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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-১ অধিশাখা 

www.moef.gov.bd 
 

রসটিদজনস চার্ তার 

 

১. রিশন ও রমশন 

 

রিশন:  টর্কসই পররদবশ ও বদনর আচ্ছােন। 

 

রমশন:   প্ররতদবশ ও জীবববরচত্র্য সাংরক্ষণ, পররদবশ দূষণ, জলবায়ু পররবততদনর ঝুঁরক টমাকাদবলা, গদবষণা, উরিজ্জ জররপ এবাং বনজ সম্পে উন্নয়দনর মাধ্যদম টর্কসই পররদবশ ও বন 

রনরিতকরণ। 

 

২. টসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

 

২.১  নাগররক টসবা 

 

ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ পররদবশ দূষদণর রবরুদদ্ধ আদবেন 

রনষ্পরি 

৭ (সাত) 

কম তরেবস  

 

সাো কাগদজ আদবেন

  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য আসমা শাহীন 

উপসরচব (পদূরন-১ শাখা) 

টফান: ৯৫৪৫২৫৩ 
beethi_shihab@yahoo.com 

শাহীন মাহবুবা 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭৭২২৩ 

mahbuba_apu@yahoo.

com 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

হদত প্রাি অনুদমারেত প্রকল্প প্রস্তাদবর 

প্রশাসরনক আদেশ জারর। 

৭ (সাত) 

কম তরেবস  

(ক) বাাংলাদেশ জলবায়ু 

পররবততন ট্রাস্ট ফান্ড কর্ততক 

অনুদমারেত প্রকল্প প্রস্তাব। 

(খ) প্রকল্প প্রস্তাবটি জলবায়ু 

পররবততন ট্রারস্ট টবাদড তর টে 

সিায় অনুদমারেত হদয়দে 

তার কাে তরববরণী। 

(গ) রবরসরসটি হদত 

অনুদমারেত প্রকদল্পর অনুকূদল 

প্রশাসরনক আদেশ জাররর 

অনুদরাধপত্র্। 

সাো কাগদজ  প্রদোজয নয় িধিত্রী কুমাি সিকাি 

উপসরচব (জলবায়ু পররবততন-৩)  

টফান: ৯৫৪৫৩৬৬ 

anuvakatha@gmail.com 

 

সঞ্জয় কুমাি ভ ৌধমক  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪৯৫৫১  

Sanjayk_bhowmik@yahoo.c

om 

 

৩ বাাংলাদেশ পররদবশ সাংরক্ষণ আইন 

১৯৯৫ (সাংদশারধত, ২০১০) এর 

আওতায় পররদবশ অরধেিদরর 

আদেদশর রবরুদদ্ধ োদয়রকৃত আপীল 

রনষ্পরি। 

৯০ রেন (ক) সাো কাগদজ আদবেন। 

(খ) পররদবশ অরধেিদরর 

আদেদশর করপ। 

(গ) টট্রজারী চালাদনর মূল 

করপ। 

পররদবশ অরধেিদরর 

আদেদশর ৩০ রেদনর মদধ্য 

আদবেন করদত হদব। 

সাো কাগদজ টট্রজারী চালাদনর 

মাধ্যদম  

১-৪৫০১ -০০০১-

১৯০১ টকাড 

নম্বদর ১০০০/- 

(এক হাজার ) 

র্াকা জমা 

প্রোন। 

ভেবময় ভেওয়ান 

উপসরচব (আইন-১) 

টফান: ০১৭১৬২৭৫৯৩১  

debamoydewan@yahoo.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব (পদূধন ও 

আইন) 

টফান: ৯৫৬১১৮৩ 

moniruzzaman5762@g

mail.com 
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২.২) প্রারতষ্ঠারনক টসবা 

 

ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ পররদবশ অরধেিভিি সকল টেরণর 

পে সৃজন। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও 

অর্ ত 

রবিাদগর 

সম্মরত 

সাদপদক্ষ 

০৩ মাস 

১.প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তারবত এবাং 

রবদ্যমান অগ তাদনাগ্রাম 

২.প্ররতষ্ঠাদনর রনদয়াগরবরধ 

৩.পে সৃজদনর টেৌরিকতা  

৪.পদের রবপরীদত প্রস্তারবত 

কাে তাবলী। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাোঃ লুৎফি িহমান 

উপসধিব (পধিববশ-১)  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

lutfor15227@gmail.com  

পধিমল ধসিংহ  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

Parimal95@gmail.com   

 

২ পররদবশ অরধেির এি সকল টেণীর 

পে সাংরক্ষণ। 

০১ মাস ১.পে সৃরি/ স্থানান্তদর 

জনপ্রশাসন ও অর্ ত রবিাদগর 

সম্মরতর করপ। 

২. প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সরচব করমটির অনুদমােন। 

৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়র 

পূব তবতী পে সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত 

আদেদশর করপ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাোঃ লুৎফি িহমান 

উপসধিব (পধিববশ-১)  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

lutfor15227@gmail.com  

পধিমল ধসিংহ  

যুগ্ম সধিব  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

Parimal95@gmail.com   

 

৩ পররদবশ অরধেির এর কম তকততাদের 

পদোন্নরত 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০৩ 

মাস 

১. সাংরিি কম তকততার 

এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর 

আদেশ। 

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৪ পররদবশ অরধেির এর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের চাকুরর স্থায়ীকরণ। 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার 

এরসআর। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫ পররদবশ অরধেির এর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের োরন্ত রবদনােন ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন 

ছুটির আদেশ (প্রদোজয 

টক্ষদত্র্) 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাোঃ লুৎফি িহমান 

উপসধিব (পধিববশ-১)  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

lutfor15227@gmail.com  

পধিমল ধসিংহ  

যুগ্ম সধিব  

টফান: ৯৫৪০১৪১ 

Parimal95@gmail.com   

 

৬ পররদবশ অরধেির এর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অরজতত 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৭ পররদবশ অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অবসরপ্রস্তুরতমূলক ছুটি 

(রপআরএল) 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. বয়স প্রমাদণর জন্য 

এসএসরস’র সাটি তরফদকর্। 

আদেশ জারর। রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৮ পররদবশ অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অবসর মঞ্জুর 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার 

রপআরএল মঞ্জুরীর আদেশ। 

 

আদেশ জারর। রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৯ বন অরধেিদরর সকল টেণীর পে 

সৃজন। 

০৩ (রতন) 

মাস 

১. বন অরধেিদরর প্রস্তারবত 

অগ তাদনাগ্রাম 

২. বন অরধেিদরর 

রনদয়াগরবরধ 

৩. পে সৃজদনর টেৌরিকতা 

৪. পদের রবপরীদত প্রস্তারবত 

কাে তাবলী। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাহাম্মে মধনরুল ইসলাম 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪৯০৭২ 

manirul.islam@moef.gov

.bd 

ভমাোঃ আোঃ িাজ্জাক সিকাি 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭০০১৭ 

razzaquesarker@yahoo.co

m 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১০ বন অরধেিদরর রবরিন্ন প্রকল্প হদত 

রাজস্বখাদত সৃরজত সকল টেণীর পে 

সাংরক্ষণ। 

০২ মাস  ১.পে সৃরি/স্থানান্তদর 

জনপ্রশাসন ও অর্ ত রবিাদগর 

সম্মরতর করপ। 

২. প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সরচব করমটির অনুদমােন। 

৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়র 

পূব তবতী পে  সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত 

আদেদশর করপ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাহাম্মে মধনরুল ইসলাম 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪৯০৭২ 

manirul.islam@moef.gov

.bd 

ভমাোঃ আোঃ িাজ্জাক সিকাি 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭০০১৭ 

razzaquesarker@yaho

o.com 
 

১১ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের পদোন্নরত 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০১ মাস  

১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর 

আদেশ 

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১২ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের চাকুরর স্থায়ীকরণ 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

২. পুরলশ প্ররতদবেন। 

৩. স্বাস্থয পরীক্ষার প্ররতদবেন 

(টোগোদনর সময় না টনয়া 

হদল) 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৩ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের োরন্ত রবদনােন ছুটি 

০৭ রেন ১. বন অরধেিদরর প্রর্ম 

টেণীর কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন 

ছুটির আদেশ (প্রদোজয 

টক্ষদত্র্) 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অরজতত 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার স্বপদক্ষ 

রহসাব রক্ষণ কম তকততার 

প্রতযয়নপত্র্। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ভমাহাম্মে মধনরুল ইসলাম 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪৯০৭২ 

manirul.islam@moef.gov

.bd 

ভমাোঃ আোঃ িাজ্জাক সিকাি 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭০০১৭ 

razzaquesarker@yaho

o.com 
 

১৫ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অবসর প্রস্তুরতমুলক ছুটি 

(রপআরএল) 

০১ মাস ১. বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততার আদবেন। 

২.বয়স প্রমাদপর জন্য 

এসএসরস’র সাটি তরফদকর্। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৬ বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততাদের অবসর মঞ্জুর 

০১ মাস ১. বন অরধেিদরর প্রর্ম টেণীর 

কম তকততার রপআরএল মঞ্জুরীর 

আদেশ। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৭ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এর সকল টেরণর পে সৃজন।  

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও 

অর্ ত 

রবিাদগর 

সম্মরত 

সাদপদক্ষ 

০৩ মাস 

১.প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তারবত এবাং 

রবদ্যমান অগ তাদনাগ্রাম 

২.প্ররতষ্ঠাদনর রনদয়াগরবরধ 

৩.পে সৃজদনর টেৌরিকতা  

 ৪.পদের রবপরীদত প্রস্তারবত 

কাে তাবলী। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য িধিত্রী কুমাি সিকাি 

উপসরচব (জলবায়ু পররবততন-৩)  

টফান: ৯৫৪৫৩৬৬  

anuvakatha@gmail.com 

 

 

সঞ্জয় কুমাি ভ ৌধমক  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪৯৫৫১  

Sanjayk_bhowmik@yahoo.c

om 

 

১৮ বাাংলাদেদশর জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এি সকল টেণীর পে সাংরক্ষণ। 

০১ মাস ১.পে সৃরি/ স্থানান্তদর জনপ্রশাসন 

ও অর্ ত রবিাদগর সম্মরতর করপ। 

২. প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সরচব করমটির অনুদমােন। 

৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়র 

পূব তবতী পে সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত 

আদেদশর করপ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য িধিত্রী কুমাি সিকাি 

উপসরচব (জলবায়ু পররবততন-৩)  

টফান: ৯৫৪৫৩৬৬  

anuvakatha@gmail.com 

 

 

সঞ্জয় কুমাি ভ ৌধমক  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪৯৫৫১  

Sanjayk_bhowmik@yaho

o.com 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৯ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এর  কম তকততাদের পদোন্নরত 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০৩ 

মাস 

১. সাংরিি কম তকততার এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর আদেশ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য িধিত্রী কুমাি সিকাি 

উপসরচব (জলবায়ু পররবততন-৩)  

টফান: ৯৫৪৫৩৬৬  

anuvakatha@gmail.com 

সঞ্জয় কুমাি ভ ৌধমক  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪৯৫৫১  

Sanjayk_bhowmik@yaho

o.com 

 

২০ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এর প্রর্ম টেণরর কম তকততাদের চাকুরর 

স্থায়ীকরণ। 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার এরসআর। সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

২১ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এর প্রর্ম টেণীর কম তকততাদের োরন্ত 

রবদনােন ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার স্বপদক্ষ 

রহসাব রক্ষণ কম তকততার 

প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন ছুটির 

আদেশ (প্রদোজয টক্ষদত্র্) 

সাো কাগদজ  ঐ ঐ 

২২ বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট 

এর প্রর্ম টেণীর কম তকততাদের অরজতত 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার স্বপদক্ষ 

রহসাব রক্ষণ কম তকততার 

প্রতযয়নপত্র্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

২৩ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর সকল 

টেরণর পে সৃজন। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় ও 

অর্ ত রবিাদগর 

সম্মরত 

সাদপদক্ষ ০৩ 

মাস 

১.প্ররতষ্ঠাদনর প্রস্তারবত এবাং 

রবদ্যমান অগ তাদনাগ্রাম 

২.প্ররতষ্ঠাদনর রনদয়াগরবরধ 

৩.পে সৃজদনর টেৌরিকতা  

 ৪.পদের রবপরীদত প্রস্তারবত 

কাে তাবলী। 

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য এবকএম িাবিক 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪০২৬০  

tareque2010@gmail.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@

gmail.com 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৪ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর সকল 

টেণীর পে সাংরক্ষণ। 

০১ মাস ১.পে সৃরি/ স্থানান্তদর জনপ্রশাসন 

ও অর্ ত রবিাদগর সম্মরতর করপ। 

২. প্রশাসরনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

সরচব করমটির অনুদমােন। 

৩. প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়র 

পূব তবতী পে সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত 

আদেদশর করপ। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য এবকএম িাবিক 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪০২৬০  

tareque2010@gmail.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@

gmail.com 

২৫ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর 

কম তকততাদের পদোন্নরত 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০৩ 

মাস  

১. সাংরিি কম তকততার এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর আদেশ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

২৬ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর প্রর্ম 

টেণরর কম তকততাদের চাকুরর 

স্থায়ীকরণ। 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার এরসআর। সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

২৭ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর প্রর্ম 

টেণীর কম তকততাদের োরন্ত রবদনােন 

ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার স্বপদক্ষ 

রহসাব রক্ষণ কম তকততার 

প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন ছুটির 

আদেশ (প্রদোজয টক্ষদত্র্) 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

২৮ বাাংলাদেশ রাবার টবাদড তর প্রর্ম 

টেণীর কম তকততাদের অরজতত 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য এবকএম িাবিক 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪০২৬০  

tareque2010@gmail.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@

gmail.com 

২৯ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর প্রর্ম টেণীর কম তকততাদের 

পদোন্নরত/ র্াইমদেল/ রসদলকশন 

টগ্রড প্রোন। 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০৩ 

মাস 

১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর 

আদেশ 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩০ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের চাকুরর স্থায়ীকরণ 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩১ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের োরন্ত রবদনােন ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন 

ছুটির আদেশ (প্রদোজয 

টক্ষদত্র্) 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩২ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের অরজতত ছুটি/রশক্ষা 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার স্বপদক্ষ 

রহসাব রক্ষণ কম তকততার 

প্রতযয়নপত্র্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩৩ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের অবসর  প্রস্তুরতমূলক 

ছুটি (রপআরএল) 

 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. বয়স প্রমাদনর জন্য 

এসএসরস’র সাটি তরফদকর্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য এবকএম িাবিক 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪০২৬০  

tareque2010@gmail.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@

gmail.com 

৩৫ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের িরবষ্য তহদবদলর 

র্াকা উদিালন/ গ্রহণ ইতযারে প্রোন। 

০৭ (সাত) 

রেন 

রনধ তাররত ফরদম আদবেন সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩৬ বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্ 

এর কম তকততাদের িরবষ্য তহদবদলর 

র্াকা উদিালন/গ্রহণ ইতযারে প্রোন।  

০৭ (সাত) 

রেন 

রনধ তাররত ফরদম আদবেন সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩৭ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর 

প্রর্ম টেণীর কম তকততাদের পদোন্নরত/ 

র্াইমদেল/ রসদলকশন টগ্রড প্রোন। 

রবিাগীয় 

পদোন্নরত 

করমটির 

সুপাররদশর 

পর ০৩ মাস 

১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

২. চাকুরর স্থায়ীকরদণর 

আদেশ 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩৮ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর 

কম তকততাদের চাকুরর স্থায়ীকরণ 

০১ মাস ১. সাংরিি কম তকততাদের 

এরসআর। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৩৯ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর 

কম তকততাদের োরন্ত রবদনােন ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

৩. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন 

ছুটির আদেশ (প্রদোজয 

টক্ষদত্র্) 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪০ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর 

কম তকততাদের অরজতত ছুটি/রশক্ষা 

ছুটি/বরহ:বাাংলাদেশ ছুটি 

০৫ রেন ১. সাংরিি কম তকততার 

আদবেন। 

২. অরজতত ছুটি পাওনার 

স্বপদক্ষ রহসাব রক্ষণ 

কম তকততার প্রতযয়নপত্র্। 

 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য এবকএম িাবিক 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৪০২৬০  

tareque2010@gmail.com 

ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@

gmail.com 

৪১ বাদজর্ রবিাজন ৩০ রেন ক) েির/সাংস্থা টর্দক বাদজর্ 

বরাদের প্রস্তাব 

খ) গত টময়াদের ব্যয় 

গ)এমটিরবএফ বাদজর্ রসরলাং  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য টমাোঃ শরহদুল ইসলাম 

উপসরচব (বাদজর্) 

টফান: ৯৫৪০০৬৫ 

Shahidul12bd@gmail.com 

 

অধিধিক্ত সধিব (প্রশাসন) 

টফান: ৯৫১৪৪১২  

 

৪২ অনুন্নয়ন বাদজদর্র অর্ ত োড় ০৫ রেন ক) েির/সাংস্থা টর্দক অর্ ত 

োদড়র প্রস্তাব 

খ) গত টময়াদের ব্যয় 

রববরণী। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৪৩ অরডদর্র ব্রডসীর্ জবাব ০৫ রেন েির/সাংস্থা টর্দক জবাব এবাং 

সাংরিি প্রমাণক সাংক্রান্ত 

তথ্যারে। 

সাো কাগদজ 

রনধ তাররত ফরদম 

রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৪৪ সাংসে সরচবালদয় জাতীয় সাংসদের 

মাননীয় সাংসে সেস্যদের প্রদনাির 

এর জন্য তথ্য টপ্ররণ। 

০৫ রেন এ মন্ত্রণালয় সম্পরকতত প্রন 

সম্বরলত টগদজদর্র করপ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৪৫ সরকারর বনাঞ্চল টর্দক গাে কততন, 

আহরণ ও রনলাদম রবক্রদয়র অনুমরত 

প্রোন সাংক্রান্ত। 

 ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য এ এস এম টফরদেৌস 

উপসরচব 

টফান: ৯৫৭৪৪১৮  

Forest1@moef.gov.bd  

ভমাোঃ আোঃ িাজ্জাক সিকাি 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭০০১৭ 

razzaquesarker@yahoo.com 

 
৪৬ সরকারর বনাঞ্চল টর্দক গাে কততন, 

আহরণ ও রনলাদম রবক্রদয়র অনুমরত 

প্রোন সাংক্রান্ত। 

 ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

mailto:Forest1@moef.gov.bd
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪৮ রবদশষ পাররমর্/ টজার্ পাররমর্/ 

ট্রানরজর্ পাররমর্/রি-লাইদসন্স ইসুয 

২০ (রবশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য এ এস এম টফরদেৌস 

উপসরচব 

টফান: ৯৫৭৪৪১৮  

Forest1@moef.gov.bd  

ভমাোঃ আোঃ িাজ্জাক সিকাি 

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৭০০১৭ 

razzaquesarker@yahoo.c

om 

৪৯ বাঁশ ও জল মহাদলর অনুমরত  রবরধ 

টমাতাদবক 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫০ চা বাগাদনর গাে কততদনর অনুদমােন 

প্রোন সাংক্রান্ত 

 ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫১ সাংররক্ষত বনভূরম ট াষণা সাংক্রান্ত  ০৩ (রতন) 

মাস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫২ বনজ সম্পে এবাং বনভূরম সাংক্রান্ত 

আইন ও রবরধমালাসমূহ 

 বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫৩ বনজ সম্পে রিানীর অনুমরত 

সাংক্রান্ত 

 ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫৪ বনজ সম্পে এবাং বনভূরম রবষয় 

সমূদহর উপর রবরিন্ন সাংবাে পদত্র্ 

প্রকারশত সাংবাে/প্ররতদবেন সাংক্রান্ত 

রবষয়ারে। 

 ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫৫ রবরিন্ন বন রবিাদগর পুকুর ও জল 

মহাল ইজারা প্রোন সাংক্রান্ত। 

১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫৬ করাতকল সাংক্রান্ত োবতীয় কাে তক্রম ১০ (েশ) 

কাে তরেবস 

বন অরধেিদরর প্রস্তাব সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৫৮ েির/সাংস্থার রবরিন্ন মন্ত্রণালয় হদত 

চারহোর টপ্ররক্ষদত ক্লাইদমর্ টচঞ্জ 

রবষদয়র উপর তথ্য/মতামত প্রোন। 

 

০৫ রেদনর 

মদধ্য 

রনষ্পরি  

অনুদরাধপত্র্ সাো কাগদজ প্রদোজয নয় িধিত্রী কুমাি সিকাি 

উপসরচব (জলবায়ু পররবততন-৩)  

টফান: ৯৫৪৫৩৬৬  

anuvakatha@gmail.com 

 

সঞ্জয় কুমাি ভ ৌধমক  

যুগ্মসধিব  

টফান: ৯৫৪৯৫৫১  

sanjayk_bhowmik@yaho

o.com 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা 

প্রোদনর 

সদব তাচ্চ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ আদবেন 

ফরম প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫৯ টকৌশলগত পরররবরততত জীব 

(Genetically Modified Organism 

(GMO) এর গদবষণা, উন্নয়ন ও 

আন্ত:টেশীয় চলাচদলর টক্ষদত্র্ অনুমরত 

প্রোন। 

কমপদক্ষ 

৬০ রেন 

১.বাদয়াদসফটি গাইডলাইন্স 

অনুোয়ী তথ্য সম্বরলত 

আদবেনপত্র্। 

গাইডলাইন্সটি পররদবশ ও বন 

মন্ত্রণালদয়র website এ 

প্রেরশ তত।  

সাো কাগদজ প্রদোজয নয় ড. ভমাোঃ মনসুরুল আলম 

উপসধিব 

টফান: ৯৫৭৬৫৪৭   

monsurgaon@gmail.com  

ভকয়া খান 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৪৬২৫১   

keya2110@yahoo.com  

৬০ টকৌশলগত পরররবরততত জীব 

(Genetically Modified 

Organism (GMO) এর গদবষণা, 

উন্নয়ন ও আন্ত:টেশীয় চলাচদলর 

টক্ষদত্র্ অনুমরত প্রোন। 

কমপদক্ষ 

৬০ রেন 

১. বাদয়াদসফটি গাইডলাইন্স 

অনুোয়ী তথ্য সম্বরলত 

আদবেনপত্র্। 

গাইডলাইন্সটি পররদবশ ও বন 

মন্ত্রণালদয়র website এ 

প্রেরশ তত।  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ  

৬১ রবরিন্ন মন্ত্রণালদয়র আইন/ 

রবরধ/নীরত/গাইড-ল-ইন এর উপর 

পররদবশগত/অন্যান্য রবষদয় মতামত 

প্রোন। 

১৫ রেন (ক) অনুদরাধপত্র্ 

(খ) আইন/ রবরধ/ নীরত/ 

গাইডলাইদনর করপ। 

সাো কাগদজ প্রদোজয নয় ঐ  ঐ  
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা প্রোদনর সদব তাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ 

আদবেন 

ফরম 

প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর,ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬২ রজওরব, ববদেরশক সহায়তাপুি এবাং 

সাংস্থার রনজস্ব অর্ তায়দন বাস্তবারয়ত 

প্রকল্পসমূদহর অনুদমােন প্ররক্রয়াকরণ। 

ক) অিযন্তরীণ বাোই করমটির সিার 

রসদ্ধাদন্তর আদলাদক প্রাি পুনগ তঠিত 

রডরপরপ ১০ কাে তরেবদসর মদধ্য 

পররকল্পনা করমশদন টপ্ররণ। 

খ) অনুর্ধ্ত ৭০০.০০ লক্ষ র্াকা প্রাক্করলত 

ব্যয় সম্বরলত কাররগরর সহায়তা প্রকল্প 

৩০ কাে তরেবদসর মদধ্য অনুদমােন 

প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা। 

গ) ব্যয় ৭০০.০০ লক্ষ র্াকার টবশী হদল 

টিরপরপ প্রারির ১০ কাে তরেবদসর মদধ্য 

পররকল্পনা করমশদন টপ্ররণ। 

রডরপরপ/আররডরপরপ/টিরপ

রপ/আরটি রপরপ সাংরিি 

েির  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য জাধকয়া আফবিাজ 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫১৪১৩৩  

zakiahealth@yah

oo.com    

 

আহমে শামীম আল িাজী 

অধিধিক্ত সধিব 

টফান: ৯৫৪০২০০   

shamim5731@gmail

.com 

৬৩ উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ তোড়, বাদজর্ 

রবিাজন, বারষ তক কম তপররকল্পনা ও 

ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন 

প্রস্তাব সঠিক হদল ০৭ কাে তরেবদসর 

মদধ্য 

অর্ ত রবিাদগর রনধ তাররত 

ফরম-এ প্রস্তাব/ রলরখত 

পত্র্ বা ই-টমইল এর 

মাধ্যদম  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ  ঐ  

৬৪ উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ তোড়, বাদজর্ 

রবিাজন, বারষ তক কম তপররকল্পনা ও 

ক্রয় পররকল্পনা অনুদমােন 

প্রস্তাব সঠিক হদল ০৭ কাে তরেবদসর 

মদধ্য 

অর্ ত রবিাদগর রনধ তাররত 

ফরম-এ প্রস্তাব/ রলরখত 

পত্র্ বা ই-টমইল এর 

মাধ্যদম  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ  ঐ  

৬৫ রাজস্ব বাদজর্ টর্দক অর্ তায়নকৃত 

কম তসূরচসমূদহর অনুদমােন 

প্ররক্রয়াকরণ 

৩০ কাে তরেবদসর মদধ্য কম তসূরচ প্রস্তাব 

অর্ ত রবিাদগ টপ্ররণ। 

অর্ ত রবিাদগর রনধ তাররত 

ফরম-এ প্রস্তাব/ রলরখত 

পত্র্ বা ই-টমইল এর 

মাধ্যদম  

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ  ঐ  
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবা প্রোদনর সদব তাচ্চ সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্/ 

আদবেন 

ফরম 

প্রারিস্থান 

টসবার মূল্য 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও 

ই-টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার    

(পেরব, টফান নম্বর, 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬৬ প্রশাসরনক আদেশ জারর প্রস্তাব সঠিক হদল ০৭ কাে ত রেবদসর 

মদধ্য 

পররকল্পনা করমশন/ অর্ ত 

রবিাদগর রনধ তাররত ফরম-এ 

প্রস্তাব 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য জাধকয়া আফবিাজ 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫১৪১৩৩  

zakiahealth@yah

oo.com    

 

আহমে শামীম আল িাজী 

অধিধিক্ত সধিব 

টফান: ৯৫৪০২০০   

shamim5731@gmail

.com 

৬৭ প্রকদল্পর আওতায় পে সৃজন ও পদের 

বহাল মঞ্জুরী 

অর্ ত রবিাদগর সম্মরত পাওয়া সাদপদক্ষ 

০৭ কাে ত রেবদসর মদধ্য 

অর্ ত রবিাদগর রনধ তাররত 

ফরম-এ প্রস্তাব/ রলরখত 

পত্র্ বা ই-টমইল এর 

মাধ্যদম  

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ  ঐ  

৬৮ প্রকদল্পর জনবল ও পরামশ তক রনদয়াগ ৬০ কাে তরেবদসর মদধ্য প্রকারশত রবজ্ঞাপদনর 

শততানুোয়ী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র্সহ সাো কাগদজ 

আদবেন। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ  ঐ  

৬৯ প্রকদল্পর আওতায় গাড়ী ক্রদয়র 

অনুদমােন 

অর্ ত রবিাদগর সম্মরত পাওয়া সাদপদক্ষ 

০৭ কাে ত রেবদসর মদধ্য 

অর্ ত রবিাদগর রনধ তাররত 

ফরম-এ প্রস্তাব 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ   ঐ  

৭০ বারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ ও সাংদশারধত  

বারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ প্রণয়ন। 

চারহত সমদয়র মদধ্য পররকল্পনা করমশদনর 

রনধ তাররত ফরম 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ   ঐ  

৭১  রবরিন্ন আন্তজতারতক সাংস্থা কর্ততক 

আদয়ারজত সিা/টসরমনার/কম তশালা/ 

সদম্মলন/প্ররশক্ষণ ইতযারেদত 

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থেিরসমূদহর 

কম তকততাদের মদনানয়ন। 

১০ রেন ১. আদয়াজক সাংস্থার 

আমন্ত্রণ পত্র্। 

২. সাংরিি কম তকততার 

রবগত এক বেদর রবদেশ 

ভ্রমণ রববরণী। 

৩. সাংরিি কম তকততার  

শাংখলা সাংক্রান্ত তথ্য। 

প্রদয়াজন টনই  রবনামূদল্য  ঈরশতা ররন 

উপসরচব  

টফান: ৯৫৪৯০৭২ 

isrony@gmail.c

om 

ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

 

 

mailto:zakiahealth@yahoo.com
mailto:zakiahealth@yahoo.com
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২.৩) অিযন্তরীণ টসবা 

       

ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবার প্রোদনর সদব তাচচ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রাধিস্থান  

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-

টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর ও ই-টমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ মন্ত্রণালদয়র কম তকততা/ 

কম তচারীদের বাসা বরাে 

সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

বাসা বরাে করমটির 

অনুদমােন সাদপদক্ষ 

(সম্ভাব্য-১ মাস) 

১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্। 

২. সরকারী আবাসন 

পররেিদরর ফরম পূরণ। 

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য নাজনীন ভহাবসন  

উপসধিব  

টফান: ৯৫৫১৫১২ 

admin3@moef.gov.b

d 

ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

২ স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রদবশপত্র্ 

এবাং কম তকততাদের স্টীকার 

প্রণয়দনর সুপাররশ। 

০৩ (রতন) রেন ১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্। 

২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

রনধ তাররত ফরম পূরণ। 

প্রারিস্থান: 

 

প্রশাসন-৩ শাখা, 

পররদবশ ও বন 

মন্ত্রণালয়। 

রবনামূদল্য নাজনীন ভহাবসন  

উপসধিব  

টফান: ৯৫৫১৫১২ 

admin3@moef.gov.b

d 

ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

৩ রপরপআর-২০০৮ অনুোয়ী 

রবরিন্ন ক্রয় প্ররক্রয়ায় 

টস্টশনারী/অরফস সামগ্রী ক্রয় 

ও সরবরাহ। 

জরুরী রিরিদত: 

১ রেন 

সাধারণ: ৭-৪৫ রেন 

চারহোপত্র্ (রনধ তাররত 

ফরদমদর্) 

প্রশাসন-৩ শাখা  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৪ আরর্ তক রবরধ অনুসরণপূব তক 

রবরিন্ন ক্রয় প্ররক্রয়ায় ক্রয়কৃত 

টস্টশনারী/অরফস 

সামগ্রী/অন্যান্য দ্রব্যারের রবল 

পররদশাধ। 

কাে তাদেশ/েরপত্র্ 

উদেরখত সময়  

রবল, চালান কাে তাদেশ - - ঐ ঐ 

৫ বইপত্র্, সামরয়কী, পরত্র্কা 

ক্রয় সরবরাহ 

১-৩০ রেন চারহোপত্র্ সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৬ এ মন্ত্রণালদয়র জন্য গারড় 

ক্রয়, প্রশাসরনক গাড়ী ও 

সাব তক্ষরণক গাড়ীদত জ্বালানী 

প্রোন এবাং গাড়ী টমরামত ও 

সাংরক্ষণ 

 জ্বালানী সরবরাহ: 

তাৎক্ষরণক 

গাড়ী ক্রয়/টমরামত: 

কাে তাদেশ/েরপদত্র্ 

উদেরখত সময়সীমা 

অনুোয়ী 

রনধ তাররত েদক চারহোপত্র্ সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবার প্রোদনর সদব তাচচ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রাধিস্থান  

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-

টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর ও ই-টমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৭ আসবাবপত্র্ সরবরাহ ও 

টমরামত 

১-৪৫ রেন চারহোপত্র্ সাো কাগদজ  রবনামূদল্য নাজনীন ভহাবসন  

উপসধিব  

টফান: ৯৫৫১৫১২ 

admin3@moef.gov.b

d 

 ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

৮ করম্পউর্ার, ফদর্াকরপয়ার 

টমরশন, ফযাক্স টমরশন সাংগ্রহ 

ও টমরামত 

ক্রয়: ১-৪৫ রেন  

টমরামত: ১-৩ রেন 

চারহোপত্র্ সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

৯ মন্ত্রণালদয়র কম তকততাদের 

ব্যবহৃত োিররক ও সরকারর 

আবারসক টর্রলদফান রবল 

পররদশাধ 

মাস রিরিক চলমান টর্রলদফান রবল - - ঐ ঐ 

১০ মন্ত্রণালদয়র কম তকততা/ 

কম তচারীগদণর োিররক স্থান 

বন্টন 

১-৩ রেন - - - ঐ ঐ 

১১ প্রাপ্যতা অনুোয়ী এ 

মন্ত্রণালদয়র কম তচারীদের  

জুতা, োতা, শীতকালীন 

টপাষাক, গ্রীষ্মকালীন টপাষাক 

ক্রয় ও সরবরাহ 

৭-২১ রেন চারহোপত্র্ - - ঐ ঐ 

১২ সরকারর রবরধ অনুোয়ী এ 

মন্ত্রণালদয় কম তরত 

কম তকততাদের বাসায় আসা-

োওয়া ও সিায় টোগোদনর 

জন্য গারড়র ব্যবস্থা করা। 

তাৎক্ষরণক অরফস আদেশ, চারহোপত্র্ - - ঐ ঐ 

১৩ এ মন্ত্রণালদয় কম তরত 

কম তকততাদের ব্যরিগত 

ব্যবহাদরর জন্য রবরধ 

টমাতাদবক গারড়র সাংস্থান 

তাৎক্ষরনক চারহোপত্র্ - - ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবার প্রোদনর সদব তাচচ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রাধিস্থান  

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-

টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর ও ই-টমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪ পররদবশ, বন ও জলবায়ু 

পররবততন মন্ত্রণালদয়র 

টমার্রোন, করম্পউর্ার ও 

অরফদস ব্যবহৃত অন্যান্য 

েন্ত্রপারত অদকদজা 

ট াষণাকরণ ও রনষ্পরিকরণ 

২১-৪৫ রেন চারহোপত্র্ - - নাজনীন ভহাবসন  

উপসধিব  

টফান: ৯৫৫১৫১২ 

admin3@moef.gov.b

d 

ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

১৫ োরন্ত রবদনােন ছুটি ০৭ (সাত) কাে তরেবস ১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্। 

২. পূব তবতী োরন্ত রবদনােন 

ছুটি টিাদগর করপ। 

৩.ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র্। 

 

রহসাবরক্ষণ কম তকততার 

কাে তালয়, পররদবশ ও 

বন মন্ত্রণালয়। 

রবনামূদল্য ঈরশতা ররন 

উপসরচব  

টফান: ৯৫৪৯০৭২ 

isrony@gmail.com 

ড. ভমাোঃ আশফাকুল 

ইসলাম বাবুল 

যুগ্মসধিব 

টফান: ৯৫৫৬১১৮৩  

asfq2017@gmail.com 

১৬ মার্তত্বকালীন ছুটি ১৫ (পদনদরা) রেন ১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্ 

২.টমরডদকল সাটি তরফদকর্  

রহসাবরক্ষণ কম তকততার 

কাে তালয়, পররদবশ ও 

বন মন্ত্রণালয়। 

রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৭ অরজতত ছুটি ও অন্যান্য ছুটি ০৭ (সাত) রেন ১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্ 

২. অরজতত ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রতযয়নপত্র্। 

রহসাবরক্ষণ কম তকততার 

কাে তালয় 

রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৮ রপআরএল সাংক্রান্ত রবষয়ারে ১৫ (পদনদরা) রেন ১. ের্াের্ কর্ততপদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন। 

২. এস.এস.রস/ ন্যযনতম 

সনদের সতযারয়ত করপ। 

সাো কাগদজ রবনামূদল্য ঐ ঐ 

১৯  টপনশন মঞ্জুর ০২ (দুই) মাস ১. টপনশন টপপার-রনধ তাররত 

ফরম। 

২. টশষ টবতদনর প্রতযয়নপত্র্। 

৩. রপআরএল আদেশ। 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও টিপসরহ। 

৫. চাকুরর রববরণী। 

৬. চাকুরর বরহর মূল করপ। 

সাো কাগদজ/ 

রহসাবরক্ষণ কম তকততার 

কাে তালয়, পররদবশ ও 

বন মন্ত্রণালয়। 

রবনামূদল্য ঐ ঐ 
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ক্ররমক 

নাং 

টসবার নাম টসবার প্রোদনর সদব তাচচ 

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্/ 

আদবেন ফরম 

প্রাধিস্থান  

টসবার মূল্য এবাং 

পররদশাধ পদ্ধরত 

োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা 

(পেরব, টফান নম্বর ও ই-

টমইল) 

উর্ধ্ততন কম তকততার (পেরব, 

টফান নম্বর ও ই-টমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৭. না-োবীপত্র্। 

২০ সাধারণ িরবষ্য তহরবল হদত 

অরগ্রম মঞ্জুরী এবাং চূড়ান্ত 

উদিালন সাংক্রান্ত রবষয়ারে। 

০৩ (রতন) রেন ১. প্রার্ীর আদবেনপত্র্। 

২. সাধারণ িরবষ্য তহরবল 

হদত অরগ্রম গ্রহদণর জন্য 

আদবেন ফরম পূরণ। 

প্রারিস্থান: 

রহসাবরক্ষণ কম তকততার 

কাে তালয়, পররদবশ ও বন 

মন্ত্রণালয়। 

সাো কাগদজ  রবনামূদল্য ঐ ঐ 

 

 

২.৪) আওতাধীন অরধেির/ েির/ সাংস্থা কর্ততক প্রেি টসবা 

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

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

৩. বাাংলাদেশ বনরশল্প উন্নয়ন কদপ তাদরশন, http://www.bfidc.info 

৪. বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম, http://www.bnh.gov.bd 

৫. বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউর্, http://www.bfri.gov.bd 

৬. বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট, http://www.bcct.gov.bd 

৭. বাাংলাদেশ রাবার টবাড ত, http://www.rubberboard.gov.bd/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doe.gov.bd/
http://www.bforest.gov.bd/
http://www.bfidc.info/
http://www.bnh.gov.bd/
http://www.bfri.gov.bd/
http://www.bcct.gov.bd/
http://www.rubberboard.gov.bd/
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৩) অরিদোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS) 

 

টসবা প্রারিদত অসন্তুি হদল োরয়ত্বপ্রাি কম তকততাদের সদে টোগাদোগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল রনদনাি পদ্ধরতদত টোগাদোগ কদর আপনার সমস্যা অবরহত করুন। 

   

ক্র. 

নাং 

কখন টোগাদোগ করদবন কাি সবে ভ াগাব াগ 

কিববন 

টোগাদোদগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 

১ োরয়ত্বপ্রাি কম তকততা সমাধান রেদত 

ব্যর্ ত হদল  

অধ ব াগ ধনষ্পধি কম মকিমা 

(অধনক) 

GRSটফাকাল পদয়ন্ট কম তকততা  

নাম ও পেরব: পররমল রসাংহ, যুগ্মসরচব 

টফান: ৯৫৭৭২২৪ 
ইদমইল: parimal95@gmail.com 

ওদয়ব টপার্ তাল: প্ররতষ্ঠাদনর ওদয়ব টপার্ তাদলর GRSরলঙ্ক 

৩০ কা মধেবস 

২ অধ ব াগ ধনষ্পধি কম তকততা রনরে তি 

সমদয় সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল  

আধপল কম মকিমা ভমাোঃ মধনরুজ্জামান 

অধিধিক্ত সধিব  

টফান: ৯৫৬১১৮০ 

moniruzzaman5762@gmail.com 

২০ কা মধেবস 

৩ আধপল কম তকততা রনরে তি সমদয় 

সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল  

মধিপধিষে ধব াবগি 

অধ ব াগ ব্যবস্থাপনা ভসল 

মধিপধিষে ধব াগ 

ওবয়ব : www.grs.gov.bd 

৬০ কা মধেবস 

 

৪) আপনার কাদে আমাদের প্রতযাশা  

 

ক্ররমক 

নাং  

প্ররতশ্রুত/কারিত টসবা প্রারির লদক্ষয করণীয় 

১) রনধ তাররত ফরদম সম্পূণ তিাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন 

২) সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় রফস পররদশাধ করা 

৩) সাক্ষাদতর জন্য রনধ তাররত সমদয়র পূদব তই উপরস্থত র্াকা 

 


