
C:\Users\comcell5\Desktop\Citizen Charter Update-2  05.03.18  2018) .Uni.docx  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

www.kda.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিদজন চার্াৃয) 

১. তবন ও তভন 

রুকল্প (Vision): সকতিএ এরাকায় তযকতল্পত আধুতনক নগয। 

 

অতবরক্ষ (Mission): ভাতযকল্পনা প্রণয়নপূফকৃ ভূতভ ব্যফায ও উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ, অথনৃনততক 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 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. প্লর্/ ফ্লার্ ফযাদ্দ 
তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ 

উদেতখত তনয়ভানুাদয 

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায 

িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয 

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায 

িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয 

তফজ্ঞতি, প্রদক্ট, সর্ন্ডায 

িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

 

 

 

 

২. 

ফযাদ্দ প্রাি প্লদর্য র্াকা 

তযদাধ 

 

সকতিএ’য তনধাৃতযত ব্যাাংক জভা 

যতদদয ভাধ্যদভ স্ব-যীদয  

অথফা ত্র ভাধ্যদভ স অিাৃয/ব্যাাংক 

ড্রাপর্ কাদয ফযাদ্দ দত্র উদেতখত 

তাৃনুমায়ী তনধাৃতযত ব্যাাংদক তনজ 

দাতয়দত্ব জভা প্রদান। 

 

ব্যাাংক জভা যতদ প্রাতি 

স্থান-এদের্ াখা 

 

তফনামূল্য 

 

চাতফা ভাত্র 

 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. দখর, সযতজদেন ও 

নাভত্তন (নাভজাযী) 

মূদয় অথ ৃতযদাদধয য, সকতিএয 

তনধাৃতযত পযভ মূদয মূল্য তযদাধ 

পূফকৃ অথ ৃজভা প্রভানক আদফদন 

এয তফযীদতঃ 

- সকতিএ কর্তকৃ দযজতভদন দখর 

প্রদান 

- াফ সযতজতি অতপদ ত্র প্রদান ও 

সকতিএয প্রতততনতধ রীজ দতরর ও 

সযতজতি ম্পাদন 

-কাযী কতভনায (ভূতভ) এয তনকর্ 

নাভজাতযয তথ্য ত্র সপ্রযণ। 

জভা যতদ, 

রীজ তিি পযভ, নাভজাযীয 

তনদভত্ত তথ্য ত্র 

(ইনপযদভন তি) এফাং 

আদফদন পযদভয নমূনা 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

রীজ তিি পযভঃ 

ফাতনতজিক-২০০০/- 

আফাতক-১০০০/- 

তল্প-৫০০০/-  

নাভজাযী আদফদন পযভ-

১০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  
 

দখর, সযতজদিন, 

নাভজাতযয তনতভদত্ত 

ইনপযদভন তি প্রদান-

৩০ (তত্র) কামতৃদফ  

 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

 

৪. প্লর্ স্তান্তয, প্রততস্বাক্ষতযত 

দখর, স্তান্তয দতরর 

সযতজদিন ও নাভজতযয 

তনতভদত্ত ইনপযদভন তি 

প্রদান 

মূদয় অথৃ তনধাৃতযত স্তান্তয তপ 

তযদাধ তনতিত এয য, সকতিএয 

তনধাৃতযত পযভ মূদয মূল্য তযদাধ 

পূফকৃ অথ ৃজভা প্রভানক আদফদন 

এয তফযীদতঃ 

- দাতা ও গ্রীতায ভদধ্য প্রততস্বাক্ষতযত 

দখর প্রদান ম্পন্ন 

- াফ সযতজতি অতপদ ত্র প্রদান ও 

সকতিএয প্রতততনতধ স্তান্তয দতরর 

ও সযতজতি ম্পাদন 

-কাযী কতভনায (ভূতভ) এয তনকর্ 

নাভজাতযয তথ্য ত্র সপ্রযণ। 

জভা যতদ, 

স্তান্তয পযভ, স্তান্তয দতরর 

নাভজাযীয তনদভত্ত তথ্য ত্র 

(ইনপযদভন তি) এফাং 

আদফদন পযদভয নমূনা 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

স্তান্তয পযভঃ 

ফাতনতজিক-২০০০/- 

আফাতক-১০০০/- 

তল্প-৫০০০/-  

স্তান্তয দতরর পযভঃ 

ফাতনতজিক-২০০০/- 

আফাতক-১০০০/- 

তল্প-৫০০০/-  

নাভজাযী আদফদন পযভ-

১০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

স্তান্তয দতরর 

সযতজদিন, নাভজাতযয 

তনতভদত্ত ইনপযদভন তি 

প্রদান-৪০(চতে) 

কামতৃদফ  

 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. উত্তযাতধকায ও ওয়াতযসূদত্র 

প্রাি প্লর্, সদাকান, ের, 

কাউন্টায, ওয়াকৃ ও 

সেদয নাভজাতয 

সকতিএ’য তনধাৃতযত পযদভ প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র আদফদদনয তফযীদত 

- ওয়াতয কাদয়ভ ত্র প্রদান 

ব্যাাংক জভা যতদ ও 

ওয়াতযকাদয়ভ পযভ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

ওয়াতযকাদয়ভ পযভ-১০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

ওয়াতযকাদয়ভ অনুভতত- 

২৫ (পঁতচ) কামতৃদফ 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd 

৬. সদাকান, ের, কাউন্টায, 

ওয়াকৃ ও সে ফযাদ্দ 

তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায িকুদভন্ট 

এ উদেতখত তনয়ভানুাদয আদফদদনয 

সক্ষদত্র প্রদত্ত তাৃনুমায়ী 

তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায 

িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয  

তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, সর্ন্ডায 

িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয 

তফজ্ঞতি, প্রদক্টা, 

সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ 

উদেতখত তনয়ভানুাদয 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

৭. সদাকান, ের, কাউন্টায, 

ওয়াকৃ ও সে স্তান্তয 

ারনাগাদ বাড়া তযদাধ তনতিদতয 

য স্তান্তয তপ সকতিএ’য তনধাৃতযত 

ব্যাাংক জভা যতদদয ভাধ্যদভ তনধাৃতযত 

ব্যাাংদক অথ ৃজভা প্রভানক 

আদফদদনয তফযীদত- 

সদাকান, ের, কাউন্টায, ওয়াকৃ ও  

সে স্তান্তয অনুদভাদন প্রদান ত্র 

 জভা যতদ  

সদাকান, ের, কাউন্টায,  

ওয়াকৃ ও সে স্তান্তয 

পযভ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

পযদভ উদেতখত তনধাৃতযত 

মূল্য, আদফদন ও স্তান্তয তপ-

তফতধদভাতাদফক। 

স্তান্তয অনুভতত- ৪০ 

(চতে) কামতৃদফ 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

 

৮. তফর সফাি ৃফযাদ্দ তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ উদেতখত 

তনয়ভানুাদয আদফদদনয সক্ষদত্র প্রদত্ত 

তানুমায়ী তনধাৃতযত তপ গ্রন কদয 

-স্থাদনয অনুভতত প্রদান। 

তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট  

প্রাতি স্থান-সনাটি সফাি ৃ

তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট এ 

উদেতখত তনয়ভানুাদয 

 

তফজ্ঞতি, সর্ন্ডায িকুদভন্ট 

এ উদেতখত তনয়ভানুাদয 

 

নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

৯. আফাতক/ফাতনতজিক কাভ 

আফাতক/তল্প প্লর্ ফন্ধক 

সযদখ ঋণ গ্রদণয জন্য 

NOC 

প্লদর্য মুদয় অথ ৃতযদাধ াদদক্ষ 

সকতিএয তনধাৃতযত ব্যাাংক জভা 

যতদদয ভাধ্যদভ তনধাৃতযত ব্যাাংদক 

অথ ৃজভা প্রভানক আদফদন এয 

তফযীদতঃ 

-আফাতক/ফাতনতজিক কাভ 

আফাতক/তল্প প্লদর্য  NOC প্রদান 

জভা যতদ, 

-আফাতক/ফাতনতজিক কাভ 

আফাতক/তল্প প্লদর্য  

NOC এয আদফদন পযভঃ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

আফাতক/ফাতনতজিক কাভ 

আফাতক/তল্প প্লদর্য  NOC 

আদফদন পযভ-১০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

২৫ (পঁতচ) কামতৃদফ নাভঃ তজএভ ভাসুদুয যভান 

দতফঃ ততনয়য এদের্ অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২১০২৬ 

ইদভইরঃ seo@kda.gov.bd  

 



C:\Users\comcell5\Desktop\Citizen Charter Update-2  05.03.18  2018) .Uni.docx  

 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০. ভূতভ ব্যফাদযয ছাড়ত্র 

প্রদান (No objection 

Certificat/NOC 

(ভাোয প্লিাদনয াদথ 

াংগততপূণ ৃভূতভ ব্যফায 

ছাড়ত্র, ঋণ গ্রদণয তথ্য 

ত্র এফাং ভাোয প্লিান 

তযন্থী ভূতভ ব্যফায 

ছাড়ত্র) 

আদফদনকাযীয দাতখরকৃত 

আদফদনত্র, সর-আউর্ এফাং 

কাগজত্র মাচাই ফাছাই ও দযজতভদন 

তযদনৃ কদয ছাড়ত্র প্রদান/ না-

ভঞ্জুয কদয দত্রয ভাধ্যদভ অফতত 

কযণ। 

ব্যাাংক জভা যতদ, 

ভূতভ ব্যফাদযয আদফদন 

পযভ,  

ঋণ গ্রদণয ছাড়ত্র প্রাতিয 

আদফদন পযভ। 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

পযদভয মূল্য- 

ভাোয প্লিাদনয াদথ 

াংগততপূণ ৃআদফদন পযভ-

১০০০/-, 

ভাোয প্লিান তযতন্থ  

আদফদন পযভ-২৫০০/-, 

ঋণ গ্রদণয আদফদন পযভ-

৫০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

ভাোয প্লিাদনয াদথ 

াংগততপূণ ৃভূতভ ব্যফায-

১৫(দনয) কামতৃদফ, 

ভাোয প্লিান তযতন্থ ভূতভ 

ব্যফাদযয অনুভততত্র-৩০ 

(তত্র) কামতৃদফ ও 

ঋণ গ্রদণয তথ্য ত্র 

প্রদান-১৫(দনয) 

কামতৃদফ।   

 

নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৪১) 

ইদভইরঃatptanvir@kda.gov.bd 

 

নাভঃ আবু াঈদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫) 

ইদভইরঃatpsayed@kda.gov.bd 

 

১১. নকা অনুদভাদন সকতিএ’য তনধাৃতযত ব্যাাংক জভা 

যতদদয ভাধ্যদভ আদফদন পযভ ও 

নকা অনুদভাদন তপ এয জভা 

যতদদয প্রভানক সকতিএ’য 

তাতরকাভূক্ত নকা প্রণয়নকাযী 

ব্যতক্ত/পাভ ৃএয ভাধ্যদভ ইভাযত তনভাৃণ 

তফতধভারা অনুাদয নকা প্রস্তত 

কযতঃ সকতিএ প্রদত্ত সচকতরে 

অনুমায়ী কাগজত্র  আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত অথযাইজি অতপায/তফত 

কতভটিয ভাধ্যদভ- 

নকা অনুদভাদন/অননুদভাদন ত্র 

প্রদান 

 

 

আদফদন পযভ, আদফদন 

পযভ ক্রদয়য ব্যাাংক জভা 

যতদ এফাং নকা 

অনুদভাদন তপ জভা যতদ  

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

আদফদন পযভঃ 

আফাতক-৫০০/- 

অনাফাতক-১৫০০/- 

নকা অনুদভাদন তপ ইভাযত 

তনভাৃণ তফতধভারা অনুাদয 

তনধাৃতযত াদয। 

আধা-াকা অথফা কাঁচা 

ইভাযত তনভাৃদণয সক্ষদত্র- 

৩০(তত্র) কামতৃদফ। 

াকা ইভাযত তনভাৃণ ও 

পুকুয খনন এয সক্ষদত্র- 

৪৫(পঁয়তাতে) 

কামতৃদফ। 

দফীঃ অথযাইজি অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২২৭) 

ইদভইরঃauthooff@kda.gov.bd 

mailto:??????atptanvir@kda.gov.bd
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২. অননুদভাতদত/ অনুদভাতদত 

নকা ফতভূতৃ স্থানা 

অাযণ ও অন্যান্য তফলয় 

অননুদভাতদত/ অনুদভাতদত নকা 

ফতভূতৃ স্থানা দযজতভদন 

তযদদৃনয ভাধ্যভ অথফা আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত তফত এিাক্ট অনুাদয 

ইভাযত/পুকুয/ স্থানা 

-অাযদণয কামকৃ্রভ গ্রণ 

দযজতভদন তযদনৃ এফাং 

প্রাি আদফদনত্র 

তনদজ অনফধ স্থানা তযদয় না 

তনদর তফত এিাক্ট অনুাদয 

তনধাৃতযত অথ ৃ

তফত এিাক্ট অনুাদয 

তনধাৃতযত ভয় 

দফীঃ অথযাইজি অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২২৭) 

ইদভইরঃauthooff@kda.gov.bd 

১৩. সর্ন্ডাদয অাং গ্রদণয 

উদদ্দদে যক্ষণাদফক্ষণ 

াখায আওতায় পূত ৃও 

বফদুিততক ঠিকাদায 

তাতরকাভূতক্ত, রাইদন্স 

ারনাগাদ (ততআয 

অনুমায়ী) 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত 

-পূত ৃও বফদুিততক ঠিকাদায 

তাতরকাভূক্ত কযণ ও ারনাগাদকযণ 

আদফদন পযভ ক্রদয়য জভা 

যতদ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

আদফদন পযভ- 

নফায়ন তপ-২০০০/-(বিার্) 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

সকতিএ কর্তকৃ প্রকাতত 

তফজ্ঞতিয তনধাৃতযত তাতযখ 

দফীঃ তনফাৃী প্রদকৌরী 

(যক্ষণাদফক্ষণ) 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩২) 

ইদভইরঃxenm@kda.gov.bd 

১৪. যক্ষণাদফক্ষণ াখা দত 

সকতিএ’য সযাি সযারায, 

যাফায হুইরদিাজায বাড়া 

প্রদান 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত 

-তনধাৃতযত াদয তপ জভা তনদয় ব্যতক্ত 

ফা প্রততষ্ঠান ফযাফয সযাি সযারায, 

যাফায হুইরদিাজায বাড়া প্রদান কযন। 

আদফদন পযভ ক্রদয়য জভা 

যতদ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

সযারায সকতিএ’য ঠিকাদায-

১৭০০/- প্রতততদন এফাং 

অন্যান্য ২৫০০/- প্রতততদন 

(বিার্) 

যাফায হুইরদিাজায-৫৭৫০/- 

প্রতততদন (বিার্ ফাদদ) 

তপ ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

আদফদনত্র প্রাতিয 

০৩(ততন) কামতৃদফ 

দফীঃ তনফাৃী প্রদকৌরী 

(যক্ষণাদফক্ষণ) 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৩২) 

ইদভইরঃxenm@kda.gov.bd 

 

তফঃদ্রঃ নাগতযকগণদক যাতয প্রদত্ত সফা সফযকাতয প্রততষ্ঠানদক প্রদত্ত সফা মতদ নাগতযকগণদক প্রদত্ত সফায অনুরূ য় দফ সটিও নাগতযক সফা তদদফ অন্তভূকৃ্ত দফ। উদাযণ ম্পতত্তয সযতজদিন, সেি রাইদন্স।  
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২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সফা 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. যকাতয/সফযকাতয 

প্রততষ্ঠাদনয ভূতভ ব্যফায 

ছাড়ত্র প্রদান। 

আদফদনকাযীয দাতখরকৃত 

আদফদনত্র, সর-আউর্ এফাং 

কাগজত্র মাচাই ফাছাই ও দযজতভদন 

তযদনৃ কদয ছাড়ত্র প্রদান /না-ভঞ্জুয 

কদয দত্রয ভাধ্যদভ অফতত কযণ। 

জভা যতদ, 

ভূতভ ব্যফাদযয আদফদন 

পযভ,  

ঋণ গ্রদণয ছাড়ত্র প্রাতিয 

আদফদন পযভ। 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

পযদভয মূল্য- 

ভাোয প্লিাদনয াদথ 

াংগততপূণ ৃআদফদন পযভ-

১০০০/-, 

ভাোয প্লিান তযতন্থ  

আদফদন পযভ-২৫০০/-, 

ঋণ গ্রদণয আদফদন পযভ-

৫০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

ভাোয প্লিাদনয াদথ 

াংগততপূণ ৃভূতভ ব্যফায-

১৫ (দনয) কামতৃদফ 

ভাোয প্লিান তযতন্থ ভূতভ 

ব্যফাদযয অনুভততত্র-৩০ 

(তত্র) কামতৃদফ, 

ঋণ গ্রদণয তথ্য ত্র 

প্রদান-১৫(দনয) 

কামতৃদফ।   

নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৪১) 

ইদভইরঃatptanvir@kda.gov.bd 

 

নাভঃ আবু াঈদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫) 

ইদভইরঃatpsayed@kda.gov.bd 

২. ভাোয প্লিান তযদার্ ৃ

যফযা (াি ৃকত) 

আদফদনকাযীয আদফদন দত্রয 

তবতত্তদত প্রদান। 

ব্যাাংক জভা যতদ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

 

৪০০০/- র্াকা 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা।  

 

৭(াত) কামতৃদফ নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৪১) 

ইদভইরঃatptanvir@kda.gov.bd 

নাভঃ আবু াঈদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫) 

ইদভইরঃatpsayed@kda.gov.bd 

৩. ভাোয প্লিান ম্যা যফযা 

(াি ৃকত) 

আদফদনকাযীয আদফদন দত্রয 

তবতত্তদত প্রদান। 

ব্যাাংক জভা যতদ 

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

 

A4 াইজ-১০০/- 

A3 াইজ-৩০০/- 

A2 াইজ-১০০০/- 

A1 াইজ২৫০০/- 

A0 াইজ-৭০০০/- 

ব্যাাংক যতদদয ভাধ্যদভ 

তনধাৃতযত ব্যাাংদক জভা। 

৭(াত) কামতৃদফ নাভঃ সভাঃ তানবীয আদভদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৪১) 

ইদভইরঃatptanvir@kda.gov.bd 

নাভঃ আবু াঈদ 

দফীঃ কাযী র্াউন প্লিানায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২৬৫) 

ইদভইরঃatpsayed@kda.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. নকা অনুদভাদন সকতিএ’য তনধাৃতযত ব্যাাংক জভা 

যতদদয ভাধ্যদভ আদফদন পযভ ও 

নকা অনুদভাদন তপ এয জভা 

যতদদয প্রভানক সকতিএ’য 

তাতরকাভূক্ত নকা প্রণয়নকাযী 

ব্যতক্ত/পাভ ৃএয ভাধ্যদভ ইভাযত তনভাৃণ 

তফতধভারা অনুাদয নকা প্রস্তত 

কযতঃ সকতিএ প্রদত্ত সচকতরে 

অনুমায়ী কাগজত্র  আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত অথযাইজি অতপায/তফত 

কতভটিয ভাধ্যদভ- 

নকা অনুদভাদন/অননুদভাদন ত্র 

প্রদান 

 

আদফদন পযভ, আদফদন 

পযভ ক্রদয়য ব্যাাংক জভা 

যতদ এফাং নকা 

অনুদভাদন তপ জভা যতদ  

প্রাতিস্থান-ওয়ান ে াতবৃ 

সন্টায 

 

আদফদন পযভঃ 

আফাতক-৫০০/- 

অনাফাতক-১৫০০/- 

নকা অনুদভাদন তপ ইভাযত 

তনভাৃণ তফতধভারা অনুাদয 

তনধাৃতযত াদয। 

আধা-াকা অথফা কাঁচা 

ইভাযত তনভাৃদণয সক্ষদত্র- 

৩০(তত্র) কামতৃদফ। 

াকা ইভাযত তনভাৃণ ও 

পুকুয খনন এয সক্ষদত্র- 

৪৫(পঁয়তাতে) 

কামতৃদফ। 

দফীঃ অথযাইজি অতপায 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-২২৭) 

ইদভইরঃauthooff@kda.gov.bd 

 

২.৩) অবিন্তযীণ সফা 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ছুটি -বনতভতক্তক ছুটি এয সক্ষদত্র তরতখত, 

-অতজৃত ছুটিয সক্ষদত্র তনধাৃতযত পযদভ 

আদফদন ও সযতজোদয এতিয 

সপ্রতক্ষদত অনুদভাদন/ অননুদভাদন 

-অন্যান্য ছূটিয সক্ষদত্র ছুটি তফতধ 

অনুাদয 

কভকৃতাৃদদয সযতজোয 

এফাং অতজৃত ছুটিয আদফদন 

পযভ প্রান ও াধাযণ 

াখা 

কভচৃাযীদদয সযতজোয এফাং 

অতজৃত ছুটিয আদফদন পযভ 

স্ব-স্ব াখা 

তফনামূদল্য ০৩(ততন) কামতৃদফ দফীঃ কাযী তচফ 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-

২৩৭) 

ইদভইরঃas@kda.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান িতত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাতিস্থান 

সফায মূল্য এফাং তযদাধ 

িতত  
সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ,দতফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. তজতএপ অতগ্রভ মথামথ কর্তৃদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদদনয 

সপ্রতক্ষদত অনুদভাদন/ অননুদভাদন। 

অনুদভাতদত দর সচক প্রদান 

কভকৃতাৃ/ কভচৃাযী কর্তকৃ 

দাতখরকৃত আদফদন 

তফনামূদল্য ১০(দ) কামতৃদফ নাভঃ এভ এভ সাদন আরী 

দফীঃ অথ ৃও তাফ যক্ষণ কভকৃতাৃ 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-

২২৬) 

ইদভইরঃ fao@kda.gov.bd 

 

৩. তফতবন্ন ঋণ আদফদনকাযী কর্তকৃ তরতখত 

আদফদদনয সপ্রতক্ষদত ঋণ প্রদান 

াংক্রান্ত সুাতয কতভটি কর্তকৃ ঋণ 

অনুদভাদন/ অননুদভাদদনয সুাতয 

প্রদান। অনুদভাদনাদন্ত সচক প্রদান 

াইদকর, ভর্য াইদকর ও 

কতম্পউর্ায ঋদণয সক্ষদত্র 

শুধুভাত্র তরতখত আদফদন। 

গৃ তনভাৃণ ঋণ ও গৃ 

সভযাভত ঋদণয তরতখত 

আদফদন, দতরর, চাৃ, ার 

দাতখরা জভা তদদত দফ। 

তফনামূদল্য ১৫(দনয) কামতৃদফ দফীঃ কাযী তচফ 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-

২৩৭) 

ইদভইরঃas@kda.gov.bd 

 

৪. অফযকারীন সুতফধাতদ আদফদনকাযী কর্তকৃ তরতখত 

আদফদদনয সপ্রতক্ষদত অফযকারীন 

সুতফধাতদ অনুদভাদনাদন্ত সচক প্রদান।  

ছুটি নগদায়ন, সনন এয 

সক্ষদত্র তরতখত আদফদন। 

 

তফনামূদল্য ৩০(তত্র) কামতৃদফ দফীঃ কাযী তচফ 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-

২৩৭) 

ইদভইরঃas@kda.gov.bd 

 

৫. তআযএর ভঞ্জুতয তআযএর এয তনধাৃতযত তাতযদখয এক 

ভা পূদফ ৃপ্রান ও াধাযণ াখা 

দত ত্র প্রদান। এক ভাদয ভদধ্য 

তআযএর এ গভদন্নছুক কভকৃতাৃ/ 

কভচৃাযীয তরতখত আদফদদনয সপ্রতক্ষদত 

অনুদভাদন। 

তরতখত আদফদন তফনামূদল্য ১৫(দনয) কামতৃদফ দফীঃ কাযী তচফ 

সপানঃ ০৪১-৭২৫১৫১(৩), (Ext-

২৩৭) 

ইদভইরঃas@kda.gov.bd 

 

 

৩)  আওতাধীন দিয/ াংস্থা/ অন্যান্য প্রাততষ্ঠানমূদয তটিদজন চার্াৃয তরাংক আকাদয যুক্ত কযদত দফ।  প্রদমাজি নয়। 
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৪) আনায (সফা গ্রীতায) কাদছ আভাদদয (সফা প্রদানকাযীয) প্রতিাা 

ক্রতভক প্রততশ্রুত/ কাতিত সফা প্রাতিয রদক্ষি কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ৃআদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রতক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় তপ তযদাধ কযা 

৩ প্রদমাজি সক্ষদত্র সভাফাইর সভদজ/ ইদভইদরয তনদদৃনা অনুযণ কযা 

৪ াক্ষাদতয জন্য ধাম ৃতাতযদখ তনধাৃতযত ভদয়য পূদফইৃ উতস্থত থাকা 

৫ অনাফেক সপান/ তদতফয না কযা 

 

তফ.দ্র. সম কর কাযদণ াধাযণত সকান আদফদনত্র ফাততর য় তকাংফা সফা প্রদান ম্ভফ না য় সফ কাযণমূ তফদেলণপূফকৃ মথামথবাদফ পযভ/ ছক পূযণ কযদত দফ। এদক্ষদত্র তকছু তকছু তফলয় কর প্রততষ্ঠাদনয জন্য একই 

যকভ দত াদয এফাং তকছু তফলয় আরাদা দত াদয। 

৫) সকান নাগতযক ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ দত সকান কাতিত সফা না সদর ফা সফা প্রাতিদত অন্তুষ্ট দর মাৃয়ক্রদভ তততন সকান কভকৃতাৃয তনকর্ এফাং তকবাদফ সমাগাদমাগ কযদফন তা অতবদমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS)- এ 

তনম্নরূবাদফ উদেখ কযদত দফঃ- 

ক্রতভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায াংদগ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা তনষ্পতত্তয ভয়ীভা 

১ দাতয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ ভাধান তদদত 

ব্যথ ৃদর 

অতবদমাগ তনষ্পতত্ত কভকৃতাৃ (অতনক) নাভ ও দফীঃ রস্কায তাজুর ইরাভ, তচফ 

সপানঃ (০৪১) ৭২২৩৮৬ 

ইদভইরঃ secretary@kda.gov.bd 

ওদয়ফঃ www.kda.gov.bd 

ততন ভা 

২ অতবদমাগ তনষ্পতত্ত কভকৃতাৃ তনতদষৃ্ট 

ভদয় ভাধান তদদত ব্যথ ৃদর 

আতর কভকৃতাৃ 

 

নাভ ও দফীঃ তিদগতিয়ায সজনাদযর আদভদুর কফীয, এনতিত 

সচয়াযম্যান 

সপানঃ (০৪১) ৭২২০৩৮ 

ইদভইরঃ chairman@kda.gov.bd 

ওদয়ফঃ www.kda.gov.bd 

এক ভা 

৩ আতর কভকৃতাৃ তনতদষৃ্ট ভদয় 

ভাধান তদদত ব্যথ ৃদর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাদগয অতবদমাগ ব্যফস্থানা সর অতবদমাগ গ্রদণ সকন্দ্র 

৫ নম্বয সগইর্, ফাাংরাদদ তচফারয়, ঢাকা। 

ওদয়ফঃ www.grs.gov.bd 

ততন ভা 

 

 

তচফ 

খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

খুরনা। 


