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(একই স্মাযক ও তাসযদে প্রসতস্থাসত) 

 

স্মাযক নম্বয: ৪৬.১০.০০০০.০০০.৯৯.০১৯.২০.২০ 

তাসযে: ৩০ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৭ 

১৩ জনু ২০২০ 

 

সফলয়: শরডর ান সহরিরে লকডাউনকৃি ২৭ নং ওয়াডড পূে ড রা াো ার এলাকায় ত্রাণ 

সেিরণ প্রিরে। 

 

ূত্র: 

           ১। জজরা ত্রাণ ও ুনফ পান কভ পকতপা, ঢাকা’য ত্র নাং ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-

৪৪৮, তাসযে-১২/০৫/২০২০ সরিঃ। 

 ২। জজরা ত্রাণ ও ুনফ পান কভ পকতপা, ঢাকা’য ত্র নাং ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-

৪৬৬, তাসযে-১৫/০৫/২০২০ সরিঃ। 
 

উমু পক্ত সফলয় ও ূদত্রয ফযাদত সনদদক্রদভ জানাদনা মাদে, উদ্বূত ভাভাযী কদযানা বাইযা 

সযসস্থসত জভাকাদফরা কযায রদে ইসতভদধৈ ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযদনয ২৭ নাং ওয়ার্প ূফ প 

যাজাফাজায এরাকা জযর্দজান সদদফ রকর্াউন জ ালণা কযা দয়দে। ূফ প যাজাফাজায রকর্াউন 

এরাকায় প্রায় ৩০০০ টি তদসযদ্র সযফায যদয়দে। প্রসতটি তদসযদ্র সযফাদযয জনৈ ত্রান ফাফদ ৫ 

জকজজ চার, ৩ জকজজ আরু, ১ সরিায য়াসফন জতর, ১ জকজজ র্ার, ১ জকজজ জয়াজ এফাং ১টি াফান 

জদওয়ায ফৈফস্থা জনওয়া দয়দে। উক্ত এরাকায় ১ প্তাদয জনৈ ১৫.০০ জভটিক িন চার এফাং চার 

ফাদদ অনৈ কর াভগ্রীয জনৈ ৪০০/- িাকা াদয এক প্তাদয জনৈ ১২০০০০০(ফাদযা রে) িাকা 

প্রদয়াজন।   

দত্র উদল্লসেত (১) ও (২) নাং ূদত্র জজরা প্রান, ঢাকা জথদক ত্রাণকাম প (চার = ২০০.০০ জভ.িন ), 

ত্রাণকাম প (নগদঅথ প=৮.০০রে) ও সশুোদৈ  ক্রয়ফাফদ নগদ ১.০০ রে িাকা সফতযদনয জনৈ উ-

ফযাদ্দ াওয়া মায়। 

এভতাফস্থায়, ২৭ নাং ওয়ার্প ূফ প যাজাফাজায এরাকায ৩০০০ টি সযফাদযয জনৈ এক প্তাদয ত্রান 

ফাফদ ১২ ই জভ ২০২০ তাসযদেয ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪৪৮ নাং স্মাযদক উ-ফযাদ্দ 

জথদক ১৫.০০ জভ:ি: চার ও ৮০০০০০(আি রে) িাকা এফাং ১৫ ই জভ ২০২০ তাসযদে 

৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪৬৬ নাং স্মাযদকয উ ফযাদ্দকৃত িাকা জথদক ৪০০০০০ (চায 

রে) িাকা সনম্নরু বাদফ ফন্টন কযা দরা: 
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ক্রসমক 

নং 

েরারের নাম েরারের 

পসরমাণ 

েরাে প্রদারনর স্মারক 

১ ফযাদ্দকৃত চার ১৫.০০ জভ: 

ি: চার 
জজরা ত্রাণ ও ুনফ পান কভ পকতপা, ঢাকা’য ত্র নাং  

৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪৪৮, তাসযে-

১২/০৫/২০২০ সরিঃ। 

২ ফযাদ্দকৃত িাকা 

(চার ফাদদ অনৈ 

াভগ্রী ফাফদ)। 

৮,০০,০০০ 

িাকা 
জজরা ত্রাণ ও ুনফ পান কভ পকতপা, ঢাকা’য ত্র নাং  

৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪৪৮, তাসযে-

১২/০৫/২০২০ সরিঃ। 

৩ ৪,০০,০০০ 

িাকা 

 

জজরা ত্রাণ ও ুনফ পান কভ পকতপা, ঢাকা’য ত্র নাং 

৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪৬৬, তাসযে-

১৫/০৫/২০২০ সরিঃ। 

 

মথামথ কতৃপদেয অনুদভাদনক্রদভ এ ত্র জাসয কযা দরা। 
 

 

 

                                                                                                 (র্. তাসযক সফন ইউপু)  

                                                                                                    তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী (ুয) 

আঞ্চসরক সনফ পাী কভ পকতপা, 

 অঞ্চর-৫, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 
                                                                         

 

স্মাযক নম্বয: ৪৬.১০.০০০০.০০০.৯৯.০১৯.২০.২০/১(৯) 

তাসযে: ৩০ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৭ 

১৩ জনু ২০২০ 

দয় অফগসত ও কাম পাদথ প জপ্রযণ কযা র: 

১) ম্মাসনত কাউজিরয (কর), াধাযণ ওয়ার্প ........., াংযসেত ওয়ার্প .......... , ঢাকা উত্তয সটি 

কদ পাদযন। 

২) প্রধান প্রদকৌরী, প্রদকৌর সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৩) সচফ, সচফ এয দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৪) বান্ডায ও ক্রয় কভ পকতপা, বান্ডায ও ক্রয় সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৫) প্রধান সাফ যেণ কভ পকতপা (অসতসযক্ত দাসয়ত্ব), সাফ সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৬) জভয়দযয একান্ত সচফ, জভয়দযয দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৭) প্রধান সনফ পাী কভ পকতপায স্টাপ অসপায, প্রধান সনফ পাী কভ পকতপায দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটি 
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কদ পাদযন। 

৮) জনাংদমাগ কভ পকতপা, জনাংদমাগ সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

৯) সদস্টভ এনাসরস্ট, আইসটি জর, ঢাকা উত্তয সটি কদ পাদযন। 

 


