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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৮.২১.৬৭ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় ঢ াকাঢ াকা   ওয়াস ারওয়াস ার   ঢ াকাঢ াকা   ওয়াট ারওয়াট ার   স া াইস া াই   নটওয়াকনটওয়াক  ইম ভেমইম ভেম   েজেজ  (DWSNIP)  (DWSNIP) এরএর   আওতায়আওতায়
Consultancy Services for Design Management SupervisionConsultancy Services for Design Management Supervision
(DMS) (DMS) এএ  কমরতকমরত  Team Leader, Mr. Dadasaheb Dnyaneshwar Team Leader, Mr. Dadasaheb Dnyaneshwar
Chandane Chandane এরএর  “A3”  “A3” িভসারিভসার   ময়াদময়াদ   িি  । ।

: ঢাকা ওয়াসার ারক নং-৪৬.১১৩.৬২৪.০০.০০.৫৪৮.২০১৯-২৮৭ তািরখঃ ১৩/০১/২০২২ ি :।

       উপ  িবষয় ও ে া  ারেক ঢাকা ওয়াসা হেত া  কাগজপে র ছায়ািলিপ এতদসে  রণ বক ঢাকা
ওয়াসার ওয়াটার সা াই নটওয়াক ইম ভেম  েজ  (DWSNIP) এর আওতায় Consultancy Services
for Design Management Supervision (DMS) এর অধীেন পরামশক িত ান STC-SEURECA-
SODEV-DEVCON JV ােকেজর আওতায় কমরত িনে া  িবেদশী নাগিরেকর অ েল ক  ময়াদকালীন সময়
িডেস র ২০২৩ পয  “A3” ণীর িভসার ময়াদ ি র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলাঃ
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01. Mr. Dadasaheb 
Dnyaneshwar Chandane

P9641974 India December’ 2023

 
সং ি ঃ বণনামেত।

৩০-১-২০২২

সিচব
র া সবা িবভাগ

মাহা দ সাঈদ উর রহমান
উপসিচব

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

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৪.১০৮.২১.৬৭/১ তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮
৩০ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, শের বাংলা নগর, ঢাকা

১



২) ব াপনা পিরচালক, ঢাকা ওয়াসা
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ক  পিরচালক, ঢাকা ওয়াটার সা াই নটওয়াক ইম ভেম  ক , ঢাকা ওয়াসা
৫) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ

৩০-১-২০২২
মাহা দ সাঈদ উর রহমান 

উপসিচব

২


