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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পল্লী উন্নয়ন একাদেমী (আরডেএ), বগুড়া 

www.rda.gov.bd 

ডসটিদজনস চার্ টার 

১. ডিশন ও ডমশন  

ডিশন:  পল্লী উন্নয়নের ক্ষেনে “Centre of Excellence” হিনেনে পহরণত িওয়া। 

ডমশন: (১)  পল্লী এলাকার চযাদলঞ্জ মমাকাদবলায় লাগসই প্রযুডি, মদেল ও পন্থা উদ্ভাবন এবাং ডবস্তার; 

 (২)  পল্লী উন্নয়ন ডবদশষজ্ঞ, অনুশীলনকারী এবাং পডরবতটন এদজন্টদের েক্ষতা বৃডি;  

 (৩)  জলবায়ু পডরবতটদনর ডিডতিাপকতা উন্নয়দনর প্রসার; 

 (৪) োডরদ্র্য ডবদমাচন ও 

 (৫)  মজন্ডার সমতা এবাং নারীর ক্ষমতায়দনর প্রসার।  

 

২. মসবা প্রোন প্রডতশ্রুডত 

২.১) নাগডরক মসবা 

ক্র. 

নাং 
মসবার নাম মসবা প্রোন পিডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাডিিান 

মসবার মূল্য এবাং  

পডরদশাধ পিডত 
মসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেডব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। প্রহিেণ।  

পল্লী উন্নয়ে েংহিষ্ট েরকারী ও ক্ষেেরকারী 

প্রহতষ্ঠাে ও ব্যহির চাহিদার হিহিনত গ্রামীণ 

েংগঠে ও েমোয় ব্যেস্থাপো, খামার পর্ যানয় 

পাহে ব্যেস্থাপো, কৃহি, মৎস্য চাি, গোদী প্রাণী 

পালে, িস্য েীজ উৎপাদে এেংহেহেএে কযাডার 

কম যকতযানদর বুহেয়াদী প্রহিেণ ও ক্ষপাষ্ট গ্রাজুনয়ট 

হডনলামা ইে রুরাল ক্ষডনিলপনমন্ট। 

 

ক্ষেণীকে অহিনেিে, 

ব্যেিাহরক অহিনেিে, 

মাঠ েংযুহি ও মাঠ 

ভ্রমে হিো েফর। 

 

একানডমীর হেজস্ব ওনয়ে 

োইট, প্রহিেণ 

কযানলন্ডার, জাতীয় 

দদহেনক প্রকাহিত 

হেজ্ঞাপে এেং 

একানডমীর প্রহিেণ 

হেিাগ। 

 

আগ্রিী প্রহতষ্ঠানের েংনগ 

আনলাচোর হিহিনত হেি যাহরত 

িয়। একানডমীর হেজস্ব উনযানগ 

আনয়াহজত দেতা ও 

েনচতেতামূলক প্রহিেনণ 

প্রহিেণার্থীনদর হেকট িনত ক্ষেো 

োেদ ক্ষকাে মূল্য ক্ষেয়া িয় ো। 

 

েে যহেম্ন ০২ হদে িনত েনে যাচ্চ 

০৬ মাে এেং ০১ েছর 

ক্ষময়াদী “ক্ষপাষ্ট গ্রাজুনয়ট 

হডনলামা ইে রুরাল 

ক্ষডনিলপনমন্ট ক্ষকাে য 

পহরচালো করা িয়।  

 

োরহগে জািাে 

পহরচালক (প্রহিেণ) 

ক্ষমাোইল: ০১৭১৬৩১৪৬৯২ 

ইদমইল: rdatraining123@gmail.com 

mailto:rdatraining123@gmail.com


2 

 

ক্র. 

নাং 
মসবার নাম মসবা প্রোন পিডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাডিিান 

মসবার মূল্য এবাং  

পডরদশাধ পিডত 
মসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেডব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। ক)  একানডমীর োে যারীনত উৎপাহদত গুণগত 

মােেম্পন্ন ফল-মূল, িাক-েেহজর চারা 

েরেরাি। 

খ)  মৎস্য িযাচারী িনত মানছর উন্নতমানের 

ক্ষপাো েরেরাি। 

গ)  একানডমীর কযানটল হরোচ য ক্ষেন্টানরর 

আওতায় জেোিারনের গািীর কৃহেম 

প্রজেে ক্ষেো। 

ঘ)  টিস্যয কালচার ল্যানে উৎপাহদত উন্নত 

মানের আলু েীজ ও লান্টনলট েরেরাি। 

ঙ)  ট্রাইনকাডাম যা ল্যাে িনত ট্রাইনকা-কনম্পাষ্ট 

ও ট্রাইনকা েলুযিে েরেরাি। 

চ)  একানডমীর প্রদি যেী খামার িনত পল্লী 

দজেোর েরেরাি। 

ছ)  একানডমীর এনগ্রা প্রনেহেং ক্ষকনরে উৎপাহদত 

দ্রব্যহদ (দই, হমহষ্ট, হেস্কুট, মধু, ক্ষতল, আচার 

ইতযাহদ) হেক্রয়।  

জ) একানডমীর হেহিন্ন প্রকনের মাধ্যনম 

োনয়াগ্যাে লান্ট দতরী, গিীর েলকূপ স্থাপে, 

ক্ষোলার পদ্ধহতনত হেদ্যযৎ উৎপাদে ও হিতল 

কৃহির িারো প্রদাে ইতযাহদ।  

 

সরাসডর সাংডিষ্ট ইউডনর্ 

বা প্রকল্প হদত। 

 

একানডমীর ক্ষোটিি ক্ষোড য 

ও েংহিষ্ট ইউহেট ো 

প্রকে অহফে। 

 

েংহিষ্ট কহমটি কর্তযক হেি যাহরত 

মূল্য েংহিষ্ট ইউহেট ো েংহিষ্ট 

প্রকেনক পহরনিাি করানত িয়। 

 

েংহিষ্ট ব্যহির চাহিদা মাহফক 

েময়েীমার 

মনধ্য ক্ষেো প্রদাে করা িয়। 

 

একানডমীর েংহিষ্ট ইউহেট ইে-চাজয ও  

েংহিষ্ট প্রকে পহরচালক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩। 
একানডমীর ক্ষফেবুক ক্ষপনজর মাধ্যনম হেহিন্ন 

কার্ যক্রম েম্পনকয অেহিত করা ও হেহিন্ন হেিনয় 

েরােহর পরামি য ও অন্যান্য হফডব্যাক প্রদাে।  

ক্ষফেবুক ক্ষপনজর 

মাধ্যনম। 

একানডমীর 

ক্ষফেবুক ক্ষপজ 
ডবনামূদল্য তাৎক্ষডণক 

https://www.facebook.com/rda

.gov.bd 
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২.২) প্রাডতষ্ঠাডনক মসবা 

ক্র. 

নাং 
মসবার নাম মসবা প্রোন পিডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাডিিান 

মসবার মূল্য এবাং  

পডরদশাধ পিডত 
মসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেডব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ক্ষকাে কম যসূচী ো প্রকে গ্রিনণর 

লনেয েম্ভাব্যতা র্াচাই, ক্ষেেলাইে 

োনি য ও প্রকে ো কম যসূচীর ফলাফল 

মূল্যায়ে হেিয়ক তথ্য েংগ্রি, 

প্রহক্রয়াকরণ ও প্রহতনেদে প্রণয়ে।   

হলহখত প্রহতনেদে প্রদাে। একানডমীর ওনয়ে োইট 

িনত প্রনয়াজেীয় তথ্য 

এেং গনেিণা ও 

মূল্যায়ে হেিানগ 

প্রনয়াজেীয় কাগজপে 

পাওয়া র্ানে। 

আগ্রিী প্রহতষ্ঠাে ও 

ব্যহি ও কৃিনকর 

েনে আনলাচোর 

হিহিনত হেি যাহরত 

িয়। 

েংহিষ্ট প্রহতষ্ঠাে ও ব্যহির চাহিদা 

মাহফক েময়েীমার মনধ্য 

প্রহতনেদে প্রদাে করা িয়। 

ড. ক্ষমাোঃ আব্দুর রহিদ 

িারপ্রাপ্ত পহরচালক (গনেিণা ও মূল্যায়ে) 

ক্ষমাোইল: ০১৭১১৮৮৪৫৯৩ 

ইদমইল: rashidmd.abdur61@yahoo.com 

 

২। কৃহি ও পল্লী উন্নয়ে হেিয়ক ক্ষর্ 

ক্ষকাে পরামি য প্রদাে।  

হলহখত ো ক্ষমৌহখক কাহরগহর েিায়তা 

পরামি য প্রদাে। 

একানডমীর ওনয়ে োইট 

িনত প্রনয়াজেীয় তথ্য 

এেং গনেিণা ও 

মূল্যায়ে হেিানগ 

প্রনয়াজেীয় কাগজপে 

পাওয়া র্ানে। 

আগ্রিী প্রহতষ্ঠাে ও 

ব্যহি ও কৃিনকর 

েনে আনলাচোর 

হিহিনত হেি যাহরত 

িয়। 

েংহিষ্ট প্রহতষ্ঠাে ও ব্যহির চাহিদা 

মাহফক েময়েীমার মনধ্য 

প্রহতনেদে প্রদাে করা িয়। 

পডরচালক (কৃডষ ডবজ্ঞান) 

মমাবাইল: ০১৭১৬০৩৫১৭০ 

ইদমইল: aamamun15@gmail.com 

 

পডরচালক (প্রশাসন)  

ক্ষমাোইল: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদমইল: mamatin633@gmail.com  

৩। আবাসন, আহার ও লডজডিক মসবা। একাদেমীর েরদমর্রী ও মহাদিদল 

আবাসন ব্যবিা। 

কযাদ দর্ডরয়াদত চাডহো মমাতাদবক 

আহার সরবরাহ। 

প্রডশক্ষণ/কম টশালা/দসডমনার ইতযাডে 

আদয়াজদনর জন্য সদেলন কক্ষ বা 

অডধদবশন কক্ষ িাড়া প্রোন।  

অডেও-ডিজুয়যাল ও অন্যান্য 

লডজডিক মসবা প্রোন। 

আরহডএ’র 

মিাপহরচালক েরাের 

আনেদনের মাধ্যনম। 

সাংডিষ্ট কডমটি কর্তটক 

ডনধ টাডরত মূল্য। 

েংহিষ্ট প্রহতষ্ঠাে ও ব্যহির চাহিদা 

মাহফক েময়েীমার 

মনধ্য ক্ষেো প্রদাে করা িয়। 

পডরচালক (প্রশাসন)  

ক্ষমাোইল: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদমইল: mamatin633@gmail.com  

 

পডরচালক (প্রডশক্ষণ) 

ক্ষমাোইল: ০১৭১৬৩১৪৬৯২ 

ইদমইল: rdatraining123@gmail.com 
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২.৩) অিযন্তরীণ মসবা 

ক্র. 

নাং 
মসবার নাম মসবা প্রোন পিডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাডিিান 

মসবার মূল্য এবাং  

পডরদশাধ পিডত 
মসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োডয়ত্বপ্রাি কম টকতটা 

(নাম, পেডব, ম ান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। লহজহষ্টক েিায়তা 

প্রদাে 

চাহিদা/ফরমানয়ি পনের হিহিনত প্রদাে করা িয়। প্রিােে হেিাগ প্রনর্াজয েয় চাহিোমাে প্রদাে করা িয়। পহরচালক (প্রিােে) 

ক্ষমাোইল: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদমইল: mamatin633@gmail.com 
২। হেহিন্ন প্রকার ছুটি আনেদনের হিহিনত হেহিেম্মতিানে প্রদাে করা িয়। প্রিােে হেিাগ প্রনর্াজয েয় দ্রুততার েনে প্রদাে করা িয়। 

৩। হজহপএফ অহগ্রম আনেদনের হিহিনত হেহিেম্মতিানে প্রদাে করা িয়। হিোে িাখা প্রনর্াজয েয় দ্রুততার েনে প্রদাে করা িয়। 

৪। ক্ষপেিে আনেদনের হিহিনত হেহিেম্মতিানে প্রদাে করা িয়। হিোে িাখা প্রনর্াজয েয় দ্রুততার েনে প্রদাে করা িয়। 

 (আওতাধীন অডধেির/েির/সাংিা সহ) এবাং একই প্রডতষ্ঠাদনর অন্য শাখা/অডধশাখা/অনুডবিাগ-মক প্রেত্ত মসবা। উোহরণ: লডজডিকস, ছুটি, ডজডপএ  অডিম। 

 

৩) অডিদ াগ ব্যবিাপনা পিডত (GRS) 

মসবা প্রাডিদত অসন্তুষ্ট হদল োডয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদে ম াগাদ াগ করুন। ডতডন সমাধান ডেদত ব্যর্ ট হদল ডনদনাি পিডতদত ম াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অবডহত করুন। 

ক্র. 

নাং 
কখন ম াগাদ াগ করদবন ম াগাদ াদগর ঠিকানা ডনষ্পডত্তর সময়সীমা 

১। 
প্রতযাহিত মানে ক্ষেো প্রাহপ্তনত 

অেন্তুষ্ট িনল 

ড. এম এ মহতে  

িারপ্রাপ্ত মিাপহরচালক 

ক্ষমাোইল: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদমইল: mamatin633@gmail.com 

প্রহতটি ক্ষেোর হেহিেদ্ধ েময় েীমা 

 

৪) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা 

ক্রডমক নাং প্রডতশ্রুত/কাডিত মসবা প্রাডির লদক্ষয করণীয় 

১) ডনধ টাডরত  রদম সম্পূণ টিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ড স পডরদশাধ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য ডনধ টাডরত সমদয়র পূদব টই উপডিত র্াকা 
 


