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( ওয়েব াইয়ের জন্য ) 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

www.brwt.gov.bd 

সবা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen Charter) 
১. ববন ও বভনঃ 
 

ববন : বফৌদ্ধ ম্প্রদাতয়য ধভীয় কল্যাণ াধন ।   
 

বভন : বফৌদ্ধ ধভ মাফরম্বীতদয াবফ মক কল্যাণ াধতন বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠানাবদ বযচারনা, ংস্কায ও উন্নয়তন ায়তা প্রদান এফং বফৌদ্ধ ধভীয় বক্ষা ও ংস্কৃবতয প্রায ।  
 

২. প্রবতশ্রুত বফামূ : 

২.১) নাগবযক বফা  

ক্র. 

নং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধবত প্রতয়াজনীয় কাগজত্র এফং অতফদন প্রাবিস্থান বফায মূল্য এফং 

বযতাধ দ্ধবত 

বফা প্রদায়নর 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায (নাভ, দবফ, 

বপান নম্বয ও আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১  বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠাতনয ংস্কায ও 

বভযাভততয জন্য  নুদান প্রদান 

 

(১) বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ 

ট্রাতস্টয  বনধ মাবযত পতভ ম 

অতফদন 

(২) যাচাই-বাছাই 

ায়য়ে অনুদান 

অনুয় াদন ও তবতরণ 

 আবেদনপবে উয়েখিত প্রয়াজনীয় 

কাগজ/দখিিপোখদ 

অতফদন প্রাবিস্থান 

 ট্রাতস্টয ঢাকা বপঃ ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ 

ভাবফায কভসেক্স, বত দীংকয ড়ক, 

ফাাতফা,বুজফাগ  ঢাকা-১২১৪ ও 

 ওতয়ফাআট : www.brwt.gov.bd 

 

 
বফনামূতল্য 

 
নুতভাদতনয য 

তত - ১ ভা 

 
জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭  

বভাফা: ০১৫৫৬-৩৫৮০০৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 

 

২ 

বফৌদ্ধ ম্প্রদাতয়য প্রধান ধভীয় উৎফ 

বুদ্ধ পূবণ মভা / প্রফাযণা পূবণ মভা উরতক্ষ 

বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠাতনয নুকুতর বফতল 

নুদান ভঞ্জুবয প্রদান। 

(১) বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ 

ট্রাতস্টয  বনধ মাবযত পতভ ম 

অতফদন 

(২) যাচাই-বাছাই 

ায়য়ে অনুদান 

অনুয় াদন ও তবতরণ 

 আবেদনপবে উয়েখিত প্রয়াজনীয় 

কাগজ/দখিিপোখদ 
 

অতফদন প্রাবিস্থান 

 ট্রাতস্টয ঢাকা বপঃ ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ 

ভাবফায কভসেক্স, বত দীংকয ড়ক, 

ফাাতফা,বুজফাগ  ঢাকা-১২১৪ ও 

 ওতয়ফাআট : www.brwt.gov.bd 

 

বফনামূতল্য 

 

নুতভাদতনয য 

তত - ১ ভা 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭  

বভাফা: ০১৫৫৬-৩৫৮০০৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 

 

৩ 

বফৌদ্ধ ববক্ষু/শ্রাভণ ও দুস্থ-ায় 

বযাগীয বচবকৎায জন্য বফতল নুদান 

প্রদান। 

(১) াদা কাগয়জ 

আয়বদন 

 (২) যাচাই-বাছাই 

ায়য়ে অনুদান 

অনুয় াদন ও তবতরণ 

বযাবগয বচবকৎা ংক্রান্ত প্রতয়াজনীয় কাগজত্রাবদ  

 

বফনামূতল্য নুতভাদতনয য 

তত - ১ ভা 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭  

বভাফা: ০১৫৫৬-৩৫৮০০৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 
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২.২) দািবযক বফা 
 

ক্র. 

নং 

বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধবত প্রতয়াজনীয় কাগজত্র  বফায মূল্য এফং 

বযতাধ দ্ধবত 

বফা প্রাতনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায (নাভ, 

দবফ, বপান নম্বয ও আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

১ 

ধ ীে য যায়ে াধারণ /তনব যাী ছুটির 

তাতকা প্রস্তুত ও সপ্ররণ 

   
     আতভআর ও ডাকতমাতগ 

 
ছুটির তাতকা 

 
বফনামূতল্য 

তত্র চাবত ভয় ীভায 

ভতে 

 

 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 

 

২ তবতিন্ন সবৌদ্ধ ধ ীে/ া াতজক প্রততষ্ঠায়ন 

প্রয়োজনীে সুাতরল ও ােতা প্রদান 

     আতভআর ও ডাকতমাতগ অতফদন াততক্ষ বফনামূতল্য ৭ -  ১৫ বদন 

২  ন্ত্রণাে কর্তমক চাতত প্রততয়বদন ও 

তথ্যাতদ সপ্ররণ 

বনধ মাবযত ছক/পযম্যাট চাতত প্রততয়বদন ও তথ্যাতদ বফনামূতল্য তত্র চাবত ভয় ীভায 

ভতে 

৪ জাতীয়/ যকাযী নুষ্ঠাতন  ধভীয় গ্রন্থ 

াতেয জন্য বফৌদ্ধ ববক্ষু বপ্রযণ 

আতভআর ও ডাকতমাতগ প্রতমাজয নয় বফনামূতল্য তত্র চাবত ভয় ীভায 

ভতে 

২.৩) বযন্তযীণ বফা 
 

ক্র. নং বফায নাভ   বফা প্রদান দ্ধবত প্রতয়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাবিস্থান 

বফায মূল্য এফং 

বযতাধ দ্ধবত 

বফা প্রাতনয 

ভয়ীভা  

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায (নাভ, দবফ, 

বপান নম্বয ও আ-বভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

ট্রাতস্টয কভ মকতমা, কভ মচাবযতদয ফয গ্রণ 

বফলয়াবদ প্রবক্রয়াকযণ/ভঞ্জুযকযণ 

বনধ মাবযত পতভ ম / াদা 

কাগতজ অতফদনত্র  

এএব দন ছুটিয বযতাট ম 

প্রতমাজয না-দাফী ত্র 

বফনামূতল্য ১৫-৩০ বদন জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 

 

 

 

 

২ ট্রাতস্টয মৃত কভ মকতমা, কভ মচাবযতদয ববফষ্যৎ 

তবফতর জভাকৃত টাকা প্রাবি/অদাতয়য 

ব্যফস্থা গ্রণ ও ঋণ ভওকুপ 

বনধ মাবযত পতভ ম / াদা 

কাগতজ অতফদনত্র 

প্রতমাজয প্রতযয়নত্র বফনামূতল্য ৫-৭ বদন 

৩ ফয প্রস্ত্ত্তবতমূরক ছুটি/এরবঅয-এ 

মাওয়ায জন্য কর বশ্রণীয কভ মকতমা, 

কভ মচাবযয অতফদনতত্রয উয ব্যফস্থা 

গ্রণ/এরবব না দাবফনাভা প্রদান  

 
অতফদন ত্র 

 
এএব দন ছুটিয বযতাট ম  

বফনামূতল্য ৫-৭ বদন 

৪ কর বশ্রণীয কভ মকতমা/কভ মচাযীয ব্যবিগত 

বম বকান অতফদন, ববতমাগ বনষ্পবত্তকযণ 

অতফদনত্র প্রতমাজয সেবত্র ংবিষ্ট 

কাগজত্র 

বফনামূতল্য ৩-৭ বদন 

৫ কর বশ্রণীয কভ মকতমা/কভ মচাযীয বফববন্ন 

বগ্রভ ভঞ্জুযী 

অতফদনত্র প্রতমাজয সেবত্র ংবিষ্ট 

কাগজত্র 

বফনামূতল্য ৩-৭ বদন 

 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

আতভআর: 

brwt2010@gmail.com 

 

৬ জাতীয় বদফ ও ধভীয় উৎফ ারন ংক্রান্ত 

বফলয়াফবর 

ফগবত, দাওয়াতত্র 

প্রদান, বা অফান ও 

ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রতমাজয নয় বফনামূতল্য ৫-১০ বদন 

৭ বায বনাটি, কভ মত্র, কাম মবফফযণী ন্যান্য 

তথ্যাবদ বপ্রযণ 

যাবয, ডাকতমাতগ ও আ-

বভআতরয ভােতভ 

প্রতমাজয নয় বফনামূতল্য ১-২ বদন 
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৩) অনায কাতে অভাতদয প্রতযাা 
 

ক্রবভক নং প্রবতশ্রুবত/কাবিত বফা প্রাবিয য়েে কযণীয় 

১) বনধ মাবযত পযতভ ম্পূণ মবাতফ পূযণকৃত অতফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভােতভ প্রতয়াজনীয় বপ বযতাধ কযা 

৩) াোবতয জন্য বনধ মাবযত ভতয়য পূতফ মআ উবস্থত থাকা  

৪) ন্যান্য বফা প্রাবিয জন্য তমাবগতা প্রদান 

৫) অনায সুবচতিত ভতাভত ও যাভ ম  

৪) ববতমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত ( GRS ) 
 

বফা প্রাবিতত ন্তুষ্ট তর দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায তে বমাগাতমাগ করুন। বতবন ভাধান বদতত ব্যথ ম তর বন সমাি দ্ধবততত বমাগাতমাগ কতয অনায ভস্যা ফবত করুন  । 
ক্রত ক. 

নং 

কখন বমাগাতমাগ কযতফন কার য়ে বমাগাতমাগ করয়বন  বমাগাতমাসগর ঠিকানা বনষ্পবত্তয ভয়ীভা 

০১  

দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান বদতত না ারয় 
 

GRS বপাকার তয়ন্ট 

অতিয়যাগ বনষ্পবত্ত কভ মকতমা (অতনক) 

  

 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ, বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

আ-বভআর: brwt2010@gmail.com 
ওয়েব : www.brwt.gov.bd 

 
ততন  া 

 

২  

অতিয়যাগ বনষ্পবত্ত কভ মকতমা তনতদ যষ্ট  য়ের  য়ে 

ভাধান বদতত  না ারয় 

 

আত কভ মকতমা 

জনাব াত দুর র ান 

উ-তচব , ধভ ম তবেক  ন্ত্রণাে 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংায়দল রকার 

আ-বভআর: moragovbd@gmail.com 
ওয়েব : www.mora.gov.bd 

এক  া 

 

৩ আত কভ মকতমা তনতদ যষ্ট  য়ের  য়ে ভাধান বদতত  

না ারয় 

 তন্ত্রতরদ তবিায়গর অতিয়যাগ ব্যবস্থানা স অতিয়যাগ গ্রণ সকন্দ্র  

৫নাং সগইে, বাাংায়দল তচবাে, ঢাকা 

ওয়েব : www.grs.gov.bd 

ততন  া 
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