
উদ্ভাবনী উদ্যাগসমূদ্ের তালিকা 

 

প্রকল্পের নাম বিিরণ উদ্ভািক ফ াকাল পল্প ়েন্ট প্রস্তাল্পির 

তাবরখ 

প্রকে আরম্ভ প্রকে সমাবি মন্তব্য 

সংসদীয় আসন 

অনু ায়ী িাপাউল্পিার 

কা যক্রম 

সংসদীয় আসন অনু ায়ী 

িাপাউল্পিার সকল 

কা যক্রল্পমর তথ্য একটি 

ওল্পয়িবিবিক স টওয়যার 

ও ফমািাইল এযাবিল্পকশল্পনর 

মাধ্যল্পম মবনটবরং। 

জাবিদ  ারুক, এমবপ 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, 

পাবন সম্পদ মন্ত্রণাল ়ে, 

ফ ান : +৮৮০-২-৯৫৪০২০১ 

ই-ফমইল : 

sminister@mowr.go

v.bd 

    কা যক্রম সম্পন্ন 

িল্পয়ল্পে। ফসিা প্রদান 

চলমান আল্পে। 

নদ-নদীর পাবনর হ্রাস 

বৃবি, বৃবিপাত 

ইতযাবদর তথ্য 

স্বয়ংক্রীয়িাল্পি সংগ্রি, 

প্রবক্রয়াকরণ, সংরক্ষণ 

ও অনলাইল্পন 

প্রকাশকরণ। 

৩৬টি Auto Real 

Time Data 

Acquisition 

System 

(ARTDAS Statio

n এর Real Time 

Data 

Hydrological 

Data গৃিীত িওয়ার পর 

প্রবক্রয়াকরন ও সংরক্ষন 

করা িল্পে। 

www.hydrology.

bwdb.gov.bd site 

টি browse কল্পর প্রবত 

মুহুল্পতয Online 

scrolling এ নদ-নদীর 

Real Time 

Water level এিং 

Graphical view 

সংক্রান্ত তথ্য; পাবন বিজ্ঞান 

কর্তযক সংরবক্ষত সকল 

তথ্য-উপাল্পির প যািতা 

সমল্পে তথ্য জানা  াল্পি। 

     ফসিা 

প্রবক্রয়াসিজীকরণ এর 

পাইলটিং স লিাল্পি 

সমাি িল্পয়ল্পে এিং 

ফরবিল্পকশন এর জন্য 

ব্যিস্থা গ্রিন করা 

িল্পয়ল্পে। 

অনলাইল্পন পাবন Online এ      অনলাইন ফসিা 



বিজ্ঞান সংবিি তথ্য 

উপাি সরিরাি করণ। 

িাইল্পরালবজকযাল তথ্য -

উপাি প্রাবির জন্য 

www.hydrology.

bwdb.gov.bd site 

টি browse কল্পর 

Request করন ; অে 

সমল্পয় এিং স্বয়ংবক্রয় 

পিবতল্পত সাি যার িল্পত 

চাবিদাকৃত তথ্য-উপাি 

প্রস্তুত করন এিং ফপ্ররন। 

প্রবক্রয়াটি স লিাল্পি 

সম্পন্ন িল্পয় চলমান 

আল্পে। 

Online 

Recruitment 

Management 

System for 

BWDB 

অন লাইল্পন চাকুরী প্রার্থীল্পদর 

আল্পিদন, িাোই, এডবমট 

কাড য বিতরণ, পরীক্ষা ও 

ফরজাল্ট প্রবক্রয়াকরন, 

ফরজাল্ট প্রদান ও এ সংক্রান্ত 

ব্যিস্থাপনা। 

মুিাম্মদ শবিদ বশকদার পবরচালক, 

SUPERINTE

NDING 

ENGINEER(C

IVIL), 

HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPME

NT 

DIRECTORA

TE, 

02222230130 

   িাপাউল্পিার সকল 

প্রকার বনল্পয়াগ 

ORMS এর 

মাধ্যল্পম সম্পন্ন করা 

িল্পছে। 

Geographic 

Information 

System (GIS) 

Based Digital 

Land 

Information 

System on 

BWDB 

Acquired 

Land in 

Dhaka City 

and its 

surrounding 

িাপাউল্পিার আওতাধীন জবম 

সমূল্পির বজআইএস ও 

ডাটাল্পিস বিবিক তথ্য 

সংরক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা। 

মুিাম্মদ শবিদ বশকদার পবরচালক, LAND 

& REVENUE 

DTE., 

02222230056 

   31/05/2017ঢাকা 

শিল্পরর আিদুল্লািপুর, 

উিরায় পাইলটিং 

িল্পয়ল্পে। 

Online স্বয়ংক্রীয়িাল্পি কম যকতযা ও আবর  ইকরামুল আবজম বসল্পেম এনাবলে,    জুলাই/২০১৬ঢাকা ও 



Attendance 

Management 

System(OAM

S) 

কম যচারীল্পদর িাবজরা ও ছুটি 

ব্যিস্থাপনা ফকন্দ্রীয়িাল্পি 

অনলাইল্পন সংরক্ষণ, বনয়ন্ত্রণ 

ও ব্যিস্থাপনা। 

CENTRAL 

ICT 

DIRECTORA

TE, 

02222230111 

চট্টগ্রাম শিল্পরর 

িাপাউল্পিার অব স 

সমূল্পি পাইলটিং িল্পয়ল্পে 

এিং পরিতীল্পত সকল 

বিিাগীয় িাপাউল্পিার 

অব স সমূল্পি 

ফরবিল্পকশন করা িয়। 

পরিতীল্পত িাপাউল্পিার 

ফজলা শিরগুল্পলাল্পত 

ফরবিল্পকশন করা িল্পি। 

Development 

of Smart 

Project 

Monitoring 

and 

Management 

Information 

System 

(SPMMIS) 

৫৩ টি চলমান প্রকে ও ৩টি 

সমাি প্রকল্পের project 

infrastructure , 

maps, 

photographs, 

video clips, 

recent and 

historic 

documents, GPS 

locations of 

structures, 

contract 

information, 

evaluation 

reports, 

functional 

information, 

project 

performance 

information, 

management 

information etc 

data সংরক্ষন করা িয়। 

     জুন ২০১৮ 

সাল্পল Software 

টি ততবর করা িল্পয়ল্পে। 

WMO 

Registration 

Management 

অনলাইল্পন পাবন ব্যিস্থাপনা 

সংঘঠল্পনর জল্পন্য আল্পিদন 

গ্রিন ও ফরবজল্পেশন 

আবর  ইকরামুল আবজম বসল্পেম এনাবলে, 

CENTRAL 

ICT 

   কাজটির মাঠ প যাল্পয়র 

িাস্তিায়ন চলমান 

আল্পে। 



System প্রবকয়াকরণ DIRECTORA

TE, 

02222230111 

Irrigation 

Management 

System 

জবমল্পত ফসল্পচর পাবনর 

বসবডউল,  সল উৎপাদল্পনর 

তথ্য, অিকাঠাল্পমা 

রক্ষণাল্পিক্ষন বসবডউল ও 

তথ্য, ফসচকর ধার্য্য ও 

আদাল্পয়র তথ্য ইতযাবদ 

ব্যিস্থাপনা 

আবর  ইকরামুল আবজম বসল্পেম এনাবলে, 

CENTRAL 

ICT 

DIRECTORA

TE, 

02222230111 

   কাজটি িাস্তিায়ল্পনর 

জন্য RFP 

Evaluation 

চলমান আল্পে। 

APR 

Monitoring 

System 

 মুিাম্মদ শবিদ বশকদার পবরচালক, 

SUPERINTE

NDING 

ENGINEER(C

IVIL), 

HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPME

NT 

DIRECTORA

TE, 

02222230130 

    

Online 

Training 

Management 

System 

 মুিাম্মদ শবিদ বশকদার পবরচালক, 

SUPERINTE

NDING 

ENGINEER(C

IVIL), 

HUMAN 

RESOURCE 

DEVELOPME

NT 

DIRECTORA

TE, 

02222230130 

    

Online GAD  মুিাম্মদ শবিদ বশকদার পবরচালক,     



System ACCOUNTS 

DIRECTORA

TE, 

02222230258 

Online 

Payment 

Gateway & 

SMS 

Management 

System 

 আবর  ইকরামুল আবজম বসল্পেম এনাবলে, 

CENTRAL 

ICT 

DIRECTORA

TE, 

02222230111 

    

Online 

Disaster 

Reporting 

System for 

BWDB 

       

অন লাইল্পন আইবডয়া 

প্রদান করার জন্য 

একটি অনলাইন 

িাট রম ততরী। 

       

িাওড় এলাকায় ডুিন্ত 

িাঁধ ফমরামত ও 

রক্ষণাল্পিক্ষল্পনর কাজ 

ফমািাইল অযাপস 

ব্যিিাল্পরর মাধ্যল্পম 

সিজীকরণ। 

       

িন্যাকালীন জরুরী 

অস্থায়ী প্রবতরক্ষা কাজ 

িাস্তিায়ন 

ত্বরাবিতকরন। 

       

বডবপবপ প্রণয়ল্পনর 

লল্পক্ষয সম্ভাব্যতা 

 াচাইল্পয়র জন্য গৃবিত 

সমীক্ষা প্রবতল্পিদল্পনর 

মান উন্নত করণ। 

       



িাপাউল্পিাল্পত চাকুরীরত 

অিস্থায় মৃত্যযিরন 

কম যকতযা/ কম যচারীল্পদর 

প্রাি ফসিা সিজীকরণ/ 

ত্বরাবিত করা। 

       

প্রার্থবমক স্বাস্থযল্পসিা 

প্রদান 

       

িাপাউল্পিা’র জরুরী 

কাজ ফঘাষণা, 

প্রশাসবনক অনুল্পমাদন 

এিং িাস্তিায়ন 

প্রবক্রয়া। 

       

িাঁল্পধর ফিতল্পর টিউি িাওড় অঞ্চল্পলর ডুিন্ত িাঁল্পধর 

স্থাবয়ত্ব বৃবি কল্পে িাঁল্পধর 

ফিতল্পর িালুিবতয বজওটিউি 

স্থাপন করা এিং 

বজওটিউল্পির ওপর মাটির 

আিরন বদল্পয় িাঁল্পধর 

ফসকশন ততরী করা 

ফমাোঃ তাওিীদুল ইসলাম বনি যািী প্রল্পকৌশলী 

(পুর), 

HABIGANJ 

O&M 

DIVISION, 

083152359 

   

 

 

       

 

সাক্ষবরত/- 

০৩/১১/২০২০ বি. 

(আবর  ইকরামুল আবজম) 

লসলনয়র বসল্পেম এনাবলে (অ.দা.) 

ও ইল্পনাল্পিশন অব সার 

িাংলাল্পদশ পাবন উন্নয়ন ফিাড য 

 

 


