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: সিটিজেনি চািটার : 

 

ক্র: 

নং 
সেবার নাম 

সেবা 

প্রদানন 

েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবদন 

ফরম 

প্রাপ্তিস্থান 

সেবামূল্য ও 

পপ্তরন াধ পদ্ধপ্তি 

(যপ্তদ থানক) 

 াখার নামেহ দাপ্তয়ত্বপ্রাি 

কম বকিবার পদপ্তব, রুম নম্বর, 

সজল্া/ উপনজল্ার সকাড, 

অপ্তফপ্তেয়াল্ সেপ্তল্নফান ও ই-

সমইল্  

উর্ধ্ বিন কম বকিবার পদপ্তব, রুম 

নম্বর, সজল্া/ উপনজল্ার 

সকাডেহ অপ্তফপ্তেয়াল্ 

সেপ্তল্নফান ও ই-সমইল্  

01 02 03 04 05 06 07 08 

01 

 

 

 

 

 

োমাজজক 

বনায়ননর 

মাধযনম েজৃজি 

বাগাননর গাছ 

আবিবকাল্ 

স নে প্তবক্রনয়র 

অনুমপ্তি প্রদান 

০৭ (োি) 

কায বপ্তদবে 

দরদািা 

কিৃবক উদ্ধৃি 

দর গ্রহনের 

প্তবেনয় দরপত্র 

মূল্যায়ন 

কপ্তমটের 

েুপাপ্তর  

প্রনযাজয নয় 
প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ  

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 

E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 
 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 

E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 
E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  
E-mail: dfomymn@gmail.com 

02 

 

 

প্তবজক্রি 

বনজদ্রনবযর 

চল্াচল্ পা  

প্রদান করা 

০3 (প্তিন) 

কায বপ্তদবে 

োদা কাগনজ 

আনবদন 

(ল্নের মূল্য 

পপ্তরন ানধর 

রপ্ত দেহ 

েংপ্তিষ্ট 

সরঞ্জ/ 

এেএফএন

টেপ্তে-র 

দিনর 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার 

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 

mailto:cfccdhaka@gmail.com
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mailto:dfomymn@gmail.com
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প্তনকে 

ল্নের 

েমুদয় 

েরকারী 

পাওনা 

পপ্তরন াধপূ

ব বক রপ্ত দ 

েংগ্রহ 

করনি হনব 

03 

 

 

 

 

 

 

োমাজজক 

বনায়নন 

অং গ্রহে কারী 

উপকারনভাগী, 

ভূপ্তম মাপ্তল্ক ও 

চুজি অনুযায়ী 

অনযানযনদর 

মানে ল্ভযাং  

প্তবিরে করা 

30 (জত্র ) 

কায বপ্তদবে 

োদা কাগনজ 

আনবদন 

(ছপ্তব, 

চুজিনামার 

কপ্তপ ও 

জািীয় 

পপ্তরচয়পত্র/ 

নাগপ্তরকত্ব 

েননদর 

কপ্তপেহ) 

সরঞ্জ/এেএ

ফএনটেপ্তে/ 

প্তবে/এেএফ

প্তপপ্তে-র 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার 

দির। 

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 

04 

 

 

োমাজজক 

বনায়ন েংক্রান্ত 

সয সকান 

অপ্তভনযাগ 

প্তনষ্পপ্তি  

30 (জত্র ) 

কায বপ্তদবে 

োদা কাগনজ 

প্তবস্তাপ্তরি 

উনেখ পূব বক 

আনবদন 

প্রনযাজয নয় 
প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 

05 

 

 

বযজি 

মাপ্তল্কানাধীন 

ভূপ্তমর গাছ 

আহরনের 

অনুমপ্তি প্রদান 

করা 

30 (জত্র ) 

কায বপ্তদবে 

প্তনধ বাপ্তরি 

ফরম, ভূপ্তমর  

মাপ্তল্কানার 

দপ্তল্ল্, ভূপ্তমর 

নক ার সেপ্তেং 

কপ্তপ, খাজনা 

প্রদাননর 

হাল্নাগাদ 

রপ্ত দ (DCR), 

আনবদনকারী

র 4 কপ্তপ 

েিযাপ্তয়ি ছপ্তব, 

ভূপ্তমর 

েংপ্তিষ্ট 

সরঞ্জ/এেএ

ফএনটেপ্তে’র 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার 

দির/ 

প্তবভাগীয় 

বন 

কম বকিবার 

দির  

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 
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মাপ্তল্কানা 

প্তবেনয় 

জটেল্িা 

প্তনষ্পপ্তি 

সডপুটে 

কপ্তম নার 

করনবন 

06 

 

 

 

সয সকান 

েরকারী েংস্থার 

ভূপ্তমর গাছ 

আহরনের 

অনুমপ্তি প্রদান 

করা 

30 (জত্র ) 

কায বপ্তদবে 

প্তনধ বাপ্তরি 

ফরনম 

েংপ্তিষ্ট 

সরঞ্জ/ 

এেএফএন

টেপ্তে’র 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার 

দির/ 

প্তবভাগীয় 

বন 

কম বকিবার 

দির  

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ 

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 

E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 

 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 
E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 

E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  
E-mail: dfomymn@gmail.com 

 

07 

 

গানছর মূল্য প্তনধ বারে 

(অপ্তধগ্রহেকৃি ভূপ্তমর) 

15(পননর) 

কায বপ্তদবে 

প্তনধ বাপ্তরি ফরনম 

সজল্া ভূপ্তম 

অপ্তধগ্রহে 

কম বকিবার 

অনুনরাধপত্র 

প্রনযাজয নয় 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েনরজপ্তমনন 

পপ্তরদ বননর জনয 

প্রনয়াজনীয় 

ল্জজটষ্টক েহায়িা 

প্তদনি হনব)। 

ঐ ঐ 

08 

 

 

প্রনযাজয নয় 

জব্দকৃি/ েনে পো 

ইিযাপ্তদ বনজদ্রবয 

প্তবক্রয় 

30 (জত্র ) 

কায বপ্তদবে 

দরদািা কিৃবক 

উদ্ধৃি দর গ্রহনের 

প্তবেনয় দরপত্র 

মূল্যায়ন কপ্তমটের 

েুপাপ্তর  

প্রনযাজয নয় 
প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 

09 

 

 

োমাজজক বনায়ন 

/বনায়ন েংক্রান্ত সয 

সকান পরাম ব প্রদান 

০3 (প্তিন) 

কায বপ্তদবে 
প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 

েংপ্তিষ্ট সরঞ্জ/SFNTC/প্তবে/SFPC’র 

ভারপ্রাি কম বকিবা /প্তবভাগীয় বন 

কম বকিবা। 

ঐ 

mailto:dfodhaka@yahoo.com
mailto:cfccdhaka@gmail.com
mailto:dfo.forest.tng@gmail.com
mailto:dfosylhet@yahoo.com
mailto:dfomymn@gmail.com
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10 

 

 

 

 

বযজি মাপ্তল্কানাধীন 

ভূপ্তমর /প্তডনপার গাছ 

পপ্তরবহননর জনয 

চল্াচল্ পা  প্রদান 

করা 

০3 (প্তিন) 

কায বপ্তদবে 

োদা কাগনজ 

আনবদন 
প্রনযাজয নয় 

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
েংপ্তিষ্ট প্তবভাগীয় বন কম বকিবা। ঐ 

11 

 

 

 

সরঞ্জ/ SFNTC/ SFPC’র 

চারা েরকারী মূনল্য 

প্তবক্রয় করা 

িৎক্ষনাৎ 

(শুধুমাত্র 

েরকারী 

কায বপ্তদবে েমূনহ 

অপ্তফে 

চল্াকাল্ীন 

েমনয়) 

প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 
প্রনযাজয েরকারী 

প্তনধ বাপ্তরি মূনল্য 

েংপ্তিষ্ট সরঞ্জ/ SFNTC/SFPC’র  

ভারপ্রাি কম বকিবা 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ  

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 

E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 
E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 
E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  
E-mail: dfomymn@gmail.com 

 

 

 

12 

 

 

গানছর মূল্য প্তনধ বারে 

(সয সকান েরকারী 

প্রপ্তিষ্ঠাননর) 

15(পননর) কায বপ্তদবে 

গাছ কিবননর 

অনুমপ্তিপত্রেহ োদা 

কানগজ অনুনরাধপত্র 

প্রনযাজয নয় 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েনরজপ্তমনন 

পপ্তরদ বননর জনয 

প্রনয়াজনীয় 

ল্জজটষ্টক েহায়িা 

প্তদনি হনব 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ 

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 
E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 
 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 

E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 

E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

mailto:dfodhaka@yahoo.com
mailto:dfo.forest.tng@gmail.com
mailto:dfosylhet@yahoo.com
mailto:dfomymn@gmail.com
mailto:dfodhaka@yahoo.com
mailto:cfccdhaka@gmail.com
mailto:dfo.forest.tng@gmail.com
mailto:dfosylhet@yahoo.com
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প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  
E-mail: dfomymn@gmail.com 

13 

 

 

 

োমাজজক বনায়ননর 

চুজিনামা উপকার-

সভাগী ওঅনযানয 

পক্ষ গনের মানে 

হস্তান্তর 

চুজিনামা েম্পাদননর 

পরবিী ১৫ কায বপ্তদবে 
প্রনযাজয নয় প্রনযাজয নয় 

প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 

েংপ্তিষ্ট সরঞ্জ/SFNTC/প্তবে /SFPC’র ভারপ্রাি 

কম বকিবা /প্তবভাগীয় বন কম বকিবা। 
ঐ 

14 

 

 

বনজদ্রবয মজদু 

রাপ্তখবার জনয প্তডনপা 

প্তনবপ্তিকরে 

45(পয়ঁিাপ্তে ) 

কায বপ্তদবে 

প্তনবিন প্তফ জমা প্তদনয় 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবার 

দিনর োদা কাগনজ 

আনবদন করনি হনব 

েংপ্তিষ্ট 

SFNTC’র 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার প্তনকে 

প্তনবিন প্তফ জমা 

প্তদনয় রপ্ত দেহ 

আনবদন করনি 

হনব। 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েনরজপ্তমনন 

পপ্তরদ বননর জনয 

প্রনয়াজনীয় 

ল্জজটষ্টক েহায়িা 

প্তদনি হনব 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ  

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 

E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

ঐ 
 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 
E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 

E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  

E-mail: dfomymn@gmail.com 

15 

 

 

 

প্তভপ্তনয়ার ফযাক্টপ্তর, 

ফাপ্তে বচার মােব বা 

টেম্বার প্রনেপ্তেং 

ইউপ্তনে েংক্রান্ত 

45(পয়ঁিাপ্তে ) 

কায বপ্তদবে 

েরকারী প্তনধ বপ্তরি প্তফ 

জমাপূব বক প্তনধ বাপ্তরি 

ফরনম আনবদন করনি 

হনব 

েংপ্তিষ্ট SFNTC’র 

ভারপ্রাি 

কম বকিবার প্তনকে 

প্তনবিন প্তফ জমা 

প্তদনয় রপ্ত দেহ 

আনবদন করনি 

হনব। 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েরকারী প্তনধ বাপ্তরি 

ল্াইনেন্স প্তফ জমা 

প্তদনি হনব)। 

ঐ ঐ 

16 

 

করািকনল্র 

ল্াইনেন্স প্রদান 

সজল্া কপ্তমটে কিৃবক 

েুপাপ্তর  পরবিী ১৫ 

(পননর) কায বপ্তদবে 

েরকারী প্তনধ বাপ্তরি প্তফ 

জমাদান পূব বক প্তনধ বাপ্তরি 

ফরনম প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্রেহ আনবদন 

করনি হনব 

েংপ্তিষ্ট সরঞ্জ/ 

SFNTC’র / েংপ্তিষ্ট 

প্তবভাগীয় বন 

কম বকিবার দির 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েরকারী প্তনধ বাপ্তরি 

ল্াইনেন্স প্তফ জমা 

প্তদনি হনব)। 

ঐ ঐ 

 

mailto:dfomymn@gmail.com
mailto:dfodhaka@yahoo.com
mailto:dfo.forest.tng@gmail.com
mailto:dfosylhet@yahoo.com
mailto:dfomymn@gmail.com
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17 

 

করািকনল্র ল্াইনেন্স 

নবায়ন 

আনবদননর ১৫ 

(পননর) কায বপ্তদবে 

েরকারী প্তনধ বাপ্তরি প্তফ 

জমাদান পূব বক 

প্তনধ বাপ্তরি ফরনম 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্রেহ 

আনবদন করনি হনব 

েংপ্তিষ্ট সরঞ্জ/ SFNTC’র 

/ েংপ্তিষ্ট প্তবভাগীয় বন 

কম বকিবার দির 

প্তবনামূনল্য (িনব 

েরকারী প্তনধ বাপ্তরি 

ল্াইনেন্স প্তফ 

জমা প্তদনি হনব)। 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ঢাকা বন প্তবভাগ  

Tel:  ৮৮৩৩৭০০ 
E-mail: dfodhaka@yahoo.com 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 
 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

োংগাইল্ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯২১৫৩৫২৪ 
E-mail:dfo.forest.tng@gmail.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

প্তেনল্ে বন প্তবভাগ 

Tel: ০৮২১-৭১৬৩৫৮ 

E-mail: dfosylhet@yahoo.com 

প্তবভাগীয় বন কম বকিবা 

ময়মনপ্তেংহ বন প্তবভাগ 

Tel: ০৯১৪৬৩৮০  
E-mail: dfomymn@gmail.com 

18 

 

 

 

চা বাগাননর ভূপ্তম হনি 

বনজদ্রবয আহরে, 

অপোরে বা পপ্তরবহন 

আনবদননর 

45(পয়ঁিাপ্তে ) 

কায বপ্তদবে 

প্তনধ বাপ্তরি ফরম, 

বায়ল্ানদ  চা সবাডব 

কিৃবক অনুমপ্তিপত্র,  

ভূপ্তমর  মাপ্তল্কানার 

দপ্তল্ল্, ভূপ্তমর নক ার 

সেপ্তেং কপ্তপ 

ঐ 
প্রনযাজয নয় 

(প্তবনামূনল্য) 
ঐ ঐ 

19 

বন রক্ষানথ ব আহি-

প্তনহি বযজিনক 

ক্ষপ্তিপূরে প্রদান 

৩ মাে বন রক্ষানথ ব 

ক্ষপ্তিগ্রস্থনদর 

ক্ষপ্তিপুরে নীপ্তিমাল্া 

২০১১ এ বপ্তে বি ফরম 

অনুযায়ী সেবা 

প্রিযা ী বযজি/ 

উিরাধীকারীর 

আনবদন উধ বিন 

কিৃবপক্ষ কিৃবক 

যাচাই-বাছাই কনর 

বন রক্ষানথ ব 

ক্ষপ্তিগ্রস্থনদর 

ক্ষপ্তিপূরে নীপ্তিমাল্া 

২০১১ অনুযায়ী 

অনুনমাদন ও বরাদ্দ 

বন রক্ষানথ ব 

ক্ষপ্তিগ্রস্থনদর 

ক্ষপ্তিপুরে নীপ্তিমাল্া 

২০১১ এ বপ্তে বি ফরম 

অনুযায়ী সেবা 

প্রিযা ী বযজি/ 

উিরাধীকারীর 

আনবদন উধ বিন 

কিৃবপক্ষ কিৃবক 

যাচাই-বাছাই কনর 

বন রক্ষানথ ব 

ক্ষপ্তিগ্রস্থনদর 

ক্ষপ্তিপূরে নীপ্তিমাল্া 

২০১১ অনুযায়ী 

অনুনমাদন ও বরাদ্দ 

প্তবনা মূল্য ঐ বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 

 

mailto:dfodhaka@yahoo.com
mailto:cfccdhaka@gmail.com
mailto:dfo.forest.tng@gmail.com
mailto:dfosylhet@yahoo.com
mailto:dfomymn@gmail.com
mailto:cfccdhaka@gmail.com
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প্রাপ্তি োনপনক্ষ 

মঞ্জরুী প্রদান 

প্রাপ্তি োনপনক্ষ 

মঞ্জরুী প্রদান 

20 

বনাঞ্চনল্ গনবেোর 

কানজ অনুমপ্তি 

প্রদান 

উধ বিন কিৃবপনক্ষর 

অনুমপ্তি প্রাপ্তির 

পর ১-৩প্তদন 

সেবা প্রিযা ীর 

অনুনরাধ ও উধ বিন 

কিৃবপনক্ষর অনুমপ্তি 

সেবা প্রিযা ীর 

অনুনরাধ ও উধ বিন 

কিৃবপনক্ষর অনুমপ্তি 

প্তবনা মূল্য
  

ঐ 

 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 

 

21 

েংরপ্তক্ষি বনাঞ্চনল্ 

ডকুনমন্টারী প্তফল্ম 

তিরীর অনুমপ্তি প্রদান 

করা 

30 কায বপ্তদবে  
- 

 
- ঐ 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় বন অঞ্চল্,  

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 

 

22 

েংরপ্তক্ষি বনাঞ্চনল্ 

ইনকােুপ্তরজনমর জনয 

পয বেকনদর অনুমপ্তি 

প্রদান করা 

3 কায বপ্তদবে  
- 

 
- ঐ 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় বন অঞ্চল্,  

   সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 

E-mail: (cfccdhaka@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

       আর. এে. এম. মুপ্তনরুল্ ইেল্াম 

বন েংরক্ষক 

সকন্দ্রীয় অঞ্চল্ 

বন ভবন, মহাখাল্ী, ঢাকা। 

সফান : ৮৮৩৪০৯৯ 
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