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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌ-রযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরিউটিএ) 

 www.biwta.gov.bd 

নফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

 

১. রবন (Vision) ও রভন (Mission) 

 

রবন (Vision):  জ, রনযাদ, াশ্রয়ী, রযদফফান্ধফ এফাং নেকই অবযন্তযীণ ও উকূরীয় ননৌরযফন ব্যফস্থা।  

 

রভন (Mission): ননৌ-থ উন্নয়ন ও াংযক্ষণ এফাং নবৌত অফকাঠাদভাগত সুরফধারদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ অবযন্তযীণ ও উকূরীয় ননৌরযফন ব্যফস্থা রনরিতকযণ। 

 

2. প্ররতশ্রুত নফামূঃ 

২.১) নাগরযক নফাঃ  

ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

1. Af¨šÍixY ‡b․c‡_ 

hvÎx mvavi‡Yi 

wbivc` I wbwe©Nœ 

PjvPj wbwðZ 

Ki‡Yi j‡ÿ¨ 

hvÎxevnx †b․hv‡bi 

AbyK~‡j iæU cviwgU 

I ভয়সূচী Rvix 

Kiv Ges hvÎxevnx 

e¨ZxZ Ab¨vb¨ 

†b․hv‡bi AbyK~‡j 

ïaygvÎ iæU cviwgU 

RvixKiY| 

ISO 1976 এয ৫৪ 

ধাযা এফং ফাংরাদদ 

বযন্তযীণ ননৌরযফন  

(ননৌরুট, াযরভট, 

ভয়সূচী, বাড়া রনধ ধাযণ) 

রফরধভারা, ২০১৯ 

নুমায়ী 

মাত্রীফাী/কাদগ ধা/ন্যান্য 

ননৌমাদনয নুকূদর রুট 

াযরভট ও ভয়সূরচ 

(প্রদমাজ্য নেদত্র) প্রদান 

কযা য়।  

 

প্রদয়াজ্নীয় কাগজ্ত্রঃ 

(1) কর্তৃদক্ষয রনধাৃরযত পযভ 

মথামথবাদফ পূযণ কযদত 

দফ; 

(2) কঞ্জাযদবন্পী চাজৃ 

ারনাগাদ রযদাধ 

ম্পরকতৃ অথ ৃ রফবাগ/ 

াংরিষ্ট ফন্দয কভকৃতাৃয 

ছাড়দত্রয তযারয়ত 

কর; 

(3) রনফন্ধন নদ (নযরজদেন 

াটিরৃপদকে) এয 

তযারয়ত কর (রকউ আয 

নকাড থাকদর তযায়ন 

প্রদয়াজন ননই);  

নফায মূল্যঃ  

রুটাযরভট ও ভয়সূরচয 

অদফদন পযদভয মূল্য ২৫০/-   

 

রযদাধ দ্ধরতঃ 

ন-ড ধায থফা কর্তধদেয 

রনধ ধারযত যরদদ নগদ থ ধ 

রযদাধ পূফ ধক পযভ ংগ্র 

কযা মাদফ ।  

৩ (রতন) 

কাম ধরদফ 

 

 

 

bvgt gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg 
cwiPvjK,  

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM,  
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(5g Zjv) 
‡dvb: 029513170 

d¨v·: 029511302 

‡gvevBj b¤̂it 01711363510 

01968390019 
B-‡gBj: dmstm@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

রফঅআডরিউটিএ’য প্রধান 

কাম ধারদয়য রযচারক 

এয নুদভাদন াদদে 

প্রধান দপ্তয ংরিষ্ট 

নদী ফন্দদযয কভ ধকতধা 

কর্তধক রুটাযরভট ও 

ভয়সূরচ প্রদান/ নফায়ন/ 

অদফদন রনম্পরি কযা 

য়।  

 

(4) াদব ৃ (রপেদন) নদ 

দত্রয তযারয়ত 

কর(াদব ৃ নচক ররষ্ট/ 

ন ালনা ত্র) (রকউআয 

নকাড থাকদর তযায়ন 

প্রদয়াজন ননই);  

(5) রদেয ভাস্টায ও 

ড্রাইবাদযয করম্পদেন্পী 

নদদয তযারয়ত কর; 

(6) আাংরক ান্ত/ নভৌসুভী 

অান্ত/ অান্ত ননৌদথ 

ননৌদথ চরাচদরয 

ছাড়ত্র;   

(7) কর্তৃদক্ষয অনুদভারদত 

রুোযরভে/ ভয়সূচীয 

কর/ প্রস্তারফত ভয়সূরচ; 

(8) ভাররকানা স্তান্তয 

াংক্রান্ত দররদরয 

তযারয়ত কর (প্রদমাজয 

নক্ষদত্র); 

(9) বাড়া চুরিনাভায 

তযারয়ত কর (প্রদমাজয 

নক্ষদত্র); 

(10) ননৌদথয নক্সা (নতুন 

আদফদদনয নক্ষদত্র 

প্রদমাজয); 

(11) াংরিষ্ট রে নকাম্পানীয 

ারনাগাদ নেড রাইদন্প 

এয তযারয়ত কর; 

 

(12) ভাররক/ ভাররদকয 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

প্ররতরনরধয (প্ররতরনরধয 

নক্ষদত্র ভদনানয়ন ত্র 

প্রদয়াজন) জাতীয় রযচয় 

দত্রয তযারয়ত 

পদোকর;  

(13) রুোযরভে ও ভয়সূরচ 

রযফতনৃ/ রযফধনৃ/ 

াংদাধদনয নক্ষদত্র 

আফরিকবাদফ াংরিষ্ট 

রদেয ভাররক এয 

স্বাক্ষরযত আদফদন দারির 

কযদত দফ। 

(14) Dch©y³ কাগজ্ত্র 

ংরিষ্ট রফবাগ/ দপ্তদয 

অদফদন ত্র দারখর 

কযদত দফ । 

 

প্রারপ্তস্থানঃ 

ননৌরনযািা ও ট্রারপক ব্যফস্থানা 

রফবাগ (৫ভ তরা), 

রফঅআডরিউটিএ, 

 ১৪১-১৪৩ ভরতরির ফা/এ, ঢাকা-

১০০০  

এফং 

রফঅআডরিউটিএ’য ভাঠ ম ধাদয়য 

ংরিষ্ট াখা রপমূ। 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

2. evsjv‡`k-fviZ 
Af¨šÍixY †b․-c_ 
AwZµgY I evwYR¨ 
cÖ‡UvK‡ji 
(PIWT&T) Ges 
evsjv‡`k fzUv‡bi 
g‡a¨ ¯^vÿwiZ SOP 
Gi  AvIZvq 
PjvPjK…Z †b․-
hv‡bi cY¨ I 
hvÎx/ch©UK 
cwien‡bi wbwgË 
cÖvwZôvwbK 
ZvwjKvf~w³ 

(K) Av‡e`bKvix 

cÖwZôvb‡K nvjbvMv`  

†UªW jvB‡mÝ, AvqKi 

cwi‡kv‡ai mb` wUb 

(TIN) Ges  f¨vU 

‡iwR‡÷ªkb mb‡`i 

mZ¨vwqZ Qvqvwjwc| 

e¨vsK KZ©„K cÖZ¨vqb 

cÎ, cÖwZôv‡bi gvwjK/ 

cwiPvj‡Ki `yB Kwc 

mZ¨vwqZ Qwemn 

Av‡e`b Ki‡Z nq | 

 

(L) b~b¨Zg 1200 

†g.Ub cY¨ cwienb 

ÿgZv m¤úbœ (Kgc‡ÿ 

02wU †b․hvb mgš^‡q ) 

†b․hv‡bi 

gvwjK/cÖwZôvb Gi 

wbR¯^ †b․hv‡bi mv‡f© I 

†iwRwóªkb mb` mn 

wbavw©iZ Q‡K Pvwn`vgZ 

Z_¨ `wjj mwbœ‡ewkZ 

K‡i Av‡e`Kvix 

cÖwZôvbwUi  

ZvwjKvf~w³ Kiv nq| 

 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
(1) wbav©wiZ Av‡e`b cÎ ; 

(2) nvj bvMv` †UªW jvB‡mÝ ; 

(3) f¨vU †iwR‡óªkb mb` ; 

(4) e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë cÖZ¨qb 

cÎ ; 

(5) cÖwZôv‡bi cwiPvjK ev 

gvwj‡Ki 2 Kwc Qwe ; 

(6) cÖwZôv‡bi bv‡g 

GKwU/`yBwU Rvnv‡Ri 

†gvU 1200 Ub aviY 

ÿgZv m¤úbœ †iwR: I 

mv‡f© mb`| 

cÖvwß¯’vb t 
 

‣e‡`wkK cwienb kvLv, 
†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv 

wefvM (5g Zjv),  
weAvBWweøDwUG, 

141-143, gwZwSj ev/G,  
XvKv-1000 

(1) ZvwjKvf~w³ Av‡e`b 

cÎ QK eve` 

1,000/- (GK 

nvRvi) UvKv  

(2)  hvPvB evQvB †k‡l 

ZvwjKvf~w³i Rb¨ 

g‡bvbxZ n‡j 

ZvwjKvf~w³ wd eve` 

20,000/- (wek 

nvRvi) UvKv 

(3) ZvwjKvf~w³ bevqb 

wd eve` cÖwZ ermi 

20,000/- (wek 

nvRvi) UvKv 

(4) cÖwZôvb 

ZvwjKvf~w³i Rb¨ 

we‡ewPZ n‡j 

RvgvbZ eve` 

†diZ‡hvM¨ 2 (`yB) 

jÿ UvKv †c-

AW©v‡ii gva¨‡g 

KZ©„c‡ÿi AbyK~‡j 

Rgv Ki‡Z nq| 

 
 

40 (Pwjøk) 

Kg© w`em 

bvgt gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg 
cwiPvjK,  

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM,  
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(5g Zjv) 
‡dvb: 029513170 

d¨v·: 029511302 

‡gvevBj b¤̂it 01711363510 

01968390019 
B-‡gBj: dmstm@biwta.gov.bd 

 
 
 

mailto:rislambipul@yahoo.com
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

3. PIWT&T-i 
AvIZvq ZvwjKvf~³ 
cÖwZôv‡bi wbR¯^ 
A_ev fvovK…Z  
‡b․-hv‡bi  f‡q‡Ri 
AbygwZ 

h_vh_ Z_¨/`wjj Ges  

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z 

AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K|  

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
K) cY¨evnx †bŠhv‡bi †ÿ‡Î t 

(1) †b․-hv‡bi f‡q‡Ri 

wbwgË ißvbx KviK 

G‡R‡›Ui m¤úvw`Z 

Pzw³bvgv ; 

(2) ‡b․cwienb Awa`ßi 

KZ©„K cÖ`Ë mv‡f© 

†iwR‡÷ªkb Gi mZ¨vwqZ 

Qvqvwjwc I G‡Ûvm©‡g›U ; 

(3) gvóvi I WªvBfv‡ii 

mb`c‡Îi mZ¨vwqZ 

Qvqvwjwc ; 

(4) ‡b․-hv‡bi Wªvd&U PvU©, 

Bbmy¨‡iÝ mb` ; 

(5) Gjwm I me©‡kl 

f‡q‡Ri Kvógm QvocÎ 

; 

(6) KÄvi‡fÝx Av`v‡qi 

QvocÎ| 

(7) wba©vwiZ cvBj‡UR Kycb 

L) hvÎxevnx †bŠhv‡bi †ÿ‡Î t 
(1) †b․-hv‡bi †iwRt mb`t; 

(2) mv‡f© mb`; 

(3) WvdU PvU© Ges 

÷¨vwewUwj eyK PvU©; 

(4) hvÎx wbivcËv mb`; 

(5) gv÷vi mb`; 

(1) cÖwZ f‡q‡R wd eve` 

2,500/- (`yB nvRvi 

cuvPkZ) UvKv 

(2) †b․-c_ w`K 

wb‡`©kbvi Rb¨ cÖwZ 

we‡Ui cvBj‡UR wd 

evev` 500/- 

(cvPukZ) UvKv 

wnmv‡e 

  

(3) weAvBWweøwUG-i 

wnmve wefv‡M cÖ`vb 

Ki‡Z nq| 

24 N›Uv 

 

 

h_vh_ 

Z_¨/`wjj 

cÖvwß mv‡c‡ÿ 

i g‡a¨ AbygwZ 

cÖ`vb Kiv nq| 

 

bvgt gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg 
cwiPvjK,  

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM,  
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(5g Zjv) 
‡dvb: 029513170 

d¨v·: 029511302 

‡gvevBj b¤̂it 01711363510 

01968390019 
B-‡gBj: dmstm@biwta.gov.bd 

 
 

mailto:rislambipul@yahoo.com
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

(6) WªvBfvi mb`; 

4. f‡q‡Ri †gqv` e„w× 
I Ab¨vb¨ wel‡qi 
AbygwZ 

‡h․w³K Kvi‡b f‡q‡Ri 
†gqv` e„w×, c‡Y¨i 
cÖK…wZ cwieZ©b, 
cY¨‡evSvB/Lvjv‡mi 
¯’vb cwieZ©b Ges 
Avbymvw½K wel‡q 
ms‡kvwaZ AbygwZ cÖ`vb 
Kiv n‡q _v‡K| 

cÖvwß¯’vb t 
‣e‡`wkK cwienb kvLv, 

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv 
wefvM, 

weAvBWweøDwUG, 
141-143 gwZwSj ev/G, XvKv-

1000 

webvg~‡j¨ 24 N›Uv bvgt gynv¤§v` iwdKzj Bmjvg 
cwiPvjK,  

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM,  
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(5g Zjv) 
‡dvb: 029513170 

d¨v·: 029511302 

‡gvevBj b¤̂it 01711363510 

01968390019 
B-‡gBj: dmstm@biwta.gov.bd 

 
 

5. Af¨šÍixY †b․-c‡_ 
hvÎx ‡mevi gvbe„w× 
I wbivc` cY¨ 
cwienb wbwðZKiY 
| 

Ab †evU mv‡f© Ges 
¯úU mv‡f© 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
(1) I-wW mv‡f©/ UªvwdK mv‡f©© 

cÖwZ‡e`b; 

(2) Af¨šÍixb  ‡b․-c‡_ 

cwievwnZ hvÎx I   

gvjvgv‡ji Z_¨vw`|     

cÖvwß¯’vb t  
mv‡f©  I Dbœqb kvLv, 

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv 
wefvM,  

weAvBWweøDwUG, 
141-143, gwZwSj ev/ G, XvKv-

1000| 
 
 
 
 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 21 w`b নাভঃ ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

hyM¥-cwiPvjK (©mv‡f©  I Dbœqb) 
†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM 

(5g Zjv) 
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

‡dvb t 02-223356105 
01911908840 

B-‡gBj t jdsd@biwta.gov.bd 

mailto:rislambipul@yahoo.com
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

6. Af¨šÍixY †b․-c‡_ 
cwievwnZ hvÎx I 
gvjvgv‡ji Z_¨vw` / 
cwimsL¨vb 
mieivn| 

Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
  Af¨šÍixY ‡b․-c‡_ cwievwnZ  
   hvÎx I  gvjvgv‡ji Z_¨vw`|      

cÖvwß¯’vb t 
mv‡f©  I Dbœqb kvLv, 

†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv 
wefvM,  

weAvBWweøDwUG, 
141-143, gwZwSj ev/ G, XvKv-

1000| 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 03 w`b নাভঃ ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

hyM¥-cwiPvjK (©mv‡f©  I Dbœqb) 
†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM 

(5g Zjv) 
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

‡dvb t 02-223356105 
01911908840 

B-‡gBj t jdsd@biwta.gov.bd 

7. cY¨evnx †b․-hv‡bi 
aviY ÿgZv 
m¤úwK©Z cÖZ¨qbcÎ 
cÖ`vb| 

†b․-cwienb Awa`ßi  
KZ…©K cÖ`Ë †b․-hv‡bi 
†iwR‡óªkb mvwU©wd‡KU 
I mv‡f© mb‡`i 
†gqv`mn Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
cY¨evnx †b․-hv‡bi aviY ÿgZvi 
cÖZ¨qbcÎ 
 

cÖvwß¯’vbt  
fvov I Dbœqb kvLv 

‡b․wbivcËv I  UªvwdK e¨e¯’cbv 
wefvM, 5g Zjv, 

141-143 gwZwSj ev/G, 
weAvBWweøDwUG, 
XvKv-1000| 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 03 w`b নাভঃ ‡gv: Gbvgyj nK f~Tv 

hyM¥-cwiPvjK (©mv‡f©  I Dbœqb) 
†b․wbivcËv I UªvwdK e¨e¯’vcbv wefvM  

(5g Zjv) 
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

‡dvb t  
01911908840 

B-‡gBj t jdsd@biwta.gov.bd 

8. Af¨šÍixY ‡b․c‡_ 
cwievwnZ hvwÎevnx 
†b․hv‡bi fvov 
msµvšÍ Z_¨vw` 
mieivn 

h_vh_ Av‡e`‡bi 
‡cÖwÿ‡Z 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
wbw`ó ‡b․c‡_i ~̀iZ¡ Abyhvqx 
fvovm~Pxi Rb¨ Av‡e`bcÎ 
cÖvwß¯’vbt 

fvov I Dbœqb kvLv 
‡b․wbivcËv I  UªvwdK e¨e¯’cbv 

wefvM,  
5g Zjv, 

141-143 gwZwSj ev/G, 
weAvBWweøDwUG, 
XvKv-1000| 

 

webvg~‡j¨ m‡e©v”P 3 
(wZb) Kg© 

w`em 

নাভ: মুাম্মদ নভাফাযক নাদন  

উ-রযচারক (বাড়া ও উন্নয়ন), 

ননৌরনযাত্তা ও োরপক ব্যফস্থানা রফবাগ, 

নভাফাইর : ০১৭১১০০০১৩১ 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

9. NvU I ïé Av`vq 
c‡q›U BRviv  

Db¥y³ `icÎ/¯úU 
†Kv‡Ukb 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
(1) Av‡e`bKvixi Qwe Ges  

RvZxq cwiPq cÎ 

(NID) mZ¨vwqZ Kwc  

| 

(2) †UªW jvB‡mÝ mZ¨vwqZ 

Kwc 

(3) f¨vU, wUb mvwU©wd‡KU 

Ges Ab¨vb¨  

(4) cÖgvwbK `wjj mZ¨vwqZ 

Kwc| 

(5) cvm‡cvU© mvB‡Ri 

mZ¨vwqZ Qwe 

cÖvwß¯’vbt  
(K) wnmve wefvM (9g Zjv), 

141-143 
gwZwSj ev/G, 
weAvBWweøDwUG, 
XvKv-1000| 

 
(L) weAvBWweøDwUGÕi  mKj b`x       
     e›`i `ßi 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Db¥y³ †UÛvi/‡Kv‡Ukb  
`vwLjK…Z m‡e©v”P `i| 
`vwLjK…Z `ic‡Îi mv‡_ 
†c-AW©v‡ii  gva¨‡g 25% 
BRviv  g~j¨,mgy`q BRviv 
g~‡j¨i Dci 15% f¨vU I 
5% AvqKi mshy³ Ki‡Z 
n‡e| 
(2)  KZ©„cÿ n‡Z BRviv 
m¤§wZ cÎ cÖvwßi 7 (mvZ) 
w`‡bi g‡a¨ BRviv g~‡j¨i 
Aewkó 75% A_© 
GKKvjxb cwi‡kva Ki‡Z 
n‡e| 

`icÎ `vwL‡ji 
ci  15 
Kvh©w`em 

 

নাভঃ নভা: রভজ্ানুয যভান 
Dc cwiPvjK(BRviv) 
e›`i I cwienb wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(5g Zjv) 

†dvbt ০১৭৯৫৩২৮৩৬৮ 

B‡gBjt ddlease@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

10. b`xi Zx‡i 
†b․evwYwR¨K 
Kg©KvÐ/we`¨yr 
†K›`ª/wewfbœ wkí 
cÖwZôv‡bi †RwU 
BZ¨vw` e¨env‡ii 
AbygwZ/QvocÎ 
 

KZ…©c‡ÿi wba©vwiZ dig 
c~iY K‡i KZ…©‡ÿi 
†Pqvig¨vb eivei 
Av‡e`b Kiv| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt 
mswkøó GjvKvi  

(1) †dvi‡kvi(Zxif~wg) 

g¨vc,  

(2) †g․Rv g¨vc,  

(3) nvB‡WªvMÖvwdK PvU©, 

(4)  †¯‥Pg¨vc,  

(5) Zxif~wg I Zxif~wg 

msjMœ b`x‡Z wbwg©Ze¨ 

wbg©vY cwiKíbv, 

(6) Av‡e`bKvixi Qwe Ges 

RvZxq cwiPqc‡Îi 

mZ¨vwqZ Kwc, 

(7) AvqKi mb`  

cÖvwß¯’vbt 
(1) e›`i I cwienb  wefvM, 

5g Zjv,  

141-143, gwZwSj 

ev/G,  

weAvBWweøDwUG,  

XvKv-1000| 

(2) weAvBWweøDwUGÕi 

wbqš¿Yvaxb mKj b`x  

e›`i `ßi 

 
 
 
 

bZzb AbygwZ/QvocÎ 
cÖ`v‡bi †ÿ‡Î evrmwiK wd 
AMÖxg MÖnY I cieZx©‡Z 
AMÖxg wd cÖ`vb c~e©K 
evrmwiK AbygwZ/QvocÎ 
bevqb | 

21 Kvh©w`em| নাভঃ †gvt AvRgj û`v wgVz miKvi 

Dc cwiPvjK (e›`i) 
e›`i I cwienb wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(5g Zjv) 

†dvbt  
01727260690 

B‡gBjt ddport@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
11. 

রনভরিত জাাজ ও 

অন্যান্য জরমান 

উদ্ধায। 

রফর/বাড়ায রবরত্তদত cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, 

১০ভ তরা,  রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

প্ররত  ন্টা ফা অাং রফদদলয 

জন্য এফাং রফদরয ভাধ্যদভ 

মাত্রীফাী ননৌমান 

রনভরিত দর 

াংফাদ প্রারিয 

াদথ াদথ এফাং 

অন্যান্য 

ননৌমাদনয নক্ষদত্র 

াংফাদ প্রারিয 

য 

আনুষ্ঠারনকতা 

ম্পন্ন কযায  ৭ 

রদদনয ভদধ্য 

নাভঃ নভা: আফদু ারাভ 

মৄগ্ম-রযচারক (উদ্ধায) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ  
০১৭১১২৪৬০২৬ 

ইদভইরঃ jdsalvage@biwta.gov.bd 

12. ননৌ-াাংদকরতক রচহ্ন 

স্থান ও ননৌ-রফজ্ঞরি 

প্রকা। 

াংযরক্ষত ননৌ-দথ ননৌ-

াাংদকরতক রচহ্ন : ভাকৃা, 

রফকন ফারত, ফয়া ফারত 

স্থান ও 15 রদন অন্তয 

এ াংক্রান্ত ননৌ-রফজ্ঞরি  

প্রকা কযা য় 

 

 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, 

১০ভ তরা,  রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ারক্ষক নাভঃ আব্দুর ভরতন যকায 

অরতরযি রযচারক (দনৌ-থ) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ  
01701740775 

ইদভইরঃ addcp@biwta@gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

13. াইরদেজ ারবৃ। কুন cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
(1) wnmve wefvM, 9g Zjv, 141-
143 gwZwSj ev/G, 
weAvBWweøDwUG, XvKv-1000|  
(২) নাযায়ণগঞ্জ, চাঁদপুয, ফরযার, 

আরযচা, খুরনা, চট্টগ্রাভ  ও 

রযাজগঞ্জ এয রাফ ািায়। 

 

প্ররত কুন মূল্য ৫০০ োকা 

 

প্ররত আে  ন্টা 

ফা অাং 

রফদদলয জন্য 

একটি কুন 

নাভঃ আব্দুর ভরতন যকায 

অরতরযি রযচারক (দনৌ-থ) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ  
01701740775 

ইদভইরঃ addcp@biwta@gov.bd 

14. জাাজ ও ন্টুন 

বাড়া। 

আদফদদনয রবরত্তদত ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, 

১০ভ তরা,  রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

প্ররতরদন ফা তায অাং 

রফদদলয জন্য এফাং রফদরয 

ভাধ্যদভ 

১০ রদন নাভঃ আব্দুয যরভ 

অরতরযি রযচারক (দভরযন) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ ০২২২৩৩৮৭০৬০ (Awdm) 
০১৯১৬০৩৯৯৩৬ 

ইদভইরঃ 

addmarine@biwta.gov.bd  

 

15. রে/কাদগাৃ  াে ততযী ন্টুন স্থান cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ, 

১০ভ তরা,  রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য  ১৫ রদন নাভঃ আব্দুয যরভ 

অরতরযি রযচারক (দভরযন) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ ০২২২৩৩৮৭০৬০ (Awdm) 
০১৯১৬০৩৯৯৩৬ 

ইদভইরঃ 

addmarine@biwta.gov.bd  
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

১৬. Z„Zxq c‡ÿi Rwic 
KvR m¤úbœKiY 

Av‡e`b t 
cwiPvjK (nvBt) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 
(10g Zjv) 
weAvBWweøDwUG 
XvKv| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
nvB‡WªvMÖvwd wefvM (10g Zjv) 
weAvBWweøDwUG, 
141-143, gwZwSj ev/G, XvKv-
1000| 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi 
wnmve wefv‡Mi K¨vk 
KvD›Uv‡i Rgv w`‡Z n‡e| 
1| Rwic RvnvR 
(cÖwZw`b): 75,000/- 
UvKv 
2| IqvK©†evU (cÖwZw`b):   
12,000/- 

2-7 w`b নাভঃ নভা: আব্দুয যউপ 

hyM¥-cwiPvjK (Rwic) 
ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ  

রফআইডরিউটিএ প্রধান কামাৃরয় 

(১০ভ তরা) 

‡dvb t  
01834002292 

B-‡gBj t 
jdsurvey@biwta.gov.bd 

 

১৭. ‡Rvqvi-fvUv DcvË 
mieivn 

Av‡e`b t 
cwiPvjK (nvBt) 

 nvB‡WªvMÖvwd wefvM 
(10g Zjv) 
weAvBWweøDwUG 
XvKv| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
nvB‡WªvMÖvwd wefvM (3q Zjv) 
weAvBWweøDwUG, 
141-143, gwZwSj 
ev/G, XvKv-1000| 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi 
wnmve wefv‡Mi 
K¨vkKvD›Uv‡i Rgv w`‡Z 
n‡e| 

(1)  mvßvwnK †MR DcvË  

60/- UvKv 

(2)  •`wbK nvB-‡jv 

(gvwmK wfwË‡Z)       

          90/- UvKv 

(3) gvwmK nvB-‡jv 

(evrmwiK wfwË‡Z)    

         90/- UvKv       

(4) N›UvwfwËK cvwbi  

D”PZv  

(Kw¤úDUvivBRW) 7/- UvKv   

(5) •`wbK nvB-‡jv 

(Kw¤úDUvivBRW)   

7/- UvKv   

  

2-7w`b নাভঃ নভা: আরপাজ উদ্দীন  

hyM¥-cwiPvjK (UvBW) 
nvB‡WªvMÖvwd wefvM  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(3q Zjv) 

‡dvb t  
01913733916 

B-‡gBjt jdtide@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

১৮. nvB‡WªvMÖvwdK 
g¨vc/PvU© †Rvqvi-
fvUv eB I Ab¨vb¨ 
cÖKvkbv mieivn 

Av‡e`b t 
cwiPvjK (nvBt) 

nvB‡WªvMÖvwd wefvM 
(10g Zjv) 
weAvBWweøDwUG 
XvKv| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
 

cÖvwß¯’vbt 
nvB‡WªvMÖvwd wefvM 
(10g Zjv) weAvBWweøDwUG, 
141-143, gwZwSj 
ev/G, XvKv-1000| 
 

wba©vwiZ wd KZ©„c‡ÿi 
wnmve wefv‡Mi K¨vk 
KvD›Uv‡i Rgv w`‡Z n‡e| 

(1)    nvB‡WªvMÖvwdK PvU© 

(wWwRUvj)  :         

7৫0-৯০০/- 

(2)    nvB‡WªvMÖvwdK PvU© 

(G‡gvwbqv) :            

600/- 

(3) †bwf‡Mkbvj PvU©                

:            350/- 

(4) g¨vc                :             

500/- 

(5) UvBW †Uwej eB                 

:             700/- 

2-7w`b 
Pvwn`vi Dci 

wfwË K‡i mgq 
evo‡Z cv‡i|  

নাভঃ bvw`যা Lvbg 

Dc-cwiPvjK (Kv‡U©v) 
nvB‡WªvMÖvwd wefvM  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(10g Zjv) 

‡dvb t  
01711261678 

B-‡gBj t ddcarto@biwta.gov.bd 

19. wVKv`vi wbeÜxKiY 
I bevqb 

bZzb wbeÜb I 
bevq‡bi Rb¨ cwÎKvq 
cÖKvwkZ weÁwßi 
gva¨‡g Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) wba©vwiZ Av‡e`b cÎ 

(2) nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ 

(3) nvjbvMv` AvqKi mb` 

(4) e¨vsK Uªvb‡RKkb; 

(5) AwfÁZvi mb`cÎ; I 

Ab¨vb¨ cÖgvwbK `wjj|  

cÖvwß¯’vbt 
(১) প্রদকৌর রফবাগ, ৭ভ তরা,  

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

(২) প্রদকৌর রফবাদগয ািা দিয  

 

(1) Av‡e`bcÎ; bZzb 

wbeÜb dig 500/- 

UvKv, bevqb wd 

300/- UvKv| 

(2) bZzb wbeÜb wd  

5750/- UvKv Ges 

bevqb wd  2350/- 

UvKv KZ©„c‡ÿi wnmve 

wefv‡Mi K¨vk 

KvD›Uv‡i Rgv w`‡Z 

n‡e| 

02 gvm নাভঃ নভাঃ ভরউরিন খান 
mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 

cÖ‡K․kj wefvM  
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(7g Zjv) 
‡dvbt ০১৭১১৯৩৪৬৯৪  

B-‡gBjt adeng@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

20. ‡bwf‡Mkbvj 
wK¬qv‡iÝ cÖ`vb 
(eªxR, •e`y¨wZK 
UvIqvi 
wbg©vY/‡Kej/ cvBc 
jvBb, †RwU| 

K) miKvix/‡emiKvix 
wewfbœ cÖwZôv‡bi 
Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z| 
 
L) †bwf‡Mkbvj 
wK¬qv‡iÝ AbjvBb 
Application Portal 

: biwtavhc.gov.bd 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
1| KZ©„c‡ÿi wba©vwiZ di‡g 

Av‡e`b; 
2| wbg©vYvaxb ¯’vcbvi mwVK ¯’vb 

Aw½KiY; 
3| wba©vwiZ ¯’v‡bi †g․Rv g¨vc 
4| KZ©„c‡ÿi nvB‡WªvMÖvwdK PvU© 

Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq 
KvMRcÎ| 

cÖvwß¯’vbt 
(১) প্রদকৌর রফবাগ, ৭ভ তরা,  

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

(২) প্রদকৌর রফবাদগয ািা দিয 
 

Av‡e`‡bi wd 200/- UvKv 
KZ©„c‡ÿi wnmve wefv‡Mi 
K¨vk KvD›Uv‡i Rgv w`‡Z 
n‡e| 

30 w`b নাভঃ আব্দুর ভরতন যকায 

অরতরযি রযচারক (দনৌ-থ) 

ননৌ-াংযক্ষণ ও রযচারন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(১০ভ তরা) 

নপানঃ  
01701740775 

ইদভইরঃ addcp@biwta@gov.bd 

21. hvÎx mvaviY I 
gvjvgvj DVvbvgvi 
myweavw` •Zix| 

miKvix/‡emiKvix 
wewfbœ cÖwZôv‡bi 
Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) b`xe›`i I jÂNvU Dbœqb 

I ev¯Íevqb I cwiPvjbv| 

(2) ZxieZ©x ¯’v‡b †dixNvU 

wbg©vYmn †dix Uvwg©bvj, 

cvwK©s BqvW©, ms‡hvM 

moK, hvÎx wekÖvgvMvi 

BZ¨vw` wbg©vY, †givgZ I 

msiÿY | 

cÖvwß¯’vbt 
(1) প্রদকৌর রফবাগ, ৭ভ 

তরা,  রফআইডরিউটিএ, 

১৪১-১৪৩, ভরতরঝর 

ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

(2) প্রদকৌর রফবাদগয ািা 

দিয 

(1) KZ©„c‡ÿi eivei  

Av‡e`b Ki‡Z n‡e| 

(2) ¯’vb wPwýZ KiYmn 

cÖ‡qvRbxq Dch~„©³Zv 

wba©vi‡Yi KvMRcÎ 

mshy³ Ki‡Z n‡e| 

cÖKí MÖn‡Yi 
gva¨‡g †mev 

cÖ`vb| 

নাভঃ নভা: ভরদুর ইরাভ 

cÖavb cÖ‡K․kjx (cyi) 
cÖ‡K․kj wefvM  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(7g Zjv) 

‡dvbt  
01711269706 

B-‡gBjt ceng@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

22. KvUvi mvKkb 
†WªRv‡ii 
gvwjKvbvaxb 
cÖwZôvb 
ZvwjKvfzw³Kib 

bZzb ZvwjKvfzw³ Ges 
bevq‡bi Rb¨ cwÎKvq 
Ges I‡qemvB‡U 
cÖKvwkZ weÁwßi 
gva¨‡g  Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) wba©vwiZ Av‡e`bcÎ 

(2) nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ, 

AvqKi cwi‡kva mb`, 

f¨vU-‡iwR‡÷ªkb mb`, 

Ki mbv³Kib b¤^i 

(TIN) m¤ú`; 

(3) e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë 

cÖZ¨vqbcÎ; 

(4) ‡WªRv‡ii mË¡vwaKvixi 

cÖgvbK; 

(5) gvwjKvbvaxb †WªRv‡ii 

nvjbvMv` mv‡f© 

†iwR‡÷ªkb mb`, 

cÖvwß¯’vbt 
†WªwRs wefvM (7g Zjv), 
weAvBWweøDwUG, 141-143, 
gwZwSj , ev/G, XvKv-1000| 
 
 

(1)  Av‡e`bcÎ: 

bZzb-2000 

UvKv, 

bevqb-1500 

UvKv, 

 
(2) ZvwjKvfzw³i wdt 

bZzb-5000 UvKv 

bevqb wd-

3000UvKv 

 
Rgv cÖ`vbt 
KZ…©c‡ÿi wnmve wefv‡Mi 
K¨vk KvD›Uv‡i mKj wd 
Rgv w`‡Z nq| 
 

3 gvm নাভঃ wkwib Av³vi 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 
‡WªwRs wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(7g Zjv) 

‡dvbt 01746303883 
B-‡gBj: 

addredging@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

23. রফরবন্ন 

যকাযী/নফযকাযী 

প্ররতষ্ঠানদক নেরজ্ং 

কাদজ্ ায়তা 

র ধত ক্রয় কাম ধ  

যারয ংস্থা/ প্ররতষ্ঠাদনয প্যাদড 

অদফদন কযদত দফ। 

কাদজ্য ধযন নুমায়ী উবয় 

দেয ভদে  অদরাচনা কদয 

মূল্য রনধ ধাযন কযা দয় থাদক।  

 

রযদাধ দ্ধরতঃ 

নফায মূল্য রনধ ধাযদনয য 

নচক/ন- ড ধাদযয ভােদভ 

রফঅআডরিউটিএ’য নুকূদর 

গ্রণ কযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাদজ্য রযরধ 

নুমায়ী 

ভয়ীভা 

রনধ ধাযন কযা দয় 

থাদক। 

নাভঃ wkwib Av³vi 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 
‡WªwRs wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(7g Zjv) 

‡dvbt 01746303883 
B-‡gBj: addredging@gmail.com 
 

24. KZ©„c‡ÿi †µb†evU, 
jseyg G‡¯‥‡fUi, UvM 
†evU, ¯úxW‡evU, 
†WªRvi I †WªwRs 
mswkøó Rjhvb fvov  

cÖavb cÖ‡K․kjx †WªwRs 
eivei Av‡e`b 
Ki‡eb| 
KZ©„c‡ÿi †Pqvig¨vb 
g‡nv`‡qi Aby‡gv`b 
mv‡c‡ÿ Av‡e`b 
we‡ewPZ n‡e| 

প্রধান প্রদকৌরী (নেরজ্ং)  

নেরজ্ং রফবাগ (৭ভ তরা) 

নপান নং: ০২-৯৫৫২১২৭  

আ-নভআর:  

mamatin77@gmail.com 

cÖwZw`b ev Zvi Ask 
we‡k‡li Rb¨ 

15 w`b  নাভঃ wkwib Av³vi 

mnKvix cwiPvjK (cÖkvmb) 
‡WªwRs wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(7g Zjv) 

‡dvbt 01746303883 
B-‡gBj: addredging@gmail.com 

25. রফআইডরিউটিএ’য 

অরধগ্রণকৃত, 

ক্রয়কৃত, অন্যান্য 

াংস্থা দত প্রাি ও 

অন্য াংস্থা দত 

ফদন্দাফস্ত প্রাি 

অব্যফহৃত ভূরভয 

রাইদন্প প্রদান 

আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত/উন্ুি দযদত্রয 

ভাধ্যদভ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) রনধাৃরযত পযদভ আদফদন 

(2) জাতীয় রযচয় দত্রয কর 

(3) াদাে ৃ াইদজয ২ কর 

ছরফ 

cÖvwß¯’vbt 
ল্যান্ড এযান্ড এদস্টে রফবাগ ৩য় তরা, 

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর, ঢাকা-১০০০। 

 

 

কর্তৃদক্ষয কযা কাউন্টাদয 

১০০ োকা জভা প্রদানপূফকৃ 

রনধাৃরযত আদফদন দত্রয 

ভাধ্যদভ এককারীন ভূরভয 

রাইদন্প মূল্য নচক/ন-

অডাৃদযয ভাধ্যদভ রযদাধ 

অথফা দযত্র রফজ্ঞরিয 

ভাধ্যদভ রনধাৃরযত মূল্য 

নচক/ন-অডাৃদযয ভাধ্যদভ 

রযদাধ কযদত দফ। 

৩০ (রত্র) 

রদন 

নাভঃ এ, নক, এভ আরযপ উরদ্দন 

রযচারক (বাযপ্রাি) 

এদস্টে এন্ড আইন রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৩য় তরা) 

নপানঃ 02223384634 

০১৭১২৫৩৭০২৭ 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

26. Mvwo ‡givgZKvix 
cÖwZôvb wbeÜb I 
bevqb KiY| 

bZzb wbeÜb I 
bevq‡bi Rb¨ cwÎKvq 
cÖKvwkZ weÁwßi 
gva¨‡g Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) cÖwZôvb/IqvK©k‡ci bvg, 

wVKvbv I Ae ’̄vbmn weeiY 

(2) cÖwZôvb/IqvK©kc ¯’vc‡bi 

mvj, ‡hvM¨ I AwfÁZv 

m¤úbœ KvwiMix/kªwg‡Ki 

msL¨v 

(3) cÖwZôv‡bi †givgZ‡hvM¨ 

Zvi ¯̂-c‡¶ 

miKvix/AvavmiKvix, 

wKsev ¯̂vqZ¡kvwmZ 

cÖwZôv‡bi mvwU©wd‡KU 

(4) PjwZ Avw_©K erm‡ii 

AvqKi cwi‡kv‡ai 

mZ¨vwqZ mvwU©wd‡KU 

(5) KviLvbv 

gvwjK/gvwjKM‡bi bvg I 

wVKvbv  

 
 

(6) wmwU 

K‡c©v‡ikb/†c․imfv/BDwb

qb cwil` KZ©„K cÖ`Ë •ea 

†UªW jvB‡mÝ 

(7) e¨vsK n‡Z Avw_©K ¯̂”QjZv 

m¤úbœ QvocÎ 

IqvK©kc/cÖwZôv‡bi 

†gvUihvb †givg‡Zi Rb¨ 

e¨eüZ hš¿cvwZi 

ZvwjKv/weeiY 

(8) Kw¤úDUvwis BwÄb †Uwósmn 

(1) Av‡e`bcÎ 

   bZzb wbeÜb wd  500/-  

UvKv 

(2) bZzb wbeÜ‡bi †ÿ‡Î 

RvgvbZ wnmv‡e 

50,000/- UvKv  

(†dir‡hvM¨) Ges bevqb 

wd 4,000/- UvKv 

KZ…©c‡ÿi wnmve wefv‡M 

K¨vk KvD›Uv‡i Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z nq| 

 

21 Kg© 
w`em 

নাভঃ নভাঃ রযাজুর আরাভ ভূঞাঁ 

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb) 
cwiPvjK I gvbe m¤ú` wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

‡dvbt ০২২২৩৩৯০৫৫৪ 

০১৭৪৩০৩৯০১৪ 

ই-নভইরঃ 

ddadmin@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

†dwRs I K¨vwj‡eªkb 

hš¿cvwZ _vK‡Z n‡e 

(9) ‡c‡Uªvj I wW‡Rj wewkó 

hvbevnb  

(10) †givg‡Zi wbwg‡Ë Mvwo 

D‡Ëvjb Kivi nvB‡WªvwjK 

i¨vg/R¨vK Av‡Q wK bv  

cÖvwß¯’vbt 
wnmve wefvM, 9g Zjv, 
রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর, ঢাকা-১০০০  

 

27. fvov Mvwo 
mieivnKvix 
cÖwZôvb wbeÜb I 
bevqb KiY| 

bZzb wbeÜb I 
bevq‡bi Rb¨ cwÎKvq 
cÖKvwkZ weÁwßi 
gva¨‡g Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z  

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) `ic‡Î D‡jøwLZ 

evm/wgwbevm G eøy-eyK, 

U¨v· †Uv‡Kb, wdU‡bm 

mvwU©wd‡KU, BÝy‡iÝ Ges 

iæU cviwg‡Ui nvjbvMv` 

mZ¨vwqZ d‡UvKwc  

(2) `i`vZv cÖwZôv‡bi wbR¯̂ 

†jUvi‡nW c¨v‡W cÖwZ 

wUª‡ci Rb¨ `i |  

(3) †UÛvi wmwWDj msMÖ‡ni 

cwi‡kvwaZ A‡_©i iwk`   

(4) nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ, 

f¨vU I AvqKi cwi‡kv‡ai 

mb`c‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc  

(5) `i`vZvMY‡K `ic‡Îi 

cÖwZwU iæ‡Ui Rb¨ GKwU 

(1) Av‡e`bcÎ bZzb 

wbeÜb wd  1,500/- 

UvKv 

(2) bZzb wbeÜ‡bi †ÿ‡Î 

RvgvbZ wnmv‡e 10% 

AÎ KZ…©c‡ÿ Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z nq  

(†dir‡hvM¨)  

 

21 Kg© 
w`em 

নাভঃ নভাঃ রযাজুর আরাভ ভূঞাঁ 

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb) 
cwiPvjK I gvbe m¤ú` wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

‡dvbt ০২২২৩৩৯০৫৫৪ 

০১৭৪৩০৩৯০১৪ 

ই-নভইরঃ 

ddadmin@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

g~j Mvox Ges GKwU weKí 

Mvoxi †iwRt bs- D‡jøL 

Kiv| 

cÖvwß¯’vbt 
wnmve wefvM, 9g Zjv, 
রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর, ঢাকা-১০০০ 

 

28. ঔলধ প্রস্তুত ও 

যফযাকাযী 

প্ররতষ্ঠাদনয  

ZvwjKvfzw³Kib। 

bZzb ZvwjKvfzw³ Ges 
bevq‡bi Rb¨ cwÎKvq 
Ges I‡qemvB‡U 
cÖKvwkZ weÁwßi 
gva¨‡g  Av‡e`‡bi 
†cÖwÿ‡Z| 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ t 
(1)  wba©vwiZ Av‡e`bcÎ 

(2) nvjbvMv` †UªW jvB‡mÝ  

(3) চররত অরথ ধক ফৎদযয 

AvqKi cwi‡kva mb` 

(4) f¨vU-‡iwR‡÷ªkb mb` 

(5) Ki mbv³Kib b¤̂i (TIN); 

(6) e¨vsK KZ…©K cÖ`Ë অরথ ধক 

স্বচ্ছরতায cÖZ¨vqbcÎ; 

cÖvwß¯’vbt 
রাফ wefvM (9g Zjv), 

weAvBWweøDwUG, 141-143, 
gwZwSj , ev/G, XvKv-1000| 
 
 
 
 
 
 
 

1| Av‡e`bcÎ  
   500/- UvKv, 
 
2| ZvwjKvfzw³i wd t 
bZzb-5,000 UvKv 
bevqb wd-2,000UvKv 
 
Rgv cÖ`vb t 
mKj wd রফঅআডরিউটিএ’য  

নুকূদর ন-ড ধাদযয 

ভােদভ জ্ভা কযদত দফ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 রদন নাভঃ ডাঃ মাদফ চন্দ্র নদফনাথ 

প্রধান রচরকৎক 

রচরকৎা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

নপান- 

০১৯৬৮৩৯০০১৭ 

আদভআর : cmo@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

29. যাজস্ব ফাদজদেয 

আওতায় ন্য 

যফযাদয জন্য নতুন 

প্ররতষ্ঠান 

তাররকাভূরিকযণ ও 

তাররকাভূরি প্ররতষ্ঠান 

নফায়ন। 

নতুন তাররকাভূরিকযণ ও 

নফায়দনয জন্য রত্রকায় 

ও কর্তৃদক্ষয রনজস্ব 

ওদয়ফ াইদে প্রকারত 

রফজ্ঞরিয ভাধ্যদভ 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত। 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎt  
(1) রনধাৃরযত আদফদনত্র, 

(2) ারনাগাদ নেড রাইদন্প; 

(3) ারনাগাদ আয়কয ও 

বযাে নযরজঃ নদ; 

(4) ব্যাাংক োনদজকন; 

(5) অরজ্ঞতা নদত্র এফাং 

অন্যান্য প্রভারনক দররর; 

cÖvwß¯’vbt 
রাফ রফবাগ, কযা ািা, 9g 

Zjv,  রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ,ঢাকা-১০০০। 

 

(1) আদফদনদত্রয জন্য : 

৩০০/- োকা রাফ 

রফবাদগ কযা কাউন্টাদয 

নগদ জভা কযদত য়, 

(2) নতুন তাররকাভূরি রপ : 

৫০০০/- োকা, নফায়ন রপ: 

২০০০/- োকা 

রফআইডরিউটিএ’য 

অনুকূদর    ন-

অডাৃয/ব্যাাংক ড্রাপে এয 

ভাধ্যদভ জভা রদদত দফ। 

৪৫ রদন নাভঃ নজরভন চাকভা 

উ-রযচারক (ক্রয়) 

 ক্রয় ও াংযক্ষণ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(5g Zjv)  

‡dvbt 01968390037 

ইদভইর: jemin178@gmail.com 

 

30. wewfbœ miKvix/ 
‡emiKvix/ e¨w³ 
gvwjKvbvaxb 
cÖwZôvb‡K wewfbœ 
Rjhv‡bi WwKs 
msµvšÍ †givgZ 
Kv‡Ri Rb¨ 
KZ©„c‡ÿi fvmgvb 
W‡Ki gva¨‡g WwKs-
AvbWwKs myweav 
cÖ`vb| 

fvmgvb W‡K RvnvR/ 
c›Uzb/ ‡WªRvi/ evR©/ 
‡µb-‡evU BZ¨vẁ  Rjhvb 
†givg‡Zi Rb¨  Rjhv‡bi 
GA cøvb Abyhvqx 
Length, Breadth, 

Depth, Draft, BZ¨vẁ  
Z_¨ m¤̂wjZ WKz‡g›U mn 
ZË¡veavqK cÖ‡K․kjx 
(WK) eivei Av‡e`b 
KiZt kZ©hy³ Aby‡gv`b 
mv‡c‡ÿ †mev cÖ`vb Kiv 
nq| 

WwKs †givg‡Zi cÖZ¨qb cÎ| 
 
cÖvwß ¯’vbt ZË¡¦veavqK cÖ‡K․kjx 
(WK), Gi `ßi, hvwš¿K I †b․-
cÖ‡K․kj wefvM, 3q Zjv, 
রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর, ঢাকা-১০০০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(K) KZ©„cÿ KZ©„K Aby‡gvẁ Z 
‡iU wmwWDj Abyhvqx Rjhvb  
WwKs I WwKs mswkøó †givgZ 
Kv‡Ri g~j¨ wba©viY Kiv n‡q 
_v‡K| 

 
 

cÖ‡qvRb  
Abyhvqx 

wbiæcb‡hvM¨| 

নাভঃ Rbve জ্রযনা খানভ 
ZË&eveavqK cÖ‡K․kjx (WK) 
hvwš¿K I ‡b․-cÖ‡K․kj wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(3q Zjv)  

‡dvbt ০১৭২৬৭৪৪২৯৬ 
‡gBj: zarinakhanum@ymail.com 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

31. wewfbœ 
miKvix/‡emiKvix/ 
e¨w³ gvwjKvbvaxb 
c«wZôvb‡K wewfbœ 
Rjhv‡bi WwKs 
msµvšÍ ‡givgZ 
Kv‡Ri Rb¨ 
KZ©…c‡¶i fvmgvb 
W‡Ki gva¨‡g WwKs-
AvbWwKs myweav 
c«`vb| 
WwKs Gi m‡e©v”P 
m¶gZvt 
IRb  - 700 Ub 
‣`N ©̈  - 55 wgUvi 
c«¯’    - 13 wgUvi 
W«vd&U - 3 wgUvi 
 

fvmgvb W‡K 
RvnvR/c›Uyb/ 
‡W«Rvi/evR©/‡µb-‡evU  
BZ¨vẁ  Rjhvb ‡givg‡Zi 
Rb¨  Rjhv‡bi GA cø¨vb 
Abyhvqx Length, 

Breadth, Depth, 

Draft BZ¨vẁ  Z_¨ 
m¤̂wjZ WKy‡g›Umn 
ZË&eveavqK  cÖ‡K․kjx 
(WK) eivei Av‡e`b 
KiZt kZ©hy³ Aby‡gv̀ b 
mv‡c‡¶ ‡mev c«`vb Kiv 
nq| 

WwKs‡hvM¨ Rjhv‡bi ‡iwR‡ó«kb 
m©v‡f mb` Ges c›Uy‡bi ‡¶‡Î 
c›Uz‡bi cwigv‡ci KvMRcÎmn 
ZË&eveavqK c«‡K․kjx (WK) 
eivei wjwLZ Av‡e`b Ki‡Z 
n‡e| 
 
cÖvwß ¯’vbt ZË¡¦veavqK cÖ‡K․kjx 
(WK), Gi `ßi, hvwš¿K I †b․-
cÖ‡K․kj wefvM, 3q Zjv, 
রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর, ঢাকা-১০০০ 

  

KZ©…c¶ KZ©…K Aby‡gvw`Z 
‡iU wmwWDj Abyhvqx 
Rjhvb WwKs I WwKs 
mswkøó ‡givgZ Kv‡Ri g~j¨ 
wba©viY Kiv n‡q _v‡K| 

c«‡qvRb 
Abyhvqx 

wbiƒcb‡hvM¨ 

নাভঃ Rbve জ্রযনা খানভ 
ZË&eveavqK cÖ‡K․kjx (WK) 
hvwš¿K I ‡b․-cÖ‡K․kj wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(3q Zjv)  

‡dvbt ০১৭২৬৭৪৪২৯৬ 
‡gBj: zarinakhanum@ymail.com 

 
 

32. miKvix I ‡emiKvix    
cÖwZôv‡b ‡gwib I 
‡b․-¯’vcZ¨ wel‡q 
we‡klÁ mnvqZv 
cÖ`vb 

cÖ‡qvRbxq Z_¨vw`, 
`wjjvw` I bKkvmn 
hvwš¿K I ‡b․-cÖ‡K․kj 
wefvM eivei wjwLZ 
Av‡e`b-Gi gva¨‡g| 
 
 

cÖ‡hvR¨ bq weAvBWweøDwUG KZ©…K 
cÖ‡hvR¨ wewa-weavb 

‡gvZv‡eK Av‡ivc‡hvM¨ 

c«‡qvRb 
Abyhvqx 

wbiƒcb‡hvM¨ 

bvgt Gm Gg wiqvR †g‡n`x 
wbe©vnx cÖ‡K․kjx (‡b․-¯’vcZ¨)/ 

wbe©vnx cÖ‡K․kjx (hvwš¿K) 
hvwš¿K I ‡b․-cÖ‡K․kj wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(3q Zjv)  

‡dvbt  
01675702969 

B-‡gBjt  
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
33. KÄvi‡fÝx PvR© MÖnY Iqvb ÷c mvwf©m 1) wiUvb© dig: 

2) Rgv iwk` eB; 
3) KÄvi‡fÝx QvocÎ; 
4) wej cwi‡kv‡ai QvocÎ 

cÖvwß ¯’vbt A_© wefvM 
(XvKv, PÆMÖvg, Lyjbv,  
ewikvj, Puv`cyi I 
K·evRvi Awdm) Ges 
e›`i I cwienb 
wefvM(XvKv, 
bvivqYMÄ,Pvu`cyi, 
Lyjbv, 
cUzqvLvjx,biwms`x I 
wkgywjqv b`x e›`i)| 
 

KZ…©c‡ÿi we`¨gvb †iBU 
wmwWDj Abyhvqx †mevi g~j¨ 
wba©viY Ges Zv 
bM`/‡PK/†c-AW©vi/wWwW 
Gi gva¨‡g cwi‡kva| 

01(GK) 
w`b 

নাভঃ †gvt নারদ রফন আরাভ 
Dc-cwiPvjK (ivR¯^) 

A_© wefvM 
weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 

(9g Zjv)  
‡dvbt  

01৭১৬১০৮৪৪৮ 
B-‡gBjt 

ddrevenue@biwta.gov.bd 

34. কর্তৃদক্ষয জনফর 

রনদয়াগ াংক্রান্ত 

তথ্যারদ। 

যারয তথ্য প্রারিস্থানঃ  কাযী রযচারক 

(ওএন্ডএভ), রচফারয় রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০১(এক) 

রদন 

নাভঃ নভাঃ নগারাভ রকফরযয়া 

কাযী রযচারক (ওএন্ডএভ), 

প্রান ও ভানফম্পদ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৬ষ্ঠ তরা) 

‡dvbt  
০১৭২০১৫৩৯৯৩ 

ইদভইরঃ adom@biwta.gov.bd 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

35. রফরবন্ন 

ক্রয়/কাজ/দফায 

রফরযদত উত্থারত 

রফর রযদাধ কযা। 

মথামথ কর্তৃদক্ষয 

অনুদভাদন, 

ফাস্তফায়নকাযী রফবাদগয 

সুারযদয আদরাদক 

রনযীক্ষা রফবাগ কর্তকৃ 

পূফ ৃরনযীক্ষায য নচদকয 

ভাধ্যদভ রযদাধ। 

 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর 

আেররক ািা 

অনুদভাদদনয আদরাদক দ্ৃাচ্চ 

০২(দুই) 

রদন 

জনাফ নগাার চন্দ্র াা 

রযচারক (রাফ) 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ 

০১৯৬৮৩৯০০১৩ 

ইদভইরঃ 

director.accounts.biwta@gmail.com 
 

36. কর্তৃদক্ষয রফরবন্ন 

রফবাদগয কামকৃ্রদভয 

তথ্যারদ 

যারয তথ্য প্রারিস্থানঃ জনাংদমাগ 

কভকৃতাৃ, রচফারয় রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০৩ (রতন) 

রদন 

নাভঃ নভাফাযক নাদন ভজুভদায 

উ রযচারক ও জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

প্রান ও ভানফ ম্পদ  রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৪থ ৃতরা) 

নভাফাইরঃ 017১৫০৭০১৭৮ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 

 

 

37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

রফরবন্ন গণ-ভাধ্যদভ 

কর্তৃদক্ষয রযকল্পনা 

ও উন্নয়ন কামকৃ্রদভয 

তথ্যারদ নপ্রযণ। 

যারয তথ্য প্রারিস্থানঃ জনাংদমাগ 

কভকৃতাৃ, রচফারয় রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ, ১৪১-১৪৩, 

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-১০০০। 

রফনামূদল্য ০১ (এক) 

রদন 

নাভঃ নভাফাযক নাদন ভজুভদায 

উ রযচারক ও জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

প্রান ও ভানফ ম্পদ  রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৪থ ৃতরা) 

নভাফাইরঃ 017১৫০৭০১৭৮ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 
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ক্ররভক নফায নাভ নফা প্রদান দ্ধরত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও প্রারিস্থান নফায মূল্য এফাং রযদাধ 

দ্ধরত 

নফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ 

(নাভ, দফী, নপান ও ই-নভইর) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

38. কুন রফক্রয় যারয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত 

কযা কুনঃ  ঢাকা  রাফ 

রফবাদগয কর আেররক ািা 

অরপ। 

প্ররতটি কুন ৫০০/-

(াঁচত)|  নগদ/দ-অডাৃদযয 

ভাধ্যদভ। 

দফাৃচ্চ ১০ 

নথদক ১৫ 

রভরনে 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর আেররক 

ািা অরপদয নকালাধ্যক্ষ/কাযী 

নকালাধ্যক্ষ-এয ভাধ্যদভ দারয়ত্বপ্রাি 

কভকৃতাৃয স্বাক্ষদয রফক্রয় কযা য়।  

 

39. নেন্ডায ররডউর 

রফক্রয় 

যারয আদফদদনয 

নপ্ররক্ষদত 

নেন্ডায ররডউরঃ ঢাকা  রাফ 

রফবাদগয কর আেররক ািা 

অরপ। 

রনধাৃরযত মূদল্য রফক্রয় কযা 

য়। 

দফাৃচ্চ ১০ 

নথদক ১৫ 

রভরনে 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর আেররক 

ািা অরপদয নকালাধ্যক্ষ/কাযী 

নকালাধ্যক্ষ-এয ভাধ্যদভ রফক্রয় কযা য়। 
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২.২) প্রারতষ্ঠারনক নফা 

µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

1. স্থায়ী ম্পদদয নযকড ৃ

াংযক্ষণ কযা। 

স্থায়ী ম্পদ নযরজষ্টাদযয 

ভাধ্যদভ। 

রাফ রফবাগ ঢাকা রফনা মূদল্য চরভান (ক) জনাফ নভাাম্মদ আাদুর ক 

  কাযী রাফ কভকৃতাৃ 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৯১৪ -৩৪২১৭০  

ইদভইরঃ asadopu77@gmail.com 

ও 

(ি) নাভঃ জাকারযয়া াওন 

কাযী রাফ কভকৃতাৃ 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৫-১৯৮৬২৫ 

ইদভইরঃaa02@biwta.gov.bd 

 

2. যকাযী তফদদরক 

াায্যপুষ্ট যাজস্ব 

াংক্রান্ত ও প্রকল্প 

অরডে অরধদিয 

রনযীক্ষা আরত্তয 

রফএআয জফাফ 

নপ্রযণ। 

রনধাৃরযত পযদভ স্থানীয় ও যাজস্ব অরডে অরধদিয, 

নগুন ফারগচা, ঢাকা। 

রফনা মূদল্য ২৮ রদন নাভঃ নভাাম্মদ ারফবুয যভান 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১২৫৩৯৪৪৬ 

ইদভইরঃ ddaudit@biwta.gov.bd  

mailto:hrshamim1111@gmail.com
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

3. কর্তৃদক্ষয রফরবন্ন দিয 

এফাং রযফন অরডে 

অরধদিয ও রনযীক্ষা 

অরধদিদযয ভদধ্য তথা 

যাজস্ব প্রকল্প যকাযী 

রনযীক্ষা াংক্রান্ত 

রফলয়ারদ ভন্বয় কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ত্রারা ও ব্যরিগত 

নমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ 

রনযীক্ষা রফবাগ, রফরআইরিউটিএ 

বফন, ১৪১-১৪৩ ভরতরঝর ফা/এ, 

ঢাকা। 

রফনা মূদল্য এটি একটি 

চরভান প্ররক্রয়া। 

াযাফছয ধদযই 

এ কামকৃ্রভ 

অব্যাত থাদক। 

তদফ দ্রুততভ 

ভদয়য ভদধ্য 

রনষ্পদন্নয ব্যফস্থা  

ও  উদদ্দাগ গ্রণ। 

 

 

 

 

 

 

নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ  

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩ 

ইদভইরঃ 

ddauditg@biwta.gov.bd   

 

 

 

 

 

4. ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ 

ননৌ-রযফন 

কর্তৃদক্ষয অরধনস্ত 

রফরবন্ন দিয/ািা 

অবযন্তযীণ রনযীক্ষা 

কামকৃ্রভ ম্পাদন 

কযা। 

দযজরভদন রযদদৃনয 

ভাদধ্যদভ 

যকাযী নীরতভারা ও কর্তৃদক্ষয 

রফরধরফধাদনয আদরাদক 

কর্তৃদক্ষয রনয়ন্ত্রণাধীন রফরবন্ন 

ািা দিযমূ 

রফনা মূদল্য অথ ৃ ফৎয নদল 

অথাৃৎ যফতী 

অথ ৃ ফৎদযয 

শুরুদত ম্পন্ন 

কযদত য়। 

নাভঃ নভাাম্মদ ারফবুয যভান  

উ-রযচারক (রনযীক্ষা)  

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১২৫৩৯৪৪৬ 

ইদভইরঃ ddaudit@biwta.gov.bd  

 

(ি) নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩ 

ইদভইরঃ 

ddauditg@biwta.gov.bd  

 

 

 

  

mailto:nurulalam068@gmail.com
mailto:hrshamim1111@gmail.com
mailto:nurulalam068@gmail.com
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

5. কর্তৃদক্ষয ভস্ত 

উন্নয়ন ও যাজস্ব 

িাদতয  িযদচয 

মথাথতৃা মাচাই ও পূফ ৃ

রনযীক্ষা কাম ৃ ম্পাদন 

কযা। 

ফাঅদনৌ-কর্তৃদক্ষয 

আদদদয ভাধ্যদভ 

যকাযী নীরতভারা ও কর্তৃদক্ষয 

রফরধরফধাদনয আদরাদক 

রনযীক্ষা রফবাগ, রফরআইরিউটিএ 

বফন, ১৪১-১৪৩ ভরতরঝর ফা/এ, 

ঢাকা। 

রফনা মূদল্য ০৩ কাম ৃ

রদফ 

নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ  

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩ 

ইদভইরঃ 

ddauditg@biwta.gov.bd  

  

6. যাজস্ব আয় বৃরদ্ধয 

রদক্ষয কর্তৃদক্ষয 

রফরবন্ন ফন্দদযয যাজস্ব 

আয় নকন্দ্রগুরর 

রযদনৃ কযা এফাং 

রফরবন্ন অরনয়ভ, 

দ্ধরতগত ত্রুটি 

উদ্ধ ােন ও রনয়ন্ত্রদন 

কর্তৃক্ষদক ায়তা 

কযা। 

দযজরভন রযদদৃনয 

ভাধ্যদভ 

 

কর্তৃদক্ষয রনয়ন্ত্রণাধীন রফরবন্ন  

ফন্দয/ াে/নোর দয়ন্ট/নপাযদায 

রফনা মূদল্য াযা ফছয ধদয 

মাৃয়ক্রদভ অথ ৃ

রফবাদগয 

দমারগতায 

ভাধ্যদভ রফরবন্ন 

রবরজল্যান্প টিভ 

এয ভাধ্যদভ 

কামকৃ্রভ 

রযচারনা কযা 

য়। 

নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩ 

ইদভইরঃ 

ddauditg@biwta.gov.bd   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nurulalam068@gmail.com
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২.৩) আবযন্তযীণ নফাঃ 

µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

1. উৎদ কতনৃকৃত বযাে 

এফাং আয়কয কতনৃ। 

উৎদ কতনৃকৃত বযাে 

এফাং আয়কয চারাদনয 

ভাধ্যদভ যকাযী 

নকালাগাদয জভা নদয়া। 

ঢাকা  রাফ রফবাদগয কর 

আেররক ািা 

যকায রনধাৃরযত াদয যফতী ভাদয 

১ভ িাদয 

ভদধ্য 

 

(ক) নাভঃ ভীয নভাাযযপ নাদন 

কাযী রযচারক 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৮১৪-৪৪৯১১০ 

ইদভইরঃ  

(ি) নাভঃ নভাঃ জাকারযয়া াওন 

কাযী রাফ কভকৃতাৃ 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৫-১৯৮৬২৫ 

ইদভইরঃaa02@biwta.gov.bd 

 

 (গ) জনাফ নভাাম্মদ আাদুর ক 

  কাযী রাফ কভকৃতাৃ 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৯১৪ -৩৪২১৭০  

ইদভইরঃ asadopu77@gmail.com 
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

2. কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

নফতন-বাতারদ 

রযদাধ কযা। 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত নফা 

প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ, রফরস্ ািা, ঢাকা রফনা মূদল্য যফতী ভাদয 

১ভ তারযদিয 

ভদধ্য 

নাভঃ জনাফ নভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান 

উ-রযচারক রাফ (রফর) 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৭ -১৭০০০৫  

ইদভইরঃddbills@biwta.gov.bd 

 

3. নফনাদবাদরন্ট পাদন্ডয 

অনুদান রযদাধ 

কযা। 

প্ররত ০৩ ভা পূরতদৃত 

রফরধ নভাতাদফক 

সুরফধাদবাগীদদয ব্যাাংক 

রাদফ জভা কযা য় । 

রাফ রফবাগ, রজরএপ ািা, 

ঢাকা 

রফনা মূদল্য ০৩(রতন) 

 ভা 

নাভঃ জনাফ নভা: ভামুন নাদন 

মৄগ্ম-রযচারক রাফ 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬ -৫৪২৯২৪  

ইদভইরঃrmkanchon@gmail.com 

 

4. কভচৃাযী রততরল 

তরফর দত ঋণ 

প্রদান কযা। 

 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত নফা 

প্রদান কযা দয় থাদক। 

রচফারদয়য জনাংদমাগ ািা ও 

রাফ রফবাদগয ভাধ্যদভ 

রফনা মূদল্য ০২(দুই)  

রদন 

নাভঃ জনাফ নভাাম্মদ আব্দুর ভান্নান 

উ-রযচারক রাফ (রফর) 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৭ -১৭০০০৫  

ইদভইরঃddbills@biwta.gov.bd 

 

5. বরফষ্য তরফর 

াংযক্ষণ ও উি 

তরফর দত ঋণ 

প্রদান কযা। 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত নফা 

প্রদান কযা দয় থাদক। 

 

 

রাফ রফবাগ, রজরএপ ািা, 

ঢাকা 

রফনা মূদল্য িাদয প্ররত 

ভঙ্গরফায 

নাভঃ ভামুন নাদন, 

মৄগ্ম রযচারক ও ম্পাদক (রজরএপ) 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা)  

নপানঃ ০১৭১৬-৫৪২৯২৪ 
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

ইদভইরঃjdgpf@biwta.gov.bd 

 

6. কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

রফরবন্ন ধযদনয ঋণ 

প্রদান । 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

আদফদদনয নপ্ররক্ষদত নফা 

প্রদান কযা দয় থাদক। 

রাফ রফবাগ রফনা মূদল্য ০৭(াত) কাম ৃ 

রদফ 

(ক) নাভঃ নভাাম্মদ যভত উল্লাহ্ 

মৄগ্ম-রযচারক (রাফ) 

রাফ রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১২-০১৬১৪৪  

ইদভইরঃjdaccounts@biwta.gov.bd 

 

7. ফাঅদনৌ-কর্তৃদক্ষয 

কভকৃতাৃ ও 

কভচৃাযীগদনয 

রদরকন নগ্রড 

প্রারিয 

ছাড়ত্র/ভতাভত 

প্রদান। 

আদফদদনয ভাধ্যদভ ন-নের/২০১৫ অনুমায়ী 

রনযীক্ষা রফবাগ, রফরআইরিউটিএ 

বফন, ১৪১-১৪৩ ভরতরঝর ফা/এ, 

ঢাকা। 

রফনা মূদল্য ০৭ কাম ৃ 

রদফ 

(ক) নাভঃ নভাাম্মদ ারফবুয যভান 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১২৫৩৯৪৪৬ 

ইদভইরঃ ddaudit@biwta.gov.bd  

(ি) নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩  

ইদভইরঃ ddauditg@biwta.gov.bd  

8. ফাঅদনৌ-কর্তৃদক্ষয 

অফয প্রাি কভকৃতাৃ 

ও কভচৃাযীগদনয 

াওনা রযদাদধয 

রনরভত্ত রনযীক্ষা 

ছাড়ত্র  প্রদান। 

আদফদদনয ভাধ্যদভ ১) রনদয়াদগয দিযাদদ 

২) পুরর নবরযরপদকন 

৩)স্থায়ী কযণ 

৪) রআযএর ভঞ্জদযয দিয 

আদদ রনযীক্ষা রফবাগ, 

রফআইডরিউটিএ বফন, ১৪১-১৪৩ 

রফনা মূদল্য ০৭ কাম ৃ 

রদফ 

(ক) নাভঃ নভাাম্মদ ারফবুয যভান 

 উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১২৫৩৯৪৪৬ 

mailto:hrshamim1111@gmail.com
mailto:nurulalam068@gmail.com
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা। ইদভইরঃ ddaudit@biwta.gov.bd   

(ি) নাভঃ নভাঃ নূরুর আরভ 

উ-রযচারক (রনযীক্ষা) 

রনযীক্ষা রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৯ভ তরা) 

নপানঃ ০১৭১৬২৫৩৭৬৩ 

ইদভইরঃ ddauditg@biwta.gov.bd  

 

9. মৃত 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয 

নরভনী, নাষ্যদদয 

নফনাদবাদরন্ড পান্ড, 

অনুদান অথ ৃ রযদাধ 

এফাং কভচৃাযীদদয 

রততলী তরফর 

রযচারনা ইতযারদ 

যারয জনাংদমাগ কভকৃতাৃ, রচফারয় 

রফবাগ, রফআইডরিউটিএ, ১৪১-

১৪৩, ভরতরঝর ফা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

রফনামূদল্য ০২ (দুই)  

রদন 

নাভঃ নভাফাযক নাদন ভজুভদায 

উ রযচারক ও জনাংদমাগ কভকৃতাৃ 

প্রান ও ভানফ ম্পদ  রফবাগ  

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(৪থ ৃতরা) 

নভাফাইরঃ 017১৫০৭০১৭৮ 

ইদভইরঃ probiwta@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:hrshamim1111@gmail.com
mailto:nurulalam068@gmail.com
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µwgK ‡mevi bvg ‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges cwi‡kva 
c×wZ 

‡mev cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(bvg, c`ex, †dvb I B-‡gBj) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

10. Mvwo‡Z Avmb eivÏ KZ…©c‡ÿi ivR¯^ Ges 
fvov Mvwoi gva¨‡g 
Awd‡m Avbv-‡bqvi 
D‡Ï‡k¨ KZ…©c‡ÿi 
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 
A‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z| 

1| Av‡e`b cÎ 
 

cÖkvmb I gvbe m¤ú` wefvM, 
hvbevnb kvLv (4_© Zjv) 
weAvBWweøDwUG, XvKv| 

webvg~‡j¨ 3 (wZb) 
 w`b 

নাভঃ নভাঃ রযাজুর আরাভ ভূঞাঁ 

Dc-cwiPvjK (cÖkvmb) 
cwiPvjK I gvbe m¤ú` wefvM 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

‡dvbt ০২২২৩৩৯০৫৫৪ 

০১৭৪৩০৩৯০১৪ 

ই-নভইরঃ ddadmin@biwta.gov.bd 

11. ফাদনৌ-কর্তধদেয 

কভ ধকতধা ও 

কভ ধচাযীগদনয 

রচরকৎা নফা প্রদান 

ও ঔলধ রফতযন । 

যারয রচরকৎদকয রচরকৎা 

ব্যফস্থাদত্রয ভােদভ 

রফনামূদল্য ০১ রদন নাভঃ ডাঃ মাদফ চন্দ্র নদফনাথ 

প্রধান রচরকৎক 

রচরকৎা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

নপানঃ০১৯৬৮৩৯০০১৭ 

আদভআর : cmod@biwta.gov.bd 

 

12. ফাদনৌ-কর্তধদেয 

কভ ধকতধা ও 

কভ ধচাযীগদনয 

রচরকৎা ছুটি ভঞ্জুয। 

অদফদদনয ভােদভ রচরকৎা ংক্রান্ত প্রদয়াজ্নীয় 

কাগজ্ত্র 

রফনামূদল্য ০১ রদন নাভঃ ডাঃ মাদফ চন্দ্র নদফনাথ 

প্রধান রচরকৎক 

রচরকৎা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

নপান-০১৯৬৮৩৯০০১৭ 

আদভআর : cmo@biwta.gov.bd 

13. ফাদনৌ-কর্তধদেয 

কভ ধকতধা ও 

কভ ধচাযীগদনয 

রচরকৎা ংক্রান্ত 

অরথ ধক াায্য প্রদান। 

অদফদদনয ভােদভ কর্তধদেয দপ্তয অদদ নুমায়ী 

রচরকৎা রফবাগ কর্তধক নুদান 

প্রদান 

রফনামূদল্য ০৭ কাম ধ 

রদফ 

নাভঃ ডাঃ মাদফ চন্দ্র নদফনাথ 

প্রধান রচরকৎক 

রচরকৎা রফবাগ 

weAvBWweøDwUG cÖavb Kvh©vjq, XvKv 
(4_© Zjv)  

নপানঃ০১৯৬৮৩৯০০১৭ 

আদভআর : cmo@biwta.gov.bd 
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৩)  আওতাধীন দিয/াংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয রটিদজন্প চাোৃয ররাংক আকাদয াংমৄি কযদত দফঃ প্রদমাজয নয় । 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্ররভক  প্ররতশ্রুরত/কারিত নফা প্রারিয রদক্ষয কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ ৃআদফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় রপ জভা প্রদান কযা 

৩) াক্ষাদতয জন্য রনধাৃরযত ভদয়য পূদফইৃ উরস্থত থাকা 

৪) প্ররতটি নফা ম্পদক ৃমথামথ ধাযণা রাদবয জন্য দচষ্ট থাকা 

৫) নফা প্রারিয য আনায মূল্যফান ভতাভত প্রদান কযা । 

 

৫) অরবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধরত (GRS) 

নফা প্রারিদত অন্তুষ্ট দর দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃয দঙ্গ নমাগাদমাগ করুন। রতরন ভাধান রদদত ব্যথ ৃদর রনদনাি দ্ধরতদত নমাগাদমাগ কদয আনায ভস্য অফরত করুন । 

ক্ররভক 

 

কিন নমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ 

নমাগাদমাগ কযদফন 

নমাগাদমাদগয ঠিকানা রনষ্পরত্তয ভয়ীভা 

(1)  দারয়ত্বপ্রাি কভকৃতাৃ ভাধান 

রদদত না াযদর  

অরবদমাগ রনষ্পরত্ত 

কভকৃতাৃ (অরনক) 

নাভঃ কাজী ওয়ারকর নওয়াজ 

রযচারক 

প্রান ও ভানফ ম্পদ রফবাগ 

নপানঃ ০২২২৩৩৮৪৬৩৪ 

নভাফাইর: ০১৭১৫০০১১৬৪ 

ইদভইরঃ dadmin@biwta.gov.bd 

৩০ কাম ৃরদফ 

(2)  অরবদমাগ রনষ্পরত্ত কভকৃতাৃ 

রনরদষৃ্ট ভদয় ভাধান রদদত না 

াযদর  

 

আরর কভকৃতাৃ নাভঃ কভদডায আরযপ আদভদ নভাস্তাপা 

নচয়াযম্যান 

রফআইডরিউটিএ 

নপান: ০২২২৩৩৮৫৫৬১ 

০২২২৩৩৬৩৭০৭ 

ইদভইর: chairman@biwta.gov.bd 

২০ কাম ৃরদফ 

(3)  আীর কভকৃতাৃ রনরদষ্ট ভদয় 

ভাধান রদদত ব্যথ ৃদর 

ননৌরযফন 

ভন্ত্রণারদয়য 

অরবদমাগ ব্যফস্থানা 

নর 

নাভঃ ড. আ. ন. ভ. ফজলুয যীদ 

মৄগ্ম রচফ 

নপানঃ ০১৭১২১৯২৩৪৪ 

ইদভইরঃ js.ta@mos.gov.bd 

৬০ কাম ৃরদফ 
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