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যসবা প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিদেন্স চার্ টার)                           
 

        হালনাগাদদর িামরখঃ ০৭ নদেম্বর, ২০২২ 

১) মেশন ও মিশন 

 

মেশনঃ     যর্কসই পামন মনরাপত্তার লদযে আন্তঃসীিান্ত নদীর পামন সম্পদদর ন্যায়সঙ্গি বণ্টন ও য ৌথ ব্যবস্থাপনা। 

 

মিশনঃ     আন্তঃসীিান্ত নদী অববামহকাভূক্ত যদশ এর সাদথ পামন বণ্টন চুমক্ত স্বাযর এবাং পামন সম্পদদর য ৌথ ব্যবস্থাপনা। 

 

২)      যসবা প্রদান  প্রমিশ্রুমি 

 

২.১)    নাগমরক যসবা  

 

 

ক্রমিক 

নাং 

যসবার নাি যসবা প্রদান 

পদ্ধমি 

প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র 

এবাং প্রামিস্থান 

যসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমি 

যসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, পদমব, 

য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গঙ্গার পামন বণ্টন চুমক্ত, ১৯৯৬ অনু ায়ী োরদির 

 ারাক্কা ও বাাংলাদদদশর হামড টঞ্জ যসতুর মনকর্ 

গঙ্গা/পদ্মা নদীর শুকদনা  যিৌসুদির (১ োনুয়ামর 

হদি ৩১ যি) প্রবাহ সাংক্রান্ত িথ্যামদ প্রদান 

প্রমিদবদন 

আকাদর 

আদবদনপত্র মবনামূদল্য ৭ কা টমদবস নািঃ ---------------- 

পদমবঃ পমরচালক  

য ানঃ ০২-২২২২৩০৪৫২ 

ই-যিইলঃ jrcombd@gmail.com 

২ আন্তঃসীিান্ত  নদী  সাংমিষ্ট প্রকাশদ াগ্য মবমেন্ন 

িথ্যামদ প্রদান। 

প্রমিদবদন 

আকাদর 

আদবদনপত্র মবনামূদল্য ৭ কা টমদবস নািঃ ---------------- 

পদমবঃ পমরচালক  

য ানঃ ০২-২২২২৩০৪৫২ 

ই-যিইলঃ jrcombd@gmail.com 

 

 

  

http://www.jrcb.gov.bd/


২.২) প্রামিষ্ঠামনক যসবা 

ক্রমিক 

নাং 

যসবার নাি যসবা প্রদান 

পদ্ধমি 

প্রদয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবাং 

প্রামিস্থান 

যসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমি 

যসবা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, পদমব, য ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আন্তঃসীিান্ত  নদীর পামন বণ্টন, য ৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সাংক্রান্ত 

িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ, প্রবাহ মনয়ন্ত্রণমূলক কা টক্রি, সীিান্তবিী 

এলাকায় বাঁধ ও নদীিীর সাংরযণমূলক কাে ইিোমদ মবষদয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ   এবাং মবমেন্ন িন্ত্রণালয়/সাংস্থাদক এিদ্সাংক্রান্ত 

িিািি/িথ্যামদ প্রদান 

 

দািমরক পত্র 

প্রদান 

 

 

• দািমরক পত্র 

 

 

 

মবনামূদল্য ১০ কা টমদবস 

 

 

নািঃ যিাঃ িাহমুদুর রহিান 

পদমবঃ সদস্য  

০২-২২২২৩০৪৫১  

ই-যিইলঃ jrcombd@gmail.com 

 

২.৩) অেেন্তরীণ যসবা 

ক্রমিক 

নাং 

যসবার নাি যসবা প্রদান পদ্ধমি প্রদয়ােনীয় কাগেপত্র এবাং প্রামিস্থান যসবার মূল্য 

এবাং পমরদশাধ 

পদ্ধমি 

যসবা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি টকিটা (নাি, পদমব, য ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ মেমপএ  অমগ্রি প্রদান আদবদনপত্র বাাংলাদদশ পামন 

উন্নয়ন যবাদড ট যপ্ররণ কদর প্রাপ্যিা 

 াচাইপূব টক অথ ট প্রদান। 

• আদবদনপত্র মবনামূদল্য ১৫ 

কা টমদবস 

নািঃ যিাঃ িাহমুদুর রহিান 

পদমবঃ সদস্য  

০২-২২২২৩০৪৫১  

ই-যিইলঃ jrcombd@gmail.com 

 

২ শ্রামন্ত মবদনাদন 

ছুটি/অমেটি ছুটি/ 

মচমকৎসােমনি ছুটি/ 

িাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান 

আদবদনপত্র বাাংলাদদশ পামন 

উন্নয়ন যবাদড ট যপ্ররণ কদর প্রাপ্যিা 

 াচাইপূব টক দিরাদদশ প্রদান। 

• আদবদনপত্র মবনামূদল্য ১৫ 

কা টমদবস 

৩ মবদদশ ভ্রিদণর েন্য ছুটি 

প্রদান। (পড়াদশানা/ 

প্রমশযণ ব্যািীি)  

অনুদিাদদনর েন্য আদবদপত্র 

িন্ত্রণালদয় যপ্ররণ। 

• আদবদনপত্র (যবিন যেল উদেখ কদর) 

• গি ১ বছদরর মবদদশ ভ্রিণ বৃত্তান্ত 

মবনামূদল্য ১৫ 

কা টমদবস 

৪ ব্যমক্তগি উদযাদগ মবদদদশ 

পড়াদশানা/প্রমশযদণর 

েন্য  ছুটি/যপ্রষণ প্রদান 

অনুদিাদদনর েন্য আদবদপত্র 

িন্ত্রণালদয় যপ্ররণ। 

• আদবদনপত্র (যবিন যেল উদেখ কদর) 

• গি ১ বছদরর মবদদশ ভ্রিণ বৃত্তান্ত 

• আিন্ত্রণপত্র (Invitation Letter/ 

Financial Support Letter 

মবনামূদল্য ১৫ 

কা টমদবস 

 

  



২.৪) আওিাধীন অমধদির/দির/সাংস্থা কতৃটক প্রদত্ত যসবা  

য ৌথ নদী কমিশন, বাাংলাদদশ এর আওিাধীন অন্য যকাদনা অমধদির/দির/সাংস্থা যনই। 

3) অমেদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমি (GRS) 

 যসবা প্রামিদি অসন্তুষ্ট হদল দাময়ত্বপ্রাি কি টকিটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুন। মিমন সিাধান মদদি ব্যথ ট হদল মনদনাক্ত পদ্ধমিদি য াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবমহি করুন। 

ক্রমিক 

নাং 

কখন য াগাদ াগ করদবন য াগাদ াদগর ঠিকানা মনষ্পমত্তর সিয়সীিা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কি টকিটা সিাধান মদদি ব্যথ ট হদল। GRS য াকাল পদয়ন্ট কি টকিটা 

নাি ও পদমবঃ কােী শহীদুর রহিান    

                  মনব টাহী প্রদকৌশলী।  

য ানঃ ০২-২২২২৩০৪৫২/০১৭১২৮৩১৫০২ 

ইদিইলঃ jrcombd@gmail.com 

ওদয়ব যপার্ টালঃ  www.jrcb.gov.bd 

৭ কা টমদবস 

২ GRS য াকাল পদয়ন্ট কি টকিটা মনমদ টষ্ট সিদয় 

সিাধান মদদি ব্যথ ট হদল। 

 

নাি ও পদমবঃ আব্দুল লমি  যিাো 

                 যুগ্ম সমচব (প্রশাসন)  

য ানঃ ৯৫১২২২১/০১৭১১৯৪৩৯৫৮/০১৭৩৭৫৪৬০৭২ 

ইদিইলঃ jsadmin@mowr.gov.bd 

ওদয়ব যপার্ টালঃ  www.mowr.gov.bd  

৭ কা টমদবস 

 

4) আপনার কাদছ আিাদদর প্রিোশা 

ক্রমিক 

নাং 

প্রমিশ্রুি/কামিি যসবা প্রামির লদযে করণীয় 

 

১ চামহদার সুস্পষ্ট মববরণ উদেখ কদর আদবদন েিা প্রদান; 

২ সাযাদির েন্য মনধ টামরি সিদয়র পূদব টই উপমস্থি থাকা; 

৩ সাযাদির েন্য মনধ টামরি সিদয়র পূদব টই উপমস্থি থাকা। 

 

http://www.jrcb.gov.bd/

