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১.০ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর (িডিপএইচই) পিরিচিত 

 
১.১  পিরিচিত ও পট�িম 
 

িনরাপদ পািন সরবরােহর মা�েম জন�া�� উ�য়েনর দািয়� অপ �ণ কের ১৯২৪ সােল িডিপএইচই (েব�ল) 

িহেসেব যা�া �� কের। পরবত�েত ১৯৩৬ সােল জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র (িডিপএইচই) এ �পা�িরত হয়। ১৯৪৫ 

সােল এর সােথ �� করা হয় �ািনেটশন �সবা �দােনর দািয়�। জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র �ানীয় সরকার 

িবভােগর আওতাধীন এক� ����ণ � সং�া। বত�মােন ওয়াসা ও িস� কেপ �ােরশন এর আওতাধীন এলাকা �িতত 

সম� �দেশর িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�া িনম �াণ ও �ব�াপনার দািয়� এ অিধদ�েরর উপর ��। 

জনসাধারেণর �া�� �র�ায় িনরাপদ পািন ও �ািনেটশন অত�� ����ণ � অবদান রােখ। জনগেণর িনকট িনরাপদ 

পািন ও �ািনেটশন �িবধা �পৗছােনার লে�� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র িনরলসভােব কাজ কের যাে�।  

 

১৯৭১ সােল বাংলােদেশর �াধীনতা লােভর অ�বিহত পের সরকার �থেমই �ংস �া� পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ব�া �নব �াসেনর ��� আেরাপ এবং তৎপরবত�েত ন�ন অবকাঠােমা �াপন �� কের িডিপএইচই’র 

মা�েম। একই ধারাবািহকতায় এরই ফল�িতেত বাংলােদশ িনরাপদ পািন ও �ািনেটশন কভােরেজর িদক িদেয় 

সম� দি�ণ এিশয়ায় অ�তম শীষ � �ান দখল কের আেছ। প�ী এলাকার িবিভ� ধরেনর িনরাপদ পািনর উৎস 

(�উবওেয়ল) ও �ািনটারী �াি�ন �াপনা�েলার র�ণােব�ণ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র এর �ধান দািয়�। 

তাছাড়া অ� অিধদ�র প�ী পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন অবকাঠােমা িনম �ােণাে�ার র�ণােব�েণ ইউিনয়ন পিরষদেক 

WATSAN কিম�র মা�েম কািরগির সহায়তা �দান, �া�� পিরচয �া �জারদারকরণ এবং পািরপাি��ক 

পিরেবেশর উ�য়েন �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কের থােক। নগরায়েনর ফেল �পৗর পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

চািহদা উ�েরা�র �ি� পাে�। এ চািহদা �রেণ অ� দ�র �পৗরসভাস�েহ পাইপ লাইেনর মা�েম পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন অবকাঠােমা িনম �াণসহ কািরগির সহায়তার আওতায় পিরক�না �ণয়ন ও �ািত�ািনক উ�য়েন সহায়তা 

করেছ। �পৗরসভাস�েহ ��েনজ, �ফাকাল �াজ �ােনজেম� ও সিলড ওেয়� �ােনজেম� িভি�ক কাজও জন�া�� 

�েকৗশল অিধদ�র কের যাে�। এছাড়া ব�া, সাইে�ান, মহামারী, উ�া� সম�া ইত�ািদর কারেণ �� জ�রী 

পিরি�িতেত িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�া সচল রাখার লে�� �েয়াজনীয় কায ��ম বা�বায়ন কের 

আসেছ।  
 

১.২ ল�� ও উে��: 
* প�ী ও শহরা�েলর (ওয়াসা ও িস� কেপ �ােরশন এর আওতাধীন এলাকা �িতত) সকল জনগেণর জ� 

িনরাপদ �েপয় পািন সরবরাহ ও �া�� স�ত �ািনেটশন �ব�া িনি�ত করা এবং শহরা�েল ��েনজ, 
�ফকাল �াজ �ােনজেম� ও সিলড ওেয়� �ােনজেম� িভি�ক কাজ িনি�ত করা।  

 
* িনরাপদ পািন �বহার ও �ািনেটশন িবষেয় মা�েষর অভ�াসগত আচরেণ পিরবত�ন আনয়ন।  

 
সরকােরর অ�ীকার অ�যায়ী বত�মান উে�� 
 * �িত� বািড়েক �া��স�ত �টকসই �ািনেটশন �ব�ার আওতায় আনা।  
 * �দেশর সকল মা�েষর জ� িনরাপদ �েপয় পািনর �ব�া করা।  
 
 
১.৩ �ধান কায ��ম / �সবাস�হ: 

* ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী, �লনা ও নারায়ণগ� শহর �িতত সম� �দেশর প�ী ও শহরা�েল (িস� 

কেপ �ােরশন, �পৗরসভা, উপেজলা সদর এবং ��াথ �স�ার) িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 
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(পয়ঃিন�াশন, নদ �মা ও ক�ন বজ�� িন�াশন) �ব�া স�সারণ ও উ�য়েন Lead Agency িহসােব 

দািয়� পালন; 

* প�ী এলাকায় ইউিনয়ন পিরষেদর সহায়তায় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন; 

* শহরা�েল িস� কেপ �ােরশন/ �পৗরসভায় সহায়তায় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�ার অবকাঠােমা 

িনম �াণ, উ�য়ন, স�সারণ ও কািরগির সহায়তা �দান; 

* পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�ার পিরচালনা ও র�ণােব�েণ দ�তা উ�য়েনর লে�� �ানীয় সরকার 

�িত�ানস�হেক (ইউিনয়ন পিরষদ, �পৗরসভা ও িস� কেপ �ােরশন) কািরগির সহায়তা �দান; 

* আপদ-কালীণ (ব�া, �িণ �ঝড় ইত�ািদ) সমেয় জ�রী িভি�েত পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �িবধার 

�ব�া করা;  

* পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �স�ের মানব স�দ উ�য়েনর মা�েম �েয়াজনীয় দ� জনবল গেড় �তালা; 

* সম� �দেশর খাবার পািনর �ণগত মান পরী�া, পিরবী�ণ ও পয �েব�ণ;  

* �-গভ �� ও ���� িনরাপদ পািনর উৎস অ�স�ান; 

* িনরাপদ পািন ও �া��স�ত পায়খানা �বহার ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন সং�া� �া��িবিধ পালন 

স�েক� জনগণেক উ�ু�করণ; 

* আেস �িনক আ�া� ও অ�া� সম�া সং�ল এলাকায় (লবণা�, পা�ের, পাহািড় ইত�ািদ) ন�ন লাগসই 

��ি� উ�াবেনর মা�েম িনরাপদ পািন সরবরােহর �ব�া �হণ; 

* পািন সরবরাহ ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন �ব�ার উ�য়েনর �� �েয় লাগসই ��ি� অ�স�ান, 

গেবষণা ও উ�য়ন; 

* ত� �ক� �াপেনর মা�েম পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �স�েরর ত� �ব�াপনা স��করণ ও 

আ�িনকীকরণ: 

* �ানীয় সরকার, �বসরকাির উে��া, �বসরকাির সং�া এবং Community Based 

Organization (CBO) স�হেক পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�া উ�য়েন কািরগির পরামশ � 

�দান, ত� সরবরাহ, �িশ�ণ �দান; ও 

* িনরাপদ খাবার পািন িনি�ত করার জ� �েয়াজনীয় �িতেরাধ�লক কায ��ম �হেণ পয �ায়�েম �দেশর 

সকল পািন সরবরাহ �ব�ায় ওয়াটার �সফ� �ান (WSP) বা�বায়ন।  

 

১.৪  �শাসিনক কাঠােমা:  

 িনরাপদ পািন ও �ািনেটশন জনগেণর �মৗিলক অিধকার, এেদেশর জনগেণর িনকট উ� �মৗিলক 

�সবা �পৗছােনার জ� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র (িডিপএইচই) সব �দাই িনেয়ািজত। বত�মােন জন�া�� 

�েকৗশল অিধদ�র এর সাংগঠিনক কাঠােমা �ায়ী রাজ�, অ�ায়ী রাজ�, ওয়ান টাইম ও আউট �সািস �ং 

ম�রী�ত ৬৯৩৭ � পদ রেয়েছ। এর িবপরীেত সদর দ�র পয �ােয়, আ�িলক পয �ােয়, �জলা পয �ােয় এবং 

উপেজলা পয �ােয় �মাট ৫০৭০ জন জনবল িনেয়ািজত �থেক জনেসবার কাজ চািলেয় যাে�ন।  

 

একজন �ধান �েকৗশলীর �ন�ে� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর কম �কা� পিরচািলত হয়। �ধান �েকৗশলীর 

পরবত� ধােপ ৩ (িতন) জন অিতির� �ধান �েকৗশলী (�ত�, পিরক�না ও পািনস�দ) িনেয়ািজত আেছন। 

তৎপরবত� ধােপ মাঠ পয �ােয় ৯ (নয়) � (ঢাকা, চ��াম, পাব �ত� চ��াম, িসেলট, বিরশাল, ফিরদ�র, �লনা, 

রাজশাহী ও রং�র) সােক�েলর �িত�েত ১ (এক) জন কের ত�াবধায়ক �েকৗশলী এবং সদর দ�র পয �ােয় ৫ 

(প�চ) � (পিরক�না, ভা�ার, পািনর �ণগত মান পিরবী�ণ ও পয �েব�ণ, �াউ� ওয়াটার ও িফিজিবিল� 

�ািড) সােক�েল একজন কের ত�াবধায়ক �েকৗশলী দািয়� পালন করেছন। �জলা পয �ােয় �িত� �জলায় 

একজন িনব �াহী �েকৗশলী এবং উপেজলা পয �ােয় �িত ২� উপেজলায় ১ জন সহকারী �েকৗশলী এবং �িত� 

উপেজলায় ১ জন উপ-সহকারী  
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১.৫ জনবল: 

 এ অিধদ�েরর সািব �ক কম �কা� পিরচালনার জ� �ায়ী রাজ�, অ�ায়ী রাজ�, ওয়ান টাইম রাজ� ও 

আউটেসািস �ং ম�রী�ত �মাট পেদর সং�া ৬৯৩৭ �। জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর রাজ� (�ায়ী রাজ�, 

অ�ায়ী রাজ�, ওয়ান টাইম অ�ায়ী রাজ�) খােতর পেদর িববরণ িনে� �দয়া হেলা: 

ছক নং ১: ২০২১-২২ অথ �বছের িবিভ� ��িণর ম�রী�ত �মাট সং�া, কম �রত জনবল এবং �� পেদর 

িববরণ: 

�ঃ নং অ�েমািদত জনবল কম �রত �� পদসং�া �� পদসং�া ম�� 

১ ১ম ��িণ-৬১৪ ১৯৮ - ৪১৬  

২ ২য় ��িণ-৭৫৪ ৪৭৩ - ২৮১  

৩ ৩য় ��িণ-১১৮২ ৭৭৭ - ৪০৫  

৪ ৪থ � ��িণ-৪৩৮৭ ৩৬২২ - ৭৬৫  

সব �েমাট: ৬৯৩৭ ৫০৭০ - ১৮৬৭  

 
 
১.৬ পদ �ি� ও িনেয়াগ: 

 জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র (িডিপএইচই) এর সাংগঠিনক কাঠােমা �ি�, আ�িনকায়ন, পেদা�িত এবং 

��পদ �রেণ বত�মান সরকােরর অবদান �রণীয় হেয় থাকেব। বত�মান সরকােরর আমেল ২০২১-২০২২ অথ �বছের 

�শাসিনক/�ািত�ািনক উ�য়েনর কেয়ক� উদাহরণ িনে� �দান করা হেলা- 

* ২য় ��িণর ১৩৭ � উপ-সহকারী �েকৗশলী পেদ িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। 

* ৩য় ��িণর ৪৮০ � পেদ িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। 

* ৪থ � ��িণর ৭৯০ � পেদ িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ।  

 

১.৭  জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র- উে�খেযা� ঘটনাবলীঃ   
  

১৯২৪ - িডিপএইচই (েব�ল) িহেসেব যা�া �� কের এবং �ধান কাজ িছল পাইপড ওয়াটার  সা�াই। 
১৯৩৬ - হ�া� �উবওেয়ল (HTW) �েজ�  ��। 
১৯৪১ - এয়ার �রইড ি�কশন �উবওেয়লস (HTW) �েজ�  ��।  
১৯৪৫ - ি�তীয় িব� �� পরবত� �উবওেয়ল �েজ�। 
১৯৪৭ - িডিপএইচই (�ব � পািক�ান) িহেসেব কায ��ম �� কের। 
১৯৪৭ - ঢাকা, চ��াম ও অ�া� শহের পাইপড ওয়াটার  সা�াই।  

 - �ামীণ এলাকায় হ�া� �উবওেয়ল (HTW) ��া�াম চা�। 
 - ঢাকা শহেরর জ� পয়ঃিন�াশন (Sewerage System) চা�। 

১৯৫৮ - ঢাকা শহেরর জ� Storm Water Drainage চা�। 
১৯৬৩ - ঢাকা এবং চ��াম ওয়াসার জ�লাভ।  

 - উপ�লীয় লবণা� এলাকায় গভীর নল�প (Deep Tubewell) চা� এবং Deep Set 
Pump ��ি� চা�। 

১৯৬৪  হ�া� �উবওেয়ল ��া�াম।  
  �রাল �ািনেটশেনর উপর পাইলট �েজ� হােত �নয়া হয়।   

১৯৭২ - �� পরবত� �ামীণ পািন সরবরােহর দািয়� িডিপএইচই-�ক �দান।  
 - ইউিনেসফ (UNICEF) এর সহায়তায় �ামীণ পািন সরবরােহর ��ে� বড় রকেমর �ক� 

হােত �নয়া হয়।  
 - �জলা শহেরর জ� পাইপড ওয়াটার সা�াই �ক� �� করা হয়।  

১৯৭৩ - পািন �ষণ �িতেরাধ �সল (Water Pollution Control Cell ) গঠন।  
১৯৭৮ - ইউিনেসফ (UNICEF) এর সহায়তায় �ামীণ পয়ঃিন�াশেনর ��ে� বড় রকেমর �ক� 
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হােত �নয়া হয়। 
১৯৮০ - িবভাগীয় শহের পাইপড ওয়াটার সা�াই কায ��ম ��।  
১৯৮৩ - উপেজলা �হড �কায়াট �াের পািন সরবরাহ কায ��ম| 
১৯৮৭ - রাজশাহী ওয়াসার জ�লাভ। 
১৯৯৩ - ন�ন ৪২ � �জলায় িনব �াহী �েকৗশলীর পদ �ি�।  
১৯৯৩ - পািনর �ণগতমান িনি�তকরেণর লে�� �জানাল �াবেরটির �িতি�ত হয়।   

১৯৯৬ - বাংলােদেশর �-��� ও �-গভ �� পািনর �ণগত মােনর �ণ �া� ডাটা �বইজ �তিরর লে�� 
কি�উটার িবভােগর যা�া �� হয়। 

২০০৮ - �লনা ওয়াসার জ�লাভ।  
২০০৯ - উপেজলা পয �ােয় সহকারী �েকৗশলীর পদ �ি� করা হয়।  
২০১২ - জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক সব ��থম ল�ী�র �পৗরসভায় পয়ঃবজ�� পিরেশাধনাগার 

িনম �াণ করা হয়। 
২০১৪ - জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর বাংলােদেশর �থম নারী �ধান �েকৗশলী িহেসেব দািয়�ভার 

�হণ কেরন। 
২০১৭ - �রািহ�া শরণাথ�েদর পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �সবা �দান। 
২০১৮ - জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর ক�াডার পদ ৩২৯ (১+৩+১৪+৭৬+২৩৫) এ উ�ীতকরণ। 
২০১৯ - �ানীয় সরকার িবভাগ ক��ক জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর �ধান �েকৗশলী জাতীয় ��াচার 

�র�ার �া� হন। 
২০২০ - �কািভড-১৯ �মাকােবলায় জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র উ�য়ন সহেযাগীেদর সহায়তায় �থম 

সািরর �যা�া িহেসেব কাজ কেরেছ। 
 

 

১.৮ নাগিরক সনদ (Citizen Charter): 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র (ওয়াসার আওতা�� এলাকা �িতত) সম� �দেশর প�ী ও শহরা�েল িনরাপদ পািন 

সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�া স�সারণ ও উ�য়েন সরকািরভােব দািয়��া� �িত�ান িহেসেব বাংলােদেশর 

জনগণেক �সবা �দান কের থােক। 
 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক �দ� �সবাস�হ: 
 

১। প�ী ও �পৗর এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �া��স�ত ও �টকসই �ািনেটশন �ব�ার উ�য়েন 

অবকাঠােমা িনম �াণ করা।  

২। এক� �ক�ীয় ও ১৪� আ�িলক �াবেরটিরর মা�েম খাবার পািনর �ণগত মান পরী�া, পিরবী�ণ ও 

পয �েব�ণ করাসহ তৎপরবত� পরামশ � �দান করা।  

৩। িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �া�� স�ত �টকসই �ািনেটশন সং�া� �া��িবিধ পালন স�েক� জনগণেক 

উ�ু�করণ ও িবিভ� �িশ�ণ �া�য়াল (Manual) �ণয়েনর পাশাপািশ জনগণেক �িশ�ণ �দান 

করা।  

৪। আপদ-কালীন সমেয় জ�রী িভি�েত পািন সরবরাহ, �ািনেটশেনর �ব�া করা ও িবিভ� পয �ােয়র �েয �াগ 

কিম�েক সহেযািগতা �দান করা।  

৫। পািনর উৎেসর �চরা য�াংশ এবং �ািনটাির �াি�েনর িরং-��াব সরবরাহ ও �াপন কােজ জনগণেক 

    সহায়তা �দান করা।  

৬। িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�ার উ�য়েনর লে�� �ানীয় সরকার �িত�ান, এনিজও ও 

সব �সাধারণেক কািরগির সহায়তা �দান করা।  
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িচ�ঃ �িজব কন �ার 
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নাগিরক �সবার ত� সারিণ (Citizen Charter): 

   

�িমক  
নং 

�সবাস�হ/েসবার নাম 
দািয়��া� কম �কত�া/  

কম �চারীর নাম 
�সবা �দােনর প�িত �সবা �দােনর সময়সীমা �সবা �াি�র �েয়াজনীয় িফ 

িনিদ �� �সবা �দােন �থ � হেল 
�িতকােরর িবধান 

১ 
িনরাপদ পািনর উৎস  

�াপন ও অবকাঠােমা িনম �াণ 
(প�ী এলাকায়) 

সংি�� উপেজলার  
সহকারী �েকৗশলী/ 

 উপ-সহকারী  �েকৗশলী 
(জন�া��) 

উপেজলা ওয়াটসান (WATSAN) কিম� ক��ক 
অ�েমািদত তািলকা অ�যায়ী সহায়ক চ�দা �াি� 
সােপে� সরকাির বরা� �মাতােবক �ড়া� তািলকা 
কায �ােদশ �া� �কাদােরর িনকট সরবরাহ। সরবরাহ�ত 
তািলকা অ�যায়ী মালামাল সরবরাহসহ নল�প �াপন ও 
অবকাঠােমা িনম �াণ।  

ওয়াটসান কিম� ক��ক  
অ�েমাদেনর পর ৪৫ কম � 

িদবস 

উপকারেভাগী ক��ক �দ�  
সহায়ক চ�দা 

�রইন ওয়াটার হােভ �ি�ং িসে�ম=১৫০০.০০  
িপএস এফ=৪৫০০.০০ 

এসএস�/িভএসএস�=২৫০০.০০ 
৬ নং অগভীর নল�প=১৫০০.০০ 

অগভীর �মিডফাইড নল�প=২৫০০.০০ 
৬ নং গভীর নল�প=৭০০০.০০ 

িরংওেয়ল/ডাগ ওেয়ল=৩৫০০.০০  
গভীর তারা নল�প=৭০০০.০০ 
সাবমািস �বল পা��� গভীর 

নল�প=১০,০০০.০০ 
সাবমািস �বল পা��� অগভীর 

নল�প=৭,০০০.০০ 

�জলা পয �ােয় িনব �াহী 
�েকৗশলীর িনকট  
িলিখত অিভেযাগ। 

২ 
িনরাপদ পািনর উৎস  

�াপন ও অবকাঠােমা িনম �াণ 
(শ�ের এলাকায়) 

সংি�� উপেজলার  
সহকারী �েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী �েকৗশলী 
(জন�া��) 

�পৗর �ময়র ক��ক অ�েমািদত তািলকাসহ সহায়ক চ�দা 
�াি� সােপে� সরকাির বরা� �মাতােবক �ড়া� তািলকা 
কায �ােদশ �া� �কাদােরর িনকট সরবরাহ। সরবরাহ�ত 
তািলকা অ�যায়ী মালামাল সরবরাহসহ নল�প �াপন ও 

অবকাঠােমা িনম �াণ। 

ওয়াটসান কিম� ক��ক 
অ�েমাদেনর পর ৪৫ কম � 

িদবস 
  

�জলা পয �ােয় িনব �াহী 
�েকৗশলীর িনকট িলিখত 

অিভেযাগ। 

৩ 

পািনর �ণগতমান পরী�া 
(িফ� �ট� িকেটর মা�েম) 
উপেজলা কায �ালয় হেত �দান 

করা হয়। 

সংি�� উপেজলার  
সহকারী �েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী  �েকৗশলী 
(জন�া��) 

আেবদন প� �াি�র পর িফ� �ট� কীট থাকা সােপে� 
উপ-সহকারী �েকৗশলী/নল�প �মকািনক ক��ক 
সেরজিমন পিরদশ �ন�ব �ক নল�প পরী�াকরণ ও 

�িতেবদন �দান। 

১০ কম � িদবেসর  
মে� 

িবনা�ে�  
(�� ধায �করণ �ি�য়াধীন) 

�জলা পয �ােয় িনব �াহী 
�েকৗশলীর িনকট িলিখত 

অিভেযাগ । 

৪ 
পািনর �ণগতমান পরী�া 

(আ�িলক পািন পরী�াগাের)
িসিনয়র �কিম� 

�দশ�াপী ১৩� �জলায় অবি�ত আ�িলক 
�াবেরটিরেত িনধ �ািরত িফ সহ আেবদন প� �াি�র পর 
নল�েপর পািন পরী�াকরণ ও সরাসির �িতেবদন �দান 

১০ কম � িদবেসর মে� 

আেস �িনক-৪৫০/- 
পিরচালক, �ক�ীয় পািন 
পরী�াগার, মহাখালী, 
ঢাকা এর িনকট িলিখত 

অিভেযাগ । 

আয়রণ-৪৫০/- 

��ারাইড-২৫০/- 

(অ�া� পরী�ার িফ সং��)। 
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�িমক  

নং 
�সবাস�হ/েসবার নাম 

দািয়��া� কম �কত�া/  
কম �চারীর নাম 

�সবা �দােনর প�িত 
�সবা �দােনর 

সময়সীমা 
�সবা �াি�র �েয়াজনীয় িফ 

িনিদ �� �সবা �দােন �থ � 
হেল �িতকােরর িবধান 

৫ 
িরং-��াব িবনা�ে� 
িবতরণ/কিমউিন� 

�াি�ন �াপন 

সংি�� উপেজলার 
সহকারী �েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী �েকৗশলী 
(জন�া��) 

বরা� সােপে� �পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষেদর  মা�েম 
�া� তািলকা �মাতােবক হত দির�েদর মােঝ �ািনেটশন 

সাম�ী িবনা�ে� িবতরণ/ অ�েমািদত তািলকা 
�মাতােবক কিমউিন�  �াি�ন �াপন । 

�া� বরা� �মাতােবক দির�েদর মে� িবনা�ে� িবতরণ/�াপন 
�জলা পয �ােয় িনব �াহী 

�েকৗশলীর িনকট িলিখত 
অিভেযাগ । 

৬ 
নল�েপর �চরা 

য�াংশ/�াি�েনর  
িরং-��াব সরবরাহ 

অিফস সহকারী (িসিস�) 
উপেজলা জন�া�� �েকৗশল অিফেস সরকার িনধ �ািরত 
�ে� নল�েপর �চরা য�াংশ/ িরং-��াব সরবরাহ করা 

হয়। 

�েয়াজনীয় ম�দ 
সােপে� সাব ��িণক 

িরং-��াব ও নল�েপর �চরা য�াংেশর 
অ�েমািদত �� তািলকা �িত� 

অিফেস সংরি�ত আেছ। 

উপেজলা সহকারী  �েকৗশলী / 
উপ-সহকারী �েকৗশলী 

(জন�া��) এর িনকট িলিখত 
অিভেযাগ করেত হেব। 

৭ উ�ু�করণ 

সংি�� উপেজলার  
সহকারী �েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী �েকৗশলী/ 
নল�প �মকািনক 

সংি�� জনসাধারণেক িনরাপদ পািন, �া��স�ত 
পায়খানার �বহার ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন 

সং�া� �া�� িবিধ পালন স�েক� জনগণেক  
উ�ু�করণ। 

বাৎসিরক 
কম �পিরক�না 

অ�যায়ী 
িবনা�ে� 

�জলা পয �ােয় িনব �াহী 
�েকৗশলীর িনকট িলিখত 

অিভেযাগ । 

৮ 

সরকাির নল�প স�েহর 
ত�াবধায়কগণেক  

�িশ�ণ �দান ও �র� 
সরবরাহ 

সংি�� উপেজলার  
সহকারী �েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী �েকৗশলী 
(জন�া��) 

নল�প �াপন কাজ সমাি�র পর সরকাির নল�প 
স�েহর ত�াবধায়কগণেক নল�প �মরামত স�েক� 
�িশ�ণ �দান ও বরা� সােপে� �র� সরবরাহ। 

নল�প �াপন কাজ 
সমাি�র ২৮ কম � 
িদবেসর মে� 
�িশ�ণ �দান ও 
বরা� সােপে� 
�িশ�েণর সােথ সােথ 
�র� সরবরাহ 

�কে� সং�ান থাকা সােপে�  
�জলা পয �ােয় িনব �াহী 

�েকৗশলীর িনকট িলিখত 
অিভেযাগ 

৯ কািরগির সহায়তা 

সংি�� �জলার িনব �াহী 
�েকৗশলী/ 

উপেজলা সহকারী 
�েকৗশলী/ 

উপ-সহকারী �েকৗশলী 
(জন�া��) 

বাংলােদেশর প�ী এলাকায় ইউিনয়ন পিরষদ  ও �পৗর 
এলাকায় �পৗরসভাস�হেক চািহদার ��ি�েত িনরাপদ 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন অবকাঠােমা িনম �ােণ 
কািরগির সহায়তা �দান করা হেয় থােক। এছাড়াও সকল 

সরকাির-�বসরকাির �িত�ান এবং জনসাধারেণর 
আেবদেনর ��ি�েত িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন অবকাঠােমা িনম �ােণ কািরগির সহায়তা �দান 
করা হয়। 

৭ কম � িদবস িবনা�ে� 

িনব �াহী �েকৗশলীর ��ে� 
সংি�� সােক�েলর 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও 
সহকারী �েকৗশলী/ উপ-

সহকারী �েকৗশলীর ��ে� 
সংি�� িনব �াহী �েকৗশলী 
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২.০     সাংগঠিনক কাঠােমা ও িব�াস 

 

২.১ সাংগঠিনক কাঠােমা ও জনবল: 

 
 

িনরাপদ পািন ও �ািনেটশন জনগেণর �মৗিলক অিধকার, এেদেশর জনগেণর িনকট উ� �মৗিলক �সবা �পৗছােনার জ� 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র (িডিপএইচই) সব �দাই িনেয়ািজত। বত�মােন জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র এর সাংগঠিনক 

কাঠােমায় �ায়ী রাজ�, অ�ায়ী রাজ�, ওয়ান টাইম ও আউট �সািস �ং ম�রী�ত ৬৫৮৩ � পদ রেয়েছ। এর িবপরীেত সদর 

দ�র পয �ােয়, আ�িলক পয �ােয়, �জলা পয �ােয় এবং উপেজলা পয �ােয় �মাট ৪৬২০ জন জনবল িনেয়ািজত �থেক জনেসবার কাজ 

চািলেয় যাে�ন। 
 

একজন �ধান �েকৗশলীর �ন��ে� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর কম �কা� পিরচািলত হয়। �ধান �েকৗশলীর পরবত� ধােপ ৩ 

জন অিতির� �ধান �েকৗশলী (�ত�, পিরক�না ও পািন স�দ) িনেয়ািজত আেছন। তৎপরবত� ধােপ মাঠ পয �ােয় ১০ (দশ) � 

(ঢাকা, চ��াম, পাব �ত� চ��াম, িসেলট , বিরশাল, ফিরদ�র, �লনা, রাজশাহী, রং�র ও ময়মনিসংহ) সােক�েলর �িত�েত 

১জন কের ত�াবধায়ক �েকৗশলী এবং সদর দ�র পয �ােয় ৫� (পিরক�না, ভা�ার, পািনর �নগত মান পিরবী�ণ ও পয �েব�ণ, 

�াউ� ওয়াটার ও িফিজিবিল� �ািড এ� িডজাইন) সােক�েল একজন কের ত�াবধায়ক �েকৗশলী দািয়� পালন করেছন। 

�জলা পয �ােয় �িত� �জলায় একজন িনব �াহী �েকৗশলী এবং উপেজলা পয �ােয় �িত ২� উপেজলায় ১ জন সহকারী �েকৗশলী 

এবং �িত� উপেজলায় ১ জন উপ-সহকারী �েকৗশলী দািয়� পালন করেছন। 
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২.২ অিধে�� এলাকা (Area of Jurisdiction) 
 

সাংগঠিনক কাঠােমা অ�যায়ী "অিতির� �ধান �েকৗশলী" এবং সদর �িত�ােনর ত�াবধায়ক �েকৗশলী�ে�র অিধে�� 

এলাকা িন��প: 

�িমক  নং িনয়�ণকারী  অিধে�� এলাকা (Area of Jurisdiction) 

১। অিতির� �ধান �েকৗশলী (পিরক�না)     ১। পিরক�না সােক�ল, ঢাকা।   

২। ভা�ার সােক�ল, ঢাকা।   

৩। িফিজিবিল� �ািড এ� িডজাইন সােক�ল, ঢাকা। 

২। অিতির� �ধান �েকৗশলী (পািন স�দ)     ১। �াউ� ওয়াটার সােক�ল।  

২। ওয়াটার �কায়ািল� মিনটিরং এ� সািভ ��া� সােক�ল।  

৩। অিতির� �ধান �েকৗশলী (�ত�)     ১। �জানাল সােক�ল স�হ। 

(ঢাকা, চ��াম, পাব �ত� চ��াম, িসেলট, বিরশাল, ফিরদ�র, 

�লনা, রাজশাহী, রং�র ও ময়মনিসংহ) 

৪। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (পিরক�না সােক�ল)   ১। পিরক�না িবভাগ, ঢাকা।   

২। ��া�াম এ� �কাঅিড �েনশন িডিভশন, ঢাকা।   

৩। এমআইএস ইউিনট, ঢাকা।  

৪। িজআইএস ইউিনট, ঢাকা।  

৫। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (ভা�ার সােক�ল), 

ঢাকা।      

১। �কি�য় ভা�ার িবভাগ, ঢাকা।   

২। ভা�ার িবভাগ, চ��াম।    

৩। ভা�ার িবভাগ, �লনা।   

৬। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িফিজিবিল� �ািড 

এ� িডজাইন সােক�ল), ঢাকা।      

১। জরীপ অ�স�ান ও গেবষণা িবভাগ, ঢাকা। 

২। িডজাইন িবভাগ, ঢাকা। 

৭। ত�াবধায়ক �েকৗশলী  

(�াউ� ওয়াটার সােক�ল), ঢাকা।      

১। �াউ� ওয়াটার িবভাগ, ঢাকা। 

২। �মকািনক�াল এ� ইেলি�ক�াল িবভাগ, ঢাকা। 

৩। আেস �িনক �ােনজেম� িবভাগ, ঢাকা। 

৮। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (ওয়াটার 

�কায়ািল� মিনটিরং এ� সািভ��া� 

সােক�ল), ঢাকা।      

১। �ক�ীয় �াবেরটির।   

২। ১৩� �জানাল �াবেরটির 

 (�িম�া, ময়মনিসংহ, রাজশাহী, �লনা, �নায়াখালী, 

িঝনাইদহ, িসেলট, বিরশাল, রং�র, ব�ড়া, ট�ী, 

রা�ামা�, �গাপালগ�)    
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২.৩ সাংগঠিনক কাঠােমা (Organogram): 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমা (Organogram) িনেচ �দখােনা হেলা:  

 

িনব�াহী �েকৗশলী 

ভা�ার িবভাগ, নােটার 
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২.৪ জনবল:  

এ অিধদ�েরর সািব �ক কম �কা� পিরচালনার জ� �মাট ৬৯৩৭� পদ রেয়েছ। এর মে� কম �রত পেদর সং�া ৫০৭০ এবং 
�� পদ �মাট ১৮৬৭�। জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর পেদর িববরণ িনে� �দয়া হেলাঃ 

 

µwgK 
bs 

 c‡`i bvg 
c` Aby‡gv`bKvix 

KZ©„c‡ÿi bvg 
eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j 

Gg,Gj 
KwgwU 

Abyhvqx c` 

Gg,Gj 
KwgwUi ci 
m„RbK…Z c` 

Aejywß/c` 
msiÿণ  

bv nIqvq 
wejyß c` 

eZ©gvb  
c` msL¨v 

1 cÖavb cÖKŠkjx ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

৭৮০০০ (িনধ �ািরত) 1 0 0 1 

2 AwZwi³ cÖavb 
cÖ‡KŠkjx 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০---
৭১৫৩০-৭৪৪০০ 

1 2 0 3 

3 ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৫০০০০-৫২০০০---
৬৮৪৬০-৭১২০০ 

6 9 0 15 

4 cÖavb imvqbwe` ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৫০০০০-৫২০০০---
৬৮৪৬০-৭১২০০ 

0 1 0 1 

5 wbe©vnx cÖ‡KŠkjx ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---
৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ 

28 49 0 77 

6 Dc-cwiPvjK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---
৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ 

0 1 0 1 

7 wmwbqi imvqbwe` ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---
৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ 

0 12 0 12 

8 wmwbqi †mvm¨vj 
†Wfjc‡g›U Awdmvi 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০---
৬৬৮৪০-৬৯৮৫০ 

0 1 0 1 

9 Dc-wefvMxq cÖ‡KŠkjx ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

75 0 75 0 

10 ‡cÖvMÖvgvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 2 0 2 

11 wmwbqi mnKvix 
cÖ‡KŠkjx 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 70 0 70 

12 ‡mvm¨vj †Wf‡jc‡g›U 
Awdmvi 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 9 0 9 

13 mnKvix cwiPvjK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 2 0 2 

14 wmwbqi 
e¨vK‡UwiIjwR÷ 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 1 0 1 

15 ‡Kwg÷ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০---
৬৩৮১০-৬৭০১০ 

0 2 0 2 

16 wmwbqi 
nvB‡WªvwRI‡jvwR÷ 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০---
৬০৩৯০-৬৩৪১০ 

0 3 0 3 

17 wjM¨vj Awdmvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০---
৬০৩৯০-৬৩৪১০ 

0 1 0 1 

18 wmwbqi imvqbwe` ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২৩০০০-২৪১৫০---
৫২৮২০-৫৫৪৭০ 

0 1 0 1 

19 e¨vK‡UwiIjwR÷ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 1 0 1 

20 mnKvix cÖ‡KŠkjx ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

1 304 21 284 

21 mnKvix  †cÖvMÖvgvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 1 0 1 

22 mnKvix  †gBb‡U‡bÝ 
BwÄwbqvi 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 1 0 1 
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µwgK 
bs 

c‡`i bvg 
c` Aby‡gv`bKvix 

KZ©„c‡ÿi bvg 
eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j 

Gg,Gj 
KwgwU 

Abyhvqx c` 

Gg,Gj 
KwgwUi ci 
m„RbK…Z c` 

Aejywß/c` 
msiÿণ 

bv nIqvq 
wejyß c` 

eZ©gvb 
c` msL¨v 

23 Rywbqi †mvm¨vj 
†Wfjc‡g›U Awdmvi 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 4 0 4 

24 Rywbqi 
nvB‡WªvwRIjwR÷Ô 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 3 0 3 

25 e¨e¯’vcbv Kg©KZ©v ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 1 0 1 

26 cÖwk¶Y Kg©KZ©v ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 2 0 2 

27 Rywbqi †Kwg÷ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ২২০০০-২৩১০০---
৫০৫৩০-৫৩০৬০ 

0 11 0 11 

 cÖ_g †kªYx †gvU =      ৬১৪ 

28 wnmve i¶Y Kg©KZ©v ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

1 0 0 1 

29 gv÷vi wWªjvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 2 0 2 

30 cÖkvmwbK Kg©KZ©v ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

1 0 0 1 

31 �ধান �াফটস�ান ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

4 2 1 5 

32 �াফটস�ান ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

94 7 44 57 

33 �া�লিনক ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

95 9 34 70 

34 �ধান �া�লিনক ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

4 2 0 6 

35 উপ-সহকারী �েকৗশলী ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

401 157 41 517 

36 �া�লিনক/উপ-সহকারী 
�েকৗশলী 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 2 0 2 

37 mycvifvBRvix 
†Ukwbwkqvb 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 4 0 4 

38 ‡UKwbK¨vj 
mycvifvBRvi 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 2 0 2 

39 Ifviwmqvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

1 0 0 1 

40 mycvifvBRvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

1 0 0 1 

41 mnKvix bvix Dbœqb 
Kg©KZ©v 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 2 1 1 

42 wnmve i¶K (GwR) ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

26 1 27 0 

43 bgybv we‡kølK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১৬০০০-১৬৮০০---
৩৬৮০০-৩৮৬৪০ 

0 25 0 25 

 wØZxq †kªYx †gvU =      ৭৫৪ 

44 ¯^v¯’¨ cÖwk¶K ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১২৫০০-১৩১৩০---
২৮৭৯০-৩০২৩০ 

0 13 4 9 

45 mnKvix gv÷vi wWªjvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১২৫০০-১৩১৩০---
২৮৭৯০-৩০২৩০ 

0 3 0 3 

 
µwgK c‡`i bvg c` Aby‡gv`bKvix eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j Gg,Gj Gg,Gj Aejywß/c` eZ©gvb 
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bs KZ©„c‡ÿi bvg KwgwU 
Abyhvqx c` 

KwgwUi ci 
m„RbK…Z c` 

msiÿ� 
bv nIqvq 
wejyß c` 

c` msL¨v 

46 ‡dvig¨vb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১২৫০০-১৩১৩০---
২৮৭৯০-৩০২৩০ 

0 2 0 2 

47 cÖavb mnKvix ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

1 16 0 17 

48 cÖavb mnKvix/ D”Pgvb 
mnKvix 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

104 2 38 68 

49 †÷‡bvMÖvdvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

8 6 2 12 

50 lvUwjwcKvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

0 1 0 1 

51 m¨v¤új Kv‡j±i ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

0 20 0 20 

52 cª‡RKkwb÷ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

0 14 4 10 

53 AwWUi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

0 1 0 1 

54 Kw¤úDUvi Acv‡iUi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১১০০০-১১৫৫০---
২৫৩২০-২৬৫৯০ 

0 17 2 15 

55 †÷‡bv-UvBwcó ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

1 0 0 1 

56 D”Pgvb mnKvix ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

3 1 0 4 

57 wnmve i¶K ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

0 19 1 18 

58 wnmve i¶K/ D”Pgvb 
mnKvix 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

77 21 30 68 

59 ÷¨vwUmwUK¨vj 
Gwm‡÷›U ev cwimsL¨vb 
mnKvix 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

0 2 0 2 

60 wimvP© Gwmm‡U›U ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

0 1 0 1 

61 ¸`vg i¶K ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ১০২০০-১০৭১০---
২৩৫০০-২৪৬৮০ 

0 2 0 2 

62 ‡UKwbwkqvb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৭০০-১০১৯০---
২২৩৭০-২৩৪৯০ 

0 4 0 4 

63 e¨w³MZ mnKvix ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 1 0 1 

64 K¨vwkqvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

96 5 30 71 

65 wnmve mnKvix/ wbgœgvb 
mnKvix 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

30 0 0 30 

66 wnmve mnKvix ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

1 13 1 13 

67 wbgœgvb mnKvix ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 7 0 7 

68 িন�মান সহকারী/ 
��া�িরক 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 12 0 12 

69 GjwWG Kvg UvBwc÷ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

109 36 35 110 

 
µwgK 

bs 
c‡`i bvg 

c` Aby‡gv`bKvix 
KZ©„c‡ÿi bvg 

eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j 
Gg,Gj 
KwgwU 

Gg,Gj 
KwgwUi ci 

Aejywß/c` 
msiÿ� 

eZ©gvb 
c` msL¨v 
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Abyhvqx c` m„RbK…Z c` bv nIqvq 
wejyß c` 

70 এলিডএ ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 7 0 7 

71 m¨vwbUvix Gwm‡÷›U ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 11 6 5 

72 wmwmwU ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 502 59 443 

73 gy`ªvÿwiK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 2 0 2 

74 িন�মান সহকারী কাম 
��া�িরক/ ডাটা এি� 
অপােরটর 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 4 0 4 

75 অিফস সহকারী কাম 
কি�উটার ��া�িরক 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 4 0 4 

76 Awdm mnKvix Kvg 
UvBwcó 

¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 1 0 1 

77 WvUv Gw›Uª Acv‡iUi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 17 0 17 

78 mv‡f©qvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 2 0 2 

79 ‡Uªmvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 5 1 4 

80 WªvBfvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 92 15 77 

81 w¯úW †evW© WªvBfvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 7 6 1 

82 B‡jw±ªwkqvb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০---
২১৪১০-২২৪৯০ 

0 2 0 2 

 Z…Zxq †kªYx †gvU =      ১১৮২ 

83 cv¤ú WªvBfvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯০০০-৯৪৫০---
২০৭৬০-২১৮০০ 

0 14 1 13 

84 †gKvwbK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯০০০-৯৪৫০---
২০৭৬০-২১৮০০ 

1604 354 5 1953 

85 bjK‚c †gKvwbK ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯০০০-৯৪৫০---
২০৭৬০-২১৮০০ 

0 12 0 12 

86 �উবওেয়ল �মকািনক ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯০০০-৯৪৫০---
২০৭৬০-২১৮০০ 

0 5 0 5 

87 K¨vk miKvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৯০০০-৯৪৫০---
২০৭৬০-২১৮০০ 

1 1 0 2 

88 g¨vkb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮৮০০-৯২৪০---
২০২৯০-২১৩১০ 

0 814 330 484 

89 †njcvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮৮০০-৯২৪০---
২০২৯০-২১৩১০ 

0 1 0 1 

90 ‡Wmc¨vP ivBWvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮৫০০-৮৯৩০---
১৯৫৯০-২০৫৭০ 

1 0 0 1 

91 jvBbg¨vb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 6 0 6 

92 jvBbg¨vb/ cøv¤^vi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 3 0 3 

 

µwgK 
bs 

c‡`i bvg 
c` Aby‡gv`bKvix 

KZ©„c‡ÿi bvg 
eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j 
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KwgwU 

Abyhvqx c` 

Gg,Gj 
KwgwUi ci 
m„RbK…Z c` 
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bv nIqvq 
wejyß c` 

eZ©gvb 
c` msL¨v 
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93 mnKvix cv¤ú WªvBfvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 8 0 8 

94 wUªU‡g›U cøvv›U Acv‡iUi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 4 0 4 

95 †gwkb Acv‡iUi ’̄vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 3 0 3 

96 cøv¤^vi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 1 0 1 

97 wjdU g¨vb ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 1 0 1 

98 Gg.Gj.Gm.Gm ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

135 79 29 185 

99 wcqb/Gg,Gj,Gm,Gm ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 484 69 415 

100 †PŠwK`vi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

9 163 1 171 

101 wbivcËv i¶x ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 3 0 3 

102 MvW© ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 4 0 4 

103 MvW© / wK¬bvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 7 0 7 

104 MvW© / †PŠwK`vi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 8 0 8 

105 †PŠwK`vi/bvBU MvW© ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 490 165 325 

106 পরী�াগার ি�নার ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 2 0 2 

107 wK¬bvi/j¨ve wK¬bvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 4 0 4 

108 †g†mÄvi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 4 0 4 

109 ‡jevi ¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb 
I mgevq gš¿Yvjq 

টাকা ৮২৫০-৮৬৭০---
১৯০৫০-২০০১০ 

0 847 165 682 

 PZz_© †kªYx †gvU =      ৪৩৮৭ 

 m©©e†gvU =      ৬৯৩৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছক নং ১: ২০২১-২০২২ অথ �বছের িবিভ� ��িণর ম�রী�ত �মাট সং�া, কম �রত জনবল এবং �� পেদর িববরণ: 
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�ঃ নং অ�েমািদত জনবল কম �রত �� পদসং�া �� পদসং�া ম�� 

১ ১ম ��িণ-৬১৪ ১৯৮ - ৪১৬  

২ ২য় ��িণ-৭৫৪ ৪৭৩ - ২৮১  

৩ ৩য় ��িণ-১১৮২ ৭৭৭ - ৪০৫  

৪ ৪থ � ��িণ-৪৩৮৭ ৩৬২২ - ৭৬৫  

সব �েমাট: ৬৯৩৭ ৫০৭০ - ১৮৬৭  
 

 

৩.০    জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর কম �কা� পিরচালনাকারী নীিতমালা 

৩.১ নীিতমালাঃ   

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর কম �কা� পিরচালনাকারী নীিতমালার এক� তািলকা িনে� �দয়া হেলাঃ 
�িমক নং নীিতমালার নাম িবষয়ব� 

১ 
National Policy for Safe Water Supply 
and Sanitation 1998 

পািন সরবরাহ �কৗশল (Water Supply 
Strategy) 
ক. �ামীণ পািন সরবরাহ (Rural Water 
Supply) 
খ. শ�ের পািন সরবরাহ (Urban Water 
Supply) 

২ 
National Policy for Arsenic Mitigation 
2004 

আেস �িনক �রীকরণ (Arsenic Mitigation) 

৩ National Sanitation Strategy 2005 
�ািনেটশন �কৗশল (Sanitation Strategy) 

ক. �ামীণ �ািনেটশন (Rural Sanitation) 
খ. শ�ের �ািনেটশন (Urban Sanitation) 

৪ 
National cost sharing strategy for 
water supply and sanitation in 
Bangladesh 2012 

  

৫ 
National Strategy for Water and 
Sanitation, Hard to reach areas of 
Bangladesh. 

  

৬ 
National Hygiene Promotion  Strategy, 
2012 

�া�� িবিধ 

৭ Water Acts, 2013   

৮ 
Sustainable Development Goal (2015-
2030) 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �স�র 
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�িমক 

নং 
নীিতমালার নাম িবষয়ব� 

৯ 
Arsenic Mitigation Implementation 
Plan-2018  

১০ 
Feacal Sludge Management 
Framework 

  পয়: বেজ��র স�ক �ব�াপনার �কৗশলপ�। 

১১ 
জাতীয় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �কৗশলপ� 
(পিরমািজ�ত ও হালনাগাদ�ত সং�রণ-২০২১)  

�টকসই উ�য়ন অভী� অজ�েন িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন িনি�তকরেণ সমিচত কাঠােমা। 

১২ 
পয়ঃবজ�� �ব�াপনা (এফএসএম) �ািত�ািনক এবং আইিন 
কাঠােমা বা�বায়েন জাতীয় কম �পিরক�না। 

সাম���ণ � পয়:বজ�� �ব�াপনা িনি�তকরেণর 
িনেদ �শনাস�হ। 

১৩ জাতীয় মািসক �া��িবিধ �ব�াপনা �কৗশলপ�-২০২১  

১৪ 
�কািভড-১৯ �মাকােবলায় িনরাপদ পািন ও �ািনেটশন 
িনি�তকরণ এবং �া��িবিধ �িতপালন  
(বাংলােদশ �কৗশলপ�-২০২০-২০২৩) 

�কািভড-১৯ �মাকােবলায় পািন সরবরাহ, �ািনেটশন ও 
�া�� িবিধ �িতপালন িবষয়ক। 

১৫ 
বাংলােদশ পািন ও �ািনেটশন �স�েরর জ� 
দির� সহায়ক �কৗশল সংেশািধত সং�রণ জ�’২০২০ 

দির� ও অিতদির� জনেগাি�র জ� পািন ও �ািনেটশন 
�িবধা িনি�তকরণ। 
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৩.২ �া�য়াল: 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক �ণীত িবিভ� �িশ�ণ �া�য়াল িন��প: 

১. 

 

�কয়ারেটকার �িশ�ণ �া�য়াল (৬ নং হ�া�-পা�) 

২. 

 

৬ নং হ�া�-পা� �িশ�ণ �া�য়াল 

৩. 

 

 

PSF �িশ�ণ �া�য়াল 

৪. 

 

�কয়ারেটকার �িশ�ণ �া�য়াল (PSF) 

৫. 

 

িরং-ওেয়ল/ডাগ-ওেয়ল �িশ�ণ �া�য়াল 

৬. 

 

তারা �ডভ �হড পা� �িশ�ণ �া�য়াল 

৭. 

 

�কয়ারেটকার �িশ�ণ �া�য়াল (তারা �ডভ �হড পা�) 

৮. 

 

হাইিজন �উবওেয়ল ইউযার গাইডলাইন 
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৪.০ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর আিথ �ক ত� 

৪.১ বােজট 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর খাত-িভি�ক বােজট বরা� ও ��ত �য় িনে� �দখােনা হেলাঃ   

    
   

(অংক-হাজার টাকায়) 
খাত বােজট ২০২১-২০২২ বােজট ২০২২-২০২৩ 

সব �েমাট ৪৩৭৬৯৪৯৮ ৪৯১৯৯৪২০ 
পিরচালন �য় ৪৯০৮৭৯৮ ৫৪৭০৪০০ 

উ�য়ন �য় 
৩৮৮৬০৭০০ ৪৩৭২৯০০০ 

টাকা �ক� সাহা� টাকা �ক� সাহা� 
৩০২৭৯৩০০ ৮৫৮১৪০০ ৩০৭৬৬০০০ ১২৯৬৩০০ 

 
 
 
 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র 

    (অংক-হাজার টাকায়) 

খাত 
বােজট ২০২১-

২০২২ 
বােজট ২০২২-২০২৩ 

ক) পিরচালন �য় 

�ধান কায �ালয় ২৪৪৭১৯ ২৬৪১৪৫ 

ত�াবধায়ক �েকৗশলীর কায �ালয়স�হ ২১৯৪৮৮ ২৪৭৯৩১ 

িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়স�হ ১১২৩৮৯২ ১৩২৮৯২১ 

সহকারী �েকৗশলীর কায �ালয়স�হ ২২৭৭১২৯ ২৫৭৩৮৭৭ 

িসিনয়র �কিমে�র কায �ালয় ৮৭৮৭০ ৯৫৫২৬ 

িবেশষ কায ��ম (�িজব বষ �) ৯৫৫৭০০ ৯৬০০০০ 

সব �েমাট- জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র পিরচালন 
�য়  

৪৯০৮৭৯৮ ৫৪৭০৪০০ 
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খ) উ�য়ন বােজট         (অংক-হাজার টাকায়) 

�েজ� �কাড উ�য়ন 
বােজট  

২০২১-২২ 
��ত �য়  
২০২১-২২ 

বােজট  
২০২২-২৩ 

২২৪০৪০৩০০ পািন সংর�ণ ও িনরাপদ পািন সরবরােহর 

লে�� �জলা পিরষেদর ��র/িদিঘ/জলাশয় 

স�হ �নঃখনন/ সং�ার 

৬১৭৬.০০ ৫৪৬.৫৬ ৩০০০.০০ 

২২৪০৫৩০০০ প�ী অ�েল পািন সরবরাহ �ক�। ১২৫০০.০০ ১২১৯১.৭৬২ ০.০০ 

২২৪১৩২৩০০ �নায়াখালী �পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ব�ার স�সারণ ও উ�য়ন 
১৪৫০.০০ ১৩৫৮.৩৫ ০.০০ 

২২৪১৩২৪০০ জামাল�র �জলার িতন� �পৗরসভায় পািন 

সরবরাহ ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন 

�ব�ার উ�িতকরণ �ক� 

২৯১৭.০০ ২২৮৬.৩০ ৬৫৫.০০ 

২২৪১৩২৮০০ পীরগ� �পৗরসভার পািন সরবরাহ ও 

এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন �ব�ার 

উ�িতকরেণর �ক� 

৬২০.০০ ৬১০.৭৯ ০.০০ 

২২৪২০৬৪০০ পািন সরবরােহ আেস �িনক �ি� িনরসন 

�ক� 
৬০৬৫৪.০০ ৫৯৯৭৫.০০ ২২০০০.০০ 

২২৪২০৬৫০০ ৩২� �পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও মানব 

বজ�� �ব�াপনা সহ এনভায়রনেম�াল 

�ািনেটশন �ক� 

৯২৩৩.০০ ৯১৪৯.৬৯ ১৫০০০.০০ 

২২৪২০৬৬০০ অ�ািধকার�লক �ামীণ পািন সরবরাহ 

�ক� 
১১৯০.০০ ১০৮০.৩২ ০.০০ 

২২৪২৭৫৬০০ ময়মনিসংহ �জলার ঈ�রগ� �পৗরসভায় 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�ার 

স�সারণ ও উ�য়ন 

১১৩০.০০ ১১৩০.০০ ০.০০ 

২২৪২৮৬৭০০ পিরেবশ বা�ব �সালার ওয়াটার 

িড�ালাইেনশন ইউিনট �াপেনর মা�েম 

িনরাপদ পািন সরবরাহকরণ �ক� 

১৬৯৪.০০ ১৫৩৫.০০ ১০২২.০০ 

২২৪২৮৮৭০০ �নামগ� �জলার দি�ণ �নামগ� 

উপেজলার প�ী এলাকায় িনরাপদ পািন 

সরবরাহ ও �ািনেটশন �ক� 

৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৫০০.০০ 

২২৪২৮৮৮০০ �নামগ� �জলার জগ�াথ�র উপেজলার 

প�ী এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ক� 

৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ 

২২৪২৯১৩০০ �নায়াখালী �জলাধীন �চৗ�হনী �পৗরসভায় 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�ার 

স�সারণ ও উ�য়ন �ক� 

১৫৩৩.০০ ১৫৩২.৫৮১০ ৭৩৪.০০ 

২২৪২৯২৮০০ পািনর গণগতমান পরী�া �ব�াপনা 

শি�শালীকরণ �ক� 
৩৭১৯.০০ ৩৭১৮.৪৩০ ১০১৭২.০০ 

২২৪২৯৯২০ খাগড়াছিড় �জলার িবিভ� �ামস�েহ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

�ব�াপনা 

১৯৯৩.০০ ১৯৫৫.৮৫ ২৪৬৫.০০ 

২২৪৩০৩৪০০ সম�েদেশ িনরাপদ পািন সরবরাহ �ক� 
১৫১৯৫৩.০০  ১৫১৩৫০.৬৮০৬ 

 
১৭৬৬৯৯.০০ 

 
২২৪০৫৩১০০ িপেরাজ�র �জলার মঠবািড়য়া উপেজলায় ২৫৫৫.০০ ২৪৯৮.৫৫ ০.০০ 
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িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

 

�েজ� �কাড উ�য়ন 
বােজট 

২০২০-২১ 
��ত �য় 
২০২০-২১ 

বােজট 
২০২১-২২ 

২২৪০৫৩১০০ জাতীয় �ািনেটশন �ক� (৩য় পয �ায়) 
৪৮.০০ ৪৭.৭১ ০.০০ 

২২৪৩০৬৭০০ �দেশর �পৗরসভা�েলার উৎপাদক 

নল�পস�েহর �ন��ীিবতকরণ ১৩৯৯.০০ ১৩৯৮.৭৪ ৮১০.০০ 

২২৪৩১২৩০০ �লাউড়া ও �গাপালগ� �পৗরসভার পািন 

সরবরাহ ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন 

�ব�ার উ�িতকরণ �ক� 

৮১.০০ ৪৫.০০ ২৭৯.০০ 

২২৪৩১৮৮০০ হাওর অ�েল �টকসই পািন সরবরাহ, 

�ািনেটশন ও হাইিজন �ব�া উ�য়ন �ক� ১৪৪৩০.০০ ১৪৪২৮.২৭ ২৪০০০.০০ 

২২৪৩৩০১০০ বা�রবান �পৗরসভা এবং বা�রবান �জলার 

৩� উপেজলা সদরসহ পা�বত� 

এলাকাস�েহ িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ব�ার স�সারণ ও উ�য়ন 

�ক� 

৮০০.০০ ৭৯৯.১৮ ১৪১০.০০ 

২২৪৩২০৫০০ �লনা �জলার �পসা, িদঘিলয়া ও �তরখাদা 

উপেজলায় িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ক�। 

১৭০০.০০০ ১৬৯৪.০০০ ৭৬৮.০০০ 

২২৪১৩২৭০০ নওগ� �জলাধীন িন� পািন�র এলাকায় 

কিমউিন� িভি�ক পািন সরবরাহ �ক� 
৩০৪০.০০ ৩০৪০.০০ ১২৪০.০০ 

২২৪০৫৩৭০০ পািন সরবরাহ, �ািনেটশন ও �া��িশ�া 

�ক� 
১৩৭২.০০ ১৩৭১.০৩ ০.০০ 

২২৪১৩২৭০০ বাংলােদেশর ২৩� �পৗরসভায় পািন 

সরবরাহ ও �ািনেটশন �ক� (িজওিব-

আইিডিব) 

২৪০০০.০০ ২০১৫২.৬৮ ২৫০০০.০০ 

২২৪২৫৭৬০০ ক�বাজার �জলার উিখয়া ও �টকনাফ 

উপেজলায় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

কায ��েম জ�রী সহায়তা �ক�  

১৩৫২০.০০ ১২৪৮৬.৪২ ১০৬৩৮.০০ 

২২৪২৭০৪০০ জ�রী িভি�েত �রািহ�া সংকট 

�মাকািবলায় মাি�-�স�র �ক� 

(িডিপএইচই অংশ) 

৭৯৫০.০০ ৭২৬৯.৯৯ ১৫২৩০.০০ 

২২৪২৯৩৫০০ বাংলােদেশর ৩০� �পৗরসভায় পািন 

সরবরাহ ও �ািনেটশন �ক� 
৩৪৫০০.০০ ৩৪১৮৮.৭৩ ৪১০০০.০০ 

২২৪৩২৯৯০০ মানব স�দ উ�য়েন �ামীণ পািন সরবরাহ, 

�ািনেটশন এবং �া��িবিধ �ক� 
৯৯৮৫.০০ ৯০০০.৪৯৪ ৩৭৭৮৫.০০ 

 কািরগির সহায়তা �ক�    

২২৩০৩৭৫০০ শহর অবকাঠােমা উ�য়ন �ক� �ণয়ন 

(িডিপএইচই অংশ) 
২৯০০.০০ ২৩৩৪.৬৮ ১৪০০.০০ 

২২৪৩৩৯০০০ চরেডেপলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪ 

(িসিড এস িপ-৪) অিতির� অথ �ায়ন 

(িডিপএইচই অংশ) 

৫০৫.০০ ৩১৮.০০ ২২৬০.১৫ 

২২৪১১০৩০০ Procurement of Saline 

Water Treatment Plant          ১৫৭২.০০ ৮০৭.২৯ ০.০০ 
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(2 ton truck mounted) 

 সেব �েমাট ৩৭৮২৬৯ ৩৬১৪৫২.০৭৭৬ ৩৯৪৫৬৭.১৫ 
 

 

৪.২ আিথ �ক কায ��ম িনরী�া: 
 

সরকাির অেথ �র যথাযথ �বহার ও আিথ �ক ��লা র�ােথ � জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র অিডট িবষয়� িবেশষ ��ে�র 

সােথ িবেবচনা কের থােক। িবিভ� পয �ােয় উ�ািপত অিডট আপি� িন�ি�র লে�� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর সংি�� 

�ক� পিরচালকগণ �বেদিশক সাহা� �� �ক� অিডট (FAPAD), সংি�� িনব �াহী �েকৗশলীগণ �ত� অিডট 

(Works Audit) ও �বসামিরক অিডট (Civil Audit) অিফেসর সােথ সাব ��িণক সম�য়�ব �ক �-� িনয়�ণকারী 

কম �কত�ার মা�েম অিডট আপি�র জবাব যথাযথভােব িন�ি�র �ব�া কের থােকন। উে��, ি�-প�ীয়/ি�-প�ীয়/িপএ 

কিম�/�াশ ��া�াম এর আওতায় সভা অ��ােনর মা�েমও অিডট আপি�স�হ িন�ি� করা হয়।  ২০২১-২০২২অথ �বছের 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর অিডট আপি�র সার-সংে�প িন��প:  
  (িহসাব ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িবষয় 

�ন/২০ পয �� �ম�ি�ত 
অিন�� অিডট আপি� 

 

�লাই/২০-�ন/২১ 
সময়কােল উ�ািপত 

অিডট আপি� 

২০২১-২২ পয �� 
িন�ি��ত অিডট 

আপি� 

২০২১-২২ অথ �বছর �শেষ 
অিন�� অিডট আপি�র �জর 

সং�া  
টাকার 
পিরমাণ  

সং�া  
টাকার 
পিরমাণ  

সং�া  
টাকার 
পিরমাণ  

সং�া  
টাকার 
পিরমাণ  

১ 
�বেদিশক সাহা��� �ক� 

অিডট (FAPAD) 
- - - - - - - - 

২ 
�ত� কােজর অিডট: 
(Works Audit)  

২২৫৭ ১০৩৯৩৫.৭০ - - ২২ ৩১৩৮.১৩ ২২৫৭ ১০৩৯৩৫.৭০ 

৩ 
�বসামিরক অিডট 
(Civil Audit) 

- - - - - - - - 

 

 

    

িচ�ঃ �-উপির� পািন �শাধনাগার �ফনী ও প�গড় 
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৫.০ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর চলমান �কে�র ত� ও অ�গিত  

৫.১ চলমান �ক� সং�া� ত�ািদ:  (িহসাব ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

০১ পািন সংর�ণ ও 
িনরাপদ পািন 
সরবরােহর লে�� 
�জলা পিরষেদর 
��র/িদিঘ/ 
জলাশয়স�হ 
�নঃখনন/সং�ার 
৩৭৪০৬.৪৩ ল� 
�সে��র/২০১৬-
�ন/২০২৩ 

 

 ��র/জলাধার সংর�েণর 
মা�েম পিরেবেশর 
উ�য়নসহ �টকসই ও ��র 
পিরেবশ গঠেন সাহা� করা। 
�-��� পািনর �বহার �ি� 
করতঃ �-গভ�� পািন 
�বহােরর �বণতা �াস করা 
ও �-��� পািন�েরর 
উ�তা-�াসকরণ কিমেয় 
আনা। পািনবািহত ও পানীয় 
জল সং�া� িবিভ� �রােগর 
�েকাপ কিমেয় আনার 
মা�েম �ামীণ 
জনসাধারেণর সাম�ীক 
অথ �ৈনিতক উ�য়ন সাধন। 
িপএসএফ �াপনসহ ��র 
সংর�েণর মা�েম �ামীণ 
পািন সরবরাহ কভােরজ 
বাড়ােনা। 

�সে��র ২০১৬- 
�ন ২০২৩ 

৩৭৪০৬.৪৩ ১. ��র 
�নঃখনন �ীম 
২।িপএসএফ/িপ
এস� িনম �ান ও 
অ�া� কাজ 

৪৮৫ � ৬১৭৬.০০ ৩৭০� ৫৪৪৬.৫৬২ 

০২ প�ী অ�েল পািন 
সরবরাহ �ক� 
৮৩৯৮৬.৫২ ল� 
জা�য়ারী/২০১৬-
�ন/২০২২ 
 

সম� �দেশ �ামীণ পািন 
সরবরাহ �ব�ার 
স�সারেণর মা�েম পািন 
বািহত এবং পািন সং�া�       
�রাগ-�াস কের �ামীণ 
জনগেণর সািব �ক অথ �ৈনিতক 
উ�য়েন অবদােন রাখা, 
িনরাপদ পািনর উৎস 
�াপেনর মা�েম প�ী 
এলাকায় পািন সরবরাহ 
কভােরজ �ি� করণ এবং 
�া�িতক �য়�িত, �েয �াগ 
ও অ�া� সম�ার সময় 
পািন সরবরােহর কভােরজ 
�িকেয় রাখা। 

জা�য়াির ২০১৬- 
�ন ২০২২ 

৮৩৯৮৬.৫২ ১. িবিভ� 
ধরেনর নল�প 

৯৫৩২� ১২৫০০.০০ ৯০৯৭� ১২১৯.৭৬ 

০৩ �নায়াখািল 
�পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
�ব�ার স�সারণ 
ও উ�য়ন �ক� 
৫০৫১.৮৯ ল� 
�লাই/২০১৭-
�ন/২০২২ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 

�ািনেটশন �ব�ার 

স�সারণ ও উ�য়েনর 

মা�েম �নায়াখালী 

�পৗরসভার জনগেণর �া�� 

ও জীবন-যা�ার মােনর 

উ�য়ন কের �টকসই উ�য়ন 

ল��মা�া অজ�েন সহায়ক 

�িমকা পালন করা।  

 

�লাই ২০১৭- �ন 
২০২২ 

৫০৫১.৮৯ ১. িবতরণ পাইপ 
লাইন (২০০ 
িম.িম) ও 
অ�া� কাজ 

৫ িক.িম. 
৩৭০৯� 

১৪৫০.০০ ৩০৫০২িক.িম ১৩৫৮,৩৫ 

০৪ জামাল�র �জলার ১) �ক� এলাকার জনগেণর জা�য়াির ২০১৭- ৮৭৩২.৫২ ১. পাইপ লাইন ৪৫৫৯� ২৯১৭.০০ ২৫১৫� ২২৮৬.৩০ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

িতন� �পৗরসভায় 
পািন সরবরাহ ও 

এনভায়রনমেম�াল 
�ািনেটশন �ব�ার 
উ�িতকরণ �ক� 
৮৭৩২.৫২ ল� 
জা�য়ারী/২০১৭-

�ন/২০২৩ 

জ� �েপয় পািন ও 
�হ�িলর কােজ �বহার 
িনি�তকরণ, 
২) পাইপ লাইন �নটওয়�ােকর 
মা�েম �পৗর এলাকার 
িনরাপদ পািন 
সরবরাহকরণসহ কভােরজ 
�ি�করণ, 
৩) পাবিলক ��স ও 
�ািনেটশন �িবধা �ি� 
করণ। 
৪) ��েনজ �িবধার উ�িত 

করন সহ ক�ন বজ�� 

�ব�াপনা প�িত চা� 

করন। 

�ন ২০২২ িডি�িবউশন 
(১০০ িমঃ িমঃ) 
ও অ�া� কাজ 
 

৭০৯ 
িকঃিমঃ 

৬১৯ 
িকঃিমঃ 

০৫ পীরগ� �পৗরসভায় 
পািন সরবরাহ ও 
এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন 
�ব�ার 
উ�িতকরণ �ক� 
১৯৯২.২৬ ল� 
�লাই/২০১৭-
�ন/২০২১ 

১) পাইপড ওয়াটার সা�াই 
কভােরজ ০% �থেক ৪০% 
এ উ�ীতকরণ। 
২) জনসমাগেমর �ােন 
�ািনেটশন �ব�া 
স�সারণ এবং ক�ন বজ�� 
�ব�াপনা প�িত চা� করা। 
৩) পয়ঃিন�াশন �িবধািদর 
উ�য়ন। 

�লাই ২০১৭-�ন 
২০২১ 

১৯৯২.২৬ ১. পরী�া�লক 
নল�প ও 
অ�া� 
�াপনসহ িনম �ান 

৬৭� 
৫২৩িকিম 

৬২০.০০ ১০০% ১০০% 

০৬ পািন সরবরােহ 
আেস �িনক �ি� 
িনরসন �ক� 
১৯৯০৯৫.৫৪ ল� 
জা�য়াির/২০১৮-
িডেস�র/২০২২ 

ক)অিত মা�ায় আেস �িনক 
�িঁক�ণ � এলাকাস�েহর 
জনগেণর �া�� ও জীবনমান 
উ�য়ন। 
খ)  িব�মান নল�েপর 
পািনেত আেস �িনক �ষেণর 
পিরমাণ িন�পন। 
গ)  �কে�র এলাকায় 
আেস �িনক�� িনরাপদ পািন 
সরবরাহকরণ।                                                
ঘ) �ানীয় সরকার 
�িত�ানস�হ ও সাধারণ 
জনগেণর স�মতা �ি�র 
মা�েম িনরাপদ পািন পান                   
িনি�তকরণ। 

জা�য়াির২০১৮-
িডেস�র ২০২২ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

১৯৯০৯৫.৫৪ িবিভ� পািনর 
উৎস �াপন- 

৩৩২২৩� ৬০৬৫৪.০০ ১৯৪৩৬� ৫৯৯৭৫.৬৪৮ 

০৭ ৩২� �পৗরসভায় 
পািন সরবরাহ ও 
মানব বজ�� 
�ব�াপনাসহ 
এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন �ক� 
৭১২২৬৪.৬২ ল� 
জা�য়াির/২০১৮-
�ন/২০২৩ 

�কে�র সামি�ক উে�� 
হে� িনরাপদ পািন সরবরাহ 
ও পিরেবশ গত �ািনেটশন 
�ব�ার উ�য়েনর মা�েম 
বাংলােদেশর ৩২� 
�পৗরসভার জনগেণর �া�� 
ও জীবন যা�ার মােনর 
উ�য়ন কের �টকসই উ�য়ন 
ল��মা�া অজ�েন সহায়ক 
�িমকা পালন করা। 

জা�য়াির ২০১৮-
৩০�ন ২০২৩ 

৭১২৫২.০৪ ১. পরী�া�লক 
নল�প �াপন- 
২.উৎপাদক 
নল�প �াপন 
ও অ�া� 
িনম �ান- 
৩.পাবিলক 
টয়েলট/কিমিন
উ� 
টয়েলট/�াইমা

৫৪৭৭� 
২৪৬ 
িক.িম 

৯২৩৩.০০ ৫৪৭� 
২৪৬িক.িম 

৯১৪৯.৬৯ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

ির ��ন িনম �ান 
 

০৮ অ�ািধকার�লক 
�ামীণ পািন 
সরবরাহ �ক� 
৮৭২৭৯.৯৯ ল� 
এি�ল/২০১৮-
�ন/২০২২ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ 

�ব�ার স�সারণ ও 

উ�য়েনর মা�েম জনগেণর 

�া�� ও জীবন যা�ার মােনর 

উ�য়ন কের �টকসই উ�য়ন 

কের �টকসই উ�য়ন 

ল��মা�া অজ�েন সহায়ক 

�িমকা পালন করা। 

এি�ল ২০১৮-�ন 
২০২২ 

৮৭২৭৯.৯৯ ১.িবিভ� পািনর 
উৎস �াপন- 
২.পাবিলক 
টয়েলট- 

২৫০১� 
 

১১৯০.০০ ১২২১� 
 

১০৮০.৩২ 

০৯ ময়মনিসংহ 
�জলার ঈ�রগ� 
�পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
�ব�ার স�সারণ 
ও উ�য়ন 
৪০৯০.২১ ল� 
অে�াবর/২০১৮-
�ন/২০২২ 
 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ব�ার 
স�সারণ ও উ�য়েনর 
মা�েম ময়মনিসংহ �জলার 
ঈ�রগ� �পৗরসভায় 
বসবাসরত জনগেণর �া�� 
ও জীবন যা�ার মােনর 
উ�য়ন কের �টকসই উ�য়ন 
ল��মা�া অজ�েন সহায়ক 
�িমকা পালন করা। 

অে�াবর’২০১৮-
�ন’২০২২ 

৪০৯০.২০ ১.কিমউিন� 
�াি�ন �াপন- 

২. িবতরণ 
পাইপ লাইনসহ 
অ�া� কাজ 

১� 
১৯৮৯৭২� 

- - ১১৩০.০০ 

১০ পিরেবশ বা�ব 
�সালার ওয়াটার 
িড�ালাইেনশন 
ইউিনট �াপেনর 
মা�েম িনরাপদ 
পািন 
সরবরাহকরণ 
�ক� 
৪৪৯৭.১৬ ল� 
এি�ল ২০১৯-
িডেস�র ২০২২ 

 বাংলােদেশর উপ�লবত� 
ও �ীপ এলাকাস�েহ 
িনরাপদ পািন সরবরাহ 
করার মা�েম �ক� 
এলাকায় বসবাসরত 
জনগেণর �া�� ও জীবন-
যা�ার মােনর উ�য়ন কের 
�টকসই উ�য়ন ল��মা�া 
অজ�েন সহায়ক �িমকা 
পালন করা।  

 �সালার ওয়াটার 
িড�ালাইেনশন ইউিনট 
�াপেনর মা�েম 
উপ�লবত� ও �ীপ 
এলাকাস�েহ বসবাসরত 
জনেগা�ীেক িনরাপদ পািন 
সরবরাহকরণ।  

 িনরাপদ পািন সরবরােহর 
মা�েম জনগেণর আথ �-
সামািজক অব�ার উ�য়ন।  

এি�ল ২০১৯-
িডেস�র ২০২২ 

৪৪৯৭.১৬ �সালার ওয়াটার 
িড�ালাইেনশন 
ইউিনট �াপন ও 
অ�ান িনম �াণ 

৪৮২ � ১৬৯৪.০০ ৪৩৮ �সট ১৫৩৫.০০ 

১১ �নামগ� �জলার 
দি�ণ �নামগ� 
উপেজলার প�ী 
এলাকায় িনরাপদ 
পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ক� 
৪৯৩৬.৩৫ ল� 
এি�ল ২০১৯-�ন 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 
�ব�া িনি�তকরণ। 

এি�ল ২০১৯-�ন 
২০২২ 

৪৯৩৬.৩৫ ১. �াি�ন 
২. কিমউিন� 
/পাবিলক 
�াি�ন 
৩. সাবমিস �বল 
পা��� গভীর 
নল�প 
৪. গভীর নল�প 

১০০০ � 
০ � 
০� 

৯০ � 

৬৫০.০০ ১০০০� 
০� 
০� 

৬৩� 

৬৫০.০০ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

২০২২ 
১২ �নামগ� �জলার 

জগ�াথ�র 
উপেজলার প�ী 
এলাকায় িনরাপদ 
পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ক� 
৪৯১৪.৬৫ ল� 
এি�ল ২০১৯-�ন 
২০২২ 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 
�ব�া িনি�তকরণ। 

এি�ল ২০১৯-�ন 
২০২২ 

৪৯১৪.৬৫ ১. �াি�ন 
২. কিমউিন�/ 
পাবিলক �াি�ন 
৩. সাবমিস �বল 
পা��� গভীর 
নল�প 
৪. গভীর নল�প 

৬০০� 
০� 
০� 

২০০� 

৫০০.০০ ৪৫০০� 
নাই 
০� 

১৫০� 

৫০০.০০ 

১৩ পািনর গণগতমান 
পরী�া �ব�াপনা 
শি�শালীকরণ 
�ক� 
১৭৮৫৬.১৪ ল� 
�লাই ২০১৯-�ন 
২০২৩ 

�টকসই উ�য়ন ল��মা�া 
অজ�েনর লে��, িনরাপদ 
পািন সরবরাহ িনি�ত করার 
জ� জন�া�� �েকৗশল 
অিধদ�েরর আওতাধীন পািন 
পরী�াগােরর সামি�ক 
স�মতা �ি�করণ। 

�লাই ২০১৯-�ন 
২০২৩ 

১৭৮৫৬.১৪ - - ৩৭১৯.০০ - ৩৭১৮.৪৩ 

১৪ খাগড়াছিড় �জলার 
িবিভ� �ামস�েহ 
িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
�ব�াপনা 
৪৬৩৬.০৬ ল� 
এি�ল ২০১৯-
িডেস�র ২০২২ 

খাগড়াছিড় �জলার িবিভ� 
�ামস�েহ িনরাপদ পািন 
সরবরাহ িনি�ত করা ও 
�ািনেটশন �ব�ার 
উ�য়েনর মা�েম �ক� 
এলাকায় বসবাসরত 
জনেগেণর �া�� ও 
জীবনযা�ার মােনর উ�য়ন 
কের �টকসই উ�য়ন 
ল��মা�া অজ�েন সহায়ক 
�িমকা পালন করা। 

এি�ল ২০১৯-
িডেস�র ২০২২ 

৪৬৩৬.০৬ ১.িবিভ� পািনর 
উৎস �াপন- 
২.িবতরণ 
পাইপলাইন  
৩. পািন 
সরবরাহ 
�ব�াসহ 
পাবিলক টয়েলট 
িনম �াণ- 

১৪০৫ � 
১৩২:িম:  

১৯৯৩.০০ ১৩২৫ � 
১৩৬.৯িক:িম

: 
 

১৯৫৫.৮৩ 

১৫ সম�েদেশ 
িনরাপদ পািন 
সরবরাহ �ক� 
৮৮৫০৭৩.৮৭ ল� 
জা�য়াির ২০২০-
�ন ২০২৫ 

সম�েদেশ িনরাপদ পািন 
সরবরাহ �ি�র মা�েম 
জনগেণর �া�� ও জীবন-
যা�ার মান উ�য়ন।  

জা�য়াির 
২০২০-�ন 

২০২৫ 

৮৮৫০৭৩.৮৭ িবিভ� পািনর 
উৎস �াপন- 

১৩৯৮০০� ১৫১৯৫৩.০০ ১৫২১৮৩� ১৫১৩৫০.৬৮০৬ 

১৬ িপেরাজ�র �জলার 
মঠবািড়য়া 
উপেজলায় 
িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
৪৭৮৩.৭৭ ল� 
জা�য়াির ২০২০-
িডেস�র ২০২২ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ এবং 
�ািনেটশন �ব�া 
স�সারণ ও উ�য়েনর 
মা�েম িপেরাজ�র �জলার 
মঠবািড়য়া উপেজলায় 
বসবাসরত জনগেণর �া�� 
ও জীবন-যা�ার মােনর 
উ�য়ন করা। 
 

জা�য়াির 
২০২০-�ন 

২০২২ 

৪৭৮৩.৭৭ ১. গভীর নল�প 
�ান 
২. �রইন 
ওয়াটার 
হােভ �ি�ং 
ইউিনট 
৩. িরভাস � 
অসেমািসস 
��া� �াপন 
৪. কিমউিন� 
�াি�ন িনম �াণ 
৫. পাবিলক 
টয়েলট িনম �াণ 
৬. �সালার 
িপএসএফ 
�াপনসহ ��র 
�নঃখনন। 

০৬� 
৩৫০০� 

৭ � 
৩৩ � 
৫ � 

০৮ � 

২৫৫৫.০০ ০৬� 
৩৫০০� 

৭� 
৩৩� 
৫� 

০৮� 

২৪৯৮.৫৫ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

১৭ �দেশর 
�পৗরসভা�েলার 
উৎপাদক 
নল�পস�েহর 
�ন��ীিবতকরণ 
৩৫৪৪.২৫ 
জা�য়াির ২০২০-
�ন ২০২৩ 

 �পৗরসভায় পািন সরবরাহ 
�ব�ায় িব�মান কম 
কায �কািরতা স�� 
উৎপাদক নল�পস�েহর 
উৎপাদন �মতা �ি� করা। 

 উৎপাদক নল�প�েহর 
�ব��িতক ও যাি�ক 
অংেশর �িত�াপন অথবা 
�নব �াসনসহ পা� 
হাউেজর �নব �াসেনর 
মা�েম কম �ালানী খরচ 
ও সেব �া� দ�তা অজ�ন 
করা। 

 �পৗরসভােক অ�� �ক কের 
নল�প পয �েব�ণ �ব�ার 
�চনা করা। 

 উ�ত ��ি�র মা�েম 
িব�মান নল�প 
�ন��ীিবতকরণ 
ইউিনটস�েহর উ�িতকরণ। 

 সকল উৎপাদক 
নল�পস�েহর �ান 
িনেদ �শক GIS �াপ এবং 
নল�পস�েহর 
কায �কািরতার ত� 
স�িলত ডাটােবজ �তির 
করা।  

জা�য়াির 
২০২০-�ন 

২০২৩ 

৩৫৪৪.২৬ ১. উৎপাদক 
নল�েপর 
পা� �ট� 
২. উৎপাদক 
নল�েপর 
�ন��ীিবতক
রণ 
ও অ�ান¨ 
�াপন কাজ 

৪০৯� 
 

১৩৯৯.০০ ৪০৯� 
 

১৩৯৮.৭৪ 

১৮ �লাউড়া ও 
�গাপালগ� 
�পৗরসভার পািন 
সরবরাহ ও 
এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন 
�ব�ার 
উ�িতকরণ �ক� 
৪৬০৮.১১ ল� 
জা�য়াির ২০২০-
িডেস�র ২০২৪ 

�ক��� িনব �ািচত ২� 
�পৗরসভায় িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ও �া��স�ত 
�ািনেটশন পিরেসবা 
পাওয়ার �েযাগ �ি� করা 
এবং এ�প পিরেসবা 
িনি�তকরেণর �িবধােথ � 
�পৗরসভা ও অিধদ�েরর 
স�মতা শি�শালীকরণ। 
তেব �কে�র �িনিদ �� 
উে�� িন��পঃ 

 িনব �ািচত ২� �পৗরসভায় 
ওয়াটার সা�াই িসে�ম 
�াপন করা; 

 �পৗরসভাস�েহর ��েনজ 
�ব�ার উ�য়ন; 

 �পৗরসভাস�েহর 
�ািত�ািনক ও পিরচালন 
স�মতা অ�াহত রাখার 
জ� উ�য়ন সহায়তা 
�দান; 

 পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন ইউিনট 

জা�য়াির 
২০২০-িডেস�র 

২০২৪ 

৪৬০৮.১১ ১. পাইপলাইন 
(২০০িমঃিমঃ) 
২.পাবিলক 
টয়েলট িনম �াণ 
ও ও অ�ান¨ 
কাজ 

- ৮১.০০ - ৪৫.০০ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

পিরচালনার জ� 
�পৗরসভাস�েহর 
�ািত�ািনক স�মতা �ি� 
করা; এবং 

 �পৗরসভার ওয়াটার সা�াই 
ও �ািনেটশন �ব�াপনার 
উপর �িমকা রাখার 
�িবধােথ � অিধদ�েরর 
স�মতা �ি� করা।  

১৯ হাওর অ�েল 
�টকসই পািন 
সরবরাহ, 
�ািনেটশন ও 
হাইিজন �ব�া 
উ�য়ন �ক� 
৫৫৭৬১.৭১ ল� 
�লাই ২০২০-�ন 
২০২২ 

 হাওর অ�েল িনরাপদ 
পািন সরবরাহ  ও 
�ািনেটশন কভােরজ 
�ি�করণ। 

 হাওর অ�েল পািন 
সরবরাহ  ও �ািনেটশন 
�িবধার �টকসই ��ি�র 
�ব �তন। 

 সামািজক �চারনার 
মা�েম হাওর অ�েল 
িনরাপদ পািন ও 
�া��স�ত �ািনেটশন 
িবষেয় �ানীয় জনগেণর 
সেচতনতা �ি�করণ।  

 িনিম �ত �াপনা পিরচালনা 
ও র�ণােব�ণ িবষেয় 
�ানীয় সরকার 
�িত�ানস�হ ও সাধারণ 
জনগেণর দ�তা �ি�র 
মা�েম িনরপাদ পািন পান 
ও �ািনেটশন 
িনি�তকরণ।  

�লাই ২০২০-�ন 
২০২৪ 

৫৫৭৬১.৭০ ১. �হাস 
পাইপসহ 
সাকশান পা�  
২. তারা গভীর 
নল�প/মিডফাই
ড তারা 
�াপন/সাবমািস �
বল 
৩. ই�ভড 
�াি�ন �াপন 
৪. অফেসট �ইন 
িপট �াি�ন 
�াপন 

১০০ � 
২৬০০ � 
৫৭১৭ � 
৭২০ � 

১৪৪২৯.৮০ ২৬০০ � 
৫৭০০ � 
৭২০ � 
১০০ � 

১৪৪২৮.২৭ 

২০ বা�রবান 
�পৗরসভা এবং 
বা�রবান �জলার 
৩� উপেজলা 
সদরসহ পা�বত� 
এলাকাস�েহ 
িনরাপদ পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
�ব�ার স�সারণ 
ও উ�য়ন �ক� 
৪৪২৫.০১ ল� 
�লাই ২০২০-�ন 
২০২২ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ  ও 
�ািনেটশন �ব�ার 
স�সারণ ও উ�য়ন।  

�লাই ২০২০-�ন 
২০২২ 

৪৪২৫.০১ ১. পরী�া�লক 
নল�প �াপন 
২. উৎপাদক 
নল�প �াপন 
৩. িবতরণ 
পাইপলাই 
(১৬০িমঃিমঃ) 
ও অ�ান¨ �াপন 
কাজ 

২৩ � 
১৯ � 

২৩ িক.িম 
 

৮০০.০০ ২ � 
২ � 

১৩ িকঃিমঃ
১৯ � 

৭৯৯.১৮ 

২১ �লনা �জলার 
�পসা, িদঘিলয়া ও 
�তরখাদা 
উপেজলায় 
িনরাপদ পািন 

�কে�র সামি�ক উে�� 
হে� িনরাপদ পািন সরবরাহ 
এবং �ািনেটশন �ব�ার 
স�সারণ ও উ�য়েনর 
মা�েম �লনা �জলার �পসা, 

�লাই ২০২০-
িডেস�র ২০২২ 

৩২৬৮.৮৫ ১. হ�চািলত 
গভীর নল�ল 
�াপন 
২. �রই ওয়াটার 
হােভ �ি�ং 

১৭০০ � 
৯২২ � 
২ � 

২৩ � 

১৭০০.০০ ১১৭০ � 
৯২২ � 
২ � 

২৩ � 
 

১৬৯৪.০০ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ক�। 
৩২৬৮.৮৫ ল� 
�লাই ২০২০-
িডেস�র ২০২২ 

িদঘিলয়া ও �তরখাদা 
উপেজলায় বসবাসরত 
জনগেণর �া�� ও জীবন-
যা�ার মােনর উ�য়ন করা।  

ইউিনট  
৩.িরভাস � 
অসেমািসস 
��া� িনম �াণ 
৪. �িত�ান 
িভি�ক 
কিমউিনট 
�াি�ন িনম �াণ 

২২ নওগ� �জলাধীন 
িন� পািন�র 
এলাকায় 
কিমউিন� িভি�ক 
পািন সরবরাহ 
�ক� 
৪৬৮৩.০০ ল� 
জা�য়াির ২০২১-
িডেস�র ২০২২ 

 কিমউিন� িভি�ক পািন 
সরবরাহ �ব�ার 
স�সারণ ও উ�য়েনর  
মা�েম �ক� এলাকার 
জনগেণর �া�� ও জীবন-
যা�ার মান উ�য়ন কের 
�টকসই উ�য়ন ল��মা�া 
অজ�েন সহায়ক �িমকা 
পালন করা।  

 �ক� এলাকায় 
বসবাসকারী জনগেণর 
জ� পান ও �হ�ালী 
কােজ িনরাপদ পািন 
সরবরাহ িনি�ত করা।  

জা�য়াির ২০২১-
িডেস�র ২০২২ 

৪৬৮৩.০০ ১. কিমউিন� 
িভি�ক পািন 

সরবরাহ ইউিনট 
�াপন 

৬৫০ � ৩৪০০.০০ ৬৫০� ৩০৪০.০০ 

২৩ পািন সরবরাহ, 
�ািনেটশন ও 
�া��িশ�া �ক� 
(১ম সংেশািধত) 
৪৫৩০৮.২১ ল� 
জা�য়াির ২০১৫-
িডেস�র ২০২১ 

আেস �িনক, লবণা�তা, পািনর 
��া�তা রেয়েছ এমন 
এলাকা স�েহ িনরাপদ পািন 
সরবরাহ হতদির� জনগেণর 
মে� পয়ঃিন�াশন 
�ব�াসহ �া��িবিধ �াপক 
�চার ঘটােনা এবং উ�ু� 
�ােন মলত�ােগর হার, 
�াসকরণ কায ��েমর মা�েম 
পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 
�ব�ার আ��জািতক ও 
জাতীয় ল��মা�া অজ�েন 
�িমকা রাখা। 

জা�য়াির ২০১৫-
িডেস�র ২০২১ 

৪৫৩০৮.২১ ১. িবিভ� 
ধরেনর নল�প 
২. �শয়ার� 
�াি�ন ও 
অ�ান¨ কাজ 

৪০০ � 
২৬১ � 

 

১৩৭২.০০ ৪৫০ � 
২৬১ � 

১৩৭১.০৩ 

২৪ বাংলােদেশর ২৩ 
� �পৗরসভায় 
পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ক� 
(িজওিব-আইিডিব) 
৯৯১৭৩.৪৭ ল� 
�লাই/২০১৭-
�ন/২০২৪ 

১) �ক��� �পৗরসভাস�েহ 
পাইপ লাইেনর মা�েম 
িনরাপদ পািন সরবরাহ 
�ব�ার �চনা করা। 
২) এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন �ব�ার উ�িত 
সাধন, 
৩) পািন সরবরাহ ও 
এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন �ব�ার জ� 
�পৗরসভার মা�েম 
সাসেটইেনবল পিরচালনা ও 
র�ণােব�ন প�িত উ�য়ন 
করা। 

�লাই ২০১৭- �ন 
২০২৪ 

৯৯১৭৩.৪৭ ১. পরী�া�লক 
নল�প �াপন 
২. উৎপাদন 
নল�প  
�াপন 
৩. পািন উৎস 
৪. পাবিলক 
টয়েলট 
৫. কিমউিন� 
�াি�ন 

২৬ � 
১৬ � 

৩৫০ � 
৩৫ � 
১৩৫ � 

১০৪৬৩ � 
৪৭৫ িক.িম 

 

২৪০০০.০০ ৪০� 
১৪� 

৮৪০� 
১৫� 
৭২� 

২০১৫২.৬৮ 

২৫ ক�বাজার �জলার 
উিখয়া ও �টকনাফ 

১.�কে�র �� উ�ে� হেলা 
ক�বাজার �জলার উিখয়া 

�লাই’২০১৮-
�ন’২০২২ 

৫৮৫৩৩.০১ ১) িমিন পাইপড 
ওয়াটার সা�াই- 

১০০%  ১৩৫২০.০০ ৭৭% ১২৪৮৬.৩৪২ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

উপেজলায় পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
কায ��েম জ�রী 
সহায়তা �ক� 
৫৮৫৩৩.০১ ল� 
�লাই/২০১৮-
�ন/২০২২ 

এবং �টকনাফ উপজেলার 
৩২� ক�াে� বসবাসরত 
িময়ানমার হেত �জার� �বক 
িবতািড়ত �রাহি�া 
জনেগাি�র উপর �নেম আসা 
�া�িতক �েয �াগ িনরসনকে�  
�েপয় পািন ও �ািনেটশন 
�ব�ার উ�য়ন;  
  
২)ক�াে� বসবাসরত 
জনেগা�ীর জ� পাইপড 
এবং নন-পাইপড পািনর 
উৎেসর মা�েম িনরাপদ ও 
�েপয় পািন সরবরাহের 
�ব�া করা; 
৩) ক�া� স�েহ �ফকাল 
��াজ  ও ক�ন ব �জ� 
�ব�াপনাসহ �ািনেটশন 
�ব�ার উ�য়ন;  
৪)�ক� এলাকাঃ ক�বাজার 
�জলার উিখয়া ও �টকনাফ 
উপেজলায় পাইপড এবং 
নন-পাইপড পািনর উৎেসর 
মা�েম িনরাপদ ও �েপয় 
পািন সরবরােহর �ব�া 
করা। 

অ�ান¨ কাজ  
 
 

২৬ মানব স�দ 
উ�য়েন �ামীণ 
পািন সরবরাহ, 
�ািনেটশন এবং 
�া��িবিধ �ক� 
১৮৮২৫৯.২৭ ল� 
জা�য়াির ২০২১-
িডেস�র ২০২৫ 

 আেস �িনক ও আয়রেনর 
সম�ায় �িত�� অ�েল 
িনব �ািচত �াম�িলেত 
কিমউিন� ও �ানীয় 
সরকােরর সহেযািগতায় 
পাইপ লাইেনর মা�েম 
িনরাপদ পািন সরবরােহর 
�ীম বা�বায়ন করা।  

 হতদির� জনেগা�ীর জ� 
উ�ত �াি�ন িনম �াণ 

 �ল এবং কিমউিন� 
ি�িনকস�েহ ওয়াশ 
পিরেষবা �িলর �ব�া ও 
�বহার �ি� 

 �কািভড-১৯ এর মত  
সং�ামক �রােগর 
�া�ভ�ােবর সময় �ল ও 
গণজমােয়ত হওয়া �ােন 
হাত �ধায়ার ��শন 
িনম �াণ 

* উ�ত �া��কর আচরণ 
অ�শীলন িবেশষতঃ 
জনগেণর মে� সাবান 
িদেয় হাত �ধায়ার অভ�াস 

জা�য়াির ২০২১-
িডেস�র ২০২৫ 

১৮৮২৫৯.২৭ পাইপ লাইেনর 
মা�েম পািন 
সরবরােহর 
বড়/েছাট �ীম 

২৭৭ � 
৬২৭ � 

৯৯৮৫.০০  ৮৮৮৭.১৮ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

গেড় �তালা।   
চ কািরগির সহায়তা 

�ক� 
 

        

২৭ শহর অবকাঠােমা 
উ�য়ন �ক� 
�ণয়ন 
(িডিপএইচই 
অংশ) 
৬৫৮৬.৫৮ ল� 
�লাই ২০১৯-�ন 
২০২৩ 

ক) �-�ে�র পািন �বহার 
কের ২� �� শহের 
(�িত�েত ৪� কের শহর, 
�িম�া/চ�দ�র, �া�ারঃ 
�িম�া, লাকসাম, চ�দ�র 
এর হািজগ�। পাবনা/নােটার 
�া�ারঃ পাবনা, ঈ�রিদ, 
নােটার এবংলাল�র 
অ�� ��) পাইপ লাইেনর 
মা�েম পািন সরবরাহ 
�ব�ার কািরগির ও আিথ �ক 
স�া�তা যাচাই এবং 
িবিনেয়াগ �ক� �ণয়ন।  
খ) িতন� পাব �ত� শহর 
(রা�ামা�, বা�রবান ও 
লামা)-এর জ� পািন 
সরবরাহ, �ািনেটশন 
�ব�ার স�া�তা যাচাই, 
িব�ািরত কািরগির িডজাইন, 
�া�লন �ণয়ন, দরপ� 
দিলল ��তকরণ এবং 
িবিনেয়াগ �ক� �ণয়ন এবং 
গ) সংি�� �ানীয় সরকার 
�িত�ান ও জন�া�� 
�েকৗশল অিধদ�র 
(িডিপএইচই)-এর 
�ািত�ািনক উ�য়ন। 

�লাই ২০১৯- 
�ন ২০২৩ 

৬৫৮৬.৫৮ - - ২৯০০.০০ - ২৩৩৪.৬৮ 

ছ চর �ডেভলপেম� 
এ� �সেটলেম� 
�েজ�-৪ 
(িসিডএসিপ-৪) 
অিতির� অথ �ায়ন 
(িডিপএইচই 
অংশ) 

ক) �টকসই িভি�েত এলাকার 
জজনগেণর অ  ��ন �িতক ও 
সামিজক মান উ�য়ন। 
খ) �ক��� চর এলাকার 
জনগেণর জ� িনরাপদ 
খাবার পািন সহজলভ� করা 
গ) িব�� খাবার পািন 
সরবরােহর মা�েম ডায়িরয়া 
ও পািন বািহত অ�া� 
�রােগর িব�ার �রাধ করা। 
ঘ) িবশ� খাবার পািন 
সরবরাহ ও �ািনেটশন 
��ব�া িনি�ত করেনর 
মা�েম এলাকার জনগেণর 
জীবনমান উ�য়ন। 
ঙ) �টকসহই পািন সরবরাহ 
ও এভাইরনেম�াল 
�া�েটশন �ব�থাপনা 
�িত�ার লে� যথাযথ 
�িশ�ণ �দানসহ অ�া� 

জা�য়ারী ২০২১- 
�ন ২০২৪ 

৩৪৫০.১৫ ১) গভীর নল�প 
২) �াি�ন িনম �াণ 

৩৫০ � 
৪৩০০ � 

৫০৫.০০ ৩২০ � 
৪৩০০ � 

৩১৮.২১ 
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�িমক 
নং 
 

�কে�র 
নাম/অথ �ায়েনর 
উৎস/ আিথ �ক 

সংে�ষ / 
সমাি�কাল 

�কে�র উে�� 

�ময়াদ কাল �ক� �য়  
(ল� 

টাকায়) 

চলিত অথ � 
বছের 

বা�বািয়ত 
কায ��েমর 

িববরণ 

ল��মা�া অ�গিত 

বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক 

পদে�প �হণ করা। 
১ Procureme

nt of 
Saline 
Water 
Treatment 
Plant (2 
ton truck 
mounted) 
১৩৬৯৭.৪৭ ল� 
এি�ল ২০১৩-�ন 
২০২২ 

১. উপ�লীয় এলাকায় �েয �াগ 
কালীন সমেয় �গ �ত 
জনসাধারেণর মােঝ লবনা� 
পািন �শাধন �ব �ক িব�� 
পািন সরবরাহ করণ 
২. �ালাইন ওয়াটার 
ি�টেম� ��াে�র মা�েম 
�েয �াগকালীন সমেয় িব�� 
পািন সরবরােহর মা�েম 
�েয �াগ �মাকােবলায় 
জন�া�� �েকৗশল 
অিধদ�েরর স�মতা �ি� 
করা।  

এি�ল ২০১৩-�ন 
২০২২ 

১৩৬৯৭.৪৭   ১৫৭২.০০  ৮০৭.২৯ 

৩১ জাতীয় 
�ািনেটশন �ক� 
(৩য় পয �ায়) 

০১. হতদির� জনেগাি�র 
জ� পািন সরবরাহ 
�ব�াসহ �া��স�ত 
�াি�ন সরবরাহ করা। 
০২. কিমউিনট �াি�ন এবং 
পাবিলক টয়েলট �াপেনর 
মা�েম কিমউিনট 
�লাকজেনর জ� �টকসহ 
�ািনেটশন �ব�া িনি�ত 
করা। 
০৩. জনসেচনতা �ি�র 
মা�েম �ি�গত �া�� 
পিরচয �ায় মান উ�য়ন করা। 
০৪. �টকসহ �ািনেটশন 
�ব�া �িত�ার মা�েম 
ভিব�ৎ �জ�র কােছ 
পির�� ��� আেরাপ করা। 

জা�য়ারী২০১৬- 
�ন ২০২২ 

১৪০৬৭.৬১ �গ �ম এলাকায় 
হত দির� 

জনগেনর জ� 
উ�ত �াি�ন 

িনম �ানসহ 
অ�া� কাজ 

১৫১৬৭৫
� 

৪৮.০০ ৪৭.৭১ ১৪০৬৭.৬১ 

৩২ �নায়াখালী 
�জলাধীন �চৗ�হনী 
�পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও 
�ািনেটশন 
�ব�ার স�সারণ 
ও উ�য়ন �ক� 
৩৮০৩.১১ ল� 
�লাই ২০১৯-
িডেস�র ২০২১ 

িনরাপদ পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন �ব�া 
স�সারণ ও উ�য়েনর 
মা�ম। 
ক) �পৗরসভার �ল এলাকায় 
পাইপলাইেনর মা�েম 
িনরাপদ পািন সরবরােহর 
কভােরজ �ি� করণ। 
খ) �পৗরসভার পািন সরবরাহ 
�ব�ার স�মতা �ি� করণ। 
গ) �পৗরসভায় ক�ন বজ�� 
�ব�াপনার উ�য়েনর 
মা�েম �ািনেটশন �ব�া 
উ�য়ন।  

�লাই ২০১৯-
িডেস�র ২০২২ 

৪১২৯.৯৭ িবিভ� পািনর 
উৎস �াপন- 

১১৯০ � 
২২৫ িক.িম 

১৫৩৩.০০ ৭৭৮ � 
২৮৫৫িকঃিমঃ

১৫৩২.০০ 
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৬.০ ত� �াি� ও আপীল সং�া� ত�: 

৬.১ ত� �াি�র জ� আেবদন ফরম:  

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র সংি�� ত� �াি�র জ� আেবদনকারীেক ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) িবিধমালা, 

২০০৯ এর তফিসেল বিণ �ত ফরম "ক" অ�যায়ী দািয়��া� কম �কত�ার িনকট িলিখতভােব বা ইেল�িনক মা�ম বা ই-

�মইেল আেবদন করেত পারেবন। ফরম "ক" পিরিশে� সং�� করা হেলা।   
 

৬.২ ত� �াি� সং�া� ত�:   
২০২১-২২ অথ �বছের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�ের ত� �াি� সং�া� ত� িন��প: 

�িমক 
নং 

িবষয় িববরণ ম�� 

১  ত� �াি�র জ� আেবদেনর সং�া    

২ আেবদেন �ািথ �ত তে�র িববরণ     

৩  আেবদেনর বত�মান অব�া    

৬.৩ ত� �দান ইউিনেটর দািয়��া� কম �কত�া 

��া�ামার 

এম আই এস ইউিনট, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র 

১৪, শহীদ ক�াে�ন মন�র আলী সরণী,কাকরাইল,ঢাকা। 

�ফান: ০২-৫৮৩১৩৮৯৬    
E-mail: cddphe@yahoo.com 

৬.৪ আপীল আেবদেনর জ� আপীল আেবদনপ� ফরম: 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র সংি�� ত� �াি�র ��ে� আপীল ক��পে�র িনকট ত� অিধকার (ত� �াি� সং�া�) 

িবিধমালা, ২০০৯ এর তফিসেল বিণ �ত ফরম "গ" অ�যায়ী সং�� �ি� আপীল আেবদন করেবন।  ফরম "গ" পিরিশে� 

সং�� করা হেলা।   

৬.৫ আপীল আেবদেনর ত�: 

২০২১-২০২২ অথ �বছের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�ের আপীল আেবদেনর ত� িন��প: 

 

�িমক 
নং 

িবষয় িববরণ ম�� 

১ আপীল আেবদেনর সং�া  -  

২ আপীেলর সংি�� িববরণ   -  

৩ আপীল আেবদেনর বত�মান অব�া  -  

৪ কিমশেন দােয়র�ত অিভেযাগ -  

 

৬.৬ ত� �দান ইউিনেটর আপীল ক��প� 

িনব �াহী �েকৗশলী 

িপএ�িস িবভাগ, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র  
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৬.৭ িবভাগীয় মামলা সং�া� ত�:  

�ফাকাল পেয়�  

িনব �াহী �েকৗশলী 

ভা�ার িবভাগ, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র  

�স�নবািগচা,ঢাকা। 

�ফান: ০২-৯৫৫৩১০৭, E-mail: ee.storedhaka@dphe.gov.bd  

২০২১-২২ অথ �বছের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর িবভাগীয় মামলা সং�া� ত� িন��প: 

 

জন�া�� �েকৗশল 
অিধদ�ের ��ী�ত 

�মাট িবভাগীয় মামলা 

২০২০-২১ অথ �বছের িবভাগীয় মামলা িন�ি�র সং�া বত�মােন অিন�ি��ত 
িবভাগীয় মামলার সং�া 

চা�ির ��িত/ 
বরখা� 

অ�া� দ� অ�াহিত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৬ � - - - ১৬� 

 

৬.৮ ই-ডাউনেলাডঃ 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর িনজ� ওেয়বসাইট (Website) www.dphe.gov.bd –এ ডাউনেলােডর জ� 

�য সম� ড�েম� (Document) �দয়া আেছ তার এক� তািলকা িনে� �দয়া হেলাঃ 
 

�িমক 
নং 

িবষয় ড�েম� টাইপ ওেয়বসাইট িল� 

১ সাংগঠিনক কাঠােমা/ 

Organogram 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/download/org

anogram.pdf 

২ বািষ �ক �িতেবদন  

(Annual Report ) 

 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

120&Itemid=127 

৩ িনউজেলটার িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

118&Itemid=128 

৪ �কাশনাস�হ  িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

119&Itemid=129 

৫ Caretaker's 

Maintanance / 

Training Manual 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

176&Itemid=192 

৬ Water Points Status 

Reports 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

171&Itemid=190 

 
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

�িমক 

নং 
িবষয় ড�েম� টাইপ ওেয়বসাইট িল� 

৭ National Policy for 

Safe Water Supply 

and Sanitation 1998 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-

Policy-for-Safe-Water-Supply-&-

Sanitation-1998.pdf 

৮ National Policy for 

Arsenic Mitigation 

2004 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-

Policy-for-Arsenic-Mitigation-

2004.pdf 

৯ National Sanitation 

Strategy (2005) 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_Sa

nitationStrategy.pdf 

১০ Union Wise Water 

Technology Mapping 

– [Dhaka Circle]"- 

November-2008 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/publicati

ons/UnionWiseWaterTechnologyMap

ping_Dhaka.pdf 

১১ Union Wise Water 

Technology Mapping 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=

119&Itemid=129 

১২ Application Format 

for Tubewell 

িপিডএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/download/T

W-%20Appliction.pdf 

 

 

 ৭.০ ২০২১-২২ অথ �বছের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক বা�বায়ন�ত �ামীণ ও �পৗর পািন সরবরাহ এবং 
�ািনেটশন কায ��ম 

 

৭.১ �ামীণ পািন সরবরাহ 

বাংলােদেশর �ামীণ পািন সরবরাহ �ব� �লতঃ �-গভ �� উৎস-িনভ�র। ন�ই দশেকর �থমােধ � �দেশর িবিভ� অ�েলর 

�গভ�� পািনেত আেস �িনক �ষণ পিরলি�ত হওয়ার কারেণ িনরাপদ পািন সরবরাহ কায ��ম বাধা�� হয়। �গভ �� পািনেত 

আেস �িনেকর উপি�িতর কারেণ িনরাপদ পািন সরবরাহ কভােরজ ২০০১ সােল ৯৭% হেত ৭৪% এ �নেম আেস। 
 

বত�মােন প�ী এলাকায় �িত ৮৭ জেনর জ� এক� সরকাির িনরাপদ খাবার পািনর উৎস রেয়েছ এবং �দেশর �ায় �িত� 

মা�ষ িনরাপদ পািন পান কের। �ামা�েল পািন সরবরােহর �ী�তমান হল �য �কান আবাস �েহর ১৫০ িমটার (৫০০ �ট) 

এর মে� এক� িনরাপদ খাবার পািনর উৎস থাকেব। �স িহসােব বত�মােন পািন সরবরাহ কভােরজ ৮৭%। আেস �িনক 

আ�া� Unserved এব Underserved এলাকায় পািনর উৎস �াপেনর মা�েম �ত কভােরজ �ি� করা হে�। 

বত�মান সরকােরর আমেল িবিভ� চলমান কায ��েমর আওতায় �ন/২০২১ পয �� �ামা�েল িবিভ� �কার ১,৯৭,০১৩ � 

পািনর উৎস �াপন করা হেয়েছ। �ামীণ এলাকায় িনিম �ত প��া� িফ�াের সং�া ২০১� এবং খনন�ত/�ন: খনন�ত 

��েরর সং�া ৩৬০�। 

 

 



- 36 - 
 

                   
সম�েদেশ পািন সরবরাহ �কে�র আওতায় িনিম �ত পািনর উৎস 

 
 

৭.২ �পৗর পািন সরবরাহ 

�দেশর অিধকাংশ �পৗরসভায় পাইপ লাইেনর মা�েম পািন সরবরাহ �ব�া চা� আেছ এবং অবিশ� �পৗরসভায় 

পেয়� �সাস � এর মা�েম পািন সরবরাহ �ব�া করা হেয়েছ। পয �ায়�েম এ সকল �ােনও পাইপ লাইেনর মা�েম 

পািন সরবরাহ �ব�া চা� করার িনিম� কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর �পৗর এলাকায় 

৯৯৫িকঃিমঃ পাইপলাইন �াপন করা হেয়েছ। এছাড়াও �পৗর এলাকায় �ািপত/�িত�ািপত উৎপাদক নল�প ৭৯ 

�, �ািপত নল�প বা উৎস ৩৬৫�,  পরী�া�লক নল�প ২৫০�, প���ীবীত নল�প ১০২�, িনিম �ত �গভ�� 

ওয়াটার ি�টেম� ��া� ১৩�, িনিম �ত ���� ওয়াটার ি�টেম� ��া� ৪�, িনিম �ত ওভারেহড �া� ৩৪� এবং িনিম �ত পা� 

হাউজ ৪০�, �াপন�ত পাইপ লাইন ১৯৪�, �হ সংেযাগ ৩৭৪৭৬�, িনিম �ত পাবিলক ��ন ৭৫�, পরী�াগাের পরীি�ত পািনর 

ন�না ২৫৪৬০৩�, িনম �াণ করা হেয়েছ। শহরা�েল পািন সরবরাহ কভােরজ �ায় ৯০% এর মে� পেয়� ওয়াটার 

সা�াই ও পাইপড ওয়াটার সা�াই এর মা� যথা�েম ৫৮% ও ৩২% জনগণ পািন সরবরাহ �িবধা পাে�। 
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চাটিখল ও শােয়�াগ� �পৗরসভায় িনিম �ত� উ� জলাধার 

 

 

 
�ািনেটশন কায ��মঃ 
িনরাপদ পািন সরবরাহ এবং �ািনেটশন �ব�া মা�েষর �মৗিলক �েয়াজন এবং জািতসংঘ �ী�ত মানবািধকার। 

অপয �া� পািন সরবরাহ এবং �ািনেটশন �ব�া সরাসির পািনবািহত ও মলবািহত �রাগ, সং�াম �রাগ, �া�� �িঁক 

এবং পিরেবশ �ষেণর সােথ �ত�� এবং পেরা�বােব জিড়ত। তাই বত�মান সরকার পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

িবয়ষ�েক িবেশষ ��� িদেয় আসেছ। পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন কায ��েম সরকােরর সিদ�ার �িতফলন 

িহেসেব ১৯৯৮ সােল ‘‘িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন এর জাতীয় নীিতমালা’’ �ণয়ন করা হেয়েছ। 

পয �ায়�েম সরকােরর এই �ময়ােদ ‘‘জাতীয় �ািনেটশন �কৗশল’’ ও পািন সরবরাহ এবং �ািনেটশন খােতর 

�স�র �ডভলপেম� ��ান, ২০১১-২০২৫ �ণীত হেয়েছ। বত�মান সরকার জািতসংঘ �ঘািষত �টকসই উ�য়ন অভী� 

অজ�েন ব�পিরকর।  

                            
৭.৩ �ামীণ �ািনেটশন 
 

িবগত ২০২১ সােলর অে�াবর মােস �দশ�াপী জাতীয় �ািনেটশন মাস উদযািপত হেয়েছ। িবিভ� �কে�র মা�েম 
২০২১-২০২২ অথ � বছের সব �েমাট িনিম �ত �ায় ৯,৭৭০� ���ে�র �ািনটারী �াি�ন িনিম �ত হেয়েছ। 

        
িচ�ঃ পাবিলক �াি�ন 

৭.৪ �পৗর �ািনেটশন 
 

�ািনেটশন �ব�ার উে�খেযা� অবকাঠােমার মে� রেয়েছ ��ন িনম �াণ, পাবিলক টয়েলট, কিমউিন� �াি�ন 

এবং একক �াি�ন িনম �াণ। িবগত ২০২১-২০২২অথ �বছের ২৮৭ � পাবিলক টয়েলট/কিমউিন� �াি�ন �াপন করা 

হেয়েছ।  

 
 

wPÎ t কিমউিন� টয়েলট 
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৮.০ পািন পরী�াগােরর কায ��ম 
 
�াধীনতা পরবত� ১৯৯৩ সােল চ�পাইনবাবগ� �জলায় বাংলােদেশ সব ��থম পািনেত আেস �িনক �ষেণর ঘটনা ধরা 

পের। িব�� পািন সরবরােহর জে� িনেয়ািজত সরকাির সং�া জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র সীমা�বত� কেয়ক� 

�জলায় পরী�া চািলেয় নল�েপর পািনেত আেস �িনক �ষণ সনা� কের।  িবিভ� সরকাির �বসরকাির সং�া 

পিরচািলত সব �েশষ জরীপ পয �েব�ণ ও িবে�ষণ কের �দখা যায় ৬৪� �জলার মে� ৬১� �জলার নল�েপর 

পািনেতই কম �বিশ আেস �িনেকর অি�� পাওয়া যায়। এই লে�� পািন পরী�া কায ��ম প�িত শি�শালী করেণর 

উে�াগ �নওয়া হয়। বত�মােন �গভ�� পািনেত আেস �িনকসহ অ�া� উপাদােনর উপি�িত পিরমােপর জ� �দেশর 

১৪� �জলায় �ািপত পািন পরী�াগােরর মা�েম এ সং�া� কায ��ম চলমান আেছ। জাপােনর আিথক সহয়তায় 

পািন পরী�া �ব�া শি�শালী করার লে�� ঢাকার �ক�ীয় পািন পরী�াগার ও �জানাল �াবেরটরী�েলার মে� 

�নটওয়াক� �াপন কের পািনর �ণা�ণ পরী�ার িবষয়� আরও শি�শালী করা হেয়েছ। িবগত ২০২১-২০২২ 

অথ �বছের �ক�ীয় পািন পরী�াগাের ও �জানাল �াবেরটরীর মা�েম �মাট ২,৫৪,৬০৩� পারনর ন�না পরী�া 

করা হয়। 
 

পািনর �নগতমান পরী�া �ব�া শি�শালী করার ল�� �দেশর সকল �জলায় পািন পরী�াকরণ �িবধা 

স�সারনােথ � আরও ৫২� �জলায় পািন পরী�াগার �াপেনর িনিমে� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক “পািনর 

�নগতমান পরী�া �ব�া শি�শালীকরণ” শীষ �ক ০১� �কে�র বা�বায়ন কাজ বত�মােন চলমান আেছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

পািন পরী�াগার ভবন  
 

 
সম� বাংলােদেশ সরকারীভােব �াপন�ত সকল নল�েপর পািনর �ণগতমান িডিপএইচই �াবস�েহর মা�েম 

পরী�া করা বা�তা�লক করা হেয়েছ এবং উ� কায ��ম সফলভােব পিরচািলত হে�। এ ছাড়ািবিভ� দাতা সং�া, 

এনিজও, িব��াংক, এিডিব ও িবিভ� �কে�র মা�েম �াপন�ত নল�েপর পািন ও পরী�া করা হে�। ঢাকায় 

অবি�ত �ক�ীয় পািন পরী�াগােরর মা�েম পািনর ৫৩� �বিশ�� (parameter) ও �জলা পয �ােয় অবি�ত 

আ�িলক পািন পরী�াগােরর মা�েম পািনর ২২� �বিশ�� (parameter) পরী�া করা স�ব হে�।  
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Different type of Laboratory tests performed by DPHE central and zonal labs & its fees 
 

Sl. No Water quality parameters Unit cost 

01 PH (Central + Zonal Lab) 50.00 

02 Colour (Central + Zonal Lab) 250.00 

03 Temperature (Central Lab Only) 50.00 

04 Taste (Central Lab Only) 50.00 

05 Odour (Central + Zonal Lab) 50.00 

06 Turbidity (Central + Zonal Lab) 50.00 

07 Conductivity (Central + Zonal Lab) 50.00 

08 Salinity (Central + Zonal Lab) 50.00 

09 Alkalinity (HCO3-) (Central + Zonal Lab) 100.00 

10 Total Hardness (as CaCO3) (Central + Zonal Lab) 150.00 

11 Oxidation-Reduction Potential (ORP) (Central Lab Only) 50.00 

12 Total Dissolved Soild (TDS) (Central + Zonal Lab) 50.00 

13 Total Suspended Solid (TSS) (Central + Zonal Lab) 150.00 

14 Phhosphate (Central + Zonal Lab) 250.00 

15 Chlorine(Residual) (Central Lab Only) 150.00 

16 Chloride (Central + Zonal Lab) 250.00 

17 Iodine (Central + Zonal Lab) 250.00 

18 Fluoride (Central + Zonal Lab) 250.00 

19 Nitrogen (Amonia) (Central + Zonal Lab) 250.00 

20 Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab) 250.00 

21 Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab) 250.00 

22 Dissolved Oxygen (DO) (Central Lab Only) 50.00 

23 Sulfide (Central Lab Only) 250.00 

24 Sulfate (Central Lab Only) 250.00 

25 Chemical Oxigen Demand (COD) (Central Lab Only) 400.00 

26 
Biocamical Oxygen Demand (BOD) 5days (Central Lab 
Only) 

450.00 

27 Arsenic (Central + Zonal Lab) 450.00 

28 Aluminum (Central Lab Only) 450.00 

29 Barium (Central Lab Only) 450.00 

30 Calcium (Central Lab Only) 450.00 

31 Chromium (Central Lab Only) 450.00 

32 Cadmium (Central Lab Only) 450.00 

33 Copper (Central Lab Only) 450.00 

34 Iron (Central + Zonal Lab) 450.00 

35 Lead (Central Lab Only) 450.00 
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Sl. No Water quality parameters Unit cost 

36 Manganese (Central + Zonal Lab) 300.00 

37 Magnesium (Central Lab Only) 300.00 

38 Mercury (Central Lab Only) 500.00 

39 Nickel (Central Lab Only) 450.00 

40 Potassium (Central Lab Only) 300.00 

41 Selenium (Central Lab Only) 450.00 

42 Sodium (Central Lab Only) 300.00 

43 Zinc (Central Lab Only) 450.00 

44 Fecal Coliform (Central + Zonal Lab) 400.00 

45 Total Coliform (Central + Zonal Lab) 400.00 

 

৯.০ �হীত কায ��মস�হ 

 

৯.১  �া�িতক �েয �াগ ও আপদকালীণ কায ��মঃ 
 

বাংলােদেশর �ায় �িত বছেরই এক বাএকািধক �া�িতক �েয �াগ, ব�া, খরা, �িণ �ঝড়, জেলা�াস পাহার ধস, 

জলাব�তা ইত�ািদ িবিভ� �ােন িবিভ� মা�ায় আঘাত হােন। এছাড়াও বষ �া �মৗ�েম পাহাড় ধস ও জলাব�তা 

জিনত সম�া এক� িনত�ৈনিমি�ক িবষয়। এ সমেয় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �ব�া �িত�� হওয়ার জ� 

িনরাপদ পািনর চরম সংকট �দখা �দয় এবং �ািনেটশন �ব�া �ভে� পেড়। ফেল অিধকাংশ ��ে�ই 

�েয �াগকারীন �েয �ােগর পর �গ �ত এলাকায় িনরাপদ পানীয় জেলর অভাব পিরলি�ত হয়। এ সমেয় িব�� খাবার 

পািনর অভােব �গ �ত এলাকায়/আ�য় �কে� ডায়ািরয়া, আমাশয়, টাইফেয়ড, কেলরা ইত�ািদ িবিভ� �রােগর 

�া�ভ �ােব অসং� �লােকর �াণহািন ঘেট।  
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িবগত অথ � বছের  জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক ব�ায় পিরি�িত �মাকােবলায় ১৮� �জলায় (িসেলট, 
�নামগ� �ন�েকানা, �িড়�াম, গাইবা�া, জামাল�র, িসরাজগ�, �মৗলভীবাজার, হিবগ�, িকেশারগ�,  
�া�ণবািড়য়া, লালমিনরহাট, �শর�র, রং�র, নীলফামারী, ব�ড়া, ময়মনিসংহ, �ফনী)�িণ �ঝড় �ববত� জন�া�� 
�েকৗশল অিধদ�র �িত�� ১৪৩�  এলাকায় �ািপত আ�য় �কে�র সং�া ৫৭৭�, ব�ায় আ�া� �িত�� 
নল�েপর সং�া ৩২২৫৩�, ব�ায় �িত�� �াি�েনর সং�া ৩৯৬৬১�। নল�প ��করণ ও জীবা���করণ 
করা হয় ৩৯৩৭�।  ব�া পিরি�িত �মাকােবলায় ওয়াটার িপউিরিফেকশন �াবেলট ১,৩০,০৯০০০�, ২৮৭ �কিজ 
ি�িচং পাউডার, ১৫,২৮০� �জিরেকন, ৩৬০০� বালিত িবতরণ করা হয়। এছাড়াও ২০৪০� �ািনটাির �নপিকন, 
২০৯৫ হাইেজন িকট িবতরণ করা হয়।   
 

৯.২ িময়ানমার হেত ����ত �রািহ�া স�দােয়র জ� কায ��মঃ 

 

বাংলােদেশর �রািহ�া জনেগা�ীর অ��েবশ �� হয় ১৯৭৮ সাল �থেক। ২০১৭ সােলর আগ পয �� তােদর সং�া 
িছল ০৩ লে�র মত। ২০১৭ সােলর আগ� এর পর �থেক এখন পয �� এই সং�া িগেয় দ�িড়েয়েছ ১১ লে�র ও 
�বশী। এই িবশাল জনেগা�ীেক আ�য় �দয়া হয় ক�বাজার �জলার �টকনাফ ও উিখয়া উপেজলার ৩২� ক�াে�। 
তােদর পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন �িবধা �দােনর জ� �� সমেয়র মােঝ িবেশষ �ব�া �হণ করা হয়। ২০১৭ 
সােলর ২৫�শ আগ� �রািহ�া ইন�া� পরবত� সময় জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক�বাজার �জলা জ�রী িভি�েত 
বা���ত �রািহ�া জনেগাি�র জ� �া��স�ত পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন িনি�ত করার জ� িবিভ� �কে�র 
অধীেন জ�রী িভি�েত কাজ বা�বায়ন কের।  
 

               
 
 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী মেহাদয় ক��ক �রািহ�া ক�াে�র কাজ পিরদশ �ন 

 

তারই ধারাবািহকতায় ২০২১-২০২২অথ � বছের এিশয়ান �ডেভলপেম� �াংক (ADB) অথ �ায়েন EAP �কে�র 
আওতায় িমিন পাইপড ওয়াটার সা�াই ি�ম �াপন ও ওয়াটার ক�ািরয়ােরর মা�েম পািন সরবরাহ িনি�ত করা 
হয় এবং �টকনােফ �রািহ�া জনেগাি�র জ� শালবাগােন (ক�া�-২৬) �-পির� পািনর জলাধার সহ পািন 
পিরেশাধনাগার িনম �াণ করা হয় ও উনিচ�াং (ক�া�-২২) এ �-পির� পািন পিরেশাধনাগার িনম �াণ করা হয়। 
এছাড়াও ২০২১-২২ অথ � বছের িব��াংক (World Bank) অথ �ায়েন জ�রী িভি�েত �রািহ�া সংকট 
�মাকােবলায় মাি� �স�র �কে�র আওতায় (EMCRP) িমিন পাইপড ওয়াটার সা�াই ি�ম �াপন ও 
�মাবাইল ওয়াটার ি�টেম� �াে�র মা�েম পািন সরবরাহ িনি�ত করা হয়। 
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১০.০ গেবষণা ও উ�য়ন সং�া� কায ��মঃ 
 

পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন খােতর ��ি�গত চ�ােল�স�হ ও জলবা� পিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলা করেত গেবষণা ও 
উ�য়ন িবভােগর মা�েম জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র �বশ িক� কায ��ম/��া�াম পিরচালনা করেছ। চলমান 
পদে�পস�েহর মে� উে�খেযা� কেয়ক� কায ��ম/��া�াম িনে� বণ �না করা হেলাঃ 
 
 
ক) লবণা�তা ও আেস �িনক �বণ অ�েল ও �-��� পািন সংর�েণ �ব�ত সংরি�ত ��ের �সৗরশি� চািলত  উ�ত 
��র পােড়র বািলর িফ�ার (PSF) প�িতর পাইেলা�ং কায ��মঃ 
 
গেবষণা ও উ�য়ন িবভাগ, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ২০০৯ সােল অ�ফাম-িজিব বাংলােদেশর সহায়তায় উপ�লীয় 

অ�েল উ�ত ��ি�র িপ এস এফ �াপনার উে�াগ �হণ কের যা পরবত�েত ২০১২-১৩ সাল পয �� বিধ �ত করা হয়। �স 

সমেয় যেশােরর মিনরাম�ের, সাত�ীরার আশা�িন এবং �লনার কয়রােত এ ধরেনর ২০ � �সৗরচািলত িপ এস এফ �াপন 

করা হেযেছ। পরবত�েত উ� ২০ � িপএসএফ এর কম ��মতার উপর িভি� কের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র এর িবিভ� 

�কে�র আওতায় িনিম �ত� PSF এর নকশায় উে�খেযা� পিরবত�ন সাধন�ব �ক ছয়� �জলায় পাইেলা�ং করা হয়। এই 

উ�ত ��ি�র আওতায় ��র হেত িফ�ার �বেড পািন উে�ালেনর জ� �সৗরশি�চািলত পা� �বহার করা হয়। এ 

�ব�ায় �য়ংি�য়ভােব অিবরত পািনর �বাহ বজায় রাখার জ� সংরি�ত পািনর �েকাে� এক� �স�রও �বহার করা 

হয়। �সালার প�িতেত পািন উে�ালন করায় এবং রাে� আেলার �ব�া থাকায় পািন �বহারকারীরা িবেশষতঃ নারীরা 

সহেজ ও িনরাপ�ার সােথ রােতও িপএসএফ �থেক পািন সং�হ করেত পাের। �িত� �ব�া �াপন করেত �ায় ৭.০০ ল� 

টাকা খরচ হয়। িনে� এই ��ি��র িক� িচ� �েল ধরা হেলা। 

 

  
                                                    
                                                        িচ�ঃ �সৗরচািলত িপএসএফ 
                                                          

 
 

পরবত� উ� ২০ � িপএসএফ এর কম ��মতার উপর িভি� কের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র এর িবিভ� �কে� আওতায় 

িনিম �ত� PSF এর নকশায় িন�িলিখত পিরতব �ন আনা হয়: 

 

 িফ�ার ইউিনেট বিহরাগত �ষক অ��েবশ �রাধ করেত এবং �েয �ােলাক �েবশ অ�াহত রাখেত িফ�ার 

ইউিনেটর উপর �� ফাইবার �াস িশট �বহার হরা হেয়েছ। 



- 43 - 
 

 PSF এ Brick Soling এর পিরবেত� R.C.C Base �বহার করা হেয়েছ।  

 পিরেশাধন ইউিনেট UV বিত �বহার করা হেয়েছ।  

 ��ের পািন সংর�ণ �া� এর উপর �ফেরা িসে�ম �াব এর পিরবেত� CL Sheet Cover �বহার হরা 

হেয়েছ 

 �চিলত �ফাস � পা� এ পিরবেত� SS �ফাস � পা� �বহার করা হেয়েছ। 

 পািন সং�হ �ােন ��াটফেম � Floor Tiles এর �বহার রাখা হেয়েছ। 

খ) বাংলােদেশর উপ�লীয় এলাকায় �গভ�� পািনেত লবণা�তা অ��েবেশর উপর �যৗথ গেবষণাঃ 
 
বাংলােদশ সরকার, DANIDA, হাই�াওয়া, IWM এবং  ITN-BUET এর আিথ �ক সহায়তায় অে�াবর, 
২০১০ সােল এই �যৗথ গেবষণার কাজ �� হেয় �ন, ২০১৫ �ত সমা� হয়। �লনা ও সাত�ীরা �জলার িক� অংেশ 
(১০ � উপেজলার �ায় ১৫৩৪ বগ � িকঃিমঃ এলাকা) এই গেবষণা পিরচালনা করা হয়। এই গেবষণায় �-গভ�� ও 
�-��� উভয় �কার পািনর �ণগত মান (িবেশষত, লবণা�তা) অ��েবেশর হার িনণ �য় করেত �বসলাইন জিরপ, 
িমডলাইন জিরপ ও এ�লাইন জিরপ পিরচালনা করা হয়। িবিভ� �ােন ৩৬ � লাইন ওেয়লসহ ৪৫ � পয �েব�ণ 
নল�প �াপন করা হয়, �য�েলা �বহার কের সা�ািহক, মািসক ও ��মািসক িভি�েত অিবরত পয �েব�ণ করা 
হয়। এছাড়া স�ণ � ত� ও স�া� �বহারেযা�তা পরী�া করার জ� �ব��িতক লিগং, পাি�ং �ট� ইত�িদ 
পিরচালনা করা হয়। এভােব স�ণ � ত� সং�েহর পর কি�উটার িভি�ক িস�উেলশন/মেডিলং �বহার কের 
লবণা� পািনর অ��েবেশর হাের �াি� ও মা�া অ�মান করা হয়। উ� পয �েব�ণ হেত উে�খেযা� 
পয �েব�ণস�হ িন��পঃ  
 
১। গভীর �-গভ�� পািনর উপর লবণা� �-উপির� পািনর �ভাব অিত নগ�, িক� অগভীর �গভ�� পািনর সােথ 

�-উপির� লবণা� পািনর পিরবত�নশীল �ভাব িব�ামান।  
২। ২০৫০ সাল নাগাদ, পয �েব�ণাধীন এলাকার িব�ামান �� গভীরতায় �া� পািনর পেকট এলাকার শতকরা 

৩.৪৪ ভাগ লবণা� হেয় যাওয়ার স�াবনা রেয়েছ। 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                   িচ�ঃ অ��িমক �ালাইন এ�ইফার িব�িত। 
 



- 44 - 
 

জলবা� পিরবত�েনর ���াপেট এর িব�প �ভাব িহেসেব লবণা�তা অ��েবেশর স�াবনা �বেড়ই চেলেছ। এরই 
��ি�েত চলমান অথ �বছের উ� গেবষণার �পািরশ অ�যায়ী আরও িব�ত আকাের এই কায ��ম পিরচালনার 
িনিমে� কািরগির �ক� �ণয়েনর কাজ হােত �নয়া হেয়েছ।   
 
গ) িন� পািন�র িবিশ� এলাকায় হ�চািলত হাই�িলক ও হাইি�ড পা� �াপন ও কায �কারীতা পয �েব�ণ 
 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র এর গেবষণা উ�য়ন িবভাগ ক��ক ২০১৪ সােল ইউিনেসেফর আিথ �ক সহায়তায় 

পাইল�ং িহেসেব নওগ�র িন� পািনর �রবাহী এলাকায় হ�চািলত হাইি�ড ও হাইে�ািলক পা� �াপন করা হয়। 

পাইল�ং এর উে�� িছেলা ঐসব এলাকায় ��েমৗ�েম ৬নং িলফ�ং �া�েয়ল পাে�র কায �কািরতা পরী�া 

করা। এই ৩০ িমটার উে�ালন �মতা স�� ২০ � �নািভয়া হাই�িলক পা� (�া� হেত আমদানী�ত) এবং ২০ 

িমঃ উে�ালন �মতা স�� ১০ � �ানীয়ভােব ��ত�ত হাইি�ড তারা পা� �াপন করা হয়। হাইে�ািলক পা� 

�াপন�ব �ক ��ি�গত কায �কািরতা িন�পন কের আেরা �হৎ ��েল পািন সরবরাহ করার লে�� �দেশর িন� 

পািন�র িবিশ� এলাকা নওগ�, রাজশাহী, চ�পাইনবাবগ�, নারায়নগ� এবং গাজী�র �জলায় �ায় ১১২ � ইে�ািলক 

পা� �াপন করা হেয়েছ যা �� �মৗ�েম ৩০ িমটার িনেচর �র �থেক পািন উে�ালন করেত স�ম। বত�মােন এই 

পা��েলার ��ি�গত কায �কািরতার পাশাপািশ সামািজক �হণেযা�তা িন��ন করা হে�। িনেচর িচ��েলােত 

মাঠ পয �ােয় �াপন�ত হাই�িলক পা� এর ��ি�গত ডায়া�ামসহ �বহার �দখােনা হেয়েছ।  
  

   

 

                                                

                                                িচ�ঃ হ� চািলত ও পা-চািলত হাইি�ড ও হাইে�ািলক পা� 
 

ঘ) �ফাস �পা� চািলত উ�ত প� �া� িফ�ারঃ 
লবনা� �বণ ও আেস �িনক সং�ল এলাকার জ� প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) এক� অ�তম িবক� অপশন। 
যথাযথ পিরচালনা ও র�ণােব�েনর অভােব অিধকাংশ িপএসএফ �বহার উপেযাগী থােক না। এ�েলার মে� 
অ�তম �� কারণ িপএসএফ হেত পািন িনেয় পািন না চাপা ও সময়মত বািল পির�ার না করা। এ সকল সম�ার 
সমাধােন গেবষণা ও উ�য়ন িবভাগ ক��ক �ফাস � পা� �বহার কের সহজ র�ণােব�ণ�যা� এক� উ�ত প� 
�া� িফ�ার ন�া �ণনয়ন কের। এই ন�ায় উ� ঁ পাটাতন�� নল�েপর পিরবেত� �ফাস � পা�, �া� �বড 
পির�ােরর জ� ��াপার ��ি�র �বহার ও িনরিবি�� িনরাপদ পািন �বােহর িনিমে� অ�ারেনট ি�িনং প�িত 
�বহার করা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয় পাইেলা�ং এর জ� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর �টকিনক�াল কিম� ক��ক 
�দ� িনেদ �শনার ��ি�েত বা�বায়ন কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ।  
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ঙ) তারা নল�েপর নকশা উ�তকরণ: 
 
প�ী অ�েল পািন সরবরাহ �কে�র আওতায় �দেশর প�ী অ�লস�েহ তারা নল�প �াপেনর জ� উে�ালনেযা� ও 

অ�ে�ালনেযা� তারা নল�েপর �ই� অ�েমািদত িডজাইন ও ��িসিফেকশ� �া�য়াল রেয়েছ। উ� �া�য়াল অ�যায়ী 

�ািপত তারা হ�া�পা�স�েহর মাঠপয �ােয়র কায �কারীতা িবে�ষণ�ব �ক পা�স�হেক অিধকতর �বহারবা�ব ও �টকসই 

করার িনিমে� িব�মান নকশায় িক� পিরবত�ন সাধন করার �েয়াজন অ��ত হয়। �স লে��, উি�িখত �কে�র গেবষণা ও 

উ�য়ন কায ��েমর আওতায় গাজী�র ও নরিসংদীর িবিভ� উপেজলায় পরী�া�লক পিরবিত�ত িডজাইন অ�যায়ী ১০� তারা 

নল�প �াপন করা হয় এবং িবিভ� সময় এর কায �কারীতা পয �েব�ণ করা হয়। িব�মান নকশার ��ইনেলস ি�ল পা�রড 

এর পিরবেত� িপিভিস পা�রড, ১৯ িমিম ��ইনেলস ি�ল জেয়� এর পিরবেত� িপিভিস �মাে�ড এসএস কােন�র, পা�ার 

ক�াপ ও জ�ােকট�� ১৯ িমিম ��ইনেলস ি�ল জেয়�, ঢালাই �লাহার পা�বিড এর পিরবেত� ��ইনেলস ি�েলর 

পা�বিড, িছ��� �হডকভার, হ�া�ার-রড এর পিরবেত� িছ�িবহীন �হডকভার ও িপভট�� হ�া�ার-রড ও �টভা�ভ এর 

পিরবেত� ওেয়ট ভা�ভ পিরবত�ন�ব �ক পরী�া�লকভােব উে�ালনেযা� তারা হ�া�পা�স�হ ��ত ও �াপন করা হয়।  

    

 
 
�ায় এক বছেরর কায �কািরতা পয �েব�েণর উপর িভি� কের আেলাচ� িডজাইেনর উে�ালনেযা� তারা হ�া� পাে�র িবষেয় 

িন�িলিখত �পািরশ স�হ �ণয়ন করা হয়।   

 

১। পরী�া�লকভােব �ািপত উে�ালনেযা� তারা ��ি�র িডজাইন� মাঠপয �ােয়র পাইল�ং পয �েব�ণ অ�যায়ী কায �কর 

�মািণত হেয়েছ। 

িচ�ঃ পরী�া�লক পিরবিত�ত নকশার তারা পা��� নল�প 
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২। িডসচাজ� �বশী হওয়ায় অ�ে�ালনেযা� তারা পা� �দেশর িক� অ�েল জনি�য়তা লাভ কেরেছ। �টকসই উ�য়ন 

ল��মা�া অজ�ন করেত হেল অিধক িডসচােজ�র �লনায় �ািয়�েক অিধকতর ��� িদেত হেব। তাই, অ�ে�ালনেযা� 

তারা পা� ��ি�� সীিমত আকাের এলাকািভি�ক �বহােরর জ� বরা� �দান করা �যেত পাের। 

৩। ১০০ �ট গভীরতার হাউিজং এর ��ে� �ব�ত ওেয়টভা�ভ উপ�� নয়। উে��, এ জাতীয় ওেয়টভা�ভ অেপ�া�ত 

অগভীর পািনর ি�িততল (২৮ �থেক ৩৫ �ট) িবিশ� এলাকায় �বহার করা �যেত পাের। 

৪। মালামােলর গণগতমান িনি�তকরণ সােপে� এস এস পা�বিডর �বহার �� করা �যেত পাের। 

৫। অিধক িডসচােজ�র জ� পরবত�েত পরী�া�লকভােব ২.৫” িসিল�ার�� কনেভনশনাল িডপেসট পা� �বহার কের 

�দখা �যেত পাের। 

৬। ঢালাই �লাহার �তরী পা�বিডর �ভতেরর অংশ �য়�া� হওয়ায় �� সম�া�িল �রীকরেণ এস এস এর �তরী 

পা�বিড �বহােরর পিরবেত� ঢালাই �লাহার �তরী পা�বিডর �ভতের এস এস লাইিনং �দান করা �যেত পাের।  

 

চ) অ�া� উ�য়ন�লক কম �কা�ঃ     

�গভ�� পািনর সব �িন� ি�িততেলর ইউিনয়ন িভি�ক ত� অিধদ�েরর �ি��ি�ক স�দ। িবগত �ায় ৩০ বছেরর �বশী সময় 

ধের অিধদ�রীয় �াউ� ওয়াটার সােক�ল এর ত�াবধােন উ� ত� সং�হ �ি�য়া চলমান রেয়েছ। চলিত বছর অনলাইেন 

উ� ত� সং�হ করা হয়। ৮ � �জলা বােদ সকল �জলা হেত ত� �দােন �শংসনীয় সাড়া পাওয়া যায়। এছাড়া নল�েপর 

�বারলগ স�কভােব �রেণর �িবধােথ � সকল উপেজলায় সংেশািধত �বারলগ ফম � ও িবিভ� আকার ও রেঙর বা�র ন�না 

সম�েয় ��ত�ত �া� কম�ােরটর সরবরাহ করা হয়।  

 
 
বাজাের �চিলত �ফাস � পা� এর গণগতমান িন�মােনর হওয়ায় িবিভ� ��ি�র নকশায় উ� �ফাস � পা� এর অ�� �ি� 
চািহদা থাকা সে�ও স�বপর (feasible) হয় না। এই সম�া সমাধােন �ানীয় উে�া�ার সহায়তায় অিধক িডসচাজ� 
স�� উ�ত ��ি�র �ফাস � পা� �ডেভলপ করা হেয়েছ এবং িবিভ� �ােন পাইেলা�ং এর মা�েম পা��র উপেযাগীতা 
যাচাই করা হেয়েছ। এছাড়াও �দেশ �থমবােরর মেতা �ােনা িফে�শন ��ি�র সাহাে� পািন পিরেশাধেনর পাইেলা�ং 
কায ��ম গেবষণা ও উ�য়ন িবভােগর মা�েম চলমান আেছ।  
 
 

১১.০ অ�া� ����ন � কায ��ম 
 

১১.১ মানব স�দ উ�য়ন: 

 বত�মান  �িতেযািগতা�লক িবে� �যভােব ��ি�র �বহার �বেড়েছ তােত দ� মানব স�দ গেড় �তালার লে�� 

�িশ�েণর িবক� �নই। �েগর সােথ তাল �মলােনার জ� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র দ� জনশি� �ি�র লে�� 

 

 

  

 

 

  

িচ�ঃ �া� কম�ােরটর, �ফাস � পা� ও �ােনা িফ�ার 
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সরকাির/�বসরকাির পয �ােয় কম �কত�া/কম �চারীেদর িবিভ� ধরেনর �িশ�ণ �দান কের থােক। �িশ�ণ কায ��মস�হ �ক�ীয় 

এবং আ�িলক পয �ােয় বা�বায়ন করা হয়। �ক�ীয়ভােব �িশ�ণ িবভাগ এ সকল ত�াবধান কের থােক।  

 

 �িশ�ণস�হ �ধানতঃ িব� �া�� সং�া, ইউিনেসফ এবং জন�া�� �েকৗশল অিধদ�ের চলমান িবিভ� �কে�র 
মা�েম আেয়াজন করা হয়। অ�ি�ত এ সকল �িশ�ণ কম ��িচর �ল িবষয়ব� �লত কািরগির, আিথ �ক ও �শাসিনক। 
এছাড়াও িসিপ�ইউ (CPTU) হেত �িশি�ত কম �কত�াগেণর সহায়তায় নেভ�র ২০১৩ সাল �থেক জন�া�� �েকৗশল 
অিধদ�র �দেশর সকল িনব �াহী �েকৗশলী, সহকারী �েকৗশলী, উপ-সহকারী �েকৗশলীেদর পয �ায়�েম ইেলক�িনক �ট�ািরং 
(e-GP) িবষয়ক �িশ�ণ �দান কেরেছ। ২০২১-২০২২ অথ �বছের ৬৩� �ােচ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর সকল 
পয �ােয় �মাট ১৬১৮ জন কম �কত�ােক �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ। 
 

 

 

ভাগ ই-ফাইিলং এর মা�েম করা হে�। চলিত অথ �বছের জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর আওতায় বা�বািয়ত িবিভ� 

�িশ�েণর ত�ািদর িববরণীঃ 

�িমক 
নং 

�িশ�েণর িশেরানাম �িশ�েণর তািরখ ও 
�ময়াদকাল 

�িশ�নাথ�র  
সং�া 

�মাট জন ঘ�া 

০১ “Contract Management System (CMS)” 
শীষ �ক �িশ�ণ। (Virtual) 

 ১৮১ জন ৩৬২ জন ঘ�া 

 �লনা ও রাজশাহী সােক�েলর আওতায় �জলাস�হ ০৫ নেভ�র/২০২০, ১িদন   
 রং�র ও ফিরদ�র সােক�েলর আওতায় �জলাস�হ ০৮ নেভ�র/২০২০, ১িদন   
 িসেলট, চ��াম ও পাব �ত� চ��াম  সােক�েলর আওতায় �জলাস�হ ১০ নেভ�র/২০২০, ১িদন   
 বিরশাল, ঢাকা ও ময়মনিসংহ  সােক�েলর আওতায় �জলাস�হ ১২ নেভ�র/২০২০, ১িদন   
 �াউ� ওয়াটার, ভা�ার, িফিজিবিল� �ািড এ� িডজাইন ও 

�াবেরটরী   সােক�েলর আওতায় অিফসস�হ 
১৫ নেভ�র/২০২০, ১িদন   

 �ক� পিরচালকগণ ১৭ নেভ�র/২০২০, ১িদন   
 �ক� পিরচালকগণ ১৯ নেভ�র/২০২০, ১িদন   

০২ ��র �নঃখনন কাজ এবং হ�চািলত প� �া� িফ�ার 
(িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ এর উপর �িশ�ণ �দান 
(ফিরদ�র) 

০১ িদন ৩৪ জন ২৭২ জন ঘ�া 

০৩ হ�চািলত প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ 
সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (ফিরদ�র) 

০১ িদন ৩০ জন ২৪০ জন ঘ�া 

০৪ হ�চািলত প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ 
সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (মা�ড়া) 

০১ িদন ২৫ জন ২০০ জন ঘ�া 

০৫ �সালার প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ 
সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (সাত�ীরা) 

০১ িদন ২৭ জন ২১৬ জন ঘ�া 

০৬ �সালার প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ 
সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (বােগরহাট) 

০১ িদন ২৮ জন ২২৪ জন ঘ�া 

০৭ �সালার প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ 
সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (বর�না) 

০১ িদন ২৯ জন ২৩২ জন ঘ�া 

০৮ �সালার প� �া� িফ�ার (িপএসএফ) পিরচালন ও র�ণােব�ণ ০১ িদন ২৭ জন ২১৬ জন ঘ�া 



- 48 - 
 

সহািয়কা �দান এবং এর উপর �িশ�ণ �দান (িপেরাজ�র) 
০৯ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন িবষয়ক ওিরে�শন �কাস � ০৩ িদন (২� �াচ) 

১৩-১৮ �ফ�য়াির ২০২১ 
৫২ জন ১২৪৮ জন ঘ�া 

১০ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন িবষয়ক ওিরে�শন �কাস � ০৫ িদন (২� �াচ) 
৩০জা�ঃ-১০�ফ�ঃ ২০২১ 

৪৩ জন ৩৪৪ জন ঘ�া 

১১ অিফস �ব�াপনা শীষ �ক �িশ�ণ �কাস � ০৩ িদন (২� �াচ) 
৩০ �ফ�-০৮মাচ �ঃ ২০২১ 

৬৯ জন ৫৫২ জন ঘ�া 

১২ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর কম �কত�ােদর জ� APA অনলাইন 
�িশ�ণ �কাস � 

০১ িদন (৯� �াচ) 
০৩-১৩�ন ২০২১ 

৪২৯ জন ৩৪৩২ জন ঘ�া 

১৩ “�সপ�ক �াংক পির�ারকরণ ও �ব�াপনা” শীষ �ক �িশ�ণ �কাস � ০১ িদন (১৪� �াচ) 
২৬জা�ঃ-১৫মাচ � ২০২১ 

৪১৯ জন ৩৩৫২ জন ঘ�া 

১৪ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন িবষয়ক �িশ�ণ �কাস � ০৩ িদন ২৫৬ জন ৬১৪৪ জন ঘ�া 
১৫ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর সকল পয �ােয়র কম �কত�ােদর উ�য়ন 

কাজ বা�বায়ন সং�া� অবিহতকরণ (অনলাইন) 
১২ িদন ৫৯০ জন ২১২৪০ জন ঘ�া 

�মাট ৩৯২৮৪ জন ঘ�া 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর বত�মােন কম �রত ১ম এবং ২য় ��ণীর কম �কত�ার সং�া ৭৮৪ জ� ৩৯২৮৪/৭৮৪ 

=৫০.১০ ঘ�া/জন 
 

 

 
 
১১.৩ বাংলােদশ অথ �েনিতক অ�ল উ�য়ন ক��প� (েবজা) আওতা�� অ�েল পািন সরবরাহ �ব�া বা�বায়েন জন�া�� 
�েকৗশল অিধ�র 
 
বাংলােদেশর �ত অথ �ৈনিতক উ�য়েনর লে�� বাংলােদেশ অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� (েবজা) নেভ�র, ২০১০ ি�ঃ হেত 
বাংলােদেশর িশ� স�াবনাময় অ�লস�হ িচি�ত করণ ও উ�য়ন কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। অ�বিধ, ৫৯ � 
সরকাির ও ২৯ � �ি�গত অথ �ৈনিতক অ�ল িচি�ত করণ স�� হেয়েছ ও উ�য়ন কায � পিরচািলত হে�। বাংলােদশ 
অথ �ৈনিতক অ�ল উ�য়ন ক��প� (েবজা) �ক�াধীন অ�েল পািন সরবরােহর লে�� ১১ অে�াবর, ২০১৫ ি�ঃ তািরেখ 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ও বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল উ�য়ন ক��প� (েবজা) এর মে� এক� সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত হয়। উ� সমেঝাতা �ারক অ�যায়ী উৎপাদক ও পরী�া�লক নল�প �াপন, �েয়াজনীয় ��ে� ওয়াটার ি�টেম� 
�া� �াপন ও পাইপ লাইেনর মা�েম পািন সরবরােহর কাজ পিরচালনা কের আসেছ। পািন সরবরাহ িনি�ত করেণ 
জামাল�র অথ �ৈনিতক অ�েল ৪�, �হ� অথ �ৈনিতক অ�েল ৮�, সাবরাং ও জািলয়া�ীপ অথ �ৈনিতক অ�েল ৮�, 
মেহশখালী অথ �ৈনিতক অ�েল ৫�, আেনায়ারা অথ �ৈনিতক অ�েল ২� ও মীরসরাই অ�েল ২৫� পরী�া�লক নল�প 
এবং ক�বাজার �জলার িবিভ� অথ �ৈনিতক অ�েল ১৪� পরী�া�লক নল�প �াপন করা হেয়েছ। এছাড়াও, �হ� 
অথ �ৈনিতক অ�েল ৫� উৎপাদক নল�প �াপন এবং ব�ব� �শখ �িজব িশ�নগর, মীরসরাই, চ��াম অথ �ৈনিতক অ�েল 
২৫� উৎপাদক নল�প �াপন করাসহ আেরাও ২৫� উৎপাদক নল�প এর কাজ চলমান আেছ। জামাল�র অথ �ৈনিতক 
অ�েল ৬� উৎপাদক নল�প �াপন করা হেয়েছ।  �হ� অথ �েনিতক অ�েল আেরাও ২� উৎপাদক নল�প, ৩০০০ 
ঘনিমটার ধারন �মতাস�� �-গভ�� জলাধার এবং জলাধার �থেক ৩.৫ িকঃিমঃ পাইপ লাইন �াপন  করা হেয়েছ ও 
িনম �াণ কাজ স�� হেয়েছ এবং ১০ এমএলিড সারেফস ওয়াটার ি�টেম� ��া� এবং বাওড় �ডেভলপেম� এর কাজ 
চলমান আেছ।  এছাড়াও ব�ব� �শখ �িজব িশ�নগর, মীরসরাই, চ��াম অ�েল ৩০০০ ঘনিমটার ও ৬৪০০ ঘনিমটার 
ধারন �মতাস�� �-গভ�� জলাধার িনম �াণ করা হেয়েছ ও ১২.৭৪ িকিম �া�িমশন পাইপ লাইন �াপন কাজ স�� 
হেয়েছ। জামাল�র অথ �ৈনিতক অ�েল ১০ এমএলিড সারেফস ওয়াটার ি�টেম� ��া� এর কাজ চলমান আেছ। জন�া�� 
�েকৗশল অিধদ�র সকল সমেয় উ�য়েনর চািলকা শি� ও িবিনেয়ােগর �বত�ক িহেসেব বাংলােদেশর অথ �েনিতক অ�ল 
উ�য়ন ক��প� (েবজা) এর সফল সহেযাগী এবং উ�ত �া��কর বাংলােদেশ গড়ায় ব�পিরকর।    
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অ�া�ঃ 
 

এছাড়া, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন জাইকা সাহা��� “Project for improvement of 

Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply” (PICMaC-DPHE) 

শীষ �ক �কে�র আওতায় Comprehensive Technical Guideline �ণয়েনর অংশ িহেসেব অে�াবর/ ২০১৭ 

সময়কােল �কে� কম �রত জাইকা িবেশষ� দল ৩� পাইলট এলাকায় (গাজী�র, চ��াম এবং �লনা) গমন কেরন এবং 

অিধদ�েরর �জলা পয �ােয়র কায �ালেয় মত িবিনময় সভায় অংশ�হণ কেরন। উ� সভায় অ� অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয়র 

কম �কত�া��, িবেশষ কের �জলা পয �ােয়র িনব �াহী �েকৗশলী এবং উপেজলা পয �ােয়র সহকারী �েকৗশলী ও উপসহকারী 

�েকৗশলীগণ �মকািনকসহ �কে�র কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন। সভায় অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয়র কায ��মসহ  

Guideline Testing এর �েয়াজনীয়তা আেলাচনা করা হয়। 

 
১১.৪ �টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা�বায়ন �কৗশল 
 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র িনরাপদ পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন িবষয়ক এস িড িজ ল��মা�া বা�বায়েন িনরলসভােব 

কাজ কের যাে�। এস িড িজ এর ৬ ন�র অভী� হেলা ২০৩০ সােলর মে� সকেলর জ� পািন ও �ািনেটশেনর �টকসই 

�ব�াপনা ও �া�তা িনি�ত করা, যার মে� �� ল��মা�া (৬.১ ও ৬.২) সরাসির পািন সরবরাহ ও �ািনেটশেনর সিহত 

জিড়ত। ল��মা�া ��র অ�গিত িনণ �েয় �ব�ত িনেদ �শক �� হেলা ‘�মাট জনসং�ার মে� িনরাপদ �ব�াপনায় খাবার 

পািন �সবা �বহারকারীর অ�পাত’ ও ‘সাবান ও পািন িদেয় হাত �ধায়ার �িবধাসহ িনরাপদ �ব�াপনার �ািনেটশন �সবা 

�বহারকারীর অ�পাত’। উে�� �য, সাধারণ অথ �ৈনিতক িবভােগর �িতেবদন অ�যায়ী জন�া�� �েকৗশল অিধদ�রেক এস 

িড িজ ল��মা�া ৬.১ ও ৬.২ বা�বায়েনর Lead Agency এবং বাংলােদশ পিরসং�ান ��েরােক  িনধ �ািরত িনেদ �শক 

অ�যায়ী বা�বায়ন অ�গিতর ত� �দােনর জ� দািয়��া� িহেসেব িনধ �ারণ করা হেয়েছ। তেব ল��মা�া�েলা বা�বায়েন 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র িনে�া� চ�ােল��েলা �মাকােবলা করেছ।  

 
 এসিডিজ অজ�েন সবার জ� িনরাপদ পািন িনি�ত করা অ�তম �ব �শত�; �ত হাের নগরায়েনর ফেল 

�মবিধ �� জনগেনর পািনর চািহদা �মটােনা জন�া�� �েকৗশল অিধদ�রর �ল চ�ােল�।  
 

 নগরায়েনর ফেল িদন িদন �-উপির� পািন �িষত হে�। ফেল �-উপির� পািন �বহােরর অ�েপােযািগ হেয় 
�েপয় পািন �াি� �ল �ভ হেয় যাে�। 
 

 উ�েরা�র �-গভ�� পািনর �বহাের পািনর �র অত�ািধক িনেচ �নেম যাওয়ায় পািন উে�ালন �টকসই ও  
পিরেবশ বা�ব হে� না।  
 

 শতভাগ পয়ঃেসবা �দােনর জ� উে�খেযা� পয়ঃ �শাধনাগার ও অবকাঠােমার অভাব।  

 
২০৩০ সােলর মে� সম� �দেশ িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন �সবার সব �জনীন ও সমতািভি�ক �েবশািধকােরর ল�� 
অজ�ন তথা এসিডিজ বা�বায়েন জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ব�পিরকর। �সই ল��মা�া অজ�েন জন�া�� �েকৗশল 
অিধদ�র িবিভ� �কে�র মা�েম �াপক কম �কা� বা�বায়ন করেছ।  

 
 এসিডিজ বা�বায়নকারীেদর দ�তা উ�য়েন ব��খী �িশ�েন অংশ�হেণর �ব�া �হণ; 
 �ানীয় পয �ােয় এসিডিজ বা�বায়েন মাঠ পয �ােয় �ফাকাল পেয়� মেনানয়ন�ব �ক তােদর �িশ�ণ �দান এবং 

তােদর  মা�েম �ণ�ল পয �ােয় এসিডিজ বা�বায়েনর পিরক�না �হণ; 
 পািনর �টকসই �বহার িনি�ত ও জনসেচতনতা �ি�র করার জ� �পৗরসভা স�েহ িনরাপদ পািন পিরক�না 

বা�বায়নসহ িবিভ� জনসেচতনতা�লক কায ��ম �হণ; 
 এসিডিজ বা�বায়েন জনেসবার মান �ি�েত িবিভ� ইেনােভশন আইিডয়া পাইেলা�ং কায ��ম �হণ; 
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 এসিডিজ সংি�� চলমান কম �কা� পিরবী�েণ �িত�ািনক উে�াগ �হেনর পিরক�না �ণয়ন;  
 পািনর গণগতমান পরী�ণ, িনরী�ণ এবং পরীিব�ণ �ব�া �িত�ায় পদে�প �হণ। 

 

িবগত সহ�া� উ�য়ন ল��মা�া এর বা�বায়েনর পরবত�েত বত�মােন �টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা�বায়েনর সময় এেসেছ। 

��মা� ল��মা�া অজ�ন নয়, অিজ�ত ল��মা�া ধের রাখার জ� কায �কর পদে�প �হেণর মা�েম এসিডিজ বা �টকসই 

উ�য়ন ল��মা�া অজ�েনর ম� িদেয় জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর পািন সরবরাহ �ািনেটশন �স�ের �ন�ে�র �িমকা 

আেরা �জারদার হেব। 

১২.০ �দেশর �পৗরসভা�েলার উৎপাদক নল�পস�েহর �ন��ীিবতকরণ �ক� 
 

 
িজওিব অথ �ায়েন বা�বায়নাধীন ‘�দেশর �পৗরসভা�েলার উৎপাদক নল�পস�েহর �ন��ীিবতকরণ (১ম 
সংেশািধত)’ শীষ �ক �কে�র �ময়াদকাল জা�য়াির ২০২০ হেত �ন ২০২৩ পয �� এবং �কে�র �া�িলত �য় 
টাকা ৩৫,৪৪,২৫,০০০/- (পয়ি�শ �কা� �য়াি�শ ল� �িচশ হাজার) মা�। �কে�র �ল উে�� হেলা 
�পৗরসভার পািন সরবরাহ �ব�ায় িব�মান কম কায �কািরতা স��  উৎপাদক নল�পস�েহর উৎপাদন 
�মতা �ি� করা।উৎপাদক নল�পস�েহর �ব��িতক ও যাি�ক অংেশর �িত�াপন অথবা �নব �াসনসহ পা� 
হাউেজর �নব �াসেনর মা�েম কম �ালানী খরচ ও সেব �া� দ�তা অজ�ন করা।েপৗরসভােক অ�� �� কের 
নল�প পয �েব�ণ �ব�ার �চনা করা উ�ত ��ি�র মা�েম িব�মান নল�প �ন��ীিবতকরণ 
ইউিনটস�েহর উ�িতকরণ।সকল উৎপাদক নল�পস�েহর �ান িনেদ �শক GIS �াপ এবং নল�পস�েহর 
কায �কািরতার ত� স�িলত ডাটােবজ �তির করা।�কে�র �ল কায ��েমর মে� রেয়েছ ৩৮২ � উৎপাদক 
নল�েপর পাি�ং �ট� , ৩৮২ � উৎপাদক নল�েপর �ন��ীিবতকরণ, ২ � �াকসহ উৎপাদক নল�প 
�ন��ীিবতকরণ ইউিনট �য়, ১২১ �  অেটা লগার �াপন, ৩৯৬ � বা� িমটার �াপন করা, ২১৭ � পা� 
�য় ও �িত�াপন, ৮০ � পা� হাউজ �মরামত ও সংর�ণ, ৩৮২ � উৎপাদক নল�েপর সােথ পয �েব�ণ 
�ব�ার �চনা, ২ � উ�ত ��ি�র মা�েম িব�মান �ন��ীিবতকরণ ইউিনেটর আ�িনকায়ন, ৮০ � িব��ৎ 
সা�য়ী ��ি�র �বহারসহ �ব��িতক �মরামত ও সংর�ণ এবং শহর �কি�ক পািন সরবরাহ �ব�ার ত� 
ভা�ার ��তকরণ। ইেতামে� ৩৮২ � উৎপাদক নল�েপর পাি�ং �ট�, ১১৫ � উৎপাদক নল�েপর 
�ন��ীিবতকরণ, ১� �াকসহ উৎপাদক নল�প �ন��ীিবতকরণ ইউিনট �য়, ১২১ �  অেটা লগার �াপন, 
৩৯৬ � বা� িমটার �াপন, ১৬০ � পা� �য় ও �িত�াপন, ৪৮ � পা� হাউজ �মরামত ও সংর�ণ করা 
হেয়েছ, ২৫০ � উৎপাদক নল�েপর সােথ পয �েব�ণ �ব�ার �চনা করা হেয়েছ এবং শহর �কি�ক পািন 
সরবরাহ �ব�ার ত� ভা�ার ��ত করা হেয়েছ। 

 

ন�ন �য়�ত িরেজনােরশন ইউিনট  
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উৎপাদক নল�েপর পাি�ং �ট� 
    
 
 
 
 
 
 
 
িরেজনােরশন ইউিনট �ারা মাঠ পয �ােয় নল�প �ন��ীিবতকরণ 
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অেটা লগার �াপন 
 
 
 
 
 
 
 
বা� িমটার �াপন 
 
 
 

 
 

 
                                                                                 

১৩.০ APA (Annual Performance Agreement): 

 

সরকােরর িবেঘািষত নীিত ও কম ��িচ যথাযথ বা�বায়েনর মা�েম কাি�ত ল�� অজ�ন এবং সরকাির কম �কাে� ��তা, 

দায়ব�তা এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর িনিম� ২০১৪-২০১৫ অথ �-বছর হেত সরকাির কম �স�াদন 

�ব�াপনা প�িত চা� করা হেয়েছ। বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন ও বা�বায়ন সং�া� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার 

আওতাধীন মাঠপয �ােয়র কায �ালয় স�েহর জ� �থক �থক নীিতমালা কাঠােমা, অ�সরণীয় �ি�য়া এবং কায �ালয়স�েহর 

জ� �থক নীিতমালা �নয়ণ করা হেয়েছ। �পক� ২০১১, �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (SDG) ২০৩০, ৭ম প�বািষ �ক কম �-

পিরক�না এবং সরকােরর সািব �ক উ�য়ন-অ�ািধকােরর সে� সাম�� �রেখ জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর মাঠপয �ােয়র 

কায �ালয়স�হ হেত ২০২০-২০২১ অথ �-বছের � � বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন কেরেছ। কম �স�াদন �ি�েত 

ম�ণালয়/িবভােগর িভশন, িমশন, �কৗশলগত উে�� অজ�েনর জ� অ�ািধকার িভি�েত করণীয় িবষয়স�হ 

(Activities) এবং কম �স�াদন �চক (Performance Indicators) ও ল��মা�াস�হ (Targets) 

িব�ত রেয়েছ। বািষ �ক কম � স�াদন �ি� ২০২০-২০২১ এর বািষ �ক অজ�ন (�লাই’২০-�ন’২১) িন��পঃ 
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বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 

       কম �স�াদন 
��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক 
ল��মা�া 

(অসাধারণ) 
একক 

�ড়া� 
অজ�ন 

[১] �পৗর 
এলাকায় �েপয় 
পািন সরবরাহ 
�ব�া করা 

২৩ 

[১.১] �পৗর এলাকায় �েপয় পািনর 
জ� নল�প/ উৎস �াপন 

[১.১.১] �ািপত নল�প/ 
উৎস 

৩২৫ সং�া ৩৬৫ 

[১.২]�পৗর এলাকায় উৎপাদক 
নল�েপর মা�েম পািন সরবরাহ  

[১.২.১] 
�ািপত/�িত�ািপত 
উৎপাদক নল�প 

৬০ সং�া ৭৯ 

[১.২.২] পরী�া�লক 
নল�প 

৪৫ সং�া ২৫০ 

[১.২.৩] �ন��ীিবত 
উৎপাদক নল�প 

৯০ সং�া ১০২ 

[১.৩] �পৗর এলাকায় �গভ�� 
ওয়াটার ি�টেম� ��া� িনম �াণ  

[১.৩.১] িনিম �ত �গভ�� 
ওয়াটার ি�টেম� ��া� 

৬ সং�া ১৩.৪৫ 

[১.৪] �পৗর এলাকায় ���� 
ওয়াটার ি�টেম� ��া� িনম �াণ  

[১.৪.১] িনিম �ত ���� 
ওয়াটার ি�টেম� ��া� 

৩ সং�া ৩.৯০ 

[১.৫] �পৗর এলাকায় ওভারেহড 
�া� িনম �াণ 

[১.৫.১] িনিম �ত ওভারেহড 
�া� 

১৫ সং�া ৩৩.৯০ 

[১.৬] �পৗর এলাকায় পা� হাউজ 
িনম �াণ  

[১.৬.১] িনিম �ত পা� 
হাউজ 

৫০ সং�া ৮১ 

[১.৭] �পৗর এলাকায় পাইপ লাইেনর 
মা�েম িনরাপদ পািন সরবরাহ 

[১.৭.১] �াপন�ত পাইপ 
লাইন 

৬৬০ িক:িম: 
৯৯৪.৬

৩ 

[১.৭.২] �হ সংেযাগ ২৫০০০ সং�া ৩৭৪৭৬ 

[২] প�ী ও 
�পৗর এলাকায় 
�ািনেটশন 
�ব�ার উ�য়ন 

২০ 

[২.১] প�ী/েপৗর এলাকায় ই�ভড 
/�� �ে� �ািনটাির �াি�ন 
িনম �াণ 

[২.১.১] িনিম �ত ই�ভড/ 
�� �ে� �ািনটাির 
�াি�ন 

৬২০০ সং�া ৯৭৭০ 

[২.২] প�ী/ �পৗর এলাকায় পাবিলক 
টয়েলট/কিমউিন� �াি�ন িনম �াণ 

[২.২.১] িনিম �ত পাবিলক 
টয়েলট/কিমউিন� �াি�ন 

১৩০ সং�া ২৮৭ 

[২.৩] প�ী/ �পৗর এলাকায় ��ন 
িনম �াণ 

[২.৩.১] িনিম �ত ��ন ৫০ িক:িম: ৭৫.২১ 

[৩] প�ী 
এলাকায় �েপয় 
পািন সরবরাহ 
�ব�া করা 

১৭ 

[৩.১] �ামীণ এলাকায় �েপয় 
পািনর জ� নল�প/ উৎস �াপন 

[৩.১.১] �ািপত নল�প/ 
উৎস 

১৩০২০০ সং�া 
১৯৭০১

৩ 

[৩.১.২] িনিম �ত প��া� 
িফ�ার 

৩০০ সং�া ৩৬০ 

[৩.২] �ামীণ এলাকায় ��র 
খনন/�নঃখনন �ীম  

[৩.২.১] খনন�ত/ 
�নঃখনন�ত ��র  

৯০ সং�া ১৩০ 

[৪] পািনর 
�ণগত মান 
িনি�তকরণ 

১০ 
[৪.১] পািনর �ণগত মান পরী�া/ 
পিরবী�ণ 

[৪.১.১] পরী�াগাের 
পরীি�ত পািনর ন�না  

১৩০৫২৫ সং�া 
২৫৪৬০

৩ 

              বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 
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কম �স�াদন ��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক 
ল��মা�া 

(অসাধারণ) 
একক �ড়া� অজ�ন 

[১] �ািত�ািনক 
�ব�া 

২২ 

[১.১] �নিতকতা কিম�র সভা 
আেয়াজন 

[১.১.১] সভা আেয়ািজত ৪ সং�া ৪ 

[১.২] �নিতকতা কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

[১.২.১] বা�বািয়ত 
িস�া� 

১০০.০০% % ১০০.০০% 

[১.৩] �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ�হেণ  সভা 

[১.৩.১] অ�ি�ত সভা ৪ সং�া ৪ 

[১.৪] ��াচার সং�া� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

[১.৪.১] �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

৪ সং�া ৪ 

[১.৫] কম �-পিরেবশ উ�য়ন  
[১.৫.১]উ�ত কম �-
পিরেবশ 

৪ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

সং�া 
ও 

তািরখ 

৪০ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

[১.৬] জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �পিরক�না, ২০২১-২২ ও 
��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 
সংি�� ম�ণালেয় দািখল ও � 
� ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

[১.৬.১] কম �পিরক�না 
ও ��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

১০/০৬/২০২১ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

তািরখ 

১০/০৬/২০২১ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

[১.৭] আওতাধীন  আ�িলক/ 
মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় (�েযাজ� 
��ে�) ক��ক দািখল�ত 
জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ  
�িতেবদেনর ওপর িফড�াক 
�দান  

[১.৭.১]িফড�াক 
সভা/কম �শালা অ�ি�ত 

৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

তািরখ 

৩০/০৯/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩১/০৩/২২ 
৩০/০৬/২২ 

[১.৮] ��াচার �র�ার �দান 
এবং �র�ার�া�েদর তািলকা 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

[১.৮.১]�দ� �র�ার ৩০/০৬/২০২২ তািরখ ৩০/০৬/২০২২ 

[২]  আিথ �ক 
�ব�াপনা উ�য়ন 

৮ 

[২.১] ২০২১-২২ অথ � বছেরর 
�য়-পিরক�না পিরক�না  
(�কে�র  অ�েমািদত বািষ �ক 
�য় পিরক�নাসহ)   
ওেয়বসাইেট �কাশ 

[২.১.১] �য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

৩০/০৯/২১ তািরখ ৩০/০৯/২১ 

[২.২] �কে�র PSC ও 
PIC সভা আেয়াজন  

[২.২.১] সভা আেয়ািজত ৪০ সং�া ৪০ 

[২.৩] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
বা�বায়ন 

[২.৩.১] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ বা�বািয়ত 

১০০.০০% % ৯৬.৯০% 

[২.৪] �ক� সমাি� �শেষ 
�কে�র স�দ (যানবাহন, 
কি�উটার, আসবাবপ� 
ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক 
হ�া�র করা 

[২.৪.১] �কে�র স�দ 
িবিধ �মাতােবক 
হ�া�িরত 

৩১/০৩/২২ তািরখ ৩১/০৩/২২ 
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[৩]  ��াচার 
সংি�� �ন�িত 
�িতেরাধ সহায়ক 
অ�া� কায ��ম 

২০ 

[৩.১] পািন উৎস �াপন কােজর 
িবপরীেত সহায়ক চ�দার টাকা 
সরকাির �কাষাগাের জমা 

[৩.১.১] সহায়ক চ�দার 
টাকা সরকাির 
�কাষাগাের জমা�ত 
�িতেবদন 

৩০/০৬/২২ তািরখ ৩০/০৬/২২ 

[৩.২] ��াচার �িত�ায় ও 
�ন�িত �িতেরােধ কম �শালা 

[৩.২.১] �ন�িত িবেরাধী 
কম �শালা অ�ি�ত 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

সং�া 
ও 

তািরখ 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

[৩.৩] �ামীণ পািন সফটওয়�ার 
এর মা�েম পি� এলাকার 
�কে�র ডাটােবস �তির 

[৩.৩.১] পি� এলাকার 
�কে�র ডাটােবস 
�তির�ত 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

সং�া 
ও 

তািরখ 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

[৩.৪] পািনর ি�িততেলর ডাটা 
এি�র ওেয়ব ই�ারেফস 
এ�াপেসর মা�েম ডাটােবস 
�তির 

[৩.৪.১] পািনর 
ি�িততেলর ডাটােবস 
�তির�ত 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

সং�া 
ও 

তািরখ 

২ 
৩০/০৯/২১ 
৩১/০৩/২২ 

[৩.৫] পািনর �নগতমান 
পরী�াকরণ 

[৩.৫.১] পািন পরী�া ১৩০০০০ সং�া ১৩০০০০ 

      
  

 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 

 কম �স�াদন 
��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক 
ল��মা�া 

(অসাধারণ) 
একক �ড়া� অজ�ন 

[১] ই-গভ��া� 
ও উ�াবন 
সং�া� 
কায ��েমর 
বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

৩৫ 

[১.১] উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন  
[১.১.১] এক� ন�ন 
উ�াবনী ধারণা 
বা�বািয়ত 

১৬/০৩/২০২২ তািরখ ১৩/০৩/২০২২ 

[১.২] �সবা সহিজকরণ 
[১.২.১] এক� �সবা 
সহিজ�ত  

২৫/০২/২০২২ তািরখ ১৫/০৯/২০২১ 

[১.৩]  �সবা িডিজটাইেজশন 
[১.৩.১] ��নতম এক� 
�সবা িডিজটাইজ�ত 

৩০/১২/২০২১ তািরখ ২৮/১২/২০২১ 

[১.৪] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত 
উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও 
িডিজটাইজ�ত �সবা সং�া� 
পয �ােলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত  ৩০/০৮/২০২১  তািরখ  ২৩/০৮/২০২১  

[১.৫] ই-নিথর �বহার �ি� 
[১.৪.১] ই-ফাইেল �নাট 
িন�ি��ত   

৮০.০০% % ৮৮.৯১% 

[১.৬] ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� 
�মাকােবলায় করণীয় িবষেয় 
অবিহতকরণ সভা/কম �শালা 
আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম �শালা 
আেয়ািজত 

৪ সং�া ৪ 

[২] 
�ািত�ািনক 
দ�তা �ি�  

১৫ 

[২.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত� বাতায়েন 
সকল �সবা ব� 
হালনাগাদ�ত 

৪ সং�া ৪ 

[২.১.২] িবিভ� �কাশনা 
ও ত�ািদ ত� 
বাতায়েন �কািশত 

৪ সং�া ৪ 

[২.২] ই-গভ��া� ও উ�াবন 
কম �পিরক�না বা�বায়ন  

[২.২.১] কম �পিরক�না 
বা�বায়ন সং�া� 
�িশ�ণ আেয়ািজত  

৪ সং�া ৪ 
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[২.২.২]ই-গভ��া� 
কম �পিরক�না 
বা�বায়েনর জ� 
বরা��ত অথ � �িয়ত 

৮০.০০% % ১০০.০০% 

[২.২.৩] কম �পিরক�নার 
বা�বায়ন অ�গিত 
পয �ােলাচনা সং�া� সভা 
আেয়ািজত 

৪ সং�া ৪ 

[২.২.৪] কম �পিরক�নার 
অধ �বািষ �ক �-��ায়ন 
�িতেবদন মি�পিরষদ 
িবভােগ/ ঊ্���তন 
ক��পে�র িনকট ��িরত 

১৩/০১/২০২২ তািরখ ০৬/০১/২০২২ 

[২.২.৫] �দেশ/িবেদেশ 
বা�বািয়ত ��নতম 
এক� উে�াগ 
পিরদশ �ন�ত 

৩০/০৫/ ২০২২ সং�া 
১৮/০৫/ 
২০২২ 

       

  
    

  
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 

 
কম �স�াদন ��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক 
ল��মা�া 

(অসাধারণ) 
একক 

�ড়া� 
অজ�ন 

�ািত�ািনক ১০ 

[১.১] �সবা �দান �িত�িত 
পিরবী�ণ কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

[১.১.১] িস�া� বা�বািয়ত ১০০.০০% % 
১০০.০
০% 

[১.২] �সবা �দান �িত�িত 
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট �িত 
��মািসেক হালনাগাদ�ত 

৪ সং�া ৪ 

স�মতা অজ�ন ১৫ 

[২.১] �সবা �দান �িত�িত িবষয়ক  
�িশ�ণ আেয়াজন  

[২.১.১] �িশ�ণ আেয়ািজত ৪ সং�া ৪ 

[২.২]  �সবা �দান িবষেয় 
��কেহা�ারগেণর সম�েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[২.২.১]  অবিহতকরণ সভা 
অ�ি�ত 

২ সং�া ২ 

  

 
 

 
 

  

 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র অিভেযাগ �িতকার �ব�া সং�া� কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র  

কম �স�াদন ��� 
��ে�র 

মান 
কায ��ম কম �স�াদন �চক 

ল��মা�া 
(অসাধারণ) 

একক 
�ড়া� 
অজ�ন 

�ািত�ািনক 
�ব�াপনা 

৫ 

[১.১] অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
(অিনক) ও আিপল কম �কত�ার ত� 
ওেয়বসাইেট ��মািসক িভি�েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কম �কত�ার ত� 
হালনাগাদ�ত এবং 
ওেয়বসাইেট আপেলাড�ত 

৪ সং�া ৪ 

পিরবী�ণ ও 
স�মতা উ�য়ন 

২০ 

[২.১] িনিদ �� সমেয় অনলাইন/ 
অফলাইেন �া� অিভেযাগ িন�ি� 
এবং িন�ি� সং�া� মািসক 
�িতেবদন উ��তন ক��প� বরাবর 
��রণ   

[২.১.১] অিভেযাগ 
িন�ি��ত  

৯০.০০% % 
৯০.০০

% 
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[২.২] কম �কত�া/কম �চারীেদর 
অিভেযাগ �িতকার �ব�া এবং 
িজআরএস সফটওয়�ার িবষয়ক 
�িশ�ণ আেয়াজন 

[২.২.১] �িশ�ণ আেয়ািজত ৪ সং�া ৪ 

[২.৩] ��মািসক িভি�েত পিরবী�ণ 
এবং ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 
উ��তন ক��পে�র িনকট ��রণ 

[২.৩.১] ��মািসক 
�িতেবদন ��িরত 

৪ 
  

সং�া 
৪ 

[২.৪] অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 
িবষেয় ��কেহা�ারগেণর সম�েয় 
অবিহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা অ�ি�ত ২ সং�া ২ 

    
  

 
 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ত� অিধকার সং�া� কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর অজ�ন (�লাই’২১-�ন’২২) 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র  

কম �স�াদন ��� 
��
��র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক 
ল��মা�া 

(অসাধারণ) 
একক �ড়া� অজ�ন 

�ািত�ািনক ১০ 
[১.১] ত� অিধকার আইন 
অ�যায়ী িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� ত� �দান 

[১.১.১] িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� ত� �দান�ত 

১০০.০০% % ১০০.০০% 

স�মতা �ি� ১৫ 

[১.২] ��েণািদতভােব 
�কাশেযা� ত� হালনাগাদ 
কের ওেয়বসাইেট �কাশ 

[১.২.১] হালনাগাদ�ত ত� 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

৩১-১২-২০২১ তািরখ ২৯-১১-২০২১ 

[১.৩] বািষ �ক �িতেবদন 
�কাশ  

[১.৩.১] বািষ �ক �িতেবদন 
�কািশত  

১৫-১০-২০২১ তািরখ  ২৯-০৯-২০২১ 

[১.৪]  ত� অিধকার আইন, 
২০০৯ এর ৫ ধারা অ�সাের 
যাবতীয় তে�র ক�াটাগির  ও 
ক�াটালগ �তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তে�র ক�াটাগির 
ও ক�াটালগ ��ত�ত/ 
হালনাগাদ�ত 

৩১-১২-২০২১ তািরখ ০৯/১২/২০২১ 

[১.৫] ত� অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স�েক� 
জনসেচতনতা �ি�করণ 

[১.৫.১]  �চার কায ��ম 
স�� 

৩ সং�া ৩ 

[১.৬] ত� অিধকার িবষেয় 
কম �কত�ােদর �িশ�ণ 
আেয়াজন    

[১.৬.১] �িশ�ণ আেয়ািজত ৩ সং�া  ৩ 

 
 

 

 
 
 



- 58 - 
 

বািষ �ক কম � স�াদন �ি� (Annual Performance Agreement) বা�বায়ন ত� 
�ফাকাল পেয়�  
অিতির� �ধান �েকৗশলী (পািন স�দ) 
১৪, শহীদ ক�াে�ন মন�র আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা। 
�ফান: ০২-৫৫১৩০৭৩০, E-mail: addlce.wr@dphe.gov.bd 
 
 
 
১৪.০ ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর উে�খেযা� সাফ�ঃ 
 
প�া �স� উে�াধন সং�া�: 
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ২৫ �ন, ২০২২ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী �শখ হািসনা ক��ক প�া �স� 

উে�াধন উপলে�� িশবচর উপেজলার কাঠালবাড়ী �ফরীঘােট আেয়ািজত জনসভা �েল �ানীয় সরকার িবভােগর আওতাধীন 

জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র ক��ক জনসভায় উপি�ত গ�া� �াি�বেগ �র জ� চলমান পািন সরবরাহসহ ২০� িভআইিপ 

টয়েলট �াপন করা হয়। জনসভায় উপি�ত গ�মা� �ি�বেগ �র জ� ৬০ হাজার পািনর �বাতল সরবরাহ করা হয়। 

অ��ান�েল উপি�ত জনগেনর জ� সাব ��িণক িনরাপদ ও �েপয় পািন সরবরাহ লে�� সাবমারিসবল পা�সহ ২� 

উৎপাদক নল�প, ১২� উ� জলাধার এবং ৫০০� �ােপর মা�েম পাইপড ওয়াটার সা�াই করা হয়। �েয়াজন সােপে� 

�মাবাইল ওয়াটার ি�টেম� ��াে�র মা�েম পািন সরবরােহর �ব�াও রাখা হয়। জনসভায় উপি�ত জনগেনর জ� 

িনরবি�� পািন সরবরােহর �িবধা স�িলত ৫০০� অ�ায়ী টয়েলট িনম �ান করা হয়। 

 

              

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী মেহাদয় ক��ক প�া �স� উে�াধন�ল পিরদশ �ন 

�াধীনতার �বণ � জয়�ী �সৗধ:         
�াধীনতার প�াশ বছর �িত� উপলে�� িনিম �ত হয় এই �সৗধ। ভাষা, অিধকার এবং �াধীনতার জ� আমােদর অতীেতর 
সং�াম�খর আে�ালন আর �াধীনতা ��। আমােদর �সই �গৗরেবা�ল অতীতেক সােথ িনেয় �াধীনতার ৫০ বৎসর �ণ � 
হেয়েছ। এই ৫০ বছের আমরা এক� �াধীন জািত িহসােব িবকিশত হওয়ার �ে� কাজ কের যাি�। এই �সৗধ আমােদর �সই 
িবকিশত হওয়ার �তীকী উপ�াপন। এই �বণ � জয়�ী �সৗেধর িনম �ান উপাদান “Rust Metal”.আমােদর অতীেতর ত�াগ 
আর সং�ামেক �েল ধের প�াশ বছের আমােদর িবকাশেক �কাশ কেরেছ চািরিদেক ছিড়েয় পড়া পাখা �িল। গত ৩০�শ 
মাচ � ২০২২ তািরেখ, এই �সৗধ� উে�াধন কেরন �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
�মাঃ তা�ল ইসলাম এম,িপ । 
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��াচারঃ 

রাে�র অ�তম ল�� ও দািয়� হল নাগিরেকর জ� আইেনর শাসন, �মৗিলক মানবািধকার, সমতা, �ায়িবচার �িত�া, 

এবং রাজৈনিতক, অথ �ৈনিতক ও সামািজক অিধকার িনি�ত করা। �সই ল�� বা�বায়েনই রা� �শাসন �িত�ার উে�াগ 

�হণ কের। এে�ে� এক� অপিরহায � �কৗশল হল সমাজ ও রা�েক �ন�িত�� রাখা এবং �দেশ ��াচার �িত�া।  

 

��াচােরর ধারনাঃ 

��াচার বলেত সাধারণভােব �নিতকতা ও সততা �ারা �ভািবত আচরণগত উৎকষ � �বাঝায়। এর �ারা এক� সমােজর 

কােলা�ীণ � মানদ�, নীিত ও �থার �িত আ�গত�ও �বাঝােনা হয়। �ি�পয �ােয় এর অথ � হল কত��িন�া ও সততা, তথা 

চির�িন�া। �ি�র সমি�েতই �িত�ান �ি� হয় এবং তােদর সি�িলত ল�� �িত�ােনর লে�� �িতফিলত হয়। 

�িত�ািনক ��াচার �িত�ায় �ি�পয �ােয় ��াচার অ�শীলন অত�� ����ণ �; সমি�ত �প িহেসেব �ািত�ািনক ��াচার 

অ�শীলনও জ�রী। 

��াচার �কৗশল �ণয়েনর ���াপটঃ 

 �ািত�ািনক িনয়মনীিতর উ�য়ন সাধন। 

 ���িবেশেষ আইন ও প�িতর পিরবত�ন।  

 ন�ন আইন ও প�িতর পিরবত�ন। 

 �লাকবেলর দ�তার উ�য়ন। 

 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন সং�া� কম �পিরক�নাঃ 

১. সাংগঠিনক �ব�াপনা 

২. সেচতনতা �ি� 

৩. দ�তা উ�য়ন 

৪. িব�মান আইন ও িবিধ-িবধান এর সং�ার 

৫. �র�ার �দান 

৬. ��াচার �কৗশল বা�বায়ন 

৭. অিভেযাগ িন�ি� 

৮. ইেনােভশন �ম 
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৯. ত� অিধকার 

১০. মিনটিরং 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর ত�ঃ- 

ত�াবধায়ক �েকৗশলী 

পিরক�না সােক�ল, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র  

১৪,  শহীদ ক�াে�ন মন�র আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা। 

�ফান: ০২-৫৫১৩০৭৪৯, E-mail: se.pc@dphe.gov.bd  

 
ইেনােভশন কায ��ম 
 

নাগিরক �সবায় উ�াবন ধারণা� িব��াপী �াপকভােব আেলািচত। বাংলােদশ এ সং�া� চচ �া ও বা�বায়ন �� হেয়েছ। 

নাগিরেকর �েয়াজন ও চািহদা িবেবচনা কের সরকাির �সবা �দান �ি�য়ার উ�য়ন বা সহিজকরণই উ�াবেনর �াথিমক 

উে��। মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক জাির�ত সা��লার অ�যায়ী গ�ত ‘ইেনােভশন �ম’ এর ত�াবধােন জন�া�� �েকৗশল 

অিধদ�েরর উ�াবনী চচ �ার �ািত�ািনক �পায়ন ও �দখভাল স�� হয়। ২০২১-২০২২ অথ � বছের চলমান ও স�� উ�াবনী 

ধারণা�িল িন��পঃ 

১। ওয়াশ অিভেযাগ ব�ঃ �েয �ােগ আপনার পােশ; 

২। অিধদ�রীয় সকল পয �ােয়র কম �কত�ােদর ক�া� িডের�রী �মাবাইল এি�েকশন ��ত; 

৩। ওেয়ব এি�েকশন এর মা�েম অনলাইেন �-গভ�� পািনর ি�িততেলর ইউিনয়ন িভি�ক ত� সং�হ; 

৪। উপেজলা িভি�ক �উবওেয়ল �াপন ত� সহািয়কা; 

৫। পািনর উৎস বা �উবওেয়েলর বরা� �দােন �াহেকর �ভাগাি� িনরসন; 

৬। �াথিমক িব�ালেয় ওয়াশ�ক ও পািনর উৎস �মরামেতর সহজ �সবা�াি�। 
 

�ই� উ�াবনী ধারনার ইনেফা�ািফ� 
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উ�াবনী উে�াগ বা�বায়েন অিধদ�রীয় কম �চািরগেণর মে� �সবা �হীতার ��ত অব�া অ�ধাবেন সহমম�তা, নাগিরক 

�সবার সম�া িচি�তকরেণর দ�তা এবং কাি�ত পিরবত�ন অে�ষেণ পরী�া-িনরী�ার �িঁক �হেণর �িত ইিতবাচক 

�ি�ভি� পিরবত�েন উ�াবনী �িশ�ণ/কম �শালার আেয়াজন করা হয়। বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না �ণয়ন ও ইেনােভশন 

�েমর িনয়িমত সভা অ��ােনর মা�েম উ�াবনী কম �কা� পিরচালনা করা হয়। এছাড়া �ম�র-�মি�  িনব �াচন, তািলকা 

��ত ও মাঠ পয �ােয় চলমান উ�াবনী �ক�স�হ সেরজিমন পিরদশ �ন ও পরামশ � �দােনর মা�েম �েয়াজনীয় সহায়তা �দয়া 

হয়। ২০২১-২০২২অথ � বছেরর অিধদ�রাধীন পাইল�ং �কে�র তািলকা �তির �ব �ক ওেয়বসাইেট �কাশ ও �শােকিসং-এর 

মা�েম �রি�েকশনেযা� উ�াবনী উে�াগ িনব �াচন করা হেয়েছ।  
 

জাতীয় �ািনেটশন মাসঃ 
 

�ািনেটশন এক� �মৗিলক মানবািধকার যা জািতসংঘ ক��ক �ী�ত। জন�া�� উ�য়েন �হীত অিধকাংশ কায ��মই 

�ািনেটশেনর আওতা��। বত�মান সরকার সকেলর জ� �ািনেটশন �িবধা িদেত অ�ীকারব�। �ানীয় সরকার িবভােগর 

�ন�ে� জন�া�� �েকৗশল অিধদ�রসহ, সংি�� সরকাির দ�রস�হ, িবিভ� উ�য়ন সহেযাগী সং�া, এনিজও, �ানীয় 

সরকার �িত�ান, গণমা�ম এবং সেব �াপির উপকারেভাগী জনেগা�ীর সহেযািগতায় বাংলােদেশ �ািনেটশন আে�ালেনর 

অংশ িহেসেব জাতীয় �ািনেটশন মাস এবং িব� হাতেধায়া িদবস উদযািপত হেয় থােক। �িত বছেরর �ায় এ বছরও 

অে�াবর মােস সারা �দশ�াপী জাতীয় �ািনেটশন মাস উদযািপত হেয়েছ। ২০০৩ সাল �থেক �ায় �িত বছর অে�াবর 

মােস জাতীয় �ািনেটশন মাস পািলত হেয় আসেছ। পাশাপািশ ২০০৮ সাল �থেক জািতসংেঘর আহবােন আ�জ�ািতক িদবস 

িহেসেব ১৫ ই অে�াবর িব� হাত �ধায়া িদবস পািলত হেয় আসেছ। এ সকল �চারািভযােনর মা�েম জনগেনর মে� 

�ািনেটশন এবং �া��িবিধ স�িক�ত সেচতনতা �ি� পাে�। 
 

গত ১৫ই অে�াবর, ২০২১ তািরেখ ওসমানী �িত িমলনায়তেন জাতীয় �ািনেটশন মাস অে�াবর ২০২১এর উে�াধনী 

অ��ান আেয়ািজত হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ী �মাঃ 

তা�ল ইসলাম। িতিন বেলন, �া��স�ত �ািনেটশন িনি�ত না কের �দশ উ�য়ন স�ব নয়। �দেশ সবার জ� উ�ত 

�ািনেটশন �ব�া িনি�ত করেত সংি�� সবার �িত আহবান জানান। �ািনেটশন �ব�ার কাি�ত ল�� অজ�েন 

জনগেণর সেচতনতা বাড়ােনা অপিরহায � বেলও মেন কেরন িতিন। 
 

উে�াধনী অ��ান ছাড়াও �ক�ীয় পয �ােয় জাতীয় �দিনেক ��াড়প� �কাশ, ��স ি�িফং আেয়াজন, ��স িরিলজ �কাশ, 

�ািনেটশন ক�ােল�ার ��ণ ও িবতরণ, িবিভ� গণমা�েম �ািনেটশন সং�া� চলি��/�িভ �টস�হ �চার করা হয়। এর 

পাশাপািশ �জলা/উপেজলা/িবভাগ/িস� কেপ �ােরশন পয �ােয় অে�াবর মাস�াপী সংি�� টা�েফাস � কিম�র উে�ােগ র �ালী, 

জনসমাগম হয় এমন �ােন �া�মান চলি�� �দশ �ন, বি� ও শহরতলী এলাকায় �ািনটারী �াি�ন �াপন কায ��ম 

পিরচালনা করা হয়। 

 

 
 

wPÎ t িব� হাত �ধায়া িদবস ২০২১ এর অ��ান 

পিরিশ� 
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নল�প/ পািনর উৎস �াপেনর জ� �ান িনব �াচন প�িত – 

নল�প/ পািনর উৎস �াপেনর জ� ইউিনয়ন ওয়ারী ব�ন ও �ান িনব �াচন প�িতঃ 
 
উপেজলা পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন (WATSAN) কিম� পািনেত আেস �িনেকর মা�া, িনরাপদ পািনর �া�তা, 
জনগেণর �েযাগ �িবধা, ইউিনয়েনর আয়তন, জনসং�া ইত�ািদ িবেবচনা কের ইউিনয়ন �েলার মে� �ষমভােব 
উৎসস�েহর �নঃব�ন করেবন। 
 
�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভােগর �ারক নং-�াসিব/পাস-১ /িবঃ�ঃপাঃসঃ 
/িপএিস- িপআইিস/ �ক�-০১/২০১০/২৬৯(১০) তািরখ-১৭ নেভ�র, ২০১১ ইং �মাতােবক পািনর উৎস�েলা �ি� পয �ােয় 
�াপন না কের কিমউিন� পয �ােয় �াপন করেত হেব। তাছাড়া অিত দির� জনেগা�ী যােত �েপয় পািনর �িবধা পায় 
�সিদেক অব�ই ��� িদেত হেব। �যখােন িনরাপদ পানীয় জেলর �ব�া অ��ল �স এলাকায় অ�ািধকার িভি�েত পািনর 
উৎস �াপন করেত হেব এবং এিডিপর আওতায় বরা��ত পািনর উৎেসর �ান িনব �াচন উপেজলা পািন সরবরাহ ও 
�ািনেটশন (WATSAN) কিম�র মা�েম �ড়া� করেত হেব। তেব বরাে�র ৫০% �ান িনব �াচন সংি�� সংসদ 
সদে�র সিহত পরামশ ��েম �ড়া� করেত হেব। 
 
ধরনওয়ারী নল�প/পািনর উৎস �াপন স�িক�ত নীিতমালাঃ- 
 
�গভ�� পািনর �র িব�ােসর উপর িভি� কের �দেশর সম� এলাকা ৩� ভােগ িবভ�। ত�ে� ৫৮% অগভীর পািন �র 
এলাকা, ৩০% িন� পািন �র এলাকা এবং অবিশ� ১২% উপ�লীয় এলাকা। উে�িখত এলাকা স�েহ ইিত�েব � যথা�েম 
অগভীর নল�প, তারা নল�প ও গভীর নল�প কায �কর িছল। �দেশর কিতপয় এলাকায় আেস �িনক �ষণ পিরলি�ত হওয়ায় 
ঐ সকল �ষণ এলাকায় বত�মােন অগভীর নল�প �াপন করা স�ব হে� না। আেস �িনক �ষণ এলাকায় আেস �িনক সম�া 
িনরসেন জাতীয় নীিতমালা ২০০৪ এর বা�বায়ন প�িত িনে�া�ভােব অ�সরণ কের নল�প/ পািনর উৎস �াপন করা হেব। 
 
১. আেস �িনক �ষণ �য সব এলাকায় গভীর ও অগভীর এ�ইফার (Aquifer) কদ �ম�র �ারা িবভ� �স সকল এলাকায় 

�বনেটানাইট (Bentonite) ��িসিলংসহ গভীর নল�প �াপন করা হেব। 
২. �দেশর উপ�লীয় অ�েল গভীর নল�প �তকায � িবধায় ঐ সকল এলাকায় �বনেটানাইট (Bentonite) ��িসিলংসহ 

গভীর নল�প �াপন করা হেব। 
৩. আেস �িনক �ষণ �য সব এলাকায় গভীর ও অগভীর এ�ইফার িবভ� করার কদ �ম�র স�েক� �কান িনভ�রেযা� ত� 

�নই এ�প এলাকায় �থেম িরংওেয়ল ও িপএসএফ �াপেনর �চ�া করা হেব। 
৪. আেস �িনক �ষণ এলাকায় যিদ িরংওেয়ল ও িপএসএফ �াপন ��ি�গত ভােব বা�ব স�ত না হয় তাহেল ঐ সকল 

এলাকায় গভীর নল�প �াপন সং�া� �েটাকল অ�যায়ী গভীর হ�চািলত নল�প �াপন করা হেব। গভীর নল�েপর 
িসিলং প�িত স�ক হেত হেব যােত উপর� পািনর �েরর   আেস �িনক �িষত পািন িনে�র গভীর Aquifer এর 
িনরাপদ পািনর সােথ িমেশ �িষত করেত না পাের। 

 

 
ন�ন পািনর উৎস �াপেনর ��ে� পািনর গণগতমান এর সােথ �কাদারী �িত�ােনর িবল �দােনর িবষয়� িব��করণ 

সং�া� ��াপন 
 
পািনর উৎস �াপেনর ��ে� �কাদারী �িত�ােনর িবল �দােনর সােথ নল�েপর পািনর �নগতমােনর িবষয়� িব��করণ 
স�িক�ত গাইড লাইন (Guidelines and Recommendation on delinking 
Contractor`s Payments for Water Quality Results) অ� দ�েরর �ারক নং ৪২১৬(১২০), 
তািরখ: ২৩/০৪/২০১৩ �মাতােবক জারী করা হেয়েছ। উ� গাইড িনে� বিণ �ত হেলা:- 
 
১. ত�াবধায়ক �েকৗশলীর ত�াবধােন জন�া�� �েকৗশল অিধদ�েরর �জলা অিফস এলাকা িভি�ক পািনর উৎেসর ��ি� 
িচি�ত করেব। অতঃপর �জলা অিফস ইউিনয়ন/ ওয়াড � িভি�ক নল�েপর গড় গভীরতা িনণ �য় করেব। এে�ে� �কান 
জ�লতা/ সম�া �দখা িদেল সােক�ল পয �ােয় িনরসেনর �েচ�া �হণ করেত হেব। সম�া� সােক�ল পয �ােয় িন�ি� স�ব না 
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হেল �াউ� ওয়াটার সােক�েলর ত�াবধায়ক �েকৗশলীর মা�েম অিধদ�েরর �টকিনক�াল কিম�র িনকট িস�াে�র জ� 
��রণ করেত হেব। ইউিনয়ন/ওয়াড � িভি�ক গড় গভীরতার িভি�েত দরপ� দিলল �ণয়ন করেত হেব। 
 
২. সংি�� উপকারেভাগীেদরেক অভী� গভীরতার িবষয়� অবগত করেত হেব। 
 
৩. িনিদ �� নল�েপর গভীরতা অভী� গভীরতার °১০% �হণ করা যােব। তেব পিরমাপ�ত ও �রকড ��ত গভীরতার মে� 
�যন �কান তারত� না থােক তা িনি�ত করেত হেব। 
 
৪. মাঠ পয �ােয়র ত�াবধােন ও পিরদশ �েনর মা�েম িন�িলিখত িবষয় �েলা িনি�ত করেত হেব। 
    ক) ��ইনার স�ক গভীরতায় বসােনা; 
    খ) নল�েপর উ�য়ন ও �াটফরম িনম �াণ; 
    গ) স�কভােব পািনর ন�না সং�হ এবং িফ� িকেটর �ারা আেস �িনক �ট�; 
    ঘ) আইিড ��ট �াপন; 
    ঙ) সকল �রকড � যথাযথভােব সংর�ণ ও অিধদ�েরর MIS/GIS ইউিনেট ��রণ। 
 
৫. অভী� গভীরতায় �ািপত �য সকল নল�েপর পািনর �ণগতমান �হণেযা� হেব না ঐ সকল নল�েপর জ� এিডিপেত 
�থক বরা� রাখেত হেব। এে�ে� �ান িনধ �ারণ �ি�য়া অ�সরণ করার �েয়াজন হেব না। তেব িবষয়� ওয়াট�ান 
কিম�েক অবিহত করেত হেব এবং এর জ� সহায়ক চ�দা সং�হ করেত হেব। 
 
৬. �িত অথ �বছেরর �সে��র মােসর মে� পািনর উৎস �াপেনর কাজ ��র �েচ�া �হণ করেত হেব যােত কের যথাযথ 
ত�াবধান ও পিরদশ �েনর মা�েম এর �ণগতমান িনি�ত করা যায়। 
 

 
 

পািনর �ণগতমান পরী�া এবং ন�না সং�হ সং�া� গাইডলাইন 
 

পািনর �ণগতমান পরী�া এবং ন�না সং�হ সং�া� গাইডলাইন (Guidelines and Recommendation 

on the Process of Testing Water Quality in DPHE Laboratories for newly 

Installed Water Points) সংি�� ওয়ািক�ং �প ক��ক �পািরশ করা হেয়েছ। লাইন িনে� বিণ �ত হেলা:- 
 

১. ত�াবধায়ক �েকৗশলী পািনর �ণগতমান পিরবী�ণ ও সািভ �েল� সােক�ল (WQMSC)-জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র 

ক��ক �ািপত সকল পািনর উৎেসর পািনর �ণগতমান পরী�ার সািব �ক দািয়� পালন করেবন। 
 

২. সংি�� �ক� পিরচালকগণ অথ � বছেরর ��েতই �কে�র আওতায় �ািপত� পািনর উৎেসর সং�া স�েক� জন�া�� 

�েকৗশল অিধদ�েরর আওতাধীন পািনর �ণগতমান পিরবী�ণ ও সািভ �েল� সােক�েলর (WQMSC) ত�াবধায়ক 

�েকৗশলী-�ক অবিহত করেবন। �ািপত� উৎেসর পািনর �ণগতমান পরী�ার জ� �েয়াজনীয় তহিবল (HPD �বাতল 

সহ) অথ � বছেরর ��েতই সংি�� �ক� ক��ক বরা� করা হেব। ন�না সং�হ সং�া� সকল �য় �ক� হেত িনব �াহ করা 

হেব। 
 

৩. মাঠ পয �ােয়র িনব �াহী �েকৗশলীেদর চািহদার িভি�েত WQMSC ক��ক ন�না সং�েহর জ� Acidified/ 

non acidified HDP �বাতলসহ সরবরাহ করা হেব যা িনব �াহী �েকৗশলীগণ উপেজলা অিফেস িবতরণ করেবন। 

উপেজলার দািয়��া� কম �কত�া �মকািনকগেণর সহায়তায় যথাযথভােব ন�না সং�হ কের িনব �াহী �েকৗশলীর িনকট ��রণ 

করেবন। িনব �াহী �েকৗশলী পরী�ার জ� আ�িলক পরী�াগাের ��রণ করেবন। উে�� ন�না সং�েহর �বাতেল অব�ই 

“Water Point ID” এবং �েযাজ� ��ে� পিরমাপ�ত গভীরতা িলিপব� থাকেত হেব। 
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৪. ন�না সং�েহর সময় িফ� �ট� িকট �ারা �মকািনকগণ পািনর �ণগতমান িবেশষত: আেস �িনেকর উপি�িত পরী�া 

করেবন। �া� ফলাফল উপেজলা অিফেস সংর�ণ করেত হেব। 
 

৫. পিরক�না সােক�ল ন�ন িডিপিপ �ণয়নকােল �ািপত পািনর উৎেসর পািনর ন�না সং�হ ও �ণগতমান পরী�ার জ� 

�েয়াজনীয় অেথ �র সং�ান রাখেব এবং �ণগতমান পরী�ার জ� নল�প �মকািনক-�ক �েয়াজনীয় �য় (স�ানী/ ভাতা) 

পিরেশােধর প�িত �ণয়ন করেব। এছাড়া পরীি�ত পািনর উৎেসর ম� হেত ৫%-১% পািনর উৎেসর �ণগতমান 

�ন:পরী�ার জ� সংি�� �কে�র সং�ান রাখেব। 
 

৬. আ�িলক �াবেরটরী পািন পরী�ার সকল ত� সংর�ণ করেব এবং �ক�ীয় �াবেরটরী সংি�� �ক� অিফস ও 

িনব �াহী �েকৗশলীেক ত�ািদর কিপ ��রণ করেব। �ক�ীয় �াবেরটরী উ� সকল ত�ািদ ��মািসক িভি�েত এমআইএস 

ইউিনেট ই-�মইেলর মা�েম ��রণ করেব। উে��, সংরি�ত ত� অব�ই WPID অ�যায়ী হেত হেব। �া� তে�র 

িভি�েত �ক�ীয় �াবেরটরী হেত �িতবছর এক� বািষ �ক �িতেবদন �সে��র-অে�াবেরর মে� �কাশ করেত হেব। 

 

 

  Contribution money 
 

Sl. No Technological Option Of Rural 
Water Supply 

Approximate 
Cost(Taka) of 
Installation 

Contribution money 
for the option from 

the Users (Taka) 

1 Shallow Tubewell 22000   1500.00 
2 Deep Tubewell (No. 6 Pump) 82000 7000.00 
3 Tara (Shallow) 36000 2500.00 
4 Tara (Deep) 93000 7000.00 
5 Ring Well 90000 3500.00 
6 Pond Sand Filter (PSF) 66000 4500.00 
7 SST/VSST 23000 2500.00 
8 Rain water Harvesting System 42000 1500.00 
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ত� �াি�র আেবদনপ� 
 

 

১। আেবদনকারীর নাম : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    িপতার নাম : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    মাতার নাম : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    বত�মান �কানা : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    �ায়ী �কানা : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    ফ�া�, ই-�মইল, �টিলেফান ও  
    �মাবাইল �ফান ন�র (যিদ থােক) : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

    �পশা : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

২। িক ধরেনর ত�  
    (�েয়াজেন অিতির� কাগজ �বহার ক�ন) : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

৩। �কান প�িতেত ত� �পেত আ�হী (ছাপােনা/ 
    ফেটাকিপ/িলিখত/ ই-�মইল/ ফ�া�/ 
    িসিড অথবা অ� �কান প�িত) : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

৪। ত� �হণকারীর নাম ও �কানা : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

৫। �েযাজ� ��ে� সহায়তাকারীর নাম ও �কানা  : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

৬। ত� �দানকারী কম �কত�ার নাম ও �কানা      : ----------------------------------------------------------------------------- 
 

৭। আেবদেনর তািরখ  : ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

                                                                                                  আেবদনকারীর �া�র 
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আপীল আেবদনপ� 
 
 
 

১। আেবদনকারীর নাম ও �কানা    

 (�যাগােযােগর সহজ মা�মসহ) : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

২। আপীেলর তািরখ : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৩। �য আেদেশর িব�ে� আপীল করা হেয়েছ তার নামসহ 

     আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)  : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৪।  যার আেদেশর িব�ে� আপীল করা হেয়েছ তার নামসহ 

      আেদেশর িববরণ (যিদ থােক)  : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৫।  আপীেলর সংি�� িববরণ        : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৬।  আেদেশর িব�ে� সং��  

     হবার কারণ (যিদ থােক)        : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৭।  �ািথ �ত �িতকােরর �ি�/িভি�   : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৮।  আপীলকারী ক��ক �ত�য়ন      : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

৯।  অ� �কান ত� যা আপীল ক��পে�র স�ুেখ উপ�াপেনর জ�  

     আপীলকারী ই�া �পাষণ কেরন  : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

আেবদনকারীর �া�র 
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আেরা তে�র জ� �যাগােযাগ 
 
১)  জনাব �মাt সাই�র রহমান, �ধান �েকৗশলী, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র। 
    �ফানt 02-5130752; ই-�মইলt ce.dphe@gmail.com 

2) জনাব �ষার �মাহন সা� খ�, অিতির� �ধান �েকৗশলী (পিরক�না), জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, ঢাকা।  

    �ফানt 02-9343361; ই-�মইলt addlce.planning@dphe.gov.bd. 

3) জনাব �মাঃ আেনায়ার ইউ�ফ, ত�াবধায়ক �েকৗশলী (পিরক�না সােক�ল), জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, ঢাকা।  

    �ফানt 02-55130749; ই-�মইলt se.pc@dphe.gov.bd. 

৪) শিম ��া �দবনাথ, িনব �াহী �েকৗশলী, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, জরীপ অ�স�ান ও গেবষণা িবভাগ, ঢাকা।  
    �ফানঃ ০২-৫৫১৩০৫২৪; ই-�মইল t ee.sir@dphe.gov.bd. 

৫) জনাব খ�কার এ এইচ মাহ�দ, ��া�ামার, িজ আই এস ইউিনট, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র। 

    �ফানt 02-58313896; ই-�মইলt postbox0191@yahoo.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�কাশনায় 
জরীপ অ�স�ান ও গেবষণা িবভাগ 
জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, কাকরাইল, ঢাকা। 
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