মুখবন্ধ
RvwZi wcZv †mvbvi evsjv Movi ¯^cœ †`‡LwQ‡jb| †mvbvi evsjvi ¯^cœ ev¯Íevqb Ki‡Z n‡j †`‡ki mKj gvby‡li Rb¨ cvwb,
m¨vwb‡Ukb, nvBwRb I eR¨© e¨e¯’vcbv e¨e¯’v wbwðZ Ki‡Z n‡e|

evsjv‡`k 2030 mv‡ji g‡a¨ mK‡ji Rb¨ wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb myweav wbwðZKi‡Y Ges †UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv AR©‡b
e×cwiKi| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv-6 Gi Ab¨Zg GKwU j¶¨ nj- Òcvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœq‡b
¯’vbxq RbM‡Yi AskM«nY wbwðZKiY I my`…pKiYÓ| RbM‡Yi wbKU wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb myweav †cŠQv‡bvi j‡¶¨ Rb¯^v¯’¨
cÖ‡KŠkj Awa`ßi wbijm KvR K‡i hv‡”Q| GiB djkÖæwZ‡Z evsjv‡`k wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukb Kfv‡i‡Ri w`K w`‡q mgMÖ `w¶Y
Gwkqvq Ab¨Zg kxl© ¯’vb `Lj K‡i Av‡Q| wewfbœ ai‡bi wbivc` cvwbi Drm I m¨vwbUvix j¨vwUªb ¯’vcbv¸‡jvi i¶Yv‡e¶Y Rb¯^v¯’¨
cÖ‡KŠkj Awa`ßi Gi cÖavb `vwqZ¡| gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi MwZkxj †bZ…‡ত্ব K‡ivbv cwiw¯’wZi g‡a¨I †`‡ki cvwb I
m¨vwb‡Ukb Kvh©µg GwM‡q hv‡”Q| BwZg‡a¨ mviv‡`‡k cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Dbœq‡b †ek K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖKí Aby‡gvw`Z
n‡q‡Q| GQvov mviv †`‡k cvwbi ¸YMZgvb wbwðZ Ki‡Z cÖwZ †Rjvq cvwb cixÿvMvi ¯’vc‡bi gva¨‡g Lvevi cvwbi ¸ণMZgvb
wbwðZKi‡bi Kvh©µg ev¯Íevqbvaxb i‡q‡Q| evsjv‡`k miKvi we`¨vjq ch©v‡q DbœZ m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v m¤úªmvi‡Yi Rb¨ KvR K‡i
P‡j‡Q| cvwb I m¨vwb‡Ukb †m±‡i weMZ `k‡K evsjv‡`k D‡jøL‡hvM¨ DbœwZ mvwaZ n‡q‡Q hv RvwZms‡Ni wewfbœ †dviv‡g cÖkswmZ
n‡q‡Q|

G cÖwZ‡e`‡b ms‡¶‡c Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Kg©cwiwa Ges Awa`ßi KZ©…K M„nxZ wewfbœ cÖK‡íi AMÖMwZ Zz‡j aiv n‡q‡Q|
Gi gva¨‡g Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi 2020-2021 A_©eQ‡i m¤cvw`Z ¸iyZ¡c~Y© KvR m¤c‡K© aviYv jvf Kiv m¤¢e n‡e| cvkvcvwk
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii Kg©cwiwa I Kg©web¨vm m¤c‡K© ¯^”Q aviYv cvIqv hv‡e|

G cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi m‡½ m¤c„³ mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K AvšÍwiK ab¨ev` RvbvB|

(ম োঃ mvBdzi ingvb)
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১.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তরেে (ধিধিএইচই) পরেরিরি
১.১

পরেরিরি ও পটভূরি
ধনরািদ িাধন সরবরাকের মাধ্যকম জনস্বাস্থ্য উন্নয়কনর দাধয়ত্ব অিপণ কর ১৯২৪ সাকল ধিধিএইচই (কবঙ্গল)

ধেকসকব যাত্রা শুরু কর। িরবর্তীকর্ত ১৯৩৬ সাকল জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর (ধিধিএইচই) এ রূিান্তধরর্ত েয়। ১৯৪৫
সাকল এর সাকে যুক্ত

রা েয় স্যাধনকেশন সসবা প্রদাকনর দাধয়ত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে স্থ্ানীয় সর ার

ধবভাকের আওর্তািীন এ টি গুরুত্বপূণ প সংস্থ্া। বর্তপমাকন ওয়াসা ও ধসটি কিপাকরশন এর আওর্তািীন এলা া ব্যরিি
সমগ্র সদকশর ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া ধনমপাণ ও ব্যবস্থ্ািনার দাধয়ত্ব এ অধিদপ্তকরর উির ন্যস্ত।
জনসািারকণর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ধনরািদ িাধন ও স্যাধনকেশন অর্তযন্ত গুরুত্বপূণ প অবদান রাকে। জনেকণর ধন ে ধনরািদ
িাধন ও স্যাধনকেশন সুধবিা সিৌছাকনার লকক্ষয জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর ধনরলসভাকব াজ কর যাকে।
১৯৭১ সাকল বাংলাকদকশর স্বািীনর্তা লাকভর অব্যবধের্ত িকর সর ার প্রেকমই ধ্বংস প্রাপ্ত িাধন সরবরাে ও
স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া পুনব পাসকনর গুরুত্ব আকরাি এবং র্তৎিরবর্তীকর্ত নতুন অব াঠাকমা স্থ্ািন শুরু কর ধিধিএইচই’র
মাধ্যকম। এ ই িারাবাধে র্তায় এরই ফলশ্রুধর্তকর্ত বাংলাকদশ ধনরািদ িাধন ও স্যাধনকেশন ভাকরকজর ধদ ধদকয়
সমগ্র দধক্ষণ এধশয়ায় অন্যর্তম শীর্ প স্থ্ান দেল

কর আকছ। িল্লী এলা ার ধবধভন্ন িরকনর ধনরািদ িাধনর উৎস

(টিউবওকয়ল) ও স্যাধনোরী ল্যাধিন স্থ্ািনাগুকলার রক্ষণাকবক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তে এর প্রিান দাধয়ত্ব।
র্তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর িল্লী িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন অব াঠাকমা ধনমপাকণাকতার রক্ষণাকবক্ষকণ ইউধনয়ন িধরর্দক
WATSAN

ধমটির মাধ্যকম

াধরেধর সোয়র্তা প্রদান, স্বাস্থ্য িধরচয পা সজারদার রণ এবং িাধরিাধবপ

িধরকবকশর উন্নয়কন প্রকয়াজনীয় সোয়র্তা প্রদান কর োক । নেরায়কনর ফকল সিৌর িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন
চাধেদা উতকরাতর বৃধি িাকে। এ চাধেদা পুরকণ অত্র দপ্তর সিৌরসভাসমূকে িাইি লাইকনর মাধ্যকম িাধন সরবরাে ও
স্যাধনকেশন অব াঠাকমা ধনমপাণসে াধরেধর সোয়র্তার আওর্তায় িধর ল্পনা প্রণয়ন ও প্রাধর্তষ্ঠাধন উন্নয়কন সোয়র্তা
রকছ। সিৌরসভাসমূকে সেকনজ, ফ ো াল স্লাজ ম্যাকনজকমন্ট ও সধলি ওকয়স্ট ম্যাকনজকমন্ট ধভধত
প্রক ৌশল অধিদপ্তর

কর যাকে। এছাড়া বন্যা, সাইকলান, মোমারী, উদ্বাস্তু সমস্যা ইর্তযাধদর

াজও জনস্বাস্থ্য
ারকণ সৃষ্ট জরুরী

িধরধস্থ্ধর্তকর্ত ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া সচল রাোর লকক্ষয প্রকয়াজনীয় ায পক্রম বাস্তবায়ন কর
আসকছ।
১.২

লক্ষয ও উকেশ্য:
* িল্লী ও শেরাঞ্চকলর (ওয়াসা ও ধসটি কিপাকরশন এর আওর্তািীন এলা া ব্যধর্তর্ত) স ল জনেকণর জন্য
ধনরািদ সুকিয় িাধন সরবরাে ও স্বাস্থ্য সম্মর্ত স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া ধনধির্ত রা এবং শেরাঞ্চকল সেকনজ,
ফ াল স্লাজ ম্যাকনজকমন্ট ও সধলি ওকয়ষ্ট ম্যাকনজকমন্ট ধভধত াজ ধনধির্ত রা।
* ধনরািদ িাধন ব্যবোর ও স্যাধনকেশন ধবর্কয় মানুকর্র অভযাসের্ত আচরকণ িধরবর্তপন আনয়ন।

সর াকরর অঙ্গী ার অনুযায়ী বর্তপমান উকেশ্য
* প্রধর্তটি বাধড়ক স্বাস্থ্যসম্মর্ত সে সই স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার আওর্তায় আনা।
* সদকশর স ল মানুকর্র জন্য ধনরািদ সুকিয় িাধনর ব্যবস্থ্া রা।
১.৩

প্রিান ায পক্রম / সসবাসমূে:
* ঢা া, চট্টগ্রাম, রাজশােী, খুলনা ও নারায়ণেঞ্জ শের ব্যধর্তর্ত সমগ্র সদকশর িল্লী ও শেরাঞ্চকল (ধসটি
কিপাকরশন, সিৌরসভা, উিকজলা সদর এবং সগ্রাে সসন্টার) ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন
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(িয়ঃধনষ্কাশন, নদ পমা ও ঠিন বজপয ধনষ্কাশন) ব্যবস্থ্া সম্প্রসারণ ও উন্নয়কন Lead Agency ধেসাকব
দাধয়ত্ব িালন;
* িল্লী এলা ায় ইউধনয়ন িধরর্কদর সোয়র্তায় িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ায পক্রম গ্রেণ ও বাস্তবায়ন;
* শেরাঞ্চকল ধসটি কিপাকরশন/ সিৌরসভায় সোয়র্তায় িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার অব াঠাকমা
ধনমপাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও াধরেধর সোয়র্তা প্রদান;
* িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার িধরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণ দক্ষর্তা উন্নয়কনর লকক্ষয স্থ্ানীয় সর ার
প্রধর্তষ্ঠানসমূেক (ইউধনয়ন িধরর্দ, সিৌরসভা ও ধসটি কিপাকরশন) াধরেধর সোয়র্তা প্রদান;
* আিদ- ালীণ (বন্যা, ঘুধণ পঝড় ইর্তযাধদ) সমকয় জরুরী ধভধতকর্ত িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন সুধবিার
ব্যবস্থ্া রা;
* িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন সসক্টকর মানব সম্পদ উন্নয়কনর মাধ্যকম প্রকয়াজনীয় দক্ষ জনবল েকড় সর্তালা;
* সমগ্র সদকশর োবার িাধনর গুণের্ত মান িরীক্ষা, িধরবীক্ষণ ও িয পকবক্ষণ;
* ভূ-েভপস্থ্ ও ভূপৃষ্ঠস্থ্ ধনরািদ িাধনর উৎস অনুসন্ধান;
* ধনরািদ িাধন ও স্বাস্থ্যসম্মর্ত িায়োনা ব্যবোর ও এনভায়রনকমন্টাল স্যাধনকেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যধবধি িালন
সম্পক প জনেণক উদ্বুি রণ;
* আকস পধন আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলা ায় (লবণাক্ত, িাথুকর, িাোধড় ইর্তযাধদ) নতুন লােসই
প্রযুধক্ত উদ্ভাবকনর মাধ্যকম ধনরািদ িাধন সরবরাকের ব্যবস্থ্া গ্রেণ;
* িাধন সরবরাে ও এনভায়রনকমন্টাল স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার উন্নয়কনর স্বল্প ব্যকয় লােসই প্রযুধক্ত অনুসন্ধান,
েকবর্ণা ও উন্নয়ন;
* র্তথ্য স ন্দ্র স্থ্ািকনর মাধ্যকম িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন সসক্টকরর র্তথ্য ব্যবস্থ্ািনা সমৃি রণ ও
আধুধন ী রণ:
* স্থ্ানীয় সর ার, সবসর াধর উকেক্তা, সবসর াধর সংস্থ্া এবং Community Based
Organization (CBO) সমূেক িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া উন্নয়কন াধরেধর িরামশপ
প্রদান, র্তথ্য সরবরাে, প্রধশক্ষণ প্রদান; ও
* ধনরািদ োবার িাধন ধনধির্ত রার জন্য প্রকয়াজনীয় প্রধর্তকরািমূল
ায পক্রম গ্রেকণ িয পায়ক্রকম সদকশর
স ল িাধন সরবরাে ব্যবস্থ্ায় ওয়াোর সসফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।
১.৪

প্রশাসধন াঠাকমা:
ধনরািদ িাধন ও স্যাধনকেশন জনেকণর সমৌধল অধি ার, একদকশর জনেকণর ধন ে উক্ত সমৌধল সসবা
সিৌছাকনার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর (ধিধিএইচই) সব পদাই ধনকয়াধজর্ত। বর্তপমাকন জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর
এর সাংেঠধন াঠাকমা স্থ্ায়ী রাজস্ব, অস্থ্ায়ী রাজস্ব, ওয়ান োইম ও আউে সসাধস পং মঞ্জুরীকৃর্ত ৬৫৮৩ টি িদ রকয়কছ।
এর ধবিরীকর্ত সদর দপ্তর িয পাকয়, আঞ্চধল িয পাকয়, সজলা িয পাকয় এবং উিকজলা িয পাকয় সমাে ৪৬২০ জন জনবল
ধনকয়াধজর্ত সেক জনকসবার াজ চাধলকয় যাকেন।
এ জন প্রিান প্রক ৌশলীর সনতৃকত্ব জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর মপ ান্ড িধরচাধলর্ত েয়। প্রিান
প্রক ৌশলীর িরবর্তী িাকি ৩ (ধর্তন) জন অধর্তধরক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পূর্তপ, িধর ল্পনা ও িাধনসম্পদ) ধনকয়াধজর্ত
আকছন। র্তৎিরবর্তী িাকি মাঠ িয পাকয় ১০ (দশ) টি (ঢা া, চট্টগ্রাম, িাব পর্তয চট্টগ্রাম, ধসকলে, বধরশাল, ফধরদপুর, খুলনা,
রাজশােী, রংপুর ও িয়িনর িংহ) সাক পকলর প্রধর্তটিকর্ত ১ (এ ) জন কর র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী এবং সদর দপ্তর
িয পাকয় ৫ (িাঁচ) টি (িধর ল্পনা, ভান্ডার, িাধনর গুণের্ত মান িধরবীক্ষণ ও িয পকবক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াোর ও ধফধজধবধলটি
স্টাধি) সাক পকল এ জন কর র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী দাধয়ত্ব িালন রকছন। সজলা িয পাকয় প্রধর্তটি সজলায় এ জন
ধনব পােী প্রক ৌশলী এবং উিকজলা িয পাকয় প্রধর্ত ২টি উিকজলায় ১ জন সে ারী প্রক ৌশলী এবং প্রধর্তটি উিকজলায় ১ জন
উি-সে ারী প্রক ৌশলী দাধয়ত্ব িালন রকছন।
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১.৫ জনবল:
এ অধিদপ্তকরর সাধব প মপ ান্ড িধরচালনার জন্য স্থ্ায়ী রাজস্ব, অস্থ্ায়ী রাজস্ব, ওয়ান োইম রাজস্ব ও
আউেকসাধস পং মঞ্জুরীকৃর্ত সমাে িকদর সংখ্যা ৬৫৮৩ টি। জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর রাজস্ব (স্থ্ায়ী রাজস্ব, অস্থ্ায়ী
রাজস্ব, ওয়ান োইম অস্থ্ায়ী রাজস্ব) োকর্তর িকদর ধববরণ ধনকে সদয়া েকলা:
ছ নং ১: ২০২০-২১ অে পবছকর ধবধভন্ন সেধণর মঞ্জুরীকৃর্ত সমাে সংখ্যা, মপরর্ত জনবল এবং শূন্য িকদর ধববরণ:
ক্রঃ নং
১
২
৩
৪
সব পকমাে:

অনুকমাধদর্ত জনবল
১ম সেধণ-৫১০
২য় সেধণ-৬৯৫
৩য় সেধণ-১০৭১
৪ে প সেধণ-৪৩০৭
৬৫৮৩

মপরর্ত
২০৯
৫০৫
৬১৯
৩২৮৭
৪৬২০

১.৬

সৃষ্ট িদসংখ্যা
-

শূন্য িদসংখ্যা
৩০১
১৯০
৪৫২
১০২০
১৯৬৩

মন্তব্য

িদ সৃধষ্ট ও ধনকয়াে:
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর (ধিধিএইচই) এর সাংেঠধন
াঠাকমা বৃধি, আধুধন ায়ন, িকদান্নধর্ত এবং
শূন্যিদ পূরকণ বর্তপমান সর াকরর অবদান স্মরণীয় েকয় ো কব। বর্তপমান সর াকরর আমকল ২০২০-২০২১ অে পবছকর
প্রশাসধন /প্রাধর্তষ্ঠোধন উন্নয়কনর কয় টি উদােরণ ধনকে প্রদান রা েকলা* ২য় সেধণর ১৩৭ টি উি-সে ারী প্রক ৌশলী িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
* ৩য় সেধণর ৪৮০ টি িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
* ৪ে প সেধণর ৭৯০ টি িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
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১.৭ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর- উকল্লেকযাগ্য ঘেনাবলীঃ
১৯২৪
১৯৩৬
১৯৪১
১৯৪৫
১৯৪৭
১৯৪৭

১৯৫৮ ১৯৬৩ ১৯৬৪
১৯৭২

-

১৯৭৩ ১৯৭৮ ১৯৮০
১৯৮৩
১৯৮৭
১৯৯৩
১৯৯৩
১৯৯৬

-

২০০৮ ২০০৯ ২০১২ ২০১৪

-

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ -

ধিধিএইচই (কবঙ্গল) ধেকসকব যাত্রা শুরু কর এবং প্রিান াজ ধছল িাইিি ওয়াোর সাপ্লাই।
েযান্ড টিউবওকয়ল (HTW) প্রকজক্ট শুরু।
এয়ার সরইি ধি শন টিউবওকয়লস (HTW) প্রকজক্ট শুরু।
ধদ্বর্তীয় ধবব যুি িরবর্তী টিউবওকয়ল প্রকজক্ট।
ধিধিএইচই (পূব প িাধ স্তান) ধেকসকব ায পক্রম শুরু কর।
ঢা া, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শেকর িাইিি ওয়াোর সাপ্লাই।
গ্রামীণ এলা ায় েযান্ড টিউবওকয়ল (HTW) সপ্রাগ্রাম চালু।
ঢা া শেকরর জন্য িয়ঃধনষ্কাশন (Sewerage System) চালু।
ঢা া শেকরর জন্য Storm Water Drainage চালু।
ঢা া এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্মলাভ।
উিকূলীয় লবণাক্ত এলা ায় েভীর নলকূি (Deep Tubewell) চালু এবং Deep Set
Pump প্রযুধক্ত চালু।
েযান্ড টিউবওকয়ল সপ্রাগ্রাম।
রুরাল স্যাধনকেশকনর উির িাইলে প্রকজক্ট োকর্ত সনয়া েয়।
যুি িরবর্তী গ্রামীণ িাধন সরবরাকের দাধয়ত্ব ধিধিএইচই-স প্রদান।
ইউধনকসফ (UNICEF) এর সোয়র্তায় গ্রামীণ িাধন সরবরাকের সক্ষকত্র বড় র কমর প্র ল্প
োকর্ত সনয়া েয়।
সজলা শেকরর জন্য িাইিি ওয়াোর সাপ্লাই প্র ল্প শুরু রা েয়।
িাধন দূর্ণ প্রধর্তকরাি সসল (Water Pollution Control Cell ) েঠন।
ইউধনকসফ (UNICEF) এর সোয়র্তায় গ্রামীণ িয়ঃধনষ্কাশকনর সক্ষকত্র বড় র কমর প্র ল্প
োকর্ত সনয়া েয়।
ধবভােীয় শেকর িাইিি ওয়াোর সাপ্লাই ায পক্রম শুরু।
উিকজলা সেি স ায়াে পাকর িাধন সরবরাে ায পক্রম|
েোজশোহী ওয়াসার জন্মলাভ।
নতুন ৪২ টি সজলায় ধনব পােী প্রক ৌশলীর িদ সৃধষ্ট।
িাধনর গুণগতমান ধনধির্ত রকণর লকক্ষয সজানাল ল্যাবকরেধর প্রধর্তধষ্ঠর্ত েয়।
বোিংলোরদরশে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পোরনে গুণগি িোরনে পূণ ভোঙ্গ ডোটো ফবইজ তিরেে লরযে
করিউটোে রবর্োরগে যোত্রো শুরু হয়।
খুলনা ওয়াসার জন্মলাভ।
উিকজলা িয পাকয় সে ারী প্রক ৌশলীর িদ সৃধষ্ট রা েয়।
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কর্তৃক ব ভপ্রথি লযীপুে ফপৌে র্োয় পয়ঃবজভে পরেরশোিনোগোে
রনিভোণ কেো হয়।
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে বোিংলোরদরশে প্রথি নোেী প্রিোন প্ররকৌশলী রহর রব দোরয়ত্বর্োে
গ্রহণ করেন।
ফেোরহঙ্গো শেণোথীরদে পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন ফ বো প্রদোন।
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কেোডোে পদ ৩২৯ (১+৩+১৪+৭৬+২৩৫) এ উন্নীিকেণ।
স্থোনীয় েকোে রবর্োগ কর্তভক জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে প্রিোন প্ররকৌশলী জোিীয় শুদ্ধোিোে
পুেষ্কোে প্রোপ্ত হন।
ফকোরর্ড-১৯ ফিোকোরবলোয় জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে উন্নয়ন হরযোগীরদে হোয়িোয় প্রথি
োরেে ফযোদ্ধো রহর রব কোজ করেরে।
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১.৮ নােধর সনদ (Citizen Charter):
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর (ওয়াসার আওর্তাভুক্ত এলা া ব্যধর্তর্ত) সমগ্র সদকশর িল্লী ও শেরাঞ্চকল ধনরািদ িাধন
সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্া সম্প্রসারণ ও উন্নয়কন সর াধরভাকব দাধয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধর্তষ্ঠান ধেকসকব বাংলাকদকশর
জনেণক সসবা প্রদান কর োক ।
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর তৃপ প্রদত সসবাসমূে:
১। িল্লী ও সিৌর এলা ায় ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্বাস্থ্যসম্মর্ত ও সে সই স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার উন্নয়কন
অব াঠাকমা ধনমপাণ রা।
২। এ টি স ন্দ্রীয় ও ১৪টি আঞ্চধল ল্যাবকরেধরর মাধ্যকম োবার িাধনর গুণের্ত মান িরীক্ষা, িধরবীক্ষণ ও
িয পকবক্ষণ রাসে র্তৎিরবর্তী িরামশপ প্রদান রা।
৩। ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্বাস্থ্য সম্মর্ত সে সই স্যাধনকেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যধবধি িালন সম্পক প জনেণক
উদ্বুি রণ ও ধবধভন্ন প্রধশক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়কনর িাশািাধশ জনেণক প্রধশক্ষণ প্রদান
রা।
৪। আিদ- ালীন সমকয় জরুরী ধভধতকর্ত িাধন সরবরাে, স্যাধনকেশকনর ব্যবস্থ্া রা ও ধবধভন্ন িয পাকয়র দুকয পাে
ধমটিক সেকযাধের্তা প্রদান রা।
৫। িাধনর উৎকসর খুচরা যন্ত্াংশ এবং স্যাধনোধর ল্যাধিকনর ধরং-স্লযাব সরবরাে ও স্থ্ািন াকজ জনেণক
সোয়র্তা প্রদান রা।
৬। ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ব্যবস্থ্ার উন্নয়কনর লরযে স্থ্ানীয় সর ার প্রধর্তষ্ঠান, এনধজও ও
সব পসািারণক াধরেধর সোয়র্তা প্রদান রা।

রিত্র: কক্সবোজোে ফপৌে র্োয় োের

ওয়োটোে রিটরিন্ট প্লোরন্টে রর্রি প্রস্তে স্থোপন
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নােধর সসবার র্তথ্য সারধণ (Citizen Charter):

ক্রধম
নং

সসবাসমূে/কসবার নাম

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মপ র্তপা/
মপচারীর নাম

সসবা প্রদাকনর িিধর্ত

সসবা প্রদাকনর সময়সীমা

উি ারকভােী তৃপ প্রদত
সোয় চাঁদা
ফেইন ওয়োটোে হোরর্ভরটিং র রটি=১৫০০.০০
রপএ এ =৪৫০০.০০
এ এ টি/রর্এ এ টি=২৫০০.০০
৬ নিং অগর্ীে নলকূপ=১৫০০.০০
ওয়ােসান ধমটি তৃপ
অগর্ীে ফিরড োইড নলকূপ=২৫০০.০০
অনুকমাদকনর ির ৪৫ মপ
৬ নিং গর্ীে নলকূপ=৭০০০.০০
ধদবস
রেিংওরয়ল/ডোগ ওরয়ল=৩৫০০.০০
গর্ীে িোেো নলকূপ=৭০০০.০০
োবিোর ভবল পোিযুক্ত গর্ীে
নলকূপ=১০,০০০.০০
োবিোর ভবল পোিযুক্ত অগর্ীে
নলকূপ=৭,০০০.০০

উিকজলা ওয়ােসান (WATSAN) ধমটি তৃপ
অনুকমাধদর্ত র্তাধল া অনুযায়ী সোয় চাঁদা প্রাধপ্ত
সাকিকক্ষ সর াধর বরাে সমার্তাকব চূড়ান্ত র্তাধল া
ায পাকদশ প্রাপ্ত ঠি াদাকরর ধন ে সরবরাে। সরবরােকৃর্ত
র্তাধল া অনুযায়ী মালামাল সরবরােসে নলকূি স্থ্ািন ও
অব াঠাকমা ধনমপাণ।

ফপৌে ফিয়ে কর্তভক অনুরিোরদি িোরলকো হ হোয়ক িাঁদো
প্রোরপ্ত োরপরয েকোরে বেোদ্দ ফিোিোরবক চূড়োন্ত িোরলকো ওয়োট োন করিটি কর্তভক
কোয ভোরদশ প্রোপ্ত ঠিকোদোরেে রনকট েবেোহ। েবেোহকৃি অনুরিোদরনে পে ৪৫ কিভ
িোরলকো অনুযোয়ী িোলোিোল েবেোহ হ নলকূপ স্থোপন ও
রদব
অবকোঠোরিো রনিভোণ।

১

ধনরািদ িাধনর উৎস
স্থ্ািন ও অব াঠাকমা ধনমপাণ
(িল্লী এলা ায়)

সংধিষ্ট উিকজলার
সে ারী প্রক ৌশলী/
উি-সে ারী প্রক ৌশলী
(জনস্বাস্থ্য)

২

ধনরািদ িাধনর উৎস
স্থ্ািন ও অব াঠাকমা ধনমপাণ
(শহুকর এলা ায়)

িংরিষ্ট উপরজলোে
হকোেী প্ররকৌশলী/
উপ- হকোেী প্ররকৌশলী
(জনস্বোস্থে)

৩

িাধনর গুণের্তমান িরীক্ষা
সংধিষ্ট উিকজলার
(ধফল্ড সেস্ট ধ কের মাধ্যকম)
সে ারী প্রক ৌশলী/
উিকজলা ায পালয় েকর্ত প্রদান উি-সে ারী প্রক ৌশলী
রা েয়।
(জনস্বাস্থ্য)

আকবদন িত্র প্রাধপ্তর ির ধফল্ড সেস্ট ীে ো া সাকিকক্ষ
উি-সে ারী প্রক ৌশলী/নলকূি সম াধন তৃপ
সকরজধমন িধরদশপনপূব প নলকূি িরীক্ষাকেণ ও
প্রধর্তকবদন প্রদান।

িাধনর গুণের্তমান িরীক্ষা
(আঞ্চধল িাধন িরীক্ষাোকর)

সদশব্যািী ১৩টি সজলায় অবধস্থ্র্ত আঞ্চধল
ল্যাবকরেধরকর্ত ধনি পাধরর্ত ধফ সে আকবদন িত্র প্রাধপ্তর ির
নলকূকির িাধন িরীক্ষাকেণ ও সরাসধর প্রধর্তকবদন প্রদান

সসবা প্রাধপ্তর প্রকয়াজনীয় ধফ

১০ মপ ধদবকসর
মকধ্য

ধসধনয়র স ধমস্ট

১০ মপ ধদবকসর মকধ্য

ধবনামূকল্য
(মূল্য িায প রণ প্রধক্রয়ািীন)

আয়রণ-৪৫০/সলারাইি-২৫০/(অন্যান্য িরীক্ষার ধফ সংযুক্ত)।
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সজলা িয পাকয় ধনব পােী
প্রক ৌশলীর ধন ে
ধলধের্ত অধভকযাে।

ফজলো পয ভোরয় রনব ভোহী
প্ররকৌশলীে রনকট রলরিি
অরর্রযোগ।

আকস পধন -৪৫০/৪

ধনধদ পষ্ট সসবা প্রদাকন ব্যে প েকল
প্রধর্ত াকরর ধবিান

সজলা িয পাকয় ধনব পােী
প্রক ৌশলীর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে ।
িধরচাল , স ন্দ্রীয় িাধন
িরীক্ষাোর, মোোলী,
ঢা া এর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে ।

ক্রধম
নং

সসবাসমূে/কসবার নাম

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মপ র্তপা/
মপচারীর নাম

সসবা প্রদাকনর িিধর্ত

৫

ধরং-স্লযাব ধবনামূকল্য
ধবর্তরণ/ ধমউধনটি
ল্যাধিন স্থ্ািন

সংধিষ্ট উিকজলার
সে ারী প্রক ৌশলী/
উি-সে ারী প্রক ৌশলী
(জনস্বাস্থ্য)

বরাে সাকিকক্ষ সিৌরসভা/ ইউধনয়ন িধরর্কদর মাধ্যকম
প্রাপ্ত র্তাধল া সমার্তাকব ের্ত দধরদ্রকদর মাকঝ স্যাধনকেশন
সামগ্রী ধবনামূকল্য ধবর্তরণ/ অনুকমাধদর্ত র্তাধল া
সমার্তাকব ধমউধনটি ল্যাধিন স্থ্ািন ।

৬

নলকূকির খুচরা
যন্ত্াংশ/ল্যাধিকনর
ধরং-স্লযাব সরবরাে

অধফস সে ারী (ধসধসটি)

উিকজলা জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধফকস সর ার ধনি পাধরর্ত
মূকল্য নলকূকির খুচরা যন্ত্াংশ/ ধরং-স্লযাব সরবরাে রা
েয়।

উদ্বুি রণ

সংধিষ্ট উিকজলার
সে ারী প্রক ৌশলী/
উি-সে ারী প্রক ৌশলী/
নলকূি সম াধন

সংধিষ্ট জনসািারণক ধনরািদ িাধন, স্বাস্থ্যসম্মর্ত
িায়োনার ব্যবোর ও এনভায়রনকমন্টাল স্যাধনকেশন
সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ধবধি িালন সম্পক প জনেণক
উদ্বুি রণ।

৭

৮

৯

সর াধর নলকূি সমূকের
র্তত্ত্বাবিায় েণক
প্রধশক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জ
সরবরাে

সংধিষ্ট উিকজলার
সে ারী প্রক ৌশলী/
উি-সে ারী প্রক ৌশলী
(জনস্বাস্থ্য)

নলকূি স্থ্ািন াজ সমাধপ্তর ির সর াধর নলকূি
সমূকের র্তত্ত্বাবিায় েণক নলকূি সমরামর্ত সম্পক প
প্রধশক্ষণ প্রদান ও বরাে সাকিকক্ষ সরঞ্জ সরবরাে।

াধরেধর সোয়র্তা

সংধিষ্ট সজলার ধনব পােী
প্রক ৌশলী/
উিকজলা সে ারী
প্রক ৌশলী/
উি-সে ারী প্রক ৌশলী
(জনস্বাস্থ্য)

বাংলাকদকশর িল্লী এলা ায় ইউধনয়ন িধরর্দ ও সিৌর
এলা ায় সিৌরসভাসমূেক চাধেদার সপ্রধক্ষকর্ত ধনরািদ
িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন অব াঠাকমা ধনমপাকণ
াধরেধর সোয়র্তা প্রদান রা েকয় োক । এছাড়াও স ল
সর াধর-সবসর াধর প্রধর্তষ্ঠান এবং জনসািারকণর
আকবদকনর সপ্রধক্ষকর্ত ধনরািদ িাধন সরবরাে ও
স্যাধনকেশন অব াঠাকমা ধনমপাকণ াধরেধর সোয়র্তা প্রদান
রা েয়।

-7-

সসবা প্রাধপ্তর প্রকয়াজনীয় ধফ

ধনধদ পষ্ট সসবা প্রদাকন ব্যে প
েকল প্রধর্ত াকরর ধবিান

প্রাপ্ত বরাে সমার্তাকব

দধরদ্রকদর মকধ্য ধবনামূকল্য ধবর্তরণ/স্থ্ািন

সজলা িয পাকয় ধনব পােী
প্রক ৌশলীর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে ।

প্রকয়াজনীয় মজুদ
সাকিকক্ষ সাব পক্ষধণ

ধরং-স্লযাব ও নলকূকির খুচরা যন্ত্াংকশর
অনুকমাধদর্ত মূল্য র্তাধল া প্রধর্তটি
অধফকস সংরধক্ষর্ত আকছ।

উিকজলা সে ারী প্রক ৌশলী /
উি-সে ারী প্রক ৌশলী
(জনস্বাস্থ্য) এর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে রকর্ত েকব।

বাৎসধর
মপিধর ল্পনা
অনুযায়ী

ধবনামূকল্য

সজলা িয পাকয় ধনব পােী
প্রক ৌশলীর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে ।

নলকূি স্থ্ািন াজ
সমাধপ্তর ২৮
মপ
ধদবকসর
মকধ্য
প্রধশক্ষণ প্রদান ও
বরাে
সাকিকক্ষ
প্রধশক্ষকণর সাকে সাকে
সরঞ্জ সরবরাে

প্র কল্প সংস্থ্ান ো া সাকিকক্ষ

সজলা িয পাকয় ধনব পােী
প্রক ৌশলীর ধন ে ধলধের্ত
অধভকযাে

ধবনামূকল্য

ধনব পােী প্রক ৌশলীর সক্ষকত্র
সংধিষ্ট সাক পকলর
র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী ও
সে ারী প্রক ৌশলী/ উিসে ারী প্রক ৌশলীর সক্ষকত্র
সংধিষ্ট ধনব পােী প্রক ৌশলী

সসবা প্রদাকনর
সময়সীমা

৭ মপ ধদবস

২.০
২.১

সাংেঠধন

সাংেঠধন

াঠাকমা ও ধবন্যাস

াঠাকমা ও জনবল:

রনেোপদ পোরন ও স্যোরনরটশন জনগরণে ফিৌরলক অরিকোে, এরদরশে জনগরণে রনকট উক্ত ফিৌরলক ফ বো ফপৌেোরনোে জন্য
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে (রডরপএইিই) ব ভদোই রনরয়োরজি। বিভিোরন জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে এে োিংগঠরনক
কোঠোরিোয় স্থোয়ী েোজস্ব, অস্থোয়ী েোজস্ব, ওয়োন টোইি ও আউট ফ োর িংভ িঞ্জুেীকৃি ৬৫৮৩ টি পদ েরয়রে। এে রবপেীরি দে
দপ্তে পয ভোরয়, আঞ্চরলক পয ভোরয়, ফজলো পয ভোরয় এবিং উপরজলো পয ভোরয় ফিোট ৪৬২০ জন জনবল রনরয়োরজি ফথরক জনর বোে কোজ
িোরলরয় যোরেন।
একজন প্রিোন প্ররকৌশলীে ফনর্তভরত্ব জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কিভকোন্ড পরেিোরলি হয়। প্রিোন প্ররকৌশলীে পেবিী িোরপ ৩
জন অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী (পূিভ, পরেকল্পনো ও পোরন িদ) রনরয়োরজি আরেন। িৎপেবিী িোরপ িোঠ পয ভোরয় ১০ (দশ) টি
(ঢোকো, িিগ্রোি, পোব ভিে িিগ্রোি, র রলট , বরেশোল, রেদপুে, খুলনো, েোজশোহী, েিংপুে ও িয়িনর িংহ) োরকভরলে প্ররিটিরি
১জন করে িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী এবিং দে দপ্তে পয ভোরয় ৫টি (পরেকল্পনো, র্োন্ডোে, পোরনে গুনগি িোন পরেবীযণ ও পয ভরবযণ,
গ্রোউন্ড ওয়োটোে ও র রজরবরলটি টোরড এন্ড রডজোইন) োরকভরল একজন করে িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী দোরয়ত্ব পোলন কেরেন।
ফজলো পয ভোরয় প্ররিটি ফজলোয় একজন রনব ভোহী প্ররকৌশলী এবিং উপরজলো পয ভোরয় প্ররি ২টি উপরজলোয় ১ জন হকোেী প্ররকৌশলী
এবিং প্ররিটি উপরজলোয় ১ জন উপ- হকোেী প্ররকৌশলী দোরয়ত্ব পোলন কেরেন।
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২.২

অধিকক্ষত্র এলা া (Area of Jurisdiction)

সাংেঠধন
াঠাকমা অনুযায়ী "অধর্তধরক্ত প্রিান প্রক ৌশলী" এবং সদর প্রধর্তষ্ঠাকনর র্তত্ত্বাবিায়
এলা া ধনেরূি:
ক্রধম

নং

১।

অধর্তধরক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (িধর ল্পনা)

২।

ধনয়ন্ত্ণ ারী

অধর্তধরক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (িাধন সম্পদ)

প্রক ৌশলীবৃকের অধিকক্ষত্র

অধিকক্ষত্র এলা া (Area of Jurisdiction)
১।

িধর ল্পনা সাক পল, ঢা া।

২।

ভান্ডার সাক পল, ঢা া।

৩।

ধফধজধবধলটি স্টাধি এন্ড ধিজাইন সাক পল, ঢা া।

১।

গ্রাউন্ড ওয়াোর সাক পল।

২।

ওয়াোর স ায়াধলটি মধনেধরং এন্ড সাধভপল্যান্স সাক পল।

৩।

অধর্তধরক্ত প্রিান প্রক ৌশলী (পূর্তপ)

১।

সজানাল সাক পল সমূে।
(ঢোকো, িিগ্রোি, পোব ভিে িিগ্রোি, র রলট, বরেশোল, রেদপুে,
খুলনো, েোজশোহী, েিংপুে ও িয়িনর িংহ)

৪।

র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী (িধর ল্পনা সাক পল)

১।

িধর ল্পনা ধবভাে, ঢা া।

২।

সপ্রাগ্রাম এন্ড স াঅধিপকনশন ধিধভশন, ঢা া।

৩।

এমআইএস ইউধনে, ঢা া।

৪।

ধজআইএস ইউধনে, ঢা া।

১।

ফকরিয় র্োন্ডোে ধবভাে, ঢা া।

২।

ভান্ডার ধবভাে, চট্টগ্রাম।

৩।

ভান্ডার ধবভাে, খুলনা।

১।

জেীপ অনু ন্ধোন ও গরবষণো রবর্োগ, ঢা া।

২।

ধিজাইন ধবভাে, ঢা া।

১।

গ্রাউন্ড ওয়াোর ধবভাে, ঢা া।

২।

সম াধন যাল এন্ড ইকলধি যাল ধবভাে, ঢা া।

৩।

আকস পধন ম্যাকনজকমন্ট ধবভাে, ঢা া।

১।

স ন্দ্রীয় ল্যাবকরেধর।

২।

১৩টি সজানাল ল্যাবকরেধর
(কুধমল্লা, ময়মনধসংে, রাজশােী, খুলনা, সনায়াোলী,
ধঝনাইদে, ধসকলে, বধরশাল, রংপুর, বগুড়া, েঙ্গী,
রাঙ্গামাটি, সোিালেঞ্জ)

৫।

৬।

৭।

৮।

র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী (র্োন্ডোে সাক পল),
ঢা া।

র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী (ধফধজধবধলটি স্টাধি
প ), ঢা া।
এন্ড ধিজাইন সাক ল
র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী
(গ্রাউন্ড ওয়াোর সাক পল), ঢা া।

র্তত্ত্বাবিায় প্রক ৌশলী (ওয়াোর
স ায়াধলটি মধনেধরং এন্ড সাধভপল্যান্স
সাক পল), ঢা া।
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২.৩ সাংেঠধন াঠাকমা (Organogram):
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর সাংেঠধন াঠাকমা (Organogram) ধনকচ সদোকনা েকলা:

প্রিোন প্ররকৌশলী

অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী (পোরন
িদ)

অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী
(পরেকল্পনো)

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী পরেকল্পনো
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী র্োন্ডোে োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী র রজরবরলটি
টোরড এন্ড রডজোইন োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী গ্রোউন্ড ওয়োটোে
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী ওয়োটোে
ফকোয়োরলটি িরনটরেিং এন্ড োরর্ভরল
োরকভল

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- পরেকল্পনো
রবর্োগ

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- ফকিীয় র্োন্ডোে
রবর্োগ

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- রডজোইন রবর্োগ

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- ফিকোরনকেোলইরলর কেোল রবর্োগ

রনবভোহী প্ররকৌশলী- এডরিন, োইন্যো
এন্ড এইিআে রবর্োগ

অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী (পূিভ)

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী ি গ্রোি
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী খুলনো
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী ঢোকো
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী েোজশোহী
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী র রলট
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী রেদপুে
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী বরেশোল
োরকভল

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী েিংপুে োরকভল

র্ত্ত্বার্ধায়ক প্রককৌশলী
ময়মিন িংহ াককৃ ল

রবর্োগ
০৩

রবর্োগ
০১

রনবভোহী প্ররকৌশলী- িংস্থোপন

িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী পোব ভিে
ি গ্রোি োরকভল

উপ-রবর্োগ ০১

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- কোয ভ িী ও
য় রবর্োগ

রনব ভোহী প্ররকৌশলী র্োন্ডোে রবর্োগ,
ি গ্রোি

ফপ্রোগ্রোিোে- এি.আই.এ ইউরনট

রনব ভোহী প্ররকৌশলী র্োন্ডোে
রবর্োগ,খুলনো

ফপ্রোগ্রোিোে- রজ.আই.এ ইউরনট

নির্ৃাহী প্রককৌশলী
ভান্ডার নর্ভাগ, িাক ার

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- এ .আই.আে
রবর্োগ

হকোেী প্ররকৌশলী- র রলিং
ই ইপরিন্ট ইউরনট

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- গ্রোউন্ড ওয়োটোে
ইর ঃ এন্ড ফডরর্লপঃ রবর্োগ

উপ-পরেিোলক- ডোটো োরনজরিন্ট
রবর্োগ

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৮

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ১২

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ১০

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৮

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৩

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৪

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৫

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৬

রনবভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর - ০৮

রনব ভোহী প্ররকৌশলীে ফজলো অর -৪

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ৬৭

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ২৬

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ৩৯

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ২৯

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ৪২

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ৫৮

হকারী প্রককৌশলী/উপ- হকারী
উপকেলা অনি -৩৪

প্রশো রনক

রনবভোহী প্ররকৌশলী- ই ইপরিন্ট
োরনজরিন্ট রবর্োগ

র রনয়ে হোইর োলরজটওয়োটোে িরডরলিং ইউরনট

িংস্থোপন
িী ফকরিট- এনোরলটিকেোল রবর্োগ
অরডট ও একোউন্ট উইিং

রনব ভোহী প্ররকৌশলী- আর রভ নক
োরনজরিন্ট রবর্োগ
র রনয়ে ফকরিট- ফকরিকেোল
এনোলোইর ইউরনট

রল োল ইউরনট
ব্যোর রেওলরজটব্যোর রেওলরজকেোল এনোলোইর
ইউরনট
হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর -৭৬

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর -৯৪

হকোেী প্ররকৌশলী/উপ- হকোেী
উপরজলো অর - ৫৯

র রনয়ে ফকরিট- ফজোনোল োবরেটরে
(১৩ টি)
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২.৪ জনবল:
এ অধিদপ্তকরর সাধব প মপ াণ্ড িধরচালনার জন্য এি,এল করিটিে অনুযোয়ী পদ ২৯২০টি, সৃজনকৃি পদ ৪৯০৬টি, অবলুরপ্ত/
পদ িংেযণ নো ওয়োয় রবলুপ্ত পদ ১২৪৩টি ব ভপরে বিভিোন সমাে িকদর সংখ্যা ৬৫৮৩ টি । জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর
এি,এল করিটিে পে সৃরজি পরদে ধববরণ ধনকে সদয়া েকলাঃ
µwgK
bs

c‡`i bvg

1

cÖavb cÖKŠkjx

2
3

AwZwi³ cÖavb
cÖ‡KŠkjx
ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx

4

cÖavb imvqbwe`

5

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx

6

Dc-cwiPvjK

7

wmwbqi imvqbwe`

8
9

wmwbqi †mvm¨vj
†Wfjc‡g›U Awdmvi
Dc-wefvMxq cÖ‡KŠkjx

10

‡cÖvMÖvgvi

11

wmwbqi mnKvix
cÖ‡KŠkjx
‡mvm¨vj †Wf‡jc‡g›U
Awdmvi
mnKvix cwiPvjK

12
13
14
15
16

wmwbqi
e¨vK‡UwiIjwR÷
‡Kwg÷

17

wmwbqi
nvB‡WªvwRI‡jvwR÷
wjM¨vj Awdmvi

18

wmwbqi imvqbwe`

19

e¨vK‡UwiIjwR÷

20

mnKvix cÖ‡KŠkjx

21

mnKvix †cÖvMÖvgvi

22

mnKvix †gBb‡U‡bÝ
BwÄwbqvi

c` Aby‡gv`bKvix
KZ©„c‡ÿi bvg
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq

eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j
৭৮০০০ (নির্ ধানিত)
টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০--৭১৫৩০-৭৪৪০০
টাকা ৫০০০০-৫২০০০--৬৮৪৬০-৭১২০০
টাকা ৫০০০০-৫২০০০--৬৮৪৬০-৭১২০০
টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০--৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০--৬৩৮১০-৬৭০১০
টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০--৬০৩৯০-৬৩৪১০
টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০--৬০৩৯০-৬৩৪১০
টাকা ২৩০০০-২৪১৫০--৫২৮২০-৫৫৪৭০
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
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Aejywß/c`
Gg,Gj
Gg,Gj
msiÿণ eZ©gvb
KwgwU
KwgwUi ci
bv nIqvq c` msL¨v
Abyhvqx c` m„RbK…Z c`
wejyß c`
1
0
0
1
1

2

0

3

6

9

0

15

0

1

0

1

28

49

0

77

0

1

0

1

0

12

0

12

0

1

0

1

75

0

75

0

0

2

0

2

0

70

0

70

0

9

0

9

0

2

0

2

0

1

0

1

0

2

0

2

0

3

0

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

304

21

284

0

1

0

1

0

1

0

1

µwgK
bs
23

c‡`i bvg

25

Rywbqi †mvm¨vj
†Wfjc‡g›U Awdmvi
Rywbqi
nvB‡WªvwRIjwR÷Ô
e¨e¯’vcbv Kg©KZ©v

26

cÖwk¶Y Kg©KZ©v

27

Rywbqi †Kwg÷

24

c` Aby‡gv`bKvix
KZ©„c‡ÿi bvg
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq

cÖ_g †kªYx †gvU =
28

wnmve i¶Y Kg©KZ©v

29

gv÷vi wWªjvi

30

cÖkvmwbK Kg©KZ©v

31

প্রিান োফেসম্যান

32

োফেসম্যান

33

প্রাক্কলধন

34

প্রিান প্রাক্কলধন

35

উি-সে ারী প্রক ৌশলী

36

39

প্রাক্কলধন /উি-সে ারী
প্রক ৌশলী
mycvifvBRvix
†Ukwbwkqvb
‡UKwbK¨vj
mycvifvBRvi
Ifviwmqvi

40

mycvifvBRvi

41
42

mnKvix bvix Dbœqb
Kg©KZ©v
wnmve i¶K (GwR)

43

bgybv we‡kølK

37
38

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

Gg,Gj
Gg,Gj Aejywß/c` eZ©gvb
KwgwU
KwgwUi ci msiÿণ c` msL¨v
eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j
Abyhvqx c` m„RbK…Z c` bv nIqvq
wejyß c`
0
4
0
4
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
0
3
0
3
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
0
1
0
1
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
0
2
0
2
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
0
11
0
11
টাকা ২২০০০-২৩১০০--৫০৫৩০-৫৩০৬০
112
494
96
510
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০
টাকা ১৬০০০-১৬৮০০--৩৬৮০০-৩৮৬৪০

wØZxq †kªYx †gvU =
44

¯^v¯’¨ cÖwk¶K

45

mnKvix gv÷vi wWªjvi

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

টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--২৮৭৯০-৩০২৩০
টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--২৮৭৯০-৩০২৩০
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1

0

0

1

0

2

0

2

1

0

0

1

4

2

1

5

94

7

44

57

95

9

34

70

4

2

0

6

401

157

41

517

0

2

0

2

0

4

0

4

0

2

0

2

1

0

0

1

1

0

0

1

0

2

1

1

26

1

27

0

0

25

0

25

628

215

148

695

0

13

4

9

0

3

0

3

µwgK
bs

c‡`i bvg

46

‡dvig¨vb

47

cÖavb mnKvix

48
49

cÖavb mnKvix/ D”Pgvb
mnKvix
†÷‡bvMÖvdvi

50

lvUwjwcKvi

51

m¨v¤új Kv‡j±i

52

cª‡RKkwb÷

53

AwWUi

54

Kw¤úDUvi Acv‡iUi

55

†÷‡bv-UvBwcó

56

D”Pgvb mnKvix

57

wnmve i¶K

58

60

wnmve i¶K/ D”Pgvb
mnKvix
÷¨vwUmwUK¨vj
Gwm‡÷›U ev cwimsL¨vb
mnKvix
wimvP© Gwmm‡U›U

61

¸`vg i¶K

62

‡UKwbwkqvb

63

e¨w³MZ mnKvix

64

K¨vwkqvi

65
66

wnmve mnKvix/ wbgœgvb
mnKvix
wnmve mnKvix

67

wbgœgvb mnKvix

68

ধনেমান সে ারী/
মুদ্রাক্ষধর
GjwWG Kvg UvBwc÷

59

69

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

Aejywß/c`
Gg,Gj
Gg,Gj
msiÿণ eZ©gvb
eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j
KwgwU
KwgwUi ci
bv nIqvq c` msL¨v
Abyhvqx c` m„RbK…Z c`
wejyß c`
0
2
0
2
টাকা ১২৫০০-১৩১৩০--২৮৭৯০-৩০২৩০
1
16
0
17
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
104
2
38
68
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
8
6
2
12
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
0
1
0
1
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
0
20
0
20
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
0
14
4
10
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
0
1
0
1
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
0
17
2
15
টাকা ১১০০০-১১৫৫০--২৫৩২০-২৬৫৯০
1
0
0
1
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
3
1
0
4
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
0
19
1
18
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
77
21
30
68
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
0
2
0
2
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০

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

টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
টাকা ১০২০০-১০৭১০--২৩৫০০-২৪৬৮০
টাকা ৯৭০০-১০১৯০--২২৩৭০-২৩৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০

c` Aby‡gv`bKvix
KZ©„c‡ÿi bvg
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0

1

0

1

0

2

0

2

0

4

0

4

0

1

0

1

96

5

30

71

30

0

0

30

1

13

1

13

0

7

0

7

0

12

0

12

109

36

35

110

µwgK
bs

c‡`i bvg

70

এলধিএ

71

m¨vwbUvix Gwm‡÷›U

72

wmwmwU

73

gy`ªvÿwiK

74

77

ধনেমান সে ারী াম
মুদ্রাক্ষধর / িাো এধি
অিাকরের
অধফস সে ারী াম
ধম্পউোর মুদ্রাক্ষধর
Awdm mnKvix Kvg
UvBwcó
WvUv Gw›Uª Acv‡iUi

78

mv‡f©qvi

79

‡Uªmvi

80

WªvBfvi

81

w¯úW †evW© WªvBfvi

82

B‡jw±ªwkqvb

75
76

c` Aby‡gv`bKvix
KZ©„c‡ÿi bvg

eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j

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

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০

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

টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০
টাকা ৯৩০০-৯৭৭০--২১৪১০-২২৪৯০

Z…Zxq †kªYx †gvU =
83

cv¤ú WªvBfvi

84

†gKvwbK

85

bjK‚c †gKvwbK

86

টিউবওকয়ল সম াধন

87

K¨vk miKvi

88

g¨vkb

89

†njcvi

90

‡Wmc¨vP ivBWvi

91

jvBbg¨vb

92

jvBbg¨vb/ cøv¤^vi

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

টাকা ৯০০০-৯৪৫০--২০৭৬০-২১৮০০
টাকা ৯০০০-৯৪৫০--২০৭৬০-২১৮০০
টাকা ৯০০০-৯৪৫০--২০৭৬০-২১৮০০
টাকা ৯০০০-৯৪৫০--২০৭৬০-২১৮০০
টাকা ৯০০০-৯৪৫০--২০৭৬০-২১৮০০
টাকা ৮৮০০-৯২৪০--২০২৯০-২১৩১০
টাকা ৮৮০০-৯২৪০--২০২৯০-২১৩১০
টাকা ৮৫০০-৮৯৩০--১৯৫৯০-২০৫৭০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
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Aejywß/c`
Gg,Gj
Gg,Gj
msiÿণ eZ©gvb
KwgwU
KwgwUi ci
bv nIqvq c` msL¨v
Abyhvqx c` m„RbK…Z c`
wejyß c`
0
7
0
7
0

11

6

5

0

502

59

443

0

2

0

2

0

4

0

4

0

4

0

4

0

1

0

1

0

17

0

17

0

2

0

2

0

5

1

4

0

92

15

77

0

7

6

1

0

2

0

2

430

875

234

1071

0

14

1

13

1604

354

5

1953

0

12

0

12

0

5

0

5

1

1

0

2

0

814

330

484

0

1

0

1

1

0

0

1

0

6

0

6

0

3

0

3

µwgK
bs

c‡`i bvg

93

mnKvix cv¤ú WªvBfvi

94

wUªU‡g›U cøvv›U Acv‡iUi

95

†gwkb Acv‡iUi

96

cøv¤^vi

97

wjdU g¨vb

98

Gg.Gj.Gm.Gm

99

wcqb/Gg,Gj,Gm,Gm

100

†PŠwK`vi

101

wbivcËv i¶x

102

MvW©

103

MvW© / wK¬bvi

104

MvW© / †PŠwK`vi

105

†PŠwK`vi/bvBU MvW©

106

িরীক্ষাোর ধলনার

107

wK¬bvi/j¨ve wK¬bvi

108

†g†mÄvi

109

‡jevi

c` Aby‡gv`bKvix
KZ©„c‡ÿi bvg
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq
¯’vbxq miKvi cjøx Dbœqb
I mgevq gš¿Yvjq

eZ©gvb ‡eZb ‡¯‹j
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০
টাকা ৮২৫০-৮৬৭০--১৯০৫০-২০০১০

Aejywß/c`
Gg,Gj
Gg,Gj
msiÿণ eZ©gvb
KwgwU
KwgwUi ci
bv nIqvq c` msL¨v
Abyhvqx c` m„RbK…Z c`
wejyß c`
0
8
0
8
0

4

0

4

0

3

0

3

0

1

0

1

0

1

0

1

135

79

29

185

0

484

69

415

9

163

1

171

0

3

0

3

0

4

0

4

0

7

0

7

0

8

0

8

0

490

165

325

0

2

0

2

0

4

0

4

0

4

0

4

0

847

165

682

PZz_© †kªYx †gvU =

1750

3322

765

4307

m©©e†gvU =

2920

4906

1243

6583
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ছ নং ১: ২০২০-২০২১ অে পবছকর ধবধভন্ন সেধণর মঞ্জুরীকৃর্ত সমাে সংখ্যা, মপরর্ত জনবল এবং শূন্য িকদর ধববরণ:
ক্রঃ নং
অনুকমাধদর্ত জনবল
মপরর্ত
সৃষ্ট িদসংখ্যা
শূন্য িদসংখ্যা
মন্তব্য
১
১ম সেধণ-৫১০
২০৯
৩০১
২
২য় সেধণ-৬৯৫
৫০৫
১৯০
৩
৩য় সেধণ-১০৭১
৬১৯
৪৫২
৪
৪ে প সেধণ-৪৩০৭
৩২৮৭
১০২০
সব পকমাে:
৬৫৮৩
৪৬২০
১৯৬৩
২.৫

িদ সৃধষ্ট ও ধনকয়াে:
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর (ধিধিএইচই) এর সাংেধন
াঠাকমা বৃধি, আধুধন ায়ন, িকদান্নধর্ত এবং শূন্যিদ
পূরকণ বর্তপমান সর াকরর অবদান স্মরণীয় েকয় ো কব। বর্তপমান সর াকরর আমকল ২০২০-২০২১ অে পবছকর
প্রশাসধন /প্রাধর্তষ্ঠধন উন্নয়কনর কয় টি উদােরণ ধনকে প্রদান রা েকলা* ২য় সেধণর ১৩৭ টি উি-সে ারী প্রক ৌশলী িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
* ৩য় সেধণর ৪৮০ টি িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
* ৪ে প সেধণর ৭৯০ টি িকদ ধনকয়াে প্রধক্রয়ািীন আকছ।
৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর মপ াণ্ড িধরচালনা ারী নীধর্তমালা
৩.১ নীধর্তমালাঃ
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর মপ াণ্ড িধরচালনা ারী নীধর্তমালার এ টি র্তাধল া ধনকে সদয়া েকলাঃ
ক্রধম নিং

নীধর্তমালার নাম

১

National Policy for Safe Water Supply
and Sanitation 1998

২
৩

৪
৫
৬
৭
৮

ধবর্য়বস্তু
িাধন সরবরাে স ৌশল (Water Supply
Strategy)
. গ্রামীণ িাধন সরবরাে (Rural Water
Supply)
ে. শহুকর িাধন সরবরাে (Urban Water
Supply)

National Policy for Arsenic Mitigation
আকস পধন দূরী রণ (Arsenic Mitigation)
2004
স্যাধনকেশন স ৌশল (Sanitation Strategy)
National Sanitation Strategy 2005
. গ্রামীণ স্যাধনকেশন (Rural Sanitation)
ে. শহুকর স্যাধনকেশন (Urban Sanitation)
National cost sharing strategy for
water supply and sanitation in
Bangladesh 2012
National Strategy for Water and
Sanitation, Hard to reach areas of
Bangladesh.
National Hygiene Promotion Strategy,
স্বাস্থ্য ধবধি
2012
Water Acts, 2013
Sustainable Development Goal (2015িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন সসক্টর
2030)
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ক্রধম
নিং
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

নীধর্তমালার নাম

ধবর্য়বস্তু

Arsenic Mitigation Implementation
Plan-2018
Feacal Sludge Management
Framework
জোিীয় পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন ফকৌশলপত্র
(পরেিোরজভি ও হোলনোগোদকৃি িংস্কেণ-২০২১)
পয়ঃবজভে ব্যবস্থোপনো (এ এ এি) প্রোরিষ্ঠোরনক এবিং আইরন
কোঠোরিো বোস্তবোয়রন জোিীয় কিভপরেকল্পনো।
জোিীয় িোর ক স্বোস্থেরবরি ব্যবস্থোপনো ফকৌশলপত্র-২০২১
ফকোরর্ড-১৯ ফিোকোরবলোয় রনেোপদ পোরন ও স্যোরনরটশন
রনরিিকেণ এবিং স্বোস্থেরবরি প্ররিপোলন
(বোিংলোরদশ ফকৌশলপত্র-২০২০-২০২৩)
বোিংলোরদশ পোরন ও স্যোরনরটশন ফ রেে জন্য
দরেদ্র হোয়ক ফকৌশল িংরশোরিি িংস্কেণ জনু’২০২০

পয়: বরজভেে ঠিক ব্যবস্থোপনোে ফকৌশলপত্র।
ফটক ই উন্নয়ন অর্ীষ্ট অজভরন রনেোপদ পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন রনরিিকেরণ িরিি কোঠোরিো।
োি স্যপূণ ভ পয়:বজভে ব্যবস্থোপনো রনরিিকেরণে
রনরদ ভশনো মূহ।
ফকোরর্ড-১৯ ফিোকোরবলোয় পোরন েবেোহ, স্যোরনরটশন ও
স্বোস্থে রবরি প্ররিপোলন রবষয়ক।
দরেদ্র ও অরিদরেদ্র জনরগোরষ্ঠে জন্য পোরন ও স্যোরনরটশন
সুরবিো রনরিিকেণ।

রিত্রঃ Covid-19 িরয় জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কর্তভক রনরিভি হেোন্ড ওয়োরশিং ফবরশন
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৩.২ োনুয়োল:
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কর্তভক প্রণীি রবরর্ন্ন প্ররশযণ োনুয়োল রনম্নরূপ:
১.
ফকয়োেরটকোে প্ররশযণ োনুয়োল (৬ নিং হেোন্ড-পোি)

২.
৬ নিং হেোন্ড-পোি প্ররশযণ োনুয়োল

৩.
PSF প্রনশক্ষণ মযািু য়াল

৪.
ককয়ারক কার প্রনশক্ষণ মযািু য়াল (PSF)

৫.
নরিং-ওকয়ল/ডাগ-ওকয়ল প্রনশক্ষণ মযািু য়াল

৬.
র্ারা কডভ কহড পাম্প প্রনশক্ষণ মযািু য়াল

৭.
ককয়ারক কার প্রনশক্ষণ মযািু য়াল (র্ারা কডভ কহড পাম্প)

৮.
হাইনেি টিউর্ওকয়ল ইউযার গাইডলাইি
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৪.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর আধে প র্তথ্য
৪.১ বাকজে
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে িোি-রর্রিক বোরজট বেোদ্দ ও প্রকৃি ব্যয় রনরম্ন ফদিোরনো হরলোঃ
িোি
ব ভরিোট
পরেিোলন ব্যয়
উন্নয়ন ব্যয়

বোরজট ২০২০-২০২১
৩২৮৮৭২০৭
৩৭১৪৭০৭
২৯১৭২৫০০
টোকো
প্রকল্প োহোয্য
২৪২২২২০০
৪৯৫০৩০০

(অিংক-হোজোে টোকোয়)
বোরজট ২০২১-২০২২
৪১৮৯৭২০০
৪০৭৭৪০০
৩৭৮১৯৮০০
টোকো
প্রকল্প োহোয্য
২৭৩৮৯১০০
১০৪৩০৭০০

জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে
(অিংক-হোজোে টোকোয়)
বোরজট ২০২০২০২১
ক) পরেিোলন ব্যয়
প্রিোন কোয ভোলয়
১৯৭৪০০
িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলীে কোয ভোলয় মূহ
১৯০৩২০
রনব ভোহী প্ররকৌশলীে কোয ভোলয় মূহ
৯৮৪৩০০
হকোেী প্ররকৌশলীে কোয ভোলয় মূহ
২২৫৮৮০০
র রনয়ে ফকরিরষ্টে কোয ভোলয়
৮৩৮৮৭
ব ভরিোট- জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে পরেিোলন
৩৭১৪৭০৭
ব্যয়
িোি
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বোরজট ২০২১-২০২২
২২৪৫৭২
২২৭২৮৮
১১৮৫০০৪
২৩৫১৫১৬
৮৯০০০
৪০৭৭৪০০

ি) উন্নয়ন বোরজট
প্ররজ ফকোড

উন্নয়ন

২২৪০৪০৩০০

পোরন িংেযণ ও রনেোপদ পোরন েবেোরহে
লরযে ফজলো পরেষরদে পু ে/রদরি/জলোশয়
মূহ পুনঃিনন/ িংস্কোে
পল্লী অঞ্চরল পোরন েবেোহ প্রকল্প।
ফনোয়োিোলী ফপৌে র্োয় পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ ও উন্নয়ন
জোিোলপুে ফজলোে রিনটি ফপৌে র্োয় পোরন
েবেোহ ও এনভায়রনকমন্টাল স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে উন্নরিকেণ প্রকল্প
পীেগ ফপৌে র্োে পোরন েবেোহ ও
এনভায়রনকমন্টাল স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে
উন্নরিকেরণে প্রকল্প
পোরন েবেোরহ আর ভরনক ঝুরিঁ রনে ন
প্রকল্প
৩২টি ফপৌে র্োয় পোরন েবেোহ ও িোনব
বজভে ব্যবস্থোপনো হ এনভায়রনকমন্টাল
স্যোরনরটশন প্রকল্প
অগ্রোরিকোেমূলক গ্রামীণ পোরন েবেোহ
প্রকল্প
িয়িনর িংহ ফজলোে ঈশ্বেগ ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে
ম্প্র োেণ ও উন্নয়ন
পরেরবশ বোন্ধব ফ োলোে ওয়োটোে
রডস্যোলোইরনশন ইউরনট স্থোপরনে িোধ্যরি
রনেোপদ পোরন েবেোহকেণ প্রকল্প
সুনোিগ
ফজলোে দরযণ সুনোিগ
উপরজলোে পল্লী এলোকোয় রনেোপদ পোরন
েবেোহ ও স্যোরনরটশন প্রকল্প
সুনোিগ ফজলোে জগন্নোথপুে উপরজলোে
পল্লী এলোকোয় রনেোপদ পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন প্রকল্প
ফনোয়োিোলী ফজলোিীন ফিৌমূহনী ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে
ম্প্র োেণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
পোরনে েণের্তমান পেীযো ব্যবস্থোপনো
শরক্তশোলীকেণ প্রকল্প
িোগড়োেরড় ফজলোে রবরর্ন্ন গ্রোি মূরহ
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোপনো
িগ্ররদরশ রনেোপদ পোরন েবেোহ প্রকল্প
রপরেোজপুে ফজলোে িঠবোরড়য়ো উপরজলোয়
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন

৫০০০
২২৪১৩২৩০০
২২৪১৩২৪০০

৫০২৩

২২৪২০৬৪০০
২২৪২০৬৫০০

২২৪২০৬৬০০
২২৪২৭৫৬০০

২২৪২৮৬৭০০

২২৪২৮৮৭০০

২২৪২৮৮৮০০

২২৪২৯১৩০০

৯৭৭০
৯৭৬৯

৯৭৭৩
৯৭৭২
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বোরজট
২০২০-২১

(অিংক-হোজোে টোকোয়)
প্রকৃি ব্যয়
বোরজট
২০২০-২১
২০২১-২২

৩৭৪০৬.৪৩

১৯৬২১.৫৫

৮৭৯৩.৫০

৮৩৯৮৬.৫২

৫৯৭৬৭.০৯

১৪২০০.০০

৫০৫১.৮৯

৩০৪০.২৬৪

১১০০.০০

৮৭৩২.৫২

৪৮৭৪.৪৬

৩৭০০.০০

১৯৯০৯৫.৫৪

৯৫১৫৬.৬৬৭

৬০০০০.০০

৭১২৬৪.৬১

১৮০৪৫.৯২

১৫০০০.০০

৮৭২৭৯.৯৯

৮৩৯২৯.০৩

১০.০০

৪০৯০.২১

১০৭৮.৪৩

১৬৭৬.৬১

৪৪৯৭.১৬

১৬৮৭.৮৩

২৮০৮.০০

৪৯৩৬.৩৫

৩৫০০.০০

১৪৩৬.০০

৪৯১৪.৬৫

৩৫০০.০০

১৪১৪.০০

৩৮০৩.১১

১৮৫০.৯৬

১৪৬৮.০০

১৭৮৫৬.১৪

২৭৬৫.৪৭

৮০০০.০০

৪৬৩৬.০৬

১৭৮.১০

২৫০০.০০

৮৮৫০৭৩.৮৭

৬৯৯৯৮.২৬৫৪

১০৬৪২৯.০০

৪৭৮৩.৭৭

১৫৫৩.৩৩

২২৫৮.০০

প্ররজ ফকোড

উন্নয়ন

বোরজট
২০২০-২১

প্রকৃি ব্যয়
২০২০-২১

বোরজট
২০২১-২২

৯৭৭১

ফদরশে
ফপৌে র্োগুরলোে
উৎপোদক
নলকূপ মূরহে পুনরুজ্জীরবিকেণ

৩৫৪৪.২৬

৭৪৮.৯৮৯

২৩৯৪.০০

২২৪৩১২৩০০

লোউড়ো ও ফগোপোলগ ফপৌে র্োে পোরন
েবেোহ ও এনভায়রনকমন্টাল স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে উন্নরিকেণ প্রকল্প
হোওে অঞ্চরল ফটক ই পোরন েবেোহ,
স্যোরনরটশন ও হোইরজন ব্যবস্থো উন্নয়ন প্রকল্প

৪৬০৮.১২

৪৪.৮৪৪

২৫৭২.০০

৫৫৭৬১.৭০

১০৪১.৩৮

৮২২৮.৫০

৪৪২৫.০১

১৪৪.২৫

৩০০০.০০

৩২৬৮.৮৫

৮০০.০০

১৫৯৯.০০

৪৬৮৩.০০

৪০২৬৫৫.৭৩

৩০৪০.০০

৪৫৩০৮.২১

৩২২৯৫.৫৪

১৫০০.০০

৯৯১৭৩.৪৬

১২২০৯.৭৭

২৪০০০.০০

৫৮৫৩৩.০১

২৪৭০৫.১৬

২৬৭৫৭.০০

৫৯৩৩৬.৮৯

১১৫৯৩.৬২

৮০০০.০০

১৭৫১৫০.০০

১৪০৩৮.২৬

৩৫০০০.০০

১৮৮২৫৯.২৭

০

০.১৪

৬৫৮৬.৫৮

১১১৭.০২

৩৫০০.০০

১৫০৯৫.৮৭

১২০২৪.৬৮

০

২১৫১১৪৩.০৫

৮৮৩৯৬৬.৬১

৩৫০৩৮৩.৭৫

২২৪৩১৮৮০০
২২৪৩১২০০০

২২৪৩২০৫০০

২২৪৩২৬১
২২৪০৫৩৭০০
২২৪১৩২৭০০

২২৪২৫৭৬০০

২২৪২৭০৪০০

২২৪২৯৩৫০০
১২১২১২

বোন্দেবোন ফপৌে র্ো এবিং বোন্দেবোন ফজলোে
৩টি
উপরজলো
দে হ
পোশ্ববিী
এলোকো মূরহ রনেোপদ পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ ও উন্নয়ন
প্রকল্প
খুলনো ফজলোে রূপ ো, রদিরলয়ো ও ফিেিোদো
উপরজলোয় রনেোপদ পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন প্রকল্প।
নওগাঁ ফজলোিীন রনম্ন পোরনস্তে এলোকোয়
করিউরনটি রর্রিক পোরন েবেোহ প্রকল্প
পোরন েবেোহ, স্যোরনরটশন ও স্বোস্থেরশযো
প্রকল্প
বোিংলোরদরশে ২৩টি ফপৌে র্োয় পোরন
েবেোহ ও স্যোরনরটশন প্রকল্প (রজওরবআইরডরব)
কক্সবোজোে ফজলোে উরিয়ো ও ফটকনো
উপরজলোয় পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন
কোয ভক্ররি জরুেী হোয়িো প্রকল্প
জরুেী
রর্রিরি
ফেোরহঙ্গো
িংকট
ফিোকোরবলোয়
িোরি-ফ ে
প্রকল্প
(রডরপএইিই অিংশ)
বোিংলোরদরশে ৩০টি ফপৌে র্োয় পোরন
েবেোহ ও স্যোরনরটশন প্রকল্প
িোনব িদ উন্নয়রন গ্রামীণ পোরন েবেোহ,
স্যোরনরটশন এবিং স্বোস্থেরবরি প্রকল্প
কোরেগরে হোয়িো প্রকল্প

৯৭৮২

শহে অবকোঠোরিো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন
(রডরপএইিই অিংশ)
দুরয ভোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ িন্ত্রণোলরয়ে প্রকল্প
(রডরপএইিই অিংশ)

২২৪১১০৩০০

Procurement
of
Saline
Water
Treatment
Plant
(2 ton truck mounted)

রব ভরিোট
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৪.২ আরথ ভক কোয ভক্রি রনেীযো:
েকোরে অরথ ভে যথোযথ ব্যবহোে ও আরথ ভক শৃঙ্খলো েযোরথ ভ জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে অরডট রবষয়টি রবরশষ গুরুরত্বে
োরথ রবরবিনো করে থোরক। রবরর্ন্ন পয ভোরয় উত্থোরপি অরডট আপরি রনষ্পরিে লরযে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে িংরিষ্ট
প্রকল্প পরেিোলকগণ তবরদরশক োহোয্যপুষ্ট প্রকল্প অরডট (FAPAD), সংধিষ্ট ধনব পােী প্রক ৌশলীেণ পূর্তপ অধিে (Works
Audit) ও সবসামধর অধিে (Civil Audit) অধফকসর সাকে সাব পক্ষধণ সমন্বয়পূব প স্ব-স্ব ধনয়ন্ত্ণ ারী মপ র্তপার
মাধ্যকম অধিে আিধতর জবাব যোযেভাকব ধনষ্পধতর ব্যবস্থ্া কর োক ন। উকল্লখ্য, ধদ্ব-িক্ষীয়/ধত্র-িক্ষীয়/ধিএ ধমটি/ক্রাশ
সপ্রাগ্রাম এর আওর্তায় সভা অনুষ্ঠাকনর মাধ্যকমও অধিে আিধতসমূে ধনষ্পধত রা েয়। ২০২০-২১ অে পবছকর জনস্বাস্থ্য
প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর অধিে আিধতর সার-সংকক্ষি ধনেরূি:

ক্ররিক
নিং

১
২
৩

জুন/২০ িয পন্ত ক্রমপুধঞ্জর্ত
অধনষ্পন্ন অধিে আিধত
রবষয়

তবরদরশক োহোয্যপুষ্ট প্রকল্প
অরডট (FAPAD)
পূর্তপ াকজর অরডট:
(Works Audit)
সবসামধর অধিে
(Civil Audit)

জুলাই/১৯-জুন/২০
সময় াকল উত্থাধির্ত
অধিে আিধত

২০২০-২১ পয ভন্ত
রনষ্পরিকৃি অরডট
আপরি

(ধেসাব লক্ষ ো ায়)
২০২০-২১ অথ ভবেে ফশরষ
অরনষ্পন্ন অরডট আপরিে ফজে

িংখ্যো

টোকোে
পরেিোণ

িংখ্যো

টোকোে
পরেিোণ

িংখ্যো

টোকোে
পরেিোণ

িংখ্যো

টোকোে
পরেিোণ

-

-

-

-

-

-

-

-

২২৫৭

১০৩৯৩৫.৭০

-

-

২২

৩১৩৮.১৩

২২৫৭

১০৩৯৩৫.৭০

-

-

-

-

-

-

-

-

রিত্রঃ ভূ-উপরেস্থ পোরন ফশোিনোগোে
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৫.০ জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর চলমান প্র কল্পর র্তথ্য ও অগ্রেধর্ত
৫.১ চলমান প্র ল্প সংক্রান্ত র্তথ্যাধদ:
ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল
০১ পোরন িংেযণ ও
রনেোপদ পোরন
েবেোরহে লরযে
ফজলো পরেষরদে
পু ে/রদরি/
জলোশয় মূহ
পুনঃিনন/ িংস্কোে
৩৭৪০৬.৪৩ লয
ফ রে ে/২০১৬জুন/২০২১

(ধেসাব লক্ষ ো ায়)
ফিয়োদ কোল

প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

পু ে/জলোিোে
িংেযরণে ফ রে ে ২০১৬- ৩৭৪০৬.৪৩ ১. পু ে পুনঃিনন ৯২৫ টি ৩৭৪০৬.৪৩ ৭১৫ টি ১৯৬২১.৫৫
িোধ্যরি পরেরবরশে উন্নয়ন হ জুন ২০২১
স্কীি
ফটক ই ও সুন্দে পরেরবশ
গঠরন োহোয্য কেো। ভূ-পৃষ্ঠস্থ
পোরনে ব্যবহোে বৃরদ্ধ কেিঃ ভূগর্ভস্থ পোরন ব্যবহোরেে প্রবণিো
হ্রো
কেো ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ
পোরনস্তরেে উচ্চিো-হ্রো কেণ
করিরয় আনো। পোরনবোরহি ও
পোনীয় জল িংক্রোন্ত রবরর্ন্ন
ফেোরগে প্ররকোপ করিরয় আনোে
িোধ্যরি গ্রোিীণ জন োিোেরণে
োিগ্রীক অথ ভননরিক উন্নয়ন
োিন। রপএ এ স্থোপন হ
পু ে
িংেযরণে িোধ্যরি
গ্রোিীণ পোরন েবেোহ কর্োরেজ
বোড়োরনো।
০২ পল্লী অঞ্চরল পোরন িগ্র ফদরশ গ্রোিীণ পোরন জোনুয়োরে
৮৩৯৮৬.৫২ ১. রবরর্ন্ন িেরনে ৮৯১৪৩টি ৮৩৯৮৬.৫২ ৯১০৩টি ৫৯৭৬৭.০৯
েবেোহ প্রকল্প
েবেোহ ব্যবস্থোে ম্প্র োেরণে ২০১৬- জুন
নলকূপ
৮৩৯৮৬.৫২ লয িোধ্যরি পোরন বোরহি এবিং
২০২২
জোনুয়োেী/২০১৬- পোরন িংক্রোন্ত
ফেোগ-হ্রো
জুন/২০২২
করে গ্রোিীণ জনগরণে োরব ভক
অথ ভননরিক উন্নয়রন অবদোরন
েোিো, রনেোপদ পোরনে উৎ
স্থোপরনে িোধ্যরি পল্লী এলোকোয়
পোরন েবেোহ কর্োরেজ বৃরদ্ধ
কেণ এবিং প্রোকৃরিক যয়যরি,
দুরয ভোগ ও অন্যোন্য িস্যোে
িয়
পোরন
েবেোরহে
কর্োরেজ টিরকরয় েোিো।
০৩ ফনোয়োিোরল
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও জুলোই ২০১৭- ৫০৫১.৮৯ ১. রবিেণ পোইপ ৫২.৫০রক.রি. ৫০৫১.৮৯ ১১.৫০রক.রি. ৩০৪০.২৬৪
ফপৌে র্োয় পোরন স্যোরনরটশন
লোইন (২০০ রি.রি)
ব্যবস্থোে জুন ২০২২
েবেোহ ও
ম্প্র োেণ ও উন্নয়রনে
স্যোরনরটশন
িোধ্যরি ফনোয়োিোলী ফপৌে র্োে
ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবনও উন্নয়ন প্রকল্প
যোত্রোে িোরনে উন্নয়ন করে
৫০৫১.৮৯ লয
ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
জুলোই/২০১৭জুন/২০২২
অজভরন হোয়ক ভূরিকো পোলন
কেো।
০৪

জোিোলপুে ফজলোে
রিনটি ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও
এনর্োয়েনিরিন্টোল

১) প্রকল্প এলোকোে জনগরণে
জন্য সুরপয় পোরন ও গৃহস্থরলে
কোরজ ব্যবহোে রনরিিকেণ,
২) পোইপ লোইন ফনটওয়ভোরকে

জোনুয়োরে
২০১৭- জুন
২০২২

৮৭৩২.৫২ ১. পোইপ লোইন
১৩২.০৯
রডরটরবউশন (১০০ রকঃরিঃ
রিঃ রিঃ)
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৮৭৩২.৫২

১৩১.০৯
রকঃরিঃ

৪৮৭৪.৪৬

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে
উন্নরিকেণ প্রকল্প
৮৭৩২.৫২ লয
জোনুয়োেী/২০১৭জুন/২০২২

০৫ পীেগ ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও
এনভায়রনকমন্টাল
স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে
উন্নরিকেণ প্রকল্প
১৯৯২.২৬ লয
জুলোই/২০১৭জুন/২০২১
৬ পোরন েবেোরহ
আর ভরনক ঝুরিঁ
রনে ন প্রকল্প
১৯৯০৯৫.৫৪ লয
জোনুয়োরে/২০১৮রডর ে/২০২১

০৭ ৩২টি ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও
িোনব বজভে
ব্যবস্থোপনো হ
এনভায়রনকমন্টাল
স্যোরনরটশন প্রকল্প
৭১২২৬৪.৬২ লয
জোনুয়োরে/২০১৮জুন/২০২৩
০৮ অগ্রোরিকোেমূলক
গ্রামীণ পোরন
েবেোহ প্রকল্প
৮৭২৭৯.৯৯ লয
এরপ্রল/২০১৮জুন/২০২১

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

অগ্রগরি

আরথ ভক

বোস্তব

আরথ ভক

২৩০.০০

৩টি

৬৮.৩৬

িোধ্যরি
ফপৌে
এলোকোে
রনেোপদ পোরন েবেোহকেণ হ
কর্োরেজ বৃরদ্ধকেণ,
৩) পোবরলক ফপ্ল
ও
স্যোরনরটশন সুরবিো বৃরদ্ধ কেণ।
৪) ফ রনজ সুরবিোে উন্নরি
কেন
হ কঠিন বজভে
ব্যবস্থোপনো পদ্ধরি িোলু কেন।
১) পোইপড ওয়োটোে োপ্লোই জুলোই ২০১৭- ১৯৯২.২৬ ১. পেীযোমূলক
৩টি
কর্োরেজ ০% ফথরক ৪০% এ জুন ২০২১
নলকূপ
উন্নীিকেণ।
২)
জন িোগরিে
স্থোরন
স্যোরনরটশন ব্যবস্থো ম্প্র োেণ
এবিং কঠিন বজভে ব্যবস্থোপনো
পদ্ধরি িোলু কেো।
৩) পয়ঃরনস্কোশন সুরবিোরদে
উন্নয়ন।
ক)অরি িোত্রোয় আর ভরনক জোনুয়োরে
১৯৯০৯৫.৫৪ রবরর্ন্ন পোরনে উৎ ১৯২৯৪৫ টি
ঝুরুঁ কপূণ ভ
এলোকো মূরহে ২০১৮-রডর ে
স্থোপনজনগরণে স্বোস্থে ও জীবনিোন
২০২১
উন্নয়ন।
ি) রবদ্যিোন নলকূরপে পোরনরি
আর ভরনক দুষরণে পরেিোণ
রনরুপন।
গ)
প্রকরল্পে এলোকোয়
আর ভরনকমুক্ত রনেোপদ পোরন
েবেোহকেণ।
ি)
স্থোনীয়
েকোে
প্ররিষ্ঠোন মূহ ও
োিোেণ
জনগরণে
যিিো বৃরদ্ধে
িোধ্যরি রনেোপদ পোরন পোন
রনরিিকেণ।
প্রকরল্পে োিরগ্রক উরদ্দশ্য হরে জোনুয়োরে
৭১২২৬৪.৬২ ১. পেীযোমূলক
১৩০ টি
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও ২০১৮-জুন
নলকূপ স্থোপন৬৫টি
পরেরবশ গি স্যোরনরটশন
২০২৩
২.উৎপোদক
১৬২টি
ব্যবস্থোে উন্নয়রনে িোধ্যরি
নলকূপ স্থোপনবোিংলোরদরশে ৩২টি ফপৌে র্োে
৩.পোবরলক
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবন
টয়রলটযোত্রোে িোরনে উন্নয়ন করে
ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
অজভরন হোয়ক ভূরিকো পোলন
কেো।
রনেোপদ পোরন েবেোহ ব্যবস্থোে এরপ্রল ২০১৮- ৮৭২৭৯.৯৯ ১.রবরর্ন্ন পোরনে
১৩৭৫২৫টি
উৎ স্থোপন২৭৮ টি
ম্প্র োেণ ও উন্নয়রনে িোধ্যরি জুন ২০২১
২.পোবরলক
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবন
টয়রলটযোত্রোে িোরনে উন্নয়ন করে
ফটক ই উন্নয়ন করে ফটক ই
উন্নয়ন লযেিোত্রো অজভরন
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১৯৯০৯৫ ১০৮৩৯৬ টি ৯৫১৫৬.৬৬৭

৭১২৬৪.৬১

১৩০ টি
৬০টি
১৫০টি

১৮০৪৫.৯২

৮৭২৭৯.৯৯ ১৩৫৫৫৫টি ৮৩৯২৯.০৩
২২৮ টি

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

হোয়ক ভূরিকো পোলন কেো।
০৯ িয়িনর িংহ
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও অর োবে’২০১৮ ৪০৯০.২১ ১.উৎপোদক নলকূপ
ফজলোে ঈশ্বেগ
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ -রডর ে’২০২১
স্থোপনফপৌে র্োয় পোরন ও
উন্নয়রনে
িোধ্যরি
২.পেীযোমূলক
েবেোহ ও
িয়িনর িংহ ফজলোে ঈশ্বেগ
নলকূপ স্থোপনস্যোরনরটশন
ফপৌে র্োয়
ব বো েি
৩.করিউরনটি
ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ জনগরণে স্বোস্থে ও জীবন
োরিন স্থোপনও উন্নয়ন
যোত্রোে িোরনে উন্নয়ন করে
৪০৯০.২১ লয
ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
অর োবে/২০১৮- অজভরন হোয়ক ভূরিকো পোলন
রডর ে/২০২১
কেো।
• বোিংলোরদরশে উপকূলবিী ও এরপ্রল ২০১৯- ৪৪৯৭.১৬ ফ োলোে ওয়োটোে
রডস্যোলোইরনশন
দ্বীপ এলোকো মূরহ রনেোপদ রডর ে ২০২১
ইউরনট স্থোপন
পোরন েবেোহ কেোে িোধ্যরি
প্রকল্প এলোকোয় ব বো েি
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবনযোত্রোে িোরনে উন্নয়ন করে
ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
অজভরন
হোয়ক ভূরিকো
পোলন কেো।
• ফ োলোে
ওয়োটোে
রডস্যোলোইরনশন
ইউরনট
স্থোপরনে িোধ্যরি উপকূলবিী
ও
দ্বীপ
এলোকো মূরহ
ব বো েি
জনরগোষ্ঠীরক
রনেোপদ পোরন েবেোহকেণ।
• রনেোপদ পোরন েবেোরহে
িোধ্যরি জনগরণে আথ ভোিোরজক অবস্থোে উন্নয়ন।
১১ সুনোিগ ফজলোে পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন এরপ্রল ২০১৯- ৪৯৩৬.৩৫ ১. োরিন
দরযণ সুনোিগ
ব্যবস্থো রনরিিকেণ।
জুন ২০২২
২.
উপরজলোে পল্লী
করিউরনটি/পোবরল
এলোকোয় রনেোপদ
ক োরিন
পোরন েবেোহ ও
৩. োবির ভবল
স্যোরনরটশন প্রকল্প
পোিযুক্ত গর্ীে
৪৯৩৬.৩৫ লয
নলকূপ
এরপ্রল ২০১৯-জুন
৪. গর্ীে নলকূপ
২০২২
১২ সুনোিগ ফজলোে পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন এরপ্রল ২০১৯- ৪৯১৪.৬৫ ১. োরিন
জগন্নোথপুে
ব্যবস্থো রনরিিকেণ।
জুন ২০২২
২.
উপরজলোে পল্লী
করিউরনটি/পোবরল
এলোকোয় রনেোপদ
ক োরিন
পোরন েবেোহ ও
৩. োবির ভবল
স্যোরনরটশন প্রকল্প
পোিযুক্ত গর্ীে
৪৯১৪.৬৫ লয
নলকূপ
এরপ্রল ২০১৯-জুন
৪. গর্ীে নলকূপ
২০২২
১৩ ফনোয়োিোলী
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও জুলোই ২০১৯- ৩৮০৩.১১ রবরর্ন্ন পোরনে উৎ
ফজলোিীন ফিৌমূহনী স্যোরনরটশন ব্যবস্থো ম্প্র োেণ রডর ে ২০২১
স্থোপন১০ পরেরবশ বোন্ধব
ফ োলোে ওয়োটোে
রডস্যোলোইরনশন
ইউরনট স্থোপরনে
িোধ্যরি রনেোপদ
পোরন
েবেোহকেণ
প্রকল্প
৪৪৯৭.১৬ লয
এরপ্রল ২০১৯রডর ে ২০২১
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লযেিোত্রো

অগ্রগরি

বোস্তব

আরথ ভক

বোস্তব

আরথ ভক

০২টি
০৪টি
২৫টি

৪০৯০.২১

০২ টি
০৪টি
১৯টি

১০৭৮.৪৩

১১৪০ টি

৪৪৯৭.১৬

৪৭৮ ফ ট ১৬৮৭.৮৩

৩৯৫০ টি ৪৯৩৬.৩৫
০১ টি
১০০টি
৩৩০০ টি

১৫০০টি
০১টি
নোই
২০০টি

৩৫০০.০০

৪৮৮০টি
০৩টি
৪০টি
২৫০০টি

৪৯১৪.৬৫

৪০৫০টি
নোই
৪০টি
২০০০টি

৩৫০০

২৭৫ টি

৩৮০৩.১১

১৫ টি ১৮৫০.৯৬
৬.৫০রকঃরিঃ

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল
ফপৌে র্োয় পোরন
েবেোহ ও
স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প
৩৮০৩.১১ লয
জুলোই ২০১৯রডর ে ২০২১
১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

ও উন্নয়রনে িোধ্যি।
ক) ফপৌে র্োে মূল এলোকোয়
পোইপলোইরনে িোধ্যরি রনেোপদ
পোরন েবেোরহে কর্োরেজ
বৃরদ্ধ কেণ।
ি) ফপৌে র্োে পোরন েবেোহ
ব্যবস্থোে যিিো বৃরদ্ধ কেণ।
গ) ফপৌে র্োয় কঠিন বজভে
ব্যবস্থোপনোে উন্নয়রনে িোধ্যরি
স্যোরনরটশন ব্যবস্থো উন্নয়ন।
পোরনে েণের্তমান ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো জুলোই ২০১৯- ১৭৮৫৬.১৪
১৭৮৫৬.১৪
২৭৬৫.৪৭
পেীযো ব্যবস্থোপনো অজভরনে লরযে, রনেোপদ পোরন জুন ২০২২
শরক্তশোলীকেণ
েবেোহ রনরিি কেোে জন্য
প্রকল্প
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে
১৭৮৫৬.১৪ লয আওিোিীন পোরন পেীযোগোরেে
জুলোই ২০১৯-জুন
োিরগ্রক যিিো বৃরদ্ধকেণ।
২০২২
িোগড়োেরড় ফজলোে িোগড়োেরড় ফজলোে রবরর্ন্ন এরপ্রল ২০১৯- ৪৬৩৬.০৬ ১.রবরর্ন্ন পোরনে
২৭৮৭ টি ৪৬৩৬.০০ ১৩৮৫ টি ১৭৮.১০
রবরর্ন্ন গ্রোি মূরহ গ্রোি মূরহ রনেোপদ পোরন রডর ে ২০২১
উৎ স্থোপন৩০৮.৮০রি:
১৫৫ রি:রি:
রনেোপদ পোরন
েবেোহ রনরিি কেো ও
২.রবিেণ
রি: ১১৩ টি
৬০ টি
েবেোহ ও
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়রনে
পোইপলোইন
স্যোরনরটশন
িোধ্যরি প্রকল্প এলোকোয়
৩. পোরন েবেোহ
ব্যবস্থোপনো
ব বো েি জনরগরণে স্বোস্থে ও
ব্যবস্থো হ পোবরলক
৪৬৩৬.০৬ লয
জীবনযোত্রোে িোরনে উন্নয়ন
টয়রলট রনিভোণএরপ্রল ২০১৯করে ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
রডর ে ২০২১
অজভরন হোয়ক ভূরিকো পোলন
কেো।
িগ্ররদরশ
িগ্ররদরশ রনেোপদ পোরন জোনুয়োরে
৮৮৫০৭৩.
রবরর্ন্ন পোরনে ৬৩৭২০৭ টি ৮৮৫০৭৩.৮৭ ৮৬০৪০ টি ৬৯৯৯৮.২৬৫৪
রনেোপদ পোরন
েবেোহ বৃরদ্ধে িোধ্যরি ২০২০-জুন
৮৭
উৎ স্থোপনেবেোহ প্রকল্প
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবন২০২৫
৮৮৫০৭৩.৮৭ লয যোত্রোে িোন উন্নয়ন।
জোনুয়োরে ২০২০জুন ২০২৫
রপরেোজপুে ফজলোে রনেোপদ পোরন েবেোহ এবিং জোনুয়োরে
৪৭৮৩.৭৭ ১. গর্ীে নলকূপ ১০০ টি ৪৭৮৩.৭৭ ১০০ টি ১৫৫৩.৩৩
িঠবোরড়য়ো
স্যোরনরটশন ব্যবস্থো ম্প্র োেণ
২০২০স্থোন
৭৪০০ টি
৪৬৩৬ টি
উপরজলোয়
ও
উন্নয়রনে
িোধ্যরি রডর ে
২. ফেইন ওয়োটোে
৭ টি
রনেোপদ পোরন
রপরেোজপুে ফজলোে িঠবোরড়য়ো
২০২১
হোরর্ভরটিং ইউরনট ৩৩ টি
েবেোহ ও
উপরজলোয়
ব বো েি
৩. রের্ো ভ
৫ টি
স্যোরনরটশন
জনগরণে স্বোস্থে ও জীবনঅ রিোর প্লেোন্ট ১০ টি
৪৭৮৩.৭৭ লয
যোত্রোে িোরনে উন্নয়ন কেো।
স্থোপন
জোনুয়োরে ২০২০৪. করিউরনটি
রডর ে ২০২১
োরিন রনিভোণ
৫. পোবরলক
টয়রলট রনিভোণ
৬. ফ োলোে
রপএ এ স্থোপন হ
পু ে পুনঃিনন।
ফদরশে
৩৫৪৪.২৫ ১. উৎপোদক
৩৮২ টি ৩৫৪৪.২৬ ৩৮২ টি ৭৪৮.৯৮৯
• ফপৌে র্োয় পোরন েবেোহ জোনুয়োরে
ফপৌে র্োগুরলোে
নলকূরপে পোি
৩৮২ টি
৩৫ টি
ব্যবস্থোয় রবদ্যিোন কি ২০২০-জুন
উৎপোদক
২০২২
ফটট
কোয ভকোরেিো িন্ন উৎপোদক
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ক্ররিক
প্রকরল্পে
ফিয়োদ কোল
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য
িংরিষ /
িোরপ্তকোল
নলকূপ মূরহে
নলকূপ মূরহে
উৎপোদন
পুনরুজ্জীরবিকেণ
যিিো বৃরদ্ধ কেো।
৩৫৪৪.২৫
• উৎপোদক
নলকূপ রহে
জোনুয়োরে ২০২০তবদুেরিক ও যোরন্ত্রক অিংরশে
জুন ২০২২
প্ররিস্থোপন
অথবো
পুনব ভো ন হ পোি হোউরজে
পুনব ভো রনে িোধ্যরি কি
জ্বোলোনী িেি ও রব ভোচ্চ
দযিো অজভন কেো।
• ফপৌে র্োরক অন্তর্ভভক করে
নলকূপ পয ভরবযণ ব্যবস্থোে
িনো কেো।
• উন্নি প্রযুরক্তে িোধ্যরি
রবদ্যিোন
নলকূপ
পুনরুজ্জীরবিকেণ
ইউরনট মূরহে উন্নরিকেণ।
• কল
উৎপোদক
নলকূপ মূরহে স্থোন রনরদ ভশক
GIS
োপ
এবিং
নলকূপ মূরহে কোয ভকোরেিোে
িথ্য রলি ডোটোরবজ তিরে
কেো।
১৯
লোউড়ো ও
প্রকল্পভূক্ত রনব ভোরিি
২টি জোনুয়োরে
ফগোপোলগ
ফপৌে র্োয় রনেোপদ পোরন
২০২০ফপৌে র্োে পোরন
েবেোহ
ও
স্বোস্থে ম্মি রডর ে
েবেোহ ও
স্যোরনরটশন পরের বো পোওয়োে
২০২১
এনভায়রনকমন্টাল সুরযোগ বৃরদ্ধ কেো এবিং এরুপ
স্যোরনরটশন
পরের বো
রনরিিকেরণে
ব্যবস্থোে
সুরবিোরথ ভ
ফপৌে র্ো
ও
উন্নরিকেণ প্রকল্প অরিদপ্তরেে
যিিো
৪৬০৮.১১ লয
শরক্তশোলীকেণ। িরব প্রকরল্পে
জোনুয়োরে ২০২০- সুরনরদ ভষ্ট উরদ্দশ্য রনম্নরুপঃ
রডর ে ২০২১ • রনব ভোরিি ২টি ফপৌে র্োয়
ওয়োটোে
োপ্লোই র রটি
স্থোপন কেো;
• ফপৌে র্ো মূরহে
ফ রনজ
ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
• ফপৌে র্ো মূরহে প্রোরিষ্ঠোরনক
ও পরেিোলন
যিিো
অব্যোহি েোিোে জন্য উন্নয়ন
হোয়িো প্রদোন;
• পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন
ইউরনট পরেিোলনোে জন্য
ফপৌে র্ো মূরহে প্রোরিষ্ঠোরনক
যিিো বৃরদ্ধ কেো; এবিং
• ফপৌে র্োে ওয়োটোে োপ্লোই ও
স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোপনোে
উপে
ভূরিকো
েোিোে
সুরবিোরথ ভ
অরিদপ্তরেে

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো

অগ্রগরি

বোস্তব

আরথ ভক

বোস্তব

আরথ ভক

৩৬ টি
৪ টি

৪৬০৮.১২

২৬ টি
৪ টি

৪৪৮.৪৪

২. উৎপোদক
নলকূরপে
পুনরুজ্জীরবিকেণ

৪৬০৮.১১

- 27 -

১. পোইপলোইন
(২০০রিঃরিঃ)
২.পোবরলক
টয়রলট রনিভোণ

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

যিিো বৃরদ্ধ কেো।
২০ হোওে অঞ্চরল
• হোওে অঞ্চরল রনেোপদ পোরন জুলোই ২০২০- ৫৫৭৬১.৭১ ১. ফহো পোইপ হ
ফটক ই পোরন
োকশোন পোি
েবেোহ ও স্যোরনরটশন জুন ২০২২
েবেোহ,
২.
িোেো গর্ীে
কর্োরেজ বৃরদ্ধকেণ।
স্যোরনরটশন ও
নলকূপ/িরড
োইড
• হোওে অঞ্চরল পোরন েবেোহ
হোইরজন ব্যবস্থো
িোেো
ও স্যোরনরটশন সুরবিোে
উন্নয়ন প্রকল্প
স্থোপন/ োবিোর ভবল
ফটক ই প্রযুরক্তে প্রব ভিন।
৫৫৭৬১.৭১ লয • োিোরজক প্রিোেনোে িোধ্যরি
৩. ইস্প্রর্ড োরিন
জুলোই ২০২০-জুন
স্থোপন
হোওে অঞ্চরল রনেোপদ পোরন
২০২২
৪. অ র ট টুইন
ও স্বোস্থে ম্মি স্যোরনরটশন
রপট োরিন স্থোপন
রবষরয় স্থোনীয় জনগরণে
রিিনিো বৃরদ্ধকেণ।
• রনরিভি স্থোপনো পরেিোলনো ও
েযণোরবযণ রবষরয় স্থোনীয়
েকোে প্ররিষ্ঠোন মূহ ও
োিোেণ জনগরণে দযিো
বৃরদ্ধে িোধ্যরি রনেপোদ পোরন
পোন
ও
স্যোরনরটশন
রনরিিকেণ।
২১ বোন্দেবোন
রনেোপদ পোরন েবেোহ ও
জুলোই ২০২০- ৪৪২৫.০১ ১. পেীযোমূলক
ফপৌে র্ো এবিং
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ জুন ২০২২
নলকূপ স্থোপন
বোন্দেবোন ফজলোে ও উন্নয়ন।
২. উৎপোদক
৩টি উপরজলো
নলকূপ স্থোপন
দে হ পোশ্ববিী
৩. রবিেণ
এলোকো মূরহ
পোইপলোই
রনেোপদ পোরন
(১৬০রিঃরিঃ)
েবেোহ ও
স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প
৪৪২৫.০১ লয
জুলোই ২০২০-জুন
২০২২
২২ খুলনো ফজলোে
প্রকরল্পে োিরগ্রক উরদ্দশ্য হরে জুলোই ২০২০- ৩২৬৮.৮৫ ১. হস্তিোরলি গর্ীে
রূপ ো, রদিরলয়ো ও রনেোপদ পোরন েবেোহ এবিং রডর ে ২০২২
নল ল স্থোপন
ফিেিোদো
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ
২. ফেই ওয়োটোে
উপরজলোয়
ও উন্নয়রনে িোধ্যরি খুলনো
হোরর্ভরটিং ইউরনট
রনেোপদ পোরন
ফজলোে রূপ ো, রদিরলয়ো ও
৩.রের্ো ভ
েবেোহ ও
ফিেিোদো
উপরজলোয়
অ রিোর প্লেোন্ট
স্যোরনরটশন প্রকল্প। ব বো েি জনগরণে স্বোস্থে ও
রনিভোণ
৩২৬৮.৮৫ লয
জীবন-যোত্রোে িোরনে উন্নয়ন
৪. প্ররিষ্ঠোন রর্রিক
জুলোই ২০২০কেো।
করিউরনট োরিন
রডর ে ২০২২
রনিভোণ
২৩ নওগাঁ ফজলোিীন • করিউরনটি রর্রিক পোরন জোনুয়োরে
৪৬৮৩.০০
১. করিউরনটি
রনম্ন পোরনস্তে
রর্রিক পোরন
েবেোহ ব্যবস্থোে ম্প্র োেণ ২০২১-রডর ে
এলোকোয়
২০২২
েবেোহ ইউরনট
ও উন্নয়রনে িোধ্যরি প্রকল্প
করিউরনটি রর্রিক এলোকোে জনগরণে স্বোস্থে ও
স্থোপন
পোরন েবেোহ
জীবন-যোত্রোে িোন উন্নয়ন
প্রকল্প
করে
ফটক ই
উন্নয়ন
৪৬৮৩.০০ লয
লযেিোত্রো অজভরন হোয়ক
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লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

১০৮ টি ৫৫৭৬১.৭০
১০৪১.৩৮
২৮৩০৩ টি
১৩৫৬ টি
৪১২৬ টি
২০৯ টি
৪৫৮ টি
-

৮ টি
৪৪২৫.০১
৪ টি
৩০রকঃরিঃ

৮ টি
৪ টি
৪রকঃরিঃ

১৪৪.২৫

২০৫৩টি ৩২৬৮.৮৫
১১০০টি
২টি
৩০টি

৮৮৩টি
১৭৮টি
৭টি

৮০০০.০০

১০৫০টি

৪৬৮৩.০০

৪০২.৬৫৫৭৩

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য
িংরিষ /
িোরপ্তকোল
জোনুয়োরে ২০২১ভূরিকো পোলন কেো।
রডর ে ২০২২ • প্রকল্প এলোকোয় ব বো কোেী
জনগরণে জন্য পোন ও
গৃহস্থোলী কোরজ রনেোপদ পোরন
েবেোহ রনরিি কেো।
২৪ পোরন
েবেোহ, আর ভরনক, লবণাক্তর্তা, পোরনে
স্যোরনরটশন
ও দুষ্প্রোপ্যিো েরয়রে এিন
স্বোস্থেরশযো প্রকল্প এলোকো মূরহ রনেোপদ পোরন
(১ি িংরশোরিি)
েবেোহ হিদরেদ্র জনগরণে
৪৫৩০৮.২১ লয িরধ্য পয়ঃরনস্কোশন ব্যবস্থো হ
জোনুয়োরে ২০১৫- স্বোস্থেরবরি ব্যোপক প্রিোে
রডর ে ২০২১
িটোরনো এবিং উন্মুক্ত স্থোরন
িলিেোরগে হোে, হ্রো কেণ
কোয ভক্ররিে িোধ্যরি পোরন
েবেোহ ও স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে আন্তভজোরিক ও জোিীয়
লযেিোত্রো অজভরন ভূরিকো
েোিো।
২৫ বোিংলোরদরশে ২৩ ১) প্রকল্পভূক্ত ফপৌে র্ো মূরহ
টি ফপৌে র্োয়
পোইপ লোইরনে িোধ্যরি
পোরন েবেোহ ও রনেোপদ পোরন েবেোহ
স্যোরনরটশন প্রকল্প ব্যবস্থোে িনো কেো।
(রজওরব-আইরডরব) ২) এনভায়রনকমন্টাল
৯৯১৭৩.৪৭ লয স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নরি
জুলোই/২০১৭োিন,
জুন/২০২৩
৩) পোরন েবেোহ ও
এনভায়রনকমন্টাল স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোে জন্য ফপৌে র্োে
িোধ্যরি ো রটইরনবল
পরেিোলনো ও েযণোরবযন
পদ্ধরি উন্নয়ন কেো।
২৬ কক্সবোজোে ফজলোে ১.প্রকরল্পে মূখ্য উদ্দরশ্য হরলো
উরিয়ো ও ফটকনো কক্সবোজোে ফজলোে উরিয়ো এবিং
উপরজলোয় পোরন ফটকনো
উপজরলোে ৩২টি
েবেোহ ও
কেোরি ব বো েি রিয়োনিোে
স্যোরনরটশন
হরি ফজোেপূভবক রবিোরড়ি
কোয ভক্ররি জরুেী
ফেোহরঙ্গো জনরগোরষ্ঠে উপে
হোয়িো প্রকল্প
ফনরি আ ো প্রোকৃরিক দুরয ভোগ
৫৮৫৩৩.০১ লয রনে নকরল্প সুরপয় পোরন ও
জুলোই/২০১৮স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
জুন/২০২২
২)কেোরি
ব বো েি
জনরগোষ্ঠীে জন্য পোইপড এবিং
নন-পোইপড পোরনে উৎর ে
িোধ্যরি রনেোপদ ও সুরপয়
পোরন েবেোহরে ব্যবস্থো কেো;
৩) কেোি মূরহ ফ কোল স্ল্েোজ
ও কঠিন ব ভজে ব্যবস্থোপনো হ
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
৪)প্রকল্প এলোকোঃ কক্সবোজোে

ফিয়োদ কোল

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

জোনুয়োরে
৪৫৩০৮.২১ ১. রবরর্ন্ন িেরনে ৯৮৩৪ টি ৪৫৩০৮.২১ ৬০৫৫টি ৩২২৯৫.৫৪
২০১৫-রডর ে
নলকূপ
৭০০০ টি
৬৬৭৭টি
২০২১
২. ফশয়োেড্ োরিন

জুলোই ২০১৭জুন ২০২৩

৯৯১৭৩.৪৭ ১. পেীযোমূলক
৭৬ টি ৯৯১৭৩.৪৬
নলকূপ স্থোপন
৩৭টি
২. উৎপোদন নলকূপ ১৮৪৫টি
স্থোপন
১৪৪টি
৩. পোরন উৎ
৪৫৭
৪. পোবরলক
টয়রলট
৫. করিউরনটি
োরিন

জুলোই’২০১৮- ৫৮৫৩৩.০১ ১) রিরন পোইপড
জুন’২০২২
ওয়োটোে োপ্লোই-
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৪০ টি

৫৮৫৩৩.০১

৪০টি
১৪টি
৮৪০টি
১৫টি
৭২টি

১২২০৯.৭৭

৩৫ টি

২৪৭০৫.১৮

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

ফজলোে উরিয়ো ও ফটকনো
উপরজলোয় পোইপড এবিং ননপোইপড পোরনে উৎর ে িোধ্যরি
রনেোপদ ও সুরপয় পোরন
েবেোরহে ব্যবস্থো কেো।
২৭ জরুেী রর্রিরি
ফেোরহঙ্গো িংকট
ফিোকোরবলোয়
িোরি-ফ ে
প্রকল্প (রডরপএইিই
অিংশ)
৫৯৩৩৭.০০ লয
রডর ে/২০১৮জুন/২০২৪

ক) কেোরি ব বো কোেী
রডর ে’২০১৮ ৫৯৩৩৭.০০ ১) ফটট
২৮টি ৫৯৩৩৬.৮৯ ২৮টি ১১৫৯৩.৬২
জনরগোষ্ঠীে জন্য পোইপড এবিং -জুন’২০২৪
টিউবওরয়ল
৬৬টি
২৮টি
নন-পোইপড পোরনে উৎর ে
২) পরেিোলন ও
৯০টি
৬০টি
িোধ্যরি রনেোপদ ও সুরপয়
েযনোরবযণ হ
২৫০০টি
৪০০টি
পোরন েবেোরহে ব্যবস্থো কেো;
রিরন পোইরপ পোরন ২৫৩০টি
৫৩০টি
ি) কেোি মূরহ র কেোল স্ল্োজ
েবেোহ
১৪৮০০টি
২২০০টি
ও কঠিন বজভে ব্যবস্থোপনো হ
৩.
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
করিউরনটি/পোবরল
গ) নোেী পুরুরষে িিোয়রনে
ক টয়রলট
রর্রিরি পোরন েবেোহ এবিং
৪. ওয়োটোে অপশন
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়ন।
স্থোপন
৫.
বোরয়ো ো /বোরয়োর
ল টয়রলট স্থোপন
৬. টয়রলট
িংস্কোে হ টয়রলট
স্থোপন

২৮ বোিংলোরদরশে
৩০টি ফপৌে র্োয়
পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন প্রকল্প
১৭৫১৫০.০০ লয
জুলোই ২০১৯রডর ে ২০২৩

•
•

•
•

৩০টি ফপৌে র্োয় রনেোপদ
পোরন েবেোহ ও স্বোস্থে ম্মি
স্যোরনরটশন
পরের বো
পোওয়োে সুরযোগ বৃরদ্ধ কেো
এবিং
এরূপ
পরের বো
রনরিিকেরণে
সুরবিোরথ ভ
ফপৌে র্ো ও অরিদপ্তরেে
স্বযিিো শরক্তশোলীকেণ।
িরব প্রকরল্পে সুরনরদ ভষ্ট
উরদ্দশ্য রনম্নরূপ:
রনব ভোরিি ৩০টি ফপৌে র্োয়
ওয়োটোে
োপ্লোই র রটি
স্থোপন কেো;
ফপৌে র্ো মূরহে কঠিন বজভে
ব্যবস্থোপনো ও র কেোল স্ল্োজ
োরনজরিন্ট হ
োরব ভক
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
ফপৌে র্ো মূরহে
ফ রনজ
ব্যবস্থোে উন্নয়ন;
দূরয ভোগ
ও
জলবোয়ূ
পরেবিভনজরনি
কোেরণ
িংগঠিি যরি ফিোকোরবলোয়
ওয়োটোে ও স্যোরনরটশন
কোয ভক্ররি ফপৌে র্ো মূহরক

জুলোই
২০১৯রডর ে
২০২৩

১৭৫১৫০.০
০
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১. পোবরলক
টয়রলট রনিভোণ
২. স্বোস্থে ম্মি
ফটক ই োরিন
রনিভোণ

৯০ টি ১৭৫১৫০.০০
৯০০০ টি

-

১৪৩৩৮.২৬

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

•

•

•

২৯ িোনব িদ
•
উন্নয়রন গ্রামীণ
পোরন েবেোহ,
স্যোরনরটশন এবিং
স্বোস্থেরবরি প্রকল্প
১৮৮২৫৯.২৭ লয
জোনুয়োরে ২০২১রডর ে ২০২৫
•
•

•

*

কোরেগরে হোয়িো
প্রকল্প
৩০ শহে অবকোঠোরিো
উন্নয়ন প্রকল্প
প্রণয়ন
(রডরপএইিই
অিংশ)
৬৫৮৬.৫৮ লয
জুলোই ২০১৯-জুন
২০২২

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

জরুেী হোয়িো প্রদোন;
ফপৌে র্ো মূরহে প্রোরিষ্ঠোরনক
ও পরেিোলন
যিিো
অব্যোহি েোিোে জন্য উন্নয়ন
হোয়িো প্রদোন;
পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন
ইউরনট পরেিোলনোে জন্য
ফপৌে র্ো মূরহে প্রোরিষ্ঠোরনক
যিিো বৃরদ্ধ কেো;
ফপৌে র্োে ওয়োটোে োপ্লোই ও
স্যোরনরটশন
ব্যবস্থোপনোে
উপে
ভূরিকো
েোিোে
সুরবিোরথ ভ
অরিদপ্তরেে
যিিো বৃরদ্ধ কেো।
১৮৮২৫৯.২৭ পোইপ লোইরনে
আর ভরনক ও আয়েরনে জোনুয়োরে
িোধ্যরি পোরন
িস্যোয় যরিগ্রস্থ অঞ্চরল ২০২১-রডর ে
২০২৫
েবেোরহে
রনব ভোরিি
গ্রোিগুরলরি
বড়/রেোট
স্কীি
করিউরনটি ও স্থোনীয়
েকোরেে
হরযোরগিোয়
পোইপ লোইরনে িোধ্যরি
রনেোপদ পোরন েবেোরহে
স্কীি বোস্তবোয়ন কেো।
হিদরেদ্র জনরগোষ্ঠীে জন্য
উন্নি োরিন রনিভোণ
স্কুল এবিং করিউরনটি
রিরনক মূরহ
ওয়োশ
পরেরষবো গুরলে ব্যবস্থো ও
ব্যবহোে বৃরদ্ধ
ফকোরর্ড-১৯ এে িি
িংক্রোিক
ফেোরগে
প্রোদুর্ভোরবে িয় স্কুল ও
গণজিোরয়ি হওয়ো স্থোরন
হোি ফিোয়োে ফটশন রনিভোণ
উন্নি স্বোস্থেকে আিেণ
অনুশীলন
রবরশষিঃ
জনগরণে িরধ্য োবোন রদরয়
হোি ফিোয়োে অর্েো গরড়
ফিোলো।

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

-

১৮৮২৫৯.২৭

-

৬৫৮৬.৫৮

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

০.১৪

ি

ক) ভূ-পৃরষ্ঠে পোরন ব্যবহোে করে জুলোই ২০১৯-জুন ৬৫৮৬.৫৮
২টি গুে শহরে (প্ররিটিরি ৪টি
২০২২
করে শহে, রিল্লো/িাঁদপুে,
িোষ্টোেঃ রিল্লো, লোক োি,
িাঁদপুে এে হোরজগ ।
পোবনো/নোরটোে িোষ্টোেঃ পোবনো,
ঈশ্বেরদ, নোরটোে এবিংলোলপুে
অন্তর্ভভক্ত) পোইপ লোইরনে
িোধ্যরি পোরন েবেোহ ব্যবস্থোে
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১১১৭.০২

ক্ররিক
প্রকরল্পে
নিং
নোি/অথ ভোয়রনে
উৎ / আরথ ভক
িংরিষ /
িোরপ্তকোল

ফিয়োদ কোল
প্রকরল্পে উরদ্দশ্য

প্রকল্প ব্যয়
(লয
টোকোয়)

িলরি অথ ভ বেরে
বোস্তবোরয়ি
কোয ভক্ররিে
রববেণ

লযেিোত্রো
বোস্তব

আরথ ভক

অগ্রগরি
বোস্তব

আরথ ভক

াধরেধর ও আরথ ভক ম্ভোব্যিো
যোিোই এবিং রবরনরয়োগ প্রকল্প
প্রণয়ন।
ি) রিনটি পোব ভিে শহে
(েোঙ্গোিোটি, বোন্দেবোন ও
লোিো)-এে জন্য পোরন েবেোহ,
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে ম্ভোব্যিো
যোিোই, রবস্তোরেি াধরেধর
রডজোইন, প্রোক্কলন প্রণয়ন,
দেপত্র দরলল প্রস্তুিকেণ এবিং
রবরনরয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবিং
গ) িংরিষ্ট স্থোনীয় েকোে
প্ররিষ্ঠোন ও জনস্বোস্থে প্ররকৌশল
অরিদপ্তে (রডরপএইিই)-এে
প্রোরিষ্ঠোরনক উন্নয়ন।
ে

১

দুরয ভোগ ব্যবস্থোপনো
ও ত্রোণ িন্ত্রণোলরয়ে
প্রকল্প (রডরপএইিই
অিংশ)
Procureme
nt of
Saline
Water
Treatment
Plant (2
ton truck
mounted)
১৩৬৯৭.৪৭ লয
এরপ্রল ২০১৩-জুন
২০২২

১. উপকূলীয় এলোকোয় দুরয ভোগ এরপ্রল ২০১৩-জুন ১৩৬৯৭.৪৭
কোলীন িরয় দূগিভ
২০২২
জন োিোেরণে িোরে লবনোক্ত
পোরন ফশোিন পূব ভক রবশুদ্ধ পোরন
েবেোহ কেণ
২. স্যোলোইন ওয়োটোে রিটরিন্ট
প্লেোরন্টে িোধ্যরি দুরয ভোগকোলীন
িরয় রবশুদ্ধ পোরন েবেোরহে
িোধ্যরি দুরয ভোগ ফিোকোরবলোয়
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে
যিিো বৃরদ্ধ কেো।

১৫০৯৫.৮৭

১২০২৪.৬৮

৬.০ র্তথ্য প্রাধপ্ত ও আিীল সংক্রান্ত র্তথ্য:
৬.১ র্তথ্য প্রাধপ্তর জন্য আকবদন ফরম:
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর সংধিষ্ট র্তথ্য প্রাধপ্তর জন্য আকবদন ারীক র্তথ্য অধি ার (র্তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত) ধবধিমালা,
২০০৯ এর র্তফধসকল বধণ পর্ত ফরম " " অনুযায়ী দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মপ র্তপার ধন ে ধলধের্তভাকব বা ইকলিধন মাধ্যম বা ইসমইকল আকবদন রকর্ত িারকবন। ফরম " " িধরধশকষ্ট সংযুক্ত রা েকলা।
৬.২ র্তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত র্তথ্য:
২০২০-২১ অে পবছকর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকর র্তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত র্তথ্য ধনেরূি:
ক্রধম
ধবর্য়
ধববরণ
নং
১
র্তথ্য প্রাধপ্তর জন্য আকবদকনর সংখ্যা
২

আকবদকন প্রাধে পর্ত র্তকথ্যর ধববরণ

৩

আকবদকনর বর্তপমান অবস্থ্া
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মন্তব্য

৬.৩ র্তথ্য প্রদান ইউধনকের দাধয়ত্বপ্রাপ্ত মপ র্তপা
সপ্রাগ্রামার
এম আই এস ইউধনে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর
১৪, শেীদ যাকেন মনসুর আলী সরণী, া রাইল,ঢা া।
ফ োন: ০২-৫৮৩১৩৮৯৬
E-mail: cddphe@yahoo.com
৬.৪ আপীল আরবদরনে জন্য আপীল আরবদনপত্র েি:
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর সংধিষ্ট র্তথ্য প্রাধপ্তর সক্ষকত্র আিীল তৃপিকক্ষর ধন ে র্তথ্য অধি ার (র্তথ্য প্রাধপ্ত সংক্রান্ত)
ধবধিমালা, ২০০৯ এর র্তফধসকল বধণ পর্ত ফরম "ে" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যধক্ত আিীল আকবদন রকবন। ফরম "ে" িধরধশকষ্ট
সংযুক্ত রা েকলা।
৬.৫ আপীল আরবদরনে িথ্য:
২০২০-২১ অে পবছকর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকর আিীল আকবদকনর র্তথ্য ধনেরূি:
ক্রধম
নং
১
২
৩
৪

ধবর্য়

ধববরণ

আিীল আকবদকনর সংখ্যা
আিীকলর সংধক্ষপ্ত ধববরণ
আিীল আকবদকনর বর্তপমান অবস্থ্া
ধমশকন দাকয়রকৃর্ত অধভকযাে

-

৬.৬ র্তথ্য প্রদান ইউধনকের আিীল তৃিপ ক্ষ
ধনব পােী প্রক ৌশলী
ধিএন্ডধস ধবভাে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর
১৪, শেীদ যাকেন মনসুর আলী সরণী, া রাইল, ঢা া।
ফ োন: ০২-৫৫১৩০১৫, E-mail:ee.pnc@dphe.gov.bd
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মন্তব্য

৬.৭ ধবভােীয় মামলা সংক্রান্ত র্তথ্য:
ফ োকোল পরয়ন্ট
ধনব পােী প্রক ৌশলী
ভান্ডার ধবভাে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর
সসগুনবাধেচা,ঢা া।
ফ োন: ০২-৯৫৫৩১০৭, E-mail: ee.storedhaka@dphe.gov.bd
২০২০-২১ অে পবছকর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর ধবভােীয় মামলা সংক্রান্ত র্তথ্য ধনেরূি:
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল
অধিদপ্তকর পুঞ্জীকৃর্ত
সমাে ধবভােীয় মামলা

২০২০-২১ অে পবছকর ধবভােীয় মামলা ধনষ্পধতর সংখ্যা

বর্তপমাকন অধনষ্পধতকৃর্ত
ধবভােীয় মামলার সংখ্যা

অন্যান্য দণ্ড

অব্যােধর্ত

১

চাকুধর চ্যযধর্ত/
বরোস্ত
২

৩

৪

৫

১৬ টি

-

-

-

১৬টি

৬.৮ ই-িাউনকলািঃ
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর ধনজস্ব ওকয়বসাইে (Website) www.dphe.gov.bd –এ িাউনকলাকির জন্য
সয সমস্ত িকুকমন্ট (Document) সদয়া আকছ র্তার এ টি র্তাধল া ধনকে সদয়া েকলাঃ
ক্ররিক
নিং
১

িকুকমন্ট োইি

ওকয়বসাইে ধলঙ্ক

সাংেঠধন াঠাকমা/
Organogram
বাধর্ প প্রধর্তকবদন
(Annual Report )

ধিধিএফ
(*.pdf)
ধিধিএফ
(*.pdf)

http://www.dphe.gov.bd/download/org
anogram.pdf
https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
120&Itemid=127

৩

ধনউজকলোর

ধিধিএফ
(*.pdf)

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
118&Itemid=128

৪

প্রকোশনো মূহ

ধিধিএফ
(*.pdf)

৫

Caretaker's
Maintanance /
Training Manual
Water Points Status
Reports

ধিধিএফ
(*.pdf)

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
119&Itemid=129
https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
176&Itemid=192
https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
171&Itemid=190

২

৬

ধবর্য়

ধিধিএফ
(*.pdf)
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ক্ররিক
নিং
৭

িকুকমন্ট োইি

ওকয়বসাইে ধলঙ্ক

National Policy for
Safe Water Supply
and Sanitation 1998
National Policy for
Arsenic Mitigation
2004

ধিধিএফ
(*.pdf)

http://www.dphe.gov.bd/pdf/NationalPolicy-for-Safe-Water-Supply-&Sanitation-1998.pdf
http://www.dphe.gov.bd/pdf/NationalPolicy-for-Arsenic-Mitigation2004.pdf

৯

National Sanitation
Strategy (2005)

ধিধিএফ
(*.pdf)

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

১০

Union Wise Water
Technology Mapping
– [Dhaka Circle]"November-2008
Union Wise Water
Technology Mapping

ধিধিএফ
(*.pdf)

http://www.dphe.gov.bd/pdf/publicati
ons/UnionWiseWaterTechnologyMap
ping_Dhaka.pdf

ধিধিএফ
(*.pdf)

https://www.dphe.gov.bd/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=
119&Itemid=129

Application Format
for Tubewell

ধিধিএফ
(*.pdf)

https://www.dphe.gov.bd/download/T
W-%20Appliction.pdf

৮

১১

১২

ধবর্য়

ধিধিএফ
(*.pdf)
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৭.০ ২০২০-২১ অে পবছকর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর তৃপ বাস্তবায়নকৃর্ত গ্রামীণ ও সিৌর িাধন সরবরাে এবং
স্যাধনকেশন ায পক্রম

৭.১ গ্রোিীণ পোরন েবেোহ
বোিংলোরদরশে গ্রোিীণ পোরন েবেোহ ব্যবস্থ মূলিঃ ভূ-গর্ভস্থ উৎ -রনর্ভে। নব্বই দশরকে প্রথিোরি ভ ফদরশে রবরর্ন্ন অঞ্চরলে
ভূগর্ভস্থ পোরনরি আর ভরনক দূষণ পরেলরযি হওয়োে কোেরণ রনেোপদ পোরন েবেোহ কোয ভক্রি বোিোগ্রস্থ হয়। ভূগর্ভস্থ পোরনরি
আর ভরনরকে উপরস্থরিে কোেরণ রনেোপদ পোরন েবেোহ কর্োরেজ ২০০১ োরল ৯৭% হরি ৭৪% এ ফনরি আর ।
বিভিোরন পল্লী এলোকোয় প্ররি ৮৭ জরনে জন্য একটি েকোরে রনেোপদ িোবোে পোরনে উৎ েরয়রে এবিং ফদরশে প্রোয় প্ররিটি
িোনুষ রনেোপদ পোরন পোন করে। গ্রোিোঞ্চরল পোরন েবেোরহে স্বীকৃিিোন হল ফয ফকোন আবো গৃরহে ১৫০ রিটোে (৫০০ ফুট)
এে িরধ্য একটি রনেোপদ িোবোে পোরনে উৎ থোকরব। ফ রহ োরব বিভিোরন পোরন েবেোহ কর্োরেজ ৮৭%। আর ভরনক
আক্রোন্ত Unserved এব Underserved এলোকোয় পোরনে উৎ স্থোপরনে িোধ্যরি দ্রুি কর্োরেজ বৃরদ্ধ কেো হরে।

রিত্র : করিউরনটিরর্রিক পোরন েবেোহ ইউরনট

বিভিোন েকোরেে আিরল রবরর্ন্ন িলিোন কোয ভক্ররিে আওিোয় জুন/২০২১ পয ভন্ত গ্রোিোঞ্চরল রবরর্ন্ন প্রকোে ১,৬৬,৮১৬ টি
পোরনে উৎ স্থোপন কেো হরয়রে। গ্রোিীণ এলোকোয় রনরিভি পন্ডস্যোন্ড র িোরে িংখ্যো ২০১টি এবিং িননকৃি/পুন: িননকৃি
পু রেে িংখ্যো ১৭৮টি।
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রিত্র : করিউরনটিরর্রিক পোরন েবেোহ ইউরনট

৭.২ ফপৌে পোরন েবেোহ t
ওয়ো োে আওিোিীন এলোকো ব্যধর্তর্ত অন্যোন্য র টি করপভোরেশন এবিং ফপৌে এলোকোয় জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে পোরন
েবেোহ কোয ভক্রি বোস্তবোয়ন করে থোরক।
বিভিোরন ১৫৪ টি ফপৌে র্োয় পোইপ লোইরনে িোধ্যরি পোরন েবেোহ ব্যবস্থো িোলু আরে। অবরশষ্ট ফপৌে র্োয় পরয়ন্ট ফ োর ভ
এে িোধ্যরি পোরন েবেোহ ব্যবস্থো িোলু েরয়রে। পোইপ লোইরনে িোধ্যরি পোরনে কর্োরেজ ৩০% এবিং পরয়ন্ট ফ ো ভ এে
িোধ্যরি অবরশষ্ট ফপৌে এলোকোয় পোরন েবেোহ ব্যবস্থো আরে।

রিত্রঃ ফলৌহ ও আর ভরনক রবমুক্তকেণ প্লোন্ট
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স্যোরনরটশন কোয ভক্রিঃ
রনেোপদ পোরন েবেোহ এবিং স্যোরনরটশন ব্যবস্থো িোনুরষে ফিৌরলক প্ররয়োজন এবিং জোরি িংি স্বীকৃি িোনবোরিকোে। অপয ভোপ্ত
পোরন েবেোহ এবিং স্যোরনরটশন ব্যবস্থো েো রে পোরনবোরহি ও িলবোরহি ফেোগ, িংক্রোি ফেোগ, স্বোস্থে ঝুরুঁ ক এবিং পরেরবশ
দূষরণে োরথ প্রিেয এবিং পরেোযবোরব জরড়ি। িোই বিভিোন েকোে পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন রবয়ষটিরক রবরশষ
গুরুত্ব রদরয় আ রে। পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন কোয ভক্ররি েকোরেে রদেোে প্ররি লন রহর রব ১৯৯৮ োরল ‘‘রনেোপদ
পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন এে জোিীয় নীরিিোলো’’ প্রণয়ন কেো হরয়রে। পয ভোয়ক্ররি েকোরেে এই ফিয়োরদ ‘‘জোিীয়
স্যোরনরটশন ফকৌশল’’ ও পোরন েবেোহ এবিং স্যোরনরটশন িোরিে ফ ে ফডর্লপরিন্ট প্লেোন, ২০১১-২০২৫ প্রণীি হরয়রে।
বিভিোন েকোে জোরি িংি ফিোরষি ফটক ই উন্নয়ন অর্ীষ্ট অজভরন বদ্ধপরেকে।
স্যোরনরটশরনে ফযরত্র ফবর ক স্যোরনরটশন অজভন ও ফিোলো জোয়গোয় িলমূত্র িেোগ করিরয় আনরি বোিংলোরদশ োেো রবরশ্ব
অনুকেণীয় দৃষ্টোন্ত স্থোপন করেরে। স্থোনীয় েকোে রবর্োরগে ফনর্তরত্ব রবরর্ন্ন উন্নয়ন হরযোগী িংস্থো, ফব েকোরে িংস্থো, সুশীল
িোজ, গণিোধ্যি হ করলে হরযোগীিোয় এ অগ্রগরি অজভন কেো ম্ভব হরয়রে। স্থোনীয় েকোে রবর্োরগে উরদ্যোরগ
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কর্তভক প্ররিবেে অর োবে িোর ‘জোিীয় স্যোরনরটশন িো ’ পোলন কেো হরয় থোরক। এেোড়ো
জনগরণে স্বোস্থে সুেযো, ব্যরক্তগি স্বোস্থের্েো পরেিয ভো ও জনস্বোস্থে উন্নয়রন রিিনিো বৃরদ্ধে লরযে প্ররিবেে ১৫ অর োবে
িগ্র ফদশব্যপী ‘রবশ্ব হোি ফিোয়ো রদব ’ পোলন কেো হরয় থোরক।
রবরর্ন্ন প্রকরল্পে িোধ্যরি ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরে ব ভরিোট রনরিভি প্রোয় ৮,৬৯৪টি স্বল্পমূর ে স্যোরনটোেী

োরিন রনরিভি

হরয়রে। রবগি ২০২০ োরলে অর োবে িোর ফদশব্যোপী জোিীয় স্যোরনরটশন িো উদযোরপি হরয়রে। স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে
উরল্লিরযো

অবকোঠোরিোে িরধ্য েরয়রে ফ ন রনিভোণ, পোবরলক টয়রলট, করিউরনটি

োরিন এবিং একক

োরিন রনিভোণ।

রবগি ২০২০-২০২১ অথ ভবেরে ২৮০ টি পোবরলক টয়রলট/করিউরনটি োরিন স্থোপন কেো হরয়রে।
৭.৩ গ্রোিীণ স্যোরনরটশন
রবরর্ন্ন প্রকরল্পে িোধ্যরি ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরে ব ভরিোট প্রোয় ৩৫০৩০ টি স্বল্পমূর ে স্যোরনটোেী োরিন রনরিভি হরয়রে।
জুন/২০১৯ িোর িগ্র ফদরশ ফবর ক স্যোরনরটশন কর্োরেজ শিকেো ৯৯ র্োরগ উন্নীি হয় । রবগি ২০১৮ োরলে অর োবে
িোর ফদশব্যোপী জোিীয় স্যোরনরটশন িো উদযোরপি হরয়রে।

রিত্রঃ স্যোরনটোেী োরিন

- 38 -

রিত্রঃ পোবরলক টয়রলট

৭.৪ ফপৌে স্যোরনরটশন
স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে উরল্লিরযো অবকোঠোরিোে িরধ্য েরয়রে ফ ন রনিভোণ, পোবরলক টয়রলট, করিউরনটি োরিন এবিং একক
োরিন রনিভোণ। রবগি ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরে ২৬৬ টি পোবরলক টয়রলট/করিউরনটি োরিন এবিং ১৭৭০ টি ফশয়োেড্
োরিন স্থোপন কেো হরয়রে।

wPÎ t করিউরনটি টয়রলট
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৮.০ পোরন পেীযোগোরেে কোয ভক্রি
স্বোিীনিো পেবিী ১৯৯৩ োরল িাঁপোইনবোবগ ফজলোয় বোিংলোরদরশ ব ভপ্রথি পোরনরি আর ভরনক দূষরণে িটনো িেো পরে।
রবশুদ্ধ পোরন েবেোরহে জরন্য রনরয়োরজি েকোরে িংস্থো জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে ীিোন্তবিী করয়কটি ফজলোয় পেীযো
িোরলরয় নলকূরপে পোরনরি আর রভ নক দূষণ নোক্ত করে। রবরর্ন্ন েকোরে ফব েকোরে িংস্থো পরেিোরলি ব ভরশষ জেীপ
পয ভরবযণ ও রবরিষণ করে ফদিো যোয় ৬৪ টি ফজলোে িরধ্য ৬১ টি ফজলোে নলকূরপে পোরনরিই কি ফবরশ আর ভরনরকে অরস্তত্ব
পোওয়ো যোয়। এই লরযে পোরন পেীযো কোয ভক্রি পদ্ধরি শরক্তশোলীকেরণে উরদ্যোগ ফনওয়ো হয়।
বিভিোরন ভূগর্ভস্থ পোরনরি আর ভরনক হ অন্যোন্য উপোদোরনে উপরস্থরি পরেিোরপে জন্য ফদরশে ১৪ টি ফজলোয় স্থোরপি পোরন
পেীযোগোরেে িোধ্যরি এ িংক্রোন্ত কোয ভক্রি িলিোন আরে। জোপোরনে আরথ ভক হোয়িোয় পোরন পেীযো ব্যবস্থো শরক্তশোলী কেোে
লরযে ঢোকোে ফকিীয় পোরন পেীযোগোে ও ফজোনোল

োবরেটেীগুরলে িরধ্য ফনটওয়োকভ স্থোপন করে পোরনে গুণোগুণ পেীযোয়

রবষয়টি আেও শরক্তশোলী কেো হরয়রে। রবগি ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরে ফকিীয় পোরন পেীযোগোে ও ফজোনোল

োবরেটেীে

িোধ্যরি ফিোট ১০০৪৫১ টি পোরনে নমুনো পেীযো কেো হয়।

wPÎ t cvwbi bgybv cixÿv
িগ্র বোিংলোরদরশ েকোরের্োরব স্থোপনকৃি কল নলকূরপে পোরনে গুণগিিোন রডরপএইিই
বোধ্যিোমূলক কেো হরয়রে এবিং উক্ত কোয ভক্রি

োব মূরহে িোধ্যরি পেীযো কেো

লর্োরব পরেিোরলি হরে। এ েোড়ো রবরর্ন্ন দোিো িংস্থো, এনরজও,

রবশ্বব্যোিংক, এরডরব ও রবরর্ন্ন প্রকরল্পে িোধ্যরি স্থোপনকৃি নলকূরপে পোরন ও পেীযো কেো হরে। ঢোকোয় অবরস্থি ফকিীয়
পোরন পেীযোগোরেে িোধ্যরি পোরনে ৫৩ টি তবরশষ্টে (parameter)ও ফজলো পয ভোরয় অবরস্থি আঞ্চরলক পোরন পেীযোগোরেে
িোধ্যরি পোরনে ২২ টি তবরশষ্টে (parameter) পেীযো কেো ম্ভব হরে। রবগি ২০১৭-১৮ অথ ভ বেে ফথরক িোয়োনিোে হরি
আগি বোস্তুচ্যেিরদে আশ্রয় ফকি মূরহ স্থোরপি নলকূরপে পোরন পেীযোকেরণে লরযে োিরয়কর্োরব কক্সবোজোে ফজলোয় পোরন
পেীযোগোে স্থোপন ও কোয ভক্রি পরেিোরলি হরে।
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Different type of Laboratory tests performed by DPHE central and zonal labs & its fees
Sl. No
01

Water quality parameters
PH (Central + Zonal Lab)

Unit cost
50.00

02

Colour (Central + Zonal Lab)

250.00

03

Temperature (Central Lab Only)

50.00

04

Taste (Central Lab Only)

50.00

05

Odour (Central + Zonal Lab)

50.00

06

Turbidity (Central + Zonal Lab)

50.00

07

Conductivity (Central + Zonal Lab)

50.00

08

Salinity (Central + Zonal Lab)

50.00

09

Alkalinity (HCO3-) (Central + Zonal Lab)

100.00

10

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

150.00

11

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

50.00

12

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

50.00

13

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

150.00

14

Phhosphate (Central + Zonal Lab)

250.00

15

Chlorine(Residual) (Central Lab Only)

150.00

16

Chloride (Central + Zonal Lab)

250.00

17

Iodine (Central + Zonal Lab)

250.00

18

Fluoride (Central + Zonal Lab)

250.00

19

Nitrogen (Amonia) (Central + Zonal Lab)

250.00

20

Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)

250.00

21

Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)

250.00

22

Dissolved Oxygen (DO) (Central Lab Only)

50.00

23

Sulfide (Central Lab Only)

250.00

24

Sulfate (Central Lab Only)

250.00

25

Chemical Oxigen Demand (COD) (Central Lab Only)

400.00

26

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

450.00

27

Arsenic (Central + Zonal Lab)

450.00

28

Aluminum (Central Lab Only)

450.00

29

Barium (Central Lab Only)

450.00

30

Calcium (Central Lab Only)

450.00

31

Chromium (Central Lab Only)

450.00

32

Cadmium (Central Lab Only)

450.00

33

Copper (Central Lab Only)

450.00

34

Iron (Central + Zonal Lab)

450.00

35

Lead (Central Lab Only)

450.00
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Sl. No

Water quality parameters

Unit cost

36

Manganese (Central + Zonal Lab)

300.00

37

Magnesium (Central Lab Only)

300.00

38

Mercury (Central Lab Only)

500.00

39

Nickel (Central Lab Only)

450.00

40

Potassium (Central Lab Only)

300.00

41

Selenium (Central Lab Only)

450.00

42

Sodium (Central Lab Only)

300.00

43

Zinc (Central Lab Only)

450.00

44

Fecal Coliform (Central + Zonal Lab)

400.00

45

Total Coliform (Central + Zonal Lab)

400.00

৯.০ গৃহীি কোয ভক্রি মূহ
৯.১ প্রোকৃরিক দুরয ভোগ ও আপদকোলীণ কোয ভক্রিঃ
বোিংলোরদরশ প্রোয় প্ররি বেরেই এক বো একোরিক প্রোকৃরিক দুরয ভোগ, বন্যো, িেো, ঘূরণ ভেড়, জরলোেো , পোহোড় ি , জলোবদ্ধিো
ইিেোরদ রবরর্ন্ন স্থোরন রবরর্ন্ন িোত্রোয় আিোি হোরন। এেোড়োও বষ ভো ফিৌসুরি পোহোড় ি ও জলোবদ্ধিো জরনি িস্যো একটি
রনিেননরিরিক রবষয়। এ িরয় পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন ব্যবস্থো যরিগ্রস্থ হওয়োে জন্য রনেোপদ পোরনে িেি িংকট
ফদিো ফদয় এবিং স্যোরনরটশন ব্যবস্থো ফর্রঙ্গ পরড়। রল অরিকোিংশ ফযরত্রই দুরয ভোগকোলীণ/দুরয ভোরগে পে দুগিভ এলোকোয়
রনেোপদ পোনীয় জরলে অর্োব পরেলরযি হয়। এ িরয় রবশুদ্ধ িোবোে পোরনে অর্োরব দূগিভ এলোকোয়/আশ্রয় ফকরি ডোয়রেয়ো,
আিোশয়, টোই রয়ড, করলেো ইিেোরদ রবরর্ন্ন ফেোরগে প্রোদুর্ভোরব অ িংখ্য ফলোরকে প্রোণহোরন িরট।
রবরর্ন্ন িেরনে প্রোকৃরিক দুরয ভোরগ উপদ্রুি এলোকোে জনগণরক িোৎযরণকর্োরব রনেোপদ পোরন েবেোরহে লরযে অত্র
অরিদপ্তরেে রবরর্ন্ন েকি প্রস্তুরি েরয়রে। এজন্য েরয়রে ৫০ (পঞ্চোশ) টি হরজ স্থোনোন্তেরযো রিরন ওয়োটোে রিটরিন্ট প্লোন্ট,
১৮ টি ভ্রো িোন ওয়োটোে রিটরিন্ট প্লেোন্ট, রনেোপদ পোরন বহরনে জন্য ০৮ টি পোরনে ট্োিংকোে (কোরেয়োে), উপকূলীয় অঞ্চরলে
জন্য ৩০ টি ফিোবোইল স্যোলোইন ওয়োটোে রিটরিন্ট প্লেোন্ট িংগ্রহ করে খুলনোয় েোিো হরয়রে এবিং উপকূলীয় এলোকোয় লবণোক্ত
পোরনরক লবণমুক্ত করে সুরপয় পোরন রহর রব েবেোহ কেো হরে। এেোড়োও ফয ফকোন র্য়োবহ প্রোকৃরিক দুরয ভোগ ফিোকোরবলোে
জন্য জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে োব ভযরণক প্রস্তুরি েরয়রে।
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৯.২ রিয়োনিোে হরি ব্যস্তচ্যেি ফেোরহঙ্গো ম্প্রদোরয়ে জন্য কোয ভক্রিঃ
বোিংলোরদরশ ফেোরহঙ্গো জনরগোষ্ঠীে অনুপ্ররবশ শুরু হয় ১৯৭৮ োল ফথরক। ২০১৭ োরলে আগ পয ভন্ত িোরদে িংখ্যো রেল ০৩
লরযে িি। ২০১৭ োরলে আগষ্ট এে পে ফথরক এিন পয ভন্ত এই িংখ্যো রগরয় দাঁরড়রয়রে ১১ লরযে ও ফবরশ। এই রবশোল
জনরগোষ্ঠীরক আশ্রয় ফদয়ো হয় কক্সবোজোে ফজলোে ফটকনো ও উরিয়ো উপরজলোে ৩২ টি কেোরি। িোরদে পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন সুরবিো প্রদোরনে জন্য স্বল্প িরয়ে িোরে রবরশষ ব্যবস্থো গ্রহণ কেো হয়। ২০২০-২০২১ অে প বছকর এধিধব এবং
ধববব্যাং এর সোয়র্তাপুষ্ট ২টি নতুন প্র কল্পর াজ শুরু (মাচ প ২০১৯ েকর্ত) েকয়কছ । এই ২টি প্র কল্পর অিীকন ৫০০টি
সোসলোনা, ২৮টি ধমধন িাইি ওয়াোর সাপ্লাই ধসকস্টম, ৪০টি িাইি ওয়াোর সাপ্লাই স্কীম, ১০টি িাইি ধমধন ধফ যাল স্লযাজ
ধিেকমন্ট ধসকস্টম, ০২টি ধফ যাল স্লযাজ ধিেকমন্ট ও সধলি ওকয়স্ট ধিেকমন্ট প্লযান্ট ও ২০টি বাকয়াগ্যাস প্লযান্ট সরাধেঙ্গা
ধমউধনটির জন্য বরাে আকছ। এই স ল াকজর দরিত্র প্রধক্রয়ািীন রকয়কছ। আোমী অে প বছকর এই স ল াজ সমাপ্ত
রা সম্ভব েকব।

রিত্র: ফেোরহঙ্গো রশরবরে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কোয ভক্রি

১০.০ গরবষণো ও উন্নয়ন িংক্রোন্ত কোয ভক্রিঃ
িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন োকর্তর প্রযুধক্তের্ত চযাকলঞ্জসমূে ও জলবায়ু িধরবর্তপকনর প্রভাব সমা াকবলা রকর্ত েকবর্ণা ও
উন্নয়ন ধবভাকের মাধ্যকম জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর সবশ ধ ছু ায পক্রম/সপ্রাগ্রাম িধরচালনা রকছ। চলমান
িদকক্ষিসমূকের মকধ্য উকল্লেকযাগ্য কয় টি ায পক্রম/সপ্রাগ্রাম ধনকে বণ পনা রা েকলাঃ
) লবণাক্তর্তা ও আকস পধন প্রবণ অঞ্চকল ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ্ িাধন সংরক্ষকণ ব্যবহৃর্ত সংরধক্ষর্ত পুকুকর সসৌরশধক্ত চাধলর্ত উন্নর্ত
পুকুর িাকড়র বাধলর ধফল্টার (PSF) িিধর্তর িাইকলাটিং ায পক্রমঃ
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েকবর্ণা ও উন্নয়ন ধবভাে, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর ২০০৯ সাকল অক্সফাম-ধজধব বাংলাকদকশর সোয়র্তায় উিকূলীয়
অঞ্চকল উন্নর্ত প্রযুধক্তর ধি এস এফ স্থ্ািনার উকোে গ্রেণ কর যা িরবর্তীকর্ত ২০১২-১৩ সাল িয পন্ত বধি পর্ত রা েয়। সস
সমকয় যকশাকরর মধনরামপুকর, সার্তক্ষীরার আশাশুধন এবং খুলনার য়রাকর্ত এ িরকনর ২০ টি সসৌরচাধলর্ত ধি এস এফ স্থ্ািন
রা েকযকছ। িরবর্তীকর্ত উক্ত ২০ টি ধিএসএফ এর মপক্ষমর্তার উির ধভধত কর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর এর ধবধভন্ন
প্র কল্পর আওর্তায় ধনধমপর্তব্য PSF এর ন শায় উকল্লেকযাগ্য িধরবর্তপন সািনপূব প ছয়টি সজলায় িাইকলাটিং রা েয়। এই
উন্নর্ত প্রযুধক্তর আওর্তায় পুকুর েকর্ত ধফল্টার সবকি িাধন উকতালকনর জন্য সসৌরশধক্তচাধলর্ত িাম্প ব্যবোর রা েয়। এ
ব্যবস্থ্ায় স্বয়ংধক্রয়ভাকব অধবরর্ত িাধনর প্রবাে বজায় রাোর জন্য সংরধক্ষর্ত িাধনর প্রক াকষ্ঠ এ টি সসন্সরও ব্যবোর রা
েয়। সসালার িিধর্তকর্ত িাধন উকতালন রায় এবং রাকত্র আকলার ব্যবস্থ্া ো ায় িাধন ব্যবোর ারীরা ধবকশর্র্তঃ নারীরা
সেকজ ও ধনরািতার সাকে রাকর্তও ধিএসএফ সেক িাধন সংগ্রে রকর্ত িাকর। প্রধর্তটি ব্যবস্থ্া স্থ্ািন রকর্ত প্রায় ৭.০০ লক্ষ
ো া েরচ েয়। ধনকে এই প্রযুধক্তটির ধ ছু ধচত্র তুকল িরা েকলা।

ধচত্রঃ সসৌরচাধলর্ত ধিএসএফ

পেবিী উক্ত ২০ টি রপএ এ এে কিভযিিোে উপে রর্রি করে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে এে রবরর্ন্ন প্রকরল্প আওিোয়
রনরিভিব্য PSF এে নকশোয় রনম্নরলরিি পরেিব ভন আনো হয়:
❖ র িোে ইউরনরট বরহেোগি দূষক অনুপ্ররবশ ফেোি কেরি এবিং রয ভোরলোক প্ররবশ অব্যোহি েোিরি র িোে
ইউরনরটে উপে স্বে োইবোে গ্লো রশট ব্যবহোে হেো হরয়রে।
❖ PSF এ Brick Soling এে পরেবরিভ R.C.C Base ব্যবহোে কেো হরয়রে।
❖ পরেরশোিন ইউরনরট UV বরি ব্যবহোে কেো হরয়রে।
❖ পু রে পোরন িংেযণ ট্োঙ্ক এে উপে ফ রেো র রটি স্ল্োব এে পরেবরিভ CL Sheet Cover ব্যবহোে হেো
হরয়রে
❖ প্রিরলি ফ ো ভ পোি এ পরেবরিভ SS ফ ো ভ পোি ব্যবহোে কেো হরয়রে।
❖ পোরন িংগ্রহ স্থোরন প্লেোট রিভ Floor Tiles এে ব্যবহোে েোিো হরয়রে।
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ে) বাংলাকদকশর উিকূলীয় এলা ায় ভূেভপস্থ্ িাধনকর্ত লবণাক্তর্তা অনুপ্রকবকশর উির সযৌে েকবর্ণাঃ
বাংলাকদশ সর ার, DANIDA, োইস্যাওয়া, IWM এবং ITN-BUET এর আধে প সোয়র্তায় অকক্টাবর, ২০১০
সাকল এই সযৌে েকবর্ণার াজ শুরু েকয় জুন, ২০১৫ সর্ত সমাপ্ত েয়। খুলনা ও সার্তক্ষীরা সজলার ধ ছু অংকশ (১০ টি
উিকজলার প্রায় ১৫৩৪ বে প ধ ঃধমঃ এলা া) এই েকবর্ণা িধরচালনা রা েয়। এই েকবর্ণায় ভূ-েভপস্থ্ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ্ উভয়
প্র ার িাধনর গুণের্ত মান (ধবকশর্র্ত, লবণাক্তর্তা) অনুপ্রকবকশর োর ধনণ পয় রকর্ত সবসলাইন জধরি, ধমিলাইন জধরি ও
এন্ডলাইন জধরি িধরচালনা রা েয়। ধবধভন্ন স্থ্াকন ৩৬ টি লাইন ওকয়লসে ৪৫ টি িয পকবক্ষণ নলকূি স্থ্ািন রা েয়,
সযগুকলা ব্যবোর কর সাপ্তাধে , মাধস ও ত্রত্রমাধস ধভধতকর্ত অধবরর্ত িয পকবক্ষণ রা েয়। এছাড়া সম্পূণ প র্তথ্য ও সম্ভাব্য
ব্যবোরকযাগ্যর্তা িরীক্ষা রার জন্য ত্রবদুযধর্ত লধেং, িাধম্পং সেস্ট ইর্তযধদ িধরচালনা রা েয়। এভাকব সম্পূণ প র্তথ্য
সংগ্রকের ির ধম্পউোর ধভধত ধসমুউকলশন/মকিধলং ব্যবোর কর লবণাক্ত িাধনর অনুপ্রকবকশর োকর ব্যাধপ্ত ও মাত্রা
অনুমান রা েয়। উক্ত িয পকবক্ষণ েকর্ত উকল্লেকযাগ্য িয পকবক্ষণসমূে ধনেরূিঃ
১। েভীর ভূ-েভপস্থ্ িাধনর উির লবণাক্ত ভূ-উিধরস্থ্ িাধনর প্রভাব অধর্ত নেণ্য, ধ ন্তু অেভীর ভূেভপস্থ্ িাধনর সাকে ভূউিধরস্থ্ লবণাক্ত িাধনর িধরবর্তপনশীল প্রভাব ধবোমান।
২। ২০৫০ সাল নাোদ, িয পকবক্ষণািীন এলা ার ধবোমান স্বল্প েভীরর্তায় স্বাদু িাধনর িক ে এলা ার শর্ত রা ৩.৪৪ ভাে
লবণাক্ত েকয় যাওয়ার সম্ভাবনা রকয়কছ।

ধচত্রঃ অনুভূধম স্যালাইন একুইফার ধবস্তৃধর্ত।

জলবায়ু িধরবর্তপকনর সপ্রক্ষািকে এর ধবরূি প্রভাব ধেকসকব লবণাক্তর্তা অনুপ্রকবকশর সম্ভাবনা সবকড়ই চকলকছ। এরই সপ্রধক্ষকর্ত
চলমান অে পবছকর উক্ত েকবর্ণার সুিাধরশ অনুযায়ী আরও ধবস্তৃর্ত আ াকর এই ায পক্রম িধরচালনার ধনধমকত াধরেধর প্র ল্প
প্রণয়কনর াজ োকর্ত সনয়া েকয়কছ।
ে) ধনে িাধনস্তর ধবধশষ্ট এলা ায় েস্তচাধলর্ত োইেধল ও োইধিি িাম্প স্থ্ািন ও ায প ারীর্তা িয পকবক্ষণ
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর এর েকবর্ণা উন্নয়ন ধবভাে

তৃপ ২০১৪ সাকল ইউধনকসকফর আধে প সোয়র্তায় িাইলটিং

ধেকসকব নওোঁর ধনে িাধনর স্তরবােী এলা ায় েস্তচাধলর্ত োইধিি ও োইকোধল িাম্প স্থ্ািন রা েয়। িাইলটিং এর
উকেশ্য ধছকলা ঐসব এলা ায় শুষ্ককমৌসুকম ৬নং ধলফটিং ম্যানুকয়ল িাকম্পর ায প াধরর্তা িরীক্ষা রা। এই ৩০ ধমোর
উকতালন ক্ষমর্তা সম্পন্ন ২০ টি সনাধভয়া োইেধল িাম্প (িান্স েকর্ত আমদানীকৃর্ত) এবং ২০ ধমঃ উকতালন ক্ষমর্তা সম্পন্ন
১০ টি স্থ্ানীয়ভাকব প্রস্তুর্তকৃর্ত োইধিি র্তারা িাম্প স্থ্ািন রা েয়। োইকোধল িাম্প স্থ্ািনপূব প প্রযুধক্তের্ত ায প াধরর্তা
ধনরুিন

কর আকরা বৃেৎ সস্ককল িাধন সরবরাে

রার লকক্ষয সদকশর ধনে িাধনস্তর ধবধশষ্ট এলা া নওোঁ, রাজশােী,
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চাঁিাইনবাবেঞ্জ, নারায়নেঞ্জ এবং োজীপুর সজলায় প্রায় ১১২ টি ইকোধল িাম্প স্থ্ািন রা েকয়কছ যা শুষ্ক সমৌসুকম ৩০
ধমোর ধনকচর স্তর সেক

িাধন উকতালন

রকর্ত সক্ষম। বর্তপমাকন এই িাম্পগুকলার প্রযুধক্তের্ত

ায প াধরর্তার িাশািাধশ

সামাধজ গ্রেণকযাগ্যর্তা ধনরুপুন রা েকে। ধনকচর ধচত্রগুকলাকর্ত মাঠ িয পাকয় স্থ্ািনকৃর্ত োইেধল িাম্প এর প্রযুধক্তের্ত
িায়াগ্রামসে ব্যবোর সদোকনা েকয়কছ।

ধচত্রঃ েস্ত চাধলর্ত ও িা-চাধলর্ত োইধিি ও োইকোধল িাম্প

ঘ) সফাস পিাম্প চাধলর্ত উন্নর্ত িন্ড স্যান্ড ধফল্টারঃ
লবনাক্ত প্রবণ ও আকস পধন সংকুল এলা ার জন্য িন্ড স্যান্ড ধফল্টার (ধিএসএফ) এ টি অন্যর্তম ধব ল্প অিশন। যোযে
িধরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকনর অভাকব অধি াংশ ধিএসএফ ব্যবোর উিকযােী োক না। এগুকলার মকধ্য অন্যর্তম দুটি ারণ
ধিএসএফ েকর্ত িাধন ধনকয় িাধন না চািা ও সময়মর্ত বাধল িধরষ্কার না রা। এ স ল সমস্যার সমািাকন েকবর্ণা ও উন্নয়ন
ধবভাে তৃপ সফাস প িাম্প ব্যবোর কর সেজ রক্ষণাকবক্ষণসযাগ্য এ টি উন্নর্ত িন্ড স্যান্ড ধফল্টার নক্সা প্রণনয়ন কর। এই
নক্সায় উচ্যুঁ িাোর্তনযুক্ত নলকুকির িধরবকর্তপ সফাস প িাম্প, স্যান্ড সবি িধরষ্কাকরর জন্য স্ক্র্যািার প্রযুধক্তর ব্যবোর ও ধনরধবধেন্ন
ধনরািদ িাধন প্রবাকের ধনধমকত অল্টারকনে ধলধনং িিধর্ত ব্যবোর রা েকয়কছ। মাঠ িয পাকয় িাইকলাটিং এর জন্য জনস্বাস্থ্য
প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর সে ধন যাল ধমটি তৃপ প্রদত ধনকদ পশনার সপ্রধক্ষকর্ত বাস্তবায়ন ায পক্রম প্রধক্রয়ািীন রকয়কছ।

ঙ) র্তারা নলকূকির ন শা উন্নর্ত রণ:
িল্লী অঞ্চকল িাধন সরবরাে প্র কল্পর আওর্তায় সদকশর িল্লী অঞ্চলসমূকে র্তারা নলকূি স্থ্ািকনর জন্য উকতালনকযাগ্য ও
অনুকতালনকযাগ্য র্তারা নলকূকির দুইটি অনুকমাধদর্ত ধিজাইন ও সেধসধফক শন্স ম্যানুয়াল রকয়কছ। উক্ত ম্যানুয়াল অনুযায়ী
স্থ্াধির্ত র্তারা েযান্ডিাম্পসমূকের মাঠিয পাকয়র ায প ারীর্তা ধবকির্ণপূব প িাম্পসমূেক অধি র্তর ব্যবোরবান্ধব ও সে সই
রার ধনধমকত ধবেমান ন শায় ধ ছু িধরবর্তপন সািন রার প্রকয়াজন অনুভূর্ত েয়। সস লকক্ষয, উধল্লধের্ত প্র কল্পর েকবর্ণা ও
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উন্নয়ন ায পক্রকমর আওর্তায় োজীপুর ও নরধসংদীর ধবধভন্ন উিকজলায় িরীক্ষামূল িধরবধর্তপর্ত ধিজাইন অনুযায়ী ১০টি র্তারা
নলকূি স্থ্ািন রা েয় এবং ধবধভন্ন সময় এর ায প ারীর্তা িয পকবক্ষণ রা েয়। ধবেমান ন শার সস্টইনকলস ধস্টল িাম্পরি
এর িধরবকর্তপ ধিধভধস িাম্পরি, ১৯ ধমধম সস্টইনকলস ধস্টল জকয়ন্ট এর িধরবকর্তপ ধিধভধস সমাকল্ডি এসএস াকনক্টর, িাম্পার
যাি ও জযাক েযুক্ত ১৯ ধমধম সস্টইনকলস ধস্টল জকয়ন্ট, ঢালাই সলাোর িাম্পবধি এর িধরবকর্তপ সস্টইনকলস ধস্টকলর
িাম্পবধি, ধছদ্রযুক্ত সেি ভার, েযাঙ্গার-রি এর িধরবকর্তপ ধছদ্রধবেীন সেি ভার ও ধিভেযুক্ত েযাঙ্গার-রি ও ফুেভাল্ভ এর
িধরবকর্তপ ওকয়ে ভাল্ভ িধরবর্তপনপূব প িরীক্ষামূল ভাকব উকতালনকযাগ্য র্তারা েযান্ডিাম্পসমূে প্রস্তুর্ত ও স্থ্ািন রা েয়।

ধচত্রঃ িরীক্ষামূল িধরবধর্তপর্ত ন শার র্তারা িাম্পযুক্ত নলকূি

প্রায় এ বছকরর ায প াধরর্তা িয পকবক্ষকণর উির ধভধত কর আকলাচয ধিজাইকনর উকতালনকযাগ্য র্তারা েযান্ড িাকম্পর ধবর্কয়
ধনেধলধের্ত সুিাধরশ সমূে প্রণয়ন রা েয়।
১। িরীক্ষামূল ভাকব স্থ্াধির্ত উকতালনকযাগ্য র্তারা প্রযুধক্তর ধিজাইনটি মাঠিয পাকয়র িাইলটিং িয পকবক্ষণ অনুযায়ী ায প র
প্রমাধণর্ত েকয়কছ।
২। ধিসচাজপ সবশী েওয়ায় অনুকতালনকযাগ্য র্তারা িাম্প সদকশর ধ ছু অঞ্চকল জনধপ্রয়র্তা লাভ করকছ। সে সই উন্নয়ন
লক্ষযমাত্রা অজপন রকর্ত েকল অধি ধিসচাকজপর তুলনায় স্থ্াধয়ত্বক অধি র্তর গুরুত্ব ধদকর্ত েকব। র্তাই, অনুকতালনকযাগ্য
র্তারা িাম্প প্রযুধক্তটি সীধমর্ত আ াকর এলা াধভধত ব্যবোকরর জন্য বরাে প্রদান রা সযকর্ত িাকর।
৩। ১০০ ফুে েভীরর্তার োউধজং এর সক্ষকত্র ব্যবহৃর্ত ওকয়েভাল্ভ উিযুক্ত নয়। উকল্লখ্য, এ জার্তীয় ওকয়েভাল্ভ অকিক্ষাকৃর্ত
অেভীর িাধনর ধস্থ্ধর্তর্তল (২৮ সেক ৩৫ ফুে) ধবধশষ্ট এলা ায় ব্যবোর রা সযকর্ত িাকর।
৪। মালামাকলর েণের্তমান ধনধির্ত রণ সাকিকক্ষ এস এস িাম্পবধির ব্যবোর শুরু রা সযকর্ত িাকর।
৫। অধি ধিসচাকজপর জন্য িরবর্তীকর্ত িরীক্ষামূল ভাকব ২.৫” ধসধলন্ডারযুক্ত নকভনশনাল ধিিকসে িাম্প ব্যবোর কর
সদো সযকর্ত িাকর।
৬। ঢালাই সলাোর ত্রর্তরী িাম্পবধির সভর্তকরর অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত েওয়ায় সৃষ্ট সমস্যাগুধল দূরী রকণ এস এস এর ত্রর্তরী
িাম্পবধি ব্যবোকরর িধরবকর্তপ ঢালাই সলাোর ত্রর্তরী িাম্পবধির সভর্তকর এস এস লাইধনং প্রদান রা সযকর্ত িাকর।
চ) অন্যান্য উন্নয়নমূল মপ ান্ডঃ
ভুেভপস্থ্ িাধনর সব পধনে ধস্থ্ধর্তর্তকলর ইউধনয়ন ধভধত র্তথ্য অধিদপ্তকরর বুধিবৃধত সম্পদ। ধবের্ত প্রায় ৩০ বছকরর সবশী সময়
িকর অধিদপ্তরীয় গ্রাউন্ড ওয়াোর সাক পল এর র্তত্ত্বাবিাকন উক্ত র্তথ্য সংগ্রে প্রধক্রয়া চলমান রকয়কছ। চলধর্ত বছর অনলাইকন
উক্ত র্তথ্য সংগ্রে রা েয়। ৮ টি সজলা বাকদ স ল সজলা েকর্ত র্তথ্য প্রদাকন প্রশংসনীয় সাড়া িাওয়া যায়। এছাড়া নলকূকির
সবারলে সঠি ভাকব পূরকণর সুধবিাকে প স ল উিকজলায় সংকশাধির্ত সবারলে ফমপ ও ধবধভন্ন আ ার ও রকঙর বালুর নমূনা
সমন্বকয় প্রস্তুর্তকৃর্ত স্যান্ড মপ্যাকরের সরবরাে রা েয়।
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ধচত্রঃ স্যান্ড মপ্যাকরের, সফাস প িাম্প ও ন্যাকনা ধফল্টার

বাজাকর প্রচধলর্ত সফাস প িাম্প এর েণের্তমান ধনেমাকনর েওয়ায় ধবধভন্ন প্রযুধক্তর ন শায় উক্ত সফাস প িাম্প এর অন্তভুপধক্ত
চাধেদা ো া সকত্ত্বও সম্ভবির (feasible) েয় না। এই সমস্যা সমািাকন স্থ্ানীয় উকোক্তোে সোয়র্তায় অধি ধিসচাজপ
সম্পন্ন উন্নর্ত প্রযুধক্তর সফাস প িাম্প সিকভলি রা েকয়কছ এবং ধবধভন্ন স্থ্াকন িাইকলাটিং এর মাধ্যকম িাম্পটির উিকযােীর্তা
যাচাই রা েকয়কছ। এছাড়াও সদকশ প্রেমবাকরর মকর্তা ন্যাকনা ধফকেশন প্রযুধক্তর সাোকে িাধন িধরকশািকনর িাইকলাটিং
ায পক্রম েকবর্ণা ও উন্নয়ন ধবভাকের মাধ্যকম চলমান আকছ।
১১.০ অন্যোন্য গুরুত্বপূন ভ কোয ভক্রি
১১.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন:
বর্তপমান প্রধর্তকযাধের্তামূল ধবকব সযভাকব প্রযুধক্তর ব্যবোর সবকড়কছ র্তাকর্ত দক্ষ মানব সম্পদ েকড় সর্তালার লকক্ষয
প্রধশক্ষকণর ধব ল্প সনই। যুকের সাকে র্তাল সমলাকনার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশধক্ত সৃধষ্টর লকক্ষয
সর াধর/সবসর াধর িয পাকয় মপ র্তপা/ মপচারীকদর ধবধভন্ন িরকনর প্রধশক্ষণ প্রদান কর োক । প্রধশক্ষণ ায পক্রমসমূে স ন্দ্রীয়
এবং আঞ্চধল িয পাকয় বাস্তবায়ন রা েয়। স ন্দ্রীয়ভাকব প্রধশক্ষণ ধবভাে এ স ল র্তত্ত্বাবিান কর োক ।
প্রধশক্ষণসমূে প্রিানর্তঃ ধবব স্বাস্থ্য সংস্থ্া, ইউধনকসফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকর চলমান ধবধভন্ন প্র কল্পর
মাধ্যকম আকয়াজন রা েয়। অনুধষ্ঠর্ত এ স ল প্রধশক্ষণ মপসূধচর মূল ধবর্য়বস্তু মূলর্ত: াধরেধর, আধে প ও প্রশাসধন ।
এছাড়াও ধসধিটিইউ (CPTU) েকর্ত প্রধশধক্ষর্ত মপ র্তপােকণর সোয়র্তায় নকভম্বর ২০১৩ সাল সেক জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল
অধিদপ্তর সদকশর স ল ধনব পােী প্রক ৌশলী, সে ারী প্রক ৌশলী, উি-সে ারী প্রক ৌশলীকদর িয পায়ক্রকম ইকল িধন সেন্ডাধরং
(e-GP) ধবর্য় প্রধশক্ষণ প্রদান করকছ। ২০২০-২০২১ অথ ভবেরে “Contract Management System
(CMS)” শীষ ভক প্ররশযণ ফকোর ভ ১৮১ জন, “র পটিক ট্োিংক পরেষ্কোেকেণ ও ব্যবস্থোপনো” শীষ ভক প্ররশযণ ফকোর ভ
৪১৯জন এবিং জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কল পয ভোরয় কিভকিভোরদে উন্নয়ন কোজ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত অবরহিকেণ
অনলোইন প্ররশযণ ফকোর ভ ৫৯০ জনরক প্ররশযণ ফদওয়ো হরয়রে। বর্তপমাকন প্রধশক্ষণ প্রাপ্ত মপ র্তপােণ র্তাকদর স ল দরিত্র
ইকলিধন সেন্ডাধরং এর মাধ্যকম সম্পন্ন রকছন। বর্তপমান অে পবছকর জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর ধনজস্ব প্রধশক্ষ ও
অে পায়কন অত্র দপ্তকরর কিভকিভোরদে জন্য APA অনলোইন প্ররশযণ ফকোর ভে িোধ্যরি ৯টি ব্যোরি ফিোট ৪২৯জন
প্ররশযণোরথ ভরদে প্ররশযণ ফদওয়ো হরয়রে। বিভিোন অথ ভবেরে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে রনজস্ব প্ররশযক ও অথ ভোয়রন অত্র
দপ্তরেে প্রোয় ৬০ জন কিভকিভো/কিভিোেীরদে ই- োইরলিং ব্যবস্থোে উপে প্রররশযণ প্রদোন কেো হরয়রে। দোপ্তরেক রিঠিপত্র ফবরশে
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র্োগ ই- োইরলিং এে িোধ্যরি কেো হরে। িলরি অথ ভবেরে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে আওিোয় বোস্তবোরয়ি রবরর্ন্ন
প্ররশযরণে িথ্যোরদে রববেণীঃ
ক্ররিক
প্ররশযরণে রশরেোনোি
নিং
০১ “Contract Management System (CMS)”
শীষ ভক প্ররশযণ। (Virtual)
খুলনো ও েোজশোহী োরকভরলে আওিোয় ফজলো মূহ
েিংপুে ও রেদপুে োরকভরলে আওিোয় ফজলো মূহ
র রলট, ি গ্রোি ও পোব ভিে ি গ্রোি োরকভরলে আওিোয় ফজলো মূহ
বরেশোল, ঢোকো ও িয়িনর িংহ োরকভরলে আওিোয় ফজলো মূহ
গ্রোউন্ড ওয়োটোে, র্োন্ডোে, র রজরবরলটি টোরড এন্ড রডজোইন ও
োবরেটেী োরকভরলে আওিোয় অর
মূহ
প্রকল্প পরেিোলকগণ
প্রকল্প পরেিোলকগণ
০২ পু ে পুনঃিনন কোজ এবিং হস্তিোরলি পন্ড স্যোন্ড র িোে
(রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ এে উপে প্ররশযণ প্রদোন
( রেদপুে)
০৩ হস্তিোরলি পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন ( রেদপুে)
০৪ হস্তিোরলি পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন (িোগুড়ো)
০৫ ফ োলোে পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন ( োিযীেো)
০৬ ফ োলোে পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন (বোরগেহোট)
০৭ ফ োলোে পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন (বেগুনো)
০৮ ফ োলোে পন্ড স্যোন্ড র িোে (রপএ এ ) পরেিোলন ও েযণোরবযণ
হোরয়কো প্রদোন এবিং এে উপে প্ররশযণ প্রদোন (রপরেোজপুে)
০৯ পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন রবষয়ক ওরেরন্টশন ফকো ভ
১০

পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন রবষয়ক ওরেরন্টশন ফকো ভ

১১

অর

১২

জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কিভকিভোরদে জন্য APA অনলোইন
প্ররশযণ ফকো ভ
“র পটিক ট্োিংক পরেষ্কোেকেণ ও ব্যবস্থোপনো” শীষ ভক প্ররশযণ ফকো ভ

১৩
১৪
১৫

ব্যবস্থোপনো শীষ ভক প্ররশযণ ফকো ভ

পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন রবষয়ক প্ররশযণ ফকো ভ
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে কল পয ভোরয়ে কিভকিভোরদে উন্নয়ন
কোজ বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত অবরহিকেণ (অনলোইন)

প্ররশযরণে িোরেি ও
ফিয়োদকোল

প্ররশযনোথীে
িংখ্যো
১৮১ জন

৩৬২ জন িন্টো

৩৪ জন

২৭২ জন িন্টো

০১ রদন

৩০ জন

২৪০ জন িন্টো

০১ রদন

২৫ জন

২০০ জন িন্টো

০১ রদন

২৭ জন

২১৬ জন িন্টো

০১ রদন

২৮ জন

২২৪ জন িন্টো

০১ রদন

২৯ জন

২৩২ জন িন্টো

০১ রদন

২৭ জন

২১৬ জন িন্টো

০৩ রদন (২টি ব্যোি)
১৩-১৮ ফ ব্রুয়োরে ২০২১
০৫ রদন (২টি ব্যোি)
৩০জোনুঃ-১০র ব্রুঃ ২০২১
০৩ রদন (২টি ব্যোি)
৩০ ফ ব্রু-০৮িোি ভঃ ২০২১
০১ রদন (৯টি ব্যোি)
০৩-১৩জুন ২০২১
০১ রদন (১৪টি ব্যোি)
২৬জোনুঃ-১৫িোি ভ ২০২১
০৩ রদন
১২ রদন

৫২ জন

১২৪৮ জন িন্টো

৪৩ জন

৩৪৪ জন িন্টো

৬৯ জন

৫৫২ জন িন্টো

৪২৯ জন

৩৪৩২ জন িন্টো

৪১৯ জন

৩৩৫২ জন িন্টো

২৫৬ জন
৫৯০ জন

৬১৪৪ জন িন্টো
২১২৪০ জন িন্টো

০৫ নরর্
০৮ নরর্
১০ নরর্
১২ নরর্
১৫ নরর্

ে/২০২০, ১রদন
ে/২০২০, ১রদন
ে/২০২০, ১রদন
ে/২০২০, ১রদন
ে/২০২০, ১রদন

১৭ নরর্ ে/২০২০, ১রদন
১৯ নরর্ ে/২০২০, ১রদন
০১ রদন

ফিোট
জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে বিভিোরন কিভেি ১ি এবিং ২য় ফশ্রণীে কিভকিভোে িংখ্যো ৭৮৪ জন্য
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ফিোট জন িন্টো

৩৯২৮৪ জন িন্টো
৩৯২৮৪/৭৮৪
=৫০.১০ িন্টো/জন

১১.২ PEDP
প্রোথরিক রশযো ইউরনট
বোিংলোরদরশে ৬৫,৬২০ টি েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় অধ্যয়নেি ফকোিলিরি রশযোথীরদে জন্য রনেোপদ ও সুরপয় পোরন
এবিং উন্নি স্যোরনরটশন ব্যবস্থো রনরিিকেরনে লরযে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে ২০১২ োল ফথরক প্রোথরিক রশযো
অরিদপ্তরেে োরথ রনেল র্োরব কোজ করে যোরে। জোনুয়োেী/২০১২ োরল র্তিীয় প্রোথরিক রশযো উন্নয়ন কিভ িীে
(PEDP3) আওিোয় প্রোথরিক রশযো অরিদপ্তে ও জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে এে িরধ্য স্বোযরেি িরেোিো স্মোেরকে
িোধ্যরি জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে ১৫,৭০৫ টি েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ২৮,৫৪০টি ওয়োশব্লক রনিভোণ এবিং
৩৯,৩০০টি েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় রনেোপদ িোবোে পোরনে উৎ স্থোপন কোজ লর্রব িোপ্ত করেরে। ফদশব্যোপী
রবরর্ন্ন েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় রনেোপদ িোবোে পোরন ও স্যোরনরটশন সুরবিো প্রদোরনে লরযে জনস্বোস্থে প্ররকৌশল
অরিদপ্তে রনম্নবরণ ভি কিভকোন্ড পরেিোলনো কেরে।
• প্ররি ৫০ জন রশযোথীে জন্য অন্তি: একটি রনেোপদ ও রবশুদ্ধ পোরনে উৎ স্থোপন কেো এবিং স্থোরপি পোরনে উৎ
মূরহে ফিেোিি, েযণোরবযণ ও প্ররযোজে ফযরত্র পরেবিভন কেো।
• কল প্রোথরিক রবদ্যোলরয় স্থোরপি পোরনে উৎর ে পোরনে গুণগিিোন পরেবীযণ ও পয ভরবযণ।
• েোত্র/রশযক এবিং েোত্রী/রশরযকোরদে জন্য িলিোন পোরন েবেোহ ব্যবস্থো যুক্ত পৃথক পৃথক ওয়োশব্লক রনিভোণ।
• প্ররিটি ওয়োশব্লরক রিনটি করে টয়রলট, দুটি করে হোি ফিোয়োে ফবর ন এবিং একটি ফুট ওয়োরশিং ফে প্রদোন।
• েোত্র/রশযকরদে ওয়োশব্লরক ইউরেনোল স্থোপন এবিং েোত্রী/রশরযকোরদে ওয়োশব্লরক ফি িুয়োল হোইরজন িংক্রোন্ত কয
রনিভোণ।
• শোেীরেক প্ররিবন্ধী েোত্র/েোত্রীরদে জন্য Ramp, হোই-করিোড যুক্ত পৃথক টয়রলট এবিং Handrail স্থোপন।
• প্ররযোজে ফযরত্র স্থোরপি ওয়োশব্লরকে বড় িেরনে ফিেোিি কেো।
PEDP-3 প্রকরল্পে িোেোবোরহকিোয় জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে আরেো বৃহিে পরে রে িোরহদো রর্রিক েকোরে প্রোথরিক
রবদ্যোলয় উন্নয়ন প্রকল্প-১ (NBIDGPS-1) এে আওিোয় ৮,০০০ েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ৮,০০০টি পোরনে উৎ ও
১৬,০০০ ওয়োশব্লক রনিভোণ, িোরহদো রর্রিক নতুন জোিীয়কেণকৃি েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলয় উন্নয়ন প্রকল্প-১
(NBIDNNGPS-1) এে আওিোয় ৫,০০০ েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ৫,০০০টি পোরনে উৎ ও ১০,০০০ ওয়োশব্লক
রনিভোণ এবিং িতুথ ভ প্রোথরিক রশযো উন্নয়ন কিভ িীে (PEDP4) আওিোয় ২৯,০০০ েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ৫৮,০০০
ওয়োশব্লক এবিং ১৫,০০০ েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ১৫,০০০ পোরনে উৎ স্থোপন কোজ বোস্তবোয়ন কেরে। এই ৩টি প্রকরল্পে
বোস্তবোয়ন িোপ্ত হরল ২০২৩ োরলে িরধ্য বোিংলোরদরশে প্ররিটি েকোরে প্রোথরিক রবদ্যোলরয় ফেরল ও ফিরয়রদে জন্য পৃথক
পৃথক ওয়োশব্লক ও অন্তি: একটি রনেোপদ ও রবশুদ্ধ পোরনে উৎ স্থোপন রনরিি হরব। আজরকে রশযোথী আগোিী রদরন
জোরিে আশো র্ে োে প্রিীক। িোই এই র্রবষ্যি প্রজরন্মে জন্য একটি উন্নি ও ফটক ই পোরন েবেোহ এবিং স্যোরনরটশন
ব্যবস্থো রবরন ভিোরন জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে বদ্ধপরেকে।

১১.৩ বোিংলোরদশ অথ ভরনরিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তপ
ভ য (রবজো) আওিোর্ভক্ত অঞ্চরল পোরন েবেোহ ব্যবস্থো বোস্তবোয়রন জনস্বোস্থে
প্ররকৌশল অরিপ্তে
বোিংলোরদরশে দ্রুি অথ ভননরিক উন্নয়রনে লরযে বোিংলোরদশ অথ ভননরিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তভপয (রবজো) নরর্ ে, ২০১০ ররঃ
হরি বোিংলোরদরশে রশল্প ম্ভোবনোিয় অঞ্চল মূহ রিরিিকেণ ও উন্নয়ন কোয ভক্রি পরেিোলনো করে আ রে। অদ্যোবরি, ৫৫
(পঞ্চোন্ন) টি েকোরে ও ১১ (এগোে) টি ব্যরক্তগি অথ ভননরিক অঞ্চল রিরিিকেণ িন্ন হরয়রে ও উন্নয়ন কোয ভ পরেিোরলি
হরে। বোিংলোরদশ অথ ভননরিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তভপয (রবজো) প্রকল্পোিীন অঞ্চরল পোরন েবেোরহে লরযে ১১ই অর োবে,
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২০১৫ ররঃ িোরেরি জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে ও বোিংলোরদশ অথ ভননরিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তভপয (রবজো) এে িরধ্য একটি
িরেোিো স্বোেক স্বোযরেি হয়। উক্ত িরেোিো স্বোেক অনুযোয়ী উপরেরস্থি পোরন প্রোপ্যিোে পরেিোণ রনণ ভয়, উৎপোদক ও
পেীযোমূলক নলকূপ স্থোপন, প্ররয়োজনীয় ফযরত্র ওয়োটোে রিটরিন্ট প্লোন্ট স্থোপন ও পোইপলোইরনে িোধ্যরি পোরন েবেোরহে
কোজ পরেিোলনো করে আ রে। পোরন েবেোহ রনরিিকেরণ জোিোলপুে অথ ভননরিক অঞ্চরল ৪ টি , শ্রীহ অথ ভননরিক অঞ্চরল
৮ টি, োবেোিং ও জোরলয়োেদ্বীপ অথ ভননরিক অঞ্চরল ৮ টি, িরহশিোলী অথ ভননরিক অঞ্চরল ৫ টি, আরনোয়োেো অথ ভননরিক
অঞ্চরল ২ টি ও িীরেে েোই অথ ভননরিক অঞ্চরল ৭ টি পেীযোমূলক নলকূপ এবিং কক্সবোজোে অথ ভননরিক অঞ্চরল ১৪ টি
পেীযোমূলক নলকূপ স্থোপন কেো হরয়রে। এেোড়োও, শ্রীহ অথ ভননরিক অঞ্চরল ৫ টি , িীরেে েোই অথ ভননরিক অঞ্চরল ২৫ টি
উৎপোদক নলকূপ স্থোপন কেো হরয়রে এবিং নলকূপগুরলো িোলু কেোে জন্য আনুষরঙ্গক কোয ভক্রি িলিোন আরে। জোিোলপুে
অথ ভননরিক অঞ্চরল ৬ টি উৎপোদক নলকূপ রনিভোণ কেো হরয়রে। শ্রীহ অথ ভননরিক অঞ্চরল আরেো ২ টি উৎপোদক নলকূপ,
৩০০০ িনরিটোে ভূ-গর্ভস্থ জলোিোে এবিং জলোিোে ফথরক ৩.৫ রক:রি: পোইপলোইন রনিভোণ কেো হরয়রে। এেোড়োও িীরেে েোই
অথ ভননরিক অঞ্চরল ৩০০০ িনরিটোে ও ৬৪০০ িনরিটোে ভূ-গর্ভস্থ জলোিোে, িো রিশন পোইপলোইন স্থোপন কেো হরয়রে এবিং
আেও পোইপলোইন কোয ভক্রি িলিোন আরে। জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কল িরয় উন্নয়রনে িোরলকো শরক্ত ও
রবরনরয়োরগে প্রবিভক রহর রব বোিংলোরদশ অথ ভননরিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তভপয (রবজো) এে
ল হরযোগী এবিং উন্নি ও
স্বোস্থেকে বোিংলোরদশ গড়োয় বদ্ধপরেকে।

অন্যোন্যঃ
এেোড়ো, জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে কর্তভক বোস্তবোয়নোিীন জোইকো োহোয্যপুষ্ট “Project for improvement of
Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply” (PICMaC-DPHE)
শীষ ভক প্রকরল্পে আওিোয় Comprehensive Technical Guideline প্রণয়রনে অিংশ রহর রব অর োবে/ ২০১৭
িয়কোরল প্রকরল্প কিভেি জোইকো রবরশষজ্ঞ দল ৩টি পোইলট এলোকোয় (গোজীপুে, ি গ্রোি এবিং খুলনো) গিন করেন এবিং
অরিদপ্তরেে ফজলো পয ভোরয়ে কোয ভোলরয় িি রবরনিয় র্োয় অিংশগ্রহণ করেন। উক্ত র্োয় অত্র অরিদপ্তরেে িোঠ পয ভোরয়ে
কিভকিভোবৃন্দ, রবরশষ করে ফজলো পয ভোরয়ে রনব ভোহী প্ররকৌশলী এবিং উপরজলো পয ভোরয়ে হকোেী প্ররকৌশলী ও উপ হকোেী
প্ররকৌশলীগণ ফিকোরনক হ প্রকরল্পে কিভকিভোগণ উপরস্থি রেরলন। র্োয় অরিদপ্তরেে িোঠ পয ভোরয়ে কোয ভক্রি হ
Guideline Testing এে প্ররয়োজনীয়িো আরলোিনো কেো হয়।
১১.৪ ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো বোস্তবোয়ন ফকৌশল
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর ধনরািদ িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশন ধবর্য় এস ধি ধজ লক্ষযমাত্রা বাস্তবায়কন ধনরলসভাকব
াজ কর যাকে। এস ধি ধজ এর ৬ নম্বর অভীষ্ট েকলা ২০৩০ সাকলর মকধ্য স কলর জন্য িাধন ও স্যাধনকেশকনর সে সই
ব্যবস্থ্ািনা ও প্রাপ্যর্তা ধনধির্ত রা, যার মকধ্য দুটি লক্ষযমাত্রা (৬.১ ও ৬.২) সরাসধর িাধন সরবরাে ও স্যাধনকেশকনর সধের্ত
জধড়র্ত। লক্ষযমাত্রা দুটির অগ্রেধর্ত ধনণ পকয় ব্যবহৃর্ত ধনকদ পশ দুটি েকলা ‘সমাে জনসংখ্যার মকধ্য ধনরািদ ব্যবস্থ্ািনায় োবার
িাধন সসবা ব্যবোর ারীর অনুিার্ত’ ও ‘সাবান ও িাধন ধদকয় োর্ত সিায়ার সুধবিাসে ধনরািদ ব্যবস্থ্ািনার স্যাধনকেশন সসবা
ব্যবোর ারীর অনুিার্ত’। উকল্লখ্য সয, সািারণ অে পননধর্ত ধবভাকের প্রধর্তকবদন অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তরক এস
ধি ধজ লক্ষযমাত্রা ৬.১ ও ৬.২ বাস্তবায়কনর Lead Agency এবং বাংলাকদশ িধরসংখ্যান বুযকরাক

ধনি পাধরর্ত ধনকদ পশ

অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রেধর্তর র্তথ্য প্রদাকনর জন্য দাধয়ত্বপ্রাপ্ত ধেকসকব ধনি পারণ রা েকয়কছ। র্তকব লক্ষযমাত্রাগুকলা বাস্তবায়কন
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর ধনকোক্ত চযাকলঞ্জগুকলা সমা াকবলা রকছ।
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▪ এসধিধজ অজপকন সবার জন্য ধনরািদ িাধন ধনধির্ত রা অন্যর্তম পূব পশর্তপ; দ্রুর্ত োকর নেরায়কনর ফকল
ক্রমবধি পষ্ণু জনগরনর িাধনর চাধেদা সমোকনা জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তরর মূল চযাকলঞ্জ।
▪ নেরায়কনর ফকল ধদন ধদন ভূ-উিধরস্থ্ িাধন দূধর্র্ত েকে। ফকল ভূ-উিধরস্থ্ িাধন ব্যবোকরর অনুকিাকযাধে েকয়
সুকিয় িাধন প্রাধপ্ত দুলপভ েকয় যাকে।
▪ উতকরাতর ভূ-েভপস্থ্ িাধনর ব্যবোকর িাধনর স্তর অর্তযাধি
িধরকবশ বান্ধব েকে না।

ধনকচ সনকম যাওয়ায় িাধন উকতালন সে সই ও

▪ শর্তভাে িয়ঃকসবা প্রদাকনর জন্য উকল্লেকযাগ্য িয়ঃ সশািনাোর ও অব াঠাকমার অভাব।
২০৩০ সাকলর মকধ্য সমগ্র সদকশ ধনরািদ িাধন ও িয়ঃধনস্কাশন সসবার সব পজনীন ও সমর্তাধভধত প্রকবশাধি াকরর লক্ষয
অজপন র্তো এসধিধজ বাস্তবায়কন জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর বিিধর র। সসই লক্ষযমাত্রা অজপকন জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল
অধিদপ্তর ধবধভন্ন প্র কল্পর মাধ্যকম ব্যাি মপ ান্ড বাস্তবায়ন রকছ।
▪ এসধিধজ বাস্তবায়ন ারীকদর দক্ষর্তা উন্নয়কন বহুমুেী প্রধশক্ষকন অংশগ্রেকণর ব্যবস্থ্া গ্রেণ;
▪ স্থ্ানীয় িয পাকয় এসধিধজ বাস্তবায়কন মাঠ িয পাকয় সফা াল িকয়ন্ট মকনানয়নপুব প র্তাকদর প্রধশক্ষণ প্রদান এবং
র্তাকদর মাধ্যকম তৃণমূল িয পাকয় এসধিধজ বাস্তবায়কনর িধর ল্পনা গ্রেণ;
▪ িাধনর সে সই ব্যবোর ধনধির্ত ও জনসকচর্তনর্তা সৃধষ্টর রার জন্য সিৌরসভা সমূকে ধনরািদ িাধন িধর ল্পনা
বাস্তবায়নসে ধবধভন্ন জনসকচর্তনর্তামূল ায পক্রম গ্রেণ;
▪ এসধিধজ বাস্তবায়কন জনকসবার মান বৃধিকর্ত ধবধভন্ন ইকনাকভশন আইধিয়া িাইকলাটিং ায পক্রম গ্রেণ;
▪ এসধিধজ সংধিষ্ট চলমান মপ ান্ড িধরবীক্ষকণ প্রধর্তষ্ঠাধন উকোে গ্রেকনর িধর ল্পনা প্রণয়ন;
▪ িাধনর েণের্তমান িরীক্ষণ, ধনরীক্ষণ এবং িরীধবক্ষণ ব্যবস্থ্া প্রধর্তষ্ঠায় িদকক্ষি গ্রেণ।
ধবের্ত সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা এর বাস্তবায়কনর িরবর্তীকর্ত বর্তপমাকন সে সই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা বাস্তবায়কনর সময় একসকছ।
শুধুমাত্র লক্ষযমাত্রা অজপন নয়, অধজপর্ত লক্ষযমাত্রা িকর রাোর জন্য ায প র িদকক্ষি গ্রেকণর মাধ্যকম এসধিধজ বা সে সই
উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজপকনর মধ্য ধদকয় জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর িাধন সরবরাে স্যাধনকেশন সসক্টকর সনতৃকত্বর ভূধম া
আকরা সজারদার েকব।
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১২.০ সদকশর সিৌরসভাগুকলার উৎিাদ নলকূিসমূকের পুনরুজ্জীধবর্ত রণ প্রকল্প
ধজওধব অে পায়কন বাস্তবায়নািীন ‘সদকশর সিৌরসভাগুকলার উৎিাদ নলকূিসমূকের পুনরুজ্জীধবর্ত রণ’ শীর্ প প্র কল্পর
সময়াদ াল জানুয়াধর ২০২০ েকর্ত জুন ২০২২ িয পন্ত এবং প্র কল্পর প্রাক্কধলর্ত ব্যয় ো া ৩৫,৪৪,২৫,০০০/- (িয়ধত্রশ
স াটি চ্যয়াধল্লশ লক্ষ পঁধচশ োজার) মাত্র। প্র কল্পর মূল উকেশ্য হরলো সিৌরসভার িাধন সরবরাে ব্যবস্থ্ায় ধবেমান ম
ায প াধরর্তা সম্পন্ন উৎিাদ নলকূিসমূকের উৎিাদন ক্ষমর্তা বৃধি রা।উৎিাদ নলকূিসমূকের ত্রবদুযধর্ত ও যাধন্ত্
অংকশর প্রধর্তস্থ্ািন অেবা পুনব পাসনসে িাম্প োউকজর পুনব পাসকনর মাধ্যকম ম জ্বালানী েরচ ও সকব পাচ্চ দক্ষর্তা অজপন
রা। সিৌরসভাক অন্তভুপক্ত কর নলকূি িয পকবক্ষণ ব্যবস্থ্ার সূচনা রা উন্নর্ত প্রযুধক্তর মাধ্যকম ধবেমান নলকূি
পুনরুজ্জীধবর্ত রণ ইউধনেসমূকের উন্নধর্ত রণ। স ল উৎিাদ নলকূিসমূকের স্থ্ান ধনকদ পশ GIS ম্যাি এবং
নলকূিসমূকের ায প াধরর্তার র্তথ্য সম্বধলর্ত িাোকবজ ত্রর্তধর রা। প্র কল্পর মূল ায পক্রফিে িরধ্য েরয়রে ৩৮২ টি
উৎিাদ নলকূকির িাধম্পং সেস্ট , ৩৮২ টি উৎিাদ নলকূকির পুনরুজ্জীধবর্ত রণ, ১ টি িা সে উৎিাদ নলকূি
পুনরুজ্জীধবর্ত রণ ইউধনে ক্রয়, ১২১ টি অকো লোর স্থোপন, ৩৮২ টি বাল্ক ধমোর স্থোপন কেো, ১৬০ টি িাম্প ক্রয় ও
প্রধর্তস্থ্ািন, ৮০ টি িাম্প োউজ সমরামর্ত ও সংরক্ষণ, ৩৮২ টি উৎিাদ নলকূকির সাকে িয পকবক্ষণ ব্যবস্থ্ার সূচনা, ২
টি উন্নর্ত প্রযুধক্তর মাধ্যকম ধবেমান পুনরুজ্জীধবর্ত রণ ইউধনকের আধুধন ায়ন, ৮০ টি ধবদুযৎ সােয়ী প্রযুধক্তর ব্যবোরসে
ত্রবদুযধর্ত সমরামর্ত ও সংরক্ষণ এবিং শের স ধন্দ্র িাধন সরবরাে ব্যবস্থ্ার র্তথ্য ভান্ডার প্রস্তুর্ত রণ।
নতুন ক্রয়কৃর্ত ধরকজনাকরশন ইউধনে

উৎিাদ নলকূকির িাধম্পং সেস্ট

ধরকজনাকরশন ইউধনে দ্বারা মাঠ িয পাকয় নলকূি পুনরুজ্জীধবর্ত রণ
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অকো লোর স্থ্ািন

- 54 -

নিত্রঃ বাল্ক ধমোর স্থ্ািন

১৩.০ APA (Annual Performance Agreement):
েকোরেে রবরিোরষি নীরি ও কিভ রি যথোযথ বোস্তবোয়রনে িোধ্যরি কোরিি লযে অজভন এবিং েকোরে কিভকোরন্ড স্বেিো, দোয়বদ্ধিো এবিং
িরদে যথোযথ ব্যবহোে রনরিিকেরণে রনরিি ২০১৪-২০১৫ অথ ভ-বেে হরি েকোরে কিভ িোদন ব্যবস্থোপনো পদ্ধরি িোলু কেো হরয়রে। বোরষ ভক
কিভ িোদন চ্যরক্ত প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত িন্ত্রণোলয়/রবর্োগ/দপ্তে/ িংস্থোে আওিোিীন িোঠপয ভোরয়ে কোয ভোলয় মূরহে জন্য পৃথক পৃথক
নীরিিোলো কোঠোরিো, অনু েণীয় প্ররক্রয়ো এবিং কোয ভোলয় মূরহে জন্য পৃথক নীরিিোলো প্রনয়ণ কেো হরয়রে। রুপকল্প ২০১১, ফটক ই উন্নয়ন লযেিোত্রো
(SDG) ২০৩০, ৭ি পঞ্চবোরষ ভক কিভ-পরেকল্পনো এবিং েকোরেে োরব ভক উন্নয়ন-অগ্রোরিকোরেে রঙ্গ োি স্য ফেরি জনস্বোস্থে প্ররকৌশল
অরিদপ্তরেে িোঠপয ভোরয়ে কোয ভোলয় মূহ হরি ২০২০-২০২১ অথ ভ-বেরে স্ব স্ব বোরষ ভক কিভ িোদন চ্যরক্ত প্রণয়ন করেরে। কিভ িোদন চ্যরক্তরি
িন্ত্রণোলয়/রবর্োরগে রর্শন, রিশন, ফকৌশলগি উরদ্দশ্য অজভরনে জন্য অগ্রোরিকোে রর্রিরি কেণীয় রবষয় মূহ (Activities) এবিং কিভ িোদন
িক (Performance Indicators) ও লযেিোত্রো মূহ (Targets) রবধৃি েরয়রে। বোরষ ভক কিভ িোদন চ্যরক্ত ২০২০-২০২১ এে
বোরষ ভক অজভন (জুলোই’২০-জুন’২১) রনম্নরূপঃ

বাধর্ প

মপ সম্পাদন চ্যধক্ত ২০২১-২০২২ এর অজপন (জুলাই ২১-জুন ২২)

স ৌশলের্ত
ায পক্রম
উকেকশ্যর
(Activities)
মান
(Weight of
Strategic
Objectives)
১
২
৩
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর স ৌশলের্ত উকেশ্যসমূে
১.িল্লী ও সিৌর
৪০
[১.১] গ্রামীণ এলা ায় সুকিয়
এলা ায় ধনরািদ
িাধনর জন্য নলকূি/ উৎস
িাধন সরবরাে
স্থ্ািন
ব্যবস্থ্া রা
[১.২] গ্রামীণ এলা ায় পুকুর
েনন/পুনঃেনন স্কীম
[১.৩] সিৌর এলা ায় সুকিয়
িাধনর জন্য নলকূি/ উৎস
স্থ্ািন
[১.৪] সিৌর এলা ায়
উৎিাদ নলকূকির মাধ্যকম
িাধন সরবরাে
[১.৫] সিৌর এলা ায় ভূেভপস্থ্
ওয়াোর ধিেকমন্ট প্লযান্ট
স ৌশলের্ত
উকেশ্য
(Strategic
Objectives)

মপসম্পাদন
সূচ
(Performance
Indicators)

এ
(Unit)

লক্ষমাত্রা

অজপন

৪

৫

৬

৭

[১.১.১] স্থ্াধির্তনলকূি/ উৎস
[১.১.২] ধনধমপর্ত িণ্ডস্যান্ড ধফল্টার

সংখ্যা
সংখ্যা

১১২৩০৬
৯০

১৬১৭৭৩
১৮৭

[১.২.১] েননকৃর্ত/ পুনঃেননকৃর্ত পুকুর

সংখ্যা

১২৫

১৭৮

[১.৩.১] স্থ্াধির্ত নলকূি/ উৎস

সংখ্যা

২০৬

১৬৮৭

[১.৪.১] স্থ্াধির্ত/ প্রধর্তস্থ্াধির্ত উৎিাদ
নলকূি
[১.৪.২] িরীক্ষামূল নলকূি
[১.৫.১] ধনধমপর্ত ভূেভপস্থ্ ওয়াোর ধিেকমন্ট
প্লযান্ট

সংখ্যা

৫৫

৯৬

সংখ্যা
সংখ্যা

৫০
৭(১১%)

১২২
৭+১৭(২৫%)
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স ৌশলের্ত
ায পক্রম
উকেকশ্যর
(Activities)
মান
(Weight of
Strategic
Objectives)
১
২
৩
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর স ৌশলের্ত উকেশ্যসমূে
ধনমপাণ
স ৌশলের্ত
উকেশ্য
(Strategic
Objectives)

[২] িল্লী ও সিৌর
এলা ায়
স্যাধনকেশন
ব্যবস্থ্ার উন্নয়ন

২৫

[৩] িাধনর গুণের্ত
মান
ধনধির্ত রণ

১০

স ৌশলের্ত
উকেশ্য
(Strategic
Objectives)
১

[২] মপসম্পাদকন
েধর্তশীলর্তা
আনয়ন ও সসবার
মান বৃধি

লক্ষমাত্রা

অজপন

৪

৫

৬

৭

[১.৬.১] ধনধমপর্ত ভূপৃষ্ঠস্থ্ ওয়াোর ধিেকমন্ট
প্লযান্ট
[১.৭.১] ধনধমপর্ত ওভারকেি ট্যাঙ্ক

সংখ্যা

১(১০%)

৮(১৮%)

সংখ্যা

১০(১০%)

১১(২৫%)

[১.৮.১] ধনধমপর্ত িাম্প োউজ

সংখ্যা

২৫

৩৫

[১.৯.১] স্থ্ািনকৃর্ত িাইি লাইন
[১.৯.২] গৃে সংকযাে

ধ :ধম:
সংখ্যা

৩০০
৩০০০

৫২৬.৯৩
৭২৯০

৫০০০

৮৪৮৫

[২.২] িল্লী/ সিৌর এলা ায়
িাবধল েয়কলে/ ধমউধনটি
ল্যাধিন ধনমপাণ
[৩.১] িাধনর গুণের্ত মান
িরীক্ষা/ িধরবীক্ষণ

[২.২.১] ধনধমপর্ত িাবধল
েয়কলে/ ধমউধনটি ল্যাধিন

সংখ্যা
সংখ্যা

৯৫

২০৯

সংখ্যা

১১২৬১৭

১৬৪২৭৮

স ৌশলের্ত
উকেকশ্যর মান
(Weight of
Strategic
Objectives)
২

১০

এ
(Unit)

[১.৬] সিৌর এলা ায় ভূপৃষ্ঠস্থ্
ওয়াোর ধিেকমন্ট প্লযান্ট ধনমপাণ
[১.৭] সিৌর এলা ায় ওভারকেি
ট্যাঙ্ক ধনমপাণ
[১.৮] সিৌর এলা ায় িাম্প
োউজ ধনমপাণ
[১.৯] সিৌর এলা ায় িাইি
লাইকনর মাধ্যকম ধনরািদ
িাধন সরবরাে
[২.১] িল্লী/সিৌর এলা ায়
ইম্প্রুভি /স্বল্প মূকল্য
স্যাধনোধর ল্যাধিন ধনমপাণ

[২.১.১] ধনধমপর্ত ইম্প্রুভি/ স্বল্প মূকল্য
স্যাধনোধর ল্যাধিন

[৩.১.১] িরীক্ষাোকর িরীধক্ষর্ত িাধনর
নমুনা

মপসম্পাদন
সূচ
(Performance
Indicators)

ায পক্রম
(Activities)

এ
(Unit)

লক্ষমাত্রা

অজপন

৫

৬

৭

সংখ্যা

৪

৪

সংখ্যা

১২

১২

[১.২.১] মর্তধবধনময় সভা অনুধষ্ঠর্ত

সংখ্যা

৪

৪

[১.৩.১] অবধের্ত রণ সভা
আকয়াধজর্ত

সংখ্যা

৪

৪

[১.৪] সসবা প্রদান প্রধর্তশ্রুধর্ত ধবর্কয় সসবা
গ্রেীর্তাকদর অবধের্ত রণ

[১.৪.১] অবধের্ত রণ সভা
আকয়াধজর্ত

সংখ্যা

৪

৪

[১.৫] র্তথ্য বার্তায়ন োলনাোদ সংক্রান্ত
ত্রত্রমাধস প্রধর্তকবদন উধ্বপর্তন তৃপিকক্ষর
ধন ে সপ্ররণ

[১.৫.১] ত্রত্রমাধস প্রধর্তকবদন সপ্রধরর্ত

সংখ্যা

৪

৪

[২.১] ই-নধে বাস্তবায়ন

[২.১.১] ই-নধেকর্ত সনাে ধনষ্পধতকৃর্ত

%

৮০

৮০.০২

[২.২] ধিধজোল সসবা চালু রণ

[২.২.১] এ টি নতুন ধিধজোল সসবা
চালুকৃর্ত

র্তাধরে

১৫-০২-২১

২২-১২-২০

৩
[১.১] বাধর্ প
বাস্তবায়ন

[১] দাপ্তধর
মমপ াকন্ড
স্বের্তা বৃধি ও
জবাবধদধে
ধনধির্ত রণ

মপসম্পাদন
সূচ
(Performance
Indicators)

মপসম্পাদন চ্যধক্ত

[১.২] শুিাচার/উতমচচ পার ধবর্কয়
অংশীজনকদর সকঙ্গ মর্তধবধনময়
[১.৩] অধভকযাে প্রধর্ত ার ব্যবস্থ্া
ধবর্কয় সসবা গ্রেীর্তা / অংশীজনকদর
অবধের্ত রণ

৪
[১.১.১] এধিএ’র স ল ত্রত্রমাধস
প্রধর্তকবদন ওকয়ব সাইকে প্র াধশর্ত
[১.১.২] এধিএ টিকমর মাধস সভা
অনুধষ্ঠর্ত

৯
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স ৌশলের্ত
উকেশ্য
(Strategic
Objectives)
১

স ৌশলের্ত
উকেকশ্যর মান
(Weight of
Strategic
Objectives)
২

ায পক্রম
(Activities)

মপসম্পাদন
সূচ
(Performance
Indicators)

৩

৪

[২.৩] সসবা সেধজ রণ

[২.৪] মপচারীকদর প্রধশক্ষণ প্রদান

[২.৫] এধিএ বাস্তবায়কন প্রকনাদনা প্রদান

[৩] আধে প ও
সম্পদ ব্যবস্থ্ািনার
উন্নয়ন

৬

[২.৩.১] এ টি সেধজকৃর্ত সসবা
অধিকক্ষকত্র বাস্তবাধয়র্ত
[২.৪.১] প্রকর্তয মপচাধরর জন্য
প্রধশক্ষণ আকয়াধজর্ত
[২.৪.২] ১০ম সগ্রি ও র্তদুধ্বপ প্রকর্তয
মপচারীক এধিএ ধবর্কয় প্রদত
প্রধশক্ষণ
[২.৫.১] নুযনর্তম এ টি
আওর্তািীনদপ্তর/ এ জন মপচারীক
এধিএ বাস্তবায়কনর জন্য প্রকনাদনা
প্রদানকৃর্ত

এ
(Unit)

লক্ষমাত্রা

অজপন

৫

৬

৭

র্তাধরে

২৫-০২-২১

২২-১২-২০

জনঘন্টা

৫০

৫০.১০

জনঘন্টা

৫

৫.১৫

সংখ্যা

১

১

[৩.১] বাধর্ প ক্রয় িধর ল্পনা বাস্তবায়ন

[৩.১.১] ক্রয় িধর ল্পনা অনুযায়ী ক্রয়
সম্পাধদর্ত

%

১০০

১০০

[৩.২] বাধর্ প উন্নয়ন মপসূধচ (এধিধি)/
বাকজে বাস্তবায়ন

[৩.২.১] বাধর্ প উন্নয়ন মপসূধচ
(এধিধি) / বাকজে বাস্তবাধয়র্ত

%

১০০

৯৬.৩১

[৩.৩.১] ধত্রিক্ষীয় সভায় উিস্থ্ািকনর
জন্য মন্ত্ণালকয় প্রস্তাব সপ্রধরর্ত

%

৮০

২৩.৩৩

[৩.৩.২] অধিে আিধত ধনেধতকৃর্ত

%

৫০

১.০৪

[৩.৪.১] স্থ্াবর ও অস্থ্াবর সম্পধতর
র্তাধল া প্রস্তুর্তকৃর্ত এবং
োলনাোদকৃর্ত

র্তাধরে

১৫-১২-২০

১৫-১২-২০

[৩.৩] অধিে আিধত ধনষ্পধত
ায পক্রকমর উন্নয়ন
[৩.৪] স্থ্াবর ও অস্থ্াবর সম্পধতর
র্তাধল া প্রস্তুর্ত ও োলনাোদ রণ

বাধর্ প মপ সম্পাদন চ্যধক্ত (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন র্তথ্য
ফ োকোল পরয়ন্ট
অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী (পোরন িদ)
১৪, শেীদ যাকেন মনসুর আলী সরণী, া রাইল, ঢা া।
ফ োন: ০২-৫৫১৩০৭৩০, E-mail: addlce.wr@dphe.gov.bd
১৪.০ ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরেে উরল্লিরযো

ো

ঃ

বিভিোন েকোরেে িয় জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে রবশোল অজভরনে িরধ্য উরল্লিরযো করয়কটি িথ্য রনরম্ন ফদওয়ো
হলঃ
১. পল্লী এলোকোয় ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরে প্রোয় ৮৭৭১৯ টি পোরনে উৎ স্থোপন কেো হরয়রে।
২. স্বল্পমূর ে ৩৫০৩০ টি স্যোরনটোেী োরিন রনিভোণ কেো হরয়রে।
৩. ১৫৪ টি ফপৌে র্োয় পোইপ লোইরনে িোধ্যরি পোরন েবেোহ ব্যবস্থো িোলু আরে।
৪. ১৭৭০ টি ফশয়োেড োরিন (Shared Latrine) স্থোপন কেো হরয়রে।
৫. কক্সবোজোে ফজলোে ফটকনো ও উরিয়ো উপরজলোয় ৩২ টি ফেোরহঙ্গো কেোরি পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন সুরবিো
প্রদোন কেো হরয়রে।
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শুদ্ধোিোেঃ
েোরেে অন্যিি লযে ও দোরয়ত্ব হল নোগরেরকে জন্য আইরনে শো ন, ফিৌরলক িোনবোরিকোে, িিো, ন্যোয়রবিোে প্ররিষ্ঠো,
এবিং েোজননরিক, অথ ভননরিক ও োিোরজক অরিকোে রনরিি কেো। ফ ই লযে বোস্তবোয়রনই েোে সুশো ন প্ররিষ্ঠোে উরদ্যোগ
গ্রহণ করে। এরযরত্র একটি অপরেহোয ভ ফকৌশল হল িোজ ও েোেরক দুনীরিমুক্ত েোিো এবিং ফদরশ শুদ্ধোিোে প্ররিষ্ঠো।
শুদ্ধোিোরেে িোেনোঃ
শুদ্ধোিোে বলরি োিোেণর্োরব তনরিকিো ও িিো দ্বোেো প্রর্োরবি আিেণগি উৎকষ ভ ফবোেোয়। এে দ্বোেো একটি িোরজে
কোরলোিীণ ভ িোনদন্ড, নীরি ও প্রথোে প্ররি আনুগিেও ফবোেোরনো হয়। ব্যরক্তপয ভোরয় এে অথ ভ হল কিভব্যরনষ্ঠো ও িিো, িথো
িরেত্ররনষ্ঠো। ব্যরক্তে িরষ্ঠরিই প্ররিষ্ঠোন সৃরষ্ট হয় এবিং িোরদে রম্মরলি লযে প্ররিষ্ঠোরনে লরযে প্ররি রলি হয়।
প্ররিষ্ঠোরনক শুদ্ধোিোে প্ররিষ্ঠোয় ব্যরক্তপয ভোরয় শুদ্ধোিোে অনুশীলন অিেন্ত গুরুত্বপূণ ভ; ির ি রুপ রহর রব প্রোরিষ্ঠোরনক শুদ্ধোিোে
অনুশীলনও জরুেী।
শুদ্ধোিোে ফকৌশল প্রণয়রনে ফপ্রযোপটঃ
❖
❖
❖
❖

প্রোরিষ্ঠোরনক রনয়িনীরিে উন্নয়ন োিন।
ফযত্ররবরশরষ আইন ও পদ্ধরিে পরেবিভন।
নতুন আইন ও পদ্ধরিে পরেবিভন।
ফলোকবরলে দযিোে উন্নয়ন।

জোিীয় শুদ্ধোিোে ফকৌশল বোস্তবোয়ন িংক্রোন্ত কিভপরেকল্পনোঃ
১. োিংগঠরনক ব্যবস্থোপনো
২. রিিনিো বৃরদ্ধ
৩. দযিো উন্নয়ন
৪. রবদ্যিোন আইন ও রবরি-রবিোন এে িংস্কোে
৫. পুেস্কোে প্রদোন
৬. শুদ্ধোিোে ফকৌশল বোস্তবোয়ন
৭. অরর্রযোগ রনষ্পরি
৮. ইরনোরর্শন টিি
৯. িথ্য অরিকোে
১০. িরনটরেিং
জোিীয় শুদ্ধোিোে ফকৌশল বোস্তবোয়রনে িথ্যঃিত্ত্বোবিোয়ক প্রক ৌশলী
পরেকল্পনো োরকভল, জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর
১৪, শেীদ যাকেন মনসুর আলী সরণী, া রাইল, ঢা া।
ফ োন: ০২-৫৫১৩০৭৪৯, E-mail: se.pc@dphe.gov.bd
ইরনোরর্শন কোয ভক্রি
নোগরেক ফ বোয় উদ্ভোবন িোেণোটি রবশ্বব্যোপী ব্যোপকর্োরব আরলোরিি। বোিংলোরদশ এ িংক্রোন্ত িি ভো ও বাস্তবায়ন শুরু হরয়রে।
নােধরক র প্রকয়াজন ও চাধেদা ধবকবচনা কর সর াধর সসবা প্রদান প্রধক্রয়ার উন্নয়ন বা সেধজ রণই উদ্ভাবকনর প্রােধম
উকেশ্য। মধন্ত্িধরর্দ ধবভাে তৃপ জাধরকৃর্ত সাকুপলার অনুযায়ী েঠির্ত ‘ইরনোরর্শন টিি’ এর র্তত্ত্বাবিাকন জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল
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অধিদপ্তকরর উদ্ভাবনী চচ পার প্রাধর্তষ্ঠাধন রূিায়ন ও সদেভাল সম্পন্ন েয়। ২০২০-২০২১ অে প বছকর চলমান ও সম্পন্ন উদ্ভাবনী
িারণোগুধল ধনেরুিঃ
১। ওয়োশ অরর্রযোগ বক্সঃ দূরয ভোরগ আপনোে পোরশ;
২। অরিদপ্তেীয় কল পয ভোরয়ে কিভকিভোরদে িাক্ট ধিকরক্টরী ফিোবোইল এরপ্লরকশন প্রস্তুর্ত;
৩। ওকয়ব এধপ্লক শন এর মাধ্যকম অনলাইকন ভূ-েভপস্থ্ িাধনর ধস্থ্ধর্তর্তকলর ইউধনয়ন ধভধত র্তথ্য সংগ্রে;
৪। উিকজলা ধভধত টিউবওকয়ল স্থ্ািন র্তথ্য সোধয় া;
৫। িাধনর উৎস বা টিউবওকয়কলর বরাে প্রদাকন গ্রােক র সভাোধন্ত ধনরসন;
৬। প্রােধম ধবোলকয় ওয়াশব্ল ও িাধনর উৎস সমরামকর্তর সেজ সসবাপ্রাধপ্ত।

দুইটি উদ্ভাবনী িারনার ইনকফাগ্রাধফক্স

উদ্ভোবনী উরদ্যোগ বোস্তবোয়রন অরিদপ্তেীয় কিভিোরেগরণে িরধ্য ফ বো গ্রহীিোে প্রকৃি অবস্থো অনুিোবরন হিিীিো, নোগরেক
ফ বোে িস্যো রিরিিকেরণে দযিো এবিং কোরঙ্খি পরেবিভন অর ষরণ পেীযো-রনেীযোে ঝুরুঁ ক গ্রহরণে প্ররি ইরিবোিক
দৃরষ্টর্রঙ্গ পরেবিভরন উদ্ভোবনী প্ররশযণ/কিভশোলোে আরয়োজন কেো হয়। বোরষ ভক উদ্ভোবন কিভপরেকল্পনো প্রণয়ন ও ইরনোরর্শন
টিরিে রনয়রিি র্ো অনুষ্ঠোরনে িোধ্যরি উদ্ভোবনী কিভকোন্ড পরেিোলনো কেো হয়। এেোড়ো ফিন্টে-ফিরন্ট রনব ভোিন, িোরলকো
প্রস্তুি ও িোঠ পয ভোরয় িলিোন উদ্ভোবনী প্রকল্প মূহ রেজরিন পরেদশভন ও পেোিশভ প্রদোরনে িোধ্যরি প্ররয়োজনীয় হোয়িো ফদয়ো
হয়। ২০২০-২০২১ অথ ভ বেরেে অরিদপ্তেোিীন পোইলটিিং প্রকরল্পে িোরলকো তিরে পূব ভক ওরয়ব োইরট প্রকোশ ও ফশোরকর িং-এে
িোধ্যরি ফেরপ্লরকশনরযো উদ্ভোবনী উরদ্যোগ রনব ভোিন রা েকয়কছ।
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জোিীয় স্যোরনরটশন িো ঃ
স্যোরনরটশন একটি ফিৌরলক িোনবোরিকোে যো জোরি িংি কর্তভক স্বীকৃি। জনস্বোস্থে উন্নয়রন গ্রহীি অরিকোিংশ কোয ভক্রিই
স্যোরনরটশরনে আওিোর্ভক্ত। বিভিোন েকোে করলে জন্য স্যোরনরটশন সুরবিো রদরি অঙ্গীকোেবদ্ধ। স্থোনীয় েকোে রবর্োরগে
ফনর্তরত্ব জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে হ, িংরিষ্ট েকোরে দপ্তে মূহ, রবরর্ন্ন উন্নয়ন হরযোগী িংস্থো, এনরজও, স্থোনীয়
েকোে প্ররিষ্ঠোন, গণিোধ্যি এবিং রব ভোপরে উপকোেরর্োগী জনরগোষ্ঠীে হরযোরগিোয় বোিংলোরদরশ স্যোরনরটশন আরন্দোলরনে
অিংশ রহর রব জোিীয় স্যোরনরটশন িো এবিং রবশ্ব হোিরিোয়ো রদব উদযোরপি হরয় থোরক। প্ররি বেরেে ন্যোয় এ বেেও
অর োবে িোর োেো ফদশব্যোপী জোিীয় স্যোরনরটশন িো উদযোরপি হরয়রে। ২০০৩ োল ফথরক প্রোয় প্ররি বেে অর োবে
িোর জোিীয় স্যোরনরটশন িো পোরলি হরয় আ রে। পোশোপোরশ ২০০৮ োল ফথরক জোরি িংরিে আহবোরন আন্তজভোরিক রদব
রহর রব ১৫ ই অর োবে রবশ্ব হোি ফিোয়ো রদব পোরলি হরয় আ রে। এ কল প্রিোেোরর্যোরনে িোধ্যরি জনগরনে িরধ্য
স্যোরনরটশন এবিং স্বোস্থেরবরি িরকভি রিিনিো বৃরদ্ধ পোরে।
গি ১৫ই অর োবে, ২০২০ িোরেরি ও িোনী স্মৃরি রিলনোয়িরন জোিীয় স্যোরনরটশন িো অর োবে ২০২০ এে উরদ্বোিনী
অনুষ্ঠোন আরয়োরজি হয়। অনুষ্ঠোরন প্রিোন অরিরথ রহর রব উপরস্থি রেরলন স্থোনীয় েকোে, পল্লী উন্নয়ন ও িবোয় িন্ত্রী ফিোঃ
িোজুল ই লোি। রিরন বরলন, স্বোস্থে ম্মি স্যোরনরটশন রনরিি নো করে ফদশ উন্নয়ন ম্ভব নয়। ফদরশ বোে জন্য উন্নি
স্যোরনরটশন ব্যবস্থো রনরিি কেরি িংরিষ্ট বোে প্ররি আহবোন জোনোন। স্যোরনরটশন ব্যবস্থোে কোরিি লযে অজভরন
জনগরণে রিিনিো বোড়োরনো অপরেহোয ভ বরলও িরন করেন রিরন।
উরদ্বোিনী অনুষ্ঠোন েোড়োও ফকিীয় পয ভোরয় জোিীয় তদরনরক ফক্রোড়পত্র প্রকোশ, ফপ্র রির িং আরয়োজন, ফপ্র রেরলজ প্রকোশ,
স্যোরনরটশন কেোরলন্ডোে মুদ্রণ ও রবিেণ, রবরর্ন্ন গণিোধ্যরি স্যোরনরটশন িংক্রোন্ত িলরচ্চত্র/টিরর্ েট মূহ প্রিোে কেো হয়। এে
পোশোপোরশ ফজলো/উপরজলো/রবর্োগ/র টি করপভোরেশন পয ভোরয় অর োবে িো ব্যোপী িংরিষ্ট টোস্কর ো ভ করিটিে উরদ্যোরগ েেোলী,
জন িোগি হয় এিন স্থোরন ভ্রো িোন িলরচ্চত্র প্রদশভন, বরস্ত ও শহেিলী এলোকোয় স্যোরনটোেী োরিন স্থোপন কোয ভক্রি
পরেিোলনো কেো হয়।

wPÎ t রবশ্ব হোি ফিোয়ো রদব ২০২০ এে অনুষ্ঠোন
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পরেরশষ্ট
নলকূপ/ পোরনে উৎ স্থোপরনে জন্য স্থোন রনব ভোিন পদ্ধরি –
নলকূপ/ পোরনে উৎ স্থোপরনে জন্য ইউরনয়ন ওয়োেী বন্টন ও স্থোন রনব ভোিন পদ্ধরিঃ
উপরজলো পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন (WATSAN) করিটি পোরনরি আর ভরনরকে িোত্রো, রনেোপদ পোরনে প্রোপ্যিো,
জনগরণে সুরযোগ সুরবিো, ইউরনয়রনে আয়িন, জন িংখ্যো ইিেোরদ রবরবিনো করে ইউরনয়ন গুরলোে িরধ্য সুষির্োরব
উৎ মূরহে পুনঃবন্টন কেরবন।
স্থোনীয় েকোে, পল্লী উন্নয়ন ও িবোয় িন্ত্রণোলয়, স্থোনীয় েকোে রবর্োরগে স্মোেক নিং-স্থো রব/পো -১ /রবঃগ্রঃপোঃ ঃ
/রপএর - রপআইর / প্রকল্প-০১/২০১০/২৬৯(১০) িোরেি-১৭ নরর্ ে, ২০১১ ইিং ফিোিোরবক পোরনে উৎ গুরলো ব্যরক্ত পয ভোরয়
স্থোপন নো করে করিউরনটি পয ভোরয় স্থোপন কেরি হরব। িোেোড়ো অরি দরেদ্র জনরগোষ্ঠী যোরি সুরপয় পোরনে সুরবিো পোয়
ফ রদরক অবশ্যই গুরুত্ব রদরি হরব। ফযিোরন রনেোপদ পোনীয় জরলে ব্যবস্থো অপ্রতুল ফ এলোকোয় অগ্রোরিকোে রর্রিরি পোরনে
উৎ স্থোপন কেরি হরব এবিং এরডরপে আওিোয় বেোদ্দকৃি পোরনে উৎর ে স্থোন রনব ভোিন উপরজলো পোরন েবেোহ ও
স্যোরনরটশন (WATSAN) করিটিে িোধ্যরি চূড়োন্ত কেরি হরব। িরব বেোরদ্দে ৫০% স্থোন রনব ভোিন িংরিষ্ট িং দ
দরস্যে রহি পেোিশভক্ররি চূড়োন্ত কেরি হরব।
িেনওয়োেী নলকূপ/পোরনে উৎ স্থোপন িরকভি নীরিিোলোঃভূগর্ভস্থ পোরনে স্তে রবন্যোর ে উপে রর্রি করে ফদরশে িগ্র এলোকো ৩টি র্োরগ রবর্ক্ত। িন্মরধ্য ৫৮% অগর্ীে পোরন স্তে
এলোকো, ৩০% রনম্ন পোরন স্তে এলোকো এবিং অবরশষ্ট ১২% উপকূলীয় এলোকো। উরল্লরিি এলোকো মূরহ ইরিপূরব ভ যথোক্ররি
অগর্ীে নলকূপ, িোেো নলকূপ ও গর্ীে নলকূপ কোয ভকে রেল। ফদরশে করিপয় এলোকোয় আর রভ নক দূষণ পরেলরযি হওয়োয়
ঐ কল দূষণ এলোকোয় বিভিোরন অগর্ীে নলকূপ স্থোপন কেো ম্ভব হরে নো। আর ভরনক দূষণ এলোকোয় আর ভরনক িস্যো
রনে রন জোিীয় নীরিিোলো ২০০৪ এে বোস্তবোয়ন পদ্ধরি রনরম্নোক্তর্োরব অনু েণ করে নলকূপ/ পোরনে উৎ স্থোপন কেো হরব।
১. আর ভরনক দূষণ ফয ব এলোকোয় গর্ীে ও অগর্ীে এ ই োে (Aquifer) কদ ভিস্তে দ্বোেো রবর্ক্ত ফ কল এলোকোয়
ফবনরটোনোইট (Bentonite) ফির রলিং হ গর্ীে নলকূপ স্থোপন কেো হরব।
২. ফদরশে উপকূলীয় অঞ্চরল গর্ীে নলকূপ কৃিকোয ভ রবিোয় ঐ কল এলোকোয় ফবনরটোনোইট (Bentonite) ফির রলিং হ
গর্ীে নলকূপ স্থোপন কেো হরব।
৩. আর ভরনক দূষণ ফয ব এলোকোয় গর্ীে ও অগর্ীে এ ই োে রবর্ক্ত কেোে কদ ভিস্তে িরকভ ফকোন রনর্ভেরযো িথ্য
ফনই এরুপ এলোকোয় প্রথরি রেিংওরয়ল ও রপএ এ স্থোপরনে ফিষ্টো কেো হরব।
৪. আর ভরনক দূষণ এলোকোয় যরদ রেিংওরয়ল ও রপএ এ স্থোপন প্রযুরক্তগি র্োরব বোস্তব ম্মি নো হয় িোহরল ঐ কল
এলোকোয় গর্ীে নলকূপ স্থোপন িংক্রোন্ত প্ররটোকল অনুযোয়ী গর্ীে হস্তিোরলি নলকূপ স্থোপন কেো হরব। গর্ীে নলকূরপে
র রলিং পদ্ধরি ঠিক হরি হরব যোরি উপেস্থ পোরনে স্তরেে আর ভরনক দূরষি পোরন রনরম্নে গর্ীে Aquifer এে
রনেোপদ পোরনে োরথ রিরশ দূরষি কেরি নো পোরে।
নতুন পোরনে উৎ স্থোপরনে ফযরত্র পোরনে েণের্তমান এে োরথ ঠিকোদোেী প্ররিষ্ঠোরনে রবল প্রদোরনে রবষয়টি রবযুক্তকেণ
িংক্রোন্ত প্রজ্ঞোপন
পোরনে উৎ স্থোপরনে ফযরত্র ঠিকোদোেী প্ররিষ্ঠোরনে রবল প্রদোরনে োরথ নলকূরপে পোরনে গুনগিিোরনে রবষয়টি রবযুক্তকেণ
িরকভি গোইড লোইন (Guidelines and Recommendation on delinking
Contractor`s Payments for Water Quality Results) অত্র দপ্তরেে স্মোেক নিং ৪২১৬(১২০),
িোরেি: ২৩/০৪/২০১৩ ফিোিোরবক জোেী কেো হরয়রে। উক্ত গোইড রনরম্ন বরণ ভি হরলো:-
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১. িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলীে িত্ত্বোবিোরন জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে ফজলো অর এলোকো রর্রিক পোরনে উৎর ে প্রযুরক্ত
রিরিি কেরব। অিঃপে ফজলো অর
ইউরনয়ন/ ওয়োড ভ রর্রিক নলকূরপে গড় গর্ীেিো রনণ ভয় কেরব। এরযরত্র ফকোন
জটিলিো/ িস্যো ফদিো রদরল োরকভল পয ভোরয় রনে রনে প্ররিষ্টো গ্রহণ কেরি হরব। িস্যোটি োরকভল পয ভোরয় রনষ্পরি ম্ভব নো
হরল গ্রোউন্ড ওয়োটোে োরকভরলে িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলীে িোধ্যরি অরিদপ্তরেে ফটকরনকেোল করিটিে রনকট র দ্ধোরন্তে জন্য
ফপ্রেণ কেরি হরব। ইউরনয়ন/ওয়োড ভ রর্রিক গড় গর্ীেিোে রর্রিরি দেপত্র দরলল প্রণয়ন কেরি হরব।
২. িংরিষ্ট উপকোেরর্োগীরদেরক অর্ীষ্ট গর্ীেিোে রবষয়টি অবগি কেরি হরব।
৩. রনরদ ভষ্ট নলকূরপে গর্ীেিো অর্ীষ্ট গর্ীেিোে °১০% গ্রহণ কেো যোরব। িরব পরেিোপকৃি ও ফেকড ভকৃি গর্ীেিোে িরধ্য
ফযন ফকোন িোেি নো থোরক িো রনরিি কেরি হরব।
৪. িোঠ পয ভোরয়ে িত্ত্বোবিোরন ও পরেদশভরনে িোধ্যরি রনম্নরলরিি রবষয় গুরলো রনরিি কেরি হরব।
ক) ফেইনোে ঠিক গর্ীেিোয় ব োরনো;
ি) নলকূরপে উন্নয়ন ও প্লোট েি রনিভোণ;
গ) ঠিকর্োরব পোরনে নমুনো িংগ্রহ এবিং র ল্ড রকরটে দ্বোেো আর ভরনক ফটষ্ট;
ি) আইরড ফপ্লট স্থোপন;
ঙ) কল ফেকড ভ যথোযথর্োরব িংেযণ ও অরিদপ্তরেে MIS/GIS ইউরনরট ফপ্রেণ।
৫. অর্ীষ্ট গর্ীেিোয় স্থোরপি ফয কল নলকূরপে পোরনে গুণগিিোন গ্রহণরযো হরব নো ঐ কল নলকূরপে জন্য এরডরপরি
পৃথক বেোদ্দ েোিরি হরব। এরযরত্র স্থোন রনি ভোেণ প্ররক্রয়ো অনু েণ কেোে প্ররয়োজন হরব নো। িরব রবষয়টি ওয়োটস্যোন
করিটিরক অবরহি কেরি হরব এবিং এে জন্য হোয়ক িাঁদো িংগ্রহ কেরি হরব।
৬. প্ররি অথ ভবেরেে ফ রে ে িোর ে িরধ্য পোরনে উৎ স্থোপরনে কোজ শুরুে প্ররিষ্টো গ্রহণ কেরি হরব যোরি করে যথোযথ
িত্ত্বোবিোন ও পরেদশভরনে িোধ্যরি এে গুণগিিোন রনরিি কেো যোয়।

পোরনে গুণগিিোন পেীযো এবিং নমুনো িংগ্রহ িংক্রোন্ত গোইডলোইন
পোরনে গুণগিিোন পেীযো এবিং নমুনো িংগ্রহ িংক্রোন্ত গোইডলোইন (Guidelines and Recommendation
on the Process of Testing Water Quality in DPHE Laboratories for newly
Installed Water Points) িংরিষ্ট ওয়োরকভিং গ্রুপ কর্তভক সুপোরেশ কেো হরয়রে। লোইন রনরম্ন বরণ ভি হরলো:১. িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী পোরনে গুণগিিোন পরেবীযণ ও োরর্ভরল োরকভল (WQMSC)-জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে
কর্তভক স্থোরপি কল পোরনে উৎর ে পোরনে গুণগিিোন পেীযোে োরব ভক দোরয়ত্ব পোলন কেরবন।
২. িংরিষ্ট প্রকল্প পরেিোলকগণ অথ ভ বেরেে শুরুরিই প্রকরল্পে আওিোয় স্থোরপিব্য পোরনে উৎর ে িংখ্যো িরকভ জনস্বোস্থে
প্ররকৌশল অরিদপ্তরেে আওিোিীন পোরনে গুণগিিোন পরেবীযণ ও োরর্ভরল
োরকভরলে (WQMSC) িত্ত্বোবিোয়ক
প্ররকৌশলী-ফক অবরহি কেরবন। স্থোরপিব্য উৎর ে পোরনে গুণগিিোন পেীযোে জন্য প্ররয়োজনীয় িহরবল (HPD ফবোিল
হ) অথ ভ বেরেে শুরুরিই িংরিষ্ট প্রকল্প কর্তভক বেোদ্দ কেো হরব। নমুনো িংগ্রহ িংক্রোন্ত কল ব্যয় প্রকল্প হরি রনব ভোহ কেো
হরব।
৩. িোঠ পয ভোরয়ে রনব ভোহী প্ররকৌশলীরদে িোরহদোে রর্রিরি WQMSC কর্তভক নমুনো িংগ্ররহে জন্য Acidified/
non acidified HDP ফবোিল হ েবেোহ কেো হরব যো রনব ভোহী প্ররকৌশলীগণ উপরজলো অর র রবিেণ কেরবন।
উপরজলোে দোরয়ত্বপ্রোপ্ত কিভকিভো ফিকোরনকগরণে হোয়িোয় যথোযথর্োরব নমুনো িংগ্রহ করে রনব ভোহী প্ররকৌশলীে রনকট ফপ্রেণ
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কেরবন। রনব ভোহী প্ররকৌশলী পেীযোে জন্য আঞ্চরলক পেীযোগোরে ফপ্রেণ কেরবন। উরল্লখ্য নমুনো িংগ্ররহে ফবোিরল অবশ্যই
“Water Point ID” এবিং প্ররযোজে ফযরত্র পরেিোপকৃি গর্ীেিো রলরপবদ্ধ থোকরি হরব।
৪. নমুনো িংগ্ররহে িয় র ল্ড ফটষ্ট রকট দ্বোেো ফিকোরনকগণ পোরনে গুণগিিোন রবরশষি: আর রভ নরকে উপরস্থরি পেীযো
কেরবন। প্রোপ্ত লো ল উপরজলো অর র িংেযণ কেরি হরব।
৫. পরেকল্পনো োরকভল নতুন রডরপরপ প্রণয়নকোরল স্থোরপি পোরনে উৎর ে পোরনে নমুনো িংগ্রহ ও গুণগিিোন পেীযোে জন্য
প্ররয়োজনীয় অরথ ভে িংস্থোন েোিরব এবিং গুণগিিোন পেীযোে জন্য নলকূপ ফিকোরনক-ফক প্ররয়োজনীয় ব্যয় ( ম্মোনী/ র্োিো)
পরেরশোরিে পদ্ধরি প্রণয়ন কেরব। এেোড়ো পেীরযি পোরনে উৎর ে িধ্য হরি ৫%-১% পোরনে উৎর ে গুণগিিোন
পুন:পেীযোে জন্য িংরিষ্ট প্রকরল্পে িংস্থোন েোিরব।
৬. আঞ্চরলক োবরেটেী পোরন পেীযোে কল িথ্য িংেযণ কেরব এবিং ফকিীয় োবরেটেী িংরিষ্ট প্রকল্প অর ও
রনব ভোহী প্ররকৌশলীরক িথ্যোরদে করপ ফপ্রেণ কেরব। ফকিীয় োবরেটেী উক্ত কল িথ্যোরদ তত্রিোর ক রর্রিরি এিআইএ
ইউরনরট ই-ফিইরলে িোধ্যরি ফপ্রেণ কেরব। উরল্লখ্য, িংেরযি িথ্য অবশ্যই WPID অনুযোয়ী হরি হরব। প্রোপ্ত িরথ্যে
রর্রিরি ফকিীয় োবরেটেী হরি প্ররিবেে একটি বোরষ ভক প্ররিরবদন ফ রে ে-অর োবরেে িরধ্য প্রকোশ কেরি হরব।

Contribution money
Sl. No

1
2
3
4
5
6
7
8

Technological Option Of Rural
Water Supply
Shallow Tubewell
Deep Tubewell (No. 6 Pump)
Tara (Shallow)
Tara (Deep)
Ring Well
Pond Sand Filter (PSF)
SST/VSST
Rain water Harvesting System
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Approximate
Cost(Taka) of
Installation

Contribution money
for the option from
the Users (Taka)

22000
82000
36000
93000
90000
66000
23000
42000

1500.00
7000.00
2500.00
7000.00
3500.00
4500.00
2500.00
1500.00

িথ্য প্রোরপ্তে আরবদনপত্র

১। আরবদনকোেীে নোি

: -----------------------------------------------------------------------------

রপিোে নোি

: -----------------------------------------------------------------------------

িোিোে নোি

: -----------------------------------------------------------------------------

বিভিোন ঠিকোনো

: -----------------------------------------------------------------------------

স্থোয়ী ঠিকোনো

: -----------------------------------------------------------------------------

েোক্স, ই-ফিইল, ফটরলর োন ও
ফিোবোইল ফ োন ন ে (যরদ থোরক)

: -----------------------------------------------------------------------------

ফপশো

: -----------------------------------------------------------------------------

২। রক িেরনে িথ্য
(প্ররয়োজরন অরিরেক্ত কোগজ ব্যবহোে করুন)

: -----------------------------------------------------------------------------

৩। ফকোন পদ্ধরিরি িথ্য ফপরি আগ্রহী (েোপোরনো/
রটোকরপ/রলরিি/ ই-ফিইল/ েোক্স/
র রড অথবো অন্য ফকোন পদ্ধরি)

: -----------------------------------------------------------------------------

৪। িথ্য গ্রহণকোেীে নোি ও ঠিকোনো

: -----------------------------------------------------------------------------

৫। প্ররযোজে ফযরত্র হোয়িোকোেীে নোি ও ঠিকোনো : ----------------------------------------------------------------------------৬। িথ্য প্রদোনকোেী কিভকিভোে নোি ও ঠিকোনো

: -----------------------------------------------------------------------------

৭। আরবদরনে িোরেি

: -----------------------------------------------------------------------------

আরবদনকোেীে স্বোযে
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আপীল আরবদনপত্র

১। আরবদনকোেীে নোি ও ঠিকোনো
(ফযোগোরযোরগে হজ িোধ্যি হ) : -----------------------------------------------------------------------------------------২। আপীরলে িোরেি

: ------------------------------------------------------------------------------------------

৩। ফয আরদরশে রবরুরদ্ধ আপীল কেো হরয়রে িোে নোি হ
আরদরশে রববেণ (যরদ থোরক)

: ------------------------------------------------------------------------------------------

৪। যোে আরদরশে রবরুরদ্ধ আপীল কেো হরয়রে িোে নোি হ
আরদরশে রববেণ (যরদ থোরক)
৫। আপীরলে িংরযপ্ত রববেণ

: -----------------------------------------------------------------------------------------: ------------------------------------------------------------------------------------------

৬। আরদরশে রবরুরদ্ধ িংক্ষুব্ধ
হবোে কোেণ (যরদ থোরক)

: ------------------------------------------------------------------------------------------

৭। প্রোরথ ভি প্ররিকোরেে যুরক্ত/রর্রি

: ------------------------------------------------------------------------------------------

৮। আপীলকোেী কর্তভক প্রিেয়ন

: ------------------------------------------------------------------------------------------

৯। অন্য ফকোন িথ্য যো আপীল কর্তভপরযে ম্মুরি উপস্থোপরনে জন্য
আপীলকোেী ইেো ফপোষণ করেন : ------------------------------------------------------------------------------------------

আরবদনকোেীে স্বোযে
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জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তকরর অিীকন ধবধভন্ন িলিোন প্র ল্পসমূকের আওর্তাভুক্ত সজলা ও সিৌরসভাসমূকের োপ:
প্র কল্পর নামঃ োনা সদর ও সগ্রাে সসন্টাকর অবধস্থ্র্ত সিৌরসভাসমূকে িাইি লাইকনর মাধ্যকম িাধন সরবরাে ও
এনভায়েনকমন্টাল স্যাধনকেশন (২য় পব ভ)।

- 66 -

ক্রধম
নং
১

সজলা

সিৌরসভা

সজলা

সিৌরসভা

বানারীিাড়া

ক্রধম
নং
২৪

বধরশাল

মাদারীপুর

ধশবচর

২

বধরশাল

বাক রেঞ্জ

২৫

রাজবাড়ী

িাংশা

৩

বধরশাল

সেৌরনদী

২৬

চ্যয়ািাঙ্গা

দশপনা

৪

বরগুনা

আমর্তলী

২৭

চ্যয়ািাঙ্গা

জীবননের

৫

বরগুনা

িােরঘাো

২৮

যকশার

স শবপুর

৬

সভালা

চর ফযাশন

২৯

ধঝনাইদে

ালীেঞ্জ

৭

সভালা

লাল সমােন

৩০

ধঝনাইদে

স াে চাঁদপুর

৮

ঝাল াঠি

নলধছটি

৩১

ধঝনাইদে

মকেশপুর

৯

িটুয়াোলী

েলাধচিা

৩২

ধঝনাইদে

ত্রশলকুিা

১০

িটুয়াোলী

লািাড়া

৩৩

কুধষ্টয়া

সভড়ামারা

১১

চাঁদপুর

োজীেঞ্জ

৩৪

কুধষ্টয়া

কুমারোলী

১২

চাঁদপুর

চ্যয়া

৩৫

কুধষ্টয়া

ধমরপুর

১৩

চট্টগ্রাম

সন্দ্বীি

৩৬

সার্তক্ষীরা

লাকরায়া

১৪

কুধমল্লা

লা সাম

৩৭

নঁওো

নাধজরপুর

১৫

লক্ষীপুর

রায়পুরা

৩৮

িাবনা

ঈবরদী

১৬

জামালপুর

সধরর্াবাড়ী

৩৯

ধদনাজপুর

িাব পর্তীপুর

১৭

ধ কশারেঞ্জ

বাধজর্তপুর

৪০

নীলফামারী

ত্রসয়দপুর

১৮

ধ কশারেঞ্জ

ত্রভরব

৪১

েধবেঞ্জ

নবীেঞ্জ

১৯

ময়মনধসংে

সেৌরীপুর

৪২

সমৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গল

২০

ময়মনধসংে

মুক্তাোছা

৪৩

সুনামেঞ্জ

ধদরাই

২১

সনত্রক ানা

সমােনেঞ্জ

৪৪

সুনামেঞ্জ

ছার্ত

২২

োঙ্গাইল

সোিালপুর

৪৫

ধসকলে

ধবয়ানীবাজার

২৩

মাদারীপুর

ালধ ধন

প্র কল্পর নামঃ ৩৭ সজলা শহরে পোরন েবেোহ প্রকল্প।
ক্রধম
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

৩৭ প্র ল্প

সজলা

ক্রধম নং

সজলা

ফধরদপুর
শরীয়র্তপুর
সোিালেঞ্জ
রাজবাড়ী
মুন্সীেঞ্জ
োঙ্গাইল
োজীপুর
মাধন েঞ্জ
জামালপুর
ক্সবাজার
সফনী
কুধমল্লা
চাঁদপুর
েধবেঞ্জ
সুনমেঞ্জ
রংপুর
বগুড়া
কুধড়গ্রাম
ধদনাজপুর

২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭

নীলফামারী
োইবান্ধা
ঠাকুরোঁও
িঞ্চেড়
লালমধনরোে
িাবনা
নওোঁ
নবাবেঞ্জ
ঝাল াঠি
সভালা
বরগুনা
িটুয়াোলী
মাগুরা
নড়াইল
সমকেরপুর
সার্তক্ষীরা
কুধষ্টয়া
চ্যয়ািাঙ্গা

প্র কল্পর নামঃ গ্রাউন্ড ওয়াোর ইনকভরটরগশন এন্ড সিকভলিকমন্ট অব িীি গ্রাউন্ড ওয়াোর সসাস প ইন আরবান এন্ড রুরাল
এধরয়াস ইন বাংলাকদশ।

গ্রাউন্ড ওয়াোর ইনকভরটরগশন
প্র ল্প

ক্রধম
নং
১

সজলা

সিৌরসভা

ফধরদপুর

ফধরদপুর সদর

২

মাধন েঞ্জ

মাধন েঞ্জ সদর

৩

রাজবাড়ী

রাজবাড়ী সদর

৪

চ্যয়ািাঙ্গা

চ্যয়ািাঙ্গা সদর

৫

যকশার

যকশার সদর

৬

ধঝনাইদে

ধঝনাইদে সদর

৭

কুধষ্টয়া

কুধষ্টয়া সদর

৮

সমকেরপুর

সমকেরপুরসদর

৯

চািাই নবাবেঞ্জ

চািাই নবাবেঞ্জ সদর

১০

িাবনা

িাবনা সদর
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প্র কল্পর নামঃ িাধন সরবরাে, স্যাধনকেশন ও স্বাস্থ্যধশক্ষা প্র ল্প।

GOB-UNICEF
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ক্রধম নং

সজলা

১

সোিালেঞ্জ

২

সনত্রক ানা

৩

োইবান্ধা

৪

কুধড়গ্রাম

৫

ধসরাজেঞ্জ

৬

ধসকলে

৭

কুধমল্লা

৮

ক্সবাজার

প্র কল্পর নামঃ পোরন েবেোরহ আর ভরনক ঝুরুঁ ক রনে ন প্রকল্প।
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প্র কল্পর নামঃ বোিংলোরদরশে ২৩টি ফপৌে র্োয় পোরন েবেোহ ও স্যোরনরটশন প্রকল্প (রজওরব-আইরডরব)।
‡Rjv
XvKv
XvKv
‡bvqvLvjx
‡bvqvLvjx
ivRkvnx
PvucvBbeveMÄ
e¸ov
w`bvRcyi
h‡kvi
h‡kvi
PzqvWv½v
KzwoMÖvg
wm‡jU
nweMÄ
mybvgMÄ
mybvgMÄ
ewikvj
dwi`cyi
biwms`x
eªvþbevwoqv
Uv½vBj
wmivRMÄ
MvBevÜv
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‡cŠimfv
‡`vnvi
avgivB
PvUwLj
emyinvU
‡Mv`vMvox
wkeMÄ
‡kicyi
exiMÄ
gwYivgcyi
‡ebv‡cvj
AvjgWvs&Mv
Dwjcyi
KvbvBNvU
AvRwgixMÄ
kv‡q¯ÍvMÄ
RMbœv_cyi
gyjv`x
‡evqvjgvix
gvae`x
bexbMi
NvUvBj
‡ejKzwP
‡Mvwe›`MÄ

প্র কল্পর নামঃ ৩২টি ফপৌে র্োয় পোরন েবেোহ ও িোনববজভে ব্যবস্থোপনো হ এনভায়রনকমন্টাল স্যোরনরটশন প্রকল্প।

ক্রঃ
নিং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

রবর্োগ

োরকভল

ফজলো

ফপৌে র্ো

বরেশোল

বরেশোল
(২/২)

বেগুনো
পটুয়োিোলী
িোহ্মণবোরড়য়ো
িোদঁপুে

রেদপুে
(২/২)

রেদপুে
ফগোপোলগ

ফবিোগী
বোউ ল
ক বো
রেদগ
িীে েোই
োিকোরনয়ো
ফিৌদ্দগ্রোি
নোঙ্গলরকোট
ফ োনোগোজী
দোগনর্ভঞো
ফ োনোইমুরড়
হোরকিপুে
নোরগশ্বেী
সুন্দেগ
পীেগ
কোরলয়োনকে
শ্রীপুে
র িংগোইে
ফ োনোেগাঁও
েোয়পুেো
কোরলহোিী
ফদওয়োনগ
করেিগ
রলয়োেিে
গ েগাঁও
শ্রীবদী
নকলো
নগেকোন্দো
মুকর দপুে

ি গ্রোি
ি গ্রোি

ি গ্রোি (৬/৯)

রিল্লো
ফ নী

েিংপুে

েিংপুে
(৪/৪)

ফনোয়োিোলী
রদনোজপুে
রড়গ্রোি
গোইবোন্ধো
ঠো েগাঁও
গোজীপুে

ঢোকো
(৫/৬)

ঢোকো
িয়িনর িংহ
(৪/৬)

িোরনকগ
নোেোয়ণগ
নের িংদী
টোঙ্গোইল
জোিোলপুে
রকরশোেগ
িয়িনর িংহ
ফশেপুে

৩০

েোজশোহী

েোজশোহী
(১/১)

েোজশোহী

আড়োনী

৩১
32

খুলনো

খুলনো
(২/২)

খুলনো
রষ্টয়ো

িোলনো
ফিোক ো
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আরেো িরথ্যে জন্য ফযোগোরযোগ
১) জনোব ফিোt োইফুে েহিোন, প্রিোন প্ররকৌশলী, জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে।
ফ োনt 02-5130752; ই-কমইলt ce.dphe@gmail.com
2) জনোব তুষোে ফিোহন োধু িাঁ, অরিরেক্ত প্রিোন প্ররকৌশলী (পরেকল্পনো), জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে, ঢোকো।
ফ োনt 02-9343361; ই-কমইলt addlce.planning@dphe.gov.bd.
3) জনোব ফিোঃ আরনোয়োে ইউসু , িত্ত্বোবিোয়ক প্ররকৌশলী (পরেকল্পনো োরকভল), জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে, ঢোকো।
ফ োনt 02-55130749; ই-কমইলt se.pc@dphe.gov.bd.
৪) শরিভষ্ঠো ফদবনোথ, রনব ভোহী প্ররকৌশলী, জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে, জেীপ অনু ন্ধোন ও গরবষণো রবর্োগ, ঢোকো।
ফ োনঃ ০২-৫৫১৩০৫২৪; ই-কমইলt ee.sir@dphe.gov.bd.
৫) জনোব িন্দকোে এ এইি িোহমুদ, ফপ্রোগ্রোিোে, রজ আই এ ইউরনট, জনস্বোস্থে প্ররকৌশল অরিদপ্তে।
ফ োনt 02-58313896; ই-কমইলt postbox0191@yahoo.com

প্রকোশনোয়
জেীপ অনু ন্ধোন ও গরবষণো রবর্োগ
জনস্বাস্থ্য প্রক ৌশল অধিদপ্তর, া রাইল, ঢা া।
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