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�শখ হািসনার িনেদ �শ জলবা�
সিহ� বাংলােদশ

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় 

�শাসন-১ অিধশাখা 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা

www.moef.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ২২.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০১.২০.২৪৫ তািরখ: 
১৩ �ন ২০২১

৩০ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র িবেশষািয়ত িবষেয় �কার কিম� �নগ �ঠন
��: অিফস �ারক নং ২২.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০১.২০.৪৪৪, তািরখ: ০৩-১১-২০২০

        পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র তাৎ�িনক �েয়াজেন ত� উপা� সং�হ এবং �িতেবদন ��তসহ ম�ণালয় স�িক�ত িবেশষািয়ত
িবষেয় মতামত �দােনর জ� িন�বিণ �ত কম �কত�াগেণর সম�েয় িনেদ �শ�েম �কার কিম� �নগ �ঠন করা হেলা:

  ১ ��সিচব (�শাসন) সভাপিত
  ২ ��সিচব (বন) সদ�
  ৩ উপসিচব (উ�য়ন) সদ�
  ৪ উপসিচব (জলবা� পিরবত�ন-২) সদ�
  ৫ উপসিচব (বােজট) সদ�

৬   উপসিচব (পিরেবশ-২)   সদ�
  ৭ উপসিচব (পিরেবশ-৩) সদ�

৮  সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব)   সদ�
  ৯ উপসিচব (প�িন-১) সদ�
 ১০ উপসিচব (�শাসন-১) সদ�-সিচব

কিম�র কায �পিরিধ:          
               ১)  মতামেতর জ� �া� িবষেয়র ওপর সংি�� ত�ািদ ও িবিধ িবধান পয �ােলাচনা এবং িস�া� �হেণর িনিদ �� �স�স�হ ও �ব �নিজর
িবে�ষণ কের কিম� �িনিদ �� ��াব/�িতেবদন/মতামত ��ত করেব; 

             ২)     কিম� ক��ক ��ত�ত উ��প ��াব/�িতেবদন/মতামত সংি�� অ�িবভাগ �ধােনর মা�েম সিচব মেহাদয় বরাবর উপ�ািপত

হেব; এবং

              ৩) কিম� �েয়াজেন সদ� �কা-অ� করেত পারেব।

১৩-৬-২০২১

িবতরণ :
১) ��সিচব, �শাসন, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
২) ��সিচব, বন, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
৩) উপসিচব, বােজট অিধশাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 
ম�ণালয়
৪) উপসিচব,  জলবা� পিরবত�ন-২, পিরেবশ, বন ও জলবা� 
পিরবত�ন ম�ণালয়
৫) উপসিচব, পিরেবশ-৩ শাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 
ম�ণালয়
৬) উপসিচব, পিরেবশ-২ শাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 

ঈিশতা রিন
উপসিচব

�ফান: ৯৫৪৯০৭২
ফ�া�: +৮৮০২৯৫৪০২১০

ইেমইল: admin1@moef.gov.bd



6/17/2021 ডাক (৫৩২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://moef.nothi.gov.bd 2/2

ম�ণালয়
৭) উপসিচব, উ�য়ন অিধশাখা , পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 
ম�ণালয়
৮) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, পিরেবশ, বন ও জলবা� 
পিরবত�ন ম�ণালয়
৯) উপসিচব, পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ -১ শাখা , পিরেবশ, বন ও 
জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
১০) উপসিচব , �শাসন-১ অিধশাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� 
পিরবত�ন ম�ণালয়

�ারক ন�র: ২২.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০১.২০.২৪৫/১(৫৩) তািরখ: ৩০ �জ�� ১৪২৮

১৩ �ন ২০২১
অ�িলিপ: সদয় অবগিত ও কায �ােথ � 
১) ম�ণালেয়র সকল অিফসার
২) িসে�ম এনািল�, আইিস� শাখা , পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়

১৩-৬-২০২১
ঈিশতা রিন 

উপসিচব


