
সিটিজেন চািটার 

 

সিটিজেন চািটার 

 বাাংলাজেশ হাওর ও েলাভূসি উন্নয়ন অসিেপ্তরঃ 

 

১.  সভশন ও সিশন 

 

সভশন: পসরজেজের পসরেসতটত েলোয়ু সেজেচনায় ররজে হাওর ও েলাভূসি অঞ্চজলর েনগজের েীেনযাত্রার রিকিই উন্নয়ন। 

সিশন: হাওর ও েলাভূসি অঞ্চজল সনজয়াজেত সেসভন্ন িংস্থার িসহত িিসিতভাজে হাওর ও েলাভূসি অঞ্চজলর উন্নয়ন কায টক্রি োস্তোয়জনর িাধ্যজি 

েনগজের কাজিত উন্নয়ন িাধ্ন। 

 

২. সিবা প্রোন প্রসিশ্রুসি   

                               

২.১ নাগসরক সিবা 

 

ক্রসিক 

নং 

রিোর নাি রিো প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এেং 

প্রাসি স্থান 

রিোর 

িূলয 

এেং 

পসরজোধ্ 

পদ্ধসত 

রিো প্রদাজনর  

িিয়িীিা 

দাসয়ত্ব প্রাি কি টকতটা 

 ননাি  পদেী  রোান নরর ও ইজিইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ হাওর ও 

েলাভূসি 

িংক্রান্ত তথ্য 

ও উপাত্ত 

প্রদান 

েযজিগত রযাগাজযাগ 

পত্র আদান প্রদান  

সরজপািট   ই-রিইল এেং 

ওজয়ে িাইজির িাধ্যজি 

েযজিগত/দািসরক 

আজেদন পত্র  

িহাপসরচালজকর 

অসোি 

প্রজযােয 

নয় 

৭ কায টসদেি ১।   ড. আলী িুহম্মদ ওির োারুক 

পসরচালক নকৃসি   পাসন ও পসরজেে  

রোান: ৪৪৮১৯০৯৩ 

ইজিইল:   alimuhammadof@gmail.com 

            dr.faruque@dbhwd.gov.bd 

 

mailto:dr.faruque@dbhwd.gov.bd


সেদ্র: নাগসরকগেজক িরািসর প্রদত্ত রিো। রেিরকারী প্রসতষ্ঠানজক প্রদত্ত রিো যসদ নাগসরকগেজক প্রদত্ত রিোর অনুরুপ হয় তজে রিটি নাগসরক রিো 

সহজিজে অন্তভূটি হজে। উদাহরে: িম্পসত্তর ররজেজেেন  রেড লাইজিন্স। 



 

২.২ প্রাসিষ্ঠাসনক সিবা 

ক্রসিক 

নং 

রিোর নাি রিো প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এেং 

প্রাসি স্থান 

রিোর 

িূলয 

এেং 

পসরজোধ্ 

পদ্ধসত 

রিো 

প্রদাজনর  

িিয়িীিা 

দাসয়ত্ব প্রাি কি টকতটা 

 ননাি  পদেী  রোান নরর ও ইজিইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ সেসভন্ন িংস্থা কতৃ টক হাওর ও 

েলাভূসি িংসিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প 

গ্রহজে িতািত/িুপাসরে প্রদান।  

-প্রতযায়ন 

পত্র 

-িতািত 

-অনাপসত্ত 

জ্ঞাপন 

িংসিষ্ট প্রকজল্পর 

DPP/PFS  

িিাি Study 

Report িহ 

অনযানয 

আনুিাসিক 

কাগেপত্র  

*অসোি ও 

োহােউঅ 

অসোি 

-

প্রজযােয 

নয় 

 ১০ সদন ১। গােী সিোনুর রহিান 

  িহকারী পসরচালক 

  পসরকল্পনা ও আইসিটি 

  রোান:  01712927960 

ইজিইল: g.mizan72@gmail.com  

           gazi.rahman@dbhwd.gov.bd 

২ িহাপসরকল্পনা ওজয়েিাইজি 

আপজলাডকরে ও এ সেিজয় 

যাসচত তথ্য রপ্ররে 

চাসহদা 

অনুিাজর 

তথ্য-উপাত্ত 

share করে 

অসধ্দিজরর 

অসোি ও ওজয়ে 

িাইি 

-

প্রজযােয 

নয় 

- ১।   ড. আলী িুহম্মদ ওির োারুক 

পসরচালক নকৃসি  পাসন ও পসরজেে   রোান:৪৪৮১৯০৯৩   

ইজিইল:  alimuhammadof@gmail.com 

               dr.faruque@dbhwd.gov.bd 

৩ হাওর এলাকায় সেসভন্ন িন্ত্রোলয় 

/িংস্থা কতৃ টক োস্তোয়নাধ্ীন 

প্রকল্পিিূহ পসরেীক্ষে ও িিিয় 

এেং িংসিষ্ট োস্তোয়নকারী 

িংস্থাজক প্রজয়ােনীয় পরািে ট 

প্রদান।  

-পসরেীক্ষে ও 

িূলযায়ন 

-িভা 

অনুষ্ঠান 

আজয়ােন 

োস্তোয়নকারী 

িংস্থা কতৃ টক 

রপ্রসরত 

প্রসতজেদন 

প্রজযােয 

নয় 

েৎিজর 

২/৩ টি 

িভা 

অনুষ্ঠান 

১। েনাে  রিাহা: অসলউল্লাহ সিয়া 

 পসরচালক  নপসরকল্পনা  আইসিটি)  

 রোান:  ০২-৪৪৮১৯০৭৭  

রিাোইল: ০১৭১৬১৮৫৮৫৯ 

ইজিইল:  md.waliullah62@yahoo.com     

mailto:gazi.rahman@dbhwd.gov.bd
mailto:dr.faruque@dbhwd.gov.bd


 

সেদ্র: িরকারী রয রকান প্রসতষ্ঠান  উন্নয়ন িহজযাগী িংস্থা  রিোপ্রদানকারী প্রসতষ্ঠাজনর/দির/িংস্থা এেং দািসরকভাজে িমৃ্পি রদেী/সেজদেী রেিরকারী 

প্রসতষ্ঠানজক প্রদত্ত রিো। উদাহরে: োজেি েরাদ্দ/সেভােন  অথ্ ট ছাড়  িতািত গ্রহে। 



 

 

২.৩ অভযন্তরীন সিবা 

 

ক্রসিক 

নং 

রিোর নাি রিো প্রদান পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এেং প্রাসি 

স্থান 

রিোর িূলয 

এেং 

পসরজোধ্ 

পদ্ধসত 

রিো 

প্রদাজনর  

িিয়িীিা 

দাসয়ত্ব প্রাি কি টকতটা 

 ননাি  পদেী  রোান নরর ও ইজিইল  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জেসপএো 

অগ্রীি 

প্রাি আজেদন 

িন্ত্রোলজয় অগ্রায়ন 

 সনধ্ টাসরত োরজি প্রাি 

আজেদন   

-সহিাে রক্ষে 

কি টকতটার অসোি 

হজত GPF এর সহিাজের 

প্রতযয়নপত্র 

-পূজে ট গৃহীত জেসপ 

এো এর তথ্যােলী 

-প্রজযােয 

নয় 

৭ সদন ১। েন্দকার আেহারুল ইিলাি 

     িহকারী পসরচালক 

রোান:০২-৪৪৮১৯০৭৪ 

ইজিইল: azhardb71@gmail.com,   

             khandaker.islam@dbhwd.gov.bd  

২ 

ননসিসত্তক ছুটি ছুটি অনুজিাদন িাদা কাগজে/ই-

রিইজলর িাধ্যজি 

দাসেলকৃত আজেদন  

-প্রজযােয 

নয় 

২ সদন ১। েন্দকার আেহারুল ইিলাি 

     িহকারী পসরচালক 

রোান:০২-৪৪৮১৯০৭৪ 

ইজিইল: azhardb71@gmail.com,   

             khandaker.islam@dbhwd.gov.bd 

৩ 

অজেটত ছুটি প্রাি আজেদন 

িন্ত্রোলজয় অগ্রায়ন 

-েযজিগত আজেদন ও 

সনধ্ টাসরত োরজি সহিাে 

রক্ষে অসোি কতৃটক 

প্রাি ছুটি প্রাসির 

আজেদন 

-িংসিষ্ট অনযানয 

-প্রজযােয 

নয় 

১০ সদন 

১। েন্দকার আেহারুল ইিলাি 

     িহকারী পসরচালক 

রোান:০২-৪৪৮১৯০৭৪ 

ইজিইল: azhardb71@gmail.com,   

             khandaker.islam@dbhwd.gov.bd 

mailto:khandaker.islam@dbhwd.gov.bd
mailto:khandaker.islam@dbhwd.gov.bd
mailto:khandaker.islam@dbhwd.gov.bd


কাগেপত্রাসদ  
৪ প্রসেক্ষে প্রাি আজেদন 

িন্ত্রোলজয় 

অগ্রায়ন/িজনানয়ন 

 সনধ্ টাসরত আজেদন ও 

িংসিষ্ট কাগেপত্র 

-প্রজযােয 

রক্ষজত্র িংস্থা 

কতৃ টক 

সনধ্ টাসরত  

 ৭ সদন ১। েন্দকার আেহারুল ইিলাি 

     িহকারী পসরচালক 

রোান:০২-৪৪৮১৯০৭৪ 

ইজিইল: azhardb71@gmail.com,   

             khandaker.islam@dbhwd.gov.bd 

 

সেদ্র: অভযন্তরীন েনেল  নআওতাধ্ীন অসধ্দির/দির/িংস্থা িহ  এেং একই প্রসতষ্ঠাজনর অনয োো/অসধ্োো/অনুসেভাগ-রক প্রদত্ত রিো। উদাহরে: 

লজেসিকি  ছুটি  জেসপএো অসগ্রি। 

 

২.৪  আওতাধ্ীন অসধ্দির/দির/িংস্থা কতৃ টক প্রদত্ত রিো :   প্রজযােয নয় 

 

৩  অসভজযাগ েযেস্থাপনা পদ্ধসত নGRS) 

রিো প্রাসিজত অিন্তুষ্ট হজল দাসয়ত্বপ্রাি কি টকতটার িজি রযাগাজযাগ করুন। সতসন িিাধ্ান সদজত েযথ্ ট হজল সনজনাি পদ্ধসতজত রযাগাজযাগ কজর আপনার 

িিিযা অেসহত করুন। 

 

ক্রসিক 

নাং 

কখন স াগাজ াগ করজবন স াগাজ াজগর টিকানা সনষ্পসির িিয়িীিা 

১.  দাসয়ত্বপ্রাি কি টকতটা  GRS রোাকাল পজয়ন্ট কি টকতটা 

নাি ও পদসে : রক এি আেদুল ওয়াদুদ 

পসরচালক নপ্রোিন ও অথ্ ট   রোান:৪৪৮১৯০৭৬ 

ইজিইল:  kmwadud69@gmail.com 

            km.wadud@dbhwd.gov.bd 

ওজয়ব : www.dbhwd.gov.bd 

৭ কায টসদেি 

২. GRS রোাকাল পজয়ন্ট 

কি টকতটা 

সনসদটষ্ট িিজয় িিাধ্ান সদজত 

েযথ্ ট হজল 

নাি ও পদসে :  েনাে রিা: আোদুর রহিান িসল্লক 

যুগ্মিসচে নপ্রোিন    কক্ষ নং-৪০১  পাসন িম্পদ িন্ত্রোলয় 

রোান: ৯৫১২২২১, রিাোইল: ০১৫৫৮৩০৮৪৬৯ 

ইজিইল:  jsadmin@mowr.gov.bd  

৭ কায টসদেি 

mailto:khandaker.islam@dbhwd.gov.bd
mailto:kmwadud69@gmail.com
mailto:km.wadud@dbhwd.gov.bd


 

 

৪. আপনার কাজছ আিাজদর প্রতযাো 

 

ক্রসিক নাং প্রসিশ্রুি/কাঙ্খিি সিবা প্রাসপ্তর লজযয করণীয় 

১.  চাসহদার িুস্পষ্ট সেেরে উজল্লে কজর আজেদন েিা প্রদান;  

২.  আজেদজনর িাজথ্ আজেদনকারীর পূে টাি নাি/টিকানা  রিাোইল নরর ও ই-রিইল  নযসদ 

থ্াজক  

৩.  িাক্ষাজতর েনয সনধ্ টাসরত িিজয়র পূজে টই উপসস্থত থ্াকা। 

 

 


