
(BRWT Citizen Charter-2020)পৃষ্ঠা 1 তত 3 াতা। 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাতদ যকায 

বফৌদ্ধ ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ধভ ম বফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

www.brwt.gov.bd 
 

সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তটিজজন্স চার্ টায) 

১. ববন  বভনঃ 

রুকল্প (Vision)  : ধভীয় মূল্যজফাধ  ননতিকিা ম্পন্ন বফৌদ্ধ ম্প্রদায়।   

 

অতবরক্ষ (Mission)  : সদজয সফৌদ্ধ ম্প্রদাজয়য াতফ টক কল্যাজে বফৌদ্ধ ধভীয় প্রবতষ্ঠান বযচারনা, াংস্কায  উন্নয়তন ায়তা প্রদান,  

     তফতবন্ন ধভীয় উৎফ উদমান এফং ধভীয়  ননতিক বক্ষায প্রাজযয ভাধ্যজভ াম্প্রদাতয়ক ম্প্রীতি সুদৃঢ়কযে। 

 

২. বফা প্রদান প্রবতশ্রুবত সফামূ : 
২.১) নাগবযক বফা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রভ বফায নাভ বফা 

প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ 

ভয়ীভা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আজফদন পযভ প্রাবিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযজাধ 

দ্ধতি 

(মতদ 

থাজক) 

াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ টকিটায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরজপান  ই-

সভইর 

উর্ধ্টিন 

কভ টকিটায 

দতফ, রুভ 

নম্বয, 

সজরা/উজজ

রায সকাড, 

অতপতয়ার 

সর্তরজপান  

ই-সভইর 

১ বফৌদ্ধবফায/ক্াাং/ 

প্যাতগাডা/চচত্ 

াংস্কায  

বভযাভততয  

জন্য ফাবল মক  

অনুদান প্রদান।  

 

 

 

অনুজভাদ

সনয য 

(১৫ বদন -

১ভা) 

(১) বনধ মাবযত 

আজফদন 

পতভ ম 

প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র 

আতফদন। 

 

(২) মাচাই-

ফাছাই  

অনুদান 

প্রদান 

 www.brwt. 

gov.bd জয়ফাইজর্ 

আজফদন পযভ ায়া 

মাজফ।  

 

 ট্রাতস্টয ঢাকা অবপঃ 

ধভ মযাবজক বফৌদ্ধ 

ভাবফায কভসেক্স, 

অবত দীাংকয ড়ক, 

ফাাতফা, ঢাকা-১২১৪।  

 

 

বফনামূতল্য 

 চট্টগ্রাভ বজরায াখা 

অবপঃ  চান্দগাঁ 

াফ মজনীন াক্মুবন বফৌদ্ধ 

বফায, চট্টগ্রাভ দয, 

চট্টগ্রাভ। 

 যাঙ্গাভাটি বজরায াখা 

অবপঃ চভত্রী বফায, 

ফনরূা, যাঙ্গাভাটি। 

 খাগড়াছবড়  বজরায াখা 

অবপঃ জনফর বফৌদ্ধ 

বফায, ভাজনাড়া, 

খাগড়াছবড়। 

 ফান্দযফান বজরায াখা 

অবপঃ উজানী াড়া বফৌদ্ধ 

বফায,উজানীাড়া, 

ফান্দযফান। 

 কক্সফাজায বজরায াখা 

অবপ : টাং ক্াাং বফৌদ্ধ 

বফায, বঘানাযাড়া, 

কক্সফাজায। 

ফযগুনা বজরায াখা অবপ : 

যাখাইন বডতবল্যাতভন্ট 

পাউতেন, ছাতন াড়া। 

 

জয়দত্ত ফড়ুয়া 

বচফ 

বপান : ০২-

৭২৭২৬৪৭ 

ই-বভইর: 

brwt201

0@ 

gmail.co

m 

২ বফৌদ্ধ ম্প্রদাতয়য 

প্রধান ধভীয় 

উৎফ বুদ্ধ 

পূবণ মভা / প্রফাযণা 

পূবণ মভা উরতক্ষ 

বফৌদ্ধ বফায/ক্াাং 

/প্যাতগাডা/চচত্ 

ইত্াবদয 

অনুজভাদ

সনয য 

(১৫বদন -

১ভা) 

(১) বফৌদ্ধ 

ধভীয় 

প্রবতষ্ঠানমূ 

বনধ মাবযত 

পতভ ম 

প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র 

আতফদন। 

 

 

ঐ 

বফনামূতল্য ঐ ঐ 

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


(BRWT Citizen Charter-2020)পৃষ্ঠা 2 তত 3 াতা। 

অনুকুতর বফতল 

ভঞ্জুবয প্রদান। 

 

(২) মাচাই-

ফাছাই  

অনুদান 

প্রদান 

৩ বফৌদ্ধ ববক্ষু, 

শ্রাভণ  দুস্থ, 

অায় বযাগীয 

বচবকৎায জন্য 

বফতল অনুদান 

প্রদান। 

অনুজভাদ

সনয য 

(১৫বদন -

১ভা) 

(১) বযাবগয 

প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র 

আতফদন 

(২) মাচাই-

ফাছাই  

অনুদান 

প্রদান 

ঐ বফনামূতল্য ঐ ঐ 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক বফা 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক্রভ বফায নাভ বফা 

প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ 

ভয়ীভা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযজাধ 

দ্ধতি 

(মতদ 

থাজক) 

াখায নাভ 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকিটায 

দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরজপান  

ই-সভইর 

উর্ধ্টিন কভ টকিটায 

দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায 

সকাড, অতপতয়ার 

সর্তরজপান  ই-

সভইর 

 

 
১ 

বফৌদ্ধ ম্প্রদাতয়য প্রধান ধভীয় 

উৎফ বুদ্ধ পূবণ মভা উরতক্ষ 

ভাভান্য যাষ্ট্রবত  ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয  াতথ ফঙ্গবফন  

গণবফতন াক্ষাৎকায আতয়াজন 

।  

১ ভা  
ই-বভইর  

ডাকতমাতগ। 

 
প্রতমাজ্ নয়। 

 
বফনামূতল্য 

 
প্রজমাজয নয়। 

জয়দত্ত ফড়ুয়া, 

বচফ 

বপান : ০২-

৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@ 

gmail.com 
২ অবডট আবত্তয ব্রডীততয 

জফাফ বপ্রযণ। 

১৫-২০ 

বদন  

বনধ মাবযত 

পযম্যাট 

প্রজমাজয 

প্রভানত্র 

বফনামূতল্য প্রজমাজয নয়। 

ঐ 

৩ বি-ক্ষীয়/বত্র-ক্ষীয় বায 

কাম ম বফফযণী প্রাবিয য 

সুাবযমূ বনষ্পবত্তয জন্য 

াংবিষ্টঅবডট অবধদিতযয 

বপ্রযণ। 

৫-৭ 

কভ মবদফ 

কর্তমসক্ষয 

অনুতভাদন 

প্রজমাজয নয়। বফনামূতল্য প্রজমাজয নয়। 

 

২.৩) অব্ন্তযীণ বফা 
 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ক্র

ভ 

বফায নাভ বফা 

প্রদাজনয 

জফ টাচ্চ 

ভয়ীভা 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আজফদন পযভ 

প্রাবিস্থান 

সফামূল্য 

এফং 

তযজাধ 

দ্ধতি 

(মতদ 

থাজক) 

াখায নাভ 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকিটায 

দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরজপান  

ই-সভইর 

উর্ধ্টিন কভ টকিটায 

দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায 

সকাড, অতপতয়ার 

সর্তরজপান  ই-

সভইর 

 

 
১ 

ট্রাতস্টয কভ মকতমা কভ মচাবযতদয 

বনতয়াগ/তদান্নবত। 

তফলজয়য 

উয 

তনব টযীর 

আতফদনত্র চুড়ান্ত বনফ মাচতনয 

পরাপর, 

(প্রতমাজ্সক্ষবত্র 

ছাড়ত্র 

এবআয) 

 
বফনামূতল্য 

 

তফলজয়য উয তনব টযীর 
জয়দত্ত ফড়ুয়া, 

বচফ 

বপান : ০২-

৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@g

mail.com 

 

২ ট্রাতস্টয কভ মকতমা, 

কভ মচাবযতদয অফয গ্রণ 

বফলয়াবদ প্রবিয়াকযণ/ 

ভঞ্জুযকযণ। 

১৫-৩০ 

বদন 

বনধ মাবযত 

পতভ ম / াদা 

কাগতজ 

আতফদনত্র  

এএব দন 

ছুটিয বযতাট ম 

প্রতমাজ্ না-দাফী 

ত্র 

বফনামূতল্য  

৩ ট্রাতস্টয মৃত কভ মকতমা, 

কভ মচাবযতদয ববফষ্যৎ 

৫-৭ 

কভ মবদফ 

বনধ মাবযত 

পতভ ম / াদা 

প্রতমাজ্ 

প্রত্য়নত্র 

বফনামূতল্য  
ঐ 



(BRWT Citizen Charter-2020)পৃষ্ঠা 3 তত 3 াতা। 

তবফতর জভাকৃত টাকা 

প্রাবি/আদাতয়য ব্যফস্থা গ্রণ 

 ঋণ ভকুপ। 

কাগতজ 

আতফদনত্র 

৪ অফয প্রস্ত্ত্তবতমূরক 

ছুটি/এরবআয-এ মায়ায 

জন্য কর বশ্রণীয কভ মকতমা, 

কভ মচাবযয আতফদনতত্রয 

উয ব্যফস্থা গ্রণ/এরবব না 

দাবফনাভা প্রদান (প্রতমাজ্ 

সক্ষবত্র) 

৫-৭ 

কভ মবদফ 
 
আতফদন ত্র 

 
এএব দন 

ছুটিয বযতাট ম  

বফনামূতল্য  

৫ কর বশ্রণীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয ব্যবিগত 

বম বকান আতফদন, অববতমাগ 

বনষ্পবত্তকযণ। 

৫-৭ 

কভ মবদফ 

আতফদনত্র প্রতমাজ্ সক্ষবত্র 

াংবিষ্ট 

কাগজত্র 

বফনামূতল্য  

৬ কর বশ্রণীয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীয বফববন্ন 

অবগ্রভ ভঞ্জুযী। 

৫-৭ 

কভ মবদফ 

 

আতফদনত্র প্রতমাজ্ সক্ষবত্র 

াংবিষ্ট 

কাগজত্র 

বফনামূতল্য  

৭ জাতীয় বদফ  ধভীয় উৎফ 

ারন াংিান্ত বফলয়াফবর। 

৫-৭  

কভ ম বদফ 

অফগবত, 

দায়াতত্র 

প্রদান, বা 

আফান  

ব্যফস্থা গ্রণ 

প্রতমাজ্ নয় বফনামূতল্য  ঐ 

৮ বায বনাটি, কভ মত্র, 

কাম মবফফযণী অন্যান্য তথ্যাবদ 

বপ্রযণ 

১-২ বদন যাবয, 

ডাকতমাতগ  

ই-বভইতরয 

ভাধ্যতভ 

প্রতমাজ্ নয় বফনামূতল্য  জয়দত্ত ফড়ুয়া , 

বচফ 

বপান : ০২-

৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@g

mail.com 

 

৯ অথ ম ফছয বতল ব্যতয়য বাফ 

এফাং অবতবযি ব্যয়/ভ মন 

প্রাবিয এফাং ভন্বয়কযণ 

৩-৫ বদন বনধ মাবযত 

পযম্যাট 

প্রতমাজ্ নয় বফনামূতল্য  

 

 

৩) আনায (সফা গ্রীিায) কাতছ আভাতদয (সফাদানকাযীয) প্রত্াা 
 

িবভক নাং প্রবতশ্রুবত/কাবিত বফা প্রাবিয রজক্ষয কযণীয় 

১) বনধ মাবযত পযতভ ম্পূণ মবাতফ পূযণকৃত আতফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যতভ প্রতয়াজনীয় বপ বযতাধ কযা 

৩) াক্ষাবতয জন্য বনধ মাবযত ভতয়য পূতফ মই উবস্থত থাকা।  

৪) অন্যান্য বফা প্রাবিয জন্য তমাবগতা প্রদান। 

৫) আনায সুবচতিি ভতাভত  যাভ ম একাভত্ম কাম্য। 

 

৪) অববতমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত ( GRS ) 

 
বফা প্রাবিতত অন্তুষ্ট তর দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায তঙ্গ বমাগাতমাগ করুন। বতবন ভাধান বদতত ব্যথ ম তর বনতভণাি দ্ধবততত বমাগাতমাগ কতয 

আনায ভস্যা অফবত করুন। 

ি. 

নাং 

কখন বমাগাতমাগ কযতফন কায জে বমাগাতমাগ কযজফন কায জে বমাগাতমাগ কযজফন বনষ্পবত্তয 

ভয়ীভা 

০১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা ভাধান 

বদতত ব্যথ ম তর, 
GRS বপাকার তয়ন্ট কভ মকতমা 

জয়দত্ত ফড়ুয়া  

বচফ 

বপান : ০২-৭২৭২৬৪৭ 

ইতভইর: 

brwt2010@gmail.com 

GRS বপাকার তয়ন্ট কভ মকতমা 

ধভ ট তফলয়ক ভন্ত্রোরয়, ফাংরাজদ 

তচফারয় 

 

 
৭-২১ কভ ম বদফ 

 


