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সবার াথিমক ধারণা 
 
ঢাকা এবং চ ােম কম রত সরকাির কম চািরগেণর অ তম ধান সম া আবাসন। বাংলােদশ বরা  িবিধমালা ,
১৯৮২ অ সরেণ সরকাির আবাসন পিরদ র ঢাকায় ও চ ােম কম রত সরকাির কম চািরগেণর আবাসেনর ব া কের 
থােক। এছাড়া কম চারীগেণর অবসর হেণর সময় েয়াজনীয় না-দািব সনদ দান সবাও সরকাির আবাসন পিরদ র কের 
থােক। সরকাির আবাসন পিরদ র ক ক েদয় সবাস েহর মে  রেয়েছ- 

1. সরকাির বাসা-বািড় বরা  দান ও বািতল করণ। 
2. য সকল কমকতা/কম চারীগণ সরকাির বাসায় বসবাস কেরেছন তােদর অ েল সামিয়ক ও ড়া  

না-দািব সনদ দান। 
3. য সকল কম কতা/কম চারী সরকাির বাসায় বসবাস কেরনিন তােদর অ েল না-দািব সনদ দান। 
4. সরকাির অিফেসর জ  অিফস ান বরা  এবং বসরকাির অিফস ান ভাড়া করার ছাড়প  দান 
5. দাকান বরা  ও ভাড়া আদায়। 
6. ােরজ বরা  দান। 

 

সরকাির আবাসন পিরদ েরর সংি  পিরিচিত 

 
িত ােনর নামঃ সরকাির আবাসন পিরদ র 

Directorate of Government Accommodation 
 

অিফস ধােনর পদিবঃ   পিরচালক 
িনয় ণকারী ম ণালয়ঃ   হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 
অিফস কাডঃ    ৪৩ 
িবভাগীয়/আ িলক অিফস সং াঃ  ০১ 
জনবলঃ     ৪৬৩ 
 

যাগােযােগর ত াবিল 

সরকাির আবাসন পিরদ র 
ভবন নং ০৫ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
ফান +৮৮০২৯৫৪৫০৩৭ 
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মৗিলক ত াবিল 

 
সবা দানকারী অিফেসর নাম দািয় া  কম কতা/কম চারী সবা াি র ান েয়াজনীয় সময় 

সরকাির আবাসন পিরদ র পিরচালক / অিতঃপিরচালক / উপ 
পিরচালক / সহঃ পিরচালক / ধান 
সহকারী / উ মান সহকারী / 
পিরচালেকর ি গত সহকারী / 
অিতির  পিরচালেকর ি গত 
সহকারী / উপ-পিরচালেকর 

ি গত সহকারী / অিফস সহকারী-
কাম-কি উটার া িরক / 
িডস াচ রাইডার 

সরকাির আবাসন পিরদ র, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 

১৫ িদন 

সবা দােনর সংি  িববরণ সরকাির অিফেসর জ  সরকাির াপনায় অিফস ান বরা  এবং সরকাির াপনা তীত অ া  
ে  বসরকাির অিফস ান ভাড়া করার জ  ছাড়প  দান করা হয়। 

সবা াি র শতাবিল সরকাির দ রস হ 
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ ১। অিফস ােনর জ  আেবদন 

২। শাসিনক অ েমাদন 
৩। সাংগঠিনক কাঠােমা 
৪। িব মান জনবল সং া  ত ািদ (িনধ ািরত ফেম ) 

েয়াজনীয় 
িফ/ া /আ ষি ক খরচ 

েযাজ  নয় 

সংি  আইন/িবিধ/নীিতমালা বরা  িবিধমালা ১৯৮২ এবং সংি  াপনস হ 
িনিদ  সবা পেত থ  হেল 
পরবত  িতকারকারী ঊ তন 
কম কতা 

পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ র 


