বাাংাদেল পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড
পল্লীভবন
৫ কারান বাজার, ঢাকা-১২১৫
website: www.brdb.gov.bd

১. ভভন  ভমলন
ভবলন: ভানফ ংগঠন ভবভিক উন্নত ল্লী
ভভন: স্থানীয় জনগগাষ্ঠীগক ংগঠিত কগয প্রভক্ষণ, মূরধন সৃজন, আধুভনক প্রযুভি, ভফদ্যভান সুগমাগ  ম্পগদয ভভিত ব্যফস্থানায ভাযমেগভ আমনিভনবশযীর ল্লী।
২. প্রভতশ্রুত সফামূ:
২.১. নাগভযক সফা:
ক্র.
নং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধভত

প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাভিস্থান

সফায মূল্য এফং সফা প্রদাগনয
ভযগাধ দ্ধভত ভয়ীভা

১

২

৩

৪

৫

৬

১

গণ শূনানীয আগয়াজন

যাভয

আগফদনত্র

-

-

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকর্ডা
(নাম, পেভব, ব ান  ইদমই)
৭

ভাভযচারক
সপান-০২-৮১৮০০০২
ই-সভইর: dg@brdb.gov.bd

২

তথ্য অভধকায আইগনয
আতায় তথ্য প্রদান

যাভয/ ভরভিত/
ই-সভইগরয ভাযমেগভ

আগফদনত্র/ভফভধভগত প্রাভিস্থানগয়ফাইট

প্রভত পৃষ্ঠা২.০০/- টাকা
াগয/ভফভধভগত
ব্যাংগকয
ভাযমেগভ

তথ্য
অভধকায
আইন-২০০৯
ভগত

উভযচারক
(জনংগমাগ  ভিয় ািা)
সপান-০২-৮১৮০০১৮

ই-সভইর: ddprc@brdb.gov.bd

২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক সফা:
ক্র.
নং

(১)
১

২

৩

সফায নাভ

(২)
দ সৃজন

দ স্থায়ীকযণ

ভনদয়াগ

সফা প্রদান দ্ধভত

প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাভিস্থান

(৩)

(৪)

সফায মূল্য এফং সফা প্রদাগনয
ভযগাধ দ্ধভত
ভয়ীভা

(৫)

(৬)

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য ভনধ শাভযত ১) জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য ভনধ শাভযত
পযগভ ভফআযভডভফ’য নতুন দ
প্রস্তাফ।
সৃজগনয ভনভভি ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ২) অনুগভাভদত াংগঠভনক
ভফবাগগ প্রস্তাফ সপ্রযণ।
কাঠাগভায কভ
৩) আভথ শক ংগেল।

-

প্রদযাজযর্া
অনুযায়ী

জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য ভনধ শাভযত ১) জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য
পযগভ ভফআযভডভফ’য দ স্থায়ীকযগণয ভনধ শাভযত পযগভ প্রস্তাফ।
ভনভভি ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভফবাগগ ২) দ সৃজগনয যকাভয আগদ।
প্রস্তাফ সপ্রযণ।

-

ক) যথাযথ কর্তডপদের অনুদমােনক্রদম ১) াো কাগদজ
পভিকায়/দয়বাইদে ভবজ্ঞভপ্ত প্রকাল।
২) ব্াাংক ড্রা ে (৩০০/- োকা ১ম
খ) আদবেন প্রাভপ্তর পর বযাগ্য প্রাথীদের  ২য় বেভর্র, ২০০/- োকা ৩য় বেভর্র
ভনদয়াগ পরীোয় উত্তীর্ ড য়া াদপদে এবাং ১০০/- োকা ৪থ ড বের্ীর বেদি)।
ভনদয়াগ কভমটি কর্তডক সুপাভরল করা য়।
৩) ক ভলোগর্ বযাগ্যর্ার নদের
গ)
যথাযথ
কর্তডপদের
চূড়ান্ত র্যাভয়র্ দোকভপ।
অনুদমােনক্রদম পুভল বভভরভ দকলন,
৪) নাগভরকত্ব নে।
মুভিদযাদ্ধা নে যাচাই (প্রদযাজয বেদি)
৫) পাদপাে ড াইদজর ছভব।
ঘ) ভনদয়াগ পি প্রোন।

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকর্ডা
(নাম, পেভব, ব ান  ইদমই)

(৭)
উপপভরচাক (প্রলান)
ব ান: ০২-৮১৮০০১৭
ই-বমই: ddadmn1@brdb.gov.bd

ঐ
প্রদযাজযর্া
অনুযায়ী

ঐ

-

প্রদযাজযর্া
অনুযায়ী

৪

৫
৬

ম্পভি ংক্রান্ত সকান ধযগণয জটিরতা অভপ স্মাযক গত্রয ভাযমেগভ
ততভয গর প্রান-২ ািা সক প্রান-২ ািাগক অফভতকযণ।
ভফআযভডভফ’য (গজরা  সটভরগপান/ভরভিতবাগফ অফভতকযণ।
উগজরা
)
ম্পভি প্রান-২ ািা এ ভফলগয় মথাীর্ শ
যক্ষণাগফক্ষণ
প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
ভফআযভডভফ’য কভশকতশা/কভশচাযীগদয
ঢাকায উিযায় অফভস্থত ল্লী ভনকট গত ফাা ফযাদ্দ/ফাভতগরয
কানগন ফাা ফযাদ্দ/ফাভতর
আগফদন প্রাভিয য প্রান-২ ািা
গত প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ।
গাভি ক্রয়  যফযা
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ গাভি
ক্রয়পূফ শক
ভফভবন্ন
সজরা

ভফআযভডভফ’য
ভযফন
পুগর
যফযাকযণ।

ভনধ শাভযত পগভশ আগফদন প্রদান,
প্রান-২ ািায় আগফদন পভশ
ায়া মায়।
ভফভবন্ন সজরা গত কর্তশক্ষ ফযাফয
চাভদা প্রদান।

ভফনামূগল্য

ভফনামূগল্য

ভস্যায
গুরুত্ব
অনুমায়ী
তাৎক্ষভণক
ফা গফ শাচ্চ
০৭ভদগনয
ভগযমে।
গফ শাচ্চ ১৫
ভদগনয ভগযমে।

সফা গ্রীতাগক
গফ শাচ্চ ১৫
মূল্য ভযগাধ ভদগনয ভগযমে।
কযগত য় না।
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মানফান ািা
গত প্রগয়াজনীয়
ব্যগয়য ভফর
ভাফ ািা গত
ভযগাধ কযা
য়।

উভযচারক
প্রান-২
সপান: ০২-৮১৮০০২১
ইগভইর: ddadmn2@brdb.gov.bd

ঐ
ঐ

৭

৮

৯

সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ ডাকগমাগগ/ভফগল ফাক ভাযপৎ
প্রভতষ্ঠাগন
তত্রয়-ভাভক,
লাণ্মাভলক, নয় ভাভক 
ফাভল শক
ব্যয়
ভফফযণী
প্রস্তুতকযণ,
মাচাইফাছাইপূফ শক
প্রাভনক
ভন্ত্রণারগয়য ভাযমেগভ অথ শ
ভন্ত্রণারগয় সপ্রযণ।

কভশকতশা/কভশচাযীগদয ভফভবন্ন
প্রভতষ্ঠাগনয প্রভক্ষগণয জন্য
ভগনানয়ন

ভফআযভডভফ
ভুি
ইউভভএমূগয
জনফর ভনগয়াগ প্রস্তাফ
অনুগভাদন

সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাগনয
তত্রয়-ভাভক,
লাণ্মাভলক, নয় ভাভক  ফাভল শক
ব্যয় ভফফযণী ংগ্র  মাচাই

১. অন্যান্য প্রভতষ্ঠাগনয প্রভক্ষণ চাভদা
২. অবযন্তযীণ প্রভক্ষণ ভভটিং এ আগরাচনা
 ভদ্ধান্ত
৩. প্রভক্ষণাথী ভগনানয়ন

ভফভবন্ন প্রভতষ্ঠান সথগক চাভত
কাগজত্রাভদ

সজরা/উগজরায
আগফদগনয
সপ্রভক্ষগত, কর্তশ গক্ষয অনুগভাদন
াগগক্ষ ডাকগমাগগ সপ্রযণ কযা য়
।

ইউভভএ’য াংগঠভনক, পূভিঁ
গঠন, আয়-ব্যগয়য তথ্য, ফ শগল
ভাি ৩ ফছয ঋণ ংক্রান্ত তথ্য,
ফ শগল অথ শ ফছগযয ভফদ্যভান
জনফগরয সফতন বাতায তথ্য,
প্রস্তাভফত জনফগরয সফতন
বাতায ম্ভাব্য ব্যয়, ফ শগল
অথ শ ফছগয কভশচাযীগদয সফতন
বাতা ভযগাগধয আয়  ব্যয়
ভাফ ।

ঐ

১ভ
সকায়াটায ৭
অগটাফয
২য়
সকায়াটায ৭
জানুমাযী
৩য়
সকায়াটায ৭
এভর
৪থ শ
সকায়াটায
৭ জুরাই

ভফআযভডভফ’য
ভাফ ািায
ভাযমেগভ ক্রড্
সচগক সকা শ ভপ
ভযগাধ

ভফভবন্ন
প্রভতষ্ঠাগন
ভনধ শাভযত
তাভযগিয
ভগযমে সফা
প্রদান কযা
য়।

-

-

উভযচারক (অথ শ  ফাগজট)
সপান: 02-8180022

উভযচারক (প্রভক্ষণ)
সপান: ০২-৮১৮৯৫০৯
ই-সভইর:ddtraining@brdb.gov.bd

উভযচারক (ভফায়)
সপান: ০২-৮১৮০০২৯
:
ddcoop@brdb.gov.bd

১০ অফয প্রাি ইউভভএ’য সজরা/ উগজরায আগফদগনয
কভশচাযীগদয গ্রযাচুইটি প্রস্তাফ সপ্রভক্ষগত কর্তশ গক্ষয অনুগভাদন
অনুগভাদন।
াগগক্ষ ডাকগমাগগ সপ্রযণ কযা য়
।

কভশচাযীয অফযজভনত ছািত্র,
গ্রযাচুইটি তভফগরয ফছযভবভিক
ভাফ, িাতয়াযী দায়মুি
তভফগরয ভাফ, গ্রাচুইটি
তভফর ংক্রান্ত ব্যাংক ভফফযণী,
ইউভভএ’য ফ শগল অথ শফছগযয
ভস্থভতত্র, কভশচাযীয দায়-সদনা
ংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র, দাভয়ত্ব
স্তান্তয, ফাভল শক/ ভফগল াধাযণ
বায কাম শভফফযণী
১১ ভফভবন্ন
ইউভভএ’য সজরা/উগজরায
আগফদগনয প্রভানক অভবগমাগ ংভেষ্ট
অভবগমাগ ভনষ্পভি।
সপ্রভক্ষগত কর্তশ গক্ষয অনুগভাদন কাগজত্র।
াগগক্ষ ডাকগমাগগ সপ্রযণ কযা য়
।

-

ঐ

-

-

ঐ

২.৩) অবযন্তযীণ সফা
ক্র.
নং
(১)
১

২

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধভত

(২)

(৩)

চাকুভয স্থায়ীকযণ

পদোন্নভর্

প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাভিস্থান
(৪)

সফায মূল্য এফং
ভযগাধ দ্ধভত
(৫)

সফা প্রদাগনয
ভয়ীভা
(৬)

ংভেষ্ট প্রভফধানভারা অনুমায়ী উযুি কর্তশগক্ষয ১) ারনাগাদ ফাভল শক সগানীয়
অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাভয কযা য়।
প্রভতগফদন (গদান্নভত প্রািগদয সক্ষগত্র
০১ ফছয এফং যাভয ভনগয়াগগয
সক্ষগত্র ০২ ফছগযয এভআয)।

-

ভফআযভডভফ চাকুযী
প্রভফধানভারা
অনুমায়ী

প্রভফধানভারা অনুমায়ী গদান্নভত কভভটিয ১) ারনাগাদ ফাভল শক সগানীয়
সুাভযগয সপ্রভক্ষগত উযুি কর্তশগক্ষয প্রভতগফদন (এভআয) এফং গন্তাল
অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাভয কযা য়।
জনক চাকুযীয সযকড শ।

-

ভফআযভডভফ চাকুযী
প্রভফধানভারা
অনুমায়ী

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কমডকর্ডা
(নাম, পেভব, ব ান  ইদমই)
(৭)
উপপভরচাক (প্রলান)
ব ান: ০২-৮১৮০০১৭
ই-বমই: ddadmn1@brdb.gov.bd
ঐ

৩

ভচত্ত ভবদনােন ুটটি

আগফদন ায়ায য ভচি ভফগনাদনবাতা (ক) াদা কাগগজ আগফদনত্র
ভফভধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী উযুি কর্তশগক্ষয (ি) ছুটি প্রাপ্যতায ভাফ
অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাযী।

ভবনামূদে

০৩ ভদন

ঐ

৪

অভজডর্ ুটটি

আগফদন ায়ায য ভফআযভডভফ’য চাকুযী (ক) াদা কাগগজ আগফদনত্র
প্রভফধানভারা ১৯৮৮ অনুমায়ী উযুি কর্তশগক্ষয (ি) ছুটি প্রাপ্যতায ভাফ
অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাযী।

ভবনামূদে

০৫ ভদন

ঐ

৫

বভিঃ বাাংাদেল
ুটটি

(ক) আগফদন ায়ায য উযুি কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাযী। উগল্লখ্য, ১ভ সেণীয
কভশকতশাগগণয সক্ষগত্র ভচফ ভগাদয় এফং ২য়
সেণী অন্যান্য কভশকতশা/কভশচাযীগগণয সক্ষগত্র
ভাভযচারক অনুগভাদনকাযী কর্তশক্ষ।

ভবনামূদে

০৭ ভদন

ঐ

-

৯০ (ভদন)

ঐ

(ি) যকায কর্তশক ভগয় ভগয় জাযীকৃত ভফগদ
ভ্রভগণয অনুভভত  আনুলাভিক ভনগদ শনা
অনুযণীয়।

৬

সনন ভনষ্পভি:
(ক) প্রজ্ঞান জাভয
(ি) ছুটি নগদায়ন
(গ) সনন সকই
ভনষ্পভি

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইর/ভফগল
ফাক ভাযপৎ

(ক)ভফআযভডভফ’য ভনধ শাভযত সনন
আগফদন পযভ
(ি) কল্যান তভফর 
(গ) ভযফায ভনযািায পযভ
(সনন ািা)

৭

ল্লী বফন  ল্লী
কানন
যক্ষনাগফক্ষণ

ভফভবন্ন ািা গত চাভদা প্রাভিয য
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ প্রগয়াজনীয়
ভারাভার ক্রয়পূফ শক ভফতযণ/গভযাভত।

ইউ..গনাট ফা ত্র প্রদাগনয
ভাযমেগভ প্রান-২ ািায় চাভদা
প্রদান, কর ািা।

৮

ভভনাযী ভারাভার
যফযা

ভফভবন্ন ািা গত চাভদা প্রাভিয য সকন্দ্রীয়
বান্ডাগয ভস্থভত থাকা াগগক্ষ তাৎক্ষভণক
ভফতযণ, সকন্দ্রীয় বান্ডাগয ভস্থভত না থাকগর
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ক্রয়পূফ শক ভফতযণ।

ভযকুইভজন পভশ,
প্রভতটি ািায় ভযকুইভজন ফভ
যফযা কযা গয়গছ মাা কর
ািায় যভক্ষত যগয়গছ।

৯

ল্লী বফগনয
ভফদ্যযৎ, াভন 
অন্যান্য জরুযী
সফা ভনভিতকযণ

াধাযণ ভযচম শা ািা গত ভফআযভডভফ’য দয
দিয (ল্লী বফন) এয াফ শক্ষভণক ভফদ্যযৎ, াভন
যফযা  অন্যান্য জরুযী সফা ভনভিত কযা
গে।

ফভণ শত সফামূগ সকানরু ত্রুটি
গর প্রান-২ ািাগক অফভত
কযগত য়।

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
প্রান-২ ািা গত
ক্রয় কগয ভাফ
ািা গত ভফর
ভযগাধ কযা য়।
সফা গ্রণকাযী
ািাগক মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না।
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
প্রান-২ ািা গত
ক্রয় কগয ভাফ
ািা গত ভফর
ভযগাধ কযা য়।
সফা গ্রণকাযী
ািাগক মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না।

সফাগ্রীতাগদয
সকানরু মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না।

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ।

সকন্দ্রীয় বান্ডাগয
ভস্থভত থাকা
াগগক্ষ
তাৎক্ষভণক
ভফতযণ,
সকন্দ্রীয় বান্ডাগয
ভস্থভত না
থাকগর
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ।
ফভণ শত
সফামূগ
সকানরু ত্রুটি
গর প্রান-২
ািা অফভত
য়া ভাত্রই
ভাধাগনয
প্রগচষ্টা গ্রণ
কযা য়।

উভযচারক
প্রান-২
সপান: ০২-৮১৮০০২১
ইগভইর:ddadmn2@brdb.gov.bd

ঐ

ঐ

১০

ল্লী বফন  ল্লী
কানগনয
াফ শক্ষভণক
ভনযািা
ভনভিতকযণ

াধাযণ ভযচম শা ািা গত ভফআযভডভফ’য দয
দিয (ল্লী বফন)  আফাভক সকায়াট শায (ল্লী
কানন) এয াফ শক্ষভণক ভনযািা ভনভিত কযা
গে।

ফভণ শত সফামূগ সকানরু ত্রুটি
গর প্রান-২ ািাগক অফভত
কযগত য়।

সফাগ্রীতাগদয
সকানরু মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না।

১১

ভফআযভডভফ’য
দয দিগযয জন্য
আফাফত্র ক্রয়

ভফভবন্ন ািা গত চাভদা প্রাভিয য
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ক্রয়পূফ শক ভফতযণ।

ভযকুইগজন পভশ, াধাযণ ভযচম শা
ািা

১২

প্রাভধকাযভুি
কভশকতশাগদয
াফ শক্ষভণক
ব্যফাগযয জন্য
গাভি ফযাদ্দ
প্রদান।

ভফভধ সভাতাগফক মানফান ািা গত
প্রাভধকাযভুি কভশকতশাগদয াফ শক্ষভণক
ব্যফাগযয জন্য গাভি ফযাদ্দ প্রদান ভনভিত
কযা গে।

ভনধ শাভযত পভশ সনই, মানফান ািা
গত ভফলয়টি ভনভিত কযা গচছ।

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
প্রান-২ ািা গত
ক্রয় কগয ভাফ
ািা গত ভফর
ভযগাধ কযা য়।
সফা গ্রণকাযী
ািাগক মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না।
সফা গ্রীতাগক মূল্য
ভযগাধ কযগত য়
না। মানফান ািা
গত ভফলয়টি
ভনভিতকযগণ
প্রগয়াজনীয় ব্যগয়য
ভফর ভাফ ািা
গত ভযগাধ কযা
য়।

ফভণ শত
সফামূগ
সকানরু ত্রুটি
গর প্রান-২
ািা অফভত
য়া ভাত্রই
ভাধাগনয
প্রগচষ্টা গ্রণ
কযা য়।
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ।

ঐ

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
তাৎক্ষভণক
সফা প্রদান
কযা য়।

ঐ

ঐ

১৩

গািী সভযাভত 
যক্ষণাগফক্ষণ

গাভিয মাভন্ত্রক ত্রুটি ংভেষ্ট ড্রাইবায কর্তশক
ভরভিতবাগফ জানাগনায য মাচাই কভভটিয
সুাভয সভাতাগফক কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ
গাভি সভযাভত  যক্ষণাগফক্ষণ।

গাভিচারগকয ভরভিত আগফদন।

১৪

অভপগয
প্রগয়াজগন পুগরয
গাভি ব্যফায

অভপগয কাগজয জন্য কভশকতশা গত
ভযকুইগজন পগভশ আগফদগনয সপ্রভক্ষগত পুগরয
গাভি ব্যফায কযায সুগমাগ প্রদান।

ভযকুইগজন পগভশ কভশকতশায
আগফদন।

১৫

ভফআযভডভফ’য
দয দিগয
কভশযত
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয অভপগ
মাতায়াগতয জন্য
ভযফন
ব্যফস্থানা।

কভশকতশা/কভশচাযীগদয ভনকট গত আগফদন
প্রাভিয য কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ
মানফান ািা গত ভট ফযাদ্দ/ফাভতর কযা
য়।

কর্তশক্ষ ফযাফয আগফদনত্র।

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মানফান ািা গত
কাম শাগদ প্রদানপূফ শক
ভাফ ািা গত
ভফর ভযগাধ কযা
য়।
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মানফান ািা গত
সতগরয ভফর দাভির
কগয ভাফ ািা
গত ভফর ভযগাধ
কযা য়। সফা
গ্রণকাযী ািাগক
মূল্য ভযগাধ
কযগত য় না।
ভাফ ািা গত
ভাভক সফতনবাতা
গত কতশন।

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ।

ঐ

পুগর গাভি
থাকা াগগক্ষ
তাৎক্ষভণক
ফযাদ্দ প্রদান।

ঐ

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র আন
ফযাদ্দ/ফাভতরক
যণ।

ঐ

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

রাজস্ব
বাদজেভূি
অনুোদনর অথ ড
ছাড়
ভজভপএ /কোর্
র্ভব/
ভনরাপত্তা
র্ভব/দগাষ্ঠীবী
মার ভাব নম্বর
বরাদ্দ প্রোন
কোর্ র্ভব
দর্ মৃত্যযোবী
পভরদলার্
জীবনবীমা দর্
মৃত্যযোবী
পভরদলার্
পভরবার ভনরাপত্তা
র্ভব দর্
অবরজভনর্
সুভবর্াভে
পভরদলার্
োয়দেনা নে
প্রোন

স্থানান্তদরর মাধ্যদম

বাদজে বরাদ্দ পি, অথ ড 
বাদজে লাখা

আদবেদনর বপ্রভেদর্ উপপভরচাক (ভাব) ভনর্ ডাভরর্ রম, ভবআরভর্ভব’র
মদােদয়র অনুদমােনক্রদম
দয়বাইে

প্রদযাজয নয়

০২ ভেন
উভযচারক (অথ শ  ফাগজট)
সপা : 02-8180022

প্রদযাজয নয়

০৭ ভেন
ঐ

আদবেদনর বপ্রভেদর্ মাপভরচাক
মদােদয়র অনুদমােনক্রদম

ভনর্ ডাভরর্ রম, ভবআরভর্ভব’র
দয়বাইে

প্রদযাজয নয়

১০ ভেন

আদবেদনর বপ্রভেদর্ মাপভরচাক
মদােদয়র অনুদমােনক্রদম

ভনর্ ডাভরর্ রম, ভবআরভর্ভব’র
দয়বাইে

প্রদযাজয নয়

০৫ ভেন

আদবেদনর বপ্রভেদর্ মাপভরচাক
মদােদয়র অনুদমােনক্রদম

ভনর্ ডাভরর্ রম, ভবআরভর্ভব’র
দয়বাইে

প্রদযাজয নয়

ঐ

ঐ
১০ ভেন
ঐ

ভবভভন্ন লাখা/উপদজা দর্ োয়দেনা
একীভূর্ কদর

ভবভভন্ন লাখা/উপদজা দর্ প্রাপ্ত
োয়দেনা

প্রদযাজয নয়

১০ ভেন

ঐ

২২

২৩

২৪

২৫

গৃ ভনমডার্/মের
াইদক অভিম
প্রোন
ের েপ্তদরর
ক লাখার
ভবভভন্ন ভব মূ
পভরদলার্
উপদজা পয ডাদয়
ভবভভন্ন ঋর্
র্ভব
প্রোন/স্যাারী
াদপডাে প্রোন
ভফআযভডভফ’য
ভফভবন্ন
অাগযনার
ইউভনট মথাক্রগভ
দয কাম শারয়,
সজরা, উগজরা

প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাগনয
ফাভল শক

ংগাভধত
ফাগজট প্রণয়ন

ার্ারর্ পভরচয ডা লাখা দর্ অনুদমাভের্
অভ  আদেদলর বপ্রভেদর্

াংভিষ্ট লাখার নভথ প্রাভপ্ত

ভবভভন্ন লাখার নভথদর্ াংভিষ্ট ভবদয়
মাপভরচাক মদােদয়র অনুদমােনক্রদম

াংভিষ্ট লাখার নভথ প্রাভপ্ত

দরজভমন ভবভাদগর নভথদর্ াংভিষ্ট ভবদয়
মাপভরচাক মদােদয়র অনুদমােনক্রদম

াংভিষ্ট লাখার নভথ প্রাভপ্ত

প্রদযাজয নয়

০৩ ভেন
ঐ

প্রদযাজয নয়

০৫ ভেন
ঐ

প্রদযাজয নয়

০৫ ভেন
ঐ

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইরগমাগগ।

অাগযনার
ইউভনটগুগরায
ফাগজট চাভদা  ফযাগদ্দয
ভিগয়য ভবভিগত

প্রগমাজয
নয়

ফাভল শক ফাগজট
৩১ জুরাইগয়য
ভগযমে এফং
ংগাভধত
ফাগজট ৩০
এভপ্রগরয ভগযমে

উভযচারক (অথ শ  ফাগজট)
সপা : 02-8180022

২৬

২৭

২৮

২৯

ফযাদ্দকৃত অগথ শয
ভকভস্ত ভবভিক
অথ শ ছাি এফং
ভফভবন্ন
অাগযনার
ইউভনগট সপ্রযণ
ভফআযভডভফ
কর্তক
ফাস্তফায়নাধীন
ভফভবন্ন প্রকগল্পয
অথ শ ছাি
সজরা দিযমূগ
আফতশক,
দাভফক

াফ শতয ভাজ
উন্নয়ন প্রকগল্পয
ভযচারন ব্যগয়য
অং
গত
ফাগজট প্রনয়ণ 
ংভেষ্ট সজরায়
সপ্রযণ।
উগজরা
প্রভক্ষণ ইউভনট
(ইউটিইউ) এয
ভনজস্ব আগয়য
ফাগজট প্রণয়ন
এফং
ংভেষ্ট
ইউভনগট সপ্রযণ।

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইরগমাগগ।

ফাগজট ফযাগদ্দয ভবভিগত

ঐ

ফযাদ্দপ্রাভি
াগগক্ষ স্বল্প
ভগয়য ভগযমে

ঐ

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইরগমাগগ।

ফাগজট ফযাদ্দ  ভফবাজন
অনুমায়ী

ঐ

ঐ

ঐ

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইরগমাগগ।

সজরায প্রস্তাফ  আগয়য প্রভাণক

ঐ

৩০ এভপ্রগরয
ভগযমে

ঐ

ভফআযভডভফ’য গয়ফ াইট/ই-সভইরগমাগগ।

উগজরা দিযমূগয চাভদা 
আগয়য ভিগয়য ভবভিগত

ঐ

৩১
ভডগম্বগযয
ভগযমে

ঐ

৩০

৩১

৩২

৩৩

ব্যাংক
ঋণ
(পরী, ভচংিী
চাল)
প্রস্তাফ
সানারী ব্যাংগক
সপ্রযণ
অফলুি কভশসূভচ
মুগয অভডট
আভি
ভনস্পভিকযণ।
অফলুি কভশসূভচ
মূগয সজরা
দিগযয (০.১০%)
অং ফাগজট
অনুগভাদন।
অফলুি কভশসূভচ
মূগয
অফযপ্রাি
কভশচাযীগদয
গ্রযাচুইটি 
ভভএপ প্রদাগনয
অনুগভাদন প্রদান।

ইউভভএমূগয চাভদায সপ্রভক্ষগত কর্তশগক্ষয ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ইউভভএ’য
অনুগভাদন াগগক্ষ ই-সভইর এফং ডাকগমাগগ
ফাভল শক াধাযণ বায কাম শভফফযণী,
এভএরভ, ভফগত ফছগযয উদ্বৃিত্র,
ভফায় অভধদিগযয অনুগভাদনত্র
ইতযাভদ (গজরা/ উগজরা দিয)

-

-

সপযগদৌ ভামুন ভমুর
উভযচারক (ঋণ)
সপান: ০২-৮১৮০০২৩
:
ddcredit@brdb.gov.bd

ঐ
ব্রডীট জফাফ প্রস্তুত পূফ শক, প্রভাণক 
ডাকগমাগগ অভডট অভধদিগয সপ্রযণ কযা য়।
ফাগজট ফযাদ্দ ংভেষ্ট ছগক সজরা দিগযয
আগফদগনয সপ্রভক্ষগত কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ ডাকগমাগগ/ ই-সভইগর সপ্রযণ
কযা য়।

আভি ংভেষ্ট কাগজত্র (অফলুি
প্রকল্প)।

-

০৬ (ছয়)
কাম শভদফ

সজরা দিগযয চাভত ছক।

কভশচাযীগদয আগফদন  ংভেষ্ট প্রভাণগকয
গ্রাচুইটি  ভভএপ ভাফ
আগরাগক কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ
ভফফযণী (গজরা/ উগজরা দিয)।
ডাকগমাগগ ফা ভফগল ফাক ভাযপৎ সপ্রযণ কযা
য়।

ঐ
-

০৩ (ভতন)
কাম শভদফ
ঐ

০৫(াঁচ)কাম শভদ
ফ

৩৪

ব্যাংক ঋণ প্রস্তাফ ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগভূি সজরামূগয চাভদায ভউভূি সজরায উভযচারকগণ ভউ এয জন্য প্রগমাজয প্রভত অথ শফছগযয
সানারী ব্যাংগক সপ্রভক্ষগত কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ই-সভইর এফং কর্তশক ফযাদ্দকৃত ঋণ চাভদা অনুমায়ী ব্যাংভকং
প্ল্যাগণয জুরাই ভাগ।
সপ্রযণ।
ডাকগমাগগ সপ্রযণ।
কর্তশগক্ষয অনুগভাদন
ভগঝাতা স্মাযকভরভ
অনুমায়ী
সফামূল্য
ভযগাধগমাগ্য।

৩৫

ভনজস্ব তভফর গত ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগভূি সজরামূগয চাভদায ভউভূি সজরায উভযচারকগণ ভউ এয ঋণ কাম শক্রভ প্রভত অথ শ ফছগযয
ঋণ ভফতযগণয প্রস্তাফ সপ্রভক্ষগত তভফগরয উৎ অনুমায়ী কর্তশগক্ষয কর্তশক ফযাদ্দকৃত ঋণ চাভদা অনুমায়ী ভযচারন নীভতভারা জুরাই ভাগ।
অনুগভাদন
অনুগভাদনক্রগভ ই-সভইর এফং ডাকগমাগগ।
কর্তশগক্ষয অনুগভাদন
অনুমায়ী
সফামূল্য
ভযগাধগমাগ্য।

উভযচারক
ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগ
সপান: ৮১৮০০২৭
wdwingbrdb81@gmail.com
ঐ

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১
৪২

ভনজস্ব
তভফর ইউভভএ’য চাভদায সপ্রভক্ষগত কর্তশগক্ষয ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ফাভল শক াাঃ
সথগক ঋণ প্রস্তাফ অনুগভাদন াগগক্ষ ই-সভইগর
বায কাম শভফফযণী, এভএরভ,
অনুগভাদন
ভফগত ফছগযয উদ্বৃিত্র, ভফায়
অভধদিগযযয অনুগভাদনত্র, ব্যাংক
তভফগরয ভস্থভতত্র ইতযাভদ
(সজরা/উগজরা দিয)
আফতশক
ঋণ ইউভভএ’য চাভদায সপ্রভক্ষগত কর্তশগক্ষয ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ফাভল শক াাঃ
তভফর ফযাদ্দ
অনুগভাদন াগগক্ষ ই-সভইগর
বায কাম শভফফযণী, এভএরভ,
ভফগত ফছগযয উদ্বৃিত্র, ভফায়
অভধদিগযযয অনুগভাদনত্র, ব্যাংক
তভফগরয ভস্থভতত্র ইতযাভদ
(সজরা/উগজরা দিয)
ভফআযভডভফ’য
প্রান ভফবাগ গত ই-পাইগরয ভাযমেগভ তথ্য
কভশকারীন প্রকল্প/ কভশসূভচ’য নাভ,
অফযপ্রাি
সপ্রযগণয আগরাগক ভফগল প্রকল্প ািায
কভশস্থগরয ভফফযণ (প্রান ভফবাগ)
কভশকতশা/কভশচাযী ংযভক্ষত সযকড শ অনুমায়ী ।
সদয দায়গদনা
ংক্রান্ত তথ্য
প্রদান।
চূিান্ত সফতন
ংভেষ্ট নভথয ভাযমেগভ
সফতন ভনধ শাযণী পভশ
ভনধ শাযণ
প্রান ভফবাগগয াগ শাগনর ািা
(কভশকতশা/কভশচাযী
সদয)
সননাযগদয
ঐ
সনন পভশ
চূিান্ত দায়গদনা
ভনধ শাযণ
সজরায
ডাকগমাগগ/ভফগল ফাক ভাযপৎ
ভ্রভণ ভফফযণী, ভফর, অভগ্রভ
উভযচারকগগণ
ভ্রভণসূভচ, ভযদশণ প্রভতগফদন
য ভ্রভণ ভফর
ইতযাভদ
অনুগভাদন

-

৫ ভদন

উভযচারক(ঋণ)
সপান: ০২-৮১৮০০২৩
ই-সভইর:ddcredit@brdb.gov.bd

ঐ
-

-

-

০৩ (ভতন)
কাম শভদফ

উভযচারক
(ভফগল প্রকল্প)
সপান: ০২-৮১৮৯৭৫০।
ই-সভইর: ddspproject@brdb.gov

-

৫ ভদন

উভযচারক, ভনযীক্ষা ািা
সভাফাইর: ০২-৮১৮০০২৬

-

৫ ভদন

ঐ

-

১০(দ) ভদন

উভযচারক (ভযদশণ)
সপান: ০২-৮১৮৯৬৯৯
ই-সভইর: ddinspect@brdb.gov.bd

-

৪৩
৪৪

৪৫

৪৬
৪৭

ভফবাগ/ািা
মাভচত প্রভক্ষণ
ংক্রান্ত প্রভতগফদন
সপ্রযণ
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয জন্য প্রভক্ষণ
আগয়াজন
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয অবযন্তযীণ
প্রভক্ষগণ
ভগনানয়ন প্রদান
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয ভফগদ
প্রভক্ষগণয জন্য
যকাযী আগদ
(ভজ) জাযী
কভশারা,
সভভনায
আগয়াজন
ভফআযভডটিআই
সথগক প্রাি ত্র
ভনষ্পভি

ভনধ শাভযত ছক সভাতাগফক গত্রয ভাযমেগভ
ডাক/যাভয/ইগভইর সমাগগ সপ্রযণ।

প্রগমাজয নয়

ভনধ শাভযত
ভগয়য ভগযমে

উভযচারক (প্রভক্ষণ)
সপান: ০২-৮১৮৯৫০৯
ই-সভইর:
ddtraining@brdb.gov.bd

কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ভনধ শাভযত ভগয়
প্রভক্ষণ আগয়াজন
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ভগনানীত
কভশকতশা/কভশচাযীগদয তাভরকা গত্রয ভাযমেগভ
ডাক/যাভয/ ইগভইর/গয়ফাইগটয ভাযমেগভ
অফভতকযণ।
প্রভক্ষগণ চুিান্ত ভগনানয়গনয য ভন্ত্রণারয়
কর্তশক ভজ জাযীয অনুভভত প্রাভি াগগক্ষ
গত্রয ভাযমেগভ ডাক/যাভয/ ইগভইর/
গয়ফাইগটয ভাযমেগভ অফভতকযণ।
ভফভবন্ন ভফবাগ/ািায অনুগযাগধয সপ্রভক্ষগত
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ কভশারা/সভভনায
আগয়াজন
আগত ত্রমূ ভফভধ সভাতাগফক কর্তশগক্ষয
ভনকট উস্থান  ভদ্ধান্ত সভাতাগফক গত্রয
ভাযমেগভ ডাক/যাভয/ ইগভইর/গয়ফাইগটয
ভাযমেগভ অফভতকযণ।

ভনধ শাভযত
ভগয়য ভগযমে

-

প্রগমাজয নয়

-

প্রগমাজয নয়

প্রভক্ষণ শুরুয
নুযনতভ ৭ভদন
পূগফ শ

ঐ

প্রগমাজয নয়

৩ কভশভদফগয
ভগযমে
ভনধ শাভযত

ঐ

-

-

প্রগমাজয নয়

ভনধ শাভযত
ভগয়য ভগযমে

ঐ

ঐ

প্রগমাজয নয়

ত্র প্রাভিয ৭
কভশভদফগয
ভগযমে

ঐ

৪৮

৪৯

দযদিগযয
ভফভবন্ন ভফবাগ/
ািায চাভদা
সভাতাগফক
সাস্টায, নদ,
ব্যানায, প্রেদ
ইতযাভদয ভডজাইন
ততযী।
ই-পাইভরং

চাভদায সপ্রভক্ষগত ভচত্র ভল্পীয ভাযমেগভ ভডজাইন
প্রস্তুত কগয ংভেষ্টগদয যাভয যফযা।

অনরাইন

ংভেষ্ট পযভ,
জাতীয় ভযচয় গত্রয পগটাকভ,
০১(এক) কভ যভিন াগাট শ
াইজ ছভফ, সপ্রাগ্রাভভং ািা
ভভডএ ংগাধন পযভ,
জাতীয় ভযচয় গত্রয পগটাকভ,
০১(এক) কভ যভিন াগাট শ
াইজ ছভফ,
প্রান ািা
ংভেষ্ট কভশকতশা/কভশচাযীগদয
সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রাভভং ািা

-

অনরাইন
অনরাইন

অনরাইন

৫১

ই-সফভনভপাভয
ডাটাগফজ
(কাভযগভয
ায়তা)
এভআইএ
(কাভযগভয
ায়তা)
জাতীয় তথ্য
ফাতায়ন

অনরাইন

ভপল্ড সপা শ
সরাগকটয

অনরাইন

৫৪

ভনধ শাভযত
ভগয়য ভগযমে

- আটিস্টশ
সপান: ০১৭৬১৮৮১১৬১
.com

ভভডএ
(কাভযগভয
ায়তা)

৫৩

প্রগমাজয নয়

ইগভইর:golpoborno123@gmail

৫০

৫২

-

৩০ ভভভনট

-

৩০ ভভভনট

উভযচারক(গপ্রাগ্রাভভং)
সপানাঃ ০২-৮১৮০০২৫
ই-সভইর: ddprog@brdb.gov.bd
ঐ

-

৩০ ভভভনট

ঐ

ংভেষ্ট কভশকতশা/কভশচাযীগদয
সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রাভভং ািা

-

৩০ ভভভনট

ঐ

গয়ফাইগট প্রকাগমাগ্য এফং
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনকৃত কর
প্রকায ভচঠি ত্র, সপ্রাগ্রাভভং ািা
ভফভবন্ন দিগযয চাভদা সভাতাগফক

-

৩০ ভভভনট

ঐ

-

০১ র্ন্টা

ঐ

