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  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  
ববভাগীয় বন কর্মকতম ার কার্মালয় 

অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ ববভাগ 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 

 
 

বসটিদজন চার্ম ার 
 

১. ভিশন ও ভিশন 
 

ভিশন: ২০২১ সদনর র্দযে টর্কসই বন বেবস্থাপনা বনবিতকরণ। 
 

বর্শন: আযবুনক প্রর্ুবক্ত, সজৃনশীলতা ও জনগদণর অাংশগ্রহদণ টর্কসই বন বেবস্থাপনার র্াযেদর্ বন সাংরক্ষণ ও বদনর আচ্ছােন (Forest Cover) বৃবি, প্রবতদবশগত 
টসবার (Ecosystem Services) র্াদনান্নয়ন ও োবরদ্র ববদর্াচন। 
 
২. টসবা প্রোন প্রবতশ্রুতি 
২.১ নাগবরক টসবা 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ 

েিয় 
প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আনবদন 
ফরি প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি  

(যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার সকাড, 
অতফত য়াল্ সেতল্নফান ও ই-

সিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার পদবী, 
রুি নম্বর, সজল্া/উপনজল্ার 

সকাডেহ অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

1। বন রক্ষানথব আহি-
তনহি বযতিনক 
ক্ষতিপূরণ প্রদান 

কিতব পনক্ষর অনুনিাদন ও 
বরাদ্দ প্রাতি োনপনক্ষ 
03 (তিন) িাে 

বন রক্ষানথব ক্ষতিগ্রস্থনদর ক্ষতিপূরণ 
নীতিিাল্া 2011 এ বতধবি ফিব 
অনুযায়ী আনবদন অনুনিাদন ও বরাদ্দ 
প্রাতি োনপনক্ষ িঞু্জরী প্রদান। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির তবনািূনল্য তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 

 

“স খ হাতেনার তননদব   
জল্বায় ুেতহষু্ণ বাংল্ানদ ” 
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2। বনাঞ্চনল্ গনবষণার 
জনয অনুিতি প্রদান 

০৭ (সাত) কার্ম 
বেবস। 
প্রযান বন সাংরক্ষক, 
বন অবযেপ্তর, বন 
ভবন, 
আগারগাাঁ ও, ঢাকার 
অনুম াদমনর সক্ষনত্র ১৫ 
(পমনর) কার্য দদবস। 

সাদা কাগমে গমবষণার দবষয়বস্তু, 
বনাঞ্চমের না , সংদিষ্ট লোকবমের 
তাদেকা ও সম্ভাবয স য় োদনময় 
দবভাগীয় বন ক যকতয া এবং দবমদশীমদর 
েনয প্রধান বন সংরক্ষক, বন 
অদধদপ্তর, বাংোমদশ, ঢাকার বরাবমর 
আমবদন করমত হমব। 

- তবনািূনল্য। তমব 
বনাঞ্চমে প্রমবমশর েনয 
প্রমর্ােয সক্ষনত্র দনধযাদরত 
দি প্রদান করমত হমব। 

তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি (যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার সকাড, 
অতফত য়াল্ সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার পদবী, 
রুি নম্বর, 

সজল্া/উপনজল্ার সকাডেহ 
অতফত য়াল্ সেতল্নফান ও  

ই-সিইল্ 
3। বমন ডকুম ন্টারী দিল্ম 

ততরীর অনু দত প্রদান 
১৫ (পমনর) কার্য দদবস। বমন ডকুম ন্টারী দিল্ম ততরীর 

দবষয়বস্তু, দিল্ম ততরীর কামে 
সংদিষ্ট লোকবমের না , ঠিকানা, 
সরঞ্জা াদদর তাদেকা, বমন অবস্থামনর  
ল য়াদ ও তাদরখসহ দবভাগীয় বন 
ক যকতয া এবং দবমদশীমদর েনয 
প্রধান বন সংরক্ষক, বন অদধদপ্তর, 
বাংোমদশ, ঢাকার  বরাবমর আমবদন 

- প্রমর্ােয সক্ষনত্র বমন 
প্রমবশ ও অবস্থান দি 
(প্রদত েন, সরঞ্জা াদদর 
েনয দনধযাদরত দি) 
দদমত হমব। 

তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 
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করমত হমব। 
 

4। বনে দ্রবয দবদির 
দরপত্র অনুম াদন 

দরপমত্রর েনয দবভাগীয় বন 
ক যকতয ার এখদতয়ার = ৩ 
কার্য দদবস, অনুম াদন 
স্বামপসক্ষ বন সংরক্ষনকর 
এখদতয়ার =৭(সাত) কার্য 
দদবস, প্রধান বন 
সংরক্ষমকর এখদতয়ার = 
১০ কার্য দদবস ও  
পদরমবশ ও বন  ন্ত্রণাল্নয়র 
এখদতয়ার = ২০ কার্য 
দদবমস। 

ক) েরপত্র আহবাননর ববজ্ঞবপ্ত 
(বহুল   
     প্রচাবরত দেবনক 
পবত্রকায় প্রকাশ    
     করদত হদব) 
(খ) েরপদত্রর তুলনার্লূক 
বববরণী  
     (বনযমাবরত ফরদর্) 
(গ) েরপত্র র্লূোয়ণ কবর্টির  
   সুপাবরশসহ ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার   
  প্রস্তাব। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির তবনািূনল্য। তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 

 

5। বযদি ােীকানাধীন 
লোত ভূদ র দি 
োইমসন্স সংিান্ত 

কার্যি  

০৩ (বতন) র্াস  
(ক /লবশী হমত পামর) 

সাংবিষ্ট টজলার টজলা 
প্রশাসদকর কার্মালয় এবাং 
সাংবিষ্ট উপদজলার উপদজলা 
বনবমাহী অবফসাদরর কার্মালদয় 
ফরর্ ‘ক’ পাওয়া র্ায়। 
তাছাড়া বি-ফরর্ ও চলাচল 
পাদশর জনে সাংবিষ্ট ববভাগীয় 
বন কর্মকতম ার কার্মালদয় 
আদবেন করদত হদব। 
 

েংতিষ্ট উপনজল্া 
তনববাহী কিবকিব ার 
কাযবাল্য়/ সজল্া 
প্র ােনকর   

কাযবাল্য়/দির 

তবনািূনল্য তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় সেবািূল্য এবং পতরন াধ  াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি উদ্ধব িন কিবকিব ার 
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কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রাতিস্থান 

পদ্ধতি (যতদ থানক) কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার 
সকাড, অতফত য়াল্ 

সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

পদবী, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্ার 

সকাডেহ অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ই-

সিইল্ 
6। করাত কমের োইমসন্স  

প্রদান ও নবায়ন । 
দবভাগীয় বন ক যকতয া আমবদন 
প্রাদপ্তর ৩০ দদমনর  মধয 
আমবদমনর সঠিকতা র্াচাই পূবযক 
তদন্ত প্রদতমবদন অনযানয ৬০ 
দদমনর  মধয দাদখমের েনয 
সংদিষ্ট িমরস্টার বা তদূর্ধ্য  
লকান ক যকতয ামক দনমদয শ প্রদান 
করমবন । তদন্ত প্রদতমবদন 
পাওয়ার পর দবভাগীয় বন 
ক যকতয া  তদন্ত প্রদতমবদন ও 
সংদিষ্ট কাগেপত্র পরীক্ষা-তনরীক্ষা 
পূবযক োইমসন্স প্রদামনর দবষময় 
সুপাদরশ প্রনয়মনর েনয সংদিষ্ট 
লেো কদ টির দনকট লপ্ররণ 
করমবন । 

“করাত কে ( োইমসন্স) দবদধ াো-২০১২ 
” অনুর্ায়ী দনধযাদরত আমবদন িম য   
আমবদনকারীর ৩(দত) কদপ পাশমপাটয  
সাইমের সতযাদয়ত ছদব,োতীয় পদরচয় 
পমত্রর সতযাদয়ত আমোকছাপ, দনধযাদরত 
লকামড োইমসন্স দি দহসামব ে াকৃত 
২,০০০/-(দুই হাোর) টাকা এবং উি 
২,০০০/- টাকার উপর ১৫% দহসামব 
ভযাট ৩০০/-(দতনশত) টাকা ে ার লেোরী 
চাোমনর  ূে কদপ, করাত কে স্থাপমনর 
েদ র  াদেকানা স্বত্ব দহসামব সংদিষ্ট 
সহকারী কদ শনার (ভূদ )এর প্রতযায়ণপত্রসহ 
 যাপ । আমবদন ি য সংদিষ্ট িমরস্ট লরঞ্জ 
অদিমস / দবভাগীয় বন ক যকতয ার কার্যােময় 
এবং ভূদ র  াদেকানা সম্পমকয  প্রদতমবদন 
সংদিষ্ট উপমেোর সহকারী কদ শনার 
(ভূদ )এর কার্যােময় পাওয়া র্ামব। 

েংতিষ্ট সরঞ্জ  
কিবকিব ার কাযবাল্য়/ 

তবভাগীয় বন 
কিবকিব ার 

কাযবাল্য়/দির 

“ টকাি নাং-
6/৪৫৩১/ 
০০০০/1854-ল্াইনেন্স 
তফ’সি (নতুন 
োইমসমন্সর েনয) 
োইমসন্স দি  ২,০০০/- 
(দুই হাোর) টাকা এবং 
উি ২,০০০/- টাকার 
উপর ১৫% দহসামব 
ভযাট ৩০০/- (দতনশত) 
টাকা  এবং নবায়মনর 
েনয  নবায়ন দি  
৫০০/-(পাাঁ চশত) টাকা ও 
উি ৫০০/- টাকার 
উপর ১৫% দহসামব 
ভযাট ৭৫/-(পাঁচাত্তর) 
টাকা লেোরী চাোন 
 ূমে ে া দদমত হমব । 

তবভাগীয় বন কিবকিব া 
অনেণীভুি বনাঞ্চল্ বনীকরণ 
তবভাগ, বনরূপা, রাঙ্গািাটি  
সফান নং-0351-62120 

 

7। েনগমণর েনয লখাো োবখলা র্দূল রাজস্ব জর্া 
টেয়ার সাদে সাদে প্রোন 

দাদখো (বাংোমদশ িরি নং- ১৬৭৭) োদা কাগনজ সরকার দনধযাদরত রােস্ব দাদখোর েনয সংদিষ্ট লরঞ্জ  
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বাাঁ শ কূমপর বাাঁ শ 
আহরমণর অনু দত 

প্রদান 

করা হয় এবাং চলাচল পাশ 
আদবেন প্রাবপ্তর ০২ (েইু) 
কম ার্ বেবদসর র্দযে প্রোন 
করা হয়। 

সংদিষ্ট লরঞ্জ কার্যােময়  এবং  চোচে 
পাশ (বাংোমদশ িরি নং- ১৬৭৪) 
দবভাগীয় বন ক যকতয ার কার্যােময়। 

আনবদন করনি 
হনব 

ে া প্রদান করমত 
হমব। 

কার্যােয় ও চোচে পামশর  
েনয দবভাগীয় বন ক যকতয ার 
কার্যােয়,অমেণীভুি বনাঞ্চে 
বনীকরণ    দবভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গা াটি। 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি (যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার 

সকাড, অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার 
পদবী, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্ার 

সকাডেহ অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ই-

সিইল্ 
8। উেু িুে, ল ন্দার 

ছাে, লবত ইতযাদদ 
আহরমণর অনু দত 

প্রদান। 

সাধারণ পাশ রােস্ব ে া লদয়ার 
সামে সামে প্রদান করা হয় এবং 
চোচে পাশ আমবদন প্রাদপ্তর ০ 
২(দুই) কার্য দদবমসর  মধয। 

সাধারণ পাশ  (বাংোমদশ িরি নং- 
১৭১৬) সংদিষ্ট লরঞ্জ কার্যােময়  এবং  
চোচে পাশ (বাংোমদশ িরি নং-
১৬৭৪) দবভাগীয় বন ক যকতয ার 
কার্যােময়। 

োদা কাগনজ 
আনবদন করনি হনব 

সরকার দনধযাদরত রােস্ব 
ে া প্রদান করমত হমব। 

সাযারণ পাদশর জনে 
সাংবিষ্ট টরদের টরে 
কর্মকতম ার কার্মালয় 
এবাং চলাচল পাশ 
প্রোদনর জনে 
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ    ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
সফান নং-০৩৫১-৬২১২০ 
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9। বনেপ্রাবণ দ্বারা 
আক্রান্ত র্ানদুের 
জানর্াদলর 
ক্ষবতপূরণ প্রোন। 

 

এতদেক্রান্ত র্লূোয়ন কবর্টির 
প্রবতদবেন প্রাবপ্তর ১০ কার্ম 
বেবদসর র্দযে পরীক্ষা-তনরীক্ষা 
করতঃ উিম তন কতৃম পসক্ষর 
বনকর্ সুপাবরশসহ টপ্ররণ 
করদত হদব। অনদুর্ােন ও 
বাদজর্ বরাদ্দ প্রাবপ্তর ৭ 
(সাত)কার্ম বেবদসর র্দযে 
ক্রসি টচদকর র্াযেদর্ 
ক্ষবতপূরদণর অেম প্রোন করা 
হদব। 

 

আমবদমনর ির  সংদিষ্ট উপমেো 
দনবযাহী অদিসার/লরঞ্জ ক যকতয ার অদিমস 
পাওয়া র্ামব। 

সংদিষ্ট উপমেো 
দনবযাহী অদিসার/ 
লরঞ্জ ক যকতয ার 

কাযবাল্য় 

তবনািূনল্য ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার 
কার্মালয়,অদেণীভুক্ত 
বনাঞ্চল বনীকরণ    
ববভাগ, বনরূপা, 
রাঙ্গার্াটি। সফান নং-
০৩৫১-৬২১২০ 

 

 
 
বব.দ্র.  নাগবরকগণদক সরাসবর প্রেত্ত টসবা। টবসরকাবর প্রবতষ্ঠানদক প্রেত্ত টসবা র্বে নাগবরকগণদক প্রেত্ত টসবার অনুরূপ হয় তদব টসটিও নাগবরক টসবা বহসাদব 
অন্তভুম ক্ত হদব।  
 
             সরকার বনযমাবরত বববভন্ন টগৌণ-বনজ দ্রদবের রাজস্বঃ 
 

(ক) ১।   র্লূী বাাঁশ  প্রবত হাজার ১৪০০/- র্াকা  ২। টর্াংড়া র্লূী বাাঁশ প্রবত হাজার ৬০০/- র্াকা  ৩। ওড়া বাাঁশ প্রবত হাজার ১৭০০/- র্াকা  ৪। বর্বতঙ্গা বাাঁশ প্রবত হাজার 
১৫০০/- র্াকা 
     ৫।    িল ুবাাঁশ প্রবত হাজার ১৫০০/- র্াকা  ৬। নবল বাাঁশ প্রবত হাজার ৪০০/- র্াকা  ৭। বাবড়ওয়ালা বাাঁশ প্রবত হাজার ৫০০০/- র্াকা  ৮। বাজালী বাাঁশ প্রবত হাজার 
৪০০/- র্াকা 
     ৯।    টছাটিয়া  বাাঁশ প্রবত হাজার ৪০০/- র্াকা  ১০। কাবলছবড় বাাঁশ প্রবত হাজার ৫০০/- র্াকা।  
 
(খ) ১।    উলফুুল (প্রবত ব্রুর্ ) = ০.৩৫/- র্াকা   ২। টর্ন্দার ছাল (প্রবত কুইন্টাল) = ১০০/- র্াকা  ৩। টবত (প্রবত যাবর্ান বর্র্ার) = ০.৫০/- র্াকা। 
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২.২ প্রাতিষ্ঠাতিক সেবা 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন 
ফরি প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি (যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার 

সকাড, অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার পদবী, 
রুি নম্বর, 

সজল্া/উপনজল্ার সকাডেহ 
অতফত য়াল্ সেতল্নফান ও 

ইনিইল্ 
1। কণমফুলী টপপার 

বর্লে(টকবপএর্)  
কাাঁচার্াল বহসাদব 
সাংরক্ষবত বদনর 
বনযমাবরতকম্পার্ম
টর্ন্ট হদত বাাঁশ 
সরবরাহ। 

প্রদত বছর ০১ লসমেম্বর হমত      
৩১ ল  পর্যন্ত। 

লকদপএ  কতৃয ক দনধযাদরত চাোন  ূমে 
পদরবহন করা হয়। 

োদা কাগনজ আনবদন 
করনি হনব 

সরকার বনযমাবরত 
রাজস্ব র্দূলে 
(সরকার কতৃম ক 
সর্দয় সর্দয় 
হালনাগাে করা 
হয়)। 

প্রযান সহকারী, 
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 
 

 

2। বাদজর্ বরাদ্দ বরাদ্দ প্রাদপ্তর স্বাসপনক্ষ বাদষযক 
িয় পদরকল্পনায় উদিদখত 
স য়সী া অনুর্ায়ী। তমব 
অবশযই প্রদত অেয বছমরর ৩০ 
েুমনর  মধয। 

দনধযাদরত লনই। বরামদ্দর প্রময়ােনীয়তা  
ও লর্ৌদিকতাসহ োনামনার পর বামেট 
প্রাদপ্ত সামপসক্ষ  প্রাদধকার অনুর্ায়ী 
 ূেযানু ান ততরী  করমত হমব। 

- প্রদর্াজে নদহ। বহসাব সহকারী, 
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 
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বব.দ্র. ১।   সরকাবর টর্ টকান প্রবতষ্ঠান, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা, টসবা প্রোনকারী প্রবতষ্ঠাদনর আওতাযীন অবযেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা এবাং োপ্তবরকভাদব সমৃ্পক্ত 

টেবশ/ববদেবশ টবসরকাবর প্রবতষ্ঠানদক প্রেত্ত টসবা।  

 ২।   টসবা গ্রহণকারী টবসরকাবর প্রবতষ্ঠান বহফ end user না হদল অেবা টকান চুবক্তর আওতায় প্রেত্ত টসবা প্রাবতষ্ঠাবনক টসবার অন্তভূম ক্ত হদব।  

          ৩।   কণমফুলী টপপার বর্ল্ে (টকবপএর্) টক প্রেত্ত সরকার বনযমাবরত বাাঁদশর রাজস্ব (প্রবত হাজার)= ৪৪০/- (চারশত চবিশ) র্াকা । 

 

 
 
 
 
 
 
 
২.৩ অভেন্তরীণ টসবা 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি (যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার 

সকাড, অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার 
পদবী, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্ার 

সকাডেহ অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও 
ইনিইল্ 
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1। তনদ দত্তক ছুটি  ঞু্জর ২ (দুই) কার্য দদবস ছুটির আমবদমনর দনধযাদরত ি য লনই। 
সাদা কাগমে আমবদন করা র্ামব। 

োদা কাগনজ আনবদন 
করনি হনব 

লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

 

2। অদেয ত ছুটি  ঞু্জর কিতব পনক্ষর অনুনিাদন োনপনক্ষ ছুটির আমবদমনর দনধযাদরত ি য আমছ। 
সংদিষ্ট দপ্তমর, সরকাদর  ুদ্রণােময় ও 
ওময়ব সাইট হমত ি য সংগ্রহ করা 

র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

 

3। বদহিঃ বাংোমদশ 
অদেয ত ছুটি। 

স্বয়ংসমূ্পণয আমবদন প্রাদপ্তর পর  
৭(সাত) কার্য  দদবস 

ছুটির আমবদমনর দনধযাদরত ি য আমছ। 
সংদিষ্ট দপ্তমর, সরকাদর  ুদ্রণােময় ও 
ওময়ব সাইট হমত ি য সংগ্রহ করা 

র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

4। দেদপএি অগ্রী  
 ঞু্জর 

সংদিষ্ট কতৃয পমর অনুম াদন প্রাদপ্তর 
পর ৭(সাত)কার্য দদবস 

দনধযাদরত ি য আমছ। সংদিষ্ট দপ্তমর, 
সরকাদর  ুদ্রণােময় ও ওময়ব সাইট 

হমত ি য সংগ্রহ করা র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
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ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ক্রতিক সেবার নাি সেবাপ্রদাননর েনববাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 
কাগজপত্র/আনবদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

সেবািূল্য এবং পতরন াধ 
পদ্ধতি (যতদ থানক) 

 াখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাি 
কিবকিব ার পদবী/উপনজল্ার 

সকাড, অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও ইনিইল্ 

উদ্ধব িন কিবকিব ার 
পদবী, রুি নম্বর, 
সজল্া/উপনজল্ার 

সকাডেহ অতফত য়াল্ 
সেতল্নফান ও 
ইনিইল্ 

5। অবসর উত্তর 
ছুটি ও লাম্প-
গ্রান্ট র্েরু 

 

অবসর উত্তর ছুটি শুরুর তাদরখ 
হইমত ক মপ ৩০ (দত্রশ) দদন 
পূমবয স্বয়ংসমূ্পণয আমবদন দাদখে 

করমত হমব। 

বনযমাবরত ফর্ম আদছ।   
সংদিষ্ট দপ্তমর, সরকাদর  ুদ্রণােময় ও 
ওময়ব সাইট হমত ি য সংগ্রহ করা 
র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

6। লপনশন  ঞু্জর স্বয়ংসমূ্পণয আমবদন প্রাদপ্তর পর 
৭(সাত) কার্য দদবমসর  মধয সংদিষ্ট 
কিতব পনক্ষর তনকে সপ্ররণ করা হয়। 

দনধযাদরত ি য আমছ। সংদিষ্ট দপ্তমর, 
সরকাদর  ুদ্রণােময় ও ওময়ব সাইমট 

ি য সংগ্রহ করা র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
ববভাগীয় বন 
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কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

7। েদেদস্টক সহায়তা
  

প্রাপেতা স্বাসপনক্ষ ৩-৫   
কার্ম বেবস 

 

টসবা গ্রহদণর জনে বনযমাবরত 
টকান আদবেন ফর্ম টনই। সাো 
কাগদজ/ইদর্ইদলর র্াযেদর্ 
অনদুরায করা র্ায়। 

োদা কাগনজ আনবদন 
করনি হনব 

লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

8। ক যচারীমদর কেযাণ 
অনুদান সংিান্ত 
আমবদন অগ্রায়ন। 

অনুম াদন এবং  ঞু্জরী প্রাদপ্তর ০৭ 
(সাত) কার্যয দদবমসর  মধয 

লসবা গ্রহমণর েনয দনধযাদরত ি য 
সরকারী-ক যচারী কেযাণ লবাডয / ওময়ব 

সাইট হমত পাওয়া র্ায়। 

েংতিষ্ট কাযবাল্য়/দির লসবার  ূেয গ্রহণ করা  
হয় না। 

প্রযান সহকারী  ও 
সাংবিষ্ট সাংস্থাপন 
সহকারী,  
ববভাগীয় বন 
কর্মকতম ার কার্মালয়, 
অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল 
বনীকরণ ববভাগ, 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 

 

 
  
 
৩) অবভদর্াগ বেবস্থাপনা পিবত (GRS) 
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টসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতম ার সদঙ্গ টর্াগাদর্াগ করুন। বতবন সর্াযান বেদত বেেম হদল বনসনাক্ত পিবতদত টর্াগাদর্াগ কদর আপনার সর্সো অববহত করুন। 
 

1 2 3 4 
ক্রতিক নং কখন সযাগানযাগ করনবন সযাগানযানগর ঠিকানা তনষ্পতির েিয়েীিা 

1। দাদয়ত্বপ্রাপ্ত ক যকতয া স াধান দদমত বযেয হমে (GRS) টফাকাল পদয়ন্ট কর্মকতম া 
নার্ ও পেবী :  সহকারী বন সাংরক্ষক, সের 
লিান : ০৩৫১-৬২১২০             

০২ (েইু)কার্ম বেবস 
 

2। (GRS) টফাকাল পদয়ন্ট কর্মকতম া 
বনবেমষ্ট সর্দয় সর্াযান বেদত বেেম 
হদল। 
 

বন সাংরক্ষক, রাঙ্গার্াটি অঞ্চল র্দহােদয়র েপ্তদরর টফাকাল পদয়ন্ট 
কর্মকতম া  ববভাগীয় বন কর্মকতম া, পাবমতে চট্টগ্রার্ উত্তর বন 
ববভাগ, বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
লিানিঃ ০৩৫১-৬৩১৩৯ 

০৭ (সাত)কার্ম বেবস 
 

   
৪) আপনার কাদছ আর্াদের প্রতোশা 
প্রবতশ্রুি/কাবিত টসবা প্রাবপ্তর ল্নক্ষয আপনার করণীয় 
  *   বনযমাবরত ফরদর্ সমূ্পণমভাদব পরূণকৃত আদবেন জর্া প্রোন করুন। 
   *   সঠিক র্াযেদর্ প্রদয়াজনীয় বফস পবরদশায করুন। 
   *   োক্ষাটতর জনে বনযমাবরত সর্দয়র পূদবমই উপবস্থত োকুন। 
 
বব.দ্র. সাযারণ টর্ সকল কারদণ আদবেন বাবতল হয় অেবা টসবা প্রোন সম্ভব হয় না তা ববদিেণ কদর ছক পূরণ করদত হদব।  
 
 

(রবফকুল ইসলার্ টচৌযুরী) 
ববভাগীয় বন কর্মকতম া 

অদেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ ববভাগ 
বনরূপা, রাঙ্গার্াটি। 
টফানঃ ০৩৫১-৬২১২০ 


