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�ারক ন�র: ২২.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০৪৯.২১.১৫৪ তািরখ: 
২৩ �ন ২০২১

৯ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: জলবা� পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন অ�েমািদত িদনাজ�র �পৗরসভা, িদনাজ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “জলবা�
পিরবত�নজিনত �ভাব �মাকােবলায় িদনাজ�র �পৗর এলাকার জলাব�তা িনরসন ও পিরেবশ উ�য়ন” শীষ �ক �কে�র
�শাসিনক অ�েমাদন আেদশ জাির �সে�।

��: িবিসিস� হেত �া� প� নং: ২২.০৬.০০০০.১২১.১৪.৬৩৮.২০১৫-৩২ ও তািরখ: ৩১/০৫/২০২১
উপ� �� িবষেয় িনেদ �শ�েম জানােনা যাে� �য, গত ২৪ �ফ�য়াির, ২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া� (িবিসিস�) এর �াি� �বােড �র ৩৫তম

সভায় জলবা� পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন অ�েমািদত িদনাজ�র �পৗরসভা, িদনাজ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “জলবা� পিরবত�নজিনত �ভাব �মাকােবলায় িদনাজ�র �পৗর এলাকার জলাব�তা িনরসন

ও পিরেবশ উ�য়ন” শীষ �ক �নিব ��াস�ত �ক� ��াব� �া�িলত �য় ৩০০.০০ (িতনশত) ল� টাকায় বা�বায়েনর জ� অ�েমািদত হয়। এ অথ � বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া� ফা� হেত িনব �াহ করা

হেব। এমতাব�ায়, �াি� �বােড �র সভার িস�াে�র ��ি�েত িন�বিণ �ত শত�াবলী সােপে� বিণ �ত �কে�র �শাসিনক অ�েমাদন আেদশ জাির করা হেলা। অ�েমািদত �ক� ��ােবর এক �� পরবত� �েয়াজনীয়

�ব�া �হেণর জ� এতদসে� ��রণ করা হ’ল। 

�কে�র �ল �ময়াদকালঃ মাচ � ২০২১ হেত মাচ � ২০২৪ পয ��।                                                       

                বা�বায়নকারী সং�াঃ িদনাজ�র �পৗরসভা, িদনাজ�র।

                �ক��র অ�েমািদত আইেটম ও আইেটমওয়ারী �য় িবভাজন িন��পঃ

(অংকস�হ ল� টাকায়)

�: নং অথ �ৈনিতক �কাড খােতর িববরণ (িনম �াণ ও �ত�) টাকার পিরমাণ
০১ ৪১১২৩১৩ আরিসিস ��ন িনম �াণ (১১৫৮ িমটার) ৩০০.০০

�মাট �লধন �য়  ৩০০.০০
সব �েমাট �য় ৩০০.০০

�ক� বা�বায়েনর অ�া� শত�াবলীঃ

১। �ক� বা�বায়েনর ��ে� জলবা� পিরবত�ন �া� ফাে�র আওতায় সরকাির, আধা-সরকাির ও �ায়�শািসত সং�ার �ক� �ণয়ন, �ি�য়াকরণ, অ�েমাদন, সংেশাধন, বা�বায়ন, অথ � অব�ি� এবং �বহার

নীিতমালা অ�সরণ করেত হেব। �কে�র কাজ ��র �েব � (pre-work) এবং কাজ চলাকালীন (post work) এর ি�র িচ�/িভিডও সংর�ণ করেত হেব ;

২। এ অথ � সরকােরর �চিলত আিথ �ক িবিধ-িবধান অ�সরণ�ব �ক �য় করেত হেব এবং �কে�র আওতায় উি�িখত �েয়র ��ে� বাংলােদশ সরকােরর Public Procurement Act (PPA),

২০০৬ এবং Public Procurement Rule (PPR), ২০০৮ অ�সরণ করেত হেব; 

৩। এ অ�েমাদন আেদশ জািরর পর �ক� বা�বায়নকারী ম�ণালয় যথাশী� �কে�র �ক� পিরচালক িনেয়াগ করেব এবং বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া�সহ সংি�� সকলেক অবিহত করেব;

৪। অ�েমািদত �ক� ��াব বিহ� �ত �কােনা অংেশ এ অথ � �য় করা যােব না; 

৫। �কে�র আওতায় Project Implementation Committee (PIC) গঠন�ব �ক বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া�েক অবিহত করেত হেব;

৬। �শাসিনক ম�ণালয় ক��ক �ক� কায ��ম িনয়িমত মিনটিরং�ব �ক �িতেবদন বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �াে� ��রণ করেত হেব; 

৭। অ�েমািদত �কে�র অথ �ছােড়র ��ে� �য় িবভাজন (চার িকি�র অথ � সমভােব িবভ��ব �ক) িনধ �ািরত ছেক �শাসিনক ম�ণালেয়র মা�েম ��রণ করেত হেব;

৮। �িতমােসর ০৭ তািরেখর মে� �কে�র কায ��ম বা�বায়ন অ�গিত (বা�ব ও আিথ �ক) �িতেবদেনর হাড � কিপ এবং সফ� কিপ bcctmoef@hotmail.com এ ই-�মইল

�কানায় ��রণ িনি�ত করেত হেব; 

৯। �ক� বা�বায়ন ��র �েব � �ক� এলাকার বত�মান অব�া/পিরি�িতর রি�ন ছিব �া� কায �ালেয় ��রণ করেত হেব;

১০। �ক� পিরচালেকর কায �ালেয় এবং �ক� কায ��ম বা�বায়ন এলাকায় িবিসিস� ক��ক িনধ �ািরত পিরমাপ (৩ �ট বাই ২ �ট) ও ��িসেফেকশন অ�যায়ী �কে�র সংি�� ত� স�িলত ��মান

সাইনেবাড � �াপন করেত হেব;

১১। সংেশািধত জলবা� পিরবত�ন �া� ফা� �বহার নীিতমালা অ�যায়ী অ�েমাদন আেদশ জািরর তািরখ হেত ৬০ (ষাট) কায �িদবেসর মে� �কে�র কায ��ম �� করা না হেল �কে�র অ�েমাদন আেদশ

বািতল বেল গ� হেব;

১২। �ক� কায ��ম িনধ �ািরত সমেয় সমা� করেত হেব এবং জলবা� পিরবত�ন �া� ফা� �বহার নীিতমালার অ�ে�দ ১০.১ অ�যায়ী �কে�র সািব �ক ও আিথ �ক দায়ভার �ক� পিরচালক/বা�বায়নকারী

ম�ণালয়/সং�ার উপর বত�ােব এবং �ক� �শেষ অিডট িরেপােট �র কিপ বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �াে� যথাসমেয় ��রণ করেত হেব;

১৩।  �কে�র �াংক িববরণীসহ অ�িয়ত অথ � �দ সেমত এবং �কে�র অ��েল �য়�ত মালামাল ও য�পািত বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �াে� �ফরত �দান করেত হেব। 

১৪। বা�ব বাজার দেরর সােথ িমল �রেখ �� িনধ �ারণকরত: �ণগতমান বজায় �রেখ ��ডা (SREDA) ক��ক অ�েমািদত িডজাইন ও ��িসিফেকশন অ�যায়ী ��ািবত কাজ বা�বায়ন করেত হেব। 

১৫। �ক� সমাি�র ৬০ (ষাট) কায �িদবেসর মে� �ক� পিরচালক ক��ক �ক� সমাি� �িতেবদন (িপিসআর) িনধ �ািরত ছেক বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �াে� ��রণ করেত হেব। 

২৩-৬-২০২১
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�ময়র, িদনাজ�র �পৗরসভা, িদনাজ�র (অ�েমািদত �ক� ��ােবর 
১ ��সহ)।

�মাঃ মােজ�ল ইসলাম
উপসিচব

�ফান: ৯৫৪০২৪৬
ফ�া�: ৯৫৪০২১০

ইেমইল: mazed1968@gmail.com

�ারক ন�র: ২২.০০.০০০০.০৮৬.১৪.০৪৯.২১.১৫৪/১(৮) তািরখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৮

২৩ �ন ২০২১
অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় কায �ােথ � (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়।
২) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ জলবা� পিরবত�ন �া�, মহাখালী, ঢাকা।
৩) �জলা �শাসক, িদনাজ�র (�ক�� �জলা উ�য়ন সম�য় সভায় এেজ�ায় অ�� ��করণ এবং পিরবী�েণর �েয়াজনীয় �ব�া
�হেণর অ�েরাধসহ)।
৪) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম�ী মেহাদেয়র সদয়
�াতােথ �)।
৫) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (উপম�ী মেহাদেয়র
সদয় �াতােথ �)।
৬) সিচেবর একা� সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয়
�াতােথ �)।
৭) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িদনাজ�র সদর, িদনাজ�র।
৮) িসে�ম এনািল�, আইিস� শাখা, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় (ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর
অ�েরাধসহ)।

২৩-৬-২০২১
�মাঃ মােজ�ল ইসলাম 

উপসিচব


