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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizens’ Charter) 
১. তবন  তভন 

তবন: ভানফ ংগঠন তবতিনত ল্লী উন্নয়ন (Human organization based Rural Development)। 
তভন: স্থানীয় জননগাষ্ঠীনে ংগঠিত েনয প্রতক্ষণ, ভরধন গঠন এফং আদৄতনে প্রভেতি, তফদ্যভান সুনমাগ  ম্পনদয ভতিত ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ আত্মতনবভযীর উন্নত ল্লী।   

২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত 

২.১ নাগতযে সফা  

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ল্লী অঞ্চনর কৃলে, 

তফিীন  ভতরা 

জননগাষ্ঠী তননয় প্রাথতভে 

ভফায় তভতত গঠন 

 স্থানীয়  ভভনা কৃলে/তফিীন/ভতরানদয 

উদ্বুদ্ধেযণ 

 আগ্রীনদয তননয় উনঠান বফঠে 

 দস্য তনফ ভাচন 

 ইউআযতড ের্তভে তভতত গঠননয আনফদন 

গ্রণ  

 বায সযজুতরউননয েত 

 পূযণকৃত আনফদনত্র 

 বয সযতজস্টায  অন্যান্য ফত 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

দস্য বততভ তপ 

১০/- টাো 

(তনধ ভাতযত ব্যাংনে 

জভাদান  যতদ 

আনফদননয নে 

ংভেিেযণ) 

৮ িা উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

২ প্রাথতভে ভফায় তভতত 

তনফন্ধন 

 দস্যগণ ের্তভে তভততয সয়ায ক্রয় এফং 

প ুঁতজ গঠননয রনক্ষয ঞ্চয় জভা 

 প্রাথতভে তভতত ের্তভে তনফন্ধন তপ ফাফদ 

৩০০/- এফং বযাট ফাফদ ৪৫/- টাোয সেজাতয 

চারান জভাদান (তফিীন, ভূতভীন  

আশ্রয়ীননদয দাতযদ্র তফনভাচননয রনক্ষয 

গঠিত তভততয সক্ষনত্র সভাট ৫০/- টাো) 

 তনফন্ধননয সুাতয উনজরা ভফায় 

োম ভারনয় সপ্রযণ 

 আনফদনত্র (পযভ-৩), ানাট ভ 

আোনযয এেেত ছতফ  

জাতীয় তযচয়নত্রয েত 

 তভততয উআইন, প্রনয়াজনীয় 

সযতজস্টায; সয়ায-ঞ্চনয়য 

ব্যাংে তফফযণী এফং তভততয 

অতপনয ঠিোনায প্রতযয়নত্র 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

প্রনতযে দনস্যয 

বততভ তপ ফাফদ ২০/- 

টাোয যতদ,  

ব্যাংনে জভা 

১০ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

 



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩ ল্লী উন্নয়ন দর গঠন  স্থানীয়  ভভনা দতযদ্র নাযী/পরুলনদয 

উদ্বুদ্ধেযণ 

 আগ্রীনদয তননয় উনঠান বফঠে 

 দস্য তনফ ভাচন 

 ঞ্চয় জভা 

 ইউআযতড ের্তভে দর গঠননয আনফদন গ্রণ 

 স্বীকৃতত প্রদান 

 আনফদনত্র, প্রনতযনেয ানাট ভ 

আোনযয এেেত ছতফ  

জাতীয় তযচয়নত্রয েত 

 াফত  প্রনয়াজনীয় ংখ্যে 

সযতজস্টায 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

প্রনতযে দনস্যয 

বততভ তপ ফাফদ ১০/- 

টাো (ব্যাংনে জভা) 

৮ িা উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৪(ে) সুপরনবাগী দস্যনদয 

জন্য ভানতফে উন্নয়ন/ 

ভফায়-াংগঠতনে/ 

আতথ ভে ব্যফস্থানা তফলনয় 

প্রতক্ষণ 

 প্রতক্ষনণয জন্য প্রাথতভে তভতত/ল্লী উন্নয়ন 

দনরয দস্য ভননানয়ন 

 ভননানীত দস্যনদযনে প্রতক্ষণ েভ ভসূতচ  

অফততেযণ 

 উনজরা ল্লীবফনন স্থানীয়বানফ/তফতবন্ন 

প্রতক্ষণ সেনে প্রতক্ষণ অনুষ্ঠান 

দস্য ভননানয়নন প্রাথতভে 

তভতত/ল্লী উন্নয়ন দনরয 

ািাতে বায তদ্ধান্ত ম্বতরত 

সযজুতরউননয েত 

- ফাছাইনয়য 

জন্য ৭ তদন; 

প্রতক্ষনণয 

সভয়াদ ১-৫ 

েভ ভতদফ 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৪(খ) সুপরনবাগী দস্যনদয 

েভ ভংস্থান সৃতিয রনক্ষয 

দক্ষতা বৃতদ্ধ/সেডতবতিে 

স্বল্প  দীঘ ভসভয়াদী 

প্রতক্ষণ 

 প্রতক্ষনণয জন্য প্রাথতভে তভতত/ল্লী উন্নয়ন 

দনরয দস্য ভননানয়ন 

 ভননানীত দস্যনদযনে প্রতক্ষণ েভ ভসূতচ  

অফততেযণ 

 উনজরা ল্লীবফনন স্থানীয়বানফ/তফতবন্ন 

প্রতক্ষণ সেনে প্রতক্ষণ অনুষ্ঠান 

দস্য ভননানয়নন প্রাথতভে 

তভতত/ল্লী উন্নয়ন দনরয 

ািাতে বায তদ্ধান্ত ম্বতরত 

সযজুতরউননয েত 

- ফাছাইনয়য 

জন্য ৭ তদন; 

প্রতক্ষনণয 

সভয়াদ ৩-৬০ 

েভ ভতদফ 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৪(গ) অপ্রধান স্য চানলয 

েরানেৌর তফলনয় 

তনতফড় প্রতক্ষণ (প্রেল্পভুি 

কৃলেনদয সক্ষনত্র) 

 অপ্রধান স্য চাতল দনরয দস্যবৃনেয ভনধ্য 

সথনে দস্য ফাছাইেযণ 

 প্রতক্ষনণয জন্য ভননানীত কৃলেনদযনে 

অফততেযণ 

 উনজরা/প্রাততষ্ঠাতনে ম ভানয় প্রতক্ষণ আনয়াজন 

- - ফাছাইনয়য 

জন্য ৭ তদন; 

প্রতক্ষনণয 

সভয়াদ ৫ 

েভ ভতদফ 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৪(ঘ) গবীয নরকূ 

সভইননটন্যান্প তফলনয় 

প্রতক্ষণ  যঞ্জাভ 

স্তান্তয (প্রেল্পভুি কৃলে 

ভফায়ীনদয সক্ষনত্র) 

 দস্য ভননাননয় রনক্ষয তভততয তদ্ধান্ত গ্রণ এফং 

উনজরা দিযনে অফততেযণ 

 উনজরা দিয ের্তভে চূড়ান্ত প্রতক্ষণাথী তাতরো 

প্রস্তুত এফং ভননানীত ভফায়ী কৃলেনদযনে 

অফততেযণ 

 উনজরা ম ভানয় প্রতক্ষণ অনুষ্ঠান এফং গবীয 

নরকূ সভইননটন্যান্প ংক্রান্ত যঞ্জাভ (টুর েীট 

ফক্স) স্তান্তয 

- - ফাছাইনয়য 

জন্য ৭ তদন; 

প্রতক্ষনণয 

সভয়াদ ৫ 

েভ ভতদফ; 

(যঞ্জাভ স্তান্তয 

তাৎক্ষতণেবানফ) 

 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ উোযনবাগীনদয 

প্রতক্ষনণািয ম্পদ 

ায়তা 

 প্রতক্ষণ সোন ভ াপনল্যয নে অংগ্রণ 

 প্রতক্ষণ সনল প্রতক্ষণাথীয ভানঝ আইতজএ 

শুরু েযায জন্য প্রনয়াজনীয় ভারাভার/ম্পদ/ 

যঞ্জাভ স্তান্তয 

- - তাৎক্ষতণে উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৬ উোযনবাগীনদয তনজস্ব 

ভরধন সৃতি 

 ভাঠেভী ের্তভে দস্যনদয তনেট নত সয়ায 

ক্রয়/ঞ্চয় জভায অথ ভ ংগ্র 

 ভাঠেভী ের্তভে াফত  ডাতিউতএ-এ 

এতি এফং জভায যতদ প্রদান 

 ব্যাংনে জভাপূফ ভে যতদ তভততনে প্রদান 

 াফত, যতদ ফত  

ডাতিউতএ 

 ব্যাংে-জভায ততন-াট ভ যতদ 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

- ১ তদন ংতিি িনেয দাতয়ত্বপ্রাি 

ভাঠেভী  

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৭(ে) কৃতল  অকৃতল খানত 

উৎাদন বৃতদ্ধ এফং 

আত্মেভ ভংস্থান সৃতিয 

রনক্ষয ভরধন (ঋণ 

ততফর) সমাগান  

তদাযতে 

 প্রাথতভে তভতত/ল্লী উন্নয়ন দর ম ভানয় ঋণ 

গ্রনণয আনফদন জভা 

 প্রাথতভে তভতত/ল্লী উন্নয়ন দনরয ািাতে 

বায় তদ্ধান্ত গ্রণ 

 উনজরা ম ভানয় ঋণ প্রতক্রয়ােযণ/অনুনভাদন 

 ব্যাংে নত ঋনণয টাো উনিারন, দস্য 

াফতনত এতি প্রদান এফং ইউআযতড’য 

দিনয দস্যনদয ভানঝ তফতযণ 

 তফতযণকৃত ঋণ মথামথবানফ ব্যফানয 

ায়তা দাননয রনক্ষয তনয়তভতবানফ দনস্যয 

আইতজএ তযদ ভন এফং যাভ ভ প্রদান  

 প্রাথতভে তভতত/ল্লী উন্নয়ন 

দনরয ািাতে বায 

সযজুতরউননয েত; প্রনতযে 

দনস্যয ানাট ভ আোনযয 

এেেত ছতফ  জাতীয় 

তযচয়নত্রয েত 

 ঋনণয আনফদনত্র, তভসুে, 

তডতননাট 

 আনভািাযনাভা, ভট ভনগজ  

(কৃলে/ভতরা তভততয সক্ষনত্র) 

এফং উৎাদন তযেল্পনা 

(কৃলে তভততয সক্ষনত্র) 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভায 

োম ভারয়  তফআযতডতফ’য নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd) 

দস্য াফত 

ফাফদ ১৫/- টাো 

(ব্যাংনে জভা) 

 

৭-১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৭(খ) াফতভয অঞ্চনরয ক্ষুদ্র 

জাততিায জননগাষ্ঠী 

এফং আশ্রয়ন-আদ ভ 

গ্রাভ-গুচ্ছগ্রানভ ফফাযত 

নাযী-পরুনলয 

েভ ভংস্থাননয জন্য ঋণ 

ায়তা 

 ল্লী উন্নয়ন দর ম ভানয় ঋণ গ্রনণয আনফদন 

জভা 

 দনরয ািাতে বায় তদ্ধান্ত গ্রণ 

 উনজরা ম ভানয় ঋণ প্রতক্রয়ােযণ/অনুনভাদন 

 ব্যাংে নত ঋনণয টাো উনিারন, দস্য 

াফতনত এতি প্রদান এফং ইউআযতড’য 

দিনয দস্যনদয ভানঝ তফতযণ 

 দনস্যয ানাট ভ আোনযয 

এেেত ছতফ  জাতীয় 

তযচয়নত্রয েত 

 ঋনণয আনফদনত্র, তভসুে, 

তডতননাট 

 দনরয ািাতে বায 

সযজুতরউননয েত 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভায 

োম ভারয়  তফআযতডতফ’য নয়ফাইট 

দস্য াফত 

ফাফদ ১৫/- টাো 

(ব্যাংনে জভা) 

 

৭-১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭(গ) অস্বচ্ছর ভৄতিনমাদ্ধা  

তাঁনদয সাষ্যসদয 

েভ ভংস্থাননয জন্য 

নাভভাত্র সফাভনল্য ঋণ 

ায়তা 

 ঋনণয আনফদন গ্রণ, মাচাই-ফাছাই 

 উনজরা েতভটিয বায় অনুনভাদন 

 এোউন্ট-সয়ী সচে তফতযণ 

 ভৄতিনমাদ্ধা ননদয েত, ভেফ 

উন্নয়ন অতধদিয ের্তভে প্রদি 

প্রতক্ষণ ননদয েত, 

ইউতনয়ন তযলনদয প্রতযয়ন, 

ততন’ টাোয ননজুতডতয়ার 

স্টযানম্প চুতিনাভা 

 ঋনণয আনফদনত্র, এেেত 

ছতফ, দায়ফদ্ধেযণ ত্র  

অেীোযনাভা [প্রাতিস্থান: 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভভেতভায 

োম ভারয়  তফআযতডতফ’য 

নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd)] 

দস্য াফত 

ফাফদ ১৫/- টাো 

(ব্যাংনে জভা) 

 

৭-১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৭(ঘ) অপ্রধান স্য উৎাদন 

উৎাততেযনণ দনরয 

দস্যনদয কৃতল ব্যাংনেয 

ভাধ্যনভ ৪% সুনদ ঋনণয 

সমাগান (প্রেল্প এরাোয 

জন্য) 

 ঋনণয আনফদন গ্রণ, মাচাই-ফাছাই 

 উনজরা েতভটিয বায় অনুনভাদন 

 ঋণ প্রতক্রয়ােযনণয জন্য কৃতল ব্যাংে াখায় 

অগ্রায়ন  

কৃতল ব্যাংনেয প্রচতরত ব্যফস্থা 

সভাতানফে আনফদনত্র  অন্যান্য 

োগজত্র 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

- ৭-১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৮ োরুল্লী, োরুগৃ, ল্লী 

যং  ল্লীফাজানযয 

ভাধ্যনভ সুপরনবাগীনদয 

উৎাতদত নেয 

ভানেভটিং তরংনেজ  

 সুপরনবাগীনদয উৎাতদত ে উনজরা 

ম ভানয় ংগ্র 

 দস্য ের্তভে তায নেয ভল্য তনধ ভাযণ 

 তফআযতডতফ’য প্রদ ভনী/তফক্রয়নেনে সপ্রযণ 

 তফক্রয়কৃত ভারাভানরয সচে ংগ্র  

দস্যনদয ানত তফতযণ  

- - ১-১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

৯ সুপরনবাগীনদয জন্য কৃতল 

 অকৃতল ে 

গুদাভজাতেযণ সফা 

 প্রাথতভে তভততয তদ্ধান্ত সভাতানফে 

দনস্যয ভারাভার/ে উনজরা ম ভানয় 

গুদাভজাতেযনণয জন্য গ্রণ  

গুদাভজাতেযণ 

 দনস্যয চাতদাভাতপে ভারাভার/ে 

যফযা 

 প্রাথতভে তভততয তদ্ধানন্তয 

সযজুতরউননয েত 

 আনফদনত্র (প্রাতিস্থান: উনজরা 

ল্লী উন্নয়ন েভভেতভায োম ভারয়) 

 ভারাভানরয সোয়াতরটি 

নদত্র (ংতিি দিয ের্তভে)  

ইউততএ ের্তভে 

তনধ ভাতযত 

১-২ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

 



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০ সুপরনবাগী দস্যনদয 

কৃতল  অকৃতল নেয 

উৎাদন সেৌর, উভেি 

প্রভেতি  তফণন তফলনয় 

তথ্য  যাভ ভ প্রদান 

 দনস্যয যাতয উনজরা দিনয উতস্থতত অথফা 

সটতরনপান/ইনভইর ভাযপত অথফা তরতখতবানফ ভস্যা 

প্রাতি  

 উনজরা দিয সথনে যাতয অথফা সটতরনপান/ইনভইর 

ভাযপত অথফা তরতখতবানফ তথ্য  যাভ ভ প্রদান 

- - তাৎক্ষতণে 

অথফা 

প্রনয়াজনীয় 

সক্ষনত্র ১-২ 

তদন 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১১ অপ্রধান স্য উৎাদন 

উৎাততেযণ ংক্রান্ত 

প্রদ ভনী প্লট/খাভায স্থান  

 প্রদ ভনী খাভায স্থাননয জন্য উভেি কৃলে ফাছাই, 

উভেি জতভ তনফ ভাচন 

 কৃতল তফবানগয ায়তায় পর তনফ ভাচন 

 খাভায স্থান ফাফদ ফীজ, ায, াইননফাড ভ প্ররভৃতত প্রদান 

 পর েতভননয জন্য অথ ভ/ভজুতয প্রদান 

- - ১৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১২(ে) অচর গবীয নরকূ 

সভযাভনতয ভাধ্যনভ 

চরেযণ (প্রেল্পভুি 

তভততয তিনভয সক্ষনত্র) 

 তভততয তদ্ধান্ত গ্রণ, সভযাভত প্রাক্করন প্রস্তুত এফং তা’ 

অনুনভাদননয জন্য দযদিনয সপ্রযণ  অনুনভাদন 

 সভযাভত ব্যনয়য তভততয অং ফাফদ ১০% অথ ভ 

ইউততএ-সত জভা প্রদান 

 োম ভানদ প্রদান এফং ঠিোদায ের্তভে গবীয নরকূ 

সভযাভত  

 তফদ্যযৎ ংনমাগ প্রদান (প্রনমাজয সক্ষনত্র) 

 তভততয 

সযজুতরউননয েত 

 সভযাভত ব্যনয়য 

১০% অনথ ভয 

সচে/জভায যতদ 

(ব্যাংনে জভা) 

- ৪ িা উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১২(খ) সচ ম্প্রাযনণয 

আতায় তফআযতডতফ 

ের্তভে স্থাতত গবীয 

নরকূনয ব্যফস্থানা 

ায়তা 

 গবীয নরকূ এরাোভুি কৃলে ভফায় তভততয সচ 

ব্যফস্থানা েতভটি গঠননয রনক্ষয তভতত ম ভানয় বা 

আনয়াজন 

 সচ ব্যফস্থানা েতভটি গঠন 

 েতভটিনে  তথ্য, যাভ ভ  াংগঠতনে ায়তা দান 

এফং প্রনয়াজনীয় সক্ষনত্র ংতিি সটেতনেযার ংস্থায 

ায়তা গ্রণ  

- - তাৎক্ষতণে 

অথফা 

প্রনয়াজনীয় 

সক্ষনত্র ১-২ 

তদন 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১৩ কৃতল  অকৃতল খানত 

সুপরনবাগীনদয ভানঝ 

তফতযণকৃত ঋণ 

তেতস্ততবতিনত আদায় 

 ভাঠেভী ের্তভে দনস্যয াফত  তভততয খততয়ানন 

তেতস্তয অথ ভ এতি প্রদান 

 ডাতিউতএ-এ এতি প্রদান এফং তভততয 

বাতত/ম্যাননজানযয স্বাক্ষয গ্রণ 

 তভততয দস্যনদয জভাকৃত তেতস্তয অথ ভ  ব্যাংনে জভা 

 ব্যাংে যতনদয েত ংতিি তভততয 

ম্যাননজায/বাততয তনেট স্তান্তয 

- - তাৎক্ষতণে/ 

এেতদন 

ংতিি ভাঠেভী 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ ফনায়ন  বৃক্ষনযাণ  ফনতফবানগয তনেট চাতদাত্র সপ্রযণ  চাযা 

ংগ্র 

 ঋণ তফতযণ  তফতবন্ন বা অনুষ্ঠাননয ভয় 

ভফায়ী/উোযনবাগীনদয ানত চাযা তফতযণ 

 সযাণ সেৌর  তযচম ভা তফলনয় প্রতক্ষণ 

আনয়াজন/যাভ ভ প্রদান 

- প্রততটি চাযা গাছ 

তফনাভনল্য/নাভভাত্র  

ভনল্য (স্থানীয়বানফ 

তনধ ভাতযত) 

তাৎক্ষতণে উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১৫ তফতফধ াভাতজে ভস্যা, 

স্যাতননটন প্রভৃতত তফলনয় 

এযাডনবানেত সফা 

 যাতয উনজরা দিনয উতস্থতত অথফা 

সটতরনপান/ইনভইর ভাযপত অথফা 

তরতখতবানফ ভস্যা গ্রণ 

 যাতয অথফা সটতরনপান/ইনভইর ভাযপত 

অথফা তরতখতবানফ যাভ ভ প্রদান 

 তফতবন্ন প্রতক্ষণ সোন ভ অতধনফননয ভাধ্যনভ 

ভস্যা ম্পনেভ আনরাচনা 

- - তাৎক্ষতণে উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

১৬(ে) অংীদাতযত্বভরে ল্লী 

উন্নয়ন প্রেল্প 

(তআযতডত-৩) এয 

আতায় গ্রাভ েতভটিয 

বা (তজতএভ)  

আনয়াজন 

 ভানয তনধ ভাতযত তদনন বা অনুষ্ঠাননয তফলনয় 

গ্রাভ েতভটিয বাতত নে আনরাচনা  স 

সভাতানফে সনাটি প্রদাসন ায়তা প্রদান 

 দস্যনদয উতস্থততনত গ্রাভ ম ভানয় তনধ ভাতযত 

স্থানন বা আনয়াজন 

- - ৩ তদন ইউতনয়ন সডনবরনভন্ট অতপায 

ংতিি ইউতনয়ন তযলদ 

১৬(খ) ল্লী অঞ্চনর উন্নয়নভরে 

তফতবন্ন ধযননয ক্ষুদ্র তিভ 

ফাস্তফায়ন (তআযতডত-৩ 

প্রেল্পভুি এরাোয়) 

 গ্রাভ েতভটিয বায় তিভ প্রণয়ন  

অগ্রাতধোয তাতরো প্রস্তুত 

 ইউতনয়ন ভিয় েতভটিয বায় অনুনভাদন  

ইউআযতড’য তনেট সপ্রযণ 

 চূড়ান্ত অনুনভাদননয জন্য প্রেল্প দযদিনয 

সপ্রযণ 

 ব্যনয়য প্রাক্করন প্রস্তুত 

 প্রাক্কতরত ব্যনয়য গ্রাভফাীয 

অং ফাফদ ১০% অনথ ভয সচে 

এফং ইউতনয়ন তযলনদয 

অংনয ২০% অনথ ভয সচে/ 

ব্যাংে জভায যতদ  

- ১৫ তদন ইউতনয়ন সডনবরনভন্ট অতপায 

ংতিি ইউতনয়ন তযলদ 

 

  



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭ নাগতযে সফা ম্পতেভত 

তথ্য অরাইনন উনু্িেযণ 

 তফআযতডতফ’য নয়ফাইনটয 

(www.brdb.gov.bd) ভাধ্যনভ নাগতযে 

সফা ম্পতেভত ের ধযননয তথ্য  

তযংখ্যান, পযভ, তচঠিত্র  অন্যান্য 

ডকুনভন্ট প্রো 

 নয়ফাইট সথনে তথ্য ডাউননরানডয সুতফধা 

তনতিতেযণ  

- - াফ ভক্ষতণে উতযচারে (সপ্রাগ্রাতভং) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

১৮ তথ্য অতধোয আইননয 

আতায় তফআযতডতফ 

ংক্রান্ত চাতত/মাতচত 

তথ্য প্রদান 

 তথ্য অতধোয আইননয আতায় 

চাতত/মাতচত তনথ্যয জন্য আনফদন গ্রণ 

 তথ্য ংগ্র  যফযা 

তনধ ভাতযত পযনভ আনফদনত্র  

(প্রাতিস্থান: অনরাইন) 

পৃষ্ঠা ংখ্যা 

অনুানত 

পনটােতয ভল্য 

সেজাতয চারাননয 

ভাধ্যনভ জভা 

(প্রততপৃষ্ঠা ২/- টাো) 

২০ োম ভতদফ/ 

তথ্য অতধোয 

আইন 

সভাতানফে 

তনধ ভাতযত 

ভনয়য ভনধ্য  

উতযচারে  

(জনংনমাগ  ভিয়) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

২.২ প্রাততষ্ঠাতনে সফা  

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ উনজরা সেেীয় 

ভফায় এনাতনয়ন 

(ইউততএ) গঠন  

[ইউততএ না থােনর] 

 দস্য প্রাথতভে তভততভনয প্রতততনতধ 

বায সযজুতরউন প্রস্তুত 

 ভফায় তফতধ সভাতানফে তনফন্ধন ংক্রান্ত 

তফতবন্ন পযভ পূযণ 

 তনফন্ধন তপ ফাফদ ১০০০/- টাোয সেজাতয 

চারান জভা দান 

 তনফন্ধননয জন্য ভেগ্ম তনফন্ধনেয তনেট অগ্রায়ন 

 অন্যযন ১০টি প্রাথতভে তভততয 

তনফন্ধন নদ এফং ভফায় 

আইন  তফতধ সভাতানফে 

তফতবন্ন পযভ 

 ইউততএ’য উআইন 

 ব্যাংে তফফযণীয েত 

প্রাতিস্থান: উনজরা ল্লী উন্নয়ন 

েভভেতভায োম ভারয় 

- ৪৫ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

২(ে) ভফায় তভততয ফাতল ভে 

াধাযণ বা আনয়াজন 

(প্রাথতভে  সেেীয় 

তভতত) 

 ব্যফস্থানা েতভটিয বায় তদ্ধান্ত গ্রণ 

 সনাটি জাতয 

 ভফায় তফতধ সভাতানফে প্রতততনতধনদয 

তযচয়ত্র গ্রণ (সেেীয় তভততয সক্ষনত্র) 

 বা অনুষ্ঠান 

 ভফায় তফতধ সভাতানফে 

প্রতততনতধনদয তযচয়ত্র 

(সেেীয় তভততয সক্ষনত্র) 

 প্রাথতভে তভততয 

সযজুতরউননয েত (সেেীয় 

তভততয বায সক্ষনত্র) 

- অতডট ভাতিয 

৬০ তদননয 

ভনধ্য (ভফায় 

আইন  তফতধ 

সভাতানফে) 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২(খ) ভফায় তভততয 

তত্রফাতল ভে তনফ ভাচন 

আনয়াজন (প্রাথতভে  

সেেীয় তভতত) 

 ব্যফস্থানা েতভটিয বায় তদ্ধান্ত গ্রণ 

 সনাটি জাতয 

 ভফায় তফতধ সভাতানফে প্রতততনতধনদয 

তযচয়ত্র গ্রণ (সেেীয় তভততয সক্ষনত্র) 

 বা অনুষ্ঠান 

 ভফায় তফতধ সভাতানফে 

প্রতততনতধনদয তযচয়ত্র 

(সেেীয় তভততয সক্ষনত্র) 

 প্রাথতভে তভততয 

সযজুতরউননয েত (সেেীয় 

তভততয সক্ষনত্র) 

- তফদ্যভান 

েতভটিয 

সভয়াদ সল 

য়ায পূনফ ভই 

(ভফায় আইন 

 তফতধ 

সভাতানফে) 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

২(গ) সেেীয় তভততয 

ব্যফস্থানা েতভটিয বা 

আনয়াজন 

 এনজন্ডা তনধ ভাযণ এফং বাততয অনুনভাদন 

গ্রণ 

 সনাটি জাতয 

 বা অনুষ্ঠান 

- - প্রতত দ্য’ভান 

অন্তত এেফায 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

২(ঘ) সেেীয় তভততয ফাতল ভে 

ফানজট প্রস্তুত  

অনুনভাদন 

 অথ ভছয সল য়ায পূনফ ভই ইউততএ’য 

তফগত ফছনযয ব্যয় তফফযণী এফং আগাভী 

ফছনযয ম্ভাব্য আয়-ব্যনয়য (যাজস্ব  

ভরধন) তফফযণী প্রস্তুতপূফ ভে ব্যফস্থানা 

েতভটিয বায় উস্থান এফং অনুনভাদন 

গ্রণ 

 ইউততএ’য ফাতল ভে াধাযণ বায় আয়-

ব্যনয়য তফফযণী (ফানজট) উস্থান এফং 

চূড়ান্ত অনুনভাদন গ্রণ 

 অনুনভাতদত ফানজট ভফায় োম ভারয় 

ংতিি দিনয সপ্রযণ  

- - নফ ভাচ্চ দ্যই 

ভা 

উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

২(ঙ) প্রাথতভে ভফায় 

তভততয তনযীক্ষা 

ম্পাদন 

 ভফায় আইন  তফতধ সভাতানফে অথ ভফছয 

সনল প্রাথতভে তভততয তনযীক্ষায জন্য 

উনজরা ম ভানয় অতডট সূতচ বততয  জাতয 

 প্রাথতভে তভততয তনযীক্ষায জন্য প্রনয়াজনীয় 

আতথ ভে তফফযণী প্রস্তুত 

 ংতিি ভাঠ তযদ ভে/ংগঠে ের্তভে 

তনযীক্ষা ম্পাদন, তনযীক্ষা প্রততনফদন প্রণয়ন 

 ইউআযতড’য তনেট দাতখর   

- - ১০ তদন উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভা 

 ংতিি ভাঠ 

তযদ ভে/ংগঠে 

ল্লীবফন, উনজরা তযলদ 

 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২(চ) ইউততএ’য েভ ভচাযী 

তননয়ানগয অনুনভাদন  

 ইউততএ’য ব্যফস্থানা েতভটি  ফাতল ভে 

াধাযণ বায় তননয়াগ প্রস্তাফ প্রাথতভে 

অনুনভাদননয োম ভতফফযণী সজরাদিনযয 

ভাধ্যনভ প্রস্তাফ দযদিনয গ্রণ  

 অনুনভাদন  উনজরা দিযনে অফততেযণ 

 ইউততএ’য আতথ ভে ক্ষভতায 

প্রভাণে ংক্রান্ত তফফযণী 

 ব্যফস্থানা েতভটি  এতজএভ-

এয তদ্ধানন্তয েত 

 আনফদনত্র 

- ৭ তদন উতযচারে (ভফায়) 

তফআতযতডতফ, ঢাো 

৩ তআযতডত-৩ প্রেনল্পয 

আতায় ইউতনয়ন 

ভিয় েতভটিয বা 

(ইউততএভ) আনয়াজন 

 ভানয তনধ ভাতযত তদনন বা অনুষ্ঠাননয তফলনয় 

ইউত সচয়াযম্যাননয নে আনরাচনা  স 

সভাতানফে সনাটি প্রদান 

 দস্যনদয উতস্থততনত ইউতনয়ন তযলনদয 

বা অনুষ্ঠান 

- - ৭ তদন ইউতনয়ন সডনবরনভন্ট অতপায 

ংতিি ইউতনয়ন তযলদ 

৪ ঋণ তফতযনণয 

রক্ষযভাত্রা তনধ ভাযণ এফং 

ঋণ ততফর উনজরায় 

ছাড়েযণ 

 তফআযতডতফ’য ফাতল ভে ঋণ তফতযণ রক্ষভাত্রায 

আনরানে উনজরা ম ভানয় যফতী ফছনযয 

ঋণ তফতযণ রক্ষযভাত্রা তনধ ভাযণ 

 আফতভে  ঘুণ ভায়ভান ঋণ ততফনরয অথ ভ 

উনজরায়াতয ফযাদ্দ 

 ত্র ভাযপত সজরা  উনজরায় 

অফততেযণ  

- - ১০ তদন তযচারে (নযজভতন)   

ংতিি প্রেল্প তযচারে 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৫ ব্যাংে-ঋনণয (সানারী 

ব্যাংে) চতদা সপ্রযণ   

অনুনভাদন গ্রণ 

 সজরা-উনজরাতবতিে ঋনণয চাতদা তাতরো 

সানারী ব্যাংে প্রধান োম ভারনয় সপ্রযণ 

 সানারী ব্যাংে প্রধান োম ভারয় নত 

অনুনভাদন গ্রণ 

 সজরা  উনজরা দিযনে অফততেযণ 

- 

- ১০ তদন উতযচারে (ভউ/ঋণ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৬ তফআযতডতফ’য যাজস্ব 

ফানজট ফযাদ্দ  অথ ভ 

ছাড় 

 প্রতত ভাচ ভ ভান যফতী অথ ভফছয শুরুয পূনফ ভ 

সজরা, উনজরা  প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠান নত 

ফাতল ভে ফানজট চাতদা ংগ্র 

 ভন্ত্রণারয় নত তফআযতডতফ’য ফাতল ভে ফানজট 

 ংনাতধত ফানজট প্রাতি 

 ভন্ত্রণারয় নত বত্রভাতে তবতিনত অথ ভ ংগ্র 

এফং স সভাতানফে সজরা, উনজরা  

প্রতক্ষণ প্রততষ্ঠানন অনরাইন ব্যাতেংনয়য 

ভাধ্যনভ ততফর ছাড়েযণ 

- - ১৫ তদন উতযচারে (ফানজট) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭ উনজরায় সফাভনল্যয 

আনুতেে খানত ৫০ 

াজায টাোয ঊনবভ 

ব্যনয়য প্রস্তাফ অনুনভাদন 

(ভউ-এয সক্ষনত্র) 

 উনজরাদিয নত চাতদাত্র গ্রণ 

 চাতদা ম ভানরাচনাপূফ ভে ের্তভনক্ষয 

অনুনভাদন গ্রণ  উনজরানে ত্র ভাযপত 

অফততেযণ 

চাতদাত্র - ১০ তদন উতযচারে (ভউ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

৮(ে) তফআযতডতফ’য সজরা, 

উনজরা  

দযদিনযয অবযন্তযীণ 

তনযীক্ষা ম্পাদন 

 ফাতল ভে তনযীক্ষা সূতচ প্রণয়ন  স সভাতানফে 

ংতিি দিযগুনরানে ত্র ভাযপত 

অফততেযণ 

 তফআযতডতফ’য তনযীক্ষা দর ের্তভে নযজতভনন 

ভ্রভণ েনয তনযীক্ষা ম্পাদন  প্রততনফদন 

প্রস্তুত 

 ভাতযচারনেয তনেট প্রততনফদন দাতখর  

তফতবন্ন তাফ তফফযণী - ফাতল ভে সূতচ 

সভাতানফে 

উতযচারে (তনযীক্ষা) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(খ) তনযীক্ষা আতি তনষ্পতি  স্থানীয়  যাজস্ব অতডট অতধদিয ের্তভে 

উত্থাতত তনযীক্ষা আতি তনষ্পতিয রনক্ষয 

তদ্বক্ষীয়  তত্রক্ষীয় বায আনয়াজন 

 প্রনয়াজনীয় তথ্য-প্রভাণে ংগ্র  উস্থান 

- - প্রনয়াজনানুানয উতযচারে (তনযীক্ষা) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৯ তফআযতডতফ’য তফতবন্ন 

প্রেল্প  েভ ভসূতচয তথ্য 

প্রদান 

 তফআযতডতফ’য তফতবন্ন উন্নয়ন প্রেল্প  েভ ভসূতচ 

নত তনধ ভাতযত ছে ফা চাতদা ভাতপে তথ্য 

ংগ্র  তা’ প্রতক্রয়ােযণ 

 তফআযতডতফ’য তফতবন্ন াখা এফং ভন্ত্রণারয়, 

আইএভইতড  অন্যান্য প্রততষ্ঠানন তযনাট ভ 

সপ্রযণ 

- - ১-৩ তদন উতযচারে (ভতনটতযং) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

২.৩ অবযন্তযীণ সফা  

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১(ে) দযদিনয য়াই-পাই 

সনটয়াতেভং  ব্রডব্যান্ড 

ইন্টাযননট সফা চালু 

যাখা 

 তফআযতডতফ দযদিয ‘ল্লীবফন’সে 

াফ ভক্ষতণে য়াই-পাই সনটয়াতেভং  

ব্রডব্যান্ড ইন্টাযননট সফায আতায় যাখা 

 োতযগতয ভস্যা সদখা তদনর তাৎক্ষতণে 

ভাধাননয উনদ্যাগ গ্রণ 

- - তাৎক্ষতণে/ 

াফ ভক্ষতণে 

উতযচারে (সপ্রাগ্রাতভং) 

তফআযতডতফ, ঢাো 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১(খ) দযদিনযয েতম্পউটায 

যক্ষণানফক্ষণ  সভযাভত 

 তফআযতডতফ দযদিয ‘ল্লীবফনন’য সমনোন 

াখায েতম্পউটানয সৃি ত্রুটি ম্পনেভ তরতখত 

ফা সভৌতখেবানফ তথ্য গ্রণ 

 সভযাভত োম ভ ম্পাদন 

- - তাৎক্ষতণে উতযচারে (সপ্রাগ্রাতভং) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

২ ল্লীবফন সভযাভত  

যক্ষণানফক্ষণ 

 উনজরা ম ভানয় তফআযতডতফ’য ল্লীবফন 

সভযাভত  উন্নয়সনয  রনক্ষয আনফদন গ্রণ 

 প্রাক্করন প্রস্তুত 

 সটন্ডায  োম ভানদ প্রদান 

 ল্লীবফন সভযাভত  উন্নয়ন  

প্রনয়াজনীয় সভযাভনতয জন্য 

তরতখত অনুনযাধত্র 

-  ভেগ্ম তযচারে  

(তনভ ভাণ  তযেল্পন) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৩(ে) তফআযতডতফ’য েভ ভেতভা-

েভ ভচাযীনদয বুতনয়াতদ, 

তযনো ভ  অন্যান্য 

প্রতক্ষণ সো ভ 

আনয়াজন 

 ডাটানফইজ অনুমায়ী প্রতক্ষনণয জন্য সমাগ্য 

েভ ভেতভা-েভ ভচাযী ভননানয়ন 

 প্রতক্ষনণয জন্য ভননানীত েভ ভেতভা-

েভ ভচাযীনে অফততেযণ 

 প্রাততষ্ঠাতনে ম ভানয় প্রতক্ষণ আনয়াজন/সপ্রযণ 

- - ১৫ তদন উতযচারে (প্রতক্ষণ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৩(খ) বফনদতে প্রতক্ষনণয 

জন্য েভ ভেতভা ভননানয়ন 

 প্রাি প্রতক্ষণ অপায অনুয়ায়ী ২ নং ফাছাই 

েতভটিয ছনে েভ ভেতভানদয আনফদন গ্রণ 

এফং ততডএ-এয ানথ তথ্য মাচাইেযণ 

 ভাতযচারনেয বাততনত্ব অবযন্তযীণ 

ফাছাই েতভটিয বা অনুষ্ঠান  েভ ভেতভা 

ভননানয়ন 

 চূড়ান্ত অনুনভাদননয জন্য ভন্ত্রণারনয় সপ্রযণ 

 ২ নং ফাছাই েতভটিয ছে 

প্রাতিস্থান: তফআযতডতফ নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd) 

- ৩ তদন উতযচারে (প্রতক্ষণ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৪ সজরায 

উতযচারেবৃনেয 

ভ্রভণ তফফযণী  তফর 

অনুনভাদন 

 প্রতত ভানয ১০ তাতযনখয ভনধ্য পূফ ভফতী 

ভানয  ভ্রভণ তফফযণী  তফর ভেগ্ম তযচারে 

(অতডট  তযদ ভন) এয দিনয গ্রণ  

 ম ভানরাচনাপূফ ভে ভ্রভণ তফফযণী অনুনভাদননয 

জন্য তযচারে (নযজতভন) এয দিনয সপ্রযণ 

 অনুনভাদন গ্রণ এফং তফর মাচাই-

ফাছাইনয়য জন্য জন্য তাফ াখায় সপ্রযণ  

 তাফ াখা নত নতথ প্রাতিয য অনুনভাতদত 

ভ্রভণ তফফযণী  তফর তযদ ভন াখা নত 

সজরায় সপ্রযণ 

 ভ্রভণ তফফযণী  তফর 

 অন্যান্য আনুতেে োগজত্র 

প্রাতিস্থান: তফআযতডতফ নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd) 

- ১২ তদন উতযচারে (তযদ ভন) 

তফআযতডতফ, ঢাো 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫ অতজভত ছুটি ভঞ্জুতয  অতজভত ছুটি/ফতিঃফাংরানদ ছুটি/তক্ষা ছুটিয 

আনফদন গ্রণ 

 ব্যতিগত নতথনত ের্তভনক্ষয অনুনভাদন 

 চূড়ান্ত অনুনভাদননয জন্য ভন্ত্রণারনয় ত্র সপ্রযণ  

এফং অনুনভাদন গ্রণ (৯ভ সগ্রড  তদূবভ 

েভ ভেতভানদয সক্ষনত্র) 

 ছুটিয আনদ (তজ.) জাতয  

 ফতিঃফাংরানদ ভ্রভণ ংক্রান্ত 

আনফদন পযভ/অতজভত ছুটি 

ংক্রান্ত আনফদন পযভ 

[প্রাতিস্থান: তফআযতডতফ 

নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd)] 

 আনফদনোযীয াতব ভ ফত 

- ৭ তদন উতযচারে (প্রান) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৬ নদান্নতত/উচ্চতয সির 

প্রদান 

 প্রতফধানভারা সভাতানফে েভ ভেতভা-

েভ ভচাযীনদযনে উচ্চতয নদ 

নদান্নতত/উচ্চতয সির  প্রদান ংক্রান্ত 

েতভটিয বা অনুষ্ঠান 

 ভাতযচারনেয অনুনভাদন গ্রণপূফ ভে 

আনদ জাতযেযণ 

 ফাতল ভে এতআয 

প্রাতিস্থান: তফআযতডতফ’য 

নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd) 

- প্রচতরত 

তফতধতফধান  

যোতয 

নীততভারা 

সভাতানফে 

উতযচারে (প্রান) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৭ তফআযতডতফ’য েভ ভেতভা-

েভ ভচাযীনদয তফরুনদ্ধ 

অতবনমাগ গ্রণ, শুনানী 

 তনষ্পতি 

 তফআযতডতফ’য েভ ভেতভা-েভ ভচাযীনদয তফরুনদ্ধ  

ংক্ষুব্ধ ব্যতিয োছ সথনে সমনোন তফলনয় 

তরতখত অতবনমাগ গ্রণ  তাতরোভুিেযণ 

 শুনানী গ্রনণয তনতভি তদনক্ষণ তনধ ভাযণপূফ ভে 

সনাটি জাতয 

 অতবনমাগ তনষ্পতিোযী েভ ভেতভায দিনয 

শুনানী অনুষ্ঠান এফং তদ্ধান্ত প্রদান  

- - ১৫ তদন তযচারে (প্রান) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(ে) সনন প্রদাননয সুতফধানথ ভ  

েভ ভেতভা-েভ ভচাযীনদয 

অতডট আতি/দায়নদনা 

ংক্রান্ত না-দাতফ ত্র 

প্রদান 

 প্রান াখা নত ভতাভনতয জন্য ব্যতিগত 

নতথ গ্রণ 

 নতথনত ভতাভত প্রদান  প্রান াখায় নতথ 

সপযত প্রদান  

- - ৩ তদন উতযচারে 

(ভউ/তযদ ভন/তফনল প্রেল্প)/ 

রাইনব্রতযয়ান 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(খ) তআযএর ভঞ্জুতয  তআযএর গভসনয ৪৫ তদন পূনফ ভ েভ ভেতভা-

েভ ভচাযীয তআযএর ভঞ্জুতযয আনফদন গ্রণ 

 ব্যতিগত নতথনত ের্তভনক্ষয অনুনভাদন গ্রণ 

 প্রজ্ঞান জাতয 

 ফয় প্রভাণে এএত’য 

ননদয েত 

 াতব ভ সযেড ভ/াতব ভ বুে 

(প্রাতিস্থান: প্রান-২ াখা, 

তফআযতডতফ দযদিয) 

 আনফদনত্র [প্রাতিস্থান: 

তফআযতডতফ’য নয়ফাইট] 

- ২০-২৫ তদন উতযচারে (প্রান) 

তফআযতডতফ, ঢাো 



 

 
 

ক্রতভে  

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮(গ) তআযএরোরীন সফতন 

ছাড়েযণ 

 তআযএর গভনোযী েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয 

তনেট সথনে দাতয়ত্ব স্তান্তয েত  এরতত 

গ্রণ এফং ব্যতিগত নতথনত প্রান াখা 

নত তাফ াখায় সপ্রযণ 

 তাফ াখা নত সফতননয সচে ছাড়েযণ 

 দাতয়ত্ব স্তান্তয ত্র 

 এরতত 

- ১৫ তদন উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

৮(ঘ) ছুটি নগদায়ন  তআযএর গভন সনল েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয 

১৮ ভানয ছুটি নগদায়ন ংক্রান্ত আনফদন 

গ্রণ 

 ব্যতিগত নতথনত ের্তভনক্ষয অনুনভাদন গ্রণ 

 অতপ আনদ জাতয 

 তফর তযনানধয জন্য নতথ তাফ াখায় 

সপ্রযণ এফং সচে প্রদান 

আনফদন - ২০-২৫ তদন উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

৮(ঙ) তজতএপ ততফনরয অথ ভ 

তযনাধ 

 যাজস্ব ফানজটভুি অফয গ্রণোযী 

েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয তনেট সথনে অথফা ভত 

েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয ‘নতভতন’/য়াতযনয 

তনেট সথনে আনফদন গ্রণ  

 প্রান াখা নত ব্যতিগত নতথনত তাফ 

াখায় সপ্রযণ 

 ের্তভনক্ষয অনুনভাদন গ্রণ এফং সচে প্রদান 

আনফদনত্র 

 

- ৩০ তদন উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(চ) েল্যাণ ততফনরয অথ ভ 

তযনাধ 

 যাজস্ব ফানজটভুি েভ ভেতভা-েভ ভচাযী চাকুযীযত 

অফস্থায় ভত্যযফযণ েযনর তায 

‘নতভতন’/য়াতযনয তনেট সথনে েল্যাণ 

ততফনরয অথ ভ প্রদাননয আনফদন গ্রণ  

 প্রান াখা নত ব্যতিগত নতথনত তাফ 

াখায় সপ্রযণ 

 ের্তভনক্ষয অনুনভাদন গ্রণ এফং সচে প্রদান 

 েল্যাণ ততফনরয অথ ভ 

তযনাধ ংক্রান্ত আনফদন 

পযভ (২ প্রস্ত) 

প্রাতিস্থান: পযভ তফআযতডতফ 

নয়ফাইসট 

(www.brdb.gov.bd) 

- ২০-২৫ তদন উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

  



 

 
 

ক্রতভে 

নং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধতত 

প্রনয়াজনীয় োগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সফায ভল্য এফং 

তযনাধ দ্ধতত 

সফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি েভ ভেতভা 

(নাভ, দফী, সপান  ইনভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮(ছ) তযফায তনযািা 

ততফনরয অথ ভ 

তযনাধ 

 যাজস্ব ফানজটভুি অফয গ্রণোযী েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয 

তনেট সথনে অথফা েভ ভযত অফস্থায় ভত্যযফযণোযী 

েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয ‘নতভতন’/য়াতযনয তনেট সথনে  

তযফায তনযািা ততফনরয অথ ভ প্রদাননয আনফদন গ্রণ  

 প্রান াখা নত ব্যতিগত নতথনত তাফ াখায় সপ্রযণ 

 অথ ভ তযনানধয জন্য ের্তভনক্ষয অনুনভাদন এফং সচে 

প্রদান 

 তযফায তনযািা 

ততফনরয অথ ভ তযনাধ 

ংক্রান্ত আনফদন পযভ  

(২ প্রস্ত) 

প্রাতিস্থান: পযভ তফআযতডতফ 

নয়ফাইসট 

(www.brdb.gov.bd) 

- ২০-২৫ তদন উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(জ) ফীভা দাতফ তযনাধ  যাজস্ব ফানজটভুি ভত েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয 

নতভতন/য়াতযনয তনেট সথনে ভত্যয ংক্রান্ত ফাতভা গ্রণ 

এফং ভত্যযয নদ  জীফনফীভা েন ভানযন ফযাফয 

অগ্রায়ন  

 জীফনফীভা েন ভানযন নত ঐ ব্যতিয অনুকূনর 

তফআযতডতফ’য নানভ ফীভায সচে গ্রণ এফং তা ঐ 

দস্যনে প্রদাননয জন্য ব্যতিগত নতথনত ের্তভনক্ষয 

অনুনভাদন গ্রণ 

 অথ ভ তযনানধয  জন্য তাফ াখায় সপ্রযণ এফং সচে 

প্রদান 

 আনফদনত্র 

 ভত্যযনদ  

উিযাতধোয/য়াতয 

নদ 

- ২ ভা উতযচারে (প্রান/তাফ) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

৮(ঝ) সনন ভঞ্জুতয  েভ ভেতভা-েভ ভচাযী সম ের েভ ভস্থনর/াখায় েভ ভযত 

তছনরন সখান সথনে দায়নদনায নদ ংগ্র (ফ ভনল 

েভ ভস্থর ের্তভে) 

 সনন াখা ের্তভে েভ ভেতভা-েভ ভচাযীয ব্যতিগত নতথনত 

দয োম ভারনয়য তফতবন্ন াখা নত না-দাতফ ংগ্র 

 তনযীক্ষা াখা ের্তভে নতথনত দায়নদনায চূড়ান্ত তফফযণী 

প্রস্তুত এফং তাফ াখা ের্তভে দায়নদনায চূড়ান্ত নদত্র 

জাতয  

 প্রান  তাফ াখা ের্তভে সনন পযসভয (তপীর-

৩) তফতবন্ন অংনয অনুনভাদন গ্রণ এফং আনদ জাতয 

 তফর তযনানধয জন্য নতথ তাফ াখায় সপ্রযণ এফং তফর 

তযনাধ  

 এরতত 

 তফতবন্ন েভ ভস্থনরয 

দায়নদনায নদ 

 ৫ েত সনন পযভ 

(তপীর-৩) [প্রাতিস্থান: 

সনন পযভ তফআযতডতফ 

নয়ফাইট 

(www.brdb.gov.bd)] 

- ৩ ভা উতযচারে 

(প্রান/তাফ/তনযীক্ষা) 

তফআযতডতফ, ঢাো 

 

 

 

  



মাফরূহা সুলতানা



 

 
 

৪. আনায োনছ আভানদয প্রতযাা 

ক্রতভে  

নং 
প্রততশ্রুত/োতিত সফা প্রাতিয রনক্ষয েযণীয় 

১ মথামথ ভননানমাগ  আগ্রনয ানথ প্রতক্ষণ গ্রণ; প্রতক্ষনণ প্রাি জ্ঞান  দক্ষতায মথামথ প্রনয়াগ 

২ তভতত/দনরয তনয়ভ-নীতত সভনন চরা এফং দস্যনদয ানথ সুম্পেভ ফজায় যাখা 

৩ তভতত/দনরয ভনধ্য ংতত যক্ষায় উনদ্যাগী ভূতভো ারন েযা; অবযন্তযীণ  াযস্পাতযে দ্বে  সোেনর জতড়নয় না ড়া 

৪ ৎ  সমাগ্য দস্যনে তভতত/দনরয বাতত-ম্যাননজায তনফ ভাচন েযা 

৫ তনয়তভত ািাতে ঞ্চয় জভা দান এফং অন্য দস্যনদযনে ঞ্চয় প্রদানন উৎাতত েযা 

৬ সম সোন ধযননয আতথ ভে অতনয়ভ ি ানত প্রততনযাধ েযা 

৭ ািাতে উনঠান বফঠে/গ্রাভ েতভটিয বায় তনয়তভত উতস্থত থাো এফং তানত তক্রয়বানফ অংগ্রণ েযা 

৮ তভততয খাতাত্র ারনাগাদ যাখা 

৯ অতডট, এতজএভ  তনফ ভাচন অনুষ্ঠানন ভাঠেভীনদযনে প্রনয়াজনীয় নমাতগতা েযা 

১০ ঠিে আইতজএ তনফ ভাচনন ভাঠেভী  েভ ভেতভানদযনে ায়তা েযা  

১১ গৃীত ঋণ মথামথ খানত তফতননয়াগ েযা; ঋনণয অথ ভ তনধ ভাতযত আইতজএ ব্যতীত অন্য সোন োনজ ব্যয় না েযা 

১২ ঋনণয আনফদন পযনভ ঠিে তথ্য প্রদান  তনজ ানত স্বাক্ষয প্রদান 

১৩ উনজরা ল্লী উন্নয়ন েভ ভেতভায তনেট সথনে ঋনণয টাো তনজ ানত বুনঝ সনয়া 

১৪ এোতধে প্রততষ্ঠান সথনে ঋণ গ্রনণয প্রফণতা তযায; োযণ এনত ঋনণয জানর জতড়নয় ড়ায ম্ভাফনা থানে 

১৫ ঋনণয তেতস্ত তনয়তভত তযনাধ েযা এফং অন্য দস্যনদযনে তা’ তযনানধ উৎাতত েযা  

১৬ আনায প্রদি অথ ভ ভাঠেভী ের্তভে াফত  ডাতিউতএ-এ ঠিেবানফ এতি েযা নরা তেনা তা’ তনতিত েযা এফং তনয়তভত যীক্ষা েযা 

১৭ প্রদ ভনী প্লনটয জন্য দৃশ্যভান স্থান তনফ ভাচন েযা এফং তভতত/দনরয দস্যনদয ানথ আনরাচনা েযা 

১৮ সনচয জন্য গবীয নরকূনয াতন ব্যফানয তভতব্যয়ী য়া 

১৯ গবীয নরকূনয তনযািা ব্যফস্থা তনতিত েযা 

২০ ের্তভনক্ষয ানথ াক্ষানতয জন্য তনধ ভাতযত ভনয় মথাস্থানন উতস্থত থাো 

২১ সোন দিনয সোন তফলনয় অননততে দাতফ  তদতফয না েযা 

 

 


