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মুখবন্ধ 

 

রকারী কম িকাবে স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্িা প্রর্িষ্ঠা এবং জনগবির ক্ষমিায়ন র্নর্িি করার বক্ষয িথ্য র্িকার 

অআন ও এিদ ংক্রান্ত প্রর্বিানমাা নুাবর িথ্য কর্মলন ও স্থ্ানীয় রকার র্বভাগ কর্তিক ক র্িদপ্তবরর বার্ িক 

প্রর্িববদন প্রকাবলর ব্যাপাবর নীর্িগি র্দ্ধান্ত গৃীি য়।  স অবাবক স্থ্ানীয় রকার র্বভাবগর একটি গুরুত্বপূি ি ংস্থ্া 

র্ববব জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তর বার্ িক প্রর্িববদন প্রকাবলর উবযাগ গ্রি কবরবে। এ কায িক্রবমর িারাবার্কিায় 

২০১১-১২ র্ ি-বেবরর কায িাবীর বার্ িক প্রর্িববদন প্রিয়ন করা বয়বে।  

 

র্নরাপদ পার্ন রবরা ও স্যার্নবেলন (পয়ঃর্নষ্কালন, নদ িমা ও কঠিন বজিয র্নষ্কালন) ব্যবস্থ্াপনার সক্ষবে জনস্বাস্থ্য 

প্রবকৌল র্িদপ্তর িীব গুরুত্বপূি ি ভূর্মকা পান কবর। এ প্রর্িববদবন ংবক্ষবপ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর র্বর্ভন্ন 

াবকি এবং র্বভাবগর কম িপর্রর্ি এবং জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তর কর্তিক গৃীি র্বর্ভন্ন প্রকবের গ্রগর্ি তুব িরা 

বয়বে। এর মাধ্যবম জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তর কর্তিক ২০১১-১২ র্ ি-বেবর ম্পার্দি গুরুত্বপূি ি কাজ ম্পবকি ম্যক 

িারিা াভ করা ম্ভব বব। পালাপার্ল জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর গঠন, কাঠাবমা, কম িপর্রর্ি ও কম ি র্বন্যা ম্পবকি 

স্বচ্ছ িারিা পাওয়া যাবব। বার্ িক প্রর্িববদনটি সরফাবরন্স র্বববও  মূল্যবান ভূর্মকা রাখবব বব অলা কর্র।  

  

 এ প্রর্িববদন প্রিয়বনর বে মৃ্পক্ত কম িকিিা ও কম িচারীগিবক অন্তর্রক িন্যবাদ ও র্ভনন্দন জানাআ।  

 

         

 

 

স্বাক্ষর 

             

        

                         (প্রবকৌলী সমাঃ নুরুজ্জামান) 

                       প্রিান প্রবকৌলী 

 

 

 

 

 

 

 

 



সূর্চপে 

 

ক্রর্মক  

 

র্বয় পৃষ্ঠা  

১.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর পর্রর্চর্ি   

 ১.১ পর্রর্চর্ি ও পেভূর্ম  ১ 

 ১.২ ক্ষয ও উবেশ্য  ১ 

 ১.৩ কম িপর্রর্ি (Mandate)  ১ 

 ১.৪ উবেখবযাগ্য ঘেনাবী  ২ 

 ১.৫ ংস্থ্ার প্রিান প্রিান কায িাবী  ৩ 

 ১.৬ নাগর্রক নদ  ৪  

 ১.৭ নাগর্রক সবার িথ্য ারর্ি  ৫-৮   

২.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর াংগঠর্নক কাঠাবমা ও র্বন্যা   

 ২.১ াংগঠর্নক কাঠাবমা ও জনব  ৯ 

 ২.২ র্িবক্ষে এাকা (Area of Jurisdiction)  ৯ 

 ২.৩ াংগঠর্নক কাঠাবমা (Organogram)  ১১  

 ২.৪ জনব  ১২-১৩  

 ২.৫ পদ সৃর্ি ও র্নবয়াগ  ১৪ 

৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর কম িকাে   

 ৩.১ ২০১১-১২ র্ িবেবর চমান প্রকবের িার্কা  ১৫  

 ৩.২ জুন ২০১২ সি নতুন প্রকবের িার্কা  ১৬ 

৪.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর কম িকিিা, কম িচারীবদর দায় দার্য়ত্ব       

 ৪.১ প্রিান প্রবকৌলী  ১৭  

 ৪.২ র্ির্রক্ত প্রিান প্রবকৌলী (পর্রকেনা)  ১৮  

  ৪.২.১  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (পর্রকেনা)  ১৮ 

   ৪.২.১.১ র্নব িাী প্রবকৌলী (পর্রকেনা র্বভাগ)  ১৮ 

   ৪.২.১.২  র্নব িাী প্রবকৌলী (র্পএন্ডর্ র্বভাগ) ১৯ 

   ৪.২.১.৩ সপ্রাগ্রামার (এমঅআএ আউর্নে)   ১৯ 

  ৪.২.২  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (ভাোর)  ২০ 

   ৪.২.২.১  র্নব িাী প্রবকৌলী (ভাোর র্বভাগ)  ২০  

  ৪.২.৩  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (র্ফর্জর্বর্টি স্টার্ি এন্ড র্িজাআন াবকি)  ২১ 

   ৪.২.৩.১  র্নব িাী প্রবকৌলী (র্িজাআন র্বভাগ) ২১ 

   ৪.২.৩.২  র্নব িাী প্রবকৌলী (এঅআঅর র্বভাগ) ২২ 

 ৪.৩ র্ির্রক্ত প্রিান প্রবকৌলী (পার্ন ম্পদ)   

  ৪.৩.১  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (গ্রাউন্ড ওয়াোর াবকি)  ২৩ 

   ৪.৩.১.১  র্নব িাী প্রবকৌলী (ববদ্যযর্িক ও যার্িক র্বভাগ) ২৪  

   ৪.৩.১.২  র্নব িাী প্রবকৌলী (গ্রাউন্ড ওয়াোর র্বভাগ) ২৪ 

   ৪.৩.১.৩  র্নব িাী প্রবকৌলী (অব ির্নক ম্যাবনজবমন্ট র্বভাগ) ২৫ 

 



ক্রর্মক  

 

র্বয় পৃষ্ঠা  

  ৪.৩.২  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (ওয়াোর সকায়ার্টি মর্নের্রং এন্ড 

ার্ভ িল্যান্স াবকি) 

২৫  

 ৪.৪ র্ির্রক্ত প্রিান প্রবকৌলী (পূিি)     ২৫  

  ৪.৪.১  িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌলী (মাঠ পয িাবয়র াবকি) ২৬ 

   ৪.৪.১.১  র্নব িাী প্রবকৌলী (সজা পয িায়)  ২৬  

    ৪.৪.১.১.১  কারী প্রবকৌলী (উপবজা পয িায়)  ২৮  

৫.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর কম িকাে পর্রচানাকারী নীর্িমাা  

 ৫.১ নীর্িমাা  ২৯ 

 ৫.২ ম্যানুয়া  ৩০ 

 ৫.৩ র্নবদ ির্লকা ৩০ 

৬.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর অর্র্ িক িথ্য   

 ৬.১ বাবজে ৩১  

 ৬.২ অর্র্ িক কায িক্রম র্নরীক্ষা  ৩৪   

৭.০ জনস্বাস্থ্য প্রবকৌল র্িদপ্তবরর চমান প্রকবের িথ্য ও গ্রগর্ি   

 ৭.১ বার্ িক উন্নয়ন কম িসূচী ৩৫  

 ৭.২ চমান প্রকে ংক্রান্ত িথ্যার্দ  ৩৫ 

৮.০ িথ্য প্রার্প্ত ও অপী ংক্রান্ত িথ্য    

 ৮.১ িথ্য প্রার্প্তর জন্য অববদন ফরম  ৪১  

 ৮.২ িথ্য প্রার্প্ত ংক্রান্ত িথ্য  ৪১  

 ৮.৩ িথ্য প্রদান আউর্নবের দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা  ৪১  

 ৮.৪ অপী অববদবনর জন্য অববদন ফরম  ৪১  

 ৮.৫ অপী অববদবনর িথ্য  ৪২  

 ৮.৬ িথ্য প্রদান আউর্নবের অপী কর্তিপক্ষ  ৪২  

 ৮.৭ র্বভাগীয় মামা ংক্রান্ত িথ্য  ৪২  

 ৮.৮ আ-িাউনবাি   

 পর্রর্লি  

 



- 1 - 

 

১.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ধযধিধত 

 

 

১.১ ধযধিধত ও টভূধভ 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয স্থ্ানীয় য ায ধফবাকেয অওতাধীন এ টি গুরুত্বপূণ ণ ংস্থ্া। ঢা া , িট্টগ্রাভ, 

যাজাী, খুরনা ও নাযায়ণেঞ্জ ধটি  ক ণাকযন এফং  দভযসুর পৌযবা (ওয়াায অওতাভুক্ত এরা া) 

ব্যতীত ভগ্র পদকয ল্লী ও যাঞ্চকর (ধটি  ক ণাকযন, পৌযবা, উকজরা দয এফং পগ্রাথ পন্টায) 

ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন (য়ঃধনষ্কান, নদ ণভা ও  ঠিন ফজণয ধনষ্কান) ব্যফস্থ্ানায দাধয়ত্ব এ 

ধধদপ্তকযয উয ন্যস্ত। দ্রুত নেযায়কণয পকর পৌয াধন যফযা ও স্যাধনকটন িাধদা উত্তকযাত্তয বৃধি 

াকে । এ িাধদা পূযকণ পৌযবাভক  াধযেধয ায়তায অওতায় ধয ল্পনা প্রণয়ন ও প্রাধতষ্ঠাধন  

উন্নয়কন ায়তা  যা কে। ল্লী াধন যফযা ব্যফস্থ্ানায় ফ াঠাকভা ধনযন্তয যক্ষণাকফক্ষকণ আউধনয়ন 

ধযলদক  WATSAN  ধভটিয ভাধ্যকভ  াধযেধয ায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য ধযিম ণা পজাযদায যণ এফং 

াধযাধবণ  ধযকফকয উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় ায়তা প্রদান  যা য়। ফাংরাকদ য াকযয ধনজস্ব থ ণায়ন 

ও উন্নয়ন কমােী ংস্থ্ায ায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ধনধ ণাধযত পফা যফযা  যায রকক্ষয 

ধফধবন্ন প্র ল্প ও  ভ ণসূিী ফাস্তফায়ন  কয থাক । এছাড়া ফন্যা, াআকলান, ভাভাযী আতযাধদয  াযকণ সৃষ্ট 

জরুযী ধযধস্থ্ধতকত ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্া ির যাখায রকক্ষয প্রকয়াজনীয়  াম ণক্রভ ও 

ফাস্তফায়ন  কয অকছ। 

 

১.২  রক্ষয ও উকেশ্য: 

 

  র নােধযক য জন্য ধনযাদ াধন ও স্যাধনকটন ংক্রান্ত পভৌধর  সুধফধা প্রাধপ্তয ব্যফস্থ্া  যা ; 

 ধনযাদ াধন ব্যফায ও স্যাধনকটন ধফলকয় ভানুকলয বযােত অিযকণ ধযফতণন অনয়ন;  

 ২০১৩ াকরয ভকধ্য প্রধতটি ফাধড়ক  স্বাস্থ্যম্মত স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায অওতায় অনা; 

 

১.৩   ভ ণধযধধ (Mandate): 

 ঢা া , িট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা ও নাযায়ণেঞ্জ ধটি  ক ণাকযন  এফং  দভযসুর পৌযবা পমখাকন 

ওয়াা  াজ  যকছ পফ এরা া ব্যতীত ভগ্র পদকয ল্লী ও যাঞ্চকর (ধটি  ক ণাকযন, 

পৌযবা, উকজরা দয এফং পগ্রাথ পন্টায) ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন (য়ঃধনষ্কান, 

নদ ণভা ও  ঠিন ফজণয ধনষ্কান) ব্যফস্থ্ানা 

 

 ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংক্রান্ত নীধত ধনধ ণাযণ ও  ভ ণিধত ধনরূকণ য াযক  

যাভ ণভর  কমাধেতা (Advisory Support) প্রদান।  

 

 স্থ্ানীয় য ায ধফবাকেয ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠানক  াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংক্রান্ত উন্নয়ন ও 

যক্ষণাকফক্ষণ  াকজ কমাধেতা  যা 
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১.৪  জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয- উকল্লখকমাগ্য ঘটনাফরীঃ 

  

১৯২৪ - ধডধএআিআ (পফঙ্গর) ধককফ মাত্রা শুরু  কয। এয প্রধান  াজ ধছর াআড ওয়াটায  

াপ্লাআ। 

১৯৩৬ - যান্ড টিউফওকয়র (HTW)প্রকজক্ট  শুরু। 

১৯৪১ - এয়ায পযআড ধপ্র ন টিউফওকয়র (HTW)প্রকজক্ট  শুরু।  

১৯৪৫ - ধিতীয় ভেি যফতী টিউফওকয়র প্রকজক্ট। 

১৯৪৭ - ধডধএআিআ (পূফ ণ াধ স্তান) ধককফ  াম ণক্রভ শুরু  কয।  

১৯৪৭ - ঢা া, িট্টগ্রাভ ও ন্যান্য কয াআড ওয়াটায  াপ্লাআ।  

 - গ্রাভীণ এরা ায় যান্ড টিউফওকয়র (HTW) পপ্রাগ্রাভ িালু। 

 - ঢা া কযয জন্য য়ঃধনষ্কান (Sewrage System) িালু। 

১৯৫৮ - ঢা া কযয জন্য Storm Water Drainage িালু। 

১৯৬৩ - ঢা া এফং িট্টগ্রাভ ওয়াায জন্রাব।  

 - উকূরীয় রফণাক্ত এরা ায় েবীয নরকূ ( Deep Tubewell) িালু এফং 

Deep Set Pump প্রভেধক্ত িালু। 

১৯৬৪  যান্ড টিউফওকয়র পপ্রাগ্রাভ।  

  রুম ণাeর স্যাধনকটকনয উয াআরট পপ্রাকজক্ট াকত পনয়া য়।   

১৯৭২  - ভেি যফতী গ্রাভীণ াধন যফযাকয দাধয়ত্ব ধডধএআিআ প  প্রদান।  

 - আউধনকপ ( UNICEF) এয ায়তায় গ্রাভীণ াধন যফযাকয পক্ষকত্র ফড় 

য কভয প্র ল্প াকত পনয়া য়।  

 - পজরা কযয জন্য াআড ওয়াটায াপ্লাআ প্র ল্প শুরু  যা য়।  

১৯৭৩  - াধন দূলণ প্রধতকযাধ পর (Water Pollution Control Cell ) েঠন।  

১৯৭৮ - আউধনকপ (UNICEF) এয ায়তায় গ্রাভীণ য়ঃধনষ্কাকনয পক্ষকত্র ফড় য কভয 

প্র ল্প াকত পনয়া য়। 

১৯৮০ - ধফবােীয় কয াআড ওয়াটায াপ্লাআ  াম ণক্রভ শুরু।  

১৯৮৩ - উকজরা পড প ায়াট ণাকয াধন যফযা  াম ণক্রভ। 

১৯৯৩ - নতুন ৪২ টি পজরায় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয দ সৃধষ্ট।  

১৯৯৩ - াধনয গুনেতভান ধনধিত যকণয রকক্ষয পজানার ল্যাফকযটধয প্রধতধষ্ঠত য়।   

২০০৯ - উকজরা ম ণাকয়  াযী প্রক ৌরীয দ সৃধষ্ট  যা য়।  
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১.৫ ংস্থ্ায প্রধান  াম ণক্রভ: 

 

 ঢা া , িট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা ও নাযায়ণেঞ্জ য ব্যতীত ভগ্র পদকয ল্লী ও যাঞ্চকর (ধটি 

 ক ণাকযন, পৌযবা, উকজরা দয এফং পগ্রাথ পন্টায) ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন 

(য়ঃধনষ্কান, নদ ণভা ও  ঠিন ফজণয ধনষ্কান) ব্যফস্থ্া ম্প্রাযণ ও উন্নয়কন  Lead Agency 

ধাকফ দাধয়ত্ব ারন; 

 ল্লী এরা ায় আউধনয়ন ধযলকদয ায়তায় াধন যফযা ও স্যাধনকটন  াম ণক্রভ গ্রণ ও 

ফাস্তফায়ন ; 

 যাঞ্চকর  ধটি  ক ণাকযন/ পৌযবায ায়তায় াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায 

ফ াঠাকভা ধনভ ণাণ, উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও  াধযেধয ায়তা প্রদান;  

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায ধযিারনা ও যক্ষণাকফক্ষকণ দক্ষতা উন্নয়কনয রকক্ষয স্থ্ানীয় 

য ায প্রধতষ্ঠানভক  (আউধনয়ন ধযলদ, পৌযবা ও ধটি  ক ণাকযন )  াধযেধয ায়তা 

প্রদান; 

 অদ- ারীন (ফন্যা, ঘূধণ ণঝড় আতযাধদ) ভকয় জরুযী ধবধত্তকত াধন যফযা ও স্যাধনকটন 

সুধফধায ব্যফস্থ্া  যা ; 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন পক্টকয ভানফ ম্পদ উন্নয়কনয ভাধ্যকভ প্রকয়াজনীয় দক্ষ জনফর েকড় 

পতারা; 

 ভগ্র পদকয খাফায াধনয গুণেত ভান যীক্ষা, ধযফীক্ষণ ও ম ণকফক্ষণ;  

 ভূ-েবণস্থ্ ও ভূপৃষ্ঠস্থ্ ধনযাদ াধনয উৎ নুন্ধান; 

 ধনযাদ াধন ও স্বাস্থ্যম্মত ায়খানা ব্যফায ও এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন ংক্রান্ত স্বাস্থ্যধফধধ 

ারন ম্পক ণ জনেণক  উিুি যণ; 

 অক ণধন  অক্রান্ত ও ন্যান্য ভস্যাংকুর এরা ায় (রফণাক্ত, াথুকয, াাধড় আতযাধদ) নতুন 

রােআ প্রভেধক্ত উদ্ভাফকনয ভাধ্যকভ ধনযাদ াধন যফযাকয ব্যফস্থ্া গ্রণ;  

 াধন যফযা ও এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায উন্নয়কন স্বল্প ব্যকয় রােআ প্রভেধক্ত  

নুন্ধান, েকফলণা ও উন্নয়ন; 

 তথ্য প ন্দ্র স্থ্াকনয ভাধ্যকভ াধন যফযা ও স্যাধনকটন পক্টকযয তথ্য ব্যফস্থ্ানা ভি যণ ও 

অধুধন ী যণ; 

 স্থ্ানীয় য ায , পফয াধয উকযাক্তা, পফয াধয ংস্থ্া এফং  Community Based 

Organization (CBO) ভক  াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্া উন্নয়কন  াধযেধয 

যাভ ণ প্রদান, তথ্য যফযা, প্রধক্ষণ প্রদান ও 

 ধনযাদ খাফায াধন ধনধিত  যায জন্য প্রকয়াজনীয় প্রধতকযাধভর   াম ণক্রভ গ্রকণ ম ণায়ক্রকভ 

পদকয  র াধন যফযা ব্যফস্থ্ায় ওয়াটায পপটি প্লান (WSP) ফাস্তফায়ন। 
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১.৬  নােধয  নদ (Citizen Charter): 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ওয়াায অওতাভুক্ত  এরা া ব্যতীত ভগ্র পদকয ল্লী ও যাঞ্চকর ধনযাদ 

াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্া ম্প্রাযণ ও উন্নয়কন য াধযবাকফ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধতষ্ঠান ধককফ 

ফাংরাকদকয জনেণক  পফা প্রদান  কয থাক । 

 

 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয  র্তণ  প্রদত্ত পফাভ: 

 

১। ল্লী ও পৌয এরা ায়  ধনযাদ াধন যফযা ও ধযকফেত স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায উন্নয়কন  ফ াঠাকভা  

ধনভ ণাণ  যা। 

২।  এ টি প ন্দ্রীয় ও ১১টি অঞ্চধর  ল্যাফকযটধযয ভাধ্যকভ খাফায াধনয গুণেত ভান যীক্ষা, ধযফীক্ষণ ও 

ম ণকফক্ষণ  যা  তৎযফতী যাভ ণ প্রদান  যা। 

৩। ধনযাদ াধন যফযা ও ধযকফেত স্যাধনকটন ংক্রান্ত স্বাস্থ্যধফধধ ারন ম্পক ণ জনেণক  

উিুি যণ ও বফববন্ন প্রধক্ষণ ম্যানুয়ার (Manual) প্রণয়কনয াাাধ জনেণক  প্রধক্ষণ প্রদান  যা।  

৪। অদ- ারীন ভকয় জরুযী ধবধত্তকত াধন যফযা, স্যাধনকটকনয ব্যফস্থ্া  যা ও ধফধবন্ন ম ণাকয়য দুকম ণাে 

 ধভটিক  কমাধেতা প্রদান  যা।  

৫। াধনয উৎকয খুিযা মন্ত্রাং এফং স্যাধনটাধয ল্যাধিকনয ধযং-স্ল্যাফ যফযা ও স্থ্ান  াকজ জনেণক  

ায়তা প্রদান  যা।  

৬। ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায উন্নয়কনয রকক্ষয স্থ্ানীয় য ায প্রধতষ্ঠান, এনধজও ও 

ফ ণাধাযণক   াধযেধয ায়তা প্রদান  যা।  
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  নােধয  পফায তথ্য াযধণ (Citizen Charter): 

 

ক্রধভ  

নং 
পফাভ/পফায নাভ 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ণ তণা/ 

 ভ ণিাযীয নাভ 

পফা প্রদাকনয িধত 

পফা 

প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

পফা প্রাধপ্তয প্রকয়াজনীয় ধপ 
ধনধদ ণষ্ট পফা প্রদাকন ব্যথ ণ কর প্রধত াকযয 

ধফধান 

০১ 

ধনযাদ াধনয উৎ 

স্থ্ান ও ফ াঠাকভা 

ধনভ ণাণ 

(ল্লী এরা ায়) 

ংধিষ্ট উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/ উ-

 াযী  

প্রক ৌরী 

(জনস্বাস্থ্য) 

উকজরা ওয়াটান (WATSAN)  ধভটি  র্তণ  

নুকভাধদত তাধর া নুমায়ী ায়ক িঁদা প্রাবি 

াপপে য াযী ফযাে পভাতাকফ  চূড়ান্ত তাধর া 

 াম ণাকদ প্রাপ্ত ঠি াদাকযয ধন ট যফযা। 

যফযাকৃত তাধর া নুমায়ী ভারাভার যফযা  

নরকূ স্থ্ান ও ফ াঠাকভা ধনভ ণাণ। 

ওয়াটান 

 ধভটি 

 র্তণ   

নুকভাদকনয 

য ৪৫  ভ ণ 

ধদফ 

উ ায পবােী  র্তণ  প্রদত্ত 

ায়  িঁদা 

েবীয নরকূ=১০০০/- 

তাযা নরকূ=১৫০০/- 

ধযং-ওকয়র=২০০০/- 

েবীয নরকূ=৪৫০০/- 

ধএএপ =৩০০০/- 

ধবএএটি/এএটি 

=১৫০০/- 

পজরা ম ণাকয় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয ধন ট 

ধরধখত ধবকমাে। 

ধনযাদ াধনয উৎ 

স্থ্ান ও ফ াঠাকভা 

ধনভ ণাণ 

(হুকয এরা ায়) 

পৌয পভয়য কর্তকৃ অনুপভাবদত তাবরকা  ায়ক 

চাঁদা প্রাবি াপপে য াযী ফযাে পভাতাকফ  চূড়ান্ত 

তাধর া  াম ণাকদ প্রাপ্ত ঠি াদাকযয ধন ট যফযা। 

যফযাকৃত তাধর া নুমায়ী ভারাভার যফযা  

নরকূ স্থ্ান ও অফকাঠাপভা বনভাৃণ। 

 

০২ 

াধনয গুণেত ভান 

যীক্ষা (ধপল্ড পটস্ট 

ধ কটয ভাধ্যকভ) 

উকজরা  াম ণারয় 

কত প্রদান  যা য়। 

ংধিষ্ট উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ-

 াযী  

প্রক ৌরী 

(জনস্বাস্থ্য) 

অকফদন ত্র প্রাধপ্তয য ধপল্ড পটস্ট  ীট থা া 

াককক্ষ উ- াযী প্রক ৌরী/নরকূ পভ াধন  

 র্তণ  কযজধভন ধযদ ণনপূফ ণ  নরকূ যীক্ষা  যন 

ও প্রধতকফদন প্রদান। 

১০  ভ ণ 

ধদফকয 

ভকধ্য 

ধফনাভকল্য  

(ভল্য ধাম ণ যন প্রধক্রয়াধীন) 

পজরা ম ণাকয় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয ধন ট 

ধরধখত ধবকমাে । 
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ক্রধভ  

নং 

পফাভ/পফায 

নাভ 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ণ তণা/ 

 ভ ণিাযীয নাভ 
পফা প্রদাকনয িধত 

পফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 
পফা প্রাধপ্তয প্রকয়াজনীয় ধপ 

ধনধদ ণষ্ট পফা প্রদাকন ব্যথ ণ কর প্রধত াকযয 

ধফধান 

০৩ াধনয গুণেত 

ভান যীক্ষা 

(অঞ্চধর  াধন 

যীক্ষাোকয) 

ধধনয়য প ধভস্ট পদব্যাী ১১টি পজরায় ফধস্থ্ত অঞ্চধর  ল্যাফকযটধযকত 

ধনধ ণাধযত ধপ  অকফদন ত্র প্রাধপ্তয য নরকূকয াধন 

যীক্ষা  যন ও যাধয প্রধতকফদন প্রদান 

১০  ভ ণ 

ধদফকয ভকধ্য 

অক ণধন -৪৫০/- 

অয়যন-৪৫০/- 

পলাযাআড-২৫০/- 

 (ন্যান্য যীক্ষায ধপ 

ংভেক্ত)। 

ধযিার , প ন্দ্রীয় াধন যীক্ষাোয, 

ভাখারী, ঢা া এয ধন ট ধরধখত 

ধবকমাে । 

০৪ ধযং-স্ল্যাফ 

ধফনাভকল্য 

ধফতযণ/ ধভউধন

টি ল্যাধিন স্থ্ান 

ংধিষ্ট উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ-: 

প্রক ৌরী (জনস্বাস্থ্য) 

ফযাে াককক্ষ পৌযবা/ আউধনয়ন ধযলকদয  ভাধ্যকভ 

প্রাপ্ত তাধর া পভাতাকফ  ত দধযদ্রকদয ভাকঝ স্যাধনকটন 

াভগ্রী ধফনাভকল্য ধফতযণ/ নুকভাধদত তাধর া পভাতাকফ  

 ধভউধনটি  ল্যাধিন স্থ্ান । 

প্রাপ্ত ফযাে 

পভাতাকফ  

ত দধযদ্রকদয ভকধ্য 

ধফনাভকল্য ধফতযণ/স্থ্ান 

পজরা ম ণাকয় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয ধন ট 

ধরধখত ধবকমাে । 

০৫ নরকূকয খুিযা 

মন্ত্রাং/ল্যাধিকনয 

ধযং-স্ল্যাফ 

যফযা  

ধপ  াযী 

(ধধটি) 

উকজরা জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধপক য ায ধনধ ণাধযত 

ভকল্য নরকূকয খুিযা মন্ত্রাং/ ধযং-স্ল্যাফ যফযা  যা 

য়। 

প্রকয়াজনীয় 

ভজুদ াককক্ষ 

াফ ণক্ষধণ  

ধযং-স্ল্যাফ ও নরকূকয 

খুিযা মন্ত্রাংকয নুকভাধদত 

ভল্য তাধর া প্রধতটি ধপক 

ংযধক্ষত অকছ। 

উকজরা  াযী  প্রক ৌরী / উ-: 

প্রক ৌরী (জনস্বাস্থ্য) এয ধন ট ধরধখত 

ধবকমাে  যকত কফ। 

০৬ উিুি যণ ংধিষ্ট উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ-

 াযী 

প্রক ৌরী/নরকূ 

পভ াধন  

ংধিষ্ট জনাধাযণক  ধনযাদ াধন, স্বাস্থ্য ম্মত 

ায়খানায ব্যফায ও এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন 

ংক্রান্ত স্বাস্থ্য ধফধধ ারন ম্পক ণ জনেণক   উিুি যণ। 

ফাৎধয  

 ভ ণধয ল্পনা 

নুমায়ী 

ধফনাভকল্য পজরা ম ণাকয় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয ধন ট 

ধরধখত ধবকমাে । 
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ক্রধভ  

নং 

পফাভ/পফায 

নাভ 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ণ তণা/ 

 ভ ণিাযীয 

নাভ 

পফা প্রদাকনয িধত পফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

পফা প্রাধপ্তয 

প্রকয়াজনীয় ধপ 

ধনধদ ণষ্ট পফা প্রদাকন ব্যথ ণ কর 

প্রধত াকযয ধফধান 

০৭ য াযী নরকূ 

ভকয 

তত্ত্বাফধায় েন

প  প্রধক্ষণ 

প্রদান ও পযঞ্জ 

যফযা 

ংধিষ্ট 

উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ

-: 

প্রক ৌরী 

(জনস্বাস্থ্য) 

নরকূ স্থ্ান  াজ ভাধপ্তয য য াযী নরকূ ভকয 

তত্ত্বাফধায় েনক  নরকূ পভযাভত ম্পক ণ প্রধক্ষণ প্রদান ও 

ফযাে াককক্ষ পযঞ্জ যফযা। 

নরকূ স্থ্ান  াজ 

ভাধপ্তয ২৮  ভ ণ 

ধদফকয ভকধ্য প্রধক্ষণ 

প্রদান ও ফযাে 

াককক্ষ প্রধক্ষকণয 

াকথ াকথ পযঞ্জ 

যফযা 

প্র কল্প ংস্থ্ান থা া 

াককক্ষ  

পজরা ম ণাকয় ধনফ ণাী প্রক ৌরীয 

ধন ট ধরধখত ধবকমাে 

০৮  াধযেধয 

ায়তা 

ংধিষ্ট 

পজরায 

ধনফ ণাী 

প্রক ৌরী / 

উকজরা 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ

-: 

প্রক ৌরী 

(জনস্বাস্থ্য) 

ফাংরাকদকয ল্লী এরা ায় আউধনয়ন ধযলদ  ও পৌয এরা ায় 

পৌযবা ভক  িাধদায পপ্রধক্ষকত ধনযাদ াধন যফযা ও 

স্যাধনকটন ফ াঠাকভা ধনভ ণাকণ  াধযেধয ায়তা প্রদান  যা কয় 

থাক । এছাড়াও  র য াযী-পফয াধয প্রধতষ্ঠান এফং 

জনাধাযকণয অকফদকনয পপ্রধক্ষকত ধনযাদ াধন যফযা ও 

স্যাধনকটন ফ াঠাকভা ধনভ ণাকণ  াধযেধয ায়তা প্রদান  যা য়। 

৭  ভ ণ ধদফ ধফনাভকল্য ধনফ ণাী প্রক ৌরীয পক্ষকত্র ংধিষ্ট 

াক ণকরয তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী ও 

 াযী প্রক ৌরী/ উ- াযী 

প্রক ৌরীয পক্ষকত্র ংধিষ্ট ধনফ ণাী 

প্রক ৌরী 
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ক্রধভ  

নং 

পফাভ/পফায 

নাভ 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ভ ণ তণা/ 

 ভ ণিাযীয 

নাভ 

পফা প্রদাকনয িধত পফা প্রদাকনয 

ভয়ীভা 

পফা প্রাধপ্তয 

প্রকয়াজনীয় ধপ 

ধনধদ ণষ্ট পফা প্রদাকন ব্যথ ণ কর 

প্রধত াকযয ধফধান 

০৯ অদ- ারীন 

পফা 

ংধিষ্ট 

উকজরায 

 াযী 

প্রক ৌরী/উ

- াযী 

প্রক ৌরী/ন

রকূ 

পভ াধন  

অদ- ারীন ভকয় ধনযাদ াধন ান ও স্বাস্থ্য ধফধধ ারকন 

জনেণক  উিুি যণ। এছাড়া ফযাে প্রাধপ্ত াককক্ষ ধফধবন্ন উ যণ 

পমভন-ধনযাদ াধন,াধন ধফশুধি যণ ট্যাফকরট,নরকূ উঁচু যকণয 

জন্য ধনর াআ,নরকূকয খুিযা মন্ত্রাং,ধযং-স্ল্যাফ ধফনাভকল্য 

ধফতযণ  যা য়। 

০৩  ধদকনয ভকধ্য ধফনাভকল্য ধনফ ণাী প্রক ৌরীয পক্ষকত্র ংধিষ্ট 

াক ণকরয তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী ও 

 াযী প্রক ৌরী/ উ- াযী 

প্রক ৌরীয পক্ষকত্র ংধিষ্ট ধনফ ণাী 

প্রক ৌরী 
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২.০     াংেঠধন   াঠাকভা ও ধফন্যা 

 

২.১ াংেঠধন   াঠাকভা ও জনফর: 

এ জন প্রধান প্রক ৌরীয পনর্তকত্ব জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ াণ্ড ধযিাধরত য়। প্রধান 

প্রক ৌরীয ধীকন ধতনজন ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (পূতণ, ধয ল্পনা ও াধন ম্পদ) ধনকয়াধজত অকছন। 

ভাঠ ম ণাকয় ৯টি (ঢা া, িট্টগ্রাভ, াফ ণতয িট্টগ্রাভ, ধকরট , ফধযার, পধযদপুয, খুরনা, যাজাী ও যংপুয) 

াক ণকর এফং দয দপ্তয ম ণাকয় ৫টি (ধয ল্পনা, বাণ্ডায, াধনয গুনেতভান ধযফীক্ষণ ও ম ণকফক্ষণ, গ্রাউন্ড 

ওয়াটায ও ধপধজধফধরটি স্টাধড) াক ণকর এ জন  কয পভাট ১৪ জন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী দাধয়ত্ব ারন 

 যকছন। এছাড়াও  তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী দ ভম ণাদাম্পন্ন াতজন  ভ ণ তণা প্র ল্প ধযিারক য দাধয়ত্ব 

ারন  যকছন। পজরা ম ণাকয় প্রধতটি পজরায় এ জন ধনফ ণাী প্রক ৌরী এফং উকজরা ম ণাকয় প্রধত ২টি 

উকজরায় ১ জন  াযী প্রক ৌরী এফং প্রধত উকজরায়  ১ জন উ- াযী প্রক ৌরী দাধয়ত্ব ারন 

 যকছন।  
 

২.২ ধধকক্ষত্র এরা া (Area of Jurisdiction) 

 

াংেঠধন   াঠাকভা নুমায়ী ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী এফং দয প্রধতষ্ঠাকনয তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরীবৃকেয 

ধধকক্ষত্র এরা া ধনম্নরূ: 

ক্রধভ   

নং 

ধনয়ন্ত্রণ াযী  ধধকক্ষত্র এরা া (Area of 

Jurisdiction) 

১। ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা)     ১। প্লযাধনং াক ণর, ঢা া।   

২। পস্টায াক ণর, ঢা া।   

৩। ধপধজধফধরটি স্টাধড এন্ড ধডজাআন াক ণর, ঢা া। 

২। ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (াধন ম্পদ)     ১। গ্রাউন্ড ওয়াটায াক ণর।  

২। ওয়াটায প ায়াধরটি ভধনটধযং এন্ড াধব ণল্যান্প 

াক ণর।  

৩। ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (পূতণ)     ১।  পজানার াক ণর ভ। 

৪। তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধয ল্পনা াক ণর)     ১। প্লযাধনং ধফবাে, ঢা া।   

২। পপ্রাগ্রাভ এন্ড প াধড ণকনন ধডধবন, ঢা া।   

৩। এভঅআএ আউধনট, ঢা া।  

৪। ধজঅআএ আউধনট, ঢা া।  

৫। তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (পস্টায াক ণর), 

ঢা া।      

১। পন্ট্রার পস্টায ধডধবন, ঢা া।   

২। পস্টায ধডধবন, িট্টগ্রাভ।    

৩। পস্টায ধডধবন , খুরনা।   
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ক্রধভ  

নং 

ধনয়ন্ত্রণ াযী  ধধকক্ষত্র এরা া (Area of 

Jurisdiction) 

৬। তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধপধজধফধরটি স্টাধড 

এন্ড ধডজাআন াক ণর), ঢা া।      

১। ১। ধডজাআন ধডধবন, ঢা া। 

২। ২। এঅআঅয ধডধবন, ঢা া। 

৭। তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায 

াক ণর), ঢা া।      

১। ১। গ্রাউন্ড ওয়াটায ধডধবন, ঢা া। 

২। ২। পভ াধন যার এন্ড আকরধি যার ধডধবন, ঢা া। 

৩।  ৩। অক ণধন  ম্যাকনজকভন্ট ধডধবন, ঢা া। 

৮। তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ওয়াটায প ায়াধরটি 

ভধনটধযং এন্ড াধব ণল্যান্প াক ণর), ঢা া।      

১। ১। প ন্দ্রীয় ল্যাফকযটধয।   

২। ২। ১২ পজানার ল্যাফকযটধয (কুধভল্লা, ভয়ভনধং, 

যাজাী, খুরনা, পনায়াখারী, ধঝনাআদ, ধকরট, 

ফধযার, যংপুয, ফগুড়া, টঙ্গী ও যাঙ্গাভাটি)    
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২.৩ াংেঠধন   াঠাকভা (Organogram): 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয াংেঠধন   াঠাকভা (Organogram) ধনকি পদখাকনা করা:  

 

অবতবয  প্রধান প্রপকৌর  

(াবন  দ)

 

অবতবয  প্রধান 

প্রপকৌর  ( ত)ৃ

 

অবতবয  প্রধান প্রপকৌর  

(বযক না)

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

বা ায াপকরৃ
 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

বপব বফবর   াব     

ব  া ন াপকৃর 
 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

বযক না াপকরৃ
 

ত াফধায়ক প্রপকৌর   া   

ওয়া ায াপকৃর 
 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

ওয়া ায পকায়াবর  ভবন বয  

   াববপৃর  াপকৃর
 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

চা  াভ াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

 াকা াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

 রনা াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

যা া  াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

াফতৃ  চা  াভ াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

বপর  াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

পবযদ য াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

ফবযার াপকরৃ 

 

ত াফধায়ক প্রপকৌর  

য  য াপকৃর 
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

প ার প ায 

ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর  

প ায ব ববন 

চা  াভ
 

 বনফাৃ  প্রপকৌর - 

বযক না বফবাগ
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

পপ্রা াভ    

পকাঅব পৃনন 

ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর  

প ায ব ববন 

 রনা
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

ব  া ন ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

    য 

ব ববন
 

প্রধান প্রপকৌর 

 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

পভকাবনক ার  পরব ক ার 

ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর -  া   

ওয়া ায  ব      

প পবর  ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

 পবৃনক  াপন পভ  

ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

   পভ   াপন পভ  

ব ববন
 

বনফাৃ  প্রপকৌর -   বভন, 

পা  া       চা য 

ব ববন
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা  
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  

প্রপকৌর য 

অবপ-  যাতন/

ন ন প রা 
 

বনফাৃ  প্রপকৌর - 

  ান 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
 

 বযচাারক-  া া 

 াপন পভ   ব ববন
 

ববনয়য পকবভ - প ানার 

 াফপয বয (   )
 

ববনয়য পকবভ - পকবভক ার 

 নারা ব   বন 
 

 াপ বযওরব  - 

 াপ বযওরব ক ার 

 নারা ব   বন 
 

পপ্রা াভায- 

 ভ      বন 
 

পপ্রা াভায- 

ব       বন 
 

ববনয়য া প ারব  - 

ওয়া ায ভপ বর    বন 
 

কায  প্রপকৌর - ব বর  

   পভ    বন 
 

কায  প্রপকৌর য 

অবপ 
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২.৪ জনফর: 

 

এ ধধদপ্তকযয াধফ ণ   ভ ণ াণ্ড ধযিারনায জন্য স্থ্ায়ী যাজস্ব, স্থ্ায়ী  যাজস্ব, ওয়ান টাআভ যাজস্ব ও 

অউটকাধ ণং ভঞ্জুযীকৃত পভাট কদয ংখ্যা ৬৯৪৮ টি । জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয যাজস্ব (স্থ্ায়ী 

যাজস্ব, স্থ্ায়ী যাজস্ব, ওয়ান টাআভ স্থ্ায়ী যাজস্ব) খাকতয কদয ধফফযণ ধনকম্ন পদয়া করাঃ  

 

ক্রবভক 

ন  

পদয নাভ প   পফতন পের ভঞ্জুয কৃত দ  খ্যা পভা  

 ায়  

যা স্ব 

অ ায়  

যা স্ব 

ওয়ান  া ভ     

পাব ৃ 

 . প্রথভ পেধণ         

  প্রধান প্রপকৌর  ২ ৩৩৫০০-৩৯৫০০   ০ ০ ০   

২ 
অবতবয  প্রধান 

প্রপকৌর  
৩ ২৯০০০-৩৫৬০০ ২   ০ ০ ৩ 

৩ ত াফধায়ক প্রপকৌর  ৪ ২৫৭৫০-৩৩৭৫০    ৩ ০ ০  ৪ 

৪ বনফাৃ  প্রপকৌর  ৫ ২২২৫০-৩ ২৫০ ৭২ ৫ ০ ০ ৭৭ 

৫  -বযচাারক ৫ ২২২৫০-৩ ২৫০ ০   ০ ০   

৬ প্রধান যায়নবফদ ৫ ২২২৫০-৩ ২৫০ ০   ০ ০   

৭ 
ব  পাস্যার প পব  

অবপায 
৫ ২২২৫০-৩ ২৫০ ০   ০ ০   

৮ 
ববনয়য কায  

প্রপকৌর  
৬  ৮৫০০-২৯৭০০ ০ ৭০ ০ ০ ৭০ 

৯ কায  বযচাারক ৬  ৮৫০০-২৯৭০০ ০ ২ ০ ০ ২ 

 ০ 
ববনয়য 

 াকপ াবযপয়ারব   
৬  ৮৫০০-২৯৭০০ ০   ০ ০   

   পপ্রা াভায ৬  ৮৫০০-২৯৭০০     ০ ০ ২ 

 ২ 
পাস্যার প পবরপভ  

অবপায 
৬  ৫০০০-২৬২০০ ০ ৯ ০ ০ ৯ 

 ৩ 
ববনয়য 

া প াব ওরব   
৭  ৫০০০-২৬২০০   ২ ০ ০ ৩ 

 ৪ বরগ্যার অবপায ৭  ৫০০০-২৬২০০ ০   ০ ০   

 ৫ ববনয়য যায়নবফদ ৮  ২০০০-২ ৬০০ ০ ৯ ০ ০ ৯ 

 ৬ কায  প্রপকৌর  ৯   ০০০-২০৩৭০ ৩৮ ২৪৫ ০ ০ ২৮৩ 

 ৭ কায  পপ্রাগ্রাভায ৯   ০০০-২০৩৭০ ০   ০ ০   

 ৮ ববনয়য পকবভ  ৯   ০০০-২০৩৭০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

 ৯ 
জুবনয়য 

া প াব ওরব   
৯   ০০০-২০৩৭০ ২   ০ ০ ৩ 

২০ 
কায  পভ নপ পন  

 ব বনয়ায 
৯   ০০০-২০৩৭০ ০     ০   

২   ফ ানা কভকৃতাৃ ৯   ০০০-২০৩৭০   ০ ০ ০   

২২ প্রবেণ কভকৃতাৃ ৯   ০০০-২০৩৭০     ০ ০ ২ 

২৩ যনায়নবফদ ৯   ০০০-২০৩৭০ ০ ২ ০ ০ ২ 

২৪  াক বযপয়ারব   ৯   ০০০-২০৩৭০ ০   ০ ০   

২৫ 
জুবন  পাস্যার প পব  

অবপায 
৯   ০০০-২০৩৭০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

প্রথভ পেণ  পভা    ১৩৪ ৩৬৩  ০ ০ ৪৯৭ 
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ক্রবভক 

ন  

পদয নাভ প   পফতন পের ভঞ্জুয কৃত দ  খ্যা পভা  

 ায়  

যা স্ব 

অ ায়  

যা স্ব 

ওয়ান 

 া ভ 

    

পাব ৃ 

খ. ধিতীয় পেধণ         

২৬ প্রাবনক কভকৃতাৃ  ০ ৮০০০- ৬৫০০   ০ ০ ০   

২৭ জুবনয়য পকবভ   ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৪ ৭ ০ ০    

২৮ বাফ যেণ কভকৃতাৃ  ০ ৮০০০- ৬৫০০   ০ ০ ০   

২৯ প্রধান নক্সাকায  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৪ ২ ০ ০ ৬ 

৩০ নক্সাকায  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৫  ০ ০ ০ ৫  

৩  প্রধান প্রাককরবনক  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৪ ২ ০ ০ ৬ 

৩২  -কায  প্রপকৌর   ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৪৮৯ ৩০ ০ ০ ৫ ৯ 

৩৩ প্রাককরবনক  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৬৪ ২ ০ ০ ৬৬ 

৩৪ ওবাযবয়ায  ০ ৮০০০- ৬৫০০   ০ ০ ০   

৩৫ সুাযবা  ায  ০ ৮০০০- ৬৫০০   ০ ০ ০   

৩৬ সুাযবা  ায  প কবনবয়ান  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৩৭ বফবাগ য় বাফ যেক  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ২৬   ০ ০ ২৭ 

৩৮ কায   পভন প পব  অবপায  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৩৯ প কবনক ার সুাযবা  ায  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৪০ ভাষ্টায ব রায  ০ ৮০০০- ৬৫০০ ০ ২ ০ ০ ২ 

বিত য় পেণ  পভা    ৬৫২ ৪৮ ০ ০ ৭০০ 

ে. র্ততীয় পেধণ         

৪  স্বা   প্রবেক    ৬৪০০- ২২৫৫ ০  ৩ ০ ০  ৩ 

৪২ কায  ভাষ্টায ব রায    ৬৪০০- ৪২৫৫ ০ ৩ ০ ০ ৩ 

৪৩ প্রধান কায   ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ৭ ৪ ০ ০    

৪৪ প্রধান কায  /  চ্চভান কায   ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ৬৮ ৬ ০ ০ ৭৪ 

৪৫ প পনা াপায  ৩ ৫৫০০- ২০৯৫  ২ ০ ০ ০  ২ 

৪৬ পপায ান  ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ০ ২ ০ ০ ২ 

৪৭ প্রপেণকায   ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ০  ৪ ০ ০  ৪ 

৪৮ অব  য  ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ০   ০ ০   

৪৯ কব   ায অাপয য  ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ৭ ৮ ০ ০  ৫ 

৫০ নমুনা বফপিল    ৩ ৫৫০০- ২০৯৫ ৭  ৮ ০ ০ ২৫ 

৫   চ্চভান কায   ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৫২ বাফ যেক (অবধদিয য়)  ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ৬ ৭ ০ ০  ৩ 

৫৩ বাফ যক্ষক /  চ্চভান কায   ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ৪৪ ০ ০ ০ ৪৪ 

৫৪ প পনা  া ব   ৪ ৫২০০-  ০৩৫   ০ ০ ০   

৫৫  াব ক ার  বপ    ৪ ৫২০০-  ০৩৫     ০ ০ ২ 

৫৬ গপফলণা কায   ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ০   ০ ০   

৫৭ বাণ্ডায যেক  ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ০ ২ ০ ০ ২ 

৫৮ প কবনবয়ান  ৪ ৫২০০-  ০৩৫ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৫৯ নমুনা   কায   ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৪  ৬ ০ ০ ২০ 

৬০ ক াবয়ায  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৬৯ ২ ০ ০ ৭  

৬  বাফ কায  /  রব    ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৩৯ ৪ ০ ০ ৪৩ 

৬২  রব    ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৫ ৪ ০ ০ ৯ 

৬৩  া ব   ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ২ ০ ০ ০ ২ 

৬৪ বনম্নভান কায  কাভ মুদ্রােবযক  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫  ০৮ ৩ ০ ০     

৬৫ স্যাবন ায   বপ    ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০    ০ ০    

৬৬ বনম্নভান কায / া ব   ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫  ২ ০ ০ ০  ২ 

৬৭  রব   / া া  ব  অাপয য  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০  ২ ০ ০  ২ 

৬৮  া া  ব  অাপয য  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০  ৭ ০ ০  ৭ 

৬৯ ধপ  াযী  াভ  ধম্পউটায ভৄদ্রাক্ষধয    ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০ ২ ০ ০ ২ 

৭০ ক্লাক ৃকাভ  া ব   ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৪০১ ৩৪ ০ ০ ৪৩৫ 

৭  পোয  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৭২ াপবয়ৃায  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ২ ০ ০ ০ ২ 

৭৩  া বায  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫  ০  ৪ ৪৭ ৪০     

৭৪ স্প  পফা   া বায  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০ ০ ৪ ০ ৪ 

৭৫  পরকবেবয়ান  ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০ ২ ০ ০ ২ 

৭৬  ব গত কায    ৬ ৪৭০০-৯৭৫৫ ০   ০ ০   

র্তত য় পেণ  পভা    ৮২৯ ১৯০ ৫১ ৪০ ১১১০  
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ঘ. িতুথ ণ পেধণ         

৭৭ া   া বায  ৭ ৪৫০০-৯০ ৫ ০  ৪ ০ ০  ৪ 

৭৮ পভকাবনক  ৮ ৪৫০০-৯০ ৫  ৮৪০  ০২ ০ ০  ৯৪২ 

৭৯ ক া যকায  ৮ ৪৪০০-৮৫৮০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৮০  ান  ৮ ৪৪০০-৮৫৮০ ০ ০ ৭ ৯ ০ ৭ ৯ 

৮  পরায  ৮ ৪৪০০-৮৫৮০ ০ ০   ০   

৮২ প া যা  ায  ৯ ৪২৫০-৮ ৪০   ০ ০ ০   

৮৩ রা ন ান ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৮ ০ ০ ৮ 

৮৪ কায  া   া বায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৮ ০ ০ ৮ 

৮৫ বে পভ  স্না  অাপয য ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

৮৬ পভবন অাপয য ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ০ ০ ৩ ৩ 

৮৭ প্লাম্বায  ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০   ০   ২ 

৮৮ বরপ  ান ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ০ ০     

৮৯  ভ, র, ,  ২০ ৪ ০০-৭৭০০  ০   ৭ ০ ২০  ৩৮ 

৯০ বয়ন/ ভ, র, , , ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ৪২৮ ২০   ২ ৪৫০ 

৯  বনযাত্তা যে  ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৩ ০ ০ ৩ 

৯২ য োগায বক্লনায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৯৩ গা /ৃবক্লনায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৭ ০ ০ ৭ 

৯৪  াপ ায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

৯৫ গা  ৃ ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ৫ ০ ০ ৫ 

৯৬ পচাৌবকদায/না  গা  ৃ ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ২৯৭  ৮ ০ ২ ৩ ৭ 

৯৭ বক্লনায /  াফ বক্লনায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ০   ৪ ৪ 

৯৮ গা  ৃ/ পচাৌবকদায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ০   ৮ ৮ 

৯৯ পচাৌবকদায ২০ ৪ ০০-৭৭০০  ৬৯   ০    ৭  

১০০ পরফায ২০ ৪ ০০-৭৭০০ ০ ০ ৮২৫ ০ ৮২৫ 

চা থ ৃপেণ  পভা    ২৮৩৮ ২১৪ ১৫৪৫ ৪৪ ৪৬৪১ 

     ফ ণকভাট =  ৪৪৫৩ ৮১৫ ১৫৯৬ ৮৪ ৬৯৪৮ 

 

ধফবাজন পেণীয ভঞ্জুযীকৃত পভাট কদয ংখ্যা এফং জুন/২০১২ এ শূন্য কদয ধফফযণ ধনম্নরূ: 

 

কদয ধফফযণ নুকভাধদত দ  ভ ণযত শূন্য দ ও ংখ্যা 

১ভ পেণী ৪৯৭ ১৪৮ ৩৪৯ 

২য় পেণী ৭০০ ৪৩৬ ২৬৪ 

৩য় পেণী ১১১০ ৭৭৯ ৩৩১ 

৪থ ণ পেণী ৪৬৪১ ৩৬৭৮ ৯৬৩ 

পভাট ৬৯৪৮ ৫০৪১ ১৯০৭ 

 

২.৫ দ সৃধষ্ট, ও ধনকয়াে: 

দ সৃধষ্ট:  ভাঠ ম ণাকয় উন্নয়নভর   াকজয ধয ল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন ও ভধনটধযংকয়য রকক্ষয জনস্বাস্থ্য 

প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ধফযভান াংেঠধন   াঠাকভাক  অযও ধক্তারী- যকণয রকক্ষয ২০১১-১২ 

থ ণফছকয ধফধবন্ন পেণীয ১২ টি নতুন দ সৃজকনয য াধয অকদ জাধয  যা কয়কছ।   

 

ধনকয়াে:  ধধদপ্তযীয় ধফধবন্ন ম ণাকয়য  ভ ণ তণা,  ভ ণিাযীয ১৯০৭টি শূন্য দ অকছ। শূন্যদ ভকয ভকধ্য 

৩য় ও ৪থ ণ পেণীয ৭৩১টি দ ২০১১-১২ থ ণফছকয পূযণ  যা কয়কছ এফং ৩৮৬টি শূন্য দ পূযকণয  াম ণক্রভ 

প্রধক্রয়াধীন। এছাড়াও ১ভ পেণীয ৯৫টি  াযী প্রক ৌরীয দ ও ২য় পেণীয ১১৩টি উ- াযী 

প্রক ৌরী/ ভম ণাকয়য কদ ধনকয়াকেয ধফলয়টি ফতণভাকন ফাংরাকদ য াযী  ভ ণ  ধভকন  প্রধক্রয়াধীন 

অকছ।  
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৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ াণ্ড  

ঢা া, িট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা ও নাযায়ণেঞ্জ য ব্যতীত ভগ্র পদকয ল্লী ও যাঞ্চকর (ধটি 

 ক ণাকযন, পৌযবা, উকজরা দয এফং পগ্রাথ পন্টায) ধনযাদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন 

(য়ঃধনষ্কান, নদ ণভা ও  ঠিন ফজণয ধনষ্কান) ব্যফস্থ্া ম্প্রাযণ ও উন্নয়কন  Lead Agency ধাকফ  

দাধয়ত্ব ারকনয পক্ষকত্র জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ধফধবন্ন প্র ল্প ফাস্তফায়ন  যকছ।  

৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয  র্তণ  গৃীত ২০১১-২০১২ থ ণফছকয িরভান প্র কল্পয তাধর া:  

 

১। স্যাধনকটন, স্বাস্থ্য ধক্ষা ও াধন যফযা (ধজওধফ-আউধনকপ) প্র ল্প। 

২। পক ন্ডাধয টাউন ওয়াটায াপ্লাআ এন্ড স্যাধনকটন পক্টয (ধজওধফ-এধডধফ) প্রকজক্ট। 
৩। ধকরট ও ফধযার ভানেযীকত াধন যফযা ও স্যাধনকটন প্র ল্প। 
৪। াধন যফযা ও স্যাধনকটকনয জন্য জাতীয় ভানফম্পদ উন্নয়ন প ন্দ্র স্থ্ান প্র ল্প। 

৫। পদকয দধক্ষণ ধিভাঞ্চকর গ্রাভীণ াধন যফযা প্র ল্প। 
৬। জাতীয় স্যাধনকটন প্র ল্প (২য় ফ ণ)। 

৭। ধফকল গ্রাভীণ াধন যফযা প্র ল্প।  

৮। প াটাধরাড়া ও টুঙ্গীাড়া পৌযবায় াধন যফযা ও এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন  প্র ল্প।  

৯। াফনা পজরায সুজানেয,বাঙ্গুযা ও িাটকভায পৌযবায াআড ওয়াটায াপ্লাআ এন্ড স্যাধনকটন  

প্র ল্প।    

১০। ৩৭ পজরা টাউন ওয়াটায াপ্লাআ প্রকজক্ট। 
১১। ফাংরাকদকয ঘূধণ ণঝড় উদ্রুত ও ধডয অক্রান্ত উকূরীয় এরা ায় াধন যফযা ও স্যাধনকটন 

প্র ল্প। 
১২।  পেংকদধনং  যাাধটি পয ওয়াটায প ায়াধরটি এনারাআধ এন্ড ভধনটধযং ধকস্টভ আন ফাংরাকদ  

১৩।  গ্রাউন্ড ওয়াটায ম্যাকনজকভন্ট এন্ড টিএধধ পয াকব ণ, আনকবধস্টকেন এন্ড ধপধজধফধরটি স্টাধড আন 

উকজরা এন্ড পগ্রাথ পন্টায পরকবর পৌযবা পধবং পনা াআ ওয়াটায াপ্লাআ ধকস্টভ   

 

এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ধনম্নধরধখত প্র ল্প ভ ফাস্তফায়কন ায়তা প্রদান  যকছঃ 

১. PWASH প্র ল্প (এনধজও পপাযাভ  র্তণ  ফাস্তফায়নাধীন) 

২. Ecosan Toilet প্র ল্প (JADE  র্তণ  ফাস্তফায়নাধীন)   
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৩.২ নুকভাদন ধ ংফা বফকদধ  াায্য প্রাধপ্তয কক্ষায় থা া জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয নতুন 

প্র কল্পয তাধর া (জুন-২০১২):  

 

১। ফাংরাকদ রুযার ওয়াটায াপ্লাআ এন্ড স্যাধনকটন উন্নয়ন প্র ল্প (ধফঅযডধিউএএধ) 

২। টঙ্গী পৌযবায় াধন যফযা, স্যাধনকটন ও পেকনজ প্র ল্প  

৩।   ক্সফাজায কয াধন যফযা প্র ল্প। 

৪। Environmental Sanitation and Water Supply with Piped 

Network in Thana Sadar & Growth Center Pourasavas 

(2nd Phase) 

৫। ৩৮ টি পৌযবা এফং পগ্রাথ পন্টাকয ফধস্থ্ত াধন যফযা এফং এনবায়যনকভন্টার প্র ল্প। 

৬। ভংরা পৌযবায় াধন যফযা ও এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন প্র ল্প। (২য় ংকাধধত) 

৭। অআরা দুে ণত এরা ায় াধন যফযা ও  স্যাধনকটন পুনফ ণান প্র ল্প। 
৮। েবীয নরকূ পর এরা ায় াধন যফযা।  

৯। Programme for the Improvement of Capabilities to Cope 

With Natural Disasters Caused by Climate Changes 

১০। পজরা ম ণাকয় ানীয় জর যীক্ষায সুধফধাধদ স্থ্ান ও গুণাগুণ ধযফীক্ষণ প্র ল্প (জুরাআ,২০০৮-জুন-

২০১৩) 

১১। পজরা য পৌযবায় ভধিত স্যাধনকটন উন্নয়ন প্র ল্প (১ভ ফ ণ) (জুরাআ,২০০৮-জুন,২০১৩) 

১২। জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকয জাতীয় াধন যফযা ও স্যাধনকটন তথ্য প ন্দ্র স্থ্ান প্র ল্প 

(জুরাআ,২০০৮-জুন-২০১৩)। 

১৩। ধভীয় উানারকয় াধন যফযা ও স্যাধনকটন প্র ল্প (ভধজদ, ভধেয আতযাধদ) (জুরাআ, ২০০৮-

জুরাআ,২০১৩) 

১৪। যাজাী, ফধযার এফং ধকরট ভানেযীয পেকনজ ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন প্র ল্প (জুরাআ,২০০৮-

জুন,২০১৩) 
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৪.০    জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ তণা,  ভ ণিাযীকদয দায় দাধয়ত্ব  

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ তণা,  ভ ণিাযীকদয দায় দাধয়ত্ব (Charter of Duties) ধনম্নরূ: 

 

৪.১ প্রধান প্রক ৌরী: 

 

প্রধান প্রক ৌরীয পনর্তকত্ব জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  র  ভ ণ াণ্ড ধযিাধরত য়। প্রধান প্রক ৌরীয 

দাধয়ত্ব এফং  াম ণাফরী ধনম্নরূ: 

 ধধদপ্তকযয প্রাধন  প্রধান ধককফ দাধয়ত্ব ারকনয াাাধ ধতধন প্রাধন  াধফ ণ  

 ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন। 

 প্রভেধক্তেত (Technical) ধফলকয়  ধনয়ন্ত্রণ াযী ভন্ত্রণারকয়য এ জন যাভ ণ  ফা এযাডবাআজায 

ধককফ  দাধয়ত্বারন এফং ধধদপ্তকযয াকথ ম্পধ ণত ধফধবন্ন নীধত ( Policy) প্রণয়কণ যাভ ণ 

প্রদান  যা। 

 ফাকজট ধফলকয় ধধদপ্তকযয প্রধান এ াউধন্টং ধপায ( Principal Account 

Officer) ধককফ দাধয়ত্ব ারন  যা।  

 ভকয় ভকয় য ায  র্তণ  জাযীকৃত ধফধবন্ন ধফধধ-ধফধান, ধড ণন্যান্প এফং ধনয়কভয ভকধ্য পথক  

প্রাধন  এফং ধধদপ্তকযয ধফধবন্ন  াম ণাফরী ম্পন্ন  যা।  

 ধধদপ্তয সুিারু ধযিারনা এফং শৃঙ্খরায জন্য ধতধন দায়ী থা কফন।  

 ভাঠ ম ণাকয়য  ভ ণ তণাকদয জন্য ধনফ ণাী এফং াকযনার ( Operational) ধনকদ ণনা প্রদান 

এফং তাকদযক  ধনয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাফধান  যা। 

 য াযী ধফধধ ধফধান পভাতাকফ  ধিতীয়, র্ততীয় ও িতুথ ণ পেণীয  ভ ণিাযীকদয ধনকয়াে  যা। 

 তায ধীনস্থ্  ভ ণ তণাকদয Delegation of Power নুমায়ী ধফধবন্ন অকদ জাযী  যা। 

 পূতণ  াকজয ধনফ ণাী এফং পােত ধনয়ন্ত্রণ প্রধতষ্ঠা  যা। 

 ধধদপ্তযক  প্রধতধনধধত্ব  যা এফং পমখাকন ব্যধক্তেতবাকফ প্রধতধনধধত্ব  যা ম্ভফ নয়, পখাকন তায 

ক্ষ পথক  প্রধতধনধধ ধনফ ণািন  যা। 

 ধীনস্থ্  র প্রথভ পেণীয  ভ ণ তণাকদয ধজণত ছুটি ভঞ্জুয  যা। 

 এ  ভাকয ধধ  ার ধনষ্পন্ন ধফলয় ধনষ্পধত্তয রকক্ষয তায ধীনস্থ্ এ আ পস্টকন ( Station) 

অফ ানকায   র  ভ ণ তণাকদয াকথ ভাক এ ফায অকরািনা  যা।   

  ফাৎধয  ধযদ ণকনয ধতধযক্ত ধককফ তায ধপ ভাক  ভকক্ষ এ ফায এফং ভাঠ ম ণাকয়য 

ধপক িায ভাক ন্তত এ ফায ধযদ ণন (Inspection)  যা। 

 মখন পমবাকফ প্রকয়াজন পবাকফ  ভ ণ তণাকদয দাধয়ত্ব  ণণ  যা।  

 প্রকমাজয পক্ষকত্র যাজস্ব অদায় ধনধিত  যা এফং তায ধীন থা া য াযী ম্পধত্তয পপাজত 

 যা।  

 ধধদপ্তকয ম ণাপ্ত ধনযাত্তা (Security) ব্যফস্থ্া ধনধিত কল্প প্রকয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ  যা। 

 ঢা া ওয়াা, িট্টগ্রাভ ওয়াা এফং যাজউ  এ দস্য ধককফ দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 য ায  র্তণ  ধ ণত ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন  যা।  
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৪.২ ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) 

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং প্রধান প্রক ৌরীয ধন ট  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী 

থা কফন: 

 জাতীয় উন্নয়ন নীধতভারা নুাকয াধফ ণ  ধয ল্পনা প্রণয়ন এফং উন্নয়নভর   ভ ণ াকণ্ড প্রধান 

প্রক ৌরীক  ায়তা প্রদান  যা। 

 ভন্ত্রণারকয়য ধয ল্পনা পর, ধয ল্পনা  ধভন, থ ণননধত  ম্প ণ ধফবাে, আউধনকপ 

(UNICEF), ধফব স্বাস্থ্য ংস্থ্া (WHO) এফং ন্যান্য দাতা ফা ঋণ প্রদান াযী ংস্থ্ায াকথ 

পমাোকমাে যক্ষায পক্ষকত্র ভৄখ্য ভূধভ া ারন  যা। 

 এধডধ ফাস্তফায়ন, উন্নয়ন প্র কল্পয গ্রেধত ধনয়ন্ত্রণ এফং ম ণকফক্ষণপূফ ণ  প্রধতকফদন প্রণয়কন 

ায়তা  যা।  

 প্র ল্প ধয ল্পনা, আধঞ্জধনয়াধযং ধডজাআন (Engin eering Design), েকফলণা, তদাযধ  

এফং াআরট প্র ল্প ( Pilot Project) আতযাধদকত ভৄখ্য ভিয় াযী ধককফ দাধয়ত্ব ারন 

 যা। 

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 প্রধান প্রক ৌরী  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.২.১ তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) 

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট  র 

 ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 ধয ল্পনা প্রণয়ন এফং উন্নয়নভর   ভ ণ াকণ্ড ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা)-প  ায়তা 

প্রদান  যা। 

 ভন্ত্রণারকয়য ধয ল্পনা পর, ধয ল্পনা  ধভন, থ ণননধত  ম্প ণ ধফবাে, আউধনকপ 

(UNICEF), ধফব স্বাস্থ্য ংস্থ্া (WHO) এফং ন্যান্য দাতা ফা ঋণ প্রদান াযী ংস্থ্ায াকথ 

পমাোকমাে যক্ষা  যা। 

 এধডধ ফাস্তফায়ন, উন্নয়ন প্র কল্পয গ্রেধত ধনয়ন্ত্রণ এফং ম ণকফক্ষণপূফ ণ  তায প্রধতকফদন ভন্ত্রণারকয় 

পপ্রযণ  যা। 

 প্র ল্প ধয ল্পনা, আধঞ্জধনয়াধযং ধডজাআন (Engin eering Design), েকফলণা, তদাযধ  

এফং াআরট প্র ল্প (Pilot Project) আতযাধদকত ভিয় াযী ধককফ দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.২.১.১ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (ধয ল্পনা ধফবাে): 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট তায  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন এফং তায 

ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন :  

 ধয ল্পনা  ধভন  র্তণ  ধনধ ণাধযত ছক  ফধযকনয উন্নয়ন ভর   াকজয প্রকজক্ট ডকুকভন্ট 

প্রস্তুত  যা। 
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 প্র ল্প ধয ল্পনা/ প্র ল্প ংকাধন/ প্র ল্প প্রস্তুত প্রভৃধত  াকজ ভন্ত্রণারকয়য প াল, অআএভআধড, 

ধয ল্পনা  ধভন ও ন্যান্য দাতা ংস্থ্ায ধত পমাোকমাে যক্ষা  যা।  

 প্র কল্পয ধভন ধযকাট ণ / প্রকজক্ট ডকুকভন্ট এফং ন্যান্য ভীক্ষা প্রধতকফদকন ভন্তব্য  যা।  

 প্র ল্প প্রস্তুকতয জন্য প্রকয়াজনীয় তথ্য ংগ্র এফং ধফকিলণ  যা।  

 ঞ্চফাধল ণ ী ধয ল্পনা/ ধত্র-ফাধল ণ ী অফ ণতন  ভ ণসূিী প্রণয়ন  যা।  

 ধনফ ণাী প্রক ৌরী, পপ্রাগ্রাধভং/ ভধনটধযং ধফবােক  ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী প্রস্তুত  াকজ ধফধবন্ন 

তথ্য যফযাকয ভাধ্যকভ ায়তা  যা। 

 ধ ণত ক্ষভতা ও ধ-ডাধিউ-ধড প াড নুমায়ী প্রাক্করন নুকভাদন  যা ।  

 ধফবাকেয অওতাধীন  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযীকদয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ। 

 ঊর্ধ্ণতন   র্তণক্ষ  র্তণ  ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 

৪.২.১.২ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (পপ্রাগ্রাভ এন্ড প া-ধড ণকনন ধফবাে) 

 

ধতধন  তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন এফং তায 

ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন :  

 ধধদপ্তকযয খড়া ফাধল ণ / ধত্র-ফাধল ণ   উন্নয়ন  ভ ণসূিী প্রণয়ন ও  ঊর্ধ্ণতন   র্তণকক্ষয ধন ট 

উস্থ্ান 

 নুকভাধদত ফাধল ণ  / ধত্র-ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিীয অকরাক  ফাস্তফায়ন প ৌর প্রণয়ন ও 

নুকভাদকনয জন্য ঊর্ধ্ণতন  র্তণকক্ষয ধন ট উস্থ্ান। 

 ফাস্তফায়নাধীন প্র ল্প ংক্রান্ত ধফলকয় ভন্ত্রণারয়, ধয ল্পনা  ধভন, উন্নয়ন কমােী ংস্থ্া 

আতযাধদয ধত পমাোকমাে যক্ষা। 

 ধধদপ্তকযয  ধফধবন্ন  াম ণারকয়য ভকধ্য ঘধনষ্ঠ পমাোকমাে যক্ষায ভাধ্যকভ উন্নয়ন  ভ ণ াকণ্ড 

েধতীরতা অনয়ন। 

 ধফবাকেয অওতাধীন  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযীকদয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ। 

 অয়ন ও ব্যয়ন  ভ ণ তণা ধাকফ  াজ  যা।  

 ধ ণত ক্ষভতা ও ধ ডাধিউ ধড প াড নুযণ  ধযয়া প্রাক্করন নুকভাদন  যা  

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ন্যান্য দাধয়ত্ব ম্পন্ন  যা। 

 

৪.২.১.৩ পপ্রাগ্রাভায- এভঅআএ আউধনট (MIS Unit) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন এফং তঁয 

ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন :  

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট মাফতীয় উাত্ত ও তথ্য ংগ্র এফং ংযক্ষকণয পক্ষকত্র 

ডাটাকফআজ পটওয়যায (Database Software) ব্যফায  যা।  

 ভগ্র পদকয াধন যফযা, স্যাধনকটন ও পেকনজ ব্যফায তথ্য ভি ডাটা ব্যাং  প্রস্ত্ত্তত এফং 

ংযক্ষণ  াকজ ধনফ ণাী প্রক ৌরীক  কমােীতা প্রদান। 

 প ন্দ্র কত ভাঠ ম ণায় ম ণন্ত তথ্য ব্যফস্থ্ানা পনটওয়া ণ েকড় পতারা ও তায সুষ্ঠু ব্যফস্থ্ানা ।  

 ধধদপ্তকযয জন্য  Web site  ধযিারনা  ারনাোকদয  াজ ম্পাদন  যা।  
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 ভাঠ ম ণায় কত ংগৃীত তথ্যাধদ িধতেতবাকফ ধন্নকফধত এফং ধফকিলণ  যায  াকজ ধনফ ণাী 

প্রক ৌরীক  কমােীতা প্রদান। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন  ভ ণসূিী ধয ল্পনা ও প্র ল্প প্রণয়কনয জন্য প্রকয়াজনীয় তথ্যাধদয সুষ্ঠু 

ব্যফস্থ্ানা  যায  াকজ ধনফ ণাী প্রক ৌরীক  কমােীতা  যা। 

 আউধনকটয অওতাধীন  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযীকদয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য দাধয়ত্ব ম্পন্ন  যা । 

 

৪.২.২ তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (বাণ্ডায) 

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট  র 

 ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 দ্রব্যাধদ অযণ ( Materials Procurement), ক্রয় (Purchase) এফং দ্রকব্যয 

গুনেত ভান যীক্ষায পক্ষকত্র প্রধান ধনয়ন্ত্রক য ভূধভ া ারন  যা।  

  অন্তজণাধত  দ্রব্যাধদ অযকণয  পক্ষকত্র দাতা ংস্থ্ায াকথ পমাোকমাে যক্ষা  যা। 

 ন্যান্য বাণ্ডায ধডধবন উয ধনয়ন্ত্রণ এফং ম ণকফক্ষণ  যা। 

 তায অয়ত্তাধীকন থা া ধফধবন্ন ক্রয় এফং  াকজয প্রাক্করন ( Estimate) নুকভাদন 

(Sanction)   যা। 

 তায অয়ত্তাধীকন থা া ব্যয় ধাফ ( Expenditure Account) ধযদ ণন ও ধনযীক্ষা 

 যা। 

  ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.২.২.১ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (বাণ্ডায ধফবাে) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (বাণ্ডায) ধফবাকেয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন এফং তঁয 

ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন: 

 ভৄদ্র থফা ধফভান ফেকয অেত ধধদপ্তকযয  াজ ংধিষ্ট ভারাভার খারাকয ভৄদয় ব্যফস্থ্া গ্রণ 

এফং অধযত ভারাভার মথামথবাকফ ংযক্ষণ ও ংধিষ্ট এরা ায় ধফতযণ / পপ্রযণ।  

 উন্নয়ন ও যাজস্ব  ভ ণ াকণ্ডয  অয়ন ও ব্যয়ন  ভ ণ তণা ধাকফ দাধয়ত্ব ারন  যা এফং অয়ন ও 

ব্যয়কনয ভাধ  ধাফ ধফফযণী ংযক্ষণ  যা। 

 ধনফ ণাী  ভ ণ তণা ধাকফ ঊর্ধ্ণতন  র্তণকক্ষয ধন ট কত পূতণ  াকজয প্রাক্করকন নুকভাদন ংগ্র 

 যা, দযত্র বতধয ও ধফজ্ঞধপ্তয প্রদান, দযত্র ভল্যায়ন ও ঠি াদায ধনভেধক্ত এফং দযত্র ও তপধর 

পভাতাকফ  পূতণ  াজ ম্পন্ন ওয়া াককক্ষ ধযকাধ আতযাধদ  যা। পডধরকেন ফ াওয়ায ও 

ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী নুমায়ী পূতণ  াকজয প্রাক্করন নুকভাদন  যা।  

 ধীনস্থ্ বাণ্ডাকযয ধযিারনা ও তদাযধ   যা।   

 বাণ্ডাকযয ভাধ  স্ট  ধযদ ণন ও প্রকয়াজকন ভারাভার ংগ্রকয জন্য উভে ণক্ত দকক্ষ গ্রণ।  
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৪.২.৩ তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ধপধজধফধরটি স্টাধড এন্ড ধডজাআন াক ণর) 

 

ধতধন ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (ধয ল্পনা) এয ধন ট তঁয 

 র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 ব্যফাধয  এফং প্রথােত জযী, নুন্ধান ও েকফলণা ধযিারনায ভাধ্যকভ পদকয ধফধবন্ন 

পবৌেধর  ঞ্চকরয জনকোষ্ঠীয থ ণননধত , াভাধজ  ও াংস্কৃধত  অিায; াধন যফযা ও 

স্যাধনকটন ম্পক ণ কিতনতা, াধন যফযা ও স্যাধনকটন উন্নয়কন ংগ্রকণয অগ্র; াধন 

যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ানায় (ফাস্তফায়ন, ধযিারনা, যক্ষণাকফক্ষণ আতযাধদ) ধফধবন্ন 

ংেঠকনয ( stakeholder) দক্ষতা/উকমাধেতা ম ণাকরািনা; প্রিধরত ধফধবন্ন  ভ ণক ৌকরয 

প্রকয়াে ধফকিলণ আতযাধদ। 

 জযী ও নুন্ধাকনয ভাধ্যকভ ঞ্চরকবকদ াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায উন্নয়কন ংধিষ্ট 

উন্নয়কন ম্ভাব্যতা ধনরূণ, ন্য ংস্থ্া/যাভ ণ   র্তণ  প্রণীত জযী ও নুন্ধান ম্পধ ণত 

প্রধতকফদন ম ণাকরািনা। 

 অথ ণ াভাধজ  েকফলণা ধযিারনায ধদ  ধনকদ ণনা প্রদান এফং াধন যফযা ও স্যাধনকটন 

 ভ ণ াকণ্ড stakeholder/জনেকণয ংগ্রণ ধফলকয় ব্যফস্থ্াগ্রণ ম্পধ ণত ভীক্ষা 

ধযিারনা। 

 ধীনস্থ্  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযী এফং  াম ণারয় ভকয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ।  

 পডধরকেন ফ াওয়ায নুমায়ী ধফধবন্ন প্র ায  াজ/প্রাক্করকনয  াধযেধয/প্রাধন  ও অধথ ণ  

নুকভাদন প্রদান এফং Arbitrator ধাকফ দাধয়ত্ব ারন। 

 ধটি  ক ণাকযন এফং ন্যান্য পৌযবা/য এরা ায াধন যফযা ও স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায 

িাধদা ধনরূণ। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটকনয ধফধবন্ন রােআ প্রভেধক্ত উদ্ভাফন/নাক্ত  যণ এফং ধকস্টভ 

ধডজাআন। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ফ াঠাকভায Design Criteria প্রণয়ন। 

 ধধদপ্তযীয় ধফধবন্ন ধপধজধফধরটি স্টাধডয ভিয়ক য দাধয়ত্ব ারন।  

 ধফধবন্ন ধপধজধফধরটি স্টাধডয তথ্য ংযক্ষণ। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংক্রান্ত ধয ল্পনা প্রণয়কন ায়তা প্রদান।  

 াক ণরাধীন ধপভকয বযন্তযীণ ধডট ধযিারনা।  

 ধধদপ্তযীয়  ভ ণ াকণ্ড Rate Schedule প্রণয়ন ও প্রকয়াজননুমায়ী ারনাোদ  যণ। 

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.২.৩.১ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (ধডজাআন ধফবাে)  

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী ( ধপধজধফধরটি স্টাধড এন্ড ধডজাআন াক ণর ) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয 

জন্য দায়ী থা কফন এফং তঁয ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন।  

 ধধদপ্তযীয়  াম ণারয় বফন, গুদাভ, াম্প াউজ এফং াধন যফযা ব্যফস্থ্ায মাফতীয় 

ফ াঠাকভায ধফস্তাধযত ন া ও ধডজাআন প্রস্ত্ত্তত  যা।  
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 প্রস্তুতকৃত ন া নুমায়ী  াকজয ধধডউর ও পেধধপক ন প্রস্ত্ত্তত  যা।  

 পদী ও ধফকদী উকদষ্টা  র্তণ  প্রস্ত্ত্ততকৃত ফ ধযকনয নক্সা ও ধডজাআন যীক্ষা  যা এফং 

প্রকয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রকণয জন্য যাভ ণ পদওয়া। 

 ধ ণত অধথ ণ  ক্ষভতা ও ধডধিউধড প াড নুযণ প্রাক্করন নুকভাদন।  

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য  াজ ম্পাদন  যা। 

 

৪.২.৩.২ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (ম্ভাব্যতা জযী ধফবাে) (S.I. R. Divsion) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (( ধপধজধফধরটি স্টাধড এন্ড ধডজাআন াক ণর ) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয 

জন্য দায়ী থা কফন এফং তঁয ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন। 

 পট ধন যার  ধভটিয দস্য ধিফ ধাকফ ধফধবন্ন  াধযেধয ভস্যা ধনযকন ধতধযক্ত প্রধান 

প্রক ৌরী (ধয ল্পনা)/ ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষক  ায়তা  যা।  

 াধন যফযা  ও স্যাধনকটন  ভ ণসূিী ধয ল্পনা এফং প্র ল্প তথ্যাধদপ্রণয়কনয জন্য প্রকয়াজনীয় 

তথ্যাধদ সুষ্ঠু ব্যফস্থ্ানা  যা। 

 প্রধত ফৎয আয়ায বু   প্র া  যা  মাাকত াধন যফযা ও স্যাধনকটন  ব্যফস্থ্ায ারনাোদ 

ফাস্তফাধয়ত  াম ণক্রভ , ফতণভান ফস্থ্া এফং বধফষ্যৎ  াম ণক্রভ প্রধতপধরত থাক ।  

 ধ ণত অধথ ণ  ক্ষভতা নুমায়ী ধডধিউধড প াড নুযকণ প্রাক্করন নুকভাদন  যা।  

 এআ ধফবাকেয ধত জধড়ত ধনয়ধভত  াম ণক্রভ ম্পাদন  যা।  

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য  াজ ম্পাদন  যা। 

 

৪.৩ ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (াধন ম্পদ) 

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং প্রধান প্রক ৌরীয ধন ট  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী 

থা কফন: 

 ধধদপ্তকযয াধন ম্পদ উন্নয়ন/ব্যফস্থ্ানা ম্পধ ণত  াকজ ভৄখ্য দাধয়ত্ব ারন। 

 াধন ম্পদ উন্নয়ন ম্পধ ণত েকফলণাভর  প্র কল্পয ধয ল্পনা গ্রকণ ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী  

(ধয ল্পনা) প  াধফ ণ  ায়তা প্রদান এফং তা ফাস্তফায়ন ও ধজণত পরাপকরয ধবধত্তকত দীঘ ণ 

পভয়াদী ধয ল্পনা গ্রকণ সুধনধদ ণষ্ট  প্রস্তাফ প্রণয়ন। 

 াধনয গুনেত ভান ধযফীক্ষণ ও ম ণকফক্ষণ ংধিষ্ট  াম ণাফরী সুষ্ঠুবাকফ ধযিারনায জন্য ধদ  

ধনকদ ণনা প্রদান ও এধফলকয় প্রকয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ।  

 ধধদপ্তযীয় াধন যীক্ষাোযগুধরয সুষ্ঠু ব্যফস্থ্ানা ধনধিত  যণ। 

 াধন ম্পদ উন্নয়ন/ব্যফস্থ্ানা ম্পধ ণত  াকজয ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী প্রণয়ন এফং  াম ণক্রভ 

ধযিারনায ধনধভকত্ত প্রকয়াজনীয় অধথ ণ  ও  াধযেধয কমাধেতায জন্য উন্নয়ন কমােী ংস্থ্ায 

াকথ Liaison যক্ষা  যা। 

 ধফধবন্ন ভয় জাযীকৃত য াযী প্রজ্ঞান, ধড ণন্যান্প ও এযাক্ট নুমায়ী প্রধান প্রক ৌরীয 

নুকভাদনক্রকভ ধধদপ্তকযয  াম ণক্রভ ধযিারনা  যা । 

 পডধরকেন ফ াওয়ায নুমায়ী ধফধবন্ন প্র ায  াজ/প্রাক্করন এয  াধযেধয/প্রাধন  ও অধথ ণ  

নুকভাদন প্রদান। 
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 ধীনস্থ্  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযী এফং  াম ণারয় ভকয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ। 

 এআ ধফবাকেয াকথ জধড়ত ধনয়ধভত  াম ণক্রভ ম্পাদন  যা। 

 উকযাক্ত  াম ণাফরী ছাড়াও প্রধান প্রক ৌরী  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৩.১ তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায াক ণর) 

 

ধতধন ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (াধন ম্পদ) এয ধন ট তঁয 

 র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 ভূ-েবণস্থ্ াধনয  ধস্থ্ধত-তর ম ণকফক্ষণ ও ধযফীক্ষণ ( Ground Water Level 

Observation & Monitoring). 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ম্পধ ণত েকফলণা ও উন্নয়ন Protocol প্রণয়ন। 

 ভূ-েবণস্থ্ াধনকত অক ণধন  ন্যান্য ক্ষধত ায  দাকথ ণয উধস্থ্ধত ধনরূন কল্প তথ্য উাত্ত 

ংগ্র এফং ংযক্ষণ ও ধফকিলকণয রকক্ষয ডাটাকফআজ প্রণয়ন।  

 ভূ-েবণস্থ্ াধনয Acquifer Mapping. 

 ভূ-েবণস্থ্ াধন অযকণ Technological Mapping. 

 াধনয উৎ ধিধিত  যণ। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট উন্নয়কন ধফধবন্ন িধতয ( Option) তুরনাভর  

উকমাধেতা প্রণয়ন। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন উন্নয়ন ংধিষ্ট ফ াঠাকভা ভকয ধডজাআন, পেধধপক ন, 

 াকজয ধযভাণ, তুরনাভর  উকমাধেতা আতযাধদ প্রণয়ন ।  

 অক ণধন  ভৄক্ত ধনযাদ াধন প্রাধপ্তয রকক্ষয  ভ ণ ধয ল্পনা ও ফাস্তফায়ন প ৌর প্রণয়ন।  

 অক ণধন  ভস্যায পভা াকফরায় গৃীত/গৃীতব্য  র  াম ণক্রকভয ধধদপ্তকযয প ন্দ্রীয় ভিয়ক য 

দাধয়ত্ব ারন এফং এ ধফলকয় ংধিষ্ট ন্যান্য দপ্তয/ংস্থ্ায াকথ পমাোকমাে যক্ষা।  

 ভূ-েবণস্থ্ ও ভূ-উধযস্থ্ াধনয ভধিত ব্যফাকযয ( Conjunctive Use of Ground 

and Surface Water) উকমাধেতা ধনণ ণকয়য জন্য প্রকয়াজনীয় োধণধত  ভকডর 

(Mathematical Model) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়কন দকক্ষ গ্রণ। 

 াধন যফযা ব্যফস্থ্ায ধফধবন্ন Accessories (াআ ও ধপটিং, নরকূকয াম্প ও 

ধপটিং, ভটয াম্প, আকর ধি যার যঞ্জাভাধদ) আতযাধদ ধফলকয় ধধদপ্তকযয জন্য এ টি ভান-

ভাত্রা (Standards) ধনরূণ এফং ভকয় ভকয় তা নফায়ন/ধযভাজণন ফা ংকাধন  যণ।  

 ভূ-েবণস্থ্ াধনয স্তয ধনণ ণকয় ভগ্র পদক ধেধরং  াম ণক্রভ ধযিারন এফং ম্ভাব্যতা ও জযী 

াক ণরক  প্রকয়াজনীয় ায়তা প্রদান। 

 উৎাদ  নরকূকয ধডজাআন নুকভাদন । 

 খাফায াধনয জন্য জাতীয় ভানভাত্রা ধনরূণ/উন্নয়ন। 

 পডধরকেন ফ াওয়ায নুমায়ী ধফধবন্ন প্র ায  াজ/প্রাক্করকনয  াধযেধয/প্রাধন  ও অধথ ণ  

নুকভাদন প্রদান। 
 াক ণরাধীন ধপ ভকয বযন্তযীণ ধডট ধযিারনা।  

 ধীনস্থ্  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযী এফং  াম ণারয় ভকয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ।  
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 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৩.১.১ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (বফদুযধত  ও মাধন্ত্র  ধফবাে) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায াক ণর) এয ধন ট তায  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন 

এফং তঁয ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন:  

 ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিীয অওতায় িাধদা নুমায়ী াধম্পং মন্ত্রাধত/ বফদুযধত  যঞ্জাভাধদ ক্রয় 

ংক্রান্ত ধফলকয় তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরীক  ায়তা  যা। 

 াধম্পং মন্ত্রাধত স্থ্ান  যা এফং াধম্পং মন্ত্রাধত/ বফদুযধত  যঞ্জাভাধদ ক্রয় এফং স্থ্ান 

ংক্রান্ত প্রাক্করন প্রস্তুত পটন্ডায ডকুকভন্ট এফং  াম ণাকদ প্রদান  যা।  

 প্রিধরত িধত নুযকণ াধম্পং  পভধনাধয পভযাভত এফং যক্ষণাকফক্ষণ  যা। উৎাদ  

নরকূকয াম্প পটস্ট  যা এফং ভাধ  ধাফ ংযক্ষণ  যা।  

 তায অওতাধীন বাণ্ডাকযয পবধযধপক ন  যা। 

 ধ ণত অধথ ণ  ক্ষভতা ও ধডধিউধড প াড নুযকণ প্রাক্করন নুকভাদন  যা।  

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য  াজ ম্পাদন  যা। 

 

৪.৩.১.২ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায ধফবাে) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায াক ণর) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন 

এফং তঁয  ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন:  

 য এরা ায় াধন যফযা ব্যফস্থ্াধীন পুযাতন উৎাদ  নরকূগুধর পুনরুজ্জীধফত  যকনয 

ব্যফস্থ্া গ্রণ  যা। 

 উৎাদ  নরকূকয াধম্পং পটস্ট ধযিারনা   যা।  

 য এরা ায় াধনয ঠি  াধনয স্তয ( Water Level) ধনধ ণাযকণয জন্য নরকূকয 

Exploratoty drilling এয ব্যফস্থ্া  যা। 

 উৎাদ  নরকূকয ধফস্তাধযত ধডজাআন প্রস্ত্ত্তত  যা। 

 উৎাদ  নরকূকয াম্প ধনফ ণািন  যা। 

 য এরা ায় াধন যফযা ব্যফস্থ্ায জন্য উৎ ধনফ ণািন  যা। 

 এআ ধফবাকেয উয ধ ণত উন্নয়ন প্র কল্পয ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী প্রস্ত্ত্তত  যা এফং ভাধ  

গ্রেধতয প্রধতকফদন দাধখর  যা।  

 অয়ন ও ব্যয়ন  ভ ণ তণা ধাকফ  াজ  যা। 

 ধনভ ণাণাধীন উৎাদ  নরকূকয তত্ত্বাফধান  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য  াজ ম্পাদন  যা। 
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৪.৩.১.৩ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (অক ণধন  ম্যাকনজকভন্ট ধফবাে) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (গ্রাউন্ড ওয়াটায াক ণর) এয ধন ট তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন 

এফং তঁয  ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন:  

 

 অক ণধন  দূলণ ংধিষ্ট েকফলণা ও উন্নয়ন  াম ণক্রকভয ব্যফস্থ্ানা।  

 ভূ-েবণস্থ্ ধফধবন্ন াধনফাী স্তকয অক ণধন  উধস্থ্ধতয ধফলকয় তথ্য ংগ্র, ংযক্ষণ ও তথ্য 

ব্যফস্থ্ানা। 

 অক ণধন ভৄক্ত াধন যফযাকয পক্ষকত্র ধফ ল্প াধনয উৎকয  াম ণ া ধযতা ম্পধ ণত তথ্য ংগ্র ও 

ব্যফস্থ্ানা। 

 অক ণধন  দূলণভেক্ত এরা ায় ধনযাদ াধন যফযাকয  ভ ণধয ল্পনা প্রণয়ন ও ভিয়।  

 অক ণধন  দূলণ পযাকধ উদ্ভাধফত নতুন নতুন প্রভেধক্তয উকমাধেতা যীক্ষাভর বাকফ  (Piloting) 

ভাঠ ম ণাকয় মািাআ। 

 অক ণধন  দূলণ ও তায ক্ষধত ায  ধদ  ম্পক ণ জনেকণয কিতনতা বৃধি কল্প  ভ ণসূিী প্রণয়ন। 

 অক ণধন  অক্রান্ত পযােীয তথ্য স্বাস্থ্য ধধদপ্তকযয াকথ অদান-প্রদান।  

 উিণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৩.২ তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ওয়াটায প ায়াধরটি ভধনটধযং এন্ড াধব ণল্যান্প াক ণর) 

 

ধতধন ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (াধন ম্পদ) এয ধন ট তঁয 

 র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 ধতধন ভগ্র পদকয াধনয গুনাগুণ যীক্ষণ ও ধযফীক্ষণ  াকজয তত্ত্বাফধায়কন াধফ ণ  কমাধেতা 

প্রদান  যকফন। 

 ভূ-েবণস্থ্ াধনকত অক ণধন  ন্যান্য ক্ষধত ায  দাকথ ণয উধস্থ্ধত ধনরূন কল্প তথ্য উাত্ত 

ংগ্র এফং ংযক্ষণ ও ধফকিলকণয রকক্ষয ডাটাকফআজ প্রণয়ন।  

 অঞ্চধর  াধন যীক্ষাোযগুধরয সুষ্ঠু ব্যফস্থ্ানা ধনধিত  যণ। 

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৪  ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (পূতণ): 

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং প্রধান প্রক ৌরীয ধন ট  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী 

থা কফন: 

 ধধদপ্তকযয পূতণ ম্পধ ণত  াকজ ভৄখ্য দাধয়ত্ব ারন যত প্রধান প্রক ৌরীক  পূতণ ংক্রান্ত  াকজ 

াধফ ণ বাকফ ায়তা  যা। 

 ধফবােীয় ম ণাকয়য পূতণ  াকজয তদাযধ   যা  ভৄখ্য ধনয়ন্ত্রক য ভূধভ া ারন  যা। 

 ধফধবন্ন ভয় জাযীকৃত য াযী প্রজ্ঞান, ধড ণন্যান্প ও এযাক্ট নুমায়ী প্রধান প্রক ৌরীয 

নুকভাদনক্রকভ ধধদপ্তকযয পূতণ  াম ণক্রভ ধযিারনা  যা । 
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 পডধরকেন ফ াওয়ায নুমায়ী ধফধবন্ন প্র ায  াজ/প্রাক্করন এয  াধযেধয/প্রাধন  ও অধথ ণ  

নুকভাদন প্রদান। 

 ধীনস্থ্  ভ ণ তণা/ ভ ণিাযী এফং  াম ণারয় ভকয উয প্রাধন  ধনয়ন্ত্রণ। 

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 উকযাক্ত  াম ণাফরী ছাড়াও প্রধান প্রক ৌরী  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৪.১  তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী  (ভাঠ ম ণাকয়য াক ণর )  

 

ধতধন ধনকম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধতধযক্ত প্রধান প্রক ৌরী (পূতণ) এয  ধন ট তায  র 

 ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন: 

 াক ণরভূক্ত ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী সুষ্ঠুবাকফ ফাস্তফায়ন তদায   যা। এ উকেকশ্য ধীনস্থ্ 

পরা ফর, ফযােকৃত তধফর ও ন্যান্য ম্পকদয সুষ্ঠ প্রাধন  ব্যফস্থ্ানা ও অধথ ণ  ধনয়ন্ত্রণ 

ধনধিত  যা। 

 ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী ন্যান্য  ভ ণসূিীয নুকূকর প্রাপ্ত তধফর ংধিষ্ট ধনফ ণাী প্রক ৌরীকদয 

ভকধ্য পুনঃ ফন্টন  যা। 

 পডধরকেন ফ াওয়ায ও ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিীয অকরাক  াক ণকরয ধফধবন্ন  াকজয প্রাক্করন 

ভৄকয  াধযেযী ও প্রাধন  নুকভাদন। 

 ধীনস্থ্ ঞ্চকর ধফধবন্ন উন্নয়ন  ভ ণ ান্ড ধযদ ণন  যা এফং ওয়া ণ প্লযান নুমায়ী  াজ     

ফাস্তফায়কন ধদ  ধনকদ ণনা প্রদান । 

 উিণতন  র্তণকক্ষয িাধদা পভাতাকফ   র  ভ ণ াকন্ডয ফাস্তফায়ন প্রধতকফদন/ গ্রেধত ধধদপ্তকযয 

ংধিষ্ট  াম ণারকয় পপ্রযণ। 

 অঞ্চধর  ধযধবউ  ধভটিয বাধত ধাকফ দাধয়ত্ব ারন  যা।  

 াধন যফযা, স্যাধনকটন,পেকনজ ও ফজণয ব্যফস্থ্ানা ধফলকয় অঞ্চধর  উকদষ্টা ধাকফ ধটি 

 ক ণাকযনক  প্রকয়াজনীয় যাভ ণ প্রদান। 

 অঞ্চধর  ঠি াদায ন্তভু ণধক্ত  ধভটিয পিয়াযম্যান ধাকফ দাধয়ত্ব ারন  যা। পূতণ াজ ধফলয়  

ঠি াদাযকদয ওজয অধত্ত, ধফকযাধ, ভতনদত্বতা আতযাধদ পয়ারা (Arbitration)  যা । 

 ফৎকয ন্যযনকক্ষ এ ফায ধীনস্থ্  াম ণারয় ভক ধডট ম্পাদন।  

 ধফবােীয় প্রধান ধককফও দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 উিণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।  

 

৪.৪.১.১ ধনফ ণাী প্রক ৌরী (পজরা ম ণায়) 

 

ধতধন তত্ত্বাফধায়  প্রক ৌরী (ভাঠ ম ণাকয় াক ণর) এয ধন ট  তঁয  র  ভ ণ াকণ্ডয জন্য দায়ী থা কফন 

এফং তঁয ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  ও ধনম্নফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন।  

 উন্নয়কনয িাধর াধক্ত ধাকফ ধধদপ্তযীয় পজরা প্রান (প্রক ৌর ধফবাে)প  ঠি  ধদ  

ধনকদ ণনা প্রদান। 
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 ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী ও ন্যান্য  ভ ণসূিী ফাস্তফায়কন স্ব-স্ব পজরায় ধনফ ণাী প্রধান ধাকফ দাধয়ত্ব 

ারন  যা।  

 পজরায ধধদপ্তযীয়  ধনফ ণাী প্রধান ধাকফ স্থ্ানীয় প্রান, স্থ্ানীয় য ায প্রধতষ্ঠান, জাধত 

েঠনভর  ন্যান্য ংস্থ্া আতযাধদয াকথ  াম ণ য পমাোকমাে ও ম্প ণ যক্ষা  যা।  

 ধনজ ধনজ এরা াধীন  র িরধত  ভ ণ াণ্ড ধযদ ণন  যা। 

 উন্নয়ন ও যাজস্ব  ভ ণ াকণ্ডয অয়ন ও ব্যয়ন  ভ ণ তণা ধাকফ দাধয়ত্ব ারন  যা এফং অয়ন ও 

ব্যয়কনয ভাধ  ধাফ ধফফযণী ফ ণক্ষণ  যা। 

 ধনফ ণাী  ভ ণ তণা ধাকফ ঊর্ধ্ণতন   র্তণকক্ষয ধন ট  কত পূতণ  াকজয প্রাক্করকন নুকভাদন ংগ্র 

 যা, দযত্র বতধয ও ধফজ্ঞধপ্ত প্রদান, দযত্র ভল্যায়ন ও ঠি াদায ধনভেধক্ত এফং দযত্র ও তপীর 

পভাতাকফ  পূতণ  াজ ম্পন্ন ওয়া াকক্ষ ধযকাধ আতযাধদ  যা। পডধরকেন ফ াওয়ায ও 

ফাধল ণ  উন্নয়ন   ভ ণসূিী নুমায়ী পূতণ  াকজয প্রাক্করন নুকভাদন  যা।  

 ধীনস্থ্ বাণ্ডায ভ ধযিারনা ও তদাযধ   যা। পজরা বাণ্ডাকযয ভাধ  স্ট  ধযদ ণন ও 

প্রকয়াজকন ভারাভার ংগ্রকয জন্য উভে ণক্ত দকক্ষ গ্রণ ।  

 ধনজ এরা াধীন াধন যফযা, স্যাধনকটন পেকনজ ও ক্ত অফজণনা  ব্যফস্থ্ানা ম্পধ ণত ঠি  

তথ্যাফরী ংগ্র, ংযক্ষণ ও িাধদা পভাতাকফ  যফযা  যা।  

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  পদয়া ধনধদষ্ট পযকভ/ছক  ধনজ এরা াধীন িরধত ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী 

 র  ভ ণসূিীয পবৌত ও অধথ ণ  গ্রেধত প্রধতকফদন বতধয  যা এফং তা ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ ও 

ংধিষ্ট  ভ ণ তণায ধন ট াঠাকনায ব্যফস্থ্া  যা। 

 জনেণক  ধনযাদ াধন ব্যফায ও স্যানকনটন ব্যফস্থ্া গ্রকণ  উিুি  যণ ম্পধ ণত গৃীত 

প্রধক্ষণ  ভ ণসূিীয  অকয়াজন  যা। 

 ধীনস্থ্ উ-ধফবােীয় প্রক ৌরী,  াযী প্রক ৌরী, উ- াযী প্রক ৌরী ও ন্যান্য ধঃস্তয 

 ভ ণিাযীকদয উয প্রাধন  দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 ৩য় ও ৪থ ণ পেণীয  ভ ণিাযীকদয ধনজ অওতাধীন এরা ায় ফদরী  যণ।  

 পৌয াধন যফযা ও স্যানকনটন ব্যফস্থ্া সুষ্ঠুবাকফ যক্ষণাকফক্ষণ ধফলকয় পৌযবাক  ব্যফস্থ্ানা, 

প্রাধন  ও  াধযেধয যাভ ণ দান। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন  যা। 

 াধন যফযা , স্যাধনকটন , পেকনজ ও ক্ত অফজণনা ব্যফস্থ্ানা ধফলকয় অঞ্চধর  উকদষ্টা 

ধাকফ ধটি  ক ণাকযন, পৌযবা ও ন্যান্য স্থ্ানীয় য ায প্রধতষ্ঠান এফং ন্যান্য য াযী 

পফয াধয ংেঠন ভক  প্রকয়াজনীয় যাভ ণ প্রদান। 

 ধডধধ, টিধধ আতযাধদ প্র ল্প দধরর প্রণমকন ধনফ ণাী প্রক ৌরী ধয ল্পনা ধফবােক  ায়তা 

প্রদান  য। 

 পযাধরং প্লযান, ঞ্চফাধল ণ ী ধয ল্পনা  ধয ল্পনা ংক্রান্ত মাফতীয়  াকজ ধনফ ণাী প্রক ৌরী 

ধয ল্পনা ধফবােক  ায়তা প্রদান  যা। 

 ধয ল্পনা ংধিষ্ট ধফধবন্ন প্রধতকফদকনয উয ঊর্ধ্ণতন  র্তণকক্ষয ধন ট ভতাভত পপ্রযকণ ধনফ ণাী 

প্রক ৌরী ধয ল্পনা ধফবােক  ায়তা প্রদান  যা। 

 ঊর্ধ্ণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  প্রদত্ত ন্যান্য দাধয়ত্ব ম্পন্ন  যা। 
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৪.৪.১.১.১  াযী প্রক ৌরী (উপজরা ম ণায়) 

 

ধতধন ধনম্ন ফধণ ণত  াম ণাফরী ম্পাদন  যকফন এফং ধনফ ণাী প্রক ৌরী (পজরা ম ণায়)  এয ধন ট তায 
 র  ভ ণ াকন্ডয জন্য দায়ী থা কফনঃ 

 উকজরা ম ণাকয় জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয াভধগ্র  ভাঠ প্রান ও  ভ ণ ব্যফস্থ্ানা ধনধিত 

 যা। 

 উন্নয়ন ও নুন্নয়ন খাতভুক্ত ধধদপ্তযীয়  র  াম ণক্রকভয ফাস্তফায়ন, ভিয় ও ধযফীক্ষণ এফং 

উিণতন  র্তণকক্ষয ধন ট িাধদা পভাতাকফ  ফাস্তফায়কনয গ্রেধত প্রধতকফদন পপ্রযণ।  

 উ-পজরায ধধদপ্তযীয় ধনফ ণাী প্রধান ধাকফ স্থ্ানীয় প্রান, স্থ্ানীয় য ায প্রধতষ্ঠান, জাধত 

েঠনভর  ন্যান্য ংস্থ্া আতযাধদয াকথ  াম ণ যী পমাোকমাে ও ম্প ণ যক্ষা  যা।  

 স্থ্ানীয় য ায প্রধতষ্ঠান ভক  াধন যফযা ও স্যাধনকটন ম্পধ ণত উন্নয়ন  ভ ণধয ল্পনা ও 

পগুধরয ফাস্তফায়কন ব্যফস্থ্ানা, প্রাধন  ও  াধযেযী ধফলকয় কমােীতা প্রদান।  

 ংধিষ্ট উকজরায ধধকন াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট  র  ভ ণ াকন্ডয ভিয় াযী 

ধাকফ দাধয়ত্ব ারন। 

 ংধিষ্ট উকজরায় াধনয গুণাগুণ ধযফীক্ষণ ও ম ণকফক্ষণ ( Water Quality 

Monitoring and Surveillance) ংধিষ্ট  াকজয ভিয় াযী ধাকফ দাধয়ত্ব 

ারন। 

 াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট উকজরা তথ্যক কন্দ্রয প্রধান ধাকফ প্রাধঙ্গ  তকথ্যয 

অযণ, ধফকিলণ/ব্যফায, ংযক্ষণ ও উিণতন  র্তণকক্ষয িাধদা পভাতাকফ  পপ্রযণ।  

 উকজরা ধযলকদয দস্য ধাকফ ংধিষ্ট উকজরায় াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট 

 ভ ণ াকন্ডয পপা ার াযন/ াধযেযী উকদষ্টা ধাকফ  াম ণ াযী ভুধভ া ারন  এফং  পৌযবা, 

আউধনয়ন ধযলদ ও ন্যান্য য াযী-পফয াযী ংেঠন ভক  প্রকয়াজনীয় যাভ ণ ও 

কমােীতা প্রদান । 

 উিণতন  র্তণকক্ষয ধনকদ ণ পভাতাকফ  াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট মাফতীয় জযী, 

ভীক্ষা, গ্রণী প্র ল্প (( Pilot Project) আতযাধদ  ভ ণ াকন্ড ংগ্রণ/ধক্রয় কমােীতা 

প্রদান। 

 উিণতন  র্তণকক্ষয ধদ  ধনকদ ণনা পভাতাকফ  াধন যফযা ও স্যাধনকটন ংধিষ্ট 

জনকিতনতাভর   াম ণক্রভ, ফ াঠাকভা ভকয ধনভ ণাণ, পভযাভত ও ংযক্ষণ, ধযফীক্ষণ 

আতযাধদয  াজগুধর ভানম্মতবাকফ ম্পাদকনয পক্ষকত্র ংধিষ্ট জনফকরয জন্য  াম ণ াযী প্রধক্ষণ 

ধযিারনা  যা। 

 উিণতন  র্তণক্ষ  র্তণ  ভকয় ভকয় প্রকদয় ন্যান্য দাধয়ত্ব ারন।   
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৫.০    জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ াণ্ড ধযিারনা াযী নীধতভারা 

 

৫.১ নীধতভারাঃ   

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয  ভ ণ াণ্ড ধযিারনা াযী নীধতভারায এ টি তাধর া ধনকম্ন পদয়া করাঃ 

 

ক্রধভ  ধফলয়ফস্তু নীধতভারায নাভ 

০১ 

াধন যফযা প ৌর (Water 

Supply Strategy) 

National Policy for Safe Water 

Supply and Sanitation 1998 

 . গ্রাভীণ াধন যফযা (Rural 

Water Supply) 

খ. হুকয াধন যফযা (Urban 

Water Supply) 

০২ 
অক ণধন  দূযী যণ (Arsenic 

Mitigation) 

National Policy for Arsenic 

Mitigation 2004 

০৩ 

স্যাধনকটন প ৌর (Sanitation 

Strategy) 

 

National Sanitation Strategy  . গ্রাভীণ স্যাধনকটন (Rural 

Sanitation) 

খ. হুকয স্যাধনকটন (Urban 

Sanitation) 

০৪ াধন যফযা ও স্যাধনকটন পক্টয  

Sector Development Plan 

(FY2011-2025) for Water and 

Sanitation Sector in 

Bangladesh  

০৫ স্বাস্থ্য ধফধধ  National Hygiene Strategy  

 

 নফর বনপয়াগ   

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিপয  নফর বনপয়াপগয পেপে পম বফবধভারা অনুযণ কযা য় তা বনম্নরূ: 

ক. ফা রাপদ বববর াববৃ ধনকয়াে ধফধধভারা,  ৯৮  (Bangladesh Civil Service 

Recruitment Rules, 1981) 

খ. ব া পৃভ  অফ াফবরক পরথ  ব বনয়াবয  বযক্রু পভ  রুর,  ৯৮৪ (Department of 

Public Health Engineering Recruitment Rules, 1984) 
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৫.২  ানুয়ার: 

 

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয কর্তকৃ প্রণ ত বফববন্ন প্রবেণ  ানুয়ার বনম্নরূ: 

 . PSF প্রবেণ  ানুয়ার 

২. ৬ ন   া -া  প্রবেণ  ানুয়ার 

৩.  পত্তারনপমাগ্য তাযা া  প্রবেণ  ানুয়ার 

৪. বয -ওপয়র /  াগ-ওপয়র প্রবেণ  ানুয়ার 

৫. তাযা প ব প  া  প্রবেণ  ানুয়ার 

৬. তাযা া  প্রবেণ  ানুয়ার 

   

৫.৩ বনপদবৃকা:  

 

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয কর্তকৃ প্রণ ত যেণাপফেণ বনপদবৃকাগুপরা বনম্নরূ: 

 . PSF যেণাপফেণ বনপদবৃকা 

২. ৬ ন   া -া  যেণাপফেণ বনপদবৃকা 

৩.  পত্তারনপমাগ্য তাযা া  যেণাপফেণ বনপদবৃকা 

৪. বয -ওপয়র /  াগ-ওপয়র যেণাপফেণ বনপদবৃকা 

৫. তাযা প ব প  া  যেণাপফেণ বনপদবৃকা 

৬. তাযা া  যেণাপফেণ বনপদবৃকা 
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৬.০    জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয অধথ ণ  তথ্য 

 

৬.১ ফাকজট 

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিপযয খাত-বববত্তক ফাপ   ফযাদ্দ ও প্রকৃত  য় বনপম্ন পদখাপনা পরা    

 

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয         

        (রে  াকায়)   

খাত ফাপ   ২০  - ২ ফাপ   ২০ ২- ৩   

ফপৃভা                           ৭৬,০৩৬.৭০                            ৭৮,০৯২.৯৬    

অনুন্নয়ন                            ৩,০৭২.৪৫                             ৪, ৫৩. ৫    

কভসৃূচা                               ,৬০৭.২৫                               ২, ২ .৮     

 ন্নয়ন                          ৬ ,৩৫৭.০০                            ৬ ,৮ ৮.০০    

 াকা প্রক  াায্য  াকা প্রক  াায্য   

  ৩৩,৯৭৩.০০       ২৭,৩৮৪.০০      ৪৫,৪৬৮.০০     ৬,৩৫০.০০    

            

খাত ফাপ   ২০  - ২ প্রকৃত  য়  ভ 

৬ভা   - ২ 

ফাপ   ২০ ২-

 ৩ 

 ) নুন্নয়ন ফাকজট   

অনুন্নয়ন যাজস্ব ব্যয়  

 ৩৭৪   নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয  

৪৫০০ অবপাযপদয পফতন         ২৬৮.০০           ৬৬.৫৩           ২৮২.৭৪  

৪৬০০ প্রবতষ্ঠান কভচৃাায পদয পফতন          ২৮৯.০০            ৬৮.৪২          ৩০৪.৯০  

৪৭০০ বাতাবদ         ৩৭৮.৬০           ০৯.৯৫          ৪০৩.৩০  

৪৮০০ যফযা ও পফা          ৪ ০.৩০            ৩৪. ২          ৪৯৮.৫০  

৪৯০০ পভযাভত ও  যেণ            ৭০.০৫             ২.৩০            ৮৫.৮৬  

৬৮০০  দ   / ক্রয়            ৫ .০০                 -             ৮৩.৬০  

৭০০০ বনভাৃণ ও  ত ৃ         ৩৮৫.০০                 -            ৪২৫.০০  

 -পভা -  নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয  ,৮৫ .৯৫         ২৮ .৩২  ২,০৮৩.৯০  

৩৭৪৩ প রা অবপ মূ 

৪৫০০ অবপাযপদয পফতন          ৪৪৩.৫০           ৭৭.৬৬          ৪৬৭.৮৯  

৪৬০০ প্রবতষ্ঠান কভচৃাায পদয পফতন          ৫৮ .৫০           ২৭.৫০          ৬ ৩.৪৮  

৪৭০০ বাতাবদ         ৬৬৮.৭০           ৭২.৯০           ৭২৭.৭০  

৪৮০০ যফযা ও পফা          ৫৫০.২০           ৬০.২৯           ৬ ৫.২২  

৪৯০০ পভযাভত ও  যেণ         ৩৮০.৯০             ৮. ০           ৪ ৮.৯৯  

৬৮০০  দ   / ক্রয়           ৭৮.০০                 -              ৮৫.৮০  

৬৯০০ ভূবভ ও অ া   বত্ত                    -                   -              ২০.০০  

৭০০০ বনভাৃণ ও  ত ৃ          ২২০.০০             ০.৩৫           ২৪২.০০  

 -পভা - প রা অবপ মূ       ২,৯২২.৮০          ৪৪৬.৮০        ৩, ৯ .০৮  
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খাত ফাপ   ২০  - ২ প্রকৃত  য়  ভ 

৬ভা   - ২ 

ফাপ   ২০ ২-

 ৩ 

নুন্নয়ন    

৩৭৪৫  প রা অবপ মূ 

৪৫০০ অবপাযপদয পফতন        ,০৬৬.৭০          ২০৪.৬৪         , ২৫.৩৭  

৪৬০০ প্রবতষ্ঠান কভচৃাায পদয পফতন      ৩,৪৩৪.৫০          ৮০২.৯৪       ৩,৬২৩.৪০  

৪৭০০ বাতাবদ       ২,৯৯৫.০০          ৮৭৮.৯৫        ৩,২৪৯.৯৫  

৪৮০০ যফযা ও পফা         ৩৪৫.০০           ৩৬.৮৪          ৩৭৭.৩০  

৪৯০০ পভযাভত ও  যেণ           ৫ .৫০             ৩.৮৮           ৬৬.৬৫  

৬৮০০  দ   / ক্রয়           ৫০.০০             ০.০৩           ৬৫.০০  

৭০০০ বনভাৃণ ও  ত ৃ           ৫৫.০০                 -              ৭০.৫০  

 -পভা -  প রা অবপ মূ       ৮,২৯৭.৭০         ,৯২৭.২৮        ৮,৮৭৮. ৭  

ফপৃভা -  নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয অনুন্নয়ন খাত   ৩,০৭২.৪৫    ২,৬৫৫.৪০    ৪, ৫৩. ৫  

            

খ) উন্নয়ন ফাকজট  

    

খাত ফাপ   ২০  - ২ প্রকৃত  য়  ভ 

৬ভা   - ২ 

ফাপ   ২০ ২- ৩ 

 ন্নয়ন   

চায প পবরপভ     পপ রপভ  প্রক -৪           ০৩.০০                 -            ৭৮০.০০  

স্যাবনপ ন, স্বা  , বো  ফ  াবন যফযা প্রক  

(ব ওবফ-   বনপপ) 

     ৮,৬৯৯.০০       ৮,৫০৯.০০       ৬,৫০০.০০  

 পবৃনক বভ পগন প্রক : ফা রাপদ দবেণ- 

বিভাঞ্চপর  াভ ণ াবন যফযা 

       ,০৭২.০০          ৫৪৯.২৩         , ০০.০০  

ভাঝায  পয াবন যফযা ও স্যাবনপ ন প য 

(ব ওবফ-  ব বফ) 

      ,৬৫০.০০       ৫,৪৫০.৭৮       ৪,০০০.০০  

 পবৃনক বভ পগন প্রক :  া   ওয়া ায 

 াপন পভ       বব পয াপব,ৃ  নপবব পগন 

   বপব বফবর   াব   ন  প রা    প াথ প ায 

পরপবর পৌযবা  াবব  পনা া  ওয়া ায াপ্লা  

বপ ভ 

      ২, ০০.০০          ৫০ .৮০       ২,৫০০.০০  

বপর - ফবযার ভানগয পত াবন যফযা ও 

স্যাবনপ ন প্রক  

      ৬,৭২৫.০০       ২, ৮৩.২৯       ৪,০০০.০০  

 াত য় স্যাবনপ ন প্রক  (২য় ফ)ৃ         , ৭৮.০০         ৬৫২.৬৩          ৯৬০.০০  

বফপল  াভ ণ াবন যফযা প্রক        ৪,৮৯৯.০০       ৯, ৮৪.৬৮     ২৩,৯৭৮.০০  

পেপেবন  ক াাব  পয ওয়া ায পকায়াবর  

 নারা ব    ভবন বয  বপ ভ  ন ফা রাপদ 

       ২, ৪ .০০        ,৬ ৬.৮৯               -    

পকা াবরাড়া ও টুবিাড়া পৌযবায় াবন যফযা ও 

 নবায়যনপভ ার স্যাবনপ ন প্রক  

        ৩৭৫.০০           ৪০.০০          ৫০০.০০  
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খাত ফাপ   ২০  - ২ প্রকৃত  য়  ভ 

৬ভা   - ২ 

ফাপ   ২০ ২- ৩ 

 ন্নয়ন   

াফনা প রায সু ানগয, বাঙ্গুযা ও চাা পভায 

পৌযবায় া   ওয়া ায াপ্লা     স্যাবনপ ন 

প্রক  

         ৪২৫.০০          ২৫০.০০          ৬০০.০০  

৩৭   প রা পয াবন যফযা        ,৫৭৫.০০          ৪৫ .৬৮       ৩,০০০.০০  

ফা রাপদপয ঘূবণঝৃড়  দ্রুত  ফ  ব য  ক্রান্ত 

 কূর য়  রাকায় াবন যফযা ও স্যাবনপ ন প্রক  

          ৬৪.০০             ০.৩৪       ৩,৫০০.০০  

াবন যফযা ও স্যাবনপ পনয     াত য় 

ভানফ দ  ন্নয়ন পকন্দ্র  ান 

              .০০                 -            ৪০০.০০  

চা  াভ াফতৃ  প রামূপ ান য়  র যফযা ও 

 নবায়যনপভ ার স্যাবনপ ন সুবফধাবদ  ন্নয়পনয 

রপে  ম্ভা তা  য  ও প্রক  প্রণয়পনয     াব  

প্রক  

           ৩.০০             ৬.৭৫                  -    

  বনয়ন বযলদ াপাপ  ৃ ববপর  া  ওয়া ায 

াপ্লা  া র  প্রক  

         ২৩৭.০০          ২০৭.০০                  -    

ফপৃভা -  ন্নয়ন খাত  ৬ ,৩৫৭.০০   ২৯,৭২৪.০৭   ৬ ,৮ ৮.০০  
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৬.২  বথকৃ কামকৃ্রভ বনয ো: 

 

যকাবয অপথযৃ মথামথ  ফায ও  বথকৃ শৃঙ্খরা যোপথ  ৃ নস্বা   প্রপকৌর অবধদিয অব   বফলয়  

বফপল গুরুপেয াপথ বফপফচানা কপয থাপক। বফববন্ন মাৃপয়  ত্থাবত অব    বত্ত বনষ্পবত্তয রপে  

 নস্বা   প্রপকৌর অবধদিপযয  বিষ্ট প্রক  বযচাারকগণ বফপদবক াায্য ষ্ট প্রক  অব   

(FAPAD), ংধিষ্ট ধনফ ণাী প্রক ৌরীেণ পূতণ ধডট ( Works Audit) ও পফাভধয  ধডট 

(Civil Audit) ধপকয াকথ াফ ণক্ষধণ  ভিয়পূফ ণ  স্ব-স্ব ধনয়ন্ত্রণ াযী  ভ ণ তণায ভাধ্যকভ ধডট 

অধত্তয জফাফ মথামথবাকফ ধনষ্পধত্তয ব্যফস্থ্া  কয থাক ন। উকল্লখ্য, ধি-ক্ষীয়/ধত্র-ক্ষীয়/ধএ  ধভটি/ক্রা 

পপ্রাগ্রাভ এয অওতায় বা নুষ্ঠাকনয ভাধ্যকভও ধডট অধত্তভ ধনষ্পধত্ত  যা য়।  ২০১১-১২ থ ণফছকয 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ধডট অধত্তয ায-ংকক্ষ ধনম্নরূ:  

 

  (ধাফ রক্ষ টা ায়) 

ক্রবভক 

ন  
বফলয় 

জুন/১১ ম ণন্ত 

ক্রভপুধঞ্জত ধনষ্পন্ন 

ধডট অধত্ত 

 

জুরাআ/১১-জুন/১২ 

ভয় াকর 

ধনষ্পধত্তকৃত ধডট 

অধত্ত 

 

২০  - ২ অথফৃছয 

পপল অবনষ্পন্ন 

অব    বত্তয প য  

 খ্যা  
 াকায 

বযভাণ  
 খ্যা  

 াকায 

বযভাণ  
 খ্যা  

 াকায 

বযভাণ  

  

বফপদবক াায্য ষ্ট 

প্রক  অব   

(FAPAD) 

৪২০ ৪১৮.২০ ৪৩ ১৬৯.০০ ৪০২ ৩৭২.৩৪ 

২ 
 ত ৃ াকজয অব  : 

(Works Audit)  
৩২৫১ ৪৮০৩৩.৬৩ ২০০ ১১০০.০০ ৩১৭১ 

৪৯১৩৩.৬

৩ 

৩ 
পফাভধয  ধডট 

(Civil Audit) 
৩০ ৩৯.৭ ০ ০.০০ ৩১ ৩৯.৭০ 

ফ ণকভাট: ৩৭০১ ৪৮৪৯১.৫ ২৪৩ ১২৬৯.০০ ৩৬০৪ ৪৯৫৪৫.৬৭ 
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৭.০ ২০১১-১২ থ ণ-ফছকয িরভান প্র কল্পয তথ্য ও গ্রেধত  

 

৭.১ ফাধল ণ  উন্নয়ন  ভ ণসূিী: 

২০১১-১২ থ ণফছকয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয  র্তণ  গৃীত ১৫টি প্র কল্পয ভকধ্য ১৩টি ধফধনকয়াে ও ০২টি 

 াধযেধয ায়তা প্র ল্প। উক্ত ভয় াকর এধডধ গ্রেধতয াযংকক্ষ ধনম্নরূ: 

 

 (ধাফ রক্ষ টা ায়) 

 

ধফফযণ   পভাট  ধজওধফ  প্র ল্প াায্য  

২০১১-১২ াকরয অযএধডধ ফযাে  : ৬১২৫৪.৭৯  ৩৩৯৫০.০০  ২৭৩০৪.৭৯  

জুন, ২০১২ ম ণন্ত থ ণ ফভৄধক্ত (ফযাকেয %)   : ৬১০৫৭.৬৭  

(৯৯.৬৮%)  

৩৩৯৫০.০০  

(১০০%) 

২৭১০৭.৬৭  

(৯৯.২৮%)  

জুন, ২০১২ ম ণন্ত অধথ ণ  গ্রেধত (ফযাকেয %)   : ৬০৮২১.৮৮ 

(৯৯.২৯%) 

৩৩৭১৭.৪১  

(৯৯.৩১%) 

২৭১০৪.৪৭  

(৯৯.২৭%) 

 

৭.২ িরভান প্র ল্প ংক্রান্ত তথ্যাধদ: 

ক্রঃ 

নং 

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার 

প্র কল্পয উকেশ্য ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান প্রধান 

 াম ণক্রভ 

রক্ষযভাত্রা গ্রেধত 

ফাস্তফ অধথ ণ  ফাস্তফ অধথ ণ  

১ স্যাধনকটন, স্বাস্থ্য, 

ধক্ষা ও াধন যফযা 

প্র ল্প 

 

ধজওধফ ও আউধনকপ 

 

৬৩১৬৯.১৭ রক্ষ টা া 

 

জানুয়াধয/২০০৬-

ধডকম্বয২০১২ 

ধনযাদ াধন, স্যাধনকটন এফং 

ব্যধক্তেত স্বাস্থ্য ধযিম ণায ভান উন্নয়কনয 

ভাধ্যকভ াধন ও ভর ফাধত পযাকেয 

ধফস্তায পযাধ  কয ধফকলত ভধরা এফং 

ধশুকদয জীফনভান উন্নয়ন 

াধনয উৎ 

স্থ্ান-  

৩৪০০টি 

াভাধজ  

কিতনতা 

সৃধষ্ট 

ধফধবন্ন ধযকণয 

ল্যাধিন ধনভ ণাণ 

১০০% ১৮৬৯৯.০০ ৯৮.৯৯% ১৮৫০৯.৬৬ 

২ পদকয দধক্ষণ 

ধিভাঞ্চকর গ্রাভীণ 

াধন যফযা প্র ল্প 

 

পজধডধএপ 

 

৩৯৭৭.৫১ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৯- 

ভর/২০১২, ংকাধধত 

জুন/২০১৩ 

 

১. ধনযাদ াধন যফযা উৎ 

নাক্ত যকণয রকক্ষয 

Hydrogeological 

Condtion নুন্ধান 

২. জরুযী ধবধত্তকত উচ্চ অক ণধন  

অক্রান্ত এরা ায় অক ণধন  ধনযাদ 

এফং রফণাক্ত ভৄক্ত াধন যফযা 

৩. ধনযাদ খাফায াধন যফযা পফা 

 বাকযজ  বাকযজ বৃধি 

াধনয উৎ 

স্থ্ান-  

১৩৯১টি 

এক্সকপ্লাকযটধয 

ধেধরং- ১৫ টি 

১০০% ১০৭২.০০ ৯৯.৬৪% ১০৬৮.১৬ 
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ক্রঃ 

নং  

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার   

প্র কল্পয উকেশ্য  ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান প্রধান 

 াম ণক্রভ  

রক্ষযভাত্রা  গ্রেধত  

ফাস্তফ  অধথ ণ   ফাস্তফ  অধথ ণ   

৩ ভাঝাধয য াধন  

যফযা ও স্যাধনকটন 

পক্টয (ধজওধফ-এধডধফ) 

ংকাধধত প্র ল্প  

 

এধডধফ এফং 

ওএপঅআধড 

 

৪৮৫০৪.০০ রক্ষ 

 

অেস্ট/২০০৬- জুন 

২০১৩  

১৬ টি পৌযবা (ধফ-ফাধড়য়া, মকায, 

ধকযাজপুয, ধযাজেঞ্জ, নাকটায, 

ধঝনাআদও, পভৌরবীফাজায, ধ কাযেঞ্জ, 

ভয়ভনধং, পনত্রক ানা, ভাদাযীপুয, 

পিৌভৄনী, নযধংদী, জয়পুযাট, পযপুয 

এফং রক্ষ্মীপুয)-য াধন যফযা 

 বাকযজ ত যা নব্বআ বাে এফং 

স্যাধনকটন  বাকযজ ত যা 

এ বাকে উন্নীত  যণ। এ আ াকথ 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ও 

পৌযবায প্রাধতষ্ঠাধন  উন্নয়ন   

উৎাদ  

নরকূ 

স্থ্ান-৭৯টি  

উচ্চ জরাধায 

ধনভ ণাণ- ১৬ 

টি 

(অংধ ) 

াধন 

পাধনাোয 

স্থ্ান- ১২ 

টি 

(অংধ )  

১০০%  ১১৬৫০.০০  ৯৯.৯৯%  ১১৬৪৯.৬৬ 

৪  গ্রাউন্ড ওয়াটায 

ম্যাকনজকভন্ট এন্ড 

টিধধ পয াকব ণ, 

আনকবধস্টকেন এন্ড 

ধপধজধফধরটি স্টাধড আন 

উকজরা এন্ড পগ্রাথ 

পন্টায পরকবর 

পৌযবা পধবং পনা 

ওয়াটায াপ্লাআ  

 

পজধডধএপ 

১০০১৪.৬০ রক্ষ  

 

জুরাআ/২০০৭-

জুন/২০১৩  

১. যাায়ধন  ধফকল  কয অক ণধন  

দূলনজধনত  াযকণ ধনযাদ াধনয উৎ 

ধিধিত যণ। 

২. ভূ-েবণস্থ্/ভূপৃকষ্ঠয সুকয় াধনয 

উৎকয ন্ধাকনয জন্য ম্ভাব্যতা মািাআ 

 াম ণক্রভ ধযিারনায াকথ াকথ 

Perennial াধনয উৎকয ন্ধান।  

৩. জনেকণয াধনয িাধদা পভটাকনায 

জন্য প্রকয়াজনীয় ধডজাআন ক্রাআকটধযয়া 

প্রণয়ন এফং িাধদা ও যফযাকয 

ফস্থ্ান ধনধ ণাযণ। 

৪. প্রধতটি কযয াধন যফযা, 

স্যাধনকটন ও পেকনজ ধফলকয় ভাস্টায 

প্লযান প্রণয়ন।  

৫. থ ণননধত  ফস্থ্ান ধফকিলকণয 

ভাধ্যকভ উ ায পবােীকদয াভথ্যণ 

মািাআ এফং ব্যয় ভিকয়য প ৌর 

প্রণয়ন।  

৬. ম্ভাব্য প্রস্তাধফত প্র কল্পয প্রবাফ 

ধনণ ণয়।  

  

১৪৮ 

পৌযবায় 

াধন 

যফযা 

 

স্যাধনকটন 

ও পেকনজ 

ব্যফস্থ্ায 

ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা, 

ভাস্টায প্লযান 

এফং 

ধফধনকয়াে 

প্র ল্প দধরর 

প্রস্তুত  যা।  

১০০%  ২১০০.০০ ৯০.৬৮% ১৯০৪.২৭ 

৫ ধকরট ও ফধযার 

ভানেযীকত াধন 

যফযা, স্যাধনকটন ও 

পেকনজ প্র ল্প  

 

ধজওধফ  

 

২০৫৩৯.২৮ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৫-

জুন/২০১৪ 

ধকরট ও ফধযার ভানেযীকত াধন 

যফযা, স্যাধনকটন ও পেকনজ 

ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন  

াআ রাআন 

স্থ্ান/প্রধত

স্থ্ান- 

৪০.৮৫ 

ধ .ধভ  

উৎাদ  

নরকূ 

স্থ্ান- ৩টি  

ভূ-উধযস্থ্ 

াধন 

পাধনাোয 

স্থ্ান- ৪টি 

(অংধ ) 

১০০%  ৬৭২৫.০০  ৯৯.৯৫%  ৬৭২১.৭৭ 
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ক্রঃ 

নং  

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার   

প্র কল্পয উকেশ্য  ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান প্রধান 

 াম ণক্রভ  

রক্ষযভাত্রা  গ্রেধত  

ফাস্তফ  অধথ ণ   ফাস্তফ  অধথ ণ   

৬  জাতীয় স্যাধনকটন 

প্র ল্প (২য় ফ ণ)   

 

ধজওধফ  

 

৪৩৬২.২৫ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৯-

জুন/২০১৩ 

 

১. আউধনয়ন ধযলদ ও উকজরা 

ধযলকদয ায়তায়  ধভউধনটিয জন্য 

Sustainable Sanitation 

সুধফধা ধনধিত  যা।  

২. ব্যধক্তেত স্বাস্থ্য ধযিম ণায পক্ষকত্র 

জনেকণয কিতনতা বৃধি  যা।  

৩. স্বল্প ভকল্য স্যাধনটাধয ল্যাধিন 

 কম্পাকনন্ট আউধনয়ন ও উকজরা 

ম ণাকয় াওয়ায ব্যফস্থ্া  যা।  

৪. েকফলণা ও উন্নয়কনয ভাধ্যকভ পদকয 

িয এরা া, ফন্যা  ফধরত এরা ায়, 

প্রাকৃধত  দুকম ণাকেয ভয় ড়ক য াক, 

পযর ও নদীকথ এফং ক্ষভ পরাক য 

সুধফধায জন্য উভেক্ত স্যাধনকটকনয 

প ৌরেত ধফ কল্পয উন্নয়ন।      

স্বল্প ভকল্যয 

ল্যাধিন পট 

উৎাদন- 

৯৮৫৫৭ পট  

১০০%  ১১৭৮.০০ ৯৯.৯৫%  ১১৭৭.৪৬  

৭ ধফকল গ্রাভীণ াধন 

যফযা প্র ল্প  

 

ধজওধফ  

 

৬৯৯৯৯.৪৪ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০১০-

জুন/২০১৩ 

 

ভগ্র পদক াধন যফযা ব্যফস্থ্া 

ম্প্রাযকণয ভাধ্যকভ নরকূকয 

 বাকযজ বৃধি, াধন ফাী পযাকেয 

প্রক া হ্রা, গৃস্থ্াধরয  র  াকজ 

নরকূকয াধনয ব্যফায 

ধনধিত যণ াধন যফযা 

ভাধ্যভগুধর ধযিারনা ও যক্ষণাকফক্ষকণ 

জনেণক  ম্পৃক্ত যণ এফং প্রাকৃধত  

দুকম ণাে ধফকল  কয ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্ত 

াধন যফযা ব্যফস্থ্া পুনফ ণান।   

ধফধবন্ন 

ধযকনয 

াধনয উৎ 

স্থ্ান-  

২৫৯৫১টি 

 

১০০%  ১৪৮৯৯.০০  ৯৯.৯০%  ১৪৮৮২.৪৫  

৮  পেকেধনং  যাাধটি 

পয ওয়াটায প ায়াধরটি 

এনারাআধ এন্ড 

ভধনটধযং ধকস্টভ আন 

ফাংরাকদ  

 

জাআ া 

 

২১৪২.৭৯ রক্ষ  

 

জুরাআ/২০১০-

ভাি ণ/২০১২  

ধনযাদ াধনয গুনেতভান ধযফীক্ষণ ও 

ম ণকফক্ষণ  

পিধনং 

পরা ার- 

১৫৬৯২টি  

পধভনায- 

ওয়া ণ- 

১৪টি 

প ধভ যার 

এন্ড ধয-

একজন্ট- 

৩৬টি  

১০০%  ২১৪১.৭৯ ৯৯.৯৫  ২১৪০.৭১  
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ক্রঃ 

নং  

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার   

প্র কল্পয উকেশ্য  ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান প্রধান 

 াম ণক্রভ  

রক্ষযভাত্রা  গ্রেধত  

ফাস্তফ  অধথ ণ   ফাস্তফ  অধথ ণ   

৯ পকা াবরাড়া ও 

টুি াড়া পৌযবায় 

াবন যফযা ও 

 নবায়যনপভ ার 

স্যাবনপ ন প্রক   

ধজওধফ  

 

১৪০০.০০ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৯-

জুন/২০১২  

 

১. প্র ল্প এরা ায জনেকণয জন্য 

ধনযাদ াধন যফযা ধনধিত যণ। 

২. ধনযাদ াধন যফযা 

ধনধিত যকণয ভাধ্যকভ এফং ধযকফ 

ও স্যাধনকটন সুধফধাধদয ভাধ্যকভ প্র ল্প 

এরা ায জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন।  

৩. পট আ াধন যফযা এফং 

স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ায জন্য ধযিারনা ও 

যক্ষণাকফক্ষণ  াকজয উন্নয়ন।      

উৎাদ  

নরকূ 

স্থ্ান-  ০৩টি 

াআরাআন 

স্থ্ান ও 

ধফতযণ- ১৯ 

ধ .ধভ  

 

১০০%  ৩৭৫.০০  ১০০.০০%  ৩৭৫.০০ 

১০  াফনা প রায 

সু ানগয,বাঙ্গুযা ও 

চাা পভায পৌযবায 

া   ওয়া ায াপ্লা  

   স্যাবনপ ন প্রক  

 

ধজওধফ  

 

১৭৭৯.৮৫ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০১০-

জুন/২০১২  

 

াআ ওয়াটায ও এনবায়যনকভন্টার 

স্যাধনকটন সুধফধাধদয ভাধ্যকভ প্র ল্প 

এরা ায় ভানুকলয জীফনমাত্রায ভান 

উন্নয়ন  যা।  

উৎাদ  

নরকূ 

স্থ্ান-  ০৬টি 

াআরাআন 

স্থ্ান ও 

ধফতযণ- 

৩৩ধ .ধভ  

 

১০০%  ৪২৫.০০ ১০০%  ৪২৫.০০ 

১১  ৩৭ প রা পয  াবন 

যফযা প্রক   

ধজওধফ  

 

৪২৪২৫.৬৯ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০১০-

জুন/২০১৪   

 

১. ধফযভান াধন যফযা স্থ্ানা 

পুনফ ণান ও ম্প্রাযণ।  

২. াধন যফযা ব্যফস্থ্ায স্থ্াধয়কত্বয 

জন্য কিতনতা বৃধি  

৩. ধনযাদ াধন যফযা ব্যফস্থ্ায 

 বাকযজ বৃধি   

উৎাদ  

নরকূ 

পুনরুজ্জীধফত 

 যণ-  ১৫টি 

াআরাআন 

পুনঃ স্থ্ান- 

৭৬ধ .ধভ  

 

১০০%  ১৫৭৫.০০ ১০০%  ১৫৭৫.০০ 
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ক্রঃ 

নং 

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার 

প্র কল্পয উকেশ্য ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান 

প্রধান 

 াম ণক্রভ 

রক্ষযভাত্রা গ্রেধত 

ফাস্তফ অধথ ণ  ফাস্তফ অধথ ণ  

১২   ফা রাপদপয ঘূবণঝৃড় 

 দ্রুত ও ব য  ক্রান্ত 

 কূর য়  রাকায় 

াবন যফযা ও 

স্যাবনপ ন প্রক  

 

অআধডধফ   

 

১২০৩১.৭১ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০১০-

জুন/২০১৩    

 

১. ঘূবণঝৃড়  দ্রুত ও ব য  ক্রান্ত 

 কূর য়  রাকায় বনযাদ াবন যফযা 

 ফ ায বনবিতকযণ  

২. াধন ফাধত পযাে হ্রা যকণয রকক্ষয 

ধযকফেত স্যাধনকটন উন্নয়ন ও ঘূধণ ণঝড় 

যফতী ধযকফেত ভস্যা দূযী যণ।  

  

 

১০০%  ৬৪.০০ ৬৭.৩৩%  ৪৩.০৯ 

১৩   াবন যফযা ও 

স্যাবনপ পনয    

 াত য় ভানফ দ 

 ন্নয়ন পকন্দ্র  ান 

প্রক  

 

ধজওধফ   

 

২৪৭৫.০০ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৭-

জুন/২০১৩    

 

বফব   নস্বাকস্থ্যয জন্য জাতীয় প্রধক্ষণ 

এ াকডভী প্রধতষ্ঠা, াধন যফযা ও 

স্যাধনকটকনয জন্য জাতীয় ভানফম্পকদয 

উন্নয়ন এফং ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠাকনয জনফরক  

ধনয়ধভত প্রধক্ষকণয ভাধ্যকভ াধন যফযা 

ও স্যাধনকটকনয উয দক্ষ জনধক্ত সৃধষ্ট 

 যা।   

 

  

 

১০০%  ১.০০ ১০০.০০%  ১.০০ 

১৪   াফতৃ   চা  াভ 

প রামূপ াবন 

যফযা ও বযপফ 

ম্মত য় বনষ্কান 

 ফ া  ন্নয়পনয রপে  

ম্ভা তা মাচাা  ও 

প্রক  প্রণয়ন ভ ো 

প্রক  

 

ধজওধফ   

 

৪৭৯.৫০ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৮-

জুন/২০১২     

 

যািাভা , খাগড়াছবড় ও ফােযফন প রায 

াফতৃ   রাকায় াবন যফযা, 

য় বনষ্কান  ফ ায  ন্নয়ন  ফ  বযপফ 

বফময়ৃ হ্রা কযা।    

 

াফ ণতয 

ঞ্চকর 

াধন 

যফযা 

ব্যফস্থ্ায 

ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা, 

ভাস্টায 

প্লযান 

প্রস্তুত যণ 

 

নুন্ধানভ

র  খনন 

ও নরকূ 

স্থ্ান-

২৭৫টি  

১০০%  ১১৩.০০ ১০০.০০%  ১১৩.০০ 
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ক্রঃ 

নং 

প্র কল্পয নাভ/থ ণায়কনয 

উৎ/অধথ ণ  

ংকিল/ভাধপ্ত  ার 

প্র কল্পয উকেশ্য ২০১১-১২ 

থ ণফছকয  

ফাস্তফাধয়ত 

প্রধান 

প্রধান 

 াম ণক্রভ 

রক্ষযভাত্রা গ্রেধত 

ফাস্তফ অধথ ণ  ফাস্তফ অধথ ণ  

১৫     বনয়ন বযলদ 

াপাপ  ৃ ববপর  

া  ওয়া ায াপ্লা  

া র  প্রক  

 

ধজওধফ   

 

৭৪২.০০ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৮-

জুন/২০১২     

 

  বনয়ন বযলদ  ফ   ান য়  নগণপক 

 ৃ  কপয  াভ ণ া   ওয়া ায 

াপ্লা  া র    

 

াআরাআন 

স্থ্ান- 

১০ধ .ধভ  

 

 

উৎাদ  

নরকূ 

স্থ্ান-  

০২টি 

 

ওয়াটায 

ধযজাবণায 

স্থ্ান-  

০১টি 

 

১০০%  ২৩৭.০০ ৯৮.৯৭%  ২৩৪.৫৭  

১৬   চায  ন্নয়ন  ও ফবত 

 ান প্রক -৪ 

(CDSP-IV) 

ধডধএআিআ ং  

 

অআএপএধড   

 

২৪৫৩.২৭ রক্ষ 

 

জুরাআ/২০০৮-

জুন/২০১২     

 

১. প ক  বববত্তপত চায  রাকায  নগপণয 

অথবৃনধত  ও াভাধজ  ভান উন্নয়ন।    

২. প্র ল্পভূক্ত িয এরা ায জনেকণয জন্য 

ধনযাদ খাফায াধন জরবয  যা। 

৩. ধফশুি খাফায াধন যফযা ও 

স্যাধনকটন ব্যফস্থ্া ধনধিত যকণয ভাধ্যকভ 

িয এরা ায জনেকণয জীফনভান উন্নয়ন।  

৪. ধফশুি খাফায াধন যফযাকয ভাধ্যকভ 

ডায়ধযয়া ও াধন ফাধত ন্যান্য পযাকেয 

ধফস্তায পযাধ  যা। 

৫. পট আ াধন যফযা ও 

এনবায়যনকভন্টার স্যাধনকটন ব্যফস্থ্ানা 

প্রধতষ্ঠায রকক্ষয মথামথ প্রধক্ষণ প্রদান 

ন্যান্য দকক্ষ গ্রণ  যা।        

েবীয 

নরকূ 

স্থ্ান-  

৭০টি 

 

ল্যাধিন 

স্থ্ান-  

১২০০টি 

 

১০০%  ১০৩.০০ ৮৩.৭৫%  ৮৬.২৬   
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৮.০ তথ্য প্রাধপ্ত ও অীর ংক্রান্ত তথ্য: 

 

৮.১ তথ্য প্রাধপ্তয জন্য অকফদন পযভ:  

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ংধিষ্ট তথ্য প্রাধপ্তয জন্য অকফদন াযীক  তথ্য ধধ ায (তথ্য প্রাধপ্ত ংক্রান্ত) 

ধফধধভারা, ২০০৯ এয তপধকর ফধন ণত পযভ " " নুমায়ী দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ণ তণায ধন ট ধরধখতবাকফ ফা 

আকরিধন  ভাধ্যভ ফা আ-পভআকর অকফদন  যকত াযকফন। পযভ " " ধযধকষ্ট ংভেক্ত  যা করা।   

 

৮.২ তথ্য প্রাধপ্ত ংক্রান্ত তথ্য:   

২০১১-১২ থ ণফছকয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকয তথ্য প্রাধপ্ত ংক্রান্ত তথ্য ধনম্নরূ:  

 

ক্রধভ  

নং 
ধফলয় ধফফযণ ভন্তব্য 

১  তথ্য প্রাধপ্তয জন্য অকফদকনয ংখ্যা  ০টি  

২ অকফদকন প্রাধথ ণত তকথ্যয ধফফযণ   প্রকমাজয নয়   

৩  অকফদকনয ফতণভান ফস্থ্া  প্রকমাজয নয়   

 

 

৮.৩ তথ্য প্রদান আউধনকটয দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ভ ণ তণা 

ধনফ ণাী প্রক ৌরী 

 ধম্পউটায ধফবাে,জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয 

১৪, ীদ  যাকন্ফন ভনসুয অরী যণী, া যাআর,ঢা া। 

পপান: ৯৩৪২৮৬৮  

E-mail: moslema@dphe.gov.bd 

 

৮.৪   র  পফদপনয      র  পফদনে পযভ: 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয ংধিষ্ট তথ্য প্রাধপ্তয পক্ষকত্র অীর  র্তণকক্ষয ধন ট তথ্য ধধ ায (তথ্য প্রাধপ্ত 

ংক্রান্ত) ধফধধভারা, ২০০৯ এয তপধকর ফধন ণত পযভ "ে" নুমায়ী ংক্ষুব্ধ ব্যধক্ত অীর অকফদন  যকফন।  

পযভ "ে" ধযধকষ্ট ংভেক্ত  যা করা।   

 

 

mailto:moslema@dphe.gov.bd
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৮.৫   র  পফদপনয তথ্য: 

২০১১-১২ থ ণফছকয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকয অীর অকফদকনয তথ্য ধনম্নরূ:  

 

ক্রধভ  

নং 

ধফলয় ধফফযণ  ভন্তব্য  

১  অীর অকফদকনয ংখ্যা  ০টি  

২ অীকরয ংধক্ষপ্ত ধফফযণ   প্রকমাজয নয়   

৩  অীর অকফদকনয ফতণভান ফস্থ্া  প্রকমাজয নয়   

৪   ধভকন দাকয়যকৃত ধবকমাে প্রকমাজয নয়  

 

৮.৬   র  পফদপনয তথ্য: 

তথ্য প্রদান আউধনকটয অীর  র্তণক্ষ 

ধনফ ণাী প্রক ৌরী 

ধএন্ডধ ধফবাে,জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তয  

১৪,  ীদ  যাকন্ফন ভনসুনয অরী যণী, া যাআর,ঢা া। 

পপান: ৯৩৪৩৩৬৩  

E-mail:rahman_saifur@dphe.gov.bd 

৮.৭ ধফবােীয় ভাভরা ংক্রান্ত তথ্য:  

২০১১-১২ থ ণফছকয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ধফবােীয় ভাভরা ংক্রান্ত তথ্য ধনম্নরূ: 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর 

ধধদপ্তকয পুঞ্জীকৃত 

পভাট ধফবােীয় 

ভাভরা  

২০১১-১২ থ ণফছকয ধফবােীয় ভাভরা ধনষ্পধত্তয 

ংখ্যা 

ফতণভাকন ধনষ্পধত্তকৃত 

ধফবােীয় ভাভরায 

ংখ্যা 
িাকুধযচুযধত/ 

ফযখাস্ত 

ন্যান্য দণ্ড ব্যাধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০ টি - - - ২০টি 

৮.৮ আ-ডাউনকরাডঃ 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌর ধধদপ্তকযয ধনজস্ব ওকয়ফাআট (Website) www.dphe.gov.bd -পত আ-

ডাউনকরাকডয জন্য পম ভস্ত ডকুকভন্ট (Documnet) পদয়া অকছ তায এ টি তাধর া ধনকম্ন পদয়া করাঃ 

ক্রধভ  

নং 

ধফলয় ডকুকভন্ট 

টাআ 

ওকয়ফাআট ধরঙ্ক 

১ াংেঠধন   াঠাকভা/ ে ণাকনাগ্রাভ ধধডপ 

(*.pdf) 

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

organogram.pdf 

 

mailto:rahman_saifur@dphe.gov.bd
http://www.dphe.gov.bd/
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ক্রধভ  

নং 

ধফলয় ডকুকভন্ট 

টাআ 

ওকয়ফাআট ধরঙ্ক 

২  ফাধল ণ  প্রধতকফদন ২০১০-১১ (Annual 

Report 2010-2011) 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/Annual%20Report001.pdf 

৩  ধনউজকরটায- কক্টাফয- ধডকম্বয ২০০১ ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/DPHENewsletter-

OCT2001.pdf 

৪  ধনউজকরটায- জানুয়াধয- ভাি ণ ২০০২ ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/DPHENewsletter-

JAN2002.pdf 

৫  National Policy for Safe 

Water Supply and 

Sanitation 1998 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

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

Sanitation-1998.pdf 

৬  National Policy for 

Arsenic Mitigation 2004 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

al-Policy-for-Arsenic-Mitigation-

2004.pdf 

৭  National Sanitation 

Strategy 

ধধডপ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_

SanitationStrategy.pdf 

৮ Union Wise Water 

Technology Mapping – 

[Dhaka Circle]"- 

November-2008 

 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/UnionWiseWaterTechnolog

yMapping_Dhaka.pdf 

৯ Union Wise Water 

Technology Mapping – 

[Rajshahi Circle]"- May-

2011 

 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/UnionWiseWaterTechnolog

yMapping_Dhaka.pdf 

 ০ Union Wise Water 

Technology Mapping – 

[Rangpur Circle]"- May-

2011 

 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/UnionWiseWaterTechnolog

yMapping_Dhaka.pdf 

 ১ Union Wise Water 

Technology Mapping – 

[Sylhet Circle]"- May-

2011 

 

ধধডপ 

(*.pdf) 

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

ations/UnionWiseWaterTechnolog

yMapping_Dhaka.pdf 

 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf
http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf
http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf


 

 

 

পরিরিষ্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র 

 

১। আবেদনকারীর নাম   :___________________________________ 

  

   রপতার নাম              :______________________________________  

  

   মাতার নাম           :  _____________________________________   

 

   ের্তমান ঠিকানা      : ______________________________________   

 

   স্থায়ী ঠিকানা         : ______________________________________   

   

   ফ্যাক্স, ই-বেইল, বেরলফফ্ান, ও বোোইল বফ্ান নম্বি (যরদ থাফে):____________________ 

 

   বপিা: ______________________________________   

 

২। রে ধরবনি তথ্য (প্রব াজবন অরর্রিক্ত কাগজ ব্যেহার করুন):_________________________  

 

৩। বোন পদ্ধরর্ফর্ তথ্য বপফর্ আগ্রহী  

 (ছাপাফনা/ফ্ফোেরপ/রলরির্/ই-বেইল/  

 ফ্যাক্স/রিরি অথো অন্য বোন পদ্ধরর্) : ______________________________________  

  

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: ______________________________________   

  

৫। প্রবযাজ্য বেফত্র িহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: __________________________________ 

   

৬। তথ্য প্রদানকারী কে তের্তাি নাম ও ঠিকানা: ______________________________________    

                                                                                                                                                                                           

৭। আবেদফনি তাপ্তরি   : ______________________________________   

  

  

 

 

আবেদনকারীর স্বােি  

 

 



 

আীল আবেদনত্র 

 
  

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা  

 (বযাগাফযাফগি িহজ্ মাধ্যম িহ): ______________________________________   

 

২। আীবলর তারিি: ______________________________________   

 

৩। বয আবদফিি রেরুফদ্ধ আীল করা হফ ফে  

র্াি েরপ (যরদ থাফে): ______________________________________  

 

৪। যার আবদফিি রেরুফদ্ধ আীল করা হফ ফে   

র্ার নামিহ আবদফিি রেেিণ (যরদ থাবে): ______________________________________   

 

৫। আীবলি িংরেি রেেিণ: ______________________________________   

 

৬। আবদফিি রেরুফদ্ধ িংক্ষুব্ধ হবার কারণ (িংরেি রেেিণ): 

______________________________________  

৭। প্রারথ তর্ প্ররর্োফিি যুরক্ত/রিরি: ______________________________________   

 

৮। আীকারী কর্তকৃ প্রর্য ন: ______________________________________   

 

৯। অন্য বোন তথ্য যা আীল ের্ততপফেি িম্মুফি উস্থাবনি জন্য আীকারী ইচ্ছা বপাষণ কবিন: 

______________________________________   

 

 

 

 

 

আবেদনকারীর স্বােি 

 

 



(জ্যেষ্ঠতার ভিভিতত নয়)

Name Designation Office email

Md. Nuruzzaman Chief Engineer
DPHE Bhaban 

Dhaka
nuruzzaman@dphe.gov.bd

Dewan Naquib Ahsan
Addl. Chief Engineer 

(Planning)

DPHE Bhaban 

Dhaka
naquib@dphe.gov.bd

Md. Nurul Islam Khan
Addl. Chief Engineer 

(Works)

DPHE Bhaban 

Dhaka
nik@dphe.gov.bd

Md. Sadek Hossain
Addl. Chief Engineer 

(Water Resources)

DPHE Bhaban 

Dhaka
sadek.hossain@dphe.gov.bd

Md. Moniruzzaman Asst. Chief Engineer
DPHE Bhaban 

Dhaka
mzaman06@dphe.gov.bd

Monwar Ali
Superintending Engineer 

(Planning Circle)

DPHE Bhaban 

Dhaka
monwar@dphe.gov.bd

Md. Waliullah
Superintending Engineer 

(Feasibility)

DPHE Bhaban 

Dhaka
wullah@dphe.gov.bd

Syed Shahbaz Hossain
Superintending Engineer 

(Dhaka Circle)

DPHE Bhaban 

Dhaka
shahbaz@dphe.gov.bd

Md. Anowar Hossen
PD- National Sanitation 

project

DPHE Bhaban 

Dhaka
anowar@dphe.gov.bd

Shudhir Kumar Ghosh
Superintending Engineer 

(Ground Water Circle)

DPHE Bhaban 

Dhaka
sk_ghosh@dphe.gov.bd

Md. Shawkat Ali 

Chowdhury

Superintending Engineer 

(WQMS Circle)

DPHE Central Lab 

Mohakhali, Dhaka
shawkat@dphe.gov.bd

Md. Ibrahim Miah
Superintending Engineer 

(Chittagong Circle)

Dharma Sagar Par, 

Comilla
ibrahim@dphe.gov.bd

Md. Shakhawat Hossain
Project Director,(Rural 

Water Supply in South 

West Part of Bangladesh)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
shakhawat@dphe.gov.bd

khaleda ahsan
Project Director (Sylhet-

Barisal Project)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
khaleda@dphe.gov.bd

shaheed iqbal 
Project Director (Special 

Rural WSP)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
shaheed@dphe.gov.bd

Md. Delwar Hossen
Project Director, 37 

Districts Town Project

DPHE Bhaban, 

Dhaka
delwar@dphe.gov.bd

Rashedul Huq
Project Director, IDB 

Assisted Project

DPHE Bhaban, 

Dhaka
rashedul@dphe.gov.bd

A.K.M. Ibrahim
Superintending Engineer 

(Store Circle)
akm.ibrahim@dphe.gov.bd

kazi rezaullah 
Superintending Engineer 

(Faridpur Circle)
Faridpur kazireza@dphe.gov.bd

Robin Raihan Ahmed
DPD-1, Secondary Town 

Project

DPHE Bhaban, 

Dhaka
raihanahmed@dphe.gov.bd

Md. Shafiqul Hassan
DPD-2, Secondary Town 

Project

DPHE Bhaban, 

Dhaka
shassan@dphe.gov.bd

Md. Nazrul Islam Mian
Executive Engineer 

(Dhaka Division)
Dhaka nazrul@dphe.gov.bd

Md. Sarwar Hossain
Executive Engineer 

(Mymensingh Division)
Mymensingh sarwar@dphe.gov.bd

Md. monir hossain 

mollah

Executive Engineer 

(Tangail Division)
Tangail monir@dphe.gov.bd

Md. Anwar Eusuf
Executive Engineer 

(Jamalpur Division)
Jamalpur anwareusuf@dphe.gov.bd

Aminul Islam 

Chowdhury

Executive Engineer 

(Narayangonj Division)
Narayangonj aminislam@dphe.gov.bd

Md. Tozammel Haque
Executive Engineer 

(Kishoregonj Division)
Kishoregonj tozammel@dphe.gov.bd

Md. Mostafa
Executive Engineer 

(Gazipur Division)
Gazipur mmostafa@dphe.gov.bd

Muhammed Sk. Sadi 

Ramattullah 

Executive Engineer 

(Munsigonj Division)
Munsigonj sksadi@dphe.gov.bd

Md. Abdul Halim Khan 

Executive Engineer 

(Sherpur, Netrokona 

Division)

Sherpur abdulhalim@dphe.gov.bd

Md. Bazlul Haque
Executive Engineer 

(Manikgonj Division)
Manikgonj bazlulhaq@dphe.gov.bd

Md. Abdul Awal
Executive Engineer 

(Norsingdi Division)
Norsingdi abdulawal@dphe.gov.bd

যনস্বাস্থ্ে প্রতকৌশল অভিদপ্ততর কর্ মরত কর্ মকতমাতদর ই-জ্র্ইল ঠিকানা

ক. প্রিান প্রতকৌশলী জ্েতক ভনর্ মাহী প্রতকৌশলী পর্ মন্ত



(জ্যেষ্ঠতার ভিভিতত নয়)

Name Designation Office email

যনস্বাস্থ্ে প্রতকৌশল অভিদপ্ততর কর্ মরত কর্ মকতমাতদর ই-জ্র্ইল ঠিকানা

ক. প্রিান প্রতকৌশলী জ্েতক ভনর্ মাহী প্রতকৌশলী পর্ মন্ত

Mozaffar Ahmed 
Executive Engineer 

(Chandpur, COMILLA 

Division)

Dharma Sagar Par, 

Comilla
mozaffar@dphe.gov.bd

Md. Bazlul Haque
Executive Engineer 

(Chittagong Division)

115 Dewanbazar, 

Chittagong
bhaque@dphe.gov.bd

Mohammed Rawshan 

Alam

Executive Engineer 

(Noakhali Division)
Maizdi, Noakhali rawshan@dphe.gov.bd

Md. Zahir Uddin Dewan 
Executive Engineer (Cox’s 

Bazar Division)

Saiman Road, 

Cox’s Bazar
zahirudewan@dphe.gov.bd

Sohrab Uddin Ahmed
Executive Engineer 

(Brahmanbaria Division)

Paikpara, 

Brahmanbaria
sohrabuahmed@dphe.gov.bd

Mahmud Kabir 

Chowdhury

Executive Engineer 

(Lakshmipur Division)

Mojupur, 

Lakshmipur
mkabir@dphe.gov.bd

Md. Shah Alam
Executive Engineer (Feni 

Division)
Feni shahalam@dphe.gov.bd

Mir Abdus Sahid
Executive Engineer 

(Jessore Division)

Gurudas Babu Lain, 

Jessore
mashahid@dphe.gov.bd

Munshi Md. 

Hasanuzzaman

Executive Engineer 

(Kushtia, Meherpur 

Division)

Kushtia hasanuzzaman@dphe.gov.bd

Md. Mizanur Rahman
Executive Engineer (Narail 

Division)
Narail mizanrahman@dphe.gov.bd

Noor Ahmed
Executive Engineer 

(Satkhira Division)
Satkhira noorahmed@dphe.gov.bd

Biswas Abdul Kuddus
Executive Engineer 

(Mongla Division)
Mongla abdulkuddus@dphe.gov.bd

Md. Jinatul Islam
Executive Engineer 

(Magura Division)
Magura jinatulislam@dphe.gov.bd

Md. Omar Ali

Executive Engineer 

(Chuadanga, Jhenaidah 

Division)

Chuadanga omarali@dphe.gov.bd

S.M. Shamim Ahmed
Executive Engineer 

(Bagerhat Division)
Bagerhat shamim@dphe.gov.bd

Md. Baharuddin Mridha
Executive Engineer 

(Rajshahi Division)
Rajshahi baharuddin@dphe.gov.bd

Md. Jamanur Rahman
Executive Engineer (Pabna 

Division)
Pabna jamanurrahman@dphe.gov.bd

Md. Abdul Wadud
Executive Engineer 

(Chapai Nawabgonj 

Division)

Chapai Nawabgonj abdulwadud@dphe.gov.bd

Md. Tabibur Rahman 

Talukder

Executive Engineer 

(Serajgonj Division)
Serajgonj tabibur@dphe.gov.bd

Md. Wazed Ali
Executive Engineer 

(Natore Division)
Natore wazedali@dphe.gov.bd

Md. Ali Azgar
Executive Engineer 

(Noagaon Division)
Noagaon aliazgar@dphe.gov.bd

Md. Shahrab Hossain 

Executive Engineer 

(Bandarban,Khagrachari 

Division)

Kabirajpara, 

Bandarban
shohrab@dphe.gov.bd

Md. Samsuddoha 

Nurunnabi

Executive Engineer 

(Rangamati Division)
Rangamati snabi@dphe.gov.bd

Md. Badshah Mia
Executive Engineer 

(Rangpur Division)

Radhaballav, 

Rangpur
badshah@dphe.gov.bd

Md. Anwaruzzaman
Executive Engineer (Bogra 

Division)
Seizgari, Bogra anwaruzzaman@dphe.gov.bd

Abu Jar Md. Masudar 

Rahman

Executive Engineer 

(Dinajpur, Nilphamari 

Division)

Dinajpur masudar@dphe.gov.bd

Md. Abul Kalam Azad
Executive Engineer 

(Joypurhat Division)
Joypurhat akazad@dphe.gov.bd

S.M. Halim Uddin
Executive Engineer 

(Gaibandha Division)

Pashimpara, 

Gaibandha
halimuddin@dphe.gov.bd

Md. Altaful Islam
Executive Engineer 

(Panchagar Division)
Panchagar altafislam@dphe.gov.bd

Md. Abu Taher Mir 

Executive Engineer 

(Lalmonirhat, Kurigram 

Division)

Lalmonirhat tahermir@dphe.gov.bd



(জ্যেষ্ঠতার ভিভিতত নয়)

Name Designation Office email

যনস্বাস্থ্ে প্রতকৌশল অভিদপ্ততর কর্ মরত কর্ মকতমাতদর ই-জ্র্ইল ঠিকানা

ক. প্রিান প্রতকৌশলী জ্েতক ভনর্ মাহী প্রতকৌশলী পর্ মন্ত

Md. Anwar Hossain 

Talukder

Executive Engineer 

(Thakurgaon Division)

Ashrampara, 

Thakurgaon
ahtalukdar@dphe.gov.bd

Md. Shah Alam 
Executive Engineer 

(Barisal, Khalokathi 

Division)

Barisal alam@dphe.gov.bd

S.M. Shahidul Islam
Executive Engineer 

(Sunamgonj Division)

Nutunpara, 

Sunamgonj
smshahidul@dphe.gov.bd

Firoz Alam Chowdhury
Executive Engineer 

(Hobigonj Division)

Kalibari Panir Tank, 

Habigonj
alamfiroz@dphe.gov.bd

Bidhan Chandra Dey
Executive Engineer 

(Gopalgonj, Faridpur 

Division)

Gopalgonj bidhan@dphe.gov.bd

Md. Abdul Monnaf
Executive Engineer (Store 

Division, Dhaka)

Segunbagicha, 

Dhaka
amonnaf@dphe.gov.bd

S.M. Wahidul Islam
Executive Engineer (Store 

Division, Khulna)
Khulna wahidul@dphe.gov.bd

Md. Saifur Rahman
Executive Engineer (R&D 

Division, Dhaka)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
saifur@dphe.gov.bd

Tushar Mohon Sadhu 

Kha

Executive Engineer 

(Ground Water Division, 

Dhaka)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
tmskhan@dphe.gov.bd

Md. Shamsul Alam
Executive Engineer (M&E 

Division, Dhaka)
Mahakhali, Dhaka shamsulalam@dphe.gov.bd

Md. Abul Kaium
Executive Engineer 

(Arsenic Mgmt Division)

DPHE Bhaban 

Dhaka
abulkaium@dphe.gov.bd

Eheteshamul Russel 

Khan

Executive Engineer 

(Monitoring Division)

DPHE Bhaban 

Dhaka
erkhan@dphe.gov.bd

Moslema Begum
Executive Engineer 

(Computer Division)

DPHE Bhaban 

Dhaka
moslema@dphe.gov.bd

Md. Saifur Rahman 
Executive Engineer 

(Design Division)

DPHE Bhaban 

Dhaka
rahman_saifur@dphe.gov.bd

Md. Shamsul Haque 

Bhuiyan 

Executive Engineer (SIR 

Division)

DPHE Bhaban 

Dhaka
shbhuiyan@dphe.gov.bd

Areef Anowar Khan
Executive Engineer 

(Sylhet Barisal Project)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
aakhan@dphe.gov.bd

Md. Golam Muktadir
Executive Engineer (GOB 

UNICEF Project)

DPHE Bhaban, 

Dhaka
gmuktadir@dphe.gov.bd

Md. Kamal Pasha
Executive Engineer 

(Moulovi Bazar Division)
Moulovi Bazar kpasha@dphe.gov.bd

Md. Abdur Rahim Khan
Executive Engineer 

(Madaripur Division)
Madaripur abdurrahim@dphe.gov.bd

Bishershar Haldar 

Executive Engineer 

(Barguna, Patuakhali 

Division)

Barguna bhaldar@dphe.gov.bd

A.H.M. Abdullah Miah
Executive Engineer 

(Pirojpur Division)
Pirojpur abdullah@dphe.gov.bd

Md. Anwar Hossen 

Molla

Executive Engineer 

(Rajbari Division)
Rajbari anwarmolla@dphe.gov.bd

Md. Abdul Kader
Executive Engineer 

(Shariatpur Division)
Shariatpur akader@dphe.gov.bd

Mohammed Hanif
Executive Engineer 

(Sylhet Division)

Sagardighir Par, 

Sylhet
hanif@dphe.gov.bd

Md. Sk. Abdul Mannan
Executive Engineer 

(Khulna Division)
Rupsha, Khulna mannan@dphe.gov.bd

Md. Abdul Mazid

Executive Engineer (Bhola 

Division)
Bhola amazid@dphe.gov.bd

MIS Unit 

(Official Mail)
MIS/GIS Unit misgis@dphe.gov.bd



খ. সহকারী প্রককৌশলী (জ্যেষ্ঠতার ভিভিকত নয়)

Name Designation Office E-mail
Mohammad Khaled Salahuddin AE BRWWSSP, Dhaka salahuddin@dphe.gov.bd
A.H.M. Khalequr Rahman AE GOB-ADP Project hasnat@dphe.gov.bd
Md. Atiqul Islam AE National Sanitation Project atiqulislam@dphe.gov.bd
Mohammad Fayezul Islam Soman AE Planning Division fayazul.soman@dphe.gov.bd
Monzur Mossarraf AE GOB-ADP Project monzur@dphe.gov.bd
Mohammad Al Amin AE Lab Circle, Dhaka alamin@dphe.gov.bd
Md. Khairul Hasan AE Khulna Circle khairul@dphe.gov.bd
Firoza Akhter AE SIR Division, Dhaka firoza.akhter@dphe.gov.bd
Md. Majidar Rahman AE Rajshahi Circle majidar@dphe.gov.bd
Md. Mostafizur Rahman AE Shahjadpur, Sirajgonj mostafizrahman@dphe.gov.bd
Md. Sultan Mahmud AE Srinagar, Munshigonj sultanmahmud@dphe.gov.bd
Md. Didarul Alam Tusher AE Gior, Manikgonj didarulalam@dphe.gov.bd
Mohammad Mahmud khan AE Barisal Circle, Barisal mahmudkhan@dphe.gov.bd
Md. Mahmud Alam AE Serpur, Bogra mahmudalam@dphe.gov.bd
Md. Mostafizur Rahman (Rubel) AE Vangura, Pabna rahmanmostafiz @dphe.gov.bd
M. Jahangir Alam AE Tungipara, Gopalgonj jahangir@dphe.gov.bd
Md. Sultan Ali AE GOB-UNICEF Project sultanali@dphe.gov.bd
Suman Roy AE Kapasia, Gazipur sumanroy@dphe.gov.bd
Bashir Ahmed AE Kishoregonj District bashir@dphe.gov.bd
Mehraj Hossain AE Basail, Tangail mehraj@dphe.gov.bd
Md. Aminul Islam AE Modhukhali, Faridpur aminul.islam@dphe.gov.bd
Shishir kumar Biswas AE Nababgonj, Dhaka shishir@dphe.gov.bd
Mahmudur Rashid Majumder AE BRWSSP mahmudurrashid@dphe.gov.bd
Roman Kabir AE Gojaria, Munshigonj roman@dphe.gov.bd
Zahir Shohel AE Chittagong, Circle, Chittagongzahir@dphe.gov.bd
Md. Yakub Ali AE Chougacha, Jessore yakubali@dphe.gov.bd
Galib Ibne Siddique AE Rangpur Circle, Rangpur gisiddique@dphe.gov.bd
Mohammad Saiful Islam AE 37 District Project saifulislam@dphe.gov.bd
Md. Rashidul Alom AE National Sanitation Project rashidulalom@dphe.gov.bd
Mahbubur Rahman AE Sylhet Circle, Sylhet mahbubrahman@dphe.gov.bd
Mohammad Jamal Hussain AE Dhobaura, Mymensingh jamalhussain@dphe.gov.bd
Anupam De AE Coxsbazar District anupamde@dphe.gov.bd
Fahim Hasan Sirajee AE Rupgong, Narayanganj fahimhasan@dphe.gov.bd
Sharmishta Debnath AE SIR Division, Dhaka sharmishta@dphe.gov.bd
Bilkis Aktar AE Manirampur, Jessore bilkis @dphe.gov.bd
Sourav Das AE Daudkandi, Comilla sourav@dphe.gov.bd
Md. Zahid Parvez AE Fulphur, Mymensingh zahid@dphe.gov.bd
Md. Shahidul Islam AE Gazipur District shahidul@dphe.gov.bd
Kh. Ershaduzzaman Mridul AE Sonargaon, Narayanganj mridul @dphe.gov.bd
Md. Moshiur Rahman AE Ghatail, Tangail mdrahman@dphe.gov.bd
Khan Md. Golam Rabbani AE Hossainpur, Kishoregonj grabbani @dphe.gov.bd
Md. Taufic Alam Siddiki AE Sirajgong District taufic @dphe.gov.bd
Md. Yasin Arafat AE Noakhali Sadar, Noakhali yasin.arafat @dphe.gov.bd
Md. Nasir Uddin Khan AE Narayanganj District nasir_kuet @dphe.gov.bd
Md. Shafikul Alam AE Ashashuni, Satkhira shafikul.alam @dphe.gov.bd
Md. Mosleh Uddin AE Hathazari, Chittagong mosleh @dphe.gov.bd
Md. Khaleduzzaman AE Chouddagram, Comilla khaled @dphe.gov.bd
Md. Abdullah Al Arafat AE Tongibari, Munshigonj alarafat @dphe.gov.bd
Sk. Nasir Ahmed AE Rajbari District nasir.ahmed @dphe.gov.bd
Md. Murad Hossain AE Birol, Dinajpur murad @dphe.gov.bd
Md. Samiul haque AE Nandail, Mymensingh samiul @dphe.gov.bd
Md. Nurul Kabir Bhuiyan AE Belabo, Narshingdi nkabir @dphe.gov.bd

Pankaj Kumar Saha AE Gabtoli, Bogra pksaha @dphe.gov.bd

যনস্বাস্থ্ে প্রককৌশল অভিদপ্তকর কর্ মরত কর্ মকতমাকদর ই -জ্র্ইল ঠিকানা



(জ্যেষ্ঠতার ভিভিতত নয়)

Name Designation Office email

Shafiq Rahman Programmer HQ, Dhaka shafiqrahman@dphe.gov.bd

Lutfor Rahman
Senior Social 

Development Officer
GoB-Unicef Project lr@dphe.gov.bd

Md. Abdus Salam
Executive Engineer 

(Equipment)
DPHE Central Lab Mohakhali, Dhaka asalam@dphe.gov.bd

Md. Siddiqur 

Rahman

Executive Engineer 

(Logistics)
DPHE Central Lab Mohakhali, Dhaka siddiqur@dphe.gov.bd

Md. Fakhar Uddin Deputy Director (MIS) DPHE Central Lab Mohakhali, Dhaka fakhar@dphe.gov.bd

Md. Abdus Sattar Sr. Chemist DPHE Central Lab Mohakhali, Dhaka sattar@dphe.gov.bd

Panna Lal 

Chowdhury
Sr. Chemist, Comilla Comilla panna@dphe.gov.bd

Abdul Zabbar 

Hossen
Jr. Chemist, Rajshahi Rajshahi zabbar@dphe.gov.bd

Md. Aminur 

Rahman
Sr. Chemist, Khulna Khulna aminur@dphe.gov.bd

Md. Sirazul Hoque Sr. Chemist, Barisal Barisal siraz@dphe.gov.bd

Md. Shafiqul Islam Sr. Chemist, Sylhet Sylhet mshafiq@dphe.gov.bd

Md. Biplop 

Hossen (Addl. 

Charge)

Sr. Chemist, Tongi Gazipur biplob@dphe.gov.bd

Md. Shohel Rana Sr. Chemist, Rangpur Rangpur shohel@dphe.gov.bd

Md. Siddik Amin 

Talukder
Sr. Chemist, Bogra Bogra siddik@dphe.gov.bd

Md. Mostak 

Ahmed
Sr. Chemist, Noakhali Noakhali mostak@dphe.gov.bd

Mita Sarker Sr. Chemist, Jhinaidah Jhinaidah mita@dphe.gov.bd

Mahmudul 

Humayun
Management Officer

Addl. Chief Engineer (Works), DPHE, 

Dhaka
humayun@dphe.gov.bd

M M Zulfiqar 

Rahman
Training Officer

Secondary Towns Water Supply & 

Sanitation Sector Project, DPHE, Dhaka
zrahman@dphe.gov.bd

Abdun Noor Senior Hydrogeologist Ground Water Division, DPHE Dhaka anoor@dphe.gov.bd

Md. Muktadir 

Harun

Social Development 

Officer
GoB-Unicef project. DPHE, Dhaka muktadir.harun@dphe.gov.bd

Taslima 

Parvin

Social Development 

Officer
Planning circle, taslima.parvin@dphe.gov.bd

Shahana Akter

Social Development 

Officer
Dhaka Circle,DPHE, Dhaka

shahana.akter@dphe.gov.bd

Kazi Salma

 Akter

Junior Social 

Development Officer
Dhaka Circle,DPHE, Dhaka

salma.akter@dphe.gov.bd

 Mohammad 

Babul Akter

Junior Social 

Development Officer

Ground Management Project, DPHE, 

Dhaka
babul.akter@dphe.gov.bd

S.M Mizanur 

Rahman A.E (in-charge) 37-District water supplay, HQ, Dhaka smmizan@dphe.gov.bd

Md. Abdur Rob A.E (in-charge) Program and co-ordination, HQ, Dhaka abdurrob@dphe.gov.bd

Md. Khademul 

Islam A.E (in-charge)
Special rural water supply project, HQ, 

Dhaka
khademul@dphe.gov.bd

Abdul Malek A.E (in-charge)
South-western water supply, HQ, 

Dhaka
abdulmalek@dphe.gov.bd

Syed Motaher 

Hossain A.E (in-charge) Chief Engineer's office, HQ, Dhaka syedmotaher@dphe.gov.bd

যনস্বাস্থ্ে প্রতকৌশল অভিদপ্ততর কর্ মরত কর্ মকতমাতদর ই-জ্র্ইল ঠিকানা

গ. অন্যান্য কর্ মকতমা

mailto:lr@dphe.gov.bd
mailto:humayun@dphe.gov.bd
mailto:zrahman@dphe.gov.bd

