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১.ধভশন ও ধমশন: 

রূপকল্প (Vision): সরকাধর কম তকততা-কম তচারীগদণর সরকাধর আবাধসক বাসভবন এবাং অধিস ভবন সমূদহর প্রধতধনয়ত রক্ষণাদবক্ষণ সম্পধকতত সমস্যাসমূহ স্বল্পতম সমদয় প্রতযাধশত মান অনুযায়ী ধচধিতকরণ ও দূরীকরণ এবাং গণপূতত 

অধিেপ্তদরর আওতািীন ভবনসমূদহর ধনম তাণ ও সমরামদতর মান উন্নয়ন।  

 

অধভলক্ষ (Mission): গণপূতত অধিেপ্তদরর মাধ্যদম ধবধভন্ন মন্ত্রণালদয় সয সকল ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ সম্পােন কদর থাদক তা ধনি তাধরত সমদয়, ধনি তাধরত মাদন ও উপযুক্ত ব্যদয় অধিকতর স্বচ্ছতা এবাং জবাবধেধহতার সাদথ 

সম্পােন ধনধিতকরণ। 

২. প্রধতশ্রুত সসবাসমুহ 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ            ঢাকা গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব সমাাঃ এনামুল হক  ান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ঢাকা গণপূতত ধবভাগ-১  

সিানাঃ ৯৫৫৮২২১ 

ইদমইলাঃ((ee_dhk1@pwd.gov.bd))   
(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ শাহ আলম িারুক সচৌধুরী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ঢাকা গণপূতত ধবভাগ-২  

সিানাঃ ৯৫৫৬১৮৪ 

ইদমইলাঃ(ee_dhk2@pwd.gov.bd) 
(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

সমাাঃ শওকত উল্লাহ্ 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নগর গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ৯৫৫০৬৬৩ 

ইদমইলাঃ 

(e:ee_city@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ 

সরকারী অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ উধজর আলী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ঢাকা গণপূতত ধবভাগ-৩  

সিানাঃ ৯৫৬১৩৫৯ 

ইদমইলাঃ(ee_dhk3@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব স্বদন তন্দু সশ র মিল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ঢাকা গণপূতত ধবভাগ-৪  

সিানাঃ ৯৫৫৭১০৮ 

ইদমইলাঃ(ee_dhk4@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাহাম্মে সমাস্তিা কামাল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ইদডন ভবন গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৫৪০০১৮ 

ইদমইলাঃ(ee_eden@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব আহদমে আদনায়ারুল নজরুল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সমধডদকল গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৩৩৩৫৬৭ 

ইদমইলাঃ (ee_dmc@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 



      জনাব সশ  সমাাঃ কুেরত-ই-খুো 

ধনব তাহী অধিসার 

আরবধরকালচার গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৫৬৯৩১০ 

ইদমইলাঃ(ee_arbor@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাহাম্মে িজলুল হক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সশদর বাাংলা নগর গণপূতত ধবভাগ-১ 

সিানাঃ ৯১১২৫৬৩ 

ইদমইলাঃ (ee_sbn1@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব শাহ ইয়াধমন উল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সশদর বাাংলা নগর গণপূতত ধবভাগ-২ 

সিানাঃ ৯১১০৪২২ 

ইদমইলাঃ(ee_sbn2@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব স্বপন চাকমা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সশদর বাাংলা নগর গণপূতত ধবভাগ-৩ 

সিানাঃ ৯১১০৭৬৬ 

ইদমইলাঃ(ee_sbn3@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ সমারদশে সহাদসন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মহা ালী গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯১১০০৮৬ 

ইদমইলাঃ(ee_mhkli@pwd.gov) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আব্দুর রধহম ধরপন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মধতধিল গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৩৪৬৭২১ 

ইদমইলাঃ(ee_mtjhl@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ ইধলয়াস আহদম্মে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

আধজমপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৬৭০২৭৬ 

ইদমইলাঃ(ee_ajmpr@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব ড. আবু নাদসর সচৌধুরী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সম্পে গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯১১১৫৩৪ 

ইদমইলাঃ 

(ee_resrc@pwd.gov.bd) (সাংধিষ্ট 

ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র সসবার মূল্য এবাং সসবা প্রোদনর োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  



প্রোন 

পদ্ধধত 

এবাং প্রাধপ্তস্থান পধরদশাি পদ্ধধত সময়সীমা (নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ মাহাবুবুর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নারায়নগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৭৬৩২৩৭১ 

ইদমইলাঃ(ee_nganj@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব আল-আমীন সমাাঃ নুু রুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নরধসাংেী গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯৪৬২৬৯৬ 

ইদমইলাঃ 

(ee_nrsdi@pwd.gov.bd)(সাংধিষ্ট 

ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ মধশউর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মুধিগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৭৬১২১৭৭ 

ইদমইলাঃ(ee_munsi@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সজায়াে তার তাদবদ্যন নবী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সাভার গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৮১২৯৩৪৯ 

ইদমইলাঃ(ee_savar@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ সহলাল আহদমে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধমরপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৮১২০৭৯২ 

ইদমইলাঃ(ee_mirpr@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মুহাম্মে সারওয়ার জাহান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

গাজীপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৯২৬৩০১৩ 

ইদমইলাঃ(ee_gzipr@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মাহবুব সমারদশে সসাদহল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মাধনকগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ৭৭১০৪০১ 

ইদমইলাঃ(ee_manik@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব এ,সক,এম, কামরুজ্জামান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ময়মনধসাংহ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯১-৬৫৮৫৫ 

ইদমইলাঃ(ee_mymen@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব শম্ভ রাম পাল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

র্াঙ্গাইল গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯২১-৬৪০১৭ 

ইদমইলাঃ(ee_tangl@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আজমুল হক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধকদশারগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯৪১-৬১৭৫১ 

ইদমইলাঃ(ee_kishr@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আতাউর রহমান ধছধদ্দকী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

জামালপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯৮১-৬৩৬৬৬ 

ইদমইলাঃ 

(ee_jmlpr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ বাহাদ্যর আলী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সনত্রদকাণা গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯৫১-৬১৫৮৮ 

ইদমইলাঃ(ee_netro@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ সাইফুর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সশরপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৯৩১-৬১৪৮১ 

ইদমইলাঃ(ee_shrpr@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আবুল কালাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-১  

সিানাঃ ৯৫৬৯৮২০ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk1@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ কায়দকাবাে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-২  

সিানাঃ ৯৫৫১৬৮৮ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk2@pwd.gov.b) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আলমগীর  ান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৩  

সিানাঃ ৯৫৫৫৩০৫ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk3@pwd.gov.bd 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
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ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ মাহবুবুর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৪  

সিানাঃ ৯৩৩৩৮৬৫ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk4@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ বতমুর আলম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৫  

সিানাঃ ৯৩৪৮৯৭২ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk5@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আব্দুল জধলল 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৬ 

সিানাঃ ৯৩৫১০১২ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk6@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আশ্রাফুল হক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৭  

সিানাঃ ৫৫০২৮৮০৮ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk7@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব মাহবুবুল হক সচৌধুরী 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ই/এম গণপূতত ধবভাগ-৮  

সিানাঃ ৯০৩৩৩২৭ 

ইদমইলাঃ(ee_emdk8@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

  



 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ           চট্টগ্রাম গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

(General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব সমাাঃ শাহজাহান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চট্টগ্রাম গণপূতত ধবভাগ-১  

সিানাঃ ০৩১-৬১৬০২৮ 

ইদমইলাঃ(ee_ctg1@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মুহম্মে আধশি ইমদরাজ 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চট্টগ্রাম গণপূতত ধবভাগ-২  

সিানাঃ ০৩১-৬১৪৪৫৬ 

ইদমইলাঃ(ee_ctg2@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাহাম্মে শাহজাহান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চট্টগ্রাম গণপূতত ধবভাগ-৩  

সিানাঃ ০৩১-৭২৬০৪৫ 

ইদমইলাঃ(ee_ctg3@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব আহদমে আব্দুল্লাহ নুর 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চট্টগ্রাম গণপূতত ধবভাগ-৪  

সিানাঃ ০৩১-৭২৬১৬১ 

ইদমইলাঃ(ee_ctg4@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকারী 

অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 
সসবা প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং পধরদশাি 

পদ্ধধত 
সসবা প্রোদনর সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব জধহর উধদ্দন আহমে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

রাঙামাটি গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৩১-৬২১০৩ 

ইদমইলাঃ(ee_ranga@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব ইমধতয়াজ আহদমে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

 াগড়াছধড় গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৩৭১-৬১৬৪৩ 

ইদমইলাঃ(ee_khgra@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ নুরুল আধমন ধময়া 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

কক্সবাজার গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৩৪১-৬৩৫৪৭ 

ইদমইলাঃ(ee_coxbz@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব আ, ন, ম,মাজহারুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

বান্দরবান গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৩৬১৬২৫৩৩ 

ইদমইলাঃ( 

ee_bandr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

 

 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 



(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব এ,এইচ,এম,িদয়জুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

কুধমল্লা গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮১-৬৩৮৮৩ 

ইদমইলাঃ( 

ee_comil@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ কধবর সহাদসন  

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

োক্ষনবাধড়য়া গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮৫১-৬৩২৯৩ 

ইদমইলাঃ(ee_bbari@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ ধমজানুর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চাঁেপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৮৪১-৬৩১৫১ 

ইদমইলাঃ(ee_chand@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ কামরুল হাসান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সনায়া ালী গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৩২১-৬১৬০৬ 

ইদমইলাঃ(ee_noakh@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

  



 

 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব কাজী সমাাঃ বেরুজ্জামান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সিনী গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৩৩১-৭৪০৩৮ 

ইদমইলাঃ(ee_feni@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আব্দুস সাত্তার 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

লক্ষীপুর গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৩৮১-৬২৩২৮ 

ইদমইলাঃ(ee_laxmi@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

  



 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ           রাজশাহী গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব এ,ধব,এম, হুমায়ুন কধবর 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

রাজশাহী গণপূতত ধবভাগ-১  

সিানাঃ ০৭২১-৮১২২৭১ 

ইদমইলাঃ(ee_raj1@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সিরদেৌস শাহদনওয়াজ কান্তা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

রাজশাহী গণপূতত ধবভাগ-২  

সিানাঃ ০৭২১-৮১২১৭৬ 

ইদমইলাঃ(ee_raj2@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ মাসুে রানা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৭৮১-৬২০৬৭ 

ইদমইলাঃ(ee_chpai@pwd.gov.bd  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকারী 

অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাহাম্মে মাসুদ্যল আলম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

পাবনা গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৭৩১-৬৬০৬৬ 

ইদমইলাঃ(ee_pabna@pwd.gov.bd  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ ওসমান গধন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নওগাঁ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৭৪১-৬২৪১৪ 

ইদমইলাঃ(ee_naoga@pwd.gov.bd  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব এ,ধব,এম, হুমায়ুন কধবর (অাঃোাঃ) 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নাদর্ার গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৭৭১-৬৬৮৭৩ 

ইদমইলাঃ(ee_bogra@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ বাকীউল্লাহ্ 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

বগুড়া গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৫১-৬৬৬০৪ 

ইদমইলাঃ(ee_bogra@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ আদনায়ারুল আধজম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধসরাজগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৭৫১-৬২৫০১ 

ইদমইলাঃ( 

ee_siraj@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

 



২.১) নাগধরক সসবাাঃ           রাংপুর গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

(General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য 

নমুনা আদবেন পত্র   

পূরণকরত স্বাক্ষরসহ 

অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম 

যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা 

হদয় থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস 

ধনধে তষ্ট কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব সমাাঃ লধতফুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

রাংপুর গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫২১-৬২১২৪ 

ইদমইলাঃ(ee_rngpr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী  প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আবু জাির ধসধদ্দক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধেনাজপুর গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৩১-৬৫১২৯ 

ইদমইলাঃ(ee_dinaj@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী  প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সেওয়ান মাওদ্যদ্যর রহমান  

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

কুধড়গ্রাম গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৮১-৬১৪৩৫ 

ইদমইলাঃ(ee_kuri@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী  প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আধরফুজ্জামান  ন্দকার 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

গাইবাো গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৪১-৬১৫৭৮ 

ইদমইলাঃ(ee_rgaiba@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী  প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও 

ধশল্প এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ 

সরকারী অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ িয়সাল রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নীলিামারী গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৫১-৬১৩২৩ 

ইদমইলাঃ(ee_nilph@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আল মামুন হক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ঠাকুরগাঁও গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৬১-৫২০৯৪ 

ইদমইলাঃ(ee_tkrga@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব ধমজতা সা াওয়াত সহাদসন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

পঞ্চগড় গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৬৮-৬১২৫০ 

ইদমইলাঃ(ee_panch@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ সাধকউল আলম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

লালমধনরহার্ গণপূতত ধবভাগ   

সিানাঃ ০৫৯১-৬১৩৩৩ 

ইদমইলাঃ(ee_lmnht@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

  



 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ           খুলনা গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

(General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব সমাাঃ জাধকর সহাদসন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

খুলনা গণপূতত ধবভাগ-১ 

সিানাঃ ০৪১-৮১৩২০৯ 

ইদমইলাঃ(ee_khul1@pwd.gov.bd)  

 (সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

খুলনা গণপূতত ধবভাগ-২ 

সিানাঃ ০৪১-২৮৫০০৫৪ 

ইদমইলাঃ(ee_khul2@pwd.gov.bd)  

 (সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব এ,সক,এম, িজলুর রহমান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সাতক্ষীরা গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪৭১-৬৩৬৫৭ 

ইদমইলাঃ(ee_satkh@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সতীনাথ বসাক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

বাদগরহার্ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪৬৮-৬২৪১৮ 

ইদমইলাঃ(ee_bgrht@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ 

সরকারী অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

  



 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব ফ্রাধিস আধশষ ধড কস্তা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

যদশার গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪২১-৬৮৯৫৯ 

ইদমইলাঃ(ee_jessr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ আধতকুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

নড়াইল গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪৮১-৬২১৭০ 

ইদমইলাঃ(ee_nrail@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ কায়সার ইবদন শাঈ  

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধিনাইেহ গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪৫১-৬২৫৬০ 

ইদমইলাঃ(ee_jhnai@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব প্রদ্বীপ কুমার বসু 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মাগুরা গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৪৮৮-৬২৫০৫ 

ইদমইলাঃ(ee_magur@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ শাধহন ধময়া 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

চুয়াডাঙ্গা গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৭৬১-৬৩২০৫ 

ইদমইলাঃ(ববথপযঁিি@ঢ়ধি.মড়া.নি)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

ক্রম সসবার নাম 
সসবা 

প্রোন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 



পদ্ধধত সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব সমাাঃ সমাক্তার সহাদসন সেওয়ান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সমদহরপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৭৯১-৬২৪২২ 

ইদমইলাঃ(ee_meher@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব আবু জাির সমাাঃ শধিউল হান্নান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

কুধষ্টয়া গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৭১-৬২৪৭০ 

ইদমইলাঃ(ee_khsht@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মাধনক লাল োস 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

িধরেপুর গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৬৩১-৬৩২৫৭ 

ইদমইলাঃ(ee_farid@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মুহাম্মে হাধিজুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

রাজবাড়ী গণপূতত ধবভাগ 

সিানাঃ ০৬৪১-৬৫৫৬০ 

ইদমইলাঃ(ee_rjbri@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ           বধরশাল গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

জনাব ধরপন কুমার রায় 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 



(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

(General Type Maintenance) । 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ 

োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

বধরশাল গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৩১-৬৪৮০১ 

ইদমইলাঃ(ee_bari@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাহাম্মে বেরুল আলম  ান 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সভালা গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৯১-৬১৫৩১ 

ইদমইলাঃ(ee_bhola@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সজড়াল্ড অধলভার গুডা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

পটুয়া ালী গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৪১-৬২৫৬২ 

ইদমইলাঃ(ee_patua@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সমাাঃ আবু জাির 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

বরগুনা গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৪৮-৬২৫০৫ 

ইদমইলাঃ(ee_brgna@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ 

সরকারী অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

  



ক্রম সসবার নাম 

সসবা 

প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 

সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

      জনাব শধিকুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধপদরাজপুর গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৬১-৬২৪২৭ 

ইদমইলাঃ(ee_peroj@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ হারুন-অর-রধশে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

িালকাঠি গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৪৯৮-৬৩২৭৭ 

ইদমইলাঃ(ee_jhlkt@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব অধমত কুমার ধবশ্বাস 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সগাপালগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ৬৬৮৫৩২৬ 

ইদমইলাঃ(ee_gopal@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব আবু সাদলহ মাহমুে ধিদরাজ 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

মাোরীপুর গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৬৬১-৬১৪১৮ 

ইদমইলাঃ(ee_mdrpr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 
 

জনাব সমাাঃ আধরফুল ইসলাম 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

শরীয়তপুর গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৬০১-৬১৬৭১ 

ইদমইলাঃ(ee_shrpr@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

২.১) নাগধরক সসবাাঃ           ধসদলর্ গণপূতত সজান 

ক্রম সসবার নাম 
সসবা 

প্রোন 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা  

(নাম, পেবী, 



পদ্ধধত সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ১। সেশব্যাপী অধিকাাংশ সরকাধর আবাধসক ভবনসমূহ সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর ধনম্নবধণ তত কাজ। 

(ক) েরজা/জানালার কাঁচ পধরবততনসহ সঠিকভাদব স ালা ও বদের 

ব্যবস্থাকরণ। 

( ) েরজা/জানালায় বড় িরদনর সমরামত অথবা পধরবততনকরণ। 

(গ) পাধনর কল, পুশ সাওয়ার, কদমাড, প্যান এর ফ্লাশ পদ্ধধত সচল 

করা সহ র্য়দলর্ পাধনদরািককরণ। 

(ঘ) ছাদের যথাযথ পাধন ধনষ্কাশন ও পাধনর ট্াাংক এর ধছদ্র বেসহ 

পাধনর অপচয় সরািকরণ। 

(ঙ) স্যাধনর্ারী ও প্ল্যাধম্বাং ব্যবস্থা চালু রা া যথাাঃ প্যান, কদমাড, 

সবধসন, পাধনর পাইপ, ধনষ্কাশন পাইপ, পাধনর সমার্র 

সমরামত/পধরবততন ইতযাধে। 

(চ) ববদ্যযধতক সুইচ, সাধকতর্ সেকার চালু রা া।  

(ছ) ববদ্যযধতক িযান সমরামত/পধরবততন। 

(জ) স্বাভাধবক পূতত ও ববদ্যযধতক কাদজ রাংসহ সাধব তক সমরামত 

(General Type Maintenance) । 

সরাসধর ক) অধিস কর্ততক 

সরবরাহকৃত ধবধভন্ন 

সমরামত কাদজর জন্য নমুনা 

আদবেন পত্র   পূরণকরত 

স্বাক্ষরসহ অধভদযাগ োধ ল। 

( ) সরধজষ্ট্রাদর অধভদযাগ 

নধথভ‚ক্তকরণ এবাং ক্রধমক 

নাং গ্রহণ। 

ক) সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাদির সক্ষদত্র সকান 

প্রকার ধি গ্রহণ করা হয় 

না। তদব বরাদ্দকৃত অথ ত 

সাংস্থাদনর মদধ্য প্রাপ্ত 

অধভদযাদগর অগ্রাধিকার 

ক্রমানুসাদর বাদজর্ 

সমন্বদয়র মাধ্যদম যাবতীয় 

কাজ সম্পন্ন করা হদয় 

থাদক। 

 

 ) সাংধিষ্ট অধিদস ধনধে তষ্ট 

কাজ/ সসবার জন্য 

আদবেন। 

(ক) ১-২ ধেন। 

 

( ) ১-৭ ধেন। 

 

(গ) ১-২ ধেন। 

 

(ঘ) ১-৩ ধেন। 

 

(ঙ), (চ),(ছ),(জ) 

 

আদবেন প্রাধপ্তর ধতন 

ধেদনর মদধ্য আমদল 

সনওয়া হয় এবাং 

পরবতীদত প্রধতকাদরর 

কী ব্যবস্থা সনওয়া 

হদয়দছ তা সাত ধেদনর  

মদধ্য অধভদযাগকারীদক 

জাধনদয় সেয়া হয়। 

জনাব  সমাাঃ কুতুব- আল-সহাসাইন 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

ধসদলর্ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮২১-৭১৬২৩১ 

ইদমইলাঃ(ee_syl@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব মাাঃ আবু জাির ধসধদ্দক 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সুনামগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮৭১-৬১৪৩১ 

ইদমইলাঃ(ee_nunam@pwd.gov.bd) 

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব বরুন কুমার ধবশ্বাস 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

সমৌলভীবাজার গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮৬১-৬৩০২০ 

ইদমইলাঃ(ee_mlvb@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

জনাব সা’ে সমাহাম্মে আন্দাধলব 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী 

হধবগঞ্জ গণপূতত ধবভাগ  

সিানাঃ ০৮৩১-৬২৫৯১ 

ইদমইলাঃ(ee_hobi@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

২। জাতীয় স্মৃধতদসৌিসহ ধবধভন্ন স্মৃধতদসৌি ধনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৩। সরকাধর পাকত ও উদ্যানসমূহ রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

৪। িানমধি আবাধসক এলাকা/ ধ লগাঁও পূনব তাসন এলাকা/ সতজগাঁও ধশল্প 

এলাকা সমূদহর সরকাধর জধম সাংক্রান্ত ধবধভন্ন প্রকার কায তাধে। 

৫। জাতীয় সাংসে ভবন, বঙ্গ ভবন, প্রিানমন্ত্রীর কায তালয়, বাাংলাদেশ 

হাসপাতাল সমূহ, অধি ধনব তাপন সকন্দ্রসহ সেশব্যাপী অধিকাাংশ 

সরকারী অধিস ও প্রধতষ্ঠানসমূদহর সমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

  



 

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান 

নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দ্যেদকর চাধহো সমাতাদবক 

বাধড়র/স্থাপনার পধরমাপ/মূল্য ধনরূপন 

পূব তক তথ্যাধে সরবরাহ। 

ধচঠি পদত্রর মাধ্যদম। প্রাধপ্ত স্থানাঃ 

সাংধিষ্ট েপ্তর কর্ততক। 

ধবনা মূদল্য। ২-৫ ধেন।  

 

জনাব কাজী শরীি উধদ্দন আহাদম্মে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী (সাংস্থাপন) 

সিানাঃ ৯৫৬০৬৬৮ 

ইদমইলাঃ(ee_est@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী 

প্রদকৌশলী) 

২ ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদনর ধনি তাধরত কধমটিদত 

সেস্য মদনানয়ন প্রোন। 

৩ এল এ সকস ধনষ্পধত্তর লদক্ষয ধবধভন্ন 

স্থাপনার/অবকাঠাদমার মূল্য ধনরূপন ও 

প্রধতদবেন প্রোন। 

৪ ধবধভন্ন মন্ত্রণালদয়র ও সাংস্থার 

চাধহোনুযায়ী সপ্রষদণ কম তকততা ধনদয়াগ। 

 

 

  



২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান 

নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সপনশন। 

 

ধচঠি পদত্রর 

মাধ্যদম। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র। 

২। সপনশন িরম। 

৩। না োবী সনেপত্র। 

৪। নমুনা স্বাক্ষর পাঁচ আঙ্গুদলর ছাপ। 

৫। বাসা বাড়ী সাংক্রান্ত না োবী সনেপত্র। 

৬। ধপ আর এল মঞ্জুরীর আদেশ। 

৭। সঘাষণা পত্র। 

৮। নধমনীর ছধব। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ। 

ধবনা মূদল্য। ২-৫ ধেন।  

 

জনাব কাজী শরীি উধদ্দন আহাদম্মে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী (সাংস্থাপন) 

সিানাঃ ৯৫৬০৬৬৮ 

ইদমইলাঃ(ee_est@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী 

প্রদকৌশলী) 

২ শ্রাধন্ত ধবদনােন ও অধজতত 

ছুটি মঞ্জুর প্রোন। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র। 

২। ছুটির প্রাপ্যতা এধজ অধিস কর্ততক। 

৩। পূদব তর শ্রাধন্ত ধবদনােন ছুটি অনুদমােদনর িদর্াকধপ। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ 

৩ ধজধপএি অধগ্রম/চূড়ান্ত 

উদত্তালন। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র। 

২। ভধবষ্যত তহধবদলর িরম। 

৩। এধজ অধিস কর্ততক ধহসাব ধববরণী। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

১। সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ। 

৪ পাসদপার্ ত করার লদক্ষয 

(NOC) না োবী সনেপত্র 

প্রোন। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র। 

২। পাসদপাদর্ তর আদবেন িরম। 

৩। জাতীয় পধরচয় পদত্রর িদর্াকধপ। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

 

  



 

২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ ধশক্ষা ছুটির জন্য 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। 

 

ধচঠি পদত্রর 

মাধ্যদম। 

 

 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র এবাং প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

১। সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ। 

ধবনামূদল্য ২-৩ ধেন। 

 

জনাব কাজী শরীি উধদ্দন আহাদম্মে 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী (সাংস্থাপন) 

সিানাঃ ৯৫৬০৬৬৮ 

ইদমইলাঃ(ee_est@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

৬ অভযন্তরীণ প্রধশক্ষদণ 

মদনানয়ন।  

 

উদ্ধততন কর্ততপদক্ষর অনুমধতক্রদম।  ২ ধেন। 

 

 

৭ বধহাঃ বাাংলাদেশ ছুটি। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র।  

২। ছুটির প্রাপ্যতা এটি অধিস কর্ততক। 

৩। মামলা সাংক্রান্ত সনেপত্র। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

১। সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ। 

 ৩-৫ ধেন। 

 

৮ বেলী। 

 

উদ্ধততন কর্ততপদক্ষর অনুমধতক্রদম।  ৩-৫ ধেন। 

 

৯ ধশক্ষার অনুমধত। 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

১। আদবেন পত্র।  

২। সাংধিষ্ট ধবশ্বধবদ্যালদয়র মদনাগ্রাম 

সম্বধলত কাগজপত্র। 

৩। ধবশ্বধবদ্যালয় কর্ততক অনুমধত পত্র। 

প্রাধপ্তস্থানাঃ 

১। সাংধিষ্ট সাদকতল/ধবভাগ। 

 ২-৭ধেন 

১০ উন্নয়ন এবাং অনুন্নয়ন 

বাদজদর্র অথ ত মাঠ 

পয তাদয় ছাড়করণ। 

 

পত্র/অন-লাইন। 

 

গণপূতত ওদয়ব সাইর্/ডাক মারিত। 

 

প্রদযাজয নয় তাৎক্ষধনক/অনুদমােন 

প্রধক্রয়াকরদণ সযৌধক্তক 

সময়। 

 

জনাব সমাাঃ সমাসদলহ্ উদ্দীন আহাম্মে 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সমন্বয়) 

সিানাঃ ৯৫৬৮৯১৪ 

ইদমইলাঃ(se_coord@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

 

  



 

 

২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন 

পদ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রাধপ্তস্থান সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর সময়সীমা োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান 

নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ ১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

আওতািীন েপ্তর/সাংস্থা 

সমুদহর উন্নয়ন প্রকল্প 

সমূদহর মধনর্ধরাং করা। 

 

২। ভূধম মন্ত্রণালদয়র 

আওতািীন েপ্তর/সাংস্থা 

সমূদহর উন্নয়ন প্রকল্প 

সমূদহর মধনর্ধরাং করা। 

৩। ।  গণপূত 

অধিেপ্তদরর আওতািীন 

সকল জধমর তথ্যাধে 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ। 

 

বাস্তবায়নািীন 

প্রকল্প সমূহ 

প্রিান প্রদকৌশলী 

মদহােদয়র পদক্ষ 

মধনর্র করা। 

মাঠ পয তায় হদত 

প্রাপ্ত কাগজপত্র 

যাচাই বাছাই 

পূব তক সপ্ররণ। 

প্রতযাধশ সাংস্থা ও সাংধিষ্ট গণপূতত অধিেপ্তর। ধবনামূদল্য ৫-১০ ধেন 

 

জনাব এস,এম,জুলকারনাইন 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (উন্নয়ন) 

সিানাঃ ৯৫৫৬৯৪৮ 

ইদমইলাঃ(se_dev@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক 

প্রদকৌশলী) 

 

 

  



 

২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ ১। Tansfer order/ Promotion order  

Upload .. 

২।  Audit realated order/fund Allottment  order . 

৩।  NOC/GO upload . 

৪। ধবধভন্ন োপ্তধরক ধনদে তশনা  / সনাটিশ সবাদড ত আপদলাড। 

৫। অব্যবহৃত / অববি ে ল সথদক উদ্ধারকৃত জধমর ডার্াদবজ 

সির্ওয়যার আপদলাড। 

৬। PMS Software gva¨‡g online G progress report 

োধ ল। 

৭। HRIS Software এর মাধ্যদম  অত্র অধিেপ্তদরর কম তকততা  / 

কম তচারীদের হালনাগাে তথ্য প্রাধপ্ত। 

৮। শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়দনর লদক্ষয গণপূতত অধিেপ্তদরর 

কম তপধরকল্পনা Website সথদক প্রাধপ্ত। 

৯। বাধষ তক কম ত সম্পােন চুধক্তর প্রধতদবেন। 

১০। পধরবধততত ছক অনৃযায়ী ধসটিদজন চার্ তার আপদলাড করা। 

১১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী োধয়ত্ব প্রাপ্ত কম তকততার 

তাধলকা প্রাধপ্ত। 

১২। সকল কততব্যরত কম তকততাদের  contact প্রাধপ্ত। 

১৩। অনলাইন সামধয়কী (পূতত বাততা)। 

১৪। E-Library ও  মাধ্যদম  গুরুত্বপূণ ত  Document, write up, 

books, journal প্রাধপ্ত। 

১৫। গুরুত্বপূণ ত প্রকদল্পর  (CNCRP) Up-to-date  বাততা। 

১৬। সর্িার ধবজ্ঞধপ্ত download. 

১৭। নাগধরক সসবা সর্হুারসমূহ ই-সর্হুাধরাং এর মাধ্যদম সম্পন্ন 

করার ধনধমদত্ত e-gp cell ধহসাদব োপ্তধরক সহায়তা প্রোন।  

১৮। ধনদয়াগ ধবজ্ঞ ধপ্ত সাকুতলার download. 

সরাসধর 

ওদয়বসাইর্ সথদক 

ডাউনদলাড।

 

 

 

  

সাংধিষ্ট গণপূতত 

সাদকতল/ ধবভাগ। 

ধবনা মূদল্য। ১-৭ ধেন। জনাব হুমায়রা ধবনদত সরজা 

ধনব তাহী প্রদকৌশলী (এম,আই,এস সসল) 

সিানাঃ ৯৫৫৬৭৯৪ 

ইদমইলাঃ( ee_mis@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর ধনব তাহী প্রদকৌশলী) 

 

 

  



 

২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩ গণপূতত অধিেপ্তদরর আওতািীন 

ধবধভন্ন মন্ত্রণালদয়র 

অনুদমাধেতপ্রকদল্পর অন্তভূ তক্ত 

ভবনসমূদহর কাঠাদমাগত নক্সা 

প্রণয়ন। 

   

সরাসধর প্রস্তাধবত কাদজর অনুদমােন 

এবাং স্থাপতয নক্সা। 

 

ধবনা মূদল্য। 

  

  

৭ ধেন। 

 

জনাব সমাাঃ সসাদহল রহমান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  

ধডজাইন গণপূতত সাদকতল-১  

সিানাঃ ৯৫৬৯২০৪ 

ইদমইলাঃ(se_dc1@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী)  
 

জনাব সমাাঃ শামীম আ তার 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  

ধডজাইন গণপূতত সাদকতল-২  

সিানাঃ ৯৫৫২৫২১ 

ইদমইলাঃ(se_dc2@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

১৪ প্রকদল্পর অগ্রগধত প্রধতদবেন সপ্ররণ 

এবাং উন্নয়ন প্রকদল্পর ধডধপধপ, 

আরধডধপধপ প্রণয়ন এবাং 

সাংদশািন। 

সরাসধর এবাং 

প্রদযাজয সক্ষদত্র 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

করা হয়। 

 

মাঠ পয তাদয়র তথ্য পাওয়া 

স্বাদপদক্ষ 

ধবনা মূদল্য। ৩-৫ ধেন। জনাব সমাাঃ জাধমলুর রহমান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  

গণপূতত প্রকল্প  সাদকতল-১  

সিানাঃ ৯৫৫৩৫৯০ 

ইদমইলাঃ(se_pc1@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী)  
 

জনাব সমাাঃ রধিকুল ইসলাম 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  

প্রকল্প গণপূতত সাদকতল-২  

সিানাঃ ৯৫৬৯৬৪৫ 

ইদমইলাঃ(se_pc2@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

১৫ অধডর্ আপধত্তর যথাযথ জবাব 

প্রোন। 

-ঐ- -ঐ-  ৭ ধেন। জনাব সমাাঃ সাঈে মাহবুব সমাদশ তে 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী  

অধডর্ ও মধনর্ধরাং সাদকতল 

সিানাঃ ৯৩৩৯৩৫৭ 

ইদমইলাঃ( se_audit@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

 



 

২.২) অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রম  সসবার নাম সসবা প্রোন পদ্ধধত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং 

প্রাধপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পধরদশাি পদ্ধধত 

  

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা (নাম, পেবী, সিান নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ ১। েরপত্র অনুদমােন, সভধরদয়শন 

অড তার অনুদমােন, েরপদত্রর 

ববিতার সময়াে বৃধদ্ধ (প্রিান 

প্রদকৌশলীর মাধ্যদম। 

 

 

 

 

 

পদত্রর মাধ্যদম 

সরাসধর। 

 

উন্নয়ন শা া-২ ধবনামূদল্য ৩-১০ধেন জনাব সমাাঃ  াইরুল ইসলাম 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (ধপধপধস) 

সিানাঃ ৯৫৫৪৬৩১ 

ইদমইলাঃ(se_ppc@pwd.gov.bd)  

(সাংধিষ্ট ধবভাগীয় অধিদসর তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী) 

 ২। অগ্রগধত প্রধতদবেন/ব্যয় 

ধববরণী প্রণয়ন, অধডর্ আপধত্তর 

জবাব সপ্ররণ। 

 

বুকদলর্ আকাদর 

সরাসধর। 

 

০৭ধেন 

 ৩। অথ ত বরাদ্দ / ছাড় করণ। 

 

পদত্রর মাধ্যদম 

সরাসধর। 

 

১০ধেন 

 ৪। ধডধপধপ প্রণয়দণর লদক্ষয  সড়া 

প্রাক্কলন বতরী/পরীক্ষা করণ, 

সমরামদতর তাধলকা প্রণয়ন। 

 

বুকদলর্ আকাদর 

সরাসধর। 

 

৫-১০ধেন 

 ৫। মন্ত্রণালদয়র ধবধভন্ন ধনদে তশনা 

মাঠ পয তাদয় সপ্ররণ। 

পদত্রর মাধ্যদম 

সরাসধর। 

০৩ধেন 

  



 

৩) গণপূতত অধিেপ্তদরর ধনজস্ব Website (www.pwd.gov.bd)- এ ধসটিদজন চার্ তাদরর ধলঙ্ক যুক্ত আদছ। ধলঙ্কটি হদলাাঃ- http://www.pwd.gov.bd/about/citizen-all/ 

৪) আপনার  (সসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (সসবা গ্রহণকারীর) প্রতযাশা। 

ক্রধমক  প্রধতশ্রুত/কাধিত সসবা প্রাধপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ত আদবেন জমা প্রোন 

২ যথাযথ প্রধক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ধিস পধরদশাি করা 

৩ প্রদযাজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদসজ/ই-সমইদলর ধনদে তশনা অনুসরণ করা। 

৪ সাক্ষাদতর জন্য িায ত তাধরদ  ধনি তাধরত সমদয়র পূদব তই উপধস্থত থাকা। 

৫ অনাবশ্যক সিান /তেধবর না করা 

 

৫) সকান নাগধরক মন্ত্রণালয়/ধবভাগ হদত সকান কাধিত সসবা না সপদল বা সসবা প্রাধপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল পয তায়ক্রদম ধতধন সকান্ কম তকততার ধনকর্ এবাং ধকভাদব সযাগাদযাগ করদবন তা অধভদযাগ প্রধতকার 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধধত (GRS)- এ ধনম্নরূপ ভাদব উদল্ল  করদত হদবাঃ- 

ক্রধমক ক ন সযাগাদযাগ করদবন কার সদঙ্গ সযাগাদযাগ করদবন সযাগাদযাদগর ঠিকানা ধনষ্পধত্তর সময়সীমা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম তকততা সমািান ধেদত ব্যথ ত হদল 

 

জনাব ড. সমাাঃ মঈনুল ইসলাম 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সাংস্থাপন) 

(অধভদযাগ ধনষ্পধত্ত কম তকততা) 

 

  

 

 

 

জনাব ড. সমাাঃ মঈনুল ইসলাম 

তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (সাংস্থাপন) 

সিানাঃ ৯৫৬০৯৯৯ 

ইদমইলাঃ(ee_est@pwd.gov.bd) 

 

 

ধতন মাস 

২ অধভদযাগ ধনষ্পধত্ত কম তকততা ধনধে তষ্ট সমদয় সমািান 

ধেদত ব্যথ ত হদল 

 

জনাব সমাাঃ সাহাোত সহাদসন 

অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (সওস) 

(আধপল কম তকততা) 

জনাব সমাাঃ সাহাোত সহাদসন 

অধতধরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী (সওস) 

সিানাঃ ৯৫৬২৮৩১ 

ইদমইলাঃ(e:ace_est@pwd.gov.bd) 

এক মাস 

৩ আধপল কম তকততা ধনধে তষ্ট সমদয় সমািান ধেদত ব্যথ ত 

হদল 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগর অধভদযাগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অধভদযাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫নাং সগইর্, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

ইদমইলাঃ(www.grs.gov.bd) 

ধতন মাস 

 

http://www.pwd.gov.bd/about/citizen-all/


 

 


