
 

জাতীয় �হায়ন ক��পে�র �িতেবদন 

 

উ�াবনী উে�ােগর তািলকা 

 

�িমক নং উ�াবনী উে�ােগর নাম  উ�াবেকর নাম  ম�� 

১। �ট/ ��ােটর দায়�ি� ও লীজ দিলল �রিজে�শন একে� অ�েমাদন �মাঃ নািসর উি�ন মাহ�দ 
�মাঃ আলমগীর �হােসন �মা�া 
�মাঃ �মেহদী হাসান  

 

২। e -application System �শখ �সােহল রানা 
�মাঃ সাখাওয়াত �হােসন 
উে� জ�রা �মৗ�িম  

 

৩। অনলাইেন �ট /��ােটর িকি�র টাকা আদায়  �মাঃ �শিফ�ল ইসলাম 
সালওয়া জামান  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

জাতীয় �হায়ন ক��প� এর �িতেবদন  
 

অনলাইেনর মা�েম �সবা সহজীকরণএর জ� �দান�ত �সবার তািলকা 
 

�ম �সবার নাম �সবার সংি�� িববরণ �সবা�দােনর �যৗি�কতা 
১ ২ ৩ ৪ 
১ অনলাইন ও �ফইস�ক �পেজর মা�েম 

অিভেযাগ �াি�। 
অনলাইন ও �ফইস�ক �পেজর 
(https://www.facebook.com/Nationa
l.Housing.Authority)  মা�েম অিভেযাগ �হন 
করা হে�। 

সামািজক �যাগােযাগ মা�ম এর �ারা জনসাধারেনর 
সম�া/অিভেযাগ �ত িন�ি� করা 

২ �িম শাখার আম �মা�ার আেবদন  অনলাইন 
ফম � এর মা�েম অনলাইেন �হন। 

�িম শাখার আম �মা�ার আেবদন  অনলাইন ফম � এর 
মা�েম অনলাইেন �হন করার জ�, �েয়াজনীয় ত�ািদ 
�াপাের �িম ও স�ি� �ব�াপন শাখার সহায়তা�েম 
সফটওয়�ার �তির করা হেয়েছ।  

বরা� �া�গন যােত ঘের বেসই আম �মা�ার 
আেবদন  করেত পারেবন এবং ই-�মইেলর মা�েম 

আম �মা�ার অ�মিত �হন করেত পাের 

৩ মামলা �ডটােবজ ত� �দান মামলার �ডটােবজ করার মা�েম অ� ক��পে�র সকল 
মামলার ত� হালনাগাত করন। সফট ওয়�ার �নয়েনর 
�ট�ার কায ��ম চলমান। 

মামলার �ডটােবজ করার মা�েম অ� ক��পে�র 
সকল মামলার ত� ��ুভােব সংর�ণ 

৪ HRMS �নয়েনর মা�েম কম �কত�া/ 
কম �চারীর ��ু �ব�াপনা িনি�ত 

HRMS (Human Resource 
Management System) �নয়েনর মা�েম 
কম �কত�া/ কম �চারীর ��ু �ব�াপনা িনি�ত করা স�ব 
হেব।  

কম �কত�া/ কম �চারীর ত� ��ুভােব সংর�ণ 

৫ �িম শাখার জ� জাতীয় �হায়ন ক��পে�র 
ওেয়বসাইেট আলাদা �পজ �তির কের উ� শাখা 
হেত জারী�ত হ�া�র অ�মিত প� িনয়িমত 
ওেয়বসাইেট �কাশ করা। 

উে�িখত �িম শাখার জ� ওেয়বসাইেট ন�ন �াব �েল , 
উ� শাখা হেত িনয়িমত অ�েমাদন প� �কািশত করা 
হে�। 

�িম শাখার জ� জাতীয় �হায়ন ক��পে�র 
ওেয়বসাইেট আলাদা �পজ �তির কের উ� শাখা হেত 
জারী�ত হ�া�র অ�মিত প� িনয়িমত ওেয়বসাইেট 
�কাশ করার মা�েম সাধারন জনগণেক �সবা �দান 

                                                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


