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ডটিদজন চার্ টায 

১. ডবন ও ডভন  

ডবন:  ল্লী উন্নয়ননয ক্ষেনে “Centre of Excellence” হননফ হযণত ওয়া। 

ডভন: (১) ল্লী এরাকায চযাদরঞ্জ মভাকাদফরায় রাগই প্রযুডি, ভদের ও ন্থা উদ্ভাফন এফাং ডফস্তায ; 

 (২) ল্লী উন্নয়ন ডফদলজ্ঞ, অনুীরনকাযী এফাং ডযফতটন এদজন্টদদয দক্ষতা বৃডি;  

 (৩) জরফায়ু ডযফতটদনয ডিডতিাকতা উন্নয়দনয প্রায; 

 (৪) দাডযদ্র্য ডফদভাচন ও 

 (৫) মজন্ডায ভতা এফাং নাযীয ক্ষভতায়দনয প্রায।  

 

২. মফা প্রদান প্রডতশ্রুডত 

২.১) নাগডযক মফা 

ক্র. 

নাং 
মফায নাভ মফা প্রদান িডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাডিিান 

মফায মূল্য এফাং  

ডযদাধ িডত 

মফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দডফ, মপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্রহেণ।  

ল্লী উন্নয়ন ংহিষ্ট যকাযী ও ক্ষফযকাযী 

প্রহতষ্ঠান ও ব্যহিয চাহদায হবহিনত গ্রাভীণ 

ংগঠন ও ভফায় ব্যফস্থানা, খাভায ম যানয় 

াহন ব্যফস্থানা, কৃহল, ভৎস্য চাল, গফাদী 

প্রাণী ারন, স্য ফীজ উৎাদন এফংহফহএ 

কযাডায কভ যকতযানদয বুহনয়াদী প্রহেণ ও 

ক্ষাষ্ট গ্রাজুক্ষয়ট হডনলাভা ইন রুযার 

ক্ষডনবরনভন্ট। 

 

ক্ষেণীকে অহধনফন, 

ব্যফাহযক অহধনফন, 

ভাঠ ংযুহি ও ভাঠ 

ভ্রভন হো পয। 

 

একানডভীয হনজস্ব ওনয়ফ 

াইট, প্রহেণ কযানরন্ডায  

জাতীয় দদহননক প্রকাহত 

হফজ্ঞান এফং একানডভীয 

প্রহেণ হফবাগ। 

 

আগ্রী প্রহতষ্ঠাননয ংনগ 

আনরাচনায হবহিনত হনধ যাহযত য়। 

একানডভীয হনজস্ব উনযানগ 

আনয়াহজত দেতা ও 

নচতনতামূরক প্রহেনণ 

প্রহেণাথীনদয হনকট নত ক্ষফা 

ফাফদ ক্ষকান মূল্য ক্ষনয়া য় না। 

 

ফ যহনম্ন ০২ হদন নত 

নফ যাচ্চ ০৬ ভা এফং 

০১ ফছয ক্ষভয়াদী “ক্ষাষ্ট 

গ্রাজুনয়ট হডনলাভা ইন 

রুযার ক্ষডনবরনভন্ট 

ক্ষকা য হযচারনা কযা 

য়।  

 

ড. এনকএভ জাকাহযয়া  

হযচারক (প্রহেণ) 

ক্ষভাফাইর: ০১৭১১৮৭৬১১১ 

ইদভইর: zakaria.rda@gmail.com 

 

mailto:zakaria.rda@gmail.com


২.২) প্রাডতষ্ঠাডনক মফা 

ক্র. 

নাং 
মফায নাভ মফা প্রদান িডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাডিিান 

মফায মূল্য এফাং  

ডযদাধ িডত 
মফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দডফ, মপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। যাভ য ক্ষফা। 

এযাডবাইজহয াহব য, ক্ষফইরাইন 

ানব য, প্রকল্প এফং কভ যসূচী মূল্যায়ন, 

কৃহল হফলয়ক যাভ য, প্রকল্প ও 

কভ যসূচীয ম্ভাব্যতা মাচাই, প্রহতনফদন 

প্রণয়ন ও  তথ্য ংগ্র। 

প্রহতনফদন প্রদান, 

কাহযগহয ায়তা 

যাভ য প্রদান। 

একানডভীয ওনয়ফ াইট নত 

প্রনয়াজনীয় তথ্য এফং গনফলণা 

ও মূল্যায়ন হফবানগ প্রনয়াজনীয় 

কাগজে াওয়া মানফ। 

আগ্রী প্রহতষ্ঠান ও ব্যহি 

ও কৃলনকয নে 

আনরাচনায হবহিনত 

হনধ যাহযত য়। 

ংহিষ্ট প্রহতষ্ঠান ও ব্যহিয 

চাহদা ভাহপক ভয়ীভায  

ভনে প্রহতনফদন প্রদান কযা য়। 

ড. ক্ষভাোঃ আব্দুয যহদ 

বাযপ্রাপ্ত হযচারক (গনফলণা ও মূল্যায়ন) 

ক্ষভাফাইর: ০১৭১১৮৮৪৫৯৩ 

ইদভইর: rashidmd.abdur61 @yahoo.com 

 

 

২.৩) অবযন্তযীণ মফা 

ক্র. 

নাং 
মফায নাভ মফা প্রদান িডত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাডিিান 

মফায মূল্য এফাং  

ডযদাধ িডত 
মফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাডয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দডফ, মপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। রহজহষ্টক চাহদা/পযভভানয় নেয হবহিক্ষত 

প্রদান কযা য়। 

প্রান হফবাগ  ফহোঃপ্রহতষ্ঠান ও ব্যহিয ক্ষেনে 

ভাহযচারনকয দাপ্তহযক একাউন্ট 

চাহফাভাে প্রদান কযা য়। হযচারক (প্রান) 

ক্ষভাফাইর: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদভইর: mamatin633@gmail.com ২। হফহবন্ন প্রকায ছুটি আনফদননয হবহিনত হফহধম্মতবানফ 

প্রদান কযা য়। 

প্রান হফবাগ  প্রনমাজয নয় ধযণ অনুমায়ী দ্রুততায নে 

প্রদান কযা য়। 

৩। হজহএপ অহগ্রভ আনফদননয হবহিনত হফহধম্মতবানফ 

প্রদান কযা য়। 

হাফ াখা  প্রনমাজয নয় ধযণ অনুমায়ী দ্রুততায নে 

প্রদান কযা য়। 

৪। ক্ষনন আনফদননয হবহিনত হফহধম্মতবানফ 

প্রদান কযা য়। 

হাফ াখা  প্রনমাজয নয় ধযণ অনুমায়ী দ্রুততায নে 

প্রদান কযা য়। 

 
(আওতাধীন অডধদিয/দিয/াংিা ) এফাং একই প্রডতষ্ঠাদনয অন্য াখা/অডধাখা/অনুডফবাগ-মক প্রদত্ত মফা। উদাযণ: রডজডিক, ছুটি, ডজডএপ অডিভ। 



২.৪) আওতাধীন অডধদিয/দিয/াংিা কর্তটক প্রদত্ত মফা 

 

আওতাধীন অডধদিয/দিয/াংিামূদয ডটিদজন চার্ টায ডরঙ্ক আকাদয যুি কযদত দফ। 

৩) অডবদমাগ ব্যফিানা িডত (GRS) 

মফা প্রাডিদত অন্তুষ্ট দর দাডয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দে মমাগাদমাগ করুন। ডতডন ভাধান ডদদত ব্যথ ট দর ডনদনাি িডতদত মমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফডত করুন। 

ক্র. 

নাং কখন মমাগাদমাগ কযদফন মমাগাদমাদগয ঠিকানা ডনষ্পডত্তয ভয়ীভা 

১। 
প্রতযাহত ভানন ক্ষফা প্রাহপ্তনত 

অন্তুষ্ট নর 

এভ এ ভহতন 

বাযপ্রাপ্ত ভাহযচারক 

ক্ষভাফাইর: ০১৭১১৮৭৫৭১৫ 

ইদভইর: mamatin633@gmail.com 

প্রহতটি ক্ষফায হফহধফদ্ধ ভয় ীভা 

৪) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

ক্রডভক নাং প্রডতশ্রুত/কাডিত মফা প্রাডিয রদক্ষয কযণীয় 

১) ডনধ টাডযত পযদভ ম্পূণ টবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ডপ ডযদাধ কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য ডনধ টাডযত ভদয়য পূদফ টই উডিত থাকা 

 
 

 

 


