
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

প্রধান কাম যারয় 

সটিন্ডজন চার্ যায 

 ১. সবন ও সভন 

সবন: ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয অথ য-াভাসজক ফস্থায উন্নয়ন তথা দাসযদ্রয হ্রাকযণ।  

  

সভন: ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয দস্যন্ডদযন্ডক ককন্দ্রভুক্ত কন্ডয জাভানতসফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ অথ য-

াভাসজক ফস্থায উন্নয়ন এফং উন্নয়ন কভ যকাে ও ক্ষভতায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয নাযীন্ডদযন্ডক মৃ্পক্তকযণ।  

  

২. কফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

  

২.১) নাগসযক কফা 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায মূল্য 

এফং 

সযন্ডাধ 

দ্ধসত 

কফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও 

আন্ডভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ যকারয র্ থ 

রফরনয় ায়গয 

ভাধ্যয়ভ ক্ষুদ্র 

কৃলক রযফায  

দরযদ্র ভানুলয়ক 

কভ থংস্থায়নয 

জন্য অরর্ থক ঋণ 

সুরফধা প্রদান 

পাউয়েয়নয কভ থকর্থাগণ স্বেচ্ছায়ফী ভয়নাবাফ রনয়  

দরযদ্র ভানুলয়ক ংগঠির্ কয়য রভরর্/স্বকন্দ্র গঠন 

কয়যন। রভরর্য দস্যয়দয রফরবন্ন স্বা  কায়জয 

দক্ষর্া রফয়ফচনা কয়য র্ায়দয রফরবন্ন স্বেয়ড ঋণ প্রদায়নয 

জন্য ফাছাআ কয়যন এফং েল্পর্ভ ভয় য ভাধ্যয়ভ ঋণ 

সুরফধা প্রদান কয়য র্ায়কন।এজন্য পাউয়েয়নয 

কভ থকর্থায়দয স্বকান ধযয়নয অরর্ থক সুরফধা গ্রয়ণয সুয়মাগ 

স্বনআ। কাউয়ক ঋণ গ্রয়ণ পাউয়েয়নয স্বকান কভ থকর্থায়ক 

স্বকান যকয়ভয র্ থ রদয়র্   না। দারযদ্রয রফয়ভাচন  ল্লী 

উন্ন য়ন এটি যকারয কাম থক্রয়ভয ং। 

ঋন্ডণয 

অন্ডফদনত্র 

ন্যান্য সনধ যাসযত 

পযভ, 

উন্ডজরা 

কাম যারয় 

যকায 

কর্তযক 

সনধ যাসযত 

াসব য চাজয 

০৭ সদন এএপরডএপ-এয 

কভ থএরাকাভুক্ত উয়জরা 

কাম থারয় য উয়জরা 

ব্যফস্থাক  ভাঠ 

কভ থকর্থাগণ 

২ দস্য বরর্থ ংরিষ্ট এরাকায স্থা ী ফারন্দা য়র্ য়ফ এফং কৃরল  

উৎাদন কায়জ ম্পৃক্ত রযফায়যয দস্যয়দয রফয়ল 

কয়য নাযীয়দয গ্রারধকায স্বদ া য়ফ। এছাড়া জার্ী  

রযচ ত্র  স্বভাফাআর নম্বয র্াকয়র্ য়ফ। দস্যয়দয 

ফ  ১৮ স্বর্য়ক ৬০ ফছয়যয ভয়ধ্য য়র্ য়ফ। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩ স্বকন্দ্র গঠন উয়জরায ভূরভীন, প্রারিক চারল  ক্ষুদ্র কৃলকয়দয 

২০-৩০ জন দস্যয়ক রনয়  স্বকন্দ্র গঠন কযা । ঞ্চ  

জভা  উদ্ধুদ্ধ কয়য দস্যয়দয রনজে পুরিঁগঠন এফং ক্ষুদ্র 

ঋণ সুরফধা প্রদান। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 

4 জাভানর্রফীন 

ক্ষদ্র ঋণ 

প্রার্রভক  ম থায়  ২০  াজায  স্বর্য়ক  শুরু  কয়য  

ম থা ক্রয়ভ  ৪৯  াজায  টাকা  ম থি  রফরবন্ন  অ ফধ থক  

কাম থক্রয়ভ  জাভানর্রফীন  ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান। ১১% 

ায়য স্বফামূল্য  এ ঋণ াপ্তারক রকরিয়র্ 

রযয়াধয়মাগ্য।ঋণ রযয়ায়ধয  য়ফ থাচ্চ  স্বভ াদ  ১ 

ফছয। ঋণগ্রীর্া  দয়স্যয  রনয়জয  মৃত্যযয  স্বক্ষয়ত্র ঋণ 

ফয়রান  কযা  ।এজন্য  ১% ঝুরিঁবার্া  স্বন া 

 । এছাড়া  দস্য  বরর্থ রপ ৩০ টাকা এফং াফআ  

ফাফদ  ১০ টাকা  স্বন া   । 

ঐ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 



৫ ক্ষুদ্র উয়যাক্তা 

ঋণ 

ক্ষুদ্র উয়যাক্তা  ঋণ নীরর্ভারা  নুমা ী  পূয়ফ থয  

গ্রাজুয় ট  দস্যগণ  এফং  ক্ষুদ্র  উয়যাক্তা  / ব্যফা ীযা  

এএপরডএপ -এয  দস্যভূরক্তয  য ৫০ াজায  য়র্ 

২ রাখ টাকা ম থি  রফরবন্ন  প্রকয়ল্প  ঋণ রনয়র্ 

াযয়ফন।১১% ায়য স্বফামূল্য  ভারকরকরিয়র্  এ 

ঋণ রযয়াধয়মাগ্য  । ঋণ রযয়ায়ধয  য়ফ থাচ্চ  ভ াদ  

২ ফছয , ঋণ অয়ফদনত্র  মূল্য ২০ টাকা, অয়ফদনত্র 

মাচাআ খযচ ১০০ টাকা এফং মূল্যা ন রপ ভঞ্জুযীকৃর্ 

ঋয়ণয ০.৫% স্বন া  । ঋয়ণয স্বক্ষয়ত্র নীরর্ভারা 

নুমা ী জাভানর্ প্রয় াজন। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 

৬ ঞ্চ  জভা ঞ্চ  জভায উয দস্যগণ কর্তথক্ষ কর্তথক রনধ থারযর্ 

ায়য মুনাপা স্বয়  র্ায়কন এফং র্া উয়তারন কযয়র্ 

ায়যন। প্রর্য়ভ ঋয়ণয রফযীয়র্ ৫% ায়য এফং ধায় 

ধায় ফরধ থর্ ঋয়ণয রফযীয়র্ ১০%স্বর্য়ক ১৫% ম থি 

ঞ্চ  জভা যাখয়র্  । 

ঐ ঐ ঐ ঐ 

7 প্ররক্ষণ সুপরয়বাগী দস্যয়দয অধুরনক চালাফাদ  উৎাদন 

প্রমৄরক্তয়র্ দক্ষর্া বৃরদ্ধয জন্য অ বৃরদ্ধমূরক কাম থক্রভ 

স্বমভনঃ কৃরল, াক ফরজ চাল, ভৎস্য চাল, াঁ-মুযগীয 

খাভায, গফারদ শু প্ররর্ারন, উন্নর্ কৃরল প্রমৄরক্তয 

ব্যফায, োস্থয, রক্ষা  পুরষ্ট য়চর্নর্া, ফাল্য রফফা 

স্বযাধ এফং রযকরল্পর্ রযফায গঠন রফরবন্ন 

াভারজক  র্ থননরর্ উন্ন ন  কাম থক্রয়ভয য 

প্ররক্ষণ স্বদ া  । 

ঐ ঐ ঐ উয়জরা ম থায়  প্ররক্ষয়ণয 

রফলয়  যকায়যয ংরিষ্ট 

রফবায়গয এফং এ প্ররর্ষ্ঠায়নয 

রফয়লজ্ঞ কভ থকর্থাগণ। 

8 কৃরল উৎাদন 

বৃরদ্ধয়র্ উন্নর্ 

প্রমৄরক্তয কৃরল 

যঞ্জাভারদ, 

ফীজ  ায 

যফযা 

ন্যায্যমূয়ল্য কৃরল মন্ত্রারর্, ফীজ  ায ক্রয় য ঋণ 

সুরফধা প্রদান  উন্নর্ ভায়নয ফীজ, জজফায  অধুরনক 

কৃরল মন্ত্রারর্ যফায। 

ঐ ঐ ঐ এএপরডএপ-এয 

কভ থএরাকাভুক্ত উয়জরা 

কাম থার  

9 নরাআন 

য়টায়ভন 

স্বফা 

র্াৎক্ষরনকবায়ফ দস্যগণ রনজ রনজ ঞ্চ   ঋয়ণয 

রকরি ফয়ক া ঋয়ণয রযভাণ  ন্যান্য কর র্থ্য 

নরাআন স্বদখয়র্  প্রয় াজয়ন ব্যফায কযয়র্ 

াযয়ফন। 
এছাড়া নরাআয়ন এএপরডএপ-এয কর দয়স্যয 

নাভ, অআরড নম্বয, স্বভাফাআর নম্বয, স্থা ী ঠিকানা, ঋণ 

গ্রয়ণয রযভাণ, রকরি রযয়ায়ধয র্থ্য  নাদা ী 

রকরি স্বখরার  র্াভারদ স্বখরারয কর র্থ্য 

র্াৎক্ষরনকবায়ফ জানায সুয়মাগ যয় য়ছ। 

ঐ ঐ ঐ এএপরডএপ-এয 

কভ থএরাকাভুক্ত উয়জরা 

কাম থার  

10 রবয়মাগ  

যাভ থ 

এএপরডএপ-এয স্বকান কভ থকর্থা স্বফা প্রদায়ন, ঋণ 

সুরফধা প্রদায়ন, রকরি অদায় , ঞ্চয় য উয মুনাপা 

সুরফধা প্রদায়ন, পুরিঁ উয়তারন ফা ন্য স্বম স্বকান স্বফায 

স্বক্ষয়ত্র স্বকান অরর্ থক  সুরফধা  গ্রণ  কযয়র্  াযয়ফন  না। 
এ ধযয়নয  স্বকান ঘটনা  ঘটয়র র্া প্ররর্কায়যয  জন্য 

ায়র্ ায়র্ ভাব্যফস্থাক , ব্যফস্থানা  রযচারকয়ক  

স্বপায়ন ফা রররখর্বায়ফ  রবয়মাগ  কযা মায়ফ। এছাড়া  
এএপরডএপ -এয কাম থক্রভ  উন্ন য়নয  জন্য স্বকান 

যাভ থ র্াকয়র  র্া প্রধান  কাম থারয়  ররয়খর্বায়ফ  

জানায়না  মায়ফ। 

ঐ ঐ ঐ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউন্ডেন (এএপসিএপ) 

প্রধান কাম যারয়, ল্লী বফন 

(৭ভ তরা) ৫, কাওযান 

ফাজায, ঢাকা 

১২১৫, ফাংরান্ডদ। 
কমাগান্ডমাগ 

কপানঃ 

৮৮০-২-৮১৮০১৫০ 

৮৮০-২-৮১৮৯২৬০ 

পযাস্কঃ 

৮৮০-২-৮১৮০১৫0  

ওন্ডয়ফ-কভআর 

info@sfdf.org.bd 

ওন্ডয়ফাআর্ঃ 

www.sfdf.org.bd 
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সফ.দ্র.  নাগসযকগণন্ডক যাসয প্রদত্ত কফা। কফযকাসয প্রসতষ্ঠানন্ডক প্রদত্ত কফা মসদ নাগসযকগণন্ডক প্রদত্ত কফায নুরূ য় তন্ডফ কটিও নাগসযক কফা 

সান্ডফ ন্তভু যক্ত ন্ডফ। উদাযণ: ম্পসত্তয কযসজন্ডেন, কেি রাআন্ডন্স । 

  

২.২) দািসযক কফা 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায মূল্য 

এফং 

সযন্ডাধ দ্ধসত 

কফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও আ-

কভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউন্ডেন্ডনয দ 

সৃজন 

পাউন্ডেন্ডনয সযচারনা ল যন্ডদয 

বায় দ সৃজন্ডনয জন্য প্রস্তাফ 

যাখা য়। সযচারনা ল যন্ডদয 

নুন্ডভাদন্ডনয য দ সৃজন্ডনয 

অন্ডদ পাউন্ডেন্ডনয কভ যচাযী 

চাকুযী প্রসফধানভারায় ন্তর্ভ যক্ত 

কযা য়। 

নুন্ডভাসদত 

প্রসফধানভারা, 

এএপসিএপ, প্রধান 

কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য ০৬ ভা এ,এআচ,এভ অফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

আ-কভআর: 

md.sfdf@yahoo.com 

  

সফ.দ্র.   

১। যকাসয কম ককান প্রসতষ্ঠান, উন্নয়ন ন্ডমাগী ংস্থা, কফাপ্রদানকাযী প্রসতষ্ঠান্ডনয অওতাধীন সধদিয/দিয/ংস্থা এফং দািসযকবান্ডফ 

ম্পৃক্ত কদস/সফন্ডদস কফযকাসয প্রসতষ্ঠানন্ডক প্রদত্ত কফা। উদাযণ: ফান্ডজর্ ফযাদ্দ/ সফবাজন , থ য ছাড়, ভতাভত গ্রণ। 

২। কফাগ্রণকাযী কফযকাসয প্রসতষ্ঠান end user না ন্ডর থফা ককান চুসক্তয অওতায় প্রদত্ত কফা প্রাসতষ্ঠাসনক কফায ন্তভু যক্ত ন্ডফ। 

উদাযণ: সফটিঅযস-এয সনকর্ কথন্ডক ব্যােউআিথ  ক্রয়। 

 

২.৩) বযন্তযীণ কফা 

 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায 

মূল্য এফং 

সযন্ডাধ 

দ্ধসত 

কফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও আ-

কভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সসএপ 

সগ্রভ 

সযফান্ডযয ককান দন্ডস্যয ১)  

সচসকৎায জন্য থফা ২) সফফান্ডয 

ব্যয় সনফ যান্ডয জন্য থফা 

৩) সফদ্যা সক্ষায ব্যয় সনফ যান্ডয জন্য 

থফা 

৪)  সনজস্ব ফাগৃন্ডয জসভ ক্রন্ডয়য জন্য 

থফা ৫) সনজস্ব ফাগৃ 

ংস্কায/সনভ যান্ডনয জন্য। সনধ যাসযত 

পযভ পূযণ কন্ডয ব্যফস্থানা সযচারক 

ফযাফন্ডয অন্ডফদন কযন্ডত য়। 

াদা কাগন্ডজ 

অন্ডফদন, 

এএপসিএপ 

প্রধান কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য কফান্ডি যয 

ভন্জুযী গ্রণ 

ান্ডন্ডক্ষ 

এ,এআচ,এভ অফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

আ-কভআর: 

md.sfdf@yahoo.com 

২ ক্ষুদ্র কৃলক 

উন্নয়ন 

পাউন্ডেন্ডনয 

জনফর 

সনন্ডয়াগ 

পাউন্ডেন্ডনয কর ম যান্ডয়য জনফর 

সনন্ডয়ান্ডগয জন্য পাউন্ডেন কর্তযক গঠিত 

একটি সনন্ডয়াগ/ন্ডদান্নসত কসভটি 

যন্ডয়ন্ডছ। উক্ত কসভটি জনফন্ডরয শূন্য দ 

মাচাআ  ান্ডন্ডক্ষ সনন্ডয়াগ সফজসি প্রচায 

কযা ন্ডয় থান্ডক। অন্ডফদনত্র প্রাসিয 

াদা কাগন্ডজ 

অন্ডফদনত্র,  

এএপসিএপ 

প্রধান কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য ০৬ ভা এ,এআচ,এভ অফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

আ-কভআর: 

md.sfdf@yahoo.com 



ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায 

মূল্য এফং 

সযন্ডাধ 

দ্ধসত 

কফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও আ-

কভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

য সনন্ডয়াগ কসভটি কর্তযক অন্ডফদনত্র 

মাচাআ ফাছাআন্ডয়য য প্রন্ডফত্র আস্যয 

কযা য়। যফতীন্ডত সরসখত/ কভৌসখক/ 

ব্যফাসযক যীক্ষা ম্পন্ন ওয়ায য 

সনন্ডয়াগ কসভটি কর্তযক সনন্ডয়ান্ডগয 

স্যাসয কযা য়। 

৩ সযিা, াকয 

ও এএঅযসিও 

আতযাসদ 

অন্তজযাসতক 

ংস্থামূন্ডয 

প্রসক্ষণাথী 

ভন্ডনানয়ন 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় সফবাগ ন্ডত ২নং 

ফাছাআ কসভটিয পযভ ২০১৪ প্রাসিয   

য প্রসক্ষণাথী ভন্ডনানয়নপূফ যক উক্ত 

পযভ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় সফবান্ডগ 

কপ্রযণ কযা য়। 

২নং ফাছাআ 

কসভটিয পযভ -

২০১৪ (িাউনন্ডরাি) 

অন্তজযাসতক 

ংস্থামূন্ডয পযভ 

তান্ডদয স্ব-স্ব ওন্ডয়ফ 

াআর্ ন্ডত ংগ্র 

কযা মান্ডফ 

সফনামূন্ডল্য ০৩ সদন এ,এআচ,এভ অফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

আ-কভআর: 

md.sfdf@yahoo.com 

  

 সফ.দ্র. 

বযন্তযীণ জনফর (অওতাধীন সধদিয/দিয/ংস্থা ) এফং একআ প্রসতষ্ঠান্ডনয ন্য াখা/সধাখা/নুসফবাগ-কক প্রদত্ত কফা। দাযণ: রসজসিক , 

ছুটি, সজসএপ সগ্রভ। 

  

 ২.৪) অওতাধীন সধদিয/দিয/ংস্থা কর্তযক প্রদত্ত কফা 

 অওতাধীন সধদিয/দিয/ংস্থামূন্ডয সটিন্ডজন চার্ যায সরঙ্ক অকান্ডয যুক্ত কযন্ডত ন্ডফ। 

 

 

৩) অনায কান্ডছ অভান্ডদয প্রতযাা 

  

ক্রসভক নং প্রসতশ্রুত/কাসিত কফা প্রাসিয রন্ডক্ষয কযণীয়  

১) স্বয়ংম্পূণ য অন্ডফদন জভা প্রদান 

২) মথমথ প্রসক্রয়ায় প্রন্ডয়াজনীয় সপ সযন্ডাধ কযা 

৩) াক্ষান্ডতয জন্য সনধ যাসযত ভন্ডয়য পূন্ডফ যআ উসস্থত থাকা 

  

সফ.দ্র. 

াধাযণত কম কর কাযন্ডণ অন্ডফদন ফাসতর য় অথফা কফা প্রদান ম্ভফ য়না তা সফন্ডেলণ কন্ডয ছক পূযণ কযন্ডত ন্ডফ। সকছু সফলয় কর 

প্রসতষ্ঠান্ডনয জন্য একআ ন্ডফ এফং সকছু সফলয় অরাদা ন্ডফ। 

 

  

 

৪) সবন্ডমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত (GRS) 

কফা প্রাসিন্ডত ন্তুষ্ট ন্ডর দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায ন্ডে কমাগান্ডমাগ করুন। সতসন ভাধান সদন্ডত ব্যথ য ন্ডর সনন্ডনাক্ত দ্ধসতন্ডত কমাগান্ডমাগ কন্ডয অনায 

ভস্যা ফসত করুন। 

  



ক্র. 

নং 
কখন কমাগান্ডমাগ কযন্ডফন সবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত কভ যকতযা কমাগান্ডমান্ডগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

ভাধান সদন্ডত না াযন্ডর 

সবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত কভ যকতযা নাভঃ জান্নাতুন অযা কফগভ 

দসফঃ উ–ভাব্যফস্থাক (প্রাঃ ও ভন্বয়) 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮৯২৬০ 

আ-কভআর:  jannatun.ara21@gmail.com 

ওন্ডয়ফ : www.sfdf.org.bd 

  

২ সবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত 

কভ যকতযা সনসদ যষ্ট ভন্ডয় 

ভাধান সদন্ডত না াযন্ডর 

অসর কভ যকতযা নাভ ও দসফ: কভাঃ কগারাভ কভাস্তপা, ভাব্যফস্থাক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮৯২৬০ 

আ-কভআর: 

fresco_golammostafa@yahoo.com  

ওন্ডয়ফ : www.sfdf.org.bd 

  

৩ অসর কভ যকতযা সনসদ যষ্ট 

ভন্ডয় ভাধান সদন্ডত না 

াযন্ডর 

ভসিসযলদ সফবান্ডগয 

সবন্ডমাগ ব্যফস্থানা কর 

সবন্ডমাগ গ্রণ ককন্দ্র 

৫নং কগর্, ফাংরান্ডদ সচফারয়, ঢাকা 

ওন্ডয়ফ : www.grs.gov.bd 

  

  

সফ.দ্র. 

 ভিনারন্ডয়য সবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন একজন যুগ্মসচফ । অসর কভ যকতযা ন্ডফন একজন কজযষ্ঠ যুগ্মসচফ/সতসযক্ত সচফ ; 

 সধদিয/ংস্থা/ ন্যান্য প্রসতষ্ঠানমূন্ডয সবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট প্রসতষ্ঠান্ডনয একজন কজযষ্ঠ কভ যকতযা। এ কক্ষন্ডত্র ভিণারন্ডয়য 

সনক অসর কভ যকতযা সন্ডন্ডফ সফন্ডফসচত ন্ডফন; 

 সফবাগীয় ম যান্ডয়য প্রসতষ্ঠানমূন্ডয সবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট প্রসতষ্ঠান্ডনয একজন কভ যকতযা। সধদিয/ ভিণারয় ম যান্ডয়য সনক 

অসর কভ যকতযা সান্ডফ সফন্ডফসচত ন্ডফন; 

 আউসনয়ন, উন্ডজরা ম যান্ডয়য দিযমূন্ডয সবন্ডমাগ সনস্পত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট দিন্ডযয কজরা ম যান্ডয়য একজন কভ যকতযা। সফবাগীয় ম যান্ডয়য 

সনক অসর কভ যকতযা সান্ডফ গণ্য ন্ডফন ।                            

 


