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৬ ফা নু ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩ এর অ তা ও অসাম তা
দূরীকরণ, কমকতা/কমচারীেদর জ াতা ণয়ন িবষেয় ইত:পূেব গিঠত কিমিট কতকৃ দািখলকতৃ িতেবদন
যাচাই-বাছাই পূবক িনেয়াগ িবিধমালা সংেশাধন এবং জ তা তািলকা ণয়নসহ কমকতা/কমচারীেদর ড
পিরবতন ( েযাজ  ে ), নতনু পদসিৃ  এবং এ দ েরর মােনা য়েনর িবষেয় পািরশমালা ণয়েনর িনিমে
িনে া  কমকতা/কমচারীেদর সম েয় িনেদশ েম কিমিট গঠন করা হেলাঃ
কিমিটরকিমিটর  গঠনঃগঠনঃ

িমক নাম ও পদবী কিমিটেত অব ান
১। জনাব মাহা দ ফা ল ইসলাম

 উপ-পিরচালক
আহবায়ক

২। জনাব মা ল আলম
 সহকারী পিরচালক

সদ

৩। জনাব বলুবলু হাছান
 সহকারী পিরচালক

সদ -সিচব

৪। জনাব মা: সামছ ু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 রু রিহম
 সাঁট-মু া িরক কাম-কি উটার 
অপােরটর

সদ

৮। জনাব মা: আ লু 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 
মু া িরক

সদ

১১। জনাব মধ ুিময়া
 অিফস সহায়ক

সদ

কিমিটরকিমিটর  কমপিরিধঃকমপিরিধঃ

১



ক) সরকাির আবাসন পিরদ েরর (কমকতা/কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩ এর অ তা ও অসাম তা
দূরীকরণ;
খ) কমকতা/কমচারীেদর জ তা তািলকা ণয়ন;
গ) কমকতা/কমচারীেদর ড পিরবতন ( েযাজ  ে );
ঘ) নতনু পদসিৃ  এবং এ দ েরর মােনা য়ন।

২। গিঠত কিমিট আগামী ২৭/২/২০২০ তািরেখর মেধ  একিট য়ংস ণূ িতেবদন দািখল করেবন।

*          কিমিট েয়াজনেবােধ িবিভ  দ েরর িবেশষ  ও অিভ  ব ি েদর পরামশ হেণর লে  আউটেসাস
করেত পারেব।
*          কিমিট েয়াজনেবােধ সদ  কা-অ  করেত পারেব।

১৯-২-২০২০

মাহা দ িজ রু রহমান
উপ পিরচালক

ফান: +৮৮০২৯৫৪৬৩১১
ফ া : +৮৮০২৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: adminsec@doga.gov.bd

ন র: ২৫.৪৩.০০০০.০১৬.০১.০০২.১৮.১৫৩/১ তািরখ: ৬ ফা নু ১৪২৬
১৯ ফ য়াির ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপ-পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
২) সহকারী পিরচালক (সকল), সরকাির আবাসন পিরদ র
৩) উপ পিরচালক, পিরত  বরা  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৪) উপ-পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র, চ াম জলা কাযালয়, সরকাির কাযভবন-২, আ াবাদ,
চ াম
৫) সহকারী পিরচালক, ই নী বরা  শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৬) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৭) সহকারী পিরচালক, এ,িব,িস শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৮) ধান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
৯) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
১০) সঁাট িলিপকার কাম কি উটার অপােরটর, অিতির  পিরচালেকর দ র, সরকারী আবাসন পিরদ র
১১) উ মান সহকারী, শাসন ( ক ীয়) শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১২) িহসাব র ক, ভাড়া আদায় ১ শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১৩) সহকারী িহসাব র ক, ভাড়া আদায় ১ শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১৪) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, আইিসিট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ র
১৫) জনাব মা: আ লু হা ান, কয়ারেটকার, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৬) জনাব মধু িময়া, অিফস সহায়ক, সরকাির আবাসন পিরদ র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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আ ু া -আল- নামান
সহকারী পিরচালক

৩


