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সফা প্রদান প্রস্টিশ্রুস্টি (স্টটিবজন চাট টায)
৩০

1. স্টবন ও স্টভন

২০২১

স্টবনঃ সদবয ক্রভফধ টভান াস্টনয চাস্টদা স্টনযন, নদী বাঙ্গন সযাধ, ফন্যা স্টনয়ন্ত্রণ, নদীয নাব্যিা পুনরুদ্ধায, জরাফদ্ধিা সযাধ, রফণাক্তিা হ্রা এফং জরফায়ুয স্টফরূ প্রবাফ প্রস্টিবযাধকবে ও সটকআ াস্টন ম্পদ
উন্নয়বনয রক্ষ্য জটবন ফ টাধুস্টনক প্রমৄস্টক্ত ব্যফাবযয ভাধ্যবভ সভৌস্টরক ও প্রাবয়াস্টগক গবফলণা যীক্ষ্া-স্টনযীক্ষ্া স্টযচারনা এফং নদী ব্যফস্থানায় একটি কাম টকয সফা প্রদানকাযী জািীয় প্রস্টিষ্ঠান স্টাবফ
অত্মপ্রকা কযা।
স্টভনঃ াস্টন ম্পদ উন্নয়বনয কর ধাব প্রমৄস্টক্তগি সফা প্রদাবনয রবক্ষ্য সুস্টনস্টদ টষ্ট প্রাবয়াস্টগক গবফলণা কাবজয স্টযকেনা গ্রণ, প্রাবয়াস্টগক গবফলণা কাবজ ায়িা এফং ংস্টিষ্ট স্টফলবয় জ্ঞান বৃস্টদ্ধয রবক্ষ্য
সভৌস্টরক গবফলণা কাম টক্রভ স্টযচারনা, াস্টন ম্পদ উন্নয়ন ংস্টিষ্ট কাবজ স্টনবয়াস্টজি যকাস্টয ও সফযকাস্টয প্রস্টিষ্ঠানমূবক চাস্টদা সভািাবফক মথামথ যাভট সফা প্রদান এফং গবফলণা কাবজয পরাপর
প্রকা ও ংস্টিষ্ট স্টফলবয় প্রস্টক্ষ্ণ কাম টক্রভ স্টযচারনা।

2. প্রস্টিশ্রুি সফামূ

2.1 নাগস্টযক সফা
১

২

৩

ক্রস্টভক

সফায নাভ

সফা প্রদাবন ফ টবচা
ভয়

১

নদী ান, নদী বাংগন সযাধ, ফন্যা
স্টনয়ন্ত্রণ, সচ এফং াস্টন স্টনষ্কাবনয
সক্ষ্বত্র ভস্যামূবয রাগআ
ভাধাবনয জন্য প্রমৄস্টক্তগি যাভট
সফা প্রদান।

৪-১২ ভা

২

নদীবক প্রফাভান যাখা, ভূ-স্টযস্থ
এফং ভূ-গবটস্থ াস্টনয ব্যফায,
স্টযবফবয সুযক্ষ্া এফং রফণাক্তিা
হ্রাকবে মথামথ প্রমৄস্টক্তগি
ভাধান উদ্ভাফন কযিঃ সদবয

৩-৯ ভা

৪

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র

৫

৬

৭

৮

াখায নাভ দাস্টয়ত্বপ্রাি কভটকিটায
উধ টিন কভটকিটায
দস্টফ,রুভ নম্বয, সজরা / উবজরায দস্টফ,রুভ নম্বয, সজরা /
প্রবয়াজনীয় কাগজত্র / সফামূল্য এফং স্টযবাধ
সকাড, স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান ও
উবজরায সকাড,
অবফদন পযভ প্রাস্টিস্থান
দ্ধস্টি (মস্টদ থাবক )
আবভআর
স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান
ও আবভআর
স্টযচারক, াআড্রস্টরক
কাবজয স্টযভাণ ও ধযণ স্টযচারক, াআড্রস্টরক স্টযাচ ট স্টযদিয
ভাস্টযচারক
স্টযাচ ট স্টযদিয
নুমায়ী চুস্টক্ত সভািাবফক এফং
সপানঃ ০১৭৮৩-৩৪১৭২৫
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
সপানঃ ০১৭৮৩সজরা সকাডঃ ৭৮০০
rribd@yahoo.com
ভাআরবিান (Milestone)
৩৪১৭২৫
স্টযবাট ট প্রদাবনয য সচবকয pintu_kanungoe@yahoo.com
ভাধ্যবভ।

সফা কাজ
ফাস্তফায়নকাযী
প্রস্টিষ্ঠান কর্তটক কাবজয
জন্য প্রস্তাফনায াবথ
অআটিস্ট, স্টস্টডএ,
স্টজস্টস্ট, টিওঅয
আিযাস্টদ
সফা কাজ
স্টযচারক, াআড্রস্টরক
কাবজয স্টযভাণ ও ধযণ স্টযচারক, াআড্রস্টরক স্টযাচ ট স্টযদিয
ভাস্টযচারক
ফাস্তফায়নকাযী
স্টযাচ ট স্টযদিয
নুমায়ী চুস্টক্ত সভািাবফক এফং
সপানঃ ০১৭৮৩-৩৪১৭২৫
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
প্রস্টিষ্ঠান কর্তটক কাবজয সপানঃ ০১৭৮৩সজরা
সকাডঃ
৭৮০০
rribd@yahoo.com
ভাআরবিান (Milestone)
জন্য প্রস্তাফনায াবথ
৩৪১৭২৫
স্টযবাট ট প্রদাবনয য সচবকয pintu_kanungoe@yahoo.com
অআটিস্ট, স্টস্টডএ,
ভাধ্যবভ।

৩

াস্টন ম্পদ উন্নয়বন ায়িা
প্রদান।
াস্টন ম্পদ উন্নয়ন ও নদী
ব্যফস্থানায় স্টফস্টবন্ন ফকাঠাবভা
স্টনভটাবণ মৃস্টিকা, রর, াস্টন ও
স্টনভটাণ উকযণ নমুনায গুণাগুন
স্টনণ টয় এফং স্টনভটাণ কাবজয
মূল্যায়বনয ভাধ্যবভ সফা প্রদান।

চাস্টদা সভািাবফক

স্টজস্টস্ট, টিওঅয
আিযাস্টদ
নমুনামূবয রগ ও
স্টযচারক
স্টফস্টবন্ন যীক্ষ্ায জন্য নগআ
প্রবয়াজনীয় যীক্ষ্ায স্টজওবটকস্টনকযার স্টযাচ ট কর্তটক স্টনধ টাস্টযি দয এফং
স্টফফযণ অবফদন।
স্টযদিয
সচবকয ভাধবভ।
সপানঃ ০১৭১২৭৯৩১৩৪

স্টযচারক
স্টজওবটকস্টনকযার স্টযাচ ট স্টযদিয
সপানঃ ০১৭১২-৭৯৩১৩৪
swapanwre@gmail.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

৭

৮

২.২ প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক সফা
১

২

৩

৪

৫

৬

াখায নাভ দাস্টয়ত্বপ্রাি কভটকিটায
উধ টিন কভটকিটায
দস্টফ,রুভ নম্বয, সজরা / উবজরায দস্টফ,রুভ নম্বয, সজরা /
ক্রস্টভক
সফায নাভ
সফা প্রদাবন ফ টবচা ভয় প্রবয়াজনীয় কাগজত্র প্রবয়াজনীয় কাগজত্র / সফামূল্য এফং স্টযবাধ
সকাড, স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান ও
উবজরায সকাড,
অবফদন পযভ প্রাস্টিস্থান
দ্ধস্টি (মস্টদ থাবক )
আবভআর
স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান ও
আবভআর
১ শুষ্ক সভৌসুবভ নদীয জরপ্রফা হ্রা,
ট
১-২ ফৎয
জনপ্রস্টিস্টনস্টধয
স্টযচারক, াআড্রস্টরক
দিয কর্তটক নুবভাস্টদি স্টযচারক, াআড্রস্টরক স্টযাচ স্টযদিয
ভাস্টযচারক
নদীয িরবদ স্টর দ্বাযা বযাট
সুাস্টয অবফদন, স্টযাচ ট স্টযদিয
প্রাক্কস্টরি মূল্য এফং যকাযী
সপানঃ ০১৭৮৩-৩৪১৭২৫
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
ওয়ায় নাব্যিা হ্রা ও ফন্যায
স্টডও সরটায, জািীয় সপানঃ ০১৭৮৩িস্টফর সথবক সচবকয ভাধ্যভ।
সজরা সকাডঃ ৭৮০০
rribd@yahoo.com
প্রবকা বৃস্টদ্ধ, দীঘ টকারীন জরাফদ্ধিা
দদস্টনবক
প্রকাস্টি
৩৪১৭২৫
pintu_kanungoe@yahoo.com
আিযাস্টদ ভস্যা সকস্টিক ভীক্ষ্া ও
প্রস্টিবফদন আিযাস্টদ।
গবফলণা কাজ স্টযচারনা এফং
গবফলণায পরাপর স্টদ্ধান্ত গ্রণকাযী
কর্তটক্ষ্ায স্টনকট সপ্রযণ।
২ প্রাবয়াস্টগক
গবফলণা
কাবজয
৬-১৮ ভা
নগআ কভটকিটাগণ দ্বাযা স্টযচারক, াআড্রস্টরক
দিয কর্তটক নুবভাস্টদি স্টযচারক, াআড্রস্টরক স্টযাচ ট স্টযদিয
ভাস্টযচারক
প্রবয়াজবন ংস্টিষ্ট স্টফলবয় জ্ঞান বৃস্টদ্ধ
প্রণীি গবফলণা প্রস্তাফ।
স্টযাচ ট স্টযদিয
প্রাক্কস্টরি মূল্য এফং যকাযী
সপানঃ ০১৭৮৩-৩৪১৭২৫
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
ও ম্যক জ্ঞান জটবনয রবক্ষ্য
সপানঃ ০১৭৮৩- িস্টফর সথবক সচবকয ভাধ্যবভ।
সজরা সকাডঃ ৭৮০০
rribd@yahoo.com
সভৌস্টরক গবফলণা কাম টক্রভ গ্রণ
৩৪১৭২৫
pintu_kanungoe@yahoo.com
এফং পরাপর স্টযবাট ট অকাবয এফং
াভস্টয়কী, জান টার আিযাস্টদবি
প্রকা।
৩ গবফলণারব্ধ পরাপর ীস্টভি
৩-১২ ভা
জনপ্রস্টিস্টনস্টধয
স্টযচারক, াআড্রস্টরক
প্রবমাজয নয়।
স্টযচারক, াআড্রস্টরক স্টযাচ ট স্টযদিয
ভাস্টযচারক
অকাবয ভাঠ ম টাবয় ফাস্তফায়বনয
সুাস্টয অবফদন,
স্টযাচ ট স্টযদিয
সপানঃ ০১৭৮৩-৩৪১৭২৫
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
ভাধ্যবভ এয কাম টকাস্টযিা মাচাআ এয
স্টডও ত্র, দািস্টযক ত্র। সপানঃ ০১৭৮৩সজরা সকাডঃ ৭৮০০
rribd@yahoo.com
জন্য াআরট প্রকে গ্রণ।
৩৪১৭২৫
pintu_kanungoe@yahoo.com
৪ প্রস্টিষ্ঠাবনয ক্ষ্ভিা বৃস্টদ্ধ ও ভানফ
১-২ ফৎয
দিয কর্তটক গঠিি
স্টযচারক, প্রান ও
প্রবমাজয নয়।
স্টযচারক, প্রান ও থ ট
ভাস্টযচারক
ম্পদ উন্নয়বনয রবক্ষ্য প্রকে গ্রণ।
কস্টভটিয সুাস্টযভারা।
থ ট
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮

সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
কস্টভটিয সুাস্টযভারা।

bakahid@gmail.com

rribd@yahoo.com

2.2বযন্তযীণ সফা
১

ক্রস্টভক
১

২

সফায নাভ

নদী গবফলণা আনস্টিটিউট এয
কভটকিটা/কভটচাযীগবণয
ছুটি,
দায়ন/বদান্নস্টি
স্টবরকন
সগ্রড/উচিয সের, ফাস্টল টক
সগানীয় প্রস্টিবফদন, ফয
উিয প্রস্তুস্টিমূরক ছুটি, ছুটি
নগদায়ন, শ্রাস্টন্ত ও স্টফবনাদনবািা,
াবাবট টয ছাড়ত্র আিযাস্টদ।
২ নগআ’য কভটকিটা ও কভটচাযীবদয
ফযাফবয গৃস্টনভটাণ, জস্টভক্রয়, গৃ
সভযাভি ও সভাটয াআবকর
এফং ফাআ াআবকর ফাফদ কর
স্টগ্রভ ভঞ্জুযী এফং াধাযণ
বস্টফষ্য িস্টফর বি স্টগ্রভ
প্রদান ংক্রান্ত কাম টাফরী।
৩ কভটকিটা/কভটচাযীবদয গ্রাচুআটি,
কল্যাণ িস্টফর, সমৌথ ফীভা ও
ন্যান্য সুস্টফধা ংক্রাভত্ম
স্টফলয়াস্টদ, কভটকিটা/কভটচাযীবদয
স্টস্টএপ ংক্রাভত্ম সফা।
৪ নগআ’য কভটকিটা ও কভটচাযীবদয
ভাস্টক সফিন স্টফর, ফবকয়া স্টফর,
ভ্রভণ বািা স্টফর, দাস্টয়ত্ব বািা
স্টফর, শ্রাস্টভত্ম ও স্টফবনাদন বািা
স্টফর, উৎফ বািা স্টফর,

৩

৪

৫

সফা প্রদাবন ফ টচ
ভয়

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র /
অবফদন পযভ প্রাস্টিস্থান

১৫ কাম টস্টদফ

স্টনধ টাস্টযি পযবভ অবফদন

উ-স্টযচারক
সপানঃ ৮৮০১৭১২৬৯৬৯৫৪

৩০ কাম টস্টদফ

স্টনধ টাস্টযি পযবভ অবফদন

উ-স্টযচারক
সপানঃ ৮৮০১৭১২৬৯৬৯৫৪

৩০ কাম টস্টদফ

স্টনধ টাস্টযি পযবভ অবফদন

১৫ কাম টস্টদফ

ভ্রভণ বািায সক্ষ্বত্র
নুবভাস্টদি ভ্রভণসূস্টচ,
প্রবমাজয ন্যান্য সক্ষ্বত্র
স্টপ অবদ।

৬

সফামূল্য এফং
স্টযবাধ দ্ধস্টি
(মস্টদ থাবক )
প্রবমাজয নয়

৭

৮

াখায নাভ দাস্টয়ত্বপ্রাি কভটকিটায উধ টিন কভটকিটায দস্টফ,রুভ নম্বয,
দস্টফ,রুভ নম্বয, সজরা / উবজরায
সজরা / উবজরায সকাড,
সকাড, স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান ও স্টপস্টয়ার সটস্টরবপান ও আবভআর
আবভআর
কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
rribd@yahoo.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

প্রবমাজয নয়

কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

উ-স্টযচারক
সপানঃ ৮৮০১৭১২৬৯৬৯৫৪

প্রবমাজয নয়

কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

উ-স্টযচারক
সপানঃ ৮৮০১৭১২৬৯৬৯৫৪

প্রবমাজয নয়

কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

গৃস্টনভটাণ/ গৃবভযাভি, ভটয
াআবকর, স্টস্টএপ স্টগ্রভ এফং
গ্রাচুআটি অনুলস্টঙ্গক ব্যবয়য
স্টফর স্টযবাধ অবদ প্রদান
কবয এযাডবাআবজয ভাধ্যবভ
ংস্টষ্ট কভটকিটা/কভটচাযীবদয
ব্যাংক স্টাফ নম্ববয টাকা
স্থানন্তয।
৫ স্টডট স্টযবাট ট ংক্রান্ত সফা

১৫ কাম টস্টদফ

৬ নগআ বফনমূবয প্লাস্টম্পং রাআন
যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ, স্টফদ্যযৎ যফাযা
স্টনস্টিিকযণ, সটস্টরবপান রাআন
যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ, আ-সভআর ও
আন্টাযবনট সফা স্টনস্টিিকযণ,
কস্টম্পউটায াভগ্রী, াস্টন
যফযা, অফাস্টক বফন
যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ জযম্নযী
সফামূ।
৭ স্টনবয়াগ স্টফজ্ঞস্টি ও স্টনবয়াবগয
পরাপর ওবয়ফ াআবট প্রকা,
ীস্টভি দযত্র ওবয়ফাআবট
প্রকা, াভাস্টজক সমাগাবমাবগয
ভাধ্যবভ প্রকা
৮ ণ্য, কাম ট ও সফা ক্রবয় ায়িা
প্রদান

১-৭ কাম টস্টদফ

৯ নদী গবফলণা আনস্টিটিউবটয
ফাস্টল টক প্রস্টিবফদন ও
সটকস্টনকযার জান টার স্টযবাট ট
অকাবয প্রকা ও নগআয
রাআবেযীবি ংযক্ষ্ণ

দািস্টযক বত্রয ভাধ্যবভ

উ-স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১২৬৯৬৯৫৪

মথামথ কর্তটবক্ষ্যয ভাধ্যবভ উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
অবফদন।
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩

প্রবমাজয নয়

প্রবমাজয নয়

৩ কাম টস্টদফ

ফ্টকস্ট আ-সভআর এয
ভাধ্যবভ অবফদন।

কাযী সপ্রাগ্রাভায
সপানঃ ০১৭৪০-১৫৬১০০

প্রবমাজয নয়

১০ কাম টস্টদফ

দািস্টযকত্র, আ-সভআর ও
সেবডে এয ভাধ্যবভ

উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩

প্রবমাজয নয়

চাস্টদা ভাস্টপক
িাৎক্ষ্স্টণক

প্রবমাজয নয়

রাআবেযীয়ান
সপানঃ ০১৭৬১৮৮৭৭৬৯

প্রবমাজয নয়

কাযী স্টযচারক
ভাস্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১ ও
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
স্টাফ যক্ষ্ণ কভটকিটা
rribd@yahoo.com
সপানঃ ০১৭২৫-৫৯৩৪৩৮
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com
স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
আ-সভআরঃ
(প্রস্টকউযবভন্ট)
bakahid@gmail.com
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা (প্রান ও
থ ট)
সপানঃ ০১৭১৬-৯৬৫৬৭৭
mzislam@rri.gov.bd
কাযী সপ্রাগ্রাভায
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
সপানঃ ০১৭৪০-১৫৬১০০
(প্রস্টকউযবভন্ট)
সজরা সকাডঃ ৭৮০০
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
আ-সভআরঃ
mzislam@rri.gov.bd
masud.rri23@gmail.com
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
আ-সভআরঃ
mzislam@rri.gov.bd
bakahid@gmail.com
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
আ-সভআরঃ
ও
bakahid@gmail.com
রাআবেযীয়ান
সপানঃ ০১৭৬১-৮৮৭৭৬৯
mzislam@rri.gov.bd

১০ নগআ’য স্বাথ ট ংস্টস্দষ্ট ভাভরায়
নগআ’য বক্ষ্ অআনজীস্টফ স্টনবয়াগ
ংক্রাভত্ম কাম টাফরী ও
ওকারিনাভা, ক্ষ্ভিা টণ,
দপাওয়াযী জফাফ/বিটবভন্ট ফ
পযাক্ট ংরগ্নী কাগজত্র
সপ্রযণ এফং নগআয বক্ষ্
স্বাক্ষ্যকযণ
১১ ফাা ফযাদ্দ, ফাা যদফদর,
(স্টিস্টযক্ত ভয় ফাায় ফফা
ও মৃি ব্যস্টক্তয স্টযফাযফবগযট
ফাায় ফফাবয অবফদন।

১০ কাম টস্টদফ

১। দািস্টযকত্র
২। ভাভরা ংক্রান্ত নস্টথত্র

১০ কাম টস্টদফ

১২ মানফান পুবরয ভাধ্যবভ নগআয
কভটকিটা/
কভটচাযীবদয
মািায়াবিয ব্যফস্থা কযণ।

৩ কাম টস্টদফ

উ-স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১২৬৯৬৯৫৪

প্রবমাজয নয়

ভাস্টযচারক
সপানঃ ০৬৩১-৬৩০০৭
ও
কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

ভাস্টযচারক
সপান ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
rribd@yahoo.com

দিয কর্তটক যফযাকৃি
অবফদন পযভ

উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩

প্রবমাজয নয়

স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
আ-সভআরঃ
bakahid@gmail.com

মথামথ কর্তটবক্ষ্যয ভাধ্যবভ

দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৭২৪৩৯২৯৭৮

প্রবমাজয নয়

১৩ নগআবি খন্ডকারীন ডাক্তায
িাব ৩ কাম টস্টদফ
স্টনবয়াগ এফং
প্রবমাজয নয়
প্রবমাজয নয়
কভটকিটা/কভটচাযীবদয স্টচস্টকৎা
সফা প্রদান
১৪। নগআয
কর
স্তবযয ১৫ কাম টস্টদফ
স্টএঅআএ ফাবয়াডাটা
কাযী সপ্রাগ্রাভায
কভটকিটা/কভটচাযীবদয নুলেবর
পযভ মথামথ কর্তটবক্ষ্যয সপানঃ ০১৭৪০-১৫৬১০০
স্টযচয়ত্র জাযীকযণ
ভাধ্যবভ অবফদন ত্র

প্রবমাজয নয়

উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
(প্রস্টকউবভন্ট)
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
আ-সভআরঃ
mzislam@rri.gov.bd.com
কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ
rribd@yahoo.com
কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

কাযী স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com
স্টনযািা কভটকিটা (ঃ দাঃ)
সপানঃ ০১৯১৫-৯৭১৪৯৪

ভাস্টযচারক
সপানঃ ০৬৩১-৬৩০০৭
rribd@yahoo.com

১৫। নদী গবফলণা আনস্টিটিউবটয িথ্য
প্রদানকাযী কভটকিটা স্টববফ
িথ্য সফা প্রদান

৭ কাম টস্টদফ

১৬। নদী গবফলণা আনস্টিটিউবটয
স্থানা/দিবযয স্টনযািায স্বাবথ ট
অনায সভািাবয়ন কযায জন্য
সুাস্টয কযণ।

১৫ কাম টস্টদফ

িথ্য স্টধকায অআন-২০০৯
উ-স্টযচারক
এয স্টনধ টাস্টযি
সপানঃ ০১৭১২৬৯৬৯৫৪
পযভ/অবফদবনয সপ্রস্টক্ষ্বি
www.infocom.gov.bd
কর্তটবক্ষ্যয নুবভাদনক্রবভ কর্তটবক্ষ্যয নুবভাদনক্রবভ
ভাধ্যবভ দািস্টযক ত্র
ভাধ্যবভ দািস্টযক ত্র

প্রবমাজয নয়

িবথ্যয উয
স্টনবটযীর
প্রবমাজয নয়

3. অওিাধীন দিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রস্টিষ্ঠাবনয স্টি স্টটিবজন চাট টায স্টরঙ্ক অকাবয মৄক্ত কযবি বফ। প্রবমাজয নয়।

স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
আ-সভআরঃ
bakahid@gmail.com
স্টযচারক (প্রান ও থ ট)
সপানঃ ০১৭১৭-৬০১০২০
আ-সভআরঃ
bakahid@gmail.com
কাযী সপ্রাগ্রাভায
উদ্ধটিন দফজ্ঞাস্টনক কভটকিটা
সপানঃ ০১৭৪০-১৫৬১০০
(প্রস্টকউবভন্ট)
আ-সভআরঃ
সপানঃ ০১৯১২৪০০২০৩
আ-সভআরঃ
masud.rri23@gmail.com
mzislam@rri.gov.bd.com
কাযী স্টযচারক
ভাস্টযচারক
সপানঃ ০১৭১৬-৪৫৬১৬১
সপানঃ ০৬৩১-৬৩০০৭
rribd@yahoo.com
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

4. অনায (বফা গ্রীিায) কাবছ অভাবদয (বফা প্রদানকাযীয) প্রিযাা

ক্রস্টভক
নং
1.
2.
3.
4.
5.

প্রস্টিশ্রুস্টি/কাস্টিি সফা প্রাস্টিয রবক্ষ্য কযণীয়
স্বয়ংম্পূণ ট অবফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রস্টক্রয়ায় প্রবয়াজনীয় স্টপ স্টযবাধ কযা
প্রবমাজয সক্ষ্বত্র সভাফাআর সভবজ/আবভআবরয স্টনবদ টনা নুযণ কযা
াক্ষ্াবিয জন্য স্টনধ টাস্টযি িাস্টযবখ/স্টনধ টাস্টযি ভবয় উস্টস্থি থাকা
নাফশ্যক সপান/িদস্টফয না কযা।

5. সকান নাগস্টযক ংস্থা বি সকান কাস্টিি সফা না সবর ফা সফা প্রাস্টিবি ন্তুষ্ট বর ম টায়ক্রবভ স্টিস্টন সকান্ কভটকিটায স্টনকট এফং স্টকবাবফ সমাগাবমাগ কযবফন িা স্টববমাগ
প্রস্টিকায ব্যফস্থানা (GRS)-এ স্টনভণরূবাবফ উবরস্দখ কযবি বফ।
ক্রস্টভক নং
কখন সমাগাবমাগ কযবফন
1.
দাস্টয়ত্বপ্রাি কভটকিটা ভাধান স্টদবি ব্যথ ট বর

2.

স্টববমাগ স্টনষ্পস্টি কভটকিটা স্টনস্টদ টষ্ট ভবয় ভাধান স্টদবি ব্যথ ট বর

কায াবথ সমাগাবমাগ কযবফন
স্টববমাগ স্টনষ্পস্টি কভটকিটা (স্টনক)

অস্টর কভটকিটা

সমাগাবমাবগয ঠিকানা
উ স্টযচারক
সপানঃ ০১৭১২৬৯৬৯৫৪
dd@rri.gov.bd
ওবয়ফ সাট টারঃ প্রস্টিষ্ঠাবনয ওবয়ফ সাট টাবরয GRS স্টরঙ্ক
ভাস্টযচারক
সপানঃ ০১৭১১-৪৪৭৪৮৮
আ-সভআরঃ rribd@yahoo.com

স্টনষ্পস্টিয ভয়ীভা
১৫ কাম টস্টদফ

০৭ কাম টস্টদফ

