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

ন�র: ৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৭.২০.৫ তািরখ: 
১৬ �ন ২০২০

২ আষাঢ় ১৪২৭

অিফস আেদশ

কেরানা ভাইরাসজিনত �া�ভ�াব �মাকােবলায় ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশেনর আওতাধীন এলাকায় �হীত সািব �ক কায ��েম সম�য় সাধেনর জ�
িডএনিসিস'র নগর ভবন� "িনয়�ণ ক�" এ আগামী ১৬/০৬/২০২০ ি�ঃ তািরখ হেত  ১৯/০৬/২০২০ ি�ঃ তািরখ পয �� িন�বিণ �ত  কম �কত�া/ কম �চারীগণ
িন��েপ দািয়� পালন করেবন : 

ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন

িনয়�ণ ক� - �ফান-০২-৫৮৮১৪২২০

হটলাইন ন�রঃ ০৯৬০-২২২২ ৩৩৩

 ০৯৬০-২২২২ ৩৩৪

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

১
জনাব �জা উি�ন মা�ন
উপসহকারী �েকৗশলী (�র), �ইিস

০১৬৭১৪৩৮৬৯০

  সকাল ০৯.০০টা �থেক 
 িবকাল ০৫.০০টা

২
জনাব �মাঃ আব�ল হাই আল হাদী
অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক, সমাজক�াণ ও বি� উ�য়ন িবভাগ
সং�� �চনা কিমউিন� �স�ার

০১৭১৬৬৩৫০৯৩

৩
জনাব �মাঃ হািব��াহ
পা� অপােরটর, িব��ৎ সােক�ল 

০১৯১১৬৭৯৫৮৫

৪
জনাব �মাঃ শির�ল ইসলাম
��সার, স�ি� িবভাগ

০১৭৩৩১৯৫৯০৯

৫
জনাব নাজ�ল �দা
�িমক কম�, সিচব দ�র 

০১৭৬১৫২৫৮৯৯

৬
জনাব �মাঃ �র �হােসন
কি�উটার কম�, স�ি� িবভাগ

০১৭৫৮০০৪৮৩০

২।         কে�াল �েম দািয়� �া�েদর করণীয়ঃ
ক) �টিলেফান কেলর মা�েম �া� ত� িসে�ম এনািল�েক অবিহত করণ।
খ) সেচতনা�লক ত� / সরকারী িনেদ �শাবলী ও চািহত �সবার িবষেয় �টিলেফানকারী �ি�েক অবিহতকরণ ও পরামশ � �দান।
গ) অ�া� কে�াল�েমর সােথ সম�য় সাধন।
ঘ) িডএনিসিসর িরিলফ সং�া� িবষেয় �ফাকাল পেয়� কম �কত�া ড. তািরক িবন ইউ�ফ  (�মাবাইল-    ০১৮১৭৫৭৮৩২৬),  �া�� �সবা সং�া�
িবষেয় �ফাকাল পেয়� কম �কত�া ডাঃ ইমদা�ল হক (�মাবাইল �ফান-            ০১৭১৫২৩৮৭৫৪) এবং কবর�ান �ব�াপনা সং�া� �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া জনাব তািজনা সােরায়ার, �ধান         সমাজ ক�াণ ও বি� উ�য়ন কম �কত�া (�মাবাইল - ০১৭১৩-০৪৬৯৩২) �ক িনয়িমত
অবিহতকরণ।
ঙ) িডএনিসিসর িনয়�ণ কে�র �ফাকাল পেয়� কম �কত�া ডাঃ ইমদা�ল হকেক (�মাবাইল �ফান-০১৭১৫২৩৮৭৫৪) িনয়িমত অবিহত করন।

৩।         িডএনিসিস'র নগর ভবন� "িনয়�ণ ক�" এ �া� ত�ািদ অনলাইেন এি�র জ� িন�বিণ �ত কম �চারীেদর দািয়� �দান করা হেলা:
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�ম কম �কত �া/কম �চারীর নাম, পদবী ও কম ��ল �মাবাইল �ফান দািয়� 

১ জনাব ইি�স ফিকর, �িমক/ কম�, আইিস�েসল ০১৯১৪৪৯৩৬৬৫

ডাটা এি�

২ আেমনা �বগম, �িমক/ কম�, সং�াপন-১ শাখা ০১৭৭৮৩৮০০৯৪
৩ জনাব শাহিরয়ার, �িমক/ কম�, সং�াপন-২ শাখা ০১৯১০১২৪৬৭৮
৪ জনাব �মাঃ িব�ব, �িমক/ কম�, আইিস�েসল ০১৮৩৪১৯৭২৩৫
৫ জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম, �িমক কাম মাক�ার, অ�ল-২, রাজ� শাখা ০১৭৪২১৬০০৫৭

 ৬ জনাব সাই�ল ইসলাম, �িমক/ কম�, রাজ� িবভাগ ০১৫৫৪০৪৮০০১

কায �পিরিধ:
িসে�ম এনািল� ক��ক সরবরাহ�ত িনয়�ণ ক� হেত �া� �ফান কেলর �কানাসহ িব�ািরত ত� ডাটােবেজ সংর�ণ ।

৪।         িসে�ম এনািল� কে�াল �েম দািয়��া� কম �কত�া/ কম �চারী এবং ডাটা এি� অপােরটরেদর মে� সম�য় সাধন কের ডাটা এি� িনি�ত করেব।
            
৫।          যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৬-৬-২০২০
রবী�� ব�য়া

সিচব

ন�র: ৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৭.২০.৫/১(৯) তািরখ: ২ আষাঢ় ১৪২৭

১৬ �ন ২০২০

অ�িলিপঃ (�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) স�ািনত কাউি�লর, ওয়াড � নং------------, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
২) আ�িলক িনব �াহী কম �কত�া (সকল)........................................................, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
৩) মহা-�ব�াপক, �ক�ীয় পিরবহন িবভাগ, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন(সংি�� কম �কত�া/ কম �চারীগণেক ক�ল �েম দািয়� পালেনর জ�
পিরবহন �িবধা �দান করেবন)।
৪) �ময়েরর একা� সিচব, �ময়েরর দ�র, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
৫) �ধান িনব �াহী কম �কত�ার �াফ অিফসার, �ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন
৬) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন(আেদশ� ওেয়ব সাইেট �কাশ এবং িনয়�ণ কে�র সােথ সম�য় কের �া�
ত�ািদ ডাটা এি� অপােরটর মে� িবতরণ ও অনলাইেন এি� িনি�তকরণ)।
৭) �া�� কম �কত�া, �া�� িবভাগ, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন (ক�ল �েম হ�া� �ািনটাইজার, �হি�সল, এেরাসল, ���, এ4 সাইজ কাগজ
সরবরােহর িবষয়� িনি�ত করেবন)।
৮) সংি�� কম �কত�া/ কম �চারী, জনাব..............................................................., ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন।
৯) অিফস কিপ।

১৬-৬-২০২০
রবী�� ব�য়া

সিচব


