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  ছক ‘‘১’’ 
1. ভিশন ও ভিশনঃ 
 

 ভিশনঃ নগরবাসীর ক্রয়সীিার িধ্যে ভনরাপদ ও কার্ যকর পাভন ব্যবস্থাপনা  এবং পয়ঃভনষ্কাশন ব্যবস্থা গধ্যে ত ালা।  
 

ভিশনঃ  ভবশ্বস্থ ার সাধ্যে পভরধ্যবশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুভক্ত ও দক্ষ জনশভক্ত ব্যবহার কধ্যর গুণগ িান সম্পন্ন পাভন সরবরাহ ও পয়ঃভনষ্কাশন তসবা প্রদান। 
 

২.      প্রভ শ্রু  তসবাসমূহঃ 

 

2.1 নাগভরক তসবা 
 

ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। নতুন পাভন 

সংধ্যর্াগ 

(আবাভসক/ 

অনাবাভসক)। 

১৫ (পধ্যনর)  

কি য ভদবস। 

১) ভনধ যাভর  আধ্যবদন ফরম। 

২) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার 

দভলল/ ভব,এস, খভ য়াধ্যনর স যাভয়  

ফধ্যোকভপ-২ তসে । 
 

৩) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার 

ভব,এস, ভশধ্যের সংভিষ্ট  অংধ্যশর (১২"× 

১০")  স যাভয়  ফধ্যোকভপ-২ তসে। 
 

৪) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডংধ্যয়র 

ভস,ভড,এ কর্তযক অনুধ্যিাভদ  প্ল্যান/ 

অনুিভ পত্র এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ -২ 

তসে। 

 

 

 

1) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

ক)      ক 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  
 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৭,২২৫/- োকা,  
 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,২০০/- োকা,  

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  
 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,৫০০/- োকা,  

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১,০৯,৩০০/- োকা,  
 

 

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডং এর 

ভস,ভড,এ অনুধ্যিাভদ  নকশা না োকধ্যল 

 ার কারণ প্রদশ যন পূব যক আধ্যবদনকারীর 

আলাদা ভচঠি।  

 
৬) আধ্যবদনকারীর পাসধ্যপাে য সাইধ্যজর 

স যাভয়  ছভব ২টি। 

 
৭) আধ্যবদনকারী র্ভদ িাোটিয়া হন,  া 

হধ্যল আধ্যবদনপধ্যত্রর সভহ  ৩০০/= োকা 

নন-জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্পর িােধ্যি মূল 

িাভলধ্যকর সম্মভ  পত্র উভকল কর্তযক 

স্বাক্ষর পূব যক তনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভবে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব। 

৮) আধ্যবদনকারীর তিাোর আইভড কাড য/ 

পাসধ্যপাে য এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ ২টি। 
 

৯) আধ্যবদনকারী র্ভদ ওয়াভরশ সূধ্যত্র 

জায়গার িাভলক হন তস তক্ষধ্যত্র অন্যান্য 

ওয়াভরশধ্যদর ভনকে হধ্য  ১ কভপ পাসধ্যপাে য 

সাইধ্যজর ছভব সহ ৩০০/= োকার নন-

জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্প সংধ্যর্াগ প্রদাধ্যন 

আপভি তনই িধ্যি য অভিকারনািা প্রদান 

করধ্য  হধ্যব (ধ্যনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভিে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব)। 
 

খ)        ক 

 

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১,৮৫,৩০০/-  োকা। 

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা অনুধ্যিাভদ  
চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জিা 

করধ্য  হয়।  (জািান  ব্য ী )। 

 

 

 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

২। একই স্থাপনায় 

একাভধক পাভন 

সংধ্যর্াগ। 

১০ (দশ)  কি য 

ভদবস। 

১) ভনধ যাভর  আধ্যবদন ফরি। 
 

২)  আধ্যবদনকারীর ০২(দুই) কভপ  

     স যাভয়  ছভব 

৩)   জা ীয় পভরচয় পধ্যত্রর স যাভয়     

      ফধ্যোকভপ (র্ভদ পূধ্যব য তদয়া না   

      োধ্যক)। 

 

১) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  
 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৭,২২৫/- োকা,  

 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,২০০/- োকা,  

 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ৩০,৩০০/- োকা,  

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১,০৯,৩০০/- োকা,  

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১, ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
  

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

নািঃ  জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১,৮৫,৩০০/-  োকা। 

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা অনুধ্যিাভদ  
চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জিা 

করধ্য  হয়।  (জািান  ব্য ী )। 

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 

 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com  

 

৩। দািভরক নতুন 

পাভন সংধ্যর্াগ।  

১৫ (পধ্যনর)  

কি য ভদবস। 

১)       র  আধ্যবদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার  

দভলল/ ভব,এস, খভ য়াধ্যনর স যাভয়  

ফধ্যোকভপ ২ তসে ।  

 
৩) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার 

ভব,এস, ভশধ্যের সংভিষ্ট অংধ্যশর ( ১২"× 

১০")  স যাভয়  ফধ্যোকভপ ২ তসে। 
 

১) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 
 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা, (জািান সহ)। 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা, (জািান সহ)। 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা, (জািান সহ)। 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১, ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:aziz0223@gmail.com
http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডংধ্যয়র 

ভস,ভড,এ কর্তযক অনুধ্যিাভদ  

প্ল্যান/অনুিভ পত্র এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ 

২ তসে। 

 

৫) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডং এর 

ভস,ভড,এ অনুধ্যিাভদ  নকশা না োকধ্যল 

 ার কারণ প্রদশ যন পূব যক আধ্যবদনকারীর 

আলাদা ভচঠি।  

৬) আধ্যবদনকারীর  পাসধ্যপাে য সাইধ্যজর 

স যাভয়  ছভব ২টি। 

 
৭) আধ্যবদনকারী র্ভদ িাোটিয়া হন,  া 

হধ্যল আধ্যবদনপধ্যত্রর সভহ  ৩০০/= োকা 

নন-জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্পর িােধ্যি মূল 

িাভলধ্যকর সম্মভ  পত্র উভকল কর্তযক 

স্বাক্ষর পূব যক তনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভবে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব 

এধ্যক্ষধ্যত্র জািান  অে য ভিগুন হধ্যব   

 

৮) আধ্যবদনকারীর তিাোর আইভড 

কাড য/জন্ম ভনবন্ধন সনদ/পাসধ্যপাে য এর 

স যাভয়  ফধ্যোকভপ ২টি। 

 
৯)  আধ্যবদনকারী র্ভদ ওয়াভরশ সূধ্যত্র 

জায়গার িাভলক হন তস তক্ষধ্যত্র অন্যান্য 

ওয়াভরশধ্যদর ভনকে হধ্য  ১ কভপ পাসধ্যপাে য 

সাইধ্যজর ছভব সহ ৩০০/= োকার নন-

জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্প সংধ্যর্াগ প্রদাধ্যন 

আপভি তনই িধ্যি য অিীকারনািা প্রদান 

করধ্য  হধ্যব (ধ্যনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভিে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব)। 

 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা, (জািান সহ)। 

 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর  
জন্য (৩০,৫০০+৮০,০০০)  োকা,(জািান সহ)। 
 

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,০৯,৩০০+২,০০,০০০) োকা, 
(জািান সহ)। 
 

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,৮৫,৩০০+৮,০০,০০০)    োকা। 
(জািান সহ)। 

 

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২,৮৫,৩০০+১০,০০,০০০)োকা 
(জািান সহ)। 

 
অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয়।   

 

 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪। ভশল্প কারখানা 

ও বাভণভজযক 

প্রভ ষ্ঠাধ্যন 

পাভন সংধ্যর্াগ।  

১৫ (পধ্যনর)  

কি য ভদবস। 

 ১)       র  আধ্যবদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার  

দভলল/ ভব,এস, খভ য়াধ্যনর স যাভয়  

ফধ্যোকভপ-২ তসে । 

৩) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার 

ভব,এস, ভশধ্যের সংভিষ্ট অংধ্যশর ( ১২"× 

১০")  স যাভয়  ফধ্যোকভপ-৩ তসে। 

৪) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডংধ্যয়র 

ভস,ভড,এ কর্তযক অনুধ্যিাভদ  প্ল্যান/ 

অনুিভ পত্র এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ-২ 

তসে। 

৫) প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডং এর 

ভস,ভড,এ অনুধ্যিাভদ  নকশা না োকধ্যল 

 ার কারণ প্রদশ যন পূব যক আধ্যবদনকারীর 

আলাদা ভচঠি।  

৬) আধ্যবদনকারীর  পাসধ্যপাে য সাইধ্যজর 

স যাভয়  ছভব ২টি। 

৭) আধ্যবদনকারী র্ভদ িাোটিয়া হন,  া 

হধ্যল আধ্যবদনপধ্যত্রর সভহ  ৩০০/= োকা 

নন-জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্পর িােধ্যি মূল 

িাভলধ্যকর সম্মভ  পত্র উভকল কর্তযক 

স্বাক্ষর পূব যক তনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভবে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব 

এধ্যক্ষধ্যত্র জািান  অে য ভিগুন হধ্যব   

৮) আধ্যবদনকারীর তিাোর আইভড 

কাড য/জন্ম ভনবন্ধন সনদ/পাসধ্যপাে য এর 

স যাভয়  ফধ্যোকভপ ২টি। 

৯)  আধ্যবদনকারী র্ভদ ওয়াভরশ সূধ্যত্র 

জায়গার িাভলক হন তস তক্ষধ্যত্র অন্যান্য 

ওয়াভরশধ্যদর ভনকে হধ্য  ১ কভপ পাসধ্যপাে য 

সাইধ্যজর ছভব সহ ৩০০/= োকার নন-

জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্প সংধ্যর্াগ প্রদাধ্যন 

আপভি তনই িধ্যি য অিীকারনািা প্রদান 

করধ্য  হধ্যব (ধ্যনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভিে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব)। 

১) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর  
জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০)  োকা, 

(জািান সহ)। 
 

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০)  োকা,  
(জািান সহ)। 

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)   োকা। 
(জািান সহ)। 

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)  োকা 
(জািান সহ)। 
 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয়।   

 

 

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১,  

তিধ্যহদীবাগ, চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। অ যাবশ্যকীয়  

প্রধ্যয়াজধ্যন 

অস্থায়ী  

সংধ্যর্াগ। 

১৫ (পধ্যনর)  

কি য ভদবস। 

১) ভনধ যাভর  আধ্যবদন ফরি। 

২) আধ্যবদনকারীর  পাসধ্যপাে য সাইধ্যজর 

স যাভয়  ছভব ২টি। 

৩) আধ্যবদনকারী র্ভদ িাোটিয়া হন,  া 

হধ্যল আধ্যবদনপধ্যত্রর সভহ  ৩০০/= োকা 

নন-জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্পর িােধ্যি মূল 

িাভলধ্যকর সম্মভ  পত্র উভকল কর্তযক 

স্বাক্ষর পূব যক তনাোরী পাবভলক তেধ্যক 

এভফধ্যডভবে কধ্যর দাভখল করধ্য  হধ্যব। 

 
৪) আধ্যবদনকারীর তিাোর আইভড কাড য/ 

পাসধ্যপাে য এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ ২টি। 

 
৫) অন্যান্য  তক্ষধ্যত্র ৩০০/- োকার নন- 

জুভডভশয়াল ষ্টযাধ্যম্প  চুভক্তনািা। 

 

১) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৬,৫২৫+৮০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৬,৮২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(১৬,৯২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জািান সহ)। 

 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(২৯,৯০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য 
(৩০,১০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জািান সহ)। 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ১" সংধ্যর্াধ্যগর  
জন্য (৩০,২০০+১,৬০,০০০) োকা, 

(জািান সহ)। 

 

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০) োকা,  
(জািান সহ)। 

 

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)    োকা। 
(জািান সহ)। 

 

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)োকা 
(জািান সহ)। 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয়। 

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬। পাভন সংধ্যর্াগ 

স্থানান্তর। 

১০ (দশ)  কি য 

ভদবস। 

১)       র        ফরম। 

২)  আধ্যবদনকারীর-০২ (দুই) কভপ 

স যাভয়  ছভব। 

৩)  জা ীয় পভরচয়পধ্যত্রর স যাভয়   

ফধ্যোকভপ (র্ভদ পূধ্যব য তদয়া না  োধ্যক)। 

 

 

 

চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (৬,০০০/-) োকা,  

১" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১২,০০০/-)  োকা,  

২" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (১৫,০০০/-)  োকা,  

৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২০,০০০/-) োকা,  

৬" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২৫,০০০/-) োকা 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয়।   

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 
 

 

 
 

 

 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

 

 

 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

৭। পাভন সংধ্যর্াগ 

বভধ য করণ। 

১০ (দশ)  কি য 

ভদবস। 

১)       র        ফরম 

 

২)  আধ্যবদনকারীর ০২ (দুই) কভপ  

    স যাভয়   ছভব। 

 
৩)   জা ীয় পভরচয়পধ্যত্রর স যাভয়     

    ফধ্যোকভপ (র্ভদ পূধ্যব য তদয়া না োধ্যক)। 

 

চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৩/৪"তেধ্যক ১"  সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (২৫০০০/-) োকা, 

 

৩/৪"তেধ্যক ২"  সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (৩০,০০০/-)  োকা, 

 

১"  তেধ্যক ২"    সংধ্যর্াধ্যগর জন্য (৩০,০০০/-)  োকা, 

 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয়।   

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 

৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

৮। বভস্ত এলাকায় 

অস্থায়ী পাভনর 

সংধ্যর্াগ। 

১৫ (পধ্যনর)  

কি য ভদবস। 

১)       র        ফরম 

 

২) জভির প্রকৃ  িাভলধ্যকর অনাপভি। 

 
৩) বভস্ত এলাকার সংগঠধ্যনর ভসদ্ধান্ত 

সম্বভল  কার্ যভববরণী। 

 
৪) আধ্যবদনকারীর অংগীকারনািা। 

 
৫) আধ্যবদনকারীর পাসধ্যপাে য সাইধ্যজর 

স যাভয়  ছভব-২টি। 

 
৬)  আধ্যবদনকারীর তিাোর আইভড কাড য/ 

পাসধ্যপাে য এর স যাভয়  ফধ্যোকভপ-২টি। 

 

 চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

৪" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৬,৫২৫/- 
োকা,  
 

৬" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  
 

৮" ভব রণ লাইন তেধ্যক ৩/৪" সংধ্যর্াধ্যগর জন্য ১৬,৯২৫/- 
োকা, (জভির িাভলধ্যকর অনাপভি পত্র োকধ্যল প্রভ টির তক্ষধ্যত্র  

অভ ভরক্ত জািান   ৫,০০০/- োকা)  

 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদাপধ্যত্রর ভিভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় 

জিা করধ্য  হয় । 

 

১। নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 
 

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

 
 

৩। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নািঃ  জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৫। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 
 

৯। পাভনর গােীর 

িােধ্যি জরুরী 

পাভন 

সরবরাহ। 

 

তর্ তকান জরুরী 

প্রধ্যয়াজধ্যন/গ্রাহক

গধ্যণর চাভহদার 

ভিভিধ্য  

জলবাহী গােী 

দ্ধারা পাভন 

সরবরাহ করা 

হয়। 

১) ভনধ যাভর  আধ্যবদন ফরি। 

 

ওয়াোর ওয়ার্ক্য, িড-২, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা । 

 

 

 

 

 

 

ব যিাধ্যন ১০ ঘনভিোর ধারণ ক্ষি া সম্পন্ন প্রভ  গােী পাভনর 

সাধারণ মূল্য ১,৪০০/- োকা ও জরুরী মূল্য ২,৫০০/- োকা, 

প্রভ  ঘন ভিোর তখালা পাভনর মূল্য ১০০/-  োকা ভনধ যারন করা 

আধ্যছ। গ্রাহক জন া ব্যাংক, ওয়াসা শাখার ভহসাব নং-এসটিভড-

২৩ এ ভনধ যাভর  োকা জিা করধ্যল পাভন সরবরাধ্যহর আধ্যদশ 

প্রদান করা হয়। 

 
 

 

  ম         ক          ,  

পদবীঃ উপ-সহকারী প্রধ্যকৌশলী 

িড-২, নীচ  লা, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

ই-তিইল bikashnath.engr.@gmail.com 

 

নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, 

তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:aziz0223@gmail.com
mailto:bikashnath.engr.@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০। জরুরী তসবা 

প্রদান। 

 

২৪ ঘন্টার িধ্যে ১) ওয়াসার পাভন সংধ্যর্াধ্যগর ভবধ্যলর কভপ।  

২) সাদা কাগধ্যজ  আধ্যবদন। 

 

ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী, 

িড-১/িড-২/৩/৪ এর কার্ যালয়। 

 

গ্রাহধ্যকর পাভন সরবরাধ্যহর লাইন তিরাি  গ্রাহধ্যকর ভনজ খরধ্যচ 

করা হয়।  

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

 

২। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 
 

 

৩। নািঃ জনাব রানা তচৌধুরী 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৩, রুি নং-০১, বুষ্টার তেশন,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-তিইল chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৪। নািঃ জনাব আভজজুর রহিান 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-৪, রুি নং-০১ , জুবলী তরাড,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-তিইল aziz0223@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১।    ম    র 

ম   ম      

 র র  । 

        ক   

১             

         

   ম ক ড য এর 

িােধ্যি পাভন 

সরবরাহ করা 

হয়।  

      

    র  ক   

১          র 

১        ।   

১। এনআইভড কাড য এবং ২ কভপ ফধ্যো 

ভদধ্যয় তর্ তকান বুে হধ্য  ১০০/- োকা ভদধ্যয় 

কাড য সংগ্রহ করধ্যবন।  কাড য সংগ্রধ্যহর 

সাধ্যে সম্মাভন  গ্রাহকগণ ৫০ ভলোর পাভন 

ভি পাধ্যবন । 

 

ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী, 

িড-১/২ এর কার্ যালয়। 

 

          ক           কর র    র  /        -১, 

 ফ র     ,        র            মড-১    ক      ম 

    খ       ক।        র     র           ।    ম 

ক  ড  র ম   ম           র     কর      ।  

২। নািঃ জনাব ইফধ্য খার উল্লাহ িামুন 

পদবীঃ ভনব যাহী  প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

রুি নং-০১, িড-১, আগ্রাবাদ তজানাল অভফস, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

ই-তিইলঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

২। নািঃ সজীব বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২, রুি নং-০১, তিধ্যহদীবাগ,চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-তিইল sajib0403091@gmail.com 

 

নািঃ জনাব িাকসুদ আলি 

নািঃ  প্রধান প্রধ্যকৌশলী 

রুি নং-৩১৫,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  
তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তিাবাইল নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-তিইল -

makshudchanchal@yahoo.com 

১ । ক      র 

 ফ    ১১ ১১৮ 

      

 ৯ ১ ৫  ৮   

সকাল ৯ ো-

ভবকাল ৫টিা 

(      ক ও 

 রক র     র 

        ) 

ক       রর ম   ম        

   ক  র           কর    ।  

                  

   

নািঃ    ফ       

পদবীঃ ক     র      ম র 

রুি নং-৩০৪  

আইভসটি সাধ্যকযল, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬   

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬২৪১৮৪ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৬৫৭৪৭৯৬ 

ই-তিইল-programmer@cwasa.org.com 

নািঃ জনাব শভফকুল বাশার 

পদবীঃ ভসধ্যেি এনাভলষ্ট 

রুি নং-৩০৫  

আইভসটি সাধ্যকযল, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬   

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

ই-তিইল-

shafiq.russel@gmail.com 

১৩। গ্রাহধ্যকর নাি 

পভরব যন। 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভর  আধ্যবদন ফরি। 

২। দভলধ্যলর স যাভয়  কভপ/  

ভব, এস, খভ য়াধ্যনর স যাভয়  কভপ। 

৩। আধ্যবদনকারীর স যাভয়  ছভব-১কভপ 

৪।  ব যিান গ্রাহধ্যকর ছভবসহ না-দাবীনািা 

৫। ওয়াভরশ সনদ (প্রধ্যয়াজনধ্যবাধ্যধ) 

৬।  অন্যান্য 
 

চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নাি পভরব যন ভফ-৫,৫০০/-  োকা। 

ভফ চাভহদা পধ্যত্রর ভিভিধ্য   জন া ব্যাংক, চট্টগ্রাি ওয়াসা 

শাখায় পভরধ্যশাধ করধ্য  হধ্যব।  

নািঃ জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 
পদবীঃ প্রধান রাজস্ব কি যক যা         
রুি  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি  নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪। গিীর নলকূপ 

স্থাপধ্যনর 

অনুিভ  । 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভর  আধ্যবদন  ফরি। 

 

২। প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর জায়গার  

দভলল/ ভব,এস, খভ য়াধ্যনর স যাভয়  

ফধ্যোকভপ-২ কভপ । 

 

৩। প্রস্তাভব  সংধ্যর্াগস্থধ্যলর ভবভডং এর 

ভস,ভড,এ অনুপভ পত্র/অনুপভ পত্র না 

োকধ্যল  ার কারণ প্রদশ যন পূব যক 

আধ্যবদনকারীর আলাদা প্র যয়ন।  

 

৪। জা ীয় পভরচয়পত্র এর কভপ। 

 

৫। ছভব পাসধ্যপাে য সাইজ-১ কভপ। 

 

৬। ছভব ষ্টযাম্প সাইজ-২ কভপ। 

 ১) জন া ব্যাংক ওয়াসা কধ্যপ যাধ্যরে 

শাখা, ওয়াসা িবন, দািপাো, 

চট্টগ্রাি। 

 
২) চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে                

    www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। অনুধ্যিাদধ্যনর পর চাভহদা পধ্যত্রর ভিভিধ্য  ভনধ্যনাক্ত হাধ্যর 

লাইধ্যসন্স  ভফ  জন া ব্যাংক, ওয়াসা কধ্যপ যাধ্যরে শাখা, 

ওয়াসা িবন, দািপাো, চট্টগ্রাি  এ প্রদান  করধ্য   হধ্যব।  

 

লাইধ্যসন্স ভফ 

সাইজ আবাভসক অনাবাভসক 

২"-৩" ৩০,২০০/- ৫৫,২০০/- 

৪" ৫০,২০০/- ১,৪০,২০০/- 

৬" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

৮" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

  নবায়ন ভফ 
 

সাইজ আবাভসক অনাবাভসক 

২"-৩" ১৫,০০০/- ৩৩,৭৫০/- 

৪" ২৫,০০০/- ৮৭,৫০০/- 

৬" ৭৫,০০০/- ১,৩৭,৫০০/- 

৮" ৭৫,০০০/- ২,১৮,৭৫০/- 
 

নািঃ জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 
পদবীঃ প্রধান রাজস্ব কি যক যা         
 রুি  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৫। ভিোর সংক্রান্ত 

তসবা। 

৭ ভদন ১।  ভিোর পরীক্ষা করার জন্য গ্রাহধ্যকর    

     আধ্যবদন। 

২। অচল ভিোর পভরব যধ্যনর জন্য  

   গ্রাহধ্যকর  আধ্যবদন। 

 
৩। চুভর ভিোধ্যরর জন্য ভজভড কভপসহ  

     গ্রাহধ্যকর আধ্যবদন।  

(সকল আধ্যবদন সাদা কাগধ্যজ করধ্য    

হধ্যব।) 

প্রধান রাজস্ব কি যক যার কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। চাভহদা পধ্যত্রর ভিভিধ্য  ভিোধ্যরর মূল্য জন া ব্যাংক, ওয়াসা 

কধ্যপ যাধ্যরে শাখা, ওয়াসা িবন, দািপাো, চট্টগ্রাি  এ প্রদান 

করধ্য  হধ্যব। । 

ভিোধ্যরর মূল্য ভননরূপ 

ভিোর 

সাইজ 

অচল/নষ্ট 

ভিোর 

প্রভ স্থাপন 

মূল্য 

চুভর ভিোর 

প্রভ স্থাপন মূল্য 

৩/৪" ৪,০০০/- ৬,০০০/- 

১" ৫,৫০০/- ৭,৫০০/- 

২" ১৮,০০০/- ২৫,০০০/- 

৪" ২৫,০০০/- ৩৫,০০০/- 

৬" ৩৫,০০০/- ৪৫,০০০/- 

৮" ৪৫,০০০/- ৫৫,০০০/- 

২।  ম  র  র     ফ ২ ০০/- 

৩। ওয়াসা ব্য ী  অন্যান্য  ম  র  র     ফ ২ ০০০/- 

 

নািঃ জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 
পদবীঃ প্রধান রাজস্ব কি যক যা         
 রুি  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

 

 

 

 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬। গ্রাহধ্যকর ভনকে 

ভবল তপৌৌঁছাধ্যনা 
ভবল প্রস্ত্ি  

হওয়ার সাধ্যে 

সাধ্যে  গ্রাহধ্যকর 

ভনকে তপৌৌঁছাধ্যনা 

হয়। 

কভম্পউোর তজনাধ্যরধ্যেড ভবল । 
গ্রাহক  ইধ্যে  করধ্যল চট্টগ্রাি ওয়াসার 

ওধ্যয়ব সাইে- 

www.ebill.ctg-wasa.org.bd 
হধ্য   ডাউনধ্যলাড কধ্যর          র । 

 

চট্টগ্রাি ওয়াসা কর্তযক গ্রাহধ্যকর 

বাসায় তপৌৌঁছাধ্যনা হয়। 
      র     ক, র  ,   ম    ফ   ও   ক  ,     র 

ম   ম  ভবল পভরধ্যশাধ করা র্ায়।  

 

 

নািঃ জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 
পদবীঃ প্রধান রাজস্ব কি যক যা          
রুি  নং-৪০৯ 
চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  
তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 
তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 
ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  
পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 
রুি নং-২১১ 
চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  
তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 
ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 
১৭। না-দাবী 

প্র যয়নপত্র 

ভবগ  পভিকা 

বছধ্যরর না-দাবী 

প্র যয়নপত্র 

পরব ী সধ্যনর 

৩০ জুধ্যনর 

িধ্যে। 

কভম্পউোর তজনাধ্যরধ্যেড প্র যয়নপত্র। চট্টগ্রাি ওয়াসা কর্তযক গ্রাহধ্যকর 

বাসায় তপৌৌঁছাধ্যনা হয়। 

ভবনামূধ্যল্য। 

 

 

নািঃ জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 
পদবীঃ প্রধান রাজস্ব কি যক যা         
 রুি  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ 

শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবীঃ বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৮। অভিধ্যর্াগ 

সংগ্রহ ও 

ভনরসন। 

*প্রােভিক 

পভরদশ যন ২৪   

ঘন্টার িধ্যে 

*  দধ্যন্তর পর 

ব্যবস্থা গ্রহণ ৩ 

কার্ য ভদবধ্যসর 

িধ্যে। 

*রাজস্ব ভবভলং 

সংক্রান্ত 

অভিধ্যর্াধ্যগর 

ভবষধ্যয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ ৭ কার্ য 

ভদবধ্যসর িধ্যে। 

তিৌভখকিাধ্যব/ধ্যেভলধ্যফাধ্যন/সাদা কাগধ্যজ 

ভলভখ িাধ্যব/wwwccts.cwasa.info/ 

          16118/09612500800) 

অভিধ্যর্াগ জানধ্য  পাধ্যর। 

          ভবনামূধ্যল্য। ১। নাি-মুহম্মদ িাহবুবুল আলি 

পদবীঃ  ত্ত্বাবধায়ক  প্রধ্যকৌশলী  

(িড সাধ্যকযল) 

রুি নং-৩১৫,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তিাবাইল নং+৮৮-০১৮১৭০৫৯৬৩৮ 

ই-তিইল-  mahbubcwasa@gmail.com 

 

২। নািঃ জনাব শভফকুল বাশার 

পদবীঃ ভসধ্যেি এনাভলষ্ট 

রুি নং-৩০৫  

আইভসটি সাধ্যকযল, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬   

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪  

ই-তিইল-shafiq.russel@gmail.com 

নািঃ জনাব িাকসুদ আলি 

পদবীঃ প্রধান প্রধ্যকৌশলী 

রুি নং-৩১৫,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  
তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তিাবাইল নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-তিইল-

makshudchanchal@yahoo.com 

 

 

 

   

http://www.ebill.ctg-wasa.org.bd/
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:ই-মেইল-semodcwasa@gmail.com
mailto:mahbubcwasa@gmail.com
mailto:ই-মেইল-shafiq.russel@gmail.com
mailto:ই-মেইল-makshudchanchal@yahoo.com
mailto:ই-মেইল-makshudchanchal@yahoo.com
mailto:quazi_y@yahoo.com


C:\Users\Administrator\Desktop\Citizen Charter 2020-2021 (26.12.2021).doc                                                                                                                                                   15 

ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯। িবন ভনি যাধ্যণর 

তক্ষধ্যত্র পাভন 

প্রাভির ভবষধ্যয়  

অনাপভি/ 

ছােপত্র প্রদান। 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভর    আধ্যবদনপত্র। 

২। জভির িাভলকানা  সংক্রান্ত  দভললাভদ। 

৩।আধ্যবদনকারীর ছভব-২ কভপ। 

৪। জা ীয় পভরচয়পত্র-২ কভপ। 

৫। তিৌজা ম্যাধ্যপ  ভচভি  কভরয়া-৩ কভপ 

১৫ তস.ভি x ২০ তস.ভি. ম্যাধ্যপর সাইে 

প্ল্যান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাি ওয়াসার ওধ্যয়বসাইধ্যে 

www.ctg.wasa.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুধ্যিাভদ  চাভহদা পধ্যত্রর ভিভিধ্য  ভনধ্যনাক্ত হাধ্যর অনাপভি 

পধ্যত্রর ভফ মূল্য জন া ব্যাংক, ওয়াসা কধ্যপ যাধ্যরে শাখা, ওয়াসা 

িবন, দািপাো, চট্টগ্রাি  এ প্রদান করধ্য  হধ্যব। । 
 

ক) আবাভসক ও বাভণভজযক িবধ্যনর       

 
 

ক্রঃ 

নং 

সব যধ্যিাে তলার 

এভরয়া(ধ্যবজধ্যিন্ট 

এভরয়া সহ) 

বাভণভজযক 

িবন 

আবাভসক 

িবন 

১ ২০০০ বগ যভিোর 

পর্ যন্ত 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

২/-(দুই োকা) 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

০.৭৫(পঁচাির 

পয়সা) োকা 

২ ২০০০ এর অভধক 

তেধ্যক ৪০০০ 

বগ যভিোর পর্ যন্ত 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

২.৫০/-(দুই 

োকা পঞ্চাশ 

পয়সা)োকা 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

১.৫০(এক 

োকা পঞ্চাশ 

পয়সা) োকা 

৩ ৪০০০ এর অভধক 

তেধ্যক ৬০০০ 

বগ যভিোর পর্ যন্ত 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

৩/-(ভ ন 

োকা) 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

২/-(দুই োকা) 

৪ ৬০০০ এর অভধক 

তেধ্যক ১০০০০ 

বগ যভিোর পর্ যন্ত 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

৪/-(চার োকা) 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

২.৫০(দুই 

োকা পঞ্চাশ 

পয়সা 

৫ ১০০০০ এর অভধক 

বা  দুধ্যদ্ধয 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

৫/-(পাঁচ 

োকা) 

প্রভ  বঃ ভিঃ 

৩/-(ভ ন 

োকা) 

 

 

 

 

নাি-জনাব এস,এি রুবাইয়াতুল কাধ্যদর  
পদবী-ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ) 

 রুি  নং-১০১ 

ভবক্রয় ভবিাগ, প্রধান কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তিাবাইল+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

ই-তিইলঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
 

 

নািঃ Rbve Avey mvdvqvr gynv¤§` 

kv‡n ỳj Bmjvg 

পদবীঃ বাভণভজযক e¨e ’̄vcK; 

iæg bs-211, 

PÆMÖvg Iqvmv| 

‡Rjv †KvW-46 

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
‡gvevBj +88-01851681043 

B-‡gBj 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg.wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইলঃ%20exen.sales@ctg.wasa-org.bd
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
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ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন 

ফরি প্রাভির স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, 

রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল 

তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদবী,  রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক) আবাসন প্রকল্প এবং ভশল্প প্রভ ষ্ঠাধ্যনর       

 

ক্রঃ নং প্রকল্প এলাকার 

আয় ন 

আবাসন/ভশল্প প্রভ ষ্ঠান 

প্রকধ্যল্পর ভফ 

১ ৫ একর পর্ যন্ত ৩০,০০০/ (ভত্রশ 

হাজার) োকা। 

২ ৫ একর  তেধ্যক ২০ 

একর  পর্ যন্ত 

৫০,০০০/ (পঞ্চাশ 

হাজার) োকা। 

৩ ২০ একর এর অভধক 

তেধ্যক ৫০ একর পর্ যন্ত 

১,০০,০০০/ (এক লক্ষ) 

োকা। 

৪ ৫০ একর এর অভধক 

তেধ্যক ১০০ একর 

পর্ যন্ত 

২,৫০,০০০/ (দুই লক্ষ 

পঞ্চাশ হাজার) োকা। 

৫ ১০০ একর এর অভধক 

তেধ্যক ২০০ একর 

পর্ যন্ত 

৩,৫০,০০০/ (ভ ন লক্ষ 

পঞ্চাশ হাজার) োকা। 

৬ ২০০ একর এর অভধক 

 দুধ্যদ্ধয 

৫,০০,০০০/(পাঁচ লক্ষ ) 

োকা। 

৭ গিীর নলকূধ্যপর       চট্টগ্রাি ওয়াসা 

কর্তযপধ্যক্ষর ভনধ যাভর  ভফ জিা প্রদান কধ্যর 

লাইধ্যসন্স গ্রহন এবং বাৎসভরক িাধ্যব নবায়ান 

করধ্য  হধ্যব। । 
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 .       রক      

 
ক্রঃ 

নং 

তসবার নাি তসবা প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র 

/আধ্যবদন ফরি প্রাভির 

স্থান 

তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার 

পদবী, রুি নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ই-তিইল 

উর্ধ্য ন কি যক যার পদভব , রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান ও       

ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। ভবভিন্ন সরকারী 

প্রভ ষ্ঠাধ্যন 

চাভহদা অনুর্ায়ী 

জলবাহী গােীর 

িােধ্যি পাভন 

সরবরাহকরণ। 

২৪ ঘন্টার 

িধ্যে তসবা 

প্রদান করা 

হয়। 

সরাসভর অেবা আলাপনীর িােধ্যি পাভনর চাভহদার তক্ষধ্যত্র 

গােী িারা পাভন সরবরাহ ভনভি  করা হয়। পাভন সরবরাহ 

কার্ যক্রি সহকারী প্রধ্যকৌশলী, িড-২ কার্ যালধ্যয় সম্পন্ন করা 

হয়। 

          ব যিাধ্যন ১০ ঘনভিোর ধারণ ক্ষি া সম্পন্ন প্রভ  গােী 

পাভনর মূল্য ১,৪০০/- োকা এবং প্রভ  ঘন ভিোর তখালা 

পাভনর মূল্য ১০০/- োকা ভনধ যারন করা আধ্যছ। 

সরবরাহকৃ  পাভনর িাস ভিভিক ভবল প্রস্ত্ু  কধ্যর 

সরকারী প্রভ ষ্ঠান সমূধ্যহ তপ্ররণ করা হয়।  ৎধ্যপ্রভক্ষধ্য  

সরকারী প্রভ ষ্ঠান সমূহ তচধ্যকর িােধ্যি পাভনর মূল্য 

পভরধ্যশাধ কধ্যর োধ্যক। 

 

   ম         ক          ,  

পদবীঃ উপ-সহকারী প্রধ্যকৌশলী 

িড-২, নীচ  লা, তিধ্যহদীবাগ,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

ই-তিইল bikashnath.engr.@gmail.com 

 

নািঃ  সজীব  বড়ুয়া 

পদবীঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী  

িড-২,রুি নং-০১,চট্টগ্রাি 

ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৭১৭৯৭৩ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 
ই-তিইল 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

২। িযাে ও 

আয়কর । 

র্োভনয়ধ্যি ভবভিন্ন ভবল পভরধ্যশাধ্যধর সিয়  া তেধ্যক ক যন কধ্যর  চালাধ্যনর 

িােধ্যি পভরধ্যশাভধ  হয়। 

প্রধান ভহসাব রক্ষণ 

কি যক যার কার্ যালয়, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

 

সরকারী তগধ্যজে অনুর্ায়ী ভনধ যাভর  হাধ্যর। নািঃ জনাব আল তিধ্যহদী শওক  

আজি  

পদবী:প্রধান ভহসাবরক্ষণ কি যক যা (অঃদাঃ) 

রুি নং-২১৭, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-তিইল:mehedishawkat@gmail.com  

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ  

মুহম্মদ শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবী: বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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২.৩)  অিযন্তভরন তসবা 

ক্রঃ নং তসবার নাি তসবা 

প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ 

সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন ফরি 

প্রাভির স্থান 
তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, রুি 

নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ 

ই-তিইল  

উর্ধ্য ন কি যক যার পদভব , রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান / 

 ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। কি যক যা/ 

কি যচারীধ্যদর 

তব ন-িা া 

প্রদান। 

িাধ্যসর 

তশষ 

কি যভদবস 

তব ন প্র যয়নপত্র, তব নফি য (ভহসাব শাখা 

কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান ভহসাব রক্ষণ কি যক যার 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা । 

ভবনামূধ্যল্য । নািঃ জনাব আল তিধ্যহদী শওক  আজি  

পদবী: প্রধান ভহসাবরক্ষণ কি যক যা (অঃদাঃ) 

রুি নং-২১৭, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-তিইল:mehedishawkat@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ 

মুহম্মদ শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবী: বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo.com 

২। 

 

 

 

সকল প্রকার 

ছুটি 

 (ননভিভিক 

অভজয  

ই যাভদ) 

িঞ্জুরকরণ। 

৩ (ভ ন) 

কি যভদবস 

 

 

আধ্যবদন,ছুটির ভহসাধ্যবর প্র যয়নপত্র 

(প্রশাসন/প্রধ্যকৌশল/অে য) উইং শাখা কর্তযক প্রদি। 

সভচব/বাভণভজযক ব্যবস্থাপক /প্রধান 

প্রধ্যকৌশলীর কার্ যালয়,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

ভবনামূধ্যল্য ১। নািঃ জনাব প্রধ্যকৌশলী এ তক এি ফজলুল্লাহ 

পদবী: ব্যবস্থাপনা পভরচালক 

রুি নং-২০১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-তিইল-mdcwasa@ gmail.com 

 
২।   ম        ম            ম  

     - সভচব (অঃদাঃ) 

রুি নং- ২০৯ ,  চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান:+৮৮-02333354269  

তিাবাইল+৮৮-০১৫৫৪-৩৩৬০০৭ 

ই-তিইল: ratanbd@gmail.com  

 
 
 
 

নািঃ জনাব প্রধ্যকৌশলী এ তক এি 

ফজলুল্লাহ 

পদবী: ব্যবস্থাপনা পভরচালক 

রুি নং-২০১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-তিইল-

mdcwasa@gmail.com 
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ক্রঃ নং তসবার নাি তসবা 

প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ 

সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন ফরি 

প্রাভির স্থান 
তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, রুি 

নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ 

ই-তিইল  

উর্ধ্য ন কি যক যার পদভব , রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান / 

 ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩। নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাধ্যহ দুল 

ইসলাি  

পদবী: বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি  নং-২১১, চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- safayat24bcs@yahoo.com  

 

৪। নািঃ জনাব িাকসুদ আলি 

পদবী: প্রধান প্রধ্যকৌশলী 

রুি নং-৩১৫,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তিাবাইল নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-তিইল –makshudchanchal@yahoo.com 

 

৩।   ফ   

     । 

       ক     র   ম                    খ , 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

  

      র     র   ফ              ।    ম        ম            

     - ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী (অঃদাঃ)  

রুি নং- ২১০ ,  চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফান: +৮৮-০৩১-২৮৬৪৭৯৯ 

তিাবাইল+৮৮-০১৯৩০৫৪৩৪৭৭ 

ই-তিইল: shahabwasa@gmail.com 

  ম        ম          

  ম  

     - সভচব (অঃদাঃ) 

রুি নং- ২০৯ ,  চট্টগ্রাি 

ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান:+৮৮-02333354269  

তিাবাইল+৮৮-০১৫৫৪-৩৩৬০০৭ 

ই-তিইল: ratanbd@gmail.com 

৪। ভজভপএফ 

অভগ্রি প্রদান। 

 ৩ (ভ ন) 

কি যভদবস 

আধ্যবদনপত্র, ভজভপএফ জিার  ব্যাংকভস্থভ  

প্র যয়ন পত্র (ভহসাব শাখা কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান ভহসাব রক্ষণ কি যক যার 

কার্ যালয়, চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

ভবনামূধ্যল্য । নািঃ জনাব আল তিধ্যহদী শওক  আজি  

পদবী: প্রধান ভহসাবরক্ষণ কি যক যা (অঃদাঃ) 

রুি নং-২১৭, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-তিইল:mehedishawkat@gmail.com 

নািঃ জনাব আবু সাফায়াৎ 

মুহম্মদ শাধ্যহ দুল  ইসলাি  

পদবী: বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- 

safayat24bcs@yahoo. 
com 
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ক্রঃ নং তসবার নাি তসবা 

প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ 

সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন ফরি 

প্রাভির স্থান 
তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, রুি 

নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ 

ই-তিইল  

উর্ধ্য ন কি যক যার পদভব , রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান / 

 ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। লভজভেকস  

তেশনারী 

িালািাল 

ক্রয়, র্ন্ত্রপাভ  

ক্রয় ও 

তিরাি ) 

সহায় া 

প্রদান। 

সংভিষ্ট 

ক্রয় 

পদ্ধভ র 

আধ্যলাধ্যক 

সিয় 

িধ্য া। 

চাভহদাপত্র সমূহ ভবভিন্ন ভবিাগ হধ্য  সাদা 

কাগধ্যজ পাওয়া র্ায় এবং তেন্ডার ডকুধ্যিন্টস 

ক্রয় শাখা  হধ্য  দরদা াধ্যদর অনুকূধ্যল  ইসুয 

করা হয়। 

ক্রয় শাখা, 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

 

তেন্ডার ডকুধ্যিন্ট সমূহ সংভিষ্ট কাধ্যজর প্রাক্কলন 

অনুর্ায়ী ভনধ্যনাক্তিাধ্যব ভনধ যাভর  মূধ্যল্য 

দরদা াধ্যদর অনুকূধ্যল  ভবক্রয় করা হয়। 

ক) ১,০০,০০০/-  োকা পর্ যন্ত প্রাক্কলধ্যনর তক্ষধ্যত্র 

২০০/- োকা। 

খ) ১,০০,০০১/- হধ্য  ৫,০০,০০০/- োকা  পর্ যন্ত 

৬০০/- োকা। 

গ) ৫,০০,০০১/- হধ্য  ২০,০০,০০০/-  োকা পর্ যন্ত 

১,০০০/- োকা। 

ঘ) ২০,০০,০০০/-  োকার উপধ্যর   ২,০০০/-োকা। 

নািঃ তবগি তকয়া তচৌধুরী 

পদভবঃ ভনব যাহী প্রধ্যকৌশলী, ক্রয় শাখা   

রুি নং-১১৬, চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪১৪১ 

তিাবাইল+৮৮-০১৬৭৪১৫৫৭০৭ 

ইধ্যিইল –keya21cuet@gmail.com 

  ম        ম          

  ম  

     - সভচব (অঃদাঃ) 

রুি নং- ২০৯ ,  চট্টগ্রাি 

ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান:+৮৮-02333354269  

তিাবাইল+৮৮-০১৫৫৪-৩৩৬০০৭ 

ই-তিইল: ratanbd@gmail.com 

৬। গৃহ ভনি যাণ ও 

কভম্পউোর 

ক্রয় ঋণ 

প্রদান। 

১৫ 

কি যভদবস। 

সভচবালয় শাখা কর্তযক ভনধ যাভর  আধ্যবদন 

ফরি সরবরাহ করা হয়। 

সভচবালয়, 

 চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

ভবনামূধ্যল্য। নািঃ-জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 

পদবীঃ উপসভচব (চঃদাঃ) 

রুি নং-২০৭, চট্টগ্রাি ওয়াসা। তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-0233335462 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম        ম          

  ম  

     - সভচব (অঃদাঃ) 

রুি নং- ২০৯  ,  চট্টগ্রাি 

ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান:+৮৮-02333354269  

তিাবাইল+৮৮-০১৫৫৪-৩৩৬০০৭ 

ই-তিইল: ratanbd@gmail.com  

৭। ক          

     /      

      

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।  ড       ফ ক  -১ ক   । 

 ।    ক      -১ ক   । 

৩।     র  কর   ও   র /     ড ক ড  -

১ ক   । 

       ক    র ক      ,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

         । নািঃ জনাব আল তিধ্যহদী শওক  আজি  

পদবী: প্রধান ভহসাবরক্ষণ কি যক যা (অঃদাঃ)  

রুি নং-২১৭, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-তিইল:mehedishawkat@gmail.com 

নািঃ-জনাব িাকসুদ আলি 

পদবী: প্রধান প্রধ্যকৌশলী 

রুি নং-৩১৫,চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬   

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 
তিাবাইল নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-তিইল-

makshudchanchal@yahoo.com 
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ক্রঃ নং তসবার নাি তসবা 

প্রদাধ্যনর 

সধ্যব যাচ্চ 

সিয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজপত্র /আধ্যবদন ফরি 

প্রাভির স্থান 
তসবামূল্য এবং পভরধ্যশাধ পদ্ধভ  (র্ভদ োধ্যক) শাখার নািসহ দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার পদবী, রুি 

নম্বর,ধ্যজলা/উপধ্যজলা তকাড, অভফভসয়াল তেভলধ্যফান/ 

ই-তিইল  

উর্ধ্য ন কি যক যার পদভব , রুি 

নম্বর, তজলা/উপধ্যজলা তকাডসহ 

অভফভসয়াল তেভলধ্যফান / 

 ই-তিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮।        ।       

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।       ফরম-১ ক  । 

 ।    -  ক   । 

৩।  র   র ফ  ফ     র   -১ ক  । 

৪।         -১ ক  ।  

       , 

চট্টগ্রাি ওয়াসা। 

 

         ।  নািঃ-জনাব মুহাম্মদ নাভজি উদ্দীন 

পদবীঃ উপসভচব (চঃদাঃ) 

রুি নং-২০৭,  

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  
তজলা তকাড-৪৬  

তফানঃ +৮৮-0233335462 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-তিইলঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম        ম          

  ম  

     - সভচব (অঃদাঃ) 

রুি নং- ২০৯   ,   

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান:+৮৮-02333354269  

তিাবাইল+৮৮-০১৫৫৪-৩৩৬০০৭ 

ই-তিইল: ratanbd@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.৪)   আও াধীন অভধদির/সংস্থা/অন্যান্য প্রভ ষ্ঠান কর্তযক প্রদি তসবা আও াধীন অভধদির/সংস্থা/অন্যান্য প্রভ ষ্ঠানসমূধ্যহর ভসটিধ্যজন্স চাে যার ভলঙ্ক আকাধ্যর যুক্ত করধ্য  হধ্যব। । প্রধ্যর্াজয নয়।  
 

৩)    তসবা গ্রহী া /আপনার কাধ্যছ আিাধ্যদর প্র যাশা    

 
ক্রভিক প্রভ শ্রুভ /কাভি  তসবা প্রাভির লক্ষয করণীয় । 

১ স্বয়ংসম্পূণ য আধ্যবদন জিা প্রদান ভবল/ভফ । 

২ র্োর্ে প্রভক্রয়ায় প্রধ্যয়াজনীয় ভবল/ ভফ পভরধ্যশাধ করা । 

৩ সাক্ষাধ্য র জন্য ভনধ যাভর  সিধ্যয়র পূধ্যব যই উপভস্থ  োকা । 

৪     র       র              কর  । 

৫                    ও  । 

      ক            খ  কর ।  
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৪) অভিধ্যর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধভ  (GRS ) 

    তসবা প্রাভিধ্য  অসন্তুষ্ট হধ্যল দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যার সধ্যি তর্াগাধ্যর্াগ করুন।  ার কাছ তেধ্যক সিাধান পাওয়া না তগধ্যল ভনধ্যনাক্ত পদ্ধভ ধ্য  তর্াগাধ্যর্াগ কধ্যর আপনার সিস্যা অবভহ  করুন। 

 
ক্র.নং কখন তর্াগাধ্যর্াগ করধ্যবন তকাোয় তর্াগাধ্যর্াগ করধ্যবন তর্াগাধ্যর্াধ্যগর ঠিকানা  ভনষ্পভির সিয়সীিা 

১। দাভয়ত্বপ্রাি কি যক যা সিাধান ভদধ্য  না পারধ্যল অভিধ্যর্াগ ভনষ্পভি কি যক যা (অভনক) নািঃ-জনাব আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাধ্যহ দুল ইসলাি  

পদবী: বাভণভজযক ব্যবস্থাপক, 

রুি নং-২১১ 

চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-তিইল- safayat24bcs@yahoo.com 

এক িাস 

২। অভিধ্যর্াগ ভনষ্পভি কি যক যা ভনভদ যষ্ট সিধ্যয় সিাধান ভদধ্য  না পারধ্যল আভপল কি যক যা নািঃ জনাব িাকসুদ আলি 

পদবীঃ উপ-ব্যবস্থাপনা পভরচালক(প্রধ্যকৌশল) (অঃ দাঃ) 

রুি নং-২১৩, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬ ৩ 

তফানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫১৭৫১ 

তিাবাইল+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ইধ্যিইল makshudchanchal@yahoo.com 

এক  িাস 

৩। আভপল কি যক যা ভনভদ যষ্ট সিধ্যয় সিাধান ভদধ্য  না পারধ্যল ব্যবস্থাপনা পভরচালক নািঃ-জনাব প্রধ্যকৌশলী এ তক এি ফজলুল্লাহ 

পদবী: ব্যবস্থাপনা পভরচালক 

রুি নং-২০১, চট্টগ্রাি ওয়াসা।  

তজলা তকাড-৪৬  

তফান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 

তিাবাইল+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-তিইল-mdcwasa@gmail.com 

এক িাস 

 

৫) ১৯৫২ সাধ্যলর ইিার  ভনি যাণ আইন ও  ৎসংভিষ্ট ২০০৮ সাধ্যলর ইিার  ভনি যাণ ভবভধিালা অনুর্ায়ী চট্টগ্রাি িহানগরীর িহাপভরকল্পনাভুক্ত এলাকায় ঝৌঁভকপূণ য, কি ঝৌঁভকপূণ য ভকংবা সাধারণ িাধ্যনর তর্ধ্যকান স্থাপনার ভনি যাণ অনুধ্যিাদধ্যনর ছােপত্র প্রদাধ্যনর ভবষয়টি চট্টগ্রাি 

     উন্নয়ন কর্তযপক্ষ  (চউক) এর উপর ন্যস্ত।  াই স্বল্প ঝৌঁভকপূণ য স্থাপনা সমূধ্যহর তক্ষধ্যত্র চট্টগ্রাি ওয়াসার ছােপধ্যত্রর প্রধ্যয়াজন তনই। 

 

( ম            ম ) 

সভচব (অঃদাঃ) 

তফান নং-০৩১-02333354269 


