
 

(BRWT Citizen Charter ২০২২) পৃষ্ঠা 1 তত 3 াতা। 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাতদ যকায 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 
www.brwt.gov.bd 

 

                 (             ) 

১. ববন ও বভনঃ 

     (Vision)  :             ও             বফৌদ্ধ ্প্রদদায়।   

 

      (Mission)  :                                 বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠান বযচারনা, াংস্কায ও উন্নয়তন ায়তা প্রদান,  

                উৎ   উ          ধভীয় ও       বক্ষা                                    । 

 

২. বফা প্রদান প্রবতশ্রুবত         : 

 
২.১) নাগবযক বফা  

                                                

        

             

             

            

        

                 

(   ,     ,      

    ও      ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. বফৌদ্ধ ধভীয় 

প্রবতষ্ঠাতনয 

অফকাঠাতভামূতয 

ভাতনান্নয়ন  

(১) বনধ মাবযত পতভ ম 

আতফদন। 

(২)      -      

ও            

(১)                  

      ; (২)          

                            
 

www.brwt.gov.bd 

ও                     ও   

    । ট্রাতস্টয ঢাকা অবপঃ 

ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ ভাবফায 

কভ  ক্স, অবত দীাংকয ড়ক, 

ফাাতফা, ঢাকা 

        ৩     

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

২.           উৎ   

উ              

     

(১) বনধ মাবযত পতভ ম 

আতফদন। 

(২)      -      

ও            

(১)                  

      ; (২)          

                            
 

www.brwt.gov.bd 

ও                     ও   

    । ট্রাতস্টয ঢাকা অবপঃ 

ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ ভাবফায 

কভ  ক্স, অবত দীাংকয ড়ক, 

ফাাতফা, ঢাকা 

        ৩     

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

৩.               

ও          

    ৎ       

             

     

(১) বনধ মাবযত পতভ ম 

আতফদন। 

(২)      -      

ও             

(১)    ; (২)               

(NID); (৩)     ৎ          

       

www.brwt.gov.bd 

ও                     ও   

    । ট্রাতস্টয ঢাকা অবপঃ  

ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ ভাবফায 

কভ  ক্স, অবত দীাংকয ড়ক, 

ফাাতফা, ঢাকা 

        ৩     

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

৪.                        

                

       -      

               

         

             

              

      । 

             , ২  ৯-  

উ                      

        ও         

www.infocom.gov.bd 

                         

ও        

www.brwt.gov.bd -  

  ও       । 

          

           

        ২(  ) 

      

২      

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

http://www.brwt.gov.bd/


 

(BRWT Citizen Charter ২০২২) পৃষ্ঠা 2 তত 3 াতা। 

 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক বফা 
                                                

        

             

             

            

        

                 

(   ,     ,          

ও      ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

            

              ও 

               

                                         ৭     

জয়দত্ত ফড়ুয়া, বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ই-বভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 
২. 

          

             
                                         ৭     

৩. 

            

                

         

      /    / 

      /        

             

                        

         
        ৭     

জয়দত্ত ফড়ুয়া, বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ই-বভইর: brwt2010@ 

gmail.com 

৪. 

অবডট আবত্তয 

ব্রডীততয জফাফ 

বপ্রযণ। 

                প্রতমাজয প্রভানত্র বফনামূতল্য প্রতমাজয নয়। 

জয়দত্ত ফড়ুয়া, বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

 
২.৩)              

                                                

        

             

             

            

        

                 

(   ,     ,      

    ও      ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ট্রাতস্টয কভ মকতমা 

কভ মচাবযতদয 

বনতয়াগ/তদান্নবত। 

(১) আতফদনত্র 

(২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

(১) চুড়ান্ত বনফ মাচতনয পরাপর, 

(২) প্রতমাজয  বত্র ছাড়ত্র  

(৩) এবআয 
বফনামূতল্য ১৮      

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 

২. ট্রাতস্টয কভ মকতমা, 

কভ মচাবযতদয বনন 

বক প্রবিয়াকযণ/ 

ভঞ্জুযকযণ। 

(১) বনধ মাবযত পতভ ম 

      

 (২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

(১) এএব নদ 

(২) ছুটিয বযতাট ম 

(৩) প্রতমাজয প্রতযয়নত্র বফনামূতল্য ৩০ বদন 

৩. ট্রাতস্টয মৃত কভ মকতমা, 

কভ মচাবযতদয ববফষ্যৎ 

তবফতর জভাকৃত টাকা 

প্রাবি/আদাতয়য ব্যফস্থা 

গ্রণ ও ঋণ ভওকুপ। 

(১) আতফদনত্র 

(২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

প্রতমাজয প্রতযয়নত্র 

বফনামূতল্য ১০ বদন 

৪. অফয প্রস্ত্ত্তবতমূরক 

ছুটি/বআযএর-এ 

মাওয়ায জন্য কর 

বেণীয কভ মকতমা, 

কভ মচাবযয 

আতফদনতত্রয উয 

ব্যফস্থা গ্রণ/ না দাবফ 

প্রতযয়নত্র প্রদান । 

 
(১) আতফদনত্র 

(২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

 
(১) এএব নদ 

(২) ছুটিয বযতাট ম  

বফনামূতল্য ১০ বদন 

৫. কর বেণীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয 

ব্যবিগত বম বকান 

আতফদন, অববতমাগ 

বনষ্পবত্তকযণ। 

 

 

(১) আতফদনত্র 

(২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

প্রতমাজয   বত্র াংবিষ্ট 

কাগজত্র 

বফনামূতল্য ৭  বদন 

৬. কর বেণীয (১) আতফদনত্র প্রতমাজয   বত্র াংবিষ্ট বফনামূতল্য ৭  বদন  



 

(BRWT Citizen Charter ২০২২) পৃষ্ঠা 3 তত 3 াতা। 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয 

বফববন্ন অবগ্রভ ভঞ্জুযী। 

(২) মথামথ 

কর্তমতক্ষয 

অনুতভাদন 

কাগজত্র 

 

 

৩) আনায কাতছ আভাতদয প্রতযাা 
 

িবভক নাং প্রবত বত/কাবিত বফা প্রাবিয      কযণীয় 

১)                        

২) মথামথ প্রবিয়ায় প্রতয়াজনীয় বপ বযতাধ কযা 

৩) া  বতয জন্য বনধ মাবযত ভতয়য পূতফ মই উবস্থত থাকা 

৪)            /             

 

৪) অববতমাগ        ব্যফস্থানা ( GRS ) 

 
বফা প্রাবিতত অন্তুষ্ট তর দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায তে বমাগাতমাগ করুন।              ভাধান   ও                  দ্ধবততত 

বমাগাতমাগ কতয আনায ভস্যা অফবত করুন। 

ি.  কখন বমাগাতমাগ কযতফন         বমাগাতমা                          বনষ্পবত্তয ভয়ীভা 

০১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা          

             ভাধান বদতত 

         

                      

(    ) 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ,                    

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: brwt2010@gmail.com 

 
৩ ভা 

 ২                       

                    

                     

                              

                        

      

                    

        

                 

                ,      

ও   : www.mora.gov.bd 

 

       

 ৩                     

                         

         

                         

            

                

৫        ,          

       ,      

ও   : www.grs.gov.bd 

৩     
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