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miKvix Kg©Kv‡Û ¯”̂QZv I Revew`wnZv cÖwZôv Ges RbM‡Yi ÿgZvqb wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Z_¨ AwaKvi AvBb I 

GZ`msµvšÍ cÖweavbgvjv Abymv‡i Z_¨ Kwgkb I ¯’vbxq miKvi wefvM KZ©„K mKj Awa`ß‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b 

cÖKv‡ki e¨vcv‡i bxwZMZ wm×všÍ M„nxZ nq| †m Av‡jv‡K ’̄vbxq miKvi wefv‡Mi GKwU ¸iæZ¡c~Y© ms¯’v wn‡m‡e Rb¯v̂ ’̄¨ 

cÖ‡KŠkj Awa`ßi evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| G Kvh©µ‡gi avivevwnKZvq 201৫-1৬ A_© eQ‡ii 

Kvh©vejxi evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 

 

wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb (cqtwb®‹vkb, b`©gv I KwVbeR©¨ wb®‹vkb) e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î Rb¯̂v¯’̈  cÖ‡KŠkj 

Awa`ßi ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q| eZ©gvb miKv‡ii wbe©vPbx Bk‡Znvi Abyhvqx †`‡ki mKj gvbyl‡K wbivc` 

cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb myweavi AvIZvq Avbvi †ÿ‡Î B‡Zvg‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ AwR©Z n‡q‡Q| G cÖwZ‡e`‡b 

ms‡ÿ‡c Rb¯̂v¯’̈  cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii wewfbœ ch©v‡qi `ßimg~‡ni Kg©cwiwa Ges Rb¯^v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K 

ev Í̄evwqZ I ev Í̄evqbvaxb wewfbœ cÖK‡íi Kvh©µg Zz‡j aiv n‡q‡Q|  GQvov cvwb mieiv‡ni †ÿ‡Î wewfbœ bxwZgvjvI G 

cÖwZ‡e`‡b AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g Rb¯^v ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi KZ©„K 201৫-1৬ A_©eQ†i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y© 

KvR m¤ú‡K© mg¨K aviYv jvf Kiv m¤¢e n‡e| cvkvcvwk Rb¯v̂ ’̄¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii MVb, KvVv‡gv, Kg©cwiwa I 

Kg©web¨vm m¤ú‡K© ¯”̂Q aviYv cvIqv hv‡e| evwl©K cÖwZ‡e`bwU †idv‡iÝ wn‡m‡eI g~j¨evb f~wgKv ivL‡e e‡j Avkv 

Kwi| 

 

G cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi m‡½ mswkøó mKj Kg©KZ©v I Kg©PvixMY‡K AvšÍwiK ab¨ev` RvbvB| 

 

                                                                                                  

(সুধীর কুমার ঘ াষ) 
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১.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে পধেধিধি 

 

 

১.১ পধেধিধি ও পটভূধি 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে স্থ্ানীয় সে াে ধিভাকেে আওিািীন এ টি গুরুত্বপূর্ ণ সংস্থ্া। ধনোপদ পাধন 

সেিোকেে িাধ্যকি জনস্বাস্থ্য উন্নয়কনে দাধয়ত্ব অপ ণন  কে ১৯৩৫ সাকল প্রধিষ্ঠা  ো েয় জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল 

অধিদপ্তে (ধিধপএইিই)। পেিিীকি ১৯৪৫ সাকল এে সাকে যুক্ত  ো েয় স্যাধনকটশন সসিা প্রদাকনে দাধয়ত্ব। 

১৯৭১ সাকল িাংলাকদকশে স্বািীনিা লাকভে অব্যধেি পকে সে াে প্রেকিই ধ্বংসপ্রাপ্ত পাধন সেিোে ও 

স্যাধনকটশন পদ্ধধি গুকলাে পুনি ণাসকনে গুরুত্বাকোপ এিং িৎপেিিীকি নতুন অি াঠাকিা স্থ্াপন শুরু  কে 

ধিধপএইিই’ে িাধ্যকি। এ ই িাোিাধে িায় িিণিাকন ওয়াসাে আওিািীন এলা া ব্যিীি সিগ্র সদকশে 

ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া ধনি ণার্ ও ব্যিস্থ্াপনাে দাধয়ত্ব এ অধিদপ্তকেে উপে ন্যাস্ত। 

জনসািােকনে স্বাস্থ্য সুেক্ষায় ধনোপদ পাধন ও স্যাধনকটশন অিযন্ত গুরুত্বপূন ণ অিদান োকে। জনেকর্ে ধন ট 

ধনোপদ পাধন ও স্যাধনকটশন সুধিিা সপৌছাকনাে লকক্ষয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে ধনেলসভাকি  াজ  কে 

যাকে। এেই ফলশ্রুধিকি িাংলাকদশ ধনোপদ পাধন ও স্যাধনকটশন  ভাকেকজে ধদ  ধদকয় সিগ্র দধক্ষর্ 

এধশয়ায় অন্যিি শীর্ ণ স্থ্ান দেল  কে আকছ। পল্লী এলা াে ধিধভন্ন িেকনে ধনোপদ পাধনে উৎস 

(টিউিওকয়ল) ও স্যাধনটােী ল্যাধিন স্থ্াপনাগুকলাে েক্ষর্াকিক্ষন জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে এে প্রিান 

দাধয়ত্ব। িাছাড়া অত্র অধিদপ্তে পল্লী পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন অি াঠাকিা ধনি ণাকনাকতাে েক্ষর্াকিক্ষকর্ 

ইউধনয়ন পধের্দক  WATSAN  ধিটিে িাধ্যকি  াধেেেী সোয়িা প্রদান, স্বাস্থ্য পধেিয ণা 

সজােদাে ের্ এিং পাধেপাধবণ  পধেকিকশে উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় সোয়িা প্রদান  কে োক । দ্রুি নেোয়কনে 

ফকল সপৌে পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন িাধেদা উতকোতে বৃধদ্ধ পাকে। এ িাধেদা পুেকর্ অত্র দপ্তে সপৌেসভা 

সমূকেে পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন অি াঠাকিা ধনি ণার্ সে  াধেেেী সোয়িাে আওিায় পধে ল্পনা 

প্রর্য়ন ও প্রাধিষ্ঠাধন  উন্নয়কন সোয়িা  েকছ। এছাড়া িন্যা , সাইকলান, িোিােী ইিযাধদে  ােকন সৃষ্ট 

জরুেী পধেধস্থ্ধিকি ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া সিল োোে লকক্ষয প্রকয়াজনীয়  ায ণক্রি 

িাস্তিায়ন  কে আসকছ। 

 

 

১.২  লক্ষয ও উকেশ্য: 

 

 স ল নােধেক ে জন্য ধনোপদ পাধন ও স্যাধনকটশন সংক্রান্ত সিৌধল  সুধিিা প্রাধপ্তে ব্যিস্থ্া  ো । 

 ধনোপদ পাধন ব্যিোে ও স্যাধনকটশন ধির্কয় িানুকর্ে অভযাসেি আিেকর্ পধেিিণন আনয়ন । 

সে াকেে অংেী াে অনুযায়ী িিণিান উকেশ্য  

 প্রতিটি বাতিকে স্বাস্থ্যসম্মি স্যাতিকেশি ব্যবস্থ্ার আওিায় আিা। 

 দেকশর সেল মানুকের জন্য তিরাপে সুকপয় পাতির ব্যবস্থ্া েরা। 

 

১.৩   ি ণপধেধি (Mandate): 

 ঢা া , িট্টগ্রাি, োজশােী, খুলনা ও নাোয়র্েঞ্জ ধসটি  কপ ণাকেশন এিং  দিেসুল সপৌেসভা সযোকন 

ওয়াসা  াজ  েকছ সসসি এলা া ব্যিীি সিগ্র সদকশে পল্লী ও শেোঞ্চকল (ধসটি  
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 কপ ণাকেশন, সপৌেসভা, উপকজলা সদে এিং সগ্রাে সসন্টাে) ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন 

(পয়ঃধনষ্কাশন, নদ ণিা ও  ঠিন িজণয ধনষ্কাশন) ব্যিস্থ্াপনা। 

 

 ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংক্রান্ত নীধি ধনি ণাের্ ও  ি ণপদ্ধধি ধনরূপকর্ সে ােক  

পোিশ ণমূল  সেকযাধেিা (Advisory Support) প্রদান।  

 

 স্থ্ানীয় সে াে ধিভাকেে ধিধভন্ন প্রধিষ্ঠানক  পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংক্রান্ত উন্নয়ন ও 

েক্ষর্াকিক্ষর্  াকজ সেকযাধেিা  ো 

 

১.৪  জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে- উকল্লেকযাগ্য ঘটনািলীঃ 

  

১৯২৪ - ধিধপএইিই (কিঙ্গল) ধেকসকি যাত্রা শুরু  কে। এে প্রিান  াজ ধছল পাইপি ওয়াটাে  

সাপ্লাই। 

১৯৩৬ - েযান্ড টিউিওকয়ল (HTW) প্রকজক্ট  শুরু। 

১৯৪১ - এয়াে সেইি ধপ্র শন টিউিওকয়লস (HTW) প্রকজক্ট  শুরু।  

১৯৪৫ - ধিিীয় ধিব যুদ্ধ পেিিী টিউিওকয়ল প্রকজক্ট। 

১৯৪৭ - ধিধপএইিই (পূি ণ পাধ স্তান) ধেকসকি  ায ণক্রি শুরু  কে। 

১৯৪৭ - ঢা া, িট্টগ্রাি ও অন্যান্য শেকে পাইপি ওয়াটাে  সাপ্লাই।  

 - গ্রািীর্ এলা ায় েযান্ড টিউিওকয়ল (HTW) সপ্রাগ্রাি িালু। 

 - ঢা া শেকেে জন্য পয়ঃধনষ্কাশন (Sewrage System) িালু। 

১৯৫৮ - ঢা া শেকেে জন্য Storm Water Drainage িালু। 

১৯৬৩ - ঢা া এিং িট্টগ্রাি ওয়াসাে জন্মলাভ।  

 - উপকূলীয় লির্াক্ত এলা ায় েভীে নলকূপ (Deep Tubewell) িালু এিং 

Deep Set Pump প্রযুধক্ত িালু। 

১৯৬৪  েযান্ড টিউিওকয়ল সপ্রাগ্রাি।  

  রুোল স্যাধনকটশকনে উপে পাইলট প্রকজক্ট োকি সনয়া েয়।   

১৯৭২  - যুদ্ধ পেিিী গ্রািীর্ পাধন সেিোকেে দাধয়ত্ব ধিধপএইিই স  প্রদান।  

 - ইউধনকসফ (UNICEF) এে সোয়িায় গ্রািীর্ পাধন সেিোকেে সক্ষকত্র িড় 

ে কিে প্র ল্প োকি সনয়া েয়।  

 - সজলা শেকেে জন্য পাইপি ওয়াটাে সাপ্লাই প্র ল্প শুরু  ো েয়।  

১৯৭৩  - পাধন দূর্র্ প্রধিকোি সসল (Water Pollution Control Cell ) েঠন।  

১৯৭৮ - ইউধনকসফ (UNICEF) এে সোয়িায় গ্রািীর্ পয়ঃধনষ্কাশকনে সক্ষকত্র িড় ে কিে 

প্র ল্প োকি সনয়া েয়। 

১৯৮০ - ধিভােীয় শেকে পাইপি ওয়াটাে সাপ্লাই  ায ণক্রি শুরু।  

১৯৮৩ - উপকজলা সেি স ায়াট ণাকে পাধন সেিোে  ায ণক্রি। 

১৯৯৩ - নতুন ৪২ টি সজলায় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে পদ সৃধষ্ট।  

১৯৯৩ - পাধনে গুর্েিিান ধনধিি েকর্ে লকক্ষয সজানাল ল্যািকেটধে প্রধিধষ্ঠি েয়।   

১৯৯৬ - বাাংলাকেকশর ভূ-পৃষ্ঠস্থ্ ও ভূ-গর্ভস্থ্ পাতির গুণগি মাকির পূি ভাঙ্গ ডাো দবইজ তিতরর 
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লকযয েতিউোর তবর্াকগর যাত্রা শুরু হয়। 

২০০৯ - উপকজলা পয ণাকয় সে ােী প্রক ৌশলীে পদ সৃধষ্ট  ো েয়।  

২০১৪ - জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর বাাংলাকেকশর প্রথম িারী প্রিাি প্রকেৌশলী তহকসকব 

দ্বাতয়ত্বর্ার গ্রহি েকরি। 

 

 

 

১.৫ সংস্থ্াে প্রিান  ায ণক্রি: 

 

 ঢা া , িট্টগ্রাি, োজশােী, খুলনা ও নাোয়র্েঞ্জ শেে ব্যিীি সিগ্র সদকশে পল্লী ও শেোঞ্চকল (ধসটি 

 কপ ণাকেশন, সপৌেসভা, উপকজলা সদে এিং সগ্রাে সসন্টাে) ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন 

(পয়ঃধনষ্কাশন, নদ ণিা ও  ঠিন িজণয ধনষ্কাশন) ব্যিস্থ্া সম্প্রসাের্ ও উন্নয়কন  Lead Agency 

ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন; 

 পল্লী এলা ায় ইউধনয়ন পধের্কদে সোয়িায় পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন  ায ণক্রি গ্রের্ ও 

িাস্তিায়ন ; 

 শেোঞ্চকল ধসটি  কপ ণাকেশন/ সপৌেসভাে সোয়িায় পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে 

অি াঠাকিা ধনি ণার্, উন্নয়ন, সম্প্রসাের্ ও  াধেেধে সোয়িা প্রদান; 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে পধেিালনা ও েক্ষর্াকিক্ষকর্ দক্ষিা উন্নয়কনে লকক্ষয স্থ্ানীয় 

সে াে প্রধিষ্ঠানসমূেক  (ইউধনয়ন পধের্দ, সপৌেসভা ও ধসটি  কপ ণাকেশন )  াধেেধে সোয়িা 

প্রদান; 

 আপদ- ালীন (িন্যা, ঘূধর্ ণঝড় ইিযাধদ) সিকয় জরুেী ধভধতকি পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন 

সুধিিাে ব্যিস্থ্া  ো ; 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সসক্টকে িানি সম্পদ উন্নয়কনে িাধ্যকি প্রকয়াজনীয় দক্ষ জনিল েকড় 

সিালা; 

 সিগ্র সদকশে োিাে পাধনে গুর্েি িান পেীক্ষা, পধেিীক্ষর্ ও পয ণকিক্ষর্; 

 ভূ-েভণস্থ্ ও ভূপৃষ্ঠস্থ্ ধনোপদ পাধনে উৎস অনুসন্ধান; 

 ধনোপদ পাধন ও স্বাস্থ্যসম্মি পায়োনা ব্যিোে ও এনভায়েনকিন্টাল স্যাধনকটশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যধিধি 

পালন সম্পক ণ জনের্ক  উিুদ্ধ ের্; 

 আকস ণধন  আক্রান্ত ও অন্যান্য সিস্যাসংকুল এলা ায় (লির্াক্ত, পাথুকে, পাোধড় ইিযাধদ) নতুন 

লােসই প্রযুধক্ত উদ্ভািকনে িাধ্যকি ধনোপদ পাধন সেিোকেে ব্যিস্থ্া গ্রের্; 

 পাধন সেিোে ও এনভায়েনকিন্টাল স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে উন্নয়কন স্বল্প ব্যকয় লােসই প্রযুধক্ত  

অনুসন্ধান, েকির্র্া ও উন্নয়ন; 

 িথ্য স ন্দ্র স্থ্াপকনে িাধ্যকি পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সসক্টকেে িথ্য ব্যিস্থ্াপনা সমৃদ্ধ ের্ ও 

আধুধন ী ের্; 

 স্থ্ানীয় সে াে , সিসে াধে উকযাক্তা, সিসে াধে সংস্থ্া এিং  Community Based 

Organization (CBO) সমূেক  পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া উন্নয়কন  াধেেধে 

পোিশ ণ প্রদান, িথ্য সেিোে, প্রধশক্ষর্ প্রদান ও 

 ধনোপদ োিাে পাধন ধনধিি  োে জন্য প্রকয়াজনীয় প্রধিকোিমূল   ায ণক্রি গ্রেকর্ পয ণায়ক্রকি 

সদকশে স ল পাধন সেিোে ব্যিস্থ্ায় ওয়াটাে সসফটি প্লান (WSP) িাস্তিায়ন। 
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১.৬  নােধে  সনদ (Citizen Charter): 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে ওয়াসাে আওিাভুক্ত  এলা া ব্যিীি সিগ্র সদকশে পল্লী ও শেোঞ্চকল ধনোপদ 

পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া সম্প্রসাের্ ও উন্নয়কন সে াধেভাকি দাধয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধিষ্ঠান ধেকসকি 

িাংলাকদকশে জনের্ক  সসিা প্রদান  কে োক । 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে  র্তণ  প্রদত সসিাসমূে: 

 

১। পল্লী ও সপৌে এলা ায়  ধনোপদ পাধন সেিোে ও পধেকিশেি স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে উন্নয়কন  অি াঠাকিা 

ধনি ণার্  ো। 

২।  এ টি স ন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চধল  ল্যািকেটধেে িাধ্যকি োিাে পাধনে গুর্েি িান পেীক্ষা, পধেিীক্ষর্ ও 

পয ণকিক্ষর্  ো সে িৎপেিিী পোিশ ণ প্রদান  ো। 

৩। ধনোপদ পাধন সেিোে ও পধেকিশেি স্যাধনকটশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যধিধি পালন সম্পক ণ জনের্ক  

উিুদ্ধ ের্ ও তবতর্bœ প্রধশক্ষর্ ম্যানুয়াল (Manual) প্রর্য়কনে পাশাপাধশ জনের্ক  প্রধশক্ষর্ প্রদান  ো।  

৪। আপদ- ালীন সিকয় জরুেী ধভধতকি পাধন সেিোে, স্যাধনকটশকনে ব্যিস্থ্া  ো ও ধিধভন্ন পয ণাকয়ে দুকয ণাে 

 ধিটিক  সেকযাধেিা প্রদান  ো।  

৫। পাধনে উৎকসে খুিো যন্ত্াংশ এিং স্যাধনটাধে ল্যাধিকনে ধেং-স্ল্যাি সেিোে ও স্থ্াপন  াকজ জনের্ক  

সোয়িা প্রদান  ো।  

৬। ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে উন্নয়কনে লকক্ষয স্থ্ানীয় সে াে প্রধিষ্ঠান, এনধজও ও 

সি ণসািাের্ক   াধেেধে সোয়িা প্রদান  ো।  
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নােধে  সসিাে িথ্য সােধর্ (Citizen Charter): 

 

ক্রধি  

নং 
সসিাসমূে/কসিাে নাি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ি ণ িণা/ 

 ি ণিােীে নাি 

সসিা প্রদাকনে পদ্ধধি 

সসিা 

প্রদাকনে 

সিয়সীিা 

সসিা প্রাধপ্তে প্রকয়াজনীয় ধফ 
ধনধদ ণষ্ট সসিা প্রদাকন ব্যে ণ েকল প্রধি াকেে 

ধিিান 

০১ 

ধনোপদ পাধনে উৎস 

স্থ্াপন ও অি াঠাকিা 

ধনি ণার্ 

(পল্লী এলা ায়) 

সংধিষ্ট উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/ উপ-

সে ােী  

প্রক ৌশলী 

(জনস্বাস্থ্য) 

উপকজলা ওয়াটসান (WATSAN)  ধিটি  র্তণ  

অনুকিাধদি িাধল া অনুযায়ী সহায়ে িাঁদা প্রাতপ্ত 

সাকপকয সে ােী িোে সিািাকি  চূড়ান্ত িাধল া 

 ায ণাকদশ প্রাপ্ত ঠি াদাকেে ধন ট সেিোে। 

সেিোেকৃি িাধল া অনুযায়ী িালািাল সেিোে সে 

নলকূপ স্থ্াপন ও অি াঠাকিা ধনি ণার্। 

ওয়াটসান 

 ধিটি 

 র্তণ   

অনুকিাদকনে 

পে ৪৫  ি ণ 

ধদিস 

উপ াে সভােী  র্তণ  প্রদত সোয়  

িাঁদা 

‡iBb IqvUvi nv‡f©wós 

wm‡óg=1500.00 

wc Gm Gd=4500.00 

GmGmwU/wfGmGmwU=2500.00 

6 bs AMfxi bjKzc=1500.00 

AMfxi Zviv bjKzc=2500.00 

AMfxi †gvwWdvBW 

bjKzc=2500.00 

6 bs Mfxi bjKzc=7000.00 

wisI‡qj/WvM I‡qj=3500.00 

Mfxi Zviv bjKzc=7000.00 

 

 

সজলা পয ণাকয় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে ধন ট 

ধলধেি অধভকযাে। 

ধনোপদ পাধনে উৎস 

স্থ্াপন ও অি াঠাকিা 

ধনি ণার্ 

(শহুকে এলা ায়) 

দপৌর দময়র ের্তভে অনুকমাতেি িাতলোসহ সহায়ে 

চাঁো প্রাতপ্ত সাকপকয সে ােী িোে সিািাকি  চূড়ান্ত 

িাধল া  ায ণাকদশ প্রাপ্ত ঠি াদাকেে ধন ট সেিোে। 

সেিোেকৃি িাধল া অনুযায়ী িালািাল সেিোেসে 

নলকূপ স্থ্াপন ও অবোঠাকমা তিম ভাণ। 

 

০২ 

পাধনে গুর্েি িান 

পেীক্ষা (ধফল্ড সটস্ট 

ধ কটে িাধ্যকি) 

উপকজলা  ায ণালয় 

েকি প্রদান  ো েয়। 

সংধিষ্ট উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উপ-

সে ােী  

প্রক ৌশলী 

(জনস্বাস্থ্য) 

আকিদন পত্র প্রাধপ্তে পে ধফল্ড সটস্ট  ীট ো া 

সাকপকক্ষ উপ-সে ােী প্রক ৌশলী/নলকূপ সি াধন  

 র্তণ  সকেজধিন পধেদশ ণনপূি ণ  নলকূপ পেীক্ষা  েন 

ও প্রধিকিদন প্রদান। 

১০  ি ণ 

ধদিকসে 

িকধ্য 

ধিনামূকল্য  

(মূল্য িায ণ েন প্রধক্রয়ািীন) 

সজলা পয ণাকয় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে ধন ট 

ধলধেি অধভকযাে । 
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ক্রধি  

নং 

সসিাসমূে/কসিাে 

নাি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ণ িণা/ 

 ি ণিােীে নাি 
সসিা প্রদাকনে পদ্ধধি 

সসিা প্রদাকনে 

সিয়সীিা 
সসিা প্রাধপ্তে প্রকয়াজনীয় ধফ 

ধনধদ ণষ্ট সসিা প্রদাকন ব্যে ণ েকল প্রধি াকেে 

ধিিান 

০৩ পাধনে গুর্েি 

িান পেীক্ষা 

(আঞ্চধল  পাধন 

পেীক্ষাোকে) 

ধসধনয়ে স ধিস্ট সদশব্যাপী ১৩টি সজলায় অিধস্থ্ি আঞ্চধল  ল্যািকেটধেকি 

ধনি ণাধেি ধফ সে আকিদন পত্র প্রাধপ্তে পে নলকূকপে পাধন 

পেীক্ষা  েন ও সোসধে প্রধিকিদন প্রদান 

১০  ি ণ 

ধদিকসে িকধ্য 

আকস ণধন -৪৫০/- 

আয়েন-৪৫০/- 

সলাোইি-২৫০/- 

 (অন্যান্য পেীক্ষাে ধফ 

সংযুক্ত)। 

পধেিাল , স ন্দ্রীয় পাধন পেীক্ষাোে, 

িোোলী, ঢা া এে ধন ট ধলধেি 

অধভকযাে । 

০৪ ধেং-স্ল্যাি 

ধিনামূকল্য 

ধিিের্/ ধিউধন

টি ল্যাধিন স্থ্াপন 

সংধিষ্ট উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উপ-সে: 

প্রক ৌশলী (জনস্বাস্থ্য) 

িোে সাকপকক্ষ সপৌেসভা/ ইউধনয়ন পধের্কদে  িাধ্যকি 

প্রাপ্ত িাধল া সিািাকি  েি দধেদ্রকদে িাকঝ স্যাধনকটশন 

সািগ্রী ধিনামূকল্য ধিিের্/ অনুকিাধদি িাধল া সিািাকি  

 ধিউধনটি  ল্যাধিন স্থ্াপন । 

প্রাপ্ত িোে 

সিািাকি  

 দধেদ্রকদে িকধ্য ধিনামূকল্য 

ধিিের্/স্থ্াপন 

সজলা পয ণাকয় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে ধন ট 

ধলধেি অধভকযাে । 

০৫ নলকূকপে খুিো 

যন্ত্াংশ/ল্যাধিকনে 

ধেং-স্ল্যাি 

সেিোে  

অধফস সে ােী 

(ধসধসটি) 

উপকজলা জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধফকস সে াে ধনি ণাধেি 

মূকল্য নলকূকপে খুিো যন্ত্াংশ/ ধেং-স্ল্যাি সেিোে  ো 

েয়। 

প্রকয়াজনীয় 

িজুদ সাকপকক্ষ 

সাি ণক্ষধর্  

ধেং-স্ল্যাি ও নলকূকপে 

খুিো যন্ত্াংকশে অনুকিাধদি 

মূল্য িাধল া প্রধিটি অধফকস 

সংেধক্ষি আকছ। 

উপকজলা সে ােী  প্রক ৌশলী / উপ-সে: 

প্রক ৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এে ধন ট ধলধেি 

অধভকযাে  েকি েকি। 

০৬ উিুদ্ধ ের্ সংধিষ্ট উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উপ-

সে ােী 

প্রক ৌশলী/নলকূপ 

সি াধন  

সংধিষ্ট জনসািাের্ক  ধনোপদ পাধন, স্বাস্থ্যসম্মি 

পায়োনাে ব্যিোে ও এনভায়েনকিন্টাল স্যাধনকটশন 

সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ধিধি পালন সম্পক ণ জনের্ক   উিুদ্ধ ের্। 

িাৎসধে  

 ি ণপধে ল্পনা 

অনুযায়ী 

ধিনামূকল্য সজলা পয ণাকয় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে ধন ট 

ধলধেি অধভকযাে । 
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ক্রধি  

নং 

সসিাসমূে/কসিাে 

নাি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ি ণ িণা/ 

 ি ণিােীে 

নাি 

সসিা প্রদাকনে পদ্ধধি সসিা প্রদাকনে 

সিয়সীিা 

সসিা প্রাধপ্তে 

প্রকয়াজনীয় ধফ 

ধনধদ ণষ্ট সসিা প্রদাকন ব্যে ণ েকল 

প্রধি াকেে ধিিান 

০৭ সে ােী নলকূপ 

সমূকেে 

িত্ত্বািিায় ের্

স  প্রধশক্ষর্ 

প্রদান ও সেঞ্জ 

সেিোে 

সংধিষ্ট 

উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উ

প-সে: 

প্রক ৌশলী 

(জনস্বাস্থ্য) 

নলকূপ স্থ্াপন  াজ সিাধপ্তে পে সে ােী নলকূপ সমূকেে 

িত্ত্বািিায় েনক  নলকূপ সিোিি সম্পক ণ প্রধশক্ষর্ প্রদান ও 

িোে সাকপকক্ষ সেঞ্জ সেিোে। 

নলকূপ স্থ্াপন  াজ 

সিাধপ্তে ২৮  ি ণ 

ধদিকসে িকধ্য প্রধশক্ষর্ 

প্রদান ও িোে 

সাকপকক্ষ প্রধশক্ষকর্ে 

সাকে সাকে সেঞ্জ 

সেিোে 

প্র কল্প সংস্থ্ান ো া 

সাকপকক্ষ  

সজলা পয ণাকয় ধনি ণােী প্রক ৌশলীে 

ধন ট ধলধেি অধভকযাে 

০৮  াধেেধে 

সোয়িা 

সংধিষ্ট 

সজলাে 

ধনি ণােী 

প্রক ৌশলী / 

উপকজলা 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উ

প-সে: 

প্রক ৌশলী 

(জনস্বাস্থ্য) 

িাংলাকদকশে পল্লী এলা ায় ইউধনয়ন পধের্দ  ও সপৌে এলা ায় 

সপৌেসভা সমূেক  িাধেদাে সপ্রধক্ষকি ধনোপদ পাধন সেিোে ও 

স্যাধনকটশন অি াঠাকিা ধনি ণাকর্  াধেেধে সোয়িা প্রদান  ো েকয় 

োক । এছাড়াও স ল সে ােী-সিসে াধে প্রধিষ্ঠান এিং 

জনসািােকর্ে আকিদকনে সপ্রধক্ষকি ধনোপদ পাধন সেিোে ও 

স্যাধনকটশন অি াঠাকিা ধনি ণাকর্  াধেেধে সোয়িা প্রদান  ো েয়। 

৭  ি ণ ধদিস ধিনামূকল্য ধনি ণােী প্রক ৌশলীে সক্ষকত্র সংধিষ্ট 

সাক ণকলে িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী ও 

সে ােী প্রক ৌশলী/ উপ-সে ােী 

প্রক ৌশলীে সক্ষকত্র সংধিষ্ট ধনি ণােী 

প্রক ৌশলী 
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ক্রধি  

নং 

সসিাসমূে/কসিাে 

নাি 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ি ণ িণা/ 

 ি ণিােীে 

নাি 

সসিা প্রদাকনে পদ্ধধি সসিা প্রদাকনে 

সিয়সীিা 

সসিা প্রাধপ্তে 

প্রকয়াজনীয় ধফ 

ধনধদ ণষ্ট সসিা প্রদাকন ব্যে ণ েকল 

প্রধি াকেে ধিিান 

০৯ আপদ- ালীন 

সসিা 

সংধিষ্ট 

উপকজলাে 

সে ােী 

প্রক ৌশলী/উ

প-সে ােী 

প্রক ৌশলী/ন

লকূপ 

সি াধন  

আপদ- ালীন সিকয় ধনোপদ পাধন পান ও স্বাস্থ্য ধিধি পালকন 

জনের্ক  উিুদ্ধ ের্। এছাড়া িোে প্রাধপ্ত সাকপকক্ষ ধিধভন্ন উপ ের্ 

সযিন-ধনোপদ পাধন,পাধন ধিশুধদ্ধ ের্ ট্যািকলট,নলকূপ উঁচু েকর্ে 

জন্য ধনপল পাইপ,নলকূকপে খুিো যন্ত্াংশ,ধেং-স্ল্যাি ধিনামূকল্য 

ধিিের্  ো েয়। 

০৩  ধদকনে িকধ্য ধিনামূকল্য ধনি ণােী প্রক ৌশলীে সক্ষকত্র সংধিষ্ট 

সাক ণকলে িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী ও 

সে ােী প্রক ৌশলী/ উপ-সে ােী 

প্রক ৌশলীে সক্ষকত্র সংধিষ্ট ধনি ণােী 

প্রক ৌশলী 
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২.০     সাংেঠধন   াঠাকিা ও ধিন্যাস 

 

২.১ সাংেঠধন   াঠাকিা ও জনিল: 
 

তিরাপে পাতি ও স্যাতিকেশি জিগকণর দমৌতলে অতিোর, একেকশর জিগকণর তিেে উক্ত দমৌতলে দসবা দপৌছাকিার 

জন্য জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর (তডতপএইচই) সব ভোই তিকয়াতজি। বিভমাকি জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর এর 

সাাংগঠতিে োঠাকমায় স্থ্ায়ী রাজস্ব, অস্থ্ায়ী রাজস্ব, ওয়াি োইম ও আউে দসাতস ভাং মঞ্জুরীকৃি ৬972 টি পে রকয়কছ। 

যার মকে সের েপ্তর পয ভাকয় ২১৫টি , আঞ্চতলে পয ভাকয় ২০৪টি, দজলা পয ভাকয় ৭৮২টি এবাং উপকজলা পয ভাকয় ৫৭৭1 টি 

পে রকয়কছ। এর তবপরীকি  সের েপ্তর পয ভাকয়, আঞ্চতলে পয ভাকয়, দজলা পয ভাকয় এবাং উপকজলা পয ভাকয় ‡gvU 5107 

জি জিবল তিকয়াতজি দথকে জিকসবার োজ চাতলকয় যাকেি। 

 

এেজি প্রিাি প্রকেৌশলীর দির্তভকত্ব জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর েম ভোন্ড পতরচাতলি হয়। প্রিাি প্রকেৌশলীর 

পরবিী িাকপ ৩ জি অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী (পূিভ, পতরেল্পিা ও পাতি m¤ú`) তিকয়াতজি আকছি। িৎপরবিী 

িাকপ মাঠ পয ভাকয় ৯টি (ঢাো, চট্রগ্রাম, পাব ভিয চট্রগ্রাম, তসকলে , বতরশাল, ফতরেপুর, খুলিা, রাজশাহী ও রাংপুর) 

সাকেভকলর প্রতিটিকি ১জি েকর িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী এবাং সের েপ্তর পয ভাকয় ৫টি (পতরেল্পিা, র্ান্ডার, পাতির 

গুিগি মাি পতরবীÿণ I ch©‡eÿb, গ্রাউন্ড ওয়াোর ও তফতজতবতলটি স্টাতড) সাকেভকল এেজি েকর িত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলী োwqZ¡ পালি েরকছি। এছািাও িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলীর পেময ভাো সিন্ন ০২ জি এবাং তিব ভাহী 

প্রকেৌশলীর পেময ভাো সিন্ন ৮ জি েম ভেিভা প্রেল্প পতরচালকের োতয়ত্ব পালি েরকছি। দজলা পয ভাকয় প্রতিটি দজলায় 

এেজি তিব ভাহী প্রকেৌশলী এবাং উপকজলা পয ভাকয় প্রতি ২টি উপকজলায় ১ জি সহোরী প্রকেৌশলী এবাং প্রতিটি 

উপকজলায় 1 জি উপ-সহোরী প্রকেৌশলী োতয়ত্ব পালি েরকছি। 

 

 

২.২ অধিকক্ষত্র এলা া (Area of Jurisdiction) 

 

সাংেঠধন   াঠাকিা অনুযায়ী অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী এিং সদে প্রধিষ্ঠাকনে িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলীবৃকেে 

অধিকক্ষত্র এলা া ধনম্নরূপ: 

ক্রধি   

নং 

ধনয়ন্ত্র্ ােী  অধিকক্ষত্র এলা া (Area of 

Jurisdiction) 

১। অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা)     ১। পধে ল্পনা সাক ণল, ঢা া।   

২। ভান্ডাে সাক ণল, ঢা া।   

৩। ধফধজধিধলটি স্টাধি এন্ড ধিজাইন সাক ণল, ঢা া। 

২। অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পাধন সম্পদ)     ১। গ্রাউন্ড ওয়াটাে সাক ণল।  

২। ওয়াটাে স ায়াধলটি িধনটধেং এন্ড সাধভ ণল্যান্স 

সাক ণল।  

৩। অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পূিণ)     ১।  সজানাল সাক ণল সমূে। 

৪। িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা সাক ণল)     ১। পধে ল্পনা  ধিভাে, ঢা া।   

২। সপ্রাগ্রাি এন্ড স াঅধি ণকনশন ধিধভশন, ঢা া।   

৩। এিআইএস ইউধনট, ঢা া।  

৪। ধজআইএস ইউধনট, ঢা া।  
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৫। িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (কস্টাে সাক ণল), 

ঢা া।      

১। সসন্ট্রাল সস্টাে ধিভাে, ঢা া।   

২। ভান্ডাে ধিভাে, িট্টগ্রাি।    

৩। ভান্ডাে ধিভাে, খুলনা।   

৬। িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ধফধজধিধলটি স্টাধি 

এন্ড ধিজাইন সাক ণল), ঢা া।      

১। ধিজাইন ধিভাে, ঢা া। 

২। এসআইআে ধিভাে, ঢা া। 

৭। িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে 

সাক ণল), ঢা া।      

১। গ্রাউন্ড ওয়াটাে ধিভাে, ঢা া। 

২। সি াধন যাল এন্ড ইকলধি যাল ধিভাে, ঢা া। 

৩।  আকস ণধন  ম্যাকনজকিন্ট ধিভাে, ঢা া। 

৮। িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ওয়াটাে স ায়াধলটি 

িধনটধেং এন্ড সাধভ ণল্যান্স সাক ণল), ঢা া।      

১। স ন্দ্রীয় ল্যািকেটধে।   

২। ১৩টি সজানাল ল্যািকেটধে (কুধিল্লা, িয়িনধসংে, 

োজশােী, খুলনা, সনায়াোলী, ধঝনাইদে, ধসকলট, 

িধেশাল, েংপুে, িগুড়া, টঙ্গী , 

োঙ্গািাটি,কোপালেঞ্জ)    
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২.৩ সাংেঠধন   াঠাকিা (Organogram): 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে সাংেঠধন   াঠাকিা (Organogram) ধনকি সদোকনা েকলা:  

 

অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী  (পাতি 

সিে)

 

অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী  (পূিভ)

 

অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী 

(পতরেল্পিা)

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী র্ান্ডার সাকেভল
 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী তফতজতবতলটি 

স্টাতড এন্ড তডজাইি সাকেভল 
 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী পতরেল্পিা 

সাকেভল
 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী গ্রাউন্ড ওয়াোর 

সাকেভল 
 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী ওয়াোর 

দোয়াতলটি মতিেতরাং এন্ড সাতর্ভকল  

সাকেভল
 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী চ গ্রাম 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী ঢাো 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী খুলিা 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী রাজশাহী 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী পাব ভিয 

চ গ্রাম সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী তসকলে 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী ফতরেপুর 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী বতরশাল 

সাকেভল 

 

িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী রাংপুর সাকেভল 
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- দে ীয় র্ান্ডার 

তবর্াগ 
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী র্ান্ডার তবর্াগ, 

চ গ্রাম
 

 তিব ভাহী প্রকেৌশলী- পতরেল্পিা 

তবর্াগ
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- োয ভ চী ও 

স  য় তবর্াগ
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী র্ান্ডার 

তবর্াগ,খুলিা
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- তডজাইি তবর্াগ 
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- এস.আই.আর 

তবর্াগ  

প্রিাি প্রকেৌশলী

 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- দমোতিেযাল- 

ইকলত েযাল তবর্াগ 
  

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- গ্রাউন্ড ওয়াোর 

ইত   এন্ড দডকর্লপ  তবর্াগ
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- আকস ভতিে 

 াকিজকম  তবর্াগ 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- ই ইপকম  

 াকিজকম  তবর্াগ 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- এডতমি, ফাইন্যা  

এন্ড এইচআর তবর্াগ 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৮
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ১২
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ১০ তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৬
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৫
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৪
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৫
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ০৬
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলীর দজলা অতফস- ১০
 

তিব ভাহী প্রকেৌশলী- সাংস্থ্াপি 
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ৫৯
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ৪৯
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ২৫
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ৩৮
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ২৮ 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ৪০
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস- ৭৫ 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস-৯৩ 

উপ-পতরচালে- ডাো  াকিজকম   

তবর্াগ
 

 চীফ দেতমস্ট- এিাতলটিেযাল তবর্াগ 
 

তসতিয়র দেতমস্ট- দেতমেযাল 

এিালাইতসস ইউতিে
 

ব্যাক তরওলতজস্ট- 

ব্যাক তরওলতজেযাল এিালাইতসস 

ইউতিে
 

দপ্রাগ্রামার- এম.আই.এস ইউতিে
 

দপ্রাগ্রামার- তজ.আই.এস ইউতিে
 

তসতিয়র হাইক ালতজস্ট- 

ওয়াোর মকডতলাং ইউতিে
 

সহোরী প্রকেৌশলী/উপ-সহোরী 

উপকজলা অতফস-৭৪
 

প্রশাসতিে 

 

সহোরী প্রকেৌশলী- ত তলাং 

ই ইপকম  ইউতিে
 

তসতিয়র দেতমস্ট- দজািাল  াবকরেতর 

(১৩ টি)
 

সাংস্থ্াপি

 

অতডে ও এোউ  উইাং

 

তল াল ইউতিে

 

পাতি সরবরাহ / দমোতিেযাল / 

অপাকরশি ও দমইিকেকি  উপতবর্াগ 

(০৩ উপ-তবর্াগ) 
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২.৪ জনিল: 

 

এ অধিদপ্তকেে সাধি ণ   ি ণ াণ্ড পধেিালনাে জন্য স্থ্ায়ী োজস্ব, অস্থ্ায়ী োজস্ব, ওয়ান টাইি োজস্ব ও 

আউটকসাধস ণং িঞ্জুেীকৃি সিাট পকদে সংখ্যা ৬৯৭২ টি । জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে োজস্ব (স্থ্ায়ী 

োজস্ব, অস্থ্ায়ী োজস্ব, ওয়ান টাইি অস্থ্ায়ী োজস্ব) োকিে পকদে ধিিের্ ধনকম্ন সদয়া েকলাঃ 

 

ক্রতমে 

িাং 

পকের িাম দগ্রড দবিি দেল মঞ্জুরীকৃি পে সাংখ্যা দমাে 

স্থ্ায়ী 

রাজস্ব 

অস্থ্ায়ী 

রাজস্ব 

ওয়াি োইম আউে 

দসাতস ভাং 

 . প্রেি সের্ী         

১ প্রিাি প্রকেৌশলী ১ ৭৮০০০ ১ ০ ০ ০ ১ 

২ 
অতিতরক্ত প্রিাি 

প্রকেৌশলী 
৩ ৫৬৫০০-৭৪৪০০ ৩ ০ ০ ০ ৩ 

৩ িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী ৪ ৫০০০০-৭১২০০ ১৪ ০ ০ ০ ১৪ 

৪ প্রিাি রসায়িতবে ৪ ৫০০০০-৭১২০০ ০ ১ ০ ০ ১ 

৫ তিব ভাহী প্রকেৌশলী ৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ ৭৬ ১ ০ ০ ৭৭ 

৬ উপ-পতরচালে ৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ ০ ১ ০ ০ ১ 

৭ 
তস  দসাস্যাল দডকর্  

অতফসার 
৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ ১ ০ ০ ০ ১ 

৮ তসতিয়র রসায়িতবে ৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০ ১৩ ০ ০ ০ ১৩ 

৯ 
তসতিয়র সহোরী 

প্রকেৌশলী 
৬ ৩৫৫০০৬৭০১০ ০ ৭০ ০ ০ ৭০ 

১০ সহোরী পতরচালে ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০ ০ ২ ০ ০ ২ 

১১ 
তসতিয়র 

ব্যােকোতরকয়ালতজস্ট 
৬ 

৩৫৫০০-৬৭০১০ 
০ ১ ০ ০ ১ 

১২ দপ্রাগ্রামার ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০ ২ ০ ০ ০ ২ 

১৩ 
দসাস্যাল দডকর্লপকম  

অতফসার 
৬ 

৩৫৫০০-৬৭০১০ 
০ ৯ ০ ০ ৯ 

১৪ রসিায়িতবে ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০ ০ ২ ০ ০ ২ 

১৫ 
তসতিয়র 

হাইক াতজওলতজস্ট 
৭ ২৯০০০-৬৩৪১০ ৩ ০ ০ ০ ৩ 

১৬ তল াল অতফসার ৭ ২৯০০০-৬৩৪১০ ০ ১ ০ ০ ১ 

১৭ সহোরী প্রকেৌশলী ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ১৮৭ ৯৬ ০ ০ ২৮৩ 

১৮ সহোরী দপ্রাগ্রামার ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ১ ০ ০ ০ ১ 

১৯ 
জুতিয়র 

হাইক াতজওলতজস্ট 
৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ৩ ০ ০ ০ ৩ 

২০ 
সহোরী দমইিকেকি  

ইত তিয়ার 
৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ১ ০  ০ ১ 

২১ ব্যবস্থ্াপিা েম ভেিভা ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ১ ০ ০ ০ ১ 

২২ প্রতশযণ েম ভেিভা ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ১ ১ ০ ০ ২ 

২৩ ব্যােেতরকয়ালতজস্ট ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ০ ১ ০ ০ ১ 

২৪ 
জুতি  দসাস্যাল দডকর্  

অতফসার 
৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

প্রথম দেণী দমাে   ৩০৫ ১৯২ ০ ০ ৪৯৭ 
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ক্রতমে 

িাং 

পকের িাম দগ্রড দবিি দেল মঞ্জুরীকৃি পে সাংখ্যা দমাে 

স্থ্ায়ী 

রাজস্ব 

অস্থ্ায়ী 

রাজস্ব 

ওয়াি 

োইম 

আউে 

দসাতস ভাং 

ে. ধিিীয় সের্ী        

২৬ জুতিয়র দেতমস্ট ৯ ২২০০০-৫৩০৬০ ৪ ৭ ০ ০ ১১ 

২৭ প্রশাসতিে েম ভেিভা ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ১ ০ ০ ০ ১ 

২৮ তহসাব রযণ েম ভেিভা ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ১ ০ ০ ০ ১ 

২৯ প্রিাি িক্সাোর ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৪ ২ ০ ০ ৬ 

৩০ িক্সাোর ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৫১ ০ ০ ০ ৫১ 

৩১ প্রিাি প্রােেলতিে ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৪ ২ ০ ০ ৬ 

৩২ উপ-সহোরী প্রকেৌশলী ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৪৮৯ ৩০ ০ ০ ৫১৯ 

৩৩ প্রােেলতিে ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৬৪ ২ ০ ০ ৬৬ 

৩৪ ওর্ারতশয়ার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ১ ০ ০ ০ ১ 

৩৫ সুপারর্াইজার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ১ ০ ০ ০ ১ 

৩৬ সুপারর্াইজারী দেেতিতশয়াি ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৩৭ তবর্াগীয় তহসাব রযে ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ২৬ ১ ০ ০ ২৭ 

৩৮ সহোরী উকমি দডকর্  অতফসার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৩৯ দেেতিেযাল সুপারর্াইজার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৪০ মাষ্টার ত লার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ০ ২ ০ ০ ২ 

তদ্বিীয় দেণী দমাে   ৬৫২ ৪৮ ০ ০ ৭০০ 

ে. র্তিীয় সের্ী        

৪১ িমুিা তবসির্   ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০ ৭ ১৮ ০ ০ ২৫ 

৪২ স্বাস্থ্য প্রতশযে ১১ ১২৫০০-৩০২৩০ ০ ১৩ ০ ০ ১৩ 

৪৩ সহোরী মাষ্টার ত লার ১১ ১২৫০০-৩০২৩০ ০ ৩ ০ ০ ৩ 

৪৪ প্রিাি সহোরী ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ৭ ৪ ০ ০ ১১ 

৪৫ প্রিাি সহোরী / উচ্চমাি সহোরী ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ৬৮ ৬ ০ ০ ৭৪ 

৪৬ দস্টকিাগ্রাফার ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ১২ ০ ০ ০ ১২ 

৪৭ দফার াি ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৪৮ প্রকযপণোরী ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ০ ১৪ ০ ০ ১৪ 

৪৯ অতডের ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ০ ১ ০ ০ ১ 

৫০ েতিউোর অপাকরের ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ৭ ৮ ০ ০ ১৫ 

৫১ িমুিা সাংগ্রহোরী ১৩ ১১০০০-২৬৫৯০ ৪ ১৬ ০ ০ ২০ 

৫২ উচ্চমাি সহোরী ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৫৩ তহসাব রযে (অতিেপ্তরীয়) ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ৬ ৭ ০ ০ ১৩ 

৫৪ তহসাব রক্ষে / উচ্চমাি সহোরী ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ৪৪ ০ ০ ০ ৪৪ 

৫৫ দস্টকিা োইতপস্ট ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ১ ০ ০ ০ ১ 

৫৬ স্টাতস্টেযাল এতসসকে  ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ১ ১ ০ ০ ২ 

৫৭ গকবেণা সহোরী ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ০ ১ ০ ০ ১ 

৫৮ র্াণ্ডার রযে ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৫৯ দেেতিতশয়াি ১৪ ১০২০০-২৪৬৮০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৬০ েযাতশয়ার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ৬৯ ২ ০ ০ ৭১ 

৬১ তহসাব সহোরী / এলতডএ ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ৩৯ ৪ ০ ০ ৪৩ 

৬২ এলতডএ ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ৫ ৪ ০ ০ ৯ 

৬৩ োইতপস্ট ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৬৪ তিম্নমাি সহোরী োম মুদ্রাযতরে ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ১০৮ ৩ ০ ০ ১১১ 

৬৫ স্যাতিোরী এতসসকে  ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ১১ ০ ০ ১১ 

৬৬ তিম্নমাি সহোরী/োইতপস্ট ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ১২ ০ ০ ০ ১২ 

৬৭ এলতডএটি/ডাো এতি অপাকরের ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ১২ ০ ০ ১২ 

৬৮ ডাো এতি অপাকরের ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ১৭ ০ ০ ১৭ 

৬৯ অধফস সে ােী  াি  ধম্পউটাে মুদ্রাক্ষধে   ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৭০ ক্লােভ োম োইতপস্ট ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ৪০১ ৩৪ ০ ০ ৪৩৫ 

৭১ দট্রসার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ৪ ০ ০ ০ ৪ 

৭২ সাকর্ভয়ার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৭৩  াইর্ার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ১০ ১৪ ৪৭ ৪০ ১১১ 

৭৪ স্পীডকবাে  াইর্ার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ০ ৪ ০ ৪ 

৭৫ ইকলেতট্রতশয়াি ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৭৬ ব্যতক্তগি সহোরী  ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০ ০ ১ ০ ০ ১ 

র্তিীয় দেণী দমাে   ৮১৭ ২০২ ৫১ ৪০ ১১১০  
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ঘ. িতুে ণ সের্ী        

৭৭ পাি  াইর্ার ১৭ ৯০০০-২১৮০০ ০ ১৪ ০ ০ ১৪ 

৭৮ দমোতিে ১৭ ৯০০০-২১৮০০ ১৮৪০ ১০২ ০ ০ ১৯৪২ 

৭৯ েযাশ সরোর ১৮ ৮৮০০-২১৩১০ ২ ০ ০ ০ ২ 

৮০  াশি ১৮ ৮৮০০-২১৩১০ ০ ০ ৭১৯ ০ ৭১৯ 

৮১ দহলপার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০ ০ ০ ১ ০ ১ 

৮২ দডসপাস রাইডার ১৯ ৮৫০০-২০৫৭০ ১ ০ ০ ০ ১ 

৮৩ লাইি াি ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৮ ০ ০ ৮ 

৮৪ সহোরী পাি  াইর্ার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৮ ০ ০ ৮ 

৮৫ তট্রেকম  পস্না  অপাকরের ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

৮৬ দমতশি অপাকরের ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ০ ০ ৩ ৩ 

৮৭ প্লাম্বাে  ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ১ ০ ১ ২ 

৮৮ তলফে াি ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ০ ০ ১ ১ 

৮৯ এম,এল,এস,এস ২০ ৮২৫০-২০০১০ ১০১ ১৭ ০ ২০ ১৩৮ 

৯০ তপয়ি/এম,এল,এস,এস, ২০ ৮২৫০-২০০১০ ৪২৮ ২০   ২ ৪৫০ 

৯১ তিরাপত্তা রযী ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৩ ০ ০ ৩ 

৯২ পরীযাগার তক্লিার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ২ ০ ০ ২ 

৯৩ গাড ভ/তক্লিার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৭ ০ ০ ৭ 

৯৪  াকস ার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৪ ০ ০ ৪ 

৯৫ গাড ভ ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ৫ ০ ০ ৫ 

৯৬ দচৌতেোর/িাইেগাড ভ ২০ ৮২৫০-২০০১০ ২৯৭ ১৮ ০ ২ ৩১৭ 

৯৭ তক্লিার /  াব তক্লিার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ০   ৪ ৪ 

৯৮ গাড ভ / দচৌতেোর ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ০   ৮ ৮ 

৯৯ দচৌতেোর ২০ ৮২৫০-২০০১০ ১৬৯ ১ ০ ১ ১৭১ 

১০০ দলবার ২০ ৮২৫০-২০০১০ ০ ০ ৮৪৯ ০ ৮২৫ 

চতুথ ভ দেণী দমাে   ২৮৩৮ ২১৪ ১৫৬৯ ৪৪ ৪৬৬৫ 

     সি ণকিাট =  ৪৬১২ ৬৫৬ ১৬২০ ৮৪ ৬৯৭২ 

 

ধিধভন্ন সের্ীে িঞ্জুেীকৃি সিাট পকদে সংখ্যা,  ি ণেি জনিল এিং শূন্য পকদে ধিিের্ ধনম্নরূপ: 

 

ক্রতমে িাং 

অনুকিাধদি 

জনিল 

 ি ণেি ২০15-১6 

অে ণ িছকে 

পূের্কৃি পদ 

সংখ্যা 

সৃষ্ট 

পদসংখ্যা 

শূন্য 

পদসংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ১ম শ্রেণী-৪৯৭ ১৯৪ ০৬ - ৩০৩  

২ ২য় শ্রেণী-৭০০ ৩৯০ ২৮ - ৩১৪  

৩ ৩য় শ্রেণী-১০৭০ ৭০৩ ০৯ - ৩৭১  

৪ ৪র্থ শ্রেণী-৪৬২১ ৩৮২০ ২৪ - ৭৯৩  

 

 

২.৫ পদ সৃধষ্ট, ও ধনকয়াে: 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর (তডতপএইতচই) এর সাাংগঠতিে োঠাকমা বৃতি, আধুতিোয়ি, পকোন্নতি এবাং শূন্যপে 

পূরকণ বিভমাি সরোকরর অবোি স্মরণীয় হকয় থােকব। বিভমাি সরোকরর আমকল প্রশাসতিে/প্রাতিষ্ঠাতিে 

উন্নয়কির েকয়েটি উোহরি তিকম্ন প্রোি েরা হকলা- 

 অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী পকে ০3 জিকে পকোন্নতি েরা হকয়কছ। 

 তপএসতসর মােকম ০6 জি িি-েযাডার সহোরী প্রকেৌশলী তিকয়াগ প্রোি েরা হকয়কছ এবাং 62 জি 

উপ-সহোরী প্রকেৌশলীকে সহোরী প্রকেৌশলী িি-েযাডার পকে পকোন্নতি েরা হকয়কছ। 65 Rb Dc-

mnKvix cÖ‡KŠkjx‡K mnKvix cÖ‡KŠkjxi PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| িাছািা 28 জি উপ-

সহোরী প্রকেৌশলীকে wb‡qvM  প্রোি েরা হকয়কছ। 

 ৩য় দেণীর 09 টি পকে তিকয়াগ প্রতক্রয়ািীি আকছ। 
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৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে  ি ণ াণ্ড 

ঢা া, িট্টগ্রাি, োজশােী, খুলনা ও নাোয়র্েঞ্জ শেে ব্যিীি সিগ্র সদকশে পল্লী ও শেোঞ্চকল (ধসটি 

 কপ ণাকেশন, সপৌেসভা, উপকজলা সদে এিং সগ্রাে সসন্টাে) ধনোপদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন 

(পয়ঃধনষ্কাশন, নদ ণিা ও  ঠিন িজণয ধনষ্কাশন) ব্যিস্থ্া সম্প্রসাের্ ও উন্নয়কন  Lead Agency 

ধেসাকি  দাধয়ত্ব পালকনে সক্ষকত্র জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে ধিধভন্ন প্র ল্প িাস্তিায়ন  েকছ।  

৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে  র্তণ  গৃেীি ২০১৫-২০১৬ অে ণিছকে িলিান প্র কল্পে িাধল া:  

 

১। wm‡jU I ewikvj gnvbMix‡Z cvwb mieivn ,m¨vwb‡Ukb I †Wª‡bR cÖKí  

২। cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk†bi Rb¨ gvbem¤ú` Dbœqb †K›`ª ¯’vcb cÖKí 

৩। cjøx AÂ‡j cvwb mieivn cÖKí 

৪। RvZxq m¨vwb‡Ukb cÖKí (3q ce©) 

৫। 37 †Rjv kn‡i cvwb mieivn cÖKí 

৬। gsjv †cŠimfvq cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb cÖKí  

৭। UsMx kn‡i cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb Ges †Wª‡bR cÖKí 

৮। evsjv‡`k iæivj IqvUvi mvcøvB GÛ m¨vwb‡Ukb cÖKí 

৯। 
_vbv m`i I †MÖv_‡m›Uv‡i Aew¯’Z †cŠimfv mg~‡n cvBc jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn I 

Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb cÖKí (2q ce©) 

১০। 40 †cŠimfv I †MÖv_‡m›Uv‡i cvwb mieivn Ges GbfvBib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb (wØZxq ch©vq) cÖKí 

১১। cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb I ¯^v ’̄¨wkÿv cÖKí 

১২।  
MÖvDÛ IqvUvi Bb‡fw÷‡Mkb GÛ †W‡fjc‡g›U Ae Wxc MÖvDÛ IqvUvi †mvm© Bb Avievb GÛ iæivj 

Gwiqvm Bb evsjv‡`k 

১৩।  cvwb mieivn msµvšÍ mvgwMÖK e¨e¯’vcbv `ÿZv Dbœqb cÖKí 

১৪। Pi Dbœqb I emwZ ¯’vcb cÖKí-4 (CDSP-IV) wWwcGBPই Ask 
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৪.০    জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে  ি ণ িণা,  ি ণিােীকদে দায় দাধয়ত্ব  

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে  ি ণ িণা,  ি ণিােীকদে দায় দাধয়ত্ব (Charter of Duties) 

ধনম্নরূপ: 

 

৪.১ প্রিান প্রক ৌশলী: 

 

প্রিান প্রক ৌশলীে সনর্তকত্ব জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে স ল  ি ণ াণ্ড পধেিাধলি েয়। প্রিান 

প্রক ৌশলীে দাধয়ত্ব এিং  ায ণািলী ধনম্নরূপ: 

 অধিদপ্তকেে প্রশাসধন  প্রিান ধেকসকি দাধয়ত্ব পালকনে পাশাপাধশ ধিধন প্রশাসধন  সাধি ণ  

 ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন। 

 প্রযুধক্তেি (Technical) ধির্কয়  ধনয়ন্ত্র্ ােী িন্ত্র্ালকয়ে এ জন পোিশ ণ  িা 

এযািভাইজাে ধেকসকি  দাধয়ত্বপালন এিং অধিদপ্তকেে সাকে সম্পধ ণি ধিধভন্ন নীধি 

(Policy) প্রর্য়কর্ পোিশ ণ প্রদান  ো। 

 িাকজট ধির্কয় অধিদপ্তকেে প্রিান এ াউধন্টং অধফসাে (Principal Account 

Officer) ধেকসকি দাধয়ত্ব পালন  ো।  

 সিকয় সিকয় সে াে  র্তণ  জােীকৃি ধিধভন্ন ধিধি-ধিিান, অধি ণন্যান্স এিং ধনয়কিে িকধ্য 

সেক  প্রশাসধন  এিং অধিদপ্তকেে ধিধভন্ন  ায ণািলী সম্পন্ন  ো।  

 অধিদপ্তে সুিারুরূকপ পধেিালনা এিং শৃঙ্খলাে জন্য ধিধন দায়ী ো কিন।  

 িাঠ পয ণাকয়ে  ি ণ িণাকদে জন্য ধনি ণােী এিং অপাকেশনাল (Operational) ধনকদ ণশনা 

প্রদান এিং িাকদেক  ধনয়ন্ত্র্ ও িত্ত্বািিান  ো। 

 সে ােী ধিধি ধিিান সিািাকি  ধিিীয়, র্তিীয় ও িতুে ণ সের্ীে  ি ণিােীকদে ধনকয়াে  ো। 

 িাে অিীনস্থ্  ি ণ িণাকদে Delegation of Power অনুযায়ী ধিধভন্ন আকদশ জােী 

 ো। 

 পূিণ  াকজে ধনি ণােী এিং সপশােি ধনয়ন্ত্র্ প্রধিষ্ঠা  ো। 

 অধিদপ্তেক  প্রধিধনধিত্ব  ো এিং সযোকন ব্যধক্তেিভাকি প্রধিধনধিত্ব  ো সম্ভি নয়, সসোকন 

িাে পক্ষ সেক  প্রধিধনধি ধনি ণািন  ো। 

 অিীনস্থ্ স ল প্রেি সের্ীে  ি ণ িণাকদে অধজণি ছুটি িঞ্জুে  ো। 

 এ  িাকসে অধি  াল অধনষ্পন্ন ধির্য় ধনষ্পধতে লকক্ষয িাে অিীনস্থ্ এ ই সস্টশকন 

(Station) অবস্থ্ািোরী স ল  ি ণ িণাকদে সাকে িাকস এ িাে আকলািনা  ো।   

  িাৎসধে  পধেদশ ণকনে অধিধেক্ত ধেকসকি িাে অধফস িাকস  িপকক্ষ এ িাে এিং িাঠ 

পয ণাকয়ে অধফকস িাে িাকস অন্তি এ িাে পধেদশ ণন (Inspection)  ো। 

 যেন সযভাকি প্রকয়াজন সসভাকি  ি ণ িণাকদে দাধয়ত্ব অপ ণর্  ো।  

 প্রকযাজয সক্ষকত্র োজস্ব আদায় ধনধিি  ো এিং িাে অিীন ো া সে ােী সম্পধতে সেফাজি 

 ো।  

 অধিদপ্তকে পয ণাপ্ত ধনোপতা (Security) ব্যিস্থ্া ধনধিি কল্প প্রকয়াজনীয় পদকক্ষপ গ্রের্ 

 ো। 

 ঢা া ওয়াসা, িট্টগ্রাি ওয়াসা এিং োজউ  এে সদস্য ধেকসকি দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 সে াে  র্তণ  অধপ ণি অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন  ো।  
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৪.২ অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) 

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং প্রিান প্রক ৌশলীে ধন ট স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য 

দায়ী ো কিন: 

 জািীয় উন্নয়ন নীধিিালা অনুসাকে সাধি ণ  পধে ল্পনা প্রর্য়ন এিং উন্নয়নমূল   ি ণ াকণ্ড প্রিান 

প্রক ৌশলীক  সোয়িা প্রদান  ো। 

 িন্ত্র্ালকয়ে পধে ল্পনা সসল, পধে ল্পনা  ধিশন, অে ণননধি  সম্প ণ ধিভাে, ইউধনকসফ 

(UNICEF), ধিব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (WHO) এিং অন্যান্য দািা িা ঋর্ প্রদান ােী সংস্থ্াে 

সাকে সযাোকযাে েক্ষাে সক্ষকত্র মুখ্য ভূধি া পালন  ো। 

 এধিধপ িাস্তিায়ন, উন্নয়ন প্র কল্পে অগ্রেধি ধনয়ন্ত্র্ এিং পয ণকিক্ষর্পূি ণ  প্রধিকিদন প্রর্য়কন 

সোয়িা  ো।  

 প্র ল্প পধে ল্পনা, ইধঞ্জধনয়াধেং ধিজাইন (Engineering Design), েকির্র্া, 

িদােধ  এিং পাইলট প্র ল্প (Pilot Project) ইিযাধদকি মুখ্য সিন্বয় ােী ধেকসকি 

দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 প্রিান প্রক ৌশলী  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.২.১ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা সাক ণল) 

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট 

স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 পধে ল্পনা প্রর্য়ন এিং উন্নয়নমূল   ি ণ াকণ্ড অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা)-স  

সোয়িা প্রদান  ো। 

 িন্ত্র্ালকয়ে পধে ল্পনা সসল, পধে ল্পনা  ধিশন, অে ণননধি  সম্প ণ ধিভাে, ইউধনকসফ 

(UNICEF), ধিব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (WHO) এিং অন্যান্য দািা িা ঋর্ প্রদান ােী সংস্থ্াে 

সাকে সযাোকযাে েক্ষা  ো। 

 এধিধপ িাস্তিায়ন, উন্নয়ন প্র কল্পে অগ্রেধি ধনয়ন্ত্র্ এিং পয ণকিক্ষর্পূি ণ  িাে প্রধিকিদন 

িন্ত্র্ালকয় সপ্রের্  ো। 

 প্র ল্প পধে ল্পনা, ইধঞ্জধনয়াধেং ধিজাইন (Engineering Design), েকির্র্া, 

িদােধ  এিং পাইলট প্র ল্প (Pilot Project) ইিযাধদকি সিন্বয় ােী ধেকসকি দাধয়ত্ব 

পালন  ো। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.২.১.১ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা ধিভাে): 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট িাে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং 

িাে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন : 

 পধে ল্পনা  ধিশন  র্তণ  ধনি ণাধেি ছক  সিিেকনে উন্নয়ন মূল   াকজে প্রকজক্ট 

িকুকিন্ট প্রস্তুি  ো। 
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 প্র ল্প পধে ল্পনা/ প্র ল্প সংকশািন/ প্র ল্প প্রস্তুি প্রভৃধি  াকজ িন্ত্র্ালকয়ে স ার্, 

আইএিইধি, পধে ল্পনা  ধিশন ও অন্যান্য দািা সংস্থ্াে সধেি সযাোকযাে েক্ষা  ো। 

 প্র কল্পে ধিশন ধেকপাট ণ / প্রকজক্ট িকুকিন্ট এিং অন্যান্য সিীক্ষা প্রধিকিদকন িন্তব্য  ো। 

 প্র ল্প প্রস্তুকিে জন্য প্রকয়াজনীয় িথ্য সংগ্রে এিং ধিকির্র্  ো। 

 পঞ্চিাধর্ ণ ী পধে ল্পনা/ ধত্র-িাধর্ ণ ী AveZ©b  ি ণসূিী প্রর্য়ন  ো।  

 ধনি ণােী প্রক ৌশলী, সপ্রাগ্রাধিং/ িধনটধেং ধিভােক  িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী প্রস্তুি  াকজ 

ধিধভন্ন িথ্য সেিোকেে িাধ্যকি সোয়িা  ো। 

 অধপ ণি ক্ষিিা ও ধপ-িধিউ-ধি স াি অনুযায়ী প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো ।  

 ধিভাকেে আওিািীন  ি ণ িণা/ ি ণিােীকদে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 ঊধ্বণিন   র্তণপক্ষ  র্তণ  অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 

৪.২.১.২ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (কপ্রাগ্রাি এন্ড স া-অধি ণকনশন ধিভাে) 

 

ধিধন  িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং 

িাে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন : 

 অধিদপ্তকেে েসড়া িাধর্ ণ / ধত্র-িাধর্ ণ   উন্নয়ন  ি ণসূিী প্রর্য়ন ও  ঊধ্বণিন   র্তণপকক্ষে 

ধন ট উপস্থ্াপন। 

 অনুকিাধদি িাধর্ ণ  / ধত্র-িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিীে আকলাক  িাস্তিায়ন স ৌশল প্রর্য়ন ও 

অনুকিাদকনে জন্য ঊধ্বণিন  র্তণপকক্ষে ধন ট উপস্থ্াপন। 

 িাস্তিায়নািীন প্র ল্প সংক্রান্ত ধির্কয় িন্ত্র্ালয়, পধে ল্পনা  ধিশন, উন্নয়ন সেকযােী 

সংস্থ্া ইিযাধদে সধেি সযাোকযাে েক্ষা। 

 অধিদপ্তকেে  ধিধভন্ন  ায ণালকয়ে িকধ্য ঘধনষ্ঠ সযাোকযাে েক্ষাে িাধ্যকি উন্নয়ন  ি ণ াকণ্ড 

েধিশীলিা আনয়ন। 

 ধিভাকেে আওিািীন  ি ণ িণা/ ি ণিােীকদে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 আয়ন ও ব্যয়ন  ি ণ িণা ধেসাকি  াজ  ো।  

 অধপ ণি ক্ষিিা ও ধপ িধিউ ধি স াি অনুসের্  ধেয়া প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো।  

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  অন্যান্য দাধয়ত্ব সম্পন্ন  ো। 

 

৪.২.১.৩ সপ্রাগ্রািাে- এিআইএস ইউধনট (MIS Unit) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং 

িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন : 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট যািিীয় উপাত ও িথ্য সংগ্রে এিং সংেক্ষকর্ে সক্ষকত্র 

িাটাকিইজ সফটওয়যাে (Database Software) ব্যিোে  ো।  

 সিগ্র সদকশে পাধন সেিোে, স্যাধনকটশন ও সেকনজ ব্যিোে িথ্য সমৃদ্ধ িাটা ব্যাং  প্রস্ত্তি 

এিং সংেক্ষর্  াকজ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলীক  সেকযােীিা প্রদান। 

 স ন্দ্র েকি িাঠ পয ণায় পয ণন্ত িথ্য ব্যিস্থ্াপনা সনটওয়া ণ েকড় সিালা ও িাে সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপনা । 

 অধিদপ্তকেে জন্য  Web site  পধেিালনা সে োলনাোকদে  াজ সম্পাদন  ো।  

 িাঠ পয ণায় েকি সংগৃেীি িথ্যাধদ পদ্ধধিেিভাকি সধন্নকিধশি এিং ধিকির্র্  োে  াকজ 

িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলীক  সেকযােীিা প্রদান। 
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 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন  ি ণসূিী পধে ল্পনা ও প্র ল্প প্রর্য়কনে জন্য প্রকয়াজনীয় িথ্যাধদে 

সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপনা  োে  াকজ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলীক  সেকযােীিা  ো। 

 ইউধনকটে আওিািীন  ি ণ িণা/ ি ণিােীকদে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য দাধয়ত্ব সম্পন্ন  ো । 

 

৪.২.২ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ভাণ্ডাে সাক ণল) 

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট 

স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 দ্রব্যাধদ আেের্ (Materials Procurement), ক্রয় (Purchase) এিং দ্রকব্যে 

গুনেি িান পেীক্ষাে সক্ষকত্র প্রিান ধনয়ন্ত্ক ে ভূধি া পালন  ো।  

  আন্তজণাধি  দ্রব্যাধদ আেেকর্ে  সক্ষকত্র দািা সংস্থ্াে সাকে সযাোকযাে েক্ষা  ো। 

 অন্যান্য ভাণ্ডাে ধিধভশন উপে ধনয়ন্ত্র্ এিং পয ণকিক্ষর্  ো। 

 িাে আয়তািীকন ো া ধিধভন্ন ক্রয় এিং  াকজে প্রাক্কলন (Estimate) অনুকিাদন 

(Sanction)   ো। 

 িাে আয়তািীকন ো া ব্যয় ধেসাি (Expenditure Account) পধেদশ ণন ও ধনেীক্ষা 

 ো। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.২.২.১ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (ভাণ্ডাে ধিভাে) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ভাণ্ডাে) ধিভাকেে ধন ট িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং 

িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন: 

 সমুদ্র অেিা ধিিান িেকে আেি অধিদপ্তকেে  াজ সংধিষ্ট িালািাল োলাকসে সমুদয় ব্যিস্থ্া 

গ্রের্ এিং আেধেি িালািাল যোযেভাকি সংেক্ষর্ ও সংধিষ্ট এলা ায় ধিিের্ / সপ্রের্। 

 উন্নয়ন ও োজস্ব  ি ণ াকণ্ডে  আয়ন ও ব্যয়ন  ি ণ িণা ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন  ো এিং আয়ন 

ও ব্যয়কনে িাধস  ধেসাি ধিিের্ী সংেক্ষর্  ো। 

 ধনি ণােী  ি ণ িণা ধেসাকি ঊধ্বণিন  র্তণপকক্ষে ধন ট েকি পূিণ  াকজে প্রাক্কলকন অনুকিাদন 

সংগ্রে  ো, দেপত্র তিধে ও ধিজ্ঞধপ্তে প্রদান, দেপত্র মূল্যায়ন ও ঠি াদাে ধনযুধক্ত এিং দেপত্র 

ও িফধসল সিািাকি  পূিণ  াজ সম্পন্ন েওয়া সাকপকক্ষ পধেকশাি ইিযাধদ  ো। সিধলকেশন 

অি পাওয়াে ও িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী অনুযায়ী পূিণ  াকজে প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো। 

 অিীনস্থ্ ভাণ্ডাকেে পধেিালনা ও িদােধ   ো।   

 ভাণ্ডাকেে িাধস  স্ট  পধেদশ ণন ও প্রকয়াজকন িালািাল সংগ্রকেে জন্য উপযু ণক্ত পদকক্ষপ গ্রের্। 

 

৪.২.৩ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ধফধজধিধলটি স্টাধি এন্ড ধিজাইন সাক ণল) 

 

ধিধন ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা) এে ধন ট 

িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 ব্যিোধে  এিং প্রোেি জেীপ, অনুসন্ধান ও েকির্র্া পধেিালনাে িাধ্যকি সদকশে ধিধভন্ন 

সভৌেধল  অঞ্চকলে জনকোষ্ঠীে অে ণননধি , সািাধজ  ও সাংস্কৃধি  আিাে; পাধন সেিোে ও 

স্যাধনকটশন সম্পক ণ সকিিনিা, পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন উন্নয়কন অংশগ্রেকর্ে আগ্রে; 

পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াপনায় (িাস্তিায়ন, পধেিালনা, েক্ষর্াকিক্ষর্ ইিযাধদ) 
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ধিধভন্ন সংেঠকনে (stakeholder) দক্ষিা/উপকযাধেিা পয ণাকলািনা; প্রিধলি ধিধভন্ন 

 ি ণক ৌশকলে প্রকয়াে ধিকির্র্ ইিযাধদ। 

 জেীপ ও অনুসন্ধাকনে িাধ্যকি অঞ্চলকভকদ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে উন্নয়কন 

সংধিষ্ট উন্নয়কন সম্ভাব্যিা ধনরূপর্, অন্য সংস্থ্া/পোিশ ণ   র্তণ  প্রর্ীি জেীপ ও অনুসন্ধান 

সম্পধ ণি প্রধিকিদন পয ণাকলািনা। 

 আে ণ সািাধজ  েকির্র্া পধেিালনাে ধদ  ধনকদ ণশনা প্রদান এিং পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন 

 ি ণ াকণ্ড stakeholder/জনেকর্ে অংশগ্রের্ ধির্কয় ব্যিস্থ্া গ্রের্ সম্পধ ণি সিীক্ষা 

পধেিালনা। 

 অিীনস্থ্  ি ণ িণা/ ি ণিােী এিং  ায ণালয় সমূকেে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 সিধলকেশন অি পাওয়াে অনুযায়ী ধিধভন্ন প্র াে  াজ/প্রাক্কলকনে  াধেেধে/প্রশাসধন  ও 

আধে ণ  অনুকিাদন প্রদান এিং Arbitrator ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন। 

 ধসটি  কপ ণাকেশন এিং অন্যান্য সপৌেসভা/শেে এলা াে পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্াে 

িাধেদা ধনরূপর্। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশকনে ধিধভন্ন লােসই প্রযুধক্ত উদ্ভািন/সনাক্ত  ের্ এিং ধসকস্টি 

ধিজাইন। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন অি াঠাকিাে Design Criteria প্রর্য়ন। 

 অধিদপ্তেীয় ধিধভন্ন ধফধজধিধলটি স্টাধিে সিন্বয়ক ে দাধয়ত্ব পালন। 

 ধিধভন্ন ধফধজধিধলটি স্টাধিে িথ্য সংেক্ষর্। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংক্রান্ত পধে ল্পনা প্রর্য়কন সোয়িা প্রদান। 

 সাক ণলািীন অধফসসমূকেে অভযন্তেীর্ অধিট পধেিালনা। 

 অধিদপ্তেীয়  ি ণ াকণ্ড Rate Schedule প্রর্য়ন ও প্রকয়াজন অনুযায়ী োলনাোদ  ের্। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.২.৩.১ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (ধিজাইন ধিভাে)  

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ধফধজধিধলটি স্টাধি এন্ড ধিজাইন সাক ণল) এে ধন ট িাঁে স ল 

 ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন 

 েকিন। 

 অধিদপ্তেীয়  ায ণালয় ভিন, গুদাি, পাম্প োউজ এিং পাধন সেিোে ব্যিস্থ্াে যািিীয় 

অি াঠাকিাে ধিস্তাধেি ন সা ও ধিজাইন প্রস্ত্তি  ো। 

 প্রস্তুিকৃি ন সা অনুযায়ী  াকজে ধশধিউল ও সেধসধফক শন প্রস্ত্তি  ো। 

 সদশী ও ধিকদশী উপকদষ্টা  র্তণ  প্রস্ত্তিকৃি সি িেকনে নক্সা ও ধিজাইন পেীক্ষা  ো এিং 

প্রকয়াজনীয় ব্যিস্থ্া গ্রেকর্ে জন্য পোিশ ণ সদওয়া। 

 অধপ ণি আধে ণ  ক্ষিিা ও ধপিধিউধি স াি অনুসের্ প্রাক্কলন অনুকিাদন। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য  াজ সম্পাদন  ো। 

 

৪.২.৩.২ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (Rixc AbymÜvb I M‡elYv wefvM) (S.I. R. Divsion) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ধফধজধিধলটি স্টাধি এন্ড ধিজাইন সাক ণল) এে ধন ট িাঁে স ল 

 ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন এিং িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন 

 েকিন। 
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 সট ধন যাল  ধিটিে সদস্য সধিি ধেসাকি ধিধভন্ন  াধেেধে সিস্যা ধনেসকন অধিধেক্ত প্রিান 

প্রক ৌশলী (পধে ল্পনা)/ ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষক  সোয়িা  ো।  

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন  ি ণসূিী পধে ল্পনা এিং প্র ল্প িথ্যাধদ প্রর্য়কনে জন্য 

প্রকয়াজনীয় িথ্যাধদ সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপনা  ো। 

 প্রধি িৎসে ইয়াে বু   প্র াশ  ো  যাোকি পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন  ব্যিস্থ্াে োলনাোদ 

িাস্তিাধয়ি  ায ণক্রি , িিণিান অিস্থ্া এিং ভধিষ্যৎ  ায ণক্রি প্রধিফধলি োক । 

 অধপ ণি আধে ণ  ক্ষিিা অনুযায়ী ধপিধিউধি স াি অনুসেকর্ প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো। 

 এই ধিভাকেে সধেি জধড়ি ধনয়ধিি  ায ণক্রি সম্পাদন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য  াজ সম্পাদন  ো। 

 

৪.৩ অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পাধন সম্পদ) 

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং প্রিান প্রক ৌশলীে ধন ট স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য 

দায়ী ো কিন: 

 অধিদপ্তকেে পাধন সম্পদ উন্নয়ন/ব্যিস্থ্াপনা সম্পধ ণি  াকজ মুখ্য দাধয়ত্ব পালন। 

 পাধন সম্পদ উন্নয়ন সম্পধ ণি েকির্র্ামূল  প্র কল্পে পধে ল্পনা গ্রেকর্ অধিধেক্ত প্রিান 

প্রক ৌশলী  (পধে ল্পনা) স  সাধি ণ  সোয়িা প্রদান এিং িা িাস্তিায়ন ও অধজণি ফলাফকলে 

ধভধতকি দীঘ ণ সিয়াদী পধে ল্পনা গ্রেকর্ সুধনধদ ণষ্ট  প্রস্তাি প্রর্য়ন। 

 পাধনে গুনেি িান পধেিীক্ষর্ ও পয ণকিক্ষর্ সংধিষ্ট  ায ণািলী সুষ্ঠুভাকি পধেিালনাে জন্য ধদ  

ধনকদ ণশনা প্রদান ও এধির্কয় প্রকয়াজনীয় পদকক্ষপ গ্রের্। 

 অধিদপ্তেীয় পাধন পেীক্ষাোেগুধলে সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপনা ধনধিি  ের্। 

 পাধন সম্পদ উন্নয়ন/ব্যিস্থ্াপনা সম্পধ ণি  াকজে িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী প্রর্য়ন এিং  ায ণক্রি 

পধেিালনাে ধনধিকত প্রকয়াজনীয় আধে ণ  ও  াধেেধে সেকযাধেিাে জন্য উন্নয়ন সেকযােী 

সংস্থ্াে সাকে Liaison েক্ষা  ো। 

 ধিধভন্ন সিয় জােীকৃি সে ােী প্রজ্ঞাপন, অধি ণন্যান্স ও এযাক্ট অনুযায়ী প্রিান প্রক ৌশলীে 

অনুকিাদনক্রকি অধিদপ্তকেে  ায ণক্রি পধেিালনা  ো । 

 সিধলকেশন অি পাওয়াে অনুযায়ী ধিধভন্ন প্র াে  াজ/প্রাক্কলন এে  াধেেধে/প্রশাসধন  ও 

আধে ণ  অনুকিাদন প্রদান। 

 অিীনস্থ্  ি ণ িণা/ ি ণিােী এিং  ায ণালয় সমূকেে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 এই ধিভাকেে সাকে জধড়ি ধনয়ধিি  ায ণক্রি সম্পাদন  ো। 

 উপকোক্ত  ায ণািলী ছাড়াও প্রিান প্রক ৌশলী  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৩.১ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে সাক ণল) 

 

ধিধন ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পাধন সম্পদ) এে ধন ট 

িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 ভূ-েভণস্থ্ পাধনে ধস্থ্ধি-িল পয ণকিক্ষর্ ও পধেিীক্ষর্ (Ground Water Level 

Observation & Monitoring). 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সম্পধ ণি েকির্র্া ও উন্নয়ন Protocol প্রর্য়ন। 

 ভূ-েভণস্থ্ পাধনকি আকস ণধন সে অন্যান্য ক্ষধি াে  পদাকে ণে উপধস্থ্ধি ধনরূপন কল্প িথ্য উপাত 

সংগ্রে এিং সংেক্ষর্ ও ধিকির্কর্ে লকক্ষয িাটাকিইজ প্রর্য়ন। 

 ভূ-েভণস্থ্ পাধনে Acquifer Mapping. 

 ভূ-েভণস্থ্ পাধন আেেকর্ Technological Mapping. 
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 পাধনে উৎস ধিধিি  ের্। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট উন্নয়কন ধিধভন্ন পদ্ধধিে (Option) তুলনামূল  

উপকযাধেিা প্রর্য়ন। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন উন্নয়ন সংধিষ্ট অি াঠাকিা সমূকেে ধিজাইন, সেধসধফক শন, 

 াকজে পধেিার্, তুলনামূল  উপকযাধেিা ইিযাধদ প্রর্য়ন । 

 আকস ণধন  মুক্ত ধনোপদ পাধন প্রাধপ্তে লকক্ষয  ি ণ পধে ল্পনা ও িাস্তিায়ন স ৌশল প্রর্য়ন। 

 আকস ণধন  সিস্যাে সিা াকিলায় গৃেীি/গৃেীিব্য স ল  ায ণক্রকিে অধিদপ্তকেে স ন্দ্রীয় 

সিন্বয়ক ে দাধয়ত্ব পালন এিং এ ধির্কয় সংধিষ্ট অন্যান্য দপ্তে/সংস্থ্াে সাকে সযাোকযাে েক্ষা। 

 ভূ-েভণস্থ্ ও ভূ-উপধেস্থ্ পাধনে সিধন্বি ব্যিোকেে (Conjunctive Use of 

Ground and Surface Water) উপকযাধেিা ধনর্ ণকয়ে জন্য প্রকয়াজনীয় 

োধর্ধি  িকিল (Mathematical Model) প্রর্য়ন ও িাস্তিায়কন পদকক্ষপ গ্রের্। 

 পাধন সেিোে ব্যিস্থ্াে ধিধভন্ন Accessories (পাইপ ও ধফটিংস, নলকূকপে পাম্প ও 

ধফটিংস, িটে পাম্প, ইকল ধি যাল সেঞ্জািাধদ) ইিযাধদ ধির্কয় অধিদপ্তকেে জন্য এ টি িান-

িাত্রা (Standards) ধনরূপর্ এিং সিকয় সিকয় িা নিায়ন/পধেিাজণন িা সংকশািন 

 ের্। 

 ভূ-েভণস্থ্ পাধনে স্তে ধনর্ ণকয় সিগ্র সদকশ ধেধলং  ায ণক্রি পধেিালন এিং সম্ভাব্যিা ও জেীপ 

সাক ণলক  প্রকয়াজনীয় সোয়িা প্রদান। 

 উৎপাদ  নলকূকপে ধিজাইন অনুকিাদন । 

 োিাে পাধনে জন্য জািীয় িানিাত্রা ধনরূপর্/উন্নয়ন। 

 সিধলকেশন অি পাওয়াে অনুযায়ী ধিধভন্ন প্র াে  াজ/প্রাক্কলকনে  াধেেধে/প্রশাসধন  ও 

আধে ণ  অনুকিাদন প্রদান। 

 সাক ণলািীন অধফস সমূকেে অভযন্তেীর্ অধিট পধেিালনা। 

 অিীনস্থ্  ি ণ িণা/ ি ণিােী এিং  ায ণালয় সমূকেে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৩.১.১ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (নিদুযধি  ও যাধন্ত্  ধিভাে) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে সাক ণল) এে ধন ট িাে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী 

ো কিন এিং িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন: 

 

 িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিীে আওিায় িাধেদা অনুযায়ী পাধম্পং যন্ত্পাধি/ তিদুযধি  সেঞ্জািাধদ 

ক্রয় সংক্রান্ত ধির্কয় িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলীক  সোয়িা  ো। 

 পাধম্পং যন্ত্পাধি স্থ্াপন  ো এিং পাধম্পং যন্ত্পাধি/ তিদুযধি  সেঞ্জািাধদ ক্রয় এিং স্থ্াপন 

সংক্রান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুি সটন্ডাে িকুকিন্ট এিং  ায ণাকদশ প্রদান  ো। 

 প্রিধলি পদ্ধধি অনুসেকর্ পাধম্পং সিধশনাধে সিোিি এিং েক্ষর্াকিক্ষর্  ো। উৎপাদ  

নলকূকপে পাম্প সটস্ট  ো এিং িাধস  ধেসাি সংেক্ষর্  ো। 

 িাে আওিািীন ভাণ্ডাকেে সভধেধফক শন  ো। 

 অধপ ণি আধে ণ  ক্ষিিা ও ধপিধিউধি স াি অনুসেকর্ প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য  াজ সম্পাদন  ো। 
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৪.৩.১.২ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে ধিভাে) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে সাক ণল) এে ধন ট িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী 

ো কিন এিং িাঁে  ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন: 

 শেে এলা ায় পাধন সেিোে ব্যিস্থ্ািীন পুোিন উৎপাদ  নলকূপগুধল পুনরুজ্জীধিি  েকনে 

ব্যিস্থ্া গ্রের্  ো। 

 উৎপাদ  নলকূকপে পাধম্পং সটস্ট পধেিালনা   ো। 

 শেে এলা ায় সঠি  পাধনে স্তে (Water Level) ধনি ণােকর্ে জন্য নলকূকপে 

Exploratory drilling এে ব্যিস্থ্া  ো। 

 উৎপাদ  নলকূকপে ধিস্তাধেি ধিজাইন প্রস্ত্তি  ো। 

 উৎপাদ  নলকূকপে পাম্প ধনি ণািন  ো। 

 শেে এলা ায় পাধন সেিোে ব্যিস্থ্াে জন্য উৎস ধনি ণািন  ো। 

 এই ধিভাকেে উপে অধপ ণি উন্নয়ন প্র কল্পে িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী প্রস্ত্তি  ো এিং িাধস  

অগ্রেধিে প্রধিকিদন দাধেল  ো।  

 আয়ন ও ব্যয়ন  ি ণ িণা ধেসাকি  াজ  ো। 

 ধনি ণার্ািীন উৎপাদ  নলকূকপে িত্ত্বািিান  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য  াজ সম্পাদন  ো। 

 

৪.৩.১.৩ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (আকস ণধন  ম্যাকনজকিন্ট ধিভাে) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটাে সাক ণল) এে ধন ট িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী 

ো কিন এিং িাঁে  ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন: 

 

 আকস ণধন  দূর্র্ সংধিষ্ট েকির্র্া ও উন্নয়ন  ায ণক্রকিে ব্যিস্থ্াপনা। 

 ভূ-েভণস্থ্ ধিধভন্ন পাধনিােী স্তকে আকস ণধন  উপধস্থ্ধিে ধির্কয় িথ্য সংগ্রে, সংেক্ষর্ ও িথ্য 

ব্যিস্থ্াপনা। 

 আকস ণধন মুক্ত পাধন সেিোকেে সক্ষকত্র ধি ল্প পাধনে উৎকসে  ায ণ াধেিা সম্পধ ণি িথ্য 

সংগ্রে ও ব্যিস্থ্াপনা। 

 আকস ণধন  দূর্র্যুক্ত এলা ায় ধনোপদ পাধন সেিোকেে  ি ণপধে ল্পনা প্রর্য়ন ও সিন্বয়। 

 আকস ণধন  দূর্র্ সোকি উদ্ভাধিি নতুন নতুন প্রযুধক্তে উপকযাধেিা পেীক্ষামূল ভাকি  

(Piloting) িাঠ পয ণাকয় যািাই। 

 আকস ণধন  দূর্র্ ও িাে ক্ষধি াে  ধদ  সম্পক ণ জনেকর্ে সকিিনিা বৃধদ্ধ কল্প  ি ণসূিী 

প্রর্য়ন। 

 আকস ণধন  আক্রান্ত সোেীে িথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তকেে সাকে আদান-প্রদান। 

 উদ্ধণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৩.২ িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (ওয়াটাে স ায়াধলটি িধনটধেং এন্ড সাধভ ণল্যান্স সাক ণল) 

 

ধিধন ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পাধন সম্পদ) এে ধন ট 

িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 ধিধন সিগ্র সদকশে পাধনে গুনাগুর্ পেীক্ষর্ ও পধেিীক্ষর্  াকজে িত্ত্বািিায়কন সাধি ণ  

সেকযাধেিা প্রদান  েকিন। 
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 ভূ-েভণস্থ্ পাধনকি আকস ণধন সে অন্যান্য ক্ষধি াে  পদাকে ণে উপধস্থ্ধি ধনরূপন কল্প িথ্য উপাত 

সংগ্রে এিং সংেক্ষর্ ও ধিকির্কর্ে লকক্ষয িাটাকিইজ প্রর্য়ন। 

 আঞ্চধল  পাধন পেীক্ষাোেগুধলে সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপনা ধনধিি  ের্। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৪  অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পূিণ): 

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং প্রিান প্রক ৌশলীে ধন ট স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য 

দায়ী ো কিন: 

 অধিদপ্তকেে পূিণ সম্পধ ণি  াকজ মুখ্য দাধয়ত্ব পালন েি প্রিান প্রক ৌশলীক  পূিণ সংক্রান্ত 

 াকজ সাধি ণ ভাকি সোয়িা  ো। 

 ধিভােীয় পয ণাকয়ে পূিণ  াকজে িদােধ   ো সে মুখ্য ধনয়ন্ত্ক ে ভূধি া পালন  ো। 

 ধিধভন্ন সিয় জােীকৃি সে ােী প্রজ্ঞাপন, অধি ণন্যান্স ও এযাক্ট অনুযায়ী প্রিান প্রক ৌশলীে 

অনুকিাদনক্রকি অধিদপ্তকেে পূিণ  ায ণক্রি পধেিালনা  ো । 

 সিধলকেশন অি পাওয়াে অনুযায়ী ধিধভন্ন প্র াে  াজ/প্রাক্কলন এে  াধেেধে/প্রশাসধন  ও 

আধে ণ  অনুকিাদন প্রদান। 

 অিীনস্থ্  ি ণ িণা/ ি ণিােী এিং  ায ণালয় সমূকেে উপে প্রশাসধন  ধনয়ন্ত্র্। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 উপকোক্ত  ায ণািলী ছাড়াও প্রিান প্রক ৌশলী  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৪.১  িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী  (িাঠ পয ণাকয়ে সাক ণল)  

 

ধিধন ধনকম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং অধিধেক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পূিণ) এে ধন ট িাে 

স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী ো কিন: 

 

 সাক ণলভূক্ত িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী সুষ্ঠুভাকি িাস্তিায়ন িদাে   ো। এ উকেকশ্য অিীনস্থ্ 

সলা িল, িোেকৃি িেধিল ও অন্যান্য সম্পকদে সুষ্ঠ প্রশাসধন  ব্যিস্থ্াপনা ও আধে ণ  ধনয়ন্ত্র্ 

ধনধিি  ো। 

 িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিীসে অন্যান্য  ি ণসূিীে অনুকূকল প্রাপ্ত িেধিল সংধিষ্ট ধনি ণােী 

প্রক ৌশলীকদে িকধ্য পুনঃ িন্টন  ো। 

 সিধলকেশন অি পাওয়াে ও িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিীে আকলাক  সাক ণকলে ধিধভন্ন  াকজে 

প্রাক্কলন সমুকেে  াধেেেী ও প্রশাসধন  অনুকিাদন। 

 অিীনস্থ্ অঞ্চকল ধিধভন্ন উন্নয়ন  ি ণ ান্ড পধেদশ ণন  ো এিং ওয়া ণ প্লযান অনুযায়ী  াজ     

িাস্তিায়কন ধদ  ধনকদ ণশনা প্রদান । 

 উদ্ধণিন  র্তণপকক্ষে িাধেদা সিািাকি  স ল  ি ণ াকন্ডে িাস্তিায়ন প্রধিকিদন/ অগ্রেধি 

অধিদপ্তকেে সংধিষ্ট  ায ণালকয় সপ্রের্। 

 আঞ্চধল  ধেধভউ  ধিটিে সভাপধি ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 পাধন সেিোে, স্যাধনকটশন,কেকনজ ও িজণয ব্যিস্থ্াপনা ধির্কয় আঞ্চধল  উপকদষ্টা ধেসাকি ধসটি 

 কপ ণাকেশনক  প্রকয়াজনীয় পোিশ ণ প্রদান। 
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 আঞ্চধল  ঠি াদাে অন্তভু ণধক্ত  ধিটিে সিয়ােম্যান ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন  ো। পূিণ াজ 

ধির্য়  ঠি াদােকদে ওজে আপধত, ধিকোি, িিনদত্বিা ইিযাধদ ফয়সালা 

(Arbitration)  ো । 

 িৎসকে ন্যযনপকক্ষ এ িাে অিীনস্থ্  ায ণালয় সমূকে অধিট সম্পাদন। 

 ধিভােীয় প্রিান ধেকসকিও দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 উদ্ধণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন। 

 

৪.৪.১.১ ধনি ণােী প্রক ৌশলী (সজলা পয ণায়) 

 

ধিধন িত্ত্বািিায়  প্রক ৌশলী (িাঠ পয ণাকয় সাক ণল) এে ধন ট  িাঁে স ল  ি ণ াকণ্ডে জন্য দায়ী 

ো কিন এিং িাঁে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  ও ধনম্নিধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন। 

 উন্নয়কনে িাধল াশধক্ত ধেসাকি অধিদপ্তেীয় সজলা প্রশাসন (প্রক ৌশল ধিভাে)ক  সঠি  ধদ  

ধনকদ ণশনা প্রদান। 

 িাধর্ ণ  উন্নয়ন  ি ণসূিী ও অন্যান্য  ি ণসূিী িাস্তিায়কন স্ব-স্ব সজলায় ধনি ণােী প্রিান ধেসাকি 

দাধয়ত্ব পালন  ো।  

 সজলাে অধিদপ্তেীয়  ধনি ণােী প্রিান ধেসাকি স্থ্ানীয় প্রশাসন, স্থ্ানীয় সে াে প্রধিষ্ঠান, জাধি 

েঠনমূল  অন্যান্য সংস্থ্া ইিযাধদে সাকে  ায ণ ে সযাোকযাে ও সম্প ণ েক্ষা  ো। 

 ধনজ ধনজ এলা ািীন স ল িলধি  ি ণ াণ্ড পধেদশ ণন  ো। 

 উন্নয়ন ও োজস্ব  ি ণ াকণ্ডে আয়ন ও ব্যয়ন  ি ণ িণা ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন  ো এিং আয়ন ও 

ব্যয়কনে িাধস  ধেসাি ধিিের্ী সংেক্ষর্  ো। 

 ধনি ণােী  ি ণ িণা ধেসাকি ঊধ্বণিন   র্তণপকক্ষে ধন ট  েকি পূিণ  াকজে প্রাক্কলকন অনুকিাদন 

সংগ্রে  ো, দেপত্র তিধে ও ধিজ্ঞধপ্ত প্রদান, দেপত্র মূল্যায়ন ও ঠি াদাে ধনযুধক্ত এিং দেপত্র ও 

িফসীল সিািাকি  পূিণ  াজ সম্পন্ন েওয়া সাকপক্ষ পধেকশাি ইিযাধদ  ো। সিধলকেশন অি 

পাওয়াে ও িাধর্ ণ  উন্নয়ন   ি ণসূিী অনুযায়ী পূিণ  াকজে প্রাক্কলন অনুকিাদন  ো। 

 অিীনস্থ্ ভাণ্ডাে সমূে পধেিালনা ও িদােধ   ো। সজলা ভাণ্ডাকেে িাধস  স্ট  পধেদশ ণন ও 

প্রকয়াজকন িালািাল সংগ্রকেে জন্য উপযু ণক্ত পদকক্ষপ গ্রের্ । 

 ধনজ এলা ািীন পাধন সেিোে, স্যাধনকটশন সেকনজ ও শক্ত আিজণনা ব্যিস্থ্াপনা সম্পধ ণি 

সঠি  িথ্যািলী সংগ্রে, সংেক্ষর্ ও িাধেদা সিািাকি  সেিোে  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সদয়া ধনধদ ণষ্ট ফেকি/ছক  ধনজ এলা ািীন িলধি িাধর্ ণ  উন্নয়ন 

 ি ণসূিীসে স ল  ি ণসূিীে সভৌি ও আধে ণ  অগ্রেধি প্রধিকিদন তিধে  ো এিং িা ঊধ্বণিন 

 র্তণপক্ষ ও সংধিষ্ট  ি ণ িণাে ধন ট পাঠাকনাে ব্যিস্থ্া  ো। 

 জনের্ক  ধনোপদ পাধন ব্যিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া গ্রেকর্ উিুদ্ধ ের্ সম্পধ ণি গৃেীি 

প্রধশক্ষর্  ি ণসূিীে  আকয়াজন  ো। 

 অিীনস্থ্ উপ-ধিভােীয় প্রক ৌশলী, সে ােী প্রক ৌশলী, উপ-সে ােী প্রক ৌশলী ও অন্যান্য 

অিঃস্তে  ি ণিােীকদে উপে প্রশাসধন  দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 ৩য় ও ৪ে ণ সের্ীে  ি ণিােীকদে ধনজ আওিািীন এলা ায় িদলী ের্। 

 সপৌে পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন ব্যিস্থ্া সুষ্ঠুভাকি েক্ষর্াকিক্ষর্ ধির্কয় সপৌেসভাক  

ব্যিস্থ্াপনা, প্রশাসধন  ও  াধেেধে পোিশ ণ প্রদান  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন  ো। 

 পাধন সেিোে , স্যাধনকটশন , সেকনজ ও শক্ত আিজণনা ব্যিস্থ্াপনা ধির্কয় আঞ্চধল  উপকদষ্টা 

ধেসাকি ধসটি  কপ ণাকেশন, সপৌেসভা ও অন্যান্য স্থ্ানীয় সে াে প্রধিষ্ঠান এিং অন্যান্য সে ােী 

সিসে াধে সংেঠন সমূেক  প্রকয়াজনীয় পোিশ ণ প্রদান। 
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 ধিধপধপ, টিধপধপ ইিযাধদ প্র ল্প দধলল প্রর্য়কন ধনি ণােী প্রক ৌশলী পধে ল্পনা ধিভােক  সোয়িা 

প্রদান  ে। 

 সোধলং প্লযান, পঞ্চিাধর্ ণ ী পধে ল্পনা সে পধে ল্পনা সংক্রান্ত যািিীয়  াকজ ধনি ণােী প্রক ৌশলী 

পধে ল্পনা ধিভােক  সোয়িা প্রদান  ো। 

 পধে ল্পনা সংধিষ্ট ধিধভন্ন প্রধিকিদকনে উপে ঊধ্বণিন  র্তণপকক্ষে ধন ট িিািি সপ্রেকর্ 

ধনি ণােী প্রক ৌশলী পধে ল্পনা ধিভােক  সোয়িা প্রদান  ো। 

 ঊধ্বণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  প্রদত অন্যান্য দাধয়ত্ব সম্পন্ন  ো। 

 

৪.৪.১.১.১ সে ােী প্রক ৌশলী (উপকজলা পয ণায়) 

ধিধন ধনম্ন িধর্ ণি  ায ণািলী সম্পাদন  েকিন এিং ধনি ণােী প্রক ৌশলী (কজলা পয ণায়) এে ধন ট িাে 

স ল  ি ণ াকন্ডে জন্য দায়ী ো কিনঃ 

 উপকজলা পয ণাকয় জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে সািধগ্র  িাঠ প্রশাসন ও  ি ণ ব্যিস্থ্াপনা 

ধনধিি  ো। 

 উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন োিভুক্ত অধিদপ্তেীয় স ল  ায ণক্রকিে িাস্তিায়ন, সিন্বয় ও পধেিীক্ষর্ 

এিং উদ্ধণিন  র্তণপকক্ষে ধন ট িাধেদা সিািাকি  িাস্তিায়কনে অগ্রেধি প্রধিকিদন সপ্রের্। 

 উপ-সজলাে অধিদপ্তেীয় ধনি ণােী প্রিান ধেসাকি স্থ্ানীয় প্রশাসন, স্থ্ানীয় সে াে প্রধিষ্ঠান, জাধি 

েঠনমূল  অন্যান্য সংস্থ্া ইিযাধদে সাকে  ায ণ েী সযাোকযাে ও সম্প ণ েক্ষা  ো। 

 স্থ্ানীয় সে াে প্রধিষ্ঠান সমূেক  পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সম্পধ ণি উন্নয়ন  ি ণপধে ল্পনা 

ও সসগুধলে িাস্তিায়কন ব্যিস্থ্াপনা, প্রশাসধন  ও  াধেেেী ধির্কয় সেকযােীিা প্রদান। 

 সংধিষ্ট উপকজলাে অিীকন পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট স ল  ি ণ াকন্ডে সিন্বয় ােী 

ধেসাকি দাধয়ত্ব পালন। 

 সংধিষ্ট উপকজলায় পাধনে গুর্াগুর্ পধেিীক্ষর্ ও পয ণকিক্ষর্ (Water Quality 

Monitoring and Surveillance) সংধিষ্ট  াকজে সিন্বয় ােী ধেসাকি দাধয়ত্ব 

পালন। 

 পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট উপকজলা িথ্যক কন্দ্রে প্রিান ধেসাকি প্রাসধঙ্গ  িকথ্যে 

আেের্, ধিকির্র্/ব্যিোে, সংেক্ষর্ ও উদ্ধণিন  র্তণপকক্ষে িাধেদা সিািাকি  সপ্রের্। 

 উপকজলা পধের্কদে সদস্য ধেসাকি সংধিষ্ট উপকজলায় পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট 

 ি ণ াকন্ডে সফা াল পােসন/ াধেেেী উপকদষ্টা ধেসাকি  ায ণ েী ভূধি া পালন  এিং  

সপৌেসভা, ইউধনয়ন পধের্দ ও অন্যান্য সে ােী-সিসে ােী সংেঠন সমূেক  প্রকয়াজনীয় 

পোিশ ণ ও সেকযােীিা প্রদান । 

 উদ্ধণিন  র্তণপকক্ষে ধনকদ ণশ সিািাকি  পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট যািিীয় জেীপ, 

সিীক্ষা, অগ্রর্ী প্র ল্প (Pilot Project) ইিযাধদ  ি ণ াকন্ড অংশগ্রের্/সধক্রয় সেকযােীিা 

প্রদান। 

 উদ্ধণিন  র্তণপকক্ষে ধদ  ধনকদ ণশনা সিািাকি  পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সংধিষ্ট 

জনসকিিনিামূল   ায ণক্রি, অি াঠাকিা সমূকেে ধনি ণার্, সিোিি ও সংেক্ষর্, পধেিীক্ষর্ 

ইিযাধদে  াজগুধল িানসম্মিভাকি সম্পাদকনে সক্ষকত্র সংধিষ্ট জনিকলে জন্য  ায ণ েী 

প্রধশক্ষর্ পধেিালনা  ো। 

 উদ্ধণিন  র্তণপক্ষ  র্তণ  সিকয় সিকয় প্রকদয় অন্যান্য দাধয়ত্ব পালন।  
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৫.০    জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে  ি ণ াণ্ড পধেিালনা ােী নীধিিালা 

 

৫.১ নীধিিালাঃ   

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে  ি ণ াণ্ড পধেিালনা ােী নীধিিালাে এ টি িাধল া ধনকম্ন সদয়া েকলাঃ 

 

ক্রধি  ধির্য়িস্তু নীধিিালাে নাি 

০১ 

পাধন সেিোে স ৌশল (Water 

Supply Strategy) 

National Policy for Safe Water 

Supply and Sanitation 1998 

 . গ্রািীর্ পাধন সেিোে (Rural 

Water Supply) 

ে. শহুকে পাধন সেিোে (Urban 

Water Supply) 

০২ 
আকস ণধন  দূেী ের্ (Arsenic 

Mitigation) 

National Policy for Arsenic 

Mitigation 2004 

০৩ 

স্যাধনকটশন স ৌশল (Sanitation 

Strategy) 

 

National Sanitation Strategy 

2005 
 . গ্রািীর্ স্যাধনকটশন (Rural 

Sanitation) 

ে. শহুকে স্যাধনকটশন (Urban 

Sanitation) 

০৪ পাধন সেিোে ও স্যাধনকটশন সসক্টে  

Sector Development Plan 

(FY2011-2025) for Water and 

Sanitation Sector in 

Bangladesh  

০৫ স্বাস্থ্য ধিধি  National Hygiene Strategy  

 

জিবল  তিকয়াগ   

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকর জিবল তিকয়াকগর দযকত্র দয তবতিমালা অনুসরণ েরা হয় িা 

তিম্নরূপ: 

ে. বাাংলাকেশ তসতর্ল সাতর্ ভস ধনকয়াে ধিধিিালা, ১৯৮১ (Bangladesh Civil 

Service Recruitment Rules, 1981) 

খ. তডপাে ভকম  অব পাবতলে দহলথ ইত তিয়াতরাং তরক্রুেকম  রুলস, ১৯৮৪ (Department 

of Public Health Engineering Recruitment Rules, 1984) 
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৫.২  ানুয়াল: 

 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর ের্তভে প্রণীি তবতর্ন্ন প্রতশযণ  ানুয়াল তিম্নরূপ: 

১. PSF প্রতশযণ  ানুয়াল 

২. ৬ িাং হযান্ড-পাি প্রতশযণ  ানুয়াল 

৩. উকত্তালিকযা  িারা পাি প্রতশযণ  ানুয়াল 

৪. তরাং-ওকয়ল / ডাগ-ওকয়ল প্রতশযণ  ানুয়াল 

৫. িারা দডর্ দহড পাি প্রতশযণ  ানুয়াল 

৬. িারা পাি প্রতশযণ  ানুয়াল 

   

৫.৩ তিকে ভতশো:  

 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর ের্তভে প্রণীি রযণাকবযণ তিকে ভতশোগুকলা তিম্নরূপ: 

১. PSF রযণাকবযণ তিকে ভতশো 

২. ৬ িাং হযান্ড-পাি রযণাকবযণ তিকে ভতশো 

৩. উকত্তালিকযা  িারা পাি রযণাকবযণ তিকে ভতশো 

৪. তরাং-ওকয়ল / ডাগ-ওকয়ল রযণাকবযণ তিকে ভতশো 

৫. িারা দডর্ দহড পাি রযণাকবযণ তিকে ভতশো 

৬. িারা পাি রযণাকবযণ তিকে ভতশো 
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৬.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে আধে ণ  িথ্য 

 

৬.১ িাকজট 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর খাি-তর্তত্তে বাকজে বরাদ্দ ও প্রকৃি ব্যয় তিকম্ন দেখাকিা হকলা    

 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর         

      

  

                  (অাংে-হাজার োোয়)   

খাি বাকজে ২০১৫-১৬ বাকজে ২০১৬-১৭   

সব ভকমাে ৬৯২,০৯,৭১ ৯২৯,২১,৫৪   

অনুন্নয়ি ১৮১,৩২,৭১ ২৪৩,৮৬,৫৪   

েম ভ চী ৩,৪৩,০০    

উন্নয়ি ৫০৭,৩৪,০০ ৬৮৫,৩৫,০০   

োো প্রেল্প সাহায্য োো প্রেল্প সাহায্য   

৩৯৮,৮৪,০০ ১০৮,৫০,০০ ৪৬৮,৮৫,০০ ২১৬,৫০,০০   

  

 

 

     

                     

                    (অাংে-হাজার োোয়) 

    

খাি বাকজে ২০১৫-১৬ প্রকৃি ব্যয়  

 ২০১৫-১৬ 

বাকজে ২০১৬-

১৭ 

 ) অনুন্নয়ন িাকজট   

অনুন্নয়ি োজস্ব ব্যয়  

 ৩৭৪১ জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর  

৪৫০০ অতফসারকের দবিি ৫,৫০,০০ ৫,০৪,৮৯ ৫,৮০,২৫ 

৪৬০০ প্রতিষ্ঠাি েম ভচারীকের দবিি ৫,৩১,০০ ৫,৪৯,০৮ ৫,৬০,২১ 

৪৭০০ র্ািাতে ৬,৩৮,০০ ৫,৫৬,২৮ ৭,৮২,০৪ 

৪৮০০ সরবরাহ ও দসবা ৬,৩২,০০ ৫,৯৩,০০ ৭,০৪,০২ 

৪৯০০ দমরামি ও সাংরযণ ১,৪২,০০ ১,৩৯,৬৯ ১,৪৯,৮২ 

৬৮০০ সিে সাংগ্রহ/ ক্রয় ২৯,০০ ২৮,৬১ ৩০,৬০ 

৭০০০ তিম ভাণ ও পূিভ ৬,৩৫,০০ ৪,৬৫,৩৭ ৬,৭৫,০০ 

উপ-দমাে- জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর ৩১,৫৭,০০ ২৮,৩৬,৯২ ৩৪,৮১,৯৪ 

৩৭৪৩ দজলা অতফস সমূহ 

৪৫০০ অতফসারকের দবিি ৫,৫৫,০০ ৫,৭১,০৯ ৫,৮৫,৫৩ 

৪৬০০ প্রতিষ্ঠাি েম ভচারীকের দবিি ৮,৪৭,০০ ৮,০৫,২৩ ৮,৯৩,৫৯ 

৪৭০০ র্ািাতে ৮,৭৮,৫০ ৭,৪৫,৯৮ ১০,০৯,৯৯ 

৪৮০০ সরবরাহ ও দসবা ৭,৮৯,৭৫ ৭,৫৪,৯১ ৮,১২,৩৮ 

৪৯০০ দমরামি ও সাংরযণ ৬,০৫,০০ ৬,০০,০৬ ৬,১৭,৬৬ 

৬৮০০ সিে সাংগ্রহ/ ক্রয় ৩৬,০০ ৩৫,৯৯ ৩৭,৯৯ 

৬৯০০ ভূতম ও অন্যান্য সিতত্ত সাংগ্রহ ৫,০০ ০ ৫০,০০ 

৭০০০ তিম ভাণ ও পূিভ ৩,৮০,০০ ১,৬৯,৪০ ৩,৮০,০০ 

উপ-দমাে- দজলা অতফস সমূহ ৪০,৯৬,২৫ ৩৬,৮২,৬৬ ৪৩,৮৭,১৪ 
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                  (অাংে-হাজার োোয়)   

খাি বাকজে ২০১৫-১৬ প্রকৃি ব্যয়  

 ২০১৫-১৬ 

বাকজে ২০১৬-

১৭ 

অনুন্নয়ন    

৩৭৪৫ উপকজলা অতফস সমূহ 

৪৫০০ অতফসারকের দবিি ১৬,৫৫,০০ ১৪,৫০,১৩ ১৭,৪৬,০৩ 

৪৬০০ প্রতিষ্ঠাি েম ভচারীকের দবিি ৬৭,৬৫,০০ ৬৬,২০,৭৫ ৭১,৩৭,০৮ 

৪৭০০ র্ািাতে ৫১,০০,০০ ৪৯,২৪,০৩ ৬৩,৭০,১৫ 

৪৮০০ সরবরাহ ও দসবা ৫,৫২,০০ ৫,২৬,৫৪ ৫,৭৭,৯৮ 

৪৯০০ দমরামি ও সাংরযণ ৩,১৭,০০ ৩,১৬,১৯ ৩,১৭,০০ 

৬৮০০ সিে সাংগ্রহ/ ক্রয় ১,১৩,০০ ১,১২,৯৯ ১,১৯,২২ 

৭০০০ তিম ভাণ ও পূিভ ২,৫০,০০ ২০,০০ ২,৫০,০০ 

উপ-দমাে- উপকজলা অতফস সমূহ ১৪৭,৫২,০০ ১৩৯,৭০,৬৩ ১৬৫,১৭,৪৬ 

সব ভকমাে- জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর অনুন্নয়ি খাি ২২০,০৫,২৫ ২০৪,৯০,২১ ২৪৩,৮৬,৫৪ 

            

ে) উন্নয়ন িাকজট  

  

     (অাংে-হাজার োোয়) 

খাি 
বাকজে ২০১৫-

১৬ 

প্রকৃি ব্যয়  

 ২০১৫-১৬ 

বাকজে ২০১৬-১৭ 

প্রকজ  

দোড উন্নয়ি   

৫০০০ cjøx AÂ‡j cvwb mieivn cÖKí ১৫,০০,০০ ৩৫৬৭০ ১৭৫,০০,০০ 

৫০০১ জাতীয় স্যানিটেশি প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১,৭০,০০ ১৩৪৮১ ২০,৫৫,০০ 

৫০২৮ চর দডকর্লপকম  এন্ড দসকেলকম  প্রেল্প-৪ ৭,৮০,০০ ২১০০৮ ৬,৭৫,০০ 

৫০২৯ োংগী দপৌরসর্ায় পাতি সরবরাহ, স্যাতিকেশি 

এবাং দ কিজ প্রেল্প। 

৩০,০০,০০ ২৯৬৬৬৭ ১২,৭৮,০০ 

 

৫০৩২ বাাংলাকেশ রুরাল ওয়াোর সাপ্লাই এন্ড 

স্যাতিকেশি প্রকজ । 

৯৭,০০,০০ ২৮৯৭৩ ১৫৭,৫০,০০ 

৫০৩৫ _vbv m`i I †MÖv_‡m›Uv‡i Aew¯’Z 

†cŠimfv mg~‡n cvBc jvB‡bi gva¨‡g 

cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj 

m¨vwb‡Ukb cÖKí (2q ce ©) 

৩৫,০০,০০ ৩৪১৪৭১ ৭০,০০,০০ 

৫০৩৬ মাংলা দপৌরসর্ায় পাতি সরবরাহ ও 

এির্ায়রিকম াল স্যাতিকেশি (২য় পব ভ) 

৮,৪৬,০০ ৭৯১৬৮ ০ 

৫০৪২ গ্রাউন্ড ওয়াোর ইিকর্তষ্টকগশি এন্ড 

দডকর্লপকম  অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াোর দসাস ভ 

ইি আরবাি এন্ড রুরাল এতরয়াস ইি 

বাাংলাকেশ। 

৫৪,০৮,০০ ৫৮৩৬৯ ৪,০১,০০ 

৫০৪৩ ৪০ দপৌরসর্া এবাং দগ্রাথ দস াকর অবতস্থ্ি 

পাতি সরবরাহ ও এির্ায়রিকম াল প্রেল্প 

(২য় পব ভ) 

২৫,০০,০০ ২৪৮৮০৭ ৩০,০০,০০ 

৫০৪৪ পাতি সরবরাহ সাংক্রান্ত সামতগ্রে ব্যবস্থ্াপিা 

েযিা উন্নয়ি প্রেল্প 

৯,৬৮,০০ ৩৭২৭ ৭,৩৭,০০ 

৫০৪৬ পাতি সরবরাহ, স্যাতিকেশি ও স্বাস্থ্যতশযা 

প্রেল্প 

৭০,০০,০০ ৪২৪৬৭ ৪৭,০০,০০ 

৫১৩০ তসকলে বতরশাল মহািগরীকি পাতি সরবরাহ 

ও স্যাতিকেশি প্রেল্প (১ম সাংকশাতিি)। 

২৯,৮০,০০ ২৩৬৩৯১ ০ 
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৫১৯০ ৩৭ টি দজলা শহকর পাতি সরবরাহ ১৭০,০০,০০ ৩৯১৬৬ ১৫০,০০,০০ 

৬০০০ পাতি সরবরাহ ও স্যাতিকেশকির জন্য 

জািীয় মািবসিে উন্নয়ি দে  স্থ্াপি 

৫,০০,০০ ২৮৭৭১ ৪,৩৯,০০ 

 

 

৬.২ আতথ ভে োয ভক্রম তিরীযা: 

 

সরোতর অকথ ভর যথাযথ ব্যবহার ও আতথ ভে শৃঙ্খলা রযাকথ ভ জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর অতডে তবেয়টি 

তবকশে গুরুকত্বর সাকথ তবকবচিা েকর থাকে। তবতর্ন্ন পয ভাকয় উত্থাতপি অতডে আপতত্ত তিষ্পতত্তর লকযয 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর সাংতিষ্ট প্রেল্প পতরচালেগণ তবকেতশে সাহায্যপুষ্ট প্রেল্প অতডে 

(FAPAD), সংধিষ্ট ধনি ণােী প্রক ৌশলীের্ পূিণ অধিট (Works Audit) ও সিসািধে  অধিট 

(Civil Audit) অধফকসে সাকে সাি ণক্ষধর্  সিন্বয়পূি ণ  স্ব-স্ব ধনয়ন্ত্র্ ােী  ি ণ িণাে িাধ্যকি 

অধিট আপধতে জিাি যোযেভাকি ধনষ্পধতে ব্যিস্থ্া  কে োক ন। উকল্লখ্য, ধি-পক্ষীয়/ধত্র-পক্ষীয়/ধপএ 

 ধিটি/ক্রাশ সপ্রাগ্রাি এে আওিায় সভা অনুষ্ঠাকনে িাধ্যকিও অধিট আপধতসমূে ধনষ্পধত  ো েয়।  

২০১৫-১৬ অে ণিছকে জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে অধিট আপধতে সাে-সংকক্ষপ ধনম্নরূপ:  

 

  (ধেসাি লক্ষ টা ায়) 

ক্রতমে 

িাং 
তবেয় 

জুন/১৬ পয ণন্ত 

ক্রিপুধঞ্জি অধনষ্পন্ন 

অধিট আপধত 

 

জুলাই/১৫-জুন/১৬ 

সিয় াকল 

উত্থাধপি অধিট 

আপধত 

 

২০১৫-১৬ পয ভন্ত 

তিষ্পতত্তকৃি অতডে 

আপতত্ত 

২০১৫-১৬ অথ ভবছর 

দশকে অতিষ্পন্ন অতডে 

আপতত্তর দজর 

সাংখ্যা  
োোর 

পতরমাণ  

সাং

খ্যা  

োোর 

পতরমাণ  

সাং

খ্যা  

োোর 

পতরমাণ  
সাংখ্যা  

োোর 

পতরমাণ  

১ 

তবকেতশে সাহায্যপুষ্ট 

প্রেল্প অতডে 

(FAPAD) 

৪২২ ৪৩০.২০ ২০ ২৯.৪০ ৩৪ ৬৯.২৫ ৩৮৮ ৩৬০.৯৫ 

২ 
পূিভ  াকজে অতডে: 

(Works Audit)  

৩৫২৮ ৮২১৩৫.৪০ ২৩৭ ১৮৯৬৫.৪ ৫৪ ২১১৯.৯৫ ৩৪৭৪ ৮০০১৫.৪৫ 

৩ 
সিসািধে  অধিট 

(Civil Audit) 

৩১ ৩৯.৭০ ০ ০ ০ ০ ৩১ ৩৯.৭০ 

সব ভকমাে ৩৯৮১ ৮২৬০৫.৩ ২৫৭ ১৮৯৯৪.৮ ৮৮ ২১৮৯.২ ৩৮৯৩ ৮০৪১৬.১০ 
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৭.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে িলিান প্র কল্পে িথ্য ও অগ্রেধি 

 

                                                                                   

৭.১ িলিান প্র ল্প সংক্রান্ত িথ্যাধদ:                                                        (ধেসাি লক্ষ টা ায়) 

µg  

 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi 

Drm/ Avw_©K ms‡køl/ 

mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ PjwZ A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ 

Kvh©µ‡gi weeiY 

j¶¨gvÎv AMÖMwZ 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

1. wm‡jU I ewikvj gnvbMix‡Z 

cvwb mieivn ,m¨vwb‡Ukb I 

†Wª‡bR cÖKí  

wRIwe 

28241.109 j¶ 

RyjvB/2005-Ryb/2016 

wm‡jU I ewikvj gnvbMix‡Z cvwb 

mieivn, m¨vwb‡Ukb I †Wª‡bR e¨e¯’vi 

Dbœqb| 

mÂvjb cvBc jvBb ¯’vcb-2.25 

wK.wg 

b`xi Zxi iÿv-0.15 wK.wg. 

 

100% 2,980.00 100% 2,363.905 

2. cvwb mieivn I m¨vwb‡Uk†bi 

Rb¨ gvbem¤ú` Dbœqb †K›`ª 

¯’vcb cÖKí 

wRIwe 

3647.00 j¶ 

RyjvB/2007-Ryb/2017 

wewmGm Rb¯^v‡¯’i Rb¨ RvZxq cÖwk¶Y 

GKv‡Wgx cÖwZôv, cvwb mieivn I 

m¨vwb‡Uk‡bi Rb¨ RvZxq gvbe m¤ú‡`i 

Dbœqb Ges wewfbœ cÖwZôv‡bi Rbej‡K 

wbqwgZ cÖwk¶‡bi gva¨‡g cvwb mieivn 

I m¨vwb‡Uk‡bi Dci `¶ Rbkw³ m„wó 

Kiv| 

HRD ‡m›Uvi wbg©vY-1952.00 

e.wg. 

 

100% 500.00 79% 287.71 

3. 37 †Rjv kn‡i cvwb mieivn 

cÖKí 

wRIwe 

75372.00 j¶ 

wW‡m¤î/2010 - Ryb/2017 

1) we`¨gvb cvwb mieivn ¯’vcbvw` 

c~Y©evmb I m¤úªmviY,  

2) cvwb mieivn e¨e¯’vi ¯’vwq‡Z¡i Rb¨ 

m‡PZbZv e„w×, 

3) wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi 

Kfv‡iR e„w× 

Drcv`K  bjKzc 

cybiæ¾xweZKiY-09wU 

cv¤ú gUi cÖwZ¯’vcb-01 wU 

cvBc jvBb ¯’vcb (wewfbœ Wvqv)-

219 wK.wg. 

cvBc jvBb cybt ¯’vcb-25wK.wg. 

IqvUvi c‡q›U-625 wU 

100% 17000.00 100% 16841.00 

4. UsMx kn‡i cvwb mieivn, 

m¨vwb‡Ukb Ges †Wª‡bR cÖKí| 

wRIwe 

10270.00j¶ 

RyjvB/2012-Ryb/2017 

 

1)wek¦ BR‡Zgv gq`vb mn UsMx 

†cŠimfvq cvwb mieivn, m¨vwb‡Ukb 

Ges †Wª‡bR e¨e¯’vi m¤cÖmvib I 

c~be©vmb| 

2) wbivc` cvwb mieiv‡ni Kfv‡iR 

e„w× I m¨vwb‡Uk‡bi gva¨‡g cvwb evwnZ 

†iv‡Mi cÖv`~f©ve n«vm Kib| 

cvBc jvBb ¯’vcb(wewfbœ Wvqv)-

37.10 wK.wg  

cvBc jvBb cÖwZ¯’vcb-02 wK.wg. 

cixÿvg~jK bjK‚c ¯’vcb-08wU 

3 Zjv Uq‡jU wewìs-

03(50%),08(75%), 

cvwbi Drm ¯’vcb-68wU 

cv¤ú nvDm wbgvY©-06 wU  

100% 3000.00 100% 2999.67 

5. evsjv‡`k iæivj IqvUvi mvcø-

vB GÛ m¨vwb‡Ukb cÖKí 

AvBwWG 

38412.19 j¶ 

RyjvB/2012 - wW‡m¤î/2017 

1)  ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb, KwgDwbwU I 

cÖvB‡fU ¯úÝi‡`i m¤ú„³ K‡i cvB‡ci 

gva¨‡g cvwb mieivn e¨eš’vKiY| 

2) D”P jebv³ I Av‡m©wbK mgm¨vhy³ 

BDwbqb I M Övg wbe©vPb K‡i bb cvBcW 

IqvUvi mvcøvB wm‡óg wbg©vY Kiv| 

3) wbe©vwPZ BDwbq‡bi AwZ `wi`ª 

Rbmvavi‡Yi Rb¨ Kg Li‡P j¨vwUªb 

wbg©vY Kiv| 

 

MÖvgxY cvBcW IqvUvi ¯‹xg 

wbg©vY -37wU (AvswkK) 

Av‡m©wbK I jebv³ GjvKvq 

wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’v-

¯’vcb -9390wU 

¯^íg~‡j¨i  j¨vwUªb wbg©vY-

25500wU 

 

100% 10,500.00 100% 10427.09 

6. _vbv m`i I †MÖv_‡m›Uv‡i 

Aew¯’Z †cŠimfv mg~‡n cvBc 

jvB‡bi gva¨‡g cvwb mieivn 

I Gbfvqib‡g›Uvj 

m¨vwb‡Ukb cÖKí (2q ce©)|  

wRIwe 

26853.33j¶ 

RyjvB/2012 - 

Ryb/2018(cÖ¯ÍvweZ)  

1)  cÖKí GjvKvq emevmiZ 

Rbmvavi‡Yi Rb¨ wbivc` cvwb mieivn 

wbwðZKi‡Yi gva¨‡g Zv‡`i RxebhvÎvi 

gvb DbœZKib| 

2) wbivc` cvwb mieivn I 

cwi‡ekm¤§Z m¨vwb‡Uk‡bi gva¨‡g 

Wvqwiqv I Ab¨vb¨ cvwbevwnZ †ivM 

n«vmKib| 

cixÿvg~jK bjK‚c ¯’vcb-34 wU 

cvwbi Erm ¯’vcb- 230 wU 

Drcv`K bjK‚c ¯’vcb-45wU 

cv¤ú nvDm wbgvY©-20 wU 

cvBc jvBb ¯’vcb(wewfbœ Wvqv)-

225 wK.wg  

cvewjK Uq‡jU wbg©vY-18 wU 

cvwb †kvabvMvi -02wU(AvswkK) 

cvewjK Uq‡jU wbg©vY-10 wU 

 

 

100% 3500.00 98.50% 3414.71 

7. 40 †cŠimfv I †MÖv_‡m›Uv‡i 

cvwb mieivn Ges 

GbfvBib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb 

(wØZxq ch©vq) cÖKí 

18418.74 jÿ  

Rvbyqvwi/ 2014 - Ryb/2017 

1) we`¨gvb cvwb mieivn ¯’vcbvw` 

c~Ye©vmb I m¤úªmviY, 

2) cvwb mieivn e¨e¯’vi ¯’vwq‡Z¡i Rb¨ 

m‡PZbZv e„w×, 

3) wbivc` cvwb mieivn e¨e¯’vi 

Kfv‡iR e„w× 

cixÿvg~jK bjK‚c ¯’vcb-40 wU 

cvBc jvBb ¯’vcb (wewfbœ 

e¨v‡mi) -78 wK.wg. 

Drcv`K bjK‚c ¯’vcb-18wU 

cv¤ú nvDm wbgvY©- 03 wU 

cvBc jvBb cybt¯’vcb-20 

100% 2500.00 100% 2488.07 



- 33 - 

 

µg  

 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi 

Drm/ Avw_©K ms‡køl/ 

mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ PjwZ A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ 

Kvh©µ‡gi weeiY 

j¶¨gvÎv AMÖMwZ 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

wK.wg. 

cvwbi Erm ¯’vcb- 550 wU 

 

 

8. gsjv ‡cŠimfvq cvwb mieivn 

I Gbfvqib‡g›Uvj 

m¨vwb‡Ukb cÖKí 

1955.82 jÿ 

RyjvB/2013-Ryb/2016 

1)  cÖKí GjvKvq ¯’vcbv mg~‡ni 

m¤úªmviY I c~bev©mb, 

2) RbM‡Yi gv‡S wbivc` cvwb mieivn 

e„w×Ki‡Yi gva¨‡g RbM‡Yi Rxeb gvb 

I mvwe©K cwi‡e‡ki Dbœqb 

cvwb †kvabvMvi -01U (AvswkK) 

wewfbœ e¨v‡mi cvBc jvBb ¯’vcb 

- 1.42 wK.wg. 

 

 

100% 846.00 100% 791.68 

 

9. 

 

MÖvDÛ IqvUvi Bb‡fw÷‡Mkb 

GÛ †W‡fjc‡g›U Ae Wxc 

MÖvDÛ IqvUvi †mvm© Bb 

Avievb GÛ iæivj Gwiqvm 

Bb evsjv‡`k 

10352.93 jÿ 

RyjvB/2013-Ryb/2019 

 

1) Av‡m©wbK AvµvšÍ †hme GjvKvq 

cv_y‡i gvwUi Kvi‡Y Mfxi bjK‚c Lbb 

Kiv Kómva¨,‡mme GjvKvq Mfxi 

bjK‚c Lbb Kiv, 

2) Mfxi bjK‚c Lbb cÖhyw³‡Z Rb¯^v¯’¨ 

cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii ÿgZv e„w×KiY 

3) cÖKí GjvKvt 

gvwbKMÄ,ivRevwo,PzqvWv½v 

,h‡kvi,wSbvB`n,Kzwóqv, 

‡g‡nicyi,PvucvBbeveMÄ,cvebv 

†Rjvmg~‡ni †cŠi GjvKvI wewfbœ MÖvg 

 

1) †gwkbvwiR, BKzBc‡g›U 

I wWªwjs wiM mn 

Avbylw½K hš¿cvwZ µq 

m¤cbœ 

 

2) †UK‡bv‡jvwR UªvÝdv‡ii 

Aax‡b GKwU (01) 

Drcv`b bjK‚c ¯’vc‡bi 

Rb¨ wWªwjs m¤cbœ  

 

 

 

 

 

100% 

 

4475.00 

 

100% 

 

4475.00 

10. cvwb mieivn msµvšÍ mvgwMÖK 

e¨e¯’vcbv `ÿZv Dbœqb cÖKí 

3406.88 jÿ 

b‡f¤̂i/2014-A‡±vei/2018 

1)  evsjv‡`‡ki MÖvgxY GjvKvq cvwbi 

mieiv‡ni Rb¨ Kw¤úª‡nbwmf 

†UKwbK¨vj MvBWjvBb cÖYqb| 

2) ‡cŠi I MÖvgxY GjvKvq cvwbi 

mieivn e¨e¯’vi WvUv‡eBm 

kw³kvjxKiY Ges ga¨g I `xN©‡gqvw`  

cwiKíbv cÖYq‡bi mgq Zv Kv‡R 

jvMv‡bv| 

3) cvwbi Drm Ges Kvh©Ki cÖhyw³MZ 

weKí wba©vi‡Yi j‡ÿ¨ KvwiMwi 

mÿgZvi Dbœqb| 

4) ¯’vwcZ cvwbi mieivn e¨e¯’vi 

Acv‡ikbvj ÷¨vUvm Ges cvwbi 

¸bMZgvb cwiexÿY| 

cÖhyw³MZ fv‡e `yM©g GjvKvi Rb¨ 

nvB‡WªvwRIjwRK¨vj g¨vc ‰Zix-01 

GKK 

 

cÖhyw³MZ fv‡e `yM©g GjvKvi(5wU 

GjvKv) Rb¨ mgvš^Z MvBW 

jvB‡bi cvBjwUs-05 wU 

 

 

 

 

100% 968.00 96.45% 923.37 

11. cvwb mieivn,m¨vwb‡Ukb I 

¯^v¯’¨wkÿv cÖKí 

41388.73 jÿ 

Rvbyqvix/2015-Ryb/2018 

Av‡m©wbK,jebv³Zv,cvwbi `y¯úªvc¨Zv 

i‡q‡Q Ggb GjvKv mg~‡n wbivc` 

cvwb mieivn,nZ`wi`ª RbM‡Yi  g‡a¨ 

cqtwb¯‹vkb e¨e¯’vmn ¯^v¯’¨wewai 

e¨vcK cÖPvi NUv‡bv Ges Db¥y³ ¯’v‡b 

gjZ¨v‡Mi nvi n«vm KiY Kvh©µ‡gi 

gva¨‡g cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb 

e¨e¯’vi AvšÍ©RvwZK I RvZxq jÿ¨gvÎv 

AR©‡b f‚wgKv ivLv 

wewfbœ ai‡Yi bjK‚c-965 wU 

cvwb ‡kvabvMvi-03 wU 

‡iBb IqvUvi nvi‡fw÷s-131wU 

‡kqviW& j¨vwUªb-1075 wU 

100% 7000.00 97% 6724.67 

12. cjøx AÂ‡j cvwb mieivn 

cÖKí 

79998.03  jÿ 

Rvbyqvix/2016-

wW‡m¤î/2019 

mgMÖ †`‡k MÖvgxY cvwb mieivn e¨e¯’vi 

m¤úªmvi‡Yi  gva¨‡g cvwb evwnZ Ges 

cvwb msµvšÍ †ivM n«vm K‡i MÖvgxY 

RbM‡Yi  mvwe©K A_©‰bwZK Dbœq‡b 

Ae`vb ivLv,wbivc` cvwbi Drm 

¯’vc‡bi  gva¨‡g cjøx GjvKvq cvwb 

mieiv‡ni Kfv‡iR e„w× KiY Ges 

cÖvK…wZK ÿq-ÿwZ,cÖvK…wZK `y‡hv©M I 

Abvb¨ mgm¨vi mgq cvwb mieiv‡ni 

Kfv‡iR wUwK‡q ivLv| 

wewfbœ ai‡Yi bjK‚c-140 wU 100% 1500.00 24.38% 356.70 

13. RvZxq m¨vwb‡Ukb cÖKí 

(3q ch©vq) 

14995.52  jÿ 

gvP©/2016-Ryb/2019 

1) Pig `~M©g GjvKv  wn‡m‡e wPwýZ 

Rb‡Mvôxi Rb¨ cvwb mieivn e¨e¯’vmn 

¯^v¯’¨m¤§Z j¨vwUªb mieivn Kiv| 

2) nvIo, DcK~jxq GjvKv, eb¨v cÖeY 

GjvKv Ges cvnvwo GjvKvq †UKmB 

m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi gva¨‡g jvMmB 

cÖhyw³i D™¢veb Kiv| 

3) Dc‡Rjv cwil` Ges BDwbqb 

cwil‡`i mnvqZvq KwgDwbwU j¨vwUªb 

¯’vc‡bi gva¨‡g KwgDwbwU †jvKR‡bi 

cvwb mieivn e¨e¯’v mn Uq‡jU 

wbg©vY-05 wU 

100% 170.00 100% 134.81 
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µg  

 

cÖK‡íi bvg/ A_©vq‡bi 

Drm/ Avw_©K ms‡køl/ 

mgvwßKvj 

cÖK‡íi D‡Ïk¨ PjwZ A_© eQ‡i ev¯ÍevwqZ 

Kvh©µ‡gi weeiY 

j¶¨gvÎv AMÖMwZ 

ev¯Íe Avw_©K ev¯Íe Avw_©K 

Rb¨ †UKmB m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v wbwðZ 

Kiv| 

4) m‡PZbZv e„w×i gva¨‡g e¨w³MZ 

¯^v¯’¨ cwiPh©vi gvb Dbœqb Kiv| 

5) mK‡ji Rb¨ ‡UKmB m¨vwb‡Ukb 

e¨e¯’v wbwðZ Kivi gva¨‡g fwel¨r 

cÖR‡b¥i Kv‡Q cwi”Qbœ cwi‡e‡ki ¸iæZ¡ 

Av‡ivc Kiv|   

14. Pi Dbœqb I emwZ ¯’vcb 

cÖKí-4 (CDSP-IV) 

wWwcGBP Ask 

wRIwe 

2453.27 j¶ 

Rvbyqvix/2011 -

wW‡m¤î/2016 

1) †UKmB wfwË‡Z Pi GjvKvi 

RbM‡Yi A_©‰bwZK I mvgvwRK gvb 

Dbœqb| 

2) cÖKíf~³ Pi GjvKvi RbM‡Yi Rb¨ 

wbivc` Lvevi cvwb mnRjf¨ Kiv| 

3) weï× Lvevi cvwb mieiv‡ni gva¨‡g 

Wvqvwiqv I cvwb evwnZ Ab¨vb¨ †iv‡Mi 

we¯Ívi †iva Kiv| 

cvwbi Erm ¯’vcb-01 wU  

j¨vwUªb ¯’vcb-4868wU 

 

 

100% 780.00 18% 251.85 
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৮.০ িথ্য প্রাধপ্ত ও আপীল সংক্রান্ত িথ্য: 

৮.১ িথ্য প্রাধপ্তে জন্য আকিদন ফেি:  

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে সংধিষ্ট িথ্য প্রাধপ্তে জন্য আকিদন ােীক  িথ্য অধি াে (িথ্য প্রাধপ্ত 

সংক্রান্ত) ধিধিিালা, ২০০৯ এে িফধসকল িধন ণি ফেি " " অনুযায়ী দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ণ িণাে ধন ট 

ধলধেিভাকি িা ইকলিধন  িাধ্যি িা ই-সিইকল আকিদন  েকি পােকিন। ফেি " " পধেধশকষ্ট সংযুক্ত 

 ো েকলা।   

 

৮.২ িথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত িথ্য:   

২০১৫-১৬ অে ণিছকে জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকে িথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত িথ্য ধনম্নরূপ: 

 

ক্রধি  

নং 
ধির্য় ধিিের্ িন্তব্য 

১  িথ্য প্রাধপ্তে জন্য আকিদকনে সংখ্যা  ২৩টি  

২ আকিদকন প্রাধে ণি িকথ্যে ধিিের্   প্রকযাজয নয়  

৩  আকিদকনে িিণিান অিস্থ্া  প্রকযাজয নয়  

 

 

৮.৩ িথ্য প্রদান ইউধনকটে দাধয়ত্বপ্রাপ্ত  ি ণ িণা 

সপ্রাগ্রািাে 

এি আই এস ইউধনট,জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে 

১৪, শেীদ  যাকেন িনসুে আলী সের্ী, া োইল,ঢা া। 

দফাি: ০২-৯৩৩৭৩২৭ 

E-mail: programmer@dphe.gov.bd 

 

৮.৪ আপীল আকবেকির জন্য আপীল আকবেিপত্র ফরম: 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে সংধিষ্ট িথ্য প্রাধপ্তে সক্ষকত্র আপীল  র্তণপকক্ষে ধন ট িথ্য অধি াে (িথ্য 

প্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধিধিিালা, ২০০৯ এে িফধসকল িধন ণি ফেি "ে" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যধক্ত আপীল আকিদন 

 েকিন।  ফেি "ে" পধেধশকষ্ট সংযুক্ত  ো েকলা।   
 

 

 

 

 

 

mailto:moslema@dphe.gov.bd
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৮.৫ আপীল আকবেকির িথ্য: 

২০১৫-১৬ অে ণিছকে জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকে আপীল আকিদকনে িথ্য ধনম্নরূপ: 

 

ক্রধি  

নং 

ধির্য় ধিিের্  িন্তব্য  

১  আপীল আকিদকনে সংখ্যা  ০টি  

২ আপীকলে সংধক্ষপ্ত ধিিের্   প্রকযাজয নয়  

৩  আপীল আকিদকনে িিণিান অিস্থ্া  প্রকযাজয নয়  

৪   ধিশকন দাকয়েকৃি অধভকযাে প্রকযাজয নয়  

 

৮.৬ জািীয় শুিাচার দেৌশল বাস্তবায়কির িথ্য - 

ধনি ণােী প্রক ৌশলী 

ধপএন্ডধস ধিভাে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে  

১৪,  শেীদ  যাকেন িনসুে আলী সের্ী,  া োইল, ঢা া। 

দফাি: ৯৩৪৩৩৬৩  

E-mail:ee.pnc@dphe.gov.bd 

৮.৭ আপীল আকবেকির িথ্য: 

িথ্য প্রদান ইউধনকটে আপীল  র্তণপক্ষ 

ধনি ণােী প্রক ৌশলী 

ধপএন্ডধস ধিভাে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে  

১৪,  শেীদ  যাকেন িনসুে আলী সের্ী,  া োইল, ঢা া। 

দফাি: ৯৩৪৩৩৬৩  

E-mail:ee.pnc@dphe.gov.bd 

৮.৮ িাধর্ ণ   ি ণ সম্পাদন চুধক্ত (Annual Performance Agreement) িাস্তিায়ন    

        িথ্য 

দফাোল পকয়   

অতিতরক্ত প্রিাি প্রকেৌশলী (পাতি সিে) 

১৪,  শেীদ  যাকেন িনসুে আলী সের্ী,  া োইল, ঢা া। 

দফাি: ০১১৯০৫২৯৯১৭ 

E-mail: addlce.wqms@dphe.gov.bd  

৮.৯ ধিভােীয় িািলা সংক্রান্ত িথ্য:  

দফাোল পকয়   

ধনি ণােী প্রক ৌশলী 

ভান্ডাে ধিভাে,জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে  

সসগুন িাধেিা,ঢা া। 

দফাি: ০২৯৫৫৩১০৭  

E-mail: ee.storedhaka@dphe.gov.bd  

 

mailto:ee.pnc@dphe.gov.bd
mailto:ee.pnc@dphe.gov.bd
mailto:addlce.wqms@dphe.gov.bd
mailto:ee.storedhaka@dphe.gov.bd


- 37 - 

 

২০১৫-১৬ অে ণিছকে জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে ধিভােীয় িািলা সংক্রান্ত িথ্য ধনম্নরূপ: 

 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল 

অধিদপ্তকে পুঞ্জীকৃি 

সিাট ধিভােীয় 

িািলা  

২০১৫-১৬ অে ণিছকে ধিভােীয় িািলা ধনষ্পধতে 

সংখ্যা 

িিণিাকন অধনষ্পধতকৃি 

ধিভােীয় িািলাে 

সংখ্যা 
িাকুধে চুযধি/ 

িেোস্ত 

অন্যান্য দণ্ড অব্যােধি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০৩ টি - - - ০৩ টি 

৮.১০ ই-িাউনকলািঃ 

জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে ধনজস্ব ওকয়িসাইট (Website) www.dphe.gov.bd -সি 

ই-িাউনকলাকিে জন্য সয সিস্ত িকুকিন্ট (Document) সদয়া আকছ িাে এ টি িাধল া ধনকম্ন সদয়া 

েকলাঃ 

ক্রম  ধির্য় িকুকিন্ট 

টাইপ 

ওকয়িসাইট ধলঙ্ক 

১ সাংেঠধন   াঠাকিা/ Organogram ধপধিএফ 

(*.pdf) 

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

d/organogram.pdf 

২  িাধর্ ণ  প্রধিকিদন  

(Annual Report ) 

 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=120&Itemid=127 

৩  ধনউজকলটাে ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=118&Itemid=128 

4 প্রোশিা সমূহ ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=119&Itemid=129 

5 

 

Caretaker's Maintanance / 

Training Manual 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=176&Itemid=192 

6 Water Points Status 

Reports 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=171&Itemid=190 

7 National Policy for Safe 

Water Supply and 

Sanitation 1998 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

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

onal-Policy-for-Safe-Water-

Supply-&-Sanitation-1998.pdf 

8 National Policy for Arsenic 

Mitigation 2004 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

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

onal-Policy-for-Arsenic-

Mitigation-2004.pdf 

9 National Sanitation 

Strategy (2005) 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR1

1_SanitationStrategy.pdf 

10 

 

Union Wise Water 

Technology Mapping – 

[Dhaka Circle]"- November-

2008 

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

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

ications/UnionWiseWaterTechn

ologyMapping_Dhaka.pdf 

11 Union Wise Water 

Technology Mapping  

ধপধিএফ 

(*.pdf) 

https://www.dphe.gov.bd/index.p

hp?option=com_content&view=a

rticle&id=119&Itemid=129 

 

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


- 38 - 

 

 

পতরতশষ্ট 

 

১.   (WATSAN) েতমটি- 

স্থ্ািীয় সরোর তবর্াকগর স্মারে িাং স্থ্াসতব/পাস-১/িল-১১/৯৯/৬৪৪(১০০০) িাতরখ  ৩১ জুলাই, ২০১২, 

এ জাতরকৃি পতরপকত্রর আকলাকে উপকজলা পাতি সরবরাহ ও স্যাতিকেশি (WATSAN) েতমটি- 

১.   উপকজলা পতরেে দচয়ার াি -    সর্াপতি 

২.   উপকজলা তিব ভাহী েম ভেিভা     -  সহ-সর্াপতি  

৩.   উপকজলা পতরেে র্াইস দচয়ার ািদ্বয় -       সেস্য     

৪.   উপকজলা স্বাস্থ্য ও পতরবার পতরেল্পিা েম ভেিভা -       সেস্য     

৫.   উপকজলািীি সেল ইউতিয়ি পতরেে দচয়ার াি -       সেস্য    

৬.   উপকজলা মােতমে তশযা েম ভেিভা -       সেস্য    

৭.   উপকজলা তশযা েম ভেিভা (প্রাথতমে) -       সেস্য    

৮.   উপকজলা প্রকেৌশলী, এলতজইতড -       সেস্য    

৯.   উপকজলা পল্লী উন্নয়ি েম ভেিভা -       সেস্য    

১০.  উপকজলা পতরসাংখ্যাি েম ভেিভা -       সেস্য    

১১.  উপকজলা সমাজ দসবা েম ভেিভা -       সেস্য    

১২.  উপকজলা মতহলা তবেয়ে েম ভেিভা -       সেস্য    

১৩.  উপকজলা যুব উন্নয়ি েম ভেিভা -       সেস্য  

১৪.  এেজি এিতজও প্রতিতিতি (উপকজলা তিব ভাহী েম ভেিভা ের্তভে মকিািীি)  -       সেস্য 

১৫.  সহোরী প্রকেৌশলী/ উপ-সহোরী প্রকেৌশলী, জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর -       সেস্য-সতচব 

*    েতমটি অিতিে ২ (দুই) জি সেস্য দো-অপ্ট েরকি পারকব।  

 

 

২.   িলকূপ/ পাতির উৎস স্থ্াপকির জন্য স্থ্াি তিব ভাচি পিতি – 

িলকূপ/ পাতির উৎস স্থ্াপকির জন্য ইউতিয়ি ওয়ারী ব ি ও স্থ্াি তিব ভাচি পিতি  

 

উপদজলা পাতি সরবরাহ ও স্যাতিকেশি (WATSAN) েতমটি পাতিকি আকস ভতিকের মাত্রা, তিরাপে 

পাতির প্রাপ্যিা, জিগকণর সুকযাগ সুতবিা, ইউতিয়কির আয়িি, জিসাংখ্যা ইিযাতে তবকবচিা েকর 

ইউতিয়ি গুকলার মকে সুেমর্াকব উৎস সমূকহর পুি ব ি েরকবি। 

 

স্থ্ািীয় সরোর, পল্লী উন্নয়ি ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থ্ািীয় সরোর তবর্াকগর স্মারে িাং-স্থ্াসতব/পাস-১ 

/তব গ্র পা স  /তপএতস- তপআইতস/ প্রেল্প-০১/২০১০/২৬৯(১০) িাতরখ-১৭ িকর্ র, ২০১১ ইাং 

দমািাকবে পাতির উৎসগুকলা ব্যতক্ত পয ভাকয় স্থ্াপি িা েকর েতমউতিটি পয ভাকয় স্থ্াপি েরকি হকব। 

িাছািা অতি েতরদ্র জিকগাষ্ঠী যাকি সুকপয় পাতির সুতবিা পায় দসতেকে অবশ্যই গুরুত্ব তেকি হকব। 

দযখাকি তিরাপে পািীয় জকলর ব্যবস্থ্া অপ্রতুল দস এলাোয় অগ্রাতিোর তর্তত্তকি পাতির উৎস স্থ্াপি 

েরকি হকব এবাং এতডতপর আওিায় বরাদ্দকৃি পাতির উৎকসর স্থ্াি তিব ভাচি উপকজলা পাতি সরবরাহ ও 

স্যাতিকেশি (WATSAN) েতমটির মােকম চুিান্ত েরকি হকব। িকব বরাকদ্দর ৫০% স্থ্াি তিব ভাচি 

সাংতিষ্ট সাংসে সেকস্যর সতহি পরামশ ভক্রকম চুিান্ত েরকি হকব। 
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আকস ভতিে দূেণ এলাোয় িলকূপ/পাতির উৎস স্থ্াপকির পিতি  

 

আদস ভতিে সমস্যা তিরসকি জািীয় িীতিমালা ২০০৪ চ এর বাস্তবায়ি পিতি অনুসরি েকর আকস ভতিে 

দূেি এলাোয় গর্ীর িলকূপ /পাতির উৎস স্থ্াপি েরকি হকব। 

 

স্থ্াতপি িলকূপ সমূহ স্থ্াপকির সময় এর চারপাকশর েমপকয ৫টি িলকূকপর পাতি পরীযা েকর মুক্তিার 

তবেয়টি তিতিি হকয় িলকূপ/পাতির উৎস স্থ্াপি েরকি হকব। িলকূপ স্থ্াপকির সকঙ্গ সকঙ্গ আকস ভতিে 

পরীযা সহ গ্রহিকযা  িলকূপ স্থ্াপকির স্থ্াি ও িত্ত্বাবিায়কের (Caretaker) িাম ঠিোিা 

উপকজলা িলকূপ দরতজষ্টাকর তলতপবি েরকি হকব। 

  

িরিওয়ারী িলকূপ/পাতির উৎস স্থ্াপি সিতেভি িীতিমালা - 

 

ভূগর্ভস্থ্ পাতির স্তর তবন্যাকসর উপর তর্তত্ত েকর দেকশর সমগ্র এলাো ৩টি র্াকগ তবর্ক্ত। িন্মকে ৫৮% 

অগর্ীর পাতি স্তর এলাো, ৩০% তিম্ন পাতি স্তর এলাো এবাং অবতশষ্ট ১২% উপকূলীয় এলাো। 

উকল্লতখি এলাো সমূকহ ইতিপূকব ভ যথাক্রকম অগর্ীর িলকূপ, িারা িলকূপ ও গর্ীর িলকূপ োয ভের 

তছল। দেকশর েতিপয় এলাোয় আকস ভতিে দূেণ পতরলতযি হওয়ায় ঐ সেল দূেণ এলাোয় বিভমাকি 

অগর্ীর িলকূপ ও িারা িলকূপ স্থ্াপি েরা সম্ভব হকে িা। আকস ভতিে দূেণ এলাোয় আকস ভতিে সমস্যা 

তিরসকি জািীয় িীতিমালা ২০০৪ চ এর বাস্তবায়ি পিতি তিকম্নাক্তর্াকব অনুসরি েকর িলকূপ/ পাতির 

উৎস স্থ্াপি েরা হকব। 

 

১.   আকস ভতিে দূেণ দয সব এলাোয় গর্ীর ও অগর্ীর এ ইফার (Aquifer) েে ভমস্তর দ্বারা তবর্ক্ত 

দস সেল এলাোয় দবিকোিাইে (Bentonite) দক্লতসতলাংসহ গর্ীর িলকূপ স্থ্াপি েরা হকব। 

২. দেকশর উপকূলীয় অঞ্চকল গর্ীর িলকূপ কৃিোয ভ তবিায় ঐ সেল এলাোয় দবিকোিাইে   

(Bentonite)  দক্লতসতলাংসহ গর্ীর িলকূপ স্থ্াপি েরা হকব। 

৩.  আকস ভতিে দূেণ দয সব এলাোয় গর্ীর ও অগর্ীর এ ইফার তবর্ক্ত েরার েে ভমস্তর সিকেভ দোি  

     তির্ভরকযা  িথ্য দিই এরুপ এলাোয় প্রথকম তরাংওকয়ল ও তপএসএফ স্থ্াপকির দচষ্টা েরা হকব। 

৪.  আকস ভতিে দূেণ এলাোয় যতে তরাংওকয়ল ও তপএসএফ স্থ্াপি প্রযুতক্তগি র্াকব বাস্তব সম্মি িা হয় 

িাহকল ঐ সেল এলাোয় গর্ীর িলকূপ স্থ্াপি সাংক্রান্ত প্রকোেল অনুযায়ী গর্ীর হস্থ্চাতলি িলকূপ 

স্থ্াপি েরা হকব। গর্ীর িলকূকপর তসতলাং পিতি সঠিে হকি হকব যাকি উপরস্থ্ পাতির স্তকরর   

আকস ভতিে দূতেি পাতি তিকম্নর গর্ীর Aquifer এর তিরাপে পাতির সাকথ তমকশ দূতেি েরকি িা 

পাকর। 

 

িতুি পাতির উৎস স্থ্াপকির দযকত্র পাতির গুিগিমাি এর সাকথ ঠিোোরী প্রতিষ্ঠাকির তবল প্রোকির 

তবেয়টি তবযুক্তেরণ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি 

 

পাতির উৎস স্থ্াপকির দযকত্র ঠিোোরী প্রতিষ্ঠাকির তবল প্রোকির সাকথ িলকূকপর পাতির গুিগিমাকির 

তবেয়টি তবযুক্তেরণ সিতেভি গাইড লাইি (Guidelines and Recommendation 

on delinking Contractor`s Payments for Water Quality 

Results) অত্র েপ্তকরর স্মারে িাং ৪২১৬(১২০), িাতরখ: ২৩/০৪/২০১৩ দমািাকবে জারী েরা 

হকয়কছ। উক্ত গাইড তিকম্ন বতণ ভি হকলা:- 

 

১. িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলীর িত্ত্বাবিাকি জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর দজলা অতফস এলাো তর্তত্তে 

পাতির উৎকসর প্রযুতক্ত তচতিি েরকব। অি পর দজলা অতফস ইউতিয়ি/ ওয়াড ভ তর্তত্তে িলকূকপর গি 

গর্ীরিা তিণ ভয় েরকব। একযকত্র দোি জটিলিা/ সমস্যা দেখা তেকল সাকেভল পয ভাকয় তিরসকির প্রকচষ্টা 

গ্রহি েরকি হকব। সমস্যাটি সাকেভল পয ভাকয় তিষ্পতত্ত সম্ভব িা হকল গ্রাউন্ড ওয়াোর সাকেভকলর িত্ত্বাবিায়ে 

প্রকেৌশলীর মােকম অতিেপ্তকরর দেেতিেযাল েতমটির তিেে তসিাকন্তর জন্য দপ্ররণ েরকি হকব। 

ইউতিয়ি/ওয়াড ভ তর্তত্তে গি গর্ীরিার তর্তত্তকি েরপত্র েতলল প্রণয়ি েরকি হকব। 
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২. সাংতিষ্ট উপোরকর্াগীকেরকে অর্ীষ্ট গর্ীরিার তবেয়টি অবগি েরকি হকব। 

 

৩. তিতে ভষ্ট িলকূকপর গর্ীরিা অর্ীষ্ট গর্ীরিার °১০% গ্রহি েরা যাকব। িকব পতরমাপকৃি ও 

দরেড ভকৃি গর্ীরিার মকে দযি দোি িারি  িা থাকে িা তিতিি েরকি হকব। 

 

৪. মাঠ পয ভাকয়র িত্ত্বাবিাকি ও পতরেশ ভকণর মােকম তিম্নতলতখি তবেয় গুকলা তিতিি েরকি হকব। 

    ে) দেইিার সঠিে গর্ীরিায় বসাকিা; 

    খ) িলকূকপর উন্নয়ি ও প্লােফরম তিম ভাণ; 

    গ) সঠিে র্াকব পাতির িমুিা সাংগ্রহ এবাং তফল্ড তেকের দ্বারা আকস ভতিে দেষ্ট; 

    ঘ) আইতড দপ্লে স্থ্াপি; 

    ঙ) সেল দরেড ভ যথাযথর্াকব সাংরযণ ও অতিেপ্তকরর MIS/GIS ইউতিকে দপ্ররণ। 

 

৫. অর্ীষ্ট গর্ীরিায় স্থ্াতপি দয সেল িলকূকপর পাতির গুণগিমাি গ্রহিকযা  হকব িা ঐ সেল 

িলকূকপর জন্য এতডতপকি পৃথে বরাদ্দ রাখকি হকব। একযকত্র স্থ্াি তিি ভারি প্রতক্রয়া অনুসরণ েরার 

প্রকয়াজি হকব িা। িকব তবেয়টি ওয়ােস্যাি েতমটিকে অবতহি েরকি হকব এবাং এর জন্য সহায়ে চাঁো 

সাংগ্রহ েরকি হকব। 

 

৬. প্রতি অথ ভবছকরর দসকপ্ট র মাকসর মকে পাতির উৎস স্থ্াপকির োজ শুরুর প্রকচষ্টা গ্রহি েরকি হকব 

যাকি েকর যথাযথ িত্ত্বাবিাি ও পতরেশ ভকির মােকম এর গুণগিমাি তিতিি েরা যায়। 

 

৭. ২০১৪-১৫ অথ ভবছকরর দসকপ্ট র মাকসর মকে পাতির গুিগিমাকির সাকথ ঠিোোরকে তবল দেয়া 

সিতেভি েরপত্র েতলকলর িারাটি তবলুপ্ত হকব এবাং এ সিতেভি উপকর বতণ ভি গাইড লাইি যথাযথ 

অনুসরণ েরকি হকব। 

 

 

পাতির গুণগিমাি পরীযা এবাং িমুিা সাংগ্রহ সাংক্রান্ত গাইডলাইি 

 

 

পাতির গুণগিমাি পরীযা এবাং িমুিা সাংগ্রহ সাংক্রান্ত গাইডলাইি (Guidelines and 

Recommendation on the Process of Testing Water Quality in 

DPHE Laboratories for newly Installed Water Points) সাংতিষ্ট 

ওয়াতেভাং গ্রুপ ের্তভে সুপাতরশ েরা হকয়কছ। লাইি তিকম্ন বতণ ভি হকলা:- 

 

১. িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী পাতির গুণগিমাি পতরবীযণ ও সাতর্ ভকল  সাকেভল (WQMSC) – 

জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তর ের্তভে স্থ্াতপি সেল পাতির উৎকসর পাতির গুণগিমাি পরীযার সাতব ভে 

োতয়ত্ব পালি েরকবি। 

 

২. সাংতিষ্ট প্রেল্প পতরচালেগণ অথ ভ বছকরর শুরুকিই প্রেকল্পর আওিায় স্থ্াতপিব্য পাতির উৎকসর সাংখ্যা 

সিকেভ জিস্বাস্থ্য প্রকেৌশল অতিেপ্তকরর আওিািীি পাতির গুণগিমাি পতরবীযণ ও সাতর্ ভকল  

সাকেভকলর (WQMSC) িত্ত্বাবিায়ে প্রকেৌশলী দে অবতহি েরকবি। স্থ্াতপিব্য উৎকসর পাতির 

গুণগিমাি পরীযার জন্য প্রকয়াজিীয় ব্যয় (HPD দবািল সহ) অথ ভ বছকরর শুরুকিই সাংতিষ্ট প্রেল্প 

ের্তভে বরাদ্দ েরা হকব। িমুিা সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সেল ব্যয় প্রেল্প হকি তিব ভাহ েরা হকব। 

 

৩. মাঠ পয ভাকয়র তিব ভাহী প্রকেৌশলীকের চাতহোর তর্তত্তকি WQMSC ের্তভে িমুিা সাংগ্রকহর জন্য 

Acidified/ non acidified HDP দবািল সহ সরবরাহ েরা হকব যা তিব ভাহী প্রকেৌশলীগণ  
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উপকজলা অতফকস তবিরণ েরকবি। উপকজলার োতয়ত্বপ্রাপ্ত েম ভেিভা দমোতিেগকণর সহায়িায় 

যথাযথর্াকব িমুিা সাংগ্রহ েকর তিব ভাহী প্রকেৌশলীর তিেে দপ্ররণ েরকবি। তিব ভাহী প্রকেৌশলী পরীযার 

জন্য আঞ্চতলে পরীযাগাকর দপ্ররণ েরকবি। উকল্লখ্য িমুিা সাংগ্রকহর দবািকল অবশ্যই “Water 

Point ID” এবাং প্রকযাজয দযকত্র পতরমাপকৃি গর্ীরিা তলতপবি থােকি হকব। 

 

৪. িমুিা সাংগ্রকহর সময় তফল্ড দেষ্ট তেে দ্বারা দমোতিেগণ পাতির গুণগিমাি তবকশেি আকস ভতিকের 

উপতস্থ্তি পরীযা েরকবি। প্রাপ্ত ফলাফল উপকজলা অতফকস সাংরযণ েরকি হকব। 

 

৫. পতরেল্পিা সাকেভল িতুি তডতপতপ প্রণয়িোকল স্থ্াতপি পাতির উৎকসর পাতির িমুিা সাংগ্রহ ও 

গুণগিমাি পরীযার জন্য প্রকয়াজিীয় অকথ ভর সাংস্থ্াি রাখকব এবাং গুণগিমাি পরীযার জন্য িলকূপ 

দমোতিে-দে প্রকয়াজিীয় ব্যয় (সম্মািী/ র্ািা) পতরকশাকির পিতি প্রণয়ি েরকব। এছািা পরীতযি 

পাতির উৎকসর মে হকি ৫%-১% পাতির উৎকসর গুণগিমাি পুি:পরীযার জন্য সাংতিষ্ট প্রেকল্পর 

সাংস্থ্াি রাখকব। 

 

৬. আঞ্চতলে  াবকরেরী পাতি পরীযার সেল িথ্য সাংরযণ েরকব এবাং দে ীয়  াবকরেরী সাংতিষ্ট 

প্রেল্প অতফস ও তিব ভাহী প্রকেৌশলীকে িথ্যাতের েতপ দপ্ররণ েরকব। দে ীয়  াবকরেরী উক্ত সেল 

িথ্যাতে তত্রমাতসে তর্তত্তকি এমআইএস ইউতিকে ই-দমইকলর মােকম দপ্ররণ েরকব। উকল্লখ্য, সাংরতযি 

িথ্য অবশ্যই WPID অনুযায়ী হকি হকব। প্রাপ্ত িকথ্যর তর্তত্তকি দে ীয়  াবকরেরী হকি প্রতিবছর 

এেটি বাতে ভে প্রতিকবেি দসকপ্ট র-অক াবকরর মকে প্রোশ েরকি হকব। 

 

৭. ২০১৪-১৫ অথ ভ বছর হকি পাতির গুণগিমাি পরীযার তবেকয় বতণ ভি এ প্রজ্ঞাপি যথাযথর্াকব অনুসরণ 

েরকি হকব। 

 

  Contribution money 

 

Sl.

No 

Technological Option Of 

Rural Water Supply 

Approximate Cost(Taka) 

of 

Installation/Construction 

Contribution money 

for the option from 

the Users (Taka) 

1 Shallow Tubewell 22000 1500.00 

2 Deep Tubewell (No. 6 Pump) 82000 7000.00 

3 Tara (Shallow) 36000 2500.00 

4 Tara (Deep) 93000 7000.00 

5 Ring Well 90000 3500.00 

6 Pond Sand Filter (PSF) 66000 4500.00 

7 SST/VSST 23000 2500.00 

8 Rain water Harvesting System 42000 1500.00 
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িথ্য প্রাতপ্তর আকবেিপত্র 

 

 

১। আকবেিোরীর িাম              :---------------------------------------------------- 

    তপিার িাম                        :--------------------------------------------------- 

    মািার িাম                        :--------------------------------------------------- 

    বিভমাি ঠিোিা                   :---------------------------------------------------- 

    স্থ্ায়ী ঠিোিা                      :---------------------------------------------------- 

    ফযাক্স, ই-দমইল, দেতলকফাি ও দমাবাইল দফাি ি র (যতে থাকে):------------------- 

    দপশা                               :----------------------------------------------------- 

২। তে িরকির িথ্য (প্রকয়াজকি অতিতরক্ত োগজ ব্যবহার েরুি) :------------------------ 

৩। দোি পিতিকি িথ্য দপকি আগ্রহী (ছাপাকিা/ ফকোেতপ/ তলতখি/ ই-দমইল/ ফযাক্স/ তসতড অথবা অন্য     

    দোি পিতি)                         :---------------------------------------------------------------- 

৪। িথ্য গ্রহিোরীর িাম ও ঠিোিা   :-------------------------------------------------------------- 

৫। প্রকযাজয দযকত্র সহায়িাোরীর িাম ও ঠিোিা :--------------------------------------------------- 

৬। িথ্য প্রোিোরী েম ভেিভার িাম ও ঠিোিা     :--------------------------------------------------- 

৭। আকবেকির িাতরখ                                  :-------------------------------------------------- 

 

 

 

আপীল আকবেিপত্র 

 

 

১। আকবেিোরীর িাম ও ঠিোিা    

    (দযাগাকযাকগর সহজ মােম সহ):----------------------------------------------------- 

২। আপীকলর িাতরখ                  :---------------------------------------------------------------- 

৩। দয আকেকশর তবরুকি আপীল েরা হকয়কছ িার িামসহ 

     আকেকশর তববরণ (যতে থাকে) :---------------------------------------------------------------- 

৪। যার আকেকশর তবরুকি আপীল েরা হকয়কছ িার িামসহ 

     আকেকশর তববরণ (যতে থাকে) :----------------------------------------------------------------- 

৫। আপীকলর সাংতযপ্ত তববরণ       :------------------------------------------------------------------ 

৬। আকেকশর তবরুকি সাংক্ষুব্ধ  

    হবার োরি (যতে থাকে)        :----------------------------------------------------------------- 

৭। প্রাতথ ভি প্রতিোকরর যুতক্ত/তর্তত্ত  :----------------------------------------------------------------- 

৮। আপীলোরী ের্তভে প্রিযয়ি      :------------------------------------------------------------------- 

৯। অন্য দোি িথ্য যা আপীল ের্তভপকযর সম্মুকখ উপস্থ্াপকির জন্য  

    আপীলোরী ইো দপােণ েকরি :------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

আকবেিোরীর স্বাযর 
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দয সেল দপৌরসর্ায় পাইপড ওয়াোর সাপ্লাই তসকস্টম চালু আকছ দসই সব দপৌরসর্ার 

িাতলো  

ক্রতমে 

িাং 

তবর্াগ 
দজলা 

দপৌরসর্া 

১ 

ঢাো 

ঢাো সার্ার 

২ 

িরতসাংেী 

িরতসাংেী 

৩ দঘািাশাল 

৪ তশবপুর 

৫ মকিাহরেী 

৬ মাতিেগ  মাতিেগ  

৭ মুত গ  মুত গ  

৮ 

ময়মিতসাংহ 

ময়মিতসাংহ 

৯ মুক্তাগাছা 

১০ দগৌরীপুর 

১১ তত্রশাল 

১২ 
ফতরেপুর 

ফতরেপুর 

১৩ র্াঙ্গা 

১৪ 

মাোরীপুর 

মাোরীপুর 

১৫ োলতেতি 

১৬ রাজজর 

১৭ 

দগাপালগ   

দগাপালগ  

১৮ দোোলীপািা 

১৯ টাংগীপািা 

২০ 

তেকশারগ  

তেকশারগ  

২১ তর্রব 

২২ বাতজিপুর 

২৩ েটিয়ােী 

২৪ 
রাজবািী 

রাজবািী 

২৫ পাাংশা 

২৬ 
োাংগাইল 

োাংগাইল 

২৭ দগাপালপুর 

২৮ 
জামালপুর 

জামালপুর 

২৯ সতরোবািী 

৩০ দিত্রকোিা দিত্রকোিা 

৩১ 

শতরয়িপুর 

শতরয়িপুর 

৩২ ডামুডযা 

৩৩ জাতজরা 

৩৪ দর্েরগ  

৩৫ িতিয়া 

৩৬ 
দশরপুর 

দশরপুর 

৩৭ িাতলিাবািী 

৩৮ 
চ গ্রাম  তমল্লা 

লােসাম 

৩৯ োউেোতি 
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৪০ চাতিিা 

৪১ বরুিা 

৪২ 

দিায়াখালী 

দিায়াখালী 

৪৩ দচৌমুহিী 

৪৪ েতবরহাে 

৪৫ দফিী দফিী 

৪৬ 

লযীপুর 

লযীপুর 

৪৭ রামগ  

৪৮ রায়পুর 

৪৯ 

চাঁেপুর 

চাঁেপুর 

৫০ হাজীগ  

৫১ মিলব 

৫২ দছাংগারচর 

৫৩ েচুয়া 

৫৪ শাহরাতস্ত 

৫৫ eªvþYevoxqv eªvþYevoxqv 

৫৬ েক্সবাজার েক্সবাজার 

৫৭ রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি 

৫৮ 
বািরবাি 

বািরবাি 

৫৯ লামা 

৬০ 
খাগিাছতি 

খাগিাছতি 

৬১ রামগি 

৬২ 

রাজশাহী তবর্াগ 

বগুিা 

বগুিা 

৬৩ সান্তাহার 

৬৪ গাবিলী 

৬৫ 

পাবিা 

পাবিা 

৬৬ ঈশ্বরেী 

৬৭ দবিা 

৬৮ র্াঙ্গুরা 

৬৯ সাতথয়া 

৭০ সুজািগর 

৭১ চােকমাহর 

৭২ 
চাঁপাইিবাবগ  

চাঁপাইিবাবগ  

৭৩ রহিপুর 

৭৪ 
তসরাজগ  

তসরাজগ  

৭৫ শাহজােপুর 

৭৬ 

িাকোর 

িাকোর 

৭৭ গুরুোসপুর 

৭৮ তসাংিা 

৭৯ 
িওগাঁ 

িওগাঁ 

৮০ িতজপুর 

৮১ 

রাজশাহী 

চরঘাে 

৮২ মুন্ডমালা 

৮৩ িওহাো 
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৮৪ জয়পুরহাে জয়পুরহাে 

৮৫ 

রাংপুর 

 

               গাইবান্ধা 
         গাইবান্ধা 

৮৬ 

৮৭ 

তেিাজপুর 

তেিাজপুর 

৮৮ পাব ভিীপুর 

৮৯ দসিাবগ  

৯০ ফূলবািী 

৯১ তবরামপুর 

৯২ ঠাঁ রগাঁও ঠাঁ রগাঁও 

৯৩  তিগ্রাম  তিগ্রাম 

৯৪ পঞ্চগি  পঞ্চগি  

৯৫ লালমতিরহাে লালমতিরহাে 

৯৬ 
িীলফামারী 

তসয়েপুর 

৯৭ িীলফামারী 

৯৮ 

খুলিা 

যকশার 

যকশার 

৯৯ িওয়াপািা 

১০০ তিেরগাছা 

১০১ 

তিিাইেহ 

তিিাইেহ 

১০২ দোে ভচাঁেপুর 

১০৩ মকহশপুর 

১০৪ তশল পা 

১০৫ োতলগ  

১০৬ চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা 

১০৭ সািযীরা সািযীরা 

১০৮ 

 তষ্টয়া 

 তষ্টয়া 

১০৯  মারখালী 

১১০ দর্িামারা 

১১১ মাগুরা মাগুরা 

১১২ 
বাকগরহাে 

বাকগরহাে 

১১৩ মাংলাকপাে ভ 

১১৪ 
িিাইল 

িিাইল 

১১৫ োতলয়া 

১১৬ দমকহরপুর দমকহরপুর 

১১৭ 

বতরশাল 

তপকরাজপুর 
তপকরাজপুর 

১১৮ স্বরুপোঠি 

১১৯ িালোঠী িালোঠী 

১২০ 

বরগুিা 

বরগুিা 

১২১ আমিলী 

১২২ পাথরঘাো 

১২৩ 

পটয়াখালী 

পটয়াখালী 

১২৪ েলাপািা 

১২৫ গলাতচপা 

১২৬ দর্ালা 

 

দর্ালা 

১২৭ লালকমাহি 
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১২৮ চরফযাশি 

১২৯ দবারহািউতদ্দি 

১৩০ 

বতরশাল 

দগৌরিেী 

১৩১ দমকহিীগ  

১৩২ বাকেরগ  

১৩৩ 

তসকলে 

হতবগ  
হতবগ  

১৩৪ মািবপুর 

১৩৫ সুিামগ  সুিামগ  

১৩৬ 
দমৌলর্ীবাজার 

দমৌলর্ীবাজার 

১৩৭ শ্রীমঙ্গল 

 

 

Laboratory tests & Cost 

 

Sl. 

No 

Water quality parameters No. of 

test 

Unit cost Total 

cost 

01 PH (Central + Zonal Lab)  50.00  

02 Colour (Central + Zonal Lab)  250.00  

03 Temperature (Central Lab Only)  50.00  

04 Taste (Central Lab Only)  50.00  

05 Odour (Central + Zonal Lab)  50.00  

06 Turbidity (Central + Zonal Lab)  50.00  

07 Conductivity (Central + Zonal Lab)  50.00  

08 Salinity (Central + Zonal Lab)  50.00  

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

10 Total Hardness (as CaCO3) (Central + 

Zonal Lab) 

 150.00  

11 Oxidation-Reduction Potential (ORP) 

(Central Lab Only) 

 50.00  

12 Total Dissolved Soild (TDS) (Central + 

Zonal Lab) 

 50.00  

13 Total Suspended Solid (TSS) (Central + 

Zonal Lab) 

 150.00  

14 Phosphate (Central + Zonal Lab)  250.00  

15 Chlorine(Residual) (Central Lab Only)  150.00  

16 Chloride (Central + Zonal Lab)  250.00  

17 Iodine (Central + Zonal Lab)  250.00  

18 Fluoride (Central + Zonal Lab)  250.00  

19 Nitrogen (Amonia) (Central + Zonal 

Lab) 

 250.00  

20 Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal 

Lab) 

 250.00  

21 Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal 

Lab) 

 250.00  

22 Dissolved Oxygen(DO) (Central Lab 

Only) 

 50.00  

23 Sulfide (Central Lab Only)  250.00  

24 Sulfate (Central Lab Only)  250.00  

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

26 Biocamical Oxygen Demand(BOD) 

5days (Central Lab Only) 

 450.00  

27 Arsenic (Central + Zonal Lab)  450.00  

28 Aluminum (Central Lab Only)  450.00  

29 Barium (Central Lab Only)  450.00  

30 Calcium (Central Lab Only)  450.00  

31 Chromium (Central Lab Only)  450.00  

32 Cadmium (Central Lab Only)  450.00  

33 Copper (Central Lab Only)  450.00  

34 Iron (Central + Zonal Lab)  450.00  

35 Lead (Central Lab Only)  450.00  

36 Manganese (Central + Zonal Lab)  300.00  

37 Magnesium (Central Lab Only)  300.00  

38 Mercury (Central Lab Only)  500.00  

39 Nickel (Central Lab Only)  450.00  

40 Potassium (Central Lab Only)  300.00  

41 Selenium (Central Lab Only)  450.00  

42 Sodium (Central Lab Only)  300.00  

43 Zinc (Central Lab Only)  450.00  

44 Fecal Coliform (Central + Zonal Lab)  400.00  

45 Total Coliform (Central + Zonal Lab)  400.00  

 

 

 



জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকেে অিীকন ধিধিন্ন প্র ল্পসমূকেে আওতাভুক্ত জজলা ও জ ৌেসিাসমূকেে নাকেে তাধল াাঃ 

প্র কল্পে নাোঃ থানা সদে ও জরাথ জসন্টাকে অিধস্থ্ত জ ৌেসিাসমূকে  াই  লাইকনে োধ্যকে  াধন সেিোে ও 

এনিায়কোনকেন্টাল স্যাধনকেশন ( ি ব-২) 

ক্রধে  

নং 

জজলা জ ৌেসিা 

১ িধেশাল িানােী াড়া 

২ িধেশাল িাক েগঞ্জ 

৩ িধেশাল জগৌেনদী 

৪ িেগুনা আেতলী 

৫ িেগুনা  াথেঘাো 

৬ জিালা চে ফ্যাশন 

৭ জিালা লাল জোেন 

৮ ঝাল াঠি নলধিটি 

৯  টুয়াখালী গলাধচ া 

১০  টুয়াখালী  লা াড়া 

১১ চাঁদপুে োজীগঞ্জ 

১২ চাঁদপুে  চুয়া 

১৩ চট্টরাে সন্দ্বী  

১৪ কুধেল্লা লা সাে 

১৫ লক্ষীপুে োয়পুো 

১৬ জাোলপুে সধেষািাড়ী 

১৭ ধ কশােগঞ্জ িাধজতপুে 

১৮ ধ কশােগঞ্জ ভিেি 

১৯ েয়েনধসংে জগৌেীপুে 

২০ েয়েনধসংে মুক্তাগািা 

২১ জনত্রক ানা জোেনগঞ্জ 

২২ োঙ্গাইল জগা ালপুে 

২৩ োদােীপুে  ালধ ধন 

২৪ োদােীপুে ধশিচে 

২৫ োজিাড়ী  াংশা 

২৬ চুয়াডাঙ্গা দশ বনা 

২৭ চুয়াডাঙ্গা জীিননগে 

২৮ যকশাে জ শিপুে 

২৯ ধঝনাইদে  ালীগঞ্জ 

৩০ ধঝনাইদে জ াে চাঁদপুে 

৩১ ধঝনাইদে েকেশপুে 

৩২ ধঝনাইদে ভশলকু া 

৩৩ কুধিয়া জিড়াোো 

৩৪ কুধিয়া কুোেখালী 

৩৫ কুধিয়া ধেেপুে 

৩৬ সাতক্ষীো  লাকোয়া 

৩৭ নঁওগা নাধজেপুে 

৩৮  ািনা ঈশ্বেদী 

৩৯ ধদনাজপুে  াি বতীপুে 



৪০ নীলফ্াোেী ভসয়দপুে 

৪১ েধিগঞ্জ নিীগঞ্জ 

৪২ জেৌলিীিাজাে শ্রীেঙ্গল 

৪৩ সুনােগঞ্জ ধদোই 

৪৪ সুনােগঞ্জ িাত  

৪৫ ধসকলে ধিয়ানীিাজাে 

 

প্র কল্পে নাোঃ িাংলাকদশ রুোল ওয়াোে  সাপ্লাই এন্ড স্যাধনকেশন প্রকজক্ট। 

ক্রধে  নং জজলা 

১ িধেশাল 

২ ধ কোজপুে 

৩ ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

৪ চাঁদপুে 

৫ চট্টরাে 

৬ কুধেল্লা 

৭ জফ্নী 

৮ লক্ষীপুে 

৯ জনায়াখালী 

১০ ঢা া 

১১ ধ কশােগঞ্জ 

১২ নাোয়ণগঞ্জ 

১৩ ফ্ধেদপুে 

১৪ জগা ালগঞ্জ 

১৫ োদােীপুে 

১৬ োধন গঞ্জ 

১৭ মুন্সীগঞ্জ 

১৮ োঙ্গাইল 

১৯ িাকগেোে 

২০ যকশাে 

২১ খুলনা 

২২ সাতক্ষীো 

২৩ োগুো 

২৪ ধঝনাইদে 

২৫ নড়াইল 

২৬ জেৌলিীিাজাে 

২৭ সুনােগঞ্জ 

২৮ েধিগঞ্জ 

২৯ ধসকলে 

৩০ কুধড়রাে 

৩১ িগুড়া 

৩২ েংপুে 

 

 



প্র কল্পে নাোঃ ৪০ জ ৌেসিা এিং জরাথ জসন্টাকে অিধস্থ্ত  াধন সেিোে ও এনিায়েনকেন্টাল স্যাধনকেশন প্র ল্প 

(জফ্ইজ-২) 

ক্রধে  নং জজলা জ ৌেসিা 

১ িধেশাল জেকেন্দীগঞ্জ 

২ জিালা জিােোনউধিন 

৩ ধ কোজপুে সরু  াঠি 

৪ চাঁদপুে শােোস্তী 

৫ চাঁদপুে জচংগােচে 

৬ কুধেল্লা দাউদ াধন্দ 

৭  ক্সিাজাে চ ধেয়া 

৮ লক্ষীপুে োেগঞ্জ 

৯ জনায়াখালী  ধিেোে 

১০ ঢা া সািাে 

১১ ফ্ধেদপুে িাংগা 

১২ ধ কশােগঞ্জ  টিয়াধদ 

১৩ ধ কশােগঞ্জ  াকুধন্দয়া 

১৪ ধ কশােগঞ্জ জোকসনপুে 

১৫ মুন্সীগঞ্জ ধেে াধদে 

১৬ েয়েনধসংে ধক্রশাল 

১৭ নেধসংদী  লাশ (জঘাড়াশাল) 

১৮ নেধসংদী েকনােেদী 

১৯ নেধসংদী ধশিপুে 

২০ শেীয়তপুে নধড়য়া 

২১ শেীয়তপুে ডামুডযা 

২২ শেীয়তপুে জাধজো 

২৩ শেীয়তপুে জিদেগঞ্জ 

২৪ জশেপুে নাধলতািাড়ী 

২৫ যকশাে জনায়া াড়া 

২৬ যকশাে ধঝ েগািা 

২৭ নড়াইল  াধলয়া 

২৮ নাকোে গুরুদাসপুে 

২৯ নাকোে ধসংড়া 

৩০  ািনা জিড়া 

৩১  ািনা সাধথয়া 

৩২ ধসোজগঞ্জ শােজাদপুে 

৩৩ চাঁ াই নিািগঞ্জ জোেনপুে 

৩৪ ধদনাজপুে ফুলিাড়ী 

৩৫ ধদনাজপুে জসতািগঞ্জ 

৩৬ ধদনাজপুে ধিোেপুে 

৩৭ িগুড়া গািতলী 

৩৮ িগুড়া সান্তাোে 

৩৯ েধিগঞ্জ োিিপুে 

৪০ ধসকলে  াধলগঞ্জ (জধ গঞ্জ) 

 



প্র কল্পে নাোঃ ৩৭ জজলা োউন ওয়াোে সাপ্লাই প্রকজক্ট। 

ক্রধে  নং জজলা 

১ ফ্ধেদপুে 

২ শেীয়তপুে 

৩ জগা ালগঞ্জ 

৪ োজিাড়ী 

৫ মুন্সীগঞ্জ 

৬ োঙ্গাইল 

৭ গাজীপুে 

৮ োধন গঞ্জ 

৯ জাোলপুে 

১০  ক্সিাজাে 

১১ জফ্নী 

১২ কুধেল্লা 

১৩ চাঁদপুে 

১৪ েধিগঞ্জ 

১৫ সুনেগঞ্জ 

১৬ েংপুে 

১৭ িগুড়া 

১৮ কুধড়রাে 

১৯ ধদনাজপুে 

২০ নীলফ্াোেী 

২১ গাইিান্ধা 

২২ ঠাকুেগাঁও 

২৩  ঞ্চগড় 

২৪ লালেধনেোে 

২৫  ািনা 

২৬ নওগাঁ 

২৭ নিািগঞ্জ 

২৮ ঝাল াঠি 

২৯ জিালা 

৩০ িেগুনা 

৩১  টুয়াখালী 

৩২ োগুো 

৩৩ নড়াইল 

৩৪ জেকেেপুে 

৩৫ সাতক্ষীো 

৩৬ কুধিয়া 

৩৭ চুয়াডাঙ্গা 

 

 

 



প্র কল্পে নাোঃ রাউন্ড ওয়াোে ইনকিধিকগশন এন্ড জডকিল কেন্ট অি ডী  রাউন্ড ওয়াোে জসাস ব ইন আেিান এন্ড রুোল 

এধেয়াস ইন িাংলাকদশ 

ক্রধে  নং জজলা জ ৌেসিা 

১ ফ্ধেদপুে ফ্ধেদপুে সদে 

২ োধন গঞ্জ োধন গঞ্জ সদে 

৩ োজিাড়ী োজিাড়ী সদে 

৪ চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা সদে 

৫ যকশাে যকশাে সদে 

৬ ধঝনাইদে ধঝনাইদে সদে 

৭ কুধিয়া কুধিয়া সদে 

৮ জেকেেপুে জেকেেপুেসদে 

৯ চা াই নিািগঞ্জ চা াই নিািগঞ্জ সদে 

১০  ািনা  ািনা সদে 
 

প্র কল্পে নাোঃ  াধন সেিোে, স্যাধনকেশন ও স্বাস্থ্যধশক্ষা প্র ল্প 

ক্রধে  নং জজলা 

১ িাকগেোে 

২ সাতক্ষীো 

৩ নড়াইল 

৪ খুলনা 

৫ িেগুনা 

৬ জিালা 

৭  টুয়াখালী 

৮ ধ কোজপুে 

৯ ফ্ধেদপুে 

১০ জগা ালগঞ্জ 

১১ জাোলপুে 

১২ জনত্রক ানা 

১৩ মুধন্সগঞ্জ 

১৪ োধন গঞ্জ 

১৫ গাইিান্ধা 

১৬ কুধড়রাে 

১৭ নীলফ্াোেী 

১৮ েংপুে 

১৯ ধসোজগঞ্জ 

২০ েধিগঞ্জ 

২১ সুনােগঞ্জ 

২২ ধসকলে 

২৩ কুধেল্লা 

২৪  ক্সিাজাে 

২৫ জনায়াখালী 

২৬ খাগড়ািধড় 

২৭ িান্দেিান 

২৮ োঙ্গাোটি 



 






