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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার ববভাগ 

খুলনা পাবন সরবরাহ ও পয়ঃবনষ্কাশন কর্তপৃক্ষ (খুলনা ওয়াসা) 

ওদয়বসাইট: www.kwasa.org.bd 

সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen's Charter) 

১.  বভশন ও বমশন 

 

 

রূপকল্প (বভশন):  বনরাপে পাবন সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যদম গ্রাহক সসবার সন্তুবি অজনৃ। 

অবভলক্ষয (বমশন):  আধুবনক কমপৃবরকল্পনা, েক্ষ পবরচালনা, রক্ষণাদবক্ষণ, মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা বৃবি কদর বনরাপে পাবন সরবরাহ ও পবরদবশবান্ধব পয়ঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যদম সদবাৃত্তম সসবা প্রোন। 

 

2.  প্রবতশ্রুত সসবাসমূহ     

2.1   bvMwiK †mev 

ক্রমিক সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং প্রামিস্থান সেবামূল্য এবং পমরয় াধ পদ্ধমি সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমার নাি, পদবী, স ান ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

১ আবামেক, 

দািমরক, ম ল্প 

কারখানা ও 

বামিমজিক 

প্রমিষ্ঠায়ন 

পামনর 

েংয় াগ 

প্রদান। 

□ নতুন েংয় ায়গর সেয়ত্র  ি ম েংগ্রহ 

কয়র েংমিষ্ট কাগজপত্রামদ েহ খুলনা 

ওয়াোর েংমিষ্ট েহকারী প্রয়কৌ লীর 

মনকট দামখল করয়ি হয়ব। 

□পুরািন েংয় াগ পমরবিমন অথবা 

স্থানান্তয়রর সেয়ত্র পূয়ব মর েংয় াগ  

সনওয়ার পয়র  মদ  জমির িামলকানার 

পমরবিমন হয় সেয়েয়ত্র নতুন েংয় াগ 

মহোয়ব মবয়বমিি হয়ব।  মদ জমির 

িামলকানা অপমরবিীি থায়ক 

সেয়েয়ত্র শুধু গ্রাহক আইমি নম্বর 

উয়েখ কয়র ব্যবস্থাপনা পমরিালক 

িয়হাদয় বরাবর আয়বদন করয়ি হয়ব। 

□অিঃপর েংমিষ্ট প্রয়কৌ লী কর্তমক 

পমরদ মন োয়পয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুমি ও 

অনুয়িাদন পূব মক েংয় াগ প্রদান করা 

হয়। অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

□ খুলনা ওয়াো ভবয়নর ৪থ ম িলায়  

৪০৬ নং রুয়ি  ৫০ টাকা িাত্র জিা 

মদয়য় পামনর েংয় ায়গর জন্য 

আয়বদন  রি েংগ্রহ করয়ি হয়ব। 

এছাড়া েংস্থার ওয়য়ব োইট সথয়ক 

আয়বদন  রি িাউনয়লাি কয়রও 

েংগ্রহ করা  ায়ব। 

□েংগৃহীি আয়বদন  রি পূরি 

কয়র জমির  দমলয়লর েিিাময়ি 

 য়টাকমপ, এক কমপ পােয়পাট ম 

োইজ ছমব, সহামডং ট্যাক্স প্রদায়নর 

 য়টাকমপ,মেটি কয়প মায়র ন কর্তমক 

প্রদত্ত রাস্তা কাটার ছাড় পত্র, 

এনআইমি কায়ি মর  য়টাকমপ এবং 

আয়বদন পত্র ক্রয়য়র রম দেহ জিা 

মদয়ি হয়ব।                   

১/২", ৩/৪", ১", ১.৫"  ,২", ৩” ও 

৪’ ব্যায়ের েংয় াগ গ্রহয়ির জন্য 

 থাক্রয়ি েংয় াগ ম  বাবদ 

৮০০.০০ টাকা, ১২০০.০০ টাকা, 

১৮০০.০০ টাকা,  ৮০০০.০০ টাকা, 

১০০০০.০০ টাকা, ১৫০০০ টাকা ও 

২০০০০ টাকা এবং মিিান্ড সনাটিয়  

উয়েমখি আনুষমিক টাকা জনিা 

ব্যাংক কয়প মায়রট  াখার িাধ্যয়ি 

গ্রহি করা হয়। 

 

১৫ (পদনর) 

কমবৃেবস 

 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        
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ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

□ভাড়াটিয়া/অস্থায়ী আয়বদনকারীর 

সেয়ত্র আয়বদয়নর োয়থ িামলক হয়ি 

েংয় াগ গ্রহয়ির েিিা / 

অনাপমত্তপত্র /মনয়মিি মবল 

পমরয় ায়ধর অিীকারনািা জিা 

মদয়ি হয়ব। 

প্রামিস্থানঃ 

(https://www.kwasa.org.

bd) 
 

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

২ বমস্ত এলাকায় 

পামন েরবরাহ 

ব্যবস্থার 

উন্নয়ন। 

□ ব্যমি িামলকানাধীন জমিয়ি গয়ড় 

ওঠা বমস্তয়ি জমির িামলক েরােমর 

পামনর েংয় ায়গর জন্য কর্তমপয়ের 

মনকট আয়বদন করয়ল প্রিমলি 

মনয়িানু ায়ী েংয় াগ প্রদান করা হয়ব 

এবং িামলক  থা মনয়য়ি পামনর 

মবল/অমভকর প্রদান করয়ব।    

 □ ব্যমি িামলকানাধীন জমিয়ি গয়ড় 

উঠা বমস্তয়ি জমির িামলক েংয় াগ 

গ্রহয়ি অপারগ হয়ল CBO (স্থানীয় 

েহায়ক েংগঠন) জমির িামলয়কর 

অনুিমি োয়পয়ে কর্তমপয়ের মনকট 

আয়বদন করয়ল কর্তমপে  থা মনয়য়ি 

েংয় াগ প্রদান করয়ব। CBO (স্থানীয় 

েহায়ক েংগঠন) কর্তমপেয়ক 

 থামনয়য়ি পামনর মবল/অমভকর প্রদান 

করা হয়। 

□অিঃপর েংমিষ্ট প্রয়কৌ লী কর্তমক 

পমরদ মন োয়পয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুমি ও 

অনুয়িাদন পূব মক েংয় াগ প্রদান করা 

হয়। অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

স্থানীয় েহায়ক েংগঠয়নর িাধ্যয়ি 

বমস্ত উন্নয়ন কমিটির েভার 

সরজুয়ল ন, েভাপমি/ েম্পাদয়কর 

ছমব ও ন্যা নাল আইমি কায়ি মর 

কমপ েহ   রি েংগ্ররহ কয়র মনব মাহী 

প্রয়কৌ লী/ েহকারী প্রয়কৌ লীর 

মনকট জিা মদয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ 

(https://www.kwasa.org.

bd) 
 

□ িামলকানা েম্পয়কম মনমিি নয় 

এিন জমিয়ি গয়ড় ওঠা বমস্তয়ি 

(CBO) পামন েংয় ায়গর জন্য 

আয়বদন করয়ি পারয়ব এবং 

কর্তমপে  থামনয়য়ি েংয় াগ প্রদান 

করয়ব এবং (CBO)  থামনয়য়ি 

পামনর মবল/ অমভকর প্রদান করয়ব। 

□(CBO) (স্থানীয় েহায়ক 

েংগঠন) বমস্তর অভিন্তয়র পামন 

মবিরি ব্যবস্থা স্থাপন ও 

রেিায়বেি করয়ব। 

১৫ (পদনর) 

কমবৃেবস 

 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

https://www.kwasa.org.bd/
https://www.kwasa.org.bd/
mailto:debtosh.kwasa@gmail.com
https://www.kwasa.org.bd/
https://www.kwasa.org.bd/
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৩ পামনর গাড়ীর 

িাধ্যয়ি জরুরী 

পামন েরবরাহ 

 

 

খুলনা ওয়াোর  পামন পমরবহনকারী 

গাড়ী দ্বারা স  সকান জরুরী 

প্রয়য়াজয়ন/জনগয়ির িামহদার মভমত্তয়ি 

পামন েরবরাহ করা হয়। 

মলমখি আয়বদন  রি পূরি কয়র 

রম য়দর িাধ্যয়ি েংমিষ্ট ম  

পমরয় ায়ধর কমপেহ েহকারী 

প্রয়কৌ লীর মনকট জিা প্রদান করয়ল 

পামন েরবরাহ করা হয়। 

প্রামিস্থানঃ মহোব  াখা (কে নং-

২০৭) 

ব মিিায়ন ৫০০ গ্যালন েিিা েম্পন্ন 

প্রমি গাড়ী/ট্যাংমক পামনর মূল্য 

খুলনা  হয়রর জন্য ৫০০.০০ টাকা 

ও খামল পুর, সদৌলিপুর এলাকার 

জন্য ৭০০.০০ টাকা এবং প্রথি 

ঘন্টার পর প্রমি ঘন্টা পামনর ট্যাংক 

ব্যবহারয়র জন্য ি মাজ ৫০.০০ টাকা। 

েিয়য় েিয়য় এই মূল্য পমরবিমন 

স াগ্য। 

 

২ (দুই) 

কমবৃেবস 

 

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com  

 

৪ জরুরী সেবা 

প্রদান। 

□ অমভয় াগেমূহ প্রামির পর 

 থা থভায়ব সরমজস্টায়র 

মলমপবদ্ধ / অন্তর্ভ মি করা হয় 

এবং দ্রুিিি েিয়য়র িয়ধ্য 

প্রমিকায়রর জন্য  থা থ 

কা মক্রি গ্রহি করা হয়। 

□ প্রাি অমভয় ায়গর  থােিয়য় 

প্রমিকার মনমিি করার লয়েি 

মনয়ন্ত্রিকারী কি মকিমা কর্তমক প্রমি 

েিায়হ কিপয়ে একবার অমভয় াগ 

সরমজস্টার সিক / পরীো করা হয়। 

□ েিস্যা েিাধায়নর পর 

সিয়েজ/ইয়িইয়লর িাধ্যয়ি 

অমভয় াগকারীয়ক অবগি করা হয়। 

 

মলমখি আয়বদনপয়ত্রর িাধ্যয়ি বা 

েরােমর এয়ে সিৌমখক অথবা কল 

সেন্টায়র (০১৯৯৯৪৪৫৫৬৬) 

সটমলয় ান কয়র অমভয় াগ জানায়ি 

হয় অথবা ওয়য়বোইট: 

(www.kwasa.org.bd) -এ 

অমভয় াগ করয়ি পায়রন। 

ওয়াোর েরবরাহ লাইন 

সিরািয়ির সেয়ত্র মবনামূয়ল্য 

সিরািি করা হয়। 

১ (এক) 

কমবৃেবস 

 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

file:///C:/Users/KWASA_IT/Desktop/www.kwasa.org.bd
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৫ পামনর 

অমভকর / 

মবল জারী ও 

রাজস্ব আদায় 

পদ্ধমি। 

প্রমি  িায়ে  কমম্পউটারাইজি মবল 

প্রস্তুি করা হয়। স  েকল েংয় ায়গ 

মিটার স্থাপন করা হয়য়য়ছ সেগুয়লায়ি  

প্রমি িায়ে মিটার মরমিং অনু ায়ী  

মবল জামর করা হয়। 

আউট সোমে মং পদ্ধমিয়ি মনয়য়াগকৃি 

প্রমিষ্ঠায়নর িাধ্যয়ি েম্মানীি েকল 

গ্রাহয়কর মিটার মরমিং গ্রহি এবং 

প্রয়িিক গ্রাহয়কর বামড়য়ি মবল সপৌৌঁয়ছ 

সদওয়া হয়। 

বিমিায়ন েকল নতুন গ্রাহয়কর জন্য 

মিটার স্থাপয়নর িাধ্যয়ি েংয় াগ 

প্রদান করা হয়ে। পুরািন গ্রাহয়কর 

েংয় ায়গ ক্রাে সপ্রাগ্রায়ির আওিায় 

মিটার স্থাপয়নর কা মক্রি িলয়ছ। স  

েকল গ্রাহয়কর েংয় ায়গ মিটার 

এখনও স্থাপন করা হয়মন অমি ীঘ্র 

মিটার স্থাপন করা হয়ব।মিটার 

স্থাপয়নর পূব ম প মন্ত গ্রাহকয়দর পাইপ 

লাইয়নর আকায়রর (Size) মভমত্তয়ি 

১/২’’, ৩/৪”, ১”, ১.৫”, ২”, ৩” ও 

৪” ব্যায়ের েংয় ায়গর জন্য ফ্লাট 

সরট অনু ায়ী িামেক মবল আদায় 

করা হয়। 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Tariff.aspx) 

২০ (ববশ) 

কমবৃেবস 

 

 

 

 

 

রাজস্ব কি মকিমা (অঃদাঃ), সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং) 

নাি: এি খায়দমুল ইেলাি                                   

পদবী : বামিমজিক ব্যবস্থাপক                                  

স ান : ০১৭১১১৩৪০৬৪                                

ই-সিইল: cmkwasa@gmail.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫ এবং ২৭-৩১ নং) 

নাি: মবপ্লব কামন্ত দাে                              

স ান : ০১৭০৫৪১০০২৪                               

ই-সিইল: robiplobkwasa@yahoo.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং) 

নাি: এি এি নামদমুল ইেলাি                             

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                               

ই-সিইল: nadimkwasa@gmail.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৬ নং) 

নাি: এি এি ই য়িকারুল ইেলাি                               

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                              

ই-সিইল: iftewasa@gmail.com 

 
৬ েংয় ায়গর 

িামলকানা 

পমরবিমন 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) 

েংয় ায়গর িামলকানা পমরবিমন করা 

হয়। অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

১। োদা কাগয়জ মলমখি আয়বদনপত্র 

২। েব ময় ষ পমরয় ামধি মবয়লর 

অনুমলমপ 

৩। েব ময় ষ পমরয় ামধি সপৌর কয়রর 

অনুমলমপ 

৪। জািীয় পমরিয়পত্র/জন্মমনবন্ধন/ 

পােয়পাট ম এর েিিাময়ি কমপ 

(প্রয়য়াজন সবায়ধ) 

৫। আয়বদনকারীর েিিাময়ি ছমব (১ 

কমপ) (প্রয়য়াজন সবায়ধ) 

৬। বিমিান গ্রাহয়কর না-দাবীনািা 

(প্রয় াজি সেয়ত্র) 

৭। পমরয় ামধি ম  এর রম য়দর কমপ 

৮। দমলল / মব এে খমিয়ান এর 

েিিাময়ি কমপ 

৯। ওয়ামর  েনদ (প্রয়য়াজন সবায়ধ)  

 

১০০০/- ম  হাি-রম য়দর িাধ্যয়ি 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ মহোব  াখা 

(৪০৬ নং কে) 

 

 

 

 

৫ (পাঁচ) 

কমবৃেবস 

নাি: এি খায়দমুল ইেলাি                                   

পদবী : বামিমজিক ব্যবস্থাপক                                  

স ান : ০১৭১১১৩৪০৬৪                                

ই-সিইল: cmkwasa@gmail.com 

https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Tariff.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Tariff.aspx
mailto:cmkwasa@gmail.com
mailto:robiplobkwasa@yahoo.com
mailto:nadimkwasa@gmail.com
mailto:iftewasa@gmail.com
mailto:cmkwasa@gmail.com
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৭ েংয় ায়গর 

ব্যাে 

পমরবিমন 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) 

েংয় ায়গর ব্যাে পমরবিমন করা হয়। 

অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

১। োদা কাগয়জ মলমখি আয়বদনপত্র 

২। জািীয় পমরিয়পয়ত্রর েিিাময়ি 

কমপ (পূয়ব ম জিা না সদয়া হয়ল) 

৩। পমরয় ামধি ম  এর রম য়দর 

কমপ 

৪। েব ময় ষ পমরয় ামধি মবয়লর কমপ 

৫। ব্যাে পমরবিমনজমনি সুেিি 

কারি 

মনধ মামরি ম  অনু ায়ী মূল্য জনিা 

ব্যাংয়কর কয়প মায়রট  াখায় 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ খুলনা ওয়াো 

ওয়য়বোইট 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Fees.aspx)  

১০ (েশ) 

কমবৃেবস 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

৮ সিাবাইল 

ব্যাংমকং  

 

সিাবাইল সটকনয়লামজর িাধ্যয়ি 

ওয়াোর ওয়য়বোইট এ উয়েমখি 

পদ্ধমি অনু ায়ী। 

 

 

 

G-pay এবং SureCash এর 

িাধ্যয়ি স য়কান স্থান সথয়ক স য়কান 

েিয়য়। 

প্রামিস্থানঃ 

(https://www.kwasa.org.bd

/kwasa/en/BillPayment.asp

x) 

ববনামূদে সসবা প্রোন করা হয়।  ১ (এক) 

কমবৃেবস 

 

 

নাি: এি খায়দমুল ইেলাি                                   

পদবী : বামিমজিক ব্যবস্থাপক                                  

স ান : ০১৭১১১৩৪০৬৪                                

ই-সিইল: cmkwasa@gmail.com 

https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/BillPayment.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/BillPayment.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/BillPayment.aspx
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৯ মিটার 

েংক্রান্ত সেবা 

প্রদান 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) 

মিটার েংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। 

অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

১। সাো কাগদজ বলবিত আদবেনপত্র 

২। চুবর বমটার এর সক্ষদত্র সাংবিি 

থানায় োবিলকৃত সাধারণ ডাদয়রী 

এর অনুবলবপ 

৩। পবরদশাবধত বি এর রবশদের 

অনুবলবপ  

মনধ মামরি ম  অনু ায়ী মূল্য জনিা 

ব্যাংয়কর কয়প মায়রট  াখায় 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ খুলনা ওয়াো 

ওয়য়বোইট 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Fees.aspx) 

৭ (সাত) 

কমবৃেবস 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

১০ গ্রাহয়কর 

িামহদার 

সপ্রমেয়ি 

ডুমপ্লয়কট মবল 

প্রদান 

েম্মানীি গ্রাহকগি খুলনা ওয়াো 

ভবয়ন রাজস্ব  াখায় অমিমরি মবয়লর 

কমপ প্রয়য়াজয়নর সুেিি কারিেহ 

স াগায় াগ করয়ল কমম্পউটার 

সজনায়রয়টি ডুমপ্লয়কট মবল প্রদান করা 

হয়। 

সকান কাগজপত্র / আদবেদনর 

প্রদয়াজন নাই। 

প্রাবিস্থানঃ রাজস্ব শািা  

(কক্ষ নাং-২০৬) 

এছাড়া গ্রাহকগণ খুলনা ওয়াসার 

ওদয়বসাইট-এ ববল সম্পবকতৃ তথ্য 

জানদত পাদরন। 

(https://www.kwasa.org.bd

/kwasa/en/ClientLogin.asp

x) 

মবনামূয়ল্য সেবা প্রদান করা হয়। ১ (এক) 

কমবৃেবস 

রাজস্ব কি মকিমা (অঃদাঃ), সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং) 

নাি: এি খায়দমুল ইেলাি                                   

পদবী : বামিমজিক ব্যবস্থাপক                                  

স ান : ০১৭১১১৩৪০৬৪                                

ই-সিইল: cmkwasa@gmail.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫ এবং ২৭-৩১ নং) 

নাি: মবপ্লব কামন্ত দাে                              

স ান : ০১৭০৫৪১০০২৪                               

ই-সিইল: robiplobkwasa@yahoo.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং) 

নাি: এি এি নামদমুল ইেলাি                             

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                               

ই-সিইল: nadimkwasa@gmail.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৬ নং) 

https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/ClientLogin.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/ClientLogin.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/ClientLogin.aspx
mailto:cmkwasa@gmail.com
mailto:robiplobkwasa@yahoo.com
mailto:nadimkwasa@gmail.com
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নাি: এি এি ই য়িকারুল ইেলাি                               

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                              

ই-সিইল: iftewasa@gmail.com 

১১ েংয় াগ 

স্থানান্তর 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) 

েংয় ায়গর স্থান পমরবিমন করা হয়। 

অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

১। সাো কাগদজ বলবিত আদবেনপত্র 

২। পবরদশাবধত বি এর রবশদের 

অনুবলবপ 

৩। সাংদ াগ স্থানান্তদরর সুসঙ্গত 

কারণ 

মনধ মামরি ম  অনু ায়ী মূল্য জনিা 

ব্যাংয়কর কয়প মায়রট  াখায় 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ খুলনা ওয়াো 

ওয়য়বোইট 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Fees.aspx) 

১০ (েশ) 

কমবৃেবস 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                                

ই-সিইল: reza.xen kwasa@gmail.com       

সজানাল কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫,২৮-৩১ নং)                                 

নাি: সিা: আয় কুর রহিান, 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                     

স ান: ০১৯১২৩১৯৭৬৬                                    

ই-সিইল: ashek.kuet@gmail.com                                                         

সজানাল কি মকিমা, সজান-২ (ওয়াি মঃ ৬-১৫ নং)                               

নাি: রম কুল আলি েরদার 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী (ভার:)                             

স ান: ০১৯১৭২৮১৭১৭                           

ই-সিইল: rafiqul982@gmail.com                                    

সজানাল কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-২৩ নং)                                       

নাি: স খ িারুফুল হক 

পদবী: েহকারী প্রয়কৌ লী                                        

স ান: ০১৬৭৫২৪৭৪২৭     

ইয়িইল: maruful 1014@gmail.com                                  

সজানাল কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৭ নং)                                

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২ 

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

১২ গভীর নলকূপ 

স্থাপয়নর 

অনুিমি 

প্রদান 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) গভীর 

নলকূপ স্থাপয়নর অনুিমি প্রদান করা 

হয়। অিঃপর পত্র িার ি / সিয়েজ / 

ইয়িইল এর িাধ্যয়ি গ্রাহকয়ক অবমহি 

করা হয়। 

১। সাো কাগদজ বলবিত আদবেনপত্র 

২। প্রস্তাববত সাংদ াগস্থদলর জায়গার 

েবলল/বব এস িবতয়াদনর সতযাবয়ত 

কবপ 

৩। প্রস্তাববত সাংদ াগস্থদলর বববডাং 

এর সকবডএ অনুমবতপত্র / না থাকদল 

তার সুসাংপত কারণসহ 

আদবেনকারীর পৃথক প্রতযয়নপত্র 

৪। জাতীয় পবরচয়পদত্রর সতযাবয়ত 

কবপ  

মনধ মামরি ম  অনু ায়ী মূল্য জনিা 

ব্যাংয়কর কয়প মায়রট  াখায় 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ খুলনা ওয়াো 

ওয়য়বোইট 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Fees.aspx) 

১৫ (পদনর) 

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পমরিালক (প্রয়কৌ ল) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

mailto:iftewasa@gmail.com
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
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৫। পাসদপাট ৃসাইদজর ছবব ১ কবপ 

৬। পবরদশাবধত বি এর রবশদের 

কবপ 

১৩ বহুিল ভবন 

েংক্রান্ত 

ছাড়পত্র প্রদান 

আয়বদনকামরর আয়বদয়নর সপ্রমেয়ি 

আয়বদন প মায়লািনাপূব মক ( থা থ 

কর্তমপয়ের অনুয়িাদন োয়পয়ে) 

বহুিল ভবন েংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান 

প্রদান করা হয়। অিঃপর পত্র িার ি 

/ সিয়েজ / ইয়িইল এর িাধ্যয়ি 

গ্রাহকয়ক অবমহি করা হয়। 

১। সাো কাগদজ বলবিত আদবেনপত্র 

২। প্রস্তাববত সাংদ াগস্থদলর বববডাং 

এর সকবডএ অনুমবতপত্র / না থাকদল 

তার সুসাংপত কারণসহ 

আদবেনকারীর পৃথক প্রতযয়নপত্র 

৩। পবরদশাবধত বি এর রবশদের 

কবপ 

 

মনধ মামরি ম  অনু ায়ী মূল্য জনিা 

ব্যাংয়কর কয়প মায়রট  াখায় 

পমরয় াধ করয়ি হয়। 

প্রামিস্থানঃ খুলনা ওয়াো 

ওয়য়বোইট 

(https://www.kwasa.org.b

d/kwasa/en/Fees.aspx) 

১৫ (পদনর) 

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পমরিালক (প্রয়কৌ ল) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

  

 

২.২ প্রামিষ্ঠামনক সেবা 

ক্রমিক সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং পমরয় াধ পদ্ধমি সেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমার নাি, পদবী, স ান ও ই-

সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

১ পামনর 

গাড়ীর 

িাধ্যয়ি 

মবমভন্ন 

দিয়র 

মনধ মামরি 

মূয়ল্য জরুরী 

পামন 

েরবরাহ। 

মলমখি আয়বদনপত্র পাওয়ার পর কর্তমপয়ের 

অনুয়িাদক্রয়ি পামন েরবরাহ করা হয়। 

মলমখি আয়বদনপত্র পূরি কয়র 

রম য়দর িাধ্যয়ি েংমিষ্ট ম  

পমরয় ায়ধর কমপেহ েহকারী 

প্রয়কৌ লীর মনকট জিা প্রদান 

করয়ল পামন েরবরাহ করা হয়। 

প্রামিস্থানঃ মহোব  াখা (কে নং-

৪০৬) 

পামনর গাড়ীর িাধ্যয়ি মবমভন্ন 

দিয়র জরুরী পামন েরবরাহ 

মনধ মামরি মূয়ল্য ৫০০ গ্যালন 

ধারিেিিা েম্পন্ন প্রমি ট্যাংমক 

/ গাড়ী খুলনা েহর এলাকার 

জন্য ৫০০.০০ টাকা ও 

খামল পুর, সদৌলিপুর এলাকার 

জন্য ৭০০.০০ টাকা এবং প্রথি 

ঘণ্টার পর হয়ি ট্যাংমক ব্যবহার 

িাজম অমিমরি ৫০.০০ টাকা 

প্রমিঘণ্টা। িয়ব এই মূল্য 

পমরবিমনয় াগ্য। 

প্রামিস্থানঃ মহোব  াখা (রুি 

নং-৪০৬) সি রম য়দর িাধ্যয়ি 

পমরয় াধয় াগ্য।  

 

২ (দুই)  

কমবৃেবস  

নাি: সদবয়িাষ কুিার দাে,  

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী (অ:দা:)-২                                       

স ান: ০১৬২৮২৮৪৯৩৯ 

ই-সিইল: debtosh.kwasa@gmail.com 

 

https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
https://www.kwasa.org.bd/kwasa/en/Fees.aspx
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২ ই-মজমপ  প্রযুমির েয়ব মাত্তি ব্যবহার মনমিি করয়ি ই-মজমপ 

সপাট মায়লর আওিায় খুলনা ওয়াোর  াবিীয় 

সটন্ডার কা মক্রি ইয়লক্ট্রমনক পদ্ধমিয়ি করা হয়ে। 

মিমজটাল পদ্ধমিয়ি অনলাইয়ন বামষ মক ক্রয় 

পমরকল্পনা প্রিয়ন ও অনুয়িাদন,দরপত্র 

আহবান,উনু্মিকরি ও মূল্যায়ন,চুমিেম্পাদয়নর 

সনাটি প্রদান ও চুমি েম্পাদনেহ  াবিীয় ক্রয় 

প্রমক্রয়া েম্পন্ন করা হয়ে। 

মিমজটাল প্রযুমির িাধ্যয়ি অন-

লাইয়ন প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

দামখল। 

প্রামিস্থানঃ 

(e-GP Website) 
 

ববনামূদে সসবা প্রোন করা হয়। সটন্ডার িকুয়িয়ন্ট  

মনধ মামরি েিয়েীিার 

িয়ধ্য। 

নাি: সিা: সরজাউল ইেলাি, 

পদবী: মনব মাহী প্রয়কৌ লী-১                                     

স ান: ০১৭১৩২৩৭২১৭                              

ই-সিইল: reza.xenkwasa@gmail.com       

 

৩ বয়কয়া 

আদায়য়র 

লয়েি 

মিম্যান্ড 

সনাটি  

প্রদান 

অথ ম-বছর / মনধ মামরি েিয়য়র মহোয়ব বয়কয়া 

আদায়য়র লয়েি কমম্পউটার সজনায়রয়টি মিম্যান্ড 

সনাটি  গ্রাহয়কর বামড়য়ি সপৌছায়না হয়। 

সকান কাগজপত্র / আয়বদনপত্র 

প্রয়য়াজন নাই। 

প্রামিস্থানঃ রাজস্ব  াখা 

(কে নং- ২০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন করা হয়। ৭ (োি) কি মমদবে রাজস্ব কি মকিমা (অঃদাঃ), সজান-২ (ওয়াি মঃ 

৬-১৫ নং) 

নাি: এি খায়দমুল ইেলাি                                   

পদবী : বামিমজিক ব্যবস্থাপক                                  

স ান : ০১৭১১১৩৪০৬৪                                

ই-সিইল: cmkwasa@gmail.com 

রাজস্ব কি মকিমা, সজান-১ (ওয়াি মঃ ১-৫ 

এবং ২৭-৩১ নং) 

নাি: মবপ্লব কামন্ত দাে                              

স ান : ০১৭০৫৪১০০২৪                               

ই-সিইল: 

robiplobkwasa@yahoo.com 
রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৩ (ওয়াি মঃ ১৬-

২৩ নং) 

নাি: এি এি নামদমুল ইেলাি                             

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                               

ই-সিইল: 

nadimkwasa@gmail.com 
রাজস্ব কি মকিমা, সজান-৪ (ওয়াি মঃ ২৪-২৬ 

নং) 

নাি: এি এি ই য়িকারুল ইেলাি                               

স ান : ০১৭৪৩৬১৬১১৬                              

ই-সিইল: iftewasa@gmail.com 

 

 

 

https://www.eprocure.gov.bd/
mailto:cmkwasa@gmail.com
mailto:robiplobkwasa@yahoo.com
mailto:nadimkwasa@gmail.com
mailto:iftewasa@gmail.com
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২.৩ অভিন্তরীি  সেবা 

ক্রমিক সেবার নাি সেবা প্রদান পদ্ধমি প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র এবং 

প্রামিস্থান 

সেবামূল্য এবং পমরয় াধ 

পদ্ধমি 

সেবা প্রদায়নর েিয়েীিা দাময়ত্বপ্রাি কি মকিমার নাি, পদবী, স ান ও ই-সিইল 

1 2 3 4 5 6 7 

1 কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

আনুয়িামষক প্রদান 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত  

আদবেন প াৃদলাচনাপূবকৃ 

আনুদতাবিক মঞ্জুরকরণ 

অথ ৃমন্ত্রণালয় / অথ ৃববভাদগর 

সগদজট অনু ায়ী। 

প্রাবিস্থানঃ 

(website of Finance 

Ministry) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়।  

৩২ (ববত্রশ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

2 কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

ভযাট ও আয়কর সম্পবকতৃ 

তথ্য প্রোন 

বববভন্ন ববভাগ সথদক সমদয় সমদয় 

চাবহত ভযাট ও আয়কর কতদৃনর সরট 

সম্পবকতৃ তথ্য প্রোন 

সরকারী সগদজট অনু ায়ী  বহসাব 

ববভাগ অথবা ওদয়বসাইদট 

প্রাবিস্থানঃ  

(VAT and IT rules) 

 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়।  

 

১ (এক)  

কমবৃেবস 

নাম:  সজসবমন আক্তার 

পেবী: বহসাব রক্ষণ কমকৃতাৃ ও শািা প্রধান                                        

সিান: ০১৭৪৮৪৯৭৪৭৫                            

ইদমইল: jmnkhan08@gmail.com 

৩ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

বজবপএি অবগ্রম প্ররোন। 

আদবেনপত্র পাওয়ার পর বজবপএি 

জমার ব্যাাংকবস্থবত প্রতযয়নপত্র 

অনু ায়ী কর্তপৃদক্ষর অনুদমােনক্রদম 

সচদকর মাধ্যদম প্রোন 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। বজবপএি জমার ব্যাাংকবস্থবত 

প্রতযয়ন পত্র 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে, ব্যাাংদকর 

মাধ্যদম পবরদশাধ করা 

হয়। 

বনধাৃবরত বসবডউল অনু ায়ী 

প্রবতমাদস একবার। 

নাম:  সভালা ববশ্বাস 

পেবী: বাদজট কমকৃতাৃ 

সিান: ০১৭৩১১৪১৩৫৮ 

ইদমইল: vhola_biswas1@yahoo.com 

৪ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

অবজৃত ছুটি মঞ্জুর 

ছূটি বববধমালা ১৯৫৯ অনু ায়ী 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত ছুটির 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম)  াবচত ছুটি 

অনুদমােন। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি গ্রহদণর কারণ সাংবিি 

কাগজপত্র  

৩। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

৫ (পাঁচ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

৫ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

শ্রাবন্ত ববদনােন ছুটি মঞ্জুর 

ছূটি বববধমালা ১৯৫৯ অনু ায়ী 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত ছুটির 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম)  াবচত ছুটি 

অনুদমােন। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি গ্রহদণর কারণ সাংবিি 

কাগজপত্র  

৩। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

৫ (পাঁচ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

৬ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

িার্তত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর 

ছূটি বববধমালা ১৯৫৯ অনু ায়ী 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত ছুটির 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত ( থা থ 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি গ্রহদণর কারণ সাংবিি 

কাগজপত্র  

৩। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

৫ (পাঁচ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

https://mof.portal.gov.bd/site/page/2658a9c4-7ecc-4ab9-a167-4451346954f0/Pension
https://mof.portal.gov.bd/site/page/2658a9c4-7ecc-4ab9-a167-4451346954f0/Pension
http://nbr.gov.bd/regulations/rules/vat-rules/eng
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কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম)  াবচত ছুটি 

অনুদমােন। 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

৭ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

বচবকৎসা ছুটি মঞ্জুর 

ছূটি বববধমালা ১৯৫৯ অনু ায়ী 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত ছুটির 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম)  াবচত ছুটি 

অনুদমােন। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি গ্রহদণর কারণ সাংবিি 

কাগজপত্র  

৩। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

৫ (পাঁচ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

৮ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর 

ছূটি বববধমালা ১৯৫৯ অনু ায়ী 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত ছুটির 

আদবেদনর সপ্রবক্ষদত ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম)  াবচত ছুটি 

অনুদমােন। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি গ্রহদণর কারণ সাংবিি 

কাগজপত্র  

৩। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

৫ (পাঁচ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

৯ ল্যাম্পগ্রান্ট, অবের ও 

মপআরএল িঞ্জুর 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত 

আদবেন প াৃদলাচনাপূবকৃ ল্যাম্পগ্রান্ট, 

অবের ও মপআরএল িঞ্জুরকরি। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ছুটি প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

১০ (েশ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

১০ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

বভসা / পাসদপাট ৃ করার 

জন্য অনাপবত্তপত্র (NOC) 

প্রোন 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত 

আদবেন প াৃদলাচনাপূবকৃ ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম) োিবরক 

অনাপবত্তপত্র (NOC) প্রোন করা 

হয়। 

বলবিত আদবেনপত্র 

প্রাবিস্থানঃ প্রশাসন শািা  

(রুম নাং-৩০১) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

২ (দুই)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

মহাব্যবস্থাপক (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

১১ কি মকিমা / কি মিারীয়দর 

সন্তান-সন্তবতদের বশক্ষা 

সহায়ক ভাতা প্রোন 

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত 

আদবেন প াৃদলাচনাপূবকৃ ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম) বশক্ষা 

সহায়ক ভাতা প্রোন করা হয়। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। সাংবিি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান 

প্রধাদনর প্রতযয়নপত্র 

৩। সন্তান-সন্তবতদের জন্ম সনে 

এর সতযাবয়ত অনুবলবপ 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

প্রবত মাদস ১ বার এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 

১২ কি মকিমা / কি মিারীয়দর গৃহ 

বনমাৃণ /  ানবাহন ক্রয় 

সাংক্রান্ত ঋণ প্রোন  

আদবেনকাবর কর্তকৃ োবিলকৃত 

আদবেন প াৃদলাচনাপূবকৃ ( থা থ 

কর্তপৃদক্ষর সুপাবরশক্রদম) গৃহ বনমাৃণ / 

 ানবাহন ক্রয় সাংক্রান্ত ঋণ প্রোন করা 

হয়। 

১। বলবিত আদবেনপত্র 

২। ঋণ প্রাপ্যতার প্রবতদবেন 

৩। সবতন বববরণী 

৪। বজবপএি জমার ব্যাাংকবস্থবত 

প্রতযয়ন পত্র 

প্রাবিস্থানঃ বহসাব শািা  

(রুম নাং-৪০৬) 

ববনামূদে সসবা প্রোন 

করা হয়। 

১০ (েশ)  

কমবৃেবস 

এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

স ানঃ ০১৭১১৩৯৮৭৮৪ 

ই-য়িইলঃ dmdekwasa@gmail.com 
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৩. আওতাধীন অবধেির / সাংস্থা / অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তকৃ প্রেত্ত সসবা 

 

 
আওতাধীন অবধেির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমূদহর বসটিদজনস চাটাৃর বলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদব। (সজানাল কা াৃলদয়র ঠিকানা) 

 

েির / সাংস্থা / প্রবতষ্ঠাদনর নাম ঠিকানা 

খুলনা ওয়াসা ভবন  

 

খুলনা ওয়াসা ভবন  

৭নং রুজভভল্ট জজটিঘাট জ াড (জজাড়াভেট ননকটবর্তী) 

খানলশপু , খুলনা-৯০০০। 

খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-১) 

 

খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-১) 

(সাংবিি ওয়াডসৃমূহঃ ১,২,৩,৪,৫,২৮,২৯,৩০ এবাং ৩১ নাং) 

মদহশ্বরপাশা (বডবজটাল সভবহদকল ওদয়বয়াং সেল সসন্টার সাংলগ্ন) 

খুলনা। 

খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-২) 

 

খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-২) 

(সাংবিি ওয়াডসৃমূহঃ ৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪ ও ১৫ নাং) 

চদররহাট সমইন সরাড (চদররহাট ঘাট সাংলগ্ন, চদররহাট মসবজে এর ববপরীদত) 

খুলনা। 

  

খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-৩ এবাং সজান-৪) খুলনা ওয়াসা আঞ্চবলক কা াৃলয় (দজান-৩ এবাং সজান-৪) 

(সজান-৩ সাংবিি ওয়াডসৃমূহঃ ১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১,২২ এবাং ২৩ নাং) 

(দজান-৪ সাংবিি ওয়াডসৃমূহঃ ২৪,২৫,২৬ এবাং ২৭ নাং) 

১০৬২/১ক,  দশার সরাড (শহীে হাবেস পাক ৃসাংলগ্ন) 

খুলনা-৯১০০। 

 

 

 

 

৪. আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 

 ক্রবমক                     প্রবতশ্রুত / কাবিত সসবা প্রাবির লদক্ষয করণীয় 

1 বনধাৃবরত িরদম ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংসম্পূণ ৃআদবেন জমা প্রোন 

2  থা থ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় চাজৃ / বিস সময়মত পবরদশাধ করা 

3 প্রদ াজয সক্ষদত্র সমাবাইল সমদসজ / ই-দমইল ঠিকানায় সপ্রবরত বনদেশৃনা অনুসরণ করা 

 ৪ সাক্ষাদতর জন্য ধা  ৃতাবরি ও সমদয় বনধাৃবরত স্থাদন উপবস্থত থাকা 

 ৫ সাংবিি ওয়াসা আইন সম্পদক ৃনুযনতম ধারণা থাকা 
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৬ খুলনা ওয়াসার কা কৃ্রম সম্পদক ৃঅববহত থাকা 

 ৭ খুলনা ওয়াসার ওদয়বসাইট (https://www.kwasa.org.bd) বভবজট 

 ৮ গ্রাহক সসবা বনবিতকরদণর লদক্ষয সমদয় সমদয় চাবহত প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে প্রোন করা 

৯ সসবা গ্রহদণর জন্য অনাবশ্যক সিান বা তেববর না করা 

 

 

৫. অবভদ াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 
 

সসবা প্রাবিদত অসন্তুি হদল োবয়ত্ব প্রাি কমকৃতাৃর সদঙ্গ স াগাদ াগ করুন। তার কাছ সথদক সমাধান পাওয়া না সগদল বনদনাক্ত পিবতদত স াগাদ াগ কদর আপনার সমস্যা অববহত করুন। 

 

ক্রবমক কিন স াগাদ াগ করদবন কার সদঙ্গ স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর সময়সীমা 

1 োবয়ত্ব প্রাি কমকৃতাৃ সমাধান বেদত না 

পারদল 

অবভদ াগ বনষ্পবত্ত কমকৃতাৃ (অবনক) নাম ও পেবী: এিমি কািাল উমিন আহয়িদ 

উপব্যবস্থাপনা পবরচালক (অথ ৃও প্রশাসন) (অঃোঃ) 

30 (বত্রশ) কমবৃেবস 

   সমাবাইল: ০১৭১১৩৯৮৭৮৪  

   ইদমইল: dmdekwasa@gmail.com  

   ওদয়ব: www.kwasa.org.bd  

2 অবভদ াগ বনষ্পবত্ত কমকৃতাৃ বনবেিৃ সমদয় 

সমাধান না বেদত পারদল 

আবপল কমকৃতাৃ নাম ও পেবী: জ াোঃ কা াল জ াভসন 

যুগ্মসনিব (পনলনস সাভপাট ট অনিশাখা) 

২0 (ববশ) কমবৃেবস 

   সমাবাইল: জ ান (অন স) ০২৫৫১০০৮৭২  

   ইদমইল: psbr@lgd.gov.bd  

   ওদয়ব: http://lgd.gov.bd  

3 আবপল কমকৃতাৃ বনবেিৃ সমদয় সমাধান 

বেদত না পারদল 

 

মবন্ত্রপবরিে ববভাদগর অবভদ াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অবভদ াগ গ্রহণ সকন্দ্রঃ 

সবচব (সমন্বয় ও সাংোর) 

মবন্ত্রপবরিে ববভাগ 

সিানঃ ০২৯৫১৩৪৩৩ 

ই-দমইল: secy_cnr@cabinet.gov.bd 

 

৬0 (িাট) কমবৃেবস 

 
  ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

 

https://www.kwasa.org.bd/
file:///C:/Users/KWASA_IT/Desktop/www.kwasa.org.bd
file:///C:/Users/KWASA_IT/Desktop/www.grs.gov.bd

