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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পানি সম্পে মন্ত্রণালয় 

 

প্রেক্ষাপট 

 

 সরকার, বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ১৭ অনুযায়ী উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা 

নিনিতকরদণর লদযে এ গাইডলাইি প্রণয়ি কদরদে। এ গাইডলাইদির আওতায় গৃহীত ব্যবস্থা বাাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ 

বা বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ সহ নবদ্যমাি অন্যান্য আইি ও নবনি’র সাদে সামঞ্জস্যপূণ ণ হওয়া সাদপদয প্রদয়াগদযাগ্য 

হদব । 

সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিার মূলিীনত গুদলা হ’ল : 

 সুদপয় পানি একটি সীনমত ও ঝুঁনকদত োকা সম্পে, যা জীবিিারণ, উন্নয়ি ও পনরদবদশর জন্য অপনরহায ণ । 

 পানি সম্পদের উন্নয়ি ও ব্যবস্থাপিা অাংশগ্রহণমূলক পদ্ধনতদত হদব, যার সকল স্তদর পানি ব্যবহারকারী, 

পনরকল্পিানবে এবাং িীনত-নিি ণারকগণ যুক্ত োকদবি ।   

 পানি সম্পদের ব্যবস্থাপিা ও সুরযা নবিাদি িারীদের ককন্দ্রীয় ভূনমকা রদয়দে ।  

 পানির সকল িরদির ব্যবহাদরর কযদে পানি’র অে ণনিনতক মূল্য (economic value) আদে । পানিদক একটি 

অে ণনিনতক সম্পে নহদসদব নবদবচিা করা উনচত ।  
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প্রেম অধ্যায় 

সািারণ 

 
১.১। সাংজ্ঞা।– (ক) নবষয় বা প্রসদের পনরপন্থী ককাি নকছু িা োকদল এই গাইডলাইদি,- 

 

(১) “অিাপনি” অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ৩৩ এর অিীি ইসুেকৃত ককাদিা 

অিাপনি; 

(২) “অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয” অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ নবনি ৩০ এ উনিনখত ককাদিা 

কর্তণপয; 

(৩) “অপসারণ আদেশ” অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ১৩ এর অিীি ইসুেকৃত ককাদিা 

আদেশ; 

(৪)    ‘‘আইি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ (২০১৩ সদির ১৪ িাং আইি); 

(৫) ‘‘আদবেিকারী’’ অে ণ এই গাইডলাইদির অিীি আদবেিপে োনখলকারী ককাদিা উপযুক্ত কর্তণপয, 

ব্যনক্ত বা সাংস্থা;  

(৬)  ‘‘আদবেিপে’’ অে ণ নিম্নবনণ ণত ককাদিা উদেদে এই গাইডলাইদির অিীি োনখলকৃত ককাদিা 

আদবেিপে- 

(ক)  অনুমনত, অিাপনি  বা প্রকল্প োড়পে; বা  

(খ) অনুমনত, অিাপনি  বা প্রকল্প োড়পে সিদের প্রতোনয়ত কনপ; বা  

(গ) অনুমনত, অিাপনি  বা প্রকল্প োড়পে বানতল আদেশ প্রতোহার; বা 

(ঘ)  পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থায় স্থানপত তথ্য-উপাি ভাণ্ডার হদত ককাদিা তথ্য প্রানি; 

বা 

(ঙ) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর  অিীি উপদর উনিনখত আদবেি ব্যনতত অন্য 

কয ককাদিা আদবেি। 

(৭) উপকূল” অে ণ উপকূলীয় এলাকাসহ উপকূলীয় খাঁনড়ও অন্তর্ভ ণক্ত হদব; 

(৮) ‘‘উপদজলা কনমটি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ১৫  এর অিীি গঠিত উপদজলা 

সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি; “ 

(৯) ‘‘উপযুক্ত কর্তণপয’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ২ এর েফা (১) এ সাংজ্ঞানয়ত 

উপযুক্ত কর্তণপয; 

(১০)   ‘‘কনমটি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এ  উনিনখত উপদজলার এক বা একানিক কনমটি; 

(১১) ‘‘কানরগনর কনমটি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ২১ এ উনিনখত কানরগনর 

কনমটি; 

(১২) ‘‘কানরগনর প্রনতদবেি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ২২ এর অিীি প্রণীত 

ককাদিা প্রনতদবেি; 

(১৩)  “কৃষি” অর্ থ- 

(ক)  শস্য বা অন্য কয ককাদিা ফসল উৎপােি;  

(খ)  উদ্যানকৃনষ (horticulture);  
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(গ)  বনায়ন;  

(ঘ)  মৎস্য চাি ও উৎপাদন;  

(ঙ)  পশুপালন ও পশুজাত পণ্য উৎপােি;  

(চ)  প্রপাষি ও পশু খাদ্য উৎপাদন;  

(ছ)  হাঁস-মুরগীর খামার পষরচালন;  

(ে)  দুগ্ধ খামার পষরচালন;  

(ঝ)  প্রমৌমাষছ পালন;  

(ঞ)  প্ররশম চাি; এবং  

(ট) অনুরূপ প্রকাজনা কৃষিষিষিক উৎপােি বা প্রনিয়া; 

 

(১৪) ‘‘খাল’’ অে ণ পানির অন্তঃপ্রবাহ বা বনহঃপ্রবাদহর ককাি পে; 

 

(১৫)  ‘‘জলাভূনম’’ অে ণ এমি ককাি ভূনম কযখাদি পানির উপনরতল ভূনমতদলর সমাি বা কাোকানে োদক বা 

যা, সমদয় সমদয়, স্বল্প গনভরতায় নিমনিত োদক এবাং কযখাদি সািারণত নভজা মাটিদত জন্মায় এবাং 

টিদক োদক এমি উনিোনে জন্মায়; 

(১৬)  ‘‘জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ িারা ১৪ এ উনিনখত জাতীয় 

পানি সম্পে পনরকল্পিা; 

(১৭) “ডোম ও ব্যারাজ” বলদত িেীর প্রবাদহর আড়াআনড় মাটি, কাংনিট, রাবার বা অন্য কয ককাদিা 

উপাোি দ্বারা নিনম ণত ককাদিা অবকামাদমা ঝ াদব;  

(১৮)  ‘‘িারা’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর ককাদিা িারা; 

(১৯) “িলকূপ” অে ণ পানি আহরণ ও সরবরাহ বা কসদচর জন্য ব্যবহৃত নিদম্নাক্ত িলকূপ, যো:  

(ক) “অগভীর িলকূপ (Shallow Tube Well)” অে ণ এরূপ িলকূপ যা ভূগভণস্থ পানির স্তর হদত 

প্রাইম কমাভার সাংযুক্ত কসনিনফউগাল পাম্প দ্বারা সাকশি পদ্ধনতদত পানি উদিালদি সযম; 

(খ) “গভীর িলকূপ (Deep Tube well)” অে ণ এমি িলকূপ যা ভূগভণস্থ পানির স্তর হদত 

সাবমারনসবল পাম্প কসট অেবা প্রাইম কমাভার সাংযুক্ত টারবাইি পাম্প দ্বারা কফাস ণদমাদড পানি 

উদিালি কদর;  

(গ) “নডপদসট অগভীর িলকূপ (Deep-set Shallow Tube well)” অে ণ এরূপ িলকূপ যা 

ভূগভণস্থ পানির স্তর হইদত প্রাইম কমাভার সাংযুক্ত কসনিনফউগাল পাম্প দ্বারা সাকশি পদ্ধনতদত 

পানি উদিালদির জন্য ভূতদলর নিদচ বসাদিা হয়;  

(ঘ) “হস্তচানলত িলকূপ (Hand Tube well)” অে ণ যা সাকশি পদ্ধনতদত পানি উদিালদি 

সযম;  

(ঙ)  “হস্তচানলত গভীর িলকূপ (Deep Hand Tube well)” অে ণ পাদম্পর ভাল্ব ভূতদলর নিদচ 

স্থাপিিদম একটি রড দ্বারা বা অন্য ককাি পদ্ধনতদত কফাস ণদমাদড পনরচানলত ককাদিা হস্ত চানলত 

িলকূপ; 

(২০)  ‘‘নিব ণাহী কনমটি’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ২ এর েফা (৯) এ সাংজ্ঞানয়ত নিব ণাহী 

কনমটি;  

(২১)  “পানি সম্পদের সমনিত উন্নয়ি” অে ণ এমি একটি প্রনিয়া যা প্রাকৃনতক ভারসাদের যনত িা কদর 

সব ণানিক অে ণনিনতক ও সামানজক কল্যাদণর লদযে পানি, ভূনম এবাং তৎসম্পনকণত সম্পদের সমনিত 

উন্নয়ি ও ব্যবস্থাপিাদক নবকনশত কদর; 
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(২২)  ‘‘পনরেশ ণি প্রনতদবেি’’ অে ণ  বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর অিীি প্রণীত ককাদিা পনরেশ ণি 

প্রনতদবেি; 

(২৩) ‘‘পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা’’ বা ‘‘ওয়ারদপা’’ অে ণ পানি সম্পে পনরকল্পিা আইি, ১৯৯২ (১৯৯২ 

সদির ১২ িাং আইি) এর অিীি প্রনতনিত পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা; 

(২৪) “প্লাবি ভূনম” বলদত স্বাভানবক বষ ণায় িেীর পানি উপনচদয় কয পয ণন্ত এলাকা প্লানবত হয় উক্ত 

এলাকাদক ঝ াদব;  

(২৫) ‘‘প্রকল্প’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ১৯ এ উনিনখত ১ (এক) বা একানিক পানি 

সম্পে সাংনিষ্ট উন্নয়ি প্রকল্প; 

(২৬) ‘‘প্রকল্প োড়পে’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ নবনি ২৩ এর অিীি ইসুেকৃত প্রকল্প 

োড়পে; 

(২৭) ‘‘প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ১৩ এ উনিনখত 

প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয; 

(২৮) ‘‘প্রকল্প োড়পেিারী’’ অে ণ এরূপ ব্যনক্ত যার আদবেি প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয কর্তণক মঞ্জুর 

হদয়দে এবাং যার প্রনত প্রকল্প োড়পে ইসুে করা হদয়দে; 

(২৯)   ‘‘ফরম’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর তফনসদল উনিনখত বা মহাপনরচালক কর্তণক, 

সময় সময়, জারীকৃত ককাদিা ফরম; 

(৩০)  ‘‘নফ’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮  এর নবনি ৪৯ এর অিীি নিি ণানরত নফ; 

(৩১)  ‘‘বাঁি’’ অে ণ মাটি বা অনুরূপ উপাোি দ্বারা নিনম ণত ককাি ডোম, ওয়াল (Wall), ডাইক, কবনড়বাঁি বা 

অনুরূপ ককাি বাঁি; 

(৩২)  ‘‘বাঁওড়’’ অে ণ খুরাকৃনতর এমি ককাি হ্রে যার জিদরাত সমদয়র নববতণদি িীদর িীদর নস্থনমত হদয় 

পদড়দে; 

(৩৩)  ‘‘নবল’’ অে ণ প্রাকৃনতক িীচু জায়গা বা বৃিাকার এলাকা যা বৃনষ্টপাত বা িেীর পানির দ্বারা প্লানবত হয় 

এবাং যা সমগ্র বৎসর পানিদত নিমনিত োদক বা বৎসদরর আাংনশক বা পূণ ণ শুষ্ক োদক; 

(৩৪) “নবনি” বলদত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ ঝ াদব; 

(৩৫) “ব্যনক্ত” অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ২ এর েফা (২৫) এ উনিনখত ব্যনক্ত; 

(৩৬)  ‘‘সরকার’’ অে ণ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর উদেে পূরণকদল্প পানি সম্পে মন্ত্রণালয়; 

(৩৭) ‘‘সাংরযণ’’ অে ণ পানি সম্পদের উপদযানগতা বৃনদ্ধ, অপচয় ও যয় হ্রাসকরণ, পনররযণ ও সুরযাও 

অন্তর্ভ ণক্ত হদব;  

(৩৮)  “সানব ণক পনরকল্পিা” বলদত পানি সম্পদের সমনিত উন্নয়দির জন্য গৃহীত স্বল্প, মধ্য ও েীঘ ণদময়ােী 

পনরকল্পিা ঝ াদব;  

 (৩৯) “সুদপয় পানি” বলদত পািদযাগ্য নিরাপে পানি ঝ াদব;  

 (৪০) “স্থাপিা” অদে ণ কয ককাদিা িরদণর কভৌত অবকামাদমাও অন্তভূ ণক্ত হদব;  

(৪১)  “ক্ষমতাোপ্ত কম থকতথা” অর্ থ ষনব থাহী কষমটি কর্তণক ক্ষমতাোপ্ত মহাপষরচালক এবাং অন্য প্রকাজনা 

কম থকতথা; 

(৪২) ‘‘মহাপনরচালক’’ অে ণ পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার মহাপনরচালক; 
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(৪৩)  ‘‘হাওর’’ অে ণ দুইটি নভন্ন িেীর মধ্যস্থদল প্রাকৃনতকভাদব সৃষ্ট কড়াই আকৃনতর বৃহোকার ককাি 

নিন্মর্ভনম; 

 (খ) এই গাইডলাইদি ব্যবহৃত কয সকল শব্দ ও অনভব্যনক্তর সাংজ্ঞা প্রোি করা হয়নি, কসই সকল শব্দ বা 

অনভব্যনক্ত বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ বা বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ বা বাাংলাদেশ পনরদবশ সাংরযণ আইি, 

১৯৯৫ আইদি সাংজ্ঞানয়ত অদে ণ গৃহীত হদব। বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ বা বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

উদেে পূরণকদল্প সময় সময় এই গাইডলাইি হালিাগাে করা হদব। 

 

(গ) পানি সম্পে উন্নয়ি সাংনিষ্ট প্রকদল্পর প্রাক্কনলত ব্যয় ১০ (েশ) লয হদত অিনিক ২০ (নবশ) লয টাকা  

(split/ নবভাজি ব্যনতত) পয ণন্ত হদল উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি এ গাইডলাইদির আদলাদক  

যদোপযুু্ক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদব । আদবেিকৃত প্রকল্প একানিক উপদজলার এলাকার্ভক্ত হদল উপদজলা সমনিত পানি 

সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি’র পনরবদতণ সাংনিষ্ট কজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি যদোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করদব ।  
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নদ্বতীয় অধ্যায় 

কনমটি গমি ও কনমটির োয়-োনয়ত্ব 

                    

২.১। উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি। - (১) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর উদেে 

পূরণকদল্প, প্রদতেক উপদজলায় উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি িাদম, অতঃপর উপদজলা কনমটি নহসাদব 

অনভনহত, একটি কনমটি োকদব । 

(২) উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত উপদজলা কনমটি নিম্নবনণ ণত সেস্য সমিদয় গঠিত হদব, যো:- 

(ক) উপদজলা নিব ণাহী অনফসার - সভাপনত; 

(খ)  সহকারী কনমশিার, ভূনম - সেস্য; 

(গ)  উপ-নবভাগীয় প্রদকৌশলী, বাপাউদবা- কানরগনর সেস্য; 

(ঘ)  উপদজলা প্রদকৌশলী, স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেির- কানরগনর সেস্য; 

(ঙ)  সহকারী প্রদকৌশলী, বাাংলাদেশ কৃনষ উন্নয়ি কদপ ণাদরশি- কানরগনর সেস্য; 

(চ) উপদজলা কৃনষ কম ণকতণা - কানরগনর সেস্য; 

(ে) উপদজলা মৎস্য কম ণকতণা- কানরগনর সেস্য;  

(জ)  সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষে কচয়ারোি- সেস্য; 

( )  সভাপনত কর্তণক মদিািীত ১ (এক) জি এিনজও প্রনতনিনি - সেস্য; 

(ঞ) কজলা কচম্বার অব কমাস ণ কর্তণক মদিািীত ১ (এক) জি প্রনতনিনি  - সেস্য; 

(ট)  সভাপনত কর্তণক মদিািীত পানি ব্যবস্থাপিা সমবায় সনমনতর ১ (এক) জি প্রনতনিনি  (প্রদযাজে 

কযদে) - সেস্য; 

(ম)  জিস্বাস্থে প্রদকৌশল অনিেিদরর প্রনতনিনি (প্রদযাজে কযদে)- কানরগনর সেস্য; 

(ড) সহকারী প্রদকৌশলী, সাংনিষ্ট কপৌরসভা (প্রদযাজে কযদে) - সেস্য; 

(ঢ)  সহকারী প্রদকৌশলী, নবএমনডএ (প্রদযাজে কযদে)- কানরগনর সেস্য; 

(ণ) প্রকল্প বাস্তবায়ি কম ণকতণা – কানরগনর সেস্য; 

(ত) হাওর অঞ্চদলর কজলাসমূদহ হাওর ও জলাভূনম উন্নয়ি অনিেিদরর মহাপনরচালক কর্তণক 

মদিািীত প্রনতনিনি – কানরগনর সেস্য; 

(ে) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার প্রনতনিনি- সেস্য-সনচব; 

 

তদব শতণ োদক কয, পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার অবতণমাদি স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেির এর 

উপদজলা প্রদকৌশলী সেস্য-সনচব হদব। 

 

(৩) উপদজলা কনমটি প্রদয়াজদি উপ-অনুদেে (২) এ উনিনখত সেস্য োড়াও অন্য ককাি সেস্য ককা-অপ্ট করদত 

পারদব। কনমটিদত িারীদের অন্তর্ভ ণনক্ত ও সনিয় অাংশগ্রহদণর সুদযাগ নেদত হদব। র্তণমূল পয ণাদয় পানি সম্পে 

ব্যবহারকারীদের সমিদয় Water Users Group (WUG) গগগগগ গগগগগগ গগগগগ গগগগ 

গগগগ।    

(৪) উপদজলা পনরষদের কচয়ারোি উপদজলা কনমটির উপদেষ্টা নহসাদব পরামশ ণ প্রোি করদত পারদবি। 

 

২.২। উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির োয়-োনয়ত্ব।- বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

উদেে পূরণকদল্প, উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির োয়-োনয়ত্ব হদব নিম্নরূপ, যো:- 

 
(ক)  উপদজলা কানরগনর কনমটির প্রনতদবেি নবদবচিািদম প্রকদল্পর প্রাক্কনলত ব্যয়সীমা অনুযায়ী 

প্রকল্প োড়পে ইসুে করার জন্য সুপানরশ করা; 
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(খ) পানি সম্পে ব্যবহাদরর পনরনি বা সুদযাগ, প্রনতবন্ধকতা ও সম্ভাবিা সিাক্ত ও পয ণাদলাচিা করা 

এবাং তোনুসাদর কটকসই পানি সম্পে ব্যবস্থাপিার উদেদে নবদ্যমাি আইনি কামাদমার 

আওতায় উপদজলা পানি সম্পে পনরকল্পিা (যনে োদক) অনুদমােদির জন্য সুপানরশ করা; 

(গ)  ইউনিয়ি সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির কায ণিম পয ণদবযণ করা এবাং যখি 

কযভাদব প্রদয়াজি তাদেরদক সহায়তা করা; 

(ঘ)  উপদজলার মদধ্য পানি সম্পে খাদত কায ণরত সরকানর, কবসরকানর ও ব্যনক্ত মানলকািীি সাংস্থা 

বা এদজনিসমূদহর কায ণিম সমিয় সািি ও তোরনক করা; 

(ঙ)  পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা কর্তণক জানরকৃত আদেশ বা নিদে ণশিার প্রনতপালি পনরবীযণ 

করা এবাং তোনুসাদর কজলা কনমটির নিকট প্রনতদবেি োনখল করা; 

(চ)  পানি সম্পে ব্যবহার ও উন্নয়ি প্রকদল্পর োড়পদে বনণ ণত শতণ ভদের পনরদপ্রনযদত তা বানতল 

করার জন্য সুপানরশ করা; 

(ে)  পানি সম্পে সাংনিষ্ট তথ্যভাণ্ডার প্রণয়ি ও তা পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার সাদে কশয়ার 

করা; 

(জ)  গাইডলাইি অনুসাদর পানি সম্পদের সমনিত উন্নয়ি ও কটকসই ব্যবস্থাপিা  নিনিত করা; 

( )  অনিকতর সমিয় সািিকদল্প উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি ও পানি 

সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার সাদে সাংদযাগ স্থাপি; 

(ঞ)  বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ৮, নবনি ৯ এবাং নবনি ৩৮ এ উনিনখত যোিদম 

প্রনতপালি আদেশ, অপসারণ আদেশ বা কযেমত, সুরযা আদেশ জারীর জন্য নিব ণাহী 

কনমটির নিকট সুপানরশ করা;  

(ট) বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ১৬ এর অিীি প্রাি আদবেি (প্রকদল্পর োড়পে 

সাংিান্ত) নিষ্পনির ব্যবস্থা করা; 

(ম) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা এবাং কজলা কনমটি কর্তণক প্রেি অন্যান্য োয়-োনয়ত্ব পালি 

করা।  

২.৩। উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির সভা।- (১) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর  

উদেে পুরণকদল্প কনমটির সভা প্রনত ৩ (নতি) মাদস কমপদয ১ (এক) বার সভা অনুনিত হদব এবাং জরুরী প্রদয়াজদি, কয 

ককাি সময় সভা আহবাি করা যাদব।  

(২) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর অন্যান্য নবিাি সাদপদয, উপদজলা কনমটি তার সভার কায ণপদ্ধনত 

নিি ণারণ করদত পারদব। 

(৩)  কনমটির সভা এর সভাপনত কর্তণক নিি ণানরত স্থাি, তানরখ ও সমদয় অনুনিত হদব। 

(৪)  সভাপনত কনমটির সকল সভায় সভাপনতত্ব করদবি: 

তদব শতণ োদক কয, সভাপনতর অনুপনস্থনতদত, সভাপনত কর্তণক মদিািীত কনমটির ককাি সেস্য বা কানরগনর সেস্য  

সভায় সভাপনতত্ব করদবি। 
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(৫) কনমটির কমাট সেদস্যর দুই-র্ততীয়াাংদশর উপনস্থনতদত সভার ককারাম হদব এবাং সভায় উপনস্থত সেস্যগদণর 

সাংখ্যাগনরদির মতামদতর নভনিদত কনমটিসমূদহর নসদ্ধান্ত গৃহীত হদব। তদব উপনস্থত সেস্যদের কভাদটর সমতার কযদে 

সভাপনতর একটি নিণ ণায়ক কভাট োকদব।    

(৬) শুধুমাে ককাি সেস্য পদে শূন্যতা বা কনমটিসমূহ গমদি ত্রুটি োকার কারদণ কনমটিসমূদহর কায ণ বা কায ণিারা 

অনবি হদব িা এবাং তৎসম্পদকণ ককাি প্রশ্নও উত্থাপি করা যাদব িা। 

২.৪। উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কানরগরী কনমটি।– (১) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

উদেে পূরণকদল্প প্রদতেক উপদজলায় কানরগরী কনমটি িাদম একটি কনমটি োকদব।  

 

(২) উপদজলা কানরগনর কনমটি নিন্মরুদপ গঠিত হজব, যর্াাঃ  

উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির কানরগরী সেস্যগদণর মধ্য হদত ৫ (পাঁচ) জি সেস্য, তন্মদধ্য ১ (এক) 

জি কজেিতার নভনিদত আহবায়ক নিযুক্ত হদব। 

  

(৩) উপদজলা কানরগনর কনমটির সভায় কয প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি করা হদয়দে আদবেদি উনিনখত 

প্রকদল্পর বাস্তবায়িকারী সাংস্থার ককাদিা প্রনতনিনি সাংনিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব নবদবচিার সময়, উপনস্থত  োকদত নকাংবা অাংশগ্রহণ 

করদত পারদব িা। 

 

২.৫। উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কানরগরী কনমটির োনয়ত্ব।– (১) বাংলাজদশ পাষন ষবষিমালা, 

২০১৮ এর ষবষি ২০ অনুযায়ী প্রাি আদবেিপে সাংনিষ্ট কানরগনর কনমটি আদবেিকৃত প্রকদল্পর তথ্য ও েনললানে 

পয ণাদলাচিাদন্ত জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিার সাদে প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূণ ণ নকিা, তা নিদম্নাক্ত তথ্যানে যাচাই কপ্রর নিনিত 

হদব, যো:- 

(ক)  প্রকল্পটি ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার কদর পানি সম্পে উন্নয়ি সাংনিষ্ট প্রকল্প নকিা;  

(খ)  প্রকল্পটি প্রবাহমাি ককাদিা িেী বা খাদলর সনহত প্লাবি ভূনমর সাংদযাগ বন্ধ করদব নকিা এবাং 

তা প্রনতকাদরর জন্য ককাদিা পেদযপ কিওয়া হদব নকিা;  

(গ) প্রকল্পটি প্রবাহমাি ককাদিা িেী বা খাদলর নবদ্যমাি প্রবাহদক বাঁিাগ্রস্থ করদব নকিা; 

(ঘ) প্রকল্পটি ককাদিা স্থাদি জলাবদ্ধতা সৃনষ্ট করদব নকিা;  

(ঙ) প্রকল্পটি ককাদিা জলািারদক সম্পূণ ণভাদব নিষ্কানশত করদব নকিা; 

(চ) প্রকল্পটি নবদ্যমাি ককাদিা পানি ব্যবহার অনিকাদরর সাদে সাাংঘনষ ণক নকিা; 

(ে) প্রকল্পটি কফারদশার, উপকূল ও অনুরূপ ককাদিা আিার বা স্থাদির প্রবাদহর ব্যতেয় ঘটাদব 

নকিা; 

(জ) প্রকল্পটি ভূপনরস্থ পানিদত ককাদিা দূষণ করদব নকিা; 

( ) জিগদণর সম্পৃক্ততা ও অাংশীোনরত্বমূলক প্রনিয়ায় প্রকল্পটি প্রণীত হদয়দে নকিা; 

 (২) উপদজলা কানরগনর কনমটি প্রদয়াজদি কয ককাদিা নবষদয় পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার নিকট হদত পরামশ ণ 

গ্রহণ করদত পারদব। 

(৩) আদবেিপে পরীযার পর কানরগনর কনমটির নিকট যনে পনরলনযত হয় কয, আদবেিকারী এই গাইডলাইদির 

অিীি আদবেিপদের সাদে োনখদলর জন্য আবেক সকল েনলল, নববরণ, তথ্য বা নরদপাট ণ োনখল কদর িাই, তা হদল 

আদবেি প্রতোখ্যাদির সুপানরশ প্রোি করদব। 
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(৪) কানরগনর কনমটি, পনরষে, নিব ণাহী কনমটি বা কযেমত পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা কর্তণক প্রণীত গাইডলাইি, 

জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা ও অন্যান্য েনললানের আদলাদক,-  

(ক)  তার নিকট কপ্রনরত আদবেি পে; 

(খ)  আদবেি পদের সাদে সাংযুক্ত েনললপে; এবাং 

(গ)  স্থািীয় জিগদণর মতামত; 

যাচাই ও মূল্যায়ি করদব এবাং আদবনেত পানি সম্পে ব্যবহাদরর ইনতবাচক ও কিনতবাচক প্রভাব সম্পদকণ ১ (এক) 

টি কানরগনর প্রনতদবেি প্রণয়ি করদব। 

(৫) আদবেিপে যাচাই ও মূল্যায়দির সময়, কানরগনর কনমটি, কযরূপ উপযুক্ত মদি করদব কসরূপ পদ্ধনতদত 

আদবেিকারীদক শুিানির সুদযাগ প্রোি করদব এবাং আদবেিকারীর নিকট আদবনেত পানি সম্পে ব্যবহাদরর ইনতবাচক ও 

কিনতবাচক প্রভাব নিণ ণয় করার প্রদয়াজদি কয ককাদিা তথ্য ও েনললানে যাচাই করদত পারদব।  

(৬) কানরগনর কনমটি এই গাইডলাইদি বনণ ণত পদ্ধনত অনুসরদণ নিভ ণরদযাগ্য কানরগনর প্রনতদবেি প্রণয়ি করদব 

এবাং তদুদেদে কানরগনর কনমটির কযদকাদিা েনলল বা তথ্য পরীযার, ককাদিা আনঙিায় প্রদবশ করার, ককাদিা বস্তুর িমুিা 

সাংগ্রহ করার ও সাংনিষ্ট ককাদিা ব্যনক্তর নিকট সাংনিষ্ট নবষদয় তথ্যানে সাংগ্রহ করার অনিকার োকদব এবাং এরূপ কযদে 

সাংনিষ্ট ব্যনক্ত, প্রনতিাি বা উপযুক্ত কর্তণপযদক সহদযানগতা করদত বাধ্য োকদব। 

(৭) উপ-অনুদেে (৬) এর অিীি প্রণীত কানরগনর প্রনতদবেদি নিম্নবনণ ণত তথ্যানে োকদব, যো:- 

(ক)  প্রকদল্পর সাংনযি বণ ণিা; 

(খ)  আদবেদির উদেে; 

(গ)  পানি সম্পদের বণ ণিা; 

(ঘ)  প্রনতদবেি  প্রণয়দির জন্য নিভ ণরকৃত েনলদলর সাংনযি বণ ণিা; 

(ঙ)  আদবেি সম্পদকণ নসদ্ধান্ত গ্রহদণর জন্য প্রদয়াজিীয় তথ্য ও েনলদলর সম্পূণ ণতা; 

(চ)  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিার আদলাদক প্রকল্প গৃহীত হইয়াদে নকিা কস সম্পনকণত মতামত; 

(ে) আদবেদি উনিনখত পানি সম্পে ব্যবহাদরর ইনতবাচক ও কিনতবাচক প্রভাব নিণ ণয়; 

(জ) কিনতবাচক প্রভাব উপশম করার উপায় বা পনরকল্পিা; এবাং 

( )  আদবেি গ্রহণদযাগ্য নকিা কস সম্পনকণত সুপানরশ এবাং সুপানরদশর কারণ।    

 (৮) কাষরগষর কষমটি তার ষনকট ষবজবচনািীন প্রয প্রকাজনা েকজের কাষরগষর ষবিয় সম্পজকথ মতামত বা পরামশ ণ 

গ্রহজের েন্য প্রয প্রকাজনা প্রপশােীবীর সহায়তা গ্রহে করজত পারজব। 

(৯) কানরগনর প্রনতদবেি ও অনুসন্ধাি প্রনতদবেি প্রণয়দির সময় কানরগনর কনমটি কযরূপ উপযুক্ত মদি করদব 

কসরূপ পদ্ধনতদত, আদবেিকারী বা, কযেমত, প্রকল্প োড়পেিারীদক শুিানির যুনক্তসেত সুদযাগ প্রোি করদত পারদব। 

 (১০) উপ-অনুদেে (৯) এর অিীি শুিানি, কানরগনর কনমটি কর্তণক নিি ণানরত তানরখ, সময় ও স্থাদি অনুনিত হদব। 

 (১১) কানরগনর কনমটি শুিানির কারণ উদিখপূব ণক সাংনিষ্ট ব্যনক্ত বা কর্তণপযদক শুিানির কিাটিশ জানর করদব। 

 (১২) কয ককাদিা ব্যনক্ত শুিানির সময় কমৌনখক বা নলনখতভাদব বা উভয়ভাদব তাদের মতামত প্রোি করদত পারদব 

এবাং কমৌনখক মতামদতর কযদে, কানরগনর কনমটি উক্তরূপ বক্তব্য বা মতামত বা তার সারসাংদযপ যতদূর সম্ভব নলদখ রাখদব 

বা নলদখ রাখার ব্যবস্থা করদব। 

 (১৩) উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত োনয়ত্ব পালি োড়াও উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি, সমদয় 

সমদয়, মহাপনরচালক বা কযেমত সাংনিষ্ট কনমটির আহবায়ক কর্তণক নিদে ণনশত অন্যান্য কায ণানে সম্পােি করদব। 
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র্ততীয় অধ্যায় 

প্রকল্প োড়পে ও অিাপনি  

 

৩.১। প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয।- (১) ককাদিা ব্যনক্ত বা সাংস্থা বা উপযুক্ত কর্তণপয বা স্থািীয় সরকার 

প্রনতিাি কসচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপিা বা পানি নিষ্কাশদির জন্য নিনম ণত কয ককাদিা িরদণর হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ, 

িেীর তীর সাংরযণ, করনজাং বা অনুরূপ কায ণিম, কম ণসূনচ বা উদদ্যাগ গ্রহণ কপ্রর পানি সম্পে সাংনিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ি বা 

বাস্তবায়ি করদত আগ্রহী হদল উক্ত ব্যনক্ত বা সাংস্থা বা উপযুক্ত কর্তণপয বা স্থািীয় সরকার প্রনতিািদক প্রকল্প োড়পদের জন্য 

বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ১৬ এবাং বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর উদেে পূরণকদল্প, নিব ণাহী কনমটি, 

সাংনিষ্ট উপদজলার নিব ণাহী অনফসার মাধ্যদম প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয নহসাদব োনয়ত্ব পালি করদব। 

(২) উপ-অনুদেে (১) এর উদেে পূরণকদল্প- 

(ক)  “অনুরূপ ককাদিা কায ণিম, কম ণসূনচ বা উদদ্যাগ” বলদত কামাদমাগত বা অকামাদমাগত কয ককাদিা 

পদ্ধনতদত কয ককাদিা সরকানর, কবসরকানর, সামানজক কনমউনিটিনভনিক গৃহীত প্রকল্পসহ পানি সম্পে উন্নয়ি সাংনিষ্ট অন্য 

ককাদিা প্রকল্পদকও ঝ াদব;  

(খ) “পানি সম্পে উন্নয়ি” বলদত কামাদমাগত বা অকামাদমাগত পদ্ধনতদত পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানির 

উদিালি, আহরণ, সরবরাহ, ব্যবহার, নবতরণ, সাংরযণ, রূপান্তর, প্রনিয়াকরণ, বন্যা ও খরার পূব ণাভাস ও সতকীকরণ, পানি 

দূষণ করািকরণ, পয়ঃব্যবস্থা ও নিষ্কাশি ঝ াদব। 

৩.২। কয সকল প্রকদল্পর কযদে প্রকল্প োড়পে আবেক।- (১) ককাদিা ব্যনক্ত বা উপযুক্ত কর্তণপয কর্তণক গৃহীত 

নিম্নবনণ ণত প্রকল্পসমূদহর কযদে বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ১৬ এর অিীি প্রকল্প োড়পে গ্রহণ করদত হদব, 

যো:-  

(ক)  বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপিা প্রকল্প;  

(খ) ভূপনরস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ;  

(গ)  ভূপনরস্থ পানি দ্বারা কসচ প্রকল্প;   

(ঘ)  হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ প্রকল্প;   

(ঙ)  পানি সাংরযণ প্রকল্প;    

(চ)  বন্যা প্লানবত সমতল ভূনম বা জলাভূনম উন্নয়ি প্রকল্প;     

(ে)  নশদল্পর জন্য ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প; 

(জ) িেী তীর সাংরযণ বা িেী শাসি প্রকল্প;     

( )  িেী খিি বা করনজাং প্রকল্প;  

(ঞ)  খাল খিি বা পুিঃখিি প্রকল্প;    

(ট)  ভূপনরস্থ পানিদত মৎস্য উন্নয়ি প্রকল্প;    

(ম) ভূগভণস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ; 

   

(২) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ প্রবতণদির পর, ককাদিা ব্যনক্ত বা উপযুক্ত কর্তণপয এই গাইডলাইদি বনণ ণত 

কায ণপদ্ধনত অনুসরণপূব ণক প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর নিকট হদত প্রকল্প োড়পে গ্রহণ ব্যনতত উপ-অনুদেে (১) এ 

উনিনখত ককাদিা প্রকদল্পর ককাদিা কায ণিদমর দৃেমাি বা বাস্তব উদদ্যাগ গ্রহণ বা শুরু করদব িা।  

(৩) যনে ককাদিা আদবেিকারী উপ- অনুদেে (২) এর অিীি আদরানপত নবনি-নিদষি লঙ্ঘিপূব ণক প্রকল্প োড়পে 

ইসুেকারী কর্তণপদযর নিকট হদত প্রকল্প োড়পে গ্রহণ ব্যনতত ককাদিা প্রকল্প গ্রহণ বা পনরচালিা কদর, তা হদল উক্ত 

আদবেিকারীর নবরুদদ্ধ বাাংরাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর সাংনিষ্ট নবিাি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাদব।  
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৩.৩। প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি পদ্ধনত।- (১) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ প্রবতণদির পর ককাদিা 

প্রকল্প গ্রহণ বা পনরচালিা বা বাস্তবায়দি ইচ্ছুক কয ককাদিা ব্যনক্ত বা উপযুক্ত কর্তণপযদক ১০ (েশ) লয হদত অিনিক ২০ 

(নবশ) লয টাকা প্রাক্কনলত ব্যদয়র পানি সম্পে উন্নয়ি সাংনিষ্ট প্রকদল্পর (split/নবভাজি ব্যনতত) কযদে, উপদজলা সমনিত 

পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির সভাপনতর নিকট প্রকল্প োড়পদের জন্য নিম্নবনণ ণত ফরদম নতি প্রদস্থ আদবেি করদত হদব, 

যো:-  

(ক)  বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপিা প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.১; 

(খ)  ভূপনরস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ নবষয়ানের 

োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.২; 

(গ)  ভূপনরস্থ পানি দ্বারা কসচ প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৩; 

(ঘ)  হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৪; 

(ঙ)  ভূপনরস্থ পানি সাংরযণ প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৫;  

(চ)  বন্যা প্লানবত সমতল ভূনম বা জলাভূনম উন্নয়ি প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৬; 

(ে)  নশদল্পর জন্য ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৭; 

(জ)  িেী তীর সাংরযণ বা িেী শাসি প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৮; 

( )  িেী খিি বা করনজাং প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.৯; 

(ঞ) খাল খিি বা পুিঃখিি প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.১০; 

(ট) ভূপনরস্থ পানিদত মৎস্য উন্নয়ি প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৩.১১ 

 

 (২) উপ-অনুদেে (১) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, আদবেিকৃত প্রকল্প একানিক উপদজলার এলাকার্ভক্ত হদল 

উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি’র পনরবদতণ সাংনিষ্ট কজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি 

যদোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করদব । 

(৩) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা োিনরক আদেশ দ্বারা, সময় সময়, উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত প্রাক্কনলত 

ব্যয়সীমা সাংদশািি বা পনরবতণি করদত পারদব। 

(৪) উপ-অনুদেে (১) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, বাাংলাদেশ পানি নবনিমারা, ২০১৮ প্রবতণদির পূদব ণ গৃহীত 

ককাদিা প্রকল্প অব্যাহত রাখদত ইচ্ছুক প্রদতেক আদবেিকারীদক বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ প্রবতণদির এক বৎসরকাল 

সময় সীমার মদধ্য বা পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা কর্তণক নিি ণানরত সমদয়র মদধ্য উপ-অনুদেে (১) এ বনণ ণত প্রকদল্পর 

প্রাক্কনলত ব্যয়সীমা এবাং পদ্ধনত অনুসরদণ সাংনিষ্ট প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর নিকট প্রকল্প োড়পদের জন্য ৩ (নতি) 

প্রস্থ আদবেি করদত হদব ।  

(৫) উপ-অনুদেে (১) ও (৪) এ উনিনখত প্রকদল্পর আদবেিকারীদক, নফ পনরদশাি সাদপদয, প্রকদল্পর নববরণ এবাং 

আদবেি ফরদম নিনে ণষ্টকৃত তথ্য ও েনললানেসহ আদবেি োনখল করদত হদব। 

(৬) উপ-অনুদেে (১) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয- 

(ক)  আদবেিকারীর নিকট আদবেি প্রনিয়াকরদণর জন্য প্রদয়াজিীয় অন্য কয ককাদিা তথ্য যাচাই 

করদত পারদব; বা  

(খ)  আদবেি নবদবচিার জন্য প্রদয়াজিীয় বা প্রদযাজে িয় এরূপ ককাদিা তথ্য সরবরাহ করা হদত 

আদবেিকারীদক অব্যাহনত প্রোি করদত পারদব। 

 

(৭) আজবদনকারী েকজের প্রনষতবাচক েিাব ষচষিত ককর তা েষতকাজরর ষববরে আজবদজন উজেখ করজব। 
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(৮) উপ-অনুদেে (১) ও (৪) এর অিীি আজবদন োষপ্তর পর, েজতেক প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয তা 

করনজষ্টাদর এনির ব্যবস্থা কদর একটি িনমক িম্বর প্রোি ও প্রানি স্বীকার করদব। 

 

(৯) উপ-অনুদেে (১) ও (৪) এর অিীি প্রাি আদবেিটি োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয বা কযেমদত, পানি সম্পে 

পনরকল্পিা সাংস্থার কানরগনর কনমটি, সাংনিষ্ট উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কানরগনর কনমটির নিকট যাচাই 

বাোইদয়র েন্য প্রেরে করকব। 

৩.৪। প্রকল্প োড়পে ইসুের পদ্ধনত।- (১) কযদযদে এই অধ্যাদয়র অনুদেদে উনিনখত সাংনিষ্ট েনললানে ও তথ্য 

সহদযাদগ ককাদিা প্রকদল্পর োড়পদের জন্য আদবেি করা হয়, কসদযদে প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয, আদবেিপে প্রানির 

৭ (সাত) নেদির মদধ্য তা তৎকর্তণক নিি ণানরত সময়সীমার মদধ্য কপ্রনরত আদবেিপে সম্পদকণ একটি কানরগনর প্রনতদবেি 

প্রণয়দির জন্য কানরগনর কনমটির নিকট কপ্ররণ করদব।  

 

 (২) উপ-অনুদেে (১) এর অিীি কানরগনর প্রনতদবেি প্রানির পরবতী ২১ (একুশ) নেদির মদধ্য প্রকল্প োড়পে 

ইসুেকারী কর্তণপয সাংনিষ্ট কনমটির নবদবচিার জন্য উপস্থাপি করদব এবাং কনমটি োড়পে ইসুে করা বা িা করার নবষদয় 

প্রদয়াজিীয় সুপানরশ প্রোি করদব। 

 

(৩) উপ-অনুদেে (২) এর অিীি প্রাি সুপানরশ অনুযায়ী প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয- 

 

(ক)  ককাদিা শতণসহ বা ব্যনতত, সুপানরশ প্রানির অিনিক ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য আদবেিপেটি 

মঞ্জুর ও প্রকল্প োড়পে ইসুে করদব; বা 

(খ)  কারণ উদিখপূব ণক আদবেিপেটি িামঞ্জুর করদব এবাং অিনতনবলদম্ব আদবেিকারীদক 

িামঞ্জুদরর কারণ অবনহত করদব। 

(৪) আদবেিপেটি মঞ্জুদরর নসদ্ধান্ত গৃহীত হদল প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয বা এতদুদেদে যমতাপ্রাি 

ককাদিা কম ণকতণা ফরম-৪ একটি অেীকারিামা গ্রহণ করদবি এবাং আদবেিকারীর অনুকূদল নিম্নবনণ ণত ফরদম প্রকল্প োড়পে 

ইসুে করদব, যো:- 

(ক)  বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপিা প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.১; 

(খ)  ভূপনরস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ নবষয়ানের 

োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৫.২; 

(গ)  ভূপনরস্থ পানি দ্বারা কসচ প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৩; 

(ঘ)  হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পদের জন্য আদবেি - ফরম ৫.৪; 

(ঙ)  বন্যা প্লানবত সমতল ভূনম বা জলাভূনম উন্নয়ি প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৫; 

(চ) পানি সাংরযণ প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৬; 

(ে)  নশদল্পর জন্য ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৭; 

(জ)  িেী তীর সাংরযণ বা িেী শাসি প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৮; 

( )  িেী খিি বা করনজাং প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.৯; 

(ঞ) খাল খিি বা পুিঃখিি প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.১০; 

(ট) ভূপনরস্থ পানিদত মৎস্য উন্নয়ি প্রকদল্পর প্রকল্প োড়পে - ফরম ৫.১১; 
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(৫) ককাি আদবেিপে িামঞ্জুদরর নসদ্ধান্ত গৃহীত হদল, প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয বা এতদুদেদে যমতাপ্রাি 

ককাদিা কম ণকতণা, কারণ উদিখপূব ণক, ফরম- ৬ এ আদবেিকারীদক আদবেিপেটি িামঞ্জুদরর নবষয়টি অবনহত করদব। 

(৬) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর পূব ণানুমনত ব্যনতত প্রকল্প োড়পে হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

 

৩.৫। প্রকল্প োড়পে বানতল।- (১) সাংনিষ্ট পনরেশ ণদকর নিকট হদত প্রাি পনরেশ ণি প্রনতদবেি বা অন্য ককাদিা উৎস 

হদত প্রাি তদথ্যর নভনিদত প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর নবশ্বাস করার কারণ োদক কয, প্রকল্প োড়পেিারী- 

(ক)   প্রকল্প োড়পদের ককাদিা শতণ ভে কদরদে; বা 

(খ)   পানি সম্পদের এরূপ ব্যবহার করদে কয, যার ফদল পানি সম্পে ও পনরদবদশর উপর নবরূপ 

প্রভাব সৃনষ্ট হদে; বা 

 (ঘ)    আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ বা বাাংলাদেশ পানি নবনিমারা, 

২০১৮ এর অিীি ককাদিা অপরাদি অনভযুক্ত হদয়দে, 

তা হদল কানরগনর কনমটির নিকট নবষয়টি অনুসন্ধাি করার এবাং তৎকর্তণক নিি ণানরত সমদয়র মদধ্য তার নিকট 

একটি অনুসন্ধাি প্রনতদবেি োনখদলর নিদে ণশ প্রোি করদত পারদব। 

(২) অনুসন্ধাি পনরচালিার সময় কানরগনর কনমটি কযরূপ উপযুক্ত মদি করদব কসরূপ পদ্ধনতদত, প্রকল্প 

োড়পেিারীদক শুিানি প্রোি করদব এবাং অনুসন্ধাি প্রনতদবেি প্রণয়দির জন্য আবেক ককাদিা তথ্য বা েনলল চাইদত  

পারদব।  

(৩) যনে প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর নিকট নবশ্বাস করার কারণ োদক কয, নবষয়টি সম্পদকণ নসদ্ধান্ত 

গ্রহদণর কযদে, কানরগনর কনমটির নিকট হদত প্রাি অনুসন্ধাি প্রনতদবেি নবশ্বাসদযাগ্য বা নিভ ণরদযাগ্য, তা হদল উক্ত নবষয়টি 

সম্পদকণ নসদ্ধান্ত গ্রহদণর জন্য অনুসন্ধাি প্রনতদবেিটি কযেমদত মহাপনরচালক বা সাংনিষ্ট কনমটির নিকট উপস্থাপি করদব। 

(৪) কনমটি অনুসন্ধাি প্রনতদবেিটি নবদবচিার পর ইসুেকৃত প্রকল্প োড়পে বানতদলর জন্য সুপানরশ করদত পারদব।  

(৫) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয অতঃপর জিসািারদণর জ্ঞাতাদে ণ প্রকল্প োড়পেটি বানতদলর নবষদয় স্থািীয় 

পনেকায় ও তার নিজস্ব ওদয়বসাইদট ১ (এক) টি গণনবজ্ঞনি প্রকাশ করদব। 

৩.৬। কসবা গ্রহীতাগদণর প্রনত প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর োয়।- (১) প্রকল্প োড়পে  ইসুেকারী কর্তণপদযর 

নিকট ককাদিা আদবেিকারী নলনখত বা অিলাইদি ককাদিা আদবেি করদল, উক্ত আদবেদির জবাব প্রোি করদত হদব এবাং 

তা ককাদিা অবস্থাদতই অনিষ্পন্ন রাখা যাদব িা। 

 (২) উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত প্রদতেক আদবেদির সাদে আদবেিকারীর জাতীয় পনরচয়পে (NID) বা 

কমাবাইল িম্বর বা ইদমইল ঠিকািা বা পে কযাগাদযাদগর ঠিকািা বা সকল প্রকার ঠিকািাসহ যোযে পনরনচনত োকদব যাদত 

এই গাইডলাইদি বনণ ণত উদেদে তার সাদে সহদজ কযাগাদযাগ স্থাপি করা যায়। 

(৩) উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত জবাদব, অন্যান্য নবষদয়র সাদে, সম্ভাব্য সময়সীমার উদিখ করদত হদব যার 

মদধ্য প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয বা তার ককাদিা কম ণকতণা বা কম ণচারী উক্ত উপ-অনুদেদে উদিখকৃত আদবেি বা 

েরখাস্ত বা অনুদরাদির নবষয়টি নিষ্পনি করদব। 

(৪) এই গাইডলাইদির অিীি প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ িা করার জন্য োয়ী কম ণকতণা বা কম ণচারী োিনরকভাদব 

োনয়ত্ব অবদহলার োদয় অনভযুক্ত হদবি এবাং নতনি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ িা করার সমে ণদি সদন্তাষজিক জবাব প্রোদি ব্যে ণ হদল 

কসদযদে অনভযুক্ত ব্যনক্তর নবরুদদ্ধ নবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাদব।  

(৫) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা এই গাইডলাইদির অিীি প্রকল্প োড়পে  ইসুেকারী কম ণকতণার নিকট হদত প্রকল্প 

োড়পে সাংনিষ্ট কয ককাদিা তথ্য চাইদত পারদব এবাং সাংনিষ্ট কম ণকতণা উক্ত তথ্য সরবরাহ করদত বাধ্য োকদব। 
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৩.৭। প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয করনজস্টার বা নিবন্ধি বনহ সাংরযণ।- (১) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী 

কর্তণপয, তৎকর্তণক নিি ণানরত পদ্ধনতদত, এই গাইডলাইদি ফরম-১০ এ বনণ ণত পদ্ধনত অনুসাদর ইসুেকৃত প্রকল্প োড়পদের  জন্য 

োনখলকৃত আদবেিপদে বনণ ণত তথ্য সাংরযদণর উদেদে একটি নিবন্ধি বনহ সাংরযণ করদব। 

(২) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয, উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত নিবন্ধি বনহর অনতনরক্ত, নিম্নবনণ ণত নবষদয়র 

তথ্য বা নববরণানে সাংরযদণর জন্য প্রদয়াজিীয় অন্যান্য নিবন্ধি বনহ সাংরযণ করদত পারদব, যো:- 

(ক)  কানরগনর কনমটি (কানরগনর কনমটির নিবন্ধি বনহ); 

(খ)  পনরেশ ণকগণ (পনরেশ ণকগদণর নিবন্ধি বনহ) ; 

(গ)  কানরগনর প্রনতদবেি (কানরগনর প্রনতদবেদির নিবন্ধি বনহ) ;  

(ঘ)  অনুসন্ধাি প্রনতদবেি (অনুসন্ধাি প্রনতদবেদির নিবন্ধি বনহ);  

(ঙ)  পনরবীযণ ও মূল্যায়ি প্রনতদবেি (পনরবীযণ প্রনতদবেদির নিবন্ধি বনহ) ;  

(চ)  গণনবজ্ঞনি (গণনবজ্ঞনির নিবন্ধি বনহ); এবাং  

(ে)  অন্যান্য নিবন্ধি বনহ, প্রদয়াজি হদল। 

  (৩) উপ-অনুদেে (২) এ বনণ ণত নিবন্ধি বনহসমূহ প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয কযরূপ উপযুক্ত মদি করদব 

কসরূপ পদ্ধনতদত সাংরযণ করদব। 

(৪) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয নিবন্ধি বনহর কয ককাদিা র্ভল সাংদশািি করদত পারদব যনে তার নিকট 

প্রতীয়মাি হয় কয, উক্ত র্ভল ককাদিা করনণক র্ভল অেবা র্ভলকারী কম ণচারীর তরফ হদত তা একটি অনিোকৃত র্ভল। 

(৫) বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ৫১ এর উপ-অনুদেে (২) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, প্রকল্প  

োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয এই গাইডলাইদির অিীি সাংরনযত করনজষ্টার বা নিবন্ধি বনহ স্থায়ীভাদব সাংরযণ করদব এবাং 

কখিও ধ্বাংস করদব িা। 

৩.৮। প্রকল্প োড়পদের প্রতোনয়ত কনপ ইসুের যমতা।- (১) এই গাইডলাইদির অিীি ইসুেকৃত অিাপনি বা প্রকল্প 

োড়পদের প্রতোনয়ত কনপর জন্য প্রদয়াজিীয় কাগজপে বা নববরণসহ মহাপনরচালক কর্তণক নিনে ণষ্টকৃত নফ পনরদশাি 

সাদপদয ফরম-১১ কমাতাদবক প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপদযর নিকট আদবেি করদত হদব। 

(২) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয বা এতদুদেদে তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ককাদিা কম ণকতণা, উপ-অনুদেে (১) 

এর অিীি োনখলকৃত আদবেদির পনরদপ্রনযদত, প্রকল্প োড়পে ইসুের ফরদম প্রকল্প োড়পদের একটি অনুনলনপ সরবরাদহর 

ব্যবস্থা করদব। 

(৩) প্রকল্প োড়পে ইসুেকারী কর্তণপয কর্তণক এতদুদেদে যমতাপ্রাি কম ণকতণা উপ-অনুদেে (২) এর অিীি 

সরবরাহকৃত অনুনলনপ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 72 এর নবিাি অনুসাদর তার স্বাযর 

প্রোি ও সীল কমাহরানিত কদর মূল কনপর জাদবো িকল নহসাদব প্রতোনয়ত করদব এবাং সভাপনত কর্তণক নিি ণানরত সমদয়র 

মদধ্য আদবেিকারীদক সরবরাহ করদব। 

 

৩.৯। অিাপনি গ্রহণ হইদত অব্যাহনত।– (১) এই অধ্যাদয় যা নকছুই োকুি িা ককি, নিম্নবনণ ণত উপাদয় বা উদেদে 

পানি উদিালদির কযদে, অিাপনির প্রদয়াজি হদব িা, যো:- 

(ক)  অগভীর িলকূপ দ্বারা সদব ণাচ্চ ০.৫ নকউদসক পানি কৃনষ কাদজর জন্য উদিালদির কযদে; 

(খ)  হস্তচানলত িলকূপ বা নডপদসট অগভীর িলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থানল কাদজর জন্য পানি 

উদিালদির কযদে; 
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(গ)  হস্তচানলত গভীর িলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থানল কাদজর জন্য পানি উদিালদির কযদে: 

(২) উপ-অনুদেে- (১) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, ভূগভণস্থ পানির তীব্র সাংকট রদয়দে এরূপ এলাকায়, পানি 

সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা কর্তণক জানরকৃত আদেশ কমাতাদবক, নিনে ণষ্ট শতণ প্রনতপালি সাদপদয, নিি ণানরত পদ্ধনতদত অিাপনি  

গ্রহণ করদত হদব। 

৩.১০। িলকূপ স্থাপজন অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয।- (১) বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর িারা ১৯ এর উপ-

িারা (৩) এর উদেে পূরণকদল্প, ভূগ ণভস্থ পানি িারক স্তর হদত িলকূপ স্থাপি কদর কৃনষ কাদজর উদেদে সাকশি পদ্ধনতদত 

অিনিক ০.৫ নকউদসক হইদত সদব ণাচ্চ ১.০ নকউদসক পয ণন্ত পানি উদিালদির জন্য অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয হদব 

উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি। 

(২) ভূগ ণভস্থ পানি িারক স্তর হদত িলকূপ স্থাপি কদর অকৃনষ, ক্ষুদ্র ও মা ানর নশল্প কাদজর উদেদে সাকশি 

পদ্ধনতদত পানি উদিালদির কযদে অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয হদব সাংনিষ্ট কজলা কনমটি। 

(৩) উপ-অনুদেে (১) ও (২) এ যা নকছুই োকুক িা ককি, ভূগ ণভস্থ পানি িারক স্তর হদত কয ককাদিা উদেদে গভীর 

িলকূপ স্থাপি কদর কফাস ণদমাদড পানি উদিালদির কযদে অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয হদব পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা। 

(৪) কয উদেদে পানি উদিালদির অিাপনি গৃহীত হদব তা ব্যনতত অন্য ককাদিা উদেদে পানি ব্যবহার করা যাদব 

িা।  

৩.১১। িলকুদপর জন্য অিাপনির আদবেি পদ্ধনত।- (১) িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয কর্তণক প্রেি 

অিাপনি ব্যতীত ককাদিা ব্যনক্ত ককাদিা স্থাদি ককাদিা িলকূপ স্থাপি করদত পারদব িা। 

 (২) ভূগভণস্থ পানি িারক স্তদর গভীর ও অগভীর িলকূপ স্থাপদির অিাপনির জন্য ফরম-৭ এ সাংনিষ্ট িলকূপ 

অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপদযর নিকট আদবেি করদত হদব। 

 (৩) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা কর্তণক অনফস আদেশ দ্বারা নিি ণানরত আদবেি নফ সহদযাদগ আদবেি করা িা 

হদল ককাদিা িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয কর্তণক ককাদিা আদবেি গ্রহণ করা হদব িা। 

 (৪) অিাপনির জন্য আদবেি প্রানির পর, িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয স্থািীয়ভাদব পনরেশ ণি অনুিাদির 

নিদে ণশ প্রোি করদব এবাং পনরেশ ণক নিম্নবনণ ণত নবষদয় প্রনতদবেি প্রোি করদব, যো:- 

(ক) কয স্থাদি িলকূপ স্থাপি করা হদব কসই স্থাদির পানি িারক স্তর (Aquifer) এর অবস্থা;  

(খ) নিকটতম নবদ্যমাি িলকূদপর দূরত্ব ও পানি উদিালদির প্রভাব; 

(গ) িলকূপ দ্বারা উপকৃত হইদব এইরূপ সম্ভাব্য এলাকার সাংনযি নববরণ (পানি সম্পদের প্রাপ্যতা 

ও সাংনিষ্ট নবষয়ানে); 

(ঘ) খাবার পানি ও গৃহস্থালীর উদেদে ব্যবহৃত িলকূপসহ নবদ্যমাি অন্যান্য িলকূদপর ওপর 

সম্ভাব্য প্রভাব; 

(ঙ) িলকূপ স্থাপদির জন্য স্থাদির উপযুক্ততা; 

(চ) অিাপনি প্রোদির শতণ, যনে োদক; 

 (৫) যনে িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয, পনরেশ ণদকর প্রনতদবেি নবদবচিািদম, এই মদম ণ সন্তুষ্ট হয় কয, 

আদবেিকৃত িলকূপ স্থাপি দ্বারা-  

(ক) কয এলাকায় িলকূপ স্থাপি করা হদব কসই এলাকা উপকৃত হদব; 
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(খ) পানরপানশ্বণক পনরদবদশর উপর নবরূপ প্রভাব পড়দব িা; 

(গ) অন্য ককাদিা ভাদব উপকার পাওয়া যাদব; এবাং  

(ঘ) ভূগভণস্থ পানির মজুে ও এর গুণাগুদণ ককাদিা যনতকর প্রভাব পড়দব িা; 

তা হদল িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয আদবেিকৃত নবষদয় অিাপনি কযেমত ফরম ৭.১ মঞ্জুর করদত পারদব।  

(৬) উপ-অনুজেদ (২) এর অিীন আজবদন োষপ্তর পর, েজতেক অিাপনি ইসুেকারী কর্তণপয করনজষ্টাদর ফরম ৮ 

এনির ব্যবস্থা কদর একটি িনমক িম্বর প্রোি ও প্রানি স্বীকার করদব। 

(৭) উপ-অনুজেদ (২) এর অিীন আদবেি প্রানির ১৪ (দচৌে) নেদির মদধ্য আদবেদির সম্পূণ ণতা সম্পদকণ 

আদবেিকারীদক অবনহত করদব। 

 (৮) িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয যনে এই মদম ণ সন্তুষ্ট হয় কয, অিাপনির শতণ লাংঘি করা হদয়দে, বা 

অন্যনবি কারদি অিাপনি স্থনগত করার প্রদয়াজি রদয়দে, তা হদল নলনখত আদেশ দ্বারা, কারণ উদিখপূব ণক, ককাদিা 

িলকূদপর অিাপনি স্থনগত করদত পারদব, এবাং পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থাদক অনবলদম্ব নবষয়টি অবনহত করদব।  

 তদব শতণ োদক কয, িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয অিাপনি গ্রহীতাদক শুিানির জন্য যুনক্তসাংগত সুদযাগ 

প্রোি ব্যনতত, ককাদিা অিাপনি স্থনগতকরদণর আদেশ অনুদমােি করদব িা: 

 আরও শতণ োদক কয, যনে অিাপনি স্থনগতকরদণর আদেশ প্রোদির তানরখ হদত ১৫ (পদির) নেদির মদধ্য অিাপনি 

স্থনগতকরদণর আদেশ অনুদমােি করা িা হয়, তা হদল অিাপনি স্থনগতকরদণর আদেশ উক্ত সময় অনতিদমর পর বানতল 

হদয়দে বদল গণ্য হদব।  

 (৯) িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয কর্তণক অিাপনি স্থনগতকরদণর আদেশ তা চূড়ান্ত অনুদমােদির তানরখ 

হদত সদব ণাচ্চ ৪৫ (পঁয়তানিশ) নেি পয ণন্ত স্থনগত রাখা যাদব।  

 (১০) িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয কর্তণক অিাপনি স্থনগতকরদণর আদেশ চূড়ান্তকরদণর দ্বারা সাংক্ষুব্ধ 

ব্যনক্ত পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার নিকট আপীল করদত করদব এবাং উক্ত নবষদয় পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থার নসদ্ধান্ত 

চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।  

  (১১) িলকূপ অিাপনি প্রোিকারী কর্তণপয, পনরেশ ণদকর প্রনতদবেদির নভনিদত, এই অধ্যাদয়র অিীি প্রেি 

অিাপনি বানতল কনরদত পারদব যনে উক্ত কর্তণপয এই মদম ণ সন্তুষ্ট হয় কয-  

(ক) অিাপনি  গ্রহীতা অিাপনি পদে উনিনখত শতণ লাংঘি কদরদে; অেবা 

(খ) বানতল আদেশ জানরর পূব ণবতী তানরদখর ১ (এক) বৎসদরর মদধ্য ৩ (নতি) অেবা তদতানিকবার 

অিাপনি  স্থনগত করা হদয়দে: 

তদব শতণ োদক কয, অিাপনি গ্রহীতাদক শুিানির জন্য যুনক্তসাংগত সুদযাগ প্রোি ব্যনতত ককাদিা অিাপনি বানতল  

করা যাদব িা।  

 

৩.১২। নবদ্যমাি িলকূদপর অিাপনি।- (১) এই অধ্যাদয় যা নকছুই োকুক িা ককি, বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, 

২০১৮ কায ণকর হবার তানরদখ সারাদেদশ নবদ্যমাি িলকূপসমূহ দ্বারা, বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ২৯ এর 

নবিাি অনুযায়ী অব্যাহনত পাওয়া িলকূপ ব্যনতত, পানি আহরণ অব্যাহত রাখদত ইচ্ছুক প্রদতেক ব্যনক্ত, উপযুক্ত কর্তণপয 

এবাং স্থািীয় সরকানর সাংস্থাদক উক্তরূপ কায ণকর হবার ৬ (েয়) মাদসর মদধ্য নিি ণানরত নফ প্রোিপূব ণক অিাপনি গ্রহদণর 

নিনমি আদবেি করদত হদব।  

(২) আদবেিকারীর আদবেদির কপ্রনযদত কযৌনক্তক নবদবচিায় মহাপনরচালক উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত 

সময়সীমা আরও ৩ (নতি) মাস বৃনদ্ধ করদত পারদব। 
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৩.১৩।  অিাপনি, প্রকদল্পর োড়পে ও িবায়ি নফ নিি ণারণ ও পনরদশাি পদ্ধনত।- (১) প্রকল্প োড়পে বা প্রতোনয়ত 

অনুনলনপর জন্য প্রদতেক আদবেিকারীদক সরকার কর্তণক, বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ অনুসাদর, সরকানর কগদজদট 

প্রজ্ঞাপি দ্বারা, সময় সময়, নিি ণানরত হাদর নফ পনরদশািপূব ণক আদবেি করদত হদব।  

 

(২) উপ-অনুদেে (১) এর অিীি নফ নিি ণারদণর লদযে পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা, সময় সময়,  সরকাদরর 

প্রস্তাব কপ্ররণ করদব এবাং উক্ত প্রস্তাব নবদবচিািদম সরকার আদেশ দ্বারা কনমটি গমি করদব।  

 

(৩) উপদজলা সমনিত পানি ব্যবস্থাপিা কনমটি তার সভার কায ণপদ্ধনত নিি ণারণ করদব। 

 

(৪) উপদজলা সমনিত পানি ব্যবস্থাপিা কনমটি উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত নফ সহ পানি সম্পে সাংনিষ্ট অন্যান্য 

নফ এবাং কসবা মূল্য নিি ণারণ ও হালিাগােকরদণর উদেদে, সময় সময়, সরকারদক সুপানরশ প্রোি করদব। 

(৫) আদবেিকারী, উপ-অনুদেে (১) এ উনিনখত নফ মহাপনরচালক কর্তণক নিি ণানরত ব্যাাংদক কপ-অড ণার বা ব্যাাংক 

রাফদটর চালাদির মাধ্যদম বা নডনজটাল পদ্ধনতদত পনরদশাি করদবি। 

(৬) পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা সুশাসদির উদেদে স্বেতা, জবাবনেনহতা ও শৃঙ্খলা নিনিত করার লদয 

বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর অিীি নফ পনরদশাি বা অনুরূপ অন্যান্য কযদে কযরূপ উপযুক্ত মদি করদব কসরূপ 

নডনজটাল পদ্ধনতর প্রচলি করদত পারদব।  

 ৩.১৪। কসবার মূল্য।- (১) সভাপনত, উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটির সাদে আদলাচিািদম, 

নিম্নবনণ ণতভাদব কসবার মূল্য আদরাপ ও আোয় করদত পারদব, যো:- 

 

(ক)  প্রকদল্পর োড়পদের আদবেি ফরম এর নফ.................2০/- 

(খ)  প্রকল্প োড়পদের নফ...........................................500/- 

(M)  অিাপনি পে নফ...............................................৫০০/- 

(ঘ) প্রকল্প োড়পদের প্রতোনয়ত অনুনলনপর নফ..................10০/- 

(ঙ) িবায়ি নফ......................................................২০০/- 

(চ) আপীল নফ......................................................5০০/- 

 

 (২) সরকার বা স্থািীয় সরকার কর্তণক বাস্তবানয়তব্য প্রকদল্পর কযদে এই নফ প্রদযাজে হদব িা। 

 

(৩) সকদলর অবগনতর জন্য উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি তা প্রচার কদর সেস্য সনচদবর 

েফতদর উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 

 

(৪) সেস্য সনচব কর্তণক স্বাযনরত টাকার রনশে ব্যনতত ককাি নফ/দসবার মূল্য আোয় করা যাদব িা, এবাং 

আোয়কৃত অে ণ উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা কনমটি কর্তণক পানি সম্পে তহনবদল জমা করদত হদব। 
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চতুে ণ অধ্যায় 

নবনবি 

 

৪.১। আনপল।- (১) ককাদিা আদবেি িামঞ্জুর বা প্রকল্প োড়পে বানতল করা হদল, সাংক্ষুব্ধ ব্যনক্ত বা উপযুক্ত 

কর্তণপয উক্ত িামঞ্জুর বা বানতদলর আদেশ প্রানির ৩০ (নেশ) নেদির মদধ্য উপদজলা সমনিত পানি সম্পে ব্যবস্থাপিা  

কনমটির নসদ্ধাদন্তর নবরুদদ্ধ কজলা কনমটির নিকট আনপল করদত পারদবি। 

(২) আনপল কর্তণপয, তৎকর্তণক নিি ণানরত পদ্ধনতদত ও অনুধ্বণ ৬০ (ষাট) নেদির মদধ্য আনপল নিষ্পনি করদব এবাং 

এতনদ্বষদয় প্রদয়াজিীয় করনজস্টার সাংরযণ করদব। 

(৩) আনপল কর্তণপদযর নসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হদব এবাং প্রকল্প োড়পে  ইসুেকারী কর্তণপয আনপদলর নসদ্ধাদন্তর 

পনরদপ্রনযদত প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 

৪.২। বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ ও বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর আওতায় প্রনতপালি আদেশ, 

অপসারণ আদেশ ও সুরযা আদেশ, নবচার ও েদের নবিাি।–  

(১) প্রনতপালি আদেশঃ নিব ণাহী কনমটি বা তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ককাি কম ণকতণা নিনে ণষ্ট সমদয়র মদধ্য এই আইি 

বা সুরযা আদেশ এর ককাি নবনি-নিদষি বা শতণ বা োড়পদের শতণ প্রনতপালি করার আদেশ ইসুে করদত পারদবি। 

(২) অপসারণ আদেশঃ নিব ণাহী কনমটি বা তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ককাি কম ণকতণা জলদরাদতর স্বাভানবক প্রবাহ 

নিনে ণষ্ট সমদয়র মদধ্য বািা সৃনষ্টকারী স্থাপিা অপসারণ বা ভরাট কায ণিদম ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাোি অপসারণ করার 

আদেশ ইসুে করদত পারদবি। 

(৩) সুরযা আদেশঃ নিব ণাহী কনমটি ভূগভণস্থ পানিিারক স্তর হদত নিরাপে আহরণ নিনিতকরণ, প্রনতপালি বা 

অপসারণ আদেশ বা োড়পদের ককাি শতণ লঙ্ঘি প্রনতদরাি, এবাং এই আইি বা নবনিমালার ককাি নবিাি লঙ্ঘি প্রনতদরাদির 

জন্য নবনি দ্বারা নিি ণানরত পদ্ধনতদত সুরযা আদেশ ইসুে করদত পারদব এবাং জানর করদব। 

 

(৪) অপরাি, েে ও নবচারঃ বাাংলাদেশ পানি আইি, ২০১৩ এর অিীি সাংঘটিত অপরািসমূহ প্রেম কেনণর 

জুনডনশয়াল োনজদেট বা কমদরাপনলটি োনজদেট কর্তণক নবচায ণ। 

 

-এই আইদি নিদন্মাক্ত অপরাি সাংঘটদির জন্য কারােে বা আনে ণক জনরমািা বা উভয় েদের নবিাি রদয়দেঃ 

 প্রনতপালি বা সুরযা আদেশ লঙ্ঘি বা অবজ্ঞা; 

 আইদির অিীি োনয়ত্ব পালদি বািা বা হুমনক প্রোি; 

 তলবমদত করনজষ্টার, িনে, েনলল-েস্তাদবজ উপস্থাপদি অস্বীকৃনত; 

 জবািবন্দী গ্রহণ করদত ইোকৃতভাদব বািা প্রোি; 

 নমথ্যা বা নবকৃত তথ্য প্রোি; 

 ককাম্পািী বা প্রনতিাি কর্তণক অপরাি সাংঘটি; 

 অপরাি সাংঘটদি সহায়তা বা প্রদরানচত বা প্রলুব্ধ করা। 
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ফরম-৩.১ 

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(ক) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপিা প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক, এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  উদেে পূরদণর অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৫)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৬)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৭)  অপশি সুপানরশ 

(৮)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চবানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে হদল) 

 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

 

         

 

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.২ 

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(খ) দ্রষ্টব্য] 

প্রকল্প োড়পে সিদের জন্য আদবেি 

(ভূপনরস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক, এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩) নজডনিউ ও এিডনিউ এর ব্যবহার নবদিষণ (ভূগভণস্থ পানি ব্যবহাদরর কযদে, পনরমাণ ও গুণাগুিসহ 

পানির প্রাপ্যতা) 

(৪)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৫)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৬)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৭)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৮)  অপশি সুপানরশ  

(৯)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল।                             

          আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 



 

21 

 

ফরম-৩.৩ 

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(গ) দ্রষ্টব্য] 

প্রকল্প োড়পে সিদের জন্য আদবেি 

(ভূপনরস্থ পানি দ্বারা কসচ প্রকল্প) 

প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩) পানির প্রাপ্যতা নবদিষণ (পনরমাণ ও গুণাগুিসহ নজডনিউ ও এিডনিউ) 

(৪)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৫)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৬)  অপশি সুপানরশ 

(৭)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৮)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৯)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 
গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চবানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মদত 

সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল।  

 

 

 

আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৪  

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক, এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 
(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৫)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৬)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৭)  সুপানরশ 

(৮) প্রশমি পনরকল্পিা (যনে োদক) 

(৯)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

            

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৫  

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(ঙ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(ভূপনরস্থ পানি সাংরযণ সাংিান্ত প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৫)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৬)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৭)  সুপানরশ 

(৮) প্রশমি পনরকল্পিা (যনে োদক) 

(৯)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 
নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মদত 

সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

              

          আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৬  

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(চ) দ্রষ্টব্য] 

 
োড়পদের জন্য আদবেি 

(বন্যা প্লানবত সমতলভূনম বা জলাভূনম উন্নয়ি প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 

 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ভূনম ব্যবহার োপ (অনুদমানেত, কযমি রাজউক, ইতোনে)  

(৩)  ভূনম ব্যবহার িকশা বা পনরকল্পিা  

(৪)  বন্যার পানি বানহত এলাকার উপর প্রভাব  

(৫)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি  

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে প্রদযাজে হদল) 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

    

 

 

          আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৭  

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১) (ে) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(নশদল্পর জন্য ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প) 

 

  
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য 

(২)  পানির প্রাপ্যতা (ভূগভণস্থ পানি বা ভূপনরস্থ পানি) 

(৩)  ব্যবহাদরর উদেে (ভূগভণস্থ পানি বা ভূপনরস্থ পানি) 

(৪)  ভূগভণস্থ পানি ব্যবহার (ব্যবহার করা হদল, পনরমাণ ও গুণমাি)  

(৫)  পনরদবশগত ও আে ণ-সামানজক প্রভাব 

(৮) প্রশমি পনরকল্পিা  

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 
আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

    

 

          আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৮ 

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)(জ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(িেী তীর সাংরযণ বা িেী শাসি প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  নরভার মদফণালনজ 

(৩) নরভার হাইদরালনজ 

(৪)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সনহত আলাপ-আদলাচিা 

(৫)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৬)  নডজাইি (প্রদয়াজি হদল) 

(৭)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৮)  অপশি সুপানরশ 

(৯) অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

          

 

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.৯  

(িমুিা) 

[নবনি ২০(১)( ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(িেী খিি বা করনজাং প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  নরভার মদফণালনজ ও নরভার হাইদরালনজ স্টোটাস 

(৩)  প্রকল্প প্রণয়ি পয ণাদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সাদে আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  করনজাং পনরকল্পিা   

(৫)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

 (৬)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও 

নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

 

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.১০  

(িমুিা) 

[নবনি ২০ (১)(ঞ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(খাল খিি বা পুিঃখিি প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩) পানির প্রাপ্যতা বা করইদিজ নবদিষণ 

(৩)  কস্টকদহাল্ডারগদণর সনহত আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৫)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৭)  সুপানরশকৃত অপশি 

 (৮)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 

নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি  
গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চ বানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে প্রদযাজে হইদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 

(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 
 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মদত 

সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

 

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৩.১১  

(িমুিা) 

[নবনি ২০ (১)(ট) দ্রষ্টব্য] 

োড়পদের জন্য আদবেি 

(ভূপনরস্থ পানিদত মৎস্য উন্নয়ি প্রকল্প) 

 
প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি করদত ইচ্ছুক, এবাং প্রকল্প োড়পে ইসুের অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 
 

১।  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

ক।  সািারণ তথ্য: 

(১)  প্রকল্প নশদরািাম 

(২)  প্রকদল্পর পূব ণ ইনতহাস ও কযৌনক্তকতা 

(৩)  প্রকদল্পর লযে 

(৪)  প্রকদল্পর উদেে 

(৫)  প্রকদল্পর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজইও ককাডসহ োিা কবজ োদপ প্রকদল্পর সীমািা) 

খ।  কানরগনর তথ্য: 

(১)  কবইজলাইি সম্পনকণত তথ্য বা অবস্থা পয ণাদলাচিা 

(২)  ইসুে ও চোদলঞ্জসমূহ বা সমস্যা 

(৩) পানির প্রাপ্যতা 

(৩)  কস্টকদহাল্ডারগদণর সনহত আলাপ-আদলাচিা 

(৪)  অপশিসমূহ নবদিষণ  

(৫)  পনরদবশগত ও সামানজক প্রভাব 

(৭)  সুপানরশকৃত অপশি 

 (৮)  অে ণনিনতক ও আনে ণক নবদিষণ 
নবঃদ্রঃ: টিনস কর্তণক প্রণীত এবাং ইনস কর্তণক সুপানরশকৃত গাইডলাইি 

গ।  েনলল প্রনতপালি: 

(১) জাতীয় পানি িীনত 

(২)  জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা বা  জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা 

(৩)  সিম পঞ্চবানষ ণনক পনরকল্পিা (SFYP) বা কটকসই উন্নয়ি লযেমাো (SDG)  

(৪)  অন্যান্য (দযমি, উপকূল অঞ্চল িীনত, কৃনষ িীনত ইতোনে, প্রদযাজে হদল) 

ঘ।  প্রশাসনিক: 

(১)  স্থািীয় কর্তণপয হদত অিাপনি পে (NOC) (প্রদযাজে কযদে) 
(২)  সরকার কর্তণক অনুদমানেত হাদর চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা কপ-অড ণার িম্বর (প্রদযাজে কযদে) 

 

আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেি পদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার জ্ঞাি ও নবশ্বাস মদত 

সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

           

 

           আদবেিকারীর স্বাযর    

           ও 

       সীলদমাহর 
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ফরম-৪ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪) ও ৩৩(১৩) দ্রষ্টব্য] 

 

অেীকারিামা 

(অিাপনি এবাং প্রকল্প োড়পদের কযদে প্রদযাজে) 

(যোযে স্টাম্প কাগদজ) 

 

 
আনম, .................................................................... (ব্যনক্ত বা উপযুক্ত কর্তণপদযর কযদে প্রনতিাি বা 

সাংস্থার প্রিাি নিব ণাহী বা প্রশাসনিক প্রিািদক কয িাদমই অনভনহত কহাক), আবানসক বা অনফদসর ঠিকািা 

...................................................................................., এতদ্দ্বরা এই মদম ণ অেীকার, কঘাষণা ও শপে করনে 

কয, 

 
১।  আনম বা আমরা বা ককাম্পানি বা সাংস্থা ......................................................... (প্লট বা সীমািা দ্বারা 

ভূনমর বণ ণিা) এর আনেিা বা ইমারদতর মানলক। 

২।  আনম বা আমরা, আইি ও নবনি-নবিাি দ্বারা আদরানপত নবনি-নিদষি ও োড়পদের শতণ সাদপদয পািীয় বা 

গৃহস্থালী বা বানণনজেক উদেদে (ভূগভণস্থ বা ভূপনরস্থ) পানি সম্পে ব্যবহার করদত ইচ্ছুক। 

৩।  আনম বা আমরা জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিা ও পানি সম্পে সম্পনকণত আইি ও নবনি-নবিাি সম্পদকণ 

ওয়ানকবহাল এবাং আনম বা আমরা নিব ণাহী কনমটি বা তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ব্যনক্ত কর্তণক প্রেি আদেশ বা 

নিদে ণশিা এবাং আইি ও তদোিীি প্রণীত নবনিমালার নবিািাবনল এবাং োড়পদের শতণানে প্রনতপালি করদত বাধ্য 

োকব মদম ণ অেীকার করনে। 

৪।  নিব ণাহী বা তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ককাদিা ব্যনক্ত কর্তণক ককাদিা নিদে ণশিা প্রোি করা হইদল, আনম বা আমরা তা 

প্রনতপালি করদত বাধ্য োকব, অন্যোয় আইিগতভাদব োয়ী োকব। 

৫।  আনম বা আমরা োড়পদের নবপরীদত ব্যবহৃত পানি সম্পে পনরেশ ণি ও মনিটনরাং কনরবার কযদে পনরেশ ণকদক 

সানব ণক সহায়তা প্রোি করব। 

৬।  আনম বা আমরা নিব ণাহী কনমটি বা তৎকর্তণক যমতাপ্রাি ব্যনক্ত কর্তণক প্রেি আদেশ বা নিদে ণশিা লাংঘি, ব্যতেয় বা 

ভে করার জন্য আইিগতভাদব োয়ী োকব। 

সতোয়ি বা যাচাই 

 
অদ্য ...................................... তানরদখ ...................ঘটিকায় এই মদম ণ প্রতোয়ি করনে কয, আমার 

নবশ্বাস ও জািামদত এই অেীকারিামায় বনণ ণত নবষয়ানে সতে ও নির্ভ ণল। 

 

 
সাযী 

        অেীকার প্রোিকারীর স্বাযর 
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ফরম-৫.১ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ক) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং.....................................                                                                     

তানরখ.......................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপিা প্রকল্প) 

   

 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পেটি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৫.২ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(খ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং........................................                                                                    

তানরখ......................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(ভূপনরস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সাংিান্ত প্রকল্প বা প্রকদল্পর অাংশনবদশষ) 

 

 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৩ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(গ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং.......................................                                                                   

তানরখ........................... 

 

প্রনত 

...................... 

( োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(ভূপনরস্থ পানি দ্বারা কসচ প্রকল্প) 

 

 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

 

 শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর 

ও 

সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৪ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ঘ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং...............................                                                  

তানরখ........................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(হাইদরানলক অবকামাদমা নিম ণাণ প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

          সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৫ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ঙ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং.......................                     

তানরখ........................ 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(বন্যা প্লানবত সমতলভূনম বা জলাভূনম উন্নয়ি প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

         সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৬ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(চ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং...............................                                  

তানরখ......................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(পানি সাংরযণ প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হইল: 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৭ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ে) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং.......................                                                                     

তানরখ....................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(নশদল্পর জন্য ভূপনরস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

          সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৮ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(জ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং...................................                                                                   

তানরখ........................ 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(িেী তীর সাংরযণ বা িেী শাসি প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

          সীলদমাহর 
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ফরম-৫.৯ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)( ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং................................                                                                    

তানরখ.......................... 

 

প্রনত 

...................... 

( োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(িেী খিি বা করনজাং প্রকল্প) 

 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৫.১০ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ঞ) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং..........................................                                                                   

তানরখ........................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(খাল খিি বা পুিঃখিি প্রকল্প) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে  ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৫.১১ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৪)(ট) দ্রষ্টব্য] 

োড়পে িাং........................................                                                                   

তানরখ.......................... 

 

প্রনত 

...................... 

(োড়পেিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

প্রকল্প োড়পে 

(ভূপনরস্থ পানিদত মৎস্য উন্নয়ি প্রকল্প) 

 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ প্রকল্প োড়পে ইসুে করা হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  োড়পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর।  

(খ)  োড়পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প োড়পে টি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত ইহা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(চ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

(ে)  োড়পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর 

ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(জ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

                ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৬ 

(িমুিা) 

[নবনি ২৩(৫) দ্রষ্টব্য] 

 
িাং..........................                                                                                             

তানরখ......................... 

 

প্রনত 

...................... 

(আদবেিকারীর িাম-ঠিকািা) 

 

আদবেিপে িামঞ্জুদরর আদেশ 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিাদক এই 

মদম ণ অবনহত করা যাদে কয, নিম্নবনণ ণত কারদণ োড়পদের জন্য োনখলকৃত আপিার আদবেিপে িামঞ্জুর করা হ’ল, যো:- 

  

িামঞ্জুদরর কারণসমূহ: 

(ক)     ................................................................................. 

(খ)     .................................................................................. 

(গ)     .................................................................................. 

(ঘ)     .................................................................................. 

 

২। এই আদেশ প্রানির ৩০ (নেশ) নেদির মদধ্য বাাংলাকেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ এর নবনি ৪৬ এর অিীি এর 

নবরুদদ্ধ আনপল করা যাদব। 

 

 

 স্বাযর ও োিনরক সীলদমাহর 
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ফরম-৭ 

[নবনি ৩১(২) দ্রষ্টব্য] 
 

িলকূপ স্থাপদির নিনমদি অিাপনির জন্য আদবেি 

(গভীর/অগভীর) 

প্রনত 

নিব ণাহী কনমটি 

জাতীয় পানি সম্পে পনরষে 

 

মাধ্যমঃ উপদজলা নিব ণাহী অনফসার 

 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, গভীর বা অগভীর িলকূপ স্থাপি কদর সাকশি পদ্ধনতদত ভূগভণস্থ পানি িারক 

স্তর হদত পানি আহরণ/ব্যবহার/সরবরাদহর উদেদে অিাপনি পে ইসুের অনুদরাি জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ 

সাংযুক্তিদম আদবেি করনে। 

১। আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা : 

 ক. সািারি তথ্য: 

 (১) নূতি গভীর বা অগভীর িলকূপ স্থাপদির নশদরািাম 

 (২) ভূগভণস্থ পানি উদিালদির লযে ও উদেে 

(৩) িলকূদপর অবস্থাি: ইউনিয়ি, উপদজলা, কজলা (নজও ককাডসহ োিা ব্যাচ োদপ িলকূদপর স্থাি) 

 খ. কানরগনর তথ্য 

 (১) পানি উদিালদির লযেমাো (নকউদসক) 

 (২) পানি উদিালদির পদ্ধনত  

(৩) ব্যবহৃত মটদরর যমতা (অশ্ব শনক্ত)  

 (৪) িলকূদপর গভীরতা (ফুট) 

 (৫) িলকূদপ ব্যবহৃত পাইদপর ব্যাস (ইনঞ্চ) 

 (৬) প্রনতনেি পানি উদিালদির পনরমাণ (ঘণনমটার/নেি)  

 (৭) পানির উৎদসর নববরণ  

 (৮) পনরতেক্ত বা নিগ ণনমত পানির স্থাদির নববরণ 

 (৯) নিকটস্থ িলকূদপর নববরণ (স্থাি, িরণ, দূরত্ব, অশ্ব শনক্ত, নকউদসক) 

 গ. োনলনলক প্রনতপালি সম্পনকণত তথ্য (গভীর িলকূদপর কযদে) 

 (১) জাতীয় পানি িীনত অনুসৃত হদয়দে নকিা 

 (২) জাতীয় পানি সম্পে পনরকল্পিার সাদে সাংগনতপূণ ণ নকিা 

 (৩) নবদ্যমাি পঞ্চবানষ ণকী পনরকল্পিার উদেদের সাদে সাংগনতপূণ ণ নকিা 

 (৪) কটকসই উন্নয়দির লযেমাো অজণদি সহায়ক নকিা  

 (৫) আদবেিকারী প্রনতপালি আদেশ, অপসারণ আদেশ ও সুরযা আদেশ এর শতণ ভেকারী নকিা 

ঘ. প্রশাসনিক তথ্য 

 (১) স্থািীয় কর্তণপদযর অিাপনি  (প্রদযাজে কযদে) 

 (২) পানির মূল্য পনরদশাদির নববরণ (প্রদযাজে কযদে) 

 

 আনম হলফ কদর কঘাষণা করনে কয, এই আদবেিপদে প্রেি যাবতীয় তথ্য এবাং সাংযুক্ত সকল কাগজানে আমার 

জ্ঞাি ও নবশ্বাস মদত সতে, সঠিক ও নির্ভ ণল। 

 

                       আদবেিকারীর স্বাযর 

ও 

সীলদমাহর 
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ফরম-৭.১ 

(িমুিা) 

[নবনি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]  

অিাপনি িাং...........................                                                   

তানরখ......................... 

 

প্রনত 

................................. 

(অিাপনিিারীর িাম-ঠিকািা) 

 

 

িলকূদপর অিাপনি 

(অিনিক ০.৫ নকউদসক হইদত সদব ণাচ্চ ১.০ নকউদসক পয ণন্ত) 

 

 আপিার আদবেিপদের পনরদপ্রনযদত নিব ণাহী কনমটি কর্তণক নিদে ণনশত হদয় নিম্নস্বাযরকারী কর্তণক আপিার বরাবর 

নিম্নবনণ ণত শদতণ ভূগভ ণস্থ হদত পানি আহরদণর কযদে ........ নকউদসক যমতাসম্পন্ন িলকূপ স্থাপদির অিাপনি পে ইসুে করা 

হ’ল, যো:- 

  

শতণানে: 

(ক)  অিাপনি পদের কময়াে হদব এর ইসুের তানরখ হদত পরবতী ২ (দুই) বৎসর, তদব শতণ োদক কয 

পানি কঘানষত সাংকটাপন্ন এলাকায় কময়াে হদব ইসুের তানরখ হদত পরবতী ১ (এক) বৎসর। 

(খ)  অিাপনি পদের কময়াে উিীদণ ণর কমপদয ৩০ (নেশ) নেি পূদব ণ তা িবায়ি করদত হদব।  

(গ)  অিাপনি পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ 

এর ককাদিা নবিাি লাংনঘত হদল প্রকল্প অিাপনি পেটি বানতলদযাগ্য হদব।  

(ঘ) পূব ণানুমনত ব্যনতত তা হস্তান্তরদযাগ্য হদব িা। 

(ঙ) উক্ত িলকূপ ভূগভণস্থ পানির নিরাপে আহরণ সীমাদক অনতিম করদব িা। 

(চ) উক্ত পাম্প পনরদবদশর উপর ককাদিা নবরূপ প্রভাব কফলদব িা।  

(ে) পানি সম্পে অনুদমানেত ব্যবহাদরর নববরণ। 

(জ)  পানি সম্পে দূষদণ নবনি-নিদষি। 

( )  অিাপনি পদের ককাদিা শতণ অেবা আইি বা তদোিীি প্রণীত বাাংলাদেশ পানি নবনিমালা, ২০১৮ 

এর ককাদিা নবিাি লাংঘি করা হদল আনে ণক জনরমািা আদরাপ, কারােে প্রোি ও পানি সম্পদের 

অিনুদমানেত ব্যবহাদরর কাদজ ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাদজয়াি করা হদব। 

(ঞ) অন্যান্য শতণ, যনে প্রদয়াজি হয়। 

 

োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বাযর  

               ও  

            সীলদমাহর 
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ফরম-৮ 

(িমুিা) 

[নবনি ৩১(৬) দ্রষ্টব্য]  

নলকূজপর অিাপনি প্ররষেষ্টার 

 

 

িনমক আদবেিকারীর 

িাম-ঠিকািা 

িলকূদপর 

িরণ 

পানি সম্পে 

ব্যবহাদরর 

উদেে 

িলকূদপর স্থাি ব্যবহাদরর 

পদ্ধনত 

অিাপনি   

ইসুের 

তানরখ 

কময়াে 

উিীদণ ণর 

তানরখ 

অিাপনির 

শতণানে 

কজলা উপদজলা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
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ফরম-১০ 

(িমুিা) 

নিবন্ধি বনহ 

[নবনি ৫৪(১)] 

িনমক আদবেিকারীর 

িাম-ঠিকািা 

প্রকদল্পর 

িরণ 

পানি সম্পে 

ব্যবহাদরর 

উদেে 

প্রকদল্পর স্থাি ব্যবহাদরর 

পদ্ধনত 

প্রকল্প 

োড়পে  

ইসুের 

তানরখ 

কময়াে 

উিীদণ ণর 

তানরখ 

োড়পদের 

শতণানে 

উপদজলা কজলা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

                                                                                                      োনয়ত্বপ্রাি কম ণকতণার স্বসীলদমাহর 

          ও 

        সীলদমাহর 
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ফরম-১১ 

(িমুিা) 

[নবনি ৫১(১) দ্রষ্টব্য] 

  
প্রতোনয়ত কনপর আদবেি 

 

 

 

প্রনত 

মহাপনরচালক 

পানি সম্পে পনরকল্পিা সাংস্থা 

 

জিাব 
 

 আনম বা আমরা, নিম্নস্বাযরকারী, নিম্নবনণ ণত উদেদে প্রতোনয়ত কনপ বা জাদবো িকল প্রানির জন্য অনুদরাি 

জানিদয় প্রদয়াজিীয় কাগজপে ও নববরণ সাংযুক্তিদম আদবেি করনে: 
 

ক।  নববরণ: 

(ক)  আদবেিকারীর পূণ ণ িাম ও ঠিকািা: 

(খ)  োড়পদের িম্বর ও ইসুের তানরখ: 

(গ)  অন্যান্য নববরণ, যনে প্রদয়াজি হয়: 

(ঘ)  সাটি ণফাদয়ড কনপ বা প্রতোনয়ত কনপ বা জাদবো িকদলর জন্য প্রদেয় নফ চালাি বা ব্যাাংক রাফ ট বা  কপ-

অড ণার িম্বর। 

 

খ।    সাটি ণফাদয়ড কনপ বা প্রতোনয়ত কনপ বা জাদবো িকল প্রানির উদেে: 

(ক)    ................................................. 

(খ)    ................................................. 

(গ)    ................................................. 

 

 

আদবেিকারীর স্বাযর 

 

  


