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২                 

২.১. নাগরযক সফা: 

 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য এফং  

রযয়াধ দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দয়ফ, ফপান  ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গণ শূনানীয আয়য়াজন যারয আয়ফদনত্র - - মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায  

ভারযচারক 

সপান-৮১৮০০০২  

 -      dg@brdb.gov.bd 

২ তথ্য অরধকায আইয়নয 

আতায় তথ্য প্রদান 

যারয/ রররিত/  

ই-সভইয়রয ভাধ্যয়ভ 

আয়ফদনত্র/রফরধভয়ত প্রারিস্থান- 

য়য়ফাইট 

প্ররত পৃষ্ঠা-

২.০০/- টাকা 

ায়য/রফরধভয়ত 

ব্াংয়কয 

ভাধ্যয়ভ 

তথ্য 

অরধকায  

আইন-২০০৯ 

ভয়ত 

আক্কাছ আরী  

উরযচারক 

 (জনংয়মাগ  ভন্বয় ািা)  

সপান-৮১৮০০১৮ ddprc@brdb.gov.bd 

 



 

২.২) প্রারতষ্ঠারনক সফা: 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য এফং  

রযয়াধ দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দয়ফ, ফপান  ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দ সৃজন ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য়য রনধ ধারযত 

পযয়ভ রফআযরডরফ’য নতুন দ 

সৃজয়নয রনরভত্ত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

রফবায়গ প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য়য রনধ ধারযত 

পযয়ভ প্রস্তাফ। 

২) অনুয়ভারদত াংগঠরনক 

কাঠায়ভায কর 

৩) আরথ ধক ংয়েল। 

-          

       

                      

                  

      +৮৮-০২-৮১৮০০১৭ 

 -      ddadmn1@brdb.gov.bd 

 

২ দ স্থায়ীকযণ জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য়য রনধ ধারযত 

পযয়ভ রফআযরডরফ’য দ স্থায়ীকযয়ণয 

রনরভত্ত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় রফবায়গ 

প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়য়য 

রনধ ধারযত পযয়ভ প্রস্তাফ। 

২) দ সৃজয়নয যকারয আয়দ। 

 

-  

         

       

ঐ 

৩ য়নমিাগ ক) মথামথ কর্তমমেয অনুমভাদনক্রমভ 

 য়িকাি/মিফাইমে য়ফজ্ঞয়প্ত প্রকা। 

খ) আমফদন প্রায়প্তয য ফমাগ্য প্রাথীমদয 

য়নমিাগ যীোি উত্তীর্ ম িা ামমে 

য়নমিাগ কয়ভটি কর্তমক সুায়য কযা ি। 

গ) মথামথ কর্তমমেয চূড়ান্ত 

অনুমভাদনক্রমভ পুয়র ফবয়যয়পমকন, 

মুয়িমমাদ্ধা নদ মাচাই (প্রমমাজয ফেমি) 

ঘ) য়নমিাগ ি প্রদান। 

১) াদা কাগমজ জন প্রাান 

ভন্ত্রর্ারমিয য়নধ মায়যর্ পযমভমে 

আমফদন। 

২) ব্াাংক ড্রাপে (৩০০/- োকা ১ভ   

 ২ি ফেয়র্য, ২০০/- োকা ৩ি ফেয়র্য 

এফাং ১০০/- োকা ৪থ ম ফের্ীয ফেমি)। 

৩) কর য়োগর্ ফমাগ্যর্ায নমদয 

র্যায়ির্ পমোকয়। 

৪) নাগয়যকত্ব নদ। 

৫) ামাে ম াইমজয ছয়ফ। 

 

 

 

- 

 

 

 

         

       

ঐ 

http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/


৪ 

রফআযরডরফ’য (য়জরা  

উয়জরা ) ম্পরত্ত 

যক্ষণায়ফক্ষণ 

ম্পরত্ত ংক্রান্ত সকান ধযয়ণয জটিরতা 

ততরয য়র প্রান-২ ািা সক 

সটররয়পান/রররিতবায়ফ অফরতকযণ। 

প্রান-২ ািা এ রফলয়য় মথাীর্ ধ 

প্রয়য়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রণ। 

অরপ স্মাযক য়ত্রয ভাধ্যয়ভ 

প্রান-২ ািায়ক অফরতকযণ। 

রফনামূয়ল্য 

ভস্যায 

গুরুত্ব 

অনুমায়ী 

তাৎক্ষরণক 

ফা য়ফ ধাচ্চ 

০৭রদয়নয 

ভয়ধ্য। 

সভাাাঃ সদয়রায়ায সায়ন 

উরযচারক 

প্রান-২ 

সপান- ৮১৮০০২১ 

ইয়ভইর-ddadmn2@brdb.gov.bd 

৫ 
ঢাকায উত্তযায় অফরস্থত ল্লী 

কানয়ন ফাা ফযাদ্দ/ফারতর 

রফআযরডরফ’য কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয়দয 

রনকট য়ত ফাা ফযাদ্দ/ফারতয়রয 

আয়ফদন প্রারিয য প্রান-২ ািা 

য়ত প্রয়য়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রণ। 

রনধ ধারযত পয়ভ ধ আয়ফদন প্রদান, 

প্রান-২ ািায় আয়ফদন পভ ধ 

ায়া মায়। 

রফনামূয়ল্য 
য়ফ ধাচ্চ ১৫ 

রদয়নয ভয়ধ্য। 
ঐ 

৬ গারি ক্রয়  যফযা কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ গারি 

ক্রয়পূফ ধক রফরবন্ন সজরা  

রফআযরডরফ’য রযফন পুয়র 

যফযাকযণ। 

রফরবন্ন সজরা য়ত কর্তধক্ষ ফযাফয 

চারদা প্রদান। 

সফা গ্রীতায়ক 

মূল্য রযয়াধ 

কযয়ত য় না। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মানফান ািা 

য়ত প্রয়য়াজনীয় 

ব্য়য়য রফর 

রাফ ািা য়ত 

রযয়াধ কযা 

য়। 

য়ফ ধাচ্চ ১৫ 

রদয়নয ভয়ধ্য। 

ঐ 

৭ সজরা, উয়জরা  প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠায়ন তত্রয়-ভারক, 

লাণ্মারলক, নয় ভারক  

ফারল ধক  য় রফফযণী 

প্রস্তুতকযণ, মাচাই-

ফাছাইপূফ ধক প্রারনক 

ভন্ত্রণারয়য়য ভাধ্যয়ভ অথ ধ  

ভন্ত্রণারয়য় সপ্রযণ।    

                          সজরা, উয়জরা  প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠায়নয তত্রয়-ভারক, 

লাণ্মারলক, নয় ভারক  ফারল ধক 

 য় রফফযণী ংগ্র  মাচাই 

ঐ ১ভ 

সকায়াটায ৭ 

অয়টাফয 

২য় 

সকায়াটায ৭ 

জানুমাযী 

৩য় 

সকায়াটায ৭ 

এরর 

                      

উরযচারক (অথ ধ  ফায়জট) 

সপান নং- 028180022 

 



৪থ ধ 

সকায়াটায 

৭ জুরাই 

৮ কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয়দয রফরবন্ন 

প্ররতষ্ঠায়নয প্ররক্ষয়ণয জন্য 

ভয়নানয়ন 

১. অন্যান্য প্ররতষ্ঠায়নয প্ররক্ষণ চারদা  

২. অবযন্তযীণ প্ররক্ষণ রভটিং এ আয়রাচনা 

 রদ্ধান্ত 

৩. প্ররক্ষণাথী ভয়নানয়ন 

রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান সথয়ক চারত 

কাগজত্রারদ 

রফআযরডরফ’য 

রাফ ািায 

ভাধ্যয়ভ ক্রড্ 

সচয়ক সকা ধ রপ 

রযয়াধ 

রফরবন্ন 

প্ররতষ্ঠায়ন 

রনধ ধারযত 

তারযয়িয 

ভয়ধ্য সফা 

প্রদান কযা 

য়।  

জনাফ সভাাঃ কাভরুজ্জাভান 

উরযচারক (প্ররক্ষণ) 

সপানাঃ ০১৭১৬১৩৭১৬১ 

ই-সভইরাঃddtraining@brdb.gov.bd 

 

৯ রফআযরডরফ 

ভুক্ত ইউররএমূয়য 

জনফর রনয়য়াগ প্রস্তাফ 

অনুয়ভাদন 

সজরা/উয়জরায আয়ফদয়নয 

সপ্ররক্ষয়ত, কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ ডাকয়মায়গ সপ্রযণ কযা য় 

। 

ইউররএ’য াংগঠরনক, পূরিঁ 

গঠন, আয়-ব্য়য়য তথ্য, ফ ধয়ল 

ভাি ৩ ফছয ঋণ ংক্রান্ত তথ্য, 

ফ ধয়ল অথ ধ ফছয়যয রফদ্যভান 

জনফয়রয সফতন বাতায তথ্য, 

প্রস্তারফত জনফয়রয সফতন 

বাতায ম্ভাব্ ব্য়, ফ ধয়ল 

অথ ধ ফছয়য কভ ধচাযীয়দয সফতন 

বাতা রযয়ায়ধয আয়  ব্য় 

রাফ ।  

- - সভাাঃ রজয়াউয যীদ 

উরযচারক (ভফায়) 

সপান: ৮১৮০০২৯ 

ddcoop@brdb.gov.bd 

১০ অফয প্রাি ইউররএ’য 

কভ ধচাযীয়দয গ্রযাচুইটি প্রস্তাফ 

অনুয়ভাদন। 

সজরা/ উয়জরায আয়ফদয়নয 

সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ ডাকয়মায়গ সপ্রযণ কযা য় 

। 

কভ ধচাযীয অফযজরনত ছািত্র, 

গ্রযাচুইটি তরফয়রয ফছযরবরত্তক 

রাফ, িাতয়াযী দায়মুক্ত 

তরফয়রয রাফ, গ্রাচুইটি 

তরফর ংক্রান্ত ব্াংক রফফযণী, 

ইউররএ’য ফ ধয়ল অথ ধফছয়যয 

রস্থরতত্র,  কভ ধচাযীয দায়-সদনা 

ংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র, দারয়ত্ব 

স্তান্তয, ফারল ধক/ রফয়ল াধাযণ 

বায কাম ধরফফযণী  

- -  

ঐ 



১১ রফরবন্ন ইউররএ’য 

অরবয়মাগ রনষ্পরত্ত।  

সজরা/উয়জরায আয়ফদয়নয 

সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন 

ায়য়ক্ষ ডাকয়মায়গ সপ্রযণ কযা য় 

। 

প্রভানক অরবয়মাগ ংরেষ্ট 

কাগজত্র। 

- - ঐ 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য এফং  

রযয়াধ দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভয়ীভা 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকর্মা 

(নাভ, দয়ফ, ফপান  ইমভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চাকুরয স্থায়ীকযণ ংরেষ্ট প্ররফধানভারা অনুমায়ী উযুক্ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ জারয কযা য়। 

১) ারনাগাদ ফারল ধক সগানীয় 

প্ররতয়ফদন (য়দান্নরত        সক্ষয়ত্র 

০১ ফছয এফং যারয রনয়য়ায়গয 

সক্ষয়ত্র ০২ ফছয়যয এরআয)। 

-          চাকুযী 

           

       

                      

                  

      +৮৮-০২-৮১৮০০১৭ 

 -      ddadmn1@brdb.gov.bd 

 

২ মদান্নয়র্ প্ররফধানভারা অনুমায়ী য়দান্নরত করভটিয 

সুারযয়য সপ্ররক্ষয়ত উযুক্ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ আয়দ জারয কযা য়। 

১) ারনাগাদ ফারল ধক সগানীয় 

প্ররতয়ফদন (এরআয) এফং য়ন্তাল 

জনক চাকুযীয সযকড ধ। 

-          চাকুযী 

           

       

ঐ 

৩                                                
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- ৯০       ঐ 

৭ ল্লী বফন  ল্লী 

কানন 

যক্ষনায়ফক্ষণ 

রফরবন্ন ািা য়ত চারদা প্রারিয য 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ প্রয়য়াজনীয় 

ভারাভার ক্রয়পূফ ধক রফতযণ/য়ভযাভত। 

ইউ..য়নাট ফা ত্র প্রদায়নয 

ভাধ্যয়ভ প্রান-২ ািায় চারদা 

প্রদান, কর ািা। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

প্রান-২ ািা য়ত 

ক্রয় কয়য রাফ 

ািা য়ত রফর 

রযয়াধ কযা য়। 

সফা গ্রণকাযী 

ািায়ক মূল্য 

রযয়াধ কযয়ত য় 

না। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মথাীঘ্র 

ক্রয়পূফ ধক 

রফতযণ। 

সভাাাঃ সদয়রায়ায সায়ন 

উরযচারক 

প্রান-২ 

সপান- ৮১৮০০২১ 

ইয়ভইর-ddadmn2@brdb.gov.bd 

৮ ভরনাযী ভারাভার 

যফযা 

রফরবন্ন ািা য়ত চারদা প্রারিয য সকন্দ্রীয় 

বান্ডায়য রস্থরত থাকা ায়য়ক্ষ তাৎক্ষরণক 

রফতযণ, সকন্দ্রীয় বান্ডায়য রস্থরত না থাকয়র 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ ক্রয়পূফ ধক রফতযণ। 

রযকুইরজন পভ ধ, 

প্ররতটি ািায় রযকুইরজন ফর 

যফযা কযা য়য়য়ছ মাা কর 

ািায় যরক্ষত যয়য়য়ছ। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

প্রান-২ ািা য়ত 

ক্রয় কয়য রাফ 

ািা য়ত রফর 

রযয়াধ কযা য়। 

সফা গ্রণকাযী 

ািায়ক মূল্য 

সকন্দ্রীয় বান্ডায়য 

রস্থরত থাকা 

ায়য়ক্ষ 

তাৎক্ষরণক 

রফতযণ, 

সকন্দ্রীয় বান্ডায়য 

রস্থরত না 

থাকয়র 

ঐ 



রযয়াধ কযয়ত য় 

না। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মথাীঘ্র 

ক্রয়পূফ ধক 

রফতযণ। 

৯ ল্লী বফয়নয 

রফদুযৎ, ারন  

অন্যান্য জরুযী 

সফা রনরিতকযণ 

াধাযণ রযচম ধা ািা য়ত রফআযরডরফ’য দয 

দিয (ল্লী বফন) এয াফ ধক্ষরণক রফদুযৎ, ারন 

যফযা  অন্যান্য জরুযী সফা রনরিত কযা 

য়ে। 

ফরণ ধত সফামূয় সকানরু ত্রুটি 

য়র প্রান-২ ািায়ক অফরত 

কযয়ত য়। 

সফাগ্রীতায়দয 

সকানরু মূল্য 

রযয়াধ কযয়ত য় 

না। 

ফরণ ধত 

সফামূয় 

সকানরু ত্রুটি 

য়র প্রান-২ 

ািা অফরত 

য়া ভাত্রই 

ভাধায়নয 

প্রয়চষ্টা গ্রণ 

কযা য়। 

ঐ 

১০ ল্লী বফন  ল্লী 

কানয়নয 

াফ ধক্ষরণক 

রনযাত্তা 

রনরিতকযণ 

াধাযণ রযচম ধা ািা য়ত রফআযরডরফ’য দয 

দিয (ল্লী বফন)  আফারক সকায়াট ধায (ল্লী 

কানন) এয াফ ধক্ষরণক রনযাত্তা রনরিত কযা 

য়ে। 

ফরণ ধত সফামূয় সকানরু ত্রুটি 

য়র প্রান-২ ািায়ক অফরত 

কযয়ত য়। 

সফাগ্রীতায়দয 

সকানরু মূল্য 

রযয়াধ কযয়ত য় 

না। 

ফরণ ধত 

সফামূয় 

সকানরু ত্রুটি 

য়র প্রান-২ 

ািা অফরত 

য়া ভাত্রই 

ভাধায়নয 

প্রয়চষ্টা গ্রণ 

কযা য়। 

ঐ 

১১ রফআযরডরফ’য 

দয দিয়যয জন্য 

আফাফত্র ক্রয় 

রফরবন্ন ািা য়ত চারদা প্রারিয য 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ ক্রয়পূফ ধক রফতযণ। 

রযকুইয়জন পভ ধ, াধাযণ রযচম ধা 

ািা 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

প্রান-২ ািা য়ত 

ক্রয় কয়য রাফ 

ািা য়ত রফর 

রযয়াধ কযা য়। 

সফা গ্রণকাযী 

ািায়ক মূল্য 

রযয়াধ কযয়ত য় 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মথাীঘ্র 

ক্রয়পূফ ধক 

রফতযণ। 

ঐ 



না। 

১২ প্রারধকাযভুক্ত 

কভ ধকতধায়দয 

াফ ধক্ষরণক 

ব্ফায়যয জন্য 

গারি ফযাদ্দ 

প্রদান। 

রফরধ সভাতায়ফক মানফান ািা য়ত 

প্রারধকাযভুক্ত কভ ধকতধায়দয াফ ধক্ষরণক 

ব্ফায়যয জন্য গারি ফযাদ্দ প্রদান রনরিত 

কযা য়ে। 

রনধ ধারযত পভ ধ সনই, মানফান ািা 

য়ত রফলয়টি রনরিত কযা য়চছ। 

সফা গ্রীতায়ক মূল্য 

রযয়াধ কযয়ত য় 

না। মানফান ািা 

য়ত রফলয়টি 

রনরিতকযয়ণ 

প্রয়য়াজনীয় ব্য়য়য 

রফর রাফ ািা 

য়ত রযয়াধ কযা 

য়। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

তাৎক্ষরণক 

সফা প্রদান 

কযা য়। 

ঐ 

১৩ গািী সভযাভত  

যক্ষণায়ফক্ষণ 

গারিয মারন্ত্রক ত্রুটি ংরেষ্ট ড্রাইবায কর্তধক 

রররিতবায়ফ জানায়নায য মাচাই করভটিয 

সুারয সভাতায়ফক কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

গারি সভযাভত  যক্ষণায়ফক্ষণ। 

গারিচারয়কয রররিত আয়ফদন। কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মানফান ািা য়ত 

কাম ধায়দ প্রদানপূফ ধক 

রাফ ািা য়ত 

রফর রযয়াধ কযা 

য়। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মথাীঘ্র 

ক্রয়পূফ ধক 

রফতযণ। 

ঐ 

১৪ অরপয়য 

প্রয়য়াজয়ন পুয়রয 

গারি ব্ফায 

অরপয়য কায়জয জন্য কভ ধকতধা য়ত 

রযকুইয়জন পয়ভ ধ আয়ফদয়নয সপ্ররক্ষয়ত পুয়রয 

গারি ব্ফায কযায সুয়মাগ প্রদান। 

রযকুইয়জন পয়ভ ধ কভ ধকতধায 

আয়ফদন। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মানফান ািা য়ত 

সতয়রয রফর দারির 

কয়য রাফ ািা 

য়ত রফর রযয়াধ 

কযা য়। সফা 

গ্রণকাযী ািায়ক 

মূল্য রযয়াধ 

কযয়ত য় না। 

পুয়র গারি 

থাকা ায়য়ক্ষ 

তাৎক্ষরণক 

ফযাদ্দ প্রদান। 

ঐ 

১৫ রফআযরডরফ’য 

দয দিয়য 

কভ ধযত 

কভ ধকতধা/কভ ধচাযী

সদয অরপয় 

কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয়দয রনকট য়ত আয়ফদন 

প্রারিয য কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মানফান ািা য়ত রট ফযাদ্দ/ফারতর কযা 

য়। 

কর্তধক্ষ ফযাফয আয়ফদনত্র। রাফ ািা য়ত 

ভারক সফতনবাতা 

য়ত কতধন। 

কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

মথাীঘ্র আন 

ফযাদ্দ/ফারতরক

যণ। 

ঐ 



মাতায়ায়তয জন্য 

রযফন 

ব্ফস্থানা। 

১৬ যাজস্ব 

ফামজেভূি 

অনুদামনয অথ ম 

ছাড় 

স্থানান্তমযয ভাধ্যমভ ফামজে ফযাদ্দ ি, অথ ম  

ফামজে াখা 

প্রমমাজয নি ০২ য়দন ফভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্ 

উয়যচারক (য়াফ) 

ফপান: ৮১৮০০২৪ 

E-mail: daccts@brdb.gov.bd 

 

১৭ য়জয়এপ/কল্যার্ 

র্য়ফর/ 

য়নযাত্তা 

র্য়ফর/মগাষ্ঠীফী

ভায য়াফ নম্বয 

ফযাদ্দ প্রদান 

আমফদমনয ফপ্রয়েমর্ উয়যচারক (য়াফ) 

ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

য়নধ মায়যর্ পযভ, য়ফআযয়িয়ফ’য 

মিফাইে 

প্রমমাজয নি ০৭ য়দন  

 

ঐ 

১৮ কল্যার্ র্য়ফর 

মর্ মৃত্যযদাফী 

য়যমাধ 

আমফদমনয ফপ্রয়েমর্ ভায়যচারক 

ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

য়নধ মায়যর্ পযভ, য়ফআযয়িয়ফ’য 

মিফাইে 

প্রমমাজয নি ১০ য়দন 
 

ঐ 

১৯ জীফনফীভা মর্ 

মৃত্যযদাফী 

য়যমাধ 

আমফদমনয ফপ্রয়েমর্ ভায়যচারক 

ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

য়নধ মায়যর্ পযভ, য়ফআযয়িয়ফ’য 

মিফাইে 

প্রমমাজয নি ০৫ য়দন 
 

ঐ 

২০ য়যফায য়নযাত্তা 

র্য়ফর মর্ 

অফযজয়নর্ 

সুয়ফধায়দ 

য়যমাধ 

আমফদমনয ফপ্রয়েমর্ ভায়যচারক 

ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

য়নধ মায়যর্ পযভ, য়ফআযয়িয়ফ’য 

মিফাইে 

প্রমমাজয নি ১০ য়দন 

 

ঐ 

২১ দািমদনা নদ য়ফয়বন্ন াখা/উমজরা মর্ দািমদনা য়ফয়বন্ন াখা/উমজরা মর্ প্রাপ্ত প্রমমাজয নি ১০ য়দন 
 

ঐ 

mailto:daccts@brdb.gov.bd


প্রদান একীভূর্ কময দািমদনা  

২২ গৃ য়নভ মার্/ভেয 

াইমকর অয়িভ 

প্রদান 

াধাযর্ য়যচম মা াখা মর্ অনুমভায়দর্ 

অয়প আমদময        

াংয়িষ্ট াখায নয়থ প্রায়প্ত প্রমমাজয নি ০৩ য়দন 
 

ঐ 

২৩ দয দপ্তমযয 

কর াখায 

য়ফয়বন্ন য়ফর মূ 

য়যমাধ 

য়ফয়বন্ন াখায নয়থমর্ াংয়িষ্ট য়ফলমি 

ভায়যচারক ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

াংয়িষ্ট াখায নয়থ প্রায়প্ত প্রমমাজয নি ০৫ য়দন 

 

ঐ 

২৪ উমজরা ম মামি 

য়ফয়বন্ন ঋর্ 

র্য়ফর 

প্রদান/স্যারাযী 

াম মাে প্রদান 

মযজয়ভন য়ফবামগয নয়থমর্ াংয়িষ্ট য়ফলমি 

ভায়যচারক ভমাদমিয অনুমভাদনক্রমভ 

াংয়িষ্ট াখায নয়থ প্রায়প্ত প্রমমাজয নি ০৫ য়দন 

 

ঐ 

২৫ রফআযরডরফ’য 

রফরবন্ন 

অায়যনার 

ইউরনট মথাক্রয়ভ 

দয কাম ধারয়, 

সজরা, উয়জরা 

 প্ররক্ষণ 

প্ররতষ্ঠায়নয 

ফারল ধক  

ংয়ারধত 

ফায়জট প্রণয়ন 

        ’             -           অায়যনার ইউরনটগুয়রায 

ফায়জট চারদা  ফযায়দ্দয 

ভন্বয়য়য রবরত্তয়ত 

প্রয়মাজয  

নয় 

ফারল ধক ফায়জট  

৩১ জুরাইয়য়য 

ভয়ধ্য এফং 

ং   রধত 

ফায়জট  ৩০ 

এরপ্রয়রয ভয়ধ্য  

                      

উরযচারক (অথ ধ  ফায়জট) 

সপান নং- 028180022 

 

২৬ ফযাদ্দকৃত অয়থ ধয 

রকরস্ত রবরত্তক 

অথ ধ ছাি এফং 

        ’             -           ফায়জট ফযায়দ্দয রবরত্তয়ত ঐ          

          

          

ঐ 



রফরবন্ন 

অায়যনার 

ইউরনয়ট সপ্রযণ 

২৭ রফআযরডরফ 

কর্তক 

ফাস্তফায়নাধীন 

রফরবন্ন প্রকয়েয 

অথ ধ ছাি 

        ’             -           ফায়জট ফযাদ্দ  রফবাজন 

অনুমায়ী  

ঐ ঐ ঐ 

২৮ সজ   দিযমূয় 

আফতধক, 

দারফক  

াফ ধতয ভাজ 

উন্নয়ন প্রকয়েয 

রযচারন ব্য়য়য 

অং য়ত 

ফায়জট প্রনয়ণ  

ংরেষ্ট সজ    

সপ্রযণ। 

        ’             -           সজরায প্রস্তাফ  আয়য়য প্রভাণক ঐ ৩০ এরপ্রয়রয 

ভয়ধ্য 

ঐ 

২৯        

            

           

          

           

          

             

        ’             -                                    

                   

ঐ ৩১ 

রডয়ম্বয়যয 

ভয়ধ্য 

ঐ 

৩০ ব্াংক ঋণ 

(পরী, রচংিী 

চাল) প্রস্তাফ 

সানারী ব্াংয়ক 

ইউররএমূয়য চারদায সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদন ায়য়ক্ষ ই-সভইর এফং ডাকয়মায়গ 

ঋণ প্রস্তায়ফয ায়থ ইউররএ’য 

ফারল ধক াধাযণ বায কাম ধরফফযণী, 

এরএরর, রফগত ফছয়যয উদ্বৃত্তত্র, 

ভফায় অরধদিয়যয অনুয়ভাদনত্র 

- - 

সপযয়দৌ ভামুন রমুর 

উরযচারক (ঋণ) 

সপান: ৮১৮০০২৩ 

ddcredit@brdb.gov.bd 



সপ্রযণ ইতযারদ (য়জরা/ উয়জরা দিয) 

৩১ জনফর রনয়য়াগ 

প্রস্তাফ অনুয়ভাদন 

সজরা/উয়জরা দিয়যয আয়ফদয়নয সপ্ররক্ষয়ত 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন ায়য়ক্ষ ডাকয়মায়গ 

সপ্রযণ কযা য়। 

রনয়য়াগ প্রস্তাফ, অরডট প্ররতয়ফদন, 

রনয়য়াগ রফজ্ঞরি, ঋণ কাম ধক্রয়ভয 

তথ্য, তরফর ইতযারদ (য়জরা/ 

উয়জরা দিয)। 

- 

০৬ (ছয়) 

কাম ধরদফ 

সুকুভায চন্দ্র দা 

উরযচারক 

(রফয়ল প্রকে) 

সপান: ৮১৮৯৭৫০। 

ddspproject@brdb.gov.bd 

৩২ অফলুি কভ ধসূরচ 

মুয়য অরডট 

আরত্ত 

রনস্পরত্তকযণ। 

ব্রডীট জফাফ প্রস্তুত পূফ ধক, প্রভাণক  

ডাকয়মায়গ অরডট অরধদিয়য সপ্রযণ কযা য়। 

আরত্ত ংরেষ্ট কাগজত্র  (অফলুি 

প্রকে)। 

 

 

- 

০৬ (ছয়) 

কাম ধরদফ 

ঐ 

৩৩ অফলুি কভ ধসূরচ 

মূয়য সজরা 

দিয়যয (০.১০%) 

অং ফায়জট 

অনুয়ভাদন। 

ফায়জট ফযাদ্দ ংরেষ্ট ছয়ক সজরা দিয়যয 

আয়ফদয়নয  সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ ডাকয়মায়গ/ ই-সভইয়র সপ্রযণ 

কযা য়। 

সজরা দিয়যয চারত ছক।  

- 

 

০৩ (রতন) 

কাম ধরদফ 

ঐ 

৩৪ অফলুি কভ ধসূরচ 

মূয়য 

অফযপ্রাি 

কভ ধচাযীয়দয 

গ্রযাচুইটি  

ররএপ প্রদায়নয 

অনুয়ভাদন প্রদান। 

কভ ধচাযীয়দয আয়ফদন  ংরেষ্ট প্রভাণয়কয 

আয়রায়ক কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ 

ডাকয়মায়গ ফা রফয়ল ফাক ভাযপৎ সপ্রযণ কযা 

য়। 

 গ্রাচুইটি  ররএপ রাফ 

রফফযণী (য়জরা/ উয়জরা দিয)। 

 

- 

    

 

০৫(াঁচ)কাম ধরদ

ফ 

ঐ 

৩৫ ব্াংক ঋণ প্রস্তাফ 

সানারী ব্াংয়ক 

সপ্রযণ। 

ভররা উন্নয়ন অনুরফবাগভূক্ত সজরামূয়য চারদায 

সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনক্রয়ভ ই-সভইর এফং 

ডাকয়মায়গ সপ্রযণ। 

ভউভূক্ত সজরায উরযচারকগণ 

কর্তধক ফযাদ্দকৃত ঋণ চারদা অনুমায়ী 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন 

ভউ এয জন্য প্রয়মাজয 

ব্াংরকং প্ল্যায়ণয 

ভয়ঝাতা স্মাযকররর 

অনুমায়ী সফামূল্য 

রযয়াধয়মাগ্য। 

প্ররত অথ ধফছয়যয 

জুরাই ভায়। 

সভাাঃ আফদুর ভায়রক 

উরযচারক (বাযাঃ) 

ভররা উন্নয়ন অনুরফবাগ 

সপান: ৮১৮০০২৭ 

wdwingbrdb81@gmail.com 

 

৩৬ রনজস্ব তরফর য়ত 

ঋণ রফতযয়ণয প্রস্তাফ 

অনুয়ভাদন 

ভররা উন্নয়ন অনুরফবাগভূক্ত সজরামূয়য চারদায 

সপ্ররক্ষয়ত তরফয়রয উৎ অনুমায়ী কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদনক্রয়ভ ই-সভইর এফং ডাকয়মায়গ। 

ভউভূক্ত সজরায উরযচারকগণ 

কর্তধক ফযাদ্দকৃত ঋণ চারদা অনুমায়ী 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদন 

ভউ এয ঋণ কাম ধক্রভ 

রযচারন নীরতভারা 

অনুমায়ী সফামূল্য 

রযয়াধয়মাগ্য। 

প্ররত অথ ধ ফছয়যয 

জুরাই ভায়। 

ঐ 

mailto:wdwingbrdb81@gmail.com


৩৭ রনজস্ব তরফর 

সথয়ক ঋণ প্রস্তাফ 

অনুয়ভাদন 

ইউররএ’য চারদায সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদন ায়য়ক্ষ ই-সভইয়র 

ঋণ প্রস্তায়ফয ায়থ ফারল ধক াাঃ 

বায কাম ধরফফযণী, এরএরর, 

রফগত ফছয়যয উদ্বৃত্তত্র, ভফায় 

অরধদিয়যযয অনুয়ভাদনত্র, ব্াংক 

তরফয়রয রস্থরতত্র ইতযারদ 

(সজরা/উয়জরা দিয) 

- ৫ রদন 

সপযয়দৌ ভামুন রমুর 

উরযচারক(ঋণ) 

সপান: ৮১৮০০২৩ 

ddcredit@brdb.gov.bd 

৩৮ আফতধক ঋণ 

তরফর ফযাদ্দ 

ইউররএ’য চারদায সপ্ররক্ষয়ত কর্তধয়ক্ষয 

অনুয়ভাদন ায়য়ক্ষ ই-সভইয়র 

ঋণ প্রস্তায়ফয ায়থ ফারল ধক াাঃ 

বায কাম ধরফফযণী, এরএরর, 

রফগত ফছয়যয উদ্বৃত্তত্র, ভফায় 

অরধদিয়যযয অনুয়ভাদনত্র, ব্াংক 

তরফয়রয রস্থরতত্র ইতযারদ 

(সজরা/উয়জরা দিয) 

- - 

ঐ 

৩৯ রফআযরডরফ’য 

অফযপ্রাি 

কভ ধকতধা/কভ ধচাযী

সদয দায়য়দনা 

ংক্রান্ত তথ্য 

প্রদান। 

প্রান রফবাগ য়ত ই-পাইয়রয ভাধ্যয়ভ তথ্য 

সপ্রযয়ণয আয়রায়ক রফয়ল প্রকে ািায 

ংযরক্ষত সযকড ধ অনুমায়ী । 

কভ ধকারীন প্রকে/ কভ ধসূরচ’য  নাভ, 

কভ ধস্থয়রয রফফযণ (প্রান রফবাগ) 

- 
০৩ (রতন) 

কাম ধরদফ 

সুকুভায চন্দ্র দা 

উরযচারক 

(রফয়ল প্রকে) 

সপান: ৮১৮৯৭৫০। 

 -    : ddspproject@brdb.gov 

৪০           

        

                

     

                                   

                             
- ৫     

           

                       

         ০১৭১৮৩৪২৩১৪ 

৪১            

             

        

ঐ           

- ৫     ঐ 

৪২       

            

          

        

                                                

                        

       
- ১০         

             

                    

      ০১৭৩১৯৭৫৮৫৪ 

 -      ddinspect@brdb.gov.bd 

            

            

                                

                             

 

- 

           

         

               

                   

mailto:ddcredit@brdb.gov.bd


              

     

                ০২-৮১৮৯৫০৯ 

 -      

ddtraining@brdb.gov.bd 

৪৩                

             

       

                                 

             

 

- 

 

প্রয়মাজয নয় 

         

          

 

ঐ 

৪৪                

            

       

             

                           

                          য়ত্রয ভাধ্যয়ভ 

                 /য়য়ফাইয়টয ভাধ্যয়ভ 

অফরতকযণ  

 

- 

 

প্রয়মাজয নয় 

          

      ৭    

     

 

ঐ 

৪৫                

          

           

            

           

                                

                                 

য়ত্রয ভাধ্যয়ভ                  / 

য়য়ফাইয়টয ভাধ্যয়ভ অফরতকযণ  

-  

প্রয়মাজয নয় 

৩           

    

         

 

ঐ 

৪৬          

        

       

                                  

                                   

       

- প্রয়মাজয নয়          

          

 

ঐ 

৪৭           

            

      

                                

                             য়ত্রয 

ভাধ্যয়ভ                  /য়য়ফাইয়টয 

ভাধ্যয়ভ অফরতকযণ  

-  

প্রয়মাজয নয় 

 

         ৭ 

          

    

 

ঐ 

৪৮          

             

             

         

             

           

               

      

                                      

                                

- প্রয়মাজয নয়  

         

          

                     

     

      ০১৭৬১৮৮১১৬১ 

      golpoborno123@gm

ail.com 

৪৯ ই-পাইররং অনরাইন ংরেষ্ট পযভ,  - ৩০ রভরনট নাজনীন িানভ 



জাতীয় রযচয় য়ত্রয পয়টাকর,  

০১(এক) কর যরিন ায়াট ধ 

াইজ ছরফ, সপ্রাগ্রারভং ািা 

উরযচারক(য়প্রাগ্রারভং) 

সপানাঃ ০২-৮১৮০০২৫ 

ই-সভইরাঃ 

ddprog@brdb.gov.bd 

৫০ ররডএ 

(কারযগরয 

ায়তা) 

অনরাইন ররডএ ংয়াধন পযভ,  

জাতীয় রযচয় য়ত্রয পয়টাকর,  

০১(এক) কর যরিন ায়াট ধ 

াইজ ছরফ, 

প্রান ািা 

- ৩০ রভরনট ঐ 

৫১ ই-সফরনরপারয 

ডাটায়ফজ 

(কারযগরয 

ায়তা) 

অনরাইন ংরেষ্ট কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয়দয 

 সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রারভং ািা 

- ৩০ রভরনট ঐ 

৫২ এভআইএ 

(কারযগরয 

ায়তা) 

অনরাইন ংরেষ্ট কভ ধকতধা/কভ ধচাযীয়দয 

 সভাফাইর নম্বয, সপ্রাগ্রারভং ািা 

- ৩০ রভরনট ঐ 

৫৩ জাতীয় তথ্য 

ফাতায়ন 

অনরাইন য়য়ফাইয়ট প্রকায়মাগ্য এফং 

কর্তধয়ক্ষয অনুয়ভাদনকৃত কর 

প্রকায রচঠি ত্র, সপ্রাগ্রারভং ািা 

- ৩০ রভরনট ঐ 

৫৪ রপল্ড সপা ধ 

সরায়কটয 

অনরাইন রফরবন্ন দিয়যয চারদা সভাতায়ফক - ০১ র্ন্টা ঐ 

 


