
প্রিয় গ্রাহক, 

আপনাদের অবগপ্রির জনয জানাদনা যাদে যয, ঢাকা ওয়াসার সংস্কার (উন্নয়ন) কাদজর জনয 

প্রনদমাক্ত িাপ্রিকার ওয়াটার এটটএম বুথ গুদিা সামপ্রয়ক সমদয়র জনয বন্ধ থাকদব। ওয়াটার এটটএম 

গুদিার অপাদরশন বন্ধ থাকায় উক্ত প্লান্ট গুদিা যথদক পাপ্রন সংগ্রহ করদি পারদবন না, এই জনয 

আমরা আন্তপ্ররক ভাদব েুুঃপ্রিি। বন্ধ প্লাদন্টর প্রনকটস্থ প্লাদন্টর নাম প্রনদে যেওয়া হদয়দে। উক্ত প্লান্ট 

গুদিা যথদক পাপ্রন সংগ্রহ করার জনয প্রবদশষ ভাদব অনুদরাধ করা হদে। 

 যয যকাদনা িদয়াজদন অথবা পরামশ শ িোদনর জনয কি করুন কাস্টমার হটিাইন নম্বদর। 

(কাস্টমার হটিাইন নম্বর: - ০১৮৪৭২৮৯৬০০) 

 

ক্রমিক নং  জ োন  পোম্পের নোি পোম্পের অবস্থো মনকটতি এটটএি বুম্পের নোি 

১ ৬ প্রসদেশ্বরী বদয়জ সু্কি বন্ধ মারুফ মাদকশট 

২ ৫ বনানী ০৩ বন্ধ বনানী-৯ 

৩ ১ মুগোপাডা-০১ বন্ধ মুগো মপ্রেনাবাগ 

৪ ৬ মধুবাগ ওল্ড বন্ধ মধুবাগ মাদ্রাসা 

৫ ৯ মধয আজমপুর বন্ধ যমাল্লারদটক  

৬ ৯ প্রনকুঞ্জ-১ বন্ধ প্রিিদেি-১ 

৭ ৮ শাহাজােপুর বন্ধ যজান-৮ অপ্রফস কম্পাউন্ড 

৮ ৬ যমরাপ্রেয়া নয়াপাডা বন্ধ যগাডান-৩ 

৯ ৬ যগাডান-১ বন্ধ যগাডান-২ 

১০ ৬ বনশ্রী-৭ বন্ধ বনশ্রী ১ 

১১ ৯ উত্তরা ৪ বন্ধ উত্তরা-৪/এ 

১২ ৯ কাওিার-২ বন্ধ কাওিার-১ 

১৩ ৮ কুপ্রডি-২ বন্ধ যজায়ার সাহারা-১ 

১৪ ১০ প্রমরপুর ১০/প্রি বন্ধ প্রমরপুর ১০/১৮ 

১৫ ১০ যশরাটন স্টাফ যকায়াটশার বন্ধ প্রমরপুর যসকশন ১৩/২৩ 

১৬ ১ যগাপীবাগ বন্ধ েপ্রেন কমিাপুর 

১৭ ১ আর এম োস যরাি বন্ধ যগন্ডাপ্ররয়া-১ 

১৮ ৬ যগাডান নূরবাগ  বন্ধ যগাডান-২ 

১৯ ৫ যিজগাাঁও প্রবটটপ্রসএি বন্ধ যিজগাাঁও-৯ 



ক্রমিক নং  জ োন  পোম্পের নোি পোম্পের অবস্থো মনকটতি এটটএি বুম্পের নোি 

২০ ৪ রূপনগর-৫ বন্ধ প্রমরপুর যসকশন-৬/ট 

২১ ৪ রূপনগর-২ বন্ধ প্রমরপুর যসকশন-৬/ট 

২২ ১০ প্রমরপুর সংবাপ্রেক বন্ধ প্রমরপুর ১২/প্রি/২৪ 

২৩ ১ েপ্রেণ রাজারবাগ বন্ধ রাজারবাগ কািীবাপ্রড 

২৪ ৭ পাগিা পাপ্রনর পাম্প বন্ধ নামা শযামপুর 

২৫ ৭ পশ্চিম জরুাইন বন্ধ মুরােপুর 

২৬ ৫ গুিশান-৭৪ বন্ধ গুিশান ওয়ান্ডারিযান্ড 

২৭ ৭ শযামপুর উজািা বন্ধ নামা শযামপুর 

২৮ ২ রহমিুল্লা গাি শস সু্কি বন্ধ আশ্চজমপুর-৭ 

২৯ ৪ মুশ্চক্তদযাো কমদপ্লক্স বন্ধ প্রমরপুর-২/১৯ 

৩০ ১০ বাউপ্রনয়াবাে-২ বন্ধ বাউপ্রনয়াবাে-১ 

৩১ ৮ নয়া নগর  বন্ধ নুদরর চািা-১ 

৩২ ৭ বণ শমািা বন্ধ েপ্রনয়া-২ 

৩৩ ৩ বায়িুি আমান হাউশ্চজং-১৬ বন্ধ জনিা হাউশ্চজং 

৩৪ ১ যাত্রাবাডী-২ বন্ধ পূব শ যধািাইপাড 

৩৫ ৯ িানপাডা ওয়াটার পাম্প বন্ধ ফায়োবাে 

৩৬ ৯ গাওয়াইর বন্ধ চািাবন  

৩৭ ৯ যমাল্লাপাডা বন্ধ েপ্রেণ িান 

৩৮ ৪ প্রমরপুর ১/প্রস িুইপ বন্ধ প্রমরপুর-২/১৯ 

৩৯ ৪ পীদররবাগ-৩ বন্ধ যশওডাপাডা-০২ 

৪০ ৯ প্রনকুঞ্জ-৪ বন্ধ প্রিিদেি-১ 

৪১ ১ মাপ্রনকনগর-৩ বন্ধ মাপ্রনকনগর-১ 

৪২ ৭ জরুাইন বন্ধ পাদটরবাগ 

৪৩ ৬ েপ্রেণ গাাঁও বন্ধ রাজারবাগ কািীবাপ্রড 

৪৪ ৭ জনিাবাগ বন্ধ রাদয়রবাগ 

৪৫ ৪ প্রমরপুর-২/এইচ  বন্ধ প্রমরপুর যসকশন-৬/ট 

৪৬ ৭ যমাদমনবাগ বন্ধ আেশ শবাগ 



ক্রমিক নং  জ োন  পোম্পের নোি পোম্পের অবস্থো মনকটতি এটটএি বুম্পের নোি 

৪৭ ১ মান্ডা-৫ বন্ধ মান্ডা-২ 

৪৮ ৮ প্রিিবাপ্রডর যটক-১ বন্ধ নুদরর চািা-১ 

৪৯ ৮ বাপ্ররধারা যজ ব্লক বন্ধ যজান-৮ অপ্রফস কম্পাউন্ড 

৫০ ২ বকশী বাজার বন্ধ ঢাকা যমপ্রিদকি 

 


