পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়ািপপা)
www.warpo.gov.bd
নসটিপেিস চার্ টাি (Citizen's Charter)

১.

নিশি ও নিশি

নিশি:

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

নিশি:

১.
২.
৩.
৪.

২.

টসবা প্রদাি প্রনতশ্রুনত

২.১

িাগনিক টসবা

ক্র.
িং
(১)
১

২

২.২
১

পানি সম্পপদি উন্নয়িকপল্প পনিপবশগতিাপব িািসািপূর্ ট িহাপনিকল্পিা প্রর্য়ি কিা
টদপশি সািনিক পানি সম্পদ পনিকল্পিা প্রর্য়পিি েন্য একিাত্র সিকানি প্রনতষ্ঠাি নহপসপব কাে কিা
বাংলাপদশ পানি আইি বাস্তবায়পি োতীয় পানি সম্পদ পনিষপদি নিব টাহী কনিটিপক প্রশাসনিক ও সানচনবক সহায়তা প্রদাি
োতীয় পানি সম্পদ ডার্াপবস (এিডনিউআিনড) ও তথ্য ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত স্থাপি ও হালিাগাদ কিা এবং এি তত্ত্বাবধায়ক নহপসপব কাে কিা

টসবাি িাি
(২)
‘োতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত িান্ডাি
(এিডনিউআিনড)’ ও ‘সিনিত উপকূলীয় সম্পদ
উপাত্ত িান্ডাি (আইনসআিনড)’ এি তথ্য উপাত্ত
সমূহ সিবিাহ কিা।
উচ্চ নশক্ষা, গপবষর্া ও দািনিক কাপে লাইপেিী
ব্যবহাপিি সুনবধা প্রদাি।

টসবা প্রদাি পদ্ধনত
(৩)
তথ্য ও উপাত্ত এি সফর্ কনপ
সিবিাহ।

প্রপয়ােিীয় কাগেপত্র এবং
প্রানিস্থাি
(৪)
নিধ টানিত আপবদি িি
ওয়ািপপাি ওপয়বসাইর্।

চানহদা অনুযায়ী ডকুপিপেি
পর্াকনপ ও সফর্ কনপ সিবিাহ
কিা।

১. আপবদি পত্র ও লাইপেিী
কযার্ালগ।
২. ওয়ািপপা লাইপেিী।

প্রস্তুতকৃত িতািত টপ্রির্।

খসড়া প্রনতপবদি, িীনতিালা
ইতযানদ

টসবাি মূল্য এবং
পনিপশাধ পদ্ধনত
(৫)
িীনতিালা অনুযায়ী
নিধ টানিত মূল্য
ব্যাংক ড্রাফর্/পপঅড টাি এি িাধ্যপি।
টসবা গ্রহীতা কর্তটক
নিধ টানিত ন প্রদাি।

টসবা প্রদাপিি
সিয়সীিা
(৬)
৫ টেপক ৭
কায টনদবস

প্রপযােয িয়

চানহত সিয় সীিাি
িপধ্য

চানহদা িত।

দানয়ত্বপ্রাি কিটকতটা (িাি, পদবী,
ট াি িম্বি ও ইপিইল)
(৭)
মূখ্য ববজ্ঞানিক কিটকতটা
(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা)
ট াি : +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৮
ইপিইল: pso_cis@warpo.gov.bd
লাইপেিী ও তথ্য কিটকতটা
ট াি: +8801716051470
ইপিইল: lib@warpo.gov.bd

প্রানতষ্ঠানিক টসবা
নবনিন্ন প্রনতপবদি, িীনতিালা, নিপপার্ ট ও খসড়া
আইি এি উপি িতািত প্রদাি।
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সংনিি শাখা প্রধাি
www.warpo.gov.bd

২

পানি সম্পদ খাপত সংনিি প্রনতষ্ঠাি হপত আগত
প্রকল্প প্রস্তাব সমূপহি ছাড়পত্র প্রদাি।

৪

নবনিন্ন প্রনতপবদি, িীনতিালা, নিপপার্ ট ও খসড়া
আইি এি উপি িতািত প্রদাি।
বানষ টক প্রনতপবদি প্রস্তুতকির্

৫

গপবষর্াধিী কায টক্রপি অংশগ্রহর্

৬

অে ট ছাড়

৩

২.৩

োতীয় পানি িীনত, োতীয় পানি
ব্যবস্থাপিা পনিকল্পিা, বাংলাপদশ
পানি আইি, বাংলাপদশ পানি
নবনধিালা ইতযানদি আপলাপক প্রকল্প
প্রস্তাপবি কানিগিী নদকসমূহ
নিিীক্ষা কিতঃ ছাড়পত্র প্রদাি।
প্রস্তুতকৃত িতািত টপ্রির্।
পানি সম্পদ িন্ত্রর্ালপয়ি বানষ টক
প্রনতপবদপি প্রকাপশি েন্য
ওয়ািপপাি বানষ টক কায টক্রপিি
প্রনতপবদি টপ্রির্।
নবনিন্ন সংস্থাি সাপে গপবষর্াধিী
কায টক্রপি অংশগ্রহর্ কিা হয়।
িন্ত্রর্ালয় হপত আপদশ োিী

প্রকল্প প্রস্তাপবি সাপে প্রাি
ন নেনবনলটি নিপপার্ ট, কানিগিী
প্রনতপবদি, ইআইএ, এসআইএ
নিপপার্ ট ইতযানদ।

প্রপযােয িয়

৩০ টেপক ৬০
কায টনদবস
(পক্ষত্রপিপদ)

সংনিি পনিচালকবৃন্দ।

খসড়া প্রনতপবদি, িীনতিালা
ইতযানদ
ওয়ািপপা কর্তটক অনুপিানদত
খসড়া প্রনতপবদি

প্রপযােয িয়

সংনিি শাখা প্রধাি

প্রপযােয িয়

চানহত সিয় সীিাি
িপধ্য
চানহদা টিাতাপবক

সিপ াতা স্মািক/
চুনিপত্র/আিন্ত্রর্ পত্র
দািনিক পত্র ও সংনিি িনেপত্র

প্রপযােয িয়

চানহদা টিাতাপবক

প্রনত নতি িাস
অন্তি

১০ টেপক ১৫
কায টনদবস

সনচব, ওয়ািপপা
ট াি: + ৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৪
ইপিইল: sec@warpo.gov.bd

পূর্ টাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব

প্রপযােয িয়

চানহদাি আপলাপক

সংনিি শাখা প্রধাি

প্রকল্প প্রস্তাব িন্ত্রর্ালপয় টপ্রির্।

উপাত্ত নবপিষর্ এবং িপডল ও টুলস প্রপযােয িয়
হালিাগাদ কিা

প্রপযােয িয়

চানহদা অনুযায়ী
নিনদ টি সিপয়ি
িপধ্য

৩

ওয়ািপপাি কনম্পউর্াি, সািটাি, টির্ওয়াকট
ব্যবস্থাপিা ও িক্ষিাপবক্ষি এবং নিিনবনিন্ন
ইোিপির্ এি সুনবধা নিনিত কিা।

চানহদা টিাতাপবক সিাধাি
নিনিতকির্।

নবনিন্ন শাখা টেপক প্রাি চানহদা

নবিামূপল্য

প্রপয়ােি অনুযায়ী/
বদিনন্দি কাে

৪

ওয়ািপপাি ওপয়বসাইর্ হালিাগাদ ও িক্ষিাপবক্ষি

িতুি তথ্য upload ও
িক্ষিাপবক্ষি কিা

১. দািনিক চানহদা
২. তথ্য ও উপাত্ত
৩. দািনিক আপদশ

প্রপযােয িয়

প্রপয়ােি অনুযায়ী

২

www.warpo.gov.bd

মুখ্য ববজ্ঞানিক কিটকতটা
(পনিবীক্ষি ও মূল্যায়ি)
ট াি: +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০১৮
ইপিইল: pso_me@warpo.gov.bd
সংনিি/িপিািীত কিটকতটাবৃন্দ

অিযন্তিীর্ টসবা
ওয়ািপপাি কায টপনিনধি আওতায় পানি
ব্যবস্থাপিা/গপবষর্া/পনিবীক্ষর্ ইতযানদ নবষপয়
সিপয় সিপয় নবনিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতকির্।
পানি সম্পদ পনিকল্পিা প্রর্য়পি নবনিন্ন সহায়ক
টুলস/িপডল বতনি/িক্ষিাপবক্ষি/ হালিাগাদ কিা।

১

www.warpo.gov.bd

www.warpo.gov.bd
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মূখ্য ববজ্ঞানিক কিটকতটা
(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা)
ট াি : +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৮
ইপিইল: pso_cis@warpo.gov.bd
মূখ্য ববজ্ঞানিক কিটকতটা
(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা)
ট াি : +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৮
ইপিইল: pso_cis@warpo.gov.bd
মূখ্য ববজ্ঞানিক কিটকতটা
(কনম্পউর্াি ও তথ্য শাখা)
ট াি : +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৮
ইপিইল: pso_cis@warpo.gov.bd

৫
৬

ওয়ািপপাি চলিাি নবনিন্ন প্রকপল্পি কাপে সহায়তা
প্রদাি
টপিশি নিষ্পনত্ত

৭
৮

দিপিি নিিাপত্তা
টদশ নবপদপশ প্রনশক্ষর্

২.৪
৩.

প্রকপল্পি ধির্ অনুযায়ী কায ট
সম্পাদি
কিটকতটা/কিটচািীপদি
টপিশি/নসনপএ পনিপশাধ
গাড টপদি সাব টক্ষনর্ক দানয়ত্ব পালি
অনুপিাদপিি েন্য িন্ত্রর্ালপয় টপ্রির্

নিধ টানিত সিপয়

প্রকপল্পি চানহদা

সংনিি প্রকল্প পনিচালক
www.warpo.gov.bd

সংনিি নবনধ

-

১৫ টেপক ৩০ নদি

দািনিক নিপদ টশিা
েীবি বৃত্তান্ত ও সংনিি তথ্যসহ
িন্ত্রর্ালপয় পত্র টপ্রির্

-

সাব টক্ষনর্ক
০১ টেপক ০৩ নদি

সনচব, ওয়ািপপা
ট াি: + ৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৪
ইপিইল: sec@warpo.gov.bd

আওতাধীি অনধদিি/দিি/সংস্থা কর্তটক প্রদত্ত টসবা : প্রপযােয িয়
অনিপযাগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধনত (GRS):
টসবা প্রানিপত অসন্তুি হপল দানয়ত্বপ্রাি কিটকতটাি সপঙ্গ টযাগাপযাগ করুি। নতনি সিাধাি নদপত ব্যে ট হপল নিপনাি পদ্ধনতপত টযাগাপযাগ কপি আপিাি সিস্যা অবনহত করুি।
ক্র: িং
কখি টযাগাপযাগ কিপবি
কাি সপঙ্গ টযাগাপযাগ কিপবি
টযাগাপযাপগি ঠিকািা
নিষ্পনত্তি সিয়সীিা
১
দানয়ত্বপ্রাি কিটকতটা সিাধাি নদপত িা অনিপযাগ নিষ্পনত্ত কিটকতটা (অনিক)
এস এি শাহাব উনিি িাহমুদ
১ িাস
পািপল
সনচব, ওয়ািপপা
ট াি: +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৪
ইপিইল: sec@warpo.gov.bd
ওপয়ব : www.warpo.gov.bd
২
অনিপযাগ নিষ্পনত্ত কিটকতটা নিনদ টি
আনপল কিটকতটা
িহাপনিচালক
১ িাস
সিপয় সিাধাি নদপত িা পািপল
পানি সম্পদ পনিকল্পিা সংস্থা (ওয়ািপপা)
ওয়ািপপা িবি, ৭২ গ্রীর্পিাড, ঢাকা-১২১৫।
ট াি : +৮৮ ০২ ৪৪৮১৯০০৬/৪৪৮১৯০১৫
ইপিইল: dg@warpo.gov.bd
ওপয়ব : www.warpo.gov.bd
৩
আনপল কিটকতটা নিনদ টি সিপয়
পানি সম্পদ িন্ত্রর্ালয়
নসনিয়ি সনচব/সনচব
১ িাস
সিাধাি নদপত িা পািপল
ট াি: +৮৮০-২-৯৫৭৬৭৭৩
ইপিইল: secretary@mowr.gov.bd
ওপয়ব: www.mowr.gov.bd

৪.

আপিাপদি কাপছ আিাপদি প্রতযাশা
ক্রনিক িং
১
২
৩

প্রনতশ্রুত/কানিত টসবা প্রানিি লপক্ষয কির্ীয়
নিধ টানিত িপি সম্পূর্ টিাপব পূির্কৃত আপবদি েিা প্রদাি
সঠিক িাধ্যপি প্রপয়ােিীয় ন স পনিপশাধ কিা
সাক্ষাপতি েন্য নিধ টানিত সিপয়ি পূপব টই উপনস্থত োকা
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