nuisance in terms of this rule if any offence is 
committed or such keeping is the cause of harm or 
annoyance to the other residents of the building, 
colony or the area. 

১৬। উপ েবর কারেণ বরা  বািতল।– 
বরা  াপক কম চারী এবং তাহার পিরবােরর সদ গণ উপ ব ি কারী কায কলাপ 
হইেত িবরত থািকেবন। যিদ উ  কম চারী বা তাহার পিরবােরর কােনা সদে র বা 
তাহার সিহত বসবাসকারী অ  কােনা ি র কায কলাপ উপ েবর বা সম ার 
ি  কের, তাহা হইেল, েযাজ  ে , পিরচালক বা মতা া  কম কতা বরা  

বািতল কিরেত বা থােক অ  ানা র কিরেত পািরেবন। 
 

া াঃ পাষা াণী বা গবািদ প  ক ক কােনা অপরাধ সংঘ ত হইেল বা ইহা 
উ  িবি ংেয়র, কেলািনর বা এলাকার বািস ােদর িতর কারণ হইেল বা 
িবরি কর আওয়াজ ি  কিরেল, ইহার পালন এই িবিধমেত উপ ব বিলয়া গ  
হইেব। 

১৬। উপ ব, অৈবধ াপনা িনম াণ, িনরাপ া ও সমাজ িবেরাধী কম কাে র কারেণ 
বরা  বািতল।– 
(১) বরা  াপক কম চারী এবং তাহার পিরবােরর সদ গণ উপ ব ি কারী 
কায কলাপ হইেত িবরত থািকেবন। যিদ উ  কম চারী বা তাহার পিরবােরর কােনা 
সদে র বা তাহার সিহত বসবাসকারী অ  কােনা ি র সমাজ িবেরাধী 
কায কলােপ জনিনরাপ া িবি ত হয় িকংবা উপ েবর বা সম ার ি  কের, তাহা 
হইেল, েযাজ  ে , পিরচালক বা মতা া  কম কত া বরা  বািতল কিরেত বা 
তাহােক অ  ানা র কিরেত পািরেবন। 
 
(২) অৈবধ াপনা িনম াণ, বািণিজ ক কম কা  িকংবা কািচং স ার পিরচািলত 
হইেতেছ এই প অিভেযাগ মািণত হইেল বরা  বািতলেযা  হইেব। 
 

া াঃ পাষা াণী বা গবািদ প  ক ক কােনা অপরাধ সংঘ ত হইেল বা ইহা 
উ  িবি ংেয়র, কেলািনর বা এলাকার বািস ােদর িতর কারণ হইেল বা 
িবরি কর আওয়াজ ি  কিরেল, ইহার পালন এই িবিধমেত উপ ব বিলয়া গ  
হইেব। 
 
িনরাপ া ও সমাজ িবেরাধী কায কলাপ বিলেত অৈনিতক কায কলাপ, মাদক, 
রা িবেরাধী  ইত ািদ কম কা  ঝাইেব। 
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17. Government servant owing house in his own 

name, etc.- 
(1) A government servant who has built or acquired 
a house in Dhaka, Narayanganj, Rajshahi, Khulna or 
Chittagong or his wife or one of his dependent 
children has done so, shall not be entitled to any 
accommodation after 10 years of the completion of 
construction of the house. 
(2) A Government servant who has built or acquired 
more than one house in his own name or in the name 
of his wife or dependent shall not be entitled to a 
Government accommodation. 

১৭। সরকারী কম চারীর িনজ  বািড়, ইত ািদ।– 
(১) ঢাকা, নারায়ণগ , রাজশাহী, লনা বা চ ােম সরকাির কম চারী িনেজ বািড় 
িনম াণ বা অজন কিরয়া থািকেল অথবা তাহার ী বা তার উপর িনভ রশীল কােনা 
স ান উপ  এলাকায় কােনা বািড় িনম াণ বা অজন কিরয়া থািকেল, উ  বািড় 
িনম ােণর দশ বৎসর ণ  হওয়ার পর হইেত িতিন সরকাির আবাসন পাওয়ার যা  
হইেবন না। 
 
(২) কােনা সরকাির কম চারীর িনজ নােম অথবা ী বা িনভ রশীল ি র নােম 
একািধক বািড় থািকেল িতিন সরকাির আবাসন পাওয়ার যা  হইেবন না। 

১৭। সরকারী কম চারীর িনজ  বািড়, ইত ািদ।– 
(১) সকল িবভাগীয় শহর িকংবা িস  কেপ ােরশন এলাকায় সরকাির কম চারী িনেজ 
বািড় িনম াণ বা অজন কিরয়া থািকেল অথবা তাহার ী বা তাহার উপর িনভরশীল 
কােনা স ান িবভাগীয় শহর িকংবা িস  কেপ ােরশন এলাকায় কােনা বািড় িনম াণ 

বা াট য় িকংবা অজন কিরয়া থািকেল, উ  বািড় িনম ােণর অথবা াট েয়র 
প চ বৎসর ণ  হওয়ার পর হইেত সংি  িবভাগীয় শহর িকংবা িস  কেপ ােরশন 
এলাকায় িতিন সরকাির আবাসন পাওয়ার যা  হইেবন না। 
 
(২) কােনা সরকাির কম চারীর িনজ নােম অথবা ী বা িনভ রশীল ি র নােম 
একািধক বািড় থািকেল িতিন সরকাির আবাসন পাওয়ার যা  হইেবন না। 
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18. Unauthorized possession.- 

(1) In case an accommodation is occupied 
unauthorisedly or retained unauthorisedly by a 
Government servant, action may be taken against 
him under the Government Servants Conduct Rules 
and in addition the Directorate shall charge and 
recover rent, under rule 19(2) from the occupants for 
the period the accommodation was under his 
unauthorized occupation. 
(2) The Directorate shall take steps to evict the 
unauthorised occupants as soon as the information 
received in this behalf from concerned authorities 
and in order to expedite the eviction, may- 
(a) inform the relevant authority for disconnection of 
water, gas and electric supply of the 
accommodation; 
(b) inform the head of the unauthorised occupant’s 
office to take disciplinary action against him on 
charge of ‘misconduct’ under intimation to the 
Directorate and the Ministry of Works and 
Establishment Division. 

 
(3) Any Government servant found guilty of 
unauthorised possession of accommodation may, in 
addition to the actions taken under this rule, 
disqualify the Government servant concerned for 
allotment of any accommodation from the date his 
turn comes for such allotment. 

১৮। অন েমািদত দখল।– 
(১) কােনা সরকাির কম চারী অন েমািদতভােব কােনা বাসা দখল কিরেল বা 
কােনা বাসার দখল বজায় রািখেল তাহার িব ে  সরকাির কম চারী আচরণ 

িবিধমালার অধীন ব া হণ করা যাইেব এবং ইহা ছাড়াও আবাসন পিরদ র 
অন েমািদত দখলকালীন সমেয়র জ  ১৯(২) িবিধ অ সাের ভাড়া ধায  ও আদায় 
কিরেব। 
 
(২) অন েমািদত দখেলর িবষেয় সংি  ক পে র িনকট হইেত অবিহত হওয়ার 
পর যত-শী  স ব আবাসন পিরদ র অন েমািদত দখলকারীেক উে েদর পদে প 
হণ কিরেব এবং এই উে েদর কাজ রাি ত কিরেতর লে  িনে া  পদে প 
হণ কিরেত পািরেবঃ 

(ক) সংি  ক প েক উ  বাস ােনর পািন, াস ও িব ৎ সংেযাগ িবি  
কিরবার জ  অবিহত কিরেব; 
(খ) অন েমািদত দখল কারীর িব ে  ‘অসদাচরেণর’ অিভেযােগ লা লক 

ব া হেণর জ  উ  কমচারীর অিফস ধানেক িবষয়  জানাইেব এবং আবাসন 
পিরদ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয় এবং জন শাসন ম ণালয়েক তাহা অবিহত 
কিরেব। 
 
(৩) অন েমািদত দখেলর অপরােধ অপরাধী সরকাির কম চারী এই িবিধর অধীেন 

ব া হেণর অিতির  িহেসেব আবাসন বরাে র ে  তাহার পালা আসার 
তািরখ িহেত স য কােনা আবাসন বরা  পাওয়ার অেযা  হইেব। 

১৮। অন েমািদত দখল।– 
(১) কােনা সরকাির কম চারী অন েমািদতভােব কােনা বাসা দখল কিরেল বা 
কােনা বাসার দখল বজায় রািখেল তাহার িব ে  সরকাির কম চারী আচরণ 

িবিধমালার অধীন ব া হণ করা যাইেব এবং ইহা ছাড়াও আবাসন পিরদ র 
অন েমািদত দখলকালীন সমেয়র জ  ১৯(২) িবিধ অ সাের ভাড়া ধায  ও আদায় 
কিরেব। 
 
(২) অন েমািদত দখেলর িবষেয় সংি  ক পে র িনকট হইেত অবিহত হওয়ার 
পর যত-শী  স ব আবাসন পিরদ র অন েমািদত দখলকারীেক উে েদর পদে প 
হণ কিরেব এবং এই উে েদর কাজ রাি ত করার লে  িনে া  পদে প হণ 

কিরেত পািরেবঃ 
(ক) সংি  ক প েক উ  বাস ােনর পািন, াস ও িব ৎ সংেযাগ িবি  
কিরেতর জ  অবিহত কিরেব; 
(খ) অন েমািদত দখলকারীর িব ে  ‘অসদাচরেণর’ অিভেযােগ লা লক ব া 
হেণর জ  উ  কম চারীর অিফস ধানেক িবষয়  জানাইেব এবং আবাসন 

পিরদ র, হায়ন ও গণ ত ম ণালয় এবং জন শাসন ম ণালয়েক তাহা অবিহত 
কিরেব। 
 
(৩) অন েমািদত দখেলর অপরােধ অপরাধী সরকাির কম চারী এই িবিধর অধীেন 

ব া হেণর অিতির  িহেসেব আবাসন বরাে র ে  আবাসন বরা  পাওয়ার 
অেযা  হইেব। 
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19. Rent.- 

(1) Unless entitled to a rent-free accommodation, the rent 
of an accommodation allotted to a Government servant  
shall- 
(a) In the case of a Government servant falling in any of 

the New National Scales of pay from I to XIII, at the 
rate of % of his emoluments; and 

(b) in the case of a Government servant falling in any of 
the New National Scales of pay from XIV to XVIII, 
at the rate of 5 per cent of his emoluments. 
 

(2) In case of an accommodation is occupied unauthorisedly by a 
Government servant, rent shall be charged at the rate of twice of his 
admissible house rent allowance under National Pay Scale. 

 
(3) The Directorate shall in respect of Gazetted Officers to whom 
allotment of accommodation made by the Directorate send rent 
demand statement to the Ministries, Divisions or Departments 
concerned and one copy of the same shall be forwarded to the 
Accounts Officer by the 15th of June and December each year for 
recovery of rent in respect of the accommodation allotted to each. 
 
(4) The authorised officers shall send rent recovery statement in 
duplicate in respect of Government servant to whom they allotted 
accommodation to the Directorate and one copy of the same shall be 
forwarded to the Accounts Officer by the 15th July and January of 
each financial year for recovery of rent. 
 
(5) It shall be the responsibility of the Ministries, Divisions or 
Departments concerned to recover rent as per the demand statements 
from the non-Gazetted staff and Accounts Office shall be 
responsible for recovery of rent from the Gazetted Officers. 
Ministries, Divisions, Departments or Accounts Office shall report 
to the Directorate the factual position of the recovery by posting the 
amount recovered in the demand statements and return the same to 
the Directorate by the  15th of July and January of each financial 
year. 
 
(6) When a Government servant is in heavy arrears of rent, the 
Directorate or, as the case may be, Ministry or Division, shall refer 
the matter to the Accounts office concerned for recovery of the 
amount under the rules, who shall realize the amount accordingly 
and shall not defer the realization on any appeal from the 
Government servant concerned. If any appeal is made to the 
Accounts office, that office may refer the appeal to the Directorate. 

১৯। ভাড়া।– 
(১) ভাড়া  (rent free) আবাসন পাওয়ার ািধকারী না হইেল িনে া  হাের 
ভাড়া দান কিরেত হইেব- 
(ক) বতন েলর ১ নং হইেত ১৩ নং েলর অ  কম চারীগেণর আবাসেনর 
ভাড়ার হার হইেব বতেনর %। 
(খ) বতন েলর ১৪ নং হইেত ১৮ নং েলর অ  কম চারীগেণর আবাসেনর 
ভাড়ার হার হইেব বতেনর ৫%। 
 
(২) কােনা সরকাির কম চারী ক ক অন েমািদত বাসা দখেলর ে  জাতীয় 
বতন ল অ যায়ী তাহার া  বািড় ভাড়ার ি ণ হাের ভাড়া কতন কিরেত 

হইেব। 
 
(৩) গেজেটড কম কতােদর ে , যাহােদর বাসা আবাসন পিরদ র ক ক বরা  
করা হইয়ােছ, আবাসন পিরদ র তাহােদর ভাড়ার চািহদা িববরণী সংি  ম ণালয় 
বা িবভাগ বা সং  দ ের রণ কিরেব এবং ইহার এক কিপ িত বৎসর ১৫ ন 
ও ১৫ িডেস েরর মে  ভাড়া আদােয়র জ  িহসাবর ণ কম কতার িনকট রণ 
কিরেব। 
 
(৪) মতা া  কম কতা য সম  কম চারীেদর বাসা বরা  কিরয়ােছন, ঐ সম  
কম চারীেদর ে  আবাসন পিরদ ের ই  ভাড়া আদায় িববরণী রণ কিরেবন 
এবং ইহার এক কিপ িত আিথ ক বৎসর ১৫ লাই ও ১৫ জা য়ািরর মে  ভাড়া 
আদােয়র জ  িহসাবর ণ কম কতার িনকট রণ কিরেবন। 
 
(৫) চািহদা িববরণী অ যায়ী নন- গেজেটড কম চারীেদর ে  সংি  ম ণালয়, 
িবভাগ বা সং  দ র এবং গেজেটড কম কতােদর ে  িহসাবর ণ কম কতা 
ভাড়া আদােয়র জ  দায়ী থািকেবন। ম ণালয়, িবভাগ, সং  দ র বা িহসাবর ণ 
অিফস চািহদা িববরণীেত ত আদায় স েক আবাসন পিরদ ের িতেবদন রণ 
কিরেব এবং েত ক আিথ ক বৎসেরর ১৫ লাই এবং ১৫ জা য়ািরর মে  তাহা 
আবাসন পিরদ ের ফরত পাঠাইেব। 
 
(৬) কােনা সরকাির কম চারীর িনকট অত িধক ভাড়া বেকয়া পিড়েল, েযাজ  

ে , আবাসন পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভাগ উ  ভাড়া িবিধ মাতােবক 
আদােয়র জ  িবষয়  সংি  িহসাবর ণ কম কতার িনকট রণ কিরেবন এবং 
িহসাবর ণ কম কত া তদা যায়ী ভাড়া আদায় কিরেব এবং সংি  কম চারীর 
কােনা প আেবদেনর কারেণ আদায় িবলি ত কিরেব না। িহসাবর ণ অিফেস 

এই প কােনা আেবদন কিরেতহইেল উ  অিফস উ  আেবদন প  আবাসন 
পিরদ ের রণ কিরেত পািরেব। 

১৯। ভাড়া।– 
(১) কােনা সরকাির কম চারী ক ক অন েমািদত বাসা দখেলর ে  জাতীয় 
বতন ল অ যায়ী তাহার া  বািড় ভাড়া-ভাতার ি ণ হাের ভাড়া কতন 

কিরেত হইেব। 
 
(২) আবাসন িবধা া  সকল কম চারীর ে  সংি  কম চাির িনেজ এবং বতন-
ভাতা দানকারী িহসাবর ণ দ র ভাড়া ও অ া  পাওনািদ পিরেশাধ/আদােয়র 
জ  াথিমকভােব দায়ী থািকেবন। েত ক িহসাবর ণ অিফস আদায় ত বাসা 
ভাড়া ভাতা এবং আদায়েযা  অ া  পাওনািদ যথা পািন ও পয়ঃ কর, াস িবল, 
পৗরকর ইত ািদর ত আদােয়র এক  িববরণী পরবত  মােসর ০৫ (পচ) 

তািরেখর মে  আবাসন পিরদ ের িতেবদন আকাের রণ কিরেব এবং েত ক 
আিথ ক বৎসেরর ১৫ লাই এবং ১৫ জা য়ািরর মে  তাহা আবাসন পিরদ র 
ক ক র  কােড  এি  দান কিরেব। 
 
(৩) কােনা সরকাির কম চারীর িনকট অত িধক পাওনািদ বেকয়া পিড়েল, েযাজ  

ে , আবাসন পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভাগ উ  পাওনািদ িবিধ মাতােবক 
আদােয়র জ  িবষয়  সংি  িহসাবর ণ কম কতার িনকট রণ কিরেবন এবং 
িহসাবর ণ কম কত া তদা যায়ী পাওনািদ আদায় কিরেব এবং সংি  কম চারীর 
কােনা প আেবদেনর কারেণ আদায় িবলি ত কিরেব না।  

 
(৪) ি িভি েত িনেয়ািজত কম চারীগণ ি েত বিণ ত শতা যায়ী পাওনািদ 
(rent) পিরেশাধ কিরেবন এবং িত বৎসর তাহার সামিয়ক নাদাবী প  সং হ 
কিরেত হইেব। তাহার ি েত আবাসন ভাড়া সং া  িবষয়   উে খ না 
থািকেল তাহার িনয়িমত চা িরকালীন অ বিহত ব  মােস য পিরমাণ অথ  
পিরেশাধ কিরয়ািছেলন সই হাের ধায  হইেব। 

  



Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
20. No Demand Certificate.- 

(1) In the case of old-D, New-D, E, F and Superior 
type accommodation the Directorate and in the case 
of other type of accommodation, the concerned 
Ministries or Divisions shall issue a “No Demand 
Certificate” to every allottee of accommodation 
within two months of the expiry of each calendar 
year. 
(2) When a Government servant is transferred, 
retired or dismissed and vacates the accommodation 
allotted to him, the Directorate or, as the case may 
be, Ministry or Division, shall issue the “No 
Demand Certificate” within two months of the 
demand for such a certificate by the allottee or from 
the date the fact of vacation comes to the notice of 
the Directorate or Ministry or Division, whichever is 
earlier. 
(3) while allotting an accommodation to a 
Government servant, the Directorate or Ministry or 
Division shall ascertain from the Government 
servant about the accommodation he was occupying 
in his former post, if any, and, if he had an 
accommodation, the Directorate or the Ministry or 
Division concerned shall ask him to submit a “No 
Demand Certificate” in respect of that 
accommodation. In case he is unable to do so, the 
Directorate or the Ministry or Division concerned 
shall make a reference to the office to which he was 
previously posted for the such certificate bit the 
allotment of an accommodation at the place of his 
new posting shall not be withheld on this account. 

২০। না দািব ত য়নপ ।– 
(১) িড-২, িড-১, ই, এফ, এবং ‘ িপিরয়র’ িণর আবাসেনর ে  আবাসন 
পিরদ র এবং অ া  িণর আবাসেনর ে  সংি  ম ণালয় বা িবভাগ েত ক 
পি কা বৎসর শষ হওয়ার ই মােসর মে  েত ক ি েক ‘না দািব ত য়নপ ’ 

দান কিরেব। 
 
(২) যখন কােনা সরকাির কম চারী বদিল হন, অবসর হণ কেরন বা চাকির হইেত 
বরখা  হন এবং বরা ত বাসা খািল কিরয়া দন, তখন আবাসন পিরদ র বা 

েযাজ  ে , ম ণালয় বা িবভাগ ত য়নপ  চাওয়ার অথবা আবাসন পিরদ র বা 
ম ণালয় বা িবভাগ ক ক বাসা খািল হওয়ার সংবাদ াি র, এই ইেয়র মে  যাহা 
আেগ ঘ েব, তাহার ই মােসর মে  ‘না দািব ত য়নপ ’ ই  কিরেব। 
 
(৩) কােনা সরকাির কম চারীেক আবাসন বরা  দওয়ার সময় আবাসন পিরদ র 
বা ম ণালয় বা িবভাগ উ  কম চারীর িনকট হইেত তাহার ব তন কম েলর 
বরা ত আবাসেনর, যিদ থােক, স েক িনি ত হইেব এবং যিদ তাহার নােম 

ব তন কম েল আবাসন বরা  করা হইয়া থােক, তেব ‘না দািব ত য়নপ ’ 
দািখেলর জ  বিলেব। িক  উ  কম চারী উ  ত য়নপ  দােন অ ম হইেল 
আবাসন পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভাগ উ  কম চারীর ব তন কম েলর অিফেস 
এই ত য়নপে র াপাের যাগােযাগ কিরেব। তেব এই ‘না দািব ত য়নপ ’ এর 
কারেণ উ  কমচারীর ন ন কম েল আবাসন বরা  িগত রাখা যাইেব না। 

২০। না দািব ত য়নপ ।– 
 
(১) না দািব ত য়নপ  ই ধরেণর হইেব, যথা- সামিয়ক ও ড়া । 
 
(২) অ ায়ী িণ, িড-২, িড-১, ই, এফ, এবং ‘ িপিরয়র’ িণর আবাসেনর ে  
আবাসন পিরদ র এবং অ া  িণর আবাসেনর ে  সংি  ম ণালয় বা 
িবভাগ েত ক পি কা বৎসর শষ হইবার ই মােসর মে  বরা হীতার অ েল 
‘সামিয়ক না দািব ত য়নপ ’ দান কিরেব এবং অবসেরর ে  বাসা ও 

ােরেজ দখল হ া র সােপে  ‘ ড়া  না দািব ত য়নপ ’ দান কিরেব। 
 
(৩) যখন কােনা সরকাির কম চারী বদিল হন, অবসর হণ কেরন বা চাকির হইেত 
বরখা  হন এবং বরা ত বাসা খািল কিরয়া দন, তখন আবাসন পিরদ র বা 

েযাজ  ে , ম ণালয় বা িবভাগ ত য়নপ  চাওয়ার অথবা আবাসন পিরদ র বা 
ম ণালয় বা িবভাগ ক ক বাসা খািল হওয়ার সংবাদ াি র, এই ইেয়র মে  যাহা 
আেগ ঘ েব, তাহার ১৫ (পেনর) কায িদবেসর মে  ‘সামিয়ক অথবা ড়া  না দািব 

ত য়নপ ’ ই  কিরেব। 
 
(৪) কােনা সরকাির কম চারীেক আবাসন বরা  দওয়ার সময় আবাসন পিরদ র বা 
ম ণালয় বা িবভাগ উ  কম চারীর িনকট হইেত তাহার ব তন কম েলর বরা ত 
আবাসেনর, যিদ থােক, স েক িনি ত হইেব এবং যিদ তাহার নােম ব তন 
কম েল আবাসন বরা  করা হইয়া থােক, তেব ‘না দািব ত য়নপ ’ দািখেলর 
জ  বিলেব। িক  উ  কম চারী উ  ত য়নপ  দােন অ ম হইেল আবাসন 
পিরদ র বা ম ণালয় বা িবভাগ উ  কম চারীর ব তন কম েলর অিফেস এই 

ত য়নপে র াপাের যাগােযাগ কিরেব। তেব এই ‘না দািব ত য়নপ ’ এর 
কারেণ উ  কম চারীর ন ন কম েল আবাসন বরা  িগত রাখা যাইেব না। 
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21. District Offices, etc.- 

In the matter of allotment of accommodation to the 
officers and employees in the district, subdivision 
and thana offices, the Accommodation Board 
constituted in this behalf shall follow these rules and 
for any clarification in this respect, ruling from the 
Ministry of Works and Urban Development may be 
obtained for decision. 

২১। জলা অিফস, ইত ািদ।– জলা ও উপেজলা পয ােয়র অিফসার ও কম চারীেদর 
মে  আবাসন বরাে র ে  এই উে ে  গ ত অ াকেমােডসন বাড েক এই 
িবিধমালা অ সরণ কিরেত হইেব। কােনা িবষেয়র া ার েয়াজন হইেল, উ  

া া হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র িনকট হইেত হণ কিরেত হইেব। 

২১। জলা অিফস, ইত ািদ।– (১) িবভাগ ও জলা পয ােয় আবাসন পিরদ েরর 
িনয় ণাধীন অথবা গণ ত িবভাগ ক ক িনয়ি ত অথবা ব াপনা ত বাসাস হ 
(িনিদ ত িকংবা এয়ারমাকড বাসা তীত) অ া  সকল বাসা বরাে র ে  
হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অ েমাদন েম জলা শাসকেক আ ায়ক এবং উপ 

পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ রেক সদ -সিচব কিরয়া প চ সদ  িবিশ  
এক  আবাসন বাড  থািকেব। জলা পয ােয় য সকল জলায় সরকাির আবাসন 
পিরদ েরর কায ালায় নই, সই সকল জলার বাসা বরা  সং া  আবাসন বােড  
গণ ত িবভােগর িনব াহী েকৗশলী সদ -সিচব থািকেবন। 
 
(২) আবাসন বরাে র ে , এই উে ে  গ ত অ াকেমােডসন বাড েক এই 
িবিধমালা অ সরণ কিরেত হইেব। কােনা িবষেয়র া ার েয়াজন হইেল, উ  

া া হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র িনকট হইেত হণ কিরেত হইেব। 
 



অিফস ান ও ােরজ বরা  সং া  

Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
  ২২। অিফস ান বরা :  

 
সরকাির অিফস ান বরা  সং া  িনে া  ছক যত র স ব অ সরণ কিরেত 
হইেব:- 
 

িমক 
নং 

পদিব কে র 
পিরমাণ 

ম  

১ ম ী/ িতম ী/উপম ী ৩৬৬ বগ ট সং  টয়েলটসহ 
ক  

২ সিচব/অিতির  
সিচব/পদময াদা স  
অ া  কম কত া 

৩২৫ বগ ট সং  টয়েলটসহ 
ক  

৩ -সিচব ও তদস  
পদময াদার অ া  
কম কতা 

২২৫ বগ ট সং  টয়েলটসহ 
ক  

৪ উপ-সিচব ও তদস  
পদময াদার অ া  
কম কতা 

১৬০ বগ ট যৗথ টয়েলটসহ 
ত  ব া 

৫ থম িণ ও ি তীয় 
িণর কম কত া 

১০০ বগ ট ত  ক  িক  
ত াবধােনর 
িবধােথ  
েয়াজনেবােধ হৎ 

কে র মে   
েকাে র ব া 

করা যেত পাের 
৬ তীয় িণর কম চারী ৬০ বগ ট যৗথভােব বি ত 

 
(২) েত ক ম ণালয়/িবভাগ/দ েরর জ , েযাজ  ে , এক  কিরয়া ত  
সে লন ক , ার ম, রকড  ম ও দশ নাথ  ক  থািকেত পাের। তেব শত 
থােক য, সরকাির েয়াজেন বসরকাির বািড় ভাড়া কিরেত হইেল ভাড়া হেণর 

েব  অব ই হায়ন ও গণ ত  ম ণালয়াধীন সরকাির আবাসন পিরদ েরর ছাড়প  
হণ কিরেত হইেব। 

 
(৩) পিরক না কিমশন ক ক জারী ত Building Standards Part-
1অ যায়ী বারা া, ি িড়ঘর, িলফট ম ইত ািদর জ  Low Public 
Contact অিফেসর ে  মাট কােপ ট এিরয়ার ১.৫০ ণ এবং High 
Public Contact অিফেসর ে  ১.৭৫ ণ অিফস ােনর ব া থািকেত 
পাের। 

  



Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
  ােরজ বরা  সং া  

 
২৩। (১) আবাসন পিরদ েরর িনয় ণাধীন আবািসক এলাকায় গণ ত অিধদ র 
ক ক িনিম ত ও ত ােরজ সংি  আবািসক এলাকার বাসা বরা  

াপকগেণর িনকট অ ািধকার িভি েত বরা  দান কিরেব। 
 
(২) অন েমািদত বসবােসর কারেণ বাসার বরা  যিদ আবাসন পিরদ র ক ক 
বািতল করা হইয়া থােক তেব ােরজ বরা ও একই তািরখ হইেত বািতলেযা  
হইেব। তেব এে ে  ােরজ বরা  বািতল সং া  আেদশ থকভােব জাির 
কিরেত হইেব। 
 
(৩) অন েমািদত ােরজ দখেল রাখার জ  উহার মািসক ভাড়া ি ণ হাের ধায  
হইেব। 
 
(৪) ােরজ বরাে র ে  সরকাির অথ ায়েন য় ত গািড় অ ািধকার পাইেব। 

(৫) কান বরা  াপক ায় বাসা ছািড়য়া িদেল সেব া  ০১ (এক) মাস সময়কাল 
পয  ােরজ দখেল িকংবা বহাের রািখেত পািরেবন। 

 

  



দাকান বরা  সং া  

Bangladesh Allocation Rules, 1982 বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ১৯৮২ বাংলােদশ বরা  িবিধমালা, ২০১৭ 
  দাকান বরা  সং া  

 
২৪। (১) হায়ন ও গণ ত  ম ণালয়াধীন সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনয় ণাধীন 
দাকানস হ এই িবিধমালা অ সাের বরা  ি য়া, বরা  বািতল এবং ইহার 
ব াপনা পিরচািলত হইেব। 

 
(ক)  পাবিলক িকউরেম  িবিধ ২০০৮ এর আওতায় াক- যা তা িনধ ারণ 

ি য়া,ধারা-৬ এর আওতায় উ ু করণ কিম ,ধারা-৭ এর আওতায় ায়ন 
কিম  ক ক দাকান স েহর বরা  ও ব াপনা পিরচািলত হইেব। 
(খ)  পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র এই িবিধ মাতােবক ি  স াদন, 
বরা  বািতল ও ব াপনার ক প  িহসােব দািয় া  হইেব। 
(গ)  এই িবিধর আওতায় সরকাির আবাসন পিরদ র দাকান সং া  সব সাধারেণর 
সহজ াি  যথাসা  িনি ত কিরেব, যাবতীয় যাগােযাগ িলিখত বা ইেলক িনক 
উভয় মা েম স াদন কিরেত হইেব। 
(ঘ)  সরকাির আবাসন পিরদ েরর সংি  এলাকার পিরদশকগণ িত  দাকােনর 
মািসক ভাড়া আদােয়র চালােনর অ িলিপ িত া র ব ক সহকারী পিরচালক 
বরাবর দািখল কিরেবন এবং ক ােল ার বষ  িহেসেব সরকাির আবাসন পিরদ র 
হইেত এ মেম  হীত ভাড়ার ত য়নপ  বরা  াপকেক দান কিরেবন। 
(ঙ)  এই িবিধর আওতায় সরকােরর অ  কান িবধােনর সিহত অসংগিত ণ  কান 
শত  অ করা যাইেব না। 
(চ)  সংবাদপ  অথবা ওেয়বসাইেট দ  দরপ  আহবােনর মা েম দাকান 
বরাে র কায ম হণ কিরেত হইেব। 
(ছ)  দাকানস েহর র ণােব ণ ও দখল হণ অথবা হ া র সংি  গণ ত 
িবভাগ ক ক স ািদত হইেব। 
(জ)  িনধ ািরত প িতেত যাবতীয় রকড প  সরকাির আবাসন পিরদ র সংর ণ 
কিরেব। 
 
(২) ময়াদঃ 
দাকানস হ সেবা  ৩ (িতন) বৎসেরর জ  (ক পে র িবেবচনায় 
ন:নবায়নেযা  িবেবিচত হইবার ে  একই ময়ােদর জ ) সরকাির আবাসন 

পিরদ েরর িনধ ািরত ভাড়া/জামানত দােনর শেত বরা  দান কিরেতহইেব, তেব 
শত  ভংগ কিরেত হইেল ক প  যেকান সমেয় বরা  আেদশ নঃিবেবচনা অথবা 
বািতেলর িস া  হণ কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) ভাড়া িনধ ারণঃ 
গণ ত িবভাগ, সরকাির আবাসন পিরদ রাধীন এলাকািভি ক দাকান স েহর িত 
বগ ট িহসােব মািসক ভাড়ার হার িনধ ারণ কিরয়া অ  পিরদ রেক অবিহত 
কিরেবন, যাহা িভি  িহসােব িবেবিচত হইেব। উ  ে র উপর িভি  কিরয়া 
উ ু  ডাক অথবা ইজারা িব ি র মা েম সেব া  দরদাতােক বরা  দান করা 
হইেব। সরকাির আবাসন পিরদ েরর কাড নং- ১-৩২৩৭-০০০১-২১০১ এ চালােনর 



মা েম মািসক ভাড়া বাংলােদশ াংক-এ জমা দান কিরেত হইেব। 
 

(৪) জামানতঃ 
দাকান বরাে র ে  জামানত িনধ ািরত মািসক ভাড়ার ১(এক) বৎসেরর 

সমপিরমাণ অথ  জামানত িহেসেব হণ কিরেত হইেব। জামানেতর টাকা 
ফরৎেযা । 

 
(৫) ি প  স াদনঃ িনে া  শতস হ উে খ ব ক বরা  াপক সরকাির 
আবাসন ক পে র সােথ ৩০০/- টাকার নন- িডিশয়াল াে  িলিখত ি প  
স াদন কিরেবন:- 
 

শত স হঃ 
(ক) িনয়িমত িনধ ািরত হাের ইজারা িহতা িত মােসর ভাড়া পরবত  মােসর পচ 
তািরেখর মে  পিরেশাধ কিরেবন। একািদ েম ৩ (িতন) মাস ভাড়া পিরেশােধ থ  
হইেল ক প  বরা  আেদশ বািতল কিরেত পািরেবন । 
(খ) বরা  াপক সরকাির আবাসন পিরদ েরর অ মিত ছাড়া দাকােনর কান 

কার অবকাঠােমাগত পিরবতন কিরেত পািরেবন না। তেব, সরকাির আবাসন 
পিরদ র অবকাঠােমাগত পিরবতেনর াব িবেবচনা কিরেল দাকােনর 
বরা াপক িনজ দািয়ে  এর য়ভার বহন কিরেবন। 
(গ)  বরা াপক বরা া  দাকান সাবেলট দান কিরয়ােছন মািণত হইেল 
িকংবা উপ-ভাড়া দান কিরেল সরকাির আবাসন পিরদ র উ  বরা  বািতল 
কিরেত পািরেবন। 
(ঘ)  বরা  াপক দাকান তীত অ েকান কােজ বহার কিরেত পািরেবন না 
এবং সরকােরর বআইনী ঘািষত কান সাম ী িব য় কিরেত পািরেবন না। 
(ঙ)  সরকাির আবাসন পিরদ র এই িবিধর আওতায় ১৫ (পেনর) িদেনর না শ 
িদেয় আেদশ বািতল কিরেত পািরেবন এবং বরা  বািতল আেদশ াি র ১ (এক) 
মােসর মে   বরা  াপক দাকােনর দখলভার হ া র কিরেত বা  থািকেবন। 
(চ) দাকান বরা াপকগণ িনজ দািয়ে  িব ৎ, াস,পািন ও পয়ঃ ণালী এবং  
সরকােরর িনধ ািরত সকল কর পিরেশাধ কিরেবন। 
(ছ)  ি র শত াবিল পিরবতেনর ে  ক প  মতা সংর ণ কেরন। 
(জ)  বরা  াপক দাকান ব ক রািখয়া কান াংক অথবা কেপ ােরশন অথবা 
বসরকাির িত ান হইেত কান ঋণ হণ কিরেত পািরেবন না। 

 
(৬) অিভেযাগ ও আপীলঃ সরকাির আবাসন পিরদ র ক ক কািশত িব াপেনর 
কান শত ভ  হইেল বরা াপক শাসিনক ম ণালেয়র সিচব বরাবর আপীল 

কিরেত পািরেব। 
 


