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ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন 
www.dncc.gov.bd

 

অিবলে� 
সীিমত

ন�র: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৪.২০.৩৬ তািরখ: 
১১ এি�ল ২০২১

২৮ �চ� ১৪২৭

অিফস আেদশ

কেরানাভাইরাস জিনত �া� �ভাব �মাকােবলায় ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় �হীত সািব �ক কায ��ম সম�য়

সাধেনর জ� ঢাকা উ�র িস� কেেপ �ােরশেনর �ধান কায �ালেয় �ািপত িনয়�ণ কে� আগামী ১৩/০৪/২০২১ হেত ১৬/০৪/২০২১

পয �� িন�বিণ �ত কম �কত�া/কম �চারীগণ িন��েপ দািয়� পালন করেবন। 

ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
িনয়�ণ ক� হট লাইন ন�র: ০৯৬০-২২২২ ৩৩৩
                                    ০৯৬০-২২২২ ৩৩৪

�ম কম �কত�া/কম �চারীর নাম, পদবী ও কম ��ল �মাবাই
ল �ফান

দািয়� 

১
.
 
 
 

জনাব �মাঃ রিবউল ইসলাম, সােভ �য়ার, স�ি� িবভাগ ০১৭১৫-
৬৫৭৫৯
৫

সকাল ০৯.০০
ঘ�কা -০৩.৩০

ঘ�কা২
.
 
  

জনাব �মাঃ আ�ল হাই আল হাদী, অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক,
সমাজ ক�াণ ও বি� উ�য়ন িবভাগ (সং�� �চনা কিমউিন� �স�ার)

০১৭১৬-
৬৩৫০৯
৩

কে�াল �েম দািয়� �া�েদর করণীয়ঃ 

ক) সেচতনতা�লক ত�/সরকারী িনেদ �শাবলী ও চািহত �সবার িবষেয় �টিলেফানকারী �ি�েক অবিহতকরণ ও পরামশ �

�দান।

খ) িডএনিসিস’র �া�� িবভাগ ক��ক �ািপত �টিলেমিডিসন সািভ �স এর সােথ সাব ��িণক সম�য় সাধন করা,

গ) অ�া� কে�াল �েমর সােথ সম�য় সাধন। 

যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। 
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১১-৪-২০২১
রবী�� ব�য়া

সিচব

ন�র: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৪.২০.৩৬/১(৮) তািরখ: ২৮ �চ� ১৪২৭

১১ এি�ল ২০২১

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হল: 
১) স�ািনত কাউি�লর, ওয়াড � নং......................, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
২) মহা-�ব�াপক, �ক�ীয় পিরবহন িবভাগ, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (সংি�� কম �কত�া/ কম �চারীগণেক কে�াল �েম দািয়� পালেনর জ�
পিরবহন �িবধা �দান করেবন)
৩) �ময়েরর একা� সিচব, �ময়েরর দ�র (�ময়র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�) ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
৪) �ধান িনব �াহী কম �কত�ার �াফ অিফসার, �ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (�ধান িনব �াহী কম �কত�া মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ�)
৫) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (আেদশ� ওেয়ব সাইেট �কাশ করার জ�)
৬) �া�� কম �কত�া, �া�� িবভাগ, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (কে�াল �েম হ�া� �ািনটাইজার, এেরাসল, ���, এ4 সাইজ কাগজ
সরবরােহর িবষয়� িনি�ত করেবন)
৭) জনাব ..........................................................., ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
৮) অিফস কিপ ।

১১-৪-২০২১
রবী�� ব�য়া

সিচব


