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 ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন 

নগয বফন, গুরান-২, ঢাকা। 

www.dncc.gov.bd 

 

 

 

 

নং-46.10.0000.002.01.2020.78 তারিখঃ 
   ২৪ চৈত্র ১৪২৬ 

  9April 2020 

 

সফলয়ঃ  করযানা বাআযারয সফস্ত্ত্তৃসত মভাকারফরায় উদ্ভুত সযসিসতরত সছন্নমূর , সদনভজুয, কভ পীন, শ্রভজীফী, যাস্তায় বাভান 

ভানুল,  প্রসতফন্ধী, ফয়স্ক ব্যসি, সফক্ষুক, বফঘুরয, সযক্সাচারক, বযানগাসিচারক, সযফন শ্রসভক, মযষ্টুরযন্ট শ্রসভক, মপসযওয়ারা, 

চারয়য মদাকানদায ও সতদসযদ্র সযফারযয ভারঝ ভানসফক ায়তা ত্রাণ কাম প (চার) ও ত্রাণ কাম প (নগদ) সফতযরণয জন্য উ-

ফযাদ্দ প্রদান।  

সূত্রঃ মজরা প্রাক ত্র নং ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৩৩৫/১, তাসযখ-০৭/০৪/২০২০ সরঃ। 

 
উর্য পি সফলয় ও সূরত্রাি স্মাযরকয মপ্রসিমত  জানারনা মারে মম, করযানা বাআযারয সফস্ত্ত্তৃসত মভাকারফরায় উদ্ভুত 

সযসিসতরত সছন্নমূর , সদনভজুয, কভ পীন, শ্রভজীফী, যাস্তায় বাভান ভানুল ,  প্রসতফন্ধী, ফয়স্ক ব্যসি, সফক্ষুক, বফঘুরয, সযক্সাচারক, 

বযানগাসিচারক, সযফন শ্রসভক, মযষ্টুরযন্ট শ্রসভক, মপসযওয়ারা, চারয়য মদাকানদায ও সতদসযদ্র সযফারযয ভারঝ ভানসফক 

ায়তা সররফ সফতযরণয জন্য  মজরা প্রাক , ঢাকা  রত প্রাপ্ত ১০০ মভ.টন (চার) ও ১০,০০,০০০/- (দ রি) টাকা সনমনাি 

ারয  উ-ফযাদ্দ প্রদান কযা ররা।  

 

ক্রম ঞ্চল ওয়ার্ ড চার ও টাকাি রিমান 

০১ ঞ্চল-০১ সাধািণ ওয়ার্ ড-০১, ১৭=২ টি চার- ১৮৫১.৯০× ২ = ৩৭০৩.৮ মকসজ। 

টাকা- ১৮,৫১৮× ২ = ৩৭,০৩৬/- 

০২ ঞ্চল-০২ সাধািণ ওয়ার্ ড-০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, 

১৫=০৮ টি 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৮ = ১৪, ৮১৪.৮ মকসজ। 

টাকা- ১৮,৫১৮× ৮ = ১৪৮১৪৪/- 

০৩ ঞ্চল-০৩ সাধািণ ওয়ার্ ড-১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, 

২৫, ৩৫, ৩৬=১০ টি 

চার- ১৮৫১.৮৫× ১০ = ১৮৫১৮.৫ মকসজ।  

টাকা- ১৮,৫১৮× ১০ = ১৮৫১৮০/- 

০৪ ঞ্চল-০৪ সাধািণ ওয়ার্ ড-০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, 

১৬=০৭ টি 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৭ = ১২৯৬২.৯৫ মকসজ।  

টাকা- ১৮,৫১৮× ৭ = ১২৯৬২৬/- 

০৫ ঞ্চল-০৫ সাধািণ ওয়ার্ ড-২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, 

৩৩, ৩৪=০৯ টি 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৯ = ১৬৬৬৬.৬৫মকসজ।  

টাকা- ১৮,৫১৮× ৯ = ১৬৬৬৬২/- 

০৬ ঞ্চল-০৬ সাধািণ ওয়ার্ ড-৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪=০৪ টি 

 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৪ = ৭৪০৭.৪মকসজ। 

টাকা- ১৮,৫১৮× ৪ = ৭৪০৭২/- 

০৭ ঞ্চল-০৭ সাধািণ ওয়ার্ ড-৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০=০৪ টি 

 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৪ = ৭৪০৭.৪মকসজ। 

টাকা- ১৮,৫১৮× ৪ = ৭৪০৭২/- 

০৮ ঞ্চল-০৮ সাধািণ ওয়ার্ ড-৪৪, ৪৫, ৪৬=০৩ টি 

 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৩ = ৫৫৫৫.৫৫মকসজ।  

টাকা- ১৮,৫১৮× ৩ = ৫৫৫৫৪/- 

০৯ ঞ্চল-০৯ সাধািণ ওয়ার্ ড-৩৯, ৪০, ৪৩=০৩ টি 

 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৩ = ৫৫৫৫.৫৫মকসজ।  

টাকা- ১৮,৫১৮× ৩ = ৫৫৫৫৪/- 

১০ ঞ্চল-১০ সাধািণ ওয়ার্ ড-৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২=০৪ টি 

 

চার- ১৮৫১.৮৫× ৪ = ৭৪০৭.৪মকসজ। 

টাকা- ১৮,৫২৫× ৪ = ৭৪১০০/- 

 

(ক) প্রধান সাফ য িণ কভ পকতপা উমেসখত ফযাদ্দকৃত থ প  ংসিষ্ট অঞ্চসরক সনফ পাী  কভ পকতপাগরণয নারভ সিভ ফযাদ্দ 

প্রদারনয ব্যফিা কযরফন।  

 (খ)  অঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপাগণ উ-ফযাদ্দকৃত চার িানীয় খাদ্য গুদাভ , মতজগাঁও রত উরত্তারন করয ংসিষ্ট  ম্মাসনত 

কাউসিরয ও ংযসিত ওয়ার্ প কাউসিরযগরণয ভন্বয় সফতযরণয ব্যফিা কযরফন। সিভ ফযাদ্দকৃত থ প মথামথ 

খযরচয য ভন্বরয়য ব্যফিা কযরফন।  

(গ)  প্রসতটি  প্যারকরট ৫ মকসজ চার , ৩ মকসজ অলু, ১  মকসজ সয়াজ, ১ মকসজ র্ার , ১ মকসজ রফন এফং ১/২ সরটায ততর 

সফতযরণয ব্যফিা থাকরফ।  মকান নগদ টাকা সফতযণ কযা মারফ না।  

শেখ হারসনাি মূলনীরত  

গ্রাম েহরিি উন্নরত 

http://www.dncc.gov.bd/
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 (ঘ)  ভানসফক ায়তা কভ পসূসচ ফা স্তফায়ন সনমদ পসকা ২০১২-২০১৩ নুযণপূফ পক কর সফসধ সফধান ারন কযরত  এফং 

সনসযিায জন্য প্ররয়াজনীয় সাফ ও ভাস্টাযরযার তাঁয কাম পাররয় ংযিণ কযরত রফ।  

(ঙ)  দূরম পাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/ দূরম পাগ ব্যফিানা সধদপ্তরযয  মি সফতযণ কযা রে সফলয়টি আররক্টসনক ও 

সপ্রন্ট সভসর্য়ারক ফসত কযরত রফ।  

(চ)  উ-ফযাদ্দত্র সটি কর পারযরনয তথ্য ফাতায়রন  UPLOAD কযরত রফ।  

 
৪। মথামথ কর্তপরিয নুরভাদনক্ররভ এ অরদ জাসয কযা ররা। 

 

 

 

09-04-2020  (Dr Tariq Bin Yousuf) 

Project Director 

Urban Resilience Project 

Dhaka North City Corporation 

 

 
দয় ফগসত ও কাম পারথ প নুসরস মপ্রযণ কযা ররা (মজযষ্ঠতায সবসত্তরত নয়): 

 
1. সম্মাননত কাউনিলর (সকল), সাধারণ ওয়ার্ ড ........., সংরনিত ওয়ার্ ড ..........., ঢাকা উত্তর নসটি কর ডাররশন। 

2. প্রধান নিসাব রিণ কর্ ডকতডা, ঢাকা উত্তর নসটি কর ডাররশন। 

3. আঞ্চনলক ননব ডািী কর্ ডকতডা (সকল), অঞ্চল - ......, ঢাকা উত্তর নসটি কর ডাররশন। 

4. মর্য়র র্রিাদরয়র সদয় অবগনতর জন্য তাঁর একান্ত সনিব, ঢাকা উত্তর নসটি কর ডাররশন। 

5. জন ংরমাগ কভ পকতপা, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন, ঢাকা।  

6. সরস্টভ এনাসরষ্ট, অআসটি মর, ঢাকা উত্তয সটি কর পারযন, ঢাকা।  

7. প্রধান সনফ পাী কভ পকতপা ভরাদরয়য দয় ফগসতয জন্য তাঁয স্টাপ সপায, ঢাকা উত্তর নসটি কর ডাররশন। 

8. পাআর কস। 

 

 


