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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-৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৮৪.১৫-১৫৬ তারযখ: 
২২ চচত্র ১৪২৬ 

০৫ 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 ০৬/০৪/২০২০ ররিঃ তারযখ কত   

০৮/০৪/২০২০ ররিঃ তারযখ ম পন্ত  রনম্নফরণ পত  কভ পকতপা/ কভ পচাযীগণ রনম্নরূক দারয়ত্ব ারন কযকফন। 

 

ঢাকা উত্তয রটি কক পাকযন 

রনয়ন্ত্রণ কক্ষ 

রপান-০২-৫৮৮১৪২২০ 

 

ক্রম কম মকর্মা/কম মচারীর নাম, পদবী ও কম মস্থ মমাবাই ম ান ময় 

১ 

জনাব দদ বাার আম্মেদ , গম্মবণা 

কম মকর্মা, বর্মমাম্মন নগর পদরকল্পনাদবদ 

(অঃদাঃ) 

০17466492০9 

কার ৬.০০ ঘটিকা- দুপুয ১২.০০ 

ঘটিকা 

২ 
জনাব মমাঃ আদজম আদ খান , অদিটর, 

অদিট দবভাগ 

০162০25০266 

৩ 

জনাব াইী খানম,  কর কম মকর্মা 

(অঃদাঃ), রাজস্ব দবভাগ 

০171461০94০ 

দুপুয ১২.০০ ঘটিকা-ন্ধ্যা ৬.০০ 

ঘটিকা 

৪ 
জনাফ আব্দুয যাজ্জাক , রাফ কাযী , 

রাফ রফবাগ, অঞ্চর ৪ 

০1711948863, 

০1944758989 

৫ 

জনাব মমাঃ দবদ্যুৎ মাম্মন , উপকারী 

প্রম্মকৌলী (যাদিক), বজমু  ব্যবস্থাপনা দবভাগ 

০1766619277 

ন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা-যাত ১২ .০০ 

ঘটিকা 

৬ 

রভািঃ আব্দুয যাজ্জাক , অরপ কাযী কাভ 

করিউটায মুদ্রাক্ষরযক , তত্ত্বাফধায়ক 

প্রককৌরী ( পুয) এয দপ্তয 

০1715513861 

৭ 

জনাব মমাঃ আবু দদিক, কায ম কারী, 

প্রম্মকৌল দবভাগ, অঞ্চ 3 

০171569০74০ 

যাত ১২.০০ ঘটিকা-কার ৬.০০ 

ঘটিকা 

৮ 
জনাফ আব্দুর খাকরক , াি অাকযটয, 

রফদুযৎ াককপর, প্রককৌর রফবাগ 

০1715382944 

 

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। 

রখ ারনায মূরনীরত 

গ্রাভ কযয উন্নরত 

http://www.dncc.gov.bd/
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গ) রটররকপাকন প্রাপ্ত তথ্যারদয ডাটাকফজ ংযক্ষণ। 

ঘ) অন্যান্য ককরাররুকভয াকথ ভন্বয় াধন। 

ঙ) রডএনররয রপাকার কয়ন্ট কভ পকতপা ডািঃ ইভদাদুর ককক (রভাফাইর রপান- ০১৭১৫২৩৮৭৫৪) রনয়রভত 

অফরতকযণ। 

 

৩।  মথামথ কর্তপকক্ষয অনুকভাদনক্রকভ এ আকদ জারয কযা করা। 

 

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

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

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

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

12| অরপ কর। 

 

 

 

   

   


