ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফার্ ড
ল্লীবফন
৫ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫
www.brdb.gov.bd

(২০২২-২৩)
১. ভবশন  ভভন
ভবশন: ভানফ াংগঠন ভবভিক উন্নত ল্লী।
ভভন: স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয প্রভক্ষণ, মূরধন সৃজন, আধুভনক প্রমৄভি, ভফদ্যভান সুদমাগ  ম্পদদয ভভিত যবসফস্থানায ভাযমেদভ আমনিভনবডযীর ল্লী।
২. প্রভতশ্রুত বফামূ:
২.১. নাগভযক বফা:
ক্র.
বফায নাভ
বফা প্রদান দ্ধভত
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
বফায মূল্য এফাং
বফা প্রদাদনয
দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
নাং
এফাং প্রাভিস্থান
ভযদাধ দ্ধভত
ভয়ীভা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)
১

২

১

গণ শুনানীয
আদয়াজন।

২

৩

যাভয জনঅফভতকযণ বায ভাযমেদভ।

তথ্য অভধকায নাগভযক বফা প্রতযাীদদয ভনকে দত
আইদনয
যাভয ভকাংফা ই-বভইদর এ আদফদনত্র
আতায় তথ্য প্রাভিয য চাভত তথ্য এফাং অন্য
প্রদান।
াখা/প্রকল্প/কভডসূভচ াংভিষ্ট দর াংভিষ্ট
াখা/প্রকল্প/কভডসূভচ দত চাভত তথ্য
উবয়ই
কর্তডদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ
াংগ্রপূফ ডক াদত-াদত, র্াকদমাদগ ফা ইবভইদরয ভাযমেদভ তথ্য প্রদান কযা য়।

৪

৫

৬

৭

তথ্য অভধকায আইন,
২০০৯ অনুমায়ী াতা প্রভত
২.০০/-(দুই) োকা অথফা
প্রকৃত
খযচ-যবসাাংদকয
বেজাভয চারাদনয ভাযমেদভ
জভা ভদদত দফ।

১ ভদন অথফা
বফায ধযণ
অনুমায়ী প্রকৃত
ভয়।
আদফদন প্রাভিয
২০ কাম ডভদফদয
ভদযমে এফাং ৩য়
দক্ষয াংভিষ্টতা
থাকদর ৩০ কাম ড
ভদফদয ভদযমে।

বভাোঃ াদদ আরী
ভাভযচারক
বপান-০২-৮১৮০০০২
ই-বভইর: dg@brdb.gov.bd
বভাোঃ নুরুজ্জাভান, উভযচারক
(জনাংদমাগ  ভিয় াখা)
বপান-০২-৮১৮০০১৮
ইবভইর:ddprc@brdb.gov.bd

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ভফআযভর্ভফ’য ভফনামূদল্য
দয়ফাইদে ায়া মাদফ।
তথ্য অভধকায আইন, ২০০৯-এ
উদল্লভখত ভনধ ডাভযত আদফদন পযভ
ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে এফাং তথ্য
কভভদনয দয়ফাইদে এ ায়া
মাদফ।

২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক বফা:
ক্র.
নাং

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(২)

(৩)

(৪)

(১)

১

ভফআযভর্ভফ’য নতুন দ সৃজদনয
জনপ্রান
১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ ডাভযত
সুপরদবাগীদদয
ল্লী উন্নয়ন  ভফায়
প্রস্তাফ
ভনযভফভিন্ন বফা ভন্ত্রণারদয়য ভনধ ডাভযত
ডাভযত
ভফবাদগ
প্রস্তাফ
বপ্রযণ।
২)
ভন্ত্র
ণ
ারদয়য
ভনধ
প্রদাদনয
জন্য
প্রস্তাফ
প্রদয়াজনীয়
৩) অনুদভাভদত াাংগঠভনক কাঠাদভায
জনফদরয
দ
কভ
সৃজন।

ভনদয়াগ

২

৩

৪

ভফআযভর্ভফ’য
আতাধীন বজরা 
উদজরামূদয
স্থাফয/
অস্থাফয
ম্পভিয
যক্ষণাদফক্ষণ
াংক্রান্ত বফা
গাভড় ক্রয় 
যফযা

৪)
৫) জনপ্রান
ভন্ত্রণারদয়য
দয়ফাইে
ক) মথামথ কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভত্রকায়/
১) ভনধ ডাভযত পযদভদে আদফদন
দয়ফাইদে ভফজ্ঞভি প্রকা।
২) কর ভক্ষাগত বমাগ্যতায তযাভয়ত
খ) আদফদন প্রাভিয য বমাগ্য প্রাথীদদয ভনদয়াগ যীক্ষা
পদোকভ
উিীণ ড প্রাথী ভনদয়াগ কভভটি কর্তডক সুাভয।
৩) নাগভযকত্ব নদ
গ) মথামথ কর্তডদক্ষয চূড়ান্ত অনুদভাদনক্রদভ পুভর ৪) াদাে ড াইদজয ছভফ
ববভযভপদকন, মুভিদমাদ্ধা নদ মাচাই (প্রদমাজয বক্ষদত্র)।
ঘ) ভনদয়াগত্র প্রদান।

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান 
ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

প্রদমাজয নয়

প্রদমাজযতা অনুমায়ী

বভাাম্মদ যভপকুর ইরাভ
উভযচারক (প্রান)
বপান: ০২-৮১৮০০১৭
১ভ বেভণ ৭০০/-,
২য় বেভণ ৫০০/-,
৩য় বেভণ ৩০০/এফাং ৪থ ড বেভন
২০০/-োকা
শ
)

আদফদন প্রাভি াদদক্ষ ভন্ত্রণারদয়য াদথ ত্র ১) স্থাফয/ অস্থাফয ম্পদদয ভফনামূদল্য
বমাগাদমাদগয ভাযমেদভ ভনষ্পভি
কাগজত্র  ভফভবন্ন ভদয়য
ভন্ত্রণারদয় ভদ্ধান্তমূ
২) ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে 
ায়া মাদফ
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ গাভড় ক্রয়পূফ ডক ভফভবন্ন বজরা ভফভবন্ন বজরা দত কর্তডক্ষ ফযাফয ভফনামূদল্য
 ভফআযভর্ভফ’য ভযফন পুদর যফযাকযণ
চাভদা 

প্রদমাজযতা অনুমায়ী

ভস্যায
গুরুত্ব
অনুমায়ী তাৎক্ষভণক
ফা দফ ডাচ্চ ৯০ ভদদনয
ভদযমে।

দফ ডাচ্চ ৯০ ভদদনয
ভদযমে।

ddadmn1@brdb.gov
.bd

বভাাম্মদ আভতকুয যভান
উভযচারক (প্রান-২)
বপান ০২-৮১৮০০২১
ইদভইর:
ddadmn2@brdb.gov
.bd

ক্র.
নাং
(১)

৫

বফায নাভ
(২)

যবসয় ভফফযণী
ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

(৩)

(৪)

(৫)

বজরা, উদজরা  প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান দত ্ত্র-ভাভক, াংভিষ্ট বজরা, উদজরা  প্রভক্ষণ ভফনামূদল্য
লাণ্মাভলক, নয়-ভাভক  ফাভল ডক যবসয় ভফফযণী াংগ্র, প্রভতষ্ঠান
মাচাই-ফাছাইপূফ ডক একীভুতকযণ কদয প্রাভনক
ভন্ত্রণারদয়য ভাযমেদভ অথ ড ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ।

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান 
ইদভইর)

(৬)

(৭)

অথ ডফছদযয ৩ ভা, ৬
মুাম্মদ ভাবুফ আরভ
ভা, ৯ ভা  ১২ উভযচারক (অথ ড  ফাদজে)
ভা বল য়ায ৩০
বপান: ০২-৮১৮০০২২
ভদদনয ভদযমে
ই বভইর:
ddbudget@brdb.gov
.bd

৬

অবযন্তযীণ
ভনযীক্ষা
ম্পাদন

ভফআযভর্ভফ’য বজরা  উদজরা দিয মূ (ভফভবন্ন
প্রকল্প/ কভডসূভচ) এফাং প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠানমূদয
অবযন্তযীন ভনযীক্ষাসূভচ প্রণয়ন, ভনযীক্ষা ম্পাদন,
প্রভতদফদন প্রকা  াংভিষ্ট দিদয ভনযীক্ষা প্রভতদফদন
বপ্রযণ।

বজরা  উদজরা দিদয যভক্ষত ভফনামূদল্য
ভাদফয ফভমূ বমভন াধাযণ
খভতয়ান, জভা-খযচ ফভ, ভফভবন্ন
াফভভর্য়াভয বরজায, পূদফ ডয
ভনযীক্ষা প্রভতদফদন, ভাফ ভফফযণী
 যবসাাংক ভাফ ভফফযণী।
বজরা, উদজরা  দয দিদযয ভফনামূদল্য
ভনযীক্ষা াখায় াংযভক্ষত ভনযীক্ষা
প্রভতদফদন এফাং মথামথ প্রভাণক
ভফএ জফাফ।
-

৭

অবযন্তযীণ
ভনযীক্ষা আভি
ভনষ্পভি

৮

স্থানীয় যকায 
ল্লী
উন্নয়ন
অভর্ে
অভধদিদযয
ভনযীক্ষা আভি
ভনষ্পভি

৯

এএভই ঋণ
কাম ডক্রভ
ভভনেভযাং
াংক্রান্ত
ায়তা

অবযন্তযীণ ভনযীক্ষা প্রভতদফদদন উত্থাভত ভনযীক্ষা
আভিয বপ্রভক্ষদত বজরা  উদজরা দিয বথদক প্রাি
ভফএ জফাফ  মথামথ প্রভাণদকয ভবভিদত ভনযীক্ষা
াখায় ভনষ্পভি কযা।
এভজ ভনযীক্ষা প্রভতদফদদন উত্থাভত ভনযীক্ষা আভিয
বপ্রভক্ষদত বজরা, উদজরা  দয দিদযয ভাফ াখা
বথদক প্রাি ভফএ জফাফ মাচাই-ফাছাই পূফ ডক স্থানীয়
যকায  ল্লী উন্নয়ন অভর্ে অভধদিদয একীভুত ভফএ
জফাফ বপ্রযণ কযা য়। প্রদয়াজদন ভনযীক্ষা আভি
ভনষ্পভিয রদক্ষয ভি- য়
য়।
অনরাইন পেয়যায/ বেভরদপাদনয ভাযমেদভ।
ভফআযভর্ভফ
পেয়যায

এএভই

অনরাইন

ভফনামূদল্য

১৫ ভদন

০৫ ভদন

০৭

০৩ (

) কাম ডভদফ

মুাম্মদ বুযান উভিন
উভযচারক, ভনযীক্ষা াখা
বভাফাইর ০২-৮১৮০০২৬
ই বভইর:
ddaudit@brdb.gov.
bd

আক্কাছ আরী
উভযচারক (ভফদল প্রকল্প)
বপানোঃ ০২-৮১৮৯৭৫০
ই বভইর:
ddspproject@brdb.
gov.bd

ক্র.
নাং
(১)

১০
১১

১২
১৩

১৪
১৫
১৬

বফায নাভ
(২)

প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠাদনয
জন্য প্রভক্ষণাথী
ভদনানয়ন
কভডকতডা/
কভডচাযীদদয ভফদদ
প্রভক্ষদণয জন্য
যকাযী আদদ
(ভজ) জাযী
কভডারা, বভভনায
আদয়াজন
ভফআযভর্ভফ’য
সুপরদবাগীদদয
প্রভক্ষণ
ভফআযভর্ভফ’য ইনাউজ প্রভক্ষণ
ভফআযভর্ভফ’য
অবযন্তযীণ প্রভক্ষণ
ইউভভএ’য
অফযপ্রাি
কভডচাযীদদয
গ্রযাচুইটি
প্রস্তাফ
অনুদভাদন

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(৩)

(৪)

১) প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠাদনয প্রভক্ষণাথী চাভদা
প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান বথদক চাভত
২) অবযন্তযীণ বায় আদরাচনা  ভদ্ধান্ত
কাগজত্রাভদ
৩) প্রভক্ষণাথী ভদনানয়ন
ভন্ত্রণারয় কর্তডক প্রভক্ষদণ চুড়ান্ত ভদনানয়দনয য ভজ
ঐ
জাযী এফাং র্াক/ যাভয/ ইদভইর/ দয়ফাইদেয
ভাযমেদভ অফভতকযণ

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান 
ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

ভফনামূদল্য

প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠান
কর্তডক ভনধ ডাভযত ভয়

ভফনামূদল্য

প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠান
কর্তডক ভনধ ডাভযত ভয়

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভদনানয়ন প্রদানপূফ ডক
অাংগ্রদণয অনুদযাধত্র জাযী
ভফআযভর্ভফ’য উদজরা দিদযয ভাযমেদভ সুপরদবাগী
ভনফ ডাচন এফাং বজরা দিদযয অনুদভাদন গ্রণ কদয
প্রভক্ষণ প্রদান
দয দিয  বজরা দিদযয ভাযমেদভ কভডযত কভডকতডাকভডচাযীদদয ইন-াউজ প্রভক্ষণ
শুদ্ধাচায  এভএ ভফলয়ভবভিক প্রভক্ষণ প্রদান

অাংগ্রদণয অনুদযাধত্র, প্রভক্ষণ
ভফবাগ
াংভিষ্ট উদজরা  প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠান

ভফনামূদল্য
ভফনামূদল্য

ভনধ ডাভযত ভদয়য
ভদযমে
ফছয যবসাী

দয দিয  াংভিষ্ট বজরা দিয

ভফনামূদল্য

ফছয যবসাী

দয দিয  াংভিষ্ট বজরা দিয

ভফনামূদল্য

ইউভভএয অফযপ্রাি কভডচাযীয গ্রাচুযইটি আদফদ
উ বজ
শ

ইউভভএ কভডচাযী

াংভিষ্ট দিয কর্তডক
ভনধ ডাভযত ভয়
৭ ভদন

ইউভভএ’য ফ ডদল অথ ডফছদযয
ভস্থভতত্র,
কভডচাযীয দায়-বদনা
ম্পভকডত প্রতযয়ন ত্র, দাভয়ত্ব
স্তান্তদযয ছায়াভরভ
শ
ম ডভফফযণী

ভফনামূদল্য

বভাাম্মদ ভভদুয যভান
বভাল্লা
উভযচারক (প্রভক্ষণ)
বপান ০২-৮১৮৯৫০৯
ইদভইর:
ddtraining@brdb.gov.
bd

প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান/ াংভিষ্ট
উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভডকতডা
প্রভক্ষণ ভফবাগ/ াংভিষ্ট
বজরায উভযচারক
প্রভক্ষণ ভফবাগ/ াংভিষ্ট
বজরায উভযচারক
বভাযদদ আরভ
উভযচারক (
)
বপান: ০২-৮১৮০০২৯
ই বভইর:
ddcoop@brdb.gov.
bd

ক্র.
নাং
(১)

১৭

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

(২)

(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

(৪)

ভফআযভর্ভফভুি
উদজরায আদফদদনয বপ্রভক্ষদত কর্তডদক্ষয অনুদভাদন প্রভানক
ইউভভএ
এয াদদক্ষ প্রদয়াজনীয় যবসফস্থা গ্রণ
কাগজত্র
অভবদমাগ ভনষ্পভি

অভবদমাগ

াংভিষ্ট

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান 
ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

ভফনামূদল্য

১০-১৫ ভদন

বভাযদদ আরভ
উভযচারক (
)
বপান: ০২-৮১৮০০২৯
ই বভইর:
ddcoop@brdb.gov.
bd

১৮

ভফআযভর্ভফভুি
উদজরা দত বপ্রভযত প্রস্তাফ এফাং প্রদয়াজনীয় তথ্যাভদ
ইউভভএমূদয
মাচাই-ফাছাই কদয কর্তডদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ
জনফর
ভনদয়াগ ভনদয়াদগয ছাড়ত্র/ অনুভভত প্রদান কযা য়
প্রস্তাফ অনুদভাদন

ইউভভএ’য াাংগঠভনক, পুভুঁ জ গঠন,
আয়-যবসদয়য তথ্য, ফ ডদল ভাি ৩
ফছদযয ঋণ াংক্রান্ত তথ্য, ফ ডদল
অথ ডফছদযয ভফদ্যভান জনফদরয
বফতন-বাতায তথ্য, প্রস্তাভফত
জনফদরয জন্য ম্ভাযবস যবসয়, ফ ডদল
অথ ডফছদয কভডচাযীদদয বফতন-বাতা
খাদত আয়  যবসদয়য ভাফ

ভফনামূদল্য

১০-১৫ ভদন

বভাযদদ আরভ
উভযচারক (
)
বপান: ০২-৮১৮০০২৯
ই বভইর:
ddcoop@brdb.gov.
bd

২.৩) অবযন্তযীণ বফা
ক্র.
নাং

বফায নাভ

(১)

১

(২)

চাকুভয স্থায়ীকযণ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(৩)

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

(৪)

’
১) শ
প্রভফধানভারা
অনুমায়ী
উমৄি ২)
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ আদদ
জাভয কযা য়।
৩)

শ

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

(৫)

(৬)

(৭)

ভফনামূদল্য

ভফআযভর্ভফ চাকুযী
প্রভফধানভারা
অনুমায়ী

বভাাম্মদ যভপকুর ইরাভ
উভযচারক (প্রান)
বপান: ০২-৮১৮০০১৭
ই-বভইর:
ddadmn1@brdb.gov.b
d

ভফনামূদল্য

ভফআযভর্ভফ চাকুযী
প্রভফধানভারা
অনুমায়ী

শ
শ
)

২

দদান্নভত

৩

োভন্ত  ভফদনাদন ছুটি

৪

অভজডত ছুটি

৫

ফভোঃ ফাাংরাদদ ছুটি

৪) শ
প্রভফধানভারা অনুমায়ী দদান্নভত ১) ারনাগাদ ফাভল ডক বগানীয়
কভভটিয সুাভযদয বপ্রভক্ষদত উমৄি
প্রভতদফদন (এভআয) এফাং
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ আদদ
দন্তালজনক চাকুযীয বযকর্ ড
জাভয কযা য়।
আদফদন প্রাভিয য মথামথ ১) আদফদনত্র
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ োভন্ত  ২) াভবড বযকর্ ড/ াভবড বুক এয
ারনাগাদ ছুটিয ভাদফয
ভফদনাদন ছুটিয আদদ জাভয কযা য়।
তযাভয়ত পদোকভ
আদফদন প্রাভিয য ছুটিয প্রাপ্যতা ১) আদফদনত্র
াদদক্ষ
মথামথ
কর্তডদক্ষয ২) বম কাযদন ছুটি প্রদয়াজন ব
ভফলদয় প্রভাণক
অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাভয কযা য়
৩) াভবড বযকর্ ড/ াভবড বুক এয
ারনাগাদ ছুটিয ভাদফয
তযাভয়ত পদোকভ
আদফদন প্রাভিয য ১ভ বেভণয ১) আদফদনত্র
কভডকতডাগদণয বক্ষদত্র ভচফ শ
২) বম কাযদন ছুটি প্রদয়াজন ব
ভফলদয় প্রভাণক
এফাং ২য় বেভণ অন্যান্য
ভফআযভর্ভফ
ভঞ্জু আদদ জাভয

ভাভযচার ,
ছুটি

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

ভফনামূদল্য

৭

ভফনামূদল্য

৭

ভফনামূদল্য

৭

ক্র.
নাং
(১)

৬

৭

৮

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

বনন ভনষ্পভি:
৬(ক) প্রজ্ঞান জাভয

ক) াংভিষ্ট কভডচাযীয আদফদদনয
বপ্রভক্ষদত াভবড বযকর্ ড, এএভ
নদ  ছুটিয ভাফ বনন কভভটি
কর্তডক মাচাই-ফাছাই বদল কর্তডদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ প্রজ্ঞান জাযী কযা য়
৬(খ) ছুটি নগদায়ন
ক) প্রজ্ঞান আদফদন প্রাভিয য
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি
নগদায়ন অথ ড প্রদান কযা য়।
৬(গ) বনন বকই
ক) দায়-বদনায নদ, ভনযীক্ষা াখায
ভনষ্পভি
অনাভি, এরভভ, ভফআযভর্ভফ’য
ভনধ ডাভযত বনন পভড প্রাভিয য
বনন কভভটিয বায় মাচাই-ফাছাই
 কর্তডদক্ষয অনুদভাদক্রদভ বনন
বক ভনষ্পভি কযা য়।
ল্লী বফন  ল্লী কানন চাভদা প্রাভিয য কর্তডদক্ষয
যক্ষনাদফক্ষণ
অনুদভাদনক্রদভ
প্রদয়াজনীয়
বভযাভদতয যবসফস্থা গ্রণ কযা য়।
ল্লী কানন আফাভক কভদেদে
ফফাকাযীদদয ভনকে দত আদফদন
প্রাভিয য কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ
বভযাভদতয যবসফস্থা গ্রণ কযা য়।
প্রাভধকাযভুি কভডকতডাদদয ভফভধ বভাতাদফক মানফান াখা দত
াফ ডক্ষভণক যবসফাদযয জন্য প্রাভধকাযভুি কভডকতডাদদয াফ ডক্ষভণক
গাভড় ফযাি প্রদান
যবসফাদযয জন্য গাভড় ফযাি প্রদান
ভনভিত কযা  ।

ক) মথামথ কর্তডদক্ষয ভাযমেদভ
আদফদন, এনআইভর্ তযাভয়ত
কভ, াভবড বযকর্ ড/বুক, এএভ
এয নদ, ছুটিয ভাফ
)

ভফনামূদল্য

১৫

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)
(৭)

বভাাম্মদ যভপকুর ইরাভ
উভযচারক (প্রান)
বপান: ০২-৮১৮০০১৭
ই-বভইর:
ddadmn1@brdb.gov.bd

’

ক) আদফদন

প্রজ্ঞান

ভফনামূদল্য

১৫

ক) দায়দদনায নদ
শ ভড

ভফনামূদল্য

১৫

ইউ বনাে ফা ত্র প্রদাদনয ভাযমেদভ
প্রান-২ াখায় চাভদা প্রদান

ভফনামূদল্য

কর্তডদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ
মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ ডক
ভফতযণ

বভাোঃ যাদদুর আরভ
মৄগ্মভযচারক (ভনভডাণ)
বপান: ০২-৮১৮০০১০
ইদভইর:
jdconst@brdb.gov.bd

প্রদমাজয নয়

ভফভধ বভাতাদফক

০৩ ভদন

বভাাম্মদ আভতকুয যভান
উভযচারক, প্রান-২
বপান: ০২-৮১৮০০২১
ই-বভইর:
ddadmn2@brdb.gov.bd

ক্র.
নাং
(১)

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

বফায নাভ
(২)

যাজস্ব ফাদজেভূি বজরা 
উদজরায় অনুদাদনয অথ ড
ছাড়
ভজভএপ/ কল্যাণ তভফর/
ভনযািা তভফর/ বগাষ্ঠী
ফীভা এয ভাফ নম্বয ফযাি

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(৩)

্ত্রভাভক ভবভিদত বজরা দিদযয
যবসাাংক ভাদফ স্থানান্তয
।

আদফদন প্রাভিয য ফাছাই কভভটিয
বায় উস্থান কযা য়। কভভটিয
বায় মাচাই-ফাছাই  অনুদভাদদনয
য ভাফ নম্বয প্রদান কযা য়।
কল্যাণ তভফর দত ভনধ ডাভযত পযদভ আদফদন প্রাভিয য
মৃতুযদাফী ভযদাধ
কভভটিয বায় মাচাই- ছাইপূফ ডক
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ দাফী
ভযদাধ কযা য়।
বগাষ্ঠী ফীভা দাফী ভযদাধ
মৃতুযনদ ভন ভযত পযদভ আদফদন
প্রাভিয য জীফন ফীভা কর্তডদক্ষয
ভনকে সুাভয দাফী ভযদাদধয
অনুদযাধ জানাদনা য়। জীফন ফীভা
কর্তডক্ষ মাচাই-ফছাইপূফ ডক প্রাপ্য অথ ড
ভফআযভর্ভফ’বত বপ্রযণ ক
।
ভাভযচার
অনুদভাদদনয য
উি অথ ড ভযদাধ কযা য়।
ভযফায ভনযািা তভফর ভনধ ডাভযত পযদভ আদফদন প্রাভিয য
দত অফযজভনত সুভফধাভদ কভভটিয বায় মাচাই- ছাইপূফ ডক
ভযদাধ
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ দাফী
ভযদাধ কযা য়।
দায়-বদনা নদ প্রদান
ভফভবন্ন াখা/ বজরা/ উদজরা দত
দায়-বদনা াংক্রান্ত তথ্য একীভূত কদয
মথামথ কর্তডদক্ষয ভনকে বপ্রযণ।

(৪)

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

দয দিয দত ফাদজে ফযাি ত্র

প্রদমাজয নয়

৩ ভদন

ভনধ ডাভযত পযভ।

প্রদমাজয নয়

৭ ভদন

বভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্
উভযচারক (ভাফ)
বপান: ০২-৮১৮০০২৪
ই-বভইর:
ddaccts@brdb.gov.bd

ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে।
ভনধ ডাভযত পযভ।

প্রদমাজয নয়

১০ ভদন

প্রদমাজয নয়

০৫ ভদন

প্রদমাজয নয়

১০ ভদন

প্রদমাজয নয়

১০ ভদন

ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে।
ভনধ ডাভযত পযভ, এনআইভর্ এয
তযাভয়ত পদোকভ
ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে।

ভনধ ডাভযত পযভ।
ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে।
দয দিদযয ভফভবন্ন াখা/ বজরা/
উদজরা দত বপ্রভযত দায়-বদনা
তথ্য প্রভানক

ক্র.
নাং
(১)

১৫

বফায নাভ
(২)

দয দিদযয কর াখায
ভফরমূ ভযদাধ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(৩)

(৪)

ভফভবন্ন াখায নভথদত াংভিষ্ট ভফলদয় কর্তডদক্ষয অনুদভাভদত ভফর
ভাভযচার
অনুদভাদনক্রদভ ভফর নভথ
ভযদাধ
।

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

প্রদমাজয নয়

৩ ভদন

বভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্
উভযচারক (ভাফ)
বপান: ০২-৮১৮০০২৪
ই-বভইর:
ddaccts@brdb.gov.bd

১৬

১৭

১৮

১৯

গৃ ভনভডাণ ঋণ প্রদান

ভেয াইদকর ঋণ/ অভগ্রভ
প্রদান

ভফআযভর্ভফ’য
ভফভবন্ন
অাদযনার
ইউভনে
মথাক্রদভ দয কাম ডারয়,
বজরা, উদজরা  প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাদনয ফাভল ডক ফাদজে

াংদাভধত ফাদজে
প্রণয়ন
ফযািকৃত অথ ড ভকভস্ত
ভবভিক ছাড় এফাং ভফভবন্ন
অাদযনার
ইউভনদে
বপ্রযণ।

কভডকতডা/ কভডচাযীয আদফদদনয ১) ভনধ ডাভযত পদভড আদফদন
বপ্রভক্ষদত াংদাভধত গৃভনভডাণ ঋণ ২) মাচাই-ফাছাই কভভটিয সুাভয
নীভতভারা ২০২২ অনুমায়ী াংভিষ্ট ৩) ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে
কভভটিয বায ভদ্ধান্ত  কর্তডদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুযীত্র প্রদান।

প্রদমাজয নয়

১) ভনধ ডাভযত পদভড আদফদন
২) আদফদনকাযী  নভভনীয ছভফ
এফাং জাতীয় ভযচয়দত্রয
পদোকভ
৩) ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে
ভদদয় াংভিষ্ট বজরা, উদজরা  ফাদজে ফযাি ত্র
প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান বথদক প্রাক্করন
আনয়ন এফাং প্রাক্করন  ফাদজে ভফআযভর্ভফ’য দয়ফাইে
প্রাভিয ভিয় বযদখ ফাদজে ফযাি
প্রদান।

প্রদমাজয নয়

ভন্ত্রণারয় বথদক ্ত্রভাভক ভবভিদত অথ ড ছাদড়য ত্র
ভকভস্ত প্রাভিয য ফাদজে ফযাদিয
আদরাদক ভফভবন্ন অাদযনার
ইউভনদেয যবসাাংক ভাদফ মথাক্রদভ
দয কাম ডারয়, বজরা, উদজরা 
প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠাদন অথ ড বপ্রযণ।

প্রদমাজয নয়

কভডকতডা/ কভডচাযীয আদফদদনয
বপ্রভক্ষদত কভভটিয বায ভদ্ধান্ত 
কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ বভােয
াইদকর ঋণ ভঞ্জুযী প্রদান।

৩০

বভাাম্মদ যভপকুর ইরাভ
উভযচারক (প্রান)
বপান: ০২-৮১৮০০১৭
ই-বভইর:
ddadmn1@brdb.gov.bd

৩০

বভাাম্মদ আভতকুয যভান
উভযচারক (প্রান-২)
বপান ০২-৮১৮০০২১
ইদভইর:
ddadmn2@brdb.gov.bd

প্রদমাজয নয়

ফাভল ডক ফাদজে
৩১ জুরাইদয়য
ভদযমে এফাং
াংদাভধত
ফাদজে ৩০
এভপ্রদরয ভদযমে
৭ ভদদনয ভদযমে

মুাম্মদ ভাবুফ আরভ
উভযচারক (অথ ড  ফাদজে)
বপা ০২-৮১৮০০২২
ই-বভইরddbudget@brdb.gov.bd

ঐ

ক্র.
নাং
(১)

২০

২১

২২

২৩

২৪

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

(২)

(৩)

বজরা দিযমূদ আফতডক,
দাভফক  াফ ডতয ভাজ
উন্নয়ন প্রকদল্পয ভযচারন
যবসদয়য অাং দত ফাদজে
প্রনয়ণ  াংভিষ্ট বজরায়
বপ্রযণ।
উদজরা প্রভক্ষণ ইউভনে
(ইউটিইউ) এয ভনজস্ব
আদয়য ফাদজে প্রণয়ন এফাং
ষ্ট ইউভনদে বপ্রযণ।

বজরা দিয দত আফতডক, দাভফক 
াফ ডতয ভাজ উন্নয়ন প্রকদল্পয
ভযচারন যবসদয়য অাং দত যবসদয়য
ভনভভি ফাদজে প্রাভিয য মাচাইফাছাই াদদক্ষ কর্তডদক্ষয ভদ্ধান্ত
অনুমায়ী অনুদভাদন বদয়া য়।
তভফদরয ভস্থভত অনুমায়ী াংভিষ্ট
উদজরা দত বজরা দিদযয ভাযমেদভ
ফাদজে প্রধান কাম ডারদয়য ফাদজে
াখায় বপ্রযণ এফাং মাচাই ফাছাইয়াদন্ত
কর্তডদক্ষয অনুদভাদন প্রদান
।
ভফআযভর্ভফ কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন
ভফভবন্ন প্রকল্পমূদয অনুদান প্রাভিয
য ্ত্রভাভক ভবভিদত বজরা 
উদজরা দিদয অথ ডছাড়কযণ

ভফআযভর্ভফ
কর্তডক
ফাস্তফায়নাধীন
ভফভবন্ন
প্রকল্পমূদয
ফযািকৃত
অদথ ডয ভকভস্ত বজরা 
উদজরা দিদযয অনুকূদর
ছাড়কযণ
আফতডক (কৃভল) ঋণ ভফতযণ প্রাথভভক ভফায় ভভভতয চাভদা
অনুমায়ী উদজরা ঋণ কভভটিয
সুাভযদয বপ্রভক্ষদত বজরা দিদযয
অনুদভাদদনয ভাযমেদভ প্রাথভভক
ভভভতয দস্যদদয ঋণ ভফতযণ।
ইউভভএভরোঃ এয ভনজস্ব প্রাথভভক ভফায় ভভভতয চাভদা
তভফর ঋণ ভফতযণ
অনুমায়ী ইউভভএভরোঃ এয
কভভটি  উদজরা ঋণ কভভটিয
সুাভযদয বপ্রভক্ষদত বজরা দিদযয
অনুদভাদদনয ভাযমেদভ প্রাথভভক
ভভভতয দস্যদদয ঋণ ভফতযণ।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান
(৪)

বজরায প্রস্তাফ  আদয়য প্রভাণক

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত
(৫)

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

(৬)

(৭)

প্রদমাজয নয়

৭ ভদন

ঐ

প্রদমাজয নয়

৭ ভদন

ঐ

ঐ

াংভিষ্ট প্রকল্প ভযচারক

দয কাম ডারদয়য ফাদজে াখা

১) উদজরা  বজরা
প্রস্তাফ
২) ভফর ভস্থভতয প্রভানক
দয কাম ডারদয়য ফাদজে াখা
অনুদভাভদত ফাদজে ফযাি 
ভফবাজন ত্র

প্রদমাজয নয়

াংভিষ্ট প্রকল্প কাম ডারয়

আফতডক (কৃভল) ঋণ নীভতভারা
অনুমায়ী
-

ভফনামূদল্য

প্রদমাজযতা
অনুমায়ী

উদজরা দিয

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

ইউভভএভরোঃ এয ভনজস্ব তভফর
ঋণ নীভতভারা অনুমায়ী
উদজরা দিয

ভফনামূদল্য

প্রদমাজযতা
অনুমায়ী

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

ক্র.
নাং
(১)

২৫

২৬

২৭

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

(২)

(৩)

যবসাাংক ঋণ ফযাি  ভফতযণ ইউভভএমূদয চাভদা অনুমায়ী
বজরা দিদযয সুাভযদয বপ্রভক্ষদত
ভফআযভর্ভফ দয দিদযয ভাযমেদভ
বানারী যবসাাংদক ফযাি প্রস্তাফ বপ্রযণ,
যবসাাংক কর্তডক াংভিষ্ট ইউভভএ বত
ঋণ ফযাি প্রদান, যবসাাংভকাং োন
১৯৮৩ অনুমায়ী ইউভভএ  বানারী
যবসাাংক াংভিষ্ট াখায ঋণ চুভি
ম্পাদন, প্রাথভভক ভফায় ভভভতয
ভাযমেদভ দস্যদদয ঋণ ভফতযণ
১) বৃক্ষদযান
উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভডকতডা,
২) গফাভদ শু  াঁউদজরা কৃভল, ভৎ  প্রাণী ম্পদ
মুযগীয টিকাদান
কভডকতডায াদথ ভিয় কদয ভভভত/
৩) উন্নত চুল্লী স্থান
দদরয দস্যদদয আয় উৎাভয
৪) ভৎ চাল
কভডকাদেয উয প্রভক্ষণ প্রদান কযা
৫)স্বাস্থযম্মত ায়খানা
য় এফাং বফা প্রাভিদত দমাভগতা
স্থান
কযা য়।
অফলুি কভডসূভচ মুদয
ব্রর্ীে জফাফ প্রস্তুত পূফ ডক প্রভাণক
অভর্ে আভি ভনস্পভিকযণ  র্াকদমাদগ অভর্ে অভধদিদয বপ্রযণ
কযা য়।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

(৪)

(৫)

যবসাাংভকাং োন ১৯৮৩ অনুমায়ী
প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাভদ

ভফনামূদল্য

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)

প্রদমাজযতা
অনুমায়ী

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)
(৭)

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

ভফনামূদল্য
উদজরা ল্লী উন্নয়
কাম ডারয়

০৭ ভদন

কভডকতডায

বভাাম্মদ বতৌভদুর ক
উভযচারক (ম্প্রাযণ)
বপান: ০২-৮১৮৯৭৫১
ddextension@brdb.gov.
bd

আভি ভনষ্পভিয রদক্ষয জফাফ
এফাং জফাদফয স্বদক্ষ প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র

ভফনামূদল্য

১) প্রান ভফবাগ দত ই-পাইদরয কভডকারীন প্রকল্প/ কভডসূভচ’য নাভ,
ভাযমেদভ তথ্য বপ্রযদণয আদরাদক কভডস্থদরয ভফফযণ (প্রান ভফবাগ)
দায়দদনায তথ্য মাচাইয়াদন্ত ভফদল
প্রকল্প াখায াংযভক্ষত বযকর্ ড
অনুমায়ী তথ্য বপ্রযণ  ভতাভত
উস্থান
খ) াধাযণ ভনয়দভ অফযপ্রািদদয
দায়-বদনা ভনষ্পভি কযা য়

ভফনামূদল্য

০৭ (ছয়)
কাম ডভদফ

মুাম্মদ বুযান উভিন
উভযচারক, ভনযীক্ষা াখা
বভাফাইর ০২-৮১৮০০২৬
ই বভইর:
ddaudit@brdb.gov.bd

২৮

ভফআযভর্ভফ’য অফযপ্রাি
কভডকতডা/ কভডচাযীদদয
দায়দদনা াংক্রান্ত তথ্য
প্রদান।

০৩ (ভতন)
কাম ডভদফ

আক্কাছ আরী
উভযচারক(ভফদল প্রকল্প)
বপান: ০২-৮১৮৯৭৫০।
ই-বভইর:
ddspproject@brdb.gov
.bd

ক্র.
নাং
(১)

২৯

৩০

৩১

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

(২)

(৩)

বানারী যবসাাংক দত
ভভরা
উন্নয়ন
অনুভফবাগভূি
সুপরদবাগীদদয ঋণ প্রাভিদত উদজরামূদয চাভদা অনুমায়ী
ায়তা
বজরা দিদযয সুাভযদয বপ্রভক্ষদত
ভফআযভর্ভফ দয দিদযয ভাযমেদভ
বানারী যবসাাংদক ফযাি প্রস্তাফ বপ্রযণ,
যবসাাংক কর্তডক াংভিষ্ট ইউভভএ’বত
ঋণ ফযাি প্রদান, যবসাাংভকাং োন
অনুমায়ী ইউভভএ  বানারী যবসাাংক
াখায ঋণ চুভি ম্পাদন, প্রাথভভক
ভফায় ভভভতয ভাযমেদভ দস্যদদয
ঋণ ভফতযণ।
ভনজস্ব তভফর দত ঋণ ভভরা
উন্নয়ন
অনুভফবাগভূি
ভঞ্জুযীদত ায়তা
বজরামূদয চাভদায বপ্রভক্ষদত
তভফদরয উৎ অনুমায়ী কর্তডদক্ষয
অনুদভাদনক্রদভ ঋণ ভঞ্জুযী প্রদান।

কভডকতডা/ কভডচাযীদদয
চূড়ান্ত বফতন ভনধ ডাযণ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

ঋণ প্রস্তাদফয াদথ ইউভভএ’য
ফাভল ডক াধাযণ বায কাম ডভফফযণী,
যবসফস্থানা কভভটিয কাম ডভফফযণী,
এভএরভ, ভফগত ফছদযয উিৃিত্র
এফাং যবসাাংভকাং োন অনুমায়ী
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

ভফনামূদল্য

প্রভত অথ ডফছদযয
জুরাই ভা

আপানা বাদন
উভযচারক,
ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগ
বপান: ০২-৮১৮০০২৭

ঋণ প্রস্তাদফয াদথ ফাভল ডক াোঃ
বায কাম ডভফফযণী, যবসফস্থানা
কভভটিয কাম ডভফফযণী, এভএরভ,
ভফগত ফছদযয উিৃিত্র, ভফগত
ফছদযয ঋণ ভফতযণ আদায়
অগ্রগভত, ইউভভএয দায়মুি
তভফদরয
ভাফ,
যবসাাংক
তভফদরয ভস্থভতত্র, ফাদজে
অনুদভাদন

ভফনামূদল্য

৫ ভদন

প্রদমাজয নয়

৫ ভদন

প্রান ভফবাগ দত প্রাি নভথ মাচাইফাছাই
কদয
চুড়ান্ত
বফতন বফতন ভনধ ডাযণী পভড
উভযচারক
(ভনযীক্ষা),
মৄগ্মভযচারক (ভনযীক্ষা)  ভযচারক ভফআযভর্ভফ দয়ফাইে
(অথ ড) কর্তডক অনুদভাভদত দর তা
বফতন ভনধ ডাযণী পদভড পূযণ পূফ ডক
প্রান াখায় বপ্রযণ কযা য়।

wdwingbrdb81@gmail
.com

মুাম্মদ বুযান উভিন
উভযচারক, ভনযীক্ষা াখা
বভাফাইর: ০১৭১৬৬৮৭৬৮৭
ই বভইর
ddaudit@brdb.gov.bd

ক্র.
নাং
(১)

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধভত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাভিস্থান

(২)

(৩)

(৪)

বননাযদদয চূড়ান্ত দায়- প্রান ভফবাগ দত প্রাি নভথ মাচাই- ভনধ ডাভযত পযভ
বদনা ভনধ ডাযণ
ফাছাই কদয দায়দদনা ভনধ ডাযণপূফ ডক
চূড়ান্ত দায়-বদনা নদ ইসুযয রদক্ষয ভফআযভর্ভফ দয়ফাইে
ভাফ াখায় বপ্রযণ কযা য়।
ভনযীক্ষা াখায় াংযভক্ষত ভনযীক্ষা
প্রভতদফদন, ভফএ জফাফ, ভনষ্পভি
ত্র,
ভনযীক্ষা
আভি
বযভজস্টাযমূ
ভড / কভডচাযীদদয তথ্য
যফযা কযা য়।
বজরায উভচারকবৃদেয
 উভযচারক কর্তডক ভ্রভণ ভফফযণী ১) াংভক্ষি ভাভক ভ্রভণ ভফফযণী
ভাভক ভ্রভণ ভফফযণী 
 ভফর ভযচারক (দযজভভন) ২) ভ্রভণ ভফর
ভফর অনুদভাদন
৩) অভগ্রভ/ াংদাভধত ভ্রভণসূভচ
ফযাফয বপ্রযণ
 ভ্রভণ ভফফযনী  ভফর অনুদভাদদনয ৪) ভাভক অগ্রগভতয প্রভতদফদন
জন্য ভযচারক (দযজভভন) ফযাফয ৫) উদজরা ভনভফড় ভযদডন
প্রভতদফদন প্রভতদফদন
উ
 অনুদভাভদত ভ্রভণ ভফফযণী  ভফর ভভভত/দর ভযদডন প্রভতদফদন
মাচাই-ফাছাই
কযায
জন্য (খ) প্রাভি স্থানোঃ
উভচারক (ভাফ) ফযাফয বপ্রযণ বজরাদিয এফাং ভফআযভর্ভফ’য
দয়ফাইদে াংযক্ষণ কযা দয়দছ।
 অনুদভাভদত ভ্রভণ ভফফযণী ভফর 
প্রদয়াজদন ভযদডন াখা বথদক
বজরায উভযচারদকয ভনকে বপ্রযণ
াংগ্র কযা মাদফ
দযদিদযয ভফভবন্ন ভফবাগ/ চাভদায বপ্রভক্ষদত ভচত্র ভল্পীয ভাযমেদভ
াখায চাভদা বভাতাদফক ভর্জাইন প্রস্তুত কদয াংভিষ্টদদয
বাস্টায, নদ, যবসানায, যাভয যফযা।
প্রিদ ইতযাভদয ভর্জাইন
্তযী।

-

বফায মূল্য এফাং
ভযদাধ দ্ধভত

বফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাভয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

প্রদমাজয নয়

৫ ভদন

ঐ

প্রদমাজয নয়

৭ ভদন

ঐ

ভফনামূদল্য

৭ কভডভদফ

াভরভা বফগভ
উভযচারক (ভযদডন)
বপান নম্বয ০২-৮১৮৯৬৯৯
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পাযানা ই জাান, আটিস্টড
বপান: ০১৭৬১৮৮১১৬১
ই-বভইর: golpoborno123
@gmail.com
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