
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

১.

িভশন: অংশ হণ লক পািন ব াপনার মা েম বাংলােদেশর পািন স েদর সমি ত টকসই উ য়ন, পািন সং া
েযাগ ব াপনার মা েম জনগেণর জানমাল র া কের এবং সচ ব া উ য়েনর মা েম খা  িনরাপ া

িনি ত কের জনগেনর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন।

িমশন: কৗশলগত পিরক নার আওতায় ব া িনয় ণ, িন াশন ও সচ ব ার উ য়ন, নদী ভা নেরাধ, িম
ন ার, লবণা তার িনরসন এবং সমি ত উপ লীয় অ ল ব াপনার সে  স িত রেখ জলবা

পিরবতেনর িব প ভাব মাকািবলা কের খা  িনরাপ া িনি তকরেন,দাির তা িনরসেন ও পািন সং া
েযাগ ব াপনায় অবদান রাখা; সমি ত পািন স দ ব াপনায় সি য় অংশীদািরে র মা েম জনগেণর

স ৃ তা ি করণ।

িভশন ও িমশন

নাগিরক সনদ
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নাগিরক সনদ

২) সবা দান িত িত
২.১) নাগিরক সবা

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা
(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

১ ব া বাভাস ও সতক করণ সবা ওেয়বসাইট (www.ffwc.gov.bd), ই- মইল, ফ া  
ও ফােনর মা েম। মাবাইল থেক ১০৯৪১ না াের ডায়াল 

কের ও পের ৫ চেপ ব া সং া  বাতা শানা যােব।

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ ১ কায িদবস

২ বািষক ব া িতেবদন ওেয়বসাইেট কাশ (www.ffwc.gov.bd) েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ ১ কায িদবস
৩ ব া পিরি িতর িববরণ, া া এবং ে া র িবিভ  িমিডয়ায়/প  মারফত/ই- মইল আেবদন/দা িরক  প েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস
৪ বাপাউেবার সকল কায ম, িতেবদন, 

ট ার, িনেয়াগ, যাগােযােগর কানা, আইন, 
নীিত, প িত, সা লার, আদশ, নদ-নদী ও 
পািন িব ান, বােজট ইত ািদ সং া  ত , 

ি কা ও িমিডয়া সবসাধারেনর জে  কাশ

ওেয়বসাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই- মইল/প  
মারফত

েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ ১ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল
ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা

পািন ভবন, লেভল-৬, 
৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫

ফান: ০২২২২২৩০১২৩
ssa.ict@bwdb.gov.bd

৫ কাদারগণেক ই-িজিপ (ইেল িনক গভনেম  
িকউরেম ) সং া  িশ ণ এবং পরামশ 
দান

দা িরক প , ই- মইল ও হ েড  
(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)

 েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলীর( র)
ক া  এ  িকউরেম  সল

বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-৬, 
৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫

ফান: ০২২২২২৩০০১৯

dir.cpc@bwdb.gov.bd
৬ ন ন জনবল িনেয়াগ ওেয়বসাইট (www.bwdb.gov.bd) ও পি কায় 

িনেয়াগ িব ি র মা েম
িনেয়াগ িব ি েত বিণত কাগজপ  সহকাের 

িনধািরত ফরেম আেবদন
www.bwdb.gov.bd

িনেয়াগ িব ি েত বিণত িফ ৬ মাস

৭ জনবল ও চা রী সং া  সম া িনরসন কে  
মতামত দান

ই- মইল/প / টিলেফান মারফত আেবদন/দা িরক  প েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস

৮ পািন িব ান সংি  ত  উপা  সরবরাহ করন ই- মইল/ মাবাইল ােসজ এর মা েম আেবদন/দা িরক  প www.hydrology.bwdb.gov.bd 
ত বিণত িফ ও িনয়ম অ যায়ী

৩ কায িদবস

৯ িবি ং িডজাইন এবং ািনং সহ িবিভ  েজ  
বা বায়েন সংি  এলাকার সেবা /সবিন  
পািনর সমতল ও ি  পাত এর ঐিতহািসক  
ত  উপা  সরবরাহ

দা িরক প / ই- মইল এর মা েম আেবদন/দা িরক  প www.hydrology.bwdb.gov.bd 
ত বিণত িফ ও িনয়ম অ যায়ী

৭ কায িদবস

১০ বািষক উ য়ন কম চীর বা বায়ন অ গিত 
স িলত সভার কাযপ স হ সবসাধারেণর 
জ  কাশ

ওেয়বসাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই- মইল/প  
মারফত

আেবদন/দা িরক  প  েযাজ  নেহ ১ কায িদবস

১১ বাপাউেবার ধান ত  দানকারী কমকতা 
িহেসেব ত  সবা দান

ওেয়বসাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই- মইল/প  
মারফত/ টিলেফান

ত  অিধকার আইন-২০০৯ এর িনধািরত 
ফরম/আেবদেনর ি েত 

www.infocom.gov.bd

তে র উপর িনভরশীল ৭ কায িদবস

িনবাহী েকৗশলী
ব া বাভাস ও সতক করণ ক
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-২,

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
www.ffwc.gov.bd
ফান: ০২২২২২৩০০৭০

ত াবধায়ক েকৗশলী( র)
মানব স দ উ য়ন পিরদ র

পািন ভবন, লেভল-১, 
৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫

ফান: ০২২২২২৩০৩০৩
ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র

েসিসং এ  াড ফারকাি ং সােকল
বাপাউেবা, ৭২ ীন রাড, ঢাকা
ফান : ৮১২১৪৯১, ৯১১৩৬০৫ 

www.hydrology.bwdb.gov.bd
sa.pffc@bwdb.gov.bd
se.pffc@bwdb.gov.bdত াবধায়ক েকৗশলী( র)

েসিসং পিরদ র
পািন ভবন, লেভল-৬, 

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০১০৮

dir.processing@bwdb.gov.bd
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নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা
(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

১২ বাপাউেবােডর জিম AwaMÖnY, ûKzg `LjK…Z 
fwel¨‡Z cÖ‡qvRbxq mvgqxK e¨eüZ জিম, 
বাঁধ, বেরািপট, খাল, নালা ইত ািদ ব খী 
কাজ অথাৎ মৎ  চাষ, পাি -ফাম, শ  
উৎপাদন এবং বনায়ন ইত ািদ ব খী কােজ 
e¨env‡ii AbygwZ দান

দা িরক আেদশ জারীর মা েম আেবদন/দা িরক  প দা িরক আেদেশ বিণত িফ এবং 
বাপাউেবার িনধারন ত িফ
www.bwdb.gov.bd

২ মাস wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I cÖKí KZ©„c‡ÿi 
cȪ Ív‡ei †cÖwÿ‡Z পিরচালক

িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

১৩ ন ন ক  হণ সং া  সবা িডিপিপ নয়ন এবং যথাযথ ক পে র অ েমাদেনর পর 
দা িরক আেদশ জারীর মা েম

জন িতিনিধর পািরশসহ আেবদন প , 
িডও প , দা িরক প

েযাজ  নেহ ছাট কে র জে  ৩ মাস 
এবং বড় কে র জে  ১ 

বৎসর

সংি  অ েলর বাপাউেবার িনবাহী 
েকৗশলীর দ র এবং 

তাহার উ তন ক প গন 
http://www.bwdb.gov.bd

ধান েকৗশলী ( র) পিরক না, 
বাপাউেবা, লেভল-৪/৫, ৭২, ীন রাড, 

ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০২০০                      

ই- মইল-    
ce.planning@bwdb.gov.bd

১৪ পািন ব াপনা দল, সিমিত, ফডােরশন গঠন 
ও িনব ন সবা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম িনধািরত ফরেম আেবদন
http://www.bwdb.gov.bd

েযাজ  নেহ ৩ মাস

১৫ সচ কায ম িবধা দান দা িরক আেদশ জারীর মা েম জন িতিনিধর পািরশসহ আেবদন প , 
িডও প , দা িরক প

েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস

১৬ ষক িশ ণ দা িরক সা লার েযাজ  নেহ েযাজ  নেহ ৩০ িদন
১৭ চলমান কায ম এর ত  দান প  / ই- মইল মারফত আেবদন/দা িরক  প েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস
১৮ স ািদত কায ম এর ত  দান প  / ই- মইল মারফত আেবদন/দা িরক  প েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস
১৯ ব া িনয় ন স িকত সবা দা িরক আেদশ জারীর মা েম েযাজ  নেহ জ রী পিরি িতেত ৩ কায 

িদবস এবং সাধারনভােব ৩ মাস

২০ পািন িনয় ন কাঠােমা পিরচালনা ও 
র ণােব ন সং া  সবা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস

২১ নদী ভা ন রাধ স িকত সবা দা িরক আেদশ জারীর মা েম েযাজ  নেহ ৩ থেক ৬ মাস
২২ িশ পাক/কারখানা/আবাসন এলাকা/ পাট 

ইত ািদ াপেনর জে  নদী অববািহকা বা নী  
িম উ য়ন তথা ভরাট করন সবা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম আেবদেনর ি েত বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কায িদবস

২৩ িজং কাজ/ সবা দান দা িরক আেদশ জারীর মা েম আেবদেনর ি েত বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কায িদবস

ধান েকৗশলী
জার পিরদ র, বাপাউেবা
 ফান: ৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd

জন িতিনিধর পািরশসহ আেবদন প , 
িডও প , দা িরক প

সংি  অ েলর উপ ধান/  স সারন 
কমকতার দ র এবং সংি  আ িলক 

িনবাহী েকৗশলী
http://www.bwdb.gov.bd

সংি  অ েলর বাপাউেবার িনবাহী 
েকৗশলীর দ র

http://www.bwdb.gov.bd
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২) সবা দান িত িত
২.২) ািত ািনক সবা

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা
(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

১ ব া িনয় ন বাঁধ িনমান, পািন িন াশন অবআঠােমা িনমান,
সচ িবধা দােনর জ  সচ খাল খনন, সাই ন,

এ ইডা , ােরজ, ¯ ইজ গইট, চক াকচার ইত ািদ
িনমান ও নদী ভাংগন রােধ িবিভ  িতর া লক কাজ
িডেপািজট ওয়াক িহেসেব বা বায়ন

দা িরক আেদশ জারীর মা েম জন িতিনিধর পািরশসহ 
আেবদন, িডও প , িবিভ  

সং ার দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কায িদবস সংি  জলার বাপাউেবার িনবাহী 
েকৗশলীর দ র

২ নদী-শাসন, নদীর গিতপথ র া বা পিরদশন ও নদীেক 
বাহমান রাখার জ  িজং কাজ বা সবা দান

দা িরক আেদশ জারীর মা েম  আেবদেনর ি েত বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

কােজর পিরমান/ জায়গার উপর 
িনভর

ধান েকৗশলী
জার পিরদ র, বাপাউেবা

: ৯৫১২৭২৫
ce.dredger@bwdb.gov.bd

৩ অিধ হণ ত জিম কে র কােজ ব ত না হেল উহা 
হ া র/ ত াপণ এর ব া করা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম  আেবদেনর ি েত  েযাজ  নেহ ১ মাস পিরচালক
িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

৪ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর স ি র উপর িনিমত 
ােরজ, র েলটর ইত ািদর বহােরর জ  টাল, লভী 

ইত ািদ আদায় সং া  কাজ।

দা িরক আেদশ জারীর মা েম আেবদেনর ি েত দা িরক আেদেশ বিণত িফ এবং 
বাপাউেবার িনধারন ত িফ
www.bwdb.gov.bd

১৫ কায িদবস পিরচালক
িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd
৫ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড স িকত িবিভ  আইন 

নীিতমালা, িবিধমালা ইত ািদ স েক মতামত দান।
ওেয়ব সাইট/ই- মইল/প  মারফত সরকারী সং া/জন িতিনিধেদর 

আেবদেনর ি েত
 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক

িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd
৬ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  ক  নবাসন 

সং া  কাজ তদারিক করা।
দা িরক আেদশ জারীর মা েম িবিভ  সং া/ িত ান/এনিজও/ 

ি র আেবদেনর ি েত
দা িরক আেদেশ বিণত িফ এবং 

বাপাউেবার িনধারন ত িফ
www.bwdb.gov.bd

৭ কায িদবস পিরচালক
িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

২.২ ািত ািনক সবা 4 



বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা
(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৭ বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক িনিমত বাঁেধ এবং 
অ া  ােন বনায়ন করার িনিমে  িবিভ  সং ার সিহত 
ি নামা স াদেনর জ  সমেঝাতা ারক ণয়ন।

দা িরক আেদশ জারীর মা েম 
সমেঝাতা ারক া র

সরকােরর বনিবভাগ, এনিজও 
ও িবিভ  ফলেভাগী  ি র 

আেবদেনর ি েত

দা িরক আেদেশ বিণত িফ এবং 
বাপাউেবার িনধারন ত িফ
www.bwdb.gov.bd

১৫ কায িদবস পিরচালক
িম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা
ক-িব/িড, লেভল-১ পািন ভবন,         

৭২, ীন রাড, ঢাকা-১২০৫
ফান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd
৮ জাতীয় সংসেদর পািন স দ ম ণালয় স িকত িবিভ  , 

না েশর জবাব দান
দা িরক প /ই- মইল জাতীয় সংসেদর চািহদা /িডও 

প
 েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস ধান পিরক না

বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল ৪/৫,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফানঃ০২২২২২৩০২০০ ই- মইলঃ 

cplanwdb@yahoo.com

৯ ইআরিড/পিরক না কিমশেনর অ েরােধর ি েত প  
বািষক পিরক না, বাংলােদশ ড া ান-২১০০ ও অ া  

 নয়েণ সহায়তা করণ।

দা িরক আেদশ জারীর মা েম পিরক না কিমশেনর আেবদন / 
িডও প

 েযাজ  নেহ চািহদার আেলােক ধান েকৗশলী( র)পিরক না
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল ৪/৫,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফানঃ০২২২২২৩০২০০

ই- মইলঃ cplanwdb@yahoo.com

২.২ ািত ািনক সবা 5 



বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ
২) সবা দান িত িত
২.৩) অভ রীণ সবা

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

১ ক ীয় ভােব ই ারেনট সবা দান সংেযাগ দান যথাযথ ক পে র মা েম দা িরক প  েযাজ  নেহ  ৭ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল
ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা

পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

২ বাডর সকল কার সা লার, িনেয়াগ িব ি  স হ 
ও  উ য়ন ক  স েহর মািসক অ গিত িতেবদন 
ইত ািদ ওেয়ব সাইেট কাশ করন

ওেয়ব সাইট
www.bwdb.gov.bd

সফটকিপসহ ই- মইল এর মা েম 
আেবদেনর

 েযাজ  নেহ  ৩ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল
ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা

পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd
৩ দা িরক কােজ বহােরর জ  দা িরক ও ইিজিপর 

ই- মইল আইিড িবতরন ও িনয় ন করন
দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম 

আেবদন এ পি েত
 েযাজ  নেহ  ৩ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল

ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd
৪ ক ীয় ডাটা স ােরর েযাগ- িবধা অ া  

দ েরর বহােরর েযাগ দান
দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম 

আেবদন এ পি েত
 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল

ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd
৫ িডিজটাল ফরেমেট ত  সংর ন ও কাশ দা িরক প ,ই- মইল ও ওেয়ব সাইট 

(www.bwdb.gov.bd)  এর মা েম
সফটকিপসহ দা িরক প   ও ই- মইল 

এর মা েম আেবদন এ পি েত
 েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল

ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১১১

ssa.ict@bwdb.gov.bd
৬ আইিস  িবষয়ক িবেশষত হাডওয় ার ও সফটওয় ার 

সং া  specification Standerisation ও 
দর িনধারন ও অ া  িবষেয় সহেযাগীতা দান

দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম দা িরক প   ও ই- মইল এর মা েম 
আেবদন এ পি েত

 েযাজ  নেহ ৭  কায িদবস িসিনয়র িসে ম এনািল
ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাপাউেবা

পািন ভবন, লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

২.৩ অভ রীণ সবা 5 



বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৭ পািন উ য়ন বােডর সকল উ য়ন ক  াব 
(িডিপিপ) আকাের সবা দান

দা িরক প  এর মা েম ১। ক  স েহর হালনাগাদ ত
২। িফিজিভিল  ািড 
৩। া িলত য়
৪। াপ অফ ওয়াক
৫। িপিপ অ েমাদন
৬। সময় ি
ইত ািদর ত সহ দা িরক প

 েযাজ  নেহ ১ মাস  ধান, পিরক না
িরিভউ েসিসং এ  িপিড া
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-৪,     
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০২৪৪

ce.planning@bwdb.gov.bd

৮ বাপাউেবার িবিভ  দ রেক িবভাগীয় ংখলা সং া  
সবা দান

দা িরক প  এর মা েম ১। বােডর িনদশনা
২। ামা  দিললািদ
সহকাের অিভেযাগপ

 েযাজ  নেহ  ০৭ কাযিদবস পিরচালক
ংখলা পিরদ র, বাপাউেবা

পািন ভবন, লেভল-৭,                  
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৭৬

dir.discipline@bwdb.gov.bd
৯ নদী অববািহকা বা নী  িম উ য়ন তথা ভরাট কের 

িশ পাক/কারখানা/ আবাসন এলাকা/ পাট ইত ািদ 
াপেনর পিরেবশ ি েত সবা দান

দা িরক প  এর মা েম ১। িডেটইল িডজাইন ও াপ
২।চািহদা প  
৩। িডিপিপ এর কিপ
সহ দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

কােজর পিরমান/ জায়গার উপর 
িনভর।

ধান েকৗশলী
জার পিরদ র, বাপাউেবা

ফান: ৯৫১২৭২৫
ce.dredger@bwdb.gov.bd

১০ ব া িনয় ণ বা সচ ক  স েহর পািন িনয় ণ 
কাঠােমার গটস হ তরী, াপন, মরামত ও 
র ণােব ণ, ও য়ন কা  স াদন

দা িরক প  ও িবেলর মা েম ১। িডেটইল িডজাইন ও াপ
২।চািহদা প  
৩। িডিপিপ এর কিপ
সহ দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

কে র িডিপিপেত উে িখত 
ময়াদ

ধান েকৗশলী
যাি ক সর াম পিরদ র, বাপাউেবা
৪১০-৪১৬, তজগাঁও বা/এ, ঢাকা।
ফানঃ  ৯১২৮৬৯

ce.me@bwdb.gov.bd১১ বাপাউেবােডর ও অ া  উ য়ন কে র চািহদা 
মাতােবক যাস পিরদ েরর লং ম ও উভচরন খনন 

যে র মা েম সবা দান

দা িরক প  ও িবেলর মা েম ১। িডেটইল িডজাইন ও াপ
২।চািহদা প  
৩। িডিপিপ এর কিপ
সহ দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

কে র িডিপিপেত উে িখত 
ময়াদ

ধান েকৗশলী
যাি ক সর াম পিরদ র, বাপাউেবা
৪১০-৪১৬, তজগাঁও বা/এ, ঢাকা।
ফানঃ  ৯১২৮৬৯

ce.me@bwdb.gov.bd
১২ দেশর িবিভ  উ য়ন কে র ভারী য পািত াপন 

ও পিরবহন
দা িরক প  ও িবেলর মা েম ১। িডেটইল িডজাইন ও াপ

২।চািহদা প  
৩। িডিপিপ এর কিপ
সহ দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

বা ব অব া যায়ী িন ারন হয়। ধান েকৗশলী
যাি ক সর াম পিরদ র, বাপাউেবা
৪১০-৪১৬, তজগাঁও বা/এ, ঢাকা।
ফানঃ  ৯১২৮৬৯

ce.me@bwdb.gov.bd
১৩ িবিভ  জলাব তা রীকরন/খাল খনন  কে র 

কােজ সহায়তা দান
দা িরক প  ও িবেলর মা েম ১। িডেটইল িডজাইন ও াপ

২।চািহদা প  
৩। িডিপিপ এর কিপ
সহ দা িরক প

বাপাউেবার সবেশষ অ েমািদত 
রট িসিডউল এ বিণত িফ

http://www.bwdb.gov.bd

কােজর পিরিধর িবচাের সময় 
িন ারন হয়।

ধান েকৗশলী
যাি ক সর াম পিরদ র, বাপাউেবা
৪১০-৪১৬, তজগাঁও বা/এ, ঢাকা।
ফানঃ  ৯১২৮৬৯

ce.me@bwdb.gov.bd
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

১৪ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর বািষক উ য়ন 
কম চী  ক  স েহর বােজট, ম েময়ািদ 
বােজট ও অ া  আিথক ত ািদ ণয়ন ও 
উপেযাজন সং া  সবা

দা িরক প যথাযথ ক পে র মা েম 
১। চািহদা প  
২। িডিপর কিপ

 েযাজ  নেহ ২ মাস ত াবধায়ক েকৗশলী( র),
কায ম পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, ক-ই/িজ লেভল-৬, ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৪৩

dir.programme@bwdb.gov.bd

১৫ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর িবিভ  উ য়ন 
কে র অ েল অথ ছাড়

দা িরক প চািহদা প /দা িরক প   েযাজ  নেহ ১ মাস ত াবধায়ক েকৗশলী( র),
কায ম পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, ক-ই/িজ, লেভল-৬,     
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৪৩

dir.programme@bwdb.gov.bd

১৬ বাপাউেবা’র অ া  দ েরর চািহদা/আেবদেনর 
ি েত সকল ( কিপআই িহসােব ঘািষত ও 

কিপআই ঘাষনার জ  ািবত) দ র, 
কেলানী, দাম ইত ািদর িনরাপ া লক ব া 

হেণর জ  পরামশ/ পািরশ দান করা

দা িরক প দা িরক প   েযাজ  নেহ ১৫ িদন পিরচালক
িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-০, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
১৭ প , কায ও সবা েয় সহায়তা দান দা িরক প , ই- মইল ও হ েড  

(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)
দা িরক প , ই- মইল ও হ েড  এর 

মা েম
 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী( র),

ক া  এ  িকউরেম  সল
বাপাউেবা, পািন ভবন, ক-এইচ/িজ, 
লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০১৯

dir.cpc@bwdb.gov.bd
১৮ বাপাউেবার কমকতােদর ক  ইিজিপ সং া

িশ ণ দান
দা িরক আেদশ জারীর মা েম দা িরক চািহদা প  েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী( র),

ক া  এ  িকউরেম  সল
বাপাউেবা, পািন ভবন, ক-এইচ/িজ, 
লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০১৫

dir.cpc@bwdb.gov.bd
১৯ বাপাউেবার আিথক মতা অপণ সং া  নীিত

ণয়ন এবং কমকতােদর এ সং া  কািরগরী
পরামশ দান

দা িরক প , ই- মইল ও হ েড  
(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)

দা িরক প , ই- মইল ও হ েড  এর 
মা েম

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী( র),
ক া  এ  িকউরেম  সল
বাপাউেবা, পািন ভবন, ক-এইচ/িজ, 
লেভল-৬, ৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০১৯

dir.cpc@bwdb.gov.bd
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

২০ সরকার ক ক  অ য়ন রাজ  খাত (সং াপন) এর 
বােজট অ েমাদেনর অ েল বােজট বরা  িবষয়ক 
সবা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম ১।দা িরক চািহদা প  
২। র াক ক ক দ  খরচ িববরনী

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস পিরচালক, অথ, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৮,      ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৩৩

dir.finance@bwdb.gov.bd
২১ কিপআই িহসােব ঘািষত হয় নাই এই ধরেনর 

াপনা ক পে র চািহদার আেলােক সেরজিমেন 
পিরদশন বক সংি  ক প  বরাবর াব রন

দা িরক প দা িরক প   েযাজ  নেহ ৩০ িদন পিরচালক
িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন,  লেভল-০,        ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
২২  বােডর সব েরর কমকতা-কমচারীেদর অ েল 

পিরচয় প  জারীকরন
দা িরক প িপএমআইএস বােয়াডাটা ফরম সহ 

যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন প
 েযাজ  নেহ ১৫ িদন পিরচালক

িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন,  লেভল-০,        ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
২৩  েযাগ/ ঘটনা মাকােবলায় জ রী সবাদানকারী 

িত ান, আইন ংখলা বািহনী (ফায়ার সািভস, 
িলশ, র াব ইত ািদ) এর সােথ যাগােযােগর মা েম 

িনেয়ািজত করন

দা িরক প দা িরক প  েযাজ  নেহ ৩ িদন পিরচালক
িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, িক-এ/িস লেভল-০,        
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
২৪ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র মা েম বােডর 

সংিশ  কসচারীগণেক অি  িনবাপন িবষয়ক িশ ন 
দােনর ব া হন

দা িরক আেদশ জারীর মা েম  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ১৫ িদন পিরচালক
িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, ক-এ/িস লেভল-০,        
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
২৫ বােডর িবিভ  াপনা/দ েরর িনরাপ ার ােথ 

আনসার মাতােয়ন করার জ  পািরশ করণ
দা িরক আেদশ জারীর মা েম যথাযথ ক পে র মা েম দা িরক প  েযাজ  নেহ ১৫ িদন পিরচালক

িনরাপ া পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, ক-এ/িস লেভল-০,        
৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

২৬ সরকার ক ক অ য়ন রাজ  খাত (সং াপন 
তীত) এর বােজট অ েমাদেনর অ েল বােজট 

বরা  িবষয়ক সবা

দা িরক আেদশ জারীর মা েম ১।দা িরক চািহদা প  
২। র াক ক ক দ  খরচ িববরনী

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী( র), পিরচালন ও 
র নােব ন, বাপাউেবা, পািন ভবন, ক-
এ, লেভল-১, ৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৯৩

dir.onm@bwdb.gov.bd

২৭ বাপাউেবােডর িবিভ  উ য়ন কে র াক পিরক না 
সমী া পিরচালনা করা এবং  উ য়ন লক কে র 
স া তা সমী া িরেপাট লাইে রীেত সংর ণ

দা িরক আেদশ জারীর মা েম  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ  চািহদা মািফক তাৎ িনক। ত াবধায়ক েকৗশলী( র)
পিরক না-১ পিরদ র,  বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৪, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০২১১

dir.planning1@bwdb.gov.bd

২৮ জলবা  পিরবতন া  ফা  (CCTF) এর আওতায় 
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড ক ক হীত ন ন 

ক  স েহর Environmental Impact 
Assessment (EIA) Study পিরচালনা করা

 ক  হণ করা হয়  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ৩ মাস ত াবধায়ক েকৗশলী( র)
পিরক না-১ পিরদ র,  বাপাউেবা
 পািন ভবন, ক-ই/এফ/িজ/এইচ, 
লেভল-৪, ৭২ ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০২১১

dir.planning1@bwdb.gov.bd

২৯ অিডট িরেপাট সং া  সবা অিডট িরেপাট দািখল করন দা িরক পে র মা েম  েযাজ  নেহ ১৫(পেনর) িদন পিরচালক, অিডট পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-৪, ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০২১১

dir.audit@bwdb.gov.bd
৩০ অবসর া  কমকতা/কমচারীেদর অিডট িতেবদন অিডট িতেবদন দান করন দা িরক পে র মা েম  েযাজ  নেহ ১ স াহ পিরচালক, অিডট পিরদ র

বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-৮, ৭২ 
ীনেরাড, ঢাকা।

ফান: ০২২২২২৩০০১৪৫
dir.audit@bwdb.gov.bd৩১ বােড কমরত কমচারীেদর বােয়াডাটা, ািফং িল  

ও হালনাগাদ ত  সরবরাহ  করন
প /ই- মইল এর মা েম যথাযথ ক পে র চািহদার ি েত  েযাজ  নেহ ১ কায িদবস ত বধায়ক েকৗশলী( র)

মানব স দ উ য়ন পিরদ র
বাপাউেবা, বাপাউেবা
 পািন ভবন, লেভল-১, ৭২ ীনেরাড, 
ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০৩০৩

dir.staff@bwdb.gov.bd
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৩২ বােড কমরত কমচারীেদর , পদায়ন/পেদা িত, 
বািষক গাপনীয় িতেবদন  ও চা রী সং া  
সম া িনরসন কে  মতামত দান

দ িরক পে  মা েম যথাযথ ক পে র চািহদার ি েত  েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস পিরচালক
কমচারী পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন লেভল-৭,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০১৩৮

dir.personnel@bwdb.gov.bd

৩৩ কমকতা/কমচারীেদর পনশন, পািরবািরক পনশন, 
ক াণ তহিবল, যৗথবীমা এবং অ া  পনশন 
িবধা সং া  িবষয়ািদ

দ িরক পে  মা েম www.bwdb.gov.bd ওেয়ব সাইেট 
সং ি  তািলকা ও ফরম

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস পিরচালক
কমচারী পিরদ র
বাপাউেবা,  পািন ভবন লেভল-৭,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০১৩৮

৩৪ যৗথ বীমা (চা রীরত অব ায় ত কমকতা ও 
কমচারীেদর পিরবারেক যৗথবীমা পিরেশাধ করন) 
সবা

২৪ মােসর ল বতেনর সমপিরমান বা 
সেবা  =১,০০,০০০/- টাকা যৗথ বীমার 

জ  পিরেশাধ করন

www.bwdb.gov.bd ওেয়ব সাইেট 
সং ি  তািলকা ও ফরম

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস উপ-পিরচালক
া ী বাড দ র, বাপাউেবা, 

পািন ভবন, লেভল-৯,                   
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৩৮

৩৫ ক ান ভাতা (চা রীরত অব ায় ত এবং ায়ী 
অ ম কমকতা ও কমচারীর  পিরবারেক ক াণ 
ভাতা দান করন) সবা

 িত মােস ৭৫০/- (সাতশত প াশ) টাকা 
হাের ত কমকতা/কমচারীর বয়স সীমা ৬০ 

বছর অথবা সেবা  ১০ (দশ) বছর

www.bwdb.gov.bd ওেয়ব সাইেট 
সং ি  তািলকা ও ফরম

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস উপ-পিরচালক
া ী বাড দ র, বাপাউেবা, 

 পািন ভবন, লেভল-৯,                   
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৩৮

৩৬ বােড কমরত কমকতা/ কমচারীেদর িজ িপএফ/িস 
িপ এফ এর  িবধা সং া  সবা

দা িরক পে র মা েম ১। আেবদন পে র ফরম 
(www.bwdb.gov.bd)
২।কমরত অিফেসর পািরশ

 েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস পিরচালক
িহসাব র ন পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৮,                   
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০২৫৮ 

dir.accounts@bwdb.gov.bd
৩৭ বােডর ¯¯ াথসংি  মামলায় বােডর পে  

আইনজীবী িনেয়াগ সং া  কাযাবলী ও 
ওকালতনামা, মতাপণ, দফাওয়ারী 
জবাব/ টেম  অব ফ া সহ সংল ী কাগজপ  

রণ এবং বােডর পে  ¯ া রকরণ

দা িরক প  ও ই- মইেলর মা েম  ১।দা িরক প
২। মামলা সং া  নিথ প

 েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস উপপিরচালক (আইন িবষয়ক)
আইন িবভাগ, বাড সিচবালয়
বাপাউেবা, ওয়াপদা ভবন, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৫৫

৩৮ বােডর কমকতা/কমচারীেদর পেদা িত, িসেলকশন 
ড, িসিনয়র ল ইত ািদ িবেবচনার েব সংি  

দ র হেত চািহত কমকতা/ কমচারীেদর মামলা 
সং া  ত ািদ রণ

দা িরক পে র মা েম দা িরক প  েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস উপপিরচালক (আইন িবষয়ক)
আইন িবভাগ, বাড সিচবালয়
বাপাউেবা, ওয়াপদা ভবন, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৫৫
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৩৯ বােডর য সব শাসিনক িবষেয়র সােথ আইনগত 
িবষেয়র স ৃ তা রেয়েছ স স েক িব  আইন 
উপেদ ার কাছ থেক আইনগত মতামত সং হকরণ

দা িরক পে র মা েম দা িরক প  েযাজ  নেহ ৫ কায িদবস উপপিরচালক (আইন িবষয়ক)
আইন িবভাগ, বাড সিচবালয়
বাপাউেবা, ওয়াপদা ভবন, ঢাকা।
ফান: ০২২২২২৩০০৫৫

৪০ চা রীরত অব ায় ঘটনায় পিতত হেয় ায়ী প  
বরণ করেল এককালীন অ দান দান করা

আেদশ জারীর মা েম ১। কমরত অিফেসর পািরশসহ 
আেবদন প
২। ডা ারী সনদ

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪১ চা রী/িপআরএল অব ায় কান কমকতা/কমচারী 

বরণ করেল দাফন-কাফন/সৎকােরর জ  
এককালীন অ দান দান

আেদশ জারীর মা েম ১। কমরত অিফেসর পািরশসহ 
আেবদন প
২। ত সনদ

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪২ কমচারীেদর মধাবী স ানেদর মধা স  িশ া 

সং া  এককালীন অ দান এবং অ ল 
কমচারীেদর িববাহেযা  ক ার িববাহ কায েমর 
জ  চািহদামেতা এককালীন অ দান দান

আেদশ জারীর মা েম ১। কমরত অিফেসর পািরশসহ 
আেবদন প
২। ল সা িফেকট 
৩।জ  সনদ

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪৩ িহ , ি ান ও বৗ  স দায়েকও অ পভােব 

তােদর ¯ ,¯  ধম য় অ ােন চািহদামেত আিথক 
অ দান দান

আেদশ জারীর মা েম কমরত অিফেসর পািরশসহ আেবদন 
প

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪৪ নারায়নগ  জলার িশমরাইল  পািন উ য়ন উ  

িব ালেয়র িশ া কায েমর িবিভ  অ ােন 
এককালীন আিথক অ দান দান

আেদশ জারীর মা েম  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪৫ বােডর িবিভ  িহৈতষী সংগঠনেক বাড হইেত 

আিথক অ দান দােনর ব া করা
আেদশ জারীর মা েম কমরত অিফেসর পািরশসহ আেবদন 

প
 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র

বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
৪৬ বােডর মিডক াল ইউিনট, িবিভ  খলা লা, 

সাং িতক অ ােনর ব া হণ করা ও পিরচালনা 
করা

আেদশ জারীর মা েম  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস পিরচালক, ক ান পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
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বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
www.bwdb.gov.bd

নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৪৭ বাড এর িবিভ  কায ম ও বা বািয়ত িবিভ  
কে র ফল, খপ , মািসক পািন পির মায় 
কাশ এবং সভা, সিমনার, ওয়াকশপ, িনেয়াগ 

িব ি ,  দরপ  িব াপনসহ অ া  িব াপন দিনক 
সংবাদপে  ও  ইেল িনক ি  িমিডয়ায় চার

মািসক পির মা/অিফস আেদেশর মা েম  ১। দা িরক প  
২। িব ি র হাড ও সফট কিপ

 েযাজ  নেহ ১ কায িদবস পিরচালক
জনসংেযাগ পিরদ র, বাপাউেবা
পািন ভবন, লেভল-৯,       ৭২ 

ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৮৮

dir.publicity@bwdb.gov.bd
৪৮ বাসা বরা , বাসা রদবদল/পিরবতন, অিতির  সময় 

বাসায় বসবাস ও ত ি র পিরবারবেগর বাসায় 
বসবােসর  আেবদন

আেদশ জারীর মা েম  ১। কমরত দ র ক ক আেবদন ফরম 
(www.bwdb.gov.bd)

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস পিরচালক
স ি  ও যানবাহন পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd
৪৯ অবসর া  কসচারী/ ত কমচারী ড়া  পাওনার 

ছাড়প
ছাড়প  দান দা িরক প  েযাজ  নেহ ২ কায িদবস পিরচালক

স ি  ও যানবাহন পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd
৫০ সারােদেশ পাউেবা’র িবিভ  ােন অিফস  ও 

কমকতা/কমচারীর বাসার ান উপ  করন ও  
িবিভ  কেলানীর অব া পযেব ন ও িতেবদন দািখল

িতেবদন দান দা িরক প  েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবেসর মে পিরচালক
স ি  ও যানবাহন পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd
৫১ ওয়াপদা ভবন  সদর দ েরর সকল 

কমকতা/কমচারীর বসার ান উপ  করন
অিফস আেদশ/ই- মইেলর মা েম যথাযথ ক পে র মা েম  আেবদন  েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবেসর মে পিরচালক

স ি  ও যানবাহন পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd
৫২  ক ীয় যানবাহন েলর মা েম বােডর 

কমকতা/কমচারীেদর আনা নয়ার জ  গাড়ীর 
ব া করন এবং  বােডর গাড়ীস েহর ত  

সরবরাহ করন

দা িরক প যথাযথ ক পে র মা েম  আেবদন  েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস পিরচালক
স ি  ও যানবাহন পিরদ র
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-০,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd
৫৩ পিরেশাধ আওতাধীন দ র ও ক  স েহর পে  

সকল আয়ন, য়ন ও িহসাব সংর ণ সং া  কা  
স াদন

দা িরক  পে র মা েম দা িরক  প  েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস বােডর সংি   সকল  আ িলক িহসাব 
ক   স হ।
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এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৫৪ বােজট ও তহিবল িনয় ন বক কমকতা/কমচারী 
গেণর সকল কার বতন ভাতািদর িবল পিরেশাধ

প ি প এর মা েম দা িরক  প  েযাজ  নেহ ১ কায িদবস বােডর সংি   সকল  আ িলক িহসাব 
ক   স হ।

৫৫ র ােকর আওতাধীন পনশন ভাগীেদর িনকট  
াংেকর শাখার মা েম মািসক পনশন সং া  সবা

দা িরক  পে র মা েম  েযাজ  নেহ  েযাজ  নেহ ৩ কায িদবস বােডর সংি   সকল  আ িলক িহসাব 
ক   স হ।

৫৬ বাপাউেবার দ র স েহর চািহদার িভি েত পািন 
স দ িবষেয় জলবা  া  ফাে র আওতায় ক  

নয়ন, পিরবী ণ ও সািবক পযেব ণ কায েম 
সহায়তা

দা িরক  পে র মা েম দা িরক  পে র মা েম  েযাজ  নেহ চািহদার আেলােক ধান েকৗশলী( র)পিরক না, 
বাপাউেবা,পািন ভবন, লেভল-৪/৫,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০২০০ ঢাকা।

ই- মইল-cplanwdb@yahoo.com

৫৭ বাপাউেবা িবিভ  দ েরর চািহদার ি েত 
অথৈনিতক ও কািরগরী িদক িবে ষন বক মতামত 

দান এবং ানীয়/ বেদিশক অথয়ন াি র লে  
ক  াব ণয়ন

দা িরক  পে র মা েম  ১।অথৈনিতক ও কািরগিরক িদক 
িবে ষন ক  াব 

(িডিপিপ/িপিডিপিপ, িপিপ)

 েযাজ  নেহ কাযেভেদ ১মাস থেক ৩মাস ধান েকৗশলী( র)পিরক না, 
বাপাউেবা,পািন ভবন, লেভল-৪/৫,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০২০০ ই- মইল-

cplanwdb@yahoo.com
৫৮ কে র চািহদা অ যায়ী এ কে র পরামশক 

িনেয়াগ ও পরামশেকর কায ম সািবক পিরবী ণ
দা িরক  পে র মা েম দা িরক  প  েযাজ  নেহ চািহদার আেলােক ধান েকৗশলী( র)পিরক না, 

বাপাউেবা,পািন ভবন, লেভল-৪/৫,       
৭২ ীনেরাড, ঢাকা
ফান: ০২২২২২৩০২০০ ই- মইল-

cplanwdb@yahoo.com
৫৯ ইনেলট, আউটেলট, খাল ও অ া  কাজ এর নকশা

নয়ন
দা িরক  পে র মা েম  েয়াজনীয় ত  ও উপা সহ িডজাইেনর 

ডাটা সং হ এবং তাহার উ তন 
ক পে র পািরশসহ রন

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
বাপাউেবা,
পািন ভবন, লেভল-৩, ৭২ ীণ রাড, ৬০ র েলটর এর নকশা নয়ন দা িরক  পে র মা েম  েয়াজনীয় ত  ও উপা সহ চািহদা 

অ যায়ী র েলটেরর জ  িন িরত ডাটা 
ট াগিল  রন কের রন

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
 এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা, লেভল-৩, ৭২ ীণ রাড, 
ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০৩০০
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িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৬১ বাঁধ এর নকশা নয়ন দা িরক  পে র মা েম সাইট ান নদীর পািন সমতল ডাটা, 
বাঁেধর লং সকশন, স সকশন, 

ািবত বাঁেধর সকশন ইত ািদ ত  
রন

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
বাপাউেবা, পািন ভবন, লেভল-৩,  ৭২ 

ীণ রাড, ঢাকা।
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড,  লেভল-৩, ৭২ ীণ 
রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০৩০০

৬২ িতর া কােজর নকশা নয়ন দা িরক  পে র মা েম সাইট ান নদীর পািন বাহ, নদীর স 
সকশন, H.W.L., L.W.L. ইত ািদ 

ত  রন

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬ বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
       
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
 ফান নং০২২২২২৩০৩০০

৬৩ উবওেয়ল সহ িবিভ  হা িলক াকচােরর
মরামেতর নকশা নয়ন

দা িরক  পে র মা েম মরামেতর িব ািরত িববরণএবং তা 
সাইট ােন দশন কের সাইট ান 
রণ এবং আ ষাি ক েয়াজনীয় ত  

ও উপা  রণ।

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
বাপাউেবা, পািন ভবন, লভল-৩
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
       ফান নং ফান 
নং০২২২২২৩০৩০০ 
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িমক সবার নাম সবা দান প িত
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এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৬৪ সড়ক, ীজ, কালভাট িনমান ও মরামত কােজর
নকশা নয়ন

দা িরক  পে র মা েম িনমান ও মরামেতর িব ািরত িববরণএবং 
তা সাইট ােন দশন কের সাইট ান 

রণ এবং আ ষাি ক েয়াজনীয় ত  
ও উপা  রণ।

 েযাজ  নেহ ৩ (িতন) মাস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 
বাপাউেবা,
লেভল-৩,  ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।

       ফান নং ০২২২২২০১৫০
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা, লেভল-৩, ৭২ ীণ রাড, 
ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০৩০০

 

৬৫ পা  হাউজ, ভবন িনমান ও মরামত কােজর নকশা
নয়ন

দা িরক  পে র মা েম িনমান ও মরামেতর িব ািরত িববরণএবং 
তা সাইট ােন দশন কের সাইট ান 

রণ এবং আ ষাি ক েয়াজনীয় ত  
ও উপা  রণ।

 েযাজ  নেহ ৩ (িতন) মাস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-১,২,৪,৫,৬ বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
       ফান নং ৯১১৭৬০৯ 
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
       ফান নং ৯১১১২০৬ 

৬৬ নন িসিডউল িসিভল, াজার, িডওয়াটািরং আইেটম 
ভ ং।

দা িরক  পে র মা েম আইেটেমর িব ািরত এনালাইেসস, 
আইেটম ডসি পশন, ক াল শলশন, 
এনালাইেসস ব ত িবিভ  ইি েমে র 

 েযাজ  নেহ ৭ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা। ফানঃ ৯১১৭৬০৯৬৭ নন িসিডউল মকািনক াল আইেটম ভ ং দা িরক  পে র মা েম আইেটেমর িব ািরত এনালাইেসস, 

আইেটম ডসি পশন, ক াল শলশন, 
এনালাইেসস ব ত িবিভ  ইি েমে র 
সং হ ত বাজার দেরর কাগজপ , 

েয়াজনীয় ে  টকিনক াল 
িসিফেকশন

 েযাজ  নেহ ১৫ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা। 
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া, বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।

৬৮ নন িসিডউল িজং আইেটম ভ ং দা িরক  পে র মা েম আইেটেমর িব ািরত এনালাইেসস, 
আইেটম ডসি পশন, ক াল শলশন, 
এনালাইেসস ব ত িবিভ  ইি েমে র 
সং হ ত বাজার দেরর কাগজপ , 

েয়াজনীয় ে  টকিনক াল 

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া, বাপাউেবা,
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নাগিরক সনদ

িমক সবার নাম সবা দান প িত
েয়াজনীয় কাগজপ

এবং াি ান
সবার  এবং
পিরেশাধ প িত

সবা দােনর সময়সীমা
দািয় া  কমকত া

(নাম,পদিব, ফান ন র ও ইেমইল)

৬৯ ন ন েজ  এর ভ ং দা িরক  পে র মা েম আইেটেমর িব ািরত এনালাইেসস, 
আইেটম ডসি পশন, ক াল শলশন, 
এনালাইেসস ব ত িবিভ  ইি েমে র 
সং হ ত বাজার দেরর কাগজপ , 

েয়াজনীয় ে  টকিনক াল 
িসিফেকশন

 েযাজ  নেহ ২০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা,
৭২ ীণ রাড, ঢাকা। ফানঃ 
০২২২২৩০৩২২
এবং 

ধান েকৗশলী, ন া
বাপাউেবা, লেভল-৩, ৭২ ীণ রাড, 
ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০৩০০

৭০ িসিডউল আপেডট দা িরক  পে র মা েম মাঠ পযােয়র ত াধায়ক েকৗশলীর দ র 
হেত িসিডউল আপেডট এর াব রন

 েযাজ  নেহ ১০ কায িদবস ত াবধায়ক েকৗশলী
িডজাইন সােকল-২, বাপাউেবা, পািন 
ভবন, লেভল-৩, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা। 
ফানঃ ০২২২২২৩০৩২২

৭১ গ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর বািষক উ য়ন 
কম চীেত অ  উ য়ন ক  স েহর অথ 
অব  করন

দা িরক  পে র মা েম দা িরক  প  েযাজ  নেহ  ১(এক) স াহ অথ পিরদ র, বাপাউেবা,
লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩, ই- মইল-    

dir.finance@bwdb.gov.bd
৭২ বাপাউেবা মাঠ পযােয়র দ র স েহর চািহদা অ যায়ী 

অ েমািদত িবভাজন মাতােবক অথ িবিল
দা িরক  পে র মা েম কায ম পিরদ েরর চািহদা মাতােবক  েযাজ  নেহ  ৩(িতন) িদন অথ পিরদ র, বাপাউেবা,

লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩, ই- মইল-    

dir.finance@bwdb.gov.bd
৭৩ বােডর সং াপন  ২৩২  দ েরর বােজট ত 

অ েমাদন হন ও অথ যাগান গণ জাত ী 
বাংলােদশ সরকােরর বািষক উ য়ন কম চীেত 
অ  উ য়ন ক  স েহর অথ অব  করন

দা িরক  পে র মা েম সংি  দ েরর চািহদা মাতােবক  েযাজ  নেহ  ৩(িতন) স াহ অথ পিরদ র, বাপাউেবা,
 লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩

 ই- মইল-    
dir.finance@bwdb.gov.bd

৭৪ সমা  ক /উপ- কে র পিরচালক ও র নােব ন 
কােজ বরা  অ যায়ী তহিবল িবিল করন

দা িরক  পে র মা েম পিরচালন ও র নােব ন পিরদ েরর 
চািহদা অ যায়ী

 েযাজ  নেহ  ৫(পাঁচ) িদন অথ পিরদ র, বাপাউেবা,
 লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩ 

ই- মইল-    
dir.finance@bwdb.gov.bd

৭৫ বােডর কমকতা/কমচারীেদর িজিপএফ,িসিপএফ 
(আগাম ও ড়া ) পনশন এবং া ই  পিরেশােধর 
তহিবল, চািহদা যায়ী িবিভ  দ ের িবিলকরন সং া

দা িরক  পে র মা েম চািহদা প  েযাজ  নেহ  ৩(িতন) িদন অথ পিরদ র, বাপাউেবা,
লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩ ই- মইল-    

dir.finance@bwdb.gov.bd
৭৬ সরকারী বদলী ত কমকতা/কমচারীেদর পনশন 

সং া  যাবতীয় কাজ
দা িরক  পে র মা েম আেবদন প  েযাজ  নেহ  ৩(িতন) িদন অথ পিরদ র, বাপাউেবা,

লেভল-৮, ৭২ ীণ রাড, ঢাকা।
ফান নং০২২২২২৩০০৩৩, ই- মইল-    

dir.finance@bwdb.gov.bd
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িাগনিক সিে

(দেওয়ালে প্রের্শলের জলেে)

২) অভিল াগ ব্েব্স্থাপো পদ্ধভি (GRS)

ক্রনিক কখি ব াগাদ াগ কিদবি ব াগাদ াদগি ঠিকািা নিষ্পনিি সিয়সীিা

১ োভয়ত্বপ্রাপ্ত কর্শকিশ া সর্াধাে 

ভেলি ব্ের্শ হলে

সভিব্, দব্ার্শ  সভিব্ােয়

ব্াাংোলের্ পাভে উন্নয়ে দব্ার্শ

পাভে িব্ে, দেলিে-৭, ৭২ গ্রীেলরার্, ঢাকা।

দ াে: ০২২২২২৩০০৫৩ 

দসে# ০১৭১৪৪০০৫৩৭

ইলর্ইেঃ bwdbsecretary@gmail.com

ওলয়ব্ দপার্শ াে: http://www.bwdb.gov.bd

১ র্াস

২ অভিল াগ ভেস্পভি কর্শকিশ া 

ভেভেশ ষ্ট সর্লয় সর্াধাে ভেলি 

ব্ের্শ হলে

 ুগ্ম সভিব্ (প্রর্াসে) 

পাভে সম্পে র্ন্ত্রণােয় 

ও

আভপে কর্শকিশ া(GRS) ,

পাভে সম্পে র্ন্ত্রণােয় রুর্ োং-৪০১,

দ াে োং-৯৫১২২২১,

দসে# ০১৫৫৮৩০৮৪৬৯, 

ইলর্ইেঃjsadmin@mowr.gov.bd

৭ ভেে

৩) আপোর কালে আর্ালের প্রিোর্া

ক্রনিক

১

২
৩ সাক্ষালির জলেে ভেধশাভরি সর্লয়র পূলব্শই উপভস্থি র্াকা

দসব্া প্রাভপ্তলি অসন্তুষ্ট হলে োভয়ত্বপ্রাপ্ত কর্শকিশ ার সলে দ াগাল াগ করুে। ভিভে সর্াধাে ভেলি ব্ের্শ হলে ভেলনাক্ত পদ্ধভিলি 

দ াগাল াগ কলর আপোর সর্সো অব্ভহি করুে।

প্রনিশ্রুি/কানিি বসবা প্রানিি লদযে কিণীয়

ভেধশাভরি  রলর্ সমূ্পণশিালব্ পূরণকৃি আলব্েে জর্া প্রোে

সঠিক র্াধেলর্ প্রলয়াজেীয় ভ স পভরলর্াধ করা
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