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সটিদজনস্ চার্ ডায (জানুয়াযী-ভাচ ড/ ২০২৩) 

 

১. সবন  সভন                                                                                                                                                                                              

সবন: ভানফ াংগঠন সবসিক উন্নত ল্লী। 

সভন: স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয প্রসক্ষণ, মূরধন সৃজন, আধুসনক প্রমৄসি, সফদ্যভান সুদমাগ  ম্পদদয ভসিত ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ আত্মসনবডযীর ল্লী। 

২. প্রসতশ্রুত বফামূ:  

২.১. নাগসযক বফা: 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ গণ শুনানীয 

আদয়াজন। 

যাসয জনঅফসতকযণ বায ভাধ্যদভ। প্রদয়াজনীয় কাগজত্র সফআযসর্সফ’য 

দয়ফাইদর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

ায়া মাদফ। 

 

সফনামূদল্য। ১ সদন অথফা 

বফায ধযণ 

অনুমায়ী প্রকৃত 

ভয়। 

Avt Mvd&dvi Lvb 

 ভাসযচারক (দের্-১)  

বপান-০২-৪১০১০৩২০ 

ই-বভইর: dg@brdb.gov.bd 

২ তথ্য অসধকায 

আইদনয 

আতায় তথ্য 

প্রদান। 

 

 

 

 

নাগসযক বফা প্রতযাীদদয সনকর্ দত 

যাসয সকাংফা ই-বভইদর এ আদফদনত্র 

প্রাসিয য চাসত তথ্য এফাং অন্য 

াখা/প্রকল্প/কভ ডসূসচ াংসিষ্ট দর াংসিষ্ট 

াখা/প্রকল্প/কভ ডসূসচ দত চাসত তথ্য 

উবয়ই কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

াংেপূফ ডক াদত-াদত, র্াকদমাদগ ফা ই-

বভইদরয ভাধ্যদভ তথ্য প্রদান কযা য়। 

তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯-এ 

উদল্লসখত সনধ ডাসযত আদফদন পযভ 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

এফাং তথ্য কসভদনয দয়ফাইদর্ 

(www.infocom.gov.bd

) এ ায়া মাদফ। 

তথ্য অসধকায আইন, 

২০০৯ অনুমায়ী াতা প্রসত 

২.০০/-(দুই) র্াকা অথফা 

প্রকৃত খযচ-ব্যাাংদকয 

বেজাসয চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা সদদত দফ। 

আদফদন প্রাসিয 

২০ কাম ডসদফদয 

ভদধ্য এফাং ৩য় 

দক্ষয াংসিষ্টতা 

থাকদর ৩০ কাম ড 

সদফদয ভদধ্য। 

বভাোঃ নুরুজ্জাভান, উসযচারক 

(জনাংদমাগ  ভিয় াখা) 

বপান-০২-৫৫০১১৭৩৪ 

ই-

বভইর:ddprc@brdb.gov.bd 

http://www.brdb.gov.bd/
mailto:dg@brdb.gov.bd
তথ্য%20প্রাপ্তি%20সংক্রান্ত%20ফরম.pdf
http://www.brdb.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/
http://www.infocom.gov.bd/


 

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক বফা: 
 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জনফদরয দ 

সৃজন 

সফআযসর্সফ’য নতুন দ সৃজদনয জন্য জনপ্রান 

 অথ ড ভন্ত্রণারদয়য সনধ ডাসযত বচকসরস্ট ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় সফবাদগয ভাধ্যদভ প্রস্তাফ বপ্রযণ। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সনধ ডাসযত বচকসরস্ট 

অনুাদয প্রস্তাফ 

২) অথ ড ভন্ত্রণারদয়য সনধ ডাসযত বচকসরস্ট অনুাদয 

প্রস্তাফ  

৩) অনুদভাসদত াাংগঠসনক কাঠাদভায কস  

৪) ইদতাভদধ্য সৃসজত দদয কর সজ 

৫) জনপ্রান  অথ ড ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইর্ 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজযতা অনুমায়ী 

বভাাম্মদ যসপকুর ইরাভ 

উসযচারক (প্রান) 

বপান: ০২-৪১০১০৩২৮ 

ই-বভইর: 

ddadmn1@brdb.

gov.bd 

২ সনদয়াগ ক) মথামথ কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ সত্রকায়/ 

দয়ফাইদর্ সফজ্ঞসি প্রকা। 

খ) আদফদন প্রাসিয য বমাগ্য প্রাথীদদয সনদয়াগ 

যীক্ষা েণ এফাং উিীণ ড প্রাথীদদয সনদয়াগ 

কসভটি কর্তডক সুাসয।  

গ) মথামথ কর্তডদক্ষয চূড়ান্ত অনুদভাদনক্রদভ 

পুসর  ববসযসপদকন, মুসিদমাদ্ধা নদ 

মাচাই (প্রদমাজয বক্ষদত্র)। 

ঘ) সনদয়াগত্র প্রদান। 

১) সনধ ডাসযত পযদভদর্ আদফদন 

২) কর সক্ষাগত বমাগ্যতায তযাসয়ত 

পদর্াকস 

৩) নাগসযকত্ব নদ 

৪) াদার্ ড াইদজয ছসফ 

 

১ভ বেসণ ৭০০/-, ২য় বেসণ 

৫০০/-, ৩য় বেসণ ৩০০/- 

এফাং ৪থ ড বেসণ ২০০/-র্াকা 

(ফ ডদল সনদয়াগ সফজ্ঞসি 

অনুমায়ী) 

প্রদমাজযতা অনুমায়ী 

৩ বজরা  

উদজরামূদয 

স্থাফয/ অস্থাফয 

ম্পসিয  

যক্ষণাদফক্ষণ 

াংক্রান্ত বফা 

আদফদন প্রাসি াদদক্ষ ভন্ত্রণারদয়য াদথ 

ত্র বমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ সনষ্পসি 

 

 

১) স্থাফয/ অস্থাফয ম্পদদয কাগজত্র  

সফসবন্ন ভদয়য ভন্ত্রণারদয় সদ্ধান্তমূ 

২) সফআযসর্সফ’য দয়ফাইদর্ 

(www.brdb.gov.bd) ায়া 

মাদফ। 

 

সফনামূদল্য ভস্যায গুরুত্ব 

অনুমায়ী তাৎক্ষসণক 

ফা দফ ডাচ্চ ৯০ 

সদদনয ভদধ্য। 

 

সয়দ া বভাাম্মদ 

আসযপ 

উসযচারক (প্রান-২) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৬ 

ইদভইর: 

ddadmn2@brdb.

gov.bd 

৪ গাসড় ক্রয়  

যফযা 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ গাসড় ক্রয়পূফ ডক 

সফসবন্ন বজরা  সফআযসর্সফ’য সযফন পুদর 

যফযাকযণ 

 

সফসবন্ন বজরা দত কর্তডক্ষ ফযাফয বপ্রসযত 

চাসদা ত্র 

সফনামূদল্য দফ ডাচ্চ ৯০ সদদনয 

ভদধ্য। 

www.brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ ব্যয় সফফযণী 

ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ 

বজরা, উদজরা  প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান দত 

সত্র-ভাসক, লাণ্মাসলক, নয়-ভাসক  ফাসল ডক 

ব্যয় সফফযণী াংে, মাচাই-ফাছাইপূফ ডক 

একীভুতকযণ কদয প্রাসনক ভন্ত্রণারদয়য 

ভাধ্যদভ অথ ড  ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ। 

 

াংসিষ্ট বজরা, উদজরা  প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান সফনামূদল্য অথ ডফছদযয ৩ ভা, 

৬ ভা,  ৯ ভা  

১২ ভা বল 

য়ায ৩০ সদদনয 

ভদধ্য 

মুাম্মদ ভাবুফ আরভ 

উসযচারক (অথ ড  

ফাদজর্) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৭ 

ই বভইর: 

ddbudget@brdb.

gov.bd 

৬ অবযন্তযীণ 

সনযীক্ষা 

ম্পাদন 

বজরা  উদজরা দিয মূ এফাং প্রসক্ষণ 

প্রসতষ্ঠানমূদয অবযন্তযীন সনযীক্ষাসূসচ 

প্রণয়ন, সনযীক্ষা ম্পাদন, প্রসতদফদন প্রকা 

 াংসিষ্ট দিদয সনযীক্ষা প্রসতদফদন বপ্রযণ। 

বজরা  উদজরা দিদযয সাদফয ফসমূ 

বমভন াধাযণ খসতয়ান, জভা-খযচ ফস, 

াফসসর্য়াসয বরজায, পূদফ ডয সনযীক্ষা 

প্রসতদফদন, সাফ সফফযণী  ব্যাাংক সফফযণী। 

সফনামূদল্য ১৫ সদন 

মুাম্মদ বুযান উসিন 

উসযচারক, সনযীক্ষা 

াখা 

বভাফাইর: ০২-

৪১০১০৩৩১ 

ই বভইর: 

ddaudit@brdb.go

v.bd 

৭ অবযন্তযীণ 

সনযীক্ষা 

আসি 

সনষ্পসি 

অবযন্তযীণ সনযীক্ষা প্রসতদফদদন উত্থাসত 

সনযীক্ষা আসিয বপ্রসক্ষদত বজরা  উদজরা 

দিয বথদক প্রাি সফএ জফাফ  মথামথ 

প্রভাণদকয সবসিদত আসি সনষ্পসি কযা। 

বজরা, উদজরা  দয দিদযয সনযীক্ষা 

াখায় াংযসক্ষত সনযীক্ষা প্রসতদফদন এফাং 

মথামথ প্রভাণক সফএ জফাফ। 

সফনামূদল্য ০৫ সদন 

৮ স্থানীয় 

যকায  

ল্লী উন্নয়ন 

অসর্র্ 

অসধদিদযয 

সনযীক্ষা 

আসি 

সনষ্পসি 

এসজ সনযীক্ষা প্রসতদফদদন উত্থাসত সনযীক্ষা 

আসিয বপ্রসক্ষদত বজরা, উদজরা  দয 

দিদযয  সাফ াখা বথদক প্রাি সফএ জফাফ 

মাচাই-ফাছাই পূফ ডক স্থানীয় যকায  ল্লী 

উন্নয়ন অসর্র্ অসধদিদয একীভুত সফএ 

জফাফ বপ্রযণ কযা য়। প্রদয়াজদন সনযীক্ষা 

আসি সনষ্পসিয রদক্ষয সি-ক্ষীয়  সত্র-

ক্ষীয় বায আদয়াজন কযা য়। 

- - ০৭ সদন 

৯ এএভই 

ঋণ 

কাম ডক্রভ 

ভসনর্সযাং 

াংক্রান্ত 

ায়তা 

অনরাইন পর্য়যায/ বর্সরদপাদনয 

ভাধ্যদভ। 

সফআযসর্সফ এএভই অনরাইন পর্য়যায 

(brdbsme.com) 

সফনামূদল্য ০৩ (সতন) 

কাম ডসদফ 

আক্কাছ আরী 

উসযচারক (সফদল প্রকল্প) 

বপানোঃ ০২-৫৫০১১৭৫০ 

ই বভইর: 

ddspproject@brdb

.gov.bd 

http://brdbsme.com/


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০ প্রসক্ষণ 

প্রসতষ্ঠাদনয জন্য 

প্রসক্ষণাথী 

ভদনানয়ন 

১) প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠাদনয প্রসক্ষণাথী চাসদা  

২) অবযন্তযীণ বায় আদরাচনা  সদ্ধান্ত 

৩) প্রসক্ষণাথী ভদনানয়ন 

 

প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান বথদক চাসত 

কাগজত্রাসদ। 

সফনামূদল্য প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান 

কর্তডক সনধ ডাসযত 

ভয়  

বভাাম্মদ ভসদুয যভান 

বভাল্লা 

উসযচারক (প্রসক্ষণ) 

বপান: ০২-৪১০১০৩৩৬ 

ইদভইর: 

ddtraining@brdb.go

v.bd 

১১ সফদদ 

প্রসক্ষদণয জন্য 

যকাযী আদদ 

(সজ) জাযী 

ভন্ত্রণারয় কর্তডক প্রসক্ষদণ চুড়ান্ত ভদনানয়দনয 

য সজ জাযী এফাং র্াক/ যাসয/ ইদভইর/ 

দয়ফাইদর্য ভাধ্যদভ অফসতকযণ। 

ঐ  সফনামূদল্য প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান 

কর্তডক সনধ ডাসযত 

ভয় 

১২ সফআযসর্সফ’য 

সুপরদবাগীদদয 

প্রসক্ষণ 

সফআযসর্সফ’য উদজরা দিদযয ভাধ্যদভ 

সুপরদবাগী সনফ ডাচন এফাং বজরা দিদযয 

অনুদভাদন েণ কদয প্রসক্ষণ প্রদান। 

াংসিষ্ট উদজরা  প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান সফনামূদল্য ফছয ব্যাী প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান/ াংসিষ্ট 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন 

কভ ডকতডা 

১৩ ইন-াউজ 

প্রসক্ষণ 

দয দিয  বজরা দিদযয ভাধ্যদভ কভ ডযত 

কভ ডকতডা-কভ ডচাযীদদয ইন-াউজ প্রসক্ষণ। 

দয দিয  াংসিষ্ট বজরা দিয সফনামূদল্য ফছয ব্যাী প্রসক্ষণ সফবাগ/ াংসিষ্ট 

বজরায উসযচারক 

১৪ সফআযসর্সফ’য 

অবযন্তযীণ 

প্রসক্ষণ 

শুদ্ধাচায  এসএ সফলয়সবসিক প্রসক্ষণ 

প্রদান 

দয দিয  াংসিষ্ট বজরা দিয সফনামূদল্য াংসিষ্ট দিয কর্তডক 

সনধ ডাসযত ভয় 

প্রসক্ষণ সফবাগ/ াংসিষ্ট 

বজরায উসযচারক 

১৫ কভ ডারা, 

বসভনায 

আদয়াজন 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভদনানয়ন 

প্রদানপূফ ডক অাংেদণয অনুদযাধত্র জাযী। 

 

অাংেদণয অনুদযাধত্র, প্রসক্ষণ সফবাগ সফনামূদল্য সনধ ডাসযত ভদয়য 

ভদধ্য 

বভাোঃ নুরুজ্জাভান, উসযচারক 

(জনাংদমাগ  ভিয় াখা) 

বপান-০২-৫৫০১১৭৩৪ 

ই-

বভইর:ddprc@brdb.g

ov.bd 

১৬ ইউসসএ’য 

অফযপ্রাি 

কভ ডচাযীদদয 

েযাচুইটি প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

ইউসসএয অফযপ্রাি কভ ডচাযীয োচুযইটি 

আদফদন উদজরা  বজরায সুাসযদয 

বপ্রসক্ষদত কর্তডদক্ষয অনুদভাদন ত্র 

র্াকদমাদগ বপ্রযণ  

 

ইউসসএ কভ ডচাযীয অফযজসনত ছাড়ত্র, 

োচুইটি তসফদরয ফছযসবসিক সাফ, 

খাতয়াযী দায়মুি তসফদরয সাফ, 

োচুইটি তসফর াংক্রান্ত ব্যাাংক সফফযণী, 

ইউসসএ’য ফ ডদল অথ ডফছদযয সস্থসতত্র,  

কভ ডচাযীয দায়-বদনা ম্পসকডত প্রতযয়ন ত্র, 

দাসয়ত্ব স্তান্তদযয ছায়াসরস, ফাসল ডক/ সফদল 

াধাযণ বায কাম ডসফফযণী। 

সফনামূদল্য ৭ সদন বভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্ 

উসযচারক (ভফায়) 

বপান: ০২-৪১০১০৩৩৫ 

ই বভইর: 

ddcoop@brdb.gov

.bd 



 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং 

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭ সফআযসর্সফভুি 

ইউসসএ এয 

অসবদমাগ 

সনষ্পসি 

উদজরায আদফদদনয বপ্রসক্ষদত কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা েণ। 

প্রভানক অসবদমাগ াংসিষ্ট কাগজত্র সফনামূদল্য ১০-১৫ সদন বভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্ 

উসযচারক (ভফায়) 

বপান: ০২-৪১০১০৩৩৫ 

ই বভইর: 

ddcoop@brdb.gov.

bd 

১৮ সফআযসর্সফভুি 

ইউসসএমূদয 

জনফর সনদয়াগ 

প্রস্তাফ অনুদভাদন 

উদজরা দত বপ্রসযত প্রস্তাফ এফাং 

প্রদয়াজনীয় তথ্যাসদ মাচাই-ফাছাই কদয 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ সনদয়াদগয 

ছাড়ত্র/ অনুভসত প্রদান কযা য়। 

ইউসসএ’য াাংগঠসনক, পু ুঁসজ গঠন, আয়-

ব্যদয়য তথ্য, ফ ডদল ভাি ৩ ফছদযয ঋণ 

াংক্রান্ত তথ্য, ফ ডদল অথ ডফছদযয সফদ্যভান 

জনফদরয বফতন-বাতায তথ্য, প্রস্তাসফত 

জনফদরয জন্য ম্ভাব্য ব্যয়, ফ ডদল 

অথ ডফছদয কভ ডচাযীদদয বফতন-বাতা খাদত 

আয়  ব্যদয়য সাফ। 

সফনামূদল্য ১০-১৫ সদন বভাাম্মদ ীদ উল্যাহ্ 

উসযচারক (ভফায়) 

বপান: ০২- ৪১০১০৩৩৫ 

ই বভইর: 

ddcoop@brdb.gov

.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২.৩) অবযন্তযীণ বফা 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ চাকুসয স্থায়ীকযণ সফআযসর্সফ’য কভ ডচাযী চাকসয 

প্রসফধানভারা অনুমায়ী উমৄি কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাসয কযা য়। 

১) সক্ষানসফ কাদরয এসআয 

২) দন্তালজনক পুসর ববসযসপদকন 

প্রসতদফদন 

৩) মুসিদমাদ্ধা নদ মাচাইকযণ (প্রদমাজয 

বক্ষদত্র) 

৪) সক্ষাগত নদ মাচাইকযণ 

সফনামূদল্য সফআযসর্সফ চাকুযী 

প্রসফধানভারা অনুমায়ী 

বভাাম্মদ যসপকুর 

ইরাভ 

উসযচারক (প্রান) 

বপান: ০২-৪১০১০৩২৮ 

ই-বভইর: 

ddadmn1@brdb.

gov.bd 

 
২ দদান্নসত  

 

প্রসফধানভারা অনুমায়ী দদান্নসত কসভটিয 

সুাসযদয বপ্রসক্ষদত উমৄি কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাসয কযা য়। 

১) ারনাগাদ ফাসল ডক বগানীয় প্রসতদফদন 

(এসআয) এফাং দন্তালজনক চাকুযীয বযকর্ ড 

সফনামূদল্য সফআযসর্সফ চাকুযী 

প্রসফধানভারা অনুমায়ী 

৩ োসন্ত  সফদনাদন 

ছুটি 

 

আদফদন প্রাসিয য মথামথ কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ োসন্ত  সফদনাদন ছুটিয 

আদদ জাসয কযা য়। 

১) আদফদনত্র 

২) াসব ড বযকর্ ড/ াসব ড বুক এয ারনাগাদ 

ছুটিয সাদফয তযাসয়ত পদর্াকস 

সফনামূদল্য ৭ সদন 

৪ অসজডত ছুটি 

 

 

আদফদন প্রাসিয য ছুটিয প্রাপ্যতা 

াদদক্ষ মথামথ কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাসয কযা য়। 

১) আদফদনত্র 

২) বম কাযদন ছুটি প্রদয়াজন ব সফলদয় প্রভাণক 

৩) াসব ড বযকর্ ড/ াসব ড বুক এয ারনাগাদ 

ছুটিয সাদফয তযাসয়ত পদর্াকস। 

 

সফনামূদল্য ৭ সদন 

৫ ফসোঃ ফাাংরাদদ 

ছুটি 

 

আদফদন প্রাসিয য ১ভ বেসণয 

কভ ডকতডাগদণয বক্ষদত্র সচফ, প্রাসনক 

ভন্ত্রণারয় এফাং ২য় বেসণ অন্যান্য 

কভ ডচাযীদদয বক্ষদত্র ভাসযচারক, 

সফআযসর্সফ এয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি 

ভঞ্জুদযয আদদ জাসয কযা য়। 

 

১) আদফদনত্র 

২) বম কাযদন ছুটি প্রদয়াজন ব সফলদয় 

প্রভাণক। 

 

সফনামূদল্য ৭ সদন 

police_verifcation_form.pdf
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
এসিআর%20ফরম.pdf
এসিআর%20ফরম.pdf


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬ বনন সনষ্পসি:     বভাাম্মদ যসপকুর 

ইরাভ 

উসযচারক (প্রান) 

বপান: ০২- ৪১০১০৩২৮ 

ই-বভইর: 

ddadmn1@brdb.

gov.bd 

 

৬(ক) প্রজ্ঞান 

জাসয 

 

ক) াংসিষ্ট কভ ডচাযীয আদফদদনয 

বপ্রসক্ষদত াসব ড বযকর্ ড, এএস নদ 

 ছুটিয সাফ বনন কসভটি কর্তডক 

মাচাই-ফাছাই বদল কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ প্রজ্ঞান জাযী কযা য়। 

ক) মথামথ কর্তডদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন, 

এনআইসর্ তযাসয়ত কস, াসব ড বযকর্ ড/বুক, 

এএস এয নদ, ছুটিয সাফ 

খ) সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

সফনামূদল্য ১৫ সদন 

 

 

৬(খ) ছুটি 

নগদায়ন 

 

 

ক) প্রজ্ঞান আদফদন প্রাসিয য 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ছুটি নগদায়ন 

অথ ড প্রদান কযা য়। 

ক) আদফদন, এরসস, প্রজ্ঞান  

 

 

সফনামূদল্য ১৫ সদন 

 

৬(গ) বনন 

বকই সনষ্পসি 

ক) দায়-বদনায নদ, সনযীক্ষা াখায 

অনাসি, এরসস, সফআযসর্সফ’য 

সনধ ডাসযত বনন পভ ড প্রাসিয য বনন 

কসভটিয বায় মাচাই-ফাছাই  

কর্তডদক্ষয অনুদভাদক্রদভ বনন বক 

সনষ্পসি কযা য়। 

ক) দায়দদনায নদ, এরসস, পূযণকৃত 

বনন পভ ড 

 

সফনামূদল্য ১৫ সদন 

 

 

৭ দয দিদযয 

কর াখায 

সফরমূ 

সযদাধ 

সফসবন্ন াখায নসথদত াংসিষ্ট সফলদয় 

ভাসযচারদকয অনুদভাদনক্রদভ সফর 

সযদাধ কযা য়। 

কর্তডদক্ষয অনুদভাসদত সফর  নসথ প্রদমাজয নয় ৩ সদন বভাোঃ তাজ-উর 

ইরাভ 

উসযচারক 

(সাফ) 

বপান: ০২-

৪১০১০৩৩০ 

ই-বভইর: 

ddaccts@brdb.

gov.bd 

 

mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
www.brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮ গৃ সনভ ডাণ ঋণ 

প্রদান 

কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীয আদফদদনয বপ্রসক্ষদত 

াংদাসধত গৃসনভ ডাণ ঋণ নীসতভারা 

২০২২ অনুমায়ী াংসিষ্ট কসভটিয বায 

সদ্ধান্ত  কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুযীত্র প্রদান। 

১) সনধ ডাসযত পদভ ড আদফদন  

২) মাচাই-ফাছাই কসভটিয সুাসয 

৩) সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ৩০ সদন  ক) বভাাম্মদ যসপকুর 

ইরাভ 

উসযচারক (প্রান) 

বপান: ০২- ৪১০১০৩২৮ 

ই-বভইর: 

ddadmn1@brdb.

gov.bd 

খ) বভাোঃ তাজ-উর ইরাভ 

উসযচারক (সাফ) 

বপান: ০২-৪১০১০৩৩০ 

ই-বভইর: 

ddaccts@brdb.

gov.bd 

গ) মুাম্মদ ভাবুফ আরভ 

উসযচারক (অথ ড  

ফাদজর্) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৭ 

ই-বভইর- 

ddbudget@brd

b.gov 

৯ যাজস্ব ফাদজর্ভূি 

বজরা  উদজরায় 

অনুদাদনয অথ ড ছাড় 

সত্রভাসক সবসিদত বজরা দিদযয ব্যাাংক 

সাদফ স্থানান্তয কযা য়। 

দয দিয দত ফাদজর্ ফযাি ত্র 

 

প্রদমাজয নয় ৩ সদন বভাোঃ তাজ-উর ইরাভ 

উসযচারক (সাফ) 

বপান: ০২- 

৪১০১০৩৩০ 

ই-বভইর: 

ddaccts@brd

b.gov.bd 

১০ সজসএপ/ 

কল্যাণ তসফর/ 

সনযািা 

তসফর/ বগাষ্ঠী 

ফীভা এয সাফ 

নম্বয ফযাি 

 

আদফদন প্রাসিয য ফাছাই কসভটিয 

বায় উস্থান কযা য়। কসভটিয বায় 

মাচাই-ফাছাই  অনুদভাদদনয য সাফ 

নম্বয প্রদান কযা য়। 

সনধ ডাসযত পযভ। 

 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ৭ সদন 

www.brdb.gov.bd
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn1@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
GPF%20form.pdf
www.brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ কল্যাণ তসফর 

দত মৃতুযদাফী 

সযদাধ 

সনধ ডাসযত পযদভ আদফদন প্রাসিয য 

কসভটিয বায় মাচাই-ফাছাইপূফ ডক 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ দাফী সযদাধ 

কযা য়। 

সনধ ডাসযত পযভ। 

 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ১০ সদন  

 

 

বভাোঃ তাজ-উর ইরাভ 

উসযচারক (সাফ) 

বপান: ০২- 

৪১০১০৩৩০ 

ই-বভইর: 

ddaccts@brdb.

gov.bd 

১২ বগাষ্ঠী ফীভা দাফী 

সযদাধ 

মৃতুযনদ সনধ ডাসযত পযদভ আদফদন 

প্রাসিয য জীফন ফীভা কর্তডদক্ষয সনকর্ 

সুাসয দাফী সযদাদধয অনুদযাধ 

জানাদনা য়। জীফন ফীভা কর্তডক্ষ 

মাচাই-ফছাইপূফ ডক প্রাপ্য অথ ড 

সফআযসর্সফ’বত বপ্রযণ কযা য়। 

ভাসযচারদকয অনুদভাদদনয য উি 

অথ ড সযদাধ কযা য়। 

সনধ ডাসযত পযভ, এনআইসর্ এয তযাসয়ত 

পদর্াকস 

 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ০৫ সদন 

১৩ সযফায সনযািা 

তসফর দত 

অফযজসনত 

সুসফধাসদ সযদাধ 

সনধ ডাসযত পযদভ আদফদন প্রাসিয য 

কসভটিয বায় মাচাই-ফাছাইপূফ ডক 

কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ দাফী সযদাধ 

কযা য়। 

সনধ ডাসযত পযভ। 

 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ১০ সদন 

১৪ দায়-বদনা নদ 

প্রদান 

সফসবন্ন াখা/ বজরা/ উদজরা দত দায়-

বদনা াংক্রান্ত তথ্য একীভূত কদয মথামথ 

কর্তডদক্ষয সনকর্ বপ্রযণ। 

দয দিদযয সফসবন্ন াখা/ বজরা/ উদজরা 

দত বপ্রসযত দায়-বদনা তথ্য প্রভানক  

প্রদমাজয নয় ১০ সদন 

১৫ প্রাসধকাযভুি 

কভ ডকতডাদদয 

াফ ডক্ষসণক 

ব্যফাদযয জন্য 

গাসড় ফযাি 

প্রদান 

সফসধ বভাতাদফক মানফান াখা দত 

প্রাসধকাযভুি কভ ডকতডাদদয াফ ডক্ষসণক 

ব্যফাদযয জন্য গাসড় ফযাি প্রদান 

সনসিত কযা য়। 

প্রদমাজয নয় সফসধ বভাতাদফক ০৩ সদন সয়দ া বভাাম্মদ 

আসযপ আদাক 

উসযচারক(প্রা-২) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৬ 

ই-বভইর: 

ddadmn2@br

db.gov.bd 

www.brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
mailto:daccts@brdb.gov.bd
www.brdb.gov.bd
পরিবার%20নিরাপত্তা%20তহবিল-%20ফরম.pdf
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ ভর্য াইদকর 

ঋণ/ অসেভ 

প্রদান 

কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীয আদফদদনয বপ্রসক্ষদত 

কসভটিয বায সদ্ধান্ত  কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  বভার্য াইদকর ঋণ 

ভঞ্জুযী প্রদান। 

১) সনধ ডাসযত পদভ ড আদফদন  

২) আদফদনকাযী  নসভনীয ছসফ এফাং জাতীয় 

সযচয়দত্রয পদর্াকস 

৩) সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ৩০ সদন সয়দ া বভাাম্মদ 

আসযপ আদাক 

উসযচারক(প্রা-২) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৬ 

ই-বভইর: 

ddadmn2@br

db.gov.bd 

১৭ ল্লী বফন  

ল্লী কানন 

যক্ষনাদফক্ষণ 

চাসদা প্রাসিয য কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ প্রদয়াজনীয় বভযাভদতয 

ব্যফস্থা েণ কযা য়। 

ল্লী কানন আফাসক কভদেদে  

ফফাকাযীদদয সনকর্ দত আদফদন 

প্রাসিয য কর্তডদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

বভযাভদতয ব্যফস্থা েণ কযা য়। 

ইউ বনার্ ফা ত্র প্রদাদনয ভাধ্যদভ প্রান-২ 

াখায় চাসদা প্রদান 

সফনামূদল্য কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ 

মথাীঘ্র ক্রয়পূফ ডক 

সফতযণ 

ক) বভাোঃ যাদদুর আরভ 

মৄগ্মসযচারক (সনভ ডাণ) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭২৯ 

ইদভইর: 

jdconst@brdb.

gov.bd 

খ) সয়দ া বভাাম্মদ 

আসযপ আদাক 

উসযচারক (প্রান-২) 

বপান: ০২-৫৫০১১৭৩৬ 

ইদভইর: 

ddadmn2@brd

b.gov.bd 

১৮ সফআযসর্সফ 

কর্তডক 

ফাস্তফায়নাধীন 

সফসবন্ন 

প্রকল্পমূদয 

ফযািকৃত অদথ ডয 

সকসস্ত বজরা  

উদজরা দিদযয 

অনুকূদর 

ছাড়কযণ 

 

সফআযসর্সফ কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন সফসবন্ন 

প্রকল্পমূদয অনুদান প্রাসিয য  

সত্রভাসক সবসিদত বজরা  উদজরা 

দিদয অথ ডছাড়কযণ। 

অনুদভাসদত ফাদজর্ ফযাি  সফবাজন ত্র  

াংসিষ্ট প্রকল্প কাম ডারয় 

প্রদমাজয নয় ৭ সদন াংসিষ্ট প্রকল্প 

সযচারক 

www.brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd
mailto:jdconst@brdb.gov.bd
mailto:jdconst@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd
mailto:ddadmn2@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ ১) বৃক্ষদযান 

২) গফাসদ শু  

াঁ-মুযগীয 

টিকাদান 

৩) উন্নত চুল্লী 

স্থান 

৪) ভৎ 

চাল 

৫)স্বাস্থযম্মত 

ায়খানা স্থান 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডা, উদজরা 

কৃসল, ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ কভ ডকতডায 

াদথ ভিয় কদয সভসত/ দদরয 

দস্যদদয আয় উৎাসয কভ ডকাদেয উয 

প্রসক্ষণ প্রদান কযা য় এফাং বফা 

প্রাসিদত দমাসগতা কযা য়। 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন কভ ডকতডায কাম ডারয় সফনামূদল্য ০৭ সদন     বসরনা বফগভ 

উসযচারক 

(ম্প্রাযণ) 

বপান: ০২-

৫৫০১১৭৫১ 

ই-বভইর: 

ddextension

@brdb.gov.bd 

২০ সফআযসর্সফ’য 

সফসবন্ন 

অাদযনার 

ইউসনর্ মথাক্রদভ 

দয কাম ডারয়, 

বজরা, উদজরা 

 প্রসক্ষণ 

প্রসতষ্ঠাদনয 

ফাসল ডক ফাদজর্   

াংদাসধত 

ফাদজর্ প্রণয়ন 

 

ত্র সদদয় াংসিষ্ট বজরা, উদজরা  

প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠান বথদক প্রাক্করন আনয়ন 

এফাং প্রাক্করন  ফাদজর্ প্রাসিয ভিয় 

বযদখ ফাদজর্ ফযাি প্রদান। 

ফাদজর্ ফযাি ত্র 

 

সফআযসর্সফ’য দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ফাসল ডক ফাদজর্  ৩১ 

জুরাইদয়য ভদধ্য 

এফাং াংদাসধত 

ফাদজর্  ৩০ 

এসপ্রদরয ভদধ্য 

মুাম্মদ ভাবুফ 

আরভ 

উসযচারক (অথ ড  

ফাদজর্) 

বপান: ০২-

৫৫০১১৭৩৭ 

ই-বভইর- 

ddbudget@brd

b.gov.bd 

 

 

 

 ২১ ফযািকৃত অথ ড 

সকসস্ত সবসিক 

ছাড় এফাং সফসবন্ন 

অাদযনার 

ইউসনদর্ বপ্রযণ। 

ভন্ত্রণারয় বথদক সত্রভাসক সবসিদত সকসস্ত 

প্রাসিয য ফাদজর্ ফযাদিয আদরাদক 

সফসবন্ন অাদযনার ইউসনদর্য ব্যাাংক 

সাদফ মথাক্রদভ দয কাম ডারয়, বজরা, 

উদজরা  প্রসক্ষণ প্রসতষ্ঠাদন অথ ড 

বপ্রযণ। 

 

অথ ড ছাদড়য ত্র প্রদমাজয নয় ৭ সদদনয ভদধ্য 

www.brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২২ বজরা দিযমূদ 

আফতডক, 

দাসফক  

াফ ডতয ভাজ 

উন্নয়ন প্রকদল্পয 

সযচারন ব্যদয়য 

অাং দত 

ফাদজর্ প্রনয়ণ  

াংসিষ্ট বজরায় 

বপ্রযণ। 

বজরা দিয দত আফতডক, দাসফক  

াফ ডতয ভাজ উন্নয়ন প্রকদল্পয সযচারন 

ব্যদয়য অাং দত ব্যদয়য সনসভি ফাদজর্ 

প্রাসিয য মাচাই- ফাছাই াদদক্ষ 

কর্তডদক্ষয সদ্ধান্ত অনুমায়ী অনুদভাদন 

বদয়া য়। 

বজরায প্রস্তাফ  আদয়য প্রভাণক 

 

দয কাম ডারদয়য ফাদজর্ াখা  

প্রদমাজয নয়  ৭ সদন মুাম্মদ ভাবুফ 

আরভ 

উসযচারক (অথ ড  

ফাদজর্) 

বপান: ০২-

৫৫০১১৭৩৭ 

ই-বভইর- 

ddbudget@brd

b.gov.bd 

 

 

 

 
২৩ উদজরা 

প্রসক্ষণ ইউসনর্ 

(ইউটিইউ) এয 

সনজস্ব আদয়য 

ফাদজর্ প্রণয়ন 

এফাং াংসিষ্ট 

ইউসনদর্ বপ্রযণ। 

তসফদরয সস্থসত অনুমায়ী াংসিষ্ট 

উদজরা দত বজরা দিদযয ভাধ্যদভ 

ফাদজর্ প্রধান কাম ডারদয়য ফাদজর্ াখায় 

বপ্রযণ এফাং মাচাই ফাছাইয়াদন্ত কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদন প্রদান কযা য়। 

১) উদজরা  বজরায বপ্রসযত প্রস্তাফ  

২) তসফর সস্থসতয প্রভানক  

 

 

প্রদমাজয নয় ৭ সদন 

২৪ দযদিদযয 

সফসবন্ন সফবাগ/ 

াখায চাসদা 

বভাতাদফক 

বাস্টায, নদ, 

ব্যানায, প্রচ্ছদ 

ইতযাসদয 

সর্জাইন সতযী। 

চাসদায বপ্রসক্ষদত সচত্র সল্পীয ভাধ্যদভ 

সর্জাইন প্রস্তুত কদয াংসিষ্টদদয যাসয 

যফযা। 

 

 

 

 

 

 

 

- সফনামূদল্য 

 

সনধ ডাসযত ভদয়য 

ভদধ্য 

   পাযানা ই জাান, 

আটি ডস্ট 

     বপান: 

০১৭৬১৮৮১১৬১ 

ই-বভইর: 

golpoborno1

23 

@gmail.com 



 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৫ আফতডক (কৃসল) 

ঋণ সফতযণ 

প্রাথসভক ভফায় সভসতয চাসদা 

অনুমায়ী উদজরা ঋণ কসভটিয 

সুাসযদয বপ্রসক্ষদত বজরা দিদযয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ প্রাথসভক সভসতয 

দস্যদদয ঋণ সফতযণ। 

আফতডক (কৃসল) ঋণ নীসতভারা অনুমায়ী 

কাগজ-ত্রাসদ 

 

উদজরা দিয 

সফনামূদল্য প্রদমাজযতা অনুমায়ী বপযদদৌ ভামুন 

সমুর 

উসযচারক (ঋণ) 

বপান: ০২-

৪১০১০৩৪০ 

ই-বভইর: 

ddcredit@b

rdb.gov.bd 

২৬ ইউসসএসরোঃ 

এয সনজস্ব 

তসফর ঋণ 

সফতযণ 

প্রাথসভক ভফায় সভসতয চাসদা 

অনুমায়ী ইউসসএসরোঃ এয ব্যফস্থানা 

কসভটি  উদজরা ঋণ কসভটিয 

সুাসযদয বপ্রসক্ষদত বজরা দিদযয 

অনুদভাদদনয ভাধ্যদভ প্রাথসভক সভসতয 

দস্যদদয ঋণ সফতযণ। 

ইউসসএসরোঃ এয সনজস্ব তসফর ঋণ 

নীসতভারা অনুমায়ী কাগজ-ত্রাসদ 

 

উদজরা দিয 

সফনামূদল্য প্রদমাজযতা অনুমায়ী 

২৭ 

 

ব্যাাংক ঋণ 

ফযাি  সফতযণ 

ইউসসএমূদয চাসদা অনুমায়ী বজরা 

দিদযয সুাসযদয বপ্রসক্ষদত সফআযসর্সফ 

দয দিদযয ভাধ্যদভ  বানারী ব্যাাংদক 

ফযাি প্রস্তাফ বপ্রযণ, ব্যাাংক কর্তডক াংসিষ্ট 

ইউসসএ বত  ঋণ ফযাি প্রদান, ব্যাাংসকাং 

োন ১৯৮৩ অনুমায়ী ইউসসএ  

বানারী ব্যাাংক াংসিষ্ট াখায ঋণ চুসি 

ম্পাদন, প্রাথসভক ভফায় সভসতয 

ভাধ্যদভ দস্যদদয ঋণ সফতযণ 

ব্যাাংসকাং োন ১৯৮৩ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্রাসদ 

সফনামূদল্য প্রদমাজযতা অনুমায়ী 

২৮ সফআযসর্সফ’য 

অফযপ্রাি 

কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযীদদয 

দায়দদনা াংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান। 

 

 

 

১) প্রান সফবাগ দত ই-পাইদরয 

ভাধ্যদভ তথ্য বপ্রযদণয আদরাদক 

দায়দদনায তথ্য মাচাইয়াদন্ত সফদল 

প্রকল্প াখায াংযসক্ষত বযকর্ ড অনুমায়ী 

তথ্য বপ্রযণ  ভতাভত উস্থান 

খ) াধাযণ সনয়দভ অফযপ্রািদদয 

দায়-বদনা সনষ্পসি কযা য়। 

 

কভ ডকারীন প্রকল্প/ কভ ডসূসচ’য  নাভ, কভ ডস্থদরয 

সফফযণ (প্রান সফবাগ) 

সফনামূদল্য ০৩ (সতন) 

কাম ডসদফ 

মুাম্মদ বুযান 

উসিন 

উসযচারক, সনযীক্ষা 

াখা 

বভাফাইর: ০২-

৪১০১০৩৩১ 

ই বভইর: 

ddaudit@brd

b.gov.bd 

mailto:ddaudit@brdb.gov.bd
mailto:ddaudit@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৯ বানারী ব্যাাংক 

দত ভসরা 

সুপরদবাগীদদয 

ঋণ প্রাসিদত 

ায়তা 

ভসরা উন্নয়ন অনুসফবাগভূি 

উদজরামূদয চাসদা অনুমায়ী বজরা 

দিদযয সুাসযদয বপ্রসক্ষদত সফআযসর্সফ 

দয দিদযয ভাধ্যদভ  বানারী ব্যাাংদক 

ফযাি প্রস্তাফ বপ্রযণ, ব্যাাংক কর্তডক াংসিষ্ট 

ইউসসএ’বত  ঋণ ফযাি প্রদান, 

ব্যাাংসকাং োন অনুমায়ী ইউসসএ  

বানারী ব্যাাংক াখায ঋণ চুসি 

ম্পাদন, প্রাথসভক ভফায় সভসতয 

ভাধ্যদভ দস্যদদয ঋণ সফতযণ। 

 

ঋণ প্রস্তাদফয াদথ ইউসসএ’য ফাসল ডক 

াধাযণ বায কাম ডসফফযণী, ব্যফস্থানা 

কসভটিয কাম ডসফফযণী,  এসএরস, সফগত 

ফছদযয উিৃিত্র এফাং ব্যাাংসকাং োন অনুমায়ী 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

সফনামূদল্য প্রসত অথ ডফছদযয 

জুরাই ভা 

আপানা বাদন 

উসযচারক, 

ভসরা উন্নয়ন 

অনুসফবাগ 

বপান: ০২-

৫৫০১১৭৫২ 

wdwingbrdb8

1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ সনজস্ব তসফর 

দত ঋণ 

ভঞ্জুযীদত 

ায়তা 

ভসরা উন্নয়ন অনুসফবাগভূি 

বজরামূদয চাসদায বপ্রসক্ষদত 

তসফদরয উৎ অনুমায়ী কর্তডদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ঋণ ভঞ্জুযী প্রদান। 

ঋণ প্রস্তাদফয াদথ ফাসল ডক াোঃ বায 

কাম ডসফফযণী, ব্যফস্থানা কসভটিয কাম ডসফফযণী, 

এসএরস, সফগত ফছদযয উিৃিত্র, সফগত 

ফছদযয ঋণ সফতযণ আদায় অেগসত, 

ইউসসএয দায়মুি তসফদরয সাফ, ব্যাাংক 

তসফদরয সস্থসতত্র, ফাদজর্ অনুদভাদন 

 

 

সফনামূদল্য ৫ সদন 

৩১ অফলুি কভ ডসূসচ 

মুদয অসর্র্ 

আসি 

সনস্পসিকযণ 

 

 

ব্রর্ীর্ জফাফ প্রস্তুত পূফ ডক প্রভাণক  

র্াকদমাদগ অসর্র্ অসধদিদয বপ্রযণ কযা 

য়। 

 

আসি সনষ্পসিয রদক্ষয জফাফ এফাং জফাদফয 

স্বদক্ষ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

সফনামূদল্য ০৬ (ছয়) 

কাম ডসদফ 

 

মুাম্মদ বুযান 

উসিন 

উসযচারক, সনযীক্ষা 

াখা 

বভাফাইর: ০২-

৪১০১০৩৩১ 

ই বভইর: 

ddaudit@br

db.gov.bd 

 

mailto:wdwingbrdb81@gmail.com
mailto:wdwingbrdb81@gmail.com
mailto:ddaudit@brdb.gov.bd
mailto:ddaudit@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩২ কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযীদদয 

চূড়ান্ত বফতন 

সনধ ডাযণ 

প্রান সফবাগ দত প্রাি নসথ মাচাই-

ফাছাই কদয চুড়ান্ত বফতন উসযচারক 

(সনযীক্ষা), মৄগ্মসযচারক (সনযীক্ষা)  

সযচারক (অথ ড) কর্তডক অনুদভাসদত দর 

তা বফতন সনধ ডাযণী পদভ ড পূযণ পূফ ডক 

প্রান াখায় বপ্রযণ কযা য়। 

 

বফতন সনধ ডাযণী পভ ড 

 

সফআযসর্সফ দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

প্রদমাজয নয় ৫ সদন  মুাম্মদ বুযান 

উসিন 

উসযচারক, 

সনযীক্ষা াখা 

বভাফাইর: 

০১৭১৬৬৮৭৬৮৭ 

ই বভইর 

ddaudit@br

db.gov.bd 

৩৩ বননাযদদয 

চূড়ান্ত দায়-বদনা 

সনধ ডাযণ 

প্রান সফবাগ দত প্রাি নসথ মাচাই-

ফাছাই কদয দায়দদনা সনধ ডাযণপূফ ডক চূড়ান্ত 

দায়-বদনা নদ ইসুযয রদক্ষয সাফ 

াখায় বপ্রযণ কযা য়। 

 

সনধ ডাসযত পযভ 

 

সফআযসর্সফ দয়ফাইর্ 

(www.brdb.gov.bd) 

 

প্রদমাজয নয় ৫ সদন 

৩৪ অসনষ্পন্ন সনযীক্ষা 

আসিয তাসরকা 

প্রণয়ন  

ারনাগাদ এফাং 

তথ্য যফযা 

সনযীক্ষা প্রসতদফদদনয আদরাদক সনযীক্ষা 

আসি মূ সনসদ ডষ্ট বযসজষ্টাদয সরসফদ্ধ 

কযা, ভদয় ভদয় তা ারনাগাদ কযা 

এফাং চাসদা াদদক্ষ কভ ডকতডা/ 

কভ ডচাযীদদয তথ্য যফযা কযা য়। 

 

সনযীক্ষা াখায় াংযসক্ষত সনযীক্ষা প্রসতদফদন, 

সফএ জফাফ, সনষ্পসি ত্র, সনযীক্ষা আসি 

বযসজস্টাযমূ 

প্রদমাজয নয় ৭ সদন 

৩৫ বজরায 

উসযচারকবৃ

বেয ভাসক 

ভ্রভণ সফফযণী  

সফর অনুদভাদন 

 উসযচারক কর্তডক ভ্রভণ সফফযণী  

সফর সযচারক (দযজসভন) ফযাফয 

বপ্রযণ 

 ভ্রভণ সফফযনী  সফর অনুদভাদদনয 

জন্য সযচারক (দযজসভন) ফযাফয 

উস্থান 

 অনুদভাসদত ভ্রভণ সফফযণী  সফর 

মাচাই-ফাছাই কযায জন্য উসচারক 

(সাফ) ফযাফয বপ্রযণ 

অনুদভাসদত ভ্রভণ সফফযণী  সফর  

বজরায উসযচারদকয সনকর্ বপ্রযণ 

১) াংসক্ষি ভাসক ভ্রভণ সফফযণী 

২) ভ্রভণ সফর 

৩)অসেভ/ াংদাসধত ভ্রভণসূসচ 

৪) ভাসক অেগসতয প্রসতদফদন 

৫) উদজরা সনসফড় সযদ ডন প্রসতদফদন 

প্রসতদফদন 

সভসত/দর সযদ ডন প্রসতদফদন  

(খ) প্রাসি স্থানোঃ 

বজরাদিয এফাং সফআযসর্সফয দয়ফাইদর্ 

াংযক্ষণ কযা দয়দছ। 

(www.brdb.gov.bd) 

সফনামূদল্য 

 

৭ কভ ডসদফ াসরভা বফগভ, 

উসযচারক 

(সযদ ডন) 

বপান নম্বয ০২-

৪১০১০৩৩২ 

ই-বভইর: 

ddinspect@br

db.gov.bd 

www.brdb.gov.bd
www.brdb.gov.bd
www.brdb.gov.bd
mailto:ই-মেইল:%20ddinspect@brdb.gov.bd
mailto:ই-মেইল:%20ddinspect@brdb.gov.bd
mailto:ই-মেইল:%20ddinspect@brdb.gov.bd


 

ক্র. 

নাং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধসত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাসিস্থান 

বফায মূল্য এফাং  

সযদাধ দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা 

(নাভ, দসফ, বপান  

ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩৬ দয়ফদভইর 
অনরাইন 

বজরা, উদজরা  দযদিদযয সফসবন্ন াখায 

চাসদা বভাতাদফক 
- ০৫ সভসনর্ 

নাজনীন খানভ  

উসযচারক 

(বপ্রাোসভাং) 

বপান: ০২-

৪১০১০৩৩৪ 

ই-বভইর: 

ddprog@brdb.

gov.bd 

৩৭ ই-নসথ 

ব্যফস্থানা অনরাইন 

াংসিষ্ট পযভ, জাতীয় সযচয় দত্রয 

পদর্াকস, ০১(এক) কস যসঙন াদার্ ড 

াইজ ছসফ, বপ্রাোসভাং াখা 

- ৩০ সভসনর্ 

৩৮ সবসর্ 

কনপাদযন্স 
অনরাইন সফসবন্ন াখায চাসদা বভাতাদফক - ১৫ সভসনর্ 

৩৯ সসর্এ 

(কাসযগসয বফা) অনরাইন 

সসর্এ াংদাধন পযভ,  

জাতীয় সযচয় দত্রয পদর্াকস, ১(এক) কস 

যসঙন াদার্ ড াইজ ছসফ, প্রান াখা 

- ৩০ সভসনর্ 

৪০ ইন্টাযদনর্ বফা অপরাইন সফবাগ/াখা বথদক প্রাি বনার্ীর্/ ত্র - ০১ ঘন্টা 

৪১ আইটি াসব ড  

াদার্ ড 
অপরাইন সফসবন্ন াখায চাসদা বভাতাদফক - ০১ ঘন্টা 

৪২ বাশ্যার সভসর্য়া অনরাইন সফসবন্ন াখা বথদক প্রাি ত্র, ছসফ, সবসর্  - ১৫ সভসনর্ 
 

 


