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েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন (eসিডeফ) 
aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক িতষ্ঠান িবভােগর aধীনস্থ eকিট সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠান 

 

eসিডeফ eর েসবা দান িত িত 
(Citizen’s Charter) 

 
লক্ষয্: দাির য্ িবেমাচন o নারীর ক্ষমতায়েনর মাধয্েম েটকসi uন্নয়ন। 
 
uেদ্দশয্: ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃিদ্ধ o আিথ র্ক িবিনেয়ােগর সমিনব্ত কায র্কর্েমর মাধয্েম দির  o সুিবধাবিঞ্চত জনেগাষ্ঠীর জীবনমােনর েটকসi 
uন্নয়ন।  
 
নাগিরক েসবা 
কর্:ন: েসবার নাম েসবা দান 

পদ্ধিত 
েয়াজনীয় কাগজপ  

eবং ািপ্তস্থান 
েসবার মূলয্ eবং 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া (নাম, পদিব, 
েফান নমব্র o i-েমiল) 

2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 তথয্ aিধকার 

আiন েমাতােবক 
তথয্ দান 

aিধযািচত 
তথয্ দান 
(প /িসিড/ 
সফট কিপ) 

িনিদ র্ষ্ট ফরম/ i-
েমiল/ ফয্াক্স 
ডাকেযােগ/সরাসির 
িনিদ র্ষ্ট ফরেম 
আেবদন। 
eসিডeফ ধান 
কায র্ালয়  

িবনামূেলয্/িবিধ 
েমাতােবক িনধ র্ািরত 
মূেলয্ 

31 (িবশ) 
কম র্িদবস 

ম. iশতিয়াক মাহমুদ 
মহাবয্বস্থাপক 
সুশাসন o জবাবিদিহতা 
েফান: 13-69268736-9  
েফান: 12819631485 
i-েমiল: 
gagmhq@sdfbd.org 

3 দির  জনেগাষ্ঠীর 
আথ র্-সামািজক 
uন্নয়েন 
সেচতনতা 
বৃিদ্ধমূলক 
চারণা 

uঠান ৈবঠক o 
সভা, েপাস্টার 
o িলফেলট 
িবতরণ 

কম র্ eলাকাভুক্ত গর্াম 
o eসিডeফ eর 
সংিশ্লষ্ট  মাঠ কায র্ালয় 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
িনয়মানুযায়ী 

নজরুল আলম সরদার 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত), 
বিরশাল  
েমাবাiল: 12823321154       
 i-েমiল: rdbs@sdfbd.org 
 
েমা: সাiফুল iসলাম 
আঞ্চিলক পিরচালক 
(ভার াপ্ত), ময়মনিসংহ  
েমাবাiল: 128299৯9832     
i-েমiল: rdmm@sdfbd.org  
 
েমা: েহদােয়ত uল্লাহ 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত) 
 খুলনা  
েমাবাiল: 12851743211         
i-েমiল: rdkl@sdfbd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 aিতদির  o 
ঝুিঁকগর্স্ত 
বয্িক্তেদর 
eককালীন 
aনুদান দান 

গর্াম সংগঠেনর 
মাধয্েম 
uপযুক্ত 
বয্িক্তেদরেক 
িনব র্াচন কের 

গর্াম সংগঠন কতৃর্ক 
ণীত aিতদির  o 
ঝুিঁকগর্স্ত বয্িক্তেদর 
তািলকা o েরিজস্টার। 
কম র্ eলাকাভুক্ত গর্াম 

িবনামূেলয্ 4 (িতন) মাস
  

5    গর্াম সংগঠেনর 
আগর্হী 
সদসয্েদরেক 
িবিভন্ন 
কািরগির 
িশক্ষণ 
েকে র 
মাধয্েম o 
হােত কলেম 

িনিদ র্ষ্ট ফরেম 
আেবদন। 

িশক্ষেণর জনয্ 
েয়াজনীয় aথ র্ 
নামমা  েসবা 
মূেলয্র িবিনমেয় 
গর্াম সংগঠন েথেক 
ঋণ দান,  
সুিবধাজনক 
িকিস্তেত 
পিরেশাধেযাগয্ 

িশক্ষণ খাত 
o েকে র 
সহজলভয্তা 
সােপেক্ষ  

6 দির  বয্িক্ত/ 
uেদয্াক্তােদর 
আয়বধ র্ক 
কম র্কােন্ডর জনয্ 
ঋণদান 

আগর্হী সদেসয্র 
আেবদন o 
গর্াম সংগঠন 
কতৃর্ক 
aনুেমাদন 
সােপেক্ষ 

িনিদ র্ষ্ট ফরেম আেবদন 
o সংিক্ষপ্ত বয্বসািয়ক 
পিরকল্পনা। গর্াম 
সংগঠেনর মাধয্েম 

নামমা  
েসবামূলয্সহ 
সুিবধাজনক িকিস্ত 
েত পিরেশাধেযাগয্ 

আেবদেনর 
যথাসম্ভব 
সব্ল্পতম 
সমেয়র মেধয্ 



 

7 দির  uৎপাদক 
ে িণেক 
সংগিঠত কের 
বৃহত্তর বাজার 
বয্বস্থায় 
েবশগময্তা 
বৃিদ্ধ 

eলাকা িভিত্তক 
uৎপাদক দল 
গঠন eবং 
িশক্ষণ দান

  

 গর্াম 
সংগঠেনর সুপািরেশর 
িভিত্তেত  

িবনামূেলয্ সংস্থার 
িনয়মানুযায়ী 

নজরুল আলম সরদার 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত), 
বিরশাল  
েমাবাiল: 12823321154       
i-েমiল: rdbs@sdfbd.org 
 
েমা: সাiফুল iসলাম 
আঞ্চিলক পিরচালক 
 (ভার াপ্ত), ময়মনিসংহ  
েমাবাiল: 128299৯9832     
i-েমiল: rdmm@sdfbd.org  
 
েমা: েহদােয়ত uল্লাহ 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত) 
 খুলনা  
েমাবাiল: 12851743211         
i-েমiল: rdkl@sdfbd.org 

8 দির  জনেগাষ্ঠীর 
সব্াস্থয্ সেচতনতা 
o ঘেরর 
আিঙ্গনায় সব্ল্প 
বয্েয় পুিষ্টকর 
সব্জী o 
ফলমূেলর বাগান 
ৈতির সংকর্ান্ত 
দক্ষতা uন্নয়ন 

uঠান ৈবঠক, 
িশক্ষণ, 
সেচতনতামূলক 
েপাস্টার 
িলফেলট 
িবতরণ 

কম র্ eলাকাভুক্ত গর্াম িবনামূেলয্ সংস্থার 
িনয়মানুযায়ী 

 
ািতষ্ঠািনক েসবা 
কর্:ন
: 

েসবার নাম েসবা দান 
পদ্ধিত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া (নাম, পদিব, 
েফান নমব্র o i-েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 দির  

জনেগাষ্ঠীেক 
সংগিঠতকরণ o 
গর্ামীণ সংগঠন 
িতষ্ঠা 

জন 
aংশগর্হণমূলক 
পদ্ধিতেত দির  
িচিহ্নতকরণ, 
সভা eবং 
িশক্ষণ 

দির  সদসয্েদর গর্াম 
সংগঠেন aন্তভু র্িক্ত 
তািলকা, কম র্ 
eলাকাভুক্ত গর্াম 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
িনয়মানুযায়ী 

নজরুল আলম সরদার 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত), 
বিরশাল  
েমাবাiল: 12823321154       
 i-েমiল: rdbs@sdfbd.org 
 
েমা: সাiফুল iসলাম 
আঞ্চিলক পিরচালক 
(ভার াপ্ত), ময়মনিসংহ  
েমাবাiল: 128299৯9832     
i-েমiল: rdmm@sdfbd.org  
 
েমা: েহদােয়ত uল্লাহ 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত) 
 খুলনা  
েমাবাiল: 12851743211         
i-েমiল: rdkl@sdfbd.org 

3 দির  সদসয্েদর 
সাংগঠিনক 
দক্ষতা বৃিদ্ধমূলক 
িশক্ষণ দান 

হােত কলেম 
িশক্ষাদান, 
িনিবড় 
পিরবীক্ষণ 

সংিশ্লষ্ট কিমিট 
সদসয্েদর aনুেমািদত 
তািলকা, 
কম র্ eলাকাভুক্ত গর্াম 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
িনয়মানুযায়ী
  

4 uন্নয়নমূলক 
কায র্কর্ম 
বাস্তবায়েনর জনয্ 
aথ র্ ছাড় 

গর্াম uন্নয়ন 
পিরকল্পনা 
aনুযায়ী 
কায র্কর্ম 
বাস্তবায়েনর 
জনয্ গর্াম 
সংগঠেনর 
aনুকূেল 
তহিবল 

গর্াম সংগঠন o 
eসিডeফ eর মেধয্ 
কল্প চুিক্ত, তহিবল 
স্তাবনা, গর্াম 
সংগঠেনর নােম 
বয্াংক িহসাব েখালার 
দিলল, সদসয্েদর 
নােমর তািলকা, 
িবিভন্ন কিমিটর 

িবনামূেলয্ আেবদনপ  
দািখেলর 53 
িদেনর মেধয্ 

মাহবুবুল আলম
পিরচালক (aথ র্ o কর্য়) 
েফান: 13-9211616 
েমাবা: 1289557৯921 
i-েমiল: fpdhq@sdfbd.org 
 



 

সরবরাহ নােমর তািলকা
5 গর্াম সংগঠেনর 

স্থায়ী aিফস ঘর 
িনম র্াণ 

গর্াম সংগঠেনর 
সদসয্ কতৃর্ক 
পিরকল্পনা o 
বাস্তবায়ন, 
eসিডeফ 
কতৃর্ক 
কািরগির 
সহায়তা দান 

aিফস ঘেরর জিমর 
ৈবধ দিললািদ,  
কর্য়/দানপে র 
দিললািদ, কিমিট 
সদসয্েদর তািলকা 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
নীিতমালা 
aনুযায়ী  

নজরুল আলম সরদার 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত), 
বিরশাল  
েমাবাiল: 12823321154       
 i-েমiল: rdbs@sdfbd.org 
 
 
 
েমা: সাiফুল iসলাম 
আঞ্চিলক পিরচালক 
(ভার াপ্ত), ময়মনিসংহ  
েমাবাiল: 128299৯9832     
i-েমiল: rdmm@sdfbd.org  
 
 
 
েমা: েহদােয়ত uল্লাহ 
আঞ্চিলক পিরচালক  (ভার াপ্ত) 
 খুলনা  
েমাবাiল: 12851743211         
i-েমiল: rdkl@sdfbd.org 

6 গর্ামীণ 
aবকাঠােমা 
সংস্কার 

কৃত aবস্থা o 
েয়াজনীয়তা 
যাচাi সােপেক্ষ 

গর্াম সংগঠেনর 
সাধারণ সভায় e 
সংকর্ান্ত aনুেমাদন 
সংবিলত 
কায র্িববরণীর কিপ, 
সংস্কার কাজ 
বাস্তবায়ন o বােজট 
স্তাবনা, কিমিট 
সদসয্েদর তািলকা o 
কিমিটর নােম বয্াংক 
িহসােবর দিললািদ 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
নীিতমালা 
aনুযায়ী  

7 িটuব oেয়ল 
স্থাপন  

েয়াজনীয়তা 
যাচাi সােপেক্ষ 

তহিবল স্তাবনা, গর্াম 
সংগঠেনর সাধারণ 
সভায় স্তাবনা 
aনুেমাদেনর 
কায র্িববরণী 

িবনামূেলয্ সংস্থার 
নীিতমালা 
aনুযায়ী 

8 uৎপাদনশীল 
িতষ্ঠােনর জনয্ 
দক্ষ কম  সৃিষ্ট o 
চাকিরদাতা 
িতষ্ঠােনর সােথ 
িলংেকজ ৈতির 

আগর্হী 
সদসয্েদর 
আেবদেনর 
িভিত্তেত 

যুব সদেসয্র 
আেবদনপ , 
aিভভাবেকর 
সম্মিতপ , গর্াম 
সংগঠেনর aনুেমাদন 

িশক্ষেণর জনয্ 
নামমা  েসবা 
মূলয্সহ ঋণদান 

সংস্থার 
নীিতমালা 
aনুযায়ী 

শহীদুল iসলাম, 
uপ মহা-বয্বস্থাপক  
যুব o কম র্সংস্থান 
েফান: 13-9211616 
েমাবাiল: 12823-63৯633 
i-েমiল: 
yedgmhq@sdfbd.org 
 

9 গর্ামীণ 
সংগঠনসমূেহর 
সােথ িবিভন্ন 
সরকাির 
েসবাদানকারী 
িতষ্ঠােনর 
িলংেকজ ৈতির 

গর্াম সংগঠেনর 
িনিদ র্ষ্ট মান 
aজর্ন সােপেক্ষ 
uপেজলা o 
েজলা পয র্ােয় 
েফডােরশন 
িতষ্ঠা, 
তহিবল দান 
eবং েনতৃতব্ o 
দক্ষতা uন্নয়ন 
িবষয়ক 
িশক্ষণ দান 

eসিডeফ o গর্াম 
সংগঠেনর চুিক্তপ  

িবনামূেলয্ সংস্থার 
নীিতমালা 
aনুযায়ী 

েমা: সাiদুর রহমান
েডপুিট ময্ােনজার (জীিবকায়ন) 
েফান: 13-9211614 
েমাবাiল: 12826955895 
i-েমiল: ldmhq@sdfbd.org 
 

৯ সব্াস্থয্ েসবা 
দানকারী 
িতষ্ঠােনর সােথ 
দির  সদসয্েদর 

গভর্কালীন o 
সব পরবত  
েসবার িবষেয় 
সেচতনতামূলক 

গর্াম সংগঠেনর সদসয্ 
তািলকা 

িবনামূেলয্ েয়াজন 
aনুযায়ী 

ডা: oয়ািলuিদ্দন িকবিরয়া িডিজeম 
(িনuি শন) 
েফান: 13-9211616 
েমাবাiল: 12829925157 



 

িলংেকজ ৈতির চারনা, 
েরফােরল িস্লপ 
দান eবং 
েসবাদানকারী 
িতষ্ঠােনর 
সােথ 
েযাগােযাগ 

i-েমiল: 
nutrdgmhq@sdfbd.org  
 

21 িনিবড় পিরবীক্ষণ 
সহায়তা দান   

দির  
জনেগাষ্ঠীর 
uন্নয়নমূলক 
কায র্কর্ম 
সংস্থার 
কম েদর দব্ারা 
পিরবীক্ষণ o 
িনিবড় পিরচয র্া 

গর্াম সংগঠেনর সদসয্ 
তািলকা 

িবনামূেলয্ চলমান েমা: লুৎফর রহমান
মহা-বয্বস্থাপক (eমieল)  
েফান: 13-9211616 
েমাবা: 12823321153 
i-েমiল: 
melgmhq@sdfbd.org 
 

22 কিমuিনিট 
aপােরশন 
ময্ানুয়াল ণয়ন 
o িবতরণ 

uন্নয়নমূলক 
কায র্কর্ম 
বাস্তবায়ন 
িনেদ র্িশকা 
িহেসেব সব্ল্প 
িশিক্ষত 
জনেগাষ্ঠীর 
জনয্ 
সহজেবাধয্ 
রূেপ  পুিস্তকা, 
বুকেলট, 
িলফেলট 
iতয্ািদ ণয়ন 
o িবতরণ 

কম র্ eলাকাভুক্ত গর্াম িবনামূেলয্ 41 িদন

23 সংগঠনেক 
স্থায়ীতব্শীলতা 
দােনর লেক্ষয্ 
েরিজে শন 
সহায়তা দান 

গর্াম সংগঠন, 
uৎপাদক দল 
eবং 
েফডােরশন 
েরিজে শন 
দানকারী 
কতৃর্পেক্ষর 
আoতায় 
েরিজে শেনর 
েক্ষে  পরামশ র্ 
o আiনগত 
সহায়তা 

সংগঠেনর চুিক্তপ , 
সাধারণ সভার 
েরজুয্েলশন, 
সদসয্েদর নােমর 
তািলকা o পিরিচিত, 
সংগঠন পিরচালন 
নীিতমালা 

িবনামূেলয্ 26 িদন েমা: শহীদুল্লাহ
uপ-মহাবয্বস্থাপক 
েফান: 13-9211616 
েমাবাiল: 1282621722৯ 
 i-েমiল: icbdgmhq@sdfbd.org 
 
েমা: সাiদুর রহমান  
েডপুিট ময্ােনজার (জীিবকায়ন) 
েফান: 13-9211614 
েমাবাiল: 12826955895 
i-েমiল: ldmhq@sdfbd.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
aভয্ন্তরীণ েসবা 
কর্:ন
: 

েসবার নাম েসবা দান 
পদ্ধিত 

েয়াজনীয় কাগজপ  
eবং ািপ্তস্থান 

েসবার মূলয্ eবং 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

েসবা দােনর 
সময়সীমা 

দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া (নাম, পদিব, 
েফান নমব্র o i-েমiল) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2 aংশগর্হণমূলক 

ভিবষয্ তহিবল 
দান 

কম র্কতর্া/ 
কম র্চারীেদর 
সব্ীয় দত্ত 
চ দার িভিত্তেত 

চাকির েথেক aবসর/ 
iস্তফা/ছ টাi eর 
দিললািদর কিপ 

িবনামূেলয্ 56 িদেনর 
মেধয্ 

েদলoয়ারুল iসলাম
বয্বস্থাপক (aথ র্) 
েফান: 13-9211616 
েমাবা: 12৯82212115 
 i-েমiল: fmhqsdfbd.org 
 

3 aিজর্ত ছুিট মঞ্জুর কম র্কতর্া/কম র্
চারীর 
আেবদেনর 
ে িক্ষেত 

িনিদ র্ষ্ট ফরেম 
আেবদন, সংস্থার 
মানব সম্পদ 
নীিতমালা aনুযায়ী 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
সব্ সব্ কায র্ালয় 

িবনামূেলয্ 26 িদেনর 
মেধয্ 

e. েজড. eম সাখাoয়াত েহাসেন 
বয্বস্থাপনা পরিচালক 
েফান: 13-69268736-9  
েমাবাiল: 12824128564 
i-েমiল: md@sdfbd.org 
 

4 েক্ষাভ শমন কম র্কতর্া/কম র্
চাির o তয্ক্ষ 
সুিবধােভাগী 

সুিনিদ র্ষ্ট িবষেয় 
আেবদন 

িবনামূেলয্ 41 িদেনর 
মেধয্ 

5 আনুেতািষক কম র্কতর্া/কম র্
চারীেদর 
চাকির 
পিরতয্ােগর 
পর েমাট 
চাকিরর 
সময়কাল 
িবেবচনায় 

চাকির েথেক aবসর/ 
iস্তফা/ছ টাi eর 
দিললািদর কিপ 

িবনামূেলয্ 56 িদেনর 
মেধয্ 

e. েজড. eম সাখাoয়াত েহাসেন 
বয্বস্থাপনা পরিচালক 
েফান: 13-69268736-9  
েমাবাiল: 12824128564 
i-েমiল: md@sdfbd.org 
 

6 সিঞ্চত aিজর্ত 
ছুিট বাবদ aথ র্ 
দান 

কম র্কতর্া/কম র্
চারীেদর 
চাকির 
পিরতয্ােগর 
পর িকংবা 
কেল্পর 
েময়াদােন্ত 
সিঞ্চত aিজর্ত 
ছুিট, েমাট িদন 
সংখয্া সব র্েশষ 
েমাট মািসক 
েবতেনর 
ৈদিনক 
িহেসেব 

চাকির েথেক aবসর/ 
iস্তফা/ছ টাi eর 
দিললািদর কিপ 

িবনামূেলয্ 56 িদেনর 
মেধয্ 

e. েজড. eম সাখাoয়াত েহাসেন 
বয্বস্থাপনা পরিচালক 
েফান: 13-69268736-9  
েমাবাiল: 12824128564 
i-েমiল: md@sdfbd.org 
 

7 বাৎসিরক কম  
দক্ষতা মূলয্ায়েনর 
িভিত্তেত বয্বস্থা 
গর্হেণর সুপািরশ 

কম র্কতর্া/কম র্
চারীেদর সব্ সব্ 
সুপারভাiজার 
কতৃর্ক 
বাৎসিরক 
কম র্দক্ষতা 
মূলয্ায়ন 

সুপারভাiজার কতৃর্ক 
কম র কম র্দক্ষতা 
মূলয্ায়ন িতেবদন 

িবনামূেলয্ 26 িদেনর 
মেধয্ 

িবভাগীয়/iuিনট ধান
 



 

িতেবদন 
যাচাi বাছাi 
পূব র্ক 
তদানুযায়ী 
বয্বস্থা গর্হেণর 
(iনিকর্েমন্ট/ 
aদক্ষতার 
জনয্ 
সতক করণ 
iতয্ািদ)  
িনেদ র্শনার 
জনয্ 
কতৃর্পেক্ষর 
িনকট 
uপস্থাপন 

8 সংস্থার সকল 
স্তেরর কায র্ালেয় 
লিজিস্টকস o 
শাসিনক 
সহায়তা 

েয়াজন 
সােপেক্ষ 

চািহদাপ িবনামূেলয্ 26 িদেনর 
মেধয্ 

eম. কামরুল হাসান
মহাবয্বস্থাপক 
 ( শাসন) 
েফান: 13-9211616 
েমাবাiল:1282332115৯ 
i-েমiল: 
adgmhq@sdfbd.org 
 

9 কম র্কতর্া o 
কম েদর জনয্ 
েপশাগত দক্ষতা 
uন্নয়নমূলক 
িশক্ষণ 

েয়াজন 
সােপেক্ষ 

সব্ সব্ সুপারভাiজার 
কতৃর্ক িশক্ষণ চািহদা 
  

িবনামূেলয্ েয়াজন 
aনুযায়ী 

েমাসাদ্দেক েহাসেন
মহাবয্বস্থাপক 
িসিব েসল 
েফান: 13-9211616 
েমাবাiল:12823321157 
i-েমiল: 
cbcgmhq@sdfbd.org 
 

 
aিভেযাগ বয্বস্থাপনা পদ্ধিত 

 
কর্িমক কখন েযাগােযাগ করেবন কার সােথ েযাগােযাগ করেবন েযাগােযােগর িঠকানা িনষ্পিত্তর 

সময়সীমা 
2 দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া সমাধান িদেত 

না পারেল 
aিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
কম র্কতর্া 

 
- কম র্সূিচ o 
 শাসিনক 
 িবষয়াবলীর েক্ষে  
 
- আিথ র্ক িবষয়াবলীর 
 েক্ষে  
 
- মানব সম্পদ 
 সংিশ্লষ্ট িবষয়াবলীর 
 েক্ষে   

e. েজড. eম সাখাoয়াত েহাসেন 
বয্বস্থাপনা পরিচালক 
েফান: 13-69268736-9  
েমাবাiল: 12824128564 
i-েমiল: md@sdfbd.org 
 
eবং 
 
মাহবুবুল আলম,  
পিরচালক (aথ র্ o কর্য়) 
েফান: 13-9211616 
েমাবা:1289557৯921 
i-েমiল: fpdhq@sdfbd.org 

41 কায র্িদবস



 

3 aিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া িনিদ র্ষ্ট 
সমেয় সমাধান িদেত না পারেল 

আিপল কম র্কতর্া e. েজড. eম সাখাoয়াত েহাসেন 
বয্বস্থাপনা পরিচালক 
েফান: 13-69268736-9  
েমাবাiল: 12824128564 
i-েমiল: md@sdfbd.org 

41 কায র্িদবস

 


