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ছক ‘‘১’’ 
1. ভবন ও ভভনঃ 

 

 ভবনঃ নগযফাীয ক্রয়ীভায ভধ্যে ভনযাদ ও কাম যকয াভন ব্যফস্থানা  এফং য়ঃভনষ্কান ব্যফস্থা গধ্যে ত ারা।  
 

ভভনঃ  ভফশ্বস্থ ায াধ্যে ভযধ্যফফান্ধফ উযুক্ত প্রযুভক্ত ও দক্ষ জনভক্ত ব্যফায কধ্যয গুণগ ভান ম্পন্ন াভন যফযা ও য়ঃভনষ্কান তফা প্রদান। 
 

 

২.      প্রভ শ্রু  তফামূঃ 

 

2.1 নাগভযক তফা 

 

ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। নতুন াভন 

ংধ্যমাগ 

(অফাভক/ 

নাফাভক) 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য ভদফ। 

১) ভনধ যাভয  অধ্যফদন ফরম। 

২) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

দভরর/ ভফ,এ, খভ য়াধ্যনয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে । 
 

৩) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

ভফ,এ, ভধ্যেয ংভিষ্ট  ংধ্যয (১২"× 

১০")   যাভয়  পধ্যোকভ ২ তে। 
 

৪) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডংধ্যয়য 

ভ,ভড,এ কর্তযক নুধ্যভাভদ  

প্ল্যান/নুভভ ত্র এয  যাভয়  

1) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

ক)      ক 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  
 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,১২৫/- 
োকা,  
 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,২২৫/- 
োকা,  
 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,২০০/- োকা,  

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  
 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
পধ্যোকভ ২ তে। 

 
৫) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডং এয 

ভ,ভড,এ নুধ্যভাভদ  নকা না োভকধ্যর 

 াায কাযণ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা ভচঠি।  

 
৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

 যাভয়  ছভফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মভদ বাোটিয়া ন, 

 াা আধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ভ  

৩০০/= োকা নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্পয 

ভােধ্যভ মূর ভাভরধ্যকয ম্মভ  ত্র উভকর 

কর্তযক স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভফে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ। 

৮) আবেদনকারীর তবাোয অআভড 

কাড য/ াধ্যাে য এয  যাভয়  পধ্যোকভ 

২টি। 
 

৯) অধ্যফদনকাযী মভদ ওয়াভয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাভরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াভযধ্যদয ভনকে আধ্য  ১ কভ 

াধ্যাে য াআধ্যজয ছভফ  ৩০০/= 

োকায নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ 

প্রদাধ্যন অভি নাআ ভধ্যভ য ভিকাযনাভা 

প্রদান কভযধ্য  আধ্যফ(ধ্যনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভবে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ)। 
 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৫০০/- 
োকা,  

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

 

খ)        ক 

 

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

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা নুধ্যভাভদ  
চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় জভা 

কভযধ্য  য়।  (জাভান  ব্য ী )। 

 
 

 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

২। একআ 

স্থানায় 

একাভধক 

াভন 

ংধ্যমাগ 

১০(দ)  কভ য 

ভদফ। 

১) ভনধ যাভয  অধ্যফদন পযভ। 
 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২(দুআ) কভ  

      যাভয়  ছভফ 

৩)   জা ীয় ভযচয় ধ্যত্রয  যাভয়     

      পধ্যোকভ (মভদ পূধ্যফ য তদয়া না   

      োধ্যক)। 

 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,১২৫/- 
োকা,  

 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,২২৫/- 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
োকা,  

 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,২০০/- োকা,  

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
জন্য ৩০,৩০০/- োকা,  

 

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

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

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা নুধ্যভাভদ  
চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা াখায় জভা 

কভযধ্য  য়।  (জাভান  ব্য ী )। 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 
 

২। নাভঃ জনাফ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 
 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 
 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:roufcwasa@gmail.com
mailto:aziz0223@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 
 

৩। দািভযক নতুন 

াভন ংধ্যমাগ  

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য ভদফ। 

১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দভরর/ ভফ,এ, খভ য়াধ্যনয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে ।  

৩) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

ভফ,এ, ভধ্যেয ংভিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")   যাভয়  পধ্যোকভ ২ তে। 
 

৪) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডংধ্যয়য 

ভ,ভড,এ কর্তযক নুধ্যভাভদ  

প্ল্যান/নুভভ ত্র এয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে। 

 

৫) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডং এয 

ভ,ভড,এ নুধ্যভাভদ  নকা না োভকধ্যর 

 াায কাযণ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা ভচঠি।  

৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

 যাভয়  ছভফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মভদ বাোটিয়া ন, 

 াা আধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ভ  

৩০০/= োকা নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্পয 

ভােধ্যভ মূর ভাভরধ্যকয ম্মভ  ত্র উভকর 

কর্তযক স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভফে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ এধ্যক্ষধ্যত্র জাভান  ে য ভিগুন আধ্যফ   

 

৮) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআভড 

কাড য/জন্ ভনফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

 যাভয়  পধ্যোকভ ২টি। 

 

 
 

 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 
 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
জন্য (৩০,৫০০+৮০,০০০)  োকা, 

(জাভান )। 

 

২" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (১,০৯,৩০০+২,০০,০০০) োকা,  
(জাভান )। 
 

৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (১,৮৫,৩০০+৮,০০,০০০)    োকা। 
(জাভান )। 

 

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (২,৮৫,৩০০+১০,০০,০০০)োকা 
(জাভান )। 

 
নুধ্যভাভদ  চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা 

াখায় জভা কভযধ্য  য়।   

 

 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ   

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 
 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ   roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 
 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চাঁন্দগাও, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 
৯)  অধ্যফদনকাযী মভদ ওয়াভয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাভরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াভযধ্যদয ভনকে আধ্য  ১ কভ 

াধ্যাে য াআধ্যজয ছভফ  ৩০০/= 

োকায নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ 

প্রদাধ্যন অভি নাআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা 

প্রদান কভযধ্য  আধ্যফ (ধ্যনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভবে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ)। 

 

 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

৪। ভল্প 

কাযখানা ও 

ফাভণভজযক 

প্রভ ষ্ঠাধ্যন 

াভন 

ংধ্যমাগ । 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য ভদফ। 

 ১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দভরর/ ভফ,এ, খভ য়াধ্যনয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে । 

 
৩) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

ভফ,এ, ভধ্যেয ংভিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")   যাভয়  পধ্যোকভ ৩ তে। 
 
৪) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডংধ্যয়য 

ভ,ভড,এ কর্তযক নুধ্যভাভদ  

প্ল্যান/নুভভ ত্র এয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে। 

 
৫) প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডং এয 

ভ,ভড,এ নুধ্যভাভদ  নকা না োভকধ্যর 

 াায কাযণ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা ভচঠি।  

 
৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

 যাভয়  ছভফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মভদ বাোটিয়া ন, 

 াা আধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ভ  

৩০০/= োকা নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্পয 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

 

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০)  োকা, 

(জাভান )। 

 

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

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ভােধ্যভ মূর ভাভরধ্যকয ম্মভ  ত্র উভকর 

কর্তযক স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভফে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ এধ্যক্ষধ্যত্র জাভান  ে য ভিগুন আধ্যফ   

 

৮) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআভড 

কাড য/জন্ ভনফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

 যাভয়  পধ্যোকভ ২টি। 

 

৯)  অধ্যফদনকাযী মভদ ওয়াভয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাভরক ন ত তক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াভযধ্যদয ভনকে আধ্য  ১ কভ 

াধ্যাে য াআধ্যজয ছভফ  ৩০০/= 

োকায নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ 

প্রদাধ্যন অভি নাআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা 

প্রদান কভযধ্য  আধ্যফ (ধ্যনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভবে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ)। 

(জাভান )। 

৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (১,৮৫,০০০+৮,০০,০০০)   োকা। 
(জাভান )। 

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)  োকা 

(জাভান )। 

 
নুধ্যভাভদ  চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা 

াখায় জভা কভযধ্য  য়।   

 

 

 

 
 

 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চান্দগাও, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী 

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

mailto:aziz0223@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫।  যাফশ্যকী

য়  প্রধ্যয়াজধ্যন 

স্থায়ী  

ংধ্যমাগ। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য ভদফ। 

১) ভনধ যাভয  অধ্যফদন পযভ। 

২) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

 যাভয়  ছভফ ২টি। 

৩) অধ্যফদনকাযী মভদ বাোটিয়া ন, 

 াা আধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয ভ  

৩০০/= োকা নন-জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্পয 

ভােধ্যভ মূর ভাভরধ্যকয ম্মভ  ত্র উভকর 

কর্তযক স্বাক্ষয পূফ যক তনাোযী াফভরক 

তেধ্যক এভপধ্যডভফে কভযয়া দাভখর কভযধ্য  

আধ্যফ। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআভড কাড য/ 

াধ্যাে য এয  যাভয়  পধ্যোকভ ২টি। 

 
৫) ন্যান্য  তক্ষধ্যত্র ৩০০/- োকায নন- 

জুভডভয়ার ষ্টযাধ্যম্প  চুভক্তনাভা। 

 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৬,৫২৫+৮০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৮২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(১৬,৯২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভান )। 

 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(২৯,৯০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 
(৩০,১০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জাভান )। 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  
জন্য (৩০,২০০+১,৬০,০০০) োকা, 

(জাভান )। 

 

২" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (১,০৯,০০০+২,০০,০০০) োকা,  
(জাভান )। 

 

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

(জাভান )। 

 

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য (২,৮৫,০০০+১০,০০,০০০)োকা 

(জাভান )। 

নুধ্যভাভদ  চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা 

াখায় জভা কভযধ্য  য়। 

 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ roufcwasa@gmail.com 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চান্দগাও, চট্টগ্রাভ 

ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

  

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬। াভন 

ংধ্যমাগ 

স্থানান্তয। 

১০ (দ)  কভ য 

ভদফ। 

১)       র        ফরম। 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২(দুআ) কভ 

 যাভয়  ছভফ। 

৩)  জা ীয় ভযচয়ধ্যত্রয  যাভয়   

পধ্যোকভ (মভদ পূধ্যফ য তদয়া না  োধ্যক)। 

 

 
 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

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

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

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

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

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

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ roufcwasa@gmail.com 
 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চান্দগাও, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 

 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
mailto:sajib0403091@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

 

৭। াভন 

ংধ্যমাগ 

ফভধ য কযণ। 

১০ (দ)  কভ য 

ভদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২ (দুআ) কভ  

     যাভয়   ছভফ। 

 
৩)   জা ীয় ভযচয়ধ্যত্রয  যাভয়     

      পধ্যোকভ 

     (মভদ পূধ্যফ য তদয়া না  োধ্যক)। 

 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

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

 

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

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

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চান্দগাও, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

৮। ফভস্ত এরাকায় 

স্থায়ী 

াভনয 

ংধ্যমাগ। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য ভদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২) জভভয প্রকৃ  ভাভরধ্যকয নাভি। 

 
৩) ফভস্ত এরাকায ংগঠধ্যনয ভদ্ধান্ত 

ম্বভর  কাম যভফফযণী। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয ংগীকাযনাভা। 

 
৫) অধ্যফদনকাযীয াধ্যাে য াআধ্যজয 

 যাভয়  ছভফ ২টি। 

 
৬)  অধ্যফদনকাযীয তবাোয অআভড কাড য/ 

াধ্যাে য এয  যাভয়  পধ্যোকভ ২টি। 

 

 চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

৪" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৫২৫/- 
োকা,  

 

৬" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/- 
োকা,  

 

 
 

৮" ভফ যণ রাআন তেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৯২৫/- 
োকা,  

(জভভয ভাভরধ্যকয নাভি ত্র োভকধ্যর প্রভ টিয তক্ষধ্যত্র  

ভ ভযক্ত জাভান   ৫,০০০/- োকা)  

 
নুধ্যভাভদ  চাভদাধ্যত্রয ভবভিধ্য  জন া ব্যাংক, ওয়াা 

াখায় জভা কভযধ্য  য় । 

 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 

২। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ     roufcwasa@gmail.com 

 

৩। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

 

৪। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন, চান্দগাও, 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 

 

৯। াভনয গােীয 

ভােধ্যভ 

জরুযী াভন 

যফযা। 

 

তম তকান জরুযী 

প্রধ্যয়াজধ্যন/গ্রাক

গধ্যণয চাভদায 

ভবভিধ্য   

জরফাী গােী 

দ্ধাযা াভন 

যফযা কযা 

য়। 

১) ভনধ যাভয  অধ্যফদন পযভ। ওয়াোয ওয়ার্ক্য, ভড য-২ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা কাম যারধ্যয়। 

 
 

 
 

 

 

ফ যভাধ্যন ১০ ঘনভভোয ধাযণ ক্ষভ া ম্পন্ন প্রভ  গােী াভনয 

াধাযণ মূল্য ১,৪০০/- োকা ও জরুযী মূল্য ২,৫০০/- োকা, 

প্রভ  ঘন ভভোয তখারা াভনয মূল্য ১০০/-  োকা ভনধ যাযন 

কযা অধ্যছ।  
গ্রাক জন া ব্যাংক, ওয়াা াখায ভাফ নং-এটিভড-২৩ এ 

ভনধ যাভয  োকা জভা কযধ্যর াভন যফযাধ্যয অধ্যদ প্রদান কযা 

য়। 

 

 

 

  ম         ক          ,  

দফীঃ উ-কাযী প্রধ্যকৌরী 

ভড-২, নীচ  রা, তভধ্যদীফাগ,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৫৯২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

আ-তভআর bikashnath.engr.@gmail.com 

 

নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, 

তভধ্যদীফাগ,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

 

১০। জরুযী তফা 

প্রদান। 

 

২৪ ঘন্টায ভধ্যে ১) ওয়াায াভন ংধ্যমাধ্যগয ভফধ্যরয কভ  

 
২) াদা কাগধ্যজ  অধ্যফদন। 

 

ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী 

ভড-১/ভড-২/৩/৪ এয কাম যারধ্যয়। 

 

গ্রাধ্যকয াভন যফযাধ্যয রাআন তভযাভ  গ্রাধ্যকয ভনজ 

খযধ্যচ কযা য়।  

১। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 

২। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

mailto:bikashnath.engr.@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ভড-২, রুভ নং-০১,তভধ্যদীফাগ,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৩। জনাফ যানা তচৌধুযী 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায তেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৫৮০৯৬৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-তভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৪। জনাফ অভজজুয যভান 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী 

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী তযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৭৬৮ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-তভআর aziz0223@gmail.com 
 

১১।    ম    র 

ম   ম      

 র র  । 

র  /    

   ম ক ড য এয 

ভােধ্যভ াভন 

যফযা কযা 

য়। 

১। এনঅআভড কাড য এফং ২ কভ পধ্যো 

ভদধ্যয় তম তকান বুে আধ্য  ১০০/- োকা 

ভদধ্যয় কাড য ংগ্র কভযধ্যফন।  কাড য 

ংগ্রধ্যয াধ্যে ম্মাভন  গ্রাকগণ ৫০ 

ভরোয াভন ভি াধ্যফন । 

 

ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

ভড-১/২ 

 

          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। নাভঃ অব্দুয যউপ 

দফীঃ ভনফ যাী  প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-০১ 

ভড-১, অগ্রাফাদ তজানার ভপ, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৭২৪৮৭৫/ ২৫২৫২৫২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭৩৫৩২৮২৯২ 

আ-তভআরঃ  roufcwasa@gmail.com 

 ২। নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। জনাফ ভাকসুদ অরভ 

প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-

০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর -

makshudchanchal@yahoo.co
m 

mailto:roufcwasa@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
 

১২। ক      র কার ৯ ো-

ভফকার ৫টিা 

(      ক ও 

 রক র     র 

        ) 

ক       রর ম   ম        

   ক  র           কর    ।  

---- ---- নাভঃ    ফ       

দফীঃ ক     র      ম র 

রুভ নং-৩০৪  

অআভটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬   

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৫৭৪৭৯৬ 

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬২৪১৮৪ 

আ-তভআর-programmer@cwasa.org.com 

২। নাভঃ জনাফ ভপকুর ফাায 

দফীঃ ভধ্যেভ এনাভরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআভটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬   

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫৭১৭৭ 

আ-তভআর-

shafiq.russel@gmail.com 

১৩। গ্রাধ্যকয নাভ 

ভযফ যন। 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভয  অধ্যফদন পযভ। 

২। দভরধ্যরয  যাভয়  কভ/  

ভফ,এ, খভ য়াধ্যনয  যাভয়  কভ। 

৩। অধ্যফদনকাযীয  যাভয়  ছভফ১কভ 

৪।  ফ যভান গ্রাধ্যকয ছভফ না-দাফীনাভা 

৫। ওয়াভয নদ (প্রধ্যয়াজনধ্যফাধ্যধ) 

৬।  ন্যান্য 
 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 
 

১। নাভ ভযফ যন ভপ-৫,৫০০/-  োকা। 

ভপ ভডভান্ড তনাধ্যেয ভবভিধ্য   জন া ব্যাংক, চট্টগ্রাভ ওয়াা 

াখায় ভযধ্যাধ কভযধ্য  আধ্যফ।  

নাভঃ জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যক যা         

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

 রুভ  নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪। গবীয নরকূ 

স্থাধ্যনয 

নুভভ  । 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভয  অধ্যফদন  পযভ। 

 

২। প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দভরর/ ভফ,এ, খভ য়াধ্যনয  যাভয়  

পধ্যোকভ ২ তে । 

৩। প্রস্তাভফ  ংধ্যমাগস্থধ্যরয ভফভডং এয 

ভ,ভড,এ নুভ ত্র/নুভ ত্র না 

োভকধ্যর  াায কাযণ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা প্র যয়ন।  

৪। জা ীয় ভযচয়ত্র এয কভ। 

৫। ছভফ াধ্যাে য াআজ ১ কভ। 

৬। ছভফ ষ্টযাম্প াআজ ২ কভ। 

 ১) জন া ব্যাংক ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, ওয়াা  

    বফন, দাভাো, চট্টগ্রাভ। 

 
২) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে                

    www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নুধ্যভাদধ্যনয য ভনধ্যনাক্ত াধ্যয রাআধ্যন্প  ভপ  

জন া ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, ওয়াা বফন, 

দাভাো, চট্টগ্রাভ  এ প্রদান  কভযধ্য   আধ্যফ।  

রাআধ্যন্প ভপ 

 

াআজ অফাভক নাফাভক 

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 ভপ 

াআজ অফাভক নাফাভক 

২"-৩" ১৫,০০০/- ৩৩,৭৫০/- 

৪" ২৫,০০০/- ৮৭,৫০০/- 

৬" ৭৫,০০০/- ১,৩৭,৫০০/- 

৮" ৭৫,০০০/- ২,১৮,৭৫০/- 
 

নাভঃ জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যক যা         

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৫। ভভোয 

ংক্রান্ত তফা 

৭ ভদন ১।  ভভোয যীক্ষা কযায জন্য গ্রাধ্যকয    

     অধ্যফদন। 

 
২। চর ভভোধ্যযয জন্য গ্রাধ্যকয   

   অধ্যফদন। 

 
৩। চুভয ভভোধ্যযয জন্য ভজভড কভ  

     গ্রাধ্যকয অধ্যফদন। 

 
   (কর অধ্যফদন াদা কাগধ্যজ কযধ্য     

   ধ্যফ।) 

প্রধান যাজস্ব কভ যক যা, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা এয কাম যারধ্যয়। 

 

 
 

 
 

 

 
 

১।  ভভোধ্যযয মূল্য জন া ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, 

ওয়াা বফন, দাভাো, চট্টগ্রাভ  এ প্রদান কভযধ্য  আধ্যফ। । 

ভভোধ্যযয মূল্য ভননরূ 

 

ভভোয 

াআজ 

চর/নষ্ট 

ভভোয 

প্রভ স্থান 

মূল্য 

চুভয ভভোয 

প্রভ 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 জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যক যা         

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg-wasa.org.bd/
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬। গ্রাধ্যকয 

ভনকে ভফর 

তৌৌঁছাধ্যনা 

ভফর প্রস্ত্ি  

ওয়ায াধ্যে 

াধ্যে  গ্রাধ্যকয 

ভনকে তৌৌঁছাধ্যনা 

য়। 

কভম্পউোয তজনাধ্যযধ্যেড ভফর । 

গ্রাক  আধ্যে  কযধ্যর চট্টগ্রাভ ওয়াায 

ওধ্যয়ফ াআে- 

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

 

চট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয ফাায় তৌৌঁছাধ্যনা 

য়। 

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

       নগধ্যদ ভযধ্যাধকযণ।  
নাভঃ জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যক যা (     ) 

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 
১৭। না-দাফী 

প্র যয়নত্র 

ভফগ  ভিকা 

ফছধ্যযয না-দাফী 

প্র যয়নত্র 

যফ ী ধ্যনয 

৩০ জুধ্যনয 

ভধ্যে। 

কভম্পউোয তজনাধ্যযধ্যেড প্র যয়নত্র। চট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয ফাায় 

তৌৌঁছাধ্যনা য়। 

তকান মূল্য ভযধ্যাধ কভযধ্য  য় না। 

 

 

নাভঃ জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যক যা         

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৮৩৪৭ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৮। ভবধ্যমাগ 

ংগ্র ও 

ভনযন। 

*প্রােভভক 

ভযদ যন ২৪   

ঘন্টায ভধ্যে 

*  দধ্যন্তয য 

ব্যফস্থা গ্রণ ৩ 

কাম য ভদফধ্যয 

ভধ্যে। 

*যাজস্ব ভফভরং 

ংক্রান্ত 

ভবধ্যমাধ্যগয 

ভফলধ্যয় ব্যফস্থা 

গ্রণ ৭ কাম য 

ভদফধ্যয ভধ্যে। 

তভৌভখকবাধ্যফ/ধ্যেভরধ্যপাধ্যন/াদা কাগধ্যজ 

ভরভখ বাধ্যফ/wwwccts.cwasa.info/
      

     (16118/09612500800) 
ভবধ্যমাগ জানাধ্য  াধ্যয। 

---- ভফনামূধ্যল্য। ১। নাভ-মুম্মদ ভাবুবুর অরভ 

দফীঃ  ত্ত্বাফধায়ক  প্রধ্যকৌরী  

(ভড াধ্যকযর) 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৮১৭০৫৯৬৩৮ 

আ-তভআর-  mahbubcwasa@gmail.com 

 

২। নাভঃ জনাফ ভপকুর ফাায 

দফীঃ ভধ্যেভ এনাভরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআভটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬   

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫৭১৭৭ 

আ-তভআর-shafiq.russel@gmail.com 

জনাফ ভাকসুদ অরভ 

প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-

০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

 
 
 

   

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

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯। বফন ভনভ যাধ্যণয 

তক্ষধ্যত্র াভন 

প্রাভিয ভফলধ্যয়  

নাভি/ 

ছােত্র 

প্রদান। 

১৫ ভদন ১। ভনধ যাভয    অধ্যফদনত্র। 

২। জভভয ভাভরকানা  ংক্রান্ত    

   দভররাভদ। 

৩।অধ্যফদনকাযীয ছভফ-২ কভ। 

৪। জা ীয় ভযচয়ত্র-২ কভ। 

৫। তভৌজা ম্যাধ্য  ভচভি  কভযয়া     

৩ কভ ১৫ ত.ভভ x ২০ ত.ভভ. ম্যাধ্যয 

াআে প্ল্যান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg.wasa.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জন া ব্যাংক ওয়াা াখা 

ক) অফাভক ও ফাভণভজযক বফধ্যনয       
 

ক্রঃ 

নং 

ফ যধ্যভাে তলায 

এভযয়া(ধ্যফজধ্যভন্ট 

এভযয়া ) 

ফাভণভজযক 

বফন 

অফাভক 

বফন 

১ ২০০০ ফগ যভভোয 

ম যন্ত 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

০.৭৫(পঁচািয 

য়া) োকা 

২ ২০০০ এয ভধক 

তেধ্যক ৪০০০ 

ফগ যভভোয ম যন্ত 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

২.৫০/-(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া)োকা 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

১.৫০(এক 

োকা ঞ্চা 

য়া) োকা 

৩ ৪০০০ এয ভধক 

তেধ্যক ৬০০০ 

ফগ যভভোয ম যন্ত 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

৩/-(ভ ন 

োকা) 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

৪ ৬০০০ এয ভধক 

তেধ্যক ১০০০০ 

ফগ যভভোয ম যন্ত 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

৪/-(চায োকা) 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

২.৫০(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া 

৫ ১০০০০ এয ভধক 

ফা  দুধ্যদ্ধয 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

৫/-(াঁচ 

োকা) 

প্রভ  ফঃ ভভঃ 

৩/-(ভ ন 

োকা) 

 

ক) অফান প্রকল্প এফং ভল্প প্রভ ষ্ঠাধ্যনয       

ক্রঃ নং প্রকল্প এরাকায 

অয় ন 

অফান/ভল্প প্রভ ষ্ঠান 

প্রকধ্যল্পয ভপ 

১ ৫ একয ম যন্ত ৩০,০০০/ (ভত্র 

াজায) োকা। 

২ ৫ একয  তেধ্যক ২০ 

একয  ম যন্ত 

৫০,০০০/ (ঞ্চা 

াজায) োকা। 

৩ ২০ একয এয ভধক 

তেধ্যক ৫০ একয ম যন্ত 

১,০০,০০০/ (এক রক্ষ) 

োকা। 

১। নাভ-জনাফ তভাঃ যভপকুর   আরাভ  

দফী-ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

ভফক্রয় ভফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

তভাফাআর+৮৮-০১৮৩০-০৫৪৫৫০ 

আ-তভআর-rafiqchadpur60@gmail.com 
 

 

Rbve Avey mvdvqvr gynv¤§̀  kv‡n 

`yj Bmjvg 

ফাভণভজযক e¨e ’̄vcK; 

iæg bs-211, 

PÆMÖvg Iqvmv| 

‡Rjv †KvW-46 

‡dvb +88-031-615829 

‡gvevBj +88-01851681043 

B-‡gBj 

safayat24bcs@yahoo.com 

http://www.ctg.wasa.org.bd/
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪ ৫০ একয এয ভধক 

তেধ্যক ১০০ একয 

ম যন্ত 

২,৫০,০০০/ (দুআ রক্ষ 

ঞ্চা াজায) োকা। 

৫ ১০০ একয এয ভধক 

তেধ্যক ২০০ একয 

ম যন্ত 

৩,৫০,০০০/ (ভ ন রক্ষ 

ঞ্চা াজায) োকা। 

৬ ২০০ একয এয ভধক 

 দুধ্যদ্ধয 

৫,০০,০০০/(াঁচ রক্ষ ) 

োকা। 

৭ গবীয নরকূধ্যয       চট্টগ্রাভ ওয়াা 

কর্তযধ্যক্ষয ভনধ যাভয  ভপ জভা প্রদান কধ্যয 

রাআধ্যন্প গ্রন এফং ফাৎভযক বাধ্যফ নফায়ান 

কভযধ্য  আধ্যফ। । 
 

 

২.২      রক      

 

ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র 

/অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায 

দফী, রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান ও       

আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। ভফভবন্ন যকাযী 

প্রভ ষ্ঠাধ্যন 

চাভদা নুমায়ী 

জরফাী গােীয 

ভােধ্যভ াভন 

যফযাকযণ। 

২৪ ঘন্টায 

ভধ্যে তফা 

প্রদান কযা 

য়। 

যাভয েফা অরানীয ভােধ্যভ াভনয চাভদায তক্ষধ্যত্র 

গােী িাযা াভন যফযা ভনভি  কযা য়। াভন যফযা 

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

য়। 

--- ফ যভাধ্যন ১০ ঘনভভোয ধাযণ ক্ষভ া ম্পন্ন প্রভ  গােী 

াভনয মূল্য ১,৪০০/- োকা এফং প্রভ  ঘন ভভোয তখারা 

াভনয মূল্য ১০০/- োকা ভনধ যাযন কযা অধ্যছ। যফযাকৃ  

াভনয ভা ভবভিক ভফর প্রস্ত্ু  কধ্যয যকাযী প্রভ ষ্ঠান 

মূধ্য তপ্রযণ কযা য়।  ৎধ্যপ্রভক্ষধ্য  যকাযী প্রভ ষ্ঠান মূ 

তচধ্যকয ভােধ্যভ াভনয মূল্য ভযধ্যাধ কধ্যয োধ্যক। 

 

   ম         ক          ,  

দফীঃ উ-কাযী প্রধ্যকৌরী 

ভড-২, নীচ  রা, তভধ্যদীফাগ,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।   

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৬৫৯২ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮২৮৭২৮২১১ 

আ-তভআর 

bikashnath.engr.@gmail.com 

 

৩। নাভঃ  জীফ  ফড়ুয়া 

দফীঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২,রুভ নং-০১,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-তভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

mailto:bikashnath.engr.@gmail.com
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ক্রঃ 

নং 

তফায নাভ তফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র 

/অধ্যফদন পযভ প্রাভিয 

স্থান 

তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায 

দফী, রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান/আ-তভআর 

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ 

নম্বয, তজরা/উধ্যজরা তকাড 

ভপভয়ার তেভরধ্যপান ও       

আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২। বযাে ও 

অয়কয । 

মোভনয়ধ্যভ ভফভবন্ন ভফর ভযধ্যাধ্যধয ভয়  া তেধ্যক ক যন কধ্যয  চারাধ্যনয 

ভােধ্যভ ভযধ্যাভধ  য়। 

প্রধান ভাফ যক্ষণ 

কভ যক যা, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা এয 

ভপ। 

 
 

যকাযী তগধ্যজে নুমায়ী ভনধ যাভয  াধ্যয। নাভঃ জনাফ অর তভধ্যদী ওক  

অজভ  

দফী:প্রধান ভাফযক্ষণ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২, ৬১৫৬৬৪ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com  

জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ াধ্য 

দুর  আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

 

২.৩)  বযন্তভযন তফা 

ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাভিয স্থান 
তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার তেভরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ নম্বয, 

তজরা/উধ্যজরা তকাড ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। কভ যক যা/ 

কভ যচাযীধ্যদয 

তফ ন-বা া 

প্রদান 

ভাধ্যয 

তল 

কভ যভদফ 

তফ ন প্র যয়নত্র, তফ নপভ য (ভাফ াখা 

কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান ভাফ যক্ষণ কভ যক যা, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা এয ভপ। 

ভফনামূধ্যল্য, ব্যাংধ্যকয ভােধ্যভ ভযধ্যাধ কযা য়। নাভঃ জনাফ অর তভধ্যদী ওক  অজভ  

দফী: প্রধান ভাফযক্ষণ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২, ৬১৫৬৬৪ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর  

আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাভিয স্থান 
তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার তেভরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ নম্বয, 

তজরা/উধ্যজরা তকাড ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২। 

 

 
 

ক)  প্রাপ্য া 

নুমায়ী 

অধ্যফদন 

প্রাভিয কর 

প্রকায ছুটি 

যফ ী ৩ 

(ভ ন) 

কাম যভদফ 

ভঞ্জুযকযণ। 

৩(ভ ন) 

কভ যভদফ 

 

 

অধ্যফদন,ছুটিয ভাধ্যফয প্র যয়নত্র (প্রান াখা 

কর্তযক প্রদি)। 

ভচফ/ফাভণভজযক ব্যফস্থাক /প্রধান 

প্রধ্যকৌরীয ভপ  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

ভফনামূধ্যল্য ১। জনাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ পজলুল্লা 

ব্যফস্থানা ভযচারক 

রুভ নং-২০১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর-mdcwasa@ gmail.com 

 
২। জনাফ াযভভন অরভ 

 ভচফ 

রুভ নং-২০৯, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

আ-তভআর-sharminaaron@gmail.com 

 
৩। জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, রুভ  নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- safayat24bcs@yahoo.com  

 

৪। জনাফ ভাকসুদ অরভ 

প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর –makshudchanchal@yahoo.com 

 

জনাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ পজলুল্লা 

ব্যফস্থানা ভযচারক 

রুভ নং-২০১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর- 

mdcwasa@ gmail.com 

 

mailto:ই-মেইল-sharminaaron@gmail.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:-makshudchanchal@yahoo.com
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ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাভিয স্থান 
তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার তেভরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ নম্বয, 

তজরা/উধ্যজরা তকাড ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩।   ফ   

      

       ক     র   ম                    খ   ----    ম        ম            

     - ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ)  

রুভ নং- ২১০ ,  চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-২৮৬৪৭৯৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৯৩০৫৪৩৪৭৭ 

আ-তভআর: shahabwasa@gmail.com 

 

  ম         র ম    ম  

     - ভচফ 

রুভ নং- ২০৯   ,  চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-031-614269 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৫৮৬২৭৪ 

আ-তভআর:       

sharminaaron@gmail.com 

৪। ভজভএপ 

ভগ্রভ প্রদান 

 ৩ (ভ ন) 

কভ যভদফ 

অধ্যফদনত্র, ভজভএপ জভায  ব্যাংকভস্থভ  

প্র যয়ন ত্র (ভাফ াখা কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান ভাফ যক্ষণ কভ যক যা, 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ভপ। 

 

ভফনামূধ্যল্য  ব্যাংধ্যকয ভােধ্যভ ভযধ্যাধ কযা য়। নাভঃ জনাফ অর তভধ্যদী ওক  অজভ  

দফী: প্রধান ভাফযক্ষণ কভ যক যা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২, ৬১৫৬৬৪ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর  

আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

৫। রভজভেক  

তেনাযী 

ভারাভার 

ক্রয়, মন্ত্রাভ  

ক্রয় ও 

তভযাভ ) 

ায় া 

প্রদান। 

ংভিষ্ট 

ক্রয় 

দ্ধভ য 

অধ্যরাধ্যক 

ভয় 

ভধ্য া। 

চাভদাত্র মূ ভফভবন্ন ভফবাগ ধ্য  াদা 

কাগধ্যজ াওয়া মায় এফং তেন্ডায ডকুধ্যভন্ট 

ক্রয় াখা  ধ্য  দযদা াধ্যদয নুকূধ্যর  আসুয 

কযা য়। 

ক্রয় াখা 

চট্টগ্রাভ ওয়াা এয কাম যারধ্যয়। 

 

 

তেন্ডায ডকুধ্যভন্ট মূ ংভিষ্ট কাধ্যজয প্রাক্করন 

নুমায়ী ভনধ্যনাক্তবাধ্যফ ভনধ যাভয  মূধ্যল্য 

দযদা াধ্যদয নুকূধ্যর  ভফক্রয় 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 তচৌধুযী 

দভফঃ ভনফ যাী প্রধ্যকৌরী, ক্রয় াখা   

রুভ নং-১১৬, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪১৪১ 

তভাফাআর+৮৮-০১৬৭৪১৫৫৭০৭ 

আধ্যভআর –keya21cuet@gmail.com 

জনাফ াযভভন অরভ 

 ভচফ 

রুভ নং-২০৯, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

আ-তভআর-

sharminaaron@gmail.com    

৬। জভভ ক্রয়/গৃ 

ভনভ যাণ/ধ্যভােয 

কায/ধ্যভােয 

াআধ্যকর ও 

১৫ 

কভ যভদফ। 

ভচফারয় াখা কর্তযক ভনধ যাভয  অধ্যফদন 

পযভ যফযা কযা য়। 

চট্টগ্রাভ ওয়াা, ভচফারয় 

 

ভফনামূধ্যল্য নাভঃ-জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 

দফীঃ উভচফ (চঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

জনাফ াযভভন অরভ 

 ভচফ 

রুভ নং-২০৯, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

mailto:shahabwasa@gmail.com
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ক্রঃ নং তফায নাভ তফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাভিয স্থান 
তফামূল্য এফং ভযধ্যাধ দ্ধভ  (মভদ োধ্যক) াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা তকাড, ভপভয়ার তেভরধ্যপান/ 

আ-তভআর  

উর্ধ্য ন কভ যক যায দভফ , রুভ নম্বয, 

তজরা/উধ্যজরা তকাড ভপভয়ার 

তেভরধ্যপান / 

 আ-তভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফাআ 

াআধ্যকর/ 

কভম্পউোয 

ক্রয় ঋণ 

প্রদান। 

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪৬২৫ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

তপান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 
আ-তভআর-sharminaaron@gmail.com    

 

৭। ক          

     /      

      

     

       

      র           কর      ।           ক গ        । ---- নাভঃ জনাফ অর তভধ্যদী ওক  অজভ  

দফী: প্রধান ভাফযক্ষণ কভ যক যা (ঃদাঃ)  

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপান: +৮৮-০৩১-৬১৫৫৮২, ৬১৫৬৬৪ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-তভআর:mehedishawkat@gmail.com 

জনাফ ভাকসুদ অরভ 

প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

তভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-তভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

 

 

৮।               

     

       

      র           কর      ।           ক গ        । ---- নাভঃ-জনাফ মুাম্মদ নাভজভ উদ্দীন 

দফীঃ উভচফ (চঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪৬২৫ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-তভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

জনাফ াযভভন অরভ 

 ভচফ 

রুভ নং-২০৯, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৪২৬৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১৭৫৮৬২৭৪ 

আ-তভআর-

sharminaaron@gmail.com    
 
 

২.৪)   অও াধীন ভধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রভ ষ্ঠান কর্তযক প্রদি তফা অও াধীন ভধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রভ ষ্ঠানমূধ্যয ভটিধ্যজন্প চাে যায ভরঙ্ক অকাধ্যয যুক্ত কভযধ্য  আধ্যফ। । প্রধ্যমাজয নয়। 
 

৩)    তফা গ্রী া /অনায কাধ্যছ অভাধ্যদয প্র যাা    

ক্রভভক প্রভ শ্রুভ /কাভি  তফা প্রাভিয রক্ষয কযণীয় । 

১ স্বয়ংম্পূণ য অধ্যফদন জভা প্রদান ভফর/ভপ । 

২ মোমে প্রভক্রয়ায় প্রধ্যয়াজনীয় ভফর/ ভপ ভযধ্যাধ কযা । 

৩ াক্ষাধ্য য জন্য ভনধ যাভয  ভধ্যয়য পূধ্যফ যআ উভস্থ  োকা । 

৪     র       র        গ     কর  । 

৫                    ও  । 

৬     ক       গ    খ  কর ।  
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৪) ভবধ্যমাগ ব্যফস্থানা দ্ধভ  (GRS ) 

    তফা প্রাভিধ্য  ন্তুষ্ট ধ্যর দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যায ধ্যি তমাগাধ্যমাগ করুন।  ায কাছ তেধ্যক ভাধান াওয়া না তগধ্যর ভনধ্যনাক্ত দ্ধভ ধ্য  তমাগাধ্যমাগ কধ্যয অনায ভস্যা ফভ  করুন। 

 

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

১। দাভয়ত্বপ্রাি কভ যক যা ভাধান ভদধ্য  না াযধ্যর ভবধ্যমাগ ভনষ্পভি কভ যক যা (ভনক) জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর আরাভ  

ফাভণভজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-৬১৫৮২৯ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-তভআর- safayat24bcs@yahoo.com 

এক ভা 

২। ভবধ্যমাগ ভনষ্পভি কভ যক যা ভনভদ যষ্ট ভধ্যয় ভাধান ভদধ্য  না াযধ্যর অভর কভ যক যা নাভঃ জনাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ উ-ব্যফস্থানা ভযচারক(প্রধ্যকৌর) (ঃ দাঃ) 

রুভ নং-২১৩, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপানঃ +৮৮-০৩১-২৮৫১৭৫১ 

তভাফাআর+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আধ্যভআর makshudchanchal@yahoo.com 

এক  ভা 

৩। অভর কভ যক যা ভনভদ যষ্ট ভধ্যয় ভাধান ভদধ্য  না াযধ্যর ব্যফস্থানা ভযচারক জনাফ প্রধ্যকৌরী এ তক এভ পজলুল্লা 

ব্যফস্থানা ভযচারক 

রুভ নং-২০১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

তজরা তকাড-৪৬  

তপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৮০৬ 

তভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-তভআর-mdcwasa@gmail.com 

এক ভা 

 
৫) ১৯৫২ াধ্যরয আভায  ভনভ যাণ অআন ও  ৎংভিষ্ট ২০০৮ াধ্যরয আভায  ভনভ যাণ ভফভধভারা নুমায়ী চট্টগ্রাভ ভানগযীয ভাভযকল্পনাভুক্ত এরাকায় ঝৌঁভকপূণ য, কভ ঝৌঁভকপূণ য ভকংফা াধাযণ ভাধ্যনয তমধ্যকান স্থানায ভনভ যাণ নুধ্যভাদধ্যনয ছােত্র প্রদাধ্যনয ভফলয়টি চট্টগ্রাভ উন্নয়ন 

কর্তযক্ষ  (চউক) এয উয ন্যস্ত।  াআ স্বল্প ঝৌঁভকপূণ য স্থানা মূধ্যয তক্ষধ্যত্র চট্টগ্রাভ ওয়াায ছােধ্যত্রয প্রধ্যয়াজন তনআ। 

 

 

 
(াযভভন অরভ) 

ভচফ 

তপান নং-০৩১-৬১৪২৬৯ 

 

 


