
 

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. প্রডতশ্রুত 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) 



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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Link: 

http://www.rda.gov

.bd/site/page/7b9b

ddb4-fa25-4b6b-

91cc-

7de375dc923a/%E
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সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর:director.training@rda

.gov.bd 

http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE
http://www.rda.gov.bd/site/page/7b9bddb4-fa25-4b6b-91cc-7de375dc923a/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE


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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০          ০৩     

 

                

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.b

d 

০৩                             

                       

 

             

             

                  

              

                

               

             

                

                 

         

              

                 

                

              

                  

            

                    

          

০                              

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.b

d 
 

০৪                     

 

                  

         

             

                

       

               

       , 

             

                     

            

                  

                 

      

 

 

তাৎক্ষডণক                          

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.research@rda.g
ov.bd 

০৫                                   

    /            

                                                   

            ০- ৫% 

                                          

                     

mailto:director.training@rda.gov.bd
mailto:director.training@rda.gov.bd


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) 

           /                      : 

                               

                -        -     

                       ; 

      -                        

                                

                          

     ; 

      -                     

                        

                    ; 

                             

                            

     ; 

                                 

                           ; 

                             

CETP, WTP, STP, Waste 

Management and  

groundwater recharge 

by rain water harvesting 

         ; 

              WHO 

standard-                

                         

                   /        

             ; 

                                 

                       ; 

                                 

             ;     

                                 

               

               

                

         

             

               

               

              

             

                  

                

             

        

                 

                         

                 

                 

          

                   

                     

       

                    

               

                

০ ৭ ২৬৮৩৫৫০ 

ferdousrda@gmail.com 
 

                      

 

                          

          

mahossain_mridha@yahoo
.com 
abid@rda.gov.bd 
০ ৭২ ২ ৩৫৮  

০ ৩০৫৭৬৪৮২০ 

                     

          

০ ৭৭৩ ৮৬৯৪৪ 

kader@rda.gov.bd 



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) 

                                

            

০৬                  

 

            

             

             

                 

               

                

               

            

          

                      ০          ডযচ্ারক (প্রান)  ও াংডিষ্ট প্রকল্প 

ডযচ্ারক 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৭ 

 

                                  

                    

             

            

               

              

       

              

           

 

              

            

                 

     

           / ডফনামূদল্য 

 

 তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান)  ও াংডিষ্ট প্রকল্প 

ডযচ্ারক 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৮                                 

 

               

               

      

                        ডফনামূদল্য ও 

যীক্ষা ডনযীক্ষা          

   

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৯                        

 

                 

             

                 

            ডফনামূদল্য তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ০                                                                                 ০১-০৩          ডযচ্ারক (প্রান) 



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) 

                

              

                       

                

http://rda.gov.bd

/site/page/6f689

5b6-1986-488e-

b0b7-

b9c4a8964917/ 

- 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 
 

                                  

 

                 

              

       

                                

               

http://rda.gov.bd

/site/page/16c93

546-2861-4a38-

95d7-

0f070f52ec58/- 

 

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ২                          

 

                

                 

             

              

               

                   

        

07          
                            

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৩ 

 

                                 

                 

                  

      

                   

        

07          
                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৪ 

 

                                           

      

              

                  

      

                       

       

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

http://rda.gov.bd/site/page/6f6895b6-1986-488e-b0b7-b9c4a8964917/
http://rda.gov.bd/site/page/6f6895b6-1986-488e-b0b7-b9c4a8964917/
http://rda.gov.bd/site/page/6f6895b6-1986-488e-b0b7-b9c4a8964917/
http://rda.gov.bd/site/page/6f6895b6-1986-488e-b0b7-b9c4a8964917/
http://rda.gov.bd/site/page/6f6895b6-1986-488e-b0b7-b9c4a8964917/
mailto:director.admin@rda.gov.bd
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-


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) 

 ৫                            

 

                 

        

           

               

                   

        

০১-০৩                           

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.b

d 

 ৬                              

                  

                 

                                          

       

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৭                                               

                 

                   

                

               

         07                  

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৮                                   

            

                   

              

                   

                   

          

                

                  

                

                    

        তাৎক্ষডণক                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৯                     

 

             

               

        

 

                             

        

০১-০৩           
                   

               (            

ও              ) 

                      

 

                         



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) 

               

niloy0363@rda.gov.bd 
০ ৫ ৬ ৬ ০৭৪ 

০ ৯৭০৪৩৮২৮৩ 

            ,                

০ ৭৬ ৩৮৭৯২৮ 

shusmita.tasneem@gmail.

com 

২০ 
                                     

                                   

               

                 

                  

                

      

                    

                 

                 

0১           

 

                -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২  
                               

                  

               

                 

                  

                

      

                    

                 

                 

0১           

 

            -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২২ 

                                     

                                

              

               

                 

                  

            

                    

                 

                 

0১           

 

                   

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৩ 
                                  

                        

               

                 

                  

            

                    

                 

                 

০ -০৩           

 

                   -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

 

২৪ 
                          -         

                     

               

                 

                  

            

                    

                 

                 

০ -০৩           

 

                  -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২, সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৫                                                                                     ০ -০৩                         -     

mailto:shusmita.tasneem@gmail.co
mailto:shusmita.tasneem@gmail.co


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) 

                         

                  

                 

                 

 সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৬ 

                                   

                                     

              

 

               

                 

                  

 

         

                    

                 

                 

০ -০৩           

 

  -                       

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৭ 
                                    

                       

          

                 

                   

             

            

                     

                    

          

০ -০৩           

 

                  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৮ 

                              

          -                     

                 

 

              

       
            

                       

       

০ -০৩           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৯ 
                                    

      

             

       
            

                       

       

০ -০৩           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

৩০ 
                               

 

             

       

            
                    

               

০৭           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

 

৩  

                               

                      

 

             

       

                               

                  

                      

      

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (কৃডল ডফজ্ঞান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 



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) 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.agriculture@rda.go

v.bd 

 

৩২ 
                                     

                                     

                

       -      

                

            

              

              

            

                 

               

          

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) 

০  

                                

       

         -                 

                                     

                               

                               

      

 

                 

               

               

                   

               

             

                

              

              

                          

              

                

     

             

            

          

      

            

 

                                           

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

০২ 
                             

                         

                 

               

                          

              

                                           

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

mailto:director.training@rda.gov.bd


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) 

                

                   

               

             

                

              

              

                

     

             

            

          

      

            

 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

০৩ 

                                         

                                 

                                      

                                 

            

 

                 

               

               

                   

               

             

                

              

              

                          

              

                

     

             

            

          

      

            

 

                   

                         

            

                

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

 

০৪ 
                            

                 

               

               

                   

               

             

                

              

              

              

                 

                

              

         

               

     

              

              

                

    

 

০           ০৩     

 

                

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

০৫ 
 

 

                    

                   

              

                 

                  ০                              

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

mailto:director.training@rda.gov.bd
mailto:director.training@rda.gov.bd


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) 

 

                            

                       

 

                     

             

                  

                     

                

              

         

               

     

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

০৬ 
                 

 

                   

                      

                    

        

           

            

              

            

             

              

     

http://rda.g

ov.bd/site/

page/16c9

3546-

2861-

4a38-

95d7-

0f070f52e

c58/-  

 

০ -০৩           

 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৭ 
            

 

              

                  

       

                  

      

                

http://rda.g

ov.bd/site/

page/752f

3e0d-

e578-4c1c-

a5ed-

5cd95b00

455c/-  

 ০৩           

 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৮                                                                      ০৭           ডযচ্ারক (প্রান) 

http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/16c93546-2861-4a38-95d7-0f070f52ec58/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-
http://rda.gov.bd/site/page/752f3e0d-e578-4c1c-a5ed-5cd95b00455c/-


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) 

                   

       

              

            

              

     

http://rda.g

ov.bd/site/

page/db14

01dc-

d80e-

4e71-9a1a-

30ad54ad

bca0/-  

 সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

০৯ 
                     

 

               

                     

                      

                         

               

   

                   

                         

    

 

                         

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.research@rda.go
v.bd 

 ০ 
                    

 

                   

                

       

 

                        ০ -০৩           

 

        (              

             ) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

   
                          

 

                 

                  

       

                        

             

            

          

      

        ০৭           

 

                

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-
http://rda.gov.bd/site/page/db1401dc-d80e-4e71-9a1a-30ad54adbca0/-


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) 

            ইদভইর: 

director.training@rda.gov.bd 

 ২ 
                       

 

                 

               

                    

                  

                

                        

             

            

          

      

            

০ -০৩           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৩ 
               

 

                 

               

                    

                  

                

                        

             

            

          

      

            

 ০           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৪ 
                               

                      

                 

               

                    

                  

                

                        

             

            

          

      

            

০ -০৩           

 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৫                              

                 

               

              

                        

             

            

          

      

            

০ -০৩           

 

                    

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 ৬ 
                                   

                        

                 

                  

                          

              

০৭           

 

                         

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 



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) 

            

             

                

              

              

             

   

             

            

          

      

              

 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.research@rda.go
v.bd 

 ৭ 
                              

                        

                 

               

              

                        

             

            

          

      

            

০৭           

 

                         

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.research@rda.go
v.bd 

১৮ 
                                     

                          

                    

           

                

                     

                  

                    

                     

      

            

              

             

                

    

০৭           

 

                         

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.research@rda.gov.bd 

 ৯ 
                                    

      

                    

           

                

                     

                  

                    

            

              

        

          

         

                

    

০ -০৩           

 

ডযচ্ারক (কৃডল ডফজ্ঞান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.agriculture@rda.gov.bd 



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) 

                     

       

 

 

২০ 

 

                          

 

                 

               

              

                        

            

             

            

          

      

  ০            

 

                -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 

২  

 

                        

 

                 

               

              

                        

            

             

            

          

      

০           
            -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২২                          

                 

               

              

                        

            

             

            

          

      

০           
              -     

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

২৩ 

                               

                     

 

                 

               

              

                        

            

             

            

          

      

            

০ -০৩          
ডযচ্ারক (কৃডল ডফজ্ঞান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: 

director.agriculture@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) 

  
                              

                         

                

                       

   

                

                 
          

                ০  

         

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

২                   

          

                 

     

                                     

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

৩                

              ৬     

                      

                      

            

            

               
                       

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 

 
                 

                

               

                     

            

           
          

                ০  

         

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

৬                           
                 

                     
                        ০           

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 



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) 

        ০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

৭ 

 

 

                                

 

                      

              

                        

ডফনামূদল্য ও 

যীক্ষা ডনযীক্ষা 

            

তাৎক্ষডণক ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

৮            
             

              
                    তাৎক্ষডণক 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

৯                   

                     

                       

             

                      ০           

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ০                                                     তাৎক্ষডণক 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

                                                                            তাৎক্ষডণক 

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 



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) 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ২                    

               

                    

                     

                 

                    

          

            
          ০৭          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৩ 

 

                        

 

                    

                     

                      

                   

          

          

            
                   ৫          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৪ 

 

                         

 

                    

                     

                      

                   

          

          

            
                  ৫          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৫ 
                     

 

                    

                     

                      

                   

          

          

            
          ০৭          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 

 ৬ 
                    

                    

                     

                      

                   

          

          

            
          ০৭          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

mailto:director.admin@rda.gov.bd


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             
                  

                   

          

            
          ০৭          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৮            
                  

                   

          

            
           ৫          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 ৯                    

                    

                   

          

                     

       

          

            
          

                      

০৫          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

২০                         

               

              

                     

       

          

            
          ০৭                  

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

২                       
                  

                   

          

             
          ০৭          

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

২২ 

                   (NIS)  APA   

                                     

        

NIS  APA   

                  

               

                                    

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, 

০৫১৭৮৬০২ সভাফাইর (ডএডফএক্স): 

mailto:director.admin@rda.gov.bd
mailto:director.admin@rda.gov.bd
mailto:director.admin@rda.gov.bd
mailto:director.admin@rda.gov.bd
mailto:director.admin@rda.gov.bd


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) 

০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      

director.admin@rda.gov.bd 

 

 

mailto:director.admin@rda.gov.bd


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                                    

 

 

৪) অডবদমাগ প্রডতকায ব্যফিানা (GRS): 
                                                                                                                                              

 

ক্রডভক নাং                                                                             

১                                       
                             

                

ডযচ্ারক (প্রান) 

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

 -      director.admin@rda.gov.bd 

৩০          

২ 
                                                 

      

             

                  

                  

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: adg@rda.gov.bd 

      www.rda.gov.bd 

২০           

৩                                                          

           

সেডরদপান (ডএডফএক্স): ০৫১৫১০০১, ০৫১৭৮৬০২ 

সভাফাইর (ডএডফএক্স): ০১৭১৩২০০৯৩৭ 

ইদভইর: dg@rda.gov.bd 

      www.rda.gov.bd 

৬০           

 


