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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ল্লী উন্নয়ন একাদেভী (আযডেএ), ফগুড়া 

www.rda.gov.bd 

সফা প্রদান প্রডতশ্রুডত  

(Citizen’s Charter) 

১. ডবন (Vision) ও ডভন (Mission) 

ডবন:                  “Centre of Excellence                     

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

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

 (৩)  জরফায়ু ডযফততদনয ডিডতিাকতা উন্নয়দনয প্রায; 

 (৪) দাডযদ্র্য ডফদভাচ্ন ও 

 (৫)  সজন্ডায ভতা এফাং নাযীয ক্ষভতায়দনয প্রায।  

২. প্রডতশ্রুডত সফা    

২.১) নাগডযক সফা 

ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।         
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সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 
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ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
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                -      

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৩  
                                     

         
,, - ” ” 

            -      

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৪  

                                     

                                      

        

,,             ” ” 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৫  
                                     

                     
,,             ” ” 

                   -      

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৬  
                          -               

              
,,             ” ” 

                  -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 
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ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭  
                                     

        
,,             ” ” 

              -      

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৮  

                                        

                                       

       

          ” ” 

  -                       

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৯  

                                        

                                          

                                        

                                       

        

                  

                     

                                

                     

                    

          

ডেডডদত ডনধ তাডযত 

ভয়ীভা 

                  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

    

                               ,       

                                    

                   

                      

 -              

                    

              

                      

    

                 

               

        

ডফনামূদল্য তাৎক্ষডণক 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

২.২) প্রাডতষ্ঠাডনক সফা 

 

ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। 

                                     

                                      

                           

                           

                    

           

                     

                       

                      

                     

                

               

    

              

    /       

             

                

    

                           

                        

             

                         

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: director.research@rda.gov.bd 
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ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   
                                    

       
,, 

             

          

              

            

             

                

    

                           

                           

             

ডযচ্ারক (কৃডল ডফজ্ঞান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২  

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭  

ইদভইর: director.agriculture@rda.gov.bd  
 

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২  

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭  

 -      director.admin@rda.gov.bd 

৩  আফান, আায ও রডজডিক সফা। 

                     

                       

             

             

কতৃক্ষ কতৃতক 

ডনধ তাডযত মূল্য। 

www.rda.gov.bd 

                           

               

                      

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭  

ইদভইর: director.admin@rda.gov.bd 

ডযচ্ারক (প্রডক্ষণ) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২  

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: director.training@rda.gov.bd 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

                      
                       

                   
                                          

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

                 
                     

                
                    

                      

    

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 
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ক্রডভক সফায নাভ 
সফা প্রদান  

     

প্রদয়াজনীয়  

কাগজত্র এফাং প্রাডিিান 

সফামূল্য এফাং 

ডযদাধ িডত 
                    

দাডয়ত্বপ্রাি কভ তকততা (নাভ, দফী, সপান  

ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩              
                         

            
                                          

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

৪        ,,                                           

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

৫                       ,,                                           

ডযচ্ারক (প্রান)  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

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

 
 

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

ক্রডভক নাং প্রডতশ্রুত/কাডিত সফা প্রাডিয রদক্ষয কযণীয় 

১ ডনধ তাডযত পযদভ ম্পূণ তবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২ ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ডপ ডযদাধ কযা 

৩ াক্ষাদতয জন্য ডনধ তাডযত ভদয়য পূদফ তই উডিত থাকা 

৪                                            

৫                                    
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৪) অডবদমাগ প্রডতকায ব্যফিানা (GRS):  

                                                                                                                                              

 

ক্রডভক নাং                                                                             

১ 
                        

              

                      

       

                

        (     )  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

৩           

  

                      

                           

      

             

                  

                  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২  

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭  

ইদভইর: adg@rda.gov.bd  

      www.rda.gov.bd 

             

৩ 
                         

                     
           

           

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২  

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭  

ইদভইর: dg@rda.gov.bd  

      www.rda.gov.bd 

৬            

 


