ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড
ল্লীবফন
৫ কাযান ফাজায, ঢাকা-১২১৫
website: www.brdb.gov.bd
১. ভবলন  ভভন
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.
সফায নাভ
সফা প্রদান দ্ধভত
প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
সফায মূল্য এফং
সফা প্রদাগনয
দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডা
নং
এফং প্রাভিস্থান
ভযগাধ দ্ধভত
ভয়ীভা
(নাভ, দভফ, বপান  ইদভইর)
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
১
গণ শূনানীয আগয়াজন
যাভয জনঅফভতকযণ বায ভাধ্যদভ
প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
ভফনামূগল্য
১ ভদন অথফা
সুভপ্রয় কুভায কুন্ডু
ভফআভিভফ’য গয়ফাইগে প্রকা
সফায ধযণ
ভাভযচারক
কযা য়।
অনুমায়ী
সপান-০২-৮১৮০০০২
প্রকৃত ভয় ই-সভইর: dg@brdb.gov.bd
২
তথ্য অভধকায আইগনয
নাগভযক বফা প্রতযাীদদয ভনকট দত যাভয তথ্য অভধকায আইন, ২০০৯-এ তথ্য অভধকায আইন,
আগফদন
সভাোঃ নুরুজ্জাভান
আতায় তথ্য প্রদান
উগল্লভিত ভনধ শভযত আগফদন
২০০৯ অনুমায়ী াতা
প্রাভিয ২০
উভযচারক
ভকাংফা ই-বভইদর এ আদফদনত্র প্রাভপ্তয য
শভদফগয
পযভ
ভফআযভিভফ’য
গয়ফাইে
প্রভত
2.00/-(দুই)
কাম
(জনংগমাগ
 ভিয় ািা)
চাভত তথ্য এফাং অন্য াখা ফা প্রকল্প/কভডসূভচ
এফং তথ্য কভভগনয
টাকা অথফা প্রকৃত
ভগযমে এফং
সপান-০২-৮১৮০০১৮
াংভিষ্ট দর াংভিষ্ট াখা অথফা প্রকল্প/কভডসূভচ
গয়ফাইগে এ ায়া মাগফ।
খযচ।ব্াাংদকয
৩য় গক্ষয
ই-সভইর:
দত চাভত তথ্য উবয়ই কর্তডদেয
ddprc@brdb.gov.bd
বেজাভয চারাদনয
ংভিষ্টতা
অনুদভাদনক্রদভ াংগ্রপূফ ডক ডাকদমাদগ ফা ইভাধ্যদভ জভা ভদদত
থাকগর ৩০
বভইদরয ভাধ্যদভ প্রদান কযা য়।
দফ।
কাম শ ভদফগয
ভগযমে।
৩ দাভযদ্র ভফদভাচদনয রদেয
ইউভভএ এয চাভদায বপ্রভেদত াংভিষ্ট
ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ফাভল শক াোঃ
ভফনামূগল্য
০৫ ভদন
সপযগদৌ ভামুন ভমুর
শভফফযণী,
বায
কাম
ব্যফস্থানা
উভযচারক (ঋণ)
সুপরদবাগীদদয ঋণ
কাগজত্র মাচাই ফাছাই কদয কর্তডদেয
কভভটিয কাম শভফফযণী,
সপানোঃ 02-8180023
ভফতযদণয জন্য ভনজস্ব
অনুদভাদন াদদে ডাকদমাদগ/ ই-বভইদরয
এভএরভ, ভফগত ফছগযয
ই-বভইর
তভফর বথদক ঋণ প্রস্তাফ
ভাধ্যদভ বপ্রযণ।
উদ্বৃিত্র, ভফগত ফছগযয ঋণ
ddcredit@brdb.gov.bd
অনুদভাদন
ভফতযণ আদায় অগ্রগভত,
ইউভভএয দায়ম্রি তভফগরয
ভাফ, ব্যাংক তভফগরয
ভস্থভতত্র , ফাগজে অনুগভাদন

২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক সফা:
ক্র.
সফায নাভ
নং
(১)
(২)
১
সুপরদবাগীদদয ভনযভফভিন্ন
বফা প্রদাদনয জন্য প্রদয়াজনীয়
জনফদরয দ সৃজন

২

দ স্থায়ীকযণ

৩

ভনদয়াগ

৪

ভফআযভিভফ’য আতাধীন
কর সজরা 
উগজরামূগয
স্থাফয/অস্থাফয ম্পভিয
যক্ষণাগফক্ষণ ংক্রান্ত সফা

সফা প্রদান দ্ধভত
(৩)
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ ডাভযত পযদভ
ভফআযভডভফ’য নতুন দ সৃজদনয ভনভভত্ত
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভফবাদগ প্রস্তাফ
বপ্রযণ
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ ডাভযত পযদভ
ভফআযভডভফ’য দ স্থায়ীকযদনয ভনভভত্ত
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভফবাদগ প্রস্তাফ
বপ্রযণ

প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
এফং প্রাভিস্থান
(৪)
1) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
ভনধ ডাভযত পযদভ প্রস্তাফ।
2) অনুদভাভদত াাংগঠভনক
কাঠাদভায কভ।
3) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
দয়ফাইট
1) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
ভনধ ডাভযত পযদভ প্রস্তাফ।
2) দ সৃজদনয যকাভয
আদদ।
3) াংভিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য
দয়ফাইট।
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ভনধ ডাভযত
পযদভদট আদফদন।
কর ভোগত বমাগ্যতায তযাভয়ত
পদটাকভ।
নাগভযকত্ব নদ।
াদাট ড াইদজয ছভফ

ক) মথামথ কর্তডদেয অনুদভাদনক্রদভ 1)
ভত্রকায়/দয়ফাইদট ভফজ্ঞভপ্ত প্রকা।
খ) আদফদন প্রাভপ্তয য বমাগ্য প্রাথীদদয 2)
ভনদয়াগ যীোয় উত্তীণ ড য়া াদদে
ভনদয়াগ কভভটি কর্তডক সুাভযকৃত
3)
গ) মথামথ কর্তডদেয চূড়ান্ত
4)
অনুদভাদনক্রদভ পুভর
ববভযভপদকন,মুভিদমাদ্ধা নদ মাচাই
(প্রদমাজয বেদত্র)
ঘ) ভনদয়াগত্র প্রদান।
আগফদন প্রাভি াগগক্ষ ভন্ত্রণারগয়য াগথ স্থাফয/অস্থাফয ম্পগদয কাগজত্র 
ত্র সমাগমাগগয ভাযমেগভ ভনষ্পভি
ভফভবন্ন ভগয়য ভন্ত্রণারগয় ভদ্ধান্তমূ
ভফআযভিভফ’য গয়ফাইে

সফায মূল্য এফং সফা প্রদাগনয
ভযগাধ দ্ধভত
ভয়ীভা
(৫)
(৬)
প্রগমাজয নয়
প্রগমাজযতা
অনুমায়ী

প্রগমাজয নয়

প্রগমাজযতা
অনুমায়ী

১ভ বেভণ 
2য় বেভণ
300/-, 3য়
বেভণ 200/এফাং 4থ ড বেভন
100/ব্াাংক ড্রাপট
এয ভাধ্যদভ

প্রগমাজযতা
অনুমায়ী

ভফনামূগল্য

ভস্যায গুরুত্ব
অনুমায়ী
তাৎক্ষভণক ফা
গফ শাচ্চ ৯০
ভদগনয ভগযমে।

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

বভাাম্মদ যভপকুর ইরাভ
উভযচারক (প্রান)
বপান: 028180017
ddadmn1@brdb.gov.bd

সভাাম্মদ আভতকুয যভান
উভযচারক (প্রান-২)
সপান: ০২-৮১৮০০২১
ইগভইর:
ddadmn2@brdb.gov.bd

৫
৬

৭

৮

ঢাকায উিযায় অফভস্থত ল্লী
কানগন ফাা
ফযাদ্দ/ফাভতর/ভযফতশন
গাভি ক্রয়  যফযা

সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাগনয
ত্রত্র-ভাভক,
লাণ্মাভলক, নয় ভাভক 
ফাভল শক ব্যয় ভফফযণী প্রাভনক
ভন্ত্রণারগয়য ভাযমেগভ অথ শ
ভন্ত্রণারগয় সপ্রযণ।
প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠাগনয জন্য
প্রভক্ষণাথী ভগনানয়ন

ভফআযভিভফ’য
কভশকতশা/কভশচাযীগদয
আগফদগনয সপ্রভক্ষগত ফাা ফযাদ্দ কভভটিয
বায সুাভয  কর্তশগক্ষয অনুগভাদন।
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ গাভি ক্রয়পূফ শক
ভফভবন্ন সজরা  ভফআযভিভফ’য ভযফন
পুগর যফযাকযণ।

ভনধ শাভযত ছগক আগফদন।

ভফনামূগল্য

ভফভবন্ন সজরা গত কর্তশক্ষ ফযাফয
চাভদা প্রদান।

সফা
গ্রীতাগক মূল্য
ভযগাধ
কযগত য় না।
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্র
সভ মানফান
ািা গত
প্রগয়াজনীয়
ব্যগয়য ভফর
ভাফ ািা
গত ভযগাধ
কযা য়।
সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান গত ংভিষ্ট সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ
ভফনামূদে
ত্রত্র-ভাভক, লাণ্মাভলক, নয় ভাভক  প্রভতষ্ঠান
ফাভল শক ব্যয় ভফফযণী ংগ্র, মাচাইফাছাইপূফ শক একীভুতকযণ কগয প্রাভনক
ভন্ত্রণারগয়য ভাযমেগভ অথ শ ভন্ত্রণারগয়
সপ্রযণ।
ভফনামূগল্য
১. প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠাগনয প্রভক্ষণাথী চাভদা প্রভক্ষণ প্রভতষ্ঠান সথগক চাভত
২. অবযন্তযীণ প্রভক্ষণ বায় আগরাচনা  কাগজত্রাভদ
ভদ্ধান্ত
৩. প্রভক্ষণাথী ভগনানয়ন

৬০ ভদন।

ঐ

গফ শাচ্চ ১৫
ভদগনয ভগযমে।

ঐ

অথ শফছগযয ৩
ভা, ৬ ভা,
৯ ভা  ১২
ভা সল
য়ায ৩০
ভদগনয ভগযমে
প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠান কর্তশক
ভনধ শাভযত ভয়

মুাম্মদ ভাবুফ আরভ
উভযচারক (অথ শ  ফাগজে)
সপান: 02-8180022
ই বভইর
ddbudget@brdb.gov.bd
সভাোঃ ভভদুয যভান সভাল্লা
উভযচারক (প্রভক্ষণ)
সপান: ০২-৮১৮৯৫০৯
ইগভইর:
ddtraining@brdb.gov. bd

৯

কভশকতশা/কভশচাযীগদয ভফগদ
প্রভক্ষগণয জন্য যকাযী
আগদ (ভজ) জাযী

প্রভক্ষগণ চুিান্ত ভগনানয়গনয য ভন্ত্রণারয়
কর্তশক ভজ জাযীয অনুভভত প্রাভি াগগক্ষ
গত্রয ভাযমেগভ িাক/যাভয/ ইগভইর/
গয়ফাইগেয ভাযমেগভ অফভতকযণ।

ঐ
ভফনামূগল্য

প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠান কর্তশক
ভনধ শাভযত ভয়

ঐ

১০
১১

১২

কর্তশগক্ষয ভাযমেগভ ভগনানয়ন প্রদানপূফ শক
অংগ্রগণয অনুগযাধত্র
অংগ্রগণয অনুগযাধত্র প্রদান
অফয প্রাি ইউভভএ’য ইউভভএয কভশচাযীয গ্রাচুযইটি আগফদন ইউভভএ কভশচাযীগদয চাকুভয
কভশচাযীগদয গ্রযাচুইটি প্রস্তাফ
ভফভধভারা ২০১৮ ইউভভএ কর্তশক
অনুগভাদন।
গৃভত গয়গছ ভকনা? গৃভত গর তায
গ্রযাচুইটি প্রদান।
প্রভাণ রূ ফাভল শক/ভফগল াধাযণ
বায কাম শভফফযণীয ছায়াভরভ;
ইউভভএয কভশচাযীয গ্রাচুযইটি
আগফদন; ফাভল শক/ ভফগল াধাযণ
বায় সুভনভদ শষ্ট আগরাচযসূভচয ভাযমেগভ
ংভিষ্ট কভশচাযীয গ্রাচুযইটি প্রদাগনয
ভফলগয় গৃভত ভদ্ধাগন্তয ছায়াভরভ;
কভশচাযীয
চাকুভয
গত
অফয/ইগস্তপা/অব্যাভত’য ছািত্র;
গ্রযাচুইটি তভফগরয ফছযভবভিক
ভাফ;
িাতয়াযী
দায়মুি
তভফগরয ভাফ; গ্রাচুইটি তভফর
ংক্রান্ত ব্যাংক ভাফ ভফফযণী;
ইউভভএ’য ফ শগল অথ শফছগযয
ভস্থভতত্র;
কভশচাযীয দায়-সদনা
ম্পভকশত প্রতযয়ন ত্র; কভশচাযীয
দাভয়ত্ব স্তান্তগযয ছায়াভরভ।
ভফআযভডভফভুি ইউভভএ এয উগজরায
আগফদগনয
সপ্রভক্ষগত প্রভানক অভবগমাগ ংভিষ্ট
অভবগমাগ ভনষ্পভি।
কর্তশগক্ষয অনুগভাদন াগগক্ষ প্রগয়াজনীয় কাগজত্র।
ব্যফস্থা গ্রণ।
কভশারা, সভভনায আগয়াজন

ভফনামূগল্য
ভফনামূগল্য

ভনধ শাভযত
ভগয়য ভগযমে
7 ভদন

ঐ

উভযচারক (
)
সপান: 02-8180029
ই সভইর
ddcoop@brdb.gov.bd

ভফনামূগল্য

১০-১৫ ভদন

ঐ

২.৩) অবযন্তযীণ সফা
ক্র.
নং
(১)
১

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধভত

প্রগয়াজনীয় কাগজত্র
সফায মূল্য এফং সফা প্রদাগনয ভয়ীভা
এফং প্রাভিস্থান
ভযগাধ দ্ধভত
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
ভফনামূগল্য
ংভিষ্ট প্রভফধানভারা অনুমায়ী উযুি ১) ারনাগাদ ফাভল শক সগানীয়
ভফআযভিভফ চাকুযী
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ আগদ জাভয কযা প্রভতগফদন (গদান্নভত প্রািগদয
প্রভফধানভারা অনুমায়ী
য়।
সক্ষগত্র ০১ ফছয এফং যাভয
ভনগয়াগগয সক্ষগত্র ০২ ফছগযয
এভআয)।

(২)
চাকুভয স্থায়ীকযণ

২

দদান্নভত

প্রভফধানভারা অনুমায়ী দদান্নভত কভভটিয
সুাভযদয বপ্রভেদত উমৄি কর্তডদেয
অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাভয কযা য়।

১) ারনাগাদ ফাভল শক সগানীয়
প্রভতগফদন (এভআয) এফং
গন্তাল জনক চাকুযীয সযকি শ।

ঐ

৩

োভন্ত  ভফদনাদন
ছুটি

আদফদন প্রাভপ্তয য মথামথ কর্তডদেয
অনুদভাদনক্রদভ োভন্ত  ভফদনাদন ছুটিয আদদ
জাভয কযা য়।

(ক) আগফদনত্র
(ি) াভবশ সযকি শ/াভবশ বুক
এয ারনাগাদ ছুটিয ভাগফয
তযাভয়ত পগোকভ

ঐ

৪

অভজডত ছুটি

আদফদন প্রাভপ্তয য ছুটিয প্রাপ্যতাতা াদদে
মথামথ কর্তডদেয অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাভয
কযা য়।

ঐ

৫

ফভিঃ ফাাংরাদদ
ছুটি

আদফদন প্রাভপ্তয য ভনধ ডাভযত ছুটি প্রভফধানভারা
অনুমায়ী 1ভ বেভণয কভডকতডাগদণয বেদত্র ভচফ
ভদাদয়এফাং 2য় বেভণ অন্যান্য কদরয ছুটি
অনুদভাদনকাযী কর্তডে ভাভযচারক ভদাদয়
ছুটি ভঞ্জুয কদয আদদ জাভয কদযন।।

(ক) আগফদনত্র
(ি) সম কাযগন ছুটি প্রগয়াজন স
ভফলগয় প্রভাণক।
(গ) াভবশ সযকি শ/াভবশ বুক
এয ারনাগাদ ছুটিয ভাগফয
তযাভয়ত পগোকভ
(ক) আগফদনত্র
(ি) সম কাযগন ছুটি প্রগয়াজন স
ভফলগয় প্রভাণক।

ঐ

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

ভফআযভিভফ চাকুযী
প্রভফধানভারা অনুমায়ী

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

৬

সনন ভনষ্পভি:
(ক) প্রজ্ঞান
জাভয

(ি) ছুটি নগদায়ন
(গ) সনন
সকই ভনষ্পভি

৭

ল্লী বফন  ল্লী
কানন
যক্ষনাগফক্ষণ

৮

ভভনাযী
ভারাভার
যফযা

৯

প্রাভধকাযভুি
কভশকতশাগদয
াফ শক্ষভণক
ব্যফাগযয জন্য

ক) ংভিষ্ট কভশচাযীয আগফদগনয সপ্রভক্ষগত
াভবশ সযকি শ, এএভ নদ  ছুটিয ভাফ
সনন কভভটি কতশক মাচাই ফাছাই সগল
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ প্রজ্ঞান জাযী কযা
য়।
ি) প্রজ্ঞান  আগফদন প্রাভিয য কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ ছুটি নগদায়ন অথ শ প্রদান কযা
য়।
গ) দায়গদনায নদ, ভনযীক্ষা ািায অনাভি,
এরভভ, ভফআযভিভফ’য ভনধ শাভযত সনন পভশ
প্রাভিয য সনন কভভটিয বায় মাচাই ফাছাই
 কর্তশগক্ষয অনুগভাদক্রগভ সনন সক
ভনষ্পভি কযা য়।
ভফভবন্ন ািা গত চাভদায আগফদন প্রাভিয য
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ প্রগয়াজনীয় ভারাভার
ক্রয়পূফ শক ভফতযণ/গভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা
য়।
ল্লী কানন আফাভক কভগেগে ফফাকাযীগদয
ভনকে গত আগফদন প্রাভিয য কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ প্রগয়াজনীয় ভারাভার ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ/গভযাভগতয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।
ভফভবন্ন ািা গত চাভদা প্রাভিয য সকন্দ্রীয়
বান্ডাগয ভস্থভত থাকা াগগক্ষ তাৎক্ষভণক
ভফতযণ, সকন্দ্রীয় বান্ডাগয ভস্থভত না থাকগর
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ক্রয়পূফ শক ভফতযণ।

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

(ক) মথামথ কর্তশগক্ষয ভাযমেগভ
আগফদন; এনআইভি তযাভয়ত
কভ; াভবশ সযকি শ/বুক;
এএভ এয নদ ; ছুটিয
ভাফ।

ঐ

15

(ি) আগফদন
প্রজ্ঞান।

(গ) দায়গদনায নদ
ভশ।
ইউ..গনাে ফা ত্র প্রদাগনয
ভাযমেগভ প্রান-২ ািায় চাভদা
প্রদান

ঐ

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
মথাীঘ্র ক্রয়পূফ শক
ভফতযণ।

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

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

ঐ

সকন্দ্রীয় বান্ডাগয ভস্থভত
থাকা াগগক্ষ তাৎক্ষভণক
ভফতযণ, সকন্দ্রীয় বান্ডাগয
ভস্থভত না থাকগর
কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ মথাীঘ্র
ক্রয়পূফ শক ভফতযণ।

ঐ

প্রগমাজয নয়

ভফভধ
সভাতাগফক

কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ
তাৎক্ষভণক সফা প্রদান
কযা য়।

ঐ

1০

1১

১২

১৩

১৪

গাভি ফযাদ্দ
প্রদান।
ভফআযভিভফ’য
দয দিগয
কভশযত
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয অভপগ
মাতায়াগতয জন্য
গাভিগত আন
ফযাদ্দ
যাজস্ব ফাদজটভূি
বজরা 
উদজরায়
অনুদাদনয অথ ড
ছাড়
ভজভএপ/ কোণ
তভফর/ভনযাত্তা
তভফর/ বগাষ্ঠী
ফীভা এয ভাফ
নম্বয ফযাদ্দ
কোণ তভফর
দত মৃতুযদাফী
ভযদাধ
বগাষ্ঠী ফীভা দাফী
ভযদাধ

কভশকতশা/কভশচাযীগদয ভনকে গত আগফদন
প্রাভিয য আন শূন্য থাকা াগগক্ষ কর্তশগক্ষয
অনুগভাদনক্রগভ মানফান ািা গত ভে ফযাদ্দ
কযা য়।

কর্তশক্ষ ফযাফয আগফদনত্র।

ভফভধ
সভাতাগফক
ভাফ ািা
গত ভাভক
সফতনবাতা
গত কতশন।

৩ ভদন

ঐ

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

ত্রত্রভাভক ভবভত্তদত বজরা দপ্তদযয ব্াাংক ভাদফ
স্থানান্তদযয ভাধ্যদভ

দয দপ্তয দত ফাদজট ফযাদ্দ
ত্র

প্রদমাজয নয়

২ ভদন

আদফদন প্রাভপ্তয য ফাছাই কভভটিয বায়
উস্থান কযা য়। কভভটিয বায় মাচাই ফাছাই
 অনুদভাদদনয য ভাফ নম্বয প্রদান কযা য়।

ভনধ ডাভযত পযভ
ভফআযভডভফ’য দয়ফাইট

প্রদমাজয নয়

৭ ভদন

ভনধ ডাভযত পযদভ আদফদন প্রাভপ্তয য কভভটিয
বায় মাচাই ফছাইপূফ ডক কর্তডদেয
অনুদভাদনক্রদভ দাফী ভযদাধ কযা য়।
মৃতুযনদ ভনধ ডভযত পযদভ আদফদন প্রাভপ্তয য
জীফন ফীভা কর্তডদেয ভনকট সুাভয দাফী
ভযদাদধয অনুদযাধ জানাদনা য়। জীফন ফীভা
কর্তডে মাচাই ফছাইপূফ ডকপ্রাপ্যতা অথ ড
ভফআযভডভফদত বপ্রযণ কদযন। ভাভযচারক
ভদাদদয়য অনুদভাদদনয য উি অথ ড ভযদাধ
কযা য়।

ভনধ ডাভযত পযভ,
ভফআযভডভফ’য দয়ফাইট

প্রদমাজয নয়

ভনধ ডাভযত পযভ, এনআইভড এয
তযাভয়ত পদটাকভ
ভফআযভডভফ’য দয়ফাইট

প্রদমাজয নয়

ঐ

১০ ভদন
ঐ
০৫ ভদন
ঐ

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

ভযফায ভনযাত্তা
তভফর দত
অফযজভনত
সুভফধাভদ
ভযদাধ
দায়দদনা নদ
প্রদান

গৃ ভনভডাণ/ভটয
াইদকর অভগ্রভ
প্রদান

ভনধ ডাভযত পযদভ আদফদন প্রাভপ্তয য কভভটিয
বায় মাচাই ফছাইপূফ ডক কর্তডদেয
অনুদভাদনক্রদভ দাফী ভযদাধ কযা য়।

ভনধ ডাভযত পযভ, ভফআযভডভফ’য
দয়ফাইট

ভফভবন্ন াখা/দজরা/উদজরা দত দায়দদনা
াংক্রান্ত তথ্য একীভূত কদয মথামথ কর্তডদেয
ভনকট বপ্রযণ

দয দপ্তদযয ভফভবন্ন
াখা/দজরা/উদজরা দত
বপ্রভযত দায়দদনা তথ্য প্রভানক

কভডকতডা/কভডচাযীয আদফদদনয বপ্রভেদত কভভটিয ক)ভনধ ডাভযত পদভড আদফদন,
বায ভদ্ধান্ত  কর্তডদেয অনুদভাদনক্রদভ
খ)ভনয়ন্ত্রনকাযী কর্তডদেয
ভঞ্জুযীত্র প্রদান
সুাভয
গ) ভফআযভডভফ’য দয়ফাইট
ভফভবন্ন াখায নভথদত াংভিষ্ট ভফলদয়
কর্তডদেয অনুদভাভদত ভফর
ভাভযচারক ভদাদদয়য অনুদভাদনক্রদভ
নভথ

দয দপ্তদযয
কর াখায
ভফভবন্ন ভফর মূ
ভযদাধ
ভফআযভিভফ’য
ভচঠি ভদগয় ংভিষ্ট সজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ ফাগজে ফযাদ্দ ত্র
ভফভবন্ন
প্রভতষ্ঠান সথগক প্রাক্করন আনয়ন এফং প্রাক্করন  ভফআযভিভফ’য গয়ফাইে
অাগযনার
ফাগজে প্রাভিয ভিয় সযগি ফাগজে ফযাদ্দ প্রদান
ইউভনে মথাক্রগভ
দয কাম শারয়,
সজরা, উগজরা

প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাগনয
ফাভল শক ফাগজে 
ংগাভধত
ফাগজে প্রণয়ন

প্রদমাজয নয়

১০ ভদন
ঐ

প্রদমাজয নয়

১০ ভদন
ঐ

প্রদমাজয নয়

৩০
ঐ

প্রদমাজয নয়

৩ ভদন
ঐ

প্রদমাজয নয়

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

মুাম্মদ ভাবুফ আরভ
উভযচারক (অথ শ  ফাগজে)
সপা : 02-8180022
ই-সভইরddbudget@
brdb.gov.bd

২০

২১

২২

২৩

ফযাদ্দকৃত অগথ শয
ভকভস্ত ভবভিক অথ শ
ছাি এফং ভফভবন্ন
অাগযনার
ইউভনগে সপ্রযণ
ভফআযভডভফ কর্তডক
ফাস্তফায়নাধীন
ভফভবন্ন
প্রকল্পমূদয
ফযাদ্দকৃত অদথ ডয
ভকভস্ত বজরা 
উদজরা দপ্তদযয
অনুকূদর
ছাড়কযণ।

ভন্ত্রণারয় সথগক ত্রত্রভাভক ভবভিগত ভকভস্ত প্রাভিয
য ফাগজে ফযাগদ্দয আগরাগক ভফভবন্ন
অাগযনার ইউভনগেয ব্যাংক ভাগফ মথাক্রগভ
দয কাম শারয় ,গজরা, উগজরা  প্রভক্ষণ
প্রভতষ্ঠাগন অথ শ সপ্রযণ
ভফআযভডভফ কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন ভফভবন্ন
প্রকল্পমূদয অনুদান প্রাভপ্তয য ত্রত্রভাভক
ভবভত্তদত বজরা  উদজরা দপ্তদয অথ ডছাড়কযণ

অথ শছাগিয ত্র

প্রদমাজয নয়

৭ ভদগনয ভগযমে

ঐ

অনুগভাভদত ফাগজে ফযাদ্দ 
ভফবাজন ত্র ংভিষ্ট প্রক্
কাম শারয়

ঐ

ঐ

ংভিষ্ট প্রক্ ভযচারক

সজরা দিযমূগ
আফতশক, দাভফক
 াফ শতয ভাজ
উন্নয়ন প্রকগ্য
ভযচারন ব্যগয়য
অং গত ফাগজে
প্রনয়ণ  ংভিষ্ট
সজরায় সপ্রযণ।
উগজরা প্রভক্ষণ
ইউভনে (ইউটিইউ)
এয ভনজস্ব আগয়য
ফাগজে
প্রণয়ন
এফং
ংভিষ্ট
ইউভনগে সপ্রযণ।

সজরা দিয গত আফতশক, দাভফক  াফ শতয
ভাজ উন্নয়ন প্রকগ্য ভযচারন ব্যগয়য অং
গত ব্যগয়য ভনভভি ফাগজে প্রাভিয য মাচাই
ফাছাই াগগক্ষ কর্তশগক্ষয ভদ্ধান্ত অনুমায়ী
অনুগভাদন সদয়া য়।

সজরায প্রস্তাফ  আগয়য প্রভাণক
দয কাম শারগয়য ফাগজে ািা

ঐ

৭ ভদন

মুাম্মদ ভাবুফ আরভ
উভযচারক (অথ শ  ফাগজে)
সপান: 02-8180022
ই-সভইরddbudget@
brdb.gov.bd

তভফগরয ভস্থভত অনুমায়ী ংভিষ্ট উগজরা গত উগজরা  সজরা প্রস্তাফ সপ্রযণ
সজরা দিগযয ভাযমেগভ ফাগজে প্রধান কাম শারগয়য তভফর ভস্থভতয প্রভানক
ফাগজে ািায় সপ্রযণ এফং মাচাই ফাছাইয়াগন্ত দয কাম শারগয়য ফাগজে ািা
কর্তশগক্ষয অনুগভাদন প্রদান

ঐ

৭ ভদন

ঐ

২৪

২৫

ব্যাংক ঋণ ফযাদ্দ ইউভভএমূগয চাভদা অনুমায়ী সজরা দিগযয
 ভফতযণ
সুাভযগয সপ্রভক্ষগত ভফআযভিভফ দয দিগযয
ভাযমেগভ সানারী ব্যাংগক ফযাদ্দ প্রস্তাফ সপ্রযণ;
ব্যাংক কর্তশক ংভিষ্ট ইউভভএ সত ঋণ ফযাদ্দ
প্রদান; ব্যাংভকং োন অনুমায়ী ইউভভএ 
সানারী ব্যাংক ািায ঋণ চুভি ম্পাদন;
প্রাথভভক ভফায় ভভভতয ভাযমেগভ দস্যগদয
ঋণ ভফতযণ ।
অফলুি কভশসূভচ
ব্রিীে জফাফ প্রস্তুত পূফ শক, প্রভাণক 
মুগয অভিে
িাকগমাগগ অভিে অভধদিগয সপ্রযণ কযা য়।
আভি
ভনস্পভিকযণ।

ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ইউভভএ’য
ফাভল শক
াধাযণ
বায
কাম শভফফযণী, ব্যফস্থানা কভভটিয
কাম শভফফযণী, এভএরভ, ভফগত
ফছগযয উদ্বৃিত্র এফং ব্যাংভকং
োন
অনুমায়ী
প্রগয়াজনীয়
কাগজত্র

ভফনামূগল্য

আভি ভনষ্পভিয রগক্ষয জফাফ
এফং জফাগফয স্বগক্ষ প্রগয়াজনীয়
কাগজত্র

ঐ

অফলুি কভশসূভচ
মূগয সজরা
দিগযয (০.১০%)
অং ফাগজে
অনুগভাদন।
ভফআযভিভফ’য
অফযপ্রাি
কভশকতশা/কভশচাযী
সদয দায়গদনা
ংক্রান্ত তথ্য
প্রদান।
সানারী ব্যাংক
গত
সুপরগবাগীগদয
ঋণ
প্রাভিগত
ায়তা।

সজরা দিয গত অফলুি কভশসূভচমূগয
ভযচারন ব্যগয়য অং গত ব্যগয়য ভনভভি
ফাগজে প্রাভিয য মাচাই ফাছাই াগগক্ষ
কর্তশগক্ষয ভদ্ধান্ত অনুমায়ী অনুগভাদন সদয়া য়।

সজরায প্রস্তাফ  আগয়য প্রভাণক

ঐ

প্রান ভফবাগ গত ই-পাইগরয ভাযমেগভ তথ্য
সপ্রযগণয আগরাগক ভফগল প্রক্ ািায
ংযভক্ষত সযকি শ অনুমায়ী তথ্য সপ্রযণ।

কভশকারীন প্রক্/ কভশসূভচ’য
নাভ, কভশস্থগরয ভফফযণ (প্রান
ভফবাগ)

ঐ

ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগভূি উগজরামূগয
চাভদা অনুমায়ী সজরা দিগযয সুাভযগয
সপ্রভক্ষগত ভফআযভিভফ দয দিগযয ভাযমেগভ
সানারী ব্যাংগক ফযাদ্দ প্রস্তাফ সপ্রযণ; ব্যাংক
কর্তশক ংভিষ্ট ইউভভএ সত ঋণ ফযাদ্দ প্রদান;
ব্যাংভকং োন অনুমায়ী ইউভভএ  সানারী
ব্যাংক ািায ঋণ চুভি ম্পাদন; প্রাথভভক
ভফায় ভভভতয ভাযমেগভ দস্যগদয ঋণ ভফতযণ
।

ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ইউভভএ’য
ফাভল শক
াধাযণ
বায
কাম শভফফযণী, ব্যফস্থানা কভভটিয
কাম শভফফযণী, এভএরভ, ভফগত
ফছগযয উদ্বৃিত্র এফং ব্যাংভকং
োন
অনুমায়ী
প্রগয়াজনীয়
কাগজত্র

ঐ

প্রগমাজযতা অনুমায়ী

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

০৬ (ছয়) কাম শভদফ

আক্কাছ আরী
উভযচারক(ভফগল প্রক্)
সপান: ০২-৮১৮৯৭৫০।
ই-সভইর:
ddspproject@brdb.gov.bd

২৬

২৭

২৮

ঐ
০৩ (ভতন) কাম শভদফ

ঐ
০৩ (ভতন) কাম শভদফ

প্রভত অথ শফছগযয জুরাই
ভাগ।

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

২৯

৩০

৩১
৩২

৩৩

ভনজস্ব তভফর ভভরা উন্নয়ন অনুভফবাগভূি সজরামূগয ঋণ প্রস্তাগফয াগথ ফাভল শক াোঃ
গত ঋণ ভঞ্জুযীগত চাভদায সপ্রভক্ষগত তভফগরয উৎ অনুমায়ী বায কাম শভফফযণী, ব্যফস্থানা
ায়তা
কর্তশগক্ষয অনুগভাদনক্রগভ ঋণ ভঞ্জুযী প্রদান।
কভভটিয কাম শভফফযণী, এভএরভ,
ভফগত ফছগযয উদ্বৃিত্র, ভফগত
ফছগযয ঋণ ভফতযণ আদায়
অগ্রগভত, ইউভভএয দায়মুি
তভফগরয
ভাফ,
ব্যাংক
তভফগরয ভস্থভতত্র , ফাগজে
অনুগভাদন
কভশকতশা/কভশচাযী প্রান ভফবাগ গত প্রাি নভথ মাচাই ফাছাই কগয সফতন ভনধ শাযণী পভশ
সদয চূিান্ত সফতন চুিান্ত সফতন উভযচারক (ভনযীক্ষা),
ভফআযভিভফ গয়ফাইে
ভনধ শাযণ
যুগ্মভযচারক (ভনযীক্ষা)  ভযচারক (অথ শ)
ভগাদয় কর্তশক অনুগভাভদত গর তা সফতন
ভনধ শাযণী পগভশ পূযণ পূফ শক প্রান ািায় সপ্রযণ
কযা য়।
সননাযগদয
প্রান ভফবাগ গত প্রাি নভথ মাচাই ফাছাই কগয ভনধ শাভযত পযভ
চূিান্ত দায়গদনা
চূিান্ত দায়গদনা ভনধ শাযণ পূফ শক চূিান্ত দায়গদনা
ভফআযভিভফ গয়ফাইে
ভনধ শাযণ
নদ ইসুযয রগক্ষয ভাফ ািায় সপ্রযণ কযা য়।
ভনযীক্ষা ািায় ংযভক্ষত ভনযীক্ষা
প্রভতগফদন, ভফ.এ জফাফ, ভনষ্পভি
ত্র, ভনযীক্ষা আভি
ভশ /কভশচাযীগদয তথ্য যফযা কযা য়।
সযভজস্টাযমূ।
প্রািন
কভশকতশা/কভশচযী
সদয অনাভি ত্র
প্রদান।

প্রান ভফবাগ গত নভথ প্রাভিয য মাচাই
ফাছাই কগয অনাভি ত্র প্রদান কযা য়।

প্রান ভফবাগ গত প্রাি নভথ

প্রগমাজয নয়

৫ ভদন

ঐ
৫ ভদন

ঐ

সভা আরভগীয সাগন আর সনয়াজ
উভযচারক, ভনযীক্ষা ািা
সভাফাইর: ০২-৮১৮০০২৬
ই সভইর
ddaudit@brdb.gov.bd

ঐ
৫ ভদন

ঐ

৭ ভদন

ঐ

৩ ভদন

প্রভভতা তালুকদায
উভযচারক (ভযদশন)
সপান নম্বয – 8189699
ই-বভইরddinspect@brdb.gov.bd

ঐ

ঐ

৩৪

সজরায
 উভযচারকবৃে কর্তক
শ প্রভতভাগয ১০
উভচারকবৃগে
তাভযগিয ভগযমে পূফ শফতী ভাগয ভ্রভণ
য ভ্রভণ ভফফযণী
ভফফযণী  ভফর ভযচারক (গযজভভন)

ভফর
ফযাফয সপ্রযণ।
অনুগভাদন   ভযদডন াখা কর্তক
ড ভ্রভণভফফযনী 
সজরায় সপযত
ভফর ম ডাদরাচনাপূফ ডক অনুদভাদদনয জন্য
সপ্রযণ।
ভযচারক (দযজভভন) ফযাফয বপ্রযণ।
 অনুগভাভদত ভ্রভণ ভফফযণী ভফর
ভযদশন ািায় সপযত আায য ভফর
প্রগয়াজনীয় মাচাই ফাছাই কযায জন্য
উভচারক (ভাফ) ফযাফয সপ্রযণ।
 মাচাইকৃত ভফর  অনুগভাভদত ভ্রভণ
ভফফযণী ংভিষ্ট সজরায উভযচারগকয
ভনকে সপ্রযণ।

৩৫

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

ভভিএ
(কাভযগভয
ায়তা)

৩৬

৩৭

াংভেপ্ত ভাভক ভ্রভণ ভফফযণী;
ভ্রভণ ভফর;অভগ্রভ/াংদাভধত
ভ্রভণসূভচ; ভাভক অগ্রগভতয
ভতদফদন ; উদজরায ভনভফড়
ভযদডন প্রভতদফদন;ভভভত/দর
ভযদডন প্রভতদফদন ।
(খ) প্রাভপ্ত স্থানিঃ
বজরাদপ্তয এফাং ভফআযভডভফয
দয়ফাইদট াংযেণ কযা
দয়দছ। প্রদয়াজদন ভযদডন াখা
বথদক াংগ্র কযা মাদফ।

ভফনামূগল্য

চাভদায সপ্রভক্ষগত ভচত্র ভ্ীয ভাযমেগভ ভিজাইন
প্রস্তুত কগয ংভিষ্টগদয যাভয যফযা।

-

ঐ

অনরাইন

ংভিষ্ট পযভ,
জাতীয় ভযচয় গত্রয পগোকভ,
০১(এক) কভ যভঙন াগাে শ
াইজ ছভফ, সপ্রাগ্রাভভং ািা

ঐ

৩০ ভভভনে

অনরাইন

ভভিএ ংগাধন পযভ,
জাতীয় ভযচয় গত্রয পগোকভ,
০১(এক) কভ যভঙন াগাে শ
াইজ ছভফ,
প্রান ািা

প্রগমাজয নয়

৩০ ভভভনে

৭ কভডভদফ

ভনধ শাভযত ভগয়য ভগযমে

ঐ

পাযানা ই জাান
আটিস্টশ
সপান: ০১৭৬১৮৮১১৬১
ইগভইর:
golpoborno123@gmail.
com
নাজনীন িানভ
উভযচারক(গপ্রাগ্রাভভং)
সপানোঃ ০২-৮১৮০০২৫
ই-সভইর:
ddprog@brdb.gov.bd
ঐ

৩৮

৩৯
৪০
৪১

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

অনরাইন

ংভিষ্ট কভশকতশা/কভশচাযীগদয
সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রাভভং ািা

ঐ

৩০ ভভভনে

ঐ

অনরাইন

ংভিষ্ট কভশকতশা/কভশচাযীগদয
সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রাভভং ািা

ঐ

৩০ ভভভনে

ঐ

অনরাইন

ঐ

৩০ ভভভনে

ঐ

ভপল্ড সপা শ
সরাগকেয

অনরাইন

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

ঐ

০১ ঘন্টা

ঐ

