গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়
যমৌথ নদী কনভন, ফাাংরাদদ
www.jrcb.gov.bd

নটিদজন চার্ টায
১)

নবন ও নভন

নবনঃ যর্কই ানন ননযাত্তায রদযে আন্তঃীভান্ত নদীয ানন ম্পদদয ন্যায়ঙ্গত ফণ্টন ও যমৌথ ব্যফস্থানা।
নভনঃ আন্তঃীভান্ত নদী অফফানকাভূক্ত যদ এয াদথ ানন ফণ্টন চুনক্ত স্বাযয এফাং ানন ম্পদদয যমৌথ ব্যফস্থানা।

২)
২.১)

যফা প্রদান প্রনতশ্রুনত
নাগনযক যফা

ক্রনভক যফায নাভ
যফা প্রদান দ্ধনত
নাং
(১)
(২)
(৩)
১
গঙ্গা ানন ফণ্টন চুনক্ত, ১৯৯৬ অনুমায়ী বাযদতয প্রনতদফদন আকাদয
পাযাক্কা ও ফাাংরাদদদয ানড টঞ্জ যতুয ননকর্
গঙ্গা/দ্মা নদীয শুকদনা যভৌসুদভয (১ জানুয়ানয দত
৩১ যভ) প্রফা াংক্রান্ত তথ্যানদ প্রদান।
২
আন্তঃীভান্ত নদী াংনিষ্ট প্রকাদমাগ্য নফনবন্ন প্রনতদফদন আকাদয
তথ্যানদ প্রদান।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র যফায মূল্য এফাং যফা প্রদাদনয দানয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ, দনফ, যপান
এফাং প্রানিস্থান
নযদাধ দ্ধনত ভয়ীভা
নম্বয ও ইদভইর)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
আদফদনত্র
নফনামূল্য
৭ কাম টনদফ নাভঃ যভাঃ ভামুদুয যভান
দনফঃ নযচারক
যপানঃ ৪৪৮১৯০৬২/০১৭৩৭৫৪৬০৭২
ই-যভইরঃ jrcombd@gmail.com
আদফদনত্র
নফনামূল্য
১০ কাম টনদফ নাভঃ যভাঃ ভামুদুয যভান
দনফঃ নযচারক
যপানঃ ৪৪৮১৯০৬২/০১৭৩৭৫৪৬০৭২
ই-যভইরঃ jrcombd@gmail.com

২.২)

প্রানতষ্ঠাননক যফা

ক্রনভক যফায নাভ
যফা প্রদান দ্ধনত
নাং
(১)
(২)
(৩)
১
আন্তঃীভান্ত নদীয ানন ফণ্টন, যমৌথ ব্যফস্থানা, দািনযক ত্র প্রদান।
ফন্যা াংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত াংগ্র, প্রফা ননয়ন্ত্রণমূরক
কাম টক্রভ, ীভান্তফতী এরাকায় ফাঁধ ও নদীতীয
াংযযণমূরক কাজ ইতোনদ নফলদয় ব্যফস্থা গ্রণ
এফাং নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থাদক এতদ্াংক্রান্ত
ভতাভত/তথ্যানদ প্রদান।

২.৩)

৩
৪

যপানঃ৪৪৮১৯০৬১/০১৭৪৭২৮০৬০৪
ই-যভইরঃ jrcombd@gmail.com

অবেন্তযীণ যফা

ক্রনভক যফায নাভ
নাং
(১)
(২)
১
নজনএপ অনগ্রভ প্রদান।

২

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র যফায মূল্য এফাং যফা প্রদাদনয দানয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ, দনফ, যপান
এফাং প্রানিস্থান
নযদাধ দ্ধনত ভয়ীভা
নম্বয ও ইদভইর)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
প্রদমাজে নয়।
১০ কাম টনদফ নাভঃ যভাঃ যভাপাজ্জর্যাদন
 দািনযক ত্র।
দনফঃ দস্য

যফা প্রদান দ্ধনত

(৩)
আদফদনত্র ফাাংরাদদ ানন
উন্নয়ন যফাদড ট যপ্রযণ কদয
প্রাপ্যতা মাচাইপূফ টক অথ ট
প্রদান।
শ্রানন্ত নফদনাদন ছুটি/অনজটত
আদফদনত্র ফাাংরাদদ ানন
ছুটি/ নচনকৎাজননত ছুটি/
উন্নয়ন যফাদড ট যপ্রযণ কদয
ভাতৃত্বকারীন ছুটি প্রদান।
প্রাপ্যতা মাচাইপূফ টক দিযাদদ
প্রদান।
নফদদ ভ্রভদনয জন্য ছুটি অনুদভাদদনয জন্য আদফদত্র
প্রদান। (ড়াদানা/
ভন্ত্রণারদয় যপ্রযণ।
প্রনযণ ব্যাতীত)
ব্যনক্তগত উদেদগ নফদদদ অনুদভাদদনয জন্য আদফদত্র
ড়াদানা/প্রনযদণয জন্য ভন্ত্রণারদয় যপ্রযণ।
ছুটি/যপ্রলণ প্রদান।

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রানিস্থান
(৪)


আদফদনত্র

যফায মূল্য এফাং যফা প্রদাদনয দানয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (নাভ,
নযদাধ দ্ধনত ভয়ীভা
দনফ, যপান নম্বয ও ইদভইর)
(৫)
(৬)
(৭)
প্রদমাজে নয়।
১৫ কাম টনদফ নাভঃ যভাঃ যভাপাজ্জর্যাদন
দনফঃ দস্য
যপানঃ৪৪৮১৯০৬১/



আদফদনত্র

প্রদমাজে নয়।

১৫ কাম টনদফ

০১৭৪৭২৮০৬০৪
ই-যভইরঃ
jrcombd@gmail.com




আদফদনত্র (যফতন যের উদেখ কদয)
গত ১ ফছদযয নফদদ ভ্রভন বৃত্তান্ত

প্রদমাজে নয়।





আদফদনত্র (যফতন যের উদেখ কদয)
গত ১ ফছদযয নফদদ ভ্রভন বৃত্তান্ত
আভন্ত্রণত্র (Invitation Letter/
Financial Support Letter)

প্রদমাজে নয়।

১৫ কাম টনদফ
১৫ কাম টনদফ

২.৪)

আওতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কতৃক
ট প্রদত্ত যফা

যমৌথ নদী কনভন, ফাাংরাদদ এয আওতাধীন অন্য যকাদনা অনধদিয/দিয/াংস্থা যনই।
অনবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনত (GRS)

3)

যফা প্রানিদত অন্তুষ্ট দর দানয়ত্বপ্রাি কভটকতটায দঙ্গ যমাগাদমাগ করুন। নতনন ভাধান নদদত ব্যথ ট দর ননদনাক্ত দ্ধনতদত যমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফনত করুন।
ক্রনভক নাং
১

২

4)

কখন যমাগাযমাগ কযদফন
যমাগাদমাদগয ঠিকানা
দানয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান GRS যপাকার দয়ন্ট কভটকতটা
নদদত ব্যথ ট দর
নাভ ও দনফঃ যভাঃ ননজফয যভান
ননফ টাী প্রদকৌরী
যপানঃ ৪৪৮১৯০৬৪/০১৭১১১৩৪০৩৪
ইদভইরঃ jrcombd@gmail.com
ওদয়ফ যার্ টারঃ www.jrcb.gov.bd
GRS যপাকার দয়ন্ট কভটকতটা নাভ ও দনফঃ যভাঃ ভামুদুয যভান
নযচারক
নননদ টষ্ট ভদয় ভাধান নদদত ব্যথ ট
যপানঃ ৪৪৮১৯০৬২/০১৭৩৭৫৪৬০৭২
দর
ইদভইরঃ jrcombd@gmail.com
ওদয়ফ যার্ টারঃ www.jrcb.gov.bd

আনায কাদছ আভাদদয প্রতোা

ক্রনভক নাং
১
২

প্রনতশ্রুত/কানিত যফা প্রানিয রদযে কযণীয়
চানদায সুস্পষ্ট নফফযণ উদেখ কদয আদফদন জভা প্রদান;
াযাদতয জন্য ননধ টানযত ভদয়য পূদফ টই উনস্থত থাকা।

ননষ্পনত্তয ভয়ীভা
৭ কাম টনদফ

৭ কাম টনদফ

