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২৮ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় পপ //কাযকায // সবাসবা   য়য়  িি   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   িনিদিনিদ   অিভ তারঅিভ তার   সমথেনসমথেন   সনদসনদ   দােনরদােনর   েে
িস িপ ইউিসিপ ইউ   ক কক ক  ণ ীতণ ীত   আদশআদশ  দিললদিলল  এএ  সংসং   ফর াটফর াট   অ সরণঅ সরণ   িনি তিনি ত   করণকরণ   সং াসং া
স া লারসা লার

            বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর সকল য়কারীর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িসিপ ইউ এর পিরপ
( ারক নং ২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.০২০.১৯-১৬, তািরখঃ২২-০১-২০১৯) অ যায়ী সকল
সরবরাহকারী/ কাদার/পরামশকেক িনিদ  অিভ তার সমথেন সনদ দােনর ে  িসিপ ইউ এর ণীত আদশ
দিলল এর ফর াট অ সরণ করেত হেব।

২। িসিপ ইউ এর আদশ দিলল এর ফর াট অ সরণ কের অিভ তার সনদ দােনর জ  এক  Web Based
Application তির করা হেয়েছ। উ  Web Application এর মা েম কায ি র
Commencement এবং Payment Certificate ও দান করা যােব। এমতাব ায় বাপাউেবা এর
সকল য়কারী ক বিণত Web Application  বহার কের সরবরাহকারী/ কাদার/পরামশক এর অিভ তা
ও অ া  সনদ( েযাজ  ে ) ই  করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৩। উে  কায ি র অিভ তার সমথেন সনদ দােনর ে  যৗথ উে ােগর মা েম কাজ বা বািয়ত হেয় থাকেল,
সনেদর িনধািরত ােন যৗথ উে ােগর অংশীদারগেণর স ািদত Activity/Component এর িববরণ
আবি কভােব উে খ করেত হেব।

৪। Web Application েত েবশ করার জ  বাপাউেবা এর ওেয়বসাইেটর ডান িদেক আভ রীণ ই- সবা ব
এর ক া  এ  িকউরেম  সল ম েত ি ক করেত হেব অথবা সরাসির cpc.bwdb.gov.bd ডােমেইন এ

েবশ করেত হেব। Web Application  বহােরর েয়াজনীয় Login আইিড এবং পাসওয়াড এর জ
য়কারীর দা িরক ইেমইল(বাপাউেবা ডােমইন(bwdb.gov.bd)  ইেমইল) থেক

programmer.cpc@bwdb.gov.bd ত ইেমইল করেত হেব।

৫। মহাপিরচালক, বাপাউেবা মেহাদেয়র অ েমাদন েম জারী ত এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
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মাঃ মিন ল ইসলাম
পিরচালক
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সদয ়অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:( জ তার িভি েত নয়) 
১) ধান/ ধান েকৗশলী/ অিতঃ ধান েকৗশলী, ____________________
২) ক  পিরচালক, , __________________________________________
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী/পিরচালক/  স সারণ কমকতা, ___________________
৪) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) িসে ম এনািল , আইিস  সল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড (সা লার  বাপাউেবা ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধ সহ)
৬) িনবাহী েকৗশলী/উপ-পিরচালক/উপ- ধান স সারণ কমকতা, ___________________
৭) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক( ব িরিজয়ন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
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িনবাহী েকৗশলী
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