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1. wfkb I wgkb t 

 

wfkb t নগযফাীয ক্রয়ীভায ভধ্যে ননযাদ ও কাম যকয ানন ব্যফস্থানা  এফং য়ঃননষ্কান ব্যফস্থা গধ্যে ত ারা। 

 

wgkb t নফশ্বস্থ ায াধ্যে নযধ্যফফান্ধফ উযুক্ত প্রযুনক্ত ও দক্ষ নননক্ত ব্যফায কধ্যয ুণগগ ভান ম্পন্ন ানন যফযা ও    

    য়ঃননষ্কান তফা 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 msμ všÍ 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| 

 

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 mf v| 

 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| 

mailto:info@ctg-wasa.org.bd
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 ‡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 ¯̂qsμ xq 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- 

 

তফা প্রদান প্রন শ্রুন  (Citizen’s Charter) 
 

2.1 নাগনযক তফা 
 

ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। নতুন ানন 

ংধ্যমাগ 

(অফানক/ 

নাফানক)। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য নদফ। 

১) ননধ যানয  অধ্যফদন ফরম। 

২) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায 

দনরর/ নফ,এ, খন য়াধ্যনয  যানয়  

পধ্যোকন-২ তে । 
 

৩) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায 

নফ,এ, নধ্যেয ংনিষ্ট  ংধ্যয (১২"× 

১০")   যানয়  পধ্যোকন-২ তে। 
 

৪) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডংধ্যয়য 

ন,নড,এ কর্তযক নুধ্যভানদ  প্ল্যান/ 

নুভন ত্র এয  যানয়  পধ্যোকন -২ 

তে। 

 

 
 
৫) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডং এয 

ন,নড,এ নুধ্যভানদ  নকা না োকধ্যর 

 ায কাযগ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

অরাদা নিঠি।  

 
৬) অধ্যফদনকাযীয াধ্যাে য াআধ্যনয 

 যানয়  ছনফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মনদ বাোটিয়া ন,  া 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ন  ৩০০/= োকা 

নন-জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভানরধ্যকয ম্মন  ত্র উনকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফনরক তেধ্যক 

1) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

ক)      ক 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৬,৮২৫/-োকা,  
 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৭,২২৫/- োকা,  
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,২০০/- োকা,  

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,৪০০/- োকা,  
 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,৫০০/- োকা,  

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১,০৯,৩০০/- োকা,  

 

 

 

 

খ)        ক 

 

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১,৮৫,৩০০/-  োকা। 

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা নুধ্যভানদ  
িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় নভা 

কযধ্য  য়।  (নাভান  ব্য ী )। 

 
 

 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
এনপধ্যডনফে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ। 

৮) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআনড কাড য/ 

াধ্যাে য এয  যানয়  পধ্যোকন ২টি। 
 

৯) অধ্যফদনকাযী মনদ ওয়ানয সূধ্যত্র 

নায়গায ভানরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়ানযধ্যদয ননকে ধ্য  ১ কন াধ্যাে য 

াআধ্যনয ছনফ  ৩০০/= োকায নন-

জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অনি তনআ ভধ্যভ য নিকাযনাভা প্রদান 

কযধ্য  ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনবে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ)। 
 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

২। একআ স্থানায় 

একানধক ানন 

ংধ্যমাগ। 

১০ (দ)  কভ য 

নদফ। 

১) ননধ যানয  অধ্যফদন পযভ। 
 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২(দুআ) কন  

      যানয়  ছনফ 

৩)   না ীয় নযিয় ধ্যত্রয  যানয়     

      পধ্যোকন (মনদ পূধ্যফ য তদয়া না   

      োধ্যক)। 

 

১) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৬,৮২৫/-োকা,  
 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৭,২২৫/- োকা,  
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,২০০/- োকা,  
 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,৪০০/- োকা,  

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ৩০,৩০০/- োকা,  

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১,০৯,৩০০/- োকা,  

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১,৮৫,৩০০/-  োকা। 

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা নুধ্যভানদ  
িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় নভা 

কযধ্য  য়।  (নাভান  ব্য ী )। 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ  নং-১০১, নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
  

 

 

 

 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

নাভঃ  ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 

 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com  

৩। দািনযক নতুন 

ানন ংধ্যমাগ।  

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য নদফ। 

১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায  

দনরর/ নফ,এ, খন য়াধ্যনয  যানয়  

পধ্যোকন ২ তে ।  

 
৩) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায 

নফ,এ, নধ্যেয ংনিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")   যানয়  পধ্যোকন ২ তে। 
 

৪) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডংধ্যয়য 

ন,নড,এ কর্তযক নুধ্যভানদ  

প্ল্যান/নুভন ত্র এয  যানয়  পধ্যোকন 

২ তে। 

 

৫) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডং এয 

ন,নড,এ নুধ্যভানদ  নকা না োকধ্যর 

 ায কাযগ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

১) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 

(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 
 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা, (নাভান )। 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা, (নাভান )। 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা, (নাভান )। 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা, (নাভান )। 

 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,৫০০+৮০,০০০)  োকা,(নাভান )। 
 

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,০৯,৩০০+২,০০,০০০) োকা, 
(নাভান )। 
 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১, নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ াধ্য দুর  

আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

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 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
অরাদা নিঠি।  

৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যনয 

 যানয়  ছনফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মনদ বাোটিয়া ন,  া 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ন  ৩০০/= োকা 

নন-জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভানরধ্যকয ম্মন  ত্র উনকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনফে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ 

এধ্যক্ষধ্যত্র নাভান  ে য নিুণন ধ্যফ   

 

৮) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআনড 

কাড য/নন্ ননফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

 যানয়  পধ্যোকন ২টি। 

 
৯)  অধ্যফদনকাযী মনদ ওয়ানয সূধ্যত্র 

নায়গায ভানরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়ানযধ্যদয ননকে ধ্য  ১ কন াধ্যাে য 

াআধ্যনয ছনফ  ৩০০/= োকায নন-

জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অনি তনআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা প্রদান 

কযধ্য  ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনবে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ)। 

 

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,৮৫,৩০০+৮,০০,০০০)    োকা। 
(নাভান )। 

 

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২,৮৫,৩০০+১০,০০,০০০)োকা 
(নাভান )। 

 
নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য়।   

 

 

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

৪। নল্প কাযখানা 

ও ফানগননযক 

প্রন ষ্ঠাধ্যন 

ানন ংধ্যমাগ।  

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য নদফ। 

 ১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায  

দনরর/ নফ,এ, খন য়াধ্যনয  যানয়  

পধ্যোকন-২ তে । 

৩) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায 

নফ,এ, নধ্যেয ংনিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")   যানয়  পধ্যোকন-৩ তে। 

৪) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডংধ্যয়য 

ন,নড,এ কর্তযক নুধ্যভানদ  প্ল্যান/ 

১) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 

 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(নাভান )। 

 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(নাভান )। 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
নুভন ত্র এয  যানয়  পধ্যোকন-২ 

তে। 

৫) প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডং এয 

ন,নড,এ নুধ্যভানদ  নকা না োকধ্যর 

 ায কাযগ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

অরাদা নিঠি।  

৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যনয 

 যানয়  ছনফ ২টি। 

৭) অধ্যফদনকাযী মনদ বাোটিয়া ন,  া 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ন  ৩০০/= োকা 

নন-জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভানরধ্যকয ম্মন  ত্র উনকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনফে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ 

এধ্যক্ষধ্যত্র নাভান  ে য নিুণন ধ্যফ   

৮) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআনড 

কাড য/নন্ ননফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

 যানয়  পধ্যোকন ২টি। 

৯)  অধ্যফদনকাযী মনদ ওয়ানয সূধ্যত্র 

নায়গায ভানরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়ানযধ্যদয ননকে ধ্য  ১ কন াধ্যাে য 

াআধ্যনয ছনফ  ৩০০/= োকায নন-

জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অনি তনআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা প্রদান 

কযধ্য  ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনবে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ)। 

 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 

 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা,  

(নাভান )। 

 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
নন্য (৩০,২০০+৮০,০০০)  োকা, 

(নাভান )। 
 

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০)  োকা,  
(নাভান )। 

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)   োকা। 
(নাভান )। 

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)  োকা 
(নাভান )। 
 

নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য়।   

 

 

 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১,  

তভধ্যদীফাগ, িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫।  যাফশ্যকীয়  

প্রধ্যয়ানধ্যন 

স্থায়ী  

ংধ্যমাগ। 

০৩ (ন ন)  কভ য 

নদফ। 

১) ননধ যানয  অধ্যফদন পযভ। 

২) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যনয 

 যানয়  ছনফ ২টি। 

৩) অধ্যফদনকাযী মনদ বাোটিয়া ন,  া 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ন  ৩০০/= োকা 

নন-জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভানরধ্যকয ম্মন  ত্র উনকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফনরক তেধ্যক 

এনপধ্যডনফে কধ্যয দানখর কযধ্য  ধ্যফ। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআনড কাড য/ 

াধ্যাে য এয  যানয়  পধ্যোকন ২টি। 

 
৫) ন্যান্য  তক্ষধ্যত্র ৩০০/- োকায নন- 

জুনডনয়ার ষ্টযাধ্যম্প  চুনক্তনাভা। 

 

১) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৬,৫২৫+৮০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৬,৮২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(নাভান )। 

 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(১৬,৯২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(নাভান )। 

 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 

(২৯,৯০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য 
(৩০,১০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(নাভান )। 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
নন্য (৩০,২০০+১,৬০,০০০) োকা, 

(নাভান )। 

 

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০) োকা,  
(নাভান )। 

 

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)    োকা। 
(নাভান )। 

 

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)োকা 
(নাভান )। 

নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য়। 

 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬। ানন ংধ্যমাগ 

স্থানান্তয। 

১০ (দ)  কভ য 

নদফ। 

১)       র        ফরম। 

২)  অধ্যফদনকাযীয-০২ (দুআ) কন 

 যানয়  ছনফ। 

৩)  না ীয় নযিয়ধ্যত্রয  যানয়   

পধ্যোকন (মনদ পূধ্যফ য তদয়া না  োধ্যক)। 

 

 
 

িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (৬,০০০/-) োকা,  

১" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১২,০০০/-)  োকা,  

২" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (১৫,০০০/-)  োকা,  

৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২০,০০০/-) োকা,  

৬" ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২৫,০০০/-) োকা 

নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য়।   

 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 
 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

 

 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

৭। ানন ংধ্যমাগ 

ফনধ য কযগ। 

১০ (দ)  কভ য 

নদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২ (দুআ) কন  

     যানয়   ছনফ। 

 
৩)   না ীয় নযিয়ধ্যত্রয  যানয়     

    পধ্যোকন (মনদ পূধ্যফ য তদয়া না োধ্যক)। 

 

িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৩/৪"তেধ্যক ১"  ংধ্যমাধ্যগয নন্য (২৫০০০/-) োকা, 

 

৩/৪"তেধ্যক ২"  ংধ্যমাধ্যগয নন্য (৩০,০০০/-)  োকা, 
 

১"  তেধ্যক ২"    ংধ্যমাধ্যগয নন্য (৩০,০০০/-)  োকা, 

 

নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য়।   

 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 
 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

৮। ফনস্ত এরাকায় 

স্থায়ী াননয 

ংধ্যমাগ। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য নদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২) ননভয প্রকৃ  ভানরধ্যকয নানি। 

 
৩) ফনস্ত এরাকায ংগঠধ্যনয নদ্ধান্ত 

ম্বনর  কাম যনফফযগী। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয ংগীকাযনাভা। 

 
৫) অধ্যফদনকাযীয াধ্যাে য াআধ্যনয 

 যানয়  ছনফ-২টি। 

 
৬)  অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআনড কাড য/ 

াধ্যাে য এয  যানয়  পধ্যোকন-২টি। 

 

 িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 
 

৪" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৬,৫২৫/- 
োকা,  
 

৬" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  
 

৮" নফ যগ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয নন্য ১৬,৯২৫/- 
োকা, (ননভয ভানরধ্যকয নানি ত্র োকধ্যর প্রন টিয তক্ষধ্যত্র  

ন নযক্ত নাভান   ৫,০০০/- োকা)  

 

নুধ্যভানদ  িানদাধ্যত্রয নবনিধ্য  নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

নভা কযধ্য  য় । 

 

১। নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
 

 

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

নাভঃ  ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

৪। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৫। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 
 

৯। াননয গােীয 

ভােধ্যভ নরুযী 

ানন 

যফযা। 

 

তম তকান নরুযী 

প্রধ্যয়ানধ্যন/গ্রাক

গধ্যগয িানদায 

নবনিধ্য  

নরফাী গােী 

দ্ধাযা ানন 

যফযা কযা 

য়। 

১) ননধ যানয  অধ্যফদন পযভ। 

 

ওয়াোয ওয়ার্ক্য, ভড-২, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 
 

 

 
 

 

ফ যভাধ্যন ১০ ঘননভোয ধাযগ ক্ষভ া ম্পন্ন প্রন  গােী াননয 

াধাযগ মূল্য ১,৪০০/- োকা ও নরুযী মূল্য ২,৫০০/- োকা, 

প্রন  ঘন নভোয তখারা াননয মূল্য ১০০/-  োকা ননধ যাযন কযা 

অধ্যছ। গ্রাক নন া ব্যাংক, ওয়াা াখায নাফ নং-এটিনড-

২৩ এ ননধ যানয  োকা নভা কযধ্যর ানন যফযাধ্যয অধ্যদ 

প্রদান কযা য়। 

 

 

 

  ম  জ     ম                ম,  

দফীঃ কাযী প্রধ্যকৌরী 

ভড-২, নীি  রা, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৭১-৭২৯৭৭২ 

আ-তভআর nayan_4d@yahoo.com 

 

নাভঃ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, 

তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:aziz0223@gmail.com
mailto:nayan_4d@yahoo.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০। নরুযী তফা 

প্রদান। 

 

২৪ ঘন্টায ভধ্যে ১) ওয়াায ানন ংধ্যমাধ্যগয নফধ্যরয কন।  

২) াদা কাগধ্যন  অধ্যফদন। 

 

ননফ যাী প্রধ্যকৌরী, 

ভড-১/ভড-২/৩/৪ এয কাম যারয়। 

 

গ্রাধ্যকয ানন যফযাধ্যয রাআন তভযাভ  গ্রাধ্যকয ননন খযধ্যি 

কযা য়।  

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

২। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ ননাফ যানা তিৌধুযী 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৪। নাভঃ ননাফ অননজুয যভান 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১।       

      

       

     

      । 

       

          

         

         

      

  র্ এর 
ভােধ্যভ ানন 

যফযা কযা 

য়।  

      

          

          

     

    ।   

১। এনঅআনড কাড য এফং ২ কন পধ্যো 

নদধ্যয় তম তকান বুে ধ্য  ১০০/- োকা নদধ্যয় 

কাড য ংগ্র কযধ্যফন। কাড য ংগ্রধ্যয াধ্যে 

ম্মানন  গ্রাকগগ ৫০ নরোয ানন নি 

াধ্যফন । 

 

ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী, 

ভড-১/২ এয কাম যারয়। 

 

          কগ  র             র    ও                

কর র জ  র  /       ম     খ       ক।        র 

    র    ৬০     ।    ম ক    র ম   ম         

  র     কর     । চ   ম ও        ম           

   ক         ম    র ম   ম   র    ও           

 র র   কর ছ। 

 

   ১: ও      ম   (চ   ম ও       ফ      )।  

   ২:   র      (১     র  )।  

   ৩ : ম জ র  গ  ,        (চ   ম ও     ম -১   ফ  

    )। 

   ৪:      জ র  ম  ,       র।  

   ৫:       র    র     , গ   ছ    ম  ,       র-    

 ক।  

   ৬:       র  ,  ফ র জ    (৯   ও     ক ম   র 

  ফ  র   ম  )  

২। নাভঃ ননাফ আপধ্য খায উল্লা ভামুন 

দফীঃ ননফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ তনানার নপ, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-তভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

২। নাভঃ ননাফ নীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

 

নাভঃ ননাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ  প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  
তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর -

makshudchanchal@yahoo.com 

১২।          

      

     ৮ 

      

 ৯   ৫ 

 ৮   

সকাল ৯ 

টা-নবকাল 

৫টটা 

(        

ও        

          

     ) 

                  

                    

          য়।  

        য়           
   

িামঃ             

পদবীঃ                  

রুম িং-৩০৪  

আইনসটট সারকল, চট্টগ্রাম ওয়াসা। 

শেলা শকার্-৪৬   

শ ািঃ +৮৮-০৩১-৬২৪১৮৪ 

শমাবাইল+৮৮-০১৮১৬৫৭৪৭৯৬ 

ই-শমইল-programmer@cwasa.org.com 

নাভঃ ননাফ নপকুর ফাায 

দফীঃ নধ্যেভ এনানরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআনটি াধ্যকযর, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬   

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

আ-তভআর-

shafiq.russel@gmail.com 

১৩। গ্রাধ্যকয নাভ 

নযফ যন। 

১৫ নদন ১। ননধ যানয  অধ্যফদন পযভ। 

২। দনরধ্যরয  যানয়  কন/  

নফ, এ, খন য়াধ্যনয  যানয়  কন। 

৩। অধ্যফদনকাযীয  যানয়  ছনফ-১কন 

৪।  ফ যভান গ্রাধ্যকয ছনফ না-দাফীনাভা 

৫। ওয়ানয নদ (প্রধ্যয়াননধ্যফাধ্যধ) 

৬।  ন্যান্য 
 

িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নাভ নযফ যন নপ-৫,৫০০/-  োকা। 

নপ িানদা ধ্যত্রয নবনিধ্য   নন া ব্যাংক, িট্টগ্রাভ ওয়াা 

াখায় নযধ্যাধ কযধ্য  ধ্যফ।  

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ  নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:cro@ctg-wasa.org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪। গবীয নরকূ 

স্থাধ্যনয 

নুভন  । 

১৫ নদন ১। ননধ যানয  অধ্যফদন  পযভ। 

 

২। প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নায়গায  

দনরর/ নফ,এ, খন য়াধ্যনয  যানয়  

পধ্যোকন-২ কন । 

 

৩। প্রস্তানফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয নফনডং এয 

ন,নড,এ নুন ত্র/নুন ত্র না 

োকধ্যর  ায কাযগ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা প্র যয়ন।  

 

৪। না ীয় নযিয়ত্র এয কন। 

 

৫। ছনফ াধ্যাে য াআন-১ কন। 

 

৬। ছনফ ষ্টযাম্প াআন-২ কন। 

 ১) নন া ব্যাংক ওয়াা কধ্য যাধ্যযে 

াখা, ওয়াা বফন, দাভাো, 

িট্টগ্রাভ। 

 
২) িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে                

    www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নুধ্যভাদধ্যনয য িানদা ধ্যত্রয নবনিধ্য  ননধ্যনাক্ত াধ্যয 

রাআধ্যন্প  নপ  নন া ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, 

ওয়াা বফন, দাভাো, িট্টগ্রাভ  এ প্রদান  কযধ্য   ধ্যফ।  

 

রাআধ্যন্প নপ 

াআন অফানক নাফানক 

২"-৩" ৩০,২০০/- ৫৫,২০০/- 

৪" ৫০,২০০/- ১,৪০,২০০/- 

৬" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

৮" ৮০,২০০/- ২,২৫,২০০/- 

  নফায়ন নপ 
 

াআন অফানক নাফানক 

২"-৩" ১৫,০০০/- ৩৩,৭৫০/- 

৪" ২৫,০০০/- ৮৭,৫০০/- 

৬" ৭৫,০০০/- ১,৩৭,৫০০/- 

৮" ৭৫,০০০/- ২,১৮,৭৫০/- 
 

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৫। নভোয ংক্রান্ত 

তফা। 

৭ নদন ১।  নভোয যীক্ষা কযায নন্য গ্রাধ্যকয    

     অধ্যফদন। 

২। ির নভোয নযফ যধ্যনয নন্য  

   গ্রাধ্যকয  অধ্যফদন। 

 
৩। চুনয নভোধ্যযয নন্য নননড কন  

     গ্রাধ্যকয অধ্যফদন।  

(কর অধ্যফদন াদা কাগধ্যন কযধ্য    

ধ্যফ।) 

প্রধান যানস্ব কভ যক যায কাম যারয়, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 
 

 
 

 

 
 

 

১। িানদা ধ্যত্রয নবনিধ্য  নভোধ্যযয মূল্য নন া ব্যাংক, ওয়াা 

কধ্য যাধ্যযে াখা, ওয়াা বফন, দাভাো, িট্টগ্রাভ  এ প্রদান 

কযধ্য  ধ্যফ। । 

নভোধ্যযয মূল্য নননরূ 

নভোয 

াআন 

ির/নষ্ট 

নভোয 

প্রন স্থান 

মূল্য 

চুনয নভোয 

প্রন স্থান 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। ওয়াা ব্য ী  ন্যান্য  ম  র  র     ফ ২ ০০০/- 

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

 

 

 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:cro@ctg-wasa.org.bd
mailto:cro@ctg-wasa.org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬।         গ 

     র 

  ম  । 

১৫             গ      র       র জ  

           গ      গ         র     

            গ     র ফ   ক     

    কর        ।  

প্রধান যানস্ব কভ যক যায কাম যারয়, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 

নুধ্যভাদধ্যনয য িানদা ধ্যত্রয নবনিধ্য  ননধ্যনাক্ত াধ্যয 

পুনঃংধ্যমাগ নপ  নন া ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, 

ওয়াা বফন, দাভাো, িট্টগ্রাভ  এ প্রদান  কযধ্য   ধ্যফ। 

 

পুনঃংধ্যমাগ নপ নননরূঃ 

 

ভয়কার অফানক নাফানক 

১ ভাধ্যয ভধ্যে  ২০০/- ৪০০/- 

৬ ভাধ্যয ভধ্যে ৪০০/- ৮০০/- 

১ ফছধ্যযয ভধ্যে ৭০০/- ১৫০০/- 

২ ফছধ্যযয ভধ্যে ২১০০/- ৪৫০০/- 

২ ফছধ্যযয তফী ধ্যর  ৪২০০/- ৯০০০/- 

 

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

 

 

 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৭। গ্রাধ্যকয ননকে 

নফর তৌৌঁছাধ্যনা 
নফর প্রস্ত্ি  

ওয়ায াধ্যে 

াধ্যে  গ্রাধ্যকয 

ননকে তৌৌঁছাধ্যনা 

য়। 

কনম্পউোয তননাধ্যযধ্যেড নফর । 
গ্রাক  আধ্যে  কযধ্যর িট্টগ্রাভ ওয়াায 

ওধ্যয়ফ াআে- 

www.ebill.ctg-wasa.org.bd 
ধ্য   ডাউনধ্যরাড কধ্যয          র । 

 

িট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয 

ফাায় তৌৌঁছাধ্যনা য়। 
      র     ক, র  ,   ম    ফ   ও   ক  ,  গ  র 

ম   ম  নফর নযধ্যাধ কযা মায়।  

 

 

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  
দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 
রুভ নং-২১১ 
িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  
তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 
আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:cro@ctg-wasa.org.bd
http://www.ebill.ctg-wasa.org.bd/
mailto:cro@ctg-wasa.org.bd
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৮। না-দাফী 

প্র যয়নত্র 

নফগ  নিকা 

ফছধ্যযয না-দাফী 

প্র যয়নত্র 

যফ ী ধ্যনয 

৩০ জুধ্যনয 

ভধ্যে। 

কনম্পউোয তননাধ্যযধ্যেড প্র যয়নত্র। িট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয 

ফাায় তৌৌঁছাধ্যনা য়। 

নফনামূধ্যল্য। 

 

 

নাভঃ ননাফ াননয়া  াধ্যয 
দফীঃ প্রধান যানস্ব কভ যক যা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-তভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৯। নবধ্যমাগ 

ংগ্র ও 

ননযন। 

*প্রােনভক 

নযদ যন ২৪   

ঘন্টায ভধ্যে 

*  দধ্যন্তয য 

ব্যফস্থা গ্রগ ৩ 

কাম য নদফধ্যয 

ভধ্যে। 

*যানস্ব নফনরং 

ংক্রান্ত 

নবধ্যমাধ্যগয 

নফলধ্যয় ব্যফস্থা 

গ্রগ ৭ কাম য 

নদফধ্যয ভধ্যে। 

তভৌনখকবাধ্যফ/ধ্যেনরধ্যপাধ্যন/াদা কাগধ্যন 

নরনখ বাধ্যফ/wwwccts.cwasa.info/ 

তল্প       (16118/09612500800) 

নবধ্যমাগ নানধ্য  াধ্যয।  

    জ     নফনামূধ্যল্য। ১। নাভ-মুম্মদ ভাবুবুর অরভ 

দফীঃ  ত্ত্বাফধায়ক  প্রধ্যকৌরী  

(ভড াধ্যকযর) 

রুভ নং-৩১৫,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৮১৭০৫৯৬৩৮ 

আ-তভআর-  mahbubcwasa@gmail.com 

 

২। নাভঃ ননাফ নপকুর ফাায 

দফীঃ নধ্যেভ এনানরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআনটি াধ্যকযর, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬   

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪  

আ-তভআর-shafiq.russel@gmail.com 

নাভঃ ননাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  
তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

 
 
 

   

mailto:cro@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
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২০। বফন ননভ যাধ্যগয 

তক্ষধ্যত্র ানন 

প্রানিয নফলধ্যয়  

নানি/ 

ছােত্র প্রদান। 

১৫ নদন ১। ননধ যানয    অধ্যফদনত্র। 

২। ননভয ভানরকানা  ংক্রান্ত  দনররানদ। 

৩।অধ্যফদনকাযীয ছনফ-২ কন। 

৪। না ীয় নযিয়ত্র-২ কন। 

৫। তভৌনা ম্যাধ্য  নিনি  কনযয়া-৩ কন 

১৫ ত.নভ x ২০ ত.নভ. ম্যাধ্যয াআে 

প্ল্যান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg.wasa.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নুধ্যভানদ  িানদা ধ্যত্রয নবনিধ্য  ননধ্যনাক্ত াধ্যয নানি 

ধ্যত্রয নপ মূল্য নন া ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, ওয়াা 

বফন, দাভাো, িট্টগ্রাভ  এ প্রদান কযধ্য  ধ্যফ। । 
 

ক) অফানক ও ফানগননযক বফধ্যনয       

 
 

ক্রঃ 

নং 

ফ যধ্যভাে তলায 

এনযয়া(ধ্যফনধ্যভন্ট 

এনযয়া ) 

ফানগননযক 

বফন 

অফানক 

বফন 

১ ২০০০ ফগ যনভোয 

ম যন্ত 

প্রন  ফঃ নভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

প্রন  ফঃ নভঃ 

০.৭৫(পঁিািয 

য়া) োকা 

২ ২০০০ এয নধক 

তেধ্যক ৪০০০ 

ফগ যনভোয ম যন্ত 

প্রন  ফঃ নভঃ 

২.৫০/-(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া)োকা 

প্রন  ফঃ নভঃ 

১.৫০(এক 

োকা ঞ্চা 

য়া) োকা 

৩ ৪০০০ এয নধক 

তেধ্যক ৬০০০ 

ফগ যনভোয ম যন্ত 

প্রন  ফঃ নভঃ 

৩/-(ন ন 

োকা) 

প্রন  ফঃ নভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

৪ ৬০০০ এয নধক 

তেধ্যক ১০০০০ 

ফগ যনভোয ম যন্ত 

প্রন  ফঃ নভঃ 

৪/-(িায োকা) 

প্রন  ফঃ নভঃ 

২.৫০(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া 

৫ ১০০০০ এয নধক 

ফা  দুধ্যদ্ধয 

প্রন  ফঃ নভঃ 

৫/-(াঁি 

োকা) 

প্রন  ফঃ নভঃ 

৩/-(ন ন 

োকা) 

 

 

 

নাভ-ননাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

নফক্রয় নফবাগ, প্রধান কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-তভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
 

 

নাভঃ Rbve Avey mvdvqvr gynv¤§` 

kv‡n ỳj Bmjvg 

দফীঃ ফানগননযক e¨e '̄vcK; 

iæg bs-211, 

PÆMÖvg Iqvmv| 

‡Rjv †KvW-46 

তপান+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 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রানিয স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার 

তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দফী,  রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ক) অফান প্রকল্প এফং নল্প প্রন ষ্ঠাধ্যনয       

 

ক্রঃ নং প্রকল্প এরাকায 

অয় ন 

অফান/নল্প প্রন ষ্ঠান 

প্রকধ্যল্পয নপ 

১ ৫ একয ম যন্ত ৩০,০০০/ (নত্র 

ানায) োকা। 

২ ৫ একয  তেধ্যক ২০ 

একয  ম যন্ত 

৫০,০০০/ (ঞ্চা 

ানায) োকা। 

৩ ২০ একয এয নধক 

তেধ্যক ৫০ একয ম যন্ত 

১,০০,০০০/ (এক রক্ষ) 

োকা। 

৪ ৫০ একয এয নধক 

তেধ্যক ১০০ একয 

ম যন্ত 

২,৫০,০০০/ (দুআ রক্ষ 

ঞ্চা ানায) োকা। 

৫ ১০০ একয এয নধক 

তেধ্যক ২০০ একয 

ম যন্ত 

৩,৫০,০০০/ (ন ন রক্ষ 

ঞ্চা ানায) োকা। 

৬ ২০০ একয এয নধক 

 দুধ্যদ্ধয 

৫,০০,০০০/(াঁি রক্ষ ) 

োকা। 

৭ গবীয নরকূধ্যয       িট্টগ্রাভ ওয়াা 

কর্তযধ্যক্ষয ননধ যানয  নপ নভা প্রদান কধ্যয 

রাআধ্যন্প গ্রন এফং ফাৎনযক বাধ্যফ নফায়ান 

কযধ্য  ধ্যফ। । 
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২.২)     রক      

 

ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র 

/অধ্যফদন পযভ প্রানিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায 

দফী, রুভ নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, 

নপনয়ার তেনরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দনফ , রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান ও       

আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। নফনবন্ন যকাযী 

প্রন ষ্ঠাধ্যন 

িানদা নুমায়ী 

নরফাী গােীয 

ভােধ্যভ ানন 

যফযাকযগ। 

২৪ ঘন্টায 

ভধ্যে তফা 

প্রদান কযা 

য়। 

যানয েফা অরানীয ভােধ্যভ াননয িানদায তক্ষধ্যত্র 

গােী িাযা ানন যফযা নননি  কযা য়। ানন যফযা 

কাম যক্রভ কাযী প্রধ্যকৌরী, ভড-২ কাম যারধ্যয় ম্পন্ন কযা 

য়। 

    জ     ফ যভাধ্যন ১০ ঘননভোয ধাযগ ক্ষভ া ম্পন্ন প্রন  গােী 

াননয মূল্য ১,৪০০/- োকা এফং প্রন  ঘন নভোয তখারা 

াননয মূল্য ১০০/- োকা ননধ যাযন কযা অধ্যছ। 

যফযাকৃ  াননয ভা নবনিক নফর প্রস্ত্ু  কধ্যয 

যকাযী প্রন ষ্ঠান মূধ্য তপ্রযগ কযা য়।  ৎধ্যপ্রনক্ষধ্য  

যকাযী প্রন ষ্ঠান মূ তিধ্যকয ভােধ্যভ াননয মূল্য 

নযধ্যাধ কধ্যয োধ্যক। 

 

  ম  জ     ম                ম,  

দফীঃ কাযী প্রধ্যকৌরী 

ভড-২, নীি  রা, তভধ্যদীফাগ,িট্টগ্রাভ 

ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৭১-৭২৯৭৭২ 

আ-তভআর nayan_4d@yahoo.com 

 

 

নাভঃ  নীফ  ফড়ুয়া 

দফীঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২,রুভ নং-০১,িট্টগ্রাভ 

ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 
আ-তভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

২। বযাে ও 

অয়কয । 

মোননয়ধ্যভ নফনবন্ন নফর নযধ্যাধ্যধয ভয়  া তেধ্যক ক যন কধ্যয  িারাধ্যনয 

ভােধ্যভ নযধ্যানধ  য়। 

প্রধান নাফ যক্ষগ 

কভ যক যায কাম যারয়, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

 

যকাযী তগধ্যনে নুমায়ী ননধ যানয  াধ্যয। নাভঃ ননাফ অর তভধ্যদী ওক  

অনভ  

দফী:প্রধান নাফযক্ষগ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com  

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ  

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:nayan_4d@yahoo.com
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H:\Pro\A R 21-2022.docx page-23 

২.৩)  বযন্তনযন তফা 

ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রানিয স্থান 
তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার তেনরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দনফ , রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। কভ যক যা/ 

কভ যিাযীধ্যদয 

তফ ন-বা া 

প্রদান। 

ভাধ্যয 

তল 

কভ যনদফ 

তফ ন প্র যয়নত্র, তফ নপভ য (নাফ াখা 

কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান নাফ যক্ষগ কভ যক যায 

কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা । 

নফনামূধ্যল্য । নাভঃ ননাফ অর তভধ্যদী ওক  অনভ  

দফী: প্রধান নাফযক্ষগ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

২।  ক    রর 

      র     

    । 

২৮         নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

৩। 

 
 

 

কর প্রকায 

ছুটি 

 (নননভনিক 

ননয  

আ যানদ) 

ভঞ্জুযকযগ। 

৩ (ন ন) 

কভ যনদফ 

 
 

অধ্যফদন,ছুটিয নাধ্যফয প্র যয়নত্র 

(প্রান/প্রধ্যকৌর/ে য) উআং াখা কর্তযক প্রদি। 

নিফ/ফানগননযক ব্যফস্থাক /প্রধান 

প্রধ্যকৌরীয কাম যারয়,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

নফনামূধ্যল্য ১। নাভঃ ননাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ পনলুল্লা 

দফী: ব্যফস্থানা নযিারক 

রুভ নং-২০১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর-mdcwasa@ gmail.com 

 

 
 

নাভঃ ননাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ 

পনলুল্লা 

দফী: ব্যফস্থানা নযিারক 

রুভ নং-২০১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর-

mdcwasa@gmail.com 

 

mailto:safayat24bcs@yahoo.com
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ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রানিয স্থান 
তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার তেনরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দনফ , রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২।   ম  জ    া     ফ   ম   চ  র   

     - নিফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান:+৮৮-02333354269  

তভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-তভআর: fatemashahida28@gmail.com 

 
৩। নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর 

আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ  নং-২১১, িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-শমইল- safayat24bcs@yahoo.com  
 

৪। নাভঃ ননাফ ভাকসুদ অরভ 

দফী: প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর –makshudchanchal@yahoo.com 

 

৪।   ফ   

     । 

       ক     র   ম                    খ , 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

  

      র     র   ফ   চ জ      জ ।    ম  জ     ম            

     - ননফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ)  

রুভ নং- ২১০ ,  িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-২৮৬৪৭৯৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯৩০৫৪৩৪৭৭ 

আ-তভআর: shahabwasa@gmail.com 

  ম  জ    া     ফ   ম  

 চ  র   

     - নিফ  

রুভ নং- ২০৯   ,   

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান:+৮৮-02333354269  

তভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-তভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 

mailto:fatemashahida28@gmail.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:-makshudchanchal@yahoo.com
mailto:shahabwasa@gmail.com
mailto:fatemashahida28@gmail.com
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ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রানিয স্থান 
তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার তেনরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দনফ , রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। নননএপ 

নগ্রভ প্রদান। 

 ৩ (ন ন) 

কভ যনদফ 

অধ্যফদনত্র, নননএপ নভায  ব্যাংকনস্থন  

প্র যয়ন ত্র (নাফ াখা কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান নাফ যক্ষগ কভ যক যায 

কাম যারয়, িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

নফনামূধ্যল্য । নাভঃ ননাফ অর তভধ্যদী ওক  অনভ  

দফী: প্রধান নাফযক্ষগ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ ননাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo. 
com 

৬। রনননেক  

তেনাযী 

ভারাভার 

ক্রয়, মন্ত্রান  

ক্রয় ও 

তভযাভ ) 

ায় া 

প্রদান। 

ংনিষ্ট 

ক্রয় 

দ্ধন য 

অধ্যরাধ্যক 

ভয় 

ভধ্য া। 

িানদাত্র মূ নফনবন্ন নফবাগ ধ্য  াদা 

কাগধ্যন াওয়া মায় এফং তেন্ডায ডকুধ্যভন্ট 

ক্রয় াখা  ধ্য  দযদা াধ্যদয নুকূধ্যর  আসুয 

কযা য়। 

ক্রয় াখা, 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

 

তেন্ডায ডকুধ্যভন্ট মূ ংনিষ্ট কাধ্যনয প্রাক্করন 

নুমায়ী ননধ্যনাক্তবাধ্যফ ননধ যানয  মূধ্যল্য 

দযদা াধ্যদয নুকূধ্যর  নফক্রয় কযা য়। 

ক) ১,০০,০০০/-  োকা ম যন্ত প্রাক্করধ্যনয তক্ষধ্যত্র 

২০০/- োকা। 

খ) ১,০০,০০১/- ধ্য  ৫,০০,০০০/- োকা  ম যন্ত 

৬০০/- োকা। 

গ) ৫,০০,০০১/- ধ্য  ২০,০০,০০০/-  োকা ম যন্ত 

১,০০০/- োকা। 

ঘ) ২০,০০,০০০/-  োকায উধ্যয   ২,০০০/-োকা। 

নাভঃ তফগভ তকয়া তিৌধুযী 

দনফঃ ননফ যাী প্রধ্যকৌরী, ক্রয় াখা   

রুভ নং-১১৬, িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪১৪১ 

তভাফাআর+৮৮-০১৬৭৪১৫৫৭০৭ 

আধ্যভআর –keya21cuet@gmail.com 

  ম  জ    া     ফ   ম  

 চ  র   

     - নিফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান:+৮৮-02333354269  

তভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-তভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 

 

৭। গৃ ননভ যাগ ও 

কনম্পউোয 

ক্রয় ঋগ 

প্রদান। 

১৫ 

কভ যনদফ। 

নিফারয় াখা কর্তযক ননধ যানয  অধ্যফদন 

পযভ যফযা কযা য়। 

নিফারয়, 

 িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

নফনামূধ্যল্য। নাভঃ-ননাফ মুাম্মদ নাননভ উদ্দীন 

দফীঃ উনিফ (িঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭, িট্টগ্রাভ ওয়াা। তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-0233335462 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম  জ    া     ফ   ম  

 চ  র   

     - নিফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান:+৮৮-02333354269  

তভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-তভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 
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ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র প্রধ্যয়াননীয় কাগনত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রানিয স্থান 
তফামূল্য এফং নযধ্যাধ দ্ধন  (মনদ োধ্যক) াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যনরা/উধ্যনরা তকাড, নপনয়ার তেনরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দনফ , রুভ 

নম্বয, তনরা/উধ্যনরা তকাড 

নপনয়ার তেনরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮। ক          

     /      

      

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।          ফ ক  -১ ক   । 

২।  চ ক      -১ ক   । 

৩।     র  কর   ও   র /       ক   -

১ ক   । 

       ক    র ক      ,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

    জ    । নাভঃ ননাফ অর তভধ্যদী ওক  অনভ  

দফী: প্রধান নাফযক্ষগ কভ যক যা (ঃদাঃ)  

রুভ নং-২১৭, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ-ননাফ ভাকসুদ অরভ 

দফী: প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬   

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 
তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

৯।        ।       

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।       ফরম-১ ক  । 

২। ছ  -২ ক   । 

৩।  র   র ফ  ফ     র   -১ ক  । 

৪।         -১ ক  ।  

  চ    , 

িট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

    জ    ।  নাভঃ-ননাফ মুাম্মদ নাননভ উদ্দীন 

দফীঃ উনিফ (িঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭,  

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তনরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-0233335462 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম  জ    া     ফ   ম  

 চ  র   

     - নিফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান:+৮৮-02333354269  

তভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-তভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 
 
 

২.৪)   অও াধীন নধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রন ষ্ঠান কর্তযক প্রদি তফা অও াধীন নধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রন ষ্ঠানমূধ্যয নটিধ্যনন্প িাে যায নরঙ্ক অকাধ্যয যুক্ত কযধ্য  ধ্যফ। । প্রধ্যমানয নয়।  
 

৩)    তফা গ্রী া /অনায কাধ্যছ অভাধ্যদয প্র যাা    

ক্রনভক প্রন শ্রুন /কানি  তফা প্রানিয রক্ষয কযগীয় । 

১ স্বয়ংম্পূগ য অধ্যফদন নভা প্রদান নফর/নপ । 

২ মোমে প্রনক্রয়ায় প্রধ্যয়াননীয় নফর/ নপ নযধ্যাধ কযা । 

৩ াক্ষাধ্য য নন্য ননধ যানয  ভধ্যয়য পূধ্যফ যআ উনস্থ  োকা । 

৪     র   চ   র        গ     কর  । 

৫               চ    ও  । 

৬     ক       গ    খ  কর ।  
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৪) নবধ্যমাগ ব্যফস্থানা দ্ধন  (GRS ) 

    তফা প্রানিধ্য  ন্তুষ্ট ধ্যর দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যায ধ্যি তমাগাধ্যমাগ করুন।  ায কাছ তেধ্যক ভাধান াওয়া না তগধ্যর ননধ্যনাক্ত দ্ধন ধ্য  তমাগাধ্যমাগ কধ্যয অনায ভ্া ফন  করুন। 

 

ক্র.নং কখন তমাগাধ্যমাগ কযধ্যফন তকাোয় তমাগাধ্যমাগ কযধ্যফন তমাগাধ্যমাধ্যগয ঠিকানা  ননষ্পনিয ভয়ীভা 

১। দানয়ত্বপ্রাি কভ যক যা ভাধান নদধ্য  না াযধ্যর নবধ্যমাগ ননষ্পনি কভ যক যা (ননক) নাভঃ-ননাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর আরাভ  

দফী: ফানগননযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- safayat24bcs@yahoo.com 

এক ভা 

২। নবধ্যমাগ ননষ্পনি কভ যক যা নননদ যষ্ট ভধ্যয় ভাধান নদধ্য  না াযধ্যর অনর কভ যক যা নাভঃ ননাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ উ-ব্যফস্থানা নযিারক(প্রধ্যকৌর) (ঃ দাঃ) 

রুভ নং-২১৩, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬ ৩ 

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫১৭৫১ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আধ্যভআর makshudchanchal@yahoo.com 

এক  ভা 

৩। অনর কভ যক যা নননদ যষ্ট ভধ্যয় ভাধান নদধ্য  না াযধ্যর ব্যফস্থানা নযিারক নাভঃ-ননাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ পনলুল্লা 

দফী: ব্যফস্থানা নযিারক 

রুভ নং-২০১, িট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তনরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর-mdcwasa@gmail.com 

এক ভা 

 

৫) ১৯৫২ াধ্যরয আভায  ননভ যাগ অআন ও  ৎংনিষ্ট ২০০৮ াধ্যরয আভায  ননভ যাগ নফনধভারা নুমায়ী িট্টগ্রাভ ভানগযীয ভানযকল্পনাভুক্ত এরাকায় ঝৌঁনকপূগ য, কভ ঝৌঁনকপূগ য নকংফা াধাযগ ভাধ্যনয তমধ্যকান স্থানায ননভ যাগ নুধ্যভাদধ্যনয ছােত্র প্রদাধ্যনয নফলয়টি িট্টগ্রাভ 

     উন্নয়ন কর্তযক্ষ  (িউক) এয উয ন্যস্ত।  াআ স্বল্প ঝৌঁনকপূগ য স্থানা মূধ্যয তক্ষধ্যত্র িট্টগ্রাভ ওয়াায ছােধ্যত্রয প্রধ্যয়ানন তনআ।  

(া     ফ   ম   চ  র ) 

নিফ 

িট্টগ্রাভ ওয়াা 

তপান নং-02333354269 
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  MZ A_© erm‡i cªvq GKkZ AvUlwÆ (168) Rb wewfbœ †kÖbxi Kg©KZ©v /Kg©Pvix‡K Af¨šÍixb 

cÖwkÿb I ỳB (12) Rb Kg©KZ©v‡K ˆe‡`wkK cÖwkÿb  †`qv n‡q‡Q| 

     

 

চ   ম ও    র    জ  

 

১. ভূনভকা:  

িট্টগ্রাভ ফাংরাধ্যদধ্যয নি ীয় বৃিভ য এফং ফাংরাধ্যদধ্যয ফানগননযক যানধানী। িট্টগ্রাভ ভানগধ্যযয নফপুর ননংখ্যা, করকাযখানা, ব্যফানয়ক প্রন ষ্ঠানমূধ্যক 

ননযাদ ানন যফযাধ্যয ুণরু দানয়ত্ব ননধ্যয় িট্টগ্রাভ ওয়াা নড যন্যান্প ১৯৬৩ এয অও ায় িট্টগ্রাম্ ওয়াা প্রন নষ্ঠ  য়। যফ ীধ্য  ানন যফযা ও য়:ননষ্কান 

কর্তযক্ষ অআন ১৯৯৬ (৬ নং) এয অও ায় এধ্যক িট্টগ্রাভ ানন যফযা ও য়:ননষ্কান কর্তযক্ষ নাধ্যভ নবন  কযা য়, এটি একটি স্বায়ত্ত্বান  ংস্থা। িট্টগ্রাভ 

ওয়াা প্রন ষ্ঠায য তেধ্যক িট্টগ্রাভ ভানগযীধ্য  াফ যক্ষনগক ানন যফযা কধ্যয মাধ্যে। ফ ভাধ্যন িট্টগ্রাভ ধ্যযয াননয িানদা দদননক ৫০ তকাটি নরোয এফং িট্টগ্রাভ 

ওয়াা দদননক ৪৫ তকাটি নরোয ানন যফযা কযায ক্ষভ া নযন কধ্যযধ্যছ। ম্প্রন  তলাফার তেড নরডা য ক্লাফ, ভানিদ তেন এয একটি নরাআন ননযধ্য গ্রাক 

িানদা পূযগ ও নফশুদ্ধ ানন যফযধ্য ক্ষভ ায নন্য ্এ ংস্থাধ্যক আন্টাযন্যানার কনস্ট্রাকন এওয়াড য দক প্রদান কযা ধ্যয়ধ্যছ। িট্টগ্রাভ ওয়াা ফাংরাধ্যদধ্যয প্রেভ 

ানন যফযাকাযী প্রন ষ্ঠান নধ্যধ্যফ অন্তযনান ক স্বীকৃন স্বরু আধ্য াভধ্যে ISO 9001:2015 ন   জ   ক র ছ।  

২. নবন: কর গ্রাকধ্যক ানন যফযা ও য়:ননষ্কাধ্যন উিভ তফা প্রদানকাযী কর্তযক্ষ ওয়া। 

৩. নভন: নফশ্বস্ত ায াধ্যে নযধ্যফফান্ধফ উযুক্ত প্রযুনক্ত ও দক্ষ নননক্ত ব্যফায কধ্যয ুণগগ ভান ম্পন্ন ানন যফযা ও য়:ননষ্কান তফা প্রদান কযা। 

  ৪. তকৌরগ  উধ্যদ্দশ্য মূ: 

     ক) িট্টগ্রাভ ভানগযীধ্য  অফানক, াভাননক, দািনযক, নল্পকাযখানা ও ব্যফানয়ক প্রন ষ্ঠানমূধ্য নফশুদ্ধ ানন যফযাধ্যয উধ্যদ্দধ্যশ্য ানন উৎাদন, ংযক্ষগ ও 

যফযাধ্যয নন্য প্রধ্যয়াননীয় ফকাঠাধ্যভা উন্নয়ন, নযিারনা ও যক্ষগাধ্যফক্ষগ; 

 খ) িট্টগ্রাভ ভানগযীধ্য  য়:প্রগারী ফকাঠাধ্যভা ননভ যাগপূফ যক নাগনযক য়:ননষ্কান সুনফধা প্রদান। 

৫. প্রধান কাম যাফরী 

    ক)  ননযাদ ও সুধ্যয় াননয িানদা পূযগ এফং ত রধ্যক্ষয ফকাঠাধ্যভা উন্নয়ন; 

 খ) নন তযনবননউ ওয়াোয যুনক্তংগ  ভাত্রায় কনভধ্যয় যানস্ব অয় ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং যানস্ব অয় বৃনদ্ধ; 

  গ) প্রান ষ্ঠাননক দক্ষ া বৃনদ্ধ কধ্যয ভান ম্পন্ন গ্রাকধ্যফা নননি  কযা; 

    ঘ) দীঘ যধ্যভয়াদী ানন যফযা, য়:ননষ্কান ব্যফস্থা উন্নয়ধ্যনয নন্য ঠিক ও ফাস্তফম্ম  নযকল্পনা গ্রগ; 

  ঙ) য়:তফা ননি  কযায রধ্যক্ষয মোম্ভফ স্বল্পভধ্যয় য়:প্রগারী ব্যফস্থায ফকাঠাধ্যভাগ  উন্নয়ন াধন     কযা।   

৬.  নফগ  ন নফছধ্যযয নযনমূ 

● িট্টগ্রাভ ওয়াা ভূ-গবযস্থ াননয উয ননব যযীর া হ্রাকধ্যল্প ক্রভান্বধ্যয় গবীয নরকূধ্যয ংখ্যা হ্রা কযধ্যছ   এফং ানন উৎাদধ্যন ভূ-উনযস্থ উৎ- নদীয 

ানননবনিক াননয প্রকল্প গ্রগ কযধ্যছ। াননয ুণগাগ  ভান নননি কযধ্যগয রধ্যক্ষয ৭২০০টি গ্রাধ্যকয ধ্যয়ধ্যন্ট এফং ৪০টি গবীয নরকূ ধ্যয়ধ্যে নমুনা যীক্ষা কযা 

ধ্যয়ধ্যছ এফং এখনও ব্যা  যধ্যয়ধ্যছ। এছাো ও ানন উৎাদন বৃনদ্ধ াওমায় াআ রাআন ম্প্রাযগ কযা ধ্যে, ফ যভাধ্যন ওয়াায গ্রাক ংধ্যমাগ ংখ্যা ৭৪৫৮৯; 

 

 

● িট্টগ্রাভ ওয়াা নধ্যবম্বয ২০১৮ ভাধ্য ৯ তকাটি নরোয উৎাদন ক্ষভ াম্পন্ন  “তখ যাধ্যর ানন তাধনাগায প্রকল্প” িালু কধ্যযধ্যছ মায পধ্যর ভূ-গবযস্থ াননয উয 

ননব যযীর া হ্রাধ্যয রক্ষযভাত্রা নযন ম্ভফ ধ্যয়ধ্যছ।  

● িট্টগ্রাভ ওয়াা আ-তফায অও ায় নফনবন্ন পরপ্রসূ কাম যক্রভ িালু কধ্যযধ্যছ। তমভন: গ্রাক ঘধ্যয ফধ্য ওধ্যয়ফাআে তখধ্যক নফর ংগ্র ও নযধ্যাধ কযা, তভাফাআর 

াধ্যযেযধ্যদয ভােধ্যভ আ-তধ্যভন্ট, গ্রাক য়যানীধ্যযাধ্যধ নরাআন  থ্য যফযা(গ্রাক নবধ্যমাগ োনকং নধ্যেভ), ভানক নফর ও নযধ্যাধ নননি কযগ এ এভ এ 

প্রদান আ যানদ। এছাো াম্প্রন ক ভধ্যয় িট্টগ্রাভ ওয়াা নরাআধ্যন াননয ংধ্যমাগ তফা িালু কধ্যযধ্যছ।  

● িট্টগ্রাভ ওয়াা ফ যস্তধ্যযয গ্রাধ্যকয ভাধ্যে সুধ্যয় ানন যফযাধ্যয উধ্যদ্দযধ্য ৬ টি াননয এটিএভ বুে স্থান কধ্যযধ্যছ মায পধ্যর কভ খযধ্যি গ্রাকধ্যদয ভাধ্যে নফশুদ্ধ ানন 

যফযা কযা ম্ভফয ধ্যে।  

৭. ংস্থায KPI: 

● ফ যভাধ্যন নতুন প্রকধ্যল্পয াননয িা তফন ওয়ায় াআ রাআন নরধ্যকন বৃনদ্ধ াধ্যে এধ্য  িট্টগ্রাভ ওয়াা  নন তযনবননউ ওয়াোয ২২% ধ্য  ২৫% এ ফনদ্ধ াধ্যফ  ধ্যফ 

এটি ২০% এ হ্রা কযায নন্য তেনরনভোনযং দ্ধন  নফনবন্ন নযকল্পনা াধ্য  তনয়া ধ্যে; 

● নফগ  ফছযুণধ্যরাধ্য  ৭৫২ নক:নভ: াআরাআন স্থান কযা ধ্যয়ধ্যছ এফং ভদুনাঘাে প্রকল্প এয অও ায় অধ্যযা ১০৬ নকধ্যরানভোয োন্পনভন ও নডনস্ট্রফউন াআরাআন 

ননভ যাগ কান প্রায় তল ম যাধ্যয়। ৫০০ নক:নভ: াআরাআন পুনফ যান কযা ধ্যয়ধ্যছ। KWSP-2 প্রকধ্যল্পয অও ায় নগযীধ্য  নফনবন্ন াআধ্যনয ৬০০ নকধ্যরানভোয পুযাধ্যনা 

াআ পুনফ যান কধ্যয নতুন াআ ফাধ্যনায কান িরধ্যছ, আধ্য াভধ্যে ৫০০ নক:নভ: নতুন াআ রাআন স্থান কযা ধ্যয়ধ্যছ; 

● নফনবন্ন প্রকধ্যল্পয অও ায় ভূ-উনযস্ত্ াননয উৎ ব্যফাধ্যযয ভােধ্যভ গবীয নরকূধ্যয ব্যফায কনভধ্যয় অনা ধ্যে, এধ্য  নযধ্যফধ্যয উয নফরূ প্রবাফ কভধ্যফ। 

৮. ভ্া ও িযাধ্যরÄমূ 

● িট্টগ্রাভ ওয়াা ফ যভাধ্যন তরাকফর ংকধ্যেয নন্য নফনবন্ন নরধ্যকন, াননয রাআন মূ দ্রু  তভযাভ  কযা ম্ভফ ধ্যে না।  ধ্যফ ফ যভাধ্যন প্রন ভাধ্যআ প্রনক্ষধ্যগয 

ভােধ্যভ তরাকননধ্যক প্রননক্ষ  কযা ধ্যে, মায পধ্যর নরধ্যকন, ংক্রান্ত ভ্ামূ দ্রু  ভাধান কযা মাধ্যে। এবাধ্যফ ননযাদ ানন িট্টগ্রাভ ধ্যযয কর এরাকায় 

তৌৌঁছাধ্যনায ননযনফনেন্ন প্রধ্যিষ্টা িালু যধ্যয়ধ্যছ। 

● াননয নভোধ্যযয ভ্ামূ ভাধাধ্যনয ভােধ্যভ প্রকৃ  খযধ্যিয নাধ্যফ গ্রাকধ্যদয নফর কযায ানফ যক প্রধ্যিষ্টা িরধ্যছ। নফনবন্ন প্রন কূর ায ভধ্যেও গ্রাকধ্যফা 

ফাোধ্যনায নন্য ওয়াা তফা িা, গ্রাক ভাধ্যফ, উন্নয়ন তভরা, নডননোর তভরায় ংগ্রগ কযধ্যছ। 
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     ক   -    

 ংস্থায ২০২০-২১ ে যফছধ্যযয প্রাক্কনর  ফাধ্যনে,২০১৯-২০ ে যফছধ্যযয ংধ্যানধ  ও নুধ্যভানদ  ফাধ্যনে এফং ২০১৮-১৯ ে যফছধ্যযয তভাে অয়, তভাে ব্যয়, 

মুনাপা/ঘােন : 

                                                           (     ক ) 

  মক 

   

   র     জ  

২০২০-২১ 

            জ  

২০১৯-২০ 

   ম        জ  ২০১৯-

২০ 

  ম  ক 

২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১.  ম      ১৮৫৯৯.৫১ ১৪৮১২.১৬ ১৪৬৯৩.১১ ১৪০৮৫.৭৫ 

২.  ম      ১৫৮৯৫.১৩ ১৪২৪৪.১৬ ১৩৮৮৭.৭২ ১১১৪৬.৮৩ 

৩.    ফ /ঘ     ২৭০৪.৩৮ ৫৬৮.০০ ৮০৫.৩৯ ২৯৩৮.৯২ 

 

   জ         চ   

খ.  রচ         

   ২০১৯-২০     ছ রর             জ  ও ২০২০-২১     ছ রর           জ       র        র  র   রম         কর      ছ      ম ১২৮০০০০ 

  খ ও ১৬৫৯৭০০   খ     র       র           র  র র   কর                    কর      ছ।২০১৮-১৯     ছ র     র        র  ও 

 র র   র   রম    ছ  ১১৯১৯০০   খ     র।২০১৮-১৯     ছ র  র র         র     গ     ক     ছ  ২৪.৭৩%।     র ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ 

   ছ র       গ     ক          কর      রছ      ম ২৪.৭৭% ও ২৫.০০%। 

      

   ২০১৯-২০     ছ রর             জ  ও ২০২০-২১     ছ রর           জ       র র জ           কর       ছ      ম ১১৯.৩৭  ক   ১৫৭.২৪ 

 ক     ক । ২০১৮-১৯     ছ র     র র জ     র   রম    ছ  ১০৮.৮০  ক     ক ।     র, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১     ছ র     র  ম     রচ       

      কর      ছ      ম ১৪১.৮৪  ক   ও ১৫৮.৩৫  ক     ক ।২০১৮-১৯     ছ র     র   রচ       র   রম    ছ  ১১১.৪৭  ক     ক ।২০১৯-২০ ও 

২০২০-২১     ছ র     র   রচ       ক          কর      ছ      ম-২২.৪৭  ক   ও-১.১১  ক     ক ।২০১৮-১৯    ছ র   রচ       ক    র 

  রম    ছ -২.৬৭  ক     ক । 

গ.    ফ  ও                      

         ২০১৯-২০     ছ রর          ও ২০২০-২১     ছ রর               জ       র    রচ             কর      ছ ২৮.৭৫  ক     ক ।২০১৮-

১৯     ছ র        রচ        ছ  ৩২.০৬  ক     ক ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১     ছ র        ফ        কর      ছ      ম ৫.৬৮  ক   ও ২৭.০৪ 

 ক     ক ।২০১৮-১৯     ছ র     র        ফ    রম    ছ  ২৯.৩৯  ক     ক ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১     ছ র           © কর      ছ      ম 

১.০০ ও ১.১০  ক     ক  ক র।২০১৮-১৯     ছ র                   ক     ©  রক  র  ক   গ  র জম       ক র  । 

 

   

 ২০১৯-২০     ছ রর             জ  ও ২০২০-২১     ছ রর           জ       র            র       কর      ছ      ম ৩৫.৯৫  ক   ও ৭৫.৫১ 

 ক     ক ।২০১৮-১৯     ছ র     র            র   রম    ছ  ৩৬.৫১  ক     ক ।     র ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১     ছ র      ক  ক       

     রর       কর      ছ      ম ২৪.৫০  ক   ও ৬৪.৬৮  ক     ক ।২০১৮-১৯     ছ র     র            র   রম    ছ  ৯.২৮  ক     ক । 

ফ       ২০১৯-২০ ও২০২০-২১     ছ রর    জ              র   রম               ম ১১.৪৫ ও ১০.৮৩  ক     ক । ২০১৮-১৯     ছ র      

      র   রম    ছ  ২৭.২৩  ক     ক । 

 

ঘ.       গ ও             

 

  মক 

  র 

   র   কক    জ  

২০২০-২১ 

            জ  

২০১৯-২০ 

  ম  ক 

২০১৮-১৯ 

১. 

২. 

৩ 

  রচ       ফ /   ক    

  চ  

     ও        

     ক  

" 

" 

-১১০.৬৪ 

১০১২.০৪ 

৫১২৬.০৭ 

-২২৪৭.০২ 

৯৯২.২০ 

৫০৬৬.৫৭ 

-২৬৭.০৪ 

৬৩৫.৭৯ 

৪১৩০.২২  

৪.  ম          গ(১+২+৩)      ক  ৬০২৭.৪৭ ৩৮১১.৭৫ ৪৪৯৮.৯৭ 

৫. 

৬. 

কম©চ র র      

কম            গ 

জ   

  ক  

১০৪৮ 

৫৭৫১৪০ 

১০৪৮ 

৩৬৩৭১৭ 

৬৮৭ 

৬৫৪৮৭২ 

  

২০১৯-২০             জ  ও ২০২০-২১            ছ রর    জ       র  ম          গ       কর      ছ      ম ৩৮.১২  ক   ও ৬০.২৭  ক   

  ক । ২০১৮-১৯     ছ র     র  ম           গর   রম    ছ  ৪৪.৯৯  ক     ক ।২০১৮-১৯     ছ র কম            গ  ছ ৬,৫৪,৮৭২   ক ।২০১৯-২০ 

ও ২০২০-২১     ছ র কম            গ                      ম ৩,৬৩,৭১৭   ক  ও ৫,৭৫,১৪০   ক ।  

 

ঙ.        গ ও     

  মক 

  র 

   র   কক    জ  

২০২০-২১ 

            জ  

২০১৯-২০ 

  ম  ক 

২০১৮-১৯ 

১. 

২. 

৩. 

       গ 

  র      (       ফ            ) 

  চ   

     ক  

’’ 

’’ 

৬২৯৮.৪০ 

২৫৯৪.৩৮ 

১০১২.০৪ 

২২৯০.৪১ 

৪৬৮.০০ 

৯৯২.২০ 

৯২৮.১৭ 

২৯৩৮.৯২ 

৬৩৫.৭৯ 

৪.  ম      (২+৩)      ক  ৩৬০৬.৪২ ১৪৬০.২০ ৩৫৭৪.৭১ 
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    ২০১৯-২০     ছ রর             জ  ও ২০২০-২১     ছ রর           জ          গ       কর      ছ      ম ২২.৯০  ক   ও ৬২.৯৮  ক   

  ক ।২০১৮-১৯     ছ র     র         গর   রম    ছ  ৯.২৮  ক     ক ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১     ছ র            কর      ছ      ম ১৪.৬০  ক   

ও ৩৬.০৬  ক     ক ।২০১৮-১৯   © ছ র     র   রম    ছ  ৩৫.৭৫  ক     ক । 

 

চ.      ক    ম  

       ৩০   ২০১৯ র   ম  ক       র   র      ক র                     F -     র        ছ  ৯৫:৫     চ          ও   র      

       ছ       ম ৫.৩১:১ ও ১.৯৬:১।৩০    ২০১৯    র খ     র  ম       র   রম    ছ  ৪৩০৮.৭৩  ক     ক ।৩০    ২০২০ ও ৩০    ২০২১   

    র  ম       র   রম                        ম ৪৫৪৫.৮০  ক   ও ৪৮৪৫.১৭  ক     ক । 

 

ছ. র      ক   গ  র       

    ২০১৯-২০     ছ রর          ও ২০২০-২১     ছ রর           জ          ও      খ         ক  ক  রক  র  ক   গ  র জম       র       

কর      ছ      ম ১.৬০ ও ১.৭০  ক     ক । ২০১৮-১৯     ছ র     খ  খ     রক  র  ক   গ  র  ক     © জম       ক র  । 

 

জ. জ    

      ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১         ছ র জ    র            কর      ছ ১০৪৮ জ  ক র। ২০১৮-১৯   © ছ র     র ১০৪৮      ম        র 

   র        জ    র       ছ  ৬৮৭ জ ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১   © ছ রর    জ        ও        খ       র       কর      ছ      ম ৫০.৬৭ 

 ক   ও ৫১.২৬  ক     ক । ২০১৮-১৯   © ছ র      ও        খ        র       ৪১.৩০  ক     ক ।২০১৯-২০ ও ২০২০-২১   © ছ র কম     গ  

     ও       র   ররম         কর      ছ      ম ৪,৮৩,৪৫১   ক  ও ৪,৮৯,১২৯   ক ।২০১৮-১৯   © ছ র কম     গ       ও       র   রম   

 ছ  ৬,০১,১৯৭   ক । 

 

 

     খ       র          ক     -         র  কর      । 

                                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

ev‡RU j¶¨gvÎv 

(12gvm)

RyjvBÕ21 n‡Z 

gvP©Õ22           

‡gvU (9 gvm) GwcÖj,22 ‡g,22 Ryb,22 ‡gvU (12 gvm) kZKiv nvi (AwR©Z)

9,990.81    1,194.90   1,281.23   1,960.89   14,427.83  

71.94         8.96         2.98         4.37         88.25        

18,055.00      10,062.75  1,203.86  1,284.21   1,965.26   14,516.08  80.40

181.64       24.97       29.69       36.64       272.94       

960.82       76.84       46.78       55.98       1,140.42    

124.69       13.85       11.22        16.12        165.88       

268.28       33.02       31.67       36.52       369.49       

100.82       10.08       8.78         13.60       133.28       

125.69       12.92       10.06       14.90        163.57       

49.45         -          -          -           49.45         

2,959.50        1,811.39    171.68     138.20     173.76     2,295.03    

-            

21,014.50      11,874.14   1,375.54  1,422.41   2,139.02   16,811.11   80.00 %

-            

1,200.00        420.01       157 .67     7 .16         271.98      856.82      71.40 %

me©‡gvU Avq

(cÖK„Z Avq+Avgvb‡Zi Avq)

22,214.50      12,294.15   1,533.21  1,429.57   2,411.00   17,667.93  79.53 %

  ev‡RU j¶¨gvÎv 

(12gvm)

RyjvBÕ21 n‡Z 

gvP©Õ22           

‡gvU (9 gvm) GwcÖj,22 ‡g,22 Ryb,22 ‡gvU (12 gvm)

2,562.79    462.96     266.93     435.59     3,728.27   

440.23       55.14       44.35       0.79         540.51       

5,422.79        3,003.02   518.10     311.28      436.38     4,268.78    78.72     %

-            

4,658.83    596.50     587.31     658.87     6,501.51    

16.09         2.28         2.05         2.22         22.64         

49.89         8.68         12.18        13.70       84.45        

464.92       65.49       82.06       187 .39     799.86       

314.20       61.87       33.09       321.78     730.94      

137 .44       29.45       8.24         31.38       206.51       

174.90       8.51         6.18         992.01      1,181.60    

10,974.48      5,816.27    772.78     731.11      2,207 .35  9,527.51    86.82     %

-            

3,828.25        2,004.64    558.18     420.41      469.35     3,452.58   90.19 %

2,468.57        -            2,468.57  2,468.57    100.00 %

22,694.09      10,823.93  1,849.06  1,462.80   5,581.65  19,717 .44  86.88     %

  ev‡RU j¶¨gvÎv 

(12gvm)

RyjvBÕ21 n‡Z 

gvP©Õ22           

‡gvU (9 gvm) GwcÖj-22 ‡g-22 Ryb,22 ‡gvU (12 gvm) kZKiv nvi(AwR©Z)

18,055.00      10,062.75  1,203.86  1,284.21   1,965.26   14,516.08  80.40     %

2,959.50        1,811.39    171.68     138.20     173.76     2,295.03    77 .55     %

1,200.00        420.01       157 .67     7 .16         271.98      856.82      71.40      %

22,214.50      12,294.15   1,533.21  1,429.57   2,411.00   17,667.93  79.53     %

-            

5,422.79        3,003.02   518.10     311.28      436.38     4,268.78    78.72     %

10,974.48      5,816.27    772.78     731.11      2,207 .35  9,527.51    86.82     %

3,828.25        2,004.64    558.18     420.41      469.35     3,452.58   90.19      %

2,468.57        -            -          -          2,468.57  2,468.57    100.00   %

22,694.09      10,823.93  1,849.06  1,462.80   5,581.65  19,717 .44  86.88     %

kZKiv nvi(AwR©Z)

gvwmK Avq-e¨q cÖwZ‡e`b

Avw_ ©K mvj 2021-2022 (RyjvBÕ21 n‡Z RybÕ22 ch©š Í)|

weeiY

‡gvU Avq (K+L)

 (cÖK…Z Avq)

=

cvwbKi Av`vq

%

j¶ UvKvq

†Lvjv-cvwb 

(P.Iqvmv Mvwoi gva¨‡g)

Av`vq

K) cvwb weµq Lv‡Z †gvU Avqt

cvwb Ki n‡Z mviPvR©

77 .55 %

wewea LvZ

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

L) Ab¨vb¨ Avqmg~n 

(Avgvb‡Zi Avq e¨ZxZ) 

¯ ’vqx AvgvbZ bM`vqb

we`¨yr wej -Awdm

Mfxi bjK‚‡ci jvB‡mÝ wd I bevqb wd

Dbœqb PvR©

wgUvi g~j¨

†m‡Wj g~j¨

M) Avgvb‡Zi Avq

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

weeiY

j¶ UvKvq

Avbylvw½K 

we`¨yr wej-cv¤ú 

me©‡gvU Avq

(K+L+M)(Avgvb‡Zi Avq mn)

=

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

‡eZb fvZv 

AwaKvj e¨q 

K) ‡gvU †eZb I fvZvw` 

(AwaKvj fvZv mn)

L) Ab¨vb¨ Lv‡Z ivR¯ ^ e¨q-

M) g~jab e¨q

‡c‡Uªvj I R¡vjvbx

‡KwgK¨vj

‡givgZ I i¶Yv‡e¶Y 

 j¶¨gvÎv Abyhvqx Av‡qi cÖwZ‡e`bt-

weeiY

K) cvwb weµq Lv‡Z †gvU Avq-

wewea 

L) Ab¨vb¨ Lv‡Z ivR¯ ^ e¨qt-

M) g~jab e¨q-

me©‡gvU e¨q 

(K+L+M+N)

=

N) AePq-

K) ‡gvU †eZb I fvZvw` 

(AwaKvj fvZv mn)

N) AePq

me©‡gvU e¨q 

(K+L+M+N)

=

L) Ab¨vb¨ Avqmg~n

(Avgvb‡Zi Avq e¨ZxZ) 

M) Avgvb‡Zi Avq-
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ms '̄vi Dbœqb g~jK Kg©KvÛ 

২০২০-২০২১ ে য ফছধ্যযয িট্টগ্রাভ ওয়াা-এয প্রকল্পমূধ্যয উন্নয়ন কভ যকাধ্যন্ডয  থ্যানদ 

২০২০-২১ ে যফছধ্যয িট্টগ্রাভ ওয়াায় ননধ্যন ফনগ য  প্রকল্পমূধ্যয কাম যক্রভ িরভান যধ্যয়ধ্যছ। প্রকল্পমূধ্যয ধীধ্যন ম্পানদ  কভ যকান্ড 

ননধ্যন উধ্যল্লখ কযা ধ্যরা:- 

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

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

   ।    ম     ক  র           গ   ৮২.৫০%।   

 ক  র                    গর ম       ম   ও ক                   ম    ,       র     জ    র   ম    , 

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

      গ র-২- র    ম     ক জ     ক র ম          ম   ক  ক        কর র জ      ম   র   ছ।          গ  রর 

  র  চ  ও     ও  চ        গ      কর      । 

০২।                 র র    ক : ১৯৯৫.১৫  ক     ক       ক  র     রক র,           রক র ও চ   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      জ          ক র  জ গ  র 

    র চ       ম     র       ক       কর    ।  ক  র           গ   ৪৩%। 

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

          রক র ও চ   ম ও    র               ক               ।     ম    ক  র                  গ র  

  ম      ম   ক র       র র      কর      ছ।  ক  র           গ   ১০০%। 

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

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

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

   ম     ক  র           গ   ৫%। 

 

 

mvgvwRK wbivcËv, `vwi ª̀ 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 ỳf©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 Í̄ 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 cÖ`vb Kiv nq| 

 


