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অগিে আদেশ 

 দেশব্যপি পিদ্যমান কররানা ভাইরাস িপরপিপিরি িাাংলারেশ সরকাররর পসদ্ধান্ত িাস্তিায়রনর লরযে জািীয় গৃহায়ন 

কর্তিৃরযর প্রশাসন ও অর্ ৃ এিাং ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা উইাং-এ কমরৃি সকল কমচৃারীরের পনম্নিপণিৃভারি োপ্তপরক 

কার্কৃ্রম িপরচালনার জন্য পনরেশৃক্ররম অনুররাধ করা হরলা। 

 

(ক) প্রশাসন ও অর্ ৃউইাং। 

ক্রপমক নাং কমচৃারীর নাম, িেিী ও েপ্তর েপ্তরর উিপিপির পেন/সময় 

০১ জনাি দমা: আব্দুর রপশে 

উচ্চমান সহকারী, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

রপিিার ও বৃহস্পপিিার 

০২ জনাি দমা: দমাখরলছুর রহমান 

পহসাি সহকারী, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

দসামিার, মঙ্গলিার ও বুধিার 

০৩ জনাি দমা: দরজওয়ান 

অপিস সহকারী, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৪ জনাি িারিমা দিগম 

অপিস সহকারী, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

রপিিার ও বুধিার 

০৫ জনাি দমা: িাররভজ 

কপম্পউটার অিাররটর, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৬ জনাি দমা: কামরুল ইসলাম 

ম্যারসন্জার, প্রশাসন ও প্রপশযণ শাখা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৭ জনাি দমা: আয়াতুল্লাহ 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৮ জনাি দমা: পেোরুল ইসলাম 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৯ জনাি দমা: মপনরুজ্জামান 

পিভাগীয় পহসাি রযক, অর্ ৃও পহসাি শাখা 

দসামিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

১০ জনাি দমা: মপমনুল ইসলাম 

পহসাি সহকারী, অর্ ৃও পহসাি শাখা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

১১ জনাি দমা: দমাস্তিা দহাসাইন (ফুয়াে) 

পহসাি সহকারী, অর্ ৃও পহসাি শাখা 

রপিিার, দসামিার ও বুধিার 

১২ জনাি দমা: রুরিল দহারসন 

অপিস সহায়ক, সেস্য (প্রশাসন ও অর্)ৃ এর েপ্তর 

রপিিার, দসামিার 

১৩ জনাি দমা: নজরুল ইসলাম 

অপিস সহায়ক, িপরচালক (প্রশাসন ও অর্)ৃ এর েপ্তর 

মঙ্গলিার, বুধিার ও বৃহস্পপিিার 

১৪ জনাি আরয়শা আক্তার 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, বুধিার 

১৫ আলী আকির 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 
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(খ) ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা উইাং। 

 

ক্রপমক নাং কমচৃারীর নাম, িেিী ও েপ্তর েপ্তরর উিপিপির পেন/সময় 

০১ জনাি দমা: দমাস্তিা কামাল 

অপিস সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

 রপিিার 

০২  জনাি দমা: মারলপকন নাপসর 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

রপিিার ও বৃহস্পপিিার 

০৩ জনাি দমা: কামরুজ্জামান 

দরকর্ ৃপকিার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৪ জনাি দমা: নাপহে আরমান 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৫ জনাি দমা: শওকি দহারসন 

অপিস সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

রপিিার 

০৬ জনাি দমা: দসারহল দহারসন 

দর্সিাস রাইর্ার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

রপিিার ও বৃহস্পপিিার 

০৭ জনাি দমা: মনসুর আলম 

কোপশয়ার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

মঙ্গলিার 

০৮ জনাি দমা: জুলপিকার আলী 

কোপশয়ার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

মঙ্গলিার 

০৯ জনাি দমা: আব্দুর রাজ্জক দশখ 

অপিস সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

মঙ্গলিার 

১০ জনাি দমা: সপিউল আলম 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

মঙ্গলিার 

১১ জনাি দমা: িপরে উপিন কামাল 

অপিস সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

দসামিার ও বৃহস্পপিিার 

১২ জনাি নাপিজা খানম 

দরকর্ ৃপকিার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

দসামিার ও মঙ্গলিার 

১৩ জনাি দমা: দরজাউল ইসলাম 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

দসামিার ও বুধিার 

১৪ জনাি দমা: জাপকর দহারসন 

পিভাগীয় পহসাি রযক, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

দসামিার 

১৫ জনাি সসয়ে পরয়াজুল ইসলাম 

অপিস সহায়ক, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

দসামিার 

১৬ জনাি দমা: মারজদুল ইসলাম 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

বুধিার 

১৭ জনাি রারশদুল হাসান খান 

কোপশয়ার, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

বুধিার 

১৮ জনাি দমা: দমাজারহরুল হক 

পহসাি সহকারী, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

বুধিার 

১৯ জনাি দমা: আইয়ূম আলী খন্দকার 

অপিস সহায়ক, ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা 

বুধিার 
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(গ) িপরকল্পনা, নকশা ও পিরশষ প্রকল্প। 

 

ক্রপমক নাং কমচৃারীর নাম, িেিী ও েপ্তর েপ্তরর উিপিপির পেন/সময় 

০১ জনাি দমা: আশরাফুল আলম 

পহসাি সহকারী 

দসামিার ও বুধিার 

০২ জনাি হপরকমল িমনৃ 

অপিস সহায়ক 

দসামিার ও বুধিার 

০৩ জনাি দমা: রপিকুল ইসলাম 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৪ জনাি দমা: শামীম 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৫ জনাি িীনা রানী সাহা 

অপিস সহকারী 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৬ জনাি দমা: পনজাম উপিন 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৭ জনাি নাজপমন সরকার 

নক্সাকার 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৮ নুর দমাহাম্মে 

অপিস সহকারী 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

০৯ জনাি দমাস্তিা 

নক্সাকার 

দসামিার ও বুধিার 

১০ জনাি দমা: কামাল 

অপিস সহায়ক 

রপিিার, মঙ্গলিার ও বৃহস্পপিিার 

 
িরিিী পনরেশৃ না দেয়া ির্নৃ্ত এ আরেশ িলিৎ র্াকরি। 

(স াঃ মুশগিকুল ইেলা ) 

উপ-পগরচালক(প্রশােন ও প্রগশক্ষণ) 

জাতীয় গৃহায়ন কর্তপৃক্ষ 

৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা 

ই-স ইল - mushfiq.nha@gmail. 

com 

সিান নং -9576518 
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অনুপলপি সেয় অিগপির জন্য দিশ করা হরলা। 

 

১। সপচি, গৃহায়ন ও গণপূি ৃমন্ত্রণালয়, িাাংলারেশ সপচিালয়, ঢাকা। 

২। সেস্য (প্রশাসন ও অর্)ৃ/(প্ররকৌশলী ও সমন্বয়)/ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা/িপরকল্পনা, নকশা ও পিরশষ প্রকল্প, জািীয় 

গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৩। িপরচালক (প্রশাসন ও অর্)ৃ/(ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা), জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৪। উি প্রধান িিপি, িািিে শাখা,  জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৫। িত্ত্বািধায়ক প্ররকৌশলী, ঢাকা সারকলৃ/িপরকল্পনা, নকশা ও পিরশষ প্রকল্প, জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয। 

৬। সপচি, জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৭। উি িপরচালক (অর্ ৃও পহসাি)/(ভূপম ও সম্পপি ব্যিিািনা-১/২), জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৮। আইন কমকৃিাৃ, আইন দকাষ, জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

৯। দপ্রাগ্রামার, কপম্পউটার দসল, জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

১০। দচয়ারম্যান মরহােরয়র একান্ত সপচি, জািীয় গৃহায়ন কর্তিৃয, দসগুনিাপগচা, ঢাকা। 

 (রচয়ারম্যান মরহােরয়র সেয় অিগপির জন্য)। 

 

                              উি িপরচালক (প্রশাসন ও প্রপশযণ) 

 


