
বাাংলাদদশ ানন উন্নয়ন ববার্ ড

www.bwdb.gov.bd

১.

নিশন: অাংশগ্রহণমূলক ানন ব্যবস্থানার মাধ্যদম বাাংলাদদদশর ানন সম্পদদর সমনিত বেকসই উন্নয়ন, ানন সাংক্রান্ত

দুদ্ ডাগ ব্যবস্থানার মাধ্যদম  জনগদণর জানমাল রক্ষা কদর এবাং বসচ ব্যবস্থা উন্নয়দনর মাধ্যদম খাদ্য ননরাত্তা

নননিত কদর জনগদনর আথ ড-সামানজক অবস্থার উন্নয়ন।

নমশন : বকৌশলগত নরকল্পনার আওতায় বন্যা ননয়ন্ত্রণ, ননষ্কাশন ও বসচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী িাঙ্গনদরাধ, ভূনম

পুনরুদ্ধার, লবণাক্ততার ননরসন এবাং সমনিত উকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থানার সদঙ্গ সঙ্গনত বরদখ জলবায়়ু

নরবতডদনর নবরূ প্রিাব বমাকানবলা কদর খাদ্য ননরাত্তা নননিতকরদন, দানরদ্র্য ননরসদন ও ানন সাংক্রান্ত

দুদ্ ডাগ ব্যবস্থানায় অবদান রাখা;সমনিত ানন সম্পদ ব্যবস্থানায় সনক্রয় অাংশীদানরদের মাধ্যদম জনগদণর

সম্পকৃ্ততা বৃনদ্ধকরণ

নিশন ও নমশন

নাগনরক সনদ

1



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

২) বফা প্রদান প্রনতশ্রুনত

২.১) নাগনযক বফা

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  ইদভইর )

১ ফন্যা পূফ ডাবা  তকীকযণ বফা দয়ফাইট (www.ffwc.gov.bd), ই-বভইর, পযাক্স  

বপাদনয ভাধ্যদভ। বভাফাইর বথদক ১০৯৪১ নাম্বাদয ডায়ার 
কদয  দয ৫ বেদ ফন্যা াংক্রান্ত ফাতডা বানা মাদফ।

প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ

২ ফানল ডক ফন্যা প্রনতদফদন দয়ফাইদট প্রকা (www.ffwc.gov.bd) প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ

৩ ফন্যা নযনস্থনতয নফফযণ, ব্যাখ্যা এফাং প্রদনাত্তয নফনবন্ন নভনডয়ায়/ত্র ভাযপত/ই-বভইর আদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

৪ ফাাউদফায কর কাম ডক্রভ, প্রনতদফদন, বটন্ডায, 

ননদয়াগ, বমাগাদমাদগয ঠিকানা, আইন, নীনত, 

দ্ধনত, ার্কডরায, আদ, নদ-নদী  ানন 

নফজ্ঞান, ফাদজট ইতযানদ াংক্রান্ত তথ্য, পুনিকা  

নভনডয়া ফ ডাধাযদনয জদন্য প্রকা

দয়ফাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই-বভইর/ত্র 

ভাযপত

প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় আইনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৫ ঠিকাদাযগণদক ই-নজন (ইদরক্ট্রননক গবন ডদভন্ট 

প্রনকউযদভন্ট) াংক্রান্ত প্রনক্ষণ এফাং যাভ ড 

প্রদান

দািনযক ত্র, ই-বভইর  বল্পদডস্ক 

(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)

 প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরীয(পুয)

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রনকউযদভন্ট বর

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০১৯

dir.cpc@bwdb.gov.bd

৬ নতুন জনফর ননদয়াগ দয়ফাইট (www.bwdb.gov.bd)  নত্রকায় ননদয়াগ 

নফজ্ঞনিয ভাধ্যদভ

ননদয়াগ নফজ্ঞনিদত ফনণ ডত কাগজত্র কাদয 

ননধ ডানযত পযদভ আদফদন

www.bwdb.gov.bd

ননদয়াগ নফজ্ঞনিদত ফনণ ডত নপ ৬ ভা

৭ জনফর  োর্কযী াংক্রান্ত ভস্যা ননযন কদল্প 

ভতাভত প্রদান

ই-বভইর/ত্র/বটনরদপান ভাযপত আদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৮ ানন নফজ্ঞান াংনিষ্ট তথ্য উাত্ত যফযা কযন ই-বভইর/বভাফাইর ম্যাদজ এয ভাধ্যদভ আদফদন/দািনযক  ত্র www.hydrology.bwdb.gov.bd 

বত ফনণ ডত নপ  ননয়ভ অনুমায়ী

৩ কাম ড নদফ

৯ নফনডাং নডজাইন এফাং প্লাননাং  নফনবন্ন প্রদজক্ট 

ফািফায়দন াংনিষ্ট এরাকায দফ ডাচ্চ/ফ ডননম্ন 

াননয ভতর  বৃনষ্ট াত এয ঐনতানক  তথ্য 

উাত্ত যফযা

দািনযক ত্র/ ই-বভইর এয ভাধ্যদভ আদফদন/দািনযক  ত্র www.hydrology.bwdb.gov.bd 

বত ফনণ ডত নপ  ননয়ভ অনুমায়ী

৭ কাম ড নদফ

১০ ফানল ডক উন্নয়ন কভ ডসূেীয ফািফায়ন অগ্রগনত 

ম্বনরত বায কাম ডত্রমূ ফ ডাধাযদণয জন্য 

প্রকা

দয়ফাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই-বভইর/ত্র 

ভাযপত

আদফদন/দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ

ননফ ডাী প্রদকৌরী

ফন্যা পূফ ডাবা  তকীকযণ বকন্দ্র

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-২,

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

www.ffwc.gov.bd

বপান: ০২২২২২৩০০৭০

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন নযদিয

ানন বফন, বরদবর-১, 

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০৩০৩

dir.staff@bwdb.gov.bd

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরীয দিয

প্রদনাং এন্ড ফ্লাড বপাযকানষ্টাং াদকডর

ফাাউদফা, ৭২ গ্রীন বযাড, ঢাকা

বপান : ৮১২১৪৯১, ৯১১৩৬০৫ 

www.hydrology.bwdb.gov.bd

sa.pffc@bwdb.gov.bd

se.pffc@bwdb.gov.bd

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

প্রদনাং নযদিয

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১০৮

dir.processing@bwdb.gov.bd

২.১ নাগনযক বফা 2 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  ইদভইর )

১১ ফাাউদফায প্রধান তথ্য প্রদানকাযী কভ ডকতডা 

নদদফ তথ্য বফা প্রদান

দয়ফাইট (www.bwdb.gov.bd) /ই-বভইর/ত্র 

ভাযপত/বটনরদপান

তথ্য অনধকায আইন-২০০৯ এয ননধ ডানযত 

পযভ/আদফদদনয বপ্রনক্ষদত 

www.infocom.gov.bd

তদথ্যয উয ননব ডযীর ৭ কাম ড নদফ

১২ ফাাউদফাদড ডয জনভ AwaMÖnY, ûKzg `LjK…Z 

fwel¨‡Z cÖ‡qvRbxq mvgqxK e¨eüZ জনভ, 

ফাাঁধ, ফদযানট, খার, নারা ইতযানদ ফহুমুখী কাজ 

অথ ডাৎ ভৎস্য োল, বানি-পাভ ড, স্য উৎাদন 

এফাং ফনায়ন ইতযানদ ফহুমুখী কাদজ e¨env‡ii 

AbygwZ প্রদান

দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ আদফদন/দািনযক  ত্র দািনযক আদদদ ফনণ ডত নপ এফাং 

ফাাউদফায ননধ ডাযনকৃত নপ

www.bwdb.gov.bd

২ ভা wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I cÖKí KZ©„c‡ÿi 

cÖ Í̄v‡ei †cÖwÿ‡Z নযোরক

ভূনভ  যাজস্ব নযদিয, ফাাউদফা

ব্লক-নফ/নড, বরদবর-১ ানন বফন,         

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

১৩ নতুন প্রকল্প গ্রণ াংক্রান্ত বফা নডনন প্রনয়ন এফাং মথামথ কর্তডদক্ষয অনুদভাদদনয য 

দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ

জনপ্রনতনননধয সুানয আদফদন ত্র, নড 

ত্র, দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ব াট প্রকদল্পয জদন্য ৩ ভা 

এফাং ফড় প্রকদল্পয জদন্য ১ 

ফৎয

াংনিষ্ট অঞ্চদরয ফাাউদফায ননফ ডাী 

প্রদকৌরীয দিয এফাং 

তাায উর্ধ্ডতন কর্তডক্ষগন 

http://www.bwdb.gov.bd

প্রধান প্রদকৌরী (পুয) নযকল্পনা, 

ফাাউদফা, বরদবর-৪/৫, ৭২, গ্রীন বযাড, 

ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০২০০                      

ই-বভইর-    

ce.planning@bwdb.gov.bd

১৪ ানন ব্যফস্থানা দর, নভনত, বপডাদযন গঠন 

 ননফন্ধন বফা

দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ ননধ ডানযত পযদভ আদফদন

http://www.bwdb.gov.bd

প্রদমাজয নদ ৩ ভা

১৫ বে কাম ডক্রভ সুনফধা প্রদান দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ জনপ্রনতনননধয সুানয আদফদন ত্র, নড 

ত্র, দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

১৬ কৃলক প্রনক্ষণ দািনযক ার্কডরায প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ৩০ নদন

১৭ েরভান কাম ডক্রভ এয তথ্য প্রদান ত্র / ই-বভইর ভাযপত আদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

১৮ ম্পানদত কাম ডক্রভ এয তথ্য প্রদান ত্র / ই-বভইর ভাযপত আদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

১৯ ফন্যা ননয়ন্ত্রন ম্পনকডত বফা দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ প্রদমাজয নদ জরুযী নযনস্থনতদত ৩ কাম ড 

নদফ এফাং াধাযনবাদফ ৩ ভা

২০ ানন ননয়ন্ত্রন কাঠাদভা নযোরনা  যক্ষণাদফক্ষন 

াংক্রান্ত বফা

দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

২১ নদী বাঙ্গন বযাধ ম্পনকডত বফা দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ প্রদমাজয নদ ৩ বথদক ৬ ভা

জনপ্রনতনননধয সুানয আদফদন ত্র, নড 

ত্র, দািনযক ত্র

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

প্রদনাং নযদিয

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১০৮

dir.processing@bwdb.gov.bd

াংনিষ্ট অঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট আঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

াংনিষ্ট অঞ্চদরয ফাাউদফায ননফ ডাী 

প্রদকৌরীয দিয

http://www.bwdb.gov.bd

২.১ নাগনযক বফা 3 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  ইদভইর )

২২ নল্পাকড/কাযখানা/আফান এরাকা/বাট ড 

ইতযানদ স্থাদনয জদন্য নদী অফফানকা ফা নীচু 

ভূনভ উন্নয়ন তথা বযাট কযন বফা

দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ আদফদদনয বপ্রনক্ষদত ফাাউদফায ফ ডদল অনুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কাম ড নদফ

২৩ বেনজাং কাজ/বফা প্রদান দািনযক আদদ জাযীয ভাধ্যদভ আদফদদনয বপ্রনক্ষদত ফাাউদফায ফ ডদল অনুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কাম ড নদফ

প্রধান প্রদকৌরী

বেজায নযদিয, ফাাউদফা, নাযায়নগঞ্জ

 বপান: ৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd

২.১ নাগনযক বফা 4 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

২) বফা প্রদান প্রনতশ্রুনত

২.২) প্রানতষ্ঠাননক বফা

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর)

১ ফন্যা ননয়ন্ত্রন ফাাঁধ ননভ ডান, ানন ননষ্কান াফাঅঠাদভা ননভ ডান,

বচ সুনফধা প্রদাদনয জন্য বচ খার খনন, াাআফুন,

একুাআডাক্ট, ব্যাদযজ, ¯স্লুাআজ বগাআট, বচক ষ্ট্রাকচায াআতযানদ

ননভ ডান ও নদী বাাংগন বযাদধ নফনবন্ন প্রনতযক্ষামূরক কাজ

নডদানজট ওয়াকড নদদফ ফাস্তফায়ন

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন, নডও ত্র, নফনবন্ন 

াংস্থায দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

৭ কাম ড নদফ াংনিষ্ট বজরায ফাাউদফায ননফ ডাী 

প্রদকৌরীয দিয

২ নদী-ান, নদীয গনতথ যক্ষা ফা নযদ ডন ও নদীদক 

প্রফাভান যাখায জন্য বেনজাং কাজ ফা বফা প্রদান

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

কাদজয নযভান/ জায়গায উয 

ননব ডয

প্রধান প্রদকৌরী

বেজায নযদিয, ফাাউদফা, নাযায়নগঞ্জ

 বপান: ৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd

৩ ানধগ্রণকৃত জনভ প্রকদেয কাদজ ব্যফহৃত না দর উা 

স্তান্তয/ প্রতযা ডণ এয ব্যফস্থা কযা

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত  প্রদমাজয নদ ১ ভা

৪ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয ম্পনিয উয নননভ ডত 

ব্যাদযজ, বযগুদরটয াআতযানদয ব্যফাদযয জন্য বটার, বরবী 

াআতযানদ াঅদায় াংক্রান্ত কাজ।

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত দািনযক াঅদদদ ফনণ ডত নপ এফাং 

ফাাউদফায ননধ ডাযনকৃত নপ

www.bwdb.gov.bd

১৫ কাম ড নদফ

৫ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয ভূনভ ম্পনকডত নফনবন্ন াঅাআন 

নীনতভারা, নফনধভারা াআতযানদ ম্পদকড ভতাভত প্রদান।
ওদয়ফ াাআট/াআ-বভাআর/ত্র ভাযপত যকাযী াংস্থা/জনপ্রনতনননধদদয 

াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৬ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয নফনবন্ন প্রকে পুনফ ডান 

াংক্রান্ত কাজ তদাযনক কযা।
দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ নফনবন্ন াংস্থা/প্রনতষ্ঠান/এননজও/ 

ব্যনিয াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত

দািনযক াঅদদদ ফনণ ডত নপ এফাং 

ফাাউদফায ননধ ডাযনকৃত নপ

www.bwdb.gov.bd

৭ কাম ড নদফ

৭ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড কর্তডক নননভ ডত ফাাঁদধ এফাং 

ান্যান্য স্থাদন ফনায়ন কযায নননভদি নফনবন্ন াংস্থায নত 

চুনিনাভা ম্পাদদনয জন্য ভদঝাতা স্মাযক প্রণয়ন।

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয

যকাদযয ফননফবাগ, এননজও 

ও নফনবন্ন সুপরদবাগী  ব্যনিয 

াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত

দািনযক াঅদদদ ফনণ ডত নপ এফাং 

ফাাউদফায ননধ ডাযনকৃত নপ

www.bwdb.gov.bd

১৫ কাম ড নদফ

৮ জাতীয় াংদদয ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ম্পনকডত নফনবন্ন প্রশ্ন, 

বনাটিদয জফাফ প্রদান

দািনযক ত্র/াআ-বভাআর জাতীয় াংদদয চানদা /নডও 

ত্র

 প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

নযচারক

ভূনভ ও যাজস্ব নযদিয, ফাাউদফা

ব্লক-নফ/নড, বরদবর-১ ানন বফন,         

৭২, গ্রীন বযাড, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

প্রধান প্রদকৌরী, নযকেনা

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর ৪/৫

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপানাঃ০২২২২২৩০২০০

াআ-বভাআরাঃ cplanwdb@yahoo.com

২.২ প্রানতষ্ঠাননক বফা 4 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর)

৯ াআাঅযনড/নযকেনা কনভদনয ানুদযাদধয বপ্রনক্ষদত ঞ্চ 

ফানল ডক নযকেনা, ফাাংরাদদ বডল্টা প্ল্যান-২১০০ ও ান্যান্য 

প্রক্ল্ে প্রনয়দণ ায়তা কযণ।

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ নযকেনা কনভদনয াঅদফদন / 

নডও ত্র

 প্রদমাজয নদ চানদায াঅদরাদক

১০ নফনবন্ন াংস্থায কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয প্রনক্ষদণ ায়তা 

প্রদান

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ       াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত বফায ধযন ও ব্যানি ানুমায়ী 

বফাড ড কর্তডক ননধ ডানযত দ্ধনত 

বভাতাদফক

বক্ষত্রভদত ৭ নদন দত ৩ ভা

১১ নফনবন্ন াংস্থায ছাত্র/ছাত্রীদদয াআন্টান ডনদয সুদমাগ প্রদান  দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ       াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত  প্রদমাজয নদ বক্ষত্রভদত ৭ নদন দত ৩ ভা

নযচারক

প্রনক্ষণ নযদিয, ফাাউদফা

 বরদবর-১ ানন বফন, ৭২, গ্রীন বযাড, 

ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০২৪

dtetrainingbwdb@gmail.com

প্রধান প্রদকৌরী, নযকেনা

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর ৪/৫

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপানাঃ০২২২২২৩০২০০

াআ-বভাআরাঃ cplanwdb@yahoo.com

২.২ প্রানতষ্ঠাননক বফা 5 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

২) বফা প্রদান প্রনতশ্রুনত

২.৩) াবযন্তযীণ বফা

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

১ বকন্দ্রীয় বাদফ াআন্টাযদনট বফা প্রদান াংদমাগ প্রদান মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ  ৭ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

২ বফাড ডয কর প্রকায ার্কডরায, ননদয়াগ নফজ্ঞনি মূ 

ও  উন্নয়ন প্রকল্প মূদয ভানক াগ্রগনত প্রনতদফদন 

াআতযানদ ওদয়ফ াাআদট প্রকা কযন

ওদয়ফ াাআট

www.bwdb.gov.bd

পটকন াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ 

াঅদফদদনয

 প্রদমাজয নদ  ৩ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৩ দািনযক কাদজ ব্যফাদযয জন্য দািনযক ও াআনজনয াআ-

বভাআর াঅাআনড নফতযন ও ননয়ন্ত্রন কযন

দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ 

াঅদফদন এ বনেদত

 প্রদমাজয নদ  ৩ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৪ বকন্দ্রীয় ডাটা বন্টাদযয সুদমাগ-সুনফধা ান্যান্য 

দিদযয ব্যফাদযয সুদমাগ প্রদান

দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ 

াঅদফদন এ বনেদত

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৫ নডনজটার পযদভদট তথ্য াংযেন ও প্রকা দািনযক ত্র,াআ-বভাআর ও ওদয়ফ াাআট 

(www.bwdb.gov.bd)  এয ভাধ্যদভ

পটকন দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর 

এয ভাধ্যদভ াঅদফদন এ বনেদত

 প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১১১

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৬ াঅাআনটি নফলয়ক নফদলত াড ডওয়যায ও পটওয়যায 

াংক্রান্ত specification Standerisation ও 

দয ননধ ডাযন ও ান্যান্য নফলদয় দমাগীতা প্রদান

দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  ও াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ 

াঅদফদন এ বনেদত

 প্রদমাজয নদ ৭  কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৭ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয কর উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ 

(নডনন) াঅকাদয বফা প্রদান

দািনযক ত্র এয ভাধ্যদভ ১। প্রকল্প মূদয ারনাগাদ তথ্য

২। নপনজনবনরটি েযানড 

৩। প্রাক্কনরত ব্যয়

৪। বকা াপ ওয়াকড

৫। টিনন ানুদভাদন

৬। ভয় বৃনদ্ধ

াআতযানদয তথ্য দািনযক ত্র

 প্রদমাজয নদ ১ ভা মৄগ্ম প্রধান, নযকল্পনা

নযনবউ প্রদনাং এন্ড ননড ব্রাঞ্চ

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-৪,     

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০২৪৪

ce.planning@bwdb.gov.bd

৮ ফাাউদফায নফনবন্ন দিযদক নফবাগীয় শাংখরা াংক্রান্ত 

বফা প্রদান

দািনযক ত্র এয ভাধ্যদভ ১।বফাদড ডয ননদ ডনা

২।প্রাভান্য দনররানদ

কাদয ানবদমাগত্র

 প্রদমাজয নদ  ০৭ কাম ডনদফ নযচারক

শাংখরা নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৭,                  

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৭৬

dir.discipline@bwdb.gov.bd

৯ নদী াফফানকা ফা নীচু ভূনভ উন্নয়ন তথা বযাট কদয 

নল্পাকড/কাযখানা/ াঅফান এরাকা/বাট ড াআতযানদ 

স্থাদনয নযদফ সৃনিদত বফা প্রদান

দািনযক ত্র এয ভাধ্যদভ ১। নডদটাআর নডজাাআন ও ম্যা

২।চানদা ত্র 

৩। নডনন এয কন

 দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

কাদজয নযভান/ জায়গায উয 

ননব ডয।
প্রধান প্রদকৌরী

বেজায নযদিয, ফাাউদফা

বপান: ৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

১০ ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফা বচ প্রকল্প মূদয ানন ননয়ন্ত্রণ 

কাঠাদভায বগটমূ ততযী, স্থান, বভযাভত ও 

যেণাদফেণ, ও ব্যয়ন কার্য্ড ম্পাদন

দািনযক ত্র ও নফদরয ভাধ্যদভ ১। নডদটাআর নডজাাআন ও ম্যা

২।চানদা ত্র 

৩। নডনন এয কন

 দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

প্রকদল্পয নডননদত উদেনখত 

বভয়াদ

১১ ফাাউদফাদড ডয ও ান্যান্য উন্নয়ন প্রকদল্পয চানদা 

বভাতাদফক মা নযদিদযয রাংবুভ ও উবচযন খনন 

মদন্ত্রয ভাধ্যদভ বফা প্রদান

দািনযক ত্র ও নফদরয ভাধ্যদভ ১। নডদটাআর নডজাাআন ও ম্যা

২।চানদা ত্র 

৩। নডনন এয কন

 দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

প্রকদল্পয নডননদত উদেনখত 

বভয়াদ

১২ বদদয নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয বাযী মন্ত্রানত স্থান 

ও নযফন

দািনযক ত্র ও নফদরয ভাধ্যদভ ১। নডদটাআর নডজাাআন ও ম্যা

২।চানদা ত্র 

৩। নডনন এয কন

 দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

ফাস্তফ াফস্থানুমায়ী ননদ্ধডাযন য়।

১৩ নফনবন্ন জরাফদ্ধতা দূযীকযন/খার খনন  প্রকদল্পয 

কাদজ ায়তা প্রদান

দািনযক ত্র ও নফদরয ভাধ্যদভ ১। নডদটাআর নডজাাআন ও ম্যা

২।চানদা ত্র 

৩। নডনন এয কন

 দািনযক ত্র

ফাাউদফায ফ ডদল ানুদভানদত 

বযট ননডউর এ ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.bd

কাদজয নযনধয নফচাদয ভয় 

ননদ্ধডাযন য়।

১৪ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয ফানল ডক উন্নয়ন 

কভ ডসূচীভূক্ত প্রকল্প মূদয ফাদজট, ভধ্যদভয়ানদ 

ফাদজট ও ান্যান্য াঅনথ ডক তথ্যানদ প্রণয়ন ও 

উদমাজন াংক্রান্ত বফা

দািনযক ত্র মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ 

১। চানদা ত্র 

২। নডনয কন

 প্রদমাজয নদ ২ ভা

১৫ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাদড ডয নফনবন্ন উন্নয়ন 

প্রকদল্পয ানুর্কদর াথ ড ছাড়

দািনযক ত্র চানদা ত্র/দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ১ ভা

১৬ ফাাউদফা’য ান্যান্য দিদযয চানদা/াঅদফদদনয 

বপ্রনেদত কর (বকনাঅাআ নাদফ বঘানলত ও 

বকনাঅাআ বঘালনায জন্য প্রস্তানফত) দিয, 

কদরানী,গুদাভ াআতযানদয ননযাত্তামূরক ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য যাভ ড/সুানয প্রদান কযা

দািনযক ত্র দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ১৫ নদন নযচারক

ননযাত্তা নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-০, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd

প্রধান প্রদকৌরী

মানন্ত্রক যঞ্জাভ নযদিয, ফাাউদফা

৪১০-৪১৬, বতজগাাঁও ফা/এ, ঢাকা।
বপানাঃ  ৯১২৮৬৯

ce.me@bwdb.gov.bd

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয),

কাম ডক্রভ নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, ব্লক-াআ/নজ বরদবর-৬, ৭২ 

গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৪৩

dir.programme@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

১৭ ণ্য, কাম ড ও বফা ক্রদয় ায়তা প্রদান দািনযক ত্র, াআ-বভাআর ও বল্পদডক 

(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)

দািনযক ত্র, াআ-বভাআর ও বল্পদডক এয 

ভাধ্যদভ

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

১৮ ফাাউদফায কভ ডকতডাদদয বক  াআনজন াংক্রান্ত

প্রনেণ প্রদান

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ দািনযক চানদা ত্র  প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

১৯ ফাাউদফায াঅনথ ডক েভতা া ডণ াংক্রান্ত নীনত

প্রণয়ন এফাং কভ ডকতডাদদয এ াংক্রান্ত কানযগযী

যাভ ড প্রদান

দািনযক ত্র, াআ-বভাআর ও বল্পদডক 

(www.helpdesk.eprocure.gov.bd)

দািনযক ত্র, াআ-বভাআর ও বল্পদডক এয 

ভাধ্যদভ

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

২০ যকায কর্তডক  ান্ন্নুয়ন যাজস্ব খাত (াংস্থান) এয 

ফাদজট ানুদভাদদনয ানুর্কদর ফাদজট ফযাদ্দ নফলয়ক 

বফা

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ ১।দািনযক চানদা ত্র 

২। য যাক কর্তডক প্রদত্ত খযচ নফফযনী

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ নযচারক (াথ ড),ফাাউদফা, ানন বফন, 

বরদবর-৮,৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৩৩

dir.finance@bwdb.gov.bd

২১ বকনাঅাআ নাদফ বঘানলত য় নাাআ এাআ ধযদনয 

স্থানা কর্তডদেয চানদায াঅদরাদক দযজনভদন 

নযদ ডনপূফ ডক াংনিি কর্তডে ফযাফয প্রস্তাফ বপ্রযন

দািনযক ত্র দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ৩০ নদন

২২  বফাদড ডয ফ ডস্তদযয কভকতডা-কভ ডচাযীদদয ানুকূদর 

নযচয় ত্র জাযীকযন

দািনযক ত্র নএভাঅাআএ ফাদয়াডাটা পযভ  

মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ াঅদফদন ত্র

 প্রদমাজয নদ ১৫ নদন

২৩  দুদম ডাগ/দূঘ ডটনা বভাকাদফরায় জরুযী বফাদানকাযী 

প্রনতষ্ঠান, াঅাআন শাংখরা ফাননী (পায়ায ানব ড, 

পুনর, য যাফ াআতযানদ) এয াদথ বমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ 

ননদয়ানজত কযন

দািনযক ত্র দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ৩ নদন

২৪ পায়ায ানব ড ও ননবর নডদপদেয ভাধ্যদভ বফাদড ডয 

াংনি ক ডচাযীগণদক ানি ননফ ডান নফলয়ক প্রনেন 

প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রন

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ১৫ নদন

২৫ বফাদড ডয নফনবন্ন স্থানা/দিদযয ননযাত্তায স্বাদথ ড 

াঅনায বভাতাদয়ন কযায জন্য সুানয কযণ

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ১৫ নদন

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয),

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রনকউযদভন্ট বর

ফাাউদফা, ানন বফন, ব্লক-এাআচ/নজ, 

বরদবর-৬, ৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০১৯

dir.cpc@bwdb.gov.bd

নযচারক

ননযাত্তা নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন,  বরদবর-০,৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০১২৮

dir.security@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

২৬ যকায কর্তডক ান্ন্নুয়ন যাজস্ব খাত (াংস্থান 

ব্যতীত) এয ফাদজট ানুদভাদদনয ানুর্কদর ফাদজট 

ফযাদ্দ নফলয়ক বফা

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ ১।দািনযক চানদা ত্র 

২। য যাক কর্তডক প্রদত্ত খযচ নফফযনী

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয), নযচারন ও 

যেনাদফেন, ফাাউদফা, ানন বফন, ব্লক-

এ, বরদবর-১, ৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৯৩

dir.onm@bwdb.gov.bd

২৭ ফাাউদফাদড ডয নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয প্রাক নযকল্পনা 

ভীো নযচারনা কযা এফাং  উন্নয়নমুরক প্রকদল্পয 

ম্ভাব্যতা ভীো নযদাট ড রাাআদব্রযীদত াংযেণ

দািনযক াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ  চানদা ভানপক তাৎেননক।

২৮ জরফায়ু নযফতডন ট্রাে পান্ড (CCTF) এয াঅওতায় 

ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড কর্তডক গৃীত নতুন 

প্রকল্প মূদয Environmental Impact 

Assessment (EIA) Study নযচারনা কযা

 প্রকল্প গ্রণ কযা য়  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ৩ ভা

২৯ ানডট নযদাট ড াংক্রান্ত বফা ানডট নযদাট ড দানখর কযন দািনযক দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ ১৫(দনয) নদন

৩০ াফয প্রাি কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয ানডট প্রনতদফদন ানডট প্রনতদফদন প্রদান কযন দািনযক দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ ১ িা

৩১ বফাদড ড কভ ডযত কভ ডচাযীদদয ফাদয়াডাটা, োনপাং নরি 

ও ারনাগাদ তথ্য যফযা  কযন

ত্র/াআ-বভাআর এয ভাধ্যদভ মথামথ কর্তডদেয চানদায বপ্রনেদত  প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ তত্ত্বফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন নযদিয

ফাাউদফা, ফাাউদফা

 ানন বফন, বরদবর-১, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০৩০৩

dir.staff@bwdb.gov.bd

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

নযকল্পনা-১ নযদিয,  ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৪, ৭২ গ্রীনদযাড, 

ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০২১১

dir.planning1@bwdb.gov.bd

নযচারক, ানডট নযদিয

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-৪, ৭২ 

গ্রীনদযাড, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০২১১

dir.audit@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফাড ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৩২ বফাদড ড কভ ডযত কভ ডচাযীদদয ছুটি, দায়ন/দদান্ননত, 

ফানল ডক বগানীয় প্রনতদফদন  ও চার্কযী াংক্রান্ত 

ভস্যা ননযন কদল্প ভতাভত প্রদান

দিনযক দত্র ভাধ্যদভ মথামথ কর্তডদেয চানদায বপ্রনেদত  প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৩৩ কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয বনন, ানযফানযক বনন, 

কল্যাণ তনফর, বমৌথফীভা এফাং ান্যান্য বনন 

সুনফধা াংক্রান্ত নফলয়ানদ

দিনযক দত্র ভাধ্যদভ www.bwdb.gov.bd ওদয়ফ াাআদট 

াংমৄনক্ত তানরকা ও পযভ

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৩৪ বমৌথ ফীভা (চার্কযীযত াফস্থায় মৃত কভ ডকতডা ও 

কভ ডচাযীদদয নযফাযদক বমৌথফীভা নযদাধ কযন) 

বফা

২৪ ভাদয মূর বফতদনয ভনযভান ফা 

দফ ডাচ্চ =১,০০,০০০/- টাকা বমৌথ ফীভায 

জন্য নযদাধ কযন

www.bwdb.gov.bd ওদয়ফ াাআদট 

াংমৄনক্ত তানরকা ও পযভ

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৩৫ কল্যান বাতা (চার্কযীযত াফস্থায় মৃত এফাং স্থায়ী 

ােভ কভ ডকতডা ও কভ ডচাযীয  নযফাযদক কল্যাণ 

বাতা প্রদান কযন) বফা

 প্রনত ভাদ ৭৫০/- (াতত ঞ্চা) টাকা 

াদয মৃত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয ফয় ীভা ৬০ 

ফছয াথফা দফ ডাচ্চ ১০ (দ) ফছয

www.bwdb.gov.bd ওদয়ফ াাআদট 

াংমৄনক্ত তানরকা ও পযভ

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৩৬ বফাদড ড কভ ডযত কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীদদয নজ নএপ/ন 

ন এপ এয  সুনফধা াংক্রান্ত বফা

দািনযক দত্রয ভাধ্যদভ ১। াঅদফদন দত্রয পযভ 

(www.bwdb.gov.bd)

২।কভ ডযত ানপদয সুানয

 প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ নযচারক

নাফ যেন নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৮,

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০২৫৮ 

dir.accounts@bwdb.gov.bd

৩৭ বফাদড ডয ¯¯স্বাথ ডাংনিি ভাভরায় বফাদড ডয দে 

াঅাআনজীফী ননদয়াগ াংক্রান্ত কাম ডাফরী ও 

ওকারতনাভা, েভতা ডণ, দপাওয়াযী জফাফ/বেটদভন্ট 

াফ পযাক্ট াংরিী কাগজত্র বপ্রযণ এফাং বফাদড ডয 

দে ¯স্বােযকযণ

দািনযক ত্র ও াআ-বভাআদরয ভাধ্যদভ  ১।দািনযক ত্র

২। ভাভরা াংক্রান্ত ননথ ত্র

 প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

৩৮ বফাদড ডয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয দদান্ননত, নদরকন 

বগ্রড, নননয়য বকর াআতযানদ নফদফচনায পূদফ ড াংনিি 

দিয দত চানত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয ভাভরা 

াংক্রান্ত তথ্যানদ বপ্রযণ

দািনযক দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

নযচারক

কভ ডচাযী নযদিয

ফাাউদফা, ানন বফন বরদবর-৭,       

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০১৩৮

dir.personnel@bwdb.gov.bd

উ-নযচারক

ট্রািী বফাড ড দিয, ফাাউদফা, 

ানন বফন, বরদবর-৯,

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৩৮

উনযচারক (াঅাআন নফলয়ক)

াঅাআন নফবাগ, বফাড ড নচফারয়

ানন বফন, বরদবর-৭, ফাাউদফা, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৫৫
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৩৯ বফাদড ডয বম ফ প্রাননক নফলদয়য াদথ াঅাআনগত 

নফলদয়য ম্পকৃ্ততা যদয়দছ ব ম্পদকড নফজ্ঞ াঅাআন 

উদদিায কাছ বথদক াঅাআনগত ভতাভত াংগ্রকযণ

দািনযক দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ৫ কাম ড নদফ

উনযচারক (াঅাআন নফলয়ক)

াঅাআন নফবাগ, বফাড ড নচফারয়

ানন বফন, বরদবর-৭, ফাাউদফা, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৫৫

৪০ চার্কযীযত াফস্থায় দূঘ ডটনায় নতত দয় স্থায়ী ঙ্গুত্ব 

ফযণ কযদর এককারীন ানুদান প্রদান কযা

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ ১। কভ ডযত ানপদয সুানয 

াঅদফদন ত্র

২। ডাক্তাযী নদ

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৪১ চার্কযী/নাঅযএর াফস্থায় বকান কভ ডকতডা/কভ ডচাযী 

মৃতুযফযণ কযদর দাপন-কাপন/ৎকাদযয জন্য 

এককারীন ানুদান প্রদান

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ ১। কভ ডযত ানপদয সুানয 

াঅদফদন ত্র

২। মৃত নদ

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৪২ কভ ডচাযীদদয বভধাফী ন্তানদদয বভধা ম্পন্ন নো 

াংক্রান্ত এককারীন ানুদান এফাং াস্বচ্ছর 

কভ ডচাযীদদয নফফাদমাগ্য কন্যায নফফা কাম ডক্রদভয 

জন্য চানদাভদতা এককারীন ানুদান প্রদান

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ ১। কভ ডযত ানপদয সুানয 

াঅদফদন ত্র

২। স্কুর াটি
ড
নপদকট 

৩।জন্ম নদ

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৪৩ নন্দু, নিোন ও বফৌদ্ধ ম্প্রদায়দকও ানুরূবাদফ 

তাদদয ¯স্ব,¯স্ব ধভীয় ানুষ্ঠাদন চানদাভদত াঅনথ ডক 

ানুদান প্রদান

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ কভ ডযত ানপদয সুানয াঅদফদন ত্র  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৪৪ নাযায়নগঞ্জ বজরায নভযাাআরস্থ ানন উন্নয়ন উচ্চ 

নফদ্যারদয়য নো কাম ডক্রদভয নফনবন্ন ানুষ্ঠাদন 

এককারীন াঅনথ ডক ানুদান প্রদান

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৪৫ বফাদড ডয নফনবন্ন নততলী াংগঠনদক বফাড ড াআদত 

াঅনথ ডক ানুদান প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ কভ ডযত ানপদয সুানয াঅদফদন ত্র  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৪৬ বফাদড ডয বভনডকযার াআউননট, নফনবন্ন বখরাধুরা, 

াাংস্কৃনতক ানুষ্ঠাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ও নযচারনা 

কযা

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

নযচারক

কল্যান নযদিয

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-০

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৭৪

dir.welfare@bwdb.gov.bd
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৪৭ বফাড ড এয নফনবন্ন কাম ডক্রভ ও ফাস্তফানয়ত নফনবন্ন 

প্রকদল্পয সুপর, মুখত্র, ভানক ানন নযক্রভায় 

প্রকা এফাং বা, বনভনায, ওয়াকড, ননদয়াগ 

নফজ্ঞনি,  দযত্র নফজ্ঞান ান্যান্য নফজ্ঞান তদননক 

াংফাদদত্র ও  াআদরক্ট্রননক নপ্রন্ট নভনডয়ায় প্রচায

ভানক নযক্রভা/ানপ াঅদদদয ভাধ্যদভ  ১। দািনযক ত্র 

২। নফজ্ঞনিয াড ড ও পট কন

 প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ নযচারক

জনাংদমাগ নযদিয, 

ানন বফন, বরদবর-৯,

৭২ গ্রীনদযাড, ফাাউদফা, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৮৮

dir.publicity@bwdb.gov.bd

৪৮ ফাা ফযাদ্দ, ফাা যদফদর/নযফতডন, ানতনযক্ত ভয় 

ফাায় ফফা ও মৃত ব্যনক্তয নযফাযফদগ ডয ফাায় 

ফফাদয  াঅদফদন

াঅদদ জাযীয ভাধ্যদভ  ১। কভ ডযত দিয কর্তডক াঅদফদন পযভ 

(www.bwdb.gov.bd)

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৪৯ াফযপ্রাি ক ডচাযী/মৃত কভ ডচাযী ম্পনত্ত ও মানফান 

াংনিি চুড়ান্ত াওনায ছাড়ত্র

ছাড়ত্র প্রদান দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ২ কাম ড নদফ

৫০ াযাদদদ াউদফা’য নফনবন্ন স্থাদন ানপ  ও 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয ফাায স্থান উমৄক্ত কযন ও  

নফনবন্ন কদরানীয াফস্থা ম ডদফেন ও প্রনতদফদন দানখর

প্রনতদফদন প্রদান দািনযক ত্র  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফদয ভদধ্য

৫১ ওয়াদা বফনস্থ দয দিদযয কর 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীয ফায স্থান উমৄক্ত কযন

ানপ াঅদদ/াআ-বভাআদরয ভাধ্যদভ মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ  াঅদফদন  প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফদয ভদধ্য

৫২  বকন্দ্রীয় মানফান পুদরয ভাধ্যদভ বফাদড ডয 

কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয াঅনা বনয়ায জন্য গাড়ীয 

ব্যফস্থা কযন এফাং  বফাদড ডয গাড়ীমূদয তথ্য 

যফযা কযন

দািনযক ত্র মথামথ কর্তডদেয ভাধ্যদভ  াঅদফদন  প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

৫৩ নযদাধ াঅওতাধীন দিয ও প্রকল্প মূদয দে 

কর াঅয়ন, ব্যয়ন ও নাফ াংযেণ াংক্রান্ত কার্য্ড 

ম্পাদন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

৫৪ ফাদজট ও তনফর ননয়ন্ত্রন পূফ ডক কভ ডকতডা/কভ ডচাযী 

গদণয কর প্রকায বফতন বাতানদয নফর নযদাধ

ব নি এয ভাধ্যদভ দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ

নযচারক

ম্পনত্ত ও মানফান নযদিয

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-০

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০০৯৭

dir.estate@bwdb.gov.bd

বফাদড ডয াংনিি  কর  াঅঞ্চনরক নাফ 

বকন্দ্র  মু।
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৫৫ য যাদকয াঅওতাধীন বনন ববাগীদদয ননকটস্থ 

ব্যাাংদকয াখায ভাধ্যদভ ভানক বনন াংক্রান্ত বফা

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ

৫৬ ফাাউদফায দিয মূদয চানদায নবনত্তদত ানন 

ম্পদ নফলদয় জরফায়ু ট্রাি পাদন্ডয াঅওতায় প্রকল্প 

প্রনয়ন, নযফীেণ ও ানফ ডক ম ডদফেণ কাম ডক্রদভ 

ায়তা

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদমাজয নদ চানদায াঅদরাদক

৫৭ ফাাউদফা নফনবন্ন দিদযয চানদায বপ্রনেদত 

াথ ডতননতক ও কানযগযী নদক নফদিলন পূফ ডক ভতাভত 

প্রদান এফাং স্থানীয়/তফদদনক াথ ডয়ন প্রানিয রদেয 

প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ  ১।াথ ডতননতক ও কানযগনযক নদক 

নফদিলন প্রকল্প প্রস্তাফ 

(নডনন/ননডনন,টিনন)

 প্রদমাজয নদ কাম ডদবদদ ১ভা বথদক ৩ভা

৫৮ প্রকদল্পয চানদা ানুমায়ী টিএ প্রকদল্পয যাভ ডক 

ননদয়াগ ও যাভ ডদকয কাম ডক্রভ ানফ ডক নযফীেণ

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ চানদায াঅদরাদক

৫৯ াআনদরট, াঅউটদরট, খার ও ান্যান্য কাজ এয নকা

প্রনয়ন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদয়াজনীয় তথ্য ও উাত্ত নডজাাআদনয 

ডাটা াংগ্র এফাং তাায উদ্ধডতন 

কর্তডদেয সুানয বপ্রযন

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৬০ বযগুদরটয এয নকা প্রনয়ন দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ  প্রদয়াজনীয় তথ্য ও উাত্ত চানদা 

ানুমায়ী বযগুদরটদযয জন্য ননদ্ধডনযত ডাটা 

টযাগনরি পুযন কদয বপ্রযন

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৬১ ফাাঁধ এয নকা প্রনয়ন দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াাআট প্লান নদীয ানন ভতর ডাটা, 

ফাাঁদধয রাং বকন, ক্র বকন, 

প্রস্তানফত ফাাঁদধয বকন াআতযানদ তথ্য 

বপ্রযন

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

৬২ প্রনতযো কাদজয নকা প্রনয়ন দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াাআট প্লান নদীয ানন প্রফা, নদীয ক্র 

বকন, H.W.L., L.W.L. াআতযানদ 

তথ্য বপ্রযন

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

বফাদড ডয াংনিি  কর  াঅঞ্চনরক নাফ 

বকন্দ্র  মু।

প্রধান প্রদকৌরী(পুয)নযকল্পনা, 

ফাাউদফা,ানন বফন, বরদবর-৪/৫,       

৭২ গ্রীনদযাড, ঢাকা

বপান: ০২২২২২৩০২০০ ঢাকা।
াআ-বভাআর-cplanwdb@yahoo.com

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 

ফাাউদফা,

ানন বফন, বরদবর-৩, ৭২ গ্রীণ বযাড, 

ঢাকা।
বপান নাং০২২২২২৩০৩১১

এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা

ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা

বপান নাং ০২২২২২৩০৩০০
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৬৩ টিউফওদয়র  নফনবন্ন ােনরক স্ট্রাকচাদযয

বভযাভদতয নকা প্রনয়ন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ বভযাভদতয নফস্তানযত নফফযণএফাং তা াাআট 

প্লাদন প্রদ ডন কদয াাআট প্লান বপ্রযণ এফাং 

াঅনুলানিক প্রদয়াজনীয় তথ্য ও উাত্ত 

বপ্রযণ।

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৬৪ ড়ক, ব্রীজ, কারবাট ড ননভ ডান ও বভযাভত কাদজয

নকা প্রনয়ন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ ননভ ডান ও বভযাভদতয নফস্তানযত নফফযণএফাং 

তা াাআট প্লাদন প্রদ ডন কদয াাআট প্লান 

বপ্রযণ এফাং াঅনুলানিক প্রদয়াজনীয় তথ্য 

ও উাত্ত বপ্রযণ।

 প্রদমাজয নদ ৩ (নতন) ভা

৬৫ াম্প াউজ, বফন ননভ ডান ও বভযাভত কাদজয নকা

প্রনয়ন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ ননভ ডান ও বভযাভদতয নফস্তানযত নফফযণএফাং 

তা াাআট প্লাদন প্রদ ডন কদয াাআট প্লান 

বপ্রযণ এফাং াঅনুলানিক প্রদয়াজনীয় তথ্য 

ও উাত্ত বপ্রযণ।

 প্রদমাজয নদ ৩ (নতন) ভা

৬৬ নন ননডউর ননবর, বলাজায, নডওয়াটানযাং াঅাআদটভ 

ববটিাং।
দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াঅাআদটদভয নফস্তানযত এনারাাআদ, 

াঅাআদটভ বডনক্রন, কযারর্করন, 

এনারাাআদ ব্যফহৃত নফনবন্ন াআনন্টদভদন্টয 

াংগ্রকৃত ফাজায দদযয কাগজত্র, 

প্রদয়াজনীয় বেদত্র বটকননকযার 

বেননপদকন

 প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ

৬৭ নন ননডউর বভকাননকযার াঅাআদটভ ববটিাং দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াঅাআদটদভয নফস্তানযত এনারাাআদ, 

াঅাআদটভ বডনক্রন, কযারর্করন, 

এনারাাআদ ব্যফহৃত নফনবন্ন াআনন্টদভদন্টয 

াংগ্রকৃত ফাজায দদযয কাগজত্র, 

প্রদয়াজনীয় বেদত্র বটকননকযার 

বেননপদকন

 প্রদমাজয নদ ১৫ কাম ড নদফ

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-২, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
বপানাঃ ০২২২২২৩০৩০০

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 

ফাাউদফা,

ানন বফন, বরদবর-৩, ৭২ গ্রীণ বযাড, 

ঢাকা।
বপান নাং০২২২২২৩০৩১১

এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা

ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা

বপান নাং ০২২২২২৩০৩০০

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ 

ফাাউদফা,

ানন বফন, বরদবর-৩, ৭২ গ্রীণ বযাড, 

ঢাকা।
বপান নাং০২২২২২৩০৩১১

এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা

ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা

বপান নাং ০২২২২২৩০৩০০
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৬৮ নন ননডউর বেনজাং াঅাআদটভ ববটিাং দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াঅাআদটদভয নফস্তানযত এনারাাআদ, 

াঅাআদটভ বডনক্রন, কযারর্করন, 

এনারাাআদ ব্যফহৃত নফনবন্ন াআনন্টদভদন্টয 

াংগ্রকৃত ফাজায দদযয কাগজত্র, 

প্রদয়াজনীয় বেদত্র বটকননকযার 

বেননপদকন

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৬৯ নতুন প্রদজক্ট এয ববটিাং দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াঅাআদটদভয নফস্তানযত এনারাাআদ, 

াঅাআদটভ বডনক্রন, কযারর্করন, 

এনারাাআদ ব্যফহৃত নফনবন্ন াআনন্টদভদন্টয 

াংগ্রকৃত ফাজায দদযয কাগজত্র, 

প্রদয়াজনীয় বেদত্র বটকননকযার 

বেননপদকন

 প্রদমাজয নদ ২০ কাম ড নদফ

৭০ ননডউর াঅদডট দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ ভাঠ ম ডাদয়য তত্ত্বাধায়ক প্রদকৌরীয দিয 

দত ননডউর াঅদডট এয প্রস্তাফ বপ্রযন

 প্রদমাজয নদ ১০ কাম ড নদফ

৭১ গপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফানল ডক উন্নয়ন 

কভ ডসূচীদত ান্তডভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প মূদয াথ ড 

াফমুক্ত কযন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ  ১(এক) িা

৭২ ফাাউদফা ভাঠ ম ডাদয়য দিয মূদয চানদা ানুমায়ী 

ানুদভানদত নফবাজন বভাতাদফক াথ ড নফনর

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ কাম ডক্রভ নযদিদযয চানদা বভাতাদফক  প্রদমাজয নদ  ৩(নতন) নদন

৭৩ বফাদড ডয াংস্থান ভূক্ত ২৩২টি দিদযয ফাদজট প্রস্তুত 

ানুদভাদন গ্রন ও াথ ড বমাগান গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকাদযয ফানল ডক উন্নয়ন কভ ডসূচীদত 

ান্তডভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প মূদয াথ ড াফমুক্ত কযন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াংনিি দিদযয চানদা বভাতাদফক  প্রদমাজয নদ  ৩(নতন) িা

৭৪ ভাি প্রকল্প/উ-প্রকদল্পয নযচারক ও যেনাদফেন 

কাদজ ফযাদ্দ ানুমায়ী তনফর নফনর কযন

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ নযচারন ও যেনাদফেন নযদিদযয 

চানদা ানুমায়ী

 প্রদমাজয নদ  ৫(াাঁচ) নদন

াথ ড নযদিয, ফাাউদফা,

বরদবর-৮, ৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
বপান নাং০২২২২২৩০০৩৩, াআ-বভাআর-

dir.finance@bwdb.gov.bd

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-২, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
বপানাঃ ০২২২২২৩০৩০০

তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী

নডজাাআন াদকডর-২, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
এফাং 

প্রধান প্রদকৌরী, নক্সা, ফাাউদফা,

৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
বপানাঃ ০২২২২২৩০৩০০

২.৩ াবযন্তযীণ বফা 15 
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নাগনযক নদ

ক্রনভক বফায নাভ বফা প্রদান দ্ধনত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ,দনফ , বপান নম্বয ও াআদভাআর )

৭৫ বফাদড ডয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয নজনএপ,ননএপ 

(াঅগাভ ও চুড়ান্ত) বনন এফাং গ্রযাচুাআটি নযদাদধয 

তনফর, চানদানুমায়ী নফনবন্ন দিদয নফনরকযন াংক্রান্ত

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ চানদা ত্র  প্রদমাজয নদ  ৩(নতন) নদন

৭৬ যকাযী ফদরীকৃত কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয বনন 

াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ

দািনযক  দত্রয ভাধ্যদভ াঅদফদন ত্র  প্রদমাজয নদ  ৩(নতন) নদন

৭৭ বফাদড ডয কভ ডকতডা/কভ ডচাযীদদয উচ্চনো (বদদ ও 

নফদদদ), বুননয়ানদ প্রনেণ, কভ ডকারীন বপ্রলণ ও 

নরদয়ন প্রদান ও নফনবন্ন প্রনেদণ াাংগ্রদণয ব্যফস্থা 

গ্রণ

দািনযক  ত্র ও াআ-বভাআদরয ভাধ্যদভ দািনযক  ত্র ও াআ-বভাআদরয ভাধ্যদভ প্রাি 

াঅদফদদনয বপ্রনেদত

 প্রদমাজয নদ বেত্রভদত ৭ নদন বথদক ৩ ভা
নযচারক

প্রনেণ নযদিয, ফাাউদফা

 বরদবর-১ ানন বফন, ৭২, গ্রীন বযাড, 

ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০২৪

dtetrainingbwdb@gmail.com

াথ ড নযদিয, ফাাউদফা,

বরদবর-৮, ৭২ গ্রীণ বযাড, ঢাকা।
বপান নাং০২২২২২৩০০৩৩, াআ-বভাআর-

dir.finance@bwdb.gov.bd

২.৩ াবযন্তযীণ বফা 16 
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নাগনযক সনদ

২.৪) আওতাধীন অনধদপ্তয/দপ্তয/সাংস্থা কর্তডক প্রদত্ত বসফা

প্রদমাজ্য নদে

৩) অনবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনত (GRS)

ক্রনভক কখন বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা ননষ্পনত্তয সভয়সীভা

১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

সভাধান নদদত ব্যথ ড েদর

সনিফ, বফার্ ড সনিফারয়

ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

ানন বফন, বরদবর-৭, ৭২ গ্রীনদযার্, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৫৩

ইদভইরঃ secretary@bwdb.gov.bd

ওদয়ফ বার্ ডার: http://www.bwdb.gov.bd/

১ ভাস

২ অনবদমাগ ননস্পনত্ত কভ ডকতডা 

নননদ ডষ্ট সভদয় সভাধান নদদত 

ব্যথ ড েদর

যুগ্ম সনিফ (প্রাসন)

ানন সম্পদ ভন্ত্রনারয়

ও

আনর কভ ডকতডা (GRS)

ানন সম্পদ ভন্ত্রনারয় রুভ নাং -৪০১

বপান: ০২-৯৫১২২২১

বসর# ০১৫৫৮৩০৮৪৬৯

ই-বভইরঃ jsadmin@mowr.gov.bd

৭ নদন

৪) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা

ক্রনভক

১

২

৩ সাক্ষাদতয জ্দে ননধ ডানযত সভদয়য পূদফ ডই উনস্থত থাকা

বসফা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট েদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায সদে বমাগাদমাগ করুন। নতনন সভাধান নদদত ব্যথ ড েদর ননদনাক্ত দ্ধনতদত 

বমাগাদমাগ কদয আনায সভস্যা অফনেত করুন।

প্রনতশ্রুত/কানেত বসফা প্রানপ্তয রদক্ষয কযণীয়

ননধ ডানযত পযদভ সম্পূণ ডবাদফ পূযণকৃত আদফদন জ্ভা প্রদান

সঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজ্নীয় নপস নযদাধ কযা

৩. অনবদমাগ ব্যফস্থানা 13 



ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

(বদয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

১) বফা প্রদান প্রনতশ্রুনত

ক্রনভক বফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  াআদভাআর )

১ ফো পূফ ডাবা  তকীকযণ বফা প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ ননফ ডাী প্রদকৌরী (পুয)

ফো পূফ ডাবা  তকীকযণ বকন্দ্র

ফাাউদফা,  ানন বফন, বরদবর-২,

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

www.ffwc.gov.bd

বপান: ০২২২২২৩০০৭০

২ ফানল ডক ফো প্রনতদফদন প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ ননফ ডাী প্রদকৌরী (পুয)

ফো পূফ ডাবা  তকীকযণ বকন্দ্র

ফাাউদফা,  ানন বফন, বরদবর-২,

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

www.ffwc.gov.bd

বপান: ০২২২২২৩০০৭০

৩ ফো নযনস্থনতয নফফযণ, ব্যাখ্যা এফাং 

প্রদনাত্তয

াঅদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৩ কাম ড নদফ ননফ ডাী প্রদকৌরী (পুয)

ফো পূফ ডাবা  তকীকযণ বকন্দ্র

ফাাউদফা,  ানন বফন, বরদবর-২,

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

www.ffwc.gov.bd

বপান: ০২২২২২৩০০৭০

৪ ফাাউদফায কর কাম ডক্রভ, প্রনতদফদন, 

বেন্ডায, ননদয়াগ, বমাগাদমাদগয ঠিকানা, 

াঅাআন, নীনত, দ্ধনত, ার্কডরায, 

াঅদদ, নদ-নদী  ানন নফজ্ঞান, 

ফাদজে াআতযানদ াংক্রান্ত তথ্য, পুনিকা 

 নভনর্য়া ফ ডাধাযদনয জদে প্রকা

প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ নননয়য নদেভ এনানরে

বকন্দ্রীয় াঅাআনটি নযদিয, ফাাউদফা

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১২৩

ssa.ict@bwdb.gov.bd

৫ ঠিকাদাযগণদক াআ-নজন (াআদরক্ট্রননক 

গবন ডদভন্ট প্রনকউযদভন্ট) াংক্রান্ত 

প্রনক্ষণ এফাং যাভ ড প্রদান

 প্রদমাজয নদ  প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরীয(পুয)

কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রনকউযদভন্ট বর

ফাাউদফা, ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০১৯
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড
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নাগনযক নদ

(বদয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

ক্রনভক বফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  াআদভাআর )

৬ নতুন জনফর ননদয়াগ ননদয়াগ নফজ্ঞনিদত ফনণ ডত 

কাগজত্র কাদয ননধ ডানযত 

পযদভ াঅদফদন

www.bwdb.gov.bd

ননদয়াগ নফজ্ঞনিদত ফনণ ডত নপ ৬ ভা তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী (পুয)

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন নযদিয

ানন বফন, বরদবর-১, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০৩০৩

dir.staff@bwdb.gov.bd

৭ জনফর  চার্কযী াংক্রান্ত ভস্যা 

ননযন কদে ভতাভত প্রদান

াঅদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী (পুয)

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন নযদিয

ানন বফন, বরদবর-১, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০৩০৩

dir.staff@bwdb.gov.bd

৮ ানন নফজ্ঞান াংনিষ্ট তথ্য উাত্ত 

যফযা কযন

াঅদফদন/দািনযক  ত্র www.hydrology.bwdb.go

v.bd বত ফনণ ডত নপ  ননয়ভ 

ানুমায়ী

৩ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরীয দিয

প্রদনাং এন্ড ফ্লার্ বপাযকানষ্টাং াদকডর

ফাাউদফা, ৭২ গ্রীন বযার্, ঢাকা

বপান : ৮১২১৪৯১, ৯১১৩৬০৫ 

www.hydrology.bwdb.gov.bd

sa.pffc@bwdb.gov.bd

৯ নফনডাং নর্জাাআন এফাং প্লাননাং  নফনবন্ন 

প্রদজক্ট ফািফায়দন াংনিষ্ট এরাকায 

দফ ডাচ্চ/ফ ডননম্ন াননয ভতর  বৃনষ্ট 

াত এয ঐনতানক  তথ্য উাত্ত 

যফযা

াঅদফদন/দািনযক  ত্র www.hydrology.bwdb.go

v.bd বত ফনণ ডত নপ  ননয়ভ 

ানুমায়ী

৭ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরীয দিয

প্রদনাং এন্ড ফ্লার্ বপাযকানষ্টাং াদকডর

ফাাউদফা, ৭২ গ্রীন বযার্, ঢাকা

বপান : ৮১২১৪৯১, ৯১১৩৬০৫ 

www.hydrology.bwdb.gov.bd

sa.pffc@bwdb.gov.bd

১০ ফানল ডক উন্নয়ন কভ ডসূচীয ফািফায়ন 

াগ্রগনত ম্বনরত বায কাম ডত্রমূ 

ফ ডাধাযদণয জে প্রকা

াঅদফদন/দািনযক  ত্র  প্রদমাজয নদ ১ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

প্রদনাং নযদিয

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১০৮

dir.processing@bwdb.gov.bd
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নাগনযক নদ

(বদয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

ক্রনভক বফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  াআদভাআর )

১১ ফাাউদফায প্রধান তথ্য প্রদানকাযী 

কভ ডকতডা নদদফ তথ্য বফা প্রদান

তথ্য ানধকায াঅাআন-২০০৯ 

এয ননধ ডানযত পযদভ 

াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত 

www.infocom.gov.bd

তদথ্যয উয ননব ডযীর ৭ কাম ড নদফ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী(পুয)

প্রদনাং নযদিয

ানন বফন, বরদবর-৬, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০১০৮

dir.processing@bwdb.gov.bd

১২ ফাাউদফাদর্ ডয জনভ AwaMÖnY, ûKzg 

`LjK…Z fwel¨‡Z cÖ‡qvRbxq 

mvgqxK e¨eüZ জনভ, ফাাঁধ, ফদযানে, 

খার, নারা াআতযানদ ফহুমুখী কাজ াথ ডাৎ 

ভৎস্য চাল, বানি-পাভ ড, স্য উৎাদন 

এফাং ফনায়ন াআতযানদ ফহুমুখী কাদজ 

e¨env‡ii AbygwZ প্রদান

াঅদফদন/দািনযক  ত্র দািনযক াঅদদদ ফনণ ডত নপ 

এফাং ফাাউদফায 

ননধ ডাযনকৃত নপ

www.bwdb.gov.bd

২ ভা wbe©vnx cÖ‡KŠkjx I cÖKí KZ©„c‡ÿi 

cÖ¯Ív‡ei †cÖwÿ‡Z নযচারক, ভূনভ  

যাজস্ব নযদিয, ফাাউদফা, 

ানন বফন, বরদবর-১, 

৭২, গ্রীন বযার্, ঢাকা-১২০৫

বপান: ০২২২২২৩০০৫৬

dir.land@bwdb.gov.bd

১৩ নতুন প্রকে গ্রণ াংক্রান্ত বফা জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন ত্র, নর্ ত্র, 

দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ব াে প্রকদেয জদে ৩ 

ভা এফাং ফড় প্রকদেয 

জদে ১ ফৎয

াংনিষ্ট াঞ্চদরয ফাাউদফায ননফ ডাী 

প্রদকৌরীয দিয এফাং 

তাায উর্ধ্ডতন কর্তডক্ষগন 

http://www.bwdb.gov.bd

প্রধান প্রদকৌরী(নযকেনা), নযকেনা 

এয দিয, ফাাউদফা, ঢাকা।
বপানাঃ  ০২২২২২৩০২০০, াআ-বভাআরাঃ    

ce.planning@bwdb.gov.bd

১৪ ানন ব্যফস্থানা দর, নভনত, 

বপর্াদযন গঠন  ননফন্ধন বফা

ননধ ডানযত পযদভ াঅদফদন

http://www.bwdb.gov.b

d

প্রদমাজয নদ ৩ ভা াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

১৫ বচ কাম ডক্রভ সুনফধা প্রদান জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন ত্র, নর্ ত্র, 

দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

(বদয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

ক্রনভক বফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  াআদভাআর )

১৬ কৃলক প্রনক্ষণ প্রদমাজয নদ প্রদমাজয নদ ৩০ নদন াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

১৭ চরভান কাম ডক্রভ এয তথ্য প্রদান াঅদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

১৮ ম্পানদত কাম ডক্রভ এয তথ্য প্রদান াঅদফদন/দািনযক  ত্র প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

২০ ফো ননয়ন্ত্রন ম্পনকডত বফা জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন ত্র, নর্ ত্র, 

দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ জরুযী নযনস্থনতদত ৩ 

কাম ড নদফ এফাং 

াধাযনবাদফ ৩ ভা

াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

১৯ ানন ননয়ন্ত্রন কাঠাদভা নযচারনা  

যক্ষণাদফক্ষন াংক্রান্ত বফা

জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন ত্র, নর্ ত্র, 

দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ৭ কাম ড নদফ াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

২১ নদী বাঙ্গন বযাধ ম্পনকডত জরুযী বফা জনপ্রনতনননধয সুানয 

াঅদফদন ত্র, নর্ ত্র, 

দািনযক ত্র

প্রদমাজয নদ ৩ বথদক ৬ ভা াংনিষ্ট াঞ্চদরয উ প্রধান/মুখ্য ম্প্রাযন 

কভ ডকতডায দিয এফাং াংনিষ্ট াঅঞ্চনরক 

ননফ ডাী প্রদকৌরী

http://www.bwdb.gov.bd

২২ নোকড/কাযখানা/াঅফান 

এরাকা/বাে ড াআতযানদ স্থাদনয জদে 

নদী াফফানকা ফা নীচু ভূনভ উন্নয়ন 

তথা বযাে কযন বফা

াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত ফাাউদফায ফ ডদল 

ানুদভানদত বযে ননর্উর এ 

ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.

bd

৭ কাম ড নদফ প্রধান প্রদকৌরী, বেজায নযদিয, 

ফাাউদফা, নাযায়নগঞ্জ, ঢাকা। বপান: 

৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক নদ

(বদয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

ক্রনভক বফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

এফাং প্রানিস্থান

বফায মূল্য এফাং

নযদাধ দ্ধনত

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা

দানয়ত্বপ্রাি কভ ডকতডা

(নাভ ,দনফ , বপান নম্বয  াআদভাআর )

২৩ বেনজাং কাজ/বফা প্রদান াঅদফদদনয বপ্রনক্ষদত ফাাউদফায ফ ডদল 

ানুদভানদত বযে ননর্উর এ 

ফনণ ডত নপ

http://www.bwdb.gov.

bd

৭ কাম ড নদফ প্রধান প্রদকৌরী, বেজায নযদিয, 

ফাাউদফা, নাযায়নগঞ্জ, ঢাকা। বপান: 

৯৫১২৭২৫

ce.dredger@bwdb.gov.bd
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ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

www.bwdb.gov.bd

নাগনযক সনদ

(বদওয়াদর প্রদ ডদনয জদে)

২) অনবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনত (GRS)

ক্রনভক কখন বমাগাদমাগ কযদফন বমাগাদমাদগয ঠিকানা ননষ্পনিয সভয়সীভা

১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা 

সভাধান নদদত ব্যথ ড হদর

সনিফ, বফার্ ড সনিফারয়

ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন বফার্ ড

ানন বফন, বরদবর-৭, ৭২ গ্রীনদযার্, ঢাকা।
বপান: ০২২২২২৩০০৫৩

ইদভইরঃ secretary@bwdb.gov.bd

ওদয়ফ বার্ ডার: http://www.bwdb.gov.bd

১ ভাস

২ অনবদমাগ ননস্পনি কভ ডকতডা 

নননদ ডষ্ট সভদয় সভাধান নদদত 

ব্যথ ড হদর

যুগ্ম সনিফ (প্রাসন)

ানন সম্পদ ভন্ত্রনারয়

ও

আনর কভ ডকতডা (GRS)

ানন সম্পদ ভন্ত্রনারয় রুভ নাং -৪০১

বপান: ০২-৯৫১২২২১

বসর# ০১৫৫৮৩০৮৪৬৯

ই-বভইরঃ jsadmin@mowr.gov.bd

৭ নদন

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা

ক্রনভক

১

২

৩ সাক্ষাদতয জদে ননধ ডানযত সভদয়য পূদফ ডই উনস্থত থাকা

বসফা প্রানপ্তদত অসন্তুষ্ট হদর দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায সদে বমাগাদমাগ করুন। নতনন সভাধান নদদত ব্যথ ড হদর ননদনাক্ত 

দ্ধনতদত বমাগাদমাগ কদয আনায সভস্যা অফনহত করুন।

প্রনতশ্রুত/কানেত বসফা প্রানপ্তয রদক্ষয কযণীয়

ননধ ডানযত পযদভ সম্পূণ ডবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান

সঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় নপস নযদাধ কযা
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