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যসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত (নসটিদজন্স চার্ টার) 

হালিাগাদের তানরখঃ ২৯ মাচ ট ২০২১ 

১) নিশি ও নমশি 

 

নিশিঃ যর্কসই পানি নিরাপত্তার লদযে আন্তঃসীমান্ত িেীর পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টি ও য ৌথ ব্যবস্থাপিা। 

 

নমশিঃ  আন্তঃসীমান্ত িেী অববানহকাভূক্ত যেশ এর সাদথ পানি বণ্টি চুনক্ত স্বাযর এবাং পানি সম্পদের য ৌথ ব্যবস্থাপিা। 

 

২) যসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

 

২.১) িাগনরক যসবা 

 

ক্রনমক 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাি 

যসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (িাম, পেনব, য াি 

িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গঙ্গা পানি বণ্টি চুনক্ত, ১৯৯৬ অনু ায়ী িারদতর 

 ারাক্কা ও বাাংলাদেদশর হানড টঞ্জ যসতুর নিকর্ 

গঙ্গা/পদ্মা িেীর শুকদিা  যমৌসুদমর (১ জানুয়ানর হদত 

৩১ যম) প্রবাহ সাংক্রান্ত তথ্যানে প্রোি। 

প্রনতদবেি আকাদর আদবেিপত্র নবিামূল্য ৭ কা টনেবস িামঃ ............. 

পেনবঃ পনরচালক  

য ািঃ ৪৪৮১৯০৬২ 

ই-যমইলঃ jrcombd@gmail.com 

২ আন্তঃসীমান্ত  িেী  সাংনিষ্ট প্রকাশদ াগ্য নবনিন্ন 

তথ্যানে প্রোি। 

প্রনতদবেি আকাদর আদবেিপত্র নবিামূল্য ৭ কা টনেবস িামঃ .............. 

পেনবঃ পনরচালক  

য ািঃ ৪৪৮১৯০৬২ 

ই-যমইলঃ jrcombd@gmail.com 

 



 

  

 

২.২) প্রানতষ্ঠানিক যসবা 

 

ক্রনমক 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাি 

যসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (িাম, পেনব, য াি 

িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আন্তঃসীমান্ত  িেীর পানি বণ্টি, য ৌথ ব্যবস্থাপিা, 

বন্যা সাংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক 

কা টক্রম, সীমান্তবতী এলাকায় বাঁধ ও িেীতীর 

সাংরযণমূলক কাজ ইতোনে নবষদয় ব্যবস্থা গ্রহণ   

এবাং নবনিন্ন মন্ত্রণালয়/সাংস্থাদক এতদ সাংক্রান্ত 

মতামত/তথ্যানে প্রোি। 

োিনরক পত্র প্রোি। 

 

 

 োিনরক পত্র। 

 

 

 

প্রদ াজে িয়। ৭ কা টনেবস িামঃ যমা: মাহমুদুর রহমাি 

পেনবঃ সেস্য  

য ািঃ ৪৪৮১৯০৬১ 

ই-যমইলঃ jrcombd@gmail.com 

 

২.৩) অিেন্তরীণ যসবা 

 

ক্রনমক 

িাং 

যসবার িাম যসবা প্রোি পদ্ধনত প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র এবাং প্রানিস্থাি যসবার মূল্য এবাং 

পনরদশাধ পদ্ধনত 

যসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োনয়ত্বপ্রাি কম টকতটা (িাম, 

পেনব, য াি িম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ নজনপএ  অনগ্রম প্রোি। আদবেিপত্র বাাংলাদেশ পানি 

উন্নয়ি যবাদড ট যপ্ররণ কদর 

প্রাপ্যতা  াচাইপূব টক অথ ট 

প্রোি। 

 আদবেিপত্র প্রদ াজে িয়। ১৫ কা টনেবস িামঃ যমা: মাহমুদুর রহমাি 

পেনবঃ সেস্য  

য ািঃ ৪৪৮১৯০৬১ 

ই-যমইলঃ 

jrcombd@gmail.com 

 

২ শ্রানন্ত নবদিােি ছুটি/অনজটত 

ছুটি/ নচনকৎসাজনিত ছুটি/ 

মাতৃত্বকালীি ছুটি প্রোি। 

আদবেিপত্র বাাংলাদেশ পানি 

উন্নয়ি যবাদড ট যপ্ররণ কদর 

প্রাপ্যতা  াচাইপূব টক েিরাদেশ 

প্রোি। 

 আদবেিপত্র প্রদ াজে িয়। ১৫ কা টনেবস 

৩ নবদেশ ভ্রমদির জন্য ছুটি 

প্রোি। (পড়াদশািা/ 

প্রনশযণ ব্যাতীত)  

অনুদমােদির জন্য আদবেপত্র 

মন্ত্রণালদয় যপ্ররণ।  

 আদবেিপত্র (দবতি যেল উদেখ কদর) 

 গত ১ বছদরর নবদেশ ভ্রমি বৃত্তান্ত 

প্রদ াজে িয়। ১৫ কা টনেবস 

৪ ব্যনক্তগত উদেদগ নবদেদশ 

পড়াদশািা/প্রনশযদণর জন্য  

ছুটি/দপ্রষণ প্রোি। 

অনুদমােদির জন্য আদবেপত্র 

মন্ত্রণালদয় যপ্ররণ।  

 আদবেিপত্র (দবতি যেল উদেখ কদর) 

 গত ১ বছদরর নবদেশ ভ্রমি বৃত্তান্ত 

 আমন্ত্রণপত্র (Invitation Letter/ 

Financial Support Letter) 

প্রদ াজে িয়। ১৫ কা টনেবস 

 



 

  

২.৪) আওতাধীি অনধেির/েির/সাংস্থা কতৃটক প্রেত্ত যসবা  

 

য ৌথ িেী কনমশি, বাাংলাদেশ এর আওতাধীি অন্য যকাদিা অনধেির/েির/সাংস্থা যিই। 

 

3) অনিদ াগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS) 

  

যসবা প্রানিদত অসন্তুষ্ট হদল োনয়ত্বপ্রাি কম টকতটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুি। নতনি সমাধাি নেদত ব্যথ ট হদল নিদনাক্ত পদ্ধনতদত য াগাদ াগ কদর আপিার সমস্যা অবনহত করুি। 

 

ক্রনমক িাং কখি য াগাদ াগ করদবি য াগাদ াদগর ঠিকািা নিষ্পনত্তর সময়সীমা 

১ োনয়ত্বপ্রাি কম টকতটা সমাধাি 

নেদত ব্যথ ট হদল 

GRS য াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

িাম ও পেনবঃ এ, যক, এম, সাইফুনিি 

                  নিব টাহী প্রদকৌশলী  

য ািঃ ৪৪৮১৯০৬৬/০১৭২০০২৯২১২ 

ইদমইলঃ jrcombd@gmail.com 

ওদয়ব যপার্ টালঃ  www.jrcb.gov.bd 

৭ কা টনেবস 

২ GRS য াকাল পদয়ন্ট কম টকতটা 

নিনে টষ্ট সমদয় সমাধাি নেদত ব্যথ ট 

হদল 

 

িাম ও পেনবঃ যমাঃ আজাদুর রহমাি মনেক 

                 যুগ্ম সনচব (প্রশাসি) 

য ািঃ ৯৫১২২২১/ ০১৫৫৮৩০৮৪৬৯ 

ইদমইলঃ jsadmin@mowr.gov.bd 

ওদয়ব যপার্ টালঃ  www.mowr.gov.bd 

৭ কা টনেবস 

 

4) আপিার কাদছ আমাদের প্রতোশা 

 

ক্রনমক িাং প্রনতশ্রুত/কানিত যসবা প্রানির লদযে করণীয় 

১ চানহোর সুস্পষ্ট নববরণ উদেখ কদর আদবেি জমা প্রোি; 

২ আদবেদি য াগাদ াদগর ঠিকািা ও যমাবাBল িম্বর উদেখ করা; 

৩ সাযাদতর জন্য নিধ টানরত সমদয়র পূদব টই উপনস্থত থাকা। 

 

mailto:jsadmin@mowr.gov.bd

