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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৭.২১.৭৪২ তািরখ: 
১৫ িডেস র ২০২১

৩০ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   ওয়াস ারওয়াস ার  “Dasherkandi Sewage Treatment Plant”  “Dasherkandi Sewage Treatment Plant” কে রকে র   কােজকােজ
িনেয়া িজতিনেয়া িজত   চীনাচীনা   র া ায়রা ায়   কাদার ীকাদার ী  িত ানিত ান  HydroChina Corporation  HydroChina Corporation এএ  কমরতকমরত
০৬০৬  ( ( ছয়ছয়) ) জনজন   চীনাচীনা   নাগিরেকরনাগিরেকর   অ েলঅ েল  িনরাপ ািনরাপ া   ছাড়পছাড়প   দানদান ।।

: ঢাকা ওয়াসার ারক নং-৪৬.১১৩.৬১৭.০০.০০.২৪০.২০২১-০৩১৮ তািরখঃ ২৯/১১/২০২১ি :।

      উপ  িবষয় ও ে া  ারেক ঢাকা ওয়াসা হেত া  কাগজপে র ছায়ািলিপ এতদসে  রণ বক ঢাকা
ওয়াসার “Dasherkandi Sewage Treatment Plant” কে র কােজ িনেয়ািজত চীনা রা ায়

কাদারী িত ান HydroChina Corporation এ কমরত িনে া  চীনা নাগিরকগেণর অ েল  িনরাপ া
ছাড়প  দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলাঃ

Sl. 
No.

Name Designation Passport No Visa Expiry Date

1. Mr. Yu Wanpeng Site Engineer E94891444 21.10.2021
2. Mr. Hua Guiding Site Engineer EH7509795 21.10.2021
3. Mr. Xie Siwei Site Engineer EH3265332 12.10.2021
4. Mr. Fang Xin Site Engineer E43913935 24.01.2022
5. Mr. Liu Xiequan Site Engineer PE2001337 15.12.2021
6. Mr. He Ruijie Site Engineer PE1918564 15.12.2021

সং ি ঃ বণনামেত।

৭-৪-২০২২

সিচব
র া সবা িবভাগ

মাহা দ সাঈদ উর রহমান
উপসিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  সিচব, িনরাপ া ও বিহরাগমণ অ িবভাগ, র া সবা িবভাগ

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৭.২১.৭৪২/১(৫) তািরখ: ৩০ অ হাযণ় ১৪২৮
১৫ িডেস র ২০২১

১



সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, ঢাকা পািন সরবরাহ ও পয়ঃিন াশন ক প  (ঢাকা
ওয়াসা)
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ক  পিরচালক, ঢাকা এনভায়রনেম ািল সাসেটইনএবল ওয়াটার সা াই েজ , ঢাকা পািন সরবরাহ ও
পয়ঃিন াশন ক প  (ঢাকা ওয়াসা)
৫) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ (প  ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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