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                                  (একই  তারযখ ও স্মাযকক প্ররতস্থারত) 

ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন 

প্লট নং#২৩-২৬, রযাড নং#৪৬, গুরান-২, ঢাকা 

www.dncc.gov.bd 

 

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৮৪.১৫-১৫৮ তারযখ: 
২৮ চচত্র ১৪২৬ 

১১ এরপ্রর ২০২০ 

অরপ আকদ 

 

ককযানা বাইযাজরনত প্রাদুব পাফ রভাকাকফরায় ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযকনয আওতাধীন এরাকায় গৃীত ারফ পক 

কাম পক্রকভ ভন্বয় াধকনয জন্য রডএনরর'য নগয বফনস্থ "রনয়ন্ত্রণ কক্ষ" এ আগাভী ১২/০৪/২০২০ ররিঃ তারযখ কত   

১৫/০৪/২০২০ ররিঃ তারযখ ম পন্ত  রনম্নফরণ পত  কভ পকতপা/ কভ পচাযীগণ রনম্নরূক দারয়ত্ব ারন কযকফন। 

 

ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন 

রনয়ন্ত্রণ কক্ষ -রপান-০২-৫৮৮১৪২২০ 

ট রাইন নম্বযিঃ ০৯৬০-২২২২ ৩৩৩ 

                  ০৯৬০-২২২২ ৩৩৪ 

 

 

ক্রভ কভ পকতপা/কভ পচাযীয নাভ, দফী ও কভ পস্থর রভাফাইর রপান ভয় 

১ 
জনাফ ভরনাযঞ্জন াা  

কাযী প্রককৌরী (পুয), (বাযপ্রাপ্ত) অঞ্চর-৩ 

০১৭১১১৩৪৩৭৫ 

কার ৬.০০ ঘটিকা- দুপুয 

১২.০০ ঘটিকা 

২ 

জনাফ রভািঃ ভাসুভরফল্লা 

অরপ কাযী কাভ করিউটায মুদ্রাক্ষরযক,  

ফজপয ব্যফস্থানা রফবাগ 

০১৭৪১১৪৫০৪৬ 

৩ 

জনাফ রগারাভ াকযায়ায রভাযাররন 

ব্যরিগত কাযী, প্রধান প্রককৌরীয দপ্তয 

০১৭৩১ ৫৪০০৯৯ 

৪ 

জনাফ রভািঃ রফপুর রভয়া, শ্ররভক /কভী 

রযকল্পনা ও নকা রফবাগ 

০১৭৯৪৬৫১৭১০ 

৫ 

জনাফ রভািঃ আফদুল্লা 

কাযী প্রগ্রাভায  

০১৫৫২৩৫৩৪৮১ 

দুপুয ১২.০০ ঘটিকা-ন্ধ্যা ৬.০০ 

ঘটিকা 

৬ 

জনাফ রভািঃ জরভউরিন 

রযন্ট এযারকটন্ট, ফাজাযাখা, যাজস্বরফবাগ 

০১৭১৫ ৭১১৮৪০ 

 ৭ 

জনাফ রভািঃ াইফুয যভান 

াি অাকযটয, রফদুযৎ াককপর 

প্রককৌর রফবাগ 

০১৭৩৬২৮১৭৪২ 

রখ ারনায মূরনীরত 

গ্রাভ কযয উন্নরত 

http://www.dncc.gov.bd/
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৮ 

জনাফ রভািঃ মুা গাজী, শ্ররভক/ কভী 

ভাজ কল্যাণ ও ফরি উন্নয়ন রফবাগ 

০১৯২০০৫৪৭৫১ 

৯ 

জনাফ চয়দ আরনসুজ্জাভান 

উকয কভ পকতপা, অঞ্চর-৩ 

০১৭১১১১১২৪২ 

ন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা-যাত ১২ .০০ 

ঘটিকা 

১০ 

জনাফ আবু াঈদ ভজুভদায  

অরপ কাযী কভা করিউটায মুদ্রাক্ষরযক, 

অঞর-৩ 

০১৮৩০০৪১৫০৮০ 

 ১১ 

জনাফ রভািঃ ারফবুল্লা 

াি অাকযটয, রফদুযৎ াককপর 

প্রককৌর রফবাগ 

০১৯১১৬৭৯৫৮৫ 

১২ 

জনাফ রভািঃ আরযফুর ইরাভ 

শ্ররভক/ কভী, ভাননীয় রভয়য ভকাকদয়য দপ্তয 

০১৭৪১৬৭৬৫২৭ 

১৩ 

জনাফ পজকর যারি 

উ কাযী প্রককৌরী (মারন্ত্রক াককপর) 

ফতপভাকন কাযী প্রককৌরীয অরতরযি দারয়ত্ব 

মারন্ত্রক াককপর 

০১৭২৪২৪৬৮২৩ 

যাত ১২.০০ ঘটিকা-কার 

৬.০০ ঘটিকা 

১৪ 
জনাফ রভািঃ নাজমুর হুদা 

উ কাযী প্রককৌরী (মারন্ত্রক াককপর) 

০১৭১১৯০১৪৯৯ 

১৫ 
জনাফ এভ.এ. াান 

রফর কাযী, রফদুযৎ াককপর, প্রককৌররফবাগ 

০১৯৩১৪৪৬০৩৩ 

 

১৬ 
জনাফ রভািঃ আজাদ রভয়া 

অরপ কাযী, ংস্থান-২ 

০১৭৩৫৪৮৯৭১৮ 

 

 

২। ককরার রুকভ দারয়ত্বপ্রাপ্তকদয কযণীয়িঃ 

ক) রটররকপান ককরয ভাধ্যকভ প্রাপ্ত তথ্য ংরিষ্ট রফবাকগয দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপাকদয অফরত কযণ। 

খ) কচতনামূরক তথ্য / যকাযী রনকদ পাফরী ও চারত রফায রফলকয় রটররকপানকাযী ব্যরিকক  অফরতকযণ ও 

যাভ প প্রদান। 

গ) রটররকপাকন প্রাপ্ত তথ্যারদয ডাটাকফজ ংযক্ষণ। 

ঘ) অন্যান্য ককরাররুকভয াকথ ভন্বয় াধন।  

ঙ) খাদ্য ায়তায জন্য প্রাপ্ত রপান ককরয ঠিকানা রফিারযত রযরজষ্টাকয এরর করিউটাকযয পটওয়াকয এরর 

কযা। 

চ) রডএনররয রনয়ন্ত্রণ ককক্ষয রপাকার কয়ন্ট কভ পকতপা ডািঃ ইভদাদুর ককক (রভাফাইর রপান-০১৭১৫২৩৮৭৫৪) 

রনয়রভত অফরত  কযন। 

ঙ) রডএনররয রযররপ ংক্রান্ত রফলকয় রপাকার কয়ন্ট কভ পকতপা ড. তারযক রফন ইউসুপ (রভাফাইর- 

 ০১৮১৭৫৭৮৩২৬),  স্বাস্থয রফা ংক্রান্ত রফলকয় রপাকার কয়ন্ট কভ পকতপা ডািঃ ইভদাদুর ক (রভাফাইর রপান- 

 ০১৭১৫২৩৮৭৫৪) এফং কফযস্থান ব্যফস্থানা ংক্রান্ত রপাকার কয়ন্ট কভ পকতপা জনাফ তারজনা াকযায়ায, প্রধান 

 ভাজ কল্যাণ ও ফরি উন্নয়ন কভ পকতপা  (রভাফাইর - ০১৭১৩-০৪৬৯৩২) এ রনয়রভত অফরতকযণ। 

চ) খাদ্য ায়তায জন্য প্রাপ্ত রপান ককরয ঠিকানা রফিারযত তথ্য ডাটাকফকজ ংযক্ষণ এফং ংরিষ্ট আঞ্চররক 

      রনফ পাী কভ পকতপা'রক অফরতকযণ। 

 

৩।  মথামথ কর্তপকক্ষয অনুকভাদনক্রকভ এ আকদ জারয কযা করা। 
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 স্বাক্ষরযত/- 

 

(যফীন্দ্রশ্রী ফড়ুয়া) 

রচফ 

রপান-৮৮৩৪৯৩০ 

secretary@dncc.gov.bd 

 

অনুরররিঃ (রজযষ্ঠতায ক্রভানুাকয নয়): 

1| ররনয়য রচফ, স্থানীয় যকায রফবাগ, ফাংরাকদ রচফারয়, ঢাকা। 

2| রচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ঢাকা। 

3| রফবাগীয় করভনায, ঢাকা। 

4| রজরা প্রাক, ঢাকা। 

5| ম্মারনত কাউরিরয, ওয়াড প নং-........., ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

6| রফবাগীয় প্রধান (কর)........................................................, ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

7| আঞ্চররক রনফ পাী কভ পকতপা (কর)........................................................, ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

8| ভা ব্যফস্থাক (রযফন), (ংরিষ্ট কভ পকতপা/ কভ পচারযগণকক করর রুকভ দারয়ত্ব ারকনয জন্য রযফন সুরফধা প্রদান 

কযকফন)।  

9| রভয়য ভকাদয় এয একান্ত রচফ, ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

10| প্রধান রনফ পাী কভ পকতপা ভরাদকয়য দয় অফগরতয জন্য তাঁয স্টাপ অরপায, ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

11| ডািঃ ইভদাদুর ক, স্বাস্থয কভ পকতপা, (করর রুকভ যান্ড স্যারনটাইজায, ররির, একযার, টিসুয, খাফায ারন যফযাকয 

রফলয়টি রনরিত কযকফন)।   

12| রকস্টভ এনাররস্ট, আইরটি রর (আকদটি ওকয়ফ াইকট প্রকাকয অনুকযাধ), ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন । 

13| ংরিষ্ট কভ পকতপা/ কভ পচাযী, জনাফ..............................................................., ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন। 

14| অরপ কর। 

 

 

 

 

   

   


