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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায 

রযয়ফ ও ফন ভন্ত্রণারে 

www.moef.gov.bd 

 

রটিয়জন চাে শায 

১. রবন ও রভন  

রবন:              ও              

 

রভন:        ও               ণ,          ণ     ণ,                              ,     ণ ,                                                 ও    

       ণ   

 

২. সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

২.১) নাগরযক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 

প্রয়োজনীে 

কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

রযয়াধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দারেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

          ণ              

       

              -        

                 

           

      

        ৭       

        

কাযী রচফ (দূরন াখা -১)  

সপান : ৯৫৪০০৬৫ 

ই-সভইর : asenvpc1@moef.gov.bd 
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০৭     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              খ -১  

     : ৯৫৪৯০৭২ 

 -       

marinanazneen@yahoo.com.au 

 

              -১  

     : ৯৫৪০৪৭২ 

 -     :nquadir@gmail.com 
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৩ 

                    ণ 

    ১৯৯৫          , ২০১০  

এয  ও    রযয়ফ অরধদিয়যয 

আয়দয়য রফ সদ্ধ দায়েযকৃত 

আীর রনষ্পরি। 

 

আীর শুনানীয সনাটি 

ডাকয়মায়গ/ই-সভইর/ সভাফাইয়রয 

ভাধ্যয়ভ  এফাং আীর কর্তশ  য 

রদ্ধা            অফরতকযণ।  

 

 

( ) াদা কাগয়জ 

আয়ফদন  

(খ) রযয়ফ 

অরধদিয়যয 

আয়দয়য কর। 

( ) সেজাযী 

চারায়নয মুর কর। 

* রযয়ফ 

অরধদিয়যয 

আয়দয়য ৩০ 

রদয়নয ভয়ধ্য 

আয়ফদন কযয়ত 

য়ফ। 

 

       

        

      ১-

৪৫০১-০০০১-

১৯০১ সকাড 

নম্বয়য ১০০০/-

(এক াজায) 

োকা জভা 

প্রদান   

৯০ রদন 

 

                          -৩  

সপান : ৯৫৭৭২২৩ 

ই-সভইর : 

mimi_tarannum@yahoo.com 
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২.২) প্রারতষ্ঠারনক সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ 

সফা প্রদান 

দ্ধরত 

প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

রযয়াধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দারেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

রযয়ফ অরধদিয, 

ফাাংরায়দ জরফায়ু 

রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয 

কর সে ণয দ সৃজন  

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারে ও অথ শ 

রফবায়গয ম্মরত 

         

            

      

 

 

 

 

১. প্ররতষ্ঠায়নয প্রস্তারফত     

       অগ শায়নাগ্রাভ 

 

২. প্ররতষ্ঠায়নয রনয়োগরফরধ 

 

৩. দ সৃজয়নয সমৌরিকতা 

৪.                     

          

 

 

রফনামূয়ল্য জনপ্রান ভন্ত্রণারে 

ও অথ শ রফবায়গয 

            ০৩ 

ভা 

 ররনেয কাযী রচফ (প্রান-২) 

সপান : ৯৫৭৭২৪০ 

ইয়ভইর : admin2@moef.gov.bd  

 

  

২. 

রযয়ফ অরধদিয, 

ফাাংরায়দ জরফায়ূ 

রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয 

কর সেনীয দ াংযক্ষণ  

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারে ও অথ শ 

রফবায়গয ম্মরত 

         

            

      

 

 

 

 

 

১. দ সৃরি/স্থানান্তয়য জনপ্রান ও 

অথ শ রফবায়গয ম্মরতয কর। 

২. প্রারনক উন্নেন াংক্রান্ত রচফ 

করভটিয অনুয়ভাদন   

৩. প্রারনক ভন্ত্রণারয়েয        

       ণ              

কর  

 

 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 
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৩ 

ফায়জে রফবাজন  ফায়জে 

ব্যফস্থানা 

করভটিয সুারয 

অনুমােী প্রস্তাফ 

অথ শ রফবায়গ 

সপ্রযণ। 

ক)দিয /াংস্থা সথয়ক ফায়জে 

ফযায়েয প্রস্তাফ 

খ) গত সভোয়দয ব্যে 

গ) এভটিরফএপ ফায়জে রররাং  

রফনা মূয়ল্য ৩০ রদন উরচফ (ফায়জে) 

সপান: ৯৫৪০১৪১ 

ই-সভইর: ssarker16164@yahoo.com 

  

 

৪ 

অনুন্নেন ফায়জয়েয অথ শ 

ছাড় 

রজও জাযী। ক)দিয /াংস্থা সথয়ক অথ শ ছায়ড়য 

প্রস্তাফ 

খ) গত সভোয়দয ব্যেরফফযণী 

রফনা মূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

৫ 

অরডয়েয ব্রডীে জফাফ  দিয /াংস্থা 

সথয়ক ব্রডীে 

জফাফ প্রারিয য 

ভন্ত্রণারয়েয 

জফাফ অন্তর্ভ শরি 

অয়ন্ত অরডে 

অরধদিয়য 

সপ্রযণ। 

দিয/াংস্থা সথয়ক জফাফ এফাং 

াংরিি প্রভাণক াংক্রান্ত তথ্যারদ  

রফনা মূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

৬ 

াংদ রচফারয়ে জাতীে 

াংয়দয ভাননীে াংদ 

দস্যয়দয প্র   উিয এয 

জন্য তথ্য সপ্রযণ 

াংদ 

রচফারয়ে 

রফয়ল ফায়কয 

ভাধ্যয়ভ ত্র 

সপ্রযণ।  

এ ভন্ত্রণারে স্পরকশত প্রশ্নম্বররত 

সগয়জয়েয কর।  

রফনা মূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

৭ 

                  

        ,    ণ ও 

                    

            

  

         

           ণ 

         

         

                          ১০                               খ -১  

      +৮৮-০২-৯৫৭৪৪১৮ 

E-mail:forest1@moef.gov.bd 

 

                      

       +৮৮-০২-৯৫৭৪৪১৮ 

E-mail: robbani.moef@gmail.com 
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ঐ 
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১১ 

                 ণ  

      

ঐ                           ০৩           

ঐ 

১২ 

                  

          ও 

              

ঐ                            

ঐ 

১৩ 

               

            

ঐ                           ১০               

ঐ 

১৪ 

                  

                     

                 

                     

        

ঐ                           ১০               

ঐ 

১৫ 

                     

ও                    

      

ঐ                            ১০               

ঐ 
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১৬ 

             

              

                                    ১০               

ঐ 

১৭ 

ফন অরধদিয়যয কর 

সেনীয দ সৃজন  

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারে ও অথ শ 

রফবায়গয ম্মরত 

         

            

       

 

 

 

 

 

১. ফন অরধদিয়যয প্র  রফত 

অগ শায়নাগ্রাভ 

২. ফন অরধদিয়যয রনয়োগরফরধ 

 

৩. দ সৃজয়নয সমৌরিকতা 

৪.                     

           

রফনামূয়ল্য ০৩ ভা  

দফী : ররনেয কাযী রচফ       খ -৩   

সপান : ৯৫৭৬৫৪৮ 

ইয়ভইর : forest3@moef.gov.bd 

১৮ 

ফন অরধদিয়যয রফরবন্ন 

প্রকল্প য়ত     খ    

সৃরজত কর সেনীয দ 

াংযক্ষণ  

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারে ও অথ শ 

রফবায়গয ম্মরত 

         

            

      

  

 

 

১. দ সৃরি/স্থানা সয জনপ্রান ও 

অথ শ রফবায়গয ম্মরতয কর। 

২. প্রারনক উন্নেন াংক্রান্ত রচফ 

করভটিয অনুয়ভাদন   

 

৩. প্রারনক ভন্ত্রণারয়েয        

       ণ              

কর  

রফনামূয়ল্য ০২ ভা ঐ 
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১৯ 

                

  ণ                

                  

           

               

 

 

            

          -

         ণ 

        

 

 

 

          

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

০৫           

      

 

 

 

                          -১   

     : ৯৫৪৯০৭২ 

 -       

marinanazneen@yahoo.com.au 

 

              -১  

     : ৯৫৪০৪৭২ 

 -     : nquadir@gmail.com 

 

২০ 

সকৌররগত রযফরতশত জীফ 

[Genetically 

Modified 

Organism 

(GMO)] এয গয়ফলণা, 

উন্নেন ও আন্তঃয়দীে 

চরাচয়রয সক্ষয়ত্র অনুভরত 

প্রদান। 

National 

Committe

e on 

Biosafety 

এয বাে 

           

         

       

১. ফায়োয়পটি গাইডরাইন্স অনুমােী 

তথ্য       আয়ফদনত্র 

 

* গাইডরাইন্সটি রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয়েয website এ 

প্রদর শত। 

রফনামূয়ল্য কভয়ক্ষ ৬০ রদন উরচফ              খ -২  

সপান : ৯৫৭০০১৭ 

E-mail : yasmeenk16@ yahoo.com 

২১ 

রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়েয 

আইন/রফরধ/নীরত/গাইডরা

ইন এয উয 

রযয়ফগত/অন্যান্য 

রফলয়ে ভতাভত প্রদান।  

 

অরপরোর ত্র 

ডাক অথফা ই-

সভইয়র সপ্রযণ 

কযা ে। 

 

(ক) অনুয়যাধত্র 

(খ) আইন/রফরধ/ 

নীরত/গাইডরাইয়নয কর। 

 

প্রয়মাজয নে 

 
১৫ রদ  

 

১.উরচফ (ফায়জে) 

সপান: ৯৫৪০১৪১ 

ই-সভইর: ssarker16164@yahoo.com 

 

২. ররনেয কাযী রচফ 

রযয়ফ াখা-৩ 

সপান :৯৫২২৭৭৩ 

ই-সভইর : mimi_tarannum@yahoo.com 

 

mailto:mimi_tarannum@yahoo.com
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২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

রজওরফ ,বফয়দরক 

ােতাপুি  এফাং াংস্থায 

রনজস্ব অথ শােয়ন 

ফাত্মফারেত প্রকল্পমূয়য 

অনুয়ভাদন প্ররক্রোকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

রডরর/আযরডরর/টিরর/আযটি

রর 

াংরস্দি দিয 

 

 

 

 

 

 

 

 

রফনামূয়ল্য 

ক) অবযনত্মযীণ 

ফাছাই করভটিয 

বায রদ্ধায়ন্তয 

আয়রায়ক প্রাি 

পুনগ শঠিত রডরর ১০ 

কাম শরদফয়য ভয়ধ্য 

রযকল্পনা করভয়ন 

সপ্রযণ। 

খ) অনুধ শ ৭০০.০০ 

রড়্গ োকা প্রাক্কররত 

ব্যে       

কারযগরয ােতা 

প্রকল্প ৩০ 

কাম শরদফয়য ভয়ধ্য 

অনুয়ভাদন প্ররক্রো 

ম্পন্ন কযা। 

গ) ব্যে ৭০০.০০ 

রড়্গ োকায সফী 

য়র টিরর প্রারিয 

১০ কাম শরদফয়য 

ভয়ধ্য রযকল্পনা 

করভয়ন সপ্রযণ। 

কাযী প্রধান            খ -১  

সপান: ৯৫৪০২৫৮ 

 -    :aziz.fhdu@yahoo.com 

 

কাযী প্রধান            খ -২  

সপান: ৯৫৪০২৫৮ 

 -    :hashem.moef@yahoo.com 

 

ররনেয কাযী প্রধান            খ -৪  

সপান: ৯৫৪০৯৯৬ 

 -    :dinislam66@yahoo.com 

 

কাযী প্রধান            খ -৫  

সপান: ৯৫৪০২৫৯ 

 -    :uhasin27@yahoo.com 

 

কাযী প্রধান            খ -৬  

সপান: ৯৫৪০২৫৭ 

     :khalidhassannadim@gmail.co

m 

 

২৩ 

           অথ শছাড়, 

ফায়জে রফবাজন, ফারল শক 

কভ শরযকল্পনা ও ক্রে 

রযকল্পনা অনুয়ভাদন 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

অথ শ রফবায়গয রনধ শারযত পযভ-  

      

রফনামূয়ল্য প্র  ফ ঠিক য়র 

০৭ কাম শরদফয়য 

ভয়ধ্য 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

২৪ 

যাজস্ব ফায়জে সথয়ক 

অথ শােনকৃত 

কভ শসূরচমূয়য অনুয়ভাদন 

প্ররক্রোকযণ 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

ররএনরফ-         

অথ শ রফবায়গয ওয়েফাইে 

রফনামূয়ল্য ৩০ কাম শরদফয়য 

ভয়ধ্য কভ শসূরচ      

অথ শ রফবায়গ সপ্রযণ। 

ঐ 

২৫ 

প্রারনক আয়দ জাযী রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

রযকল্পনা করভন/ অথ শ রফবায়গয 

রনধ শারযত পযভ-        

রফনামূয়ল্য      ঠিক য়র 

০৩ কাম শরদফয়য 

ভয়ধ্য 

ঐ 

২৬ 

প্রকয়ল্পয আওতাে দ 

সৃজন ও য়দয ফার 

ভঞ্জুযী 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

অথ শ রফবায়গয রনধ শারযত পযভ-  

      

রফনামূয়ল্য       ঠিক য়র 

০৭ কাম শরদফয়য 

ভয়ধ্য 

ঐ 

২৭ 

প্রকয়ল্পয জনফর ও 

যাভ শক রনয়োগ  

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

প্রকারত রফজ্ঞায়নয তশানুমােী  

প্রয়োজনীে কাগজত্র াদা 

কাগয়জ আয়ফদন 

রফনামূয়ল্য ৬০ কাম শ রদফয়য 

ভয়ধ্য ঐ 

২৮ 

প্রকয়ল্পয আওতাে গাড়ী 

ক্রয়েয অনুয়ভাদন 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

অথ শ রফবায়গয রনধ শারযত পযভ-  

       

রফনামূয়ল্য অথ শ রফবায়গয ম্মরত 

াওো ায়   ০৭ 

কাম শ রদফয়য ভয়ধ্য 

ঐ 

২৯ 

ফারল শক উন্নেন কভ শসূরচ ও 

াংয়ারধত ফারল শক উন্নেন 

কভ শসূরচ প্রণেন 

রররখত ত্র/ 

ই-সভইর এয 

ভাধ্যয়ভ 

রযকল্পনা করভয়নয রনধ শারযত পযভ রফনামূয়ল্য চারত ভয়েয ভয়ধ্য কাযী প্রধান            খ -২  

সপান: ৯৫৪০২৫৮ 

 -    : hashem.moef@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্র. 

নাং 
সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধরত 

প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফাং প্রারিস্থান 

সফায মূল্য 

এফাং  

রযয়াধ 

দ্ধরত 

সফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দারেত্বপ্রাি কভ শকতশা 

(নাভ, দরফ, সপান নম্বয ও ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

ভন্ত্রণারয়েয কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয 

ফাা ফযাে াংক্রান্ত রফলোরদ। 

            ১.প্রাথীয আয়ফদনত্র 

২.যকাযী আফান 

রযদিয়যয পযভ 

পূযণ। 

রফনামূয়ল্য ফাা ফযাে 

করভটিয অনুয়ভাদন 

ায়   (ম্ভাব্য ১ 

ভা) 

ররনেয কাযী রচফ (        খ -১  

সপান: ৯৫১৪১৩৩ 

ইয়ভইর: admin1@moef.gov.bd 

২. 

ো   রফয়নাদন ছুটি                 ১.প্রাথীয আয়ফদনত্র 

২.পূফ শফতী ো    

রফয়নাদন ছুটি সবায়গয 

কর   

৩.ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযেনত্র। 

প্রারিস্থান: 

রাফ  ণ 

কভ শকতশায কাম শারে, 

রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

রফনামূয়ল্য ০৭(াত) রদন 

দরফ: প্রারনক কভ শকতশা 

সপান: ০১৭৩২৫৮৭৫৬০ 

ই-সভইর: admin1@moef.gov.bd 

 

mailto:admin1@moef.gov.bd
mailto:admin1@moef.gov.bd


ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৩. 

ভার্তত্বকারীন ছুটি               

       

১.প্রাথীয আয়ফদনত্র 

২.সভরডয়কর 

াটি শরপয়কে 

৩.ভার্তত্বকারীন ছুটিয 

প্রজ্ঞান। 

প্রারিস্থান: 

ভার্তত্বকারীন ছুটিয 

প্রজ্ঞান জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়েয 

ওয়েফাইয়ে াওো 

মায়ফ। 

রফনামূয়ল্য ১৫ (য়নয)রদন 

ঐ 

৪. 

অরজশত ছুটি ও অন্যান্য ছুটি                

       

১.প্রাথীয আয়ফদনত্র 

২.অরজশত ছুটি 

প্রাপ্যতায 

প্রতযেনত্র। 

প্রারিস্থান: 

রাফয ণ 

কভ শকতশায কাম শারে, 

রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

রফনামূয়ল্য ০৭(াত) রদন 

ঐ 

৫. 

রআযএর াংক্রা  রফলোরদ রআযএর       

            

১.              

      আয়ফদন  

২.  .  .        

              

       

রফনামূয়ল্য ১৫ (য়নয)রদন 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৬. 

সনন ভঞ্জুয সনন       

            

১.সনন সায- 

রনধ শারযত পযভ 

২. সল সফতয়নয 

প্রতযেনত্র 

৩. রআযএর 

আয়দ,  

৪.নমুনা      ও 

টির, 

৫.চাকুরয রফফযণী, 

৬. চাকুরয ফরয মূর 

কর 

৭.না-দাফীত্র। 

 প্রারিস্থান: 

রাফয ণ 

কভ শকতশায কাম শারে, 

রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

প্রারিস্থান: 

রাফয ণ 

কভ শকতশায কাম শারে, 

রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

রফনামূয়ল্য ০২ (দুই) ভা 

ঐ 

৭. 

স্থােী ও অস্থােী প্রয়ফত্র এফাং 

কভ শকতশায়দয স্টীকায প্রণেয়নয 

সুারয।  

              

           

১.প্রাথীয আয়ফদনত্র  

২.      ভন্ত্রণারয়েয 

রনধ শারযত পযভ পূযণ।   

প্রারিস্থান: প্রান-১ 

াখা, রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

রফনামূয়ল্য ০৩ (রতন) রদন 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৮. 

াধাযণ বরফষ্য তরফর য়ত 

অরগ্রভ ভঞ্জুযী এফাং চূড়া  উয়িারন 

াংক্রা  রফলোরদ।  

               ১.প্রাথীয আয়ফদনত্র 

২.াধাযণ বরফষ্য 

তরফর ইয়ত অরগ্রভ 

গ্রয়ণয জন্য আয়ফদন 

পযভ পূযণ। 

প্রারিস্থান: 

রাফয ণ 

কভ শকতশায কাম শারে, 

রযয়ফ ও ফন 

ভন্ত্রণারে। 

রফনামূয়ল্য ০৩ (রতন) রদন 

ঐ 

৯ 

রযয়ফ অরধদিয, ফাাংরায়দ 

জরফায়ূ রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয 

কভ শ         সদান্নরত 

রফবাগীে য়দান্নরত 

করভটি   সুারযয়য 

   সপ্ররক্ষয়ত 

য়দান্নরতয আয়দ 

জা     

১. াংরিি কভ শকতশায 

এরআয 

২. চাকুযী 

স্থােীকযয়ণয আয়দ 

 

রফনামূয়ল্য ০৩ ভা 

ররনেয কাযী রচফ (প্রান-২)  

সপান : ৯৫৭৭২৪০ 

ইয়ভইর : admin2@moef.gov.bd 

১০ 

রযয়ফ অরধদিয, ফাাংরায়দ 

জরফায়ূ রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয প্রথভ 

সেণীয কভ শকশতশায়দয চাকুযী 

স্থােীকযণ 

চাকুযী স্থােীকযয়ণয 

আয়দ জাযী  

১. াংরিি কভ শকতশায 

এরআয 

 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

mailto:admin2@moef.gov.bd


ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

১১ 

রযয়ফ অরধদিয, ফাাংরায়দ 

জরফায়ু রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয প্রথভ 

সেণীয কভ শকশতশায়দয োরন্ত রফয়নাদন 

ছুটি 

োরন্ত রফয়নাদন    

      আয়দ জাযী   

১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায      

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযােনত্র 

 

৩. পুফ শফতী োরন্ত 

রফয়নাদন ছুটিয 

আয়দ (প্রয়মাজয 

সক্ষয়ত্র)  

রফনামূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

১২ 

রযয়ফ অরধদিয, ফাাংরায়দ 

জরফা  রযফতশন োস্ট ও 

ফাাংরায়দ যাফায সফায়ড শয প্রথভ 

সেণীয কভ শকশতশায়দয অরজশত 

ছুটি/ফর:ফাাংরায়দ ছুটি 

অরজশত ছুটি       

আয়দ জাযী  

১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায      

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযােনত্র   

 

রফনামূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

১৩ 

রযয়ফ অরধদিয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয অফয প্রস্তুরতমূরক 

ছুটি (রআযএর) 

আয়দ জাযী   ১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. ফে প্রভায়ণয 

জন্য এএরয 

াটি শরপয়কে  

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

১৪ 

রযয়ফ অরধদিয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয অফয ভঞ্জুয 

আয়দ জাযী  াংরিি কভ শকতশায 

রআযএর ভঞ্জুযীয 

আয়দ  

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

১৫ 

এ ভন্ত্রণারয়েয অধীনস্থ কর 

অরধদিয ও াংস্থামূয়য আীর 

ভাভরা রনষ্পরি   

আীর ভাভরা  

রনষ্পরি       

       

১.               

             

 

২. রফবাগীে ভাভ  য 

যায়েয কর 

 

রফনামূয়ল্য ০২ ভা 

ঐ  

১৬ 

রফরবন্ন আন্তজারতক াংস্থা কর্তশক 

আয়োরজত বা/য়রভনায/ 

কর্রভ শারা/য়ম্মরন/ প্ররক্ষণ 

ইতযারদয়ত  

ভন্ত্রণারে ও অধীনস্থ দিয মূয়য 

কভ শকতশায়দয ভয়নানেন 

যকারয আয়দ জাযী   ১. আয়োজক াংস্থায 

আভন্ত্রণ ত্র; 

২. াংরিি কভ শকতশায 

রফগত এক ফছয়য 

রফয়দ ভ্রভন রফফযণী; 

৩. াংরিি কভ শকতশায 

শাংখরা াংক্রান্ত 

তথ্য  

 

রফনামূয়ল্য ১০ রদন ১. উরচফ              খ -২  

সপান : ৯৫৭০০১৭ 

E-mail : yasmeenk16@ yahoo.com 

২. ররনেয কাযী রচফ (প্রান-২)  

সপান : ৯৫৭৭২৪০ 

ইয়ভইর : admin2@moef.gov.bd 

৩. ররনেয কাযী রচফ 

          খ -১  

সপান : ৯৫৪৯০৭২  

ইয়ভইর : 

marinanazneen@yahoo.com.au 

৪.ররনেয কাযী রচফ 

          খ -৩  

সপান : ৯৫৭৭২২৩ 

ইয়ভইর : mimi_tarannum@yahoo.com 

 

১৭ 

      -২০০৮               

                        

          ও         

                        -              : 

 ১      

     ণ  ৭-৪৫ 

    

 

 

                            খ -৩  

     : ৯৫৫১৫১২ 

  -        sajjadb02@gmail.com 

mailto:admin2@moef.gov.bd
mailto:sajjadb02@gmail.com


ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

১৮ 

               ণ           

               

                        

                    

                  ,       

         

-                

    খ  

          

ঐ 

১৯ 
     ,        ,          

       

    ,        , 

              

         - ১-৩০     ঐ 

২০ 

     ণ                , 

             ও          

                            

       ও     ণ  

          ণ      

             

       

             

          

-  .        

         

     ণ  

খ.      

           

               

     খ  

               

ঐ 

২১                ও                                 - ১-৪৫     ঐ 

২২ 

       ,                 , 

                 ও         

       , 

                , 

            

         -     ১-৪৫    

        ১-৩    

ঐ 

২৩ 

  ণ                      

       ও               

                      

              

                 

     

             -          

      

ঐ 

২৪ 

   ণ      

                 ণ         

         

                         ,      

     

- ১-৩    ঐ 

২৫ 

                        

              ,      

,               ,          

          ও         

                        - ৭-২১     

 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

২৬ 

                     

  ণ                      

          -   ও   ও      

                         

     

                     , 

         

      

         

         

        

        ঐ 

২৭ 

     ণ           

                          

                       

      

                           

         

         

        

         ঐ 

২৮ 

       ও      ণ      

        ,         ও       

                        

    ণ   ণ ও        ণ 

               

          

         - ২১-৪৫     ঐ 

২৯ 

ফন অরধদিয এয  প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয য়দান্নরত 

         যকারয 

আয়দ জাযী  

১. াংরস্দি 

কভ শকতশায এরআয 

২. চাকুযী 

স্থােীকযয়ণয আয়দ 

 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা                          খ -৩  

      ৯৫৭৭২২৩ 

E-mail: forest3@moef.gov.bd 

 

৩০ 

ফন অরধদিয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয চাকুযী স্থােীকযণ 

স্থােীকযয়ণয যকারয 

আয়দ জাযী  

১. াংরস্দি 

কভ শকতশায এরআয 

২. পুরর প্ররতয়ফদন 

৩.     যী  য 

প্ররতয়ফদন 

(য়মাগদায়নয ভে না 

সনো য়র। ) 

 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৩১ 

ফন অরধদিয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয ো   রফয়নাদন ছুটি 

         আয়দ 

জাযী  

১. ফন অরধদিয়যয 

১ভ সেণীয কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায      

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযেনত্র 

৩. পুফ শফতী ো   

রফয়নাদন ছুটিয 

আয়দ (প্রয়মাজয 

সক্ষয়ত্র)  

 

রফনামূয়ল্য ০৭ রদন 

ঐ 

৩২ 

ফন অরধদিয এয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয অরজশত 

ছুটি/ফর:ফাাংরায়দ ছুটি 

         আয়দ 

জাযী  

১. ফন অরধদিয়যয 

১ভ সেণীয কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায ¯^c‡¶ 

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযােনত্র 

 

রফনামূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

৩৩ 

ফন  অরধদিয়যয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয অফয প্রস্তুরতমূরক 

ছুটি (রআযএর) 

রআযএর       

            

১. ফন অরধদিয়যয 

১ভ সেণীয কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. ফে প্রভায়ণয 

জন্য এএরয 

াটি শরপয়কে 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

৩৪ 

ফন অরধদিয়যয প্রথভ সেণীয 

কভ শকশতশায়দয অফয ভঞ্জুয 

অফয ভঞ্জু    

      জাযী  

ফন অরধদিয়যয ১ভ 

সেণীয কভ শকতশায 

রআযএর ভঞ্জুযীয 

আয়দ 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ  



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৩৫ 

ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা ইন   উে 

ও                 

                         

 সদান্নরত                 

           

রফবাগীে য়দান্নরত 

করভটি   সুারযয়য 

   সপ্ররক্ষয়ত 

য়দান্নরতয আয়দ 

জা     

১. াংরিি কভ শকতশায 

এরআয 

২. চাকুযী 

স্থােীকযয়ণয আয়দ 

 

রফনামূয়ল্য ০৩ ভা                  খ -২  

     : ৯৫৪৯৫৫১ 

Email:rahman.masumur@gmail.com 

 

                      

Email:iqbal.moef@gmail.com  

 

৩৬ 

ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা ইন   উে 

ও                 

               কভ শকশতশায়দয 

চাকুযী স্থােীকযণ 

চাকুযী স্থােীকযয়ণয 

আয়দ জাযী  

১. াংরিি কভ শকতশায 

এরআয 

 

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

৩৭ 

ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা ইন   উে 

ও                 

              কভ শকশতশায়দয 

োরন্ত রফয়নাদন     

োরন্ত রফয়নাদন    

      আয়দ জাযী   

১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায      

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযােনত্র 

 

৩. পুফ শফতী োরন্ত 

রফয়নাদন ছুটিয 

আয়দ (প্রয়মাজয 

সক্ষয়ত্র)  

রফনামূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 

৩৮ 

ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা 

ইন   উেও                 

              কভ শকশতশায়দয 

অরজশত ছুটি/     

   ফর:ফাাংরায়দ ছুটি  

অরজশত ছুটি       

আয়দ জাযী  

১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. অরজশত ছুটি 

াওনায      

রাফ যক্ষণ 

কভ শকতশায  

প্রতযােনত্র   

 

রফনামূয়ল্য ০৫ রদন 

ঐ 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৩৯ 

*ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা 

ইন   উে    কভ শকশতশায়দয 

অফয প্রস্তুরতমূরক ছুটি 

(রআযএর) 

রআযএর       

      জাযী   

১. াংরিি কভ শকতশায 

আয়ফদন 

২. ফে প্রভায়ণয 

জন্য এএরয 

াটি শরপয়কে  

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

৪০ 

*ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা 

ইন   উে    কভ শকশতশায়দয 

অফয ভঞ্জুয 

অফয       

      জাযী 

াংরিি কভ শকতশায 

রআযএর ভঞ্জুযীয 

আয়দ  

রফনামূয়ল্য ০১ ভা 

ঐ 

৪১ 

*ফাাংরায়দ ফন গয়ফলণা 

ইন   উে ও                 

                         

                  

      /  ণ               

                          

       

        ০৭           

ঐ  

 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

২.৪) আওতাধীন অরধদিয/দিয/াংস্থা কর্তশক প্রদি সফা 

১.              , http://www.doe.gov.bd 

২.         , http://www.bforest.gov.bd/ 

৩.                             , http://www.bfidc.info 

৪.                          , http://www.bnh.gov.bd/ 

৫.                ণ         , http://www.bfri.gov.bd/  

৬.                          , http://www.bcct.gov.bd/ 

৭.                    , 

 

 

৩) অরবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS) 

 

সফা প্রারিয়ত অন্তুি য়র দারেত্বপ্রাি কভ শকতশায য়ে সমাগায়মাগ করুন। রতরন ভাধান রদয়ত ব্যথ শ য়র রনয়নাি দ্ধরতয়ত সমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফরত করুন। 

 

ক্র. 

নাং 
কখন সমাগায়মাগ কযয়ফন সমাগায়মায়গয ঠিকানা রনষ্পরিয ভেীভা 

১ 
দারেত্বপ্রাি কভ শকতশা ভাধান 

রদয়ত ব্যথ শ য়র 

GRS সপাকার য়েন্ট কভ শকতশা 

নাভ ও দরফ: মুঃ শুকুয আরী, উরচফ (প্রান)  

সপান: 9561183 

ইয়ভইর: dsadmin@moef.gov.bd 

ওয়েফ সাে শার: প্ররতষ্ঠায়নয ওয়েফ সাে শায়রয GRS ররঙ্ক 

 

২ 

GRS সপাকার য়েন্ট কভ শকতশা 

রনরদ শি ভয়ে ভাধান রদয়ত ব্যথ শ 

য়র 

সকন্দ্রীে                      (GRS) 

 ভন্ত্রণারে/রফবায়গয সক্ষয়ত্র ভরন্ত্ররযলদ রফবায়গয GRS সাে শায়রয 

ঠিকানা 

 সজরা প্রায়নয সক্ষয়ত্র রফবাগীে করভনায়যয GRS সাে শায়রয ঠিকানা 

 

 

 

 



ওয়েফাইয়ে প্রদ শয়নয জন্য 

 

৪) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা 

 

ক্ররভক 

নাং 
প্ররতশ্রুত/কারিত সফা প্রারিয রয়ক্ষয কযণীে 

১) রনধ শারযত পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃত আয়ফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে রপ রযয়াধ কযা 

৩) াক্ষায়তয জন্য রনধ শারযত ভয়েয পূয়ফ শই উরস্থত থাকা 

 

 


