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ফাাংরাদদ কৃষল উন্নয়ন কদ পাদযন (ষফএষিষ) 

www.badc.gov.bd 

সফা প্রদান প্রষতশ্রুষত (ষটিদজন চার্ পায) 
 

১. ষবন ও ষভন 

 

 ষবন : 

- ভানম্পন্ন কৃষল উকযণ সমাগান ও দক্ষ সচ ব্যফস্থানা। 

 

ষভন : 

-    উচ্চ পরনীর ষফষবন্ন পদরয ফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ ও যফযা বৃষি কযা, সচ প্রযুষি উন্নয়ন, ভূ-ষযস্থ াষনয দফ পাত্তভ ব্যফায, জরাফিতা দূযীকযদণয ভাধ্যদভ সচ দক্ষতা ও সচকৃত এরাকা বৃষি 

এফাং কৃলক ম পাদয় ভানম্পন্ন ায যফযা কযা।  
 

২. প্রষতশ্রুত সফামূ 

২.১)  নাগষযক সফা 

 

ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ িষত সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 
দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

দ পনাথী/াক্ষাৎপ্রাথীদদয 

কৃষল বফদন প্রদফদয 

সগর্ া প্রদান 

ষযষচষত কাি প প্রদ পন/ব্যষিগত তথ্য 

প্রদান ও সম কভ পকতপা/কভ পচাযীয ষনকর্ 

সমদত চান তায অনুভষত গ্রণাদদক্ষ 

সগর্ া প্রদান কযা য়। 

Help Desk-এ াক্ষাৎপ্রাথীদদয নাভ, 

সভাফাইর নম্বয ওষযচয়ত্র প্রদ পন। 
ষফনামূদল্য 

কৃষল বফননয অবযথ থনা কনে 

উষিত ওয়ায য নফ থাচ্চ 

১০ (দ) ষভষনট 

জনাফসভদদী াান 

কাযী ষযচারক (ষনযাত্তা) 

সভাফাইর:০১৯১৯-৩০৪৫০৫ 

ইমেইল : 

hasanmehedi714788@gmail.com 

2. ননভ মাণ কাজজয নতুন 

ঠিকাদায 

তানরকাভুক্তীকযণ 

(রাআজন্স প্রদান ও 

রাআজন্স নফায়ন) 

নফএনিন'য ননধ মানযত পযজভ পুযনকৃত 

এফং প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

অজফদনত্র প্রানিয য অজফদনত্র 

মাচাআ-ফাছাআকযণ কনভটিয বায় 

ঈস্থান ও নুজভাদন গ্রণ কযা য়। 

তঃয টাকা জভা প্রদাজনয ননাটি 

প্রদান কযা য় এফং টাকা জভা 

প্রদানাজজেরাআজন্স প্রদান কযা য়। 

১। ননধ মানযত পযজভ অজফদনত্র 

(অজফদন পযভ প্রধান প্রজকৌরী (ননভ মাণ) দিয 

ওননফ মাী প্রজকৌরী (কর) দিজয াওয়া মায়) 

২। নেি রাআজজন্সয তযানয়ত নুনরন 

৩। বযাট নযনজজেন নজদয তযানয়ত নুনরন 

৪। অয়কয নজদয তযানয়ত নুনরন 

৫। জাতীয় নযচয়জত্রয তযানয়ত নুনরন 

৬। াজাট ম াআজজয ২ কন তযানয়ত ছনফ 

৭। নাগনযকত্ব াটি মনপজকজটযতযানয়ত নুনরন 

৮। চানযত্রনক নদজত্রযতযানয়ত নুনরন 

১) অজফদন পযভ ফাফদ নগদ 

৫০০/- টাকা ংনিষ্ট নপজ জভা 

নদজত জফ। 

২) রাআজন্স নপ ফাফদ ৫০০০/- 

টাকা নম নকান তপননর ব্াংক 

জত নফএনিন'য নুকূজর ন-

ি মাজযয ভাধ্যজভ জভা নদজত জফ। 

 

 

পযভ জভা প্রদাজনয 

ননধ মানযত নল নদন 

জতজফ মাচ্চ  ২০ 

কাম মনদফজয ভজধ্য। 

জনাফ নভা: পজয়জ ভামুদ 

কাযী প্রধান প্রজকৌরী (ননভ মাণ) 

+8802 ২2৩৩৮৭১২২ 

নভাফাআর নম্বয: ০১৭১৭২৪৬৯৫৬ 

ইমেইল : aceconbadc@gmail.com 

৩. নফএনিন'য ায 

নিরায ননফন্ধন। 

ষফএষিষ'যংনিষ্ট 

মৄগ্মনযচারক(ায) এয প্রাপ্ত 

১) ষফএষিষ'য াংষিষ্ট যুগ্মষযচারক 

(ায)এয সুাষয ত্র। 

জাভানত: 25000/- টাকা 

 

অজফদনত্র প্রানিয য 

জফ মাচ্চ ১০ কাম য নদফ। 

জনাফ নভাঃ ভাজ-ঈর ক 

ঈব্ফস্থাক(নফক্রয়), 
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ িষত সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 
দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আবফদনমাচাই-ফাছাইপূফ থক মথামথ 

কর্তথনেয অনুনভাদনক্রনভ রাইবেন্স 

প্রদান কযা হয়।  
 

২। জজরা ায ফীজ ভষনটষযিংকষভটিয 

সুাষয ম্বষরত কাম থ ষফফযণীয অনুষরষ, 

৩। ৩ কষ ানাট থ াইনজয ছষফ। 

৪। ারনাগাদ জেডরাইননেয তযাষয়ত কষ। 

৫। আয়কয/বযাট প্রদাননয তযাষয়ত কষ। 

৬। ষফএপএ/ফীজ ষডরায এনাষনয়ননয 

দস্যভূষিয তযাষয়ত কষ। 

৭। গুদাভনেয তযাষয়ত কষ। 

(নম নকান তপননর ব্াংক জত 

"নফএনিন ঢাকা" নজযানাজভ 

নিনি/ন-ি মায এয ভাধ্যজভ 

প্রদান) 

োয ব্যফস্থানা বফবাগ  

(৭ভ তরা)নফএনিন, ঢাকা। 

নপানঃ+88০২ ২২৩৩৮২১৯৩ 

নভাফাআরঃ+8801911414163 

আ-নভআরঃmahque.badc@gmail.com 

৪. ায নিরাজযয 

ভানরকানা 

নযফতমন/স্তান্তয 

(মৃতুয/গুরুতযসুস্থ/ 

াযীনযকবাজফ 

েভ/চরৎনক্তীন 

ওয়াযজেজত্র 

নকফরভাত্র স্ত্রী, ন্তান 

ও নমাগ্য ঈত্তযসূযীজক 

ভানরকানা 

স্তান্তযজমাগ্য)। 

ষফএষিষ'যংনিষ্ট 

মৄগ্মনযচারক(ায) এয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত 

আবফদনমাচাই ফাছাইপূফ থকমথামথ 

কর্তথনেয অনুনভাদনক্রনভ রাইবেন্স 

বযফতযন/ফাবতর কযা হয়। 

 

১) ষফএষিষ'য াংষিষ্ট যুগ্মষযচারক 

(ায)এয সুাষয ত্র। 

২। জজরা ায ফীজ ভষনটষযিংকষভটিয 

সুাষয ম্বষরত কাম থ ষফফযণীয অনুষরষ, 

৩। অঙ্গীকাযনাভা/রপনাভা 

৪। ৩ কষ ানাট থ াইনজয ছষফ। 

৫। ারনাগাদ জেড রাইননেয তযাষয়ত কষ। 

৬। আয়কয/বযাট প্রদাননয তযাষয়ত কষ। 

৭। ষফএপএ/ফীজ ষডরায এনাষনয়ননয 

দস্যভূষিয তযাষয়ত কষ। 

৮। গুদাভনেয তযাষয়ত কষ। 

বফনা মূবে।  অজফদনত্র প্রানিয য 

জফ মাচ্চ ০৫ কাম য নদফ। 

জনাফ নভাঃ ভাজ-ঈর ক 

ঈব্ফস্থাক(নফক্রয়), 

োয ব্যফস্থানা বফবাগ (৭ভ তরা) 

নফএনিন, ঢাকা 

নপানঃ+88০২ ২২৩৩৮২১৯৩ 

নভাফাআরঃ+8801911414163 

আ-নভআরঃmahque.badc@gmail.com 

৫. ায নিরায ননফন্ধন 

প্রতযাায ও জাভানত 

নপযৎ। 

নফএনিন'য ংনিষ্ট 

মৄগ্মনযচারক(ায) এয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত 

আবফদন মাচাই-ফাছাইপূফ যক মথামথ 

কর্তযবেয অনুবভাদনক্রবভ বনফন্ধন 

প্রতযাহায/জাভানত ফপযৎ প্রদান কযা 

হয়। 

১) ষফএষিষ'য াংষিষ্ট যুগ্মষযচারক 

(ায)এয সুাষয ত্র। 

২। জজরা ায ফীজ ভষনটষযিংকষভটিয 

সুাষয ম্বষরত কাম থ ষফফযণীয অনুষরষ, 

৩। অঙ্গীকাযনাভা/রপনাভা 

৪। ৩ কষ ানাট থ াইনজয ছষফ। 

৫। ারনাগাদ জেডরাইননেয তযাষয়ত 

কষ। 

৬। আয়কয/বযাট প্রদাননয তযাষয়ত কষ। 

৭। ষফএপএ/ফীজ ষডরায এনাষনয়ননয 

দস্যভূষিয তযাষয়ত কষ। 

৮। গুদাভনেয তযাষয়ত কষ। 

 

নফনামূজে অজফদনত্র প্রানিয য 

জফ মাচ্চ ০৫ কাম য নদফ। 

জনাফ নভাঃ ভাজ-ঈর ক 

ঈব্ফস্থাক(নফক্রয়) 

োয ব্যফস্থানা বফবাগ (৭ভ তরা) 

নফএনিন, ঢাকা 

নপানঃ+88০২ ২২৩৩৮২১৯৩ 

নভাফাআরঃ+88 01911414163 

আ-নভআরঃ mahque.badc@gmail.com 

৬.  গুদাভ/স্থানা বাড়া 

প্রদান 

ংনিষ্ট মৄগ্মনযচারক(ায)এয 

ভাধ্যবভ আবফদন প্রাবপ্তয যপ্রাপ্ত 

আবফদন মাচাই ফাছাই এফং বাড়া ও 

১) োদা কাগবজ আবফদন 

২) ব্যফোবয়ক ফেডরাইবেবন্সযতযানয়ত 

নুনরন 

ংস্থা কর্তমক ননধ মানযত বাড়া নম 

নকান তপননর ব্াংক জত 

"নফএনিন ঢাকা" নজযানাজভ 

অজফদনত্র প্রানিয য 

জফ মাচ্চ ১০ কাম য নদফ। 

জনাফ কাবনজ পাযজানা 

ব্ফস্থাক(েংযেণ), 

োয ব্যফস্থানা বফবাগ (৮ভ তরা), 

mailto:?-?????%20mahque.badc@gmail.com


c:\users\mortuza\desktop\citizen charter\সিটিজেনি চার্ট ার_২০২২_৩০৬২২.docx        3 

 

ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান সফায মূল্য এফাং ষযদাধ িষত সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 
দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মূে বনধ যাযণ কবভটিবত উস্থান ও 

অনুবভাদনোববে বাড়া প্রদান কযা 

হয় 

 

৩) নাগবযকবেয েনদবেয তযানয়ত 

নুনরন।  
৪) জাতীয় বযচয়বেয তযানয়ত 

নুনরন।  
৫) ফকান কাবজ বাড়া ফনয়া হবফ তায 

অঙ্গীকাযনাভা। 

নিনি/ন-ি মায এয ভাধ্যনভ 

প্রদান কযজত জফ। 

নফএনিন, ঢাকা 

নপানঃ+88০২ ২২৩৩৮৩৮২৩ 

নভাফাআরঃ+880191৯-০০৯৫৯৩ 

আ-নভআরঃmanagerstorage@badc.gov.bd 

 

২.২)   প্রানতষ্ঠাননক নফা: 

ক্র:নং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধনত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান 
নফায মূে এফং 

নযজাধ দ্ধনত 
নফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 
দানয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, নপান নম্বয ও আ-নভআর) 
(1) (2) (3) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1. থ মফছয নবনত্তক নচ মজেয 

নিজজর ও লুনিজকটিং 

ওজয়জরয ম্ভাব্ চানদা কৃনল 

ভেণারজয় নপ্রযণ 

কৃনল ভেণারজয়য চানদা জত্রয নপ্রনেজত 

ম্ভাব্ চানদায নযভান ননধ মাযণপূফ মক মথামথ 

কর্তমজেয নুজভাদনক্রজভ ভেণারজয় নপ্রযণ   

কৃনল ভেণারজয়য চানদা ত্র নফনামূজে জফ মাচ্চ ০৫ কাম য 

নদফ 
জনাফ নভা: াজ্জাদ নাজন 

ঈপ্রধান প্রজকৌরী (ওকা) 

+88০২ ২২৩৩৮১৫৫৯৩ 

নভাফাআর-০১৭১৭৩০১৮১০ 

ইদভইর-engrsazzadbadc@gmail.com 

২. জফযকাযী িংিায ফীজ 

ষিষনিং-জেষডিং কানজয 

অনুনভাদন 

িংষিষ্ট জফযকাযী িংিায ষরষখত 

চাষদাত্র প্রাষিয য মাচাই ফাছাই কনয 

অনুনভাদন প্রদান কযা য় 

(ক) ব্যষি/প্রষতষ্ঠাননয াদা কাগনজআনফদন; 

(খ) ব্যষিয জেনত্রজাতীয় ষযচয় নত্রয তযাষয়ত 

অনুষরষ/ইউষনয়ন ষযলদ জচয়াযম্যান/জৌযবা 

জভয়য প্রদত্ত নাগষযকে ননদয তযাষয়ত অনুষরষ; 

(গ) প্রষতষ্ঠাননয জেনত্র জেড রাইননেয তযাষয়ত 

অনুষরষ। 

সফা মূদল্যয ষরাংক 

াংযুি 

 

নফাচ্চথ৫ (াঁচ) 

কভ থষদফ 
1।জনাফ নযন কুভায ভন্ডর 

অষতষযি ভাব্যফিাক (ক:জো:) 

০২-২২৩৩৮৪০৬৪, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭০০২৬ 
ইদভইর-

addl.gm.cg@badc.gov.bd 
 

২। জনাফ জনাফ জভা: অব্দুর ভাজরক 
অষতষযিভাব্যফিাক (ফীপ্র),  

০২-223386719, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭০০১৭ 

ইদভইর-

addl.gm.spp@badc.gov.bd 

 

৩। জভাস্তপা ারাভ, যুগ্মষযচারক  

(ফষজ ফীজ), ০২-223385109, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭১১৭১ 

ইদভইর-jdvegbadc@gmail.com 

 

৪। জনাফ জদফদা াা 

প্রকল্প ষযচারক (ফীউ) 

mailto:?????-addl.gm.cg@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.cg@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
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ক্র:নং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধনত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান 
নফায মূে এফং 

নযজাধ দ্ধনত 
নফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 
দানয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, নপান নম্বয ও আ-নভআর) 
(1) (2) (3) (৪) (৫) (৬) (৭) 

জপান-০২৯৫৫৭৫০৪ 

জভাফাইর-০১৭১১৩৬৪০৫১ 
ইদভইর-pdsp_badc@yahoo.com 

 

৫। জনাফ আবুর খানয়য জভা: নূরুর ইরাভ, 

যুগ্মষযচারক (ডার ও ততরফীজ) 

জপান-০২-৯৫৫২৫৮৯, 

জভাফাইর-০১৭১৬২৯৩৩০৪ 

ইদভইর-pdpo.badc@gmail.com 

 
৩. জফযকাষয জফায আওতায় 

ফীজ ড্রাইিং কানজয 

অনুনভাদন 

িংষিষ্ট ব্যষি/জফযকাযী িংিায ষরষখত 

চাষদাত্র প্রাষিয য মাচাই ফাছাই কনয 

অনুনভাদন প্রদান কযা য় 

(ক) ব্যষি/ প্রষতষ্ঠাননযাদা কাগনজ আনফদন; 
(খ) জাতীয় ষযচয় নত্রয তযাষয়ত অনুষরষ 

গ)ইউষনয়ন ষযলদ জচয়াযম্যান/জৌযবা জভয়য 

প্রদত্ত নাগষযকে ননদয তযাষয়ত অনুষরষ; 
(ঘ) প্রষতষ্ঠাননয জেনত্র জেড রাইননেয তযাষয়ত 

অনুষরষ। 

সফা মূদল্যয ষরাংক 

াংযুি 

 

নফাচ্চথ৫ (াঁচ) 

কভ থষদফ 
১।জনাফ নযন কুভায ভন্ডর 

অষতষযি ভাব্যফিাক (ক:জো:) 

০২-২২৩৩৮৪০৬৪, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭০০২৬ 
ইদভইর-

addl.gm.cg@badc.gov.bd 
 

২। জনাফ জনাফ জভা: অব্দুর ভাজরক 
অষতষযিভাব্যফিাক (ফীপ্র),  

০২-223386719, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭০০১৭ 

ইদভইর-

addl.gm.spp@badc.gov.bd 

 
৩। জনাফজভাস্তপা ারাভ 

যুগ্মষযচারক (ফষজ ফীজ) 

জপান-০২-223385109, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭১১৭১ 

ইদভইর-jdvegbadc@gmail.com 
 

 

 

৪। জনাফ জদফদা াা 

প্রকল্প ষযচারক (ফীউ) 

জপান-০২-৯৫৫৭৫০৪, 

জভাফাইর-০১৭১১৩৬৪০৫১ 

mailto:?????-addl.gm.cg@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.cg@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
mailto:?????-jdvegbadc@gmail.com
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ক্র:নং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধনত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান 
নফায মূে এফং 

নযজাধ দ্ধনত 
নফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 
দানয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, নপান নম্বয ও আ-নভআর) 
(1) (2) (3) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ইদভইর-pdsp_badc@yahoo.com 
 

৫। জনাফ আবুর খানয়য জভা: নূরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (ডার ও ততরফীজ) 

জপান- ০২-২২৩৩৫৫৭১৮ 

জভাফাইর-০১৭১৬২৯৩৩০৪ 

ইদভইর-pdpo.badc@gmail.com 

 
৪. জফযকাষয জফায আওতায় 

ফীজ িংযেণ কানজয 

অনুনভাদন (িংযেণাগায/ 

ষভাগায-এ িান িংকুরান 

াননে) 

িংষিষ্ট ব্যাষি/ জফযকাযী িংিায ষরষখত 

চাষদাত্র প্রাষিয য মাচাই ফাছাই কনয 

অনুনভাদন প্রদান কযা য় 

(ক) ব্যষি/ প্রষতষ্ঠাননযাদা কাগনজ আনফদন; 
(খ) ব্যষিয জেনত্র জাতীয় ষযচয় নত্রয তযাষয়ত 

অনুষরষ 
গ)ইউষনয়ন ষযলদ জচয়াযম্যান/জৌযবা জভয়য 

প্রদত্ত নাগষযকে ননদয তযাষয়ত অনুষরষ; 
(ঘ) প্রষতষ্ঠাননয জেনত্র জেড রাইননেয তযাষয়ত 

অনুষরষ। 

সফা মূদল্যয ষরাংক 

াংযুি 

 

নফাচ্চথ৫ (াঁচ) 

কভ থষদফ 
১। জনাফ জনাফ জভা: অব্দুর ভাজরক 
অষতষযিভাব্যফিাক (ফীপ্র),  

০২-223386719, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭০০১৭ 

ইদভইর-

addl.gm.spp@badc.gov.bd 

 

২। জনাফ জভা: াআদুয যভান 

অষতষযি ভাব্যফিাক (ষষডষ ক্রস্ ) 

জপান- ০২-২২৩৩৮৪৭০৬ 
জভাফাইর-01998770035 

ইদভইর-addl.gm.cdpcrops@badc.gov.bd 

 
৩। জনাফজভাস্তপা ারাভ 

যুগ্মষযচারক (ফষজ ফীজ) 

জপান- ০২-৯৫৫৮৩৬৯, 

জভাফাইর-০১৯৯৮৭৭১১৭১ 

ইদভইর-jdvegbadc@gmail.com 
 

৪। জনাফজদফদা াা 
প্রকল্প ষযচারক (ফীউ) 

জপান- ০২-৯৫৫৭৫০৪, 

জভাফাইর-০১৭১১৩৬৪০৫১ 

ইদভইর-pdsp_badc@yahoo.com 
৫। জনাফআবুর খানয়য জভা: নূরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (ডার ও ততরফীজ) 

জভাফাইর-০১৭১৬২৯৩৩০৪ 

ইদভইর-pdpo.badc@gmail.com 

mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
mailto:?????-addl.gm.spp@badc.gov.bd
mailto:jdvegbadc@gmail.com
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ক্র:নং নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধনত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান 
নফায মূে এফং 

নযজাধ দ্ধনত 
নফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 
দানয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা 

(নাভ, দফী, নপান নম্বয ও আ-নভআর) 
(1) (2) (3) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 
৫. প্রনতষ্ঠান ম মাজয় ায 

ফযাদ্দ 

কৃনল ভেণারজয়য ফযাদ্দজত্রয নপ্রনেজত 

ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠানজক ায ফযাদ্দ প্রদান কযা 

য়।  

ক)ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাজনয নুকুজর কৃনল ভেণারয় এয 

ফযাদ্দত্র। 

খ)ংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাজনয ায ঈজত্তারজনয 

নফক্রয়জকন্দ্র/গুদাভ নবনত্তক চানদাত্র। 

নফনামূজে চানদা ত্র 

প্রানিয য 

নফাচ্চথ১০ (দ) 

কভ থষদফ 

নভাঃ অবুর কারাভ অজাদ 

ব্ফস্থাক(নফক্রয়),  

োয ব্যফস্থানা বফবাগ (৭ভ তরা) 

নফএনিন, ঢাকা। 

নপানঃ+88 02-২২৩৩৮৮৬৫৬ 

নভাফাআরঃ+88 0171৮713556 

আ-নভআরঃazadspp@gmail.com 
 

২.৩)  অবযন্তযীণ সফা 

ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. ষ.আয.এর ভঞ্জুয মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি আদফদদনয 

সপ্রষক্ষসত ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভ 

অষপ আদদ জাযী। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) এএষ া াটি পষপদকদর্য কষ (প্রদমাজয সক্ষদত্র)। 

ষফনামূদল্য দফ পাচ্চ ০৭ 

কভ পষদফ। 

জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

০২. ছুটি নগদীকযণ ভঞ্জুয মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি  আদফদদনয 

সপ্রষক্ষদত ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভ 

অষপ আদদ জাযী। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) এএষ া াটি পষপদকদর্য কষ (প্রদমাজয সক্ষদত্র)। 

 

ষফনামূদল্য দফ পাচ্চ ০৭ 

কভ পষদফ। 

জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

০৩. প্রদদয় বষফষ্য তষফর প্রদাদনয 

প্রোফ ষাফ ষফবাদগ সপ্রযণ 

মথামথ কর্তমজেয ভাধ্যজভ প্রাি অজফদন 

মাচাআ-ফাছাআপূফ মক প্রদদয় বষফষ্য তষফর 

প্রদাদনয প্রোফ ষাফ ষফবাদগ সপ্রযণ কযা য়। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) সল ভাদয সফতদনয নদ/স-ষিদয কষ।  

ষফনামূদল্য দফ পাচ্চ ১৫ 

কভ পষদফ। 

জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

০৪. আনুদতাষলক প্রদাদনয প্রোফ অথ প 

ষফবাদগ সপ্রযণ 

মথামথ কর্তমজেয ভাধ্যজভ প্রাি অজফদন 

মাচাআ-ফাছাআপূফ মক আনুদতাষলক প্রদাদনয 

প্রোফ অথ প ষফবাদগ সপ্রযণ কযা য়। 

ক) ষনধ পাষযত পযদভ আদফদনত্র 

খ) ৩০০/- র্াকায নন-জুষিষয়ার স্টাম্প 

গ) ষআযএর ভঞ্জুষযয অষপ আদদ।  

ঘ) নষভষনয কাগজত্র  

ঙ) ছুটিয ষাফ  

চ) ষফষবন্ন কভ পকারীন ভদয়য না দাষফ ত্র।  

আদফদন ত্র ষফএষিষ'য ওদয়ফাইর্ 

ষফনামূদল্য দফ পাচ্চ ১৫ 

কভ পষদফ। 

জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

mailto:?-?????azadspp@gmail.com
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

www.badc.gov.bdাওয়া মাদফ।  

০৫. শ্রাষন্ত ষফদনাদন ছুটি ভঞ্জুয মথামথ কর্তমজেয ভাধ্যজভ প্রাি অজফদজনয 

নপ্রনেজত ননজয়াগকাযী কর্তমজেয 

নুজভাদনক্রভ নপ অজদ জাযী। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) ফ পদল শ্রাষন্ত ষফদনাদন ছুটি ভঞ্জুদযয আদদদয 

কষ(প্রদমাজয সক্ষদত্র)।  

ষফনামূদল্য দফ পাচ্চ ১৫ 

কভ পষদফ। 

জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

০৬. জচয়াযম্যান ভনাদনয়য 

জেচ্ছাধীন তষফর জথনক 

আষথ থক াায্য প্রদান। 

কভ মকতমা/কভ মচাযীজদয জত প্রাি  

অজফদনমূ প্রষত ০৪ (চায) ভা অন্তয অন্তয 

িংষিষ্ট কষভটি কর্তথক মাচাই-ফাছাই কনয 

উযুি ব্যষিনক াায্য প্রদান কযা য়।  

ক) ষনধ পাষযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র। 

খ) ষচষকৎা াংক্রান্ত কাগজত্র াংযুি কযদত দফ। 

আদফদন ত্র ষফএষিষ'য ওদয়ফাইর্ 

www.badc.gov.bd  াওয়া মাদফ।  

ষফনামূদল্য কষভটিয 

অনুদভাদদনয য 

দফ পাচ্চ ০৩ 

কভ পষদফ 

জনাফ সভা: আবুর কারাভ আজাদ 

যুগ্মষযচারক (ষনওক) 

জপান:০২-২২৩৩৮০১৯৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৬১২১৯৮ 

আ-নভআরঃjsrwbadc@gmail.com 
০৭. ষফএষিষ'য কভ পকতপা/কভ পচাযী 

ও তাঁদদয ষযফাদযয দস্যদদয 

ষচষকৎা জফা প্রদান এফিং 

ব্যফিাত্র অনুমায়ী ঔলধ 

যফযা। 

নচনকৎা নকন্দ্র যানয ঈনস্থত 

কভ পকতপা/কভ পচাযী ফা তাঁদদয ষযফাদযয 

দস্যদদয নচনকৎা নফা নদয়া য় এফং 

প্রজয়াজজন নভাফাআজর নচনকৎা যাভ ম প্রদান 

কযা য়।  তাছাড়া , জরুযী প্রজয়াজজন 

কভ পকতপা/কভ পচাযীয ফাায় ষগদয় সফা প্রদান 

কযা য়। ব্যফস্থাদত্রয কর ঔলধ স্টক 

থাকাাদদক্ষ ষফনামূদল্য প্রদান কযা য়। 

জকান কাগজনত্রয প্রনয়াজন য়না। তনফ ষযচয়ত্র 

প্রদ থন কযনত য়। 

ষফনামূদল্য তাৎক্ষষণক িা: আপদযাজা খানভ 

প্রধান ষচষকৎক 

জপান:৯৫৫২৬০৩ 

ফভাফাইর- ০১৯৯৮৭৭০০৩৪ 
আ-নভআরঃafroza-70@yahoo.com 

 

০৮. 

 

 

ষফএষিষ'য 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

ন্তানদদয জন্য সি-সকয়ায 

াষব প। 

ননধ মানযত পযজভ অজফদন প্রানিয য 

ষফএষিষ'য কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয ৬ ভা সথদক 

৬ ফছয ফয়ী ন্তানদদয জন্য কভ প ষদফদ সি-

সকয়ায াষব প প্রদান কযা য়।  

ননধ মানযত পযজভপূযণকৃত অজফদনত্র।  

অজফদনজত্রয পযভ নফএনিন সি-সকয়ায সন্টাদয 

াওয়া মায়। 

বষতপ ষপ- ৫০০/- র্াকা। 

ভাষক াষব প চাম প-৭০০/- 

র্াকা। 

বষতপ ষপ এফাং ভাষক াষব প 

চাম প কযা ম্যাদভায ভাধ্যদভ 

নগদদ প্রদান কযদত য়। 

দফ পাচ্চ ০৩ 

কভ পষদফ 

িা: আপদযাজা খানভ 

প্রধান ষচষকৎক 

জপান:৯৫৫২৬০৩ 

ফভাফাইর- ০১৯৯৮৭৭০০৩৪ 
আ-নভআরঃafroza-70@yahoo.com 

০৯. ষফএষিষ'য ৯ভ ফা তদুিপ সগ্রদিয 

কভ পচাযীদদয ষক্ষা সপ্রলণ 

ভঞ্জুদযয প্রোফ কৃষল ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ। 

মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি আদফদন 

ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভকৃষল 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) আদফদনদত্র প্রদষ পত ষক্ষা সপ্রলণ াংক্রান্ত 

প্রভাণকমূ।  

ষফনামূদল্য ০৭ কভ পষদফ। জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

 
 

১০. ষফএষিষ'য ২০-১০ভ সগ্রদিয 

কভ পচাযীদদয ষক্ষা ছুটি ভঞ্জুয। 

মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি  আদফদদনয 

সপ্রষক্ষদত ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভ 

অষপ আদদ জাযী। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) আদফদনদত্র প্রদষ পত ষক্ষা ছুটি াংক্রান্ত প্রভাণকমূ।  

ষফনামূদল্য ০৭ কভ পষদফ। জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

mailto:jsrwbadc@gmail.com
mailto:afroza-70@yahoo.com
mailto:establishment@badc.gov.bd
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃ establishment@badc.gov.bd 

১১. ষফএষিষ'য ২০-১০ভ সগ্রদিয 

কভ পচাযীদদয ফষিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুয। 

মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি  আদফদদনয 

সপ্রষক্ষদত ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভ 

অষপ আদদ জাযী। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) আদফদনদত্র প্রদষ পত ফষিঃফাাংরাদদ গভন াংক্রান্ত 

প্রভাণকমূ (প্রদমাজয সক্ষদত্র)। 

ষফনামূদল্য ০৭ কভ পষদফ। জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

১২. ষফএষিষ'য ৯ভ ফা তদুিপ সগ্রদিয 

কভ পচাযীদদয ফষিঃফাাংরাদদ 

ছুটি ভঞ্জুদযয প্রোফ কৃষল 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ।। 

মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি আদফদন 

ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভকৃষল 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) আদফদনদত্র প্রদষ পত ফষিঃফাাংরাদদ ছুটি াংক্রান্ত 

প্রভাণকমূ।  

ষফনামূদল্য ০৭ কভ পষদফ। জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

১৩. ষফএষিষ'য 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয াদার্ প 

াংক্রান্ত NOC প্রদান।   

মথামথ কর্তমজেয ভাধ্যজভ প্রাি অজফদন 

মাচাআ-ফাছাআপূফ মক ষনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয 

অনুদভাদনক্রভাদার্ প াংক্রান্ত NOC প্রদান। 

ক) স্বদে ষরষখত আদফদনত্র  

খ) আদফদনদত্র প্রদষ পত াদার্ প কযায কাযণ াংক্রান্ত 

প্রভাণকমূ (প্রদমাজয সক্ষদত্র)। 

ষফনামূদল্য ০৭ কভ পষদফ। জনাফ সভাাম্মদ জাষকরুর ইরাভ 

যুগ্মষযচারক (াংস্থান) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৫৯৮৩৯ 

সভাফাইর-০১৭১৬৩৮১২৩৮ 

আ-নভআরঃestablishment@badc.gov.bd 

১৪. ষফএষিষ'য দয দিযস্থ  

কভ পচাযীদদয ফাা ফযাদ্দ প্রদান।  

মথামথ কর্তমজেয ভাধ্যজভ প্রাি অজফদন 

প্রানিয য অফান ফযাদ্দ কনভটিয 

সুানযক্রজভ ফাা ফযাজদ্দয নপ অজদ 

জানয। 

 

ষনধ পাষযত পযদভ আদফদনত্র  

 

আদফদন পযভ ষফএষিষ ওদয়ফাইদর্ 

www.badc.gov.bd এফাং াধাযণ ষযচম পা ষফবাদগ 

াওয়া মায়। 

 

 

ষফনামূদল্য ৩০ কভ পষদফ। জনাফ সভািঃ জুরষপকায আরী 

যুগ্মষযচারক (াধাযণ ষযচম পা) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৮১৭১১ 

সভাফাইর-০১৭১২৫৯২৩৮৫ 

আ-নভআরঃjscsbadc@badc@gmail.com 

১৫. ষফএষিষ'য দয দিযস্থ  

কভ পকতপাদদয আফাষক 

ঠিকানায়/দািষযক ঠিকানায় 

সর্ষরদপান সফা প্রদান।  

মথামথ কর্তপদক্ষয ভাধ্যদভ প্রাি  আদফদদনয 

সপ্রষক্ষদত মথামথ কর্তপদক্ষয অনুদভাদনক্রভ 

সর্ষরদপান াংদমাগ প্রদান কযা য়। 

ষনধ পাষযত পযদভ পূযণকৃতআদফদনত্র 

 

আদফদন পযদভয নমুনা যকাযী সর্ষরদপান, সলুরায, 

পযাক্স ও ইন্টাযদনর্ নীষতভারা -২০১৮ সত সদয়া আদছ। 

 
 
 

ষফনামূদল্য ১৫ কভ পষদফ। জনাফ সভািঃ জুরষপকায আরী 

যুগ্মষযচারক (াধাযণ ষযচম পা) 

ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপান- ০২-২২৩৩৮১৭১১ 

সভাফাইর-০১৭১২৫৯২৩৮৫ 

আ-নভআরঃjscsbadc@badc@gmail.com 

১৬. পুযাতন বফন াযণ ও 

নফক্রজয়য নননভত্ত প্রাননক ও 

অনথ মক নুজভাদন প্রদান 

নজরা মূে ননধ মাযণ কনভটিকর্তমক ধাম মকৃত মূে 

তানরকা প্রানি ও মাচাআ ফাছাআকযণাজজে 

ংস্থায বাড়া ও মূে ননধ মাযণ কনভটিয বায় 

ঈস্থান কযা য়। কনভটিয সুানযাজজে 

নুজভাদন নদয়া য়। 

ক) পূফ মানুভনতয প্রাননক নুজভাদজনয ত্র। 

খ) নজরা কনজিভজনন কনভটিয বায সুানয। 

গ) নজরা মূে ননধ মাযণ কনভটিয প্রাক্করন। 

ঘ) নতনযক্ত প্রধান প্রজকৌরী (ক্ষুদ্রজচ) কর্তমক প্রাক্কনরত 

মূে প্রাথনভক নুজভাদজনয কন (প্রজমাজয নেজত্র)। 

নফনামূজে অজফদন প্রানিয 

দফ পাচ্চ ১০ 

কাম মনদফজয ভজধ্য 

জনাফ মুাম্মদ ফনদঈর অরভ যকায 

ঈপ্রধান প্রজকৌরী (ক্ষুদ্রজচ)-২ 

সপান- +8802-২২৩৩৮৩৭৫৫ 

নভাফাআর-০১৬৭২৮৩৭৮৮৭ 

আজভআর: dcemi2badc@gmail.com 

mailto:establishment@badc.gov.bd
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭. অনুজতানলক প্রদাজনয থ ম 

ভজু্ঞযী জানয 
ন,অয,এর, ভানিয য প্রাপ্য 

অনুজতানলজকয জন্যথ ম ভজু্ঞযী জানয কযা 

য় 

১.  ন.অয.এরগভকাযীয াদা কাগজজ অজফদন। 

২. দায়জদনা প্রনতজফদন। 

(প্রানিস্থান:কভ মস্থর) 

৩. প্রাননক নুজভাদন  (প্রানিস্থান:  ন.অয.এর 

গভনকারীন নফবাগ থফা ংস্থান নফবাগ)  

নফনামূে প্রাননক 

নুজভাদন ও 

প্রজমাজযজেজত্র 

ানব মবুক 

মূর ননথ প্রানিয  

য জফ মাচ্চ  ১০ 

কাম মনদফ। 

জনাফ নভাঃ কাভরুর াান 

ভাব্ফস্থাক (থ ম), নফএনিন। 

নপান: ০২-47122892 

নভাফাআর- ০১৭১২২৩৮১২৮ 

আ-নভআর: gmfinance@badc.gov.bd 

১৮. ছুটিনগদীকযজণয থ ম 

ভজু্ঞযী জানয 
ন.অয.এর. শুরুয য প্রাপ্য  

ছুটিনগদীকযজণয  জন্য  থ ম ভজু্ঞযী জানয 

কযা য় 

১. ন,অয,এর, ভজু্ঞযীয প্রাননক অজদ। 

(প্রানিস্থান:  ন,অয,এর, গভনকারীন নফবাগ 

থফা ংস্থান নফবাগ) 

২. ছুটিয নাফ  

(প্রানিস্থান: নিট নফবাজগ) 

নফনামূে ন,অয,এর, 

ভঞ্জুযীয 

অজদ মূর 

ননথ প্রানিয  

যফতী জফ মাচ্চ 

৭ কাম মনদফ। 

জনাফ নভাঃ কাভরুর াান 

ভাব্ফস্থাক (থ ম), নফএনিন। 

নপান: ০২-47122892 

নভাফাআর- ০১৭১২২৩৮১২৮ 

আ-নভআর: gmfinance@badc.gov.bd 

 
১৯. কভ মচাযী কোণ তনফর 

জত ঋণ (কঃকঃতঃ) 
ননধ মানযত পযজভ অজফদন প্রানিয য 

কভ মচাযী কোণ তনফর নযচারনা 

কনভটিয নুজভাদনাজজে জফ মাচ্চ 

২০,০০০/- (নফ াজায) টাকা ঋণ প্রদান 

কযা য়। 

ননধ মানযত পযজভ অজফদন। 

 

ননধ মানযত পযভ  কাযী নাফ ননয়েক (প্রজদয় 

বনফষ্য তনফর) এয ননকট াওয়া মাজফ।  

নফনামূে ইদুর নপতয এফং 

ইদুর অমায 

ভাজ কভ মচাযী 

কোন তনফর 

কনভটিয বা 

নুনষ্ঠত ওয়ায 

য জফ মাচ্চ  ১০ 

(দ) কভ মনদফজয 

ভজধ্য।  

জনাফ নভা: াআদুর আরাভ 

কাযী নাফ ননয়েক  

(প্রজদয় বনফষ্য তনফর) 

নভাফাআর: ০১৮২৯৬০৯৮৮৬ 

আজভআর:sydulais138@gmail.com 

২০. প্রজদয় বনফষ্য তনফর 

অগাভ (প্রবতঃ) 

ননধ মানযত পযজভ অজফদন প্রানিয য 

অজফদন মাচাআ ফাছাআ নজল মথামথ 

কর্তমজেয নুজভাদনক্রজভ অজফদনকাযীয 

নভাট প্র.ব:ত জভায ৮০% ঋণ ভঞ্জুয কযা 

য়।  

ননধ মানযত পযজভ অজফদন। 

 

অজফদজনয ননধ মানযত পযভ কাযী নাফ ননয়েক 

(প্রবত:) এয ননকট এফং নফএনিন’য ওজয়ফাআজট 

াওয়া মাজফ।  

 

নফনামূে অজফদন প্রানিয 

য জফ মাচ্চ ৩০ 

(নত্র) 

কভ মনদফ।  

 

 

 

জনাফ নভা: াআদুর আরাভ 

কাযী নাফ ননয়েক  

(প্রজদয় বনফষ্য তনফর) 

নভাফাআর: ০১৮২৯৬০৯৮৮৬ 

আজভআর:sydulais138@gmail.com 

২১. নগাষ্ঠী ফীভায দাফী 

নযজাধ 

ংস্থায় কভ মযত এফং নঅযএর নবাগযত 

ফস্থায় মৃত/দূঘ মটনায নকায ব্নক্তয 

ননভননয ননকট নথজক অজফদন প্রানি এফং 

জীফন ফীভা কজ মাজযন জত দাফীকৃত 

নচক প্রানিয য ভঞ্জুযীত্র জাযী কযা য়। 

১। ননভনন কর্তমক াদা কাগজজ অজফদনত্র। 

অজফদজনয াজথ ননজনাক্ত কাগজ ত্রানদ ংমৄক্ত 

কযজত জফঃ 

ক) স্বাবানফক মৃতুযজননত নফফযণী ংনিষ্ট নপ 

প্রধান কর্তমক পূযণ।  

খ) ভযহুভ ও তাায ওয়ানযগজনয জাতীয় নযচয় 

নফনামূে জীফন ফীভা 

কজ মাজযন 

জত নচক 

প্রানিয য 

জফ মাচ্চ ০৭ 

কভ মনদফজয 

জনাফ অপাক অজভদ 

কাযী নাফ ননয়েক (ফীভা) নত: 

দানয়ত্ব, নাফ নফবাগ, নফএনিন, ঢাকা। 

নভাফাআর: ০১৬৭২৫১৬১৭০ 

আজভআর:acainsurancebadc@gmail.com 

mailto:sydulais138@gmail.com
mailto:sydulais138@gmail.com
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ত্র/জন্মনজদয তযানয়ত পজটাকন।  

গ) িাক্তায কর্তমক প্রদত্ত মৃতুয নদ জত্রয 

তযানয়ত পজটাকন।  

ঘ) ভজনানয়ন জত্রয তযানয়ত পজটাকন।  

ঙ) ৩০০/- টাকায স্টাজে েনতপূযণ স্বীকৃনত জত্রয 

তযানয়ত পজটাকন।  

চ) ৩০০/- টাকায স্টযাজে নিকায জত্রয 

তযানয়ত পজটাকন।  

ছ) ওয়ানয নদজত্রয তযানয়ত পজটাকন।  

ভজধ্য।  

২২. অনুজতানলক নফর প্রদান  মথামথ দ্ধনতজত প্রস্তুতকৃত নফর 

ংনিষ্ট ব্নক্ত/নফবাগ জতপ্রস্তাফ প্রানিয 

য মাচাআ-ফাছাআপূফ মক া কজয নগদান 

াখায় নপ্রযণ কযা।  

ব্নক্তগত মূর ননথ, থ ম ভঞ্জুযী, মাথামথবানফ 

স্বােনযত ৩ কন নফর, মৃত কভ মচাযীয নেজত্র 

ওয়ানয নদ ও আনজিভননটি নজদয কন। 

 

প্রানিস্থান: ননথ ংযেণকাযী নফবাগ, থ ম নফবাগ, 

ংনিষ্ট নফবাগ । 

নফনামূজে জফ মাচ্চাঁচ (৫) 

কাম মনদফ 

জনাফ নভা: াজবর াহ্রবী 

কাযী নাফ ননয়েক (ব্ঃদাঃ)। 

নপানঃ ০২-৪৭১২০৬৮০ 

নভাফাআর-০১৯১২৯৫৪১০৭ 

আ-নভআর- badc.pc@gmail.com 

২৩. ছুটি নগদীকযণ নফর প্রদান  মথামথ দ্ধনতজত প্রস্তুতকৃত নফর 

ংনিষ্ট নফবাজগয প্রস্তাজফয নপ্রনেজত 

মাচাআ-ফাছাআপূফ মক া কজয নগদান 

াখায় নপ্রযণ কযা য়। 

ব্নক্তগত মূর ননথ, থ ম ভঞ্জুযী, মথামথবাজফ 

স্বােনযত ৩ কন নফর, মৃত কভ মচাযীয নেজত্র 

ওয়ানয নদ ও আনজিভননটি নদ।  

 

প্রানিস্থান: ননথ ংযেণকাযী নফবাগ, থ ম নফবাগ, 

ংনিষ্ট নফবাগ।  

 

নফনামূজে জফ মাচ্চ াঁচ (৫) 

কাম মনদফ 

জনাফ নভা: াজবর াহ্রবী 

কাযী নাফ ননয়েক (ব্ঃদাঃ)। 

নপানঃ ০২-৪৭১২০৬৮০ 

নভাফাআর-০১৯১২৯৫৪১০৭ 

আ-নভআর-badc.pc@gmail.com 

২৪. নল নফতজনয প্রতযায়নত্র 

প্রদান  

কভ মকতমা/কভ মচাযীয াদা কাগজজ নরনখত 

অজফদজনয নপ্রনেজত প্রঃবঃতঃ াখা ও 

নফর াখা জত তথ্য ংগ্রপূফ মক নল 

নফতজনয প্রতযয়নত্র প্রদান কযা য় 

ফদনর/ংমৄক্ত/অমৄক্ত এয নপ অজদ, ছাড়ত্র, 

প্রঃবঃতঃ ও কঃকঃতঃ ঋণ ংক্রান্ত তথ্য, স্থায়ী 

ভনিত অগাজভয তথ্য ও াদা কাগজজ নরনখত 

অজফদনত্র।  

 

প্রানিস্থান: ংস্থান নফবাগ, ংনিষ্ট নফবাগ, 

প্রঃবঃতঃ াখা ও নফর াখা।  

নফনামূজে জফ মাচ্চ াঁচ (৫) 

কাম মনদফ 

জনাফ নভা: াজবর াহ্রবী 

কাযী নাফ ননয়েক (ব্ঃদাঃ)। 

নপানঃ ০২-৪৭১২০৬৮০ 

নভাফাআর-০১৯১২৯৫৪১০৭ 

আ-নভআর- badc.pc@gmail.com 

২৫. নফতন জত ঈৎজ অয়কয 

কতমজনয প্রতযয়নত্র/নফতন 

খাজত অজয়য প্রতযয়নত্র 

প্রদান  

কভ মকতমা/কভ মচাযীয ননধ মানযত ছজক নরনখত 

অজফদজনয নপ্রনেজত প্রজয়াজনীয় মাচাআ-

ফাছাআপূফ মক প্রতযয়ন প্রদান কযা য় 

সুনননদ মষ্ট ছজক প্রজয়াজনীয় তথ্য ঈজেখপূফ মক 

প্রস্তুতকৃত নফফযণী অজফদন।  

 

প্রানিস্থান: ংনিষ্ট নফবাগ/ব্নক্ত ও ব্াঃ দাঃ াখা 

 

নফনামূজে জফ মাচ্চ াঁচ (৫) 

কাম মনদফ 

জনাফ নভা: াজবর াহ্রবী 

কাযী নাফ ননয়েক (ব্ঃদাঃ)। 

নপানঃ ০২-৪৭১২০৬৮০ 

নভাফাআর-০১৯১২৯৫৪১০৭ 

আ-নভআর- badc.pc@gmail.com 
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ক্র:নাং সফায নাভ সফা প্রদান িষত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাষিস্থান 
সফায মূল্য এফাং 

ষযদাধ িষত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা 

(নাভ, দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬. বযাট অয়কজযয 

প্রতযয়নত্র প্রদান।  

ংনিষ্ট ব্নক্ত/প্রনতষ্ঠাজনয াদা কাগজজ 

নরনখত অজফদনজত্রয নপ্রনেজত নগদান 

াখা নথজক প্রাি বযাট ও অয়কজযয নচক 

চারাজনয ভাধ্যজভ ব্াংজক জভাদানপূফ মক 

প্রতযয়নত্র প্রদান কযা য় 

ংনিষ্ট ব্নক্ত/প্রনতষ্ঠাজনয াদা কাগজজ নরনখত 

অজফদনত্র।  

 

 

নফনামূজে জফ মাচ্চ াঁচ (৫) 

কাম মনদফ 

জনাফ ভধুসূদন দা 

কাযী নাফ ননয়েক (নফর) 

নপান: ০২-57161042 

নভাফাআর-০১৬৭২৫১৫১৭০ 

আ-নভআর-reazuddin83@gmail.com 

 

৩)  অওতাধীন দিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রনতষ্ঠানমূজয নটিজজন চাট মায নরংক অকাজয মৄক্ত কযজত জফ:প্রজমাজয নয়। 

৪)  অনায কাজছ অভাজদয প্রতযাা: 
 

ক্রনভক প্রনতশ্রুত/কানিত নফা প্রানিয রজেয কযণীয় 

১ স্বয়ংম্পূণ ম অজফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রনক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় নপ নযজাধ কযা  

৩ াোজতয জন্য ননধ মানযত ভজয়য পূজফ মআ ঈনস্থত থাকা  

৪ প্রনতটি নফা েজকম মথামথ ধাযণা রাজবয জন্য নচষ্ট থাকা 

৫ নফা প্রানিয য অনায মূেফান ভতাভত প্রদান কযা।  
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৪) অষবদমাগ প্রষতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাষিদত অন্তুষ্ট দর দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ষনদনাি িষতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফষত 

করুন। 

 

ক্র:নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ষনষ্পষত্তয ভয়ীভা 

১ 
দাষয়ত্বপ্রাি কভ পকতপা ভাধান 

ষদদত না াযদর 
অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভ পকতপা (অষনক) 

নাভ ও দফী: সভষযনা াযভীন 

ভাব্যফিাক (তদন্ত), ষফএষিষ, ঢাকা। 

সপানিঃ +৮৮০২-২২৩৩৮২৭৭৪ 

সভাফাইরিঃ ০১৮১৯৯৭৯৮৬২; ০১৯৯৮৭৭০০১০ 

ই-সভইরিঃ gminquiry@badc.gov.bd 

ওদয়ফিঃ www.badc.gov.bd 

৬০ কাম পষদফ 

২ 

অষবদমাগ ষনষ্পষত্ত কভ পকতপা 

ষনষদ পষ্ট ভদয় ভাধান ষদদত না 

াযদর 
আষর কভ পকতপা 

নাভ ও দফী: সযানা ইয়াছষভন, যুগ্মষচফ (প্রান)  

কৃষল ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ষচফারয়, ঢাকা।  

সপান: ৯৫৪০০৬৭ 

সভাফাইর: ০১৭১৮৩২৮৪৪৭ 

ইদভইর:jsadmn@moa.gov.bd 

ওদয়ফ:  www.moa.gov.bd 

৩০ কাম পষদফ 

৩ 
আষর কভ পকতপা ষনষদ পষ্ট ভদয় 

ভাধান ষদদত না াযদর 

ভষন্ত্রষযলদ ষফবাদগয অষবদমাগ 

ব্যফস্থানা সর 

অষবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইর্, ফাাংরাদদ ষচফারয়, ঢাকা। 
ষতন ভা 

 

mailto:jsadmn@moa.gov.bd

