
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় 

জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  
ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র, সম য় ও উ য়ন

www.nha.gov.bd

সভাপিত শখ িমজা র রহমান 
 ত াবধায়ক েকৗশলী

সভার তািরখ ০১/১১/২০২০
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র, সম য় ও উ য়ন

উপি িত

১। শখ িমজা র রহমান, ত াবধায় েকৗশলী, সম য় ও উ য়ন, জাগৃক। ২। মাঃ হািরজুর রহমান, 
িনবাহী েকৗশলী, পিরক না ও িডজাইন িডিভশন। ৩। মাঃ মশুিফ ল ইসলাম, উপপিরচালক, 

শাসন ও িশ ন, জাগৃক। ৪। সােহল িময়া, া ামার, কি উটার সল, জাগৃক। ৫। মহুা দ 
সাইফুল ইসলাম, সহকারী েকৗশলী, সম য় ও উ য়ন, জাগৃক।

সভার েত সভাপিত মেহাদয় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম  কেরন। কতৃপে র ইেনােভশন িটম এর সদ  এবং উপ-
পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ) সভায় জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র ইেনােভশন ও সবা সহজীকরন কায েমর বতমান অব া তুেল ধেরন।
সভায় জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র বািষক উ াবনী কমপিরক না ২০২০-২১ ণয়েনর লে  জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র িবিভ  দ র হেত

া  উ াবনী ধারণা পযােলাচনা পবূক িস া  হেণর জ  জাগৃক এর ইেনােভশন িটেমর সভায় িনে া  ধারণা সমহূ  উপ াপন করা হয়ঃ

ঃ 
নং

উ াবনী ধারনার 
িশেরানাম

উ াবনী ধারণার বণনা ধারণা দানকারী

০১। জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপে র আওতাধীন 
সকল হাউিজং 
এে েটর ও ক  
সমেূহর বরা  হীতার 
সবা সং া  কমকা ড 

িড- স ালাইেজশন 
করণ।

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র আওতাধীন খুলনা িবভাগাধীন সকল হাউিজং 
এে েটর ও ক  সমেূহর যৗথ িনমাণ সবা সং া  সকল কমকা ড 
িডিভশন অথবা সােকল পযােয় িন ি র ব ব া করা যেত পাের। শাসিনক কমকতা 

(এে ট) খুলনা

০২। জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপে র আওতাধীন 
খুলনা  খািলশপরু 
হাউিজং এে েট াট 
উ য়ন ক ।

খুলনা  খািলশপরু হাউিজং এে েট ৩তলা াট িবি ং এর জায়গায় ায় 
১২ একর খািল জায়গা রেয়েছ। িবভাগীয় শহর খুলনায় ােটর ব াপক 
চািহদা থাকায় হাউিজং এে েটর বিণত জায়গায় াট ক  করা হেল 
খুলনা শহের আবাসন সম ার সমাধান হেব। 

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, 
খুলনা।

০৩। জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপে র আওতাধীন 
খুলনা িবভাগাধীন 
সকল হাউিজং 
এে েটর ও ক  
সমেূহর বরা  হীতার 
সবা সং া  কমকা ড 

িডিজটালাইজড করণ

 জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র আওতাধীন খুলনা িবভাগাধীন সকল হাউিজং 
এে েটর ও ক  সমেূহর দখল হ া র, নকশা অ েমাদেনর 
অনাপি সহ বরা  হীতার দা িরক সবা সং া  সকল কমকা ড 
অনলাইন এর মাধ েম িন ি  করার পর মাবাইল মেসিজং অথবা ই-
মইেলর মাধ েম বরা  হীতার িনকট তথ  রণ করা যেত পাের। 
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০৪। িবিভ  কে র 
াকচারাল ইং ত 

ও ভিটং করণ

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র িবিভ  কে র াকচারাল ইং ত ও 
ভিটং িবিভ  সং া হেত করা হেয় থােক িক  সময় মত ন শা না 

পাওয়ার কারেন িনিদ  সমেয়র মেধ  ক  কাজ  / সমা  করা 
স ব হয় না । ক  কাজ িনিদ  সময়  ও সমা  করার লে  
জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র পিরক না ন শা ও িডজাইন িডিভশণ হেত 
ন শা ত ও ভিটং করার েয়াজনীয় ব ব া হণ করা যেত পাের ।

িনবাহী েকৗশলী, 
চ াম িবভাগ

০৫। সবা সহজীকরেনর 
জ  যৗথ িনমাণ 
অ মিত সংি  
ত াবধায়ক 

েকৗশলীর দ র হেত 
িন ি  করা ।

সবা সহজীকরেনর জ  যৗথ িনমাণ অ মিত ধান কাযালেয়র পিরবেত 
সংি  ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র হেত িন ি  করা যেত পাের ।

০৬। ধান কাযালেয়র ায় 
চ াম অিফেস বিসক 
ব াংক/ ওয়ান ব াংেকর 
বুথ খালার অ মিত।

চ াম িবভাগাধীন ট/ ােটর িকি  য সম  ব াংেক জমা দান করা 
হয় তা অ  দ র হেত ায় ৩/৪ িকেলািমটার ের অবি ত ফেল উ  
ব াংেক টাকা জমা না িদেয় াহেকর িবধামত িবিভ  ব াংেকর শাখায় 
জমা িদেয়র থােকন ফেল িকি র টাকার িহসাব সিঠক সমেয় পাওয়া 
যায়না । চ াম িবভাগীয় অিফেস বিসক ব াংক / ওয়ান ব ােকর একিট 
বুথ খালা হেল অ  দ েরর আওতাধীন ট/ ােটর বরা  হীতাগণ 
িকি র চালন পাশ করার সােথ সােথ উ  বুেথ টাকা জমা দান করেত 
পারেবন এবং সিঠক সমেয় িকি  আদােয়র িহসাব পাওয়া যােব ।

০৭। নামজারী / ব ক /সময় 
বিধত/ যৗথ/ন শা 
ছাড়পে র িফ 
আদােয়র ে  
আেবদনকারীর 
আেবদন পে র সােথ 
প-অডার সহ জমা 
নয়ার অ মিত ।

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র িবিভ  কে র ট / ােটর নামজারী / 
ব ক /সময় বিধত/ যৗথ/ন শা ছাড়পে র অ মিত পাওয়ার পর উ  িফ 
আদােয়র ে  ছালান পােশর পিরবেত আেবদনকারীগণ আেবদন পে র 
সােথ প-অডার জমা নয়ার অ মিত দান করা হেল এেত িবিভ  
জিটলতা িনরসন করা স ব হেব ।

০৮। আমেমা ার দিলল 
স  হওয়ার পর 
আমেমা র দিলল 

হেণর ি য়ািট 
বািতল করণ ।

ধান কাযালয় হেত আম- মা ার দিলল করার অ মিত েম 
আমেমা ার দিলল স াদন করার পর পনুরায় আম- মা ার দিলল 

হেণর য ি য়া আেছ তা সবা সহিজ করেনর লে  পিরবতন করা 
েয়াজন ।

০৯। ট/ াট/বাড়ী/ 
দাকান এর 

ডাটােবইজ তরী।

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র িসেলট িডিভশনাধীন হাউিজং এে ট সমেূহর 
ট/ াট/বাড়ী/ দাকান ভিৃতর বরা  াপকেদর অনলাইন িভি ক 

ডাটােবইজ ত করা েয়াজন। িবিভ  সমেয় দনূীিত দমন কিমশন ও 
অ া  সরকারী সং ার চািহদা অ যায়ী বরা  াপকেদর তািলকা রন 
করেত নানািবধ সম া সিৃ  হয় এবং অিতির  সময় ব য় হয় । ফেল 
বরা  াপকেদর হালনাগাদ ডাটােবইজ তরী করা হেল িবিভ  সং ার 
চািহত তথ ািদ ত ও  সমেয় রণ করা স ব হেব।

িনবাহী  েকৗশলী,  িসেল
ট িডিভশন

১০। কে র মলূ মা ার 
ান হালনাগাদ করণ।

কতৃপে র িবিভ  হাউিজং এে েটর নবসৃ  ট সমহূ মলূ মা ার ােন 
অ ভূ  না থাকায় দা িরক কােজ নানািবধ জিটলতা সিৃ  হয় । ফেল 

কে র নবসৃ  ট সমহূেক মলূ মা ার ােন অ ভূ  কের অনলাইেন 
সংর ন করা েয়াজন।
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১১। ট িবভাজন জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র দশব ািপ িবদ মান িবিভ  হাউিজং এে েটর 
বতমান ট িবভাজন ি য়া অত  জিটল এবং সময় সােপ  । একিট 

ট িবভাজেনর ে  সবা হীতােক নানা ধরেনর ভাগাি  ও 
অনাকাি ত পিরি িতর স খুীন হেত হয় । িবদ মান ি য়ায় একজন 
সবা হীতার Time, Cost ও Visit অেনক বশী হয়।

বতমান ধাপ : আেবদন হন- উপ-সহকারী েকৗশলীর িতেবদন-উপ-
িবভাগীয় েকৗশলীর িতেবদন- িনবাহী েকৗশলীর দ র- ত াবধায়ক 

েকৗশলীর দ র- াপত  শাখা-সদ  ( েকৗশল ও সম য়) এর দ র-
পনুরায় াপত  শাখায় রণ, সদ  (পিরক না, নকশা ও িবেশষ 

ক )- চয়ারম ান- াপত  শাখা-আেবদন িন ি ।
ািবত ধাপ: আেবদন হন-উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলী 

ও উপ - ধান পিতর সম েয় িবভাজন কিমিটর সভা- আেবদন িন ি  
। 

              
১২।

নিথসমহু 
িডিজটালাইেজশন

িদনাজপরু িডিভশেনর আওতাধীন হাউিজং এে েটর নিথ সমেুহর িবিভ  কাজ 
অদ াবিধ ম া য়াল প িতেত স  করা হয় । এেত কের নিথসমেুহর িবিভ  
ধরেনর কায ম যমন, নামজাির, পনু: িনমাণ, হবা ও িব য় অ মিত 
ইত ািদ কােজর হালনাগাদ অব া জানার েয়াজন হয়। সে ে  িতিট নিথ 
সফটওয়ােরর মাধ েম িডিজটাল করা হেল অিত ততার সােথ জনসাধরনেক 
সবা দয়া সহজ হেব। একিট মা  ি েক পাওয়া যােব মািলকানার যাবতীয় 

তথ । নিথসমহু িডিজটালাইেজশন করা হেল মাননীয় ধানম ীর িত ত 
জনসাধারেণর দারেগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ার কায ম অেনক সহজ হেব।

িনবাহী 
েকৗশলী, 

িদনাজপরু 
িডিভশন

১৩।  মা ার ান 
হালনাগাদকরণ

হাউিজং এে েটর িবিভ  ট সমেুহর মা ার ােন য পিরমাপ দয়া আেছ 
িকছ,ু িকছ ু ে  বা েব সই পিরমাপ অ সাের দখল দয়া যায় নাই। যার 
ফল িতেত বা ব দখল দয়ার সময় জিমর পিরমাণ কম/ বিশ হেয়েছ এবং 
স অ সাের মা ার ােনর সংেশাধন করা হেল হালনাগাদ তথ  স িলত ও 

পিরমাপসহ মা ার ান জনসাধারেণর অেনক বিশ কােজ লাগেব।

১৪। ই- সবা ই- সবা মাননীয় ধানম ীর ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার য়াস অ  
কতৃপে র ধান কাযালেয় জনসাধারেণর িবধােথ ইেতামেধ  ই- সবা চাল ু
করা হেয়েছ। উ  সবার পিরিধ ানীয় পযােয় করা হেল জনসাধারণ আেরা 
বশী উপকতৃ হেব ।

৩



 ১৫। জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপে র সমা  

ক  সমেুহ 
সামািজক বনায়ন 

ক  ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার বন ও পিরেবশ ম নালেয়র সামািজক 
বনায়ন িবিধমালা -২০০৪ (সংেশািধত-২০১১) অ সরন পবূক জাতাীয় 
গৃহায়ন কতৃপে র সমা  ক  সমেুহ সামািজক বনায়ন ক  হন 
করা যায় । এ ক  গৃহীত হেল (১) পিরেবশগত, (২) সামািজক, (৩) 
আিথক ভােব জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ  লাভবান হেব ।
িব ািরতঃ
(১) পিরেবশগতঃপিরেবশগতঃ জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র আওতাধীন সমা  ক  
সমেুহ বরা কতৃ অিধকাংশ আবািসক, বািনিজ ক,িশ , ািত ািনক ট 
সমেুহ অবকাঠােমা িনিমত হেয়েছ/হে  । ফেল সম  ক  সমহুই যন 

ান ফের  প ধানর করেছ যােত নই কান সবুেজর অংশ িবেশষ । 
আমােদর বঁাচেত হেব এবং বঁাচােত হেব ভিবষৎ জ েক আর তার জ  

েয়াজন পযা  অি েজন আর অি েজন তিরর একমা  য ই হে  গাছ 
। তরাং পিরকি ত নগরায়েনর সােথ পিরেবেশর ভারসাম  িঠক রাখেত 
হেল সমা  কে  সামািজক বনায়ন ক  হােত নওয়া েয়াজন । 
সামািজক বনায়ন কে র জায়গার অব ান সমা  কে র বরা কতৃ 

ট সমহু সংল  ন হেত পাকা/আধা পাকা রা া মটাল পয  খািল 
জায়গা যা হেব ভবেনর েবশ পথ ব িতত। 
(২) সামািজকঃসামািজকঃ জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র আওতাধীন সমা  ক  
সমেুহ বরা কতৃ অিধকাংশ আবািসক, বািনিজ ক,িশ , ািত ািনক ট 
সমেুহ অবকাঠােমা িনিমত হেয়েছ/হে  । এসব অবকাঠােমার অিধকাংশই 
ইমারত িনমাণ আইন অমা  কের এবং পােশ অথবা স েুখ থাকা জাতীয় 
গৃহায়ন কতৃপে র িনয়ি ত রা া বা অিতির  জিমর মেধ  পয  িনমান 
কেরন এছাড়া অৈবধ দাকান, বাজার, গেরজ িনমান কের থােক এেত 
সামািজক িবশংৃখলা সিৃ  হয় পাশাপািশ পিরকি ত আবাসন পিরক নার 
উে  ব হত হয় । এেহন কমকা ড রাধ কে  সামািজক বনায়ন 

ক  েযাজ  ও কায়কর হেব । কে র অব ান িতিট েটর স খু 
ও পােশর ( খািল থাকা সােপে  ) । কে র অংিশ ার িতিট েটর 
বরা  িহীতা তার ট সংল  রা ার অব ত/পিতত জিম। এর ফেল 
কতৃপে র জিম অৈবধ দখল রাধ হেব এবং এে েটর মা েষর সামািজক 
মেূল েবাধ বৃি  পােব । 
(৩) আিথকঃআিথকঃ জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ  একিট ায়  ািশত সরকারী 

িত ান । এ পিত ােনর মলূ আয় িবিভ  কার সবা িফ এবং কে র 
ব ায় এর সািভস চাজ । জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র আওতাধীন সমা  

ক  সমেুহ সামািজক বনায়ন ক  হন কের আিথক আেয়র একিট 
ু   তির করা যেত পাের । এ ে  জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র 

কান ব ায় হেব না তেব একিট িনিদ  সময় পর একিট বড় আয় 
কতৃপে র তহিবেল যাগ হেব । অপর িদেক সমা  কে র বরা  

াপকগন সামািজক বনায়েনর অংিশদার হওয়ায় িনেজর ভিুম ব াবহার না 
কেরও িবনা েম আিথক ভােব লাভবান হেব ও র পিরেশেবেশ 
বসবােসর েযাগ পােব । 

উপ িবভাগীয় 
েকৗশলীর 

কাযালয়, যেশার উপ 
িবভাগ, যেশার

১৬।  সমেয়  
খরেচ ঘের বেস সবা 

হণঃ

বতমােন উ  ২িট িবষেয় িনবাহী েকৗশলীর দ র কতৃক মাঠ পযােয়র 
িতেবদন হণ পবূক ধান কাযালয় হেত স  হেয় থােক। ফেল দীঘ 

সূ তার সিৃ  হয় এবং জলা শহর হেত সকলেক ঢাকা শহের আসেত 
হয়। এর ফেল দীঘ সূ তার সিৃ  হয়। বিণত িবষয় ২িট মাঠ পযােয় িনবাহী 

েকৗশলীর দ র হেত স  করা হেল দীঘ সূ তার অবসান হেব। এেত 
সবা ত াশীগণ  সমেয় ঘের বেস তার েয়াজনীয় সবা পােব যার 

ফেল সময় ও অথ ’ টাই সা য় হেব। সবা সহজীকরেণর জ  বিণত 
িবষয়িট িনবাহী েকৗশলীর দ র হেত স াদন করার উেদ াগ হণ করা 
যেত পাের।

িনবাহী েকৗশলী, 
ঢাকা িডিভশন-২

ক) িড ােরশন অব 
হবা

খ) হ া র অ মিত

৪



১৭। আিথক মতা 
বা বিভি ক করণঃ

িনবাহী েকৗশলী ও 
উপ-িবভাগীয় 

েকৗশলীর আিথক 
মতা বৃি  করণ 
সে ।

িপডি উিড কাড অ যায়ী িনবাহী েকৗশলীগণ ৫,০০০/- টাকা এবং 
উপ-িবভাগীয় েকৗশলীগণ ৫০০/- টাকা মেূল র প / সবা- য় করেত 
পােরন। িপডি উিড’র রইট িসিডউল অেনকবার পিরবতন হেলও এবং 
প  / সবার য় মলূ  কেয়ক েণ বৃি  পেয়েছ তদা যায়ী িনবাহী 

েকৗশলী ও উপ-িবভাগীয় েকৗশলীর আিথক মতা বৃি  করা হয়িন। 
িনবাহী েকৗশলীর ৫,০০০/- টাকার েল ১৫,০০০/- টাকা উপ-িবভাগীয় 

েকৗশলীর ৫০০/- টাকার েল ২,০০০/- টাকার আিথক মতা 
পনুিব াস করা হেল সময় উপেযাগী / বা ব স ত হেব। ফেল ত 
কাযািদ স াদেনর সহায়ক হেব। 

১৮। ৬০ এর দশেকর 
অিধ হণকতৃ জিম 
সােভর মাধ েম 
সীমানা িনধারণ ও 
অবরা কতৃ জিম 
বরা  করন

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ  সিৃ র পেূব ১৯৬০ এর দশেক গৃহায়ন ক  
বা বায়েনর জ  R.S. মেূল অিধ হণকতৃ জিম সমহূ িডিজটাল সােভ 
কের অিধ হনকতৃ সময়কালীন R.S. দােগর িমলািমল হাল B.S. দাগ 
িনণয় কের য সম  দােগর জিম ব ি /সং ার নােম B.S. খিতয়ান 
সিৃজত হেয়েছ তার দাগসচূী উে খ কের B.S. সংেশাধনী মামলা দােয়র 
কের বতমান কতৃপে র নােম হাল খিতয়ােন আনয়ন করা েয়াজন। 
একই সােথ সীমানা িপলার াপন এবং অবরা কতৃ জায়গা সমেূহর 
বতমান অব া িবেবচনা কের বরাে  ব ব া হণ করা হেল মাননীয় ধান 
ম ীর ঘািষত সবার জ  গৃহায়ন পিরক না বা বায়ন হেব এবং একই 
সােথ কতৃপে র রাজ  আয় হেব এবং ব ি  িবেশেষর বধ বাস ােনর 

েযাগ সিৃ  হেব।

শাসিনক কমকতা 
(এে ট), চ াম 
হাউিজং এে ট

১৯। L.A. কইস মেূল 
ম ণালেয়র নােম 
অিধ হণকতৃ এবং 
জলা শহেরর স ি  

যাহা বতমােন 
পিরত  তািলকা 
ভু । উ  স ি  
কতৃপে র অ েল 
অবমু  কের তথায় 
ব তল িবিশ  ক  

হণ।

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপ  সিৃ র পেূব ১৯৬০ এর দশেক গৃহায়ন সম া 
বা বায়েনর জ  L.A. কইস মেূল অিধ হণকতৃ স ি েত ভারত হেত 
আগত মহােজরেদর পণুবাসেনর জ  িন মান বাড়ী ও িকছ ুসংখ ক ট 
৯৯ বছেরর শত সােপে  লীেজর মাধ েম বরা  দওয়া হেয়িছল। 
পরবতীেত াধীনতা পরবতী সমেয় অেনেক বাড়ী ছেড় চেল যান, যাহা 
পরবতী সমেয় ম ণালেয়র আেদেশ িকছ ু ট সংরি ত তািলকা কের রাখা 
হয় এবং মািলক িবহীন অিধকাংশ বাড়ী ও ট পিরত  স ি র 
তািলকাভু  কের গেজট আকাের কাশ করা হয়। উ  বাড়ী / ট সমহূ 
যেহতু L.A. কইস মেূল অিধ হণকতৃ স ি , সেহতু ম ণালেয়র 

মাধ েম উ  স ি  কতৃপে র নােম অবমু  কের িন ানন বাড়ী ও ট 
সমেূহ ব তল ভবন িনমাণ করা হেল পিরত  স ি র যথাযথ ব বহার 
স ব হেব এবং সরকার লাভবান হেবন। তাহাছাড়া চ াম জলার 
আ াবাদ, লালখান বাজার, পাঁচলাইশ ও খুলশী এলাকায় পিরত  
বাড়ী/ ট সমহূ িবেশষকের মিু েযা া/ মিু েযা া পিরবারবগেক ১িট ৫, 
১০, ১৫ ও ২০ কাঠা আয়তেনর ট বরা  দওয়া হে । মিু েযা া 
িহেসেব বরা  াপকগণ পরবতীেত িবিভ  িনমাতা িত ানেক িদেয় 
৫০% িহ ায় ব তল ভবন িনমাণ কের থােকন। এেত কের াধীনতা 
সং ােম অংশ হণকারী বীর মিু েযা ােদর বাস ােনর চািহদা কতৃভােব 
মটােনা স ব হেব না। কননা িদন িদন দেশ জিমর পিরমান বাড়েছ 

না। একজনেক একিট বৃহদায়তেনর ট বরা  িদেল আবাসন সম ার 
সমাধান হেব না। িবধায় ম ণালেয়র মাধ েম পিরত  ৫, ১০, ১৫ ও ২০ 
কাঠা আয়তেনর ট িল জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র অ েল অবমু  / 
হ া র করা হেল, উ  ট/ জায়গা সমেূহ ব তল িবিশ  ভবন িনমাণ 
কের ব  সংখ ক মিু েযা ােদর বাস ােনর ব ব া করার পাশাপািশ ব  
সংখ ক িবিভ  ণী পশার মা েষরও বাস ােনর ব ব া করা স ব হেব। 
এেত জিমর অপচয় কমেব এবং অ  জিমেত অিধক লােকর আবাসেনর 
ব ব া হেব।

৫



২০। কতৃপে র মািসক 
ভাড়া িভি ক জরাজীণ 

াট ও দাকােনর 
েল ব তল 

আবািসক ও 
বািণিজ ক ক  

হণ।

কতৃপে র িনয় ণাধীন ৬০ এর দশেক িনিমত মািসক ভাড়া িভি ক ০৩ 
(িতন) তলা িবিশ  আবািসক াট এবং সিমপাকা দাকান সমহূ খুবই 
জরাজীণ এবং অেনেকই ভাড়া পিরেশাধ করেছন না। উ  জায়গা সমেূহ 
ব তল িবিশ  আবািসক ও বািণিজ ক ভবন িনমাণ করা হেল সরকারী 
রাজ  বৃি  পােব এবং এলাকার পিরেবশ উ ত হেব।  জায়গায় 
অিধক লােকর বাস ান করা স ব হেব । এেত কের ভিূম স বহার 
িনি ত হেব।

২১। সবা সহজীকরেনর 
লে  ানীয় পযােয় 
িন ি  করন।

কতৃপে র বরা /লীজ হীতাগণ িবিভ  েয়াজেন িবিভ  ধরেনর সবা 
অ মিত হণ কেরন। এইসব সবা দােনর ে  ধান কাযালেয়র 
অ েমাদন িনেত হয়। যার ফেল ব ি  িবেশষেক ধান কাযালেয় গমন 
করেত হয়। ফেল ব ি  সাধারেনর সময় অপচয় ও আিথক িত হে । 
অ  িদেক ধান কাযালেয় অেহতুক মা েষর িভড় ও কােজর চাপ সিৃ  
হে । যার ফেল ধান কাযালয় মাঠ পযােয় পিরদশন পবূক সম া 
িচি ত করেত পারেছ না এবং নীিত িনধারণী কােজ বাধা  হে । িবধায় 
মলু নিথ যখােন রেয়েছ সই দ র হেত নামজারী, পণূঃিনমাণ, সময় 
বিধত করণ অ মিতর মত িব য়, হবা, আম- মা ার িনেয়াগ/ হণ 
ইত ািদ কাজ ানীয় পযােয় িন ি  করেণর ব ব া হণ করা যেত 
পাের। এেত কের সবা সহজী করন হেব এবং ধান কাযালেয়র উপর 
চাপ কমেব। জনগেনর সময় অপচয় হেব না, আিথক ব য় 
কমেব। সবপির দেশর রাজধানী ঢাকা শহের মা েষর চাপ কমেব।

২২। জাতীয় পিরচয় পে র 
সিঠকতা িনি েতর 
লে  িনবাচন 
কিমশেনর ওেয়ব 
সাইট িলংক সংযু  
করন।

কতৃপে র বরা  / লীজ হীতাগণ তােদর বরা কতৃ জিম নামজারী, 
ব ক, হবা, হ া র, আম- মা ার নামা দান ইত ািদ কােজ ানীয় 
দ ের এেস ব ি গত নানীেত অংশ নন। এই ে  সবা হীতােদর 
পিরচয় িনি ত হওয়ার জ  এন আই িড কাড শনাে র েয়াজন হয়। 
ব ি  িবেশেষর দািখলকতৃ পিরচয় প িট সিঠক আেছ িকনা এই িবষেয় 

িনি ত হওয়ার লে  িনবাচন কিমশেনর সিহত পিরচয় পে র 
যাচাইেয়র লে  ওেয়ব সাইট ব বহােরর িলংক সংযু  করার ব ব া 
করেল জািলয়ািত াস পােব। কমকতাগন অেনকটা িন য়তার সােথ 
সত ায়ন করেত পারেবন। এেত কের কােজর গিত বাড়েব এবং 
মাক মার সংখ া কমেব, মামলা জিনত কারেণ সরকারী অেথর সা য় 

হেব।
২৩। ানীয় দ র সমেূহ 

েয়াজনীয় আিথক 
ম রুী দান।

মাঠ পযােয়র সবা দানকারী সংি  সকল দ েরর নােম পৃথক পৃথক 
অথ বরা  রাখা েয়াজন। যােত কের সবা দানকারী দ র 

েয়াজনীয়তা সােপে  ত ব ব া হণ করেত পােরন। এেত কের 
দ েরর দািয়  া  কমকতাগণ জনগেণর ভিূম সং া  মলূ বান ভিলউম, 
রিজ ার, নিথপ  সংর ণ, রকড ম সং ার ও ভুােব সংর ণ এবং 
েয়াজনীয় মালামাল ত য় করেত পারেবন। এেত কের ভিূম সং া  

মলূ বান নিথপ  সংরি ত থাকেব।
২৪। িবিভ  কে র 

িকি র টাকা 
অনলাইেন হণ

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র কে র বারা হীতােদর িকি র টাকা 
পিরেশােধ ভাগাি  িনরসেনর িনিমে  অনলাইেন িডট কাড, ডিবট 
কাড, িবকাশ নগেদর মাধ েম িকি র টাকা পিরেশােধর ব ব া করা যেত 
পাের। একই িসে ম থেক চালানপ  ডাউনেলাড কের ব াংক এ িগেয়ও 
িকি র টাকা পিরেশাধ করেত পারেবন। এর ফেল বরা হীতাগণ অিফস 
কাযালেয় উপি ত না হেয়ও অনলাইন থেক চালানপ  সং হ করেত 
পারেবন। এছাড়াও এই িসে েমর মাধ েম িবিভ  সমেয় কে র 
িকি র টাকা স িকত তথ  কতৃপে র েয়াজেন সহেজই পাওয়া যােব ।

কি উটার সল, 

৬



২৫। রকড ম 
িডিজটালাইেজশন ও 
নিথপ  আকাইিভং

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র রকড েম অেনক বছেরর পরুেনা (সবেশষ 
১৯৬০) নিথপ  সংরি ত রেয়েছ। এ ধরেনর নিথপ  আকাইিভং বা 
অনলাইন সংর ণ করা না হেল সরকােরর পণূ নিথপ  ন  হেয় 
যাওয়ার স াবনা রেয়েছ। এছাড়াও রকড ম থেক যেকান ফাইল 
খঁুেজ পেত য িবল  তা কমােনার লে  রকড ম িডিজটালাইেজশন 
করা যেত পাের। রকড ম িডিজটালাইেজশন বলেত বুঝােনা হেয়েছ 
রকড েম নিথপ  িনিদ  সাির এবং বে  না ািরং কের রাখা এবং 

অনলাইন িসে েম সােচর মাধ েম ফাইেলর অব ান িচি ত করা

জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপ

২৬। ক  ম ােনজেম ট 
িসে ম

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র চলমান, সমা  ও ািবত কে র ডাটােবজ 
তির করা। চলমান কে র মৗিলক তথ ািদ হালনাগাদ রাখা এবং 

কতৃপে র েয়াজন অ সাের িরেপািটং িসে ম রাখা।
২৭। ট/ াট বরাে র 

জ  অনলাইেন 
আেবদন হণ

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র নতুন কে র ট/ াট বরাে র জ  
ম া েয়ল এর পিরবেত অনলাইেন আেবদন করা।

২৮। দায় মিু  ও লীজ 
দিলল এক সােথ 
অ েমাদন

বতমােন ট/ াট এর দায়মিু  ও লীজ দিলল আলাদা আলাদা আেবদন 
উপ ািপত হেয় কায ম চলমান আেছ। দায়মিু র জ  অথ শাখা থেক 
নিথ উপ ািপত হেয় পিরচালক ভিূম পযােয় িন ি  হে । লীজ দিলল 
রিজ ােরর জ  পনুরায় ভিূম শাখা হেত নিথ উপ ািপত হেয় সদ  

(ভিূম) পযােয় িন ি  হে । এ িট কাজ একসােথ উপ ািপত হেয় 
সদ  (ভিূম) পযােয় িন ি  হেল িনধািরত ১৭ িদেনর মেধ  ৭ িদন সময় 
বাচেঁব।

পিরচালক, ভিূম ও 
স ি  ব ব াপনা 
উইং, জাগৃক

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র বািষক উ াবনী কমপিরক না ২০২০-২১ এর িবিভ  দ র হেত া  উ াবনী ধারণাসমহূ থেক পযােলাচনা
কের জাগৃক এর ইেনােভশন িটম কতৃক িনে া  ধারণা সমহূ বা বায়েনর লে  িনবাচন করা হয়ঃ

ঃ নং উ াবনী ধারনার 
িশেরানাম

উ াবনী ধারণার বণনা ধারণা দানকারী

০১। জাতীয় পিরচয় 
পে র সিঠকতা 
িনি েতর লে  
িনবাচন কিমশেনর 
ওেয়ব সাইট িলংক 
সংযু  করন।

কতৃপে র বরা  / লীজ হীতাগণ তােদর বরা কতৃ জিম নামজারী, ব ক, 
হবা, হ া র, আম- মা ার নামা দান ইত ািদ কােজ ানীয় দ ের এেস 

ব ি গত নানীেত অংশ নন। এই ে  সবা হীতােদর পিরচয় িনি ত 
হওয়ার জ  এন আই িড কাড শনাে র েয়াজন হয়। ব ি  িবেশেষর 
দািখলকতৃ পিরচয় প িট সিঠক আেছ িকনা এই িবষেয় িনি ত হওয়ার 
লে  িনবাচন কিমশেনর সিহত পিরচয় পে র যাচাইেয়র লে  ওেয়ব সাইট 
ব বহােরর িলংক সংযু  করার ব ব া করেল জািলয়ািত াস পােব। 
কমকতাগণ অেনকটা িন য়তার সােথ সত ায়ন করেত পারেবন। এেত কের 
কােজর গিত বাড়েব এবং মাক মার সংখ া কমেব, মামলা জিনত কারেণ 
সরকারী অেথর সা য় হেব।

শাসিনক কমকতা 
(এে ট), চ াম 
হাউিজং এে ট

০২। িবিভ  কে র 
িকি র টাকা 
অনলাইেন হণ

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র কে র বারা হীতােদর িকি র টাকা পিরেশােধ 
ভাগাি  িনরসেনর িনিমে  অনলাইেন িডট কাড, ডিবট কাড, িবকাশ, 

নগেদর মাধ েম িকি র টাকা পিরেশােধর ব ব া করা যেত পাের। একই 
িসে ম থেক চালানপ  ডাউনেলাড কের ব াংক এ িগেয়ও িকি র টাকা 
পিরেশাধ করেত পারেবন। এর ফেল বরা হীতাগণ অিফস কাযালেয় 
উপি ত না হেয়ও অনলাইন থেক চালানপ  সং হ করেত পারেবন। 
এছাড়াও এই িসে েমর মাধ েম িবিভ  সমেয় কে র িকি র টাকা 
স িকত তথ  কতৃপে র েয়াজেন সহেজই পাওয়া যােব ।

কি উটার সল, 
জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপ

০৩। ট/ াট বরাে র 
জ  অনলাইেন 
আেবদন হণ

জাতীয় গৃহায়ন কতৃপে র নতুন কে র ট/ াট বরাে র জ  ম া েয়ল 
এর পিরবেত অনলাইেন আেবদন করা। আেবদন সং া  অথ পেম ট 
গটওেয় (কাড/ মাবাইল ব াংিকং) এর মাধ েম হন করা যােব।

কি উটার সল, 
জাতীয় গৃহায়ন 
কতৃপ

পিরেশেষ আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

৭



 

শখ িমজা র রহমান 
ত াবধায়ক েকৗশলী

ারক ন র: ২৫.৩৮.০০০০.৪০৪.০৬.০০১.২০.২২৯ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২০

১৭ কািতক ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সদ , জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
২) ত াবধায়ক েকৗশলী, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
৩) উপ- ধান পিত, াপত  শাখা, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ
৪) পিরচালক( শাসন ও অথ/ ভিূম ও স ি  ব ব াপনা), জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ
৫) িনবাহী েকৗশলী, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
৬) সিচব, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ
৭) আইন কমকতা, আইন কাষ, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ
৮) উপ-পিরচালক, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
৯) উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ /ঢাকা।/জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
১০) সহকারী েকৗশলী (সকল), জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ
১১) উপ-সহকারী েকৗশলী, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ ।
১২) শাসিনক কমকতা, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  (সকল)
১৩) ব ি গত সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, চয়ারম ান-এর দ র, জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ  ( চয়ারম ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

 

সােহল িময়া 
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