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1. wfkb I wgkb t 

 

wfkb t নগরবাসীর ক্রয়সীমার মধ্যে ননরাপদ ও কার্যকর পানন বেবস্থাপনা  এবং পয়ঃননষ্কাশন বেবস্থা  
            গধ্ে ত ালা। 

 

         wgkb t বিশ্বস্থতার সাথে পবরথিশিান্ধি উপযুক্ত প্রযুবক্ত ও দক্ষ জনশবক্ত ব্যিহার কথর গুণগতমান  

                       সম্পন্ন পাবন সরিরাহ ও পয়ঃবনষ্কাশন সসিা প্রদান। 

 

 GK bR‡i PÆMÖvg Iqvmv 

 

1| PÆMÖvg Iqvmv Rb¥jMœ †_‡K PÆMÖvg bMievmx‡K myjf g~‡j¨ my‡cq cvwb mieiv‡ni Rb¨ `vwqZ¡cÖvß| bvbv cÖwZK~jZvi 

gv‡SI PÆMÖvg Iqvmv bMievmx‡K cvwb mieiv‡ni Rb¨ wbijmfv‡e †Póv Pvwj‡q hv‡”Q| 

PÆMÖvg Iqvmv GKwU ¯̂vqËkvwmZ ms ’̄v hv e›`i bMix PÆMÖv‡gi cÖvq 31.58 jÿ †jv‡Ki cvwb mieivn‡i Rb¨ wb‡qvwRZ| 

eZ©gv‡b G ms¯’vq 634 Rb ¯’vqx Ges 42 Rb A ’̄vqx Kg©KZ©v/ Kg©Pvix wewfbœ c‡` Kg©iZ Av‡Q| 

 

2| cvwb mieivn t- 

 

 PÆMÖvg bMixi 168.21 eM© wK‡jvwgUvi GjvKvq PÆMÖvg Iqvmv cvwb mieivn K‡i _v‡K| 

 PÆMÖvg Iqvmvi ‰`wbK weZibK„Z cvwbi cwigvb cÖvq 450 Gg Gj wW| f~-Dcwi¯’ Drm 80% Ges f~-Mf© ’̄ Drm 

20%| 

 PvjyK…Z Mfxi bjK~‡ci msL¨v- 49wU| cvwb †kvabvMvi 3wU| 3 wU f~-Dcwi¯’ (†gvniv) cvwb †kvabvMvi Ges Aci 

1 wU f~-Mf© ’̄ (KvjyiNvU) cvwb †kvabvMvi| 

 cvwb Transmission Ges Distribution Gi Rb¨ PÆMÖvg Iqvmvq 770 wK‡jvwgUvi cvwbi jvBb Av‡Q| 2 wU 

cvw¤ús †÷kb (High Lift & Booster), 14 wU wiRvf©vi, 3wU Elevated Water Storage tanks Ges 

689 wU Public Hydrants Av‡Q| 

 cvwb cwien‡bi U¨vsK Mvox Av‡Q 11 wU| 

 cvwbi ms‡hvM msL¨v 74,330 (Ryb, 2019 ch©šÍ)| 

 cvwbi we‡ji AvevwmK nvi 12.40 UvKv cÖwZ Nb wgUvi Ges AbvevwmK nvi 30.30 UvKv cÖwZ Nb wgUvi| 

 

3| cvwb cÖvwß msµvšÍ MÖvnK Awf‡hvM t- 

 

‡h‡nZz PÆMÖvg Iqvmvi cvwb mieivn AcÖZzj, cÖvq cÖwZw`bB †ikwbs K‡i wewfbœ RvqMvq cvwb mieivn Kiv nq| 

ZvQvov mvwf©m †bUIqvK© cvBc jvBb¸‡jv cyiv‡bv weavq wj‡KR †`Lv hvq| G Rb¨ MÖvnK‡`i G msµvšÍ Awf‡hvM¸‡jv 

Avg‡j wb‡q mgvav‡bi Rb¨ gW-1/gW-2 / gW -3/ gW -4 Gi Kg©KZ©vMY wb‡qvwRZ Av‡Q| Zviv mivmwi Ges †Uwj‡dv‡bi 

gva¨‡g MÖvnK‡`i wewfbœ Awf‡hvM MÖnY Ges mgm¨vi mgvavb K‡ib| GZ`wfbœ Iqvmvi mKj ch©v‡qi cÖ‡KŠkjxM‡Yi 

Awd‡m †h †Kvb mgq †h †Kvb MÖvnK Awf‡hvM wb‡q Avm‡j Zv mv`‡i MÖnY Kiv nq Ges mgvav‡bi e¨e¯’v †bqv nq| gW-1 

/ gW-2 / gW -3/ gW -4 KZ…©K weMZ A_© eQ‡i me©‡gvU 5072wU Awf‡hvM wjwce×mn mgm¨v mgvavb Kiv nq| 

 

4| wgUvi Ges wej msµvšÍ Awf‡hvM t- 

 

Awdm PjvKvjxb mg‡q †iwfwbD kvLvq wewfbœ mg‡q MÖvnK‡`i wewfbœ Awf‡hvM wjwce× Kiv nq Ges Zv mgvav‡bi 

†Póv Kiv nq| MZ A_© eQ‡i MÖvn‡Ki Awf‡hv‡Mi †cÖwÿ‡Z †gvU 2000 wU wgUvi cwieZ©b Kiv n‡q‡Q| ZvQvov wgUvi 

cwi`k©‡bi mgqI wewfbœ MÖvn‡Ki Awf‡hvM mivmwi MÖnY Kiv nq| 

 

5| åvg¨gvY Av`vjZ t- 

 

A‰ea cvwb e¨enviKvix‡`i Kvi‡Y MÖvnK‡`i cvwb cÖvwß‡Z evav m„wó n‡j MÖvnK KZ…©K Awf‡hv‡Mi †cÖwÿ‡Z Ges 

mgq mgq †cÖvMÖvg K‡i PÆMÖvg Iqvmvq wb‡qvwRZ g¨vwR‡÷ªU /åvg¨gvY Av`vj‡Zi gva¨‡g D³ A‰ea ms‡hvM KZ©‡bi ga¨ 

w`‡q ˆea MÖvnK‡`i cvwb mieivn wbwðZ Kiv nq| 
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6| M„nxZ MÖvnK evÜe Kg©KvÛ t- 

 

 wgUvi cwi`k©K, ivR¯̂ ZË¡veavqK I ivR¯̂ Kg©KZ©vmn mswkøó Kg©KZ©v‡`i mv‡_ MÖvnK‡`i mfv| 

 m¤§vwbZ MÖvnK‡`i mv‡_ e‡Kqv Av`v‡qi j‡ÿ¨ I Zv‡`i mgm¨vw` Rvbvi Rb¨ Av‡jvPbv mfv| 

 MÖvnK †mevi j‡ÿ¨ m¤úªwZ c~‡e©i I‡qemvBU cwieZ©b K‡i (www.ctg-wasa.org.bd) Ges I‡qe‡gBj 

(info@ctg-wasa.org.bd) Gi D‡Øvab Kiv n‡q‡Q| 

 ‡gvevBj †dvb Acv‡iUi (MÖvwgb‡dvb/iwe/evsjvwjsK) Gi gva¨‡g MÖvnKMb N‡i e‡m cvwbi wej cwi‡kva Ki‡Z 

cvi‡eb | 

 I‡qe mvB‡U wewfbœ Z_¨vw` Ges MÖvn‡Ki wbR¯̂ wej m¤ú‡K© Rvbvi e¨e¯’v Av‡Q| 

 Iqvmv fe‡b cÖ‡e‡ki gy‡L Awdm PjvKvjxb mg‡q MÖvnK‡`i Z_¨vw` Rvbvi Rb¨ mve©ÿwYK GKRb Kg©Pvix 

AbymÜvb †Uwe‡j `vwqZ¡cvjb K‡ib| GQvov AbymÜvb †Uwe‡ji mvg‡b Awdm web¨v‡mi Z_¨ m¤̂wjZ †evW© Av‡Q| 

 cÖwZ g½jevi e¨e¯’vcbv cwiPvjK Gi K‡ÿ mKvj 11.00 Uv n‡Z 12.00 NwUKv ch©šÍ MÖvnK‡`i Awf‡hvM wb‡q 

MYïbvbx AbywôZ nq| 

 

 B-‡mevmg~nt 

 MÖvnKMb N‡i e‡m PÆMÖvg Iqvmvi I‡qemvBU (www.ctg-wasa.org.bd ) †_‡K we‡ji Kwc msMÖn K‡i †m 

Kwc w`‡qI wbw`©ó e¨vs‡Ki gva¨‡g cvwbi wej cwi‡kva Ki‡Z cvi‡eb| 

  wej cwi‡kva Kiv n‡j B-‡c‡g›U c×wZi gva¨‡g MÖvn‡Ki wbR¯̂ WvUv‡eBR ¯̂qsµxq fv‡e Avc‡WU n‡q 

hv‡e| d‡j MÖvnKMb Zrÿbvr cwi‡kvwaZ we‡ji Z_¨vw` PÆMÖvg Iqvmvi I‡qemvB‡U †`L‡Z cvi‡eb| 

 cÖwZ gv‡m MÖvnKMb‡K ‡gvevB‡ji Gm Gg Gm Gi gva¨‡g Zvu‡`i gvwmK wejmn cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` 

Rvbv‡bv nq|  

  PÆMÖvg Iqvmvi I‡qemvB‡Ui Complain Box G ev B-‡gBj Kiæb t info@ctg-wasa.org.bd GB wVKvbvq 

A_ev mivmwi 616768,616592,724875 b¤̂‡i A_ev nUjvBY-09612500800 b¤̂‡i  &&&&†dv‡bi 

gva¨‡g MÖvnKMb Zv‡`i Awf‡hvM Rvbv‡Z cvi‡eb|  

 

 

7|  MÖvnK‡`i mv‡_ †hvMv‡hvMt- 

1) MÖvnK‡`i mv‡_ gZwewbgq mfv| 

2) ‡Uwjwfk‡b wewfbœ Z_¨vw` cÖPvi| 

3) bZzb cÖRb¥‡K cvwb e¨envi, cvwb AcPq †iva cÖf…wZ e¨vcv‡i m‡PZb Kivi Rb¨ PÆMÖvg gnvbMixi ¯‹zj 

QvÎ/QvÎx‡`i mv‡_ gZ wewbgq I GZ`msµvšÍ wfwWI cÖ`k©b| 

4) MÖvnK †mev e„w× I ˆbwZKZv eRvq ivLvi Rb¨ wb‡`©kbv †`qv| 

5) ‡gvevBj †dv‡b Gm Gg Gm cÖ`v‡bi gva¨‡g | 
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              PÆMÖvg gnvbMixi bMievmx‡K †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ PÆMÖvg Iqvmvi GKwU wmwU‡Rb PvU©vi ev bvMwiK mb` i‡q‡Q hv wb¤œiƒc t- 

2. cÖwZ 

     
 

     cÖwZkÖæZ †mevmg~nt 

2.1 bvMwiK †mev 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1| AvevwmK bZzb 

ms‡hvM  

 15 (c‡bi)  

Kg© w`em| 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 

২) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার দবেে/ 

বি,এস, খবতয়াথনর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস  । 
 

৩) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার বি,এস, 

বশথ র সংবিষ্ট  অংথশর (১২"× ১০")  সতযাবয়ত 
ফথ াকবপ ২ সস । 
 

৪) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডংথয়র বস,বি,এ 

কর্তধক অনুথমাবদত প্ল্যান/অনুমবতপত্র এর 

সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস । 

 
৫) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডং এর বস,বি,এ 

অনুথমাবদত নকশা না োবকথে তাহার কারণ 

প্রদশ ধন পূি ধক আথিদনকারীর আোদা বিঠি।  

 
৬) আথিদনকারীর  পাসথপা ধ সাইথজর সতযাবয়ত 

ছবি ২টি। 

 
৭) আথিদনকারী  বদ ভাড়াটিয়া হন, তাহা হইথে 

আথিদনপথত্রর সবহত ৩০০/=  াকা নন-

জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্পর মাধ্যথম মূে মাবেথকর 

সম্মবত পত্র উবকে কর্তধক স্বাক্ষর পূি ধক সনা ারী 

পািবেক সেথক এবফথিবি  কবরয়া দাবখে কবরথত 

হইথি। 

1) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

ক) AvevwmK 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৬,৮২৫/-  াকা,  
 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৭,১২৫/-  াকা,  
 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৭,২২৫/-  াকা,  
 

৪" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য ৩০,২০০/-  াকা,  

৬" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য ৩০,৪০০/-  াকা,  
 

৮" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য ৩০,৫০০/-  াকা,  

২" সংথ াথগর জন্য ১,০৯,৩০০/-  াকা,  

 

 

খ) AbvevwmK 

 

৪" সংথ াথগর জন্য ১,৮৫,৩০০/-   াকা। 

৬" সংথ াথগর জন্য ২,৮৫,৩০০/-  াকা অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর 

বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা কবরথত হয়।  (জামানত 

ব্যতীত)। 

 

 
 

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন  
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

 রুম  নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 
 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 
 

 

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 
পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ 

শাথহদুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৮) আধ্বদনকারীর সভা ার আইবি কাি ধ/ 

পাসথপা ধ এর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২টি। 
 

৯) আথিদনকারী  বদ ওয়াবরশ সূথত্র জায়গার 

মাবেক হন সস সক্ষথত্র অন্যান্য ওয়াবরশথদর বনক  

হইথত ১ কবপ পাসথপা ধ সাইথজর ছবি সহ ৩০০/= 

 াকার নন-জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্প সংথ াগ প্রদাথন 

আপবি নাই মথম ধ অবিকারনামা প্রদান কবরথত 

হইথি(থনা ারী পািবেক সেথক এবফথিবভ  কবরয়া 

দাবখে কবরথত হইথি)। 

 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 
 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

2| AvevwmK 

wØZxq ms‡hvM 

10(`k)  Kg© 

w`em| 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 
 

২)  আথিদনকারীর ০২(দুই) কবপ  

     সতযাবয়ত ছবি 

৩)   জাতীয় পবরিয় পথত্রর সতযাবয়ত    

      ফথ াকবপ ( বদ পূথি ধ সদয়া না   

      োথক)। 

 

1) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৬,৮২৫/-  াকা,  

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৭,১২৫/-  াকা,  

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৭,২২৫/-  াকা,  

 

৪" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য ৩০,২০০/-  াকা,  

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য ৩০,৪০০/-  াকা,  

৮" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর  
জন্য ৩০,৩০০/-  াকা,  

 

২" সংথ াথগর জন্য ১,০৯,৩০০/-  াকা,  

৪" সংথ াথগর জন্য ১,৮৫,৩০০/-   াকা। 

৬" সংথ াথগর জন্য ২,৮৫,৩০০/-  াকা অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর 

বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা কবরথত হয়।  (জামানত 

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 
 

 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:ই-মেইল-jasimwasa@gmail.com
mailto:roufcwasa@gmail.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ব্যতীত)।  

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 
 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

 

 
 

3| `vßwiK bZzb 

cvwb ms‡hvM 

cÖ`vb 

 15 (c‡bi)  

Kg© w`em| 

১) wba©wiZ আথিদন dig।  

 

২) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার  দবেে/ 

বি,এস, খবতয়াথনর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস  ।  

৩) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার বি,এস, 

বশথ র সংবিষ্ট অংথশর ( ১২"× ১০")  সতযাবয়ত 

1) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৬,৮২৫+৪০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 
 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৭,১২৫+৪০,০০০)  

 াকা,  

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

mailto:aziz0223@gmail.com
http://www.ctg-wasa.org.bd/
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ফথ াকবপ ২ সস । 

 
৪) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডংথয়র বস,বি,এ 

কর্তধক অনুথমাবদত প্ল্যান/অনুমবতপত্র এর 

সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস । 

 

৫) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডং এর বস,বি,এ 

অনুথমাবদত নকশা না োবকথে তাহার কারণ 

প্রদশ ধন পূি ধক আথিদনকারীর আোদা বিঠি।  

৬) আথিদনকারীর  পাসথপা ধ সাইথজর সতযাবয়ত 

ছবি ২টি। 

 
৭) আথিদনকারী  বদ ভাড়াটিয়া হন, তাহা হইথে 

আথিদনপথত্রর সবহত ৩০০/=  াকা নন-

জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্পর মাধ্যথম মূে মাবেথকর 

সম্মবত পত্র উবকে কর্তধক স্বাক্ষর পূি ধক সনা ারী 

পািবেক সেথক এবফথিবি  কবরয়া দাবখে কবরথত 

হইথি এথক্ষথত্র জামানত অে ধ বিগুন হইথি   

 

৮) আথিদনকারীর সভা ার আইবি কাি ধ/জন্ম 

বনিন্ধন সনদ/পাসথপা ধ এর সতযাবয়ত ফথ াকবপ 

২টি। 

 

(জামানতসহ)। 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৭,২২৫+৪০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

৪" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (৩০,৪০০+৮০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর  
জন্য (৩০,৫০০+৮০,০০০)   াকা, 

(জামানতসহ)। 

 

২" সংথ াথগর জন্য (১,০৯,৩০০+২,০০,০০০)  াকা,  

(জামানতসহ)। 
 

৪" সংথ াথগর জন্য (১,৮৫,৩০০+৮,০০,০০০)     াকা। 

(জামানতসহ)। 

 

৬" সংথ াথগর জন্য (২,৮৫,৩০০+১০,০০,০০০) াকা (জামানতসহ)। 

 
অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা 

কবরথত হয়।   

 
 

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 
 

 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ   roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 
 
 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন, িাঁন্দগাও, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 
 
 
৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 
safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:roufcwasa@gmail.com
mailto:sajib0403091@gmail.com
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bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com     ‡dvb t 

+88-031-616768 

‡gvevBj+88-01925347965 

B-‡gBj aziz0223@gmail.com 

 

4| wkí KviLvbv 

I evwYwR¨K 

cÖwZôv‡b cvwb 

ms‡hvM cÖ`vb 

 15 (c‡bi)  

Kg© w`em| 

  ১) wba©wiZ আথিদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার  দবেে/ 

বি,এস, খবতয়াথনর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস  । 

 
৩) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার বি,এস, 

বশথ র সংবিষ্ট অংথশর ( ১২"× ১০")  সতযাবয়ত 
ফথ াকবপ ৩ সস । 

 
৪) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডংথয়র বস,বি,এ 

কর্তধক অনুথমাবদত প্ল্যান/অনুমবতপত্র এর 

সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস । 

 
৫) প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডং এর বস,বি,এ 

অনুথমাবদত নকশা না োবকথে তাহার কারণ 

প্রদশ ধন পূি ধক আথিদনকারীর আোদা বিঠি।  

 
৬) আথিদনকারীর  পাসথপা ধ সাইথজর সতযাবয়ত 

ছবি ২টি। 

 
৭) আথিদনকারী  বদ ভাড়াটিয়া হন, তাহা হইথে 

আথিদনপথত্রর সবহত ৩০০/=  াকা নন-

জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্পর মাধ্যথম মূে মাবেথকর 

সম্মবত পত্র উবকে কর্তধক স্বাক্ষর পূি ধক সনা ারী 

পািবেক সেথক এবফথিবি  কবরয়া দাবখে কবরথত 

হইথি এথক্ষথত্র জামানত অে ধ বিগুন হইথি   

 

1) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৬,৮২৫+৪০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৭,১২৫+৪০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৭,২২৫+৪০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৪" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (৩০,৪০০+৮০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর  
জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০)   াকা, 

(জামানতসহ)। 

 

২" সংথ াথগর জন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০)   াকা,  

(জামানতসহ)। 

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 

 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 

 
৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১,সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 

 

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:aziz0223@gmail.com
http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:roufcwasa@gmail.com
mailto:sajib0403091@gmail.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

৮) আথিদনকারীর সভা ার আইবি কাি ধ/জন্ম 

বনিন্ধন সনদ/পাসথপা ধ এর সতযাবয়ত ফথ াকবপ 

২টি। 

 
৯)  আথিদনকারী  বদ ওয়াবরশ সূথত্র জায়গার 

মাবেক হন সস সক্ষথত্র অন্যান্য ওয়াবরশথদর বনক  

হইথত ১ কবপ পাসথপা ধ সাইথজর ছবি সহ ৩০০/= 

 াকার নন-জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্প সংথ াগ প্রদাথন 

আপবি নাই মথম ধ অিীকারনামা প্রদান কবরথত 

হইথি (থনা ারী পািবেক সেথক এবফথিবভ  

কবরয়া দাবখে কবরথত হইথি)। 

৪" সংথ াথগর জন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)    াকা। 

(জামানতসহ)। 

৬" সংথ াথগর জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)   াকা (জামানতসহ)। 

 
অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা 

কবরথত হয়।   

 

 

 

 
 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন, িান্দগাও, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী 

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 
 

5| AZ¨vek¨Kxq  

cÖ‡qvR‡b 

A ’̄vqx  

ms‡hvM 

 15 (c‡bi)  

Kg© w`em| 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 

২) আথিদনকারীর  পাসথপা ধ সাইথজর সতযাবয়ত 

ছবি ২টি। 

৩) আথিদনকারী  বদ ভাড়াটিয়া হন, তাহা হইথে 

আথিদনপথত্রর সবহত ৩০০/=  াকা নন-

জুবিবশয়াে ষ্টযাথম্পর মাধ্যথম মূে মাবেথকর 

সম্মবত পত্র উবকে কর্তধক স্বাক্ষর পূি ধক সনা ারী 

পািবেক সেথক এবফথিবি  কবরয়া দাবখে কবরথত 

হইথি। 

 
৪) আথিদনকারীর সভা ার আইবি কাি ধ/ পাসথপা ধ 

এর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২টি। 

 
৫) অন্যান্য  সক্ষথত্র ৩০০/-  াকার নন- জুবিবশয়াে 

ষ্টযাথম্প  চুবক্তনামা। 

 

1) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৬,৫২৫+৮০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৬,৮২৫+৮০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য (১৬,৯২৫+৮০,০০০)  

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৪" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (২৯,৯০০+১,৬০,০০০) 

 াকা,  

(জামানতসহ)। 

৬" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর জন্য (৩০,১০০+১,৬০,০০০) 

 াকা,  

1| bvg-gyn¤§` gvneyeyj Avjg 

c`ex-wbe©vnx cÖ‡KŠkjx  

iæg bs-101 

weµq wefvM, cÖavb Kvh©vjq,  

PÆMÖvg Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

‡dvb+88-031-617807  

‡gvevBj+88-01817059638 

B-‡gBj-xensales@ctg.wasa.org.bd 

     mahbubcwasa@gmail.com 

2| bvgt ‡gvnv¤§` byiæj Avwgb 

c`ex t wbe©vnx  cÖ‡KŠkjx 

iæg bs-01 

gW-1, AvMÖvev` †Rvbvj Awdm, PÆMÖvg 

Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

W. cxh~l `Ë  

evwYwR¨K e¨e ’̄vcK, 

iæg bs-211 

PÆMÖvg Iqvmv| 

 ‡Rjv †KvW-46  

‡dvb+88-031-615829 

‡gvevBj+88-01714453920 

B-‡gBj-pijushdutta7812@gmail.com 

mailto:aziz0223@gmail.com
http://www.ctg-wasa.org.bd/
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(জামানতসহ)। 

৮" বিতরণ োইন সেথক ১" সংথ াথগর  
জন্য (৩০,২০০+১,৬০,০০০)  াকা, 

(জামানতসহ)। 

 

২" সংথ াথগর জন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০)  াকা,  

(জামানতসহ)। 

 

৪" সংথ াথগর জন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)     াকা। 

(জামানতসহ)। 

 

৬" সংথ াথগর জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০) াকা (জামানতসহ)। 

অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা 

কবরথত হয়। 

 

‡dvb t +88-031-724875/ 

2525252 

‡gvevBj+88-01554336007 

B-‡gBj t ratanbd@gmail.com 
 

 

3| bvgt mwRe eo–qv 

c`ex t wbev©nx cÖ‡KŠkjx  

gW-2, iæg bs-01,‡g‡n`xevM,PÆMÖvg 

Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

‡dvb t +88-031-617973 

‡gvevBj+88-01713462270 

B-‡gBj sajib0403091@gmail.com 

 

4| Rbve ivbv †PŠayix 

c`ex t wbev©nx cÖ‡KŠkjx (At`vt) 

gW-3, iæg bs-01, eyóvi †÷kb, 

Pv›`MvI, PÆMÖvg Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

‡gvevBj+88-01816805909 

B-‡gBj chowdhuryjico@gmail.com 
 

5| Rbve AvwRRyi ingvb 

c`ex t wbev©nx cÖ‡KŠkjx (At`vt) 

gW-4, iæg bs-01 , Ryejx †ivW,  

PÆMÖvg Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

‡dvb t +88-031-616768 

‡gvevBj+88-01925347965 

B-‡gBj aziz0223@gmail.com 

  

6| ms‡hvM 

¯’vbvšÍi 

 10 (`k)  Kg© 

w`em| 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 

 

২)  আথিদনকারীর ০২(দুই) কবপ সতযাবয়ত ছবি। 

৩)  জাতীয় পবরিয়পথত্রর সতযাবয়ত  ফথ াকবপ 
( বদ পূথি ধ সদয়া না  োথক)। 

Av‡e`bKvix‡K 

mieivn Ki‡Z n‡e| 

৩/৪" সংথ াথগর জন্য (৬,০০০/-)  াকা,  

১" সংথ াথগর জন্য (১২,০০০/-)   াকা,  

২" সংথ াথগর জন্য (১৫,০০০/-)   াকা,  

৪" সংথ াথগর জন্য (২০,০০০/-)  াকা,  

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

mailto:ratanbd@gmail.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

 

 

৬" সংথ াথগর জন্য (২৫,০০০/-)  াকা 

 

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 
 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ roufcwasa@gmail.com 
 

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 
পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 
 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন, িান্দগাও, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 
safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:sajib0403091@gmail.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

 

7| ms‡hvM 

ewa©ZKiY 

10 (`k)  Kg© 

w`em| 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 

 

২)  আথিদনকারীর ০২ (দুই) কবপ  

    সতযাবয়ত  ছবি। 

 
৩)   জাতীয় পবরিয়পথত্রর সতযাবয়ত    

      ফথ াকবপ 

     ( বদ পূথি ধ সদয়া না  োথক)। 

 

Av‡e`bKvix‡K mieivn 

Ki‡Z n‡e| 

৩/৪"সেথক ১"  সংথ াথগর জন্য (২৫০০০/-)  াকা, 
 

৩/৪"সেথক ২"  সংথ াথগর জন্য (৩০,০০০/-)   াকা, 
 

১"  সেথক ২"    সংথ াথগর জন্য (৩০,০০০/-)   াকা, 

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 
 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 

 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন, িান্দগাও, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:roufcwasa@gmail.com


C:\Users\Administrator\Desktop\A R 21-2022.docx page-14 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

8| ew¯Í GjvKvq 

A ’̄vqx cvwbi 

ms‡hvM| 

15 (c‡bi)  

Kg© w`em| 

১) ১)  

২) জবমর প্রকৃত মাবেথকর অনাপবি। 

 
৩) িবস্ত এোকার সংগঠথনর বসদ্ধান্ত সম্ববেত 

কা ধবিিরণী। 

 
৪) আথিদনকারীর অংগীকারনামা। 

 
৫) আথিদনকারীর পাসথপা ধ সাইথজর সতযাবয়ত 

ছবি ২টি। 

 
৬)  আথিদনকারীর সভা ার আইবি কাি ধ/ 

পাসথপা ধ এর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২টি। 

 

1)PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

৪" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৬,৫২৫/-  াকা,  

 

৬" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৬,৮২৫/-  াকা,  

 

 

 

৮" বিতরণ োইন সেথক ৩/৪" সংথ াথগর জন্য ১৬,৯২৫/-  াকা,  

(জবমর মাবেথকর অনাপবি পত্র োবকথে প্রবতটির সক্ষথত্র  অবতবরক্ত 

জামানত  ৫,০০০/-  াকা)  

 
অনুথমাবদত িাবহদাপথত্রর বভবিথত জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখায় জমা 

কবরথত হয় । 

 

১। নাম-সমাঃ জসীম উবিন 
পদিী-বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

রুম নং-১০১ 

বিক্রয় বিভাগ, প্রর্ান কা ধােয়, িট্টগ্রাম 

ওয়াসা। সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৩৫৬৭৬৯ 

ই-সমইে-jasimwasa@gmail.com 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ     roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১,সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 
safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:roufcwasa@gmail.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 

 

৪। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন, িান্দগাও, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

 

9| পাবনর গাড়ীর 

মাধ্যথম জরুরী 

পাবন সরিরাহ। 

 

স  সকান জরুরী 

প্রথয়াজথন/গ্রাহক

গথণর িাবহদার 

বভবিথত  

জেিাহী গাড়ী 

দ্ধারা পাবন 

সরিরাহ করা 

হয়। 

১) বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। ওয়া ার ওয়ার্ক্ধ, মি ধ-২ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা কা ধােথয়। 

 

 

 

 

 

 

িতধমাথন ১০ ঘনবম ার র্ারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রবত গাড়ী পাবনর সার্ারণ 

মূল্য ১,৪০০/-  াকা ও জরুরী মূল্য ২,৫০০/-  াকা, প্রবত ঘন বম ার 

সখাো পাবনর মূল্য ১০০/-   াকা বনর্ ধারন করা আথছ।  
গ্রাহক জনতা ব্যাংক, ওয়াসা শাখার বহসাি নং-এসটিবি-২৩ এ বনর্ ধাবরত 

 াকা জমা করথে পাবন সরিরাথহর আথদশ প্রদান করা হয়। 

 

 

  ম         ক          ,  

পদিীঃ উপ-সহকারী প্রথকৌশেী 

মি-২, নীি তো, সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৫৯২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

ই-সমইে 

bikashnath.engr.@gmail.com 

 

নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১, 

সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে 

sajib0403091@gmail.com 
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জরুরী সসিা 

প্রদান। 

 

24 N›Uvi g‡a¨ ১) ওয়াসার পাবন সংথ াথগর বিথের কবপ  

 
২) সাদা কাগথজ  আথিদন। 

 

বনি ধাহী প্রথকৌশেী 

মি-১/মি-২/৩/৪ এর 

কা ধােথয়। 

 

গ্রাহথকর পাবন সরিরাথহর োইন সমরামত গ্রাহথকর বনজ খরথি করা 

হয়। 

১। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ শাথহ 

দুে ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

mailto:bikashnath.engr.@gmail.com
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cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 

২। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১,সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 
 

৩। জনাি রানা সিৌধুরী 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-৩, রুম নং-০১, বুষ্টার সেশন,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

ই-সমইে chowdhuryjico@gmail.com 
 

৪। জনাি আবজজুর রহমান 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী 

মি-৪, রুম নং-০১ , জুিেী সরাি,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

সমািাইে+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

ই-সমইে aziz0223@gmail.com 

 

 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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G র  /    

   ম ক ি ধ এর 

মাধ্যথম পাবন 

সরিরাহ করা 

১। এনআইবি কাি ধ এিং ২ কবপ ফথ া বদথয় স  

সকান বুে হইথত ১০০/-  াকা বদথয় কাি ধ সংগ্রহ 

কবরথিন।  কাি ধ সংগ্রথহর সাথে সম্মাবনত 

গ্রাহকগণ ৫০ বে ার পাবন বি পাথিন । 

বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

মি-১/২ 

 

          ক ক           কর র    র  /        -১,  

 ফ র     ,        র            মড-১ 

   ক      ম     খ       ক।        র     র     ৬০     । 

   ম ক  ড  র ম  ম           র     ক র       । 

২। নামঃ আব্দুর রউফ 

পদিীঃ বনি ধাহী  প্রথকৌশেী 

রুম নং-০১ 

মি-১, আগ্রািাদ সজানাে অবফস, 

৪। জনাি মাকসুদ আেম 

প্রর্ান প্রথকৌশেী 

রুম নং-৩১৫,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  
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‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

হয়।   িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ + ৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

সমািাইে+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

ই-সমইেঃ  roufcwasa@gmail.com 

 ২। নামঃ সজীি িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২, রুম নং-০১,সমথহদীিাগ,িট্টগ্রাম 

ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে sajib0403091@gmail.com 

 

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সমািাইে নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-সমইে -

makshudchanchal@yahoo.com 
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ক      র সকাে ৯  া-

বিকাে ৫টিা 

(      ক ও 

 রক র     র 

        ) 

ক       রর ম   ম           ক  র      

     কর    । 

---- ---- নামঃ    ফ       

পদিীঃ ক     র      ম র 

রুম নং-৩০৪  

আইবসটি সাথকধে, িট্টগ্রাম ওয়াসা। 

সজো সকাি-৪৬   

সমািাইে+৮৮-০১৮১৬৫৭৪৭৯৬ 

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬২৪১৮৪ 

ই-সমইে-programmer@cwasa.org.com 

২। নামঃ জনাি শবফকুে িাশার 

পদিীঃ বসথেম এনাবেষ্ট 

রুম নং-৩০৫  

আইবসটি সাথকধে, িট্টগ্রাম ওয়াসা। 

সজো সকাি-৪৬   

সমািাইে+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫৭১৭৭ 

ই-সমইে-

shafiq.russel@gmail.com 
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MÖvn‡Ki bvg 

cwieZ©b 

15 w`b ১। বনর্ ধাবরত আথিদন ফরম। 

২। দবেথের সতযাবয়ত কবপ/  

বি,এস, খবতয়াথনর সতযাবয়ত কবপ। 

৩। আথিদনকারীর সতযাবয়ত ছবি১কবপ 

৪।  িতধমান গ্রাহথকর ছবিসহ না-দািীনামা 

৫। ওয়াবরশ সনদ (প্রথয়াজনথিাথর্) 

৬।  অন্যান্য 
 

িট্টগ্রাম ওয়াসার ওথয়িসাইথ              

www.ctg-wasa.org.bd 
 
 

 

১। নাম পবরিতধন বফ-৫,৫০০/-   াকা। 

বফ বিমান্ড সনাথ র বভবিথত  জনতা ব্যাংক, িট্টগ্রাম ওয়াসা শাখায় 

পবরথশার্ কবরথত হইথি। 

নামঃ জনাি সমাঃ বদদারুে আেম 

পদিীঃ প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা  
 রুম  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৬৭৭৯৩৭ 

ই-সমইে-mail2didarulalam@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

 রুম  নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:roufcwasa@gmail.com
http://www.ctg-wasa.org.bd/
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cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Mfxi bjK‚c 

¯’vc‡bi 

AbygwZ cÖ`vb| 

15 w`b ১। বনর্ ধাবরত আথিদন  ফরম। 

 

২। প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের জায়গার  দবেে/ 

বি,এস, খবতয়াথনর সতযাবয়ত ফথ াকবপ ২ সস  । 

৩। প্রস্তাবিত সংথ াগস্থথের বিবডং এর বস,বি,এ 

অনুপবতপত্র/অনুপবতপত্র না োবকথে তাহার কারণ 

প্রদশ ধন পূি ধক আথিদনকারীর আোদা প্রতযয়ন।  

৪। জাতীয় পবরিয়পত্র এর কবপ। 

৫। ছবি পাসথপা ধ সাইজ ১ কবপ। 

৬। ছবি ষ্টযাম্প সাইজ ২ কবপ। 

        1) RbZv e¨vsK 

Iqvmv K‡c©v‡iU kvLv, 

Iqvmv feb, `vgcvov, 

PÆMÖvg| 

 

2) PÆMÖvg Iqvmvi 

I‡qemvB‡U             

www.ctg-wasa.org.bd 

 

 

১। অনুথমাদথনর পর বনথনাক্ত হাথর োইথসন্স  বফ  জনতা ব্যাংক, ওয়াসা 

কথপ ধাথর  শাখা, ওয়াসা ভিন, দামপাড়া, িট্টগ্রাম  এ প্রদান  কবরথত  
হইথি।  

োইথসন্স বফ 

সাইজ আিাবসক অনািাবসক 

২"-৩" ৩০,২০০/- ৫৫,২০০/- 

৪" ৫০,২০০/- ১,৪০,২০০/-  

৬" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

৮" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

নিায়ন বফ 

সাইজ আিাবসক অনািাবসক 

২"-৩" ১৫,০০০/- ৩৩,৭৫০/- 

৪" ২৫,০০০/- ৮৭,৫০০/- 

৬" ৭৫,০০০/- ১,৩৭,৫০০/- 

৮" ৭৫,০০০/- ২,১৮,৭৫০/- 

 

নামঃ জনাি সমাঃ বদদারুে আেম 

পদিীঃ প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা  
রুম নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৬৭৭৯৩৭ 

ই-সমইে-mail2didarulalam@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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বম ার সংক্রান্ত 

সসিা 

৭ বদন ১।  বম ার পরীক্ষা করার জন্য গ্রাহথকর    

     আথিদন। 

 
২। অিে বম াথরর জন্য গ্রাহথকর   

   আথিদন। 

 
৩। চুবর বম াথরর জন্য বজবি কবপসহ  

     গ্রাহথকর আথিদন। 

 
   (সকে আথিদন সাদা কাগথজ করথত    

   হথি।) 

প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা, 

িট্টগ্রাম ওয়াসা এর কা ধােথয়। 

 

 

১।  বম াথরর মূল্য জনতা ব্যাংক, ওয়াসা কথপ ধাথর  শাখা, ওয়াসা ভিন, 

দামপাড়া, িট্টগ্রাম  এ প্রদান কবরথত হইথি। । 

বম াথরর মূল্য বননরূপ 

বম ার 

সাইজ 

অিে/নষ্ট 

বম ার 

প্রবতস্থাপন 

মূল্য 

চুবর বম ার 

প্রবতস্থাপন 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 ব্যতীত অন্যান্য  ম  র  র     ফ ২ ০০০/- 

      র     ক, র  ,   ম    ফ   ও   ক   র ম   ম        

নগথদ পবরথশার্করণ। 

নামঃ জনাি সমাঃ বদদারুে আেম 

পদিীঃ প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা  
রুম নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৬৭৭৯৩৭ 

ই-সমইে-mail2didarulalam@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16

| 

MÖvn‡Ki wbKU 

wej †cuŠQv‡bv 

বিে প্রস্ত্িত 

হওয়ার সাথে 

সাথে  গ্রাহথকর 

বনক  সপৌৌঁছাথনা 

হয়। 

কবম্পউ ার সজনাথরথ ি বিে । 

গ্রাহক  ইথে  করথে িট্টগ্রাম ওয়াসার ওথয়ি 

সাই - 

www.ebill.ctg-wasa.org.bd 
হথত  িাউনথোি কথর          র । 

 

PÆMÖvg Iqvmv KZ…©K 

MÖvn‡Ki evmvq †cuŠQv‡bv 

nq| 

      র     ক, র  ,   ম    ফ   ও   ক   র ম   ম        

নগথদ পবরথশার্করণ। 

নামঃ জনাি সমাঃ বদদারুে আেম 

পদিীঃ প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা  
রুম নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৬৭৭৯৩৭ 

ই-সমইে-mail2didarulalam@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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bv-`vex 

cÖZ¨qbcÎ 

বিগত পবিকা 

িছথরর না-দািী 

প্রতযয়নপত্র 

পরিতী সথনর 

৩০ জুথনর 

মথধ্য। 

 

Kw¤úDUvi †Rbv‡i‡UW cÖZ¨qbcÎ| PÆMÖvg Iqvmv KZ…©K 

MÖvn‡Ki evmvq †cuŠQv‡bv 

nq| 

‡Kvb g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z nq bv| নামঃ জনাি সমাঃ বদদারুে আেম 

পদিীঃ প্রর্ান রাজস্ব কম ধকতধা  
রুম নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৬৭৭৯৩৭ 

ই-সমইে-mail2didarulalam@gmail.com 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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Awf‡hvM 

msMÖn I 

wbimb 

*প্রােবমক 

পবরদশ ধন ২৪   

ঘন্টার মথধ্য 

* তদথন্তর পর 

ব্যিস্থা গ্রহণ ৩ 

কা ধ বদিথসর 

মথধ্য। 

*রাজস্ব বিবেং 

সংক্রান্ত 

অবভথ াথগর 

বিষথয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ ৭ কা ধ 

বদিথসর মথধ্য। 

সমৌবখকভাথি/থ বেথফাথন/সাদা কাগথজ 

বেবখতভাথি/wwwccts.cwasa.info/    
     (16118/09612500800) অবভথ াগ 

জানাথত পাথর। 

- 

 

webvg~‡j¨| ১। নাম-মুহম্মদ মাহবুবুে আেম 

পদিীঃ তত্ত্বাির্ায়ক  প্রথকৌশেী  

(মি সাথকধে) 

রুম নং-৩১৫,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সমািাইে নং+৮৮-০১৮১৭০৫৯৬৩৮ 

ই-সমইে-  mahbubcwasa@gmail.com 

 

২। নামঃ জনাি শবফকুে িাশার 

পদিীঃ বসথেম এনাবেষ্ট 

রুম নং-৩০৫  

আইবসটি সাথকধে, িট্টগ্রাম ওয়াসা। 

সজো সকাি-৪৬   

সমািাইে+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

জনাি মাকসুদ আেম 

প্রর্ান প্রথকৌশেী 

রুম নং-৩১৫,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সমািাইে নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-সমইে-

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-makshudchanchal@yahoo.com
mailto:ই-মেইল-makshudchanchal@yahoo.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫৭১৭৭ 

ই-সমইে-shafiq.russel@gmail.com 
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ভিন বনম ধাথণর 

সক্ষথত্র পাবন 

প্রাবির বিষথয়  

অনাপবি/ 
ছাড়পত্র প্রদান। 

১৫ বদন ১। বনর্ ধাবরত   আথিদনপত্র। 
২। জবমর মাবেকানা  সংক্রান্ত    
   দবেোবদ। 
৩।আথিদনকারীর ছবি-২ কবপ। 
৪। জাতীয় পবরিয়পত্র-২ কবপ। 
৫। সমৌজা ম্যাথপ  বিবিত কবরয়া     

৩ কবপ ১৫ সস.বম x ২০ সস.বম. ম্যাথপর সাই  

প্ল্যান 

 
 

িট্টগ্রাম ওয়াসার ওথয়িসাইথ  

www.ctg.wasa.org.bd 
 

জনতা ব্যাংক ওয়াসা শাখা 
ক) আিাবসক ও িাবণবজযক ভিথনর       
ক্রঃ 

নং 

সি ধথমা  সলার 

এবরয়া(থিজথমন্ট 

এবরয়া সহ) 

িাবণবজযক 

ভিন 

আিাবসক 

ভিন 

১ ২০০০ িগ ধবম ার 

প ধন্ত 

প্রবত িঃ বমঃ 

২/-(দুই  াকা) 

প্রবত িঃ বমঃ 

০.৭৫(পঁিাির 

পয়সা)  াকা 

২ ২০০০ এর অবর্ক 

সেথক ৪০০০ 

িগ ধবম ার প ধন্ত 

প্রবত িঃ বমঃ 

২.৫০/-(দুই 

 াকা পঞ্চাশ 

পয়সা) াকা 

প্রবত িঃ বমঃ 

১.৫০(এক 

 াকা পঞ্চাশ 

পয়সা)  াকা 

৩ ৪০০০ এর অবর্ক 

সেথক ৬০০০ 

িগ ধবম ার প ধন্ত 

প্রবত িঃ বমঃ 

৩/-(বতন 

 াকা) 

প্রবত িঃ বমঃ 

২/-(দুই  াকা) 

৪ ৬০০০ এর অবর্ক 

সেথক ১০০০০ 

িগ ধবম ার প ধন্ত 

প্রবত িঃ বমঃ 

৪/-(িার  াকা) 

প্রবত িঃ বমঃ 

২.৫০(দুই 

 াকা পঞ্চাশ 

পয়সা 

৫ ১০০০০ এর অবর্ক 

িা তদুথদ্ধধ 

প্রবত িঃ বমঃ 

৫/-(পাঁি 

 াকা) 

প্রবত িঃ বমঃ 

৩/-(বতন 

 াকা) 

ক) আিাসন প্রকল্প এিং বশল্প প্রবতষ্ঠাথনর       
ক্রঃ নং প্রকল্প এোকার 

আয়তন 

আিাসন/বশল্প প্রবতষ্ঠান 

প্রকথল্পর বফ 

১ ৫ একর প ধন্ত ৩০,০০০/ (বত্রশ 

হাজার)  াকা। 

bvgt †gvt Rmxg DwÏb 

c`ext wbe©vnx cÖ‡KŠkjx 

iæg bs-101 

weµq wefvM,PÆMÖvg Iqvmv| 

‡dvb +88-031-617807 

‡gvevBj-+88-01711356769 

 

Rbve Avey mvdvqvr gynv¤§` kv‡n 

`yj Bmjvg 

িাবণবজযক e¨e ’̄vcK; 

iæg bs-211, 

PÆMÖvg Iqvmv| 

‡Rjv †KvW-46 

‡dvb +88-031-615829 

‡gvevBj +88-01851681043 

B-‡gBj 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:ই-মেইল-shafiq.russel@gmail.com
http://www.ctg.wasa.org.bd/
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

/Av‡e`b dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

২ ৫ একর  সেথক ২০ 

একর  প ধন্ত 

৫০,০০০/ (পঞ্চাশ 

হাজার)  াকা। 

৩ ২০ একর এর অবর্ক 

সেথক ৫০ একর প ধন্ত 

১,০০,০০০/ (এক েক্ষ) 

 াকা। 

৪ ৫০ একর এর অবর্ক 

সেথক ১০০ একর 

প ধন্ত 

২,৫০,০০০/ (দুই েক্ষ 

পঞ্চাশ হাজার)  াকা। 

৫ ১০০ একর এর অবর্ক 

সেথক ২০০ একর 

প ধন্ত 

৩,৫০,০০০/ (বতন েক্ষ 

পঞ্চাশ হাজার)  াকা। 

৬ ২০০ একর এর অবর্ক 

তদুথদ্ধধ 

৫,০০,০০০/(পাঁি েক্ষ ) 

 াকা। 

৭ গভীর নেকূথপর       িট্টগ্রাম ওয়াসা 

কর্তধপথক্ষর বনর্ ধাবরত বফ জমা প্রদান কথর 

োইথসন্স গ্রহন এিং িাৎসবরক ভাথি নিায়ান 

কবরথত হইথি। । 
 

2.2 `vßwiK †mev 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ /Av‡e`b 

dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤^i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-

‡gBj ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1| wewfbœ miKvix 

cÖwZôv‡b Pvwn`v 

Abyhvqx Rjevnx 

Mvoxi gva¨‡g 

cvwb 

mieivnKiY| 

24 N›Uvi g‡a¨ 

†mev cÖ`vb 

Kiv nq| 

সরাসবর অেিা আোপনীর মাধ্যথম পাবনর 

িাবহদার সক্ষথত্র গাড়ী িারা পাবন সরিরাহ 

বনবিত করা হয়। পাবন সরিরাহ কা ধক্রম 

সহকারী প্রথকৌশেী, মি-২ কা ধােথয় সম্পন্ন 

করা হয়। 

--- িতধমাথন ১০ ঘনবম ার র্ারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রবত গাড়ী 

পাবনর মূল্য ১,৪০০/-  াকা এিং প্রবত ঘন বম ার সখাো 

পাবনর মূল্য ১০০/-  াকা বনর্ ধারন করা আথছ। সরিরাহকৃত 

পাবনর মাস বভবিক বিে প্রস্ত্ুত কথর সরকারী প্রবতষ্ঠান 

সমূথহ সপ্ররণ করা হয়। তৎথপ্রবক্ষথত সরকারী প্রবতষ্ঠান সমূহ 

সিথকর মাধ্যথম পাবনর মূল্য পবরথশার্ কথর োথক। 

 

   ম         ক          ,  

পদিীঃ উপ-সহকারী প্রথকৌশেী 

মি-২, নীি তো, সমথহদীিাগ,  

িট্টগ্রাম ওয়াসা।   

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৫৯২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

ই-সমইে 

bikashnath.engr.@gmail.com 

 

৩। নামঃ  সজীি  িড়ুয়া 

পদিীঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী  

মি-২,রুম নং-০১,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

ই-সমইে 

sajib0403091@gmail.com 

 
 

2| f¨vU I AvqKi 

cÖ`vb| 

h_vwbq‡g wewfbœ wej cwi‡kv‡ai mgq Zv †_‡K KZ©b 

K‡i  Pvjv‡bi gva¨‡g cwi‡kvwaZ nq| 

cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©v, 

PÆMÖvg Iqvmv Gi Awdm| 

 

 

miKvix †M‡RU Abyhvqx wba©©vwiZ nv‡i| নামঃ জনাি সমাঃ সতৌবহদুে ইসোম  

পদিী: প্রর্ান বহসািরক্ষণ কম ধকতধা 

(অঃদাঃ)  

রুম নং-২১৭, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-সমইে: cao@ctg-wasa.org.bd 

জনাি আবু সাফায়াৎ  মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

 

2.3)  Af¨šÍixY †mev 

µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ /Av‡e`b 

dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤̂i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1| Kg©KZ©v/Kg©Pvix

‡`i †eZb-fvZv 

cÖ̀ vb 

 মাথসর সশষ 

কম ধবদিস 

সিতন প্রতযয়নপত্র, সিতনফম ধ (বহসাি শাখা 

কর্তধক প্রদি)। 

cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©v, 

PÆMÖvg Iqvmv Gi Awdm|  

webvg~‡j¨, e¨vs‡Ki gva¨‡g cwi‡kva Kiv nq| নামঃ জনাি সমাঃ সতৌবহদুে ইসোম  

পদিী: প্রর্ান বহসািরক্ষণ কম ধকতধা 

(অঃদাঃ)  

রুম নং-২১৭, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-সমইে: cao@ctg-wasa.org.bd 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 
safayat24bcs@yahoo.com 

2| ক)  প্রাপ্যতা ৩(বতন) আথিদন,ছুটির বহসাথির প্রতযয়নপত্র (প্রশাসন শাখা mwPe/evwYwR¨K e¨e¯’vcK webvg~‡j¨ ১। জনাি প্রথকৌশেী এ সক এম ফজলুল্লাহ জনাি প্রথকৌশেী এ সক এম 

mailto:bikashnath.engr.@gmail.com
mailto:sajib0403091@gmail.com
mailto:jakir.wasa@yahoo.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:jakir.wasa@yahoo.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ /Av‡e`b 

dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤̂i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

অনু ায়ী আথিদন 

প্রাবির সকে 

প্রকার ছুটি 

পরিতী ৩ (বতন) 

কা ধবদিস 

মঞ্জুরকরণ। 

কম ধবদিস 

 

 

কর্তধক প্রদি)। /cÖavb cÖ‡KŠkjxi Awdm  

PÆMÖvg Iqvmv| 

 

ব্যিস্থাপনা পবরিােক 

রুম নং-২০১, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-সমইে-mdcwasa@ gmail.com 

 
২। জনাি শারবমন আেম 

 সবিি 

রুম নং-২০৯, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

ই-সমইে-sharminaaron@gmail.com 

 
৩। জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ দুে 

ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, রুম  নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 
ই-সমইে- 
safayat24bcs@yahoo.com  
 

৪। জনাি মাকসুদ আেম 

প্রর্ান প্রথকৌশেী 

রুম নং-৩১৫,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সমািাইে নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-সমইে –

makshudchanchal@yahoo.com 

 

ফজলুল্লাহ 

ব্যিস্থাপনা পবরিােক 

রুম নং-২০১, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-সমইে- 

mdcwasa@ gmail.com 
 

৩।   ফ                ক     র   ম                    খ  ----   ম        ম            

     - বনি ধাহী প্রথকৌশেী (অঃদাঃ)  

রুম নং- ২১০   ,  িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

  ম         র ম    ম  

     - সবিি 

রুম নং- ২০৯   ,  িট্টগ্রাম 

mailto:ই-মেইল-sharminaaron@gmail.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:-makshudchanchal@yahoo.com
mailto:-makshudchanchal@yahoo.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ /Av‡e`b 

dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤̂i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-০৩১-২৮৬৪৭৯৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৯৩০৫৪৩৪৭৭ 

ই-সমইে: 
shahabwasa@gmail.com 

 

ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-031-614269 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৭-৫৮৬২৭৪ 

ই-সমইে:       
sharminaaron@gmail.com 

4| wRwcGd AwMÖg 

cÖ`vb 

 3(wZb) 

Kg©w`em 

Av‡e`bcÎ, wRwcGd Rgvi  e¨vsKw ’̄wZ 

cÖZ¨qb cÎ  

(wnmve kvLv KZ©„K cÖ`Ë)| 

cÖavb wnmve i¶Y Kg©KZ©v, 

PÆMÖvg Iqvmvi Awdm|  

 

webvg~‡j¨ , e¨vs‡Ki gva¨‡g cwi‡kva Kiv nq| নামঃ জনাি সমাঃ সতৌবহদুে ইসোম 

পদিী: প্রর্ান বহসািরক্ষণ কম ধকতধা 

(অঃদাঃ)  

রুম নং-২১৭, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-সমইে: cao@ctg-wasa.org.bd 

জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ 

দুে  ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- 

safayat24bcs@yahoo.com 

5| jwRw÷Km  

†÷kbvix 

gvjvgvj µq, 

hš¿cvwZ µq I 

†givgZ) 

mnvqZv 

cÖ`vb| 

mswkøó µq 

c×wZi 

Av‡jv‡K 

mgq g‡Zv| 

Pvwn`vcÎmg~n wewfbœ wefvM n‡Z mv`v 

KvM‡R cvIqv hvq Ges ‡UÛvi WKz‡g›Um 

µq kvLv  n‡Z `i`vZv‡`i AbyK~‡j  Bmy¨ 

Kiv nq| 

µq kvLv 

PÆMÖvg Iqvmv Gi Kvh©vj‡q|  

 
 

স ন্ডার িকুথমন্ট সমূহ সংবিষ্ট কাথজর প্রা্কলেন অনু ায়ী 

বনথনাক্তভাথি বনর্ ধাবরত মূথল্য দরদাতাথদর অনুকূথে  বিক্রয় 

করা হয়। 

ক) ১,০০,০০০/-   াকা প ধন্ত প্রা্কলেথনর সক্ষথত্র ২০০/-  াকা। 

খ) ১,০০,০০১/- হথত ৫,০০,০০০/-  াকা  প ধন্ত ৬০০/- 

 াকা। 

গ) ৫,০০,০০১/- হথত ২০,০০,০০০/-   াকা প ধন্ত ১,০০০/- 

 াকা। 

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

নামঃ সিগম সকয়া সিৌধুরী 

পদবিঃ বনি ধাহী প্রথকৌশেী, ক্রয় শাখা   

রুম নং-১১৬, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪১৪১ 

সমািাইে+৮৮-০১৬৭৪১৫৫৭০৭ 

ইথমইে –keya21cuet@gmail.com 

জনাি শারবমন আেম 

 সবিি 

রুম নং-২০৯, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

ই-সমইে-

sharminaaron@gmail.com    

6| Rwg µq/M„n 

wbgv©Y/‡gvUi 

Kvi/‡gvUi 

mvB‡Kj I evB 

mvB‡Kj/Kw¤ú

DUvi µq FY 

cÖ`vb| 

 15 

Kg©w`em| 

mwPevjq kvLv KZ©„K wbav©wiZ Av‡e`b dig 

mieivn Kiv nq|  

PÆMÖvg Iqvmv, mwPevjq 

 

webvg~‡j¨ bvgt-Rbve gynv¤§` bvwRg DÏxb 

c`ext DcmwPe(At`vt) 

iæg bs-207, PÆMÖvg Iqvmv|  

‡Rjv †KvW-46  

†dvbt +88-031-614625 

‡gvevBj+88-01716819179 

B-‡gBjt 

mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাি শারবমন আেম 

 সবিি 

রুম নং-২০৯, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

ই-সমইে-

sharminaaron@gmail.com    

7| ক                           র           কর      ।          ক          । ---- নামঃ জনাি সমাঃ সতৌবহদুে ইসোম জনাি মাকসুদ আেম 

mailto:shahabwasa@gmail.com
mailto:jakir.wasa@yahoo.com
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µt 

bs 

‡mevi bvg ‡mev cÖ`v‡bi 

m‡ev©”P mgq 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ /Av‡e`b 

dig cÖvwßi ¯’vb 

‡mevg~j¨ Ges cwi‡kv‡a c×wZ(hw` _v‡K) kvLvi bvgmn `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi 

c`ex, iæg b¤̂i,‡Rjv/Dc‡Rjv †KvW, 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb/B-‡gBj ) 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`we , iæg 

b¤̂i, ‡Rjv/Dc‡Rjv †KvWmn 

Awdwmqvj †Uwj‡dvb I B-‡gBj) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     /             পদিী: প্রর্ান বহসািরক্ষণ কম ধকতধা 

(অঃদাঃ)  

রুম নং-২১৭, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

ই-সমইে: cao@ctg-wasa.org.bd 

প্রর্ান প্রথকৌশেী 

রুম নং-৩১৫,িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সমািাইে নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ই-সমইে-

makshudchanchal@yahoo.com 

 

 

8|                    

       

      র           কর      ।          ক          । ---- নামঃ-জনাি মুহাম্মদ নাবজম উিীন 

পদিীঃ উপসবিি (অঃদাঃ) 

রুম নং-২০৭, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  
সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪৬২৫ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

ই-সমইেঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাি শারবমন আেম 

 সবিি 

রুম নং-২০৯, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

ই-সমইে-

sharminaaron@gmail.com    
 

২.৪)   আওতার্ীন অবর্দির/সংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তধক প্রদি সসিা আওতার্ীন অবর্দির/সংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমূথহর বসটিথজন্স িা ধার বেঙ্ক আকাথর যুক্ত কবরথত হইথি। । প্রথ াজয নয়। 
 
৩)    সসিা গ্রহীতা /আপনার কাথছ আমাথদর প্রতযাশা    

ক্রবমক প্রবতশ্রুবত/কাবিত সসিা প্রাবির েক্ষয করণীয় । 

১ স্বয়ংসম্পূণ ধ আথিদন জমা প্রদান বিে/বফ । 

২  ো ে প্রবক্রয়ায় প্রথয়াজনীয় বিে/ বফ পবরথশার্ করা । 

৩ সাক্ষাথতর জন্য বনর্ ধাবরত সমথয়র পূথি ধই উপবস্থত োকা । 

৪     র       র              কর  । 

৫                    ও  । 

৬     ক            খ  কর ।  

 

 

৪) অবভথ াগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত (GRS ) 

    সসিা প্রাবিথত অসন্তুষ্ট হথে দাবয়ত্বপ্রাি কম ধকতধার সথি স াগাথ াগ করুন। তার কাছ সেথক সমার্ান পাওয়া না সগথে বনথনাক্ত পদ্ধবতথত স াগাথ াগ কথর আপনার সম্া অিবহত করুন। 

ক্র.নং কখন স াগাথ াগ করথিন সকাোয় স াগাথ াগ করথিন স াগাথ াথগর ঠিকানা  বনষ্পবির সময়সীমা 

১। দাবয়ত্বপ্রাি কম ধকতধা সমার্ান বদথত না পারথে অবভথ াগ বনষ্পবি কম ধকতধা (অবনক) জনাি আবু সাফায়াৎ মুহম্মদ শাথহ দুে ইসোম  

িাবণবজযক ব্যিস্থাপক, 

রুম নং-২১১ 

এক মাস 

mailto:jakir.wasa@yahoo.com


C:\Users\Administrator\Desktop\A R 21-2022.docx page-26 

িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

সমািাইে+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-সমইে- safayat24bcs@yahoo.com 

২। অবভথ াগ বনষ্পবি কম ধকতধা বনবদ ধষ্ট সমথয় সমার্ান বদথত না পারথে আবপে কম ধকতধা নামঃ জনাি মাকসুদ আেম 

পদিীঃ উপ-ব্যিস্থাপনা পবরিােক(প্রথকৌশে) (অঃ দাঃ) 

রুম নং-২১৩, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫১৭৫১ 

সমািাইে+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

ইথমইে makshudchanchal@yahoo.com 

এক  মাস 

৩। আবপে কম ধকতধা বনবদ ধষ্ট সমথয় সমার্ান বদথত না পারথে ব্যিস্থাপনা পবরিােক জনাি প্রথকৌশেী এ সক এম ফজলুল্লাহ 

ব্যিস্থাপনা পবরিােক 

রুম নং-২০১, িট্টগ্রাম ওয়াসা।  

সজো সকাি-৪৬  

সফান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

সমািাইে+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

ই-সমইে-mdcwasa@gmail.com 

এক মাস 

 

৫) ১৯৫২ সাথের ইমারত বনম ধাণ আইন ও তৎসংবিষ্ট ২০০৮ সাথের ইমারত বনম ধাণ বিবর্মাো অনু ায়ী িট্টগ্রাম মহানগরীর মহাপবরকল্পনাভুক্ত এোকায় ঝৌঁবকপূণ ধ, কম ঝৌঁবকপূণ ধ বকংিা সার্ারণ মাথনর স থকান স্থাপনার বনম ধাণ অনুথমাদথনর ছাড়পত্র প্রদাথনর বিষয়টি িট্টগ্রাম উন্নয়ন 

কর্তধপক্ষ  (িউক) এর উপর ন্যস্ত। তাই স্বল্প ঝৌঁবকপূণ ধ স্থাপনা সমূথহর সক্ষথত্র িট্টগ্রাম ওয়াসার ছাড়পথত্রর প্রথয়াজন সনই। 

                                                                                                                                                                                                                        ¯^vÿwiZ/- 

 
(শারবমন আেম) 

সবিি 

সফান নং-০৩১-৬১৪২৬৯ 
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gvbe m¤ú` Dbœqb 

GKwU ms ’̄vi gvbe m¤ú` n‡”Q me‡P‡q g~j¨evb I ¸iæZ¡c~b© m¤ú`| Zv we‡ePbvq wb‡q `xN©w`b ci ivR¯̂ I cÖKí Lv‡Z 

bZyb Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM †`qv n‡q‡Q Ges Zv‡`i cÖwkÿb  †`qv n‡q‡Q| gvbe m¤ú` Dbœq‡b weMZ GK eQ‡i M„nxZ 

Kg©KvÛ wb¤œiƒc t- 

  MZ A_© erm‡i cqZvwjøk (45) Rb Kg©KZ©v Kg©Pvix wb‡qvM n‡q‡Q| 

  MZ A_© erm‡i cªvq GK nvRvi Qq kZ ỳB  (1602) Rb wewfbœ †kÖbxi Kg©KZ©v /Kg©Pvix‡K 

Avf¨šÍixb cÖwkÿb I `yB (2) Rb Kg©KZ©v‡K ˆe‡`wkK cÖwkÿb  †`qv n‡q‡Q| 

     

 

                   
 

         আ -     
 সংস্থার ২০২০-২১ অর্যবছধ্রর প্রাক্কনল  বাধ্েট,২০১৯-২০ অর্যবছধ্রর সংধ্শানয  ও অনধু্মানদ  বাধ্েট এবং ২০১৮-১৯ 
অর্যবছধ্রর তমাট আয়, তমাট বেয়, মনুাফা/ঘাটন : 
                                                           (       ) 
     
   

            
২০২০-২১ 

               
২০১৯-২০ 

                
২০১৯-২০ 

       
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১.      আ  ১৮৫৯৯.৫১ ১৪৮১২.১৬ ১৪৬৯৩.১১ ১৪০৮৫.৭৫ 
২.          ১৫৮৯৫.১৩ ১৪২৪৪.১৬ ১৩৮৮৭.৭২ ১১১৪৬.৮৩ 
৩.       /      ২৭০৪.৩৮ ৫৬৮.০০ ৮০৫.৩৯ ২৯৩৮.৯২ 

 
      প          
খ.প             
   ২০১৯-২০                         ও ২০২০-২১                                   আ             
                       ১২৮০০০০     ও ১৬৫৯৭০০               আ                               
                       ।২০১৮-১৯                    আ    ও                     ১১৯১৯০০     
     ।২০১৮-১৯                                            ২৪.৭৩%।       ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
                                                ২৪.৭৭% ও ২৫.০০%। 
      
   ২০১৯-২০                         ও ২০২০-২১                                   আ             
             ১১৯.৩৭      ১৫৭.২৪          । ২০১৮-১৯                    আ               ১০৮.৮০ 
         ।      , ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১                                                       
১৪১.৮৪      ও ১৫৮.৩৫          ।২০১৮-১৯                                        ১১১.৪৭      
    ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১                                                     -২২.৪৭      ও-১.১১ 
         ।২০১৮-১৯                                    -২.৬৭          । 
গ.                               
         ২০১৯-২০                   ও ২০২০-২১                 উভ                        আ        
          ২৮.৭৫          ।২০১৮-১৯                       আ      ৩২.০৬          ।২০১৯-২০ ও 
২০২০-২১                                           ৫.৬৮      ও ২৭.০৪          ।২০১৮-১৯         
                            ২৯.৩৯          ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১          ভ        ©           
       ১.০০ ও ১.১০              ।২০১৮-১৯               ভ                 ©                      
          । 
 
   
 ২০১৯-২০                         ও ২০২০-২১                                                     
             ৩৫.৯৫      ও ৭৫.৫১          ।২০১৮-১৯                                       ৩৬.৫১ 
         ।       ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১                                                          
২৪.৫০      ও ৬৪.৬৮          ।২০১৮-১৯                                        ৯.২৮          । 
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        ২০১৯-২০ ও২০২০-২১                       উ                            ১১.৪৫ ও ১০.৮৩      
    । ২০১৮-১৯         উ                       ২৭.২৩          । 
 
 .         গ     প         
 
     
    

                
২০২০-২১ 

               
২০১৯-২০ 

       
২০১৮-১৯ 

১. 
২. 
৩ 

              /        
     
     ও ভ      

        
" 
" 

-১১০.৬৪ 
১০১২.০৪ 
৫১২৬.০৭ 

-২২৪৭.০২ 
৯৯২.২০ 
৫০৬৬.৫৭ 

-২৬৭.০৪ 
৬৩৫.৭৯ 
৪১৩০.২২  

৪.                (১+২+৩)         ৬০২৭.৪৭ ৩৮১১.৭৫ ৪৪৯৮.৯৭ 

৫. 
৬. 

  ©            
                  

    
     

১০৪৮ 
৫৭৫১৪০ 

১০৪৮ 
৩৬৩৭১৭ 

৬৮৭ 
৬৫৪৮৭২ 

  
২০১৯-২০                ও ২০২০-২১                                                              
       ৩৮.১২      ও ৬০.২৭          । ২০১৮-১৯                                            ৪৪.৯৯ 
         ।২০১৮-১৯                              ৬,৫৪,৮৭২     ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১                
                                   ৩,৬৩,৭১৭      ও ৫,৭৫,১৪০     ।  
 
ঙ.        গ       
     
    

                
২০২০-২১ 

               
২০১৯-২০ 

       
২০১৮-১৯ 

১. 
২. 
৩. 

         
       আ (                ভ    ) 
      

        
’’ 
’’ 

৬২৯৮.৪০ 
২৫৯৪.৩৮ 
১০১২.০৪ 

২২৯০.৪১ 
৪৬৮.০০ 
৯৯২.২০ 

৯২৮.১৭ 
২৯৩৮.৯২ 
৬৩৫.৭৯ 

৪.         (২+৩)         ৩৬০৬.৪২ ১৪৬০.২০ ৩৫৭৪.৭১ 
 

 

    ২০১৯-২০                         ও ২০২০-২১                                                 
       ২২.৯০      ও ৬২.৯৮          ।২০১৮-১৯                                     ৯.২৮      
    ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১                                     ১৪.৬০      ও ৩৬.০৬      
    ।২০১৮-১৯   ©                      ৩৫.৭৫          । 
 

 .               
       ৩০    ২০১৯                  উ    ভ                             F -                   ৯৫:৫ 
                ও                            ৫.৩১:১ ও ১.৯৬:১।৩০     ২০১৯                   
                 ৪৩০৮.৭৩          ।৩০     ২০২০ ও ৩০     ২০২১                                
                    ৪৫৪৫.৮০      ও ৪৮৪৫.১৭          । 
 
ছ.            গ          
    ২০১৯-২০                   ও ২০২০-২১                         ভ     ও                        
                                                   ১.৬০ ও ১.৭০          । ২০১৮-১৯         
উ                                   ©               । 
 
 .      
      ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভ                                       ১০৪৮       । ২০১৮-১৯ 
  ©           ১০৪৮                                                ৬৮৭   ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 
  ©                  ও ভ                                        ৫০.৬৭      ও ৫১.২৬          । 
২০১৮-১৯   ©          ও ভ                        ৪১.৩০          ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১   ©     
               ও ভ                                      ৪,৮৩,৪৫১      ও ৪,৮৯,১২৯     ।২০১৮-১৯ 
  ©                    ও ভ                  ৬,০১,১৯৭     । 
 
 

                     আ         -                     । 
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weeiY j¶ UvKvq

ev‡RU j¶¨gvÎv 

(12gvm)

RvbyqvixÕ20

RyjvBÕ19 n‡Z RvbyÕ20 †di“ªÕ20 gvP©Õ20 GwcÖjÕ20 †gÕ20 RybÕ20 ‡gvU (12gvm) kZKiv 

nvi(AwR©Z)

cvwbKi Av`vq 942.61         5,722.91        805.61     589.45         110.68      460.36    1,650.40 9,339.41   %

†Lvjv-cvwb 
(P.Iqvmv Mvwoi gva¨‡g)

Av`vq 3.88             23.76             3.52        5.82             2.37         2.59        1.60        39.66       

K) cvwb weµq Lv‡Z †gvU Avqt 11,937.14    946.49         5,746.67        809.13     595.27         113.05      462.95    1,652.00 9,379.07  78.57

cvwb Ki n‡Z mviPvR© 18.12           131.84           21.08       18.23           1.30          4.73        14.35      191.53      73.83 %

Mfxi bjK‚‡ci jvB‡mÝ wd I bevqb wd 30.36           242.59           126.64     341.65         1.59          21.60      144.75    878.82     

Dbœqb PvR© 16.59           80.55             15.22       14.32           0.47         2.10        7.12        119.78      

wgUvi g~j¨ 33.43           222.90           32.47      31.50           0.75         4.27        19.26      311.15      

†m‡Wj g~j¨ 11.84           61.71             12.47       12.25           0.46         1.73        5.68        94.30       

wewea LvZ
(bZzb ms‡hvM wd,dig mgy‡ni g~j¨ IAb¨vb¨)

16.84           94.99             20.73      24.70           8.35         9.89        26.98      185.64      

¯’vqx AvgvbZ bM`vqb 116.36      679.43    302.26    1,098.05   

L) Ab¨vb¨ Avqmg~n 
(Avgvb‡Zi Avq e¨ZxZ) 

3,900.02     127.18         834.58           228.61     442.65         129.28      723.75    520.40    2,879.27  

‡gvU Avq (K+L)
 (cÖK…Z Avq)

= 15,837.16    1,073.67      6,581.25        1,037.74  1,037.92      242.33     1,186.70 2,172.40 12,258.34 77.40   %

M) Avgvb‡Zi Avq 950.00        111.17          532.79           10.02       62.96           229.16      47.13      385.22    1,267.28   133.40 %

me©‡gvU Avq
(cÖK„Z Avq+Avgvb‡Zi Avq)

16,787.16    1,184.84      7,114.04        1,047.76  1,100.88       471.49      1,233.83 2,557.62 13,525.62 80.57   %

Aby‡gvw`Z ev‡RU Abyhvqx e¨‡qi cÖwZ‡e`b 

weeiY j¶ UvKvq

ev‡RU 
(12gvm)

RvbyqvixÕ20 RyjvBÕ19 n‡Z Rvby Õ20 †di“ªÕ20 gvP© Õ20 GwcÖjÕ20 †gÕ20 RybÕ20 ‡gvU(12gvm) kZKiv nvi(AwR©Z)

‡eZb fvZv 369.05         2,281.15        246.01     257.13         262.72     351.08    267.49    3,665.58  

AwaKvj e¨q 48.30           376.54           38.23      44.25           49.17        25.35      17.15       550.69     

K) ‡gvU †eZb I fvZvw` 
(AwaKvj fvZv mn)

5,066.57     417.35         2,657.69        284.24    301.38         311.89      376.43    284.64    4,216.27   83.22   %

we` ÿr wej-cv¤ú 392.52         2,789.84        401.74     426.46         451.79      435.68    413.77    4,919.28   

we` ÿr wej -Awdm 1.12             14.09             1.18         1.02             1.01          1.75        1.51         20.56       

‡c‡Uvªj I R¡vjvbx 9.67             40.04             11.26       3.28             0.64         4.00        20.45      79.67       

‡KwgK¨vj 83.73           496.21           18.86       3.42             -           3.30        157.58    679.37     

‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y 39.15           218.43           53.39      47.66           5.37         27.43      202.50    554.78     

Avbylw½K 21.01           135.45           7.27        21.73           3.43         7.23        27.97      203.08     

wewea 11.97           41.34             3.40        2.01             0.07         3.07        17.06      66.95       

L) Ab¨vb¨ Lv‡Z ivR¯ ̂e¨qt- 8,295.39     559.17         3,735.40        497.10     505.58         462.31      482.46    840.84    6,523.69  78.64   %

M) g~jab e¨q 2,289.41     352.53         403.53           19.36       20.51           -           1.10        1,488.28 1,932.78   84.42   %

N) AePq 992.20        -                -          -               -           -          992.20    992.20     

me©‡gvU e¨q 
(K+L+M+N)

= 16,643.57   1,329.05      6,796.62        800.70    827.47         774.20     859.99    3,605.96 13,664.94 82.10   %

 j¶¨gvÎv Abyhvqx Av‡qi cÖwZ‡e`bt-

weeiY ev‡RU j¶¨gvÎv
(12gvm)

RvbyqvixÕ20 RyjvBÕ19 n‡Z RvbyÕ20 †deª“Õ20 gvP©,20 GwcÖj,20 †g,20 Ryb,20 ‡gvU (12gvm) kZKiv nvi(AwR©Z)

K) cvwb weµq Lv‡Z †gvU Avq- 11,937.14    946.49         5,746.67        809.13     595.27         113.05      462.95    1,652.00 9,379.07  78.57   %

L) Ab¨vb¨ Avqmg~n
(Avgvb‡Zi Avq e¨ZxZ) 

3,900.02     127.18         834.58           228.61     442.65         129.28      723.75    520.40    2,879.27  73.83   %

M) Avgvb‡Zi Avq- 950.00        111.17          532.79           10.02       62.96           229.16      47.13      385.22    1,267.28   133.40 %

me©‡gvU Avq
(K+L+M)(Avgvb‡Zi Avq mn)

= 16,787.16    1,184.84      7,114.04        1,047.76  1,100.88       471.49      1,233.83 2,557.62 13,525.62 80.57   %

Aby‡gvw`Z ev‡RU Abyhvqx e¨‡qi cÖwZ‡e`bt-

5,066.57     417.35         2,657.69        284.24    301.38         311.89      376.43    284.64    4,216.27   83.22   %

8,295.39     559.17         3,735.40        497.10     505.58         462.31      482.46    840.84    6,523.69  78.64   %

2,289.41     352.53         403.53           19.36       20.51           -           1.10        1,488.28 1,932.78   84.42   %

992.20        -               -                -          -               -           -          992.20    992.20     100.00 

16,643.57   1,329.05      6,796.62        800.70    827.47         774.20     859.99    3,605.96 13,664.94 82.10   %

N) AePq-

me©‡gvU e¨q 
(K+L+M+N)

=

K) ‡gvU †eZb I fvZvw` 
(AwaKvj fvZv mn)

L) Ab¨vb¨ Lv‡Z ivR¯ ̂e¨q-

M) g~jab e¨q-

gvwmK Avq-e¨q cÖwZ‡e`b

Avw_©K mvj 2019-2020 (RyjvBÕ19 n‡Z Ryb,20 ch©š—)|
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ms¯’vi Dbœqb g~jK Kg©KvÛ 

২০২০-২০২১ অে ধ িছথরর িট্টগ্রাম ওয়াসা-এর প্রকল্পসমূথহর উন্নয়ন কম ধকাথন্ডর তথ্যাবদ 

২০২০-২১ অে ধিছথর িট্টগ্রাম ওয়াসায় বনথন িবণ ধত প্রকল্পসমূথহর কা ধক্রম িেমান রথয়থছ। প্রকল্পসমূথহর অর্ীথন সম্পাবদত কম ধকান্ড 

বনথন উথল্লখ করা হথো:- 

০১। ক             র র     ক  (২       ): ৪৪৮৯.১৬  ক     ক             রক র,           রক র ও     ম 

ও    র               ক                ।  ক                    ক ১৪.৩০  ক       র       র র   কর      

   ।    ম     ক  র               ৮২.৫০%।   

 ক  র                     র ম       ম   ও ক                   ম    ,       র          র   ম    , 

    র          র   ম    ,   খ                র-২   ম     ক       কর     । ১৪.৩  ক       র   র  ম            

        র-২- র    ম     ক       ক র ম          ম   ক  ক        কর র        ম   র    ।             রর 

  র     ও    ডও                  কর      । 

০২।                 র র    ক : ১৯৯৫.১৫  ক     ক       ক  র     রক র,           রক র ও     ম ও    র 

              ক               ।  ক                    ক ৬  ক       র       র র   কর         । ক      

   র   ম    র              ক       ম -ক ফ ক ,      ফ        ক  র    র                 ক র       র 

    র         ম     র       ক       কর    ।  ক  র               ৪৩%। 

০৩।     ম ও           র র        কর  ও           ক  (CWSISP) : ১৮৯০.৮২  ক     ক            ক, 

          রক র ও     ম ও    র               ক               ।     ম    ক  র                    র  

  ম      ম   ক র       র র      কর       ।  ক  র               ১০০%। 

০৪।     ম ম    র র                        ক  (১ম      ):      ম ও     ক  ক “    ম ম    র র   ম 

                     ক  (১ম      )”    ৮/১১/২০১৮        র খ    ক     ক   ক    ম      ।  ক  র  ম   

           র        ৩৮০৮.৫৯  ক     ক ,                   রক র ও     ম ও    র                     । 

   ম     ক  র               ৫%। 

 

 

mvgvwRK wbivcËv, `vwi`ª we‡gvPb Ges DcKvi‡fvMx 

 

PÆMÖvg Iqvmv cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e wewfbœ Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g mvgvwRK wbivcËv, `vwi`ª we‡gvP‡b f~wgKv †i‡L Avm‡Q| 

Zb¥‡a¨ wb‡¤œ K‡qKwU  e¨vL¨v Kiv njt 

1. PÆMÖvg Iqvmvi Zvi mv‡a¨i gv‡S AvcÖvY †Póv _v‡K weï× cvwb MÖvn‡Ki U¨v‡c †cuŠ‡Q †`qvi| 

d‡j weMZ eQi¸‡jvi cÖvß Z_¨ †_‡K †`Lv hvq bM‡i cvwbRwbZ †iv‡Mi cÖv`yf©ve †bB| 

2. ZvQvov eZ©gv‡b cÖwZgv‡m bM‡ii 240wU ’̄v‡bi cvwbi bgybv msMÖn K‡i j¨ve‡iUix‡Z cixÿv 

Kiv nq hv c~‡e© wQj 30wU| †Póv Kiv n‡”Q Zv AviI e„w× Kivi| Gfv‡e PÆMÖvg Iqvmv 

mvgvwRK wbivcËvq f~wgKv †i‡L P‡j‡Q| 

3. PÆMÖvg Iqvmvi Pjgvb cÖKí¸‡jv‡Z cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e KvR Kivi my‡hvM m„wó nIqvq 

†eKvi Rbej KvR Kivq Zv  mvgvwRK wbivcËv I `vwi ª̀ we‡gvPb mnvqK n‡”Q| 

4. 689wU wóªU nvB‡Wª›U Gi gva¨‡g cÖwZw`b bM‡ii wewfbœ RvqMvq wb¤œAv‡qi gvbyl I `wi ª̀ 

RbMY‡K cvwb mieivn Kiv n‡”Q| 

5. ew¯Í GjvKvq we‡kl e¨e¯’vq ¯̂í g~‡j¨ cvwb mieiv‡ni Rb¨ wewfbœ GbwRI Gi gva¨‡g KvR 

Kiv n‡”Q Ges cvwb mieivn ïiæ Kiv n‡q‡Q| G ch©šÍ 31wU cvwb ms‡hvM cÖ̀ vb Kiv nq| 

 


