বন অধিদপ্তরেে সেবা েমূহঃ

সেবা প্রদারনে সেত্রেমূহ

সামাজিক বনায়ননর সৃজিত
বাগাননর আবতত কাল শেনে
জবক্রনয়র অনুমজত প্রদান

কেণীয়

সেবা প্রদারনে প্রাথধমক
কার্য ক্রম (প্ররয়াজনীয়
ও স্বয়ংেম্পূনয তথযাধদ প্রাধপ্ত
োরেরে)

দরপত্র আহবান ও
দরপত্র মূলযায়ণ উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন
কজমটির সুপাজরে
গ্রহণ
গ্রহণ

প্রাপ্ত ডকুনমন্টস
জবজক্রত বনি দ্রনবযর চলাচল
সমূহ র্াচাই করা ও
পাস প্রদান করা
অনুনমাদন গ্রহণ

চলাচল পাস ইসুয করা

সামাজিক বনায়নন
অংেগ্রহণকারী, উপকারন াগী,
প্রাপ্ত ডকুনমন্টস ও শিলা/উপনিলা পজরনবে ও বন
ূ জম মাজলক এবং চু জি
চু জিনামা সমূহ
উন্নয়ন কজমটির অনুনমাদন
অনুর্ায়ী অনযানযনদর মানে
র্াচাই করা
গ্রহণ
র্থাসমনয় ল যাংে জবতরণ
করা
প্রাপ্ত অজ নর্াগ সমূহ
সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত শর্
তদন্ত পূবতক মতামত
শকান অজ নর্াগ জনষ্পজি করা
গ্রহণ
শিাত পারজমট প্রদান করা

সনরিজমনন বনি
দ্রবয তদন্ত পূবতক
মতামত গ্রহণ

কানের পারজমট প্রদান করা

নজথ উপস্থাপন ও
অনুনমাদন গ্রহণ

মাছ, কাাঁকড়া, জেনুক,
প্রাপ্ত ডকুনমন্ট সমূহ
শগালপাতা, গড়ান, মধু ও
সঠিকতা র্াচাই,
অনযানয পারজমট প্রদান করা
নজথ উপস্থাপন

বনি দ্রবয জবক্রয়

আম মহাল/িল মহাল/বাাঁে
মহাল ইতযাজদ ইিারা প্রদান

দরপত্র আহবান,
দরপত্র মূলযায়ণ
কজমটির সুপাজরে
গ্রহণ

গ্রাহক বা
স াক্তাে
ধববেণ

প্রাধথয ত সেবা
প্রদারনে েরবয াচ্চ
েময়

িনগণ

৩০ কার্তজদবস

িনগণ

িনগণ

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন
গ্রহণ

িনগণ

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন

শিাত মাজলক

পারজমট ইসুয করা

জবজ ন্ন সংস্থার
কমতকতত া/
কমতচারীবৃন্দ

অনুনমাদন গ্রহণ

উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন

দরপত্র আহবান ও
দরপত্র মূলযায়ণ
উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন
কজমটির সুপাজরে
গ্রহণ

িনগণ

িনগণ

িনগণ

মন্তবয

২ কার্তজদবস

৩০ কার্তজদবস

১৫ কার্তজদবস

৩০ কার্তজদবস

৭কার্তজদবস
আহরনণর
পজরমানণর
জ জিনত
নীজতমালা
অনুর্ায়ী
৩০ কার্তজদবস

৩০ কার্তজদবস

মন্ত্রণালনয়র
অনুনমাদন
সানপনে

শবাটাজনকযাল গানডতন ও
অনযানয স্থাপনার শগট ইিারা
প্রদান করা

দরপত্র আহবান ও
দরপত্র মূলযায়ণ
উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন
কজমটির সুপাজরে
গ্রহণ

বনাঞ্চনলর জবশ্রামাগার বরাদ্দ আনবদন পত্র র্াচাই
প্রদান করা
করণ

অনুনমাদন

সংরজেত বনাঞ্চনল গনবেনার আনবদন পত্র র্াচাই,
উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন
িনয অনুমজত প্রদান করা
নজথ উপস্থাপন
সংরজেত বনাঞ্চনল ডকুনমন্টারী আনবদন পত্র র্াচাই,
মন্ত্রণালনয়র অনুনমাদন গ্রহণ
জিল্ম ততরীর অনুমজত প্রদান
নজথ উপস্থাপন
সংরজেত বনাঞ্চনল
ইনকাটু যজরিম এর িনয
পর্তটকনদর অনুমজত প্রদান

নজথ উপস্থাপন

অনুনমাদন গ্রহণ

িনগণ

িনগণ

গনবেক/ ছাত্র

িনগণ

িনগণ

৩০ কার্তজদবস

৩ কার্তজদবস

১৫ কার্তজদবস

৩০ কার্তজদবস

৩ কার্তজদবস

বনযপ্রাণী (হজরণ) লালনপালননর পনিেন সাটিতজিনকট
প্রদান

আনবদন পনত্রর
তথযাজদ র্াচাই
করণ/নজথ
উপস্থাপন

উর্দ্ততন কতৃত পনের অনুনমাদন
গ্রহণ

বযজি বা
প্রজতষ্ঠান

পজরনবে সংক্রান্ত
তথয প্রাজপ্ত
সানপনে ৭
কার্তজদবস

বনযপ্রাণী (কাাঁকড়া) রপ্তানীর
িনয এনওজস প্রদান

প্রাথজমক পরীোজনরীো করণ

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন

খামানরর
মাজলক

সুপাজরে প্রাজপ্তর
পর ৭ কার্তজদবস

শব-সরকারী উনদযানগ
বনযপ্রাণীর খামার স্থাপন

জবনেেজ্ঞ কজমটি
কতৃ ক পরীোজনরীো করণ ও
সুপাজরে প্রদাননর
বযবস্থা গ্রহণ

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন

বযজি বা
প্রজতষ্ঠান

মতামত পরীোজনরীো ও
সুপাজরে প্রাজপ্তর
পর ৫ কার্তজদবস

CITES পারজমট প্রদান

প্রাথজমক পরীোজনরীো করণ

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন

আন্তিতাজতক
সংস্থা বা
প্রজতষ্ঠান

আনবদন প্রাজপ্তর
পর ৭ কার্তজদবস

জবজ ন্ন জেল্প প্রজতষ্ঠাননর িনয
বনি দ্রবয সরবরাহ

প্রচজলত নীজতমালা
অনুর্ায়ী আনবদন
র্াচাই করন

সংজিষ্ট বন জব াগ হনত
প্রনর্ািনীয় তথয সংগ্রহ ও
অনুনমাদন গ্রহণ

জেল্প প্রজতষ্ঠান

১৫ কার্তজদবস

নজথ উপস্থাপন ও অনুনমাদন
গ্রহণ

িনগণ

৩ কার্তজদবস

সামাজিক বনায়ন
সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত শর্ জবজধমালা-২০০৪
শকান পরামেত প্রদান
অনুর্ায়ী পরামেত
প্রদান

বন, বন বযবস্থাপনা, বন আইন ও সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত র্াবতীয় তথযাজদ
বন অজধদপ্তনরর ওনয়ব সাইট হনত সংগ্রহ করা র্ানব।

জব াগীয়
দপ্তর শথনক

জব াগীয়
দপ্তর শথনক

