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সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 
1. তবন ও তভনঃ 
 

 তবনঃ নগযফাীয ক্রয়ীভায ভধ্যে তনযাদ ও কাম যকয াতন ব্যফস্থানা  এফং য়ঃতনষ্কান ব্যফস্থা গধ্যে সিারা।  
 

তভনঃ  তফশ্বস্থিায াধ্যে তযধ্যফফান্ধফ উযুক্ত প্রযুতক্ত ও দক্ষ জনতক্ত ব্যফায কধ্যয গুণগিভান ম্পন্ন াতন যফযা ও য়ঃতনষ্কান সফা প্রদান। 
 

২.      প্রতিশ্রুি সফামূঃ 

 

2.1 নাগতযক সফা 
 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। নতুন াতন 

ংধ্যমাগ 

(অফাতক/ 

নাফাতক)। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য তদফ। 

১) তনধ যাতযি অধ্যফদন ফরম। 

২) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

দতরর/ তফ,এ, খতিয়াধ্যনয িযাতয়ি 

পধ্যোকত-২ সে । 
 

৩) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

তফ,এ, তধ্যেয ংতিষ্ট  ংধ্যয (১২"× 

১০")  িযাতয়ি পধ্যোকত-২ সে। 
 

৪) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডংধ্যয়য 

ত,তড,এ কর্তযক নুধ্যভাতদি প্ল্যান/ 

নুভতিত্র এয িযাতয়ি পধ্যোকত -২ 

সে। 

 

 

 

1) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

ক)      ক 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/-োকা,  
 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,২২৫/- োকা,  
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,২০০/- োকা,  

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  
 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৫০০/- োকা,  

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

 

 

 

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডং এয 

ত,তড,এ নুধ্যভাতদি নকা না োকধ্যর 

িায কাযণ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

অরাদা তচঠি।  

 
৬) অধ্যফদনকাযীয াধ্যাে য াআধ্যজয 

িযাতয়ি ছতফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মতদ বাোটিয়া ন, িা 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয তি ৩০০/= োকা 

নন-জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভাতরধ্যকয ম্মতি ত্র উতকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক সনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতফে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ। 

৮) অধ্যফদনকাযীয সবাোয অআতড কাড য/ 

াধ্যাে য এয িযাতয়ি পধ্যোকত ২টি। 
 

৯) অধ্যফদনকাযী মতদ ওয়াতয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাতরক ন স সক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াতযধ্যদয তনকে ধ্যি ১ কত াধ্যাে য 

াআধ্যজয ছতফ  ৩০০/= োকায নন-

জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অতি সনআ ভধ্যভ য তিকাযনাভা প্রদান 

কযধ্যি ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতবে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ)। 
 

খ)        ক 

 

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

৬" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ২,৮৫,৩০০/- োকা নুধ্যভাতদি 

চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় জভা 

কযধ্যি য়।  (জাভানি ব্যিীি)। 

 

 

 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

২। একআ স্থানায় 

একাতধক াতন 

ংধ্যমাগ। 

১০ (দ)  কভ য 

তদফ। 

১) তনধ যাতযি অধ্যফদন পযভ। 
 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২(দুআ) কত  

     িযাতয়ি ছতফ 

৩)   জািীয় তযচয় ধ্যত্রয িযাতয়ি    

      পধ্যোকত (মতদ পূধ্যফ য সদয়া না   

      োধ্যক)। 

 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/-োকা,  
 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,১২৫/- োকা,  
 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৭,২২৫/- োকা,  
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,২০০/- োকা,  
 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ৩০,৪০০/- োকা,  

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক 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 নুধ্যভাতদি 

চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় জভা 

কযধ্যি য়।  (জাভানি ব্যিীি)। 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ  নং-১০১, তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

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

 

 

 

 

নাভঃ  জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 

 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com  

৩। দািতযক নতুন 

াতন ংধ্যমাগ।  

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য তদফ। 

১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দতরর/ তফ,এ, খতিয়াধ্যনয িযাতয়ি 

পধ্যোকত ২ সে ।  

 
৩) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 
 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা, (জাভানি)। 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১, তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ াধ্য দুর  

আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

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 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

তফ,এ, তধ্যেয ংতিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")  িযাতয়ি পধ্যোকত ২ সে। 

 

৪) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডংধ্যয়য 

ত,তড,এ কর্তযক নুধ্যভাতদি 

প্ল্যান/নুভতিত্র এয িযাতয়ি পধ্যোকত 

২ সে। 

 

৫) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডং এয 

ত,তড,এ নুধ্যভাতদি নকা না োকধ্যর 

িায কাযণ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

অরাদা তচঠি।  

৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

িযাতয়ি ছতফ ২টি। 

 
৭) অধ্যফদনকাযী মতদ বাোটিয়া ন, িা 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয তি ৩০০/= োকা 

নন-জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভাতরধ্যকয ম্মতি ত্র উতকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক সনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতফে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ 

এধ্যক্ষধ্যত্র জাভানি ে য তিগুন ধ্যফ   

 

৮) অধ্যফদনকাযীয সবাোয অআতড 

কাড য/জন্ তনফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

িযাতয়ি পধ্যোকত ২টি। 

 
৯)  অধ্যফদনকাযী মতদ ওয়াতয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাতরক ন স সক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াতযধ্যদয তনকে ধ্যি ১ কত াধ্যাে য 

াআধ্যজয ছতফ  ৩০০/= োকায নন-

জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অতি সনআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা প্রদান 

কযধ্যি ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতবে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ)। 

 

(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা, (জাভানি)। 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা, (জাভানি)। 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা, (জাভানি)। 

 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,৫০০+৮০,০০০)  োকা,(জাভানি)। 
 

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

(জাভানি)। 
 

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

(জাভানি)। 

 

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

(জাভানি)। 

 
নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য়।   

 

 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 
 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪। তল্প কাযখানা 

ও ফাতণতজযক 

প্রতিষ্ঠাধ্যন 

াতন ংধ্যমাগ।  

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য তদফ। 

 ১)       র  অধ্যফদন ফরম। 

 

২) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দতরর/ তফ,এ, খতিয়াধ্যনয িযাতয়ি 

পধ্যোকত-২ সে । 

৩) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায 

তফ,এ, তধ্যেয ংতিষ্ট ংধ্যয ( ১২"× 

১০")  িযাতয়ি পধ্যোকত-৩ সে। 

৪) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডংধ্যয়য 

ত,তড,এ কর্তযক নুধ্যভাতদি প্ল্যান/ 

নুভতিত্র এয িযাতয়ি পধ্যোকত-২ 

সে। 

৫) প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডং এয 

ত,তড,এ নুধ্যভাতদি নকা না োকধ্যর 

িায কাযণ প্রদ যন পূফ যক অধ্যফদনকাযীয 

অরাদা তচঠি।  

৬) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

িযাতয়ি ছতফ ২টি। 

৭) অধ্যফদনকাযী মতদ বাোটিয়া ন, িা 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয তি ৩০০/= োকা 

নন-জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভাতরধ্যকয ম্মতি ত্র উতকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক সনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতফে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ 

এধ্যক্ষধ্যত্র জাভানি ে য তিগুন ধ্যফ   

৮) অধ্যফদনকাযীয সবাোয অআতড 

কাড য/জন্ তনফন্ধন নদ/াধ্যাে য এয 

িযাতয়ি পধ্যোকত ২টি। 

৯)  অধ্যফদনকাযী মতদ ওয়াতয সূধ্যত্র 

জায়গায ভাতরক ন স সক্ষধ্যত্র ন্যান্য 

ওয়াতযধ্যদয তনকে ধ্যি ১ কত াধ্যাে য 

াআধ্যজয ছতফ  ৩০০/= োকায নন-

জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্প ংধ্যমাগ প্রদাধ্যন 

অতি সনআ ভধ্যভ য িীকাযনাভা প্রদান 

কযধ্যি ধ্যফ (ধ্যনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতবে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ)। 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৮২৫+৪০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 

 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৭,১২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভানি)। 

 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৭,২২৫+৪০,০০০)  োকা,  

(জাভানি)। 

 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,২০০+৮০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 

 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,৪০০+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভানি)। 

 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  

জন্য (৩০,২০০+৮০,০০০)  োকা, 

(জাভানি)। 
 

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

(জাভানি)। 

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

(জাভানি)। 

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

(জাভানি)। 
 

নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য়।   

 

 

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১,  

সভধ্যদীফাগ, চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। িযাফশ্যকীয়  

প্রধ্যয়াজধ্যন 

স্থায়ী  

ংধ্যমাগ। 

০৩ (তিন)  কভ য 

তদফ। 

১) তনধ যাতযি অধ্যফদন পযভ। 

২) অধ্যফদনকাযীয  াধ্যাে য াআধ্যজয 

িযাতয়ি ছতফ ২টি। 

৩) অধ্যফদনকাযী মতদ বাোটিয়া ন, িা 

ধ্যর অধ্যফদনধ্যত্রয তি ৩০০/= োকা 

নন-জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্পয ভােধ্যভ মূর 

ভাতরধ্যকয ম্মতি ত্র উতকর কর্তযক 

স্বাক্ষয পূফ যক সনাোযী াফতরক সেধ্যক 

এতপধ্যডতফে কধ্যয দাতখর কযধ্যি ধ্যফ। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয সবাোয অআতড কাড য/ 

াধ্যাে য এয িযাতয়ি পধ্যোকত ২টি। 

 
৫) ন্যান্য  সক্ষধ্যত্র ৩০০/- োকায নন- 

জুতডতয়ার ষ্টযাধ্যম্প  চুতক্তনাভা। 

 

১) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৫২৫+৮০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৮২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভানি)। 

 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(১৬,৯২৫+৮০,০০০)  োকা,  

(জাভানি)। 

 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(২৯,৯০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয জন্য 

(৩০,১০০+১,৬০,০০০) োকা,  

(জাভানি)। 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ১" ংধ্যমাধ্যগয  

জন্য (৩০,২০০+১,৬০,০০০) োকা, 

(জাভানি)। 

 

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

(জাভানি)। 

 

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

(জাভানি)। 

 

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

(জাভানি)। 

নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য়। 

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬। াতন ংধ্যমাগ 

স্থানান্তয। 

১০ (দ)  কভ য 

তদফ। 

১)       র        ফরম। 

২)  অধ্যফদনকাযীয-০২ (দুআ) কত 

িযাতয়ি ছতফ। 

৩)  জািীয় তযচয়ধ্যত্রয িযাতয়ি  

পধ্যোকত (মতদ পূধ্যফ য সদয়া 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 

নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য়।   

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 
 

 

 
 

 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 
 

 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

 

 

 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

৭। াতন ংধ্যমাগ 

ফতধ যিকযণ। 

১০ (দ)  কভ য 

তদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২)  অধ্যফদনকাযীয ০২ (দুআ) কত  

    িযাতয়ি  ছতফ। 

 
৩)   জািীয় তযচয়ধ্যত্রয িযাতয়ি    

    পধ্যোকত (মতদ পূধ্যফ য সদয়া না োধ্যক)। 

 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

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

 

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

 

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

 

নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য়।   

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 

৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

৮। ফতস্ত এরাকায় 

স্থায়ী াতনয 

ংধ্যমাগ। 

১৫ (ধ্যনয)  

কভ য তদফ। 

১)       র        ফরম 

 

২) জতভয প্রকৃি ভাতরধ্যকয নাতি। 

 
৩) ফতস্ত এরাকায ংগঠধ্যনয তদ্ধান্ত 

ম্বতরি কাম যতফফযণী। 

 
৪) অধ্যফদনকাযীয ংগীকাযনাভা। 

 
৫) অধ্যফদনকাযীয াধ্যাে য াআধ্যজয 

িযাতয়ি ছতফ-২টি। 

 
৬)  অধ্যফদনকাযীয সবাোয অআতড কাড য/ 

াধ্যাে য এয িযাতয়ি পধ্যোকত-২টি। 

 

 চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

৪" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৫২৫/- 

োকা,  
 

৬" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৮২৫/- 

োকা,  
 

৮" তফিযণ রাআন সেধ্যক ৩/৪" ংধ্যমাধ্যগয জন্য ১৬,৯২৫/- 

োকা, (জতভয ভাতরধ্যকয নাতি ত্র োকধ্যর প্রতিটিয সক্ষধ্যত্র  

তিতযক্ত জাভানি  ৫,০০০/- োকা)  

 

নুধ্যভাতদি চাতদাধ্যত্রয তবতিধ্যি জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায় 

জভা কযধ্যি য় । 

 

 

 

 

 

 

১। নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 
 

 
 

 

৩। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাভঃ  জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৫। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 
 

৯। াতনয গােীয 

ভােধ্যভ জরুযী 

াতন 

যফযা। 

 

সম সকান জরুযী 

প্রধ্যয়াজধ্যন/গ্রাক

গধ্যণয চাতদায 

তবতিধ্যি 

জরফাী গােী 

দ্ধাযা াতন 

যফযা কযা 

য়। 

১) তনধ যাতযি অধ্যফদন পযভ। 

 

ওয়াোয ওয়ার্ক্য, ভড-২, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 

 

 

 

 

 

ফিযভাধ্যন ১০ ঘনতভোয ধাযণ ক্ষভিা ম্পন্ন প্রতি গােী াতনয 

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

প্রতি ঘন তভোয সখারা াতনয মূল্য ১০০/-  োকা তনধ যাযন কযা 

অধ্যছ। গ্রাক জনিা ব্যাংক, ওয়াা াখায তাফ নং-এটিতড-

২৩ এ তনধ যাতযি োকা জভা কযধ্যর াতন যফযাধ্যয অধ্যদ 

প্রদান কযা য়। 

 
 

 

  ম        ম                ম,  

দফীঃ কাযী প্রধ্যকৌরী 

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭৭১-৭২৯৭৭২ 

আ-সভআর nayan_4d@yahoo.com 

 

নাভঃ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২, রুভ নং-০১, 

সভধ্যদীফাগ,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

 

 

 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০। জরুযী সফা 

প্রদান। 

 

২৪ ঘন্টায ভধ্যে ১) ওয়াায াতন ংধ্যমাধ্যগয তফধ্যরয কত।  

২) াদা কাগধ্যজ  অধ্যফদন। 

 

তনফ যাী প্রধ্যকৌরী, 

ভড-১/ভড-২/৩/৪ এয কাম যারয়। 

 

গ্রাধ্যকয াতন যফযাধ্যয রাআন সভযাভি গ্রাধ্যকয তনজ খযধ্যচ 

কযা য়।  

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

২। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 
 

 

৩। নাভঃ জনাফ যানা সচৌধুযী 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৩, রুভ নং-০১, বুষ্টায সেন,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৪১৩৮৮০০৬ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৮০৫৯০৯ 

আ-সভআর chowdhuryjico@gmail.com 
 

 

৪। নাভঃ জনাফ অতজজুয যভান 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-৪, রুভ নং-০১ , জুফরী সযাড,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৭৬৮ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯২৫৩৪৭৯৬৫ 

আ-সভআর aziz0223@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১।    ম    র 

ম   ম      

 র র  । 

        ক   

১             

৬        

   ম ক ড য এয 

ভােধ্যভ াতন 

যফযা কযা 

য়।  

    র  ক   

১          র 

১        ।   

১। এনঅআতড কাড য এফং ২ কত পধ্যো 

তদধ্যয় সম সকান বুে ধ্যি ১০০/- োকা তদধ্যয় 

কাড য ংগ্র কযধ্যফন। কাড য ংগ্রধ্যয াধ্যে 

ম্মাতনি গ্রাকগণ ৫০ তরোয াতন তি 

াধ্যফন । 

 

তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী, 

ভড-১/২ এয কাম যারয়। 

 

          কগ  র             র    ও                

কর র    র  /       ম     খ       ক।        র 

    র    ৬      ।    ম ক    র ম   ম         

  র     কর     ।     ম ও        ম           

   ক         ম    র ম   ম   র    ও           

 র র   কর  । 

 

   ১: ও      ম   (    ম ও       ফ      )।  

    :   র      (১     র  )।  

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

    )। 

   ৪:        র  ম  ,       র।  

   ৫:       র    র     , গ        ম  ,       র-   

         ক।  

   ৬:       র  ,  ফ র      (    ও     ক ম   র 

  ফ  র   ম  )  

২। নাভঃ জনাফ আপধ্যিখায উল্লা ভামুন 

দফীঃ তনফ যাী  প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

রুভ নং-০১, ভড-১, অগ্রাফাদ সজানার তপ, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩২৫২৫২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১১৩৯৬৪৫৮ 

আ-সভআরঃ  iftekhar.mamun@gmail.com 

 

২। নাভঃ জনাফ জীফ ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

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

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 

আ-সভআর sajib0403091@gmail.com 

 

নাভঃ জনাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ  প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  
সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

সভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-সভআর -

makshudchanchal@yahoo.com 

১ । ক      র 

 ফ    ১১৬১১৮ 

      

  ৬১ ৫  ৮   

কার ৯ ো-

তফকার ৫টিা 

(      ক ও 

 রক র    র 

        ) 

ক       রর ম   ম        

   ক  র           কর    ।  

                  

   

নাভঃ    ফ       

দফীঃ ক     র      ম র 

রুভ নং-৩০৪  

অআতটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬   

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬২৪১৮৪ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৬৫৭৪৭৯৬ 

আ-সভআর-programmer@cwasa.org.com 

নাভঃ জনাফ তপকুর ফাায 

দফীঃ তধ্যেভ এনাতরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআতটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬   

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪ 

আ-সভআর-

shafiq.russel@gmail.com 

১৩। গ্রাধ্যকয নাভ 

তযফিযন। 

১৫ তদন ১। তনধ যাতযি অধ্যফদন পযভ। 

২। দতরধ্যরয িযাতয়ি কত/  

তফ, এ, খতিয়াধ্যনয িযাতয়ি কত। 

৩। অধ্যফদনকাযীয িযাতয়ি ছতফ-১কত 

৪।  ফিযভান গ্রাধ্যকয ছতফ না-দাফীনাভা 

৫। ওয়াতয নদ (প্রধ্যয়াজনধ্যফাধ্যধ) 

৬।  ন্যান্য 
 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে             

www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নাভ তযফিযন তপ-৫,৫০০/-  োকা। 

তপ চাতদা ধ্যত্রয তবতিধ্যি  জনিা ব্যাংক, চট্টগ্রাভ ওয়াা 

াখায় তযধ্যাধ কযধ্যি ধ্যফ।  

নাভঃ জনাফ াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ  নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৪। গবীয নরকূ 

স্থাধ্যনয 

নুভতি । 

১৫ তদন ১। তনধ যাতযি অধ্যফদন  পযভ। 

 

২। প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয জায়গায  

দতরর/ তফ,এ, খতিয়াধ্যনয িযাতয়ি 

পধ্যোকত-২ কত । 

 

৩। প্রস্তাতফি ংধ্যমাগস্থধ্যরয তফতডং এয 

ত,তড,এ নুতিত্র/নুতিত্র না 

োকধ্যর িায কাযণ প্রদ যন পূফ যক 

অধ্যফদনকাযীয অরাদা প্রিযয়ন।  

 

৪। জািীয় তযচয়ত্র এয কত। 

 

৫। ছতফ াধ্যাে য াআজ-১ কত। 

 

৬। ছতফ ষ্টযাম্প াআজ-২ কত। 

 ১) জনিা ব্যাংক ওয়াা কধ্য যাধ্যযে 

াখা, ওয়াা বফন, দাভাো, 

চট্টগ্রাভ। 

 
২) চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে                

    www.ctg-wasa.org.bd 
 

 

১। নুধ্যভাদধ্যনয য চাতদা ধ্যত্রয তবতিধ্যি তনধ্যনাক্ত াধ্যয 

রাআধ্যন্প  তপ  জনিা ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, 

ওয়াা বফন, দাভাো, চট্টগ্রাভ  এ প্রদান  কযধ্যি  ধ্যফ।  

 

রাআধ্যন্প তপ 

াআজ অফাতক নাফাতক 

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 তপ 
 

াআজ অফাতক নাফাতক 

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 াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৫। তভোয ংক্রান্ত 

সফা। 

৭ তদন ১।  তভোয যীক্ষা কযায জন্য গ্রাধ্যকয    

     অধ্যফদন। 

২। চর তভোয তযফিযধ্যনয জন্য  

   গ্রাধ্যকয  অধ্যফদন। 

 
৩। চুতয তভোধ্যযয জন্য তজতড কত  

     গ্রাধ্যকয অধ্যফদন।  

(কর অধ্যফদন াদা কাগধ্যজ কযধ্যি   

ধ্যফ।) 

প্রধান যাজস্ব কভ যকিযায কাম যারয়, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। চাতদা ধ্যত্রয তবতিধ্যি তভোধ্যযয মূল্য জনিা ব্যাংক, ওয়াা 

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

কযধ্যি ধ্যফ। । 

তভোধ্যযয মূল্য তননরূ 

তভোয 

াআজ 

চর/নষ্ট 

তভোয 

প্রতিস্থান 

মূল্য 

চুতয তভোয 

প্রতিস্থান 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 ব্যিীি ন্যান্য  ম  র  র     ফ ২ ০০০/- 

 

নাভঃ জনাফ াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

 

 

 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

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 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৬।         গ 

     র 

  ম  । 

১৫             গ      র       র    

           গ      গ         র     

            গ     র ফ   ক     

    কর        ।  

প্রধান যাজস্ব কভ যকিযায কাম যারয়, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা । 

 

নুধ্যভাদধ্যনয য চাতদা ধ্যত্রয তবতিধ্যি তনধ্যনাক্ত াধ্যয 

পুনঃংধ্যমাগ তপ  জনিা ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, 

ওয়াা বফন, দাভাো, চট্টগ্রাভ  এ প্রদান  কযধ্যি  ধ্যফ। 

 

পুনঃংধ্যমাগ তপ তননরূঃ 

 

ভয়কার অফাতক নাফাতক 

১ ভাধ্যয ভধ্যে  ২০০/- ৪০০/- 

৬ ভাধ্যয ভধ্যে ৪০০/- ৮০০/- 

১ ফছধ্যযয ভধ্যে ৭০০/- ১৫০০/- 

২ ফছধ্যযয ভধ্যে ২১০০/- ৪৫০০/- 

২ ফছধ্যযয সফী ধ্যর  ৪   /-     /- 

 

নাভঃ জনাফ াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

 

 

 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৭। গ্রাধ্যকয তনকে 

তফর সৌৌঁছাধ্যনা 
তফর প্রস্ত্িি 

ওয়ায াধ্যে 

াধ্যে  গ্রাধ্যকয 

তনকে সৌৌঁছাধ্যনা 

য়। 

কতম্পউোয সজনাধ্যযধ্যেড তফর । 
গ্রাক  আধ্যে  কযধ্যর চট্টগ্রাভ ওয়াায 

ওধ্যয়ফ াআে- 

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

 

চট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয 

ফাায় সৌৌঁছাধ্যনা য়। 

 

 

 

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

ম   ম  তফর তযধ্যাধ কযা মায়।  

 

 

নাভঃ জনাফ াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 
 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  
দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 
রুভ নং-২১১ 
চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  
সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 
আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

১৮। না-দাফী 

প্রিযয়নত্র 

তফগি তিকা 

ফছধ্যযয না-দাফী 

প্রিযয়নত্র 

যফিী ধ্যনয 

৩০ জুধ্যনয 

ভধ্যে। 

কতম্পউোয সজনাধ্যযধ্যেড প্রিযয়নত্র। চট্টগ্রাভ ওয়াা কর্তযক গ্রাধ্যকয 

ফাায় সৌৌঁছাধ্যনা য়। 

তফনামূধ্যল্য। 

 

 

নাভঃ জনাফ াতজয়া িাধ্যয 
দফীঃ প্রধান যাজস্ব কভ যকিযা  

 রুভ  নং-৪০৯ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৮৩৪৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৭-৬৬০৫৩২ 

আ-সভআরঃ cro@ctg-wasa.org.bd 

 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ 

াধ্য দুর  আরাভ  

দফীঃ ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

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

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯। তবধ্যমাগ 

ংগ্র ও 

তনযন। 

*প্রােতভক 

তযদ যন ২৪   

ঘন্টায ভধ্যে 

* িদধ্যন্তয য 

ব্যফস্থা গ্রণ ৩ 

কাম য তদফধ্যয 

ভধ্যে। 

*যাজস্ব তফতরং 

ংক্রান্ত 

তবধ্যমাধ্যগয 

তফলধ্যয় ব্যফস্থা 

গ্রণ ৭ কাম য 

তদফধ্যয ভধ্যে। 

সভৌতখকবাধ্যফ/ধ্যেতরধ্যপাধ্যন/াদা কাগধ্যজ 

তরতখিবাধ্যফ/wwwccts.cwasa.info/ 

সল্প       (16118/09612500800) 

তবধ্যমাগ জানধ্যি াধ্যয।  

          তফনামূধ্যল্য। ১। নাভ-মুম্মদ ভাবুবুর অরভ 

দফীঃ িত্ত্বাফধায়ক  প্রধ্যকৌরী  

(ভড াধ্যকযর) 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-২৮৫১৬৯৮ 

সভাফাআর নং+৮৮-০১৮১৭০৫৯৬৩৮ 

আ-সভআর-  mahbubcwasa@gmail.com 

 

২। নাভঃ জনাফ তপকুর ফাায 

দফীঃ তধ্যেভ এনাতরষ্ট 

রুভ নং-৩০৫  

অআতটি াধ্যকযর, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬   

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৭১৭৭ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১৮৯২০৯২৪  

আ-সভআর-shafiq.russel@gmail.com 

নাভঃ জনাফ ভাকসুদ অরভ 

দফীঃ প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  
সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

সভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-সভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

 

 

 

   

২০। বফন তনভ যাধ্যণয 

সক্ষধ্যত্র াতন 

প্রাতিয তফলধ্যয়  

নাতি/ 

ছােত্র প্রদান। 

১৫ তদন ১। তনধ যাতযি   অধ্যফদনত্র। 

২। জতভয ভাতরকানা  ংক্রান্ত  দতররাতদ। 

৩।অধ্যফদনকাযীয ছতফ-২ কত। 

৪। জািীয় তযচয়ত্র-২ কত। 

৫। সভৌজা ম্যাধ্য  তচতিি কতযয়া-৩ কত 

১৫ স.তভ x ২০ স.তভ. ম্যাধ্যয াআে 

প্ল্যান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাভ ওয়াায ওধ্যয়ফাআধ্যে 

www.ctg.wasa.org.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নুধ্যভাতদি চাতদা ধ্যত্রয তবতিধ্যি তনধ্যনাক্ত াধ্যয নাতি 

ধ্যত্রয তপ মূল্য জনিা ব্যাংক, ওয়াা কধ্য যাধ্যযে াখা, ওয়াা 

বফন, দাভাো, চট্টগ্রাভ  এ প্রদান কযধ্যি ধ্যফ। । 
 

ক) অফাতক ও ফাতণতজযক বফধ্যনয       

 
 

ক্রঃ 

নং 

ফ যধ্যভাে সলায 

এতযয়া(ধ্যফজধ্যভন্ট 

এতযয়া ) 

ফাতণতজযক 

বফন 

অফাতক 

বফন 

১ ২০০০ ফগ যতভোয 

ম যন্ত 

প্রতি ফঃ তভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

প্রতি ফঃ তভঃ 

০.৭৫(পঁচািয 

য়া) োকা 

২ ২০০০ এয তধক 

সেধ্যক ৪০০০ 

ফগ যতভোয ম যন্ত 

প্রতি ফঃ তভঃ 

২.৫০/-(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া)োকা 

প্রতি ফঃ তভঃ 

১.৫০(এক 

োকা ঞ্চা 

য়া) োকা 

নাভ-জনাফ এ,এভ রুফাআয়াতুর কাধ্যদয  

দফী-তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ) 

 রুভ  নং-১০১ 

তফক্রয় তফবাগ, প্রধান কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০৩১-৬১৭৮০৭  

সভাফাআর+৮৮-০১৬২৬৯৭৮৭২৫ 

আ-সভআরঃ exen.sales@ctg.wasa-org.bd 
 

 

নাভঃ Rbve Avey mvdvqvr gynv¤§` 

kv‡n ỳj Bmjvg 

দফীঃ ফাতণতজযক e¨e ’̄vcK; 

iæg bs-211, 

PÆMÖvg Iqvmv| 

‡Rjv †KvW-46 

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
‡gvevBj +88-01851681043 

B-‡gBj 

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
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 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 

 

 

 

 

৩ ৪০০০ এয তধক 

সেধ্যক ৬০০০ 

ফগ যতভোয ম যন্ত 

প্রতি ফঃ তভঃ 

৩/-(তিন 

োকা) 

প্রতি ফঃ তভঃ 

২/-(দুআ োকা) 

৪ ৬০০০ এয তধক 

সেধ্যক ১০০০০ 

ফগ যতভোয ম যন্ত 

প্রতি ফঃ তভঃ 

৪/-(চায োকা) 

প্রতি ফঃ তভঃ 

২.৫০(দুআ 

োকা ঞ্চা 

য়া 

৫ ১০০০০ এয তধক 

ফা িদুধ্যদ্ধয 

প্রতি ফঃ তভঃ 

৫/-(াঁচ 

োকা) 

প্রতি ফঃ তভঃ 

৩/-(তিন 

োকা) 

 

 

ক) অফান প্রকল্প এফং তল্প প্রতিষ্ঠাধ্যনয       

 

ক্রঃ নং প্রকল্প এরাকায 

অয়িন 

অফান/তল্প প্রতিষ্ঠান 

প্রকধ্যল্পয তপ 

১ ৫ একয ম যন্ত ৩০,০০০/ (তত্র 

াজায) োকা। 

২ ৫ একয  সেধ্যক ২০ 

একয  ম যন্ত 

৫০,০০০/ (ঞ্চা 

াজায) োকা। 

৩ ২০ একয এয তধক 

সেধ্যক ৫০ একয ম যন্ত 

১,০০,০০০/ (এক রক্ষ) 

োকা। 

৪ ৫০ একয এয তধক 

সেধ্যক ১০০ একয 

ম যন্ত 

২,৫০,০০০/ (দুআ রক্ষ 

ঞ্চা াজায) োকা। 
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ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন 

পযভ প্রাতিয স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, 

রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার 

সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দফী,  রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ ১০০ একয এয তধক 

সেধ্যক ২০০ একয 

ম যন্ত 

৩,৫০,০০০/ (তিন রক্ষ 

ঞ্চা াজায) োকা। 

৬ ২০০ একয এয তধক 

িদুধ্যদ্ধয 

৫,০০,০০০/(াঁচ রক্ষ ) 

োকা। 

৭ গবীয নরকূধ্যয       চট্টগ্রাভ ওয়াা 

কর্তযধ্যক্ষয তনধ যাতযি তপ জভা প্রদান কধ্যয 

রাআধ্যন্প গ্রন এফং ফাৎতযক বাধ্যফ নফায়ান 

কযধ্যি ধ্যফ। । 
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 . )     রক      

 

ক্রঃ 

নং 

সফায নাভ সফা প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র 

/অধ্যফদন পযভ প্রাতিয 

স্থান 

সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায 

দফী, রুভ নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, 

তপতয়ার সেতরধ্যপান/আ-সভআর 

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দতফ , রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান ও       

আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। তফতবন্ন যকাযী 

প্রতিষ্ঠাধ্যন 

চাতদা নুমায়ী 

জরফাী গােীয 

ভােধ্যভ াতন 

যফযাকযণ। 

২৪ ঘন্টায 

ভধ্যে সফা 

প্রদান কযা 

য়। 

যাতয েফা অরানীয ভােধ্যভ াতনয চাতদায সক্ষধ্যত্র 

গােী িাযা াতন যফযা তনতিি কযা য়। াতন যফযা 

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

য়। 

          ফিযভাধ্যন ১০ ঘনতভোয ধাযণ ক্ষভিা ম্পন্ন প্রতি গােী 

াতনয মূল্য ১,৪০০/- োকা এফং প্রতি ঘন তভোয সখারা 

াতনয মূল্য ১০০/- োকা তনধ যাযন কযা অধ্যছ। 

যফযাকৃি াতনয ভা তবতিক তফর প্রস্ত্ুি কধ্যয 

যকাযী প্রতিষ্ঠান মূধ্য সপ্রযণ কযা য়। িৎধ্যপ্রতক্ষধ্যি 

যকাযী প্রতিষ্ঠান মূ সচধ্যকয ভােধ্যভ াতনয মূল্য 

তযধ্যাধ কধ্যয োধ্যক। 

 

  ম        ম                ম,  

দফীঃ কাযী প্রধ্যকৌরী 

ভড-২, নীচ িরা, সভধ্যদীফাগ,চট্টগ্রাভ 

ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০২৩৩৩৩৫৬৫৯২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭৭১-৭২৯৭৭২ 

আ-সভআর nayan_4d@yahoo.com 

 

 

নাভঃ  জীফ  ফড়ুয়া 

দফীঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী  

ভড-২,রুভ নং-০১,চট্টগ্রাভ 

ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৭১৭৯৭৩ 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৩৪৬২২৭০ 
আ-সভআর 

sajib0403091@gmail.com 

 

 

২। বযাে ও 

অয়কয । 

মোতনয়ধ্যভ তফতবন্ন তফর তযধ্যাধ্যধয ভয় িা সেধ্যক কিযন কধ্যয  চারাধ্যনয 

ভােধ্যভ তযধ্যাতধি য়। 

প্রধান তাফ যক্ষণ 

কভ যকিযায কাম যারয়, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

 

যকাযী সগধ্যজে নুমায়ী তনধ যাতযি াধ্যয। 

 

  

নাভঃ জনাফ অর সভধ্যদী ওকি 

অজভ  

দফী:প্রধান তাফযক্ষণ কভ যকিযা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-সভআর:mehedishawkat@gmail.com  

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ  

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 
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২.৩)  বযন্ততযন সফা 

ক্রঃ নং সফায নাভ সফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাতিয স্থান 
সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার সেতরধ্যপান/ 

আ-সভআর  

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দতফ , রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান / 

 আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১। কভ যকিযা/ 

কভ যচাযীধ্যদয 

সফিন-বািা 

প্রদান। 

ভাধ্যয 

সল 

কভ যতদফ 

সফিন প্রিযয়নত্র, সফিনপভ য (তাফ াখা 

কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান তাফ যক্ষণ কভ যকিযায 

কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা । 

তফনামূধ্যল্য । নাভঃ জনাফ অর সভধ্যদী ওকি অজভ  

দফী: প্রধান তাফযক্ষণ কভ যকিযা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-সভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

 ।  ক    রর 

      র    । 

 ৮            ক  ক গ         ক র       

  খ   (   )     র ।  

 

 

প্রধান প্রধ্যকৌরীয কাম যারয়/  

          গ/  খ , 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

তফনামূধ্যল্য । নাভঃ জনাফ অর সভধ্যদী ওকি অজভ  

দফী: প্রধান তাফযক্ষণ কভ যকিযা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-সভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১ 

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo.com 

৩। 

 

 

 

কর প্রকায 

ছুটি 

 (ননতভতিক 

তজযি 

আিযাতদ) 

ভঞ্জুযকযণ। 

৩ (তিন) 

কভ যতদফ 

 

 

অধ্যফদন,ছুটিয তাধ্যফয প্রিযয়নত্র 

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

তচফ/ফাতণতজযক ব্যফস্থাক /প্রধান 

প্রধ্যকৌরীয কাম যারয়,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

তফনামূধ্যল্য ১। নাভঃ জনাফ প্রধ্যকৌরী এ সক এভ পজলুল্লা 

দফী: ব্যফস্থানা তযচারক 

রুভ নং-২০১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-সভআর-mdcwasa@ gmail.com 

 

 

নাভঃ জনাফ প্রধ্যকৌরী এ সক এভ 

পজলুল্লা 

দফী: ব্যফস্থানা তযচারক 

রুভ নং-২০১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৮০৬ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮১৯৩৪৫২১৫ 

আ-সভআর-

mdcwasa@gmail.com 
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ক্রঃ নং সফায নাভ সফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাতিয স্থান 
সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার সেতরধ্যপান/ 

আ-সভআর  

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দতফ , রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান / 

 আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 ।   ম       া     ফ   ম      র   

     - তচফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান:+৮৮-02333354269  

সভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-সভআর: fatemashahida28@gmail.com 

 
৩। নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ মুম্মদ াধ্য দুর 

আরাভ  

দফী: ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ  নং-২১১, চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

ই-মেইল- safayat24bcs@yahoo.com  

 

৪। নাভঃ জনাফ ভাকসুদ অরভ 

দফী: প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 

সভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-সভআর –makshudchanchal@yahoo.com 

 

৪।   ফ   

     । 

       ক     র   ম                    খ , 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

  

      র     র   ফ              ।    ম        ম            

     - তনফ যাী প্রধ্যকৌরী (ঃদাঃ)  

রুভ নং- ২১০ ,  চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০৩১-২৮৬৪৭৯৯ 

সভাফাআর+৮৮-০১৯৩০৫৪৩৪৭৭ 

আ-সভআর: shahabwasa@gmail.com 

  ম       া     ফ   ম  

    র   

     - তচফ  

রুভ নং- ২০৯   ,   

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান:+৮৮-02333354269  

সভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-সভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 

mailto:fatemashahida28@gmail.com
mailto:safayat24bcs@yahoo.com
mailto:-makshudchanchal@yahoo.com
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ক্রঃ নং সফায নাভ সফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাতিয স্থান 
সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার সেতরধ্যপান/ 

আ-সভআর  

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দতফ , রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান / 

 আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫। তজতএপ 

তগ্রভ প্রদান। 

 ৩ (তিন) 

কভ যতদফ 

অধ্যফদনত্র, তজতএপ জভায  ব্যাংকতস্থতি 

প্রিযয়ন ত্র (তাফ াখা কর্তযক প্রদি)। 

প্রধান তাফ যক্ষণ কভ যকিযায 

কাম যারয়, চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

তফনামূধ্যল্য । নাভঃ জনাফ অর সভধ্যদী ওকি অজভ  

দফী: প্রধান তাফযক্ষণ কভ যকিযা (ঃদাঃ) 

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-সভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ জনাফ অবু াপায়াৎ 

মুম্মদ াধ্য দুর  আরাভ  

দফী: ফাতণতজযক ব্যফস্থাক, 

রুভ নং-২১১, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৮২৯ 
সভাফাআর+৮৮-০১৮৫১৬৮১০৪৩ 

আ-সভআর- 

safayat24bcs@yahoo. 

com 
৬। রতজতেক  

সেনাযী 

ভারাভার 

ক্রয়, মন্ত্রাতি 

ক্রয় ও 

সভযাভি) 

ায়িা 

প্রদান। 

ংতিষ্ট 

ক্রয় 

দ্ধতিয 

অধ্যরাধ্যক 

ভয় 

ভধ্যিা। 

চাতদাত্র মূ তফতবন্ন তফবাগ ধ্যি াদা 

কাগধ্যজ াওয়া মায় এফং সেন্ডায ডকুধ্যভন্ট 

ক্রয় াখা  ধ্যি দযদািাধ্যদয নুকূধ্যর  আসুয 

কযা য়। 

ক্রয় াখা, 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

 

সেন্ডায ডকুধ্যভন্ট মূ ংতিষ্ট কাধ্যজয প্রাক্করন 

নুমায়ী তনধ্যনাক্তবাধ্যফ তনধ যাতযি মূধ্যল্য 

দযদািাধ্যদয নুকূধ্যর  তফক্রয় কযা য়। 

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

২০০/- োকা। 

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

৬০০/- োকা। 

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

১,০০০/- োকা। 

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

নাভঃ সফগভ সকয়া সচৌধুযী 

দতফঃ তনফ যাী প্রধ্যকৌরী, ক্রয় াখা   

রুভ নং-১১৬, চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-০৩১-৬১৪১৪১ 

সভাফাআর+৮৮-০১৬৭৪১৫৫৭০৭ 

আধ্যভআর –keya21cuet@gmail.com 

  ম       া     ফ   ম  

    র   

     - তচফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান:+৮৮-02333354269  

সভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-সভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 

 

৭। গৃ তনভ যাণ ও 

কতম্পউোয 

ক্রয় ঋণ 

প্রদান। 

১৫ 

কভ যতদফ। 

তচফারয় াখা কর্তযক তনধ যাতযি অধ্যফদন 

পযভ যফযা কযা য়। 

তচফারয়, 

 চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

তফনামূধ্যল্য। নাভঃ-জনাফ মুাম্মদ নাতজভ উদ্দীন 

দফীঃ উতচফ (চঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা। সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-0233335462 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-সভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম       া     ফ   ম  

    র   

     - তচফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান:+৮৮-02333354269  

সভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-সভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 
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ক্রঃ নং সফায নাভ সফা 

প্রদাধ্যনয 

ধ্যফ যাচ্চ 

ভয় 

 

প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র প্রধ্যয়াজনীয় কাগজত্র /অধ্যফদন পযভ 

প্রাতিয স্থান 
সফামূল্য এফং তযধ্যাধ দ্ধতি (মতদ োধ্যক) াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি কভ যকিযায দফী, রুভ 

নম্বয,ধ্যজরা/উধ্যজরা সকাড, তপতয়ার সেতরধ্যপান/ 

আ-সভআর  

উর্ধ্যিন কভ যকিযায দতফ , রুভ 

নম্বয, সজরা/উধ্যজরা সকাড 

তপতয়ার সেতরধ্যপান / 

 আ-সভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮। ক          

     /      

      

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।          ফ ক  -১ ক   । 

 ।    ক      -১ ক   । 

৩।     র  কর   ও   র /       ক   -

১ ক   । 

       ক    র ক      ,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

         । নাভঃ জনাফ অর সভধ্যদী ওকি অজভ  

দফী: প্রধান তাফযক্ষণ কভ যকিযা (ঃদাঃ)  

রুভ নং-২১৭, চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপান: +৮৮-০২৩৩৩৩৬৫৫৮২ 

সভাফাআর+৮৮-০১৮১১৬১৩২০৮ 

আ-সভআর:mehedishawkat@gmail.com 

নাভঃ-জনাফ ভাকসুদ অরভ 

দফী: প্রধান প্রধ্যকৌরী 

রুভ নং-৩১৫,চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬   

সপান+৮৮-০২৩৩৩৩৫১৬৯৮ 
সভাফাআর নং+৮৮-০১৭১১৪৪৭০৬৬ 

আ-সভআর-

makshudchanchal@yahoo.com 

 ।        ।       

     

       

      র                ম  ক      

কর        

১।       ফরম-১ ক  । 

 ।    -  ক   । 

৩।  র   র ফ  ফ     র   -১ ক  । 

৪।         -১ ক  ।  

       , 

চট্টগ্রাভ ওয়াা। 

 

         ।  নাভঃ-জনাফ মুাম্মদ নাতজভ উদ্দীন 

দফীঃ উতচফ (চঃদাঃ) 

রুভ নং-২০৭,  

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  
সজরা সকাড-৪৬  

সপানঃ +৮৮-0233335462 

সভাফাআর+৮৮-০১৭১৬৮১৯১৭৯ 

আ-সভআরঃ mdnazimcwasa@gmail.com 

  ম       া     ফ   ম  

    র   

     - তচফ  

রুভ নং- ২০৯ ,   

চট্টগ্রাভ ওয়াা।  

সজরা সকাড-৪৬  

সপান:+৮৮-02333354269  

সভাফাআর+৮৮-০১৭৫৮-৬৬৫৯৫৯ 

আ-সভআর: 

fatemashahida28@gmail.com 

 

 
 

২.৪)   অওিাধীন তধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তযক প্রদি সফা অওিাধীন তধদিয/ংস্থা/ন্যান্য প্রতিষ্ঠানমূধ্যয তটিধ্যজন্প চাে যায তরঙ্ক অকাধ্যয যুক্ত কযধ্যি ধ্যফ। । প্রধ্যমাজয নয়।  
 

৩)    সফা গ্রীিা /অনায কাধ্যছ অভাধ্যদয প্রিযাা    

ক্রতভক প্রতিশ্রুতি/কাতিি সফা প্রাতিয রক্ষয কযণীয় । 

১ স্বয়ংম্পূণ য অধ্যফদন জভা প্রদান তফর/তপ । 

২ মোমে প্রতক্রয়ায় প্রধ্যয়াজনীয় তফর/ তপ তযধ্যাধ কযা । 

৩ াক্ষাধ্যিয জন্য তনধ যাতযি ভধ্যয়য পূধ্যফ যআ উতস্থি োকা । 

৪     র       র        গ     কর  । 

৫                    ও  । 

৬     ক       গ    খ  কর ।  
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