গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
খুরনা উন্নয়ন কর্তৃ ক্ষ
www.kda.gov.bd

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিদজন চার্ ৃায)
১. তবন ও তভন
রুকল্প (Vision): সকতিএ এরাকায় তযকতল্পত আধুতনক নগয।
অতবরক্ষ (Mission): ভাতযকল্পনা প্রণয়নপূফ ৃক ভূতভ ব্যফায ও উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ, অ থ ৃননততক প্রবৃতিমুখী ফাতণতজিক ও তল্পায়ন মূি তযদফ ফান্ধফ, তনযাদ নাগতযক সুতফধা ম্বতরত তযকতল্পত নগযায়দন
ভন্বয়ক এয ভূতভকা ারদনয াাাত স্বল্প তযদয উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন।

২. প্রততশ্রুত সফামূ
২.১) নাগতযক সফা
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

প্লর্/ ফ্লার্ ফযাদ্দ

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায িকুদভন্ট
এ উতিতখত তনয়ভানুাদয

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায
িকুদভন্ট এ উতিতখত
তনয়ভানুাদয

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায
িকুদভন্ট এ উতিতখত
তনয়ভানুাদয

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট,
সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ
উতিতখত তনয়ভানুাদয

তফনামূল্য

চাতফা ভাত্র

১.

২.

ফযাদ্দ প্রাি
তযদাধ

প্লদর্য

র্াকা সকতিএ’য তনধ ৃাতযত ব্যাাংক জভা
ব্যাাংক জভা যতদ প্রাতি
যতদদয ভাধ্যদভ স্ব-যীদয
স্থান-এদের্ াখা
অথফা ত্র ভাধ্যদভ স অি ৃায/ব্যাাংক
ড্রাপর্ কাদয ফযাদ্দ দত্র উ তিতখত
তৃানুমায়ী তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক তনজ
দাতয়দত্ব জভা প্রদান।
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দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd
নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৩.

৪.

মূদয় অথ ৃ তযদাদধয য,
সকতিএয তনধ ৃাতযত পযভ মূদয
মূল্য তযদাধ পূফ ৃক অথ ৃ জভা
প্রভানক আদফদন এয তফযীদতঃ
- সকতিএ কর্তৃক দযজতভদন দখর
প্রদান
- সকতিএয প্রতততনতধ রীজ দতরর
সযতজতে ম্পাদসনয তনতভদে াফ
সযতজতে অতপদ সপ্রযণ।
প্লর্ স্তান্তয, প্রততস্বাক্ষতযত দখর, মূদয় অথ ৃ তনধ ৃাতযত স্তান্তয তপ
স্তান্তয দতরর সযতজদেন
তযদাধ তনতিত এয য, সকতিএ’য
তনধ ৃাতযত পযভ মূদয মূল্য
তযদাধ পূফ ৃক অথ ৃ জভা প্রভানক
আদফদন এয তফযীদতঃ
- দাতা ও গ্রীতায ভদধ্য
প্রততস্বাক্ষতযত দখর প্রদান ম্পন্ন
- াফ সযতজতে অতপদ ত্র প্রদান ও
সকতিএয প্রতততনতধ স্তান্তয দতরর
সযতজতে অতপদ সপ্রযণ।
দখর ও সযতজসেন
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জভা যতদ,
রীজ তিি পযভ,
আদফদন পযদভয নমূনা
প্রাতিস্থান- ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায।

রীজ তিি পযভঃ
আফাতক-৫০০০/- + বিার্,
ফাতণতজিক/ফাতণতজিক-কাভ
আফাতক-৭০০০/- + বিার্,
তল্প-২০,০০০/- + বিার্

দখর ও সযতজদেন ৪০ নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
(চতি) কাম ৃতদফ
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

জভা যতদ,
স্তান্তয পযভ, নমুনা
স্বাক্ষয পযভ, স্তান্তয
দতরর আদফদন পযদভয
নমূনা
প্রাতিস্থান- ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

স্তান্তয পযভঃ
স্তান্তয দতরর
নাভঃ াভীভ সজাদ
আফাতক-৩,০০০/- + বিার্,
সযতজদেসনয অনুভতত - দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
ফাতণতজিক/ ফাতণতজিক-কাভ৪০ (চতি) কাম ৃতদফ
রুভ নম্বয- ২২১
আফাতক-৫,০০০/- + বিার্,
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
তল্প-২০,০০০/- + বিার্
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd
প্লর্ স্তান্তয তপ
জতভয ফতৃভান মূদল্যয উয
আফাতক-১০%+ বিার্,
ফাতণতজিক/ ফাতণতজিক-কাভআফাতক-১৫% +বিার্,
তল্প-১৫% +বিার্ ;
বফন থাকদর ফতৃভান জতভয
মূদল্যয াদথ ইভাযদতয
মূল্যাতয়ত মূল্য সমাগ কদয তায
উয ৫% অথফা ইভাযততফীন
প্লদর্য স্তান্তয তপ উবদয়য
ভদধ্য সমটি অতধক সটি
আদায়দমাগ্য।

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৫.

আফাতক/
ফাতণতজিক/ফাতণতজিক- কাভ
আফাতক/তল্প প্লর্ ফন্ধক সযদখ
ঋণ গ্রদণয জন্য NOC

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত
অনাতেমূরক প্রতিয়ন ত্র প্রদান।

ব্যাাংক জভা যতদ ও
ব্যাাংক ঋণ অনাতেমূরক
প্রতিয়ন দত্রয আদফদন
পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

৬.

নাভেন (নাভজতযয তনতভদে
ইনপযদভন তি প্রদান)।

কাযী কতভনায (ভূতভ) এয তনকর্
নাভজাতযয তথ্য ত্র সপ্রযণ।

নাভজাযীয তন তভদে তথ্য
ত্র (ইনপযদভন তি)
এফাং আদফদন পযদভয
নমুনা
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায।

৭.

উেযাতধকায ও ওয়াতযসূদত্র প্রাি সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্লর্, সদাকান, ের, কাউন্টায,
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
ওয়াকৃ ও সেদয নাভজাতয তফযীদত ওয়াতয কাদয়ভ ত্র প্রদান
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ব্যাাংক জভা যতদ ও
ওয়াতযকাদয়ভ পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

স্তান্তয দতরর পযভঃ
আফাতক-৫,০০০/- + বিার্,
ফাতণতজিক/ ফাতণতজিক-কাভআফাতক-৭,০০০/- + বিার্,
তল্প-২০,০০০/- + বিার্
অনাতেমূরক প্রতিয়ন পযভ
মূল্য-২,০০০/- + বিার্ এফাং
সফা তপ কাঠা প্রতত আফাতক১,০০০/-+বিার্ ও
ফাতণতজিক/ফাতণতজিক- কাভ
আফাতক-২,০০০/-+বিার্,
তল্প প্লর্ একয প্রতত-৫০,০০০/+বিার্
নাভজাযী আদফদন পযভঃ
পযভ মূল্য ৫০০/- + বিার্
সফা তপ আফাতক সথাক৫,০০০/-+বিার্ ও
ফাতণতজিক/ফাতণতজিক- কাভ
আফাতক সথাক-১০,০০০/+বিার্
ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ
তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক জভা।
ওয়াতযকাদয়ভ পযভপযভ মূল্য ৫০০/- + বিার্
এফাং সফা তপ আফাতক
সথাক-৫,০০০/-+বিার্ ও
ফাতণতজিক/ ফাতণতজিক- কাভ
আফাতক সথাক-১০,০০০/+বিার্

অনাতেমূরক প্রতিয়ন
দত্রয অনুভতত ৩০
(তত্র) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

নাভজাতযয তনতভদে
ইনপযদভন তি প্রদান১২ (ফাদযা) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

ওয়াতযকাদয়ভ অনুভতত- নাভঃ াভীভ সজাদ
৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৮.

আভদভাক্তায (প্লর্)

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত

ব্যাাংক জভা যতদ ও
আভদভাক্তায পযভ।
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

(৫)
ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ
তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক জভা।
আভদভাক্তায পযদভয মূল্য১,০০০/- + বিার্,
সফা তপ-কাঠা প্রতত ৫,০০০/+বিার্

৯.

সফা স্তান্তয

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত সফা স্তান্তয অনুভতত ত্র
প্রদান।

ব্যাাংক জভা যতদ ও সফা
স্তান্তয পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

১০.

দায়মূতক্ত ছাড়ত্র (সদভন্ট
তিয়াদযন্স)

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত

১১.

সখরাী তকতস্ত

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত

১২.

প্লর্/ ফ্লিাদর্য দখর

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত

ব্যাাংক জভা যতদ ও
দায়মূতক্ত ছাড়ত্র (সদভন্ট
তিয়াদযন্স) আদফদন পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
ব্যাাংক জভা যতদ ও
সখরাী তকতস্তয র্াকা
জভায আদফদন পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
ব্যাাংক জভা যতদ ও প্লর্/
ফ্লিাদর্য দখদরয আদফদন
পযভ-
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সফা পযভ মূল্যঃ
১,০০০/- + বিার্
সফা স্তান্তদযয সক্ষদত্র তরজ
দতরদরয তৃ অনুমায়ী মাদদয
সক্ষদত্র স্তান্তয তপ প্রদমাজি নয়
তাদদয সক্ষদত্র তপ প্রদমাজি দফ
১০,০০০/- +বিার্
দায়মূতক্ত ছাড়ত্র (সদভন্ট
তিয়াদযন্স) পযভ মূল্য৫০০/- + বিার্

সখরাী তকতস্তয পযভ মূল্য৫০০/- + বিার্

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(৬)

(৭)

আভদভাক্তাদযয অনুভতত
৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ

সফা স্তান্তদযয অনুভতত৪০ (চতি) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd
নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

সদভন্ট তিয়াদযদন্সয
অনুভতত১৫ (দনদযা) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

সখরাী তকতস্তয অনুভতত
৩০ ( তত্র) কাম ৃতদফ
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
াদদক্ষ)।

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

প্লর্/ ফ্লিাদর্য দখর পযভ মূল্য- প্লর্/ ফ্লিাদর্য দখর
৫০০/-+বিার্
প্রদান১৫ (দনদযা) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

(১)

(২)

(৩)

১৩. খন্ড প্লর্ ফযাদ্দ

১৪.

কনবাযন অনুভতত

১৫.

প্লর্ তফবাজন/ একতত্রকযণ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

(৪)
প্রাতিস্থান- ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
ব্যাাংক জভা যতদ ও খন্ড
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয প্লর্ ফযাদদ্দয আদফদন
তফযীদত
পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
ব্যাাংক জভা যতদ ও
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয কনবাযন অনুভতত পযভ
তফযীদত কনবাযন অনুভতত প্রদান। প্রাতিস্থান- ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
সকতিএ’য তনধ ৃাতযত পযদভ
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
তফযীদত প্লর্ তফবাজন/ একতত্রকযণ
অনুভতত প্রদান।

১৬. সদাকান, ের, কাউন্টায,
ওয়াকৃ ও সে ফযাদ্দ

তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায িকুদভন্ট
এ উতিতখত তনয়ভানুাদয আদফদদনয
সক্ষদত্র প্রদে তৃানুমায়ী

ব্যাাংক জভা যতদ ও
প্লর্ তফবাজন/ একতত্রকযণ
পযভ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায
তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায
িকুদভন্ট এ উতিতখত
তনয়ভানুাদয

১৭.

ারনাগাদ বাড়া তযদাধ তনতিদতয
য স্তান্তয তপ , সকতিএ’য তনধ ৃাতযত
আদফদন তপ ব্যাাংক জভা যতদদয
ভাধ্যদভ তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক অথ ৃ জভা

ব্যাাংক জভা যতদ
সদাকান, ের, কাউন্টায,
ওয়াকৃ ও সে স্তান্তয
পযভ

সদাকান, ের, কাউন্টায,
ওয়াকৃ ও সে স্তান্তয
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সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(৫)

(৬)

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

খন্ড প্লর্ ফযাদদ্দয পযভ মূল্য২,০০০/-+বিার্

খন্ড প্লর্ ফযাদদ্দয
অনুভতত
৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
াদদক্ষ)।
কনবাযন অনুভতত পযভ মূল্য- কনবাযন অনুভতত
২,০০০/-+বিার্
৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ
কনবাযন অনুভততয সক্ষদত্র
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
জতভয মূদল্যয ১.০০% তপ +
াদদক্ষ)।
বিার্।

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

প্লর্ তফবাজন/ একতত্রকযণ পযভ মূল্যপ্লর্ তফবাজন/

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

পযদভয মূল্যতনউভাদকৃর্ (মূর বফন ও
ফার্াতভৃনার)-৫,০০০/-+বিার্
এফাং অন্যান্য ভাদকৃদর্য সক্ষদত্র

২,০০০/-+বিার্, তফবাজন/
একতত্রকযদণয সক্ষদত্র জতভয
মূদল্যয ১.০০% তপ +বিার্।
তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায
িকুদভন্ট এ উতিতখত
তনয়ভানুাদয

একতত্রকযদণয অনুভতত৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
াদদক্ষ)।
তফজ্ঞতি, প্রদক্টা,
সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ
উতিতখত তনয়ভানুাদয

স্তান্তয অনুভতত- ৪০
(চতি) কাম ৃতদফ

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd
নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

(১)

(২)

১৮.

তফবতক্তকযণ/ একতত্রকযণ/ সদয়ার
অাযণ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

(৩)
(৪)
প্রভানক আদফদদনয তফযীদতপ্রাতিস্থান-ওয়ান ে
সদাকান, ের, কাউন্টায, ওয়াকৃ ও াতবৃ সন্টায
সে স্তান্তয অনুদভাদন ত্রপ্রদান।

ারনাগাদ বাড়া তযদাধ ও সকতিএ’য
তনধ ৃাতযত তপ ব্যাাংক জভা যতদদয
ভাধ্যদভ তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক অথ ৃ জভা য
প্রভানক আদফদদনয তফযীদতসদাকান, ের , কাউন্টায , ওয়াকৃ ও
সে তফবতক্তকযণ/ একতত্রকযণ/ সদয়ার
অাযণ অনুদভাদন ত্রপ্রদান
আদফদদনয তফযীদতের/ সদাকাদনয ফযাদ্দ পুনফ ৃাদরয
অনুভতত

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

১৯.

ের/ সদাকাদনয ফযাদ্দ পুনফ ৃার

২০.

তফর সফাি ৃ ফযাদ্দ

তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ উ তিতখত তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট
তনয়ভানুাদয আদফদদনয সক্ষদত্র প্রদে
প্রাতিস্থান-সনাটি সফাি ৃ
তানুমায়ী তনধ ৃাতযত তপ গ্রণ কদয
স্থাদনয অনুভতত প্রদান।

২১.

ভূতভ ব্যফাদযয ছাড়ত্র
প্রদান (No objection
Certificat/NOC
(ভাোয প্লিাদনয াদথ াংগততপূণ ৃ ভূতভ

আদফদনকাযীয দাতখরকৃত আদফদনত্র, সরআউর্ এফাং কাগজত্র মাচাই ফাছাই ও
দযজতভদন তযদৃন কদয ছাড়ত্র প্রদান/
না-ভঞ্জুয কদয দত্রয ভাধ্যদভ অফতত কযণ।

C:\Users\rozi\Desktop\Citizen Charter Update-2 (2019).Uni.docx

ব্যাাংক জভা যতদ
আদফদন পযভপ্রাতিস্থান- ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

ব্যাাংক জভা যতদ,
ভূতভ ব্যফাদযয আদফদন পযভ,
ঋণ গ্রদণয ছাড়ত্র প্রাতিয
আদফদন পযভ।

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

২,০০০/-+বিার্

আদফদন ও স্তান্তয তপতনউভাদকৃদর্ (মূর বফন) সথাক১,০০,০০০/-+বিার্, অন্যান্য
ভাদকৃদর্ ২৪(চতি) ভাদয
বাড়ায ভতযভান অথ ৃ + বিার্
তফবতক্তকযণ/ একতত্রকযণ/ সদয়ার
অাযদণয সক্ষদত্র তনউভাদকৃদর্ সথাক ৫০,০০০/+বিার্, অন্যান্য ভাদকৃদর্ সথাক২০,০০০/-+বিার্

েদরয তফবতক্তকযণ/
একতত্রকযণ/ সদয়ার
অাযদণয অনুভতত৩০(তত্র) কাম ৃতদফ
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
াদদক্ষ)।

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

তনউ ভাদকৃর্ সথাক ২৫,০০০/- +
বিার্, অন্যান্য মূর ভাদকৃর্ সথাক
৫,০০০/- + বিার্ এফাং মূর
ভাদকৃর্ াংরগ্ন অন্যান্য ভাদকৃর্
৩,০০০/- র্াকা +বিার্
তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ
উতিতখত তনয়ভানুাদয

ের/ সদাকাদনয ফযাদ্দ
পূনফ ৃাদরয অনুভতত- ৩০
(তত্র) কাম ৃতদফ
(কর্তৃদক্ষয অনুভতত
াদদক্ষ)।
তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ
উতিতখত তনয়ভানুাদয

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

পযদভয মূল্য১। ভাোয প্লিাদনয াদথ াংগততপূণ ৃ
আদফদন পযভ-১০০০/- (এক াজায )
র্াকা।

ভাোয প্লিাদনয াদথ
াংগততপূণ ৃ ভূতভ ব্যফায-১৫
(দনদযা) কাম ৃতদফ, ভাোয
প্লিান তযতি ভূতভ ব্যফাদযয

নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ
দফীঃ তযকল্পনা কভৃকতৃা (Pt`vt)
রুভ নম্বয- ৪১৬
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৪১)
ইদভইরঃ planningofficerpe@kda.gov.bd

নাভঃ াভীভ সজাদ
দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায
রুভ নম্বয- ২২১
সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬
ইদভইরঃ se@kda.gov.bd

ক্রভ
(১)

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

(২)

(৩)

ব্যফায ছাড়ত্র, ঋণ গ্রদণয তথ্য ত্র
এফাং ভাোয প্লিান তযিী ভূতভ
ব্যফায ছাড়ত্র)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান
(৪)
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

তপ ফাফদক) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৪,০০০/- (চায াজায) র্াকা (৫ কাঠা
ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।

অনুভততত্র-৩০ (তত্র)
কাম ৃতদফ ও ঋণ গ্রদণয তথ্য
ত্র প্রদান-১৫ (দনদযা)
কাম ৃতদফ।

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

খ) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৬,০০০/- (ছয় াজায ) র্াকা (৫
কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
গ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৭,০০০/- (াত াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
ঘ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১৩,০০০/- (সতসযা াজায ) র্াকা (৫
কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
ঙ) ক্ষুদ্র তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
২০,০০০/- (তফ াজায) র্াকা প্রদান
কযদত দফ।
চ) বৃৎ তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৬০,০০০/- (লার্ াজায) র্াকা প্রদান
কযদত দফ।
২। ভাোয প্লিান তযতি আদফদন
পযভ-২৫০০/- (দুই াজায াঁচত)
র্াকা।
তপ ফাফদক) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৮,০০০/- (আর্ াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
খ) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১২,০০০/- (ফাদযা াজায) র্াকা (৫
কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
গ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১৪,০০০/- (সচৌদ্দ াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
ঘ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
২৬,০০০/- (ছাতি াজায) র্াকা (৫
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নাভঃ আবু াঈদ
দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায
রুভ নম্বয- ৪১১
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), ( Ext-২৬৫)
ইদভইরঃ atpsayed@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(৫)

(৬)

(৭)

কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
ঙ) ক্ষুদ্র তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৪০,০০০/- (চতি াজায ) র্াকা
প্রদান কযদত দফ।
চ) বৃৎ তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১,২০,০০০/- (এক রক্ষ তফ াজায )
র্াকা প্রদান কযদত দফ।
৩। ঋণ গ্রদণয আদফদন পযভ১৫০০/ (এক াজায াঁচত) র্াকা।
১৫% বিার্ চারাদনয ভাধ্যদভ
তযদাধ কযদত দফ।
কর প্রকায ‘‘তপ’’ এয উয
যকায কর্তৃক তনধ ৃাতযত াদয
(১৫%) বিার্ চারাদনয ভাধ্যদভ
(যকাযী সকালাগাদয) সকাি নাং -১১১৩৩-০০০১-০৩১১-সত তযদাধ
কযদত দফ। াাাত জনতা
ব্যাাংক, সকতিএ এতব তনউ াখা ,
এটিতি-৬ একাউন্ট নম্বদয পযদভয
মূল্য ও তপ ফাফদ অথ ৃ জভা তদদয়
জভা যতদ দাতখর কযদত দফ।

২২. নকা অনুদভাদন

সকতিএ’য তনধ ৃাতযত ব্যাাংক জভা
যতদদয ভাধ্যদভ আদফদন পযভ ও
নকা অনুদভাদন তপ এয জভা যতদদয
প্রভানক সকতিএ’য তাতরকাভূক্ত
নকা প্রণয়নকাযী ব্যতক্ত/পাভৃ এয
ভাধ্যদভ ইভাযত তনভৃাণ তফতধভারা
অনুাদয নকা প্রস্তত কযতঃ সকতিএ
প্রদে সচকতরে অনুমায়ী কাগজত্র
আদফদদনয সপ্রতক্ষদত অথযাইজি
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আদফদন পযভ, আদফদন
পযভ ক্রদয়য ব্যাাংক জভা
যতদ এফাং নকা
অনুদভাদন তপ জভা যতদ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

আদফদন পযভমূল্যঃ
আধা-াকা অথফা কাঁচা
আফাতক-২,০০০/-+ বিার্,
ইভাযত তনভৃাদণয সক্ষদত্রফাতণতজিক-৩,০০০/-+ বিার্,
৩০(তত্র) কাম ৃতদফ।
ফাতণতজিক-কাভাকা ইভাযত তনভৃাণ ও
আফাতক-৩,০০০/-+ বিার্,
পুকুয খনন এয সক্ষদত্রতল্প-৫,০০০/- + বিার্
৪৫(পঁয়তাতি)
নকা অনুদভাদন তপ কর্তৃক্ষ
কাম ৃতদফ।
কর্তৃক তনধ ৃাতযত াদয। (ধাম ৃকৃত
মূদল্যয উয ১৫% বিার্
প্রদমাজি)।

নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফীঃ অথযাইজি অতপায
রুভ নম্বয- ৩০২
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২২৭)
ইদভইরঃauthooff@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

(১)

(২)

(৩)
অতপায/তফত কতভটিয ভাধ্যদভনকা অনুদভাদন/অননুদভাদন ত্র দান
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প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান
(৪)

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত
(৫)
নকা অনুদভাদন তপঃ
৫০ ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-৩০০/ - +বিার্
৫১-১০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-৬০০/ +বিার্
১০১-২০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-৯০০/ +বিার্
২০১-৩০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-১,২০০/ +বিার্
৩০১-৫০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-২,২৫০/ +বিার্
৫০১-১০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-৬,৩০০/ +বিার্
১০০১-১৫০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত-১৩,৫০০/+বিার্
১৫০১-২০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত১৮,৯০০/- +বিার্
২,০০১-৩,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত৪৫,০০০/ - +বিার্
৩,০০১-৪,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত৭২,০০০/ - +বিার্
৪,০০১-৫,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত১,০৮,০০০/- +বিার্
৫,০০১-১০,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত১,৪৪,০০০/- +বিার্
১০,০০১-১৫,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত১,৮০,০০০/- +বিার্
১৫,০০১-২০,০০০ ফঃ তভঃ ম ৃন্ত২,২৫,০০০/- + বিার্
২০,০০১-৩০,০০০ফঃ তভঃ ম ৃন্ত৩,৬০,০০০/- +বিার্
৩০,০০০ ফঃ তভঃএয উদিৃ৬,৩০,০০০/ - +বিার্

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

(৬)

(৭)

ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

(১)
(২)
(৩)
২৩. অননুদভাতদত/ অনুদভাতদত নকা অননুদভাতদত/ অনুদভাতদত নকা
ফতভূৃত স্থানা অাযণ ও
ফতভূৃত স্থানা দযজতভদন
অন্যান্য তফলয়
তযদৃদনয ভাধ্য
সভ অথফা
আদফদদনয সপ্রতক্ষদত তফত এিাক্ট
অনুাদয ইভাযত/পুকুয/ স্থানা
অাযদণয কাম ৃক্রভ গ্রণ
২৪. সিবরায পাভৃ
তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা ব্যাাংদক জভা
সদওয়ায য ওয়ান ষ্ট াতবৃ
সন্টায দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র আদফদদনয
াদথ াংযুতক্তয সপ্রতক্ষদত এফাং
অথযাইজি অতপায এয
অনুদভাদনক্রদভ।
২৫. দয়র সর্ে পাভৃ

তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা ব্যাাংদক জভা
সদওয়ায য ওয়ান ষ্ট াতবৃ
সন্টায দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র আদফদদনয াদথ
াংযুতক্তয সপ্রতক্ষদত এফাং অথযা ইজি
অতপায এয অনুদভাদনক্রদভ ।
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প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

(৪)
দযজতভদন তযদৃন এফাং
প্রাি আদফদনত্র

(৫)
তনদজ অনফধ স্থানা তযদয় না
তনদর তফত এিাক্ট অনুাদয
তনধ ৃাতযত অথ ৃ

তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা
ব্যাাংদক জভা সদওয়ায য
ওয়ান ষ্ট াতবৃ সন্টায
দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র

নতুন তাতরকাভূতক্ত তপ৫০,০০০/- + বিার্
নফায়ন তপ৩০,০০০/- + বিার্
তনধ ৃাতযত ভদয়য য
৬০,০০০/- + বিার্
( জুরাই ভা ব্যতীত)

দাতখরকৃত কাগজত্র
ঠিক থাকদর ৩০ (তত্র)
কাম ৃতদফ

নতুন তাতরকাভূতক্ত তপ৩০,০০০/- + বিার্,
নফায়ন তপ- ২০,০০০/- +
বিার্,
তনধ ৃাতযত ভদয়য য
৪০,০০০/- + বিার্
( জুরাই ভা ব্যতীত)

দাতখরকৃত কাগজত্র
ঠিক থাকদর ৩০ (তত্র)
কাম ৃতদফ

প্রাতিস্থান-ওয়ান ষ্ট
াতবৃ সন্টায
তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা
ব্যাাংদক জভা সদওয়ায য
ওয়ান ষ্ট াতবৃ সন্টায
দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র
প্রাতিস্থান-ওয়ান ষ্ট
াতবৃ সন্টায

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(৬)
তফত এিাক্ট অনুাদয
তনধ ৃাতযত ভয়

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফীঃ অথযাইজি অতপায
রুভ নম্বয- ৩০২
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২২৭)
ই-সভইরঃauthooff@kda.gov.bd
নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফী- অথযাইজি অতপায

রুভ নম্বয- ৩০২
সপান-০৪১-৭২৫১৫১(৩),(Ext-২২৭)
ই-সভইর authooff@kda.gov.bd

নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফী- অথযাইজি অতপায

রুভ নম্বয- ৩০২
সপান-০৪১-৭২৫১৫১(৩),(Ext-২২৭)
ইসভইর authooff@kda.gov.bd

ক্রভ

সফায নাভ

(১)
(২)
২৬. নকা প্রণয়নকাযী তাদফ
উদদষ্টা পাভৃ

২৭.

নকা প্রণয়নকাযী তদদফ
উদদষ্টা/স্থতত/প্রদকৌরী/
নকাকায

২৮. সর্ন্ডাদয অাং গ্রদণয উদদ্দদে
যক্ষণাদফক্ষণ াখায আওতায়
পূতৃ ও বফদুিততক ঠিকাদায
তাতরকাভূতক্ত, রাইদন্স
ারনাগাদ (ততআয অনুমায়ী)
২৯. যক্ষণাদফক্ষণ াখা দত সকতিএ’য
সযাি সযারায, যাফায হুইরদিাজায
বাড়া প্রদান

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান

(৩)
তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা ব্যাাংদক জভা
সদওয়ায য ওয়ান ষ্ট াতবৃ
সন্টায দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র আদফদদনয
াদথ াংযুতক্তয সপ্রতক্ষদত এফাং
অথযাইজি অতপায এয
অনুদভাদনক্রদভ ।

(৪)
তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা
ব্যাাংদক জভা সদওয়ায য
ওয়ান ষ্ট াতবৃ সন্টায
দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র
প্রাতিস্থান-ওয়ান ষ্ট
াতবৃ সন্টায

(৫)
নতুন তাতরকাভূতক্ত তপ১৫,০০০/- + বিার্,
নফায়ন তপ- ১০,০০০/- +
বিার্,
তনধ ৃাতযত ভদয়য য
২০,০০০/- + বিার্
( জুরাই ভা ব্যতীত)

(৬)
দাতখরকৃত কাগজত্র
ঠিক থাকদর ৩০ (তত্র)
কাম ৃতদফ

(৭)
নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফী- অথযাইজি অতপায
রুভ নম্বয- ৩০২
সপান-০৪১-৭২৫১৫১(৩),(Ext-২২৭)
ই-সভইর authooff@kda.gov.bd

তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা ব্যাাংদক জভা
সদওয়ায য ওয়ান ষ্ট াতবৃ সন্টায
দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত মাফতীয়
কাগজত্র আদফদদনয াদথ াংযুতক্তয
সপ্রতক্ষদত এফাং অথযা ইজি অতপায
এয অনুদভাদনক্রদভ ।

তনধ ৃাতযত তপদয র্াকা
ব্যাাংদক জভা সদওয়ায য
ওয়ান ষ্ট াতবৃ সন্টায
দত প্রাি ততিউদর ফতণ ৃত
মাফতীয় কাগজত্র
প্রাতিস্থান- ওয়ান ষ্ট াতবৃ
সন্টায

নতুন তাতরকাভূতক্ত তপ- ৬,০০০/-

দাতখরকৃত কাগজত্র ঠিক
থাকদর ৩০ (তত্র)
কাম ৃতদফ

নাভ-সভাঃ ভতজবুয যভান
দফী- অথযাইজি অতপায

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
সপ্রতক্ষদত
-পূতৃ ও বফদুিততক ঠিকাদায
তাতরকাভূক্ত কযণ ও ারনাগাদকযণ

আদফদন পযভ ক্রদয়য জভা
যতদ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে
াতবৃ সন্টায

আদফদন পযভমূল্য-৫০০/সকতিএ কর্তৃক প্রকাতত
(বিার্ ফাদদ)
তফজ্ঞতিয তনধ ৃাতযত তাতযখ
নফায়ন তপ-২০০০/-(বিার্ ফাদদ)
ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ
তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক জভা।

নাভ- তজ এভ ভাসুদুয যভান
দফীঃ তনফ ৃাী প্রদকৌরী (যক্ষণাদফক্ষণ)
রুভ নম্বয- ৪০৪
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩২)
ই-সভইরঃmasudur.rahman@kda.gov.bd

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয
সপ্রতক্ষদত
-তনধ ৃাতযত াদয তপ জভা তনদয় ব্যতক্ত ফা
প্রততষ্ঠান ফযাফয সযাি সযারায , যাফায
হুইরদিাজায বাড়া প্রদান কযণ।

আদফদন পযভ ক্রদয়য জভা
যতদ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

সযারায সকতিএ’য ঠিকাদায১৭০০/- প্রতততদন (বিার্) এফাং
অন্যান্য প্রততষ্ঠান এফাং ফাতদযয
ঠিকাদায ২৫০০/- প্রতততদন
(বিার্)
যাফায হুইরদিাজায-৫,৭৫০/প্রতততদন (বিার্)
তপ ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ
তনধ ৃাতযত ব্যাাংদক জভা।

নাভ- তজ এভ ভাসুদুয যভান
দফীঃ তনফ ৃাী প্রদকৌরী (যক্ষণাদফক্ষণ)
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সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)

সফা প্রদান িতত

+ বিার্,
নফায়ন তপ- ৫,০০০/- + বিার্,
তনধ ৃাতযত ভদয়য য
১০,০০০/- + বিার্
( জুরাই ভা ব্যতীত)

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

রুভ নম্বয- ৩০২
সপান-০৪১-৭২৫১৫১(৩),(Ext-২২৭)
ই-সভইর authooff@kda.gov.bd

আদফদনত্র প্রাতিয
০৩(ততন) কাম ৃতদফ

রুভ নম্বয- ৪০৪
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩২)
ই-সভইরঃ masudur.rahman@kda.gov.bd

তফঃদ্রঃ নাগতযকগণদক যাতয প্রদে সফা সফযকাতয প্রততষ্ঠানদক প্রদে সফা মতদ নাগতযকগণদক প্রদে সফায অনুরূ য় তসফ সটিও নাগতযক সফা তদদফ অন্তভূৃক্ত দফ। উদাযণ ম্পতেয সযতজদেন, সেি রাইদন্স।

২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সফা
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িতত

(১)
১.

(২)

(৩)

যকাতয/সফযকাতয প্রততষ্ঠাদনয
ভূতভ ব্যফায ছাড়ত্র প্রদান।

আদফদনকাযীয দাতখরকৃত আদফদনত্র , সরআউর্ এফাং কাগজত্র মাচাই ফাছাই ও
দযজতভদন তযদৃন কদয ছাড়ত্র প্রদান /নাভঞ্জুয কদয দত্রয ভাধ্যদভ অফতত কযণ।
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প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান
(৪)
জভা যতদ,
ভূতভ ব্যফাদযয আদফদন পযভ,
ঋণ গ্রদণয ছাড়ত্র প্রাতিয
আদফদন পযভ।
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত
(৫)
পযদভয মূল্য১। ভাোয প্লিাদনয াদথ াংগততপূণ ৃ
আদফদন পযভ-১০০০/-(এক াজায)
র্াকা।
তপ ফাফদক) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৪,০০০/- (চায াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
খ) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৬,০০০/- (ছয় াজায ) র্াকা (৫
কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
গ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ
ফাফদ ৭ ,০০০/- (াত াজায ) র্াকা
(৫ কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
ঘ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ
ফাফদ ১৩ ,০০০/- (সতসযা াজায )
র্াকা (৫ কাঠায উদয) প্রদান
কযদত দফ।
ঙ) ক্ষুদ্র তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
২০,০০০/- (তফ াজায ) র্াকা
প্রদান কযদত দফ।
চ) বৃৎ তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৬০,০০০/- (লার্ াজায ) র্াকা
প্রদান কযদত দফ।
২। ভাোয প্লিান তযতি আদফদন
পযভ-২৫০০/- (দুই াজায াঁচত)
র্াকা।
তপ ফাফদক) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৮,০০০/- (আর্ াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
খ) আফাতক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(৬)
ভাোয প্লিাদনয াদথ
াংগততপূণ ৃ ভূতভ ব্যফায-১৫
(দনসযা) কাম ৃতদফ
ভাোয প্লিান তযতি ভূতভ
ব্যফাদযয অনুভততত্র-৩০
(তত্র) কাম ৃতদফ,
ঋণ গ্রদণয তথ্য ত্র
প্রদান-১৫ (দনসযা) কাম ৃতদফ।

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ
দফীঃ তযকল্পনা কভৃকতৃা (চঃদাঃ)
রুভ নম্বযসপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩০)
ই-সভইরঃ planningofficerpe
@kda.gov.bd

নাভঃ আবু াঈদ
দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায
রুভ নম্বয- ৪১১
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫)
ই-সভইরঃ abu.sayed@kda.gov.bd

২.

ভাোয প্লিান তযদার্ ৃ
যফযা (াি ৃ কত)

আদফদনকাযীয আদফদন দত্রয
তবতেদত প্রদান।
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ব্যাাংক জভা যতদ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

১২,০০০/- (ফাদযা াজায) র্াকা (৫
কাঠায উদয) প্রদান কযদত দফ।
গ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১৪,০০০/- (সচৌদ্দ াজায ) র্াকা (৫
কাঠা ম ৃন্ত) প্রদান কযদত দফ।
ঘ) ফাতণতজিক ভূতভয সক্ষদত্র তপ
ফাফদ ২৬ ,০০০/- (ছাতি াজায )
র্াকা (৫ কাঠায উদয) প্রদান
কযদত দফ।
ঙ) ক্ষুদ্র তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
৪০,০০০/- (চতি াজায ) র্াকা
প্রদান কযদত দফ।
চ) বৃৎ তল্প ভূতভয সক্ষদত্র তপ ফাফদ
১,২০,০০০/- (এক রক্ষ তফ াজায )
র্াকা প্রদান কযদত দফ।
৩। ঋণ গ্রদণয আদফদন পযভ১,৫০০/ (এক াজায াঁচত)
র্াকা। ১৫% বিার্ চারাদনয ভাধ্যদভ
তযদাধ কযদত দফ।
কর প্রকায ‘‘তপ’’ এয উয
যকায কর্তৃক তনধ ৃাতযত াদয
(১৫%) বিার্ চারাদনয ভাধ্যদভ
(যকাযী সকালাগাদয) সকাি নাং -১১১৩৩-০০০১-০৩১১-সত তযদাধ
কযদত দফ । াাাত জনতা
ব্যাাংক, সকতিএ এতব তনউ াখা ,
এটিতি-৬ একাউন্ট নম্বদয পযদভয
মূল্য ও তপ ফাফদ অথ ৃ জভা তদদয়
জভা যতদ দাতখর কযদত দফ।
তপ ফাফদ-

৪০০০/- র্াকা
জনতা ব্যাাংক , সকতিএ
এতবতনউ াখা , এটিতি-৬
একাউন্ট নম্বদয অথ ৃ জভা তদদয়
জভা যতদ দাতখর কযদত
দফ।

৭ (াত) কাম ৃতদফ

নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ
দফীঃ তযকল্পনা কভৃকতৃা (চঃদাঃ)
রুভ নম্বয-

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩০)
ইদভইরঃ planningofficerpe
@kda.gov.bd

নাভঃ আবু াঈদ
দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায
রুভ নম্বয- ৪১১

৩.

ভাোয প্লিান ম্যা যফযা
(াি ৃ কত)

আদফদনকাযীয আদফদন দত্রয
তবতেদত প্রদান।

ব্যাাংক জভা যতদ
প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ
সন্টায

তপ ফাফদ-

A4 াইজ-১০০/A3 াইজ-৩০০/A2 াইজ-১০০০/A1 াইজ-২৫০০/A0 াইজ-৭০০০/জনতা ব্যাাংক , সকতিএ
এতবতনউ াখা, এটিতি-৬
একাউন্ট নম্বদয অথ ৃ জভা তদদয়
জভা যতদ দাতখর কযদত
দফ।

৭ (াত) কাম ৃতদফ

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫)
ইদভইরঃabu.sayed@kda.gov.bd
নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ
দফীঃ তযকল্পনা কভৃকতৃা (চঃদাঃ)
রুভ নম্বযসপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩০)

ইদভইরঃ planningofficerpe
@kda.gov.bd

নাভঃ আবু াঈদ
দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায
রুভ নম্বয- ৪১১
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫)
ইদভইরঃ abu.sayed@kda.gov.bd

২.৩) অবিন্তযীণ সফা
ক্রভ

সফায নাভ

(১)
১.

(২)
ছুটি

২.

তজতএপ অতগ্রভ

৩.

তফতবন্ন ঋণ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
সফায মূল্য এফাং তযদাধ
প্রাতিস্থান
িতত
(৩)
(৪)
(৫)
-বনতভতক্তক ছুটি এয সক্ষদত্র তরতখত,
কভৃকতৃাদদয সযতজোয এফাং তফনামূদল্য
-অতজৃত ছুটিয সক্ষদত্র তনধ ৃাতযত পযদভ অতজৃত ছুটিয আদফদন পযভ
আদফদন ও সযতজোদয এতিয সপ্রতক্ষদত প্রান ও াধাযণ াখা
কভৃচাযীদদয সযতজোয এফাং
অনুদভাদন/ অননুদভাদন
অতজৃত ছুটিয আদফদন পযভ
-অন্যান্য ছূটিয সক্ষদত্র ছুটি তফতধ অনুাদয স্ব-স্ব াখা
মথামথ কর্তৃদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদদনয কভৃকতৃা/ কভৃচাযী কর্তৃক
তফনামূদল্য
সপ্রতক্ষদত অনুদভাদন/ অননুদভাদন।
দাতখরকৃত আদফদন
অনুদভাতদত দর সচক প্রদান
সফা প্রদান িতত

আদফদনকাযী কর্তৃক তরতখত
আদফদদনয সপ্রতক্ষদত ঋণ প্রদান
াংক্রান্ত সুাতয কতভটি কর্তৃক ঋণ
অনুদভাদন/ অননুদভাদদনয সুাতয
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াইদকর, ভর্য াইদকর ও
কতম্পউর্ায ঋদণয সক্ষদত্র
শুধুভাত্র তরতখত আদফদন।
গৃ তনভৃাণ ঋণ ও গৃ
সভযাভত ঋদণয তরতখত

তফনামূদল্য

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(৬)
০৩(ততন) কাম ৃতদফ

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
নাভঃ সভাঃ ইজাদুয যভান
দফীঃ কাযী তচফ
রুভ নম্বয- ২১৫
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext২৩৭)
ই-সভইরঃ as@kda.gov.bd

১০(দ) কাম ৃতদফ

১৫(দনসযা) কাম ৃতদফ

নাভঃ এভ এভ সাদন আরী
দফীঃ অথ ৃ ও তাফ যক্ষণ কভৃকতৃা
রুভ নম্বয- ৩১৫
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext২২৬) ই-সভইরঃ fao@kda.gov.bd
নাভঃ সভাঃ ইজাদুয যভান
দফীঃ কাযী তচফ
রুভ নম্বয- ২১৫
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext২৩৭)

ক্রভ

সফায নাভ

(১)

(২)

সফা প্রদান িতত
(৩)
প্রদান। অনুদভাদনাদন্ত সচক প্রদান

৪.

অফযকারীন সুতফধাতদ

আদফদনকাযী কর্তৃক তরতখত
আদফদদনয সপ্রতক্ষদত অফযকারীন
সুতফধাতদ অনুদভাদনাদন্ত সচক প্রদান।

৫.

তআযএর ভঞ্জুতয

তআযএর এয তনধ ৃাতযত তাতযদখয এক
ভা পূদফ ৃ প্রান ও াধাযণ াখা
দত ত্র প্রদান। এক ভাদয ভদধ্য
তআযএর এ গভদন্নছুক কভৃকতৃা/
কভৃচাযীয তরতখত আদফদদনয সপ্রতক্ষদত
অনুদভাদন।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রাতিস্থান
(৪)
আদফদন, দতরর, চ ৃা, ার
দাতখরা জভা তদদত দফ।
ছুটি নগদায়ন, সনন এয
সক্ষদত্র তরতখত আদফদন।

তরতখত আদফদন

সফায মূল্য এফাং তযদাধ
িতত
(৫)

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা

(৬)

দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা
(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
ই-সভইরঃ as@kda.gov.bd

তফনামূদল্য

৩০(তত্র) কাম ৃতদফ

তফনামূদল্য

১৫(দনসযা) কাম ৃতদফ

নাভঃ সভাঃ ইজাদুয যভান
দফীঃ কাযী তচফ
রুভ নম্বয- ২১৫
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext২৩৭) ই-সভইরঃ as@kda.gov.bd
নাভঃ সভাঃ ইজাদুয যভান
দফীঃ কাযী তচফ
রুভ নম্বয-২১৫
সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext২৩৭)
ই-সভইরঃ as@kda.gov.bd

৩) আওতাধীন দিয/ াংস্থা/ অন্যান্য প্রাততষ্ঠানমূদয তটিদজন চার্ ৃায তরাংক আকাদয যুক্ত কযদত দফ। প্রদমাজি নয়।
৪) আনায (সফা গ্রীতায) কাদছ আভাদদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রতিাা
ক্রতভক
১
২
৩
৪
৫

প্রততশ্রুত/ কাতিত সফা প্রাতিয রদক্ষি কযণীয়
স্বয়াংম্পূণ ৃ আদফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় তপ তযদাধ কযা
প্রদমাজি সক্ষদত্র সভাফাইর সভদজ/ ইদভইদরয তনদদ ৃনা অনুযণ কযা
াক্ষাদতয জন্য ধাম ৃ তাতযদখ তনধ ৃাতযত ভদয়য পূদফ ৃই উতস্থত থাকা
অনাফেক সপান/ তদতফয না কযা

তফ.দ্র. সম কর কাযদণ াধাযণত সকান আদফদনত্র ফাততর য় তকাংফা সফা প্রদান ম্ভফ না য় সফ কাযণমূ তফদেলণপূফ ৃক মথামথবাদফ পযভ/ ছক পূযণ কযদত দফ। এদক্ষদত্র তকছু তকছু তফলয় কর প্রততষ্ঠাদনয জন্য একই
যকভ দত াদয এফাং তকছু তফলয় আরাদা দত াদয।
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৫) সকান নাগতযক ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ দত সকান কাতিত সফা না সদর ফা সফা প্রাতিদত অন্তুষ্ট দর ম ৃায়ক্রদভ তততন সকান কভৃকতৃায তনকর্ এফাং তকবাদফ সমাগাদমাগ কযদফন তা অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা
(GRS)- এ
তনম্নরূবাদফ উদিখ কযদত দফঃক্রতভক
১

কখন সমাগাদমাগ কযদফন
দাতয়ত্বপ্রাি কভৃকতৃা ভাধান তদদত
ব্যথ ৃ দর

কায াংদগ সমাগাদমাগ কযদফন
অতবদমাগ তনষ্পতে কভৃকতৃা (অতনক)

২

অতবদমাগ তনষ্পতে কভৃকতৃা তনতদ ৃষ্ট
ভদয় ভাধান তদদত ব্যথ ৃ দর

আতর কভৃকতৃা

৩

আতর কভৃকতৃা তনতদ ৃষ্ট ভদয়
ভাধান তদদত ব্যথ ৃ দর

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয অতবদমাগ ব্যফস্থানা সর

সমাগাদমাদগয ঠিকানা
নাভ ও দফীঃ ি. সভাাম্মদ াানুয আরভ উতচফ,
তচফ
সপানঃ (০৪১)৭২২৩৮৬
রুভ নম্বয-২১০
ই সভইরঃ secretary@kda.gov.bd
ওদয়ফঃ www.kda.gov.bd
নাভ ও দফীঃ তিদগতিয়ায সজনাদযর সভাঃ আব্দুর কুতকভ যকায,
ততফতজএভ, এনতিত, তএত
সচয়াযম্যান
রুভ নম্বয-২০২
সপানঃ (০৪১)৭২২০৫৯
ই-সভইরঃ chairman@kda.gov.bd
ওদয়ফঃ www.kda.gov.bd
অতবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র
৫ নম্বয সগইর্, ফাাংরাদদ তচফারয়, ঢাকা।
ওদয়ফঃ www.grs.gov.bd

তনষ্পতেয ভয়ীভা
৩০ (তত্র) কাম ৃতদফ

২০ (তফ) কাম ৃতদফ

৬০ (লার্) কাম ৃতদফ

তচফ
খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ
খুরনা।
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