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সরকারী আবাসন পিরদ েরর সািবক উ য়েনর লে
িমক
ন র

কমকতা/কমচারীেদর মতামত:

উ াবনী ধারণা

1.

শতভাগ য়ংি য় বাসা বরা কায ম হণ করা েয়াজন।

2.

িহসাব র ণ অিফেসর সােথ সম য় কের অনলাইন সংেযােগর মা েম ত যাচাই কের
না-দাবী সনদ দান।
রবত ান থেক কম স াদেনর জ কমকতা ও কমচারীেদর মে
াপটপ অথবা
াট ফান সরবরাহ করা যেত পাের।
কমকতা, কমচারীেদর অ ািনত ও উ ু করার লে
রণাদায়ী ি কােরর মা েম
সিমনার আেয়াজন করা যেত পাের।
কমকতা/কমচারীেদর মানিষক ও শারীিরক া িবকােশর জ অিফসেক স জায়ন করা
যেত পাের।
কমকতা/কমচারীেদর মে সবা লক মেনাভাব ি র লে কম েদর িতমােস কেয়ক
ঘ া সময় িদেয় কিমউিন সবায় অংশ হেণ অ ািনত করা যেত পাের।
মাঠ পযােয় কমরত িনরাপ া হরী, পির তা কম েদর অিফস ক ক দান ত পাষাক
পিরধােনর িবষয় িনি ত করা।
সিচবালেয়র অভ া ের ন ন ভবেন সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনজ অিফেসর ব া
করা।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর ঢাকা এর দা িরক কমকা িনিদ এক ভবন হেত
স ািদত হওয়া।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজ গিতশীলতা আনায়েনর জ সকল বাসার ত
আপেডট করেনর জ সংি শাখার দািয় া সহকারী পিরচালক এর িনজ দািয়ে
বাসার ত আপেডট করা যেত পাের। শাখা িভি ক য সকল বাসার দখল হণ এবং
হ া রপ আেস তা তাৎ িনক কি উটাের সংি বাসা বাড়ীর পিরসং ােন িলিপব
করা যেত পাের। এেত কের ন ন বরা এবং কান কমকতা বাসা হ া র করেরা তার
িনিদ পিরসং ান থাকেব এবং এর সােথ সংি
ভাড়া শাখার সম য় কের ভাড়া
শাখার ফাইল আপেডট করা হেল সরকােরর রাজ আদায় িনি ত করা স ব হেব।
এিবিস ণীেত িক পা িরত িড-২ ণীর বাসা এিবিস শাখা হেত ত াহার কের িড-২
শাখায় া কের বরা কায ম পিরচালনা করা যেত পাের।
য সকল কমকতা/কমচারী ১০ বছর বা তার অিধক সময় সরকাির বাসায় বসবাস কেরও
কান ধরেনর না-দাবীপ হণ কেরনিন তােদর তািলকা কের না-দাবীপ হেণর জ
তােদর ক প বরাবর প দয়া যেত পাের। েয়াজেন এিজ অিফেসর সােথ সম য় করা
করা যেত পাের।
অেনক কেলানীেত গাডরা িনয়িমত িডউ কেরন না মেম সংি কেলানী হেত অিভেযাগ
আেস যারা দীঘিদন ধের একই কেলানীেত আেছ তােদর অ কেলানীেত বদিল করা এবং
তােদর কাজ /উপি ত িনি ত করেণর জ সংি কেলানীর সভাপিত এবং সাধারণ
স াদক ক ক িত মােস ত ায়ন হণ করা যেত পাের।
কমকতা এবং কমচারীগণ যারা দীঘিদন একই পেদ কান পেদা িত ছাড়াই কমরত আেছ
তােদর পেদা িতর ব া করা।
আ িলক অিফস/ লনা/রাজশাহী/বিরশাল চা করার জ
িহত কায মেক গিত দান
করা যায়।
গণ ত অিফেসর সােথ সম য় কের িত স ােহ খািল বাসার ত পিরচালক মেহাদেয়র
কােছ সংি এলাকার পিরদশক ক ক রণ িনি ত করা যায়।
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ধারনা দানকারীর নাম ও
পদবী
মা: িজ র রহমান
উপ-পিরচালক

মাহা দ ফা ল ইসলাম
উপ-পিরচালক

আওলাদ হােসন আহােমদ
উপ-পিরচালক
রােশদ আহাে দ সাদী
উপ-পিরচালক
মা ল অলম
সহকারী পিরচালক
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26.

িত মােস িবিভ কেলানীেত অ দ েরর কমকতােদর ক ক আকি ক পিরদশেনর
মা েম গাড, পারভাইজার, পির কম েদর কাজ তদািরক করা যায়।
সকল ধরেনর িচ প ই ও জারী রিজ াের িলিপব না কের কি উটাের Excel
Sheet এ করা যেত পাের।
সবা দানেক আেরা গিতশীল ও সহজ করার জ িবিভ শাখা িবভ করা যেত পাের
যা পরবত েত পদ জেনর সহায়ক হেত পাের।
অিফস বারা া এবং েম ফাকা
েস িবিভ ি ন ন েলর বা পাতাবাহাির টব
রাখা যেত পাের যা কমরতেদর পাশাপািশ কমপিরেবশেক সেতজ রাখেত পাের।
সবা াথ র িবধােথ থকভােব হ েড চা করা যেত পাের িযিন
হ ড এর
দািয় ই পালন করেবন।
ির ইিজশন দয়ার পর মালামাল (যা িত মােসই েয়াজন/ বহািরক) দােনর পিরবেত
েত ক মােসর েতই সকল কমকতা ও িত শাখার েয়াজনীয় মালামাল দান কের
সই মাতােবক দান ত মালামােলর তািলকা ত করা যেত পাের এবং তা িডিজটাল
প িতেত ণয়ন করা যেত পাের।
িতিদন সকােল অিফেসর সকল কমকতা/কমচারীেদর জ এক কাপ চা অিফেসর প
হেত দান করা যেত পাের যা কম ৃহােক বািড়েয় িদেত পাের।
েরর খাবােরর জ আলাদা কের লা লাউ করা যেত পাের সখােন পার ািরকতার
খািতের আ িরকতা ি পেত পাের।
কােজর িবধােথ/জ লতা রীকরেণ হায়ণ ও গন ত ম ণালয় হেত ১৫-১১-২০০৭ ি ঃ
তািরেখ জাির ত অিফস ান বরা শাখার পিরপ র েয়াজনীয় অংশ সংেশাধন করা
যেত পাের।
১০০ ভাগ বরা য়ংি য় প িতেত দান করা যেত পাের।

32.

না-দাবী সনদ দােনর ে Ibas++ সফটওয় ােরর সােথ ািচং কের য়ংি ভােব নাদাবী সনদ জারী করা যেত পাের।
আবাসন এলাকায় মােস কমপে একবার পির তা অিভযান পিরচালনা করা যেত
পাের।
িত আবাসন এলাকায় মাঠ পযােয় কমচারীগেণর জ সাইট অিফস াপন করা যেত
পাের।
ন ন রাতন সকল বাসার ে শতভাগ য়ংি য় বাসা বরা কায ম হণ করা যেত
পাের।
না-দাবী সবা দােনর ে সংি িহসাব র ণ অিফেসর সােথ অনলাইন সংেযােগর
মা েম ত যাচাই করা যেত পাের।
অনলাইেন অিফস ান বরা ও ছাড়প দান কায ম হণ করা যেত পাের।

33.

বাসার ন র দােনর

34.

দীঘিদন ধের িবরাজমান শাখা িভি ক বষ র করেনর লে
শাসন শাখা, িড-১/িড-২
শাখা, অ ায়ী বরা শাখার দািয় পযায় েম অ দ েরর সকল উপ-পিরচালক ও
সহকারী পিরচালকেদর িনকট অপন করা।
িড ণী বরা শাখােক ভে িড-১ এবং িড-২ শাখােত পা িরত করা।
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35.
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আ আরা খা ন
সহকারী পিরচালক

আ াহ আল নামান
সহকারী পিরচালক

মা: ল ল হাছান
সহকারী পিরচালক

ে ন ন কািডং ব া চা করা যেত পাের।

শাসন শাখা থেক আইিস শাখােক আলাদা কের অনলাইন িভি ক কায ম রাি ত
করা।
ইিত েব ম ণালেয়র িনকট হ া র ত এিবিস টাইেপর বাসা েলা বরাে র জ সরকাির
আবাসন পিরদ র এর িনকট হ া েরর জ পদে প হণ করা।
িভআইিপ শাখােক ভে এফ টাইপ ও িপিরয়র টাইপ এ পা িরত করা।
মামলা শাখা, অিডট শাখাসহ কম র ন শাখা েলােক পযায় েম সকল উপ-পিরচালক
ও সহকারী পিরচালেকর িনকট অপন করা।

মা: ৎফর রহমান
সহকারী পিরচালক

44.

বাংলােদশ সিচবালেয় সরকাির আবাসন পিরদ েরর ৪,৫ ও ৭ নং ভবেন ছিড়েয় িছ েয়
থাকা আবাসেনর অিফস েলােক এক ভবেন ানা েরর িনিমে েয়াজনীয় ব া হণ
করা।
িপ এস িস ক ক িনেয়াগ ত নন-ক াডার কমকতােদর িপএ িসেত িশ ণ দােনর
পাশাপািশ কি উটার ও ত
ি িবষেয় িশ েণর ব া করা।
অ দ েরর কমরত ৩য় ও ৪থ ণী কমচারীেদর পেদা িত সং া েয়াজনীয় পদে প
হণ করা।
অ পিরদ রেক অিধদ ের পা রীত করার জ আিথক তহিবল গঠেনর লে সকল
কমকতা-কমচারীেদর িনকট থেক িনিদ পিরমান চ দা আদায় করা।
দেশর ৮ িবভাগীয় অ েল অিফস াপেনর জ পদে প হণ করা।

45.

অ দ েরর সকল কমচারীেদর িনিদ সময় অ র িশ ণ দােনর ব া করা।

46.

অ পিরদ র হেত িনয়িমতভােব বছের ১/২

47.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর সকল কমকতা/কমচারীেদর কি উটার সং া িশ ণ
বা তা লক করা।
অ পিরদ েরর িবিভ
ণীর বাসা বরাে র ে শতভাগ অনলাইন িভি ক কায ম
চা করা।
অ দ েরর িবিভ শাখার নিথ উপ াপেনর ে হাড ফাইেলর পাশা-পািশ ই-নিথ
িভি ক কায ম শতভাগ চা করা।
িবিভ িবি ং এ ছিড়েয় িছ েয় থাকা শাখা েলােক এক িবি ং এ াপন করেল সরকাির
কােজর িবধা হেব।

40.

41.
42.
43.

48.
49.
50.

িপকিনেকর আেয়াজন করা।

55.

আবাসন পিরদ েরর কমকতা/কমচারী যারা সরকাির বাসায় বসবাস কেরন তােদর জ
াপন জারী কের বাসা ভাড়া/ভাতা, অ া কর মও ফ করার িবষয় িবেবচনা করা
যেত পাের।
সকল অনলাইন বরা রিজ ার হালনাগাদ করেত হেল- কােরা নােম বাসা বরাে র িস া
িহত হেল তার সম ত অনলাইন রিজ াের
করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত
কের/যাচাই কের শাখা কমকতা বরা পে া র করেল স কভােব অনলাইন রিজ ার
র নােব ণ স ব হেব।
সকল এ.িব.িস ণীর বাসা সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনয় েন এেন বরা দান এবং
না-দাবীপ দান করেল সরকাির রাজ আদােয়র িবষয় আরও
পােব। কারন
িবিভ
কাটায় বাসা েলা
া
করা আেছ িক
তােদর নই কান
পিরদশক/ পারভাইজার/তদ কারী। ফেল অেনক অিভেযাগ আেছ য, অেনক বাসা বরা
িবহীনভােব পেড় আেছ, অৈবধ লাক বসবাস করেছ, বসবাসকারীগণ না-দাবীপ হণ না
কেরই সরকাির রাজ ফািক িদেয় পনশন েল িনে ।
অিফেসর সকল শাখােক
রভােব সাজােনার জ কেপােরট অিফেসর ায় ড
েলােক ঢেল সাজােনা যেত পাের। এেত যমন দখেতও র লাগেব তমিন জায়গাও
কম লাগেব।
সকল বরাে র কায ম য়ংি য় প িতেত স
করেত হেব।

56.

সকল না-দাবী কায ম অনলাইেন স

57.

কমচারীেদর সময়মত পেদা িতর ব া করেত হেব।

58.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনজ এক ভবন েয়াজন।

51.

52.

53.

54.

59.

করেত হেব।

আবাসন পিরদ েরর কমকতা/কমচারীেদর জ অ ািধকার িভি েত
াপন জারী কের
আবাসন ব া করা িবেশষভােব েয়াজন (উে , ইেতা েব জারী ত াপন অ যায়ী
মা শাসিনক ম ণালেয়র কমকতা/কমচারীগণ এ িবধা পেয় থােক)।

মৗ মী খ কার
অিফস সহ: কাম-কি উটার
া িরক
এিবিস বরা শাখা

মা: শওকত আলী
সহকারী িহসাব র ক
এিবিস বরা শাখা

িজ.এম. বাবর আলী
অিফস সহ: কাম-কি উটার
া িরক
আইিস শাখা

শািফন নওয়াজ
সহকারী িহসাব র ক
ভাড়া শাখা-১

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

য় াস,

তা ও জবাবিদিহতা ি র িবষেয় র

পেত পাের।

সরকাির সবা সহজীকরেণ সরকাির বাসা বরাে র
যেত পাের।
এ দ েরর সৗ য ি , কমকতা/কমচারীেদর জ িব

ে

মাবাইল এ াপস তরী করা

পািন সরবরাহ িনি ত করণ।

এ দ েরর সকল াট/বাড়ী সহেজ পিরিচিতর লে ওেয়ব সাইেট াপসহ ি েগাচর
(এলাকা/ াট ন রসহ)।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর অধীেন এ.িব.িস ণীর বাসা বরা হওয়ার েয়াজন। এেত
সরকাির পিরদ েরর কাজ বাড়েব।
িবল শাখা হেত যেহ বােজট চাওয়া হয় সেহ আরও িক কাড সংেযাজন কের বরা
বাড়ােনা যেত পাের।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর পিরচালক ও অিতির পিরচালক মেহাদেয়র জ
এয়ারমাক বািড় এবং অ া অ া কমকতা ও কমচারীেদর জ িবধামেতা এলাকায়
সকেলর জ বাসা বরা িনি ত করণ।
সরকাির আবাসন পিরদ রেক অিধদ ের পা র করণ।

68.

আসেন পেদা িত দান।

69.

আবাসন পিরদ রেক মপান

70.
71.

সবা সহজীকরেনর লে ক পে র িনকট উপ ািপত নিথ সংি সকেলর া ের
উপেড় যাওয়া এবং িনেচ নামার সময় সময় সরাসির উপ াপনকারীর িনকট রণ করা।
নটওয়াক মিনটিরং িসে ম উ য়ন িনি ত করণ।

72.

কমচারীেদর জ অনলাইেন ই-নিথ িশ ণসহ অ া

73.
74.

কমচারীেদর পদায়ন/বদিল/পেদা িতর অিফস আেদশ মাবাইল ন িফেকশন
মা েম অবিহত করণ।
অনলাইন িভি ক সরকাির বাসা দখল ও হ া র প দান।

75.

অনলাইেন বাসা বরা এবং না-দাবী পে র আেবদন হণ।

76.
77.
78.
79.
80.
81.

এলাকা ঘাষনা করা।

রেণর

কাগজপ ওেয়ব সাইেট কাশ।

ওেয়ব সাইট থেক এবং এ াপেসর মা েম মাবাইল থেক সরাসির িবিধ-িবধান সং হ
করা।
সামািজক যাগােযােগর মা েম ফইজ েক বাংলা ভাষা বা বায়ন কাস নােম পইজ
েল সরকাির কােজ িমত বাংলা বানান সহায়তা দান।
ই-নিথ কায ম বা বায়েনর লে সকেলর জে
াপটপ/ মাবাইল বরা েয়াজন।
াচার চচা র ার দান

82.

পির ার/পির নতা পিরেবশ তরী করা।

83.

সিচবালয় িনেদশমালা/২০১৪ অ যায়ী নিথর

84.

মৗিলক িশ ণ।

য়ংি য়ভােব বাসা বরা প জারী
সবা াি র আেবদন ও সংি

সবা স াহ পালন করা।

মা: তালাশ উি ন
উ মান সহকারী
শাসন শাখা

ণীিব াস করা

মা: মা ফা কামাল
সহকারী িহসাব র ক
িবল শাখা
মা: দেলায়ার হােসন
সহকারী িহসাব র ক

85.

অিফস চলাকালীন এবং ত ােগর সময় িব ৎ সা য় পিরবী ণ।

86.

এ পিরদ েরর সািবক উ য়েনর লে কমচারীেদর িনয়ম অ যায়ী পেদা িত দয়া একা
েয়াজন। িনয়ম অ যায়ী পেদা িত দয়াসহ িত কমচারীর বসবােসর জ সরকাির
বাসা িনি ত করা হেল কােজর অ গিত ও গিতশীলতা ি পােব।

87.

কমকতা/কমচারীেদর সম েয় দশ-িবেদেশ িশ ণ।

88.

আবাসেনর িনজ ভবন েয়াজন।

89.

ই-নিথর জ

90.

অিধদ ের পা িরত করণ।

91.

পেদা িতর ব া হণ করা।

92.

পির ার-পির

93.

মা: মাহ েব আলম
িহসাব র ক
পিরত ভাড়া শাখা

েত েকর জ কি উটার েয়াজন।

তা রাখা।

াচার কৗশল অবল ন।

94.

অনলাইেন ১০০% বাসা বরা ।

95.

রাজ আদােয়র নজরদারী

96.

হািফজা খান
অিফস সহ: কাম-কি উটার
া িরক
শাসন শাখা

মপান

এলাকা ঘাষনা।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনেয়াগিবিধ অ যায়ী পেদা িতর ব া করা একা
েযাজন।
98.
সরকাির আবাসন পিরদ েরর বাংলােদশ সিচবালয় অিফস ান স হেক য কান এক
ভবেন াপন েয়াজন।
99.
সরকাির কােজর অ গিতর জ
েত ক সরকাির আবািসক এলাকায় পিরদশকেদর জ
এক সাইট অিফস িনমান করা েয়াজন।
100. সরকাির কােজর গিতশীলতার লে
অ দ েরর কমচারীেদর সরকাির িবিধ অ যায়ী
পেদা িত দওয়া একা েয়াজন।
101. সকল নিথ ই-ফাইিলং করা একা েয়াজন।
97.

102.
103.
104.
105.
106.

কমকতা এবং কমচারীেদর জ অ পিরদ েরর কাটা সংরি ত কের বাসা বরা দান
করা েয়াজন।
আবাসন পিরদ েরর সকল কমকতা/কমচারীেদর জ অ পিরদ র হেত বাসা বরাে র
ব া করা এবং সবার বাসা িনি ত করা।
েবর িনেয়াগ িবিধ অ যায়ী ৪থ ণী কমচারীেদর পেদা িতর ব া করা একা
েয়াজন।
সরকারী আবািসক এলাকায় কমরত কমচারীেদর সিচবালেয় েবেশর জ
ায়ী েবশপ
িবেশষ েয়াজন।
এ পিরদ েরর পিরিধ ি সহ রাজ আদায় ি র লে
বাংলােদশ বরা
িবিধমালা,১৯৮২ এর উপ-িবিধ ৯ এর আওতায় ক বাজার, য়াকাটায় সরকাির আবাসন
পিরদ েরর শাখা অিফস াপনসহ অ ায়ী ব তল আবাসন িনমান করা যেত পাের।
স ত উে
য, সািকট হাউজ তথা অ ায়ী আবাসন পিরচালনার জ এ পিরদ েরর
সাংগঠিনক কাঠােমােত কয়ারেটকার, বা িচ, মশালিচ, মািল ও কামরা বাহেকর পদ
িব মান রেয়েছ। উপেরা কায ম হেণরসহ সংি
শাখা অিফেসর জ বিনত
পদস েহর সং া ি করা যায়।

মা: মিমন হােসন
সহকারী উপ-পিরদশক

মা: ইয়ািমন মা দ
অিফস সহ: কাম-কি উটার
া িরক
মা: আেলা গীন স জ
সহকারী িহসাব র ক
মা: ফজ ল হক
িনরাপ া হরী
অিডট িবষয়ক শাখা

মা: আির র রহমান
উ মান সহকারী

107.

এ পিরদ েরর িনয় নাধীন ঢাকা জরাজীণ সািকট হাউজ ও স াল সািকট হাউজ
ভে এখােন ব তল আ িনক সািকট হাউজ িনমােনর জ শাসিনক ম ণালেয় াবনা
রণ করা যেত পাের।

স ত উে
য, সািকট হাউজ তথা অ ায়ী আবাসন পিরচালনার জ এ পিরদ েরর
সাংগঠিনক কাঠােমােত কয়ারেটকার, বা িচ, মশালিচ, মািল ও কামরা বাহেকর পদ
িব মান রেয়েছ।
108. চ াম অিফেসর ায় লনা ও রাজশাহীেত অিফস াপন করা যেত পাের।
বাংলােদশ বরা িবিধমালা,১৯৮২ এর ২০(১) এর আওতায় েত ক পি কা বছর শষ
হওয়ার ই মােসর মে
েত ক বরা াপক ি েক না-দাবী সনদ হেণর লে এ
পিরদ েরর পিরদশকগেণর ত াবধােন না-দাবী হেণর আেবদন ফরম েত ক বরা
াপকগেণর বাসার কানায় রণ করা যায়।
110. এ পিরদ েরর িনয় নাধীন েত ক আবাসন এরাকায় পিরদশকগেণর জ এক কের
সাইট অিফস াপেনর লে ক িনধারণসহ বরা দােনর লে জ রী িভি েত ধান
েকৗশলীর সােথ যাগােযাগ কের কায ম স
করা অত াব ক।
111. এ পিরদ েরর সাংগঠিনক কাঠােমা অ সাের শাখা িবভাজন বক কমকতা/কমচারী
পদায়ন করা যেত পাের।
112. দা িরক সকল কায ম ১০০% ই-নিথেত স াদেনর ােথ কমকতা/কমচারীেদর ই-নিথ
িবষেয় িশ ণ/ইন হাইজ িশ ণ দানসহ িত ডে কি উটার দান করা
েয়াজন।
113. গণ ত িবভাগ ক ক সরকাির কমকতা/কমচারীেদর জ ঢাকা শহেরর িবিভ এলাকায়
ন ন বাসা/বািড় িনমান পিরক না হেণর সময় এতদিবষয়ক সািবক কায েমর সােথ
সরকাির আবসান পিরদ েরর একজন িতিনিধেক অ
করা েয়াজন। কারন
বাসা েলা কমকতা/কমচারীেদর চািহদা অ যায়ী সরকাির আবাসন পিরদ র হেত বরা
দান করা হেয় থােক। এে ে আবাসন পিরদ েরর মতামত/পরামশ অত াব ক।
114.
িশ েণর ব া করা।
109.

115.

তীয়

117.

এিবিস

118.

আবাসন পিরদ েরর কমচারীেদর বাসার কাটা ব া করা।

119.

ই-ফাইিলং নিথ চা র জ

ণীর বাসা আবাসেনর িনয় েন আনা।

িত

ডে

ানার মিশন েয়াজন।

কমকতা/কমচারীেদর ই-ফাইিলং নিথর িনং িদেত হেব।
ত পেদা িতর ব া হণ করেত হেব।

122.

িতমােস সকল কমচারীেদর সােথ িবিভ সম া িনেয় আেলাচনা করেত হেব।

124.

মা: সালায়মান
উ মান সহকারী

ণীর েত ক কমচারীর জ কি উটােরর ব া।

121.

123.

মা: সাম উি ন
ধান সহকারী

পেদা িতর ব া করা।

116.

120.

মা: রিশ ল ইসলাম
উ মান সহকারী

আবাসন পিরদ র িবল কের ম ণালেয়র সােথ আবাসন িবভাগ চা করা যেত পাের।
নটওয়াক তদারিক এবং উ ত নট ব া চা করণ।

125.

আবাসেনর িনজ অিফস ােনর ব া করণ।

126.

পািনর িফ ার ব া ও টয়েলেটর ব া উ য়ন করণ।

মা: সাই ল ইসলাম
অিফস সহকারী কামকি উটার া:

127.
128.

আবাসেনর াফেদর ১০০% বাসা বরাে র িন য়তা দান করেত হেব।
িত বছর িপকিনেকর ব া হণ করেত হেব।

129.

আবাসেনর াফেদর িবেদেশ িশ েণর ব া হণ করেত হেব।

130.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর কমচারীেদর কমদ তা বাড়ােনার জ
বািহের িনং এর ব া করণ।

131.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর সািবক উ য়েনর লে কমচারীেদর িনয়ম অ যায়ী পেদা িত
দয়া একা েয়াজন। দীঘ ১০ বছর ধের উ মান সহকারী পেদ চা রী করিছ িক
পেদা িতর পদ খািল থাকা সে ও দীঘিদন যাবৎ পেদা িত হে না। পেদা িত হেল
কােজর গিতশীলতা আসেব।
সহকারী পিরচালেকর
পদ ত সমেয় পেদা িতর েয়াজন। সহকারী পিরচালক পেদ
বতমােন ০২ পদ খািল। সরকােরর িব মান জ তা ও পেদা িত িবিধমালা,২০১১
অ যায়ী িনধািরত িব মান সমি ত জ তা অ সাের পেদা িত দান করা যায়। বতমােন
মহামা
ি মেকােটর িসিভল িপ শন ২২৩৭/২০১২ এর সবেশষ রােয়র িনেদশনা
অ সাের জ তা অথবা পেদা িত দােনর ে হাইেকাট িবভােগর ি িত অব া
িব মান না থাকায় আইনগত কান বাধা নই।
পিরদ র থেক অিধদ ের পা িরত করা। িবভাগীয় অিফস করন অথাৎ লনা, রাজশাহী,
িসেলট, বিরশাল ও রং র।
কমকতা/কমচারীেদর শতভাগ পেদা িত বতমান চিলত িনেয়াগিবিধ মাতােবক দােনর
ব া হণ।
সরকাির রাজ আদােয়র ােথ এিবিস ণীর বাসা িল আবাসন পিরদ ের নরায় া
করন। অ ম ণালয়/অিধদ র স েহর বাসা িল স কভােব বরা /ভাড়া আদায় হয় না।
ভাড়া শাখা-১,২ এবং পিরত া শাখার ই-নিথ ১০০% করা েয়াজন।

132.

133.
134.
135.

ঢাকা ও ঢাকার

এ, এম, এম মাই ল ইসলাম
অিফস সহকারী কামকি উটার া:
ফিরদা ইয়াসিমন
উ মান সহকারী

ি য়েতাষ চ সরকার
িহসাব র ক

136.
137.

ধান সহকারীর ৯
পদ দীঘিদন
, পেদা িত না দয়ায় পদ েলা খািল থাকায়
কমচারীেদর কােজর সম য়িহনতা পিরলি ত হয়।

138.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনেয়াগিবিধ অ যায়ী পেদা িত ব া করা একা

139.

েয়াজন।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর পিরদশকেদর িশ েণর ব া হণ করা েয়াজন।

শািকব হােসন
পারভাইজার

সরকাির আবাসন পিরদ েরর বাংলােদশ সিচবালয় অিফস ান স হ য কান এক ভবেন
ানা র েয়াজন।
141. সরকাির কােজর অ গিতর জ
েত ক সরকাির আবািসক এলাকায় পিরদশকেদর জ
এক কের সাইড অিফস িনমান করা েয়াজন।
142. বাসা খািল হওয়ার ৬ মাস েব বাসা বরা দওয়ার েয়াজন।
140.

য সকল এলাকায় কমরত িনরাপ া হরী ও পির তা কম র েয়াজন নই এবং দীঘিদন
একই এলাকায় কমরত তােদরেক য সকল এলাকায় েয়াজন সই এলাকায় বদিল করা
েয়াজন।
144. সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনেয়াগিবিধ অ যায়ী পেদা িতর ব া হণ করা েয়াজন।
143.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর বাংলােদশ সিচবালয় অিফস ান স হ য কান এক ভবেন
ানা র েয়াজন।
146. সরকাির কােজর অ গিতর জ পেত ক সরকাির আবািসক এলাকায় পিরদশকেদর জ
এক সাইট অিফস িনমাণ করা েয়াজন।
145.

মা: মিন ল ইসলাম
সহকারী উপ-পিরদশক

সরকাির আবাসন পিরদ েরর সািবক উ য়েনর লে
কমচারীেদর িনয়ম অ যায়ী
পেদা িত দয়া একা েয়াজন। দীঘিদন যাবৎ অ দ েরর কান পেদা িত দয়া হয় না।
িনয়ম অ যায়ী পেদা িত দয়াসহ েত ক কমচারীর বসবােসর জ সরকাির বাসা িনি ত
করা হেল কােজর অ গিত ও গিতশীলতা ি পাের।
148. আমােদর সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনেয়াগ িবিধ সংেশাধন করা অিতব জ রী।
147.

158.

সরকাির আবাসন পিরদ রেক অিধদ র করার জ
েয়াজনীয় ব া হণ করা
েয়াজন।
অ দ ের সহকারী িহসাব র ক পেদিনেয়াগ পাওয়ার পর ২০ থেক ২৫ বছর একই পেদ
থাকেত হয় িবধায় িনেয়াগ িবিধ পিরবতন করা েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর আওতাধীন ঢাকা শহেরর সকল সরকাির বাসার ডাটােবইজ
তরী করা েয়াজন। পরবত েত যখন কান কমকতা/কমচারীর নােম বাসা বরা দান
করা হেব সােথ সােথ বরা া কমকতার নাম ডাটােবইেজ অ
করেত হেব এবং তা
অ পিরদ েরর ওেয়ব সাইেট কাশ করেত হেব। যন কান কমকতা/কমচারী কান
বাসার তে র জ আবাসন পিরদ ের না এেস সরকাির আবাসন পিরদ েরর ওেয়ব সাইেট
দখেত পাের।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনায়েনর লে পেদা িতর মা েম ধান
সহকারীর ৯
পদ রন করা যেত পাের। কারন ধান সহকারীর িফডার পেদ আিম
১৪ বছর চা রী কেরও আিম গত ৭ বছর থেক ধান সহকারীর ৯ পদ খািল থাকা
সে ও পেদা িত দান করা হে না।তাছাড়া, ধান সহকারী পেদ পেদা িত ছাড়াও অ
য সকল পদ আেছ স সকল পেদও পেদা িতর মা েম রনন করা েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনায়েনর লে অ পিরদ েরর কমকতােদর
ায় কমচারীেদরও দেশর বািহের অথাৎ িবেদেশ িশ েণর ব া হণ করা েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনয়েনর লে
ধানম ীর কাযালয় এবং
রা পিতর কাযালেয়র কমকতা/কমচালীেদর
ায় সরকাির আবাসন পিরদ েরর
কমচারীেদও বািড় ভাড়া ভাতা মও ফ করেত হেব।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনায়েনর লে পেদা িতর মা েম ধান
সহকারীর ৯
পদ রন করা যেত পাের। কারন ধান সহকারীর িফডার পেদ আিম
১৪ বছর চা রী কেরও আিম গত ৭ বছর থেক ধান সহকারীর ৯ পদ খািল থাকা
সে ও পেদা িত দান করা হে না।তাছাড়া, ধান সহকারী পেদ পেদা িত ছাড়াও অ
য সকল পদ আেছ স সকল পেদও পেদা িতর মা েম রন করা েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনায়েনর লে অ পিরদ েরর কমকতােদর
ায় কমচারীেদরও দেশর বািহের অথাৎ িবেদেশ িশ েণর ব া হণ করা েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর কােজর গিত আনায়েনর লে
ধানম ীর কাযালয় এবং
রা পিতর কাযালেয়র কমকতা/কমচালীেদর
ায় সরকাির আবাসন পিরদ েরর
কমচারীেদও বািড় ভাড়া ভাতা মও ফ করেত হেব।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর সকল কমচারীেদর সরকাির বাসার ব া করেত হেব।

159.

কমচারীেদর উ ত িশ েণর ব া হণ করা েয়াজন।

160.

পিরদ রেক অিধদ ের পা িরত করা।

161.

কমকতা/কমচারীর িপআরএল এর পর পনশেনর কায ম জ রী িভি েত িন

162.

কমচারীেদর া তা অ যায়ী বাসা বরাে

163.

অিফিসয়াল কায ম ই-নিথেত িন

164.

সরকাির আবাসন পিরদ রেক অিধদ ের পা িরত করা।

149.
150.
151.

152.

153.
154.

155.

156.
157.

165.

হা দ কাম ল হাসান
উ মান সহকারী কাম
ক ািশয়ার
মা: নজ ল ইসলাম
সহকারী িহসাব র ক

আ র রিহম
স ট- া িরক কামকি উটার অপােরটর

মা আ ার
আ র রিহম
স ট- া িরক কামকি উটার অপােরটর

িপয়ারা নাহার
উ মান সহকারী
করা।

ব া হণ।

করা েয়াজন।

এ পিরদ েরর সকল শাখােক একই ভবেন ানা র করেল কােজর গিতশীলতা বাড়েব।

মা: অ ল লিতফ
অিফস সহায়ক

166.

কমচারীেদর উ ত িশ েণর ব া করা েয়াজন।

167.

িনেয়াগ িবিধ সংেশাধন এবং পেদা িতর ব া হণ।

168.

দ তা ি র জ পযায় েম িশ েণর ব া হণ।

169.

কমচারীেদর বসার

170.

ই-নিথ কায েমর জ

171.

আবাসন পিরদ েরর কমচারীেদর কান টয়েলেটর ব া নই।

172.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর িনেয়াগ িবিধ অ যায়ী পেদা িতর ব া করা একা
েয়াজন।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর বাংলােদশ সিচবালয় অিফস ান স হ এক ভবেন ানা র
েয়াজন।
সরকাির কােজর অ গিতর জ
েত ক সরকাির আবািসক এলাকায় পিরদশকেদর জ
এক সাইট অিফস িনমান করা েয়াজন।
সরকাির আবাসেনর বরা
দােনর ে কমকতা/কমচারীর জ তািরখ শষ হওয়ার
এক বছর আেগ বরা
দান করা এবং খািল বাসা েলা অনলাইেন িব াপন দওয়া
েয়াজন। েত ক কমকতা/কমচারীর ড ও বতন ল িসিনয়াির িবেবচনা কের
বরা দান করা।
সরকাির আবাসন পিরদ েরর সরকাির কেলানী এলাকায় িনেয়ািজত িনরাপ া হরী ও
পির তা কম র কাজ পিরচালনার জ হড গাড একা েয়াজন।
ই-নিথর কায ম পিরচালনার জ সকল কমকতা/কমচারীেদর উ ত িশ েণর ব া
করা।
কি উটার পিরচালনা করার জ অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটরেদর ায়
সহকারী িহসাব র কেদর ২ ( ই) ইনি েম দওয়ার ব া করা।
আবাসন পিরদ েরর কমচারীেদর সরকাির চা রী িবিধ অ যায়ী কম েল উপি িত
িনি ত করা।
কমকতা/কমচারীেদর পাষাক পির তার পাশাপািশ ত র বসার চািরপাশ িনজ উে ােগ
পির ার পির তা করা।
পেদা িতেযা
পদ েলা পেদা িতর মা েম ত রণ করা।

173.
174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

মা: আলাল উি ন
িহসাবর ক

ব াসহ মানস ত চয়ারেটিবেলর ব া করা।
েত ক িডিলং সহকারীেক কি উটার দান।

182.

েত ক টিবেল কি উটােরর ব া করা।

183.

বিশ বিশ িশ েণর ব া করা।

অিমত পাল
অিফস সহায়ক

184.

সব ই-নিথ চা করার েয়াজনীয় ব া করা।

185.

কমকতা/কমচারীেদর মে

সবার মেনাভাব ি করা।

186.

কমকতা/কমচারীেদর মে

-স ক ি করা।

187.

সরকাির আবাসন পিরদ েরর কায ম পিরচালনার জ িনিদ ভবন এর ব া করা।

188.
189.
190.

ত পেদা িতর

মা: মা ফা কামাল ইয়া
উপ-পিরদশক

মা: আির ল ইসলাম
সহকারী িহসাব র ক

মা: শিফ ল ইসলাম
উ মান সহকারী

ব া করা।
শারিমন আ ার
অিফস সহকাির কাম কি :
া:

িশ েণর ব া করা।
অ পিরদ েরর কমচারীেদর জ বাসা/বািড় বরাে র
িনি ত করা।

ে

কান জ লতা ছাড়াই বরা

191.

সকল কমচারীেদর অগােনা ােমর পদবীর িবপরীেত কমব ন করা হেল, কােজর কমদ তা
ি পেতা।

সরকাির আবাসন পিরদ েরর সকল কমচারী/কমকতােদর একই পেদ দীঘ িদন কাজ করায়
সরকারী কােজর গিতশীতলা কেম যায়। কারন িবিধ মাতােবক পেদা িতর েয়াজন।
193. সরকাির বাসা/বািড় আেরা িনমাণ করা েয়াজন।

মা: আমানউ াহ দওয়ান
সহকারী িহসাব র ক
(আদালত সহকারীর দািয় )
মামলা িবষয়ক শাখা

192.

194.

কি উটার/আসবাবপ মরামত/ন ন সরবরাহ ।

195.

সকল কমচারীেদর ৩ বছর পর পর অ শাখায় বদলী করা েয়াজন।

196.

অ দ েরর সকেলর জ ই-নিথ সহ অ া

197.

মৗিলক িশ ণ।

নটওয়াক িসে ম জারদার করা।

মা: ছােদক িময়া
উ মান সহকারী
( শাসন শাখা)

মা: মাহসীন
িহসাব র ক

ত সবা দােনর লে
ুভােব সরকাির কাজ স াদন করার জ িনজ অিফস ান
েয়াজন।
199. পেদা িতর াপাের েয়াজনীয় ব া হন করা।
198.

সহকারী িহসাব র ক পেদ ১০-২০ বছর চা রীর বয়স হেলও পেদা িত হয় না। ইহার
সমাধান জ রী েয়াজন। তাছাড়া, সরকাির রাজ আদােয়র ে এই পদ
ন
িমকা পালন কের থােক।
201. কমচারীেদর বসার ান ি র েয়াজন।
200.

202.
203.

অ পিরদ েরর সকেলর জ ই-নিথসহ অ া

মৗিলক িশ ণ।

কমকতা ও কমচারীেদর বসার ান ি ও ান সং লান সম া রীকরন।

িত মােস কমচারীেদর সােথ পিরচালক মেহাদেয়র মতিবিনয়ময় সভা আেয়াজন করা
েয়াজন।
205. কমচারীেদর - পেদ পদ অ যায়ী কমব ন করা যেত পাের।

মৗ মী আকতার
সহকারী িহসাব র ক

িসমা লতানা
সহকারী িহসাব র ক

204.

206.
207.

কি উটার ক

তরী সখান থেক সকল িচ

মা: রে আলম
উ মান সহকারী

তরী।

ানার েয়াজন।

িবভাগীয় ৩য় এবং ৪থ ণীর কমচারীেদর িশ াগত যা তার িভি েত পেদা িত জ রী
েয়াজন।
209.
পদ রন েয়াজন।
208.

210.

িবিভ পদ ও পদবীর পে িনেয়াগ িবিধর জ লতার সমাধান েয়াজন।

211.

৩য়

212.

কমকতা/কমচারীেদর বসার ান ি ও ান সং লান সম া র করা েয়াজন।

ণীর সকল শাখা থেক পেদা িতর মা েম কমকতা পেদ পদায়ন েয়াজন।

পন মার হালদার
সহকারী িহসাব র ক

