গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম
www.bnh.gov.bd

সিটিজেনি চার্ টার
১.

রিশন ও রমশন
রিশন : উরিে সাংক্রান্ত মমৌরলক তথ্য িান্ডার সমৃদ্ধ করা এবাং মিাক্তাদের মদে ইহা ছরিদয় মেয়া।
রমশন : মেদশর উরিে সপদেদের ঙ্খাণাপুঙ্খাণ পরীষা-রনরীষা এবাং বণ তনামূলক তারলকা প্রস্তুত করা।

২.

মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত
২.১) নাগররক মসবা
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

মসবার মূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরত

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

হারদবররয়াম পররেশতন/ নমুনা পর্ তদবষদণর লদষে
সাংরিষ্ট ব্যরক্ত/ প্ররতষ্ঠাদনর রনকট হদত আদবেন
পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্ততপদষর অনুদমােনক্রদম
অনুমরতপত্র ইস্যে কদর সরাসরর/ ডাক/ ই-মমইল/
োক্স ইতোরে মার ত জানাদনা/ পাঠাদনা হয়।

রনধ তাররত রদম অথবা সাো কাগদজ আদবেন
(সরাসরর/ই-মমইদল)।

রবনা মূদল্য

2 কার্ ত রেবস

ক্র. নাং

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

১।

হারদবররয়াম পররেশতন ও
নমুনা পর্ তদবষদণর
অনুমরত প্রোন

২।

মেশীয় উরিে প্রজারত
সনাক্তকরণ

মেশীয় উরিে প্রজারত সনাক্তকরদণর লদষে উরিে
নমুনাসহ রনধ তাররত
রদম প্রদয়াজনীয় তথ্য ১। রনধ তাররত রদম অথবা সাো কাগদজ
আদবেন (সরাসরর/ই-মমইদল);
পূরণপূব তক পররচালক/ রকউদরটর বরাবর আদবেন
2।
উরিে প্রজারতর রবরিন্ন অাংদগর ররিন
করা হদল ট্যাদক্সানরমক গদবষণার মােদম নমুনাটি
দটাগ্রা ; এবাং
সনাক্ত করার পর সরাসরর/ পত্র/ ই-মমইল/ ম ান/
োক্স/ মমাবাইল/ এসএমএস ইতোরে মার ত 3। ফুল- লসহ পত্র রবন্যাস বুঝা র্ায় এমন
একটি ডাল বা সম্পূণ ত গাছ (দকবলমাত্র
গ্রাহকদক তাহা জানাদনা হয়।
মেশীয় উরিে প্রজারতর)।

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা
(নাম, পেরব, ম ান নম্বর ও
ই-মমইল)
(৭)

মমা: নাজমুল কবীর

রবনা মূদল্য

১০ কার্ ত রেবস

সহকারী পররচালক (প্রশা.)
অ.ো.
ম ান: ৯০৩০৫১৪
ই-মমইল:
bnh_mirpur@
yahoo.com
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ক্র. নাং

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

৩।

িাউচার হারদবররয়াম
নমুনায় অোকদসশন নম্বর
প্রোন

উরিে নমুনার একটি হারদবররয়াম শীট
ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরষদণর লদষে
জমাোনপূব তক রনধ তাররত রদম পররচালক/
রকউদরটর বরাবর আদবেন করা হদল নমুনাটি
পরীষা-রনরীষাদন্ত অোকদসশন নম্বর প্রোন
করা হয় এবাং তাহা গ্রাহকদক সরাসরর/ পত্র/
ই-মমইল/ ম ান/ োক্স/ মমাবাইল/ এসএমএস
ইতোরে মার ত জানাদনা হয়।

৪।

উরিে ববরচত্রে রবষয়ক
তথ্য এবাং ববজ্ঞারনক
পরামশত প্রোন

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

মসবার মূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরত

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা

(৪)
১। রনধ তাররত রদম অথবা সাো কাগদজ আদবেন
(সরাসরর/ ই-মমইদল);

(৫)

(৬)

রবনা মূদল্য

7 কার্ ত রেবস

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা
(নাম, পেরব, ম ান নম্বর ও
ই-মমইল)
(৭)

2। সঠিকিাদব সনাক্তকৃত এবাং ন্যাশনাল
হারদবররয়াদম সাংররষত উরিে নমুনার সমমান
সপদেন্ন একটি হারদবররয়াম শীট; এবাং
3। আজেদজন তত্ত্বােধায়ক প্রসতষ্ঠান প্রধাজনর
সুপাসরশ ।

মেশীয় উরিে ববরচত্রে রবষয়ক তথ্য (দর্মনমেশীয় উরিে ববরচদত্রের পররসাংখ্যান, রনধ তাররত রদম অথবা সাো কাগদজ আদবেন
(সরাসরর/ ই-মমইদল) ।
প্রারপ্তস্থান, প্রাপ্যতা, ঔষরধ গুণাগুনসহ অন্যান্য
ব্যবহার ইতোরে) অথবা প্লাণ্ট ট্যাদক্সানরমক
গদবষণার মষদত্র ববজ্ঞারনক পরামদশতর জন্য
হারদবররয়াদমর পররচালক/ রকউদরটর বরাবর
আদবেন করদল উহা র্াচাই-বাছাইপূব তক
সরাসরর/ পত্রদর্াদগ/ ই-মমইল মার ত
গ্রাহকদক প্রোন করা হদয় থাদক।

খন্দকার কামরুল ইসলাম
ববজ্ঞারনক কমতকততা
রবনা মূদল্য

৫ কার্ ত রেবস

ম ান: ৯০২৫৬০৭ এক্স: ১১৩
ই-মমইল:
orchidcu.islam@
gmail.com
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২.২) প্রারতষ্ঠারনক মসবা
ক্র. নাং

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

1।

2।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

মসবার মূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরত

মসবা প্রোদনর
সময়সীমা

(৪)

(৫)

(৬)

হারদবররয়াম মটকরনকস্ কদলজ-রবশ্বরবদ্যালয়/ গদবষণা প্ররতষ্ঠাদন অর রসয়াল প্যাদড প্ররতষ্ঠান প্রধান/োরয়ত্বপ্রাপ্ত
এর উপর প্ররশষণ
অেয়নরত উরিে রবজ্ঞাদনর ছাত্র-ছাত্রী/ কমতকততা কর্ততক স্বাষররত আদবেনপত্র।
প্রোন
গদবষকদের হারদবররয়াম মটকরনকস্ রবষদয়
প্ররশষদণর জন্য হারদবররয়াম রকউদরটর বরাবর
আদবেন করদল কর্ততপদষর অনুদমােনক্রদম
উপযুক্ত সমদয় প্ররশষণ প্রোন করা হয়।
উরিে মেণীতত্ত্ব রবষদয়
উরিে মেণীতত্ত্ব রবষদয় উচ্চতর গদবষণায় ১। রনধ তাররত রদম অথবা সাো কাগদজ
আদবেন (সরাসরর/ ই-মমইদল); এবাং
উচ্চতর গদবষণায়
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর লরজসিকস্ ব্যবহার
সহায়তা প্রোন
কদর এবাং ববজ্ঞারনক কমতকততাদের সাদথ 2। উরিে মেণীতত্ত্ব রবষদয় উচ্চতর গদবষণায়
আগ্রহী রশষা/গদবষণা প্ররতষ্ঠান প্রধাদনর
য ৌথিাদব কাজ করদত আগ্রহী প্ররতষ্ঠান
স্যপাররশ।
পররচালক বরাবর আদবেন করদল সাংরিষ্ট
রবষদয় গদবষণায় সহায়তা প্রোন করা হয়।

রবনা মূদল্য

৩ কার্ ত রেবস

রবনা মূদল্য

3 কার্ ত রেবস

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা
(নাম, পেরব, ম ান নম্বর ও
ই-মমইল)
(৭)

খন্দকার কামরুল ইসলাম
ববজ্ঞারনক কমতকততা
ম ান: ৯০২৫৬০৭ এক্স: ১১৩
ই-মমইল:
orchidcu.islam@
gmail.com

রব.দ্র. 1। মসবাগ্রহণকারী মবসরকারর প্ররতষ্ঠান end user না হদল অথবা মকান চুরক্তর আওতায় প্রেত্ত মসবা প্রারতষ্ঠারনক মসবার অন্তর্ভতক্ত হদব। উোহরণ: রবটিআররস-এর রনকট মথদক ব্যান্ডউইডথ্ ক্রয়।
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২.৩) অভ্যন্তরীণ যিো
ক্র. নাং

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

১।

অরজতত ছুটি মঞ্জুর

২।

োরন্ত রবদনােন ছুটি মঞ্জুর

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

মসবার মূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরত

(৪)

(৫)

আদবেন পাওয়ার পর রনধ তাররত ছুটি প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
রবরধমালা, ১৯৫৯ অনুর্ায়ী উপযুক্ত ১। সাো কাগদজ পররচালক বরাবর আদবেনপত্র;
কর্ততপদষর (আরথ তক ও প্রশাসরনক ২। রনধ তাররত রদম (বাাংলাদেশ রম নাং-২৩৯৫)
ষমতা অনুর্ায়ী) রনষ্পরত্ত কদর অর স
প্রধান রহসাব রষণ কমতকততা কর্ততক প্রেত্ত ছুটি
আদেশ জারর করা হয়।
প্রাপ্যতার প্ররতদবেন।
প্রারপ্তস্থান
রহসাব রষণ কমতকততার কার্ তালয়।
আদবেন পাওয়ার পর োরন্ত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
রবদনােনিাতা রবরধমালা, ১৯৭৯ ১। সাো কাগদজ পররচালক বরাবর আদবেনপত্র;
অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কদর অর স আদেশ ২। রনধ তাররত রদম (বাাংলাদেশ রম নাং-২৩৯৫)
জারর করা হয়।
প্রধান রহসাব রষণ কমতকততা কর্ততক প্রেত্ত ছুটি
প্রাপ্যতার প্ররতদবেন।

মসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)

রবনা মূদল্য

৫ কার্ ত
রেবস

রবনা মূদল্য

৫ কার্ ত
রেবস

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা
(নাম, পেরব, ম ান নম্বর ও ই-মমইল)
(৭)

মমাোঃ নাজমুল কবীর
সহকারর পররচালক (প্রশা.) অ.ো.

প্রারপ্তস্থান
রহসাব রষণ কমতকততার কার্ তালয়।

ম ান: ৯০৩০৫১৪
ই-মমইল:

৩।

বরহোঃ বাাংলাদেশ অরজতত
ছুটি মঞ্জুর

আদবেন পাওয়ার পর সরকার কর্ততক প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
সমদয় সমদয় জাররকৃত রবদেশ ভ্রমদণর ১। সাো কাগদজ পররচালক বরাবর আদবেনপত্র;
অনুমরত ও আনুষরিক রনদে তশনা ২। রনধ তাররত রদম (বাাংলাদেশ রম নাং-২৩৯৫)
অনুসরণপূব তক রনধ তাররত ছুটি রবরধমালা,
প্রধান রহসাব রষণ কমতকততা কর্ততক প্রেত্ত ছুটি
১৯৫৯ অনুর্ায়ী রনষ্পরত্ত কদর অর স
প্রাপ্যতার প্ররতদবেন;
আদেশ জারর করা হয়।
৩। ব্যরক্তগত কারদণ সরকার/স্বায়ত্বশারসত সাংস্থার
কমতকততাদের রবদেশ ভ্রমদণর আদবেনপত্র।
প্রারপ্তস্থান
রহসাব রষণ কমতকততার কার্ তালয়।

রবনা মূদল্য

৭ কার্ ত
রেবস

৪।

অদকদজা র্ন্ত্রাপারত মডড
স্টক মররজষ্টাদর
অন্তর্ভতক্তকরণ

আদবেন
উপযুক্ত
কর্ততপদষর সাো কাগদজ ইনদডরণ্টাং অর সার বরাবর
অনুদমােদনর পর গারিসহ মর্ মকান আদবেনপত্র।
অদকদজা র্ন্ত্রপারত মস্টাদর জমা করা
হয়।

রবনা মূদল্য

৩ কার্ ত
রেবস

bnh_mirpur@yahoo.com
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ক্র. নাং

মসবার নাম

মসবা প্রোন পদ্ধরত

(১)

(২)

(৩)

5।

রজরপএ ান্ড হদত
মলান প্রোন

7।

মসবার মূল্য এবাং
পররদশাধ পদ্ধরত

(৪)

(৫)

আদবেন পাওয়ার পর সাধারণ িরবষ্য প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
তহরবল রবরধমালা ১৯৭৯ অনুর্ায়ী ১। সাো কাগদজ পররচালক বরাবর আদবেনপত্র;
উপযুক্ত কর্ততপদষর (আরথ তক ও ২। প্রধান রহসাব রষণ কমতকততা কর্ততক সাধারণ
প্রশাসরনক ষমতা অনুর্ায়ী) অর স
িরবষ্য তহরবদল সব তদশষ জমাকৃত অদথ তর রহসাব
আদেশ জারর করা হয়।
রববরণী।

গারি ররকুইরজশন

আদবেন
উপযুক্ত
কর্ততপদষর
অনুদমােদনর পর মমৌরখক িাদব অথবা
অনুদমারেত ররকুইরজশন
রদমর
অনুরলরপ প্রোদনর মােদম গ্রাহকদক
জানাদনা হয়।

িান্ডার হদত গদবষণা
র্ন্ত্রপারত ও সামগ্রী,
মস্টশনাররজ ইতোরে দ্রব্য
উদত্তালন

আদবেন
উপযুক্ত
কর্ততপদষর
অনুদমােদনর পর মমৌরখক িাদব অথবা
অনুদমারেত ররকুইরজশন
রদমর
অনুরলরপ প্রোদনর মােদম গ্রাহকদক
জানাদনা হয়।

6।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র

প্রারপ্তস্থান
রহসাব রষণ কমতকততার কার্ তালয়।
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
১। গারির জন্য রনধ তাররত ররকুইরজশন রদম
পররচালক বরাবর আদবেনপত্র।
প্রারপ্তস্থান
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর সহোঃ পররচালদকর েপ্তর।
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
১। িান্ডার হদত দ্রব্যারে উদত্তালদনর জন্য রনধ তাররত
ররকুইরজশন রদম ইনদডরণ্টাং অর সার বরাবর
আদবেনপত্র।
প্রারপ্তস্থান
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর সহোঃ মপ্রারকউরদমণ্ট কাম
মস্টার অর সাদরর েপ্তর।

রবনা মূদল্য

মসবা
প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
১০ কার্ ত
রেবস

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা
(নাম, পেরব, ম ান নম্বর ও ই-মমইল)
(৭)
মমাোঃ নাজমুল কবীর
সহকারর পররচালক (প্রশা.) অ.ো.
ম ান: ৯০৩০৫১৪
ই-মমইল:
bnh_mirpur@yahoo.com

রবনা মূদল্য

১ কার্ ত
রেবস

রবনা মূদল্য

১ কার্ ত
রেবস

রব.দ্র. অিেন্তরীণ জনবল (আওতাধীন অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা সহ) এবাং একই প্ররতষ্ঠাদনর অন্য শাখা/অরধশাখা/অনুরবিাগ-মক প্রেত্ত মসবা। উোহরণ: লরজরস্টকস, ছুটি, রজরপএ অরগ্রম।
২.৪) আওতাধীন অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কর্ততক প্রেত্ত মসবা
মর্দহতু বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর আওতাধীন মকান অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা নাই, মসদহতু ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর জন্য ইহা প্রদর্াজে নদহ।
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৩) অরিদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS)
মসবা প্রারপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততার সদি মর্াগাদর্াগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্যথ ত হদল রনদনাক্ত পদ্ধরতদত মর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবরহত করুন।
ক্র. নাং কখন মর্াগাদর্াগ করদবন
মর্াগাদর্াদগর ঠিকানা
১।

২।

৩।

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততা সমাধান রেদত ব্যথ ত হদল

GRS ম াকাল পদয়ন্ট কমতকততা রনরে তষ্ট সমদয়
সমাধান রেদত ব্যথ ত হদল

প্ররতষ্ঠান প্রধান রনরে তষ্ট সমদয় সমাধান রেদত
ব্যথ ত হদল

GRS ম াকাল পদয়ন্ট কমতকততা
নাম: সরোর নারসর উরিন
পেরব : প্রধান ববজ্ঞারনক কমতকততা
ম ান: ৯০২৫৬০৮
ইদমইল: nsarder@yahoo.com
ওদয়ব মপাট তাল: প্ররতষ্ঠাদনর ওদয়ব মপাট তাদলর GRS রলঙ্ক
পররমল রসাংহ
যুগ্মসরচব
ও
পররচালক (অরতররক্ত োরয়ত্ব), বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম
ম ান: ৯০০০৬৭৬
ইদমইল: bnh_mirpur@yahoo.com
ওদয়ব মপাট তাল: প্ররতষ্ঠাদনর ওদয়ব মপাট তাদলর GRS রলঙ্ক
মকন্দ্রীয় অসভ্জ াগ ব্যেস্থাপনা পদ্ধসত (GRS)
 মন্ত্রণালয়/রবিাদগর মষদত্র মরন্ত্রপররষে রবিাদগর GRS মপাট তাদলর ঠিকানা
 মজলা প্রশাসদনর মষদত্র রবিাগীয় করমশনাদরর GRS মপাট তাদলর ঠিকানা

রনষ্পরত্তর সময়সীমা
৭ কার্ ত রেবস

10 কার্ ত রেবস

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতোশা
ক্ররমক নাং

প্ররতশ্রুত/কারিত মসবা প্রারপ্তর লদষে করণীয়

১)

ররিন দটাগ্রা ও ফুল- লসহ পত্র রবন্যাস বুঝা র্ায় এমন একটি ডাল বা সম্পূণ ত গাছ (দকবলমাত্র মেশীয় উরিে প্রজারতর) সাংগ্রহ কদর সনাক্তকরদণর জন্য ন্যাশনাল হারদবররয়াদম মপৌছাদনা।

২)

অোদক্সশন নম্বর প্রারপ্তর জন্য সঠিকিাদব সনাক্তকৃত উরিে নমুনা (ফুল- লসহ একটি ডাল বা সম্পূণ ত গাছ) িাদলািাদব চাদপ শুরকদয় রনরে তষ্ট আকাদরর হারদবররয়াম সীদট (৪১ × ২৭ মসরম) গ্লু
রেদয় মাউন্ট কদর ও প্রদয়াজনীয় তথ্যসদমত মলদবল যুক্ত কদর িাউচার মেরসদমন প্রস্ত্ত্তত কদর ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরষদণর জন্য জমা মেওয়া।

৩)

রনধ তাররত রদম চারহত সকল তথ্য র্থার্থিাদব পূরণ কদর আদবেন পদত্রর সাদথ জমা প্রোন।

৪)

মসবা প্রারপ্তর লদষে োরয়ত্বপ্রাপ্ত কমতকততার সাদথ মর্াগাদর্াগ রষা করা এবাং প্রদয়াজনীয় তথ্য-উপাত্ত রেদয় সহদর্ারগতা।

5)

সাষাদতর জন্য রনধ তাররত সমদয় উপরস্থত থাকা।

রব.দ্র. সাধারণত মর্সকল কারদণ আদবেন বারতল হয় অথবা মসবা প্রোন সম্ভব হয়না তা রবদিষণ কদর ছক পূরণ করদত হদব। রকছু রবষয় সকল প্ররতষ্ঠাদনর জন্য একই হদব এবাং রকছু রবষয় আলাো হদব।
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