
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

সরকারর আবাসে পররদপ্তর 

বাাংলায়দর্ সরিবালে, ঢাকা। 

www.doga.gov.bd  
 

সসবা প্রদাে প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

১. রির্ে ও রির্ে  

রির্ে:  সরকারর আবাসয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপো। 

রির্ে:  Bangladesh Allocation Rules, 1982-এর যথাযথ প্রয়োয়গর িাধ্যয়ি রায়ের গুরুত্বপূণ শ ব্যারিবগ শ, সরকারর কি শকতশা-কি শিারীগয়ণর িয়ধ্য আবাসে সুরবধা প্রদাে। সরকারর আবাসয়ের িাড়া ও 

অন্যান্য কর আদাে রেরিতকরণ, সািরেক ও চূড়ান্ত ো-দারব সেদ প্রদাে, সরকারর আবাসে সুরবধা গ্রহণ ো করার সেয়ে Annexure A সিাতায়বক ো-দারব সেদ প্রদাে, অরিস স্থাে বরাদ্দ প্রদাে এবাং প্রয়যাজয সেয়ে 

সবসরকারর অরিস স্থাে িাড়া করার ছাড়পে প্রদাে। এছাড়া, অববধিায়ব দখয়ল রাখা রকাংবা বরায়দ্দর ববধতার সিোদ উত্তীণ শ বাসা দখলকারীর রবরুয়ে আইোনুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ উয়েদ কায শক্রি পররিালো। 

 

২. প্ররতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) োগররক সসবা 

ক্ররিক 

োং 
সসবার োি সসবা প্রদাে পেরত 

প্রয়োজেীে কাগজপে 

এবাং প্রারপ্তস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পররয়র্াধ পেরত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(োি, পদরব, সিাে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

প্রাপ্যতা সায়পয়ে 

বরাদ্দয়যাগ্য সরকারর বাসা / 

বারড় বরাদ্দ প্রদাে 

Bangladesh 

Allocation 

Rules, 

19821982 এবাং 

রবরিন্ন সিে জারীকৃত 

রবরধ/প্রজ্ঞাপে/আয়দর্ 

অনুসরণ করতঃ বাসা 

বরাদ্দ প্রদাে কয়র 

বরাদ্দপে ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল আয়বদেকারীর 

ঠিকাোে পাঠায়ো হে। 

স্বোংরক্রে পেরতঃ 

রড-২ সেরণ, রড-১ সেরণ, অস্থােী সেরণ, ই সেরণ এবাং পররতযি সিয়েরণর 

বাসা/বারড়র সেয়ে সরকারর আবাসে পররদপ্তর-এর রবয়র্ষারেত ওয়েবয়বজড 

সিেওেযার 

www.bashaonline.com – এর িাধ্যয়ি আয়বদে করয়ত হয়ব। 

 

অন্যযান্য সেরণর বাসার সেয়ে – সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে 

আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1 ) 

 

১। বাসা বরায়দ্দর িি শ ‘ক’ এবাং ‘খ’ পূরণপূব শক যথাযথ কর্তশপয়ের িাধ্যয়ি 

পররিালক বরাবর আয়বদেসহ দারখল করয়ত হয়ব। 

২। আয়বদয়ের সায়থ বতশিাে সগ্রড, মূলয়বতে, পদরব এবাং বতশিাে কি শস্থয়লর 

প্রিাণক দারখল করয়ত হয়ব। 

 

* বাসা বরায়দ্দর িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তর এবাং এই দপ্তয়রর 

ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। (ওয়েবসাইেঃ www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৩০ কায শরদবস 

১। োি: জোব সিাহাম্মদ রজল্লুর রহিাে 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইয়িইল: zillur_012@yahoo.com  

 

২। োি: জোব সিাহাম্মদ িারুকুল ইসলাি 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইয়িইল: faruk282@yahoo.com   

 

৩। োি: জোব আওলাদ সহায়সে আহায়িদ 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪০৩১৬ 

ইয়িইল: auladom@yahoo.com   

 

৪। োি: জোব রায়র্দ আহায়ম্মদ সাদী 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪০৩৫৬ 

ইয়িইল: rashedsadi75@gmail.com   

 

http://www.doga.gov.bd/
http://www.bashaonline.com/
http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1
http://www.doga.gov.bd/
mailto:zillur_012@yahoo.com
mailto:faruk282@yahoo.com
mailto:auladom@yahoo.com
mailto:rashedsadi75@gmail.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

ক্ররিক 

োং 
সসবার োি সসবা প্রদাে পেরত 

প্রয়োজেীে কাগজপে 

এবাং প্রারপ্তস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পররয়র্াধ পেরত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(োি, পদরব, সিাে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ 
সরকারর বাসা / বারড়র ো-

দারব সেদপে জারী। 

Bangladesh 

Allocation 

Rules, 1982 এবাং 

রবরিন্ন সিে জারীকৃত 

রবরধ/প্রজ্ঞাপে/আয়দর্ 

অনুসরণ করতঃ ো-দারব 

সেদপে ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল আয়বদেকারীর 

ঠিকাোে পাঠায়ো হে। 

ো-দারব সেদপ্রারপ্তর আয়বদে িরি পূরণপূব শক আয়বদে রেয়নাি কাগজপোরদসহ 

পররিালক বরাবর দারখল করয়ত হয়ব। 

 

সািরেক ো দারব গ্রহয়ণর সেয়ে রেয়নাি কাগজপোরদ দারখল কররয়ত হইয়ব – 

১। বরাদ্দ পয়ের করপ। 

২। বাসা দখল গ্রহয়ণর করপ। 

৩। সািরেক ো দারবসমূহ উপস্থাপয়ে ব্যথ শ হইয়ল বসবাসকালীে িাড়া ও অন্যান্য 

পাওোরদ কতশে সাংক্রান্ত এ  ,রজ , কর্তশক প্ররতপাদেকৃত হালোগাদ রববরণীর মূল 

করপ। 

৪। বাসার দখল হস্তান্তয়রর মূল করপ )যরদ বাসা সিপ শণ কররয়ত হে( । 

৫। সপ্রষয়ণ কি শরত থাকয়ল কি শস্থয়ল বাসা িাড়া কতশয়ের িালায়ের মূল করপ 

৬। আয়বদেকারী আবাসে পররদপ্তয়রর রেেন্ত্রণাধীে একারধক বাসাে বসবাস কররো 

থারকয়ল সসই সকল বাসার বরাদ্দপে  ,দখল ,হস্তান্তর পে এবাং সসই সিয়ের বাসা 

িাড়া কতশে রববরণীর )এ ,রজ ,কর্তশক যািাইকৃত (মূলকরপ।  

 

চূড়ান্ত ো দারব গ্রহয়ণর সেয়ে রেয়নাি কাগজপোরদ দারখল কররয়ত হইয়ব – 

১। বরাদ্দ পয়ের করপ। 

২। বাসা দখল গ্রহয়ণর করপ। 

৩। সািরেক ো দারবসমূহ উপস্থাপয়ে ব্যথ শ হইয়ল বসবাসকালীে িাড়া ও অন্যান্য 

পাওোরদ কতশে সাংক্রান্ত এ  ,রজ ,কর্তশক প্ররতপাদেকৃত হালোগাদ রববরণীর মূল 

করপ। 

৪। বাসার দখল হস্তান্তয়রর মূল করপ। 

৫। সপ্রষয়ণ কি শরত থাকয়ল কি শস্থয়ল বাসা িাড়া কতশয়ের িালায়ের মূল করপ। 

৬। আয়বদেকারী আবাসে পররদপ্তয়রর রেেন্ত্রণাধীে একারধক বাসাে বসবাস কররো 

থারকয়ল সসই সকল বাসার বরাদ্দপে  ,দখল /হস্তান্তর পে এবাং সসই সিয়ের বাসা 

িাড়া কতশে রববরণীর )এ ,রজ ,কর্তশক যািাইকৃত (মূলকরপ।  

৭। বৎসর রিরত্তক পররদপ্তর কর্তশক প্রদােকৃত সািরেক ো -দারব সেদসমূহ । 

৮। অবসর গ্রহণ সাংক্রান্ত অরিস আয়দয়র্র করপ। 

 

এছাড়া, সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTUxLzQyLzI1 ) 

 

* ো-দারব িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তর এবাং এই দপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো 

যায়ব। (ওয়েবসাইেঃ www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ০৩ কায শরদবস 

১। োি: জোব সিাহাম্মদ িারুকুল ইসলাি 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইয়িইল: faruk282@yahoo.com 

 

 

 
 

২। োি: জোব রায়র্দ আহায়ম্মদ সাদী 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪০৩৫৬ 

ইয়িইল: 

rashedsadi75@gmail.com   

 

 

http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTUxLzQyLzI1
http://www.doga.gov.bd/
mailto:faruk282@yahoo.com
mailto:rashedsadi75@gmail.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্ররিক 

োং 
সসবার োি সসবা প্রদাে পেরত 

প্রয়োজেীে কাগজপে 

এবাং প্রারপ্তস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পররয়র্াধ পেরত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(োি, পদরব, সিাে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩ 

সরকারর আবাসে 

পররদপ্তয়রর আওতাধীে 

বাসাে বসবাস কয়রেরে 

এিে কি শকতশায়দর অনুকূয়ল 

ো-দারব পে জারী। 

বাাংলায়দর্ বরাদ্দ 

রবরধিালা ১৯৮২-অনুসরণ 

করতঃ ো-দারব সেদপে 

ডাকয়যায়গ / ইয়িইয়ল 

আয়বদেকারীর ঠিকাোে 

পাঠায়ো হে। 

Annexure A িরি পূরণ কয়র রেেন্ত্রণকারী কি শকতশার স্বােরসহ পররিালক 

বরাবর আয়বদে করয়ত হয়ব। 

এছাড়া, সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU2LzQyLzI1 ) 

* উি িরিটি সরকারর আবাসে পররদপ্তর এবাং সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর 

ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ০৩ কায শরদবস 

োি: জোব আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com  

৪ 
সদাকাে বরাদ্দ প্রদাে / 

েবােে 

সদাকাে বরাদ্দ রবরধিালা 

অনুরণ করতঃ ডাকয়যায়গ 

/ ইয়িইয়ল আয়বদেকারীর 

ঠিকাোে পাঠায়ো হে। 

সদাকাে বরাদ্দ / েবােয়ের জন্য আয়বদে, হালোগাদকৃত সেড লাইয়সন্স,  েবােয়ের 

সেয়ে বরাদ্দকালীে রেধ শাররত অথ শ পররয়র্ায়ধর প্রিাণক, হালোগাদকৃত সেড 

লাইয়সন্স, কর পররয়র্ায়ধর প্রিাণক। 

 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ১৫ কায শরদবস 

োি: জোব সিাহাম্মদ িারুকুল ইসলাি 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫১৫৯৮৮ 

ইয়িইল: faruk282@yahoo.com 

 

২.২) দাপ্তররক সসবা 

ক্ররিক সসবার োি সসবা প্রদাে পেরত 
প্রয়োজেীে কাগজপে 

এবাং প্রারপ্তস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পররয়র্াধ পেরত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(োি, পদরব, সিাে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

সরকারর অরিয়সর জন্য 

অরিস স্থাে বরাদ্দ এবাং 

সবসরকারর অরিস স্থাে 

িাড়া করার ছাড়পে প্রদাে। 

এ রবষেক পররপয়ের 

রেয়দ শর্ো অনুসরণ করতঃ 

জেবল কাঠায়িা অনুযােী 

অরিস স্থাে বরাদ্দ / ছাড়পে 

প্রদাে কয়র সাংরিষ্ট 

অরিয়সর ঠিকাোে 

ডাকয়যায়গ / ইয়িইয়ল সপ্ররণ 

করা হে। 

১। অরিস স্থাে বরাদ্দ / এ উয়দ্দশ্য সবসরকারর বারড় িাড়া করার ছাড়পে প্রদায়ের 

জন্য আয়বদেপে এবাং 

২। অনুয়িারদত জেবয়লর তথ্যসহ রেধ শাররত ছক যথাযথিায়ব পূরণ করতঃ 

পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত হে। 

এছাড়া, সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU3LzQyLzI1 ) 

  

*ছকটি সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ০৭ কায শরদবস 

োি: জোব আওলাদ সহায়সে আহায়িদ 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪০৩১৬ 

ইয়িইল: auladom@yahoo.com   

 

http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU2LzQyLzI1
http://www.doga.gov.bd/
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্ররিক সসবার োি সসবা প্রদাে পেরত 
প্রয়োজেীে কাগজপে 

এবাং প্রারপ্তস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পররয়র্াধ পেরত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা 

(োি, পদরব, সিাে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কি শিারীগয়ণর অনুকূয়ল 

সপের্ে িঞ্জুরী। 

সপের্ে িঞ্জুরীর অরিস 

আয়দর্ ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল সাংরিষ্ট 

কি শিারীগয়ণর রেকে 

সপ্ররণ করা হে। 

আয়বদেপে, পূরণকৃত সপের্ে িরি এবাং সপের্ে িঞ্জুরীর রেরিয়ত্ত প্রয়োজেীে 

কাগজপেসহ পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত হে। 

 

* সপের্ে িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর িাণ্ডারখাোে এবাং সরকারর 

আবাসে পররদপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com  

২ 

কি শকতশাগয়ণর অনুকূয়ল 

অরজশত ছুটি িঞ্জুরীর লয়েয 

আয়বদে সাংরিষ্ট িন্ত্রণালয়ে 

অগ্রােে। 

ডাকয়যায়গ / ইয়িইয়ল / ই 

েরথ ব্যবস্থাপোে সাংরিষ্ট 

কি শকতশার আয়বদে 

সাংরিষ্ট িন্ত্রণালয়ে অগ্রােে 

করা হে। 

আয়বদেপে এবাং পূরণকৃত রেধ শাররত িি শসহ পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত 

হে। 

 

* িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর িাণ্ডারখাোে এবাং সরকারর আবাসে 

পররদপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com 

৩ 
কি শিারীগয়ণর অনুকূয়ল 

অরজশত ছুটি িঞ্জুরী। 

সরাসরর / ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল / ই েরথ 

ব্যবস্থাপোে সাংরিষ্ট 

কি শিারীগয়ণর রেকে 

সপ্ররণ করা হে। 

অরজশত ছুটির পূরণকৃত রেধ শাররত িরি এবাং প্রয়যাজয সেয়ে প্রয়োজেীে 

কাগজপেসহ পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত হে। 

 

* িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর িাণ্ডারখাোে এবাং সরকারর আবাসে 

পররদপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com 

৪ 

কি শকতশা / কি শিারীগয়ণর 

অনুকূয়ল োরন্ত রবয়োদে 

ছুটি িঞ্জুরী। 

সরাসরর / ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল / ই েরথ 

ব্যবস্থাপোে সাংরিষ্ট 

কি শিারীগয়ণর রেকে 

সপ্ররণ করা হে। 

পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত হে। 

 

* সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: জোব সিাহাম্মদ রজল্লুর রহিাে 

পদরব: উপ-পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৫৭৭৮ 

ইয়িইল: zillur_012@yahoo.com 

৫ 
বাসা বরায়দ্দর আয়বদে 

অগ্রােে 

সরাসরর / ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল / ই েরথ 

ব্যবস্থাপোে সাংরিষ্ট 

প্রর্াসরেক িন্ত্রণালয়ে 

অগ্রােে করা হে। 

১। বাসা বরায়দ্দর িি শ ‘ক’ এবাং ‘খ’ পূরণপূব শক যথাযথ কর্তশপয়ের িাধ্যয়ি 

পররিালক বরাবর আয়বদেসহ দারখল করয়ত হয়ব। 

 

এছাড়া, সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1 ) 

 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com 

http://www.doga.gov.bd/
mailto:abdullahnooman@gmail.com
http://www.doga.gov.bd/
mailto:abdullahnooman@gmail.com
http://www.doga.gov.bd/
mailto:abdullahnooman@gmail.com
mailto:zillur_012@yahoo.com
http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQ3LzQyLzI1
mailto:abdullahnooman@gmail.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

* বাসা বরায়দ্দর িরি সরকারর আবাসে পররদপ্তর এবাং এই দপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে 

পাওো যায়ব। (ওয়েবসাইেঃ www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

৬ 
কি শিারী কল্যাণ সবায়ড শ 

আয়বদে অগ্রােে 

সরাসরর / ডাকয়যায়গ / 

ইয়িইয়ল / ই েরথ 

ব্যবস্থাপোে কি শিারী 

কল্যাণ সবায়ড শ আয়বদে 

অগ্রােে করা হে। 

আয়বদেপে এবাং পূরণকৃত রেধ শাররত িি শসহ পররিালক বরাবর আয়বদে করয়ত 

হে। 

 

এছাড়া, সাংরিষ্ট কাগজপোরদ সাংযুি করতঃ অেলাইয়ে আয়বদে করা যাে। 

(http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU3LzQyLzI1 ) 

 *ছকটি সরকারর আবাসে পররদপ্তয়রর ওয়েবসাইয়ে পাওো যায়ব। 

(ওয়েবসাইে www.doga.gov.bd ) 

** সসবা প্রারপ্তর স্থােঃ সরকারর আবাসে পররদপ্তর, িবে োং ০৫, বাাংলায়দর্ 

সরিবালে, ঢাকা। 

রবোমূয়ল্য ৭ কায শরদবস 

োি: আব্দুল্লাহ্-আল-য়োিাে 

পদরব: সহকারী পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৫৪৬৩১১ 

ইয়িইল: 

abdullahnooman@gmail.com 

 

৩) আপোর কায়ছ আিায়দর প্রতযার্া 

 

ক্ররিক প্ররতশ্রুত/কারিত সসবা প্রারপ্তর লয়েয করণীে 

১ বাসা বরায়দ্দর রেধ শাররত িরি পূরণপূব শক যথাযথ কর্তশপয়ের িাধ্যয়ি আয়বদে জিা প্রদাে। 

২ সািরেক / চূড়ান্ত ো-দারবর জন্য ক্ররিক োং ২.১-এর অনুয়েদ ২-এ বরণ শত কাগজপে জিা প্রদাে। 

৩ অরিস স্থাে বরায়দ্দর সেয়ে সাংরিষ্ট অরিয়সর জেবয়লর তথ্যসহ আয়বদে দারখল 

 

  

http://www.doga.gov.bd/
http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTU3LzQyLzI1
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪) অরিয়যাগ প্ররতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

সসবা প্রারপ্তয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার সয়ে সযাগায়যাগ করুে। তার কাছ সথয়ক সিাধাে পাওো ো সগয়ল রেয়নাি পেরতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপোর সিস্যা অবরহত করুে। 

 

 

ক্ররিক কখে সযাগায়যাগ করয়বে কার সয়ে সযাগায়যাগ করয়বে সযাগায়যায়গর ঠিকাো রেষ্পরত্তর সিেসীিা 

১ 
দারেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা সিাধাে রদয়ত 

ো পারয়ল 

অরিয়যাগ রেষ্পরত্ত কি শকতশা 

(অরেক) 

োি: জোব সিাঃ র্াহীে সহায়সে 

পদরব: অরতররি পররিালক 

সিাে:+৮৮৯৯৫৪৫৮৭১ 

ইয়িইল: addirector@doga.gov.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

রতে িাস 

২ 
অরিয়যাগ রেষ্পরত্ত কি শকতশা রেরদ শষ্ট 

সিয়ে সিাধাে রদয়ত ো পারয়ল 
আরপল কি শকতশা 

োি: জোব সিা: িিতাজ উরদ্দে এেরডরস 

পদরব: পররিালক (অরতররি সরিব) 

(অরতররি দারেত্ব) 

সিাে:+৮৮৯৫৪৫০৩৭ 

ইয়িইল: director@doga.gov.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

এক িাস 

৩ 
আরপল কি শকতশা রেরদ শষ্ট সিয়ে 

সিাধাে রদয়ত ো পারয়ল 

িরন্ত্রপররষদ রবিায়গর 

অরিয়যাগ ব্যবস্থাপো সসল 

অরিয়যাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইে, বাাংলায়দর্ সরিবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

রতে িাস 
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