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ন�র: ২২.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০৩.১৯.৬২ তািরখ: 

০৯ �ফ�য়াির ২০২২

২৬ মাঘ ১৪২৮

অিফস আেদশ

বাংলােদশ সরকােরর �পক� ২০২১ ও ২০৪১ বা�বায়েনর লে�� পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র ই-গভ��া� ও উ�াবন

কম �পিরক�না ২০২১-২২ �ণয়ন করা হেয়েছ। কম �পিরক�নার ১.২.১ �চেক বিণ �ত কায ��ম িহেসেব �সবা সহিজকরেণর জ� এক� �সবােক

িচি�ত করা হেয়েছ। বাংলােদশ পিরেবশ সংর�ণ আইন ১৯৯৫ (সংেশািধত-২০১০) এর ১৪ ধারায় পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন
ম�ণালেয়র আওতাধীন পিরেবশ অিধদ�র ক��ক �দ� �না�শ, আেদশ ও িনেদ �েশর িব�ে� সং�� �ি� বা �িত�ান এ ম�ণালেয় আিপল

কেরন। আিপল িন�ি� ক��প� সংি�� ত�/উপা� যাচাই ও �নািন�ব �ক আিপল িন�ি� কেরন। বত�মােন উ� আিপল �সবা� �পেত হেল

�সবা�হীতােক অেনক�েলা জ�ল ও সময় সােপ� ধােপর ম� িদেয় �যেত হয়। উ� �সবা� সহিজকরেণর উে�াগ �হণ করা হেল

আিপলকারীগণ �ততর সমেয় আিপল িন�ি�র রায় �পেত পােরন। এেত অথ � সা�েয়র পাশাপািশ �সবা �হীতাগেণর অেনক ক� ও জ�লতা �র
হেব এবং আিপল িন�ি�েত ত�েদর �সবা �াি� অিধকতর সহজ হেব।

�সবা� সহিজকরণসহ পাইল�ং িহেসেব বা�বায়েনর জ� পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ শাখা-১ �ক িনেদ �শ�েম দািয়� �দান করা হেলা। এ

ম�ণালেয়র ইেনােভশন �ম বিণ �ত শাখােক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করেব।

সং�ি�: বণ �নামেত।

৯-২-২০২২

ড. �মাঃ মন�র আলম

উপসিচব ও সদ� সিচব (ইেনােভশন �ম)

�ফান: ৯৫৪৫৭৯৪
ফ�া�: ৯৫৪০২১০

ইেমইল: admin2@moef.gov.bd

ন�র: ২২.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০৩.১৯.৬২/১(১১) তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৮

০৯ �ফ�য়াির ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হেলা: 
 

১) অিতির� সিচব, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
 ২) ��সিচব, �শাসন, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় ও সভাপিত, ইেনােভশন �ম

 
৩) উপসিচব, আইন-২ শাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়



৪) িসে�ম এনািল� , আইিস� শাখা , পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)

৫) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
 

৬) সহকারী সিচব , আইন-১ শাখা , পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
 ৭) �ি�গত কম �কত�া , পিরেবশ �ষণ িনয়�ণ অ�িবভাগ, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়

 

৯-২-২০২২

ড. �মাঃ মন�র আলম

উপসিচব



 

সেবা েহজিকরণ ২০২১-২২ 

 

 

 

 

 

 

প্রস্তাজবত সেবার নাম 

বাাংলাদেশ পজরদবশ োংরক্ষণ আইন ১৯৯৫(োংদশাজিত ২০১০) এর ১৪ িারায় পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তকৃ প্রদত্ত 

ন োটিশ, আবদশ ও র বদবৃশি রেরুবে আরপল জনষ্পজি সহরিকিণ 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়দন 

পজরদবশ, বন ও িলবায়ু পজরবততন মন্ত্রণালয় 
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বাাংলাদেশ পজরদবশ োংরক্ষণ আইন ১৯৯৫(োংদশাজিত ২০১০) এর ১৪ িারায় পরিবেশ অরিদপ্তি কর্তকৃ প্রদত্ত ন োটিশ, আবদশ ও 

র বদবৃশি রেরুবে আরপল জনষ্পজি   

সেবার জবদ্যমান প্রদেে ম্যাদপর িাপ 

ক্রজমক রেেিণ সময় ব্যরিরদেস 

১ আজপলকারী কর্ততক আজপল ফরম পূরণ  ০ ১ 

২ আজপলকারী কর্ততক আজপল আদবেন োজিল ০ ১ 

৩ আজপলকারীর আদবেন গ্রহণ ১ ১ 

৪ েজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন অজতজরক্ত েজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৫ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৬ যুগ্মেজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন উপেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৭ উপেজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন প্র. কম তকততা এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৮ প্র. কম তকততা কর্ততক আপীল আদবেন নজিদত উপস্থাপন করা ৩০ ১ 

৯ শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত শুনানীর তাজরি জনি তারদণর প্রস্তাব ১  ১ 

১০ যুগ্মেজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব ১ ১ 

১১ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব ১ ১ 

১২ শুনানীর িন্য েজিব কর্ততক তাজরি জনি তারণ ও  রি অজতজরক্ত েজিব এর জনকট সপ্ররণ ২ ১ 

১৩ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক  রি যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

১৪ যুগ্মেজিব কর্ততক  রি উপেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

১৫ উপেজিব কর্ততক  রি প্র.ক. এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

১৬ প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ উপস্থাপন ১ ১ 

১৭ শািা কম তকততা কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক সনাটিশ স্বাক্ষর করা ১ ১ 

১৮ প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত সপ্ররণ 

করা 

১৫ ১ 

১৯ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক জনি তাজরত তাজরদি আজপলকারী ও পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির 

বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা ও আদেশ প্রোন 

১ ৪ 

২০ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক আদেশ প্রস্তুত করা ১০ ২ 

২১ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক আদেশপত্র স্বাক্ষর করা ৫ ৪ 

২২ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি আদেশ আজপলকারীদক অবজহতকরণ ৩ ২ 

২৩ আজপল মোমলোি শু ো ীকোবল যজে সকান তথ্যগত ঘাটজত সেিা যায় তদব তা উপস্থাপন 

করার িন্য আজপলকারী/অিীন েপ্তরদক আদেশ োন 

০ ০ 

 

২৪ আজপল মোমলোি আদেদশর আদলাদক অিী  দপ্তিবক তথ্য প্রদোব ি পত্র উপস্থোপ  ১ ১ 

২৫ শািা কম তকততা কর্তকৃ তথ্য প্রদোব ি পত্র স্বোক্ষি ১ ১ 

২৬ প্র.ক. কর্ততক স্বোক্ষরিত পত্র নপ্রিণ ১ ১ 

২৭ আজপল মোমলোি আদেদশর আদলাদক আজপলকারী/অিী  দপ্তি কর্তকৃ পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত 

তথ্য সপ্ররণ 

৩০ ২ 

২৮ েজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য অজতজরক্ত েজিব এর 

জনকট সপ্ররণ 

১ ১ 

২৯ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য যুগ্মেজিব এর 

জনকট সপ্ররণ 

১ ১ 

৩০ যুগ্মেজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য উপেজিব এর জনকট 

সপ্ররণ 

 

১ ১ 



- 2 - 
 

ক্রজমক রেেিণ সময় ব্যরিরদেস 

৩১ উপেজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য প্র. কম তকততা এর 

জনকট সপ্ররণ 

১ ১ 

৩২ প্র. কম তকততা কর্ততক শুনানীর িন্য নজি উপস্থাপন করা ৩০ ১ 

৩৩ শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত শুনানীর তাজরি জনি তারদণর প্রস্তাব ১ ১ 

৩৪ যুগ্মেজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব ১ ১ 

৩৫ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব ১ ১ 

৩৬ শুনানীর িন্য েজিব কর্ততক তাজরি জনি তারণ  ও  রি অজতজরক্ত েজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৩৭ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক  রি যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৩৮ যুগ্মেজিব কর্ততক  রি উপেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৩৯ উপেজিব কর্ততক  রি প্র.ক. এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৪০ প্র. ক কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ উপস্থাপন ২ ১ 

৪১ শািা কম তকততা কর্ততক শুনানীর িন্য সনাটিশ স্বাক্ষর ১ ১ 

৪২ প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত সপ্ররণ 

করা 

১৫ ১ 

৪৩ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক জনি তাজরত তাজরদি আজপলকারী ও পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির 

বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা ও আদেশ প্রোন 

১ ৪ 

৪৪ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রদত্ত আদেশ প্রস্তুত করা ১০ ২ 

 

৪৫ আজপল কর্ততপক্ষ এর আদেশ স্বাক্ষর করা ৫ ৪ 

 

৪৬ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি আদেশ আজপলকারীদক অবজহতকরণ ৩ ২ 

নমোট ১৯০ ৬২ 

 

েময় =৭৯ জেন (তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৭৯+১১১ জেন= ১৯০ জেন)। 

ব্যজক্তজেবে = ৩০ িন (তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৩০+৩২ িন =৬২ িন)। 
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সেবার প্রস্তাজবত প্রদেে ম্যাদপর িাপ 

ক্রজমক রেেিণ সময় ব্যরি 

রদেস 

১ আজপলকারী কর্ততক আজপল ফরম পূরণ ও আজপল আদবেন োজিল -- ১ 

২ আজপলকারীর আদবেন গ্রহণ ১ ১ 

৩ েজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন অজতজরক্ত েজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৪ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৫ যুগ্মেজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন উপেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৬ উপেজিব কর্ততক আজপলকারীর আদবেন প্র. কম তকততা এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

৭ প্র.ক. কর্ততক জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ উপস্থাপন ১ ১ 

৮ শািা কম তকততা কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক সনাটিশ স্বাক্ষর করা ১ ১ 

৯ প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত সপ্ররণ করা ১৫ ১ 

১০ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক জনি তাজরত তাজরদি আজপলকারী ও পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির 

বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা ও আদেশ প্রোন 

১ ৪ 

১১ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রদত্ত আদেশ প্রস্তুত করা ১০ ২ 

১২ আজপল কর্ততপক্ষ এর আদেশ স্বাক্ষর করা ১ ৪ 

১৩ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি আদেশ আজপলকারীদক অবজহতকরণ ৩ ২ 

১৪ আজপল মোমলোি শু ো ীকোবল যজে সকান তথ্যগত ঘাটজত সেিা যায় তদব তা উপস্থাপন করার িন্য 

আজপলকারী/অিীন েপ্তরদক আদেশ োন 

-- -- 

 

১৫ আজপল মোমলোি আদেদশর আদলাদক অিী  দপ্তিবক তথ্য প্রদোব ি পত্র উপস্থোপ  ১ ১ 

১৬ শািা কম তকততা কর্তকৃ তথ্য প্রদোব ি পত্র স্বোক্ষি ১ ১ 

১৭ প্র.ক. কর্ততক স্বোক্ষরিত পত্র নপ্রিণ ১ ১ 

১৮ আজপল মোমলোি আদেদশর আদলাদক আজপলকারী/অিী  দপ্তি কর্তকৃ পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য সপ্ররণ ৩০ ২ 

১৯ েজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য অজতজরক্ত েজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

২০ অজতজরক্ত েজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য যুগ্মেজিব এর জনকট 

সপ্ররণ 

১ ১ 

২১ যুগ্মেজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য উপেজিব এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

২২ উপেজিব কর্ততক আজপলকারী/অিী  দপ্তি এি পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য প্র. কম তকততা এর জনকট সপ্ররণ ১ ১ 

২৩ প্র.ক. কর্ততক জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ উপস্থাপন ১ ১ 

২৪ শািা কম তকততা কর্ততক শুনাজনর িন্য আজপলকারীক সনাটিশ স্বাক্ষর করা ১ ১ 

২৫ প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ জনি তাজরত তাজরদির পূদব ত সপ্ররণ করা ১৫ ১ 

২৬ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক জনি তাজরত তাজরদি আজপলকারী ও পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির 

বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা ও আদেশ প্রোন 

১ ৪ 

২৭ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রদত্ত আদেশ প্রস্তুত করা ১০ ২ 

২৮ আজপল কর্ততপক্ষ এর আদেশ স্বাক্ষর করা ১ ৪ 

২৯ আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি আদেশ আজপলকারীদক অবজহতকরণ ৩ ২ 

নমোট ৯৬ ৪৫ 

 

েময় =৩৭ জেন (তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৩৭+৫৯ জেন= ৯৬ জেন; পাি তকয= ৫৯ জেন)। 

িনবল= ২১ িন (তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ২১+২৪ িন=৪৫ িন)। 
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TCV (Time, Cost & Visit) অনুসোবি রেদ্যমো  ও প্রস্তোরেত পেরতি তুল ো: 

ক্ররমক উপোদো  রেদ্যমো  পেরত প্রস্তোরেত পেরত 

১ সময় (রদ /ঘন্টো) েময় =৭৯ জেন। 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৭৯+১১১ জেন= 

১৯০ জেন 

েময় =৩৭ জেন। 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৩৭+৬৯ জেন= ৯৬ 

জেন।  

পাি তকয= ৫৯ জেন। 

২ সিকোরি রি রি ১০০০/- ও ভ্যোট ১৫০/- টোকো রি ১০০০/- ও ভ্যোট ১৫০/- টোকো 

৩ যোতোযোত ও অন্যোন্য ৩০০০/- টোকো ---- 

৪ িোপ ২২ 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৪৬ 

১৩ 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ২৯ 

৫ ব্যরিরদেস িনবল= ৩০ িন । 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ৩০+৩২ িন=৬২ 

িন 

িনবল= ২১ িন। 

তথ্যগত ঘাটজত িোকবল ২১+২৪ িন=৪৫ িন 

৬ দোরিলীয় কোগিপত্র সংরিষ্ট সকল সংরিষ্ট সকল 
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সেবা েহজিকরদণ (জবদ্যমান েমস্যা েমািাদন) কযাটাগজরজিজিক প্রস্তাবনা 

ক্ররমক কম ৃ সমস্যোি েণ ৃো সমোিোব ি প্রস্তোে ো 

 

১। আজপলকারী কর্ততক আজপল ফরম 

পূরণ ও আজপল আদবেন োজিল  

আজপলকারী কর্ততক আজপল ফরম পূরদণ 

সকান েমস্যা সনই। অদনক েময় ফরদমর 

েদঙ্গ োংযুজক্ত সেয়া হয়না। 

অনলাইদন আজপল আদবেন 

োজিল করার ব্যবস্থা করা হদব। 

২। আজপলকারীর আদবেন গ্রহণ -- -- 

৩। প্র. কম তকততা কর্ততক আপীল 

আদবেন নজিদত উপস্থাপন করা 

প্র. কম তকততা কর্ততক আপীল আদবেন 

নজিদত উপস্থাপদন জবলম্ব হয়। এছাড়া 

প্রজতমাদে শুনানী হয় না। শুনানীর িন্য 

জনি তাজরত তাজরি সনই। 

প্ররতমোবস শু ো ীি িন্য একটি 

তোরিি ও েোি র িোৃিণ কিো হবে 

৪। শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত 

শুনানীর তাজরি জনি তারদণর 

প্রস্তাব  

আজপল আদবেদনর োংখ্যা সবশী হওয়ায় 

শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত শুনানীর 

তাজরি জনি তারদণর প্রস্তাব জেদত েমস্যা হয় 

প্ররতমোবস শু ো ীি িন্য একটি 

তোরিি ও েোি র িোৃিণ কিো 

িোকবল তোরিি র িোৃিবণ সমস্যো 

হবে  ো। 

৫। যুগ্মেজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব -- -- 

৬। অজতজরক্ত েজিব কর্ততক নজিদত 

প্রস্তাব 

-- -- 

৭। েজিব কর্ততক শুনানীর িন্য 

তাজরি জনি তারণ ও  রি 

অজতজরক্ত েজিব এর জনকট 

সপ্ররণ 

--- --- 

৮। অজতজরক্ত েজিব কর্ততক  রি 

যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ 

--- -- 

৯। যুগ্মেজিব কর্ততক  রি উপেজিব 

এর জনকট সপ্ররণ 

-- -- 

১০। উপেজিব কর্ততক  রি প্র.ক. এর 

জনকট সপ্ররণ 

-- -- 

১১। প্র.ক. কর্ততক শুনানীর িন্য 

আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ 

উপস্থাপন 

-- -- 

১২। শািা কম তকততা কর্ততক শুনানীর 

িন্য আজপলকারীক সনাটিশ 

প্রোন 

-- -- 

১৩। জনি তাজরত তাজরদি আজপল 

কর্ততপক্ষ কর্ততক আজপলকারী ও 

পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির 

বক্তব্য শুনানী গ্রহণ করা ও 

আদেশ প্রোন 

আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক আজপলকারী ও 

পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির বক্তব্য 

শুনানীর েময় আজপলকারী/ জনদয়াজিত 

আইনিীজব ইচ্ছাকৃতিাদব েময় প্রাি তনা 

কদরন। শুনানীর েময় প্রদয়ািনীয় তথ্য, 

েজলল ও কাগিপত্র উপস্থাপন করা হয় না। 

অদনক েময় সনাটিশ পাওয়ার পর ও তারা 

হাজির না হদয় ডাদক েমদয়র আদবেন 

সপ্ররণ কদরন। এিন্য আদেশ প্রোদন জবলম্ব 

ন োটিবশ শুনানীর েময় 

প্রদয়ািনীয় তথ্য, েজলল ও 

কাগিপত্রেহ শুনানীদত উপজস্থত 

হবার িন্য উবেি কবি নদয়ো 

হবে। ইচ্ছাকৃতিাদব েময় প্রাি তনা 

করদল মামলা না মঞ্জুর করা 

হদব। 
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ক্ররমক কম ৃ সমস্যোি েণ ৃো সমোিোব ি প্রস্তোে ো 

 

হয়। 

১৪। আজপল কর্ততপক্ষ এর আদেশ 

স্বাক্ষর করা 

িনবদলর অিাব িাকায় আজপল আদেশ 

প্রস্তুদত প্রচুর েময় লাদগ। আদেশ েঠিক 

আদছ জকনা তা েকল েেদস্যর েম্মজত 

লাদগ। শািায় িনবল ও কজিউটাদরর 

োংখ্যা কম। 

শািায় কজিউটাদরর োংখ্যা 

বাড়াদনা হদব। েক্ষ িনবল 

জনদয়াগ করা হদব। 

১৫। আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি 

আদেশ আজপলকারীদক 

অবজহতকরণ 

শািায় িনবল কম হওয়ায় আজপল 

কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি আদেশ 

আজপলকারীদক অবজহত করদত অদনক 

েময় সেরী হয়। 

র িোৃরিত সমবয় প্রেি আদেশ 

আজপলকারীদক অবজহত করদত 

তোরজক করা হদব 

১৬। যজে সকান তথ্যগত ঘাটজত িাদক 

তদব তা উপস্থাপন করার িন্য 

আদেশ োন 

  

১৭। ঘোটরত তথ্য প্রদোব ি পত্র 

উপস্থোপ  ও স্বোক্ষি 

মামলায় তথ্য প্রোদনর আদেশ অিীন 

েপ্তরদক সপ্ররদণর িন্য েক্ষ িনবল না 

িাকায় পত্র প্রোদন জবলম্ব হয়। 

শািায় কজিউটাদরর োংখ্যা 

বাড়াদনা ও েক্ষ িনবল জনদয়াগ 

করা হদব। 

১৮। পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য সপ্ররণ অিীন েপ্তর/আজপলকারী কর্ততক যিােমদয় 

প্রদয়ািনীয় তথ্য, েজলল ও কাগিপত্র 

সপ্ররণ করা হয় না। এিন্য পরবতী 

জনি তাজরত তাজরদি মামলা উপস্থাপন ও 

জনষ্পজি করদত জবলম্ব হয়। 

র িোৃরিত সমবয় অিীন েপ্তর 

কর্ততক পূণ তাঙ্গ/জবস্তাজরত তথ্য 

সপ্ররণ করদত পদত্র েময় সেঁদি 

সেয়া হদব 

১৯। প্র, ক কর্তকৃ শু ো ীি তোরিি 

র িোৃিবণি িন্য  রি উপস্থোপ  

-- -- 

২০। শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত 

প্রস্তাব 

আজপল আদবেদনর োংখ্যা সবশী হওয়ায় 

শািা কম তকততা কর্ততক নজিদত শুনানীর 

তাজরি জনি তারদণর প্রস্তাব জেদত েমস্যা হয় 

প্ররতমোবস শু ো ীি িন্য একটি 

তোরিি ও েোি র িোৃিণ কিো 

িোকবল তোরিি র িোৃিবণ সমস্যো 

হবে  ো। 

২১। যুগ্মেজিব কর্ততক নজিদত প্রস্তাব -- -- 

২২। অজতজরক্ত েজিব কর্ততক নজিদত 

প্রস্তাব 

-- -- 

২৩। শুনানীর িন্য েজিব কর্ততক 

তাজরি জনি তারণ  ও  রি 

অজতজরক্ত েজিব এর জনকট 

সপ্ররণ 

-- -- 

২৪। অজতজরক্ত েজিব কর্ততক  রি 

যুগ্মেজিব এর জনকট সপ্ররণ 

-- -- 

২৫। যুগ্মেজিব কর্ততক  রি উপেজিব 

এর জনকট সপ্ররণ 

-- -- 

২৬। উপেজিব কর্ততক  রি প্র.ক. এর 

জনকট সপ্ররণ 

-- -- 

 

২৭। প্র. ক কর্ততক শুনানীর িন্য 

আজপলকারীক প্রবদয় সনাটিশ 

উপস্থাপন 

প্র. কম তকততা কর্ততক আপীল আদবেন 

নজিদত উপস্থাপদন জবলম্ব হয়। এছাড়া 

প্রজতমাদে শুনানী হয় না। শুনানীর িন্য 

প্ররতমোবস শু ো ীি িন্য একটি 

তোরিি ও েোি র িোৃিণ কিো হবে 
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জনি তাজরত তাজরি সনই। 

২৮। শািা কম তকততা কর্ততক শুনানীর 

িন্য সনাটিশ স্বাক্ষর 

কজিউটাদরর োংখ্যা কম ও িনবদলর 

অিাব িাকায় শুনানীর সনাটিশ প্রস্তুদত প্রচুর 

েময় লাদগ। 

শািায় কজিউটাদরর োংখ্যা 

বাড়াদনা হদব। েক্ষ িনবল 

জনদয়াগ করা হদব। 

২৯। আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক 

আজপলকারী ও পজরদবশ 

অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির বক্তব্য 

শুনানী গ্রহণ করা ও আদেশ 

প্রোন 

আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক আজপলকারী ও 

পজরদবশ অজিেপ্তদরর প্রজতজনজির বক্তব্য 

শুনানীর েময় আজপলকারী/ জনদয়াজিত 

আইনিীজব ইচ্ছাকৃতিাদব েময় প্রাি তনা 

কদরন। শুনানীর েময় প্রদয়ািনীয় তথ্য, 

েজলল ও কাগিপত্র উপস্থাপন করা হয় না। 

অদনক েময় সনাটিশ পাওয়ার পর ও তারা 

হাজির না হদয় ডাদক েমদয়র আদবেন 

সপ্ররণ কদরন। এিন্য আদেশ প্রোদন জবলম্ব 

হয়। 

ন োটিবশ শুনানীর েময় 

প্রদয়ািনীয় তথ্য, েজলল ও 

কাগিপত্রেহ শুনানীদত উপজস্থত 

হবার িন্য উবেি কবি নদয়ো 

হবে। ইচ্ছাকৃতিাদব েময় প্রাি তনা 

করদল মামলা না মঞ্জুর করা 

হদব। 

৩০। আজপল কর্ততপক্ষ এর আদেশ 

স্বাক্ষর করা 

িনবদলর অিাব িাকায় আজপল আদেশ 

প্রস্তুদত প্রচুর েময় লাদগ। আদেশ েঠিক 

আদছ জকনা তা েকল েেদস্যর েম্মজত 

লাদগ। শািায় িনবল ও কজিউটাদরর 

োংখ্যা কম। 

শািায় কজিউটাদরর োংখ্যা 

বাড়াদনা হদব। েক্ষ িনবল 

জনদয়াগ করা হদব। 

৩১। আজপল কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রেি 

আদেশ আজপলকারীদক 

অবজহতকরণ 

িনবদলর অিাব িাকায় আজপল কর্ততপক্ষ 

কর্ততক প্রেি আদেশ আজপলকারীদক 

অবজহত করদত অদনক েময় সেরী হয়। 

র িোৃরিত সমবয় প্রেি আদেশ 

আজপলকারীদক অবজহত করদত 

তোরজক করা হদব 

 

 

 


