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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপূত � ম�ণালয় 
সরকাির আবাসন পিরদ�র 

ই ��নী বরা� শাখা 
www.doga.gov.bd

 

 

ন�র ২৫.৪৩.০০০০.০০৩.০১.০৪৪.২১.৩৬ তািরখ: 
০৬ এি�ল ২০২১

২৩ �চ� ১৪২৭

িব�ি�/�না�টশ

িবষয়: িমরপুর �সকশন-৬ এ �য়ং��য় প�িতেত ২০৩ �ট (ই-��িণ) বাসা বরাে�র জন�
আেবদন আহ�ান সং�া�।

                 সরকাির আবাসন পিরদ�েরর ব�ব�াপনাধীন ঢাকা শহেরর িনে�বিণ �ত ২০৩ (দইুশত
িতন) �ট িনিম �ত "ই" ��িণর বাসা বরা�েযাগ�। উি�িখত বাসাসমূহ �য়ং��য় প�িতেত বরা�
�দান করা হেব। ঢাকা শহের কম �রতসহ �বতনভাতা উে�ালনকৃত বরা� �ত�াশী সরকাির
কম �কত�াগণেক িনে�র ওেয়ব এে�েস ১৫, �ম ২০২১ তািরেখর মেধ� আেবদন দািখল করার জন�
অনুেরাধ করা হেলাঃ
ওেয়ব এে�স: www.bashaonline (http://www.bashaonline). com
বরা� �াথ�র �যাগ�তা: ��ড-৬ এবং তদ�ূ �
ও
মূলেবতন: ৩৫,৫০০/= অথবা তদ�ূ �

�না�টশ
ন�র

ভবন ন�র ও
এলাকার নাম

��াট সংখ�া ও ��াট ন�র

০১. ভবন ন�র-০১,
�সকশন-৬,
িমরপুর, ঢাকা।

��াট-৩৯
��াটন�র: িব-৩,িস-৩, িড-৩, এফ-৩,  এ-৪, িব-৪, িস-৪,
িড-৪,  এফ-৪এ-৫, িব-৫, িস-৫, িড-৫,  এফ-৫,
 িব-৬,িস-৬,িড-৬,ই-৬,এফ-৬এ-৭,িব-৭,িস-৭,িড-৭,
 ই-৭,এফ-৭, এ-৮, িব-৮, িস-৮,  ই-৮, এফ-৮, এ-৯, িব-৯,
িস-৯, িড-৯, ই-৯, এফ-৯, এ-১০, িব-১০, িস-১০

০২. ভবন ন�র-০২,
 �সকশন-৬,
িমরপুর, ঢাকা।

��াট-৫৯
��াটন�র: এ-১, িব-১ ,িস-১, িড-১, এ-২, িব-২, িস-২, িড-২,
এ-৩, িব-৩, িস-৩, িড-৩,  এ-৪,  িস-৪, িড-৪, এ-৫, িব-৫,
 িস-৫, িড-৫, এ-৬, িব-৬, িস-৬, িড-৬, এ-৭, িব-৭, িস-৭,
িড-৭,  এ-৮, িব-৮, িস-৮, িড-৮, এ-৯, িব-৯, িস-৯,
িড-৯এ-১০, িব-১০, িস-১০,িড-১০, এ-১১, িব-১১, িস-১১, িড-১১,
এ-১২, িব-১২, িস-১২, িড-১২, এ-১৩, িব-১৩, িস-১৩, িড-১৩,
এ-১৪, িব-১৪, িস-১৪, িড-১৪, এ-১৫,িব-১৫, িস-১৫, িড-১৫

http://www.bashaonline/
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০৩. ভবন ন�র-০৩,
 �সকশন-৬,
িমরপুর, ঢাকা।

��াট-৭৬
��াটন�র: এ-১, িব-১, িস-১, িড-১, ই-১, এফ-১,  এ-২, িব-২,
িস-২, িড-২, ই-২, এফ-২,   এ-৩,       িব-৩, িস-৩, িড-৩,
ই-৩, এফ-৩, এ-৪, িব-৪, িস-৪, িড-৪, ই-৪, এফ-৪এ-৫, িব-৫,
 িস-৫,       িড-৫,ই-৫, এফ-৫, এ-৬, িব-৬, িস-৬, িড-৬,
 এফ-৬ এ-৭, িব-৭, িস-৭, িড-৭,   ই-৭, এফ-৭, এ-৮,     িব-৮,
িস-৮, িড-৮, ই-৮,  এফ-৮, িব-৯, িস-৯, িড-৯, ই-৯, এফ-৯,
 এ-১০, িব-১০, িস-১০,   িড-১০, ই-১০, এফ-১০, এ-১১, িব-১১,
িস-১১, িড-১১, ই-১১, এফ-১১, এ-১২, িব-১২,   িস-১২,  
িড-১২,  ই-১২,  এফ-১২, এ-১৩, িব-১৩, িস-১৩,  িড-১৩,
ই-১৩, এফ-১৩

০৪. ভবন ন�র-০৪,
 �সকশন-৬,
িমরপুর, ঢাকা।

��াট-২৯
��াটন�র:   িব-৬,  এফ-৬, িব-৭,  এ-৯,   ই-৯, এফ-৯,
 এ-১০,িব-১০,   িস-১০, িড-১০, ই-১০, এফ-১০, এ-১১, িব-১১,
িস-১১,িড-১১,ই-১১,এফ-১১, এ-১২,িস-১২,
িড-১২,ই-১২,এফ-১২, এ-১৩,
িব-১৩,িস-১৩,িড-১৩,ই-১৩,এফ-১৩

 
শত�াবিল:                        
১.  Bangladesh Allocation Rule,1982 অনুসাের �ািধকার অনুসৃত হেব;
২.  জাতীয় �বতন ��ল অনুসাের ৬� ��ড মঞ্জরুী আেদেশর ছায়াকিপ আেবদেনর সােথ
দািখল করেত হেব;
৩. Online formএ দািখলকৃত তথ�াবিলর �মাণক সমূহ সংযু� করেত হেব;
৪.  অস�ূণ �, ত�্�টপূণ � িকংবা উপযু� �মাণক ছাড়া আেবদন দািখল করা হেল আেবদন
িবেবিচত হেব না;
৫. �া� আেবদন সমূহ যাচাই-বাছাই সহ বরা� সুপািরেশর চ�ড়া� ফালাফল ��কাশ বা বািতেলর
এখিতয়ার এ পিরদ�র সংর�ণ করেব;
   এবং
৬. �যেকান সমেয় �দ� তেথ� Bangladesh Allocation Rule,1982 -এর সােথ আসাম�স�
পিরলি�ত হেল �কান কারন দশ �ােনা ব�িতেরেক বরা� �ত�াহার অথবা বািতেলর এখিতয়ার এ
পিরদ�র সংর�ণ করেব।
িব: �:   �য �কান �েয়াজেন সরকাির আবাসন পিরদ�ের বিণ �ত �ঠকানায় �যাগােযাগ করা �যেত
পাের:
 
                        সহকারী পিরচালক, সরকাির আবাসন পিরদ�র, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
�টিলেফান: ০১৭৩৩৭৫৭৯৬৮ ও ০১৭২৩০০৮১৮৮
 

১১-৪-২০২১
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�মাঃ আ�সু সবুর ম�ল, িপএএ
পিরচালক

�ফান: +৮৮০২৯৫৪৫০৩৭
ফ�া�: ০২-৯৫৪৬৪৬৩

ইেমইল: director@doga.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) �র�র /মহাপিরচালক/�চয়ারম�ান/িনব �াহী পিরচালক/ব�ব�াপনা পিরচালক/�ধান �েকৗশলী/
পিরচালক(সকল)/অিধদ�র/দ�র/সং�া
৩) একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, গহৃায়ন ও গণপূত � ম�ণালয়
৪) একা� সিচব, সিচেবর দ�র, গহৃায়ন ও গণপূত � ম�ণালয়
৫) সহকারী পিরচালক, আইিস�ট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ�র
৬) অিফস ��েড�, আইিস�ট শাখা, সরকারী আবাসন পিরদ�র


