গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
www.mowr.gov.bd

(Citizen’s Charter)
1. নিশি ও নমশি
নিশিঃ ক্রমাগত জলবায়ু পনরবততদির সাংদগ সামঞ্জস্য ররদে জিগদণর জীবিমাি উন্নয়দি পানি সম্পদের রেকসই নিরাপত্তা।
নমশিঃ পানি সম্পদের সুষম ও সমনিত ব্যবস্থাপিার মাধ্যদম জিগদণর পানির চানিো পূরণ এবাং রেকসই উন্নয়ি নিনিতকরণ।
2. প্রনতশ্রুত রসবাসমূি
2.1)
ক্রঃ
িাং
(১)
১

২

৩

িাগনরক রসবা
রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

(২)

(৩)

িেী তীর সাংরক্ষণ, বাঁধ/রবনি বাঁধ 1. বাস্তবায়িকারী
নিমতাণ/রমরামত/োল েিি ইতযানের কাদজ
সাংস্থাদক
মািিীয় মন্ত্রী/ প্রনতমন্ত্রী/ সাংসে সেস্য/
কার্ তাদথ ত
পত্র
সনচব/ নবিাগীয় কনমশি / রজলা
রপ্ররণ
প্রশাসকগদণর
আধাসরকানর
পত্র 2. সাংনিষ্টদের
নিষ্পনত্তকরণ।
অবগত করণ
িেী তীর সাংরক্ষণ, বাঁধ/ রবনি বাঁধ নিমতাণ/
রমরামত/ োল েিি ইতযানের নবষদয় স্থািীয়
জিগদণর আদবেি নিষ্পনত্ত।

বন্যা চলাকালীি রজলা

1. বাস্তবায়িকারী
সাংস্থাদক
কার্ তাদথ ত পত্র
রপ্ররণ
2. সাংনিষ্টদের
অবগত করণ
1. বাস্তবায়িকারী

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
এবাং প্রানিস্থাি
(৪)

রসবার মূল্য এবাং
পনরদশাধ পদ্ধনত
(৫)

রসবা প্রোদির
সময়সীমা
(৬)

নিও পত্র

প্রদর্াজয িয়

০৫ কার্ তনেবস

প্রদর্াজয িয়

প্রদর্াজয িয়

প্রদর্াজয িয়

০৫ কার্ তনেবস

৩ কার্ তনেবস

োনয়ত্বপ্রাি কমতকততা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ই-রমইল)
(৭)
-১
জিাব নমজতা তানরক নিকমত
উপ-সনচব (উন্নয়ি-০১ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৭৭৮
ই-রমইলঃ dev1@mowr.gov.bd
-২
জিাব রমাঃ নমজানুর রিমাি
উপ-সনচব (উন্নয়ি-২ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪০৭২২
ই-রমইলঃ mowrdev2@gmail.com
-৩
জিাব নুর আলম নসদ্দীনক
সিকারী সনচব
উন্নয়ি-৩ শাো,

প্রশাসক/জিপ্রনতনিনধদের নিকে িদত প্রাি
ক্ষনতগ্রস্থ রবনিবাধ রমরামত/সাংরক্ষণ সাংক্রাম্ত
পত্র নিষ্পনত্তরকরণ
৪
৫

সাংস্থাদক
কার্ তাদথ ত পত্র
রপ্ররণ
2. সাংনিষ্টদের
অবগতকরণ
বাপাউদবার অনধগ্রিণকৃত জনম লীজ পাওয়ার োনয়ত্ব প্রাি সাংস্থায়
জন্য স্থািীয় জিগদণর নিকে িদত প্রাি
রপ্ররণ
আদবেি নিম্পনত্ত।
বাপাউদবার অনধগ্রিণকৃত জনম র রৎ োনয়ত্ব প্রাি সাংস্থায়
পাওয়ার জন্য পূব ত ভূনম মানলক/ ওয়ানরশদের
রপ্ররণ
নিকে িদত প্রাি আদবেি নিস্পনত্ত।

পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
র াি িম্বর-৯৫৭৬৫০৮
ই-রমইল: dev3@mowr.gov.bd
বাপাউদবা

প্রদর্াজয িয়

০৫ কার্ তনেবস

প্রদর্াজয িয়

প্রদর্াজয িয়

০৫ কার্ তনেবস

জিাব নুর আলম নসদ্দীনক
সিকারী সনচব
উন্নয়ি-৩ শাো,
পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
র াি িম্বর-৯৫৭৬৫০৮
ই-রমইল: dev3@mowr.gov.bd

২.২) প্রানতষ্ঠানিক রসবা
ক্রঃ
িাং

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং
প্রানিস্থাি

(১)

(২)
বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি রবাি ত (পাউদবা),
িেী গদবষণা ইিনিটিউে(িগই), পানি
সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা (ওয়ারদপা) ও
বাাংলাদেশ িাওর ও জলাভূনম উন্নয়ি
অনধেির এর অনি তন্যান্স/আইদির সকল
সাংদশাধিী এবাং আইি/ অধ্যাদেদশর
আদলাদক নবনধ প্রণয়ি;
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সাংস্থা িদত এ
মন্ত্রণালদয় ন্যস্তকৃত কমতকততাদের চারটি
সাংস্থার (বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা) রপ্রষদণ নিদয়াগ ও
মন্ত্রণালদয়র আওতাধীি সাংস্থা িদত অন্য
সাংস্থায় কমতকততা/কমতচারীগণদক রপ্রষদণ
নিদয়াগ ;
চারটি সাংস্থার (বাপাউদবা, িগই,
ওয়ারদপা এবাং বািাজউদবা) সাংস্থা প্রধাি,
এবাং বেলীকৃত সরকারী
কমতকততা/কমতচারীর নিদয়াগ, পদোন্ননত,
বেলী, ছুটি অবসর
ছুটি সাংক্রান্ত
তকলাপ
সকল কার্
;
পাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর কমতকততা ও কমতচারীর
পুি:নিদয়াগ ও চাকুরী বনধ ততকরণ ;
দুিীনত েমি আইি এবাং এতেসাংক্রান্ত
িীনত নিধ তারণী র্াবতীয় কাজ ;

(৩)

(৪)
কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব,
জিপ্রশাসি/অথ ত মন্ত্রণালদয়র
নিধ তানরত ছক অনুর্ায়ী প্রস্তাব

১

২

৩

৪
৫

সরকারী আদেশ

রসবার মূল্য
এবাং পনরদশাধ
পদ্ধনত
(৫)
নবিামূদল্য

রসবা প্রোদির
সময়সীমা
(৬)
৩০ কমতনেবস

প্রধািমন্ত্রীর কার্ তালয় ও দুিীনত ব্যযদরা িদত

(৭)
জিাব রমাঃ রন কুল ইসলাম
সিকারী সনচব (প্রশাসি-০১ শাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫১৩২
ই-রমইলঃ admin1@mowr.gov.bd

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব ও সাংস্থার
মতামত

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব ও এসএসনবর
নিধ তানরত ছক

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব প্রকানশত

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ
সরকারী আদেশ

৬

োনয়ত্বপ্রাি কমতকততা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ই-রমইল)

৭

প্রাি চারটি সাংস্থার (বাপাউদবা, িগই,
ওয়ারদপা এবাং বািাজউদবা) দুিীনত
সাংক্রান্ত সকল রকদসর র্াবতীয় নবষয়ানে ;
নবনিন্ন কমতচারী সাংগঠি সাংক্রান্ত র্াবতীয়
নবষয়ানে ;

সাংবাে মাধ্যম (নপ্রন্ট,
ইদলকট্রনিক, ব্যনির অনিদর্াগ

সরকারী আদেশ

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব
জিপ্রশাসি/অথ ত মন্ত্রণালদয়র
নিধ তানরত ছক অনুর্ায়ী প্রসত্মাব
কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব,

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব, নিধ তানরত
ছক, জীবি-বৃত্তান্ত, ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতযয়িপত্র,

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

সরকারী আদেশ
৮
৯

1০

1১

1২

১৩
১৪

বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর রসে-আপ ও রাজস্ব
বাদজদে পে সৃনষ্টকরণ ও সাংরক্ষণ ;
বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর আইিগত নবষয়ানে এবাং
আইি উপদেষ্টা নিদয়াগ সাংক্রান্ত নবষয়ানে
;
বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর কমতকততা/কমতচারীদের
রবতি ও চাকুরী সাংক্রান্ত নবনবধ নবষয়ানে
;
বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর পনরচালিা পষ তে সাংক্রান্ত
কার্ তাবলী ;
চলমাি
উন্নয়ি
প্রকল্পসমূদির
নপনপ/টিএনপনপ-রত উনলস্ননেত ববদেনশক
প্রনশক্ষণ ছািা চারটি সাংস্থার (বাপাউদবা,
িগই, ওয়ারদপা এবাং বািাজউদবা)
কমতকততাদের জন্য অন্যান্য সকল প্রকার
নবদেশী প্রনশক্ষণ, নসদম্পানজয়াম, সিা,
রসনমিার,
কমতশালা,
রিপুদেশি
(উচ্চনশক্ষা), নলদয়ি, ব্যনিগত নবদেশ
ভ্রমণ ইতযানে নবষয়ানে ;

সরকারী আদেশ

জিাব রমাঃ রন কুল ইসলাম
সিকারী সনচব (প্রশাসি-০১ শাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫১৩২
ই-রমইলঃ admin1@mowr.gov.bd

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ

,
-

-

-০২)

র াি: ০১৭১৫-০৪৫৫০৮।
ইদমইল:

১৫

-

১৬
১৭

১৮

প্রদজক্ট নিয়ানরাং কনমটি (PSC) গঠি।

প্রশাসনিক আদেশ

বাস্তবায়িকারী সাংস্থার প্রস্তাব
এবাং অনুদমানেত নিনপনপ এর
কনপ।

প্রদর্াজয িয়

০৭ কার্ তনেবস

প্রকল্প পনরচালক নিদয়াগ।

প্রশাসনিক আদেশ

বাস্তবায়িকারী সাংস্থা কর্ততক
সম্ভাব্য প্রকল্প পনরচালদকর িাম,
জীবি বৃত্তান্ত ও অনুদমানেত
নিনপনপ এর কনপ।

প্রদর্াজয িয়

০৭ কার্ তনেবস

সিার রিাটিশ
কার্ তনববরণী

সিার কার্ তপত্র

প্রদর্াজয িয়

১৫ কার্ তনেবস

প্রশাসনিক আদেশ

বাস্তবায়িকারী সাংস্থার প্রস্তাব।

প্রদর্াজয িয়

০৭ কার্ তনেবস

মনন্ত্রপনরষে নবিাদগর পদত্রর
আদলাদক সকল প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র সাংলাগ আকাদর
সার-সাংদক্ষপ বাস্তবায়িকারী
সাংস্থায় প্রস্তাব।
জলবায়ূ ট্রাি াদের িীনতমালা
অনুর্ায়ী প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র।

প্রদর্াজয িয়

১০ কার্ তনেবস

প্রদর্াজয িয়

১৫ কার্ তনেবস

ক্রয়কারীর প্রনতষ্ঠাি প্রধাি
কর্ততক প্রস্তুতকৃত সার সাংদক্ষপ,
েরপত্র মূল্যায়ি কনমটির
সুপানরশ সম্বনলত প্রনতদবেিসি
পূণ তাঙ্গ ক্রয় প্রস্তাব
ক) র্থার্থ কর্ততপদক্ষর পূণ তাঙ্গ
প্রসত্মাব
ে) রমােরর্াি ক্রদয় প্রসত্মাদব

প্রদর্াজয িয়

প্রস্তাব প্রানির
পরবতী ১০
কার্ তনেবস

১৯

প্রদজক্ট নিয়ানরাং কনমটির সিা।

২০

েরপত্র মূল্যায়ি/রিদগানসদয়শি কনমটি
গঠি।
CCGP/ CCEA -রত সরকানর ক্রয়
প্রস্তাব অনুদমােদির জন্য রপ্ররণ।

২১

অগ্রায়ি পত্র

২২

বাাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাি াদের আওতায়
PPCCTF পনরদবশ ও বি মন্ত্রণালদয়
রপ্ররণ।

অগ্রায়ি পত্র

২৩

অথ ত নবিাগ কর্ততক সমদয় সমদয় জারীকৃত
আনথ তক ক্ষমতা অপতি আদেশ অনুর্ায়ী
(বততমাদি ২৫ রকাটি োকার উদদ্ধত ৫০
রকাটি োকা পর্ তন্ত ) মূল্যমাদির ক্রয় প্রস্তাব
অনুদমােি।
প্রকদল্পর আওতায় অনুদমানেত র্ািবািি
ক্রদয়র সম্মনত/অনুমনত

অনুদমােি পত্র জারী

২৪

admin2@mowr.gov.bd

-

অথ ত নবিাদগ অগ্রায়ি

-১
জিাব নমজতা তানরক নিকমত
উপ-সনচব (উন্নয়ি-০১ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৭৭৮
ই-রমইলঃ dev1@mowr.gov.bd
-২
জিাব রমাঃ নমজানুর রিমাি
উপ-সনচব (উন্নয়ি-২ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪০৭২২
ই-রমইলঃ mowrdev2@gmail.com
-৩
জিাব নুর আলম নসদ্দীনক
সিকারী সনচব
উন্নয়ি-৩ শাো,
পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
র াি িম্বর-৯৫৭৬৫০৮
ই-রমইল: dev3@mowr.gov.bd
-৪
-

-৪
ফ োন: ৯৫৭৬৫১০

)

ইমেইল: Dev 4@mowr.gov.bd
প্রদর্াজয িয়

প্রস্তাব প্রানির
পরবতী ১০
কার্ তনেবস

Dev4mowr@gmail.com

অথ ত নবিাদগর নিধ তানরত ছদক
সাংস্থা প্রধাদির স্বাক্ষদরর
প্রদয়াজিীয় তথ্য
গ) পনরকল্পিা নবিাগ ও
মন্ত্রণালদয়র প্রশাসনিক
অনুদমােি পদত্রর ছায়ানলনপ
ঘ) অনুদমানেত নিনপনপর
সাংনশস্নষ্ট পৃষ্ঠার ছায়ানলনপ
ঙ) মন্ত্রণালদয়র বাদজে নবিাজি
আদেদশর কনপ
চ) গািী সরবরািকারী
প্রনতষ্ঠাদির েরপদত্রর ছায়ানলনপ
২৫

অনুদমানেত নিনপনপদত অন্তভূতি উন্নয়ি
প্রকদল্পর জিবল কাঠাদমার প্রশাসনিক
অনুদমােি প্রোি

২৬

উন্নয়ি সিদর্াগীদের সিায়তায় উন্নয়ি
প্রকল্প বাস্তবায়দি এইি রমদমায়ার
প্রস্তুত ও অনুদমােি।

২৭

প্রশাসনিক অনুদমােি
পত্র জারী

ক) র্থার্থ কর্ততপদক্ষর পূণ তাঙ্গ
প্রস্তাব
ে) পনরকল্পিা নবিাগ ও
মন্ত্রণালদয়র
প্রশাসনিক
অনুদমােি পদত্রর ছায়ানলনপ
গ) নিনপনপদত অির্ভতর্ভি জিবল
কাঠাদমার সাংনিষ্ট পৃষ্ঠার
ছায়ানলনপ
ঘ)
উন্নয়ি
প্রকদল্পর
টিনপনপ/নিনপনপ/নপনসনপ
প্রণয়িকাদল
পে/জিবল
নিধ তারণ নবষয়ক কনমটি সিার
অনুদমানেত
কার্ তনববরণীর
ছায়ানলনপ

প্রদর্াজয িয়

রিাটিশ/আমন্ত্রণ পত্র

এইি রমদমায়ার

প্রদর্াজয িয়

ক) িস্তান্তরকৃত জনমর ল্যাে
পস্নযাি
ে) রজলা, থািা ও রমৌজাওয়ারী

প্রদর্াজয িয়

ভূনম মন্ত্রণালদয়র চানিো অনুর্ায়ী অন্যান্য ক) সাংস্থায় রপ্ররণ
মন্ত্রণালয়/ নবিাগ/সাংস্থার প্রকদল্পর ে) সম্মনতপত্র জারী
প্রদয়াজদি পাউদবা কর্ততক অনধগ্রিণকৃত

প্রস্তাব প্রানির
পরবতী ০৭
কার্ তনেবস

৫ কার্ তনেবস

ক) প্রস্তাব প্রানির
পরবতী ৫
কার্ তনেবস

জিাব নুর আলম নসদ্দীনক
সিকারী সনচব
উন্নয়ি-৩ শাো,

অব্যবহৃত জনম িস্তান্তদরর প্রশাসনিক
অিাপনত্ত প্রোি

২৮

২৯

৩০

অনুদমানেত নিনপনপ অনুর্ায়ী সকল
প্রকদল্পর ভূনম অনধগ্রিদণর প্রশাসনিক
অনুদমােি জ্ঞাপি

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে ও জাতীয়
পানি সম্পে পনরষ
ঠ
জাতীয় পানি সম্পে পনরষ ও জাতীয়
পানি সম্পে পনরষদের কার্ তনিব তািী
কনমটির সিা আিবাি।

োগসূচী
গ) অব্যবহৃত জনমর প্রদয়াজি
রিই মদমত জনম িস্তান্তদরর
নবষদয় প্রনতদবেি
ঘ) সাংস্থা প্রধাদির স্বাক্ষরকৃত
অিাপনত্ত প্রতযায়ণ পত্র
ঙ) রগদজদের কনপ
চ) অব্যবহৃত/ উদ্ধৃত জনম
পতযাপতণ/ অবমুনির তথ্য
সম্বনলত ছক
প্রশাসনিক অনুদমােি ক) র্থার্থ কর্ততপদক্ষর পূণ তাঙ্গ
পত্র জারী
প্রস্তাব
ে) ভূনম অনধগ্রিণ/হুকুম
েেদলর নিনমত্ত প্রশাসনিক
অনুদমােি প্রানির পূরিকৃত ছক
গ) অনুদমানেত নিনপনপর
সাংনিষ্ট পৃষ্ঠার সতযানয়ত
ছায়ানলনপ
ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়দির জন্য
নূন্যতম জনমর প্রতযয়ি পত্র

ে) সাংস্থার মতামত
প্রানির পরবতী ০৫
কার্ তনেবস

প্রদর্াজয িয়

প্রস্তাব প্রানির
পরবতী ১০
কার্ তনেবস

প্রজ্ঞাপি

বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩,
বাস্তবায়িকারী সাংস্থার প্রস্তাব

প্রদর্াজয িয়।

৩০ কমতনেবস।

রিাটিশ।

সিা
আিবাদির
নিনমত্ত
প্রধািমন্ত্রীর কার্ তালদয়র পত্র,
সিার সময় ও তানরে রচদয়
মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর জন্য সারসাংদক্ষপ, সিার কার্ তপত্র, সিার
কার্ তনববরণী।

প্রদর্াজয িয়।

০৭ কমতনেবস।

পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
র াি িম্বর-৯৫৭৬৫০৮
ই-রমইল: dev3@mowr.gov.bd

-

-৪
ফ োন: ৯৫৭৬৫১০

)

ইমেইল: Dev 4@mowr.gov.bd
Dev4mowr@gmail.com

৩১

পানি সম্পে মন্ত্রণালদয়র সাদথ অন্যান্য
রেদশর নি-পানক্ষক কার্ তানে সম্পােি।

বাস্তবায়িকারী
সাংস্থাদক কার্ তাদথ ত পত্র
রপ্ররণ,

Brief, Inputs, Proposal,
LoI, MoU, Agreement.

প্রদর্াজয িয়।

০৩ কমত নেবস।

৩২

উন্নয়ি সিদর্াগী সাংস্থার নমশি এর সাদথ
Wrap-up সিা আিবাি।

রিাটিশ।

সাংস্থার প্রস্তাব, সিার কার্ তপত্র,
সিার কার্ তনববরণী।

প্রদর্াজয িয়।

০৩ কমতনেবস।

৩৩

৩৪

ইস্তািুল কমতপনরকল্পিা (IPoA) সাংক্রান্ত
কার্ তক্রম।

বাস্তবায়িকারী
সাংস্থাদক কার্ তাদথ ত পত্র
রপ্ররণ।

প্রণীত কমতপনরকল্পিা,
কমতপনরকল্পিার বাস্তবায়ি
অগ্রগনত প্রনতদবেি, Brief,
Inputs, Proposal.

প্রদর্াজয িয়।

০৩ কমতনেবস।

)
-

৩৫

০

৩৬
৩৭

২

৩৮
৩৯
৪০

০
তথ্য ও ফ োগোম োগ প্রযুক্তি ক্তিষয়ক ক্তিক্তিন্ন
প্রক্ততমিদন ফপ্ররণ।

ই-ফেইল ও পমের
েোধ্যমে।

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

০
৭ কো যক্তদিস

৪১

ই-গির্ন্যোন্স সংক্রোন্ত কোমজ্র সেন্বয়
সোধমন সহোয়তো প্রদোন।

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

৪২

অনিে অনধেির িদত অনিে আপনত্ত
সমূি পাওয়ার পর তা র্থার্থিাদব
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কদর প্রদয়াজিীয়
ব্যবস্থা গ্রিদণর নিনমত্ত সাংনিষ্ট সাংস্থায়
রপ্ররণ।
অধীিস্থ সাংস্থা সমূি িদত অনিে
আপনত্ত নিস্পনত্ত করণ সাংক্রান্ত পত্রানে
পাওয়ার পর তা পরীক্ষাকরণ ও
র্থার্থ মন্তব্যসি সাংশনিষ্ট েিদর
রপ্ররণ।

৪৩

৪৪

র াি: ০১৭৭২৬৪৩৪৪১
ইদমইল: aditya_suditya@yahoo.com
র াি: ৯৫৭৬৭৭৬

অনিে আপনত্ত দ্রুত নিস্পনত্তর লদক্ষয
অনিে অনধেির এবাং সংক্তিষ্ট সাংস্থা

প্রশাসনিক আদেশ /
অগ্রায়ণপত্র

অথ ত নবিাদগর পনরপত্র
অনুর্ায়ী

প্রদর্াজয িয়

৭ কার্ ত নেবস

প্রশাসনিক আদেশ /
অগ্রায়ণপত্র

অথ ত নবিাদগর পনরপত্র
অনুর্ায়ী

প্রদর্াজয িয়

৭ কার্ ত নেবস

অগ্রায়িপত্র

সংক্তিষ্ট অনিে আপনত্ত / অনগ্রম
অনুদেদের প্রমাণকসি জবাব।

প্রদর্াজয িয়

প্রদয়াজি অনুর্ায়ী

ফেোহোাঃ শহীদুল্লোহ কোয়সোর
ক্তসমেে এনোক্তলে
ফ োনাঃ ৯৫৪০104
ফেোহোাঃ ইউসু হোরুন খোন
ফপ্রোগ্রোেোর
ফ োনাঃ ৯৫৪০৪৬৮

মুিম্মে নিরম্নজ্জামাি
উপসনচব
র াি: +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৫
ইদমইল: mhzaman5964@gmail.com

সিদর্াদগ োস্কদ াস ত সিার আদয়াজি
করণ।
২.৩) অিযমত্মরীণ রসবা
ক্রঃ
িাং
(১)

রসবার িাম

রসবা প্রোি পদ্ধনত

(২)

(৩)

১

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং
প্রানিস্থাি
(৪)

রসবার মূল্য এবাং
পনরদশাধ পদ্ধনত
(৫)

রসবা প্রোদির
সময়সীমা
(৬)

োনয়ত্বপ্রাি কমতকততা
(িাম, পেনব, র াি িম্বর ও ই-রমইল)
(৭)

অন স আদেশ

২
৩

,
-

৪

২

০

-০২)

র াি: ০১৭১৫-০৪৫৫০৮।
ইদমইল: admin2@mowr.gov.bd

৫

৬
৭

৮

বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর নিনে তষ্ট রেণীর
কমতকততা/কমতচারীগদণর এনসআর ও
সম্পে নববরণী সাংরক্ষণ ;
চারটি সাংস্থার (বাপাউদবা, িগই,
ওয়ারদপা এবাং বািাজউদবা) সরকার

িনথ সাংরক্ষণ

কর্ততপক্ষর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষ প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

জিাব রমাঃ রন কুল ইসলাম
সিকারী সনচব (প্রশাসি-০১ শাো)

৯

১০

১১
১২
১৩

1৪

কর্ততক নিদয়ানজত কমতকততাগদণর
শাংেলামূলক রকস সাংক্রান্ত নবষয়ানে ;
বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর কমতকততা/কমতচারীদের
সাংনিষ্ট নবনধর আওতায় োনেলকৃত
আপীল আদবেি এবাং ক্ষনতগ্রস্থ
ব্যনিবদগরত নরনিউ নপটিশি সাংক্রান্ত
নবষয়ানে ;
বাপাউদবা, িগই, ওয়ারদপা এবাং
বািাজউদবা এর
কমতকততা/কমতচারীগদণর চাকুরী সাংক্রান্ত
নবষদয় সকল তেন্ত, রপপার কাটিাং,
আদবেি, অনিদর্াগ ও আপীল সাংক্রান্ত
নবষয়ানে ;
পানি সম্পে মন্ত্রণালদয়র কমতকততাদের
নবদেশ ভ্রমণ (প্রকল্প বনিভূতত ) সাংক্রান্ত
মন্ত্রণালদয়র সকল কমতকততা ও
কমতচারীদের মানসক রবতি নবল প্রোি
করা।
কমতকততা ও কমতচারীদের র্াবতীয়
বদকয়া নবল, ভ্রমি িাতা নবল, োনন্ত ও
নবদিােি িাতা নবল, উৎসব িাতা
নবল, গৃিনিমতাি/গৃিদমরামত, মের
গািী, মের সাইদকল, কনস্পউোর,
নজনপএ অনগ্রম নবল এর োবী
পনরদশাধ।
আনুষনঙ্গক ব্যদয়র নবদলর োবী
পনরদশাধ করা।

সরকারী আদেশ

র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪৫১৩২
ই-রমইলঃ admin1@mowr.gov.bd
কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব,
কমতকততা/কমতচারীর প্রস্তাব

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব,
প্রকানশত সাংবাে মাধ্যম
(নপ্রন্ট, ইদলকট্রনিক, ব্যনির
অনিদর্াগ

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

সরকারী আদেশ

কর্ততপদক্ষর প্রস্তাব
নিধ তানরত ছক, আনথ তক
সাংদিষ

নবিামূদল্য

৭ কমতনেবস

প্রসত্মতকৃত নবল

প্রদর্াজয িয়

নবিা মূদল্য

০৩ নেি

মন্ত্রণালদয়র সকল
কমতকততা ও
কমতচারীদের রবতি
নবল প্রস্তাব কদর
প্রধাি নিসাব রক্ষণ
কমতকততার কার্ তালদয়
রপ্ররণ।
আনুষনঙ্গক নবল
র্াচাই পূব তক নবল
ররনজষ্টাদর নলনপবদ্ধ
কদর প্রধাি
নিসাবরক্ষণ
কমতকততার কার্ তালদয়

অন স আদেশ এবাং
প্রদর্াজয রক্ষদত্র অনুদমানেত
ভ্রমণ নববরিী;
অথ ত মন্ত্রণালয় ও পাসম
প্রশাসি২ শাো

নবিা মূদল্য

০৩ নেি

েরপত্র, কার্ তাদেশ,
তুলিামূলক নববরণী,
রট্রিলাইদসন্স এর সতযানয়ত
কনপ ইতযানে এবাং প্রশাসি২ শাো

নবিা মূদল্য

০৭ নেি

সরকারী আদেশ

সরকারী আদেশ

রিলাল উনদ্দি
একাউন্টস অন সার
৯৫৪০৪৭১
helalmowr@gmail.com

1৫
1৬

রপ্ররণ করা।
স্থায়ী অনগ্রম প্রোি, অনগ্রম সমিয় অনগ্রদমর রচক প্রোি
সাধি এবাং উিার নিসাব সাংরক্ষণ।
মন্ত্রিালদয়র
সকল
রপিশি সাংক্রান্ত
কমতকততা/কমতচারীদের
চাকুরী মঞ্জুরী ও কাগজপত্র
নববরণী/চাকুরী বনি সি রপিশি
পাওয়ার পর
সাংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সরবরাি করা।
নিধ তানরত রম পুরি
কদর প্রধাি নিসাব
রক্ষণ কমতকততার
কার্ তালদয় রপ্ররণ
করা।

প্রশাসি-২ শাো কর্ততক
জারীকৃত নজ ও
চাকুরী নববরণী/চাকুরী বনি
ও রপিশি মঞ্জুরী;
জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় ও
পাসম এর প্রশাসি-২ শাো

নবিা মূদল্য

০২ নেি

নবিা মূদল্য

০৭ নেি

-

১৭

1৮

1৯

২০

২১

২

েন্ত্রণোলময়র সকল কেযকতযো ও
কেযচোরীমক কক্তিউটোমর প্রক্তশক্ষণ
প্রদোন করো;

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

র াি: ০১৭৭২৬৪৩৪৪১
ইদমইল: aditya_suditya@yahoo.com
র াি: ৯৫৭৬৭৭৬

ক্তসক্তিউল
অনু োয়ী

কক্তিউটোর ক্তসমেমের স টওয়যোর
এিং হোি যওয়যোর, ক্তপ্রন্টোর,স্ক্যোনোর
ইতযোক্তদ রক্ষণোমিক্ষণ কো যক্রে রোখোর
ও সকল কক্তিউটোর ফেরোেমতর
প্রময়োজ্নীয় ব্যিস্থো গ্রহণ।

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

১ ক্তদন

ওয়োই- োই এিং ব্রিব্যন্ড ইন্টোরমনট
সংম োগ সম্প্রসোরন,তদোরক্তক এিং
সম্ভোব্য ত্রুটি দুরীকরণ।
েন্ত্রণোলময়র সোিযোর এিং ল্যোন সংম োগ
তদোরক্তক ও সম্ভোব্য ত্রুটি দুরীকরণ।

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

৩ ঘন্টো

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

৩ ঘন্টো

ফেোহোাঃ শহীদুল্লোহ কোয়সোর
ক্তসমেে এনোক্তলে
ফ োনাঃ ৯৫৪০104
এিং
ফেোহোাঃ ইউসু হোরুন খোন
ফপ্রোগ্রোেোর
ফ োনাঃ ৯৫৪০৪৬৮

২২

২৩

2৪
২৫

2৬

২৭

ক্তিদ্যেোন ফনটওয়োকয সম্প্রসোরমণ
উন্নততর ও নতুন প্রযুক্তি প্রচলন
সংক্রোন্ত কো যক্রে।
প্রধোনেন্ত্রীর কো যোলয় হমত Access
to information (A2i)
Programme
ও
ও
েন্ত্রণোলয় ও অধীনস্থ সংস্থোসমূমহর
েমধ্য উন্নয়ন প্রকমের আপ-ফিট িোটোর
সেন্বয় রোখোর লমক্ষয ফিোমি যর েক্তনটক্তরং
এর অধীনস্থ কক্তিউটোর শোখোর সমে
ফ োগোম োগ রোখো ও িোটো আপ-ফিট
সংক্রোন্ত কো যক্রে।
প্রময়োজ্ন অনুসোমর উধ যতন
কেযকতযোগমণর ক্তনমদ যশ ফেোতোমিক
কক্তিউটোর কো যক্রে গ্রহণ;
অনিে অনধেির িদত অনিে আপনত্ত
সমূি পাওয়ার পর তা র্থার্থিাদব
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কদর প্রদয়াজিীয়
ব্যবস্থা গ্রিদণর নিনমত্ত সাংনিষ্ট শাোয়
রপ্ররণ।
মন্ত্রণালদয়র সাংনিষ্ট শাো িদত অনিে
আপনত্ত নিস্পনত্ত করণ সাংক্রামত্ম
কাগজ পত্রানে পাওয়ার পর তা
পরীক্ষাকরণ ও র্থার্থ মন্তব্যসি
সাংনিষ্ট েিদর রপ্ররণ।
বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদের পাবনলক
একাউন্টস কনমটি, সরকারী প্রনতষ্ঠাি
সাংক্রান্ত স্থায়ী কনমটি ও অনুনমত
নিসাব কনমটি’র সিায় প্রদয়াজিীয়
কাগজ পত্রানে উপস্থাপিসি কনমটির
কার্ ত সম্পােদি সানব তক সিায়তা প্রোি।

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

ক্তসক্তিউল অনু োয়ী

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রম োজ্য নয়

প্রদর্াজয িয়

৭ কার্ ত নেবস

অগ্রায়িপত্র

অগ্রায়িপত্র

৭ কার্ ত নেবস

অগ্রায়িপত্র /
প্রশাসনিক আদেশ

প্রদয়াজি অনুর্ায়ী
/ জাতীয়
সাংসদের সাংনিষ্ট
কনমটির নিধ তানরত
সময়সীমা
অনুর্ায়ী

প্রদর্াজয িয়

মুিম্মে নিরুজ্জামাি
উপসনচব
র াি: +৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৫
ইদমইল: mhzaman5964@gmail.com

২৮

২৯

বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসদের পাবনলক
একাউন্টস কনমটি, সরকারী প্রনতষ্ঠাি
সাংক্রান্ত স্থায়ী কনমটি ও অনুনমত
নিসাব কনমটির নিদে তশিা বাস্তবায়দি
অধীিস্থ সাংস্থা সমূিদক প্রদয়াজিীয়
নিদে তশিা ও সিদর্ানগতা প্রোি।
সাংনিষ্ট প্রকদল্পর আওতায় সাংস্থা ও
মন্ত্রণালদয়র কমতকততাগণদক ববদেনশক
প্রনশক্ষণ/ Study Tour- এ রপ্ররণ।

অগ্রায়িপত্র /
প্রশাসনিক আদেশ

সরকানর আদেশ

প্রদর্াজয িয়

সাংস্থার প্রস্তাব, নিনপনপ-রত
সাংনিষ্ট নবদেশ স দর
অথ তায়দির সাংস্থাি এবাং
প্রস্তানবত
কমতকততাগদণর
নবগত ০১ বৎসদরর নবদেশ
স দরর তথ্য, আদয়াজক
সাংস্থার আমন্ত্রদণর কনপ।

প্রদর্াজয িয়

প্রদয়াজি অনুর্ায়ী
/ জাতীয়
সাংসদের সাংশ্লিষ্ট
কনমটির নিধ তানরত
সময়সীমা
অনুর্ায়ী
১৫ কার্ তনেবস

-১
জিাব নমজতা তানরক নিকমত
উপ-সনচব (উন্নয়ি-০১ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৭৬৭৭৮
ই-রমইলঃ dev1@mowr.gov.bd
-২
জিাব রমাঃ নমজানুর রিমাি
উপ-সনচব (উন্নয়ি-২ অনধশাো)
র ািঃ +৮৮-০২-৯৫৪০৭২২
ই-রমইলঃ mowrdev2@gmail.com
-৩
জিাব নুর আলম নসদ্দীনক
সিকারী সনচব
উন্নয়ি-৩ শাো,
পানি সম্পে মন্ত্রণালয়
র াি িম্বর-৯৫৭৬৫০৮
ই-রমইল: dev3@mowr.gov.bd
-৪
-

-৪
ফ োন: ৯৫৭৬৫১০

)

ইমেইল: Dev 4@mowr.gov.bd
Dev4mowr@gmail.com

২.৪) আওতোধীন অক্তধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থো কর্তক
য প্রদত্ত ফসিো
০
০২
০
০৪
০

www.bwdb.gov.bd
www.bhwdb.gov.bd
www.rri.gov.bd
www.jrc.gov.bd
www.warpo.gov.bd

৪) অনিদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থাপিা (GRS)
রসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট িদল োনয়ত্বপ্রাি কমতকততার সদঙ্গ রর্াগাদর্াগ করুি। তার কাছ রথদক সমাধাি পাওয়া িা রগদল নিদম্নাি পদ্ধনতদত রর্াগাদর্াগ কদর আপিার সমস্যা অবনিত করুি।
ক্রনমক

কেি রর্াগাদর্াগ করদবি

কার সদঙ্গ রর্াগাদর্াগ
করদবি

১

োনয়ত্বপ্রাি কমতকততা সমাধাি
নেদত িা পারদল

অনিদর্াগ নিষ্পনত্ত
কমতকততা (অনিক)

২

অনিদর্াগ নিষ্পনত্ত কমতকততা
নিনে তষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত
িা পারদল

আনপল কমতকততা

৩

রর্াগাদর্াদগর ঠিকািা

নিষ্পনত্তর
সময়সীমা

িাম ও পেনব: জিাব বসয়ে রমাঃ তাজুল
ইসলাম, যুগ্ম সনচব
র াি: +৮৮-০২-৯
৮
ইদমইল: info@mowr.gov.bd
ওদয়ব: www.grs.gov.bd
িাম ও পেনব:

র াি: +৮৮০-২-৯৫৭৬৭৭৩
ইদমইল: secretary@mowr.gov.bd
ওদয়ব: www.grs.gov.bd
অনিদর্াগ গ্রিণ রকন্দ্র
আনপল কমতকততা নিনে তষ্ট সমদয়
মনন্ত্রপনরষে নবিাদগর
৫ িাং রগইে, বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা
সমাধাি নেদত িা পারদল
অনিদর্াগ ব্যবস্থাপিা রসল
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

নতি মাস

এক মাস

নতি মাস

৪) আপনোর কোমে আেোমদর প্রতযোশো
ক্রক্তেক
নং
১)
২)
৩)

প্রক্ততশ্রুত/কোক্তিত ফসিো প্রোক্তপ্তর লমক্ষয করণীয়
ক্তনধ যোক্তরত রমে সম্পূণ যিোমি পূরণকৃত আমিদন জ্েো প্রদোন
সঠিক েোধ্যমে প্রময়োজ্নীয় ক্ত স পক্তরমশোধ করো
সোক্ষোমতর জ্র্ন্ ক্তনধ যোক্তরত সেময়র পূমি যই উপক্তস্থত থোকো

