
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়ািপপা) 

www.warpo.gov.bd 

নসটিপেি চার্ টাি (Citizen Charter) 

 

১. নিশি ও নিশি 

নিশি:  সিনিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিাি (আইডনিউআিএি) িাধ্যপি বাংলাপদপশি পানি সম্পপদি টর্কসই উন্নয়ি সাধি কিা।  

 

নিশি: ১. পানি সম্পপদি  উন্নয়িকপল্প পনিপবশগতিাপব িািসাম্যপূর্ ট িহাপনিকল্পিা প্রর্য়ি কিা 

 ২. টদপশি সািনিক পানি সম্পদ পনিকল্পিা প্রর্য়পিি েন্য একিাত্র সিকানি প্রনতষ্ঠাি নহপসপব কাে কিা 

 ৩. বাংলাপদপশ পানি আইি বাস্তবায়পি োতীয় পানি সম্পদ পনিষপদি নিব টাহী কনিটিপক প্রশাসনিক ও সানচনবক সহায়তা প্রদাি 

 ৪. োতীয় পানি সম্পদ ডার্াপবস (এিডনিউআিনড) ও তথ্য ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত স্থাপি ও হালিাগাদ কিা এবং এি তত্ত্বাবধায়ক নহপসপব কাে কিা।   

  

২. টসবা প্রদাি প্রনতশ্রুনত 

 

২.১ িাগনিক টসবা  

 

ক্র: 

িং 

টসবাি িাি টসবা প্রদাি পদ্ধনত প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং 

প্রানিস্থাি 

টসবাি মূল্য এবং 

পনিপশাধ পদ্ধনত 

টসবা প্রদাপিি 

সিয়সীিা 

দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা  

(িাি, পদবী, ট াি িম্বি ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ োতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত িান্ডাি 

(এিডনিউআিনড) ও সিনিত 

উপকূলীয় সম্পদ উপাত্ত িান্ডাি 

(আইনসআিনড) এি তথ্য উপাত্তসমূহ 

সিবিাহ কিা। 

তথ্য ও উপাত্ত এি সফ র্ 

কনপ সিবিাহ। 

নিধ টানিত আপবদি  িি 

ওয়ািপপাি ওপয়বসাইর্। 

িীনতিালা অনুযায়ী 

নিধ টানিত মূল্য ব্যাংক 

ড্রাফ র্/পপ-অড টাি এি 

িাধ্যপি 

৭ কায টনদবস মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা 

(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা) 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৮ 

ই-টিইল:pso_cis@warpo.gov.bd 

২ উচ্চ নশক্ষা, গপবষর্া ও দািনিক 

কাপে লাইপেিী ব্যবহাপিি সুনবধা 

প্রদাি। 

চানহদা অনুযায়ী 

ডকুপিপেি  পর্াকনপ ও 

সফ র্ কনপ সিবিাহ কিা 

১. আপবদি পত্র ও লাইপেিী 

কযার্ালগ। 

২. ওয়ািপপাি লাইপেিী। 

টসবাি গ্রহীতা কর্তটক 

নিধ টানিত ন  প্রদাি। 

১ কায টনদবস লাইপেিী ও তথ্য কি টকতটা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০২৬ 

ই-টিইল: lib@warpo.gov.bd 

৩ লাইপেিীি বই/পুস্তক/নিপপার্ ট/ 

োি টাল/নিউে টলর্াি/নডনের্াল 

 িপির্ ও  পর্াকনপ আকাপি 

প্রদাি। 

চানহদা অনুযায়ী ১. আপবদি পত্র ও লাইপেিী 

কযার্ালগ 

২. ওয়ািপপাি লাইপেিী 

টসবা গ্রহীতা কর্তটক 

নিধ টানিত ন  প্রদাি। 

৭ কায টনদবস লাইপেিী ও তথ্য কি টকতটা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০২৬ 

ই-টিইল: lib@warpo.gov.bd 

http://www.warpo.gov.bd/
mailto:lib@warpo.gov.bd


 

২.২ প্রানতষ্ঠানিক টসবা  

 

ক্র: 

িং 

টসবাি িাি টসবা প্রদাি পদ্ধনত প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং 

প্রানিস্থাি 

টসবাি মূল্য এবং 

পনিপশাধ পদ্ধনত 

টসবা প্রদাপিি 

সিয়সীিা 

দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা (িাি, পদবী, ট াি 

িম্বি ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ নবনিন্ন প্রনতপবদি, িীনতিালা, নিপপার্ ট 

ও খসড়া আইপিি উপি িতািত 

প্রদাি। 

প্রস্তুতকৃত িতািত 

টপ্রির্। 

খসড়া প্রনতপবদি, 

িীনতিালা ইতযানদ। 

প্রপযােয িয় ৭ কায টনদবস সংনিি শাখা প্রধাি 

www.warpo.gov.bd 

২ পানি সম্পদ খাপত সংনিি প্রনতষ্ঠাি 

হপত আগত প্রকপল্পি প্রস্তাব সমূপহি 

ছাড়পত্র প্রদাি। 

োতীয় পানি িীনত, 

োতীয় পানি ব্যবস্থাপিা 

পনিকল্পিা, বাংলাপদশ 

পানি আইি, বাংলাপদশ 

পানি নবনধিালা ইতযানদি 

আপলাপক প্রকল্প প্রস্তাপবি 

কানিগিী নদকসমূহ 

নিিীক্ষা কিতঃ ছাড়পত্র 

প্রদাি। 

প্রকল্প প্রস্তাপবি সাপে প্রাি 

ন নেনবনলটি নিপপার্ ট, 

কানিগিী প্রনতপবদি, 

ইআইএ, এসআইও নিপপার্ ট 

ইতযানদ। 

প্রপযােয িয় সপব টাচ্চ ৬০ 

কায টনদবস 

সংনিি পনিচালকবৃন্দ 

www.warpo.gov.bd 

৩ গপবষর্াধিী কায টক্রি সম্পাদপিি েন্য 

সংনিি ডার্া সংিক্ষর্ ও সিবিাহ 

নবনিন্ন সংস্থাি সাপে 

গপবষর্াধিী কায টক্রপি 

অংশগ্রহর্ কিা হয়। 

সিপ াতা স্মািক/ 

চুনিপত্র/আিন্ত্রর্ পত্র। 

প্রপযােয িয় ৭ কায টনদবস মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা  

(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা) 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৮ 

ই-টিইল: pso_cis@warpo.gov.bd 

 

২.৩ অিযন্তিীর্ টসবা  

 

ক্র: 

িং 

টসবাি িাি টসবা প্রদাি পদ্ধনত প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং 

প্রানিস্থাি 

টসবাি মূল্য এবং 

পনিপশাধ পদ্ধনত 

টসবা প্রদাপিি 

সিয়সীিা 

দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা (িাি, পদবী, ট াি 

িম্বি ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পানি সম্পদ পনিকল্পিা প্রর্য়পিি 

নবনিন্ন সহায়ক টুলস/ িপডল 

বতনি/িক্ষর্াপবক্ষর্/ হালিাগাদ কিা। 

উপাত্ত নবপিষর্ এবং 

িপডল ও টুলস 

হালিাগাদ কিা। 

চানহদা পত্র প্রপযােয িয় চানহদা 

অনুযায়ী 

নিনদ টি 

সিপয়ি িপধ্য 

মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা  

(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা) 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৮ 

ই-টিইল: pso_cis@warpo.gov.bd 
২ ওয়ািপপাি কনম্পউর্াি, সাি টাি, 

টির্ওয়াকট ব্যবস্থাপিা ও িক্ষর্াপবক্ষর্ 

চানহদা টিাতাপবক 

সিাধাি নিনিতকির্। 

নবনিন্ন শাখা টেপক প্রাি 

চানহদা 

নবিামূপল্য প্রপয়ােি 

অনুযায়ী/ 

মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা  

(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা) 

http://www.warpo.gov.bd/
http://www.warpo.gov.bd/
mailto:pso_cis@warpo.gov.bd
mailto:pso_cis@warpo.gov.bd


ক্র: 

িং 

টসবাি িাি টসবা প্রদাি পদ্ধনত প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং 

প্রানিস্থাি 

টসবাি মূল্য এবং 

পনিপশাধ পদ্ধনত 

টসবা প্রদাপিি 

সিয়সীিা 

দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা (িাি, পদবী, ট াি 

িম্বি ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

এবং নিিবনিন্ন ইোিপির্ এি সুনবধা 

নিনিত কিা। 

বদিনন্দি 

কাে 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৮ 

ই-টিইল: pso_cis@warpo.gov.bd 
৩ ওয়ািপপাি ওপয়বসাইর্ হালিাগাদ ও 

িক্ষর্াপবক্ষর্। 

িতুি তথ্য upload ও 

িক্ষর্াপবক্ষর্ কিা 

১. দািনিক চানহদা 

২. তথ্য ও উপাত্ত 

৩. দািনিক আপদশ 

প্রপযােয িয় প্রপয়ােি 

অনুযায়ী 

মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা  

(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা) 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৮ 

ই-টিইল: pso_cis@warpo.gov.bd 
৪ E-file এ আগত নবনিন্ন আপবদি। চানহদা টিাতাপবক 

নিিতকির্। 

নবনিন্ন শাখা টেপক প্রাি 

চানহদা। 

প্রপযােয িয় ৩ কায টনদবস িহাপনিচালক, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৬ 

ই-টিইল: dg@warpo.gov.bd 
৫ চাকুনি স্থায়ীকির্ সংক্রান্ত। দিিাপদশ এি িাধ্যপি সপন্তাষেিক পুনলশ 

টিনিন পকশি সাপপপক্ষ 

এবং যোযে কর্তটপপক্ষি 

সুপানিপশি িাধ্যপি। 

প্রপযােয িয় ১৫ কায টনদবস িহাপনিচালক, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৬ 

ই-টিইল: dg@warpo.gov.bd 

৬ অনগ্রি প্রদাি সংক্রান্ত। দািনিক আপদশ োিীি 

িাধ্যপি 

চানহদা পত্র, নহসাব শাখাি 

ছাড়পত্র সাপপপক্ষ 

প্রপযােয িয় ১৫ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 

৭ শংখলা িািলা/নবিাগীয় িািলাি 

অনিপযাগ গঠি/আনপল সংক্রান্ত িনে 

উপস্থাপি। 

দািনিক িনে ও পপত্রি 

িাধ্যপি 

প্রশাসি শাখা প্রপযােয িয় ১৫ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 
৮ শ্রানন্ত নবপিাদি ছুটি/নবনিন্ন ছুটি 

সংক্রান্ত। 

দািনিক আপদপশি 

িাধ্যপি 

প্রশাসনিক শাখাি নিধ টানিত 

 িপি আপবদি 

প্রপযােয িয় ৭ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 
৯ ওয়ািপপাি কি টকতটা/কি টচািীপদি 

নসনপএ /নেনপএ  নিষ্পনত্ত সংক্রান্ত। 

দািনিক প্রতপি িাধ্যপি নিধ টানিত আপবদি পপত্রি 

 িি, প্রশাসি শাখায় 

প্রপযােয িয় ২১ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 

১০ টদপশ/নবপদপশ প্রনশক্ষর্ সংক্রান্ত। অনুপিাদপিি েন্য 

িন্ত্রর্ালপয় টপ্রির্। 

েীবি বৃত্তান্ত ও সংনিি 

তথ্যসহ িন্ত্রর্ালপয় পত্র 

টপ্রির্। 

প্রপযােয িয় ৩ কায টনদবস মুখ্য ববজ্ঞানিক কি টকতটা 

(পনিপবশ, বি ও িৎস্য) 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৯ 

ই-টিইল: pso_env@warpo.gov.bd 

১১ ওয়ািপপাপত কি টিত কি টচািীপদি 

ছুটি, পদায়ি/পপদান্ননত, বানষ টক 

টগাপর্ীয় প্রনতপবদি ও চাকুনি সংক্রান্ত 

দািনিক আপদশ োিীি 

িাধ্যপি 

সংনিিগপর্ি আপবদি পত্র 

(যোযে কর্তটপপক্ষি 

িাধ্যপি) 

প্রপযােয িয় ৭ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 
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ক্র: 

িং 

টসবাি িাি টসবা প্রদাি পদ্ধনত প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং 

প্রানিস্থাি 

টসবাি মূল্য এবং 

পনিপশাধ পদ্ধনত 

টসবা প্রদাপিি 

সিয়সীিা 

দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা (িাি, পদবী, ট াি 

িম্বি ও ই-টিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সিস্যা সিাধাপিি আপবদি। 

১২ অবসিপ্রাি কি টচািী/মৃত কি টচািীি 

চূড়ান্ত পাওিাি ছাড়পত্র। 

দিিাপদপশি িাধ্যপি 

ছাড়পত্র প্রদাি। 

দািনিক ছাড়পত্র, আবনিক 

প্রপযােয কাগেপত্র। 

প্রপযােয িয় ৩ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 
১৩ বাপের্ ও তহনবল নিয়ন্ত্রর্পূব টক 

কি টকতটা/কি টচািীগপর্ি সকল প্রকাি 

টবতি িাতানদি নবল পনিপশাধ 

সংক্রান্ত। 

টপ-নিপ এি িাধ্যপি 

টচক/একাউে এ র্াকা 

স্থািান্তি কপি। 

দািনিক প্রতযয়ি প্রপযােয িয় ১ কায টনদবস সনচব, ওয়ািপপা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

ই-টিইল: sec@warpo.gov.bd 

 

২.৪ আওতাধীি অনধদিি/দিি/সংস্থা কর্তটক প্রদত্ত টসবা: প্রপযােয িয় 

 

৩. অনিপযাগ প্রনতকাি ব্যবস্থাপিা (GRS): 

 

টসবা প্রানিপত অসন্তুি হপল দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটাি সপে টযাগাপযাগ করুি। তাি কাছ টেপক সিাধাি পাওয়া িা টগপল নিপনাি পদ্ধনতপত টযাগাপযাগ কপি আপিাি সিস্যা 

অবনহত করুি।  

 

ক্রনিক িং কখি টযাগাপযাগ কিপবি কাি সপে টযাগাপযাগ কিপবি টযাগাপযাপগি ঠিকািা নিষ্পনত্তি সিয়সীিা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ দানয়ত্বপ্রাি কি টকতটা সিাধাি নদপত িা পািপল  অনিপযাগ নিষ্পনত্ত কি টকতটা এস.এি. শাহাব উনিি িাহমুদ 

সনচব, ওয়ািপপা প্রশাসি শাখা 

ট াি: +৮৮০২৪৪৮১৯০০৪ 

নতি িাস 

২ অনিপযাগ নিষ্পনত্ত কি টকতটা নিনদ টি সিপয় সিাধাি 

নদপত িা পািপল 

আনপল কি টকতটা ম  োঃ আজ দুর রহ  ন  ল্লিক 

পদল্ল োঃ যুগ্ম-সল্লি  (প্রশ সন) 

পানি সম্পদ িন্ত্রর্ালয় 

এক িাস 

৩ আনপল কি টকতটা নিনদ টি সিপয় সিাধাি নদপত িা 

পািপল 

িনন্ত্রপনিষদ নবিাপগি অনিপযাগ 

ব্যবস্থাপিা টসল 

অনিপযাগ গ্রহর্ টকন্দ্র ৫ িম্বি টগইর্, 

বাংলাপদশ সনচবালয়, ঢাকা। 

ওপয়বসাইর্: www.grs.gov.bd 
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৪. আপিাপদি কাপছ আিাপদি প্রতযাশাঃ 

 

ক্রনিক িং প্রনতশ্রুত/কানিত টসবা প্রানিি লপক্ষয কির্ীয় 

১ নিধ টানিত  িপি সম্পূর্ টিাপব পূির্কৃত আপবদি েিা প্রদাি 

২ সঠিক িাধ্যপি প্রপয়ােিীয় ন স পনিপশাধ কিা 

৩ সাক্ষাপতি েন্য নিধ টানিত সিপয়ি পূপব টই উপনস্থত োকা 

 

 

 

 


