গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন ট্রাস্ট
পুরাতন বন ভবন, ১০১ মহাখালী, ঢাকা-১২১২.

রসটিদজন চার্ তার

১. রভশন ও রমশনঃ
ভিশনঃ

জলবায়ু পভিবর্তননি অভিঘার্ ম াকানবলায় সক্ষ বাাংলানেশ গনে মর্ালা।

রমশনঃ
১. জলবায়ু পররবততদনর ননরতবাচক অরভঘাত নমাকাদবলায় বাাংলাদেশ জলবায়ু পররবততন নকৌশল ও কমতপররকল্পনা, ২০০৯ অনুসাদর স্বল্প,
মধ্য ও েীঘ ত নময়ােী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২.জলবায়ু পররবততনজরনত কারদণ মানুষ, জীবববরচত্র্য ও প্রকৃরতর উপর রবরূপ প্রভাব নমাকাদবলায় অরভদ াজন, প্রশমন, প্রযুরি উন্নয়ন ও
হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃরি এবাং অর্ তায়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পদক্ষ প্রদয়াজনীয় কা তক্রম গ্রহণ।
৩. গ্রীণহাউজ গ্যাস রনঃসরদণর মাত্র্া কমাদনার লদক্ষয পররদবশ বান্ধব প্রযুরির ব্যবহার বৃরিকরণ।

২.

নসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত:

২.১)

প্রারতষ্ঠারনক নসবা:

ক্ররমক
নাং

নসবার নাম

০
১

০১

০২

০২

নসবা প্রোদনর পিরত

০৩

সরকারর,
আধাসরকারর
ও
স্বায়ত্তশারসত সাংস্থা
কর্ততক
োরখলকৃত
জলবায়ু পররবততন
রবষয়ক প্রকল্প প্রস্তাব
অনুদমােন

প্রকল্প শুরুর নুযনতম ৪ (চার)
মাস পূদব ত প্রকল্প প্রস্তাব
রবরসরসটি
কা তালদয়
নপ্ররণ/োরখল এবাং কাররগরর
করমটির সুপাররদশর মাধ্যদম
ট্রারস্ট নবাদড ত উপস্থাপন

প্রকদল্পর প্রশাসরনক
অনুদমােন আদেশ

ট্রারস্ট নবাদড তর রসিান্ত
নমাতাদবক ৬০ কা তরেবদসর
মদধ্য ( প্রদ াজয নক্ষদত্র্ )
অনুদমারেত প্রকদল্পর
পুনরব তন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব
নপ্ররণ/োরখল

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্ এবাং
প্রারিস্থান
০৪

১। রনধ তাররত ছদক
প্রশাসরনক
মন্ত্রণালদয়র
মাধ্যদম প্রকল্প প্রস্তাব ।
২। রবরসরসটি কর্ততক প্রণীত
নচকরলস্ট অনু ায়ী প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র্

নসবার মূল্য
এবাং
পররদশাধ
পিরত

নসবা
প্রোদনর
সময়সীমা

োরয়তপ্রাি কমতকততা
(নাম , পেরব, ন ান নম্বর ও
ই- নমইল)

০৫

০৬

০৭

রবনা মূদল্য

৯০
কা তরেবস

নমা: নমাখতার আহদমে
উপ-পররচালক
(পরর: ও উন্ন:)
ন ান: ৯৮৮৯৬৭৮
ই-নমইল:
ddpd@bcct.gov.bd

রনধ তাররত ছক/কাগজপত্র্
প্রারি স্থান :রবরসরসটি
কা তালয় ও ওদয়ব সাইর্
www.bcct.gov.bd
প্রশাসরনক
মন্ত্রণালদয়র
মাধ্যদম রনধ তাররত ছদক
পূনরব তন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব
প্রারি স্থান: রবরসরসটি কা তালয়
ও
ওদয়ব
সাইর্
www.bcct.gov.bd

রবনামূদল্য

০৩- ১০
কা তরেবস

-ঐ-

০৩

অর্ ত ছাড়
ক. ১ম রকরস্ত

খ. ২য় ও ৩য় রকরস্ত

প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়র
মাধ্যদম প্রকদল্পর ব্যয়
রবভাজন এবাং সাংরিষ্ট
রকরস্তর অর্ ত ছাদড়র প্রস্তাব
নপ্ররণ/োরখল

গ. ৪র্ ত রকরস্ত
০৪

০৫

০৬

সরকারী,
আধাসরকারী
ও
স্বায়ত্তশারসত সাংস্থা
কর্ততক
োরখলকৃত
জলবায়ু পররবততন
রবষয়ক সাংদশারধত
প্রকল্প
প্রস্তাব
অনুদমােন

প্রকল্প পররবীক্ষণ

প্রকল্প মূল্যায়ন

ক. ১ম বার সাংদশাধদনর
নক্ষদত্র্: রনধ তাররত ছদক
প্রশাসরনক
মন্ত্রণালদয়র
মাধ্যদম সাংদশারধত প্রকল্প
প্রস্তাব নপ্ররণ/োরখল এবাং
কাররগরর করমটির মাধ্যদম
ট্রারস্ট নবাদড তর নচয়ারম্যান
বরাবর/ ট্রারস্ট নবাদড ত
উপস্থাপন

রবরসরসটি কর্ততক প্রণীত
সাংরিষ্ট রকরস্তর নচকরলস্ট
অনু ায়ী
প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র্সহ অর্ ত ছাদড়র
প্রস্তাব

১। মাঠ প তাদয় সদরজরমদন
প্রকল্প পররেশতন
২। মারসক সমন্বয় সভা ও
প্ররত রতন মাস অন্তর অন্তর
অনুরষ্ঠত
প্রকল্প
পররচালকগদণর
সমন্বয়
সভায় উপস্থাপন

১। রনধ তাররত মরনর্ররাং ছদক
পররেশতন প্ররতদবেন
২। মারসক ও ত্রত্র্মারসক
অগ্রগরত প্ররতদবেন

প্রকদল্পর

-ঐ-

রবনামূদল্য

অনরধক
০৩ মাস

-ঐ-

প্রকল্প সাংদশাধনীর জন্য
রবরসরসটি কর্ততক প্রণীত
নচকরলস্ট অনু ায়ী প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র্সহ
সাংদশারধত
প্রকল্প প্রস্তাব
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্ প্রারি
স্থান :রবরসরসটি কা তালয় ও
ওদয়ব
সাইর্
www.bcct.gov.bd

রবনামূদল্য

মরনর্ররাং/ অগ্রগরত ছক
প্রারি স্থান :রবরসরসটি কা তালয়
ও
ওদয়ব
সাইর্
www.bcct.gov.bd

রপরসআর ১। প্রকদল্পর রপরসআর
২। প্রকল্প সাংক্রান্ত াবতীয়
২। আউর্দসারস তাং এর কাগজপত্র্
মাধ্যদম মূল্যায়ন
রপরসআর ছক/ কাগজপত্র্
প্রারি স্থান :রবরসরসটি কা তালয়
ও
ওদয়ব
সাইর্
www.bcct.gov.bd
IMED নত নপ্ররণ

০৩-০৭
কা তরেবস

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র্ প্রারি
স্থান :রবরসরসটি কা তালয় ও
ওদয়ব
সাইর্
www.bcct.gov.bd

খ. দুই বা তদতারধক বার
সাংদশাধদনর
নক্ষদত্র্:
রনধ তাররত ছদক প্রশাসরনক
মন্ত্রণালদয়র
মাধ্যদম
সাংদশারধত প্রকল্প প্রস্তাব
নপ্ররণ/োরখল
এবাং
কাররগরর করমটির মাধ্যদম
ট্রারস্ট নবাদড ত উপস্থাপন

১।

রবনামূদল্য

রবনামূদল্য

১।
অনরধক
০৭
কা তরেবস
২।
দলাআ
নপর জন্য
২০
কা তরেবস
০৩-০৭
কা তরেবস

নমা: শর কুর নরজা রবশ্বাস
পররচালক (অ: ো:)
(পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
ন ান: ৯৮৮২৫৯৩
ই-নমইল: dirme@bcct.gov.bd

-ঐ-

২.২) অভযন্তরীণ নসবাঃ
ক্ররমক
নাং

নসবার নাম

১
০১.

২
শ্রারন্ত রবদনােন ছুটি

০২.

রজরপএ অরগ্রম

নসবা প্রোন পিরত
৩
পদত্র্র
অনুদমােন

প্রদয়াজনীয়
কাগজপত্র্ এবাং
প্রারিস্থান
৪
মাধ্যদম ১।
রলরখত
আদবেন
২। প্রাপ্য ছুটির
রববরণী

নসবার মূল্য এবাং
পররদশাদধর
পিরত
৫
রবনামূদল্য

নসবা প্রোদনর
সময়সীমা

রবনামূদল্য

০৭ কা তরেবস

৬
অনরধক ০৭
কা তরেবস

োরয়তপ্রাি কমতকততা
( নাম , পেরব, ন ান নম্বর ও
ই- নমইল)
৭
নমা: শর কুর নরজা রবশ্বাস
সরচব, রবরসরসটি
ন ান নম্বরঃ ৯৮৯০৯০৩
নমাবাইলঃ ০১৭২৯ ০৯৪২১৮
ই-নমইলঃ
secretary@bcct.gov.bd

০৩.

গৃহরনমতাণ/
নমার্রসাইদকল/
করিউর্ার/
নমার্রকার অরগ্রম

০৪.

অরজতত ছুটি

০৫.

উচ্চ
অনুদমােন

০৬.

বরহঃ বাাংলাদেশ ছুটি

পদত্র্র
অনুদমােন

মাধ্যদম রলরখত
আদবেন

পররদবশ, বন ও জলবায়ু ১।
রনধ তাররত
পররবততন
মন্ত্রণালদয়
রদম রলরখত
আদবেন অগ্রায়ন
আদবেন
২।
রদম
উরিরখত
েরললপত্র্
পদত্র্র
মাধ্যদম ১।
রনধ তাররত
অনুদমােন।
রদম আদবেন।

রশক্ষার ক)
১ম
নশ্রণীর
কমতকততাদের
নক্ষদত্র্
আদবেন পররদবশ, বন
ও জলবায়ু পররবততন
মন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ
খ) ২য় নশ্রণীর কমতকততা
ও কমতচারীদের পদত্র্র
মাধ্যদম অনুদমােন

০৭.

রশক্ষা ছুটি

০৮.

মার্তত্বকালীন ছুটি

ক) ১ম নশ্রণীর
কমতকততাদের আদবেন
প্রশাসরনক মন্ত্রণালদয়
অগ্রায়ণ
খ) ২য় নশ্রণীর কমতকততা
ও কমতচারীদের পদত্র্র
মাধ্যদম অনুদমােন

২। অরজতত ছুটির
রহসাব।
৩।
রলরখত
আদবেন।
৪। প্রাপ্য ছুটির
রববরণী।
১।
রলরখত
আদবেন
২। উচ্চ রশক্ষা
সাংক্রান্ত তথ্য
৩।
সাংরিষ্ট
রশক্ষা
প্ররতষ্ঠাদনর ভরতত
সাংক্রান্ত অনুমরত
১।
রলরখত
আদবেন

-ঐরবনামূদল্য

০৭ কা তরেবস

রবনামূদল্য

০৭ কা তরেবস

-ঐ-

আারব আবদুিাহ
উপ-পররচালক
(প্রশাসন ও অর্ ত)
ন ানঃ ৯৮৬২২৯৭
ই-নমইলঃ
ddaf@bcct.gov.bd

রবনামূদল্য

০৭ কা তরেবস

-ঐ-

রবনামূদল্য

আদবেন প্রারির
পর ০৭
কা তরেবস

-ঐ-

আদবেন প্রারির
পর ০৭
কা তরেবস

-ঐ-

আদবেন প্রারির
পর ০৭
কা তরেবস

-ঐ-

২। ছুটির রহসাব
রববরণী

পররদবশ, বন ও জলবায়ু ১।
রলরখত
পররবততন
মন্ত্রণালদয় আদবেন
অগ্রায়ণ
২।
সাংরিষ্ট
রশক্ষা
প্ররতষ্ঠাদনর
সম্মরত পত্র্
প্রদত্র্র মাধ্যদম আদবেন ১।
রলরখত
অনুদমােন
আদবেন
২। রচরকৎসদকর
সনেপত্র্

রবনামূদল্য

০৯.

েক্ষতাসীমা,
র্াইমদেল
রসদলকশন নগ্রড

১০.

করিউর্ার,
দর্াকরপয়ার
রপ্রন্টার সরবরাহ

েক্ষতাসীমা, র্াইমদেল
ও ও রসদলকশনদগ্রড প্রারি
সাংক্রান্ত রসিান্ত পদত্র্র
মাধ্যদম অবরহতকরণ

ন্ত্রপারত প্রোন।
ও

১।
রলরখত
আদবেন
২।
পূব তবতী
আদেশ
৩। এরসআর/
সারভতস বুক
চারহত
পত্র্
অনুদমােনসহ
নপ্ররণ

রবনামূদল্য

আদবেন প্রারির
পর ৩০
কা তরেবস

রবনামূদল্য

প্রদয়াজনীয়
মজুে র্াকা
সাদপদক্ষ ১০
কা তরেবস

-ঐ-

আহম্মে শাহ্
সহকারী পররচালক
(প্রশাসন ও অর্ ত)
ন ানঃ ৯৮৯০৮৯০
নমাবাইলঃ ০১৮১৪৯২৬০৬৬
ই নমইলঃshah.ccu@gmail.com

১১.

১২.

১৩.

১৪.

গারড়র
জন্য সরকার রনধ তাররত
তাৎক্ষরণক
ররকুইরজশন
হাদর মূল্য
নপ্ররণ
নট্রজারর চালাদনর
মাধ্যদম
পররদশাধ করদত
হয়
ানবাহন নমরামত
পদত্র্র মাধ্যদম আদবেন রলরখত আদবেন
রবনামূদল্য
নমরামদতর
অনুদমােন।
প্রকৃরত
নমাতাদবক ০৭
নর্দক ২০
কা তরেবস
অর স
নস্টশনারী চারহো পদত্র্র মাধ্যদম
চারহো
পত্র্
রবনামূদল্য
তাৎক্ষরণক
সামগ্রী সরবরাহ
অনুদমারেত প্রদয়াজনীয় নপ্ররণ
এবাং
সামগ্রী প্রোন
প্রদয়াজনীয়
মজুে র্াকা
সাদপদক্ষ ১০
কা তরেবস
গ্রন্থাগাদরর পুস্তক
পুস্তক সরবরাহ
চারহো পত্র্
রবনামূদল্য
তাৎক্ষরণক
নপ্ররণ
অর দস াতায়াত ও গারড় সরবরাহ।
রবরভন্ন
সভা
নসরমনাদর
অাংশগ্রহদণর জন্য
গারড় সরবরাহ

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

নমা: মুিা নুর
সহকারী লাইদেররয়ান
ন ানঃ
নমাবাইলঃ ০১৭২৩ ৬৭৪২৩৪
ই-নমইল:
muktanur43@gmail.com

১৫.

১৬.

১৭.

অরভদ াগ রনষ্পরত্ত

নেদশ প্ররশক্ষণ

রবদেদশ প্ররশক্ষণ

পদত্র্র মাধ্যদম
অরভদ াগকারীদক
অবরহতকরণ

পদত্র্র মাধ্যদম আদবেন
অনুদমােন

১।
রলরখত
অরভদ াগ
২। অরভদ াদগর
রবস্তাররত
রববরণ
১।
রলরখত
আদবেন
২।
প্ররশক্ষণ
রববরণী
১।
রলরখত
আদবেন

ক) পদত্র্র মাধ্যদম
আদবেন অনুদমােন
খ) মন্ত্রণালয় হদত
মদনানয়ন
২।
প্ররশক্ষণ
গ)
১ম
নশ্রণীর সাংক্রান্ত তথ্য
কমতকততাদের আদবেন
পররদবশ, বন ও জলবায়ু
পররবততন
মন্ত্রণালদয়
অগ্রায়ণ

রবনামূদল্য

৩০ কা তরেবস

রবনামূদল্য

০৩ কা তরেবস

-ঐ-

রবনামূদল্য

৫-৭ কা তরেবস

-ঐ-

নমা: নমাখদলছার রহমান সরকার
উপ ব্যবস্থাপনা পররচালকন ানঃ ০২-৯৮৮৪৫৩৯
নমাবাইলঃ ০১৭১১১৮৩৬০১
ই-নমইল: -dmd@bcct.gov.bd

৩) অরভদ াগ ব্যবস্থাপনা পিরত (GRS):
নসবা প্রারিদত অসন্তুষ্ট হদল োরয়ত্বপ্রাি কমতকততার সদে ন াগাদ াগ করুন। রতরন সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল রনদনাি পিরতদত ন াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা
অবরহত করুন:
ক্র: ন:
০১

কখন ন াগাদ াগ করদবন
োরয়ত্বপ্রাি কমতকততা সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল

০২

GRS ন াকাল পদয়ন্ট কমতকততা রনরে তষ্ট সমদয়

সমাধান রেদত ব্যর্ ত হদল

ন াগাদ াদগর ঠিকানা
নমা: নমাখদলছার রহমান সরকার
উপব্যবস্থাপনা পররচালকন ানঃ ০২-৯৮৮৪৫৩৯
নমাবাইলঃ ০১৭১১১৮৩৬০১
ই-নমইল: -dmd@bcct.gov.bd
পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালদয়র GRS নপার্ তাদলর
ঠিকানা

৪) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা:
ক্র: ন:
০১
০২
০৩

প্ররতশ্রুত/কারিত নসবা প্রারির লদক্ষয করণীয়
রনধ তাররত রদম সম্পূণ তভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা প্রোন
সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় র স পররদশাধ করা
সাক্ষাদতর জন্য রনধ তাররত সমদয়র পূদব তই উপরস্থত র্াকা

রনষ্পরত্তর সময় সীমা

