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ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন 

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

www.dncc.gov.bd 

 

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৮৪.১৫-১৫৭ তাসযখ: 
২৫ চচত্র ১৪২৬ 

০৮ এসির ২০২০ 

অসপ আরদ 

 

 করযানা বাইযাজসনত িাদুব পাফ রভাকারফরায় ঢাকা উত্তয সটি কর পারযরনয আওতাধীন এরাকায় গৃীত 

াসফ পক কাম পক্ররভ ভন্বয় াধরনয জন্য সডএনসস'য নগয বফনস্থ "সনয়ন্ত্রণ কক্ষ" এ আগাভী ০৮/০৪/২০২০ সরিঃ তাসযখ রত   

১১/০৪/২০২০ সরিঃ তাসযখ ম পন্ত  সনম্নফসণ পত  কভ পকতপা/ কভ পচাযীগণ সনম্নরূর দাসয়ত্ব ারন কযরফন। 

 

ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন 

সনয়ন্ত্রণ কক্ষ 

রপান-০২-৫৮৮১৪২২০ 

 

ক্রম কম মকর্মা/কম মচারীর নাম, পদবী ও কম মস্থল মমাবাইল ম ান সময় 

১ 
জনাফ রভািঃ পসযদুর ইরাভ, উকাযী িরকৌরী 

(পুয), ফজপয ব্যফস্থানা সফবাগ 
০1৭1-6752658 

কার ৬.০০ ঘটিকা- দুপুয 

১২.০০ ঘটিকা 

২ 

জনাফ সুসজত  কুভায দা , অসপ কাযী কাভ 

কসিউটায মুদ্রাক্ষসযক, অসতসযক্ত িধান িরকৌরীয 

দপ্তয 

০1৭1-1০০৩1৭২ 

৩ 

জনাফ রভাাম্মদ ভসনয রাাইন, কাযী 

িরকৌরী-মাসন্ত্রক (অসতসযক্ত দাসয়ত্ব) ফজপয 

ব্যফস্থানা সফবাগ 

০1৯1-3639576 

দুপুয ১২.০০ ঘটিকা-ন্ধ্যা 

৬.০০ ঘটিকা 

৪ 

জনাফ রভািঃ ভাাবুবুয যভান াওরাদায, অসপ 

কাযী কাভ কসিউটায মুদ্রাক্ষসযক, সনজ রফতন 

বাতায় ব্যসক্তগত কাযী, সযরফ, জরফায়ু ও 

দূরম পাগ ব্যফস্থানা ারকপর 

০1৭1-৮৭৯1৯২৫ 

৫ জনাফ রভািঃ াইফুর ইরাভ, কাযী িরকৌরী 

(সফদুযৎ), িরকৌর সফবাগ 

০1৯৩-7632771 

ন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা-যাত ১২ 

.০০ ঘটিকা 

৬ 

জনাফ রভািঃ যাসদুর ইরাভ ,  অসপ কাযী কাভ 

কসিউটায মুদ্রাক্ষসযক, জনংরমাগ সফবাগ 

০1৭৫-৪২৫০৩৬৬ 

৭ 
জনাফ রভািঃ এনামুর ক,  

রযসবসনউ সুায বাইজায, অঞ্চর-৩, যাজস্ব সফবাগ 
০1৯1-৫৫৯৭৩৭২ 

যাত ১২.০০ ঘটিকা-কার 

৬.০০ ঘটিকা 

৮ 
জনাফ এ রক এভ রযজাউর কফীয,   

রযসবসনউ সুায বাইজায, অঞ্চর-৩, যাজস্ব সফবাগ 

০1৭1-৬৬২০৫৪২ 

 

২। কররার রুরভ দাসয়ত্বিাপ্তরদয কযণীয়িঃ 

ক) রটসররপান কররয ভাধ্যরভ িাপ্ত তথ্য ংসিষ্ট সফবারগয দাসয়ত্বিাপ্ত কভ পকতপারদয অফসত কযণ। 

রখ াসনায মূরনীসত 

গ্রাভ রযয উন্নসত 

http://www.dncc.gov.bd/
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খ) রচতনামূরক তথ্য / যকাযী সনরদ পাফরী ও চাসত রফায সফলরয় রটসররপানকাযী ব্যসক্তরক  অফসতকযণ ও 

যাভ প িদান। 

গ) রটসররপারন িাপ্ত তথ্যাসদয ডাটারফজ ংযক্ষণ। 

ঘ) অন্যান্য কররাররুরভয ারথ ভন্বয় াধন। 

ঙ) সডএনসসয সযসরপ ংক্রান্ত সফলরয় রপাকার রয়ন্ট কভ পকতপা ড. তাসযক সফন ইউসুপ (রভাফাইর- 

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

 ০১৭১৫২৩৮৭৫৪) এফং কফযস্থান ব্যফস্থানা ংক্রান্ত রপাকার রয়ন্ট কভ পকতপা জনাফ তাসজনা ারযায়ায, িধান 

 ভাজ কল্যাণ ও ফসি উন্নয়ন কভ পকতপা  (রভাফাইর - ০১৭১৩-০৪৬৯৩২) এ সনয়সভত অফসতকযণ। 

চ) খাদ্য ায়তায জন্য িাপ্ত রপান কররয ঠিকানা সফিাসযত তথ্য ডাটারফরজ ংযক্ষণ এফং ংসিষ্ট আঞ্চসরক 

      সনফ পাী কভ পকতপা'রক অফসতকযণ। 

 

৩।  মথামথ কর্তপরক্ষয অনুরভাদনক্ররভ এ আরদ জাসয কযা ররা। 

 

 স্বাক্ষসযত/- 

 

(যফীন্দ্রশ্রী ফড়ুয়া) 

সচফ 

রপান-৮৮৩৪৯৩০ 

secretary@dncc.gov.bd 

 

অনুসরসিঃ (রজযষ্ঠতায ক্রভানুারয নয়): 

1| সসনয়য সচফ, স্থানীয় যকায সফবাগ, ফাংরারদ সচফারয়, ঢাকা। 

2| সচফ, িধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ঢাকা। 

3| সফবাগীয় কসভনায, ঢাকা। 

4| রজরা িাক, ঢাকা। 

5| ম্মাসনত কাউসিরয, ওয়াড প নং-........., ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

6| সফবাগীয় িধান (কর)........................................................, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

7| আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা (কর)........................................................, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

8| রভয়য ভরাদয় এয একান্ত সচফ, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

9| িধান সনফ পাী কভ পকতপা ভরাদরয়য দয় অফগসতয জন্য তাঁয স্টাপ অসপায, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

10| সরস্টভ এনাসরস্ট, আইসটি রর (আরদটি ওরয়ফ াইরট িকারয অনুরযাধ), ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন । 

11| ংসিষ্ট কভ পকতপা/ কভ পচাযী, জনাফ..............................................................., ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন। 

12| অসপ কস। 

 

 

 

   

   


