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[ একই  তারযখ ও স্মাযকক প্ররতস্থারত] 

 

ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন 

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

www.dncc.gov.bd 

 

নং-৪৬.১০.০০০০.০০০.১৮.০০৩.২০.৪ তারযখ: 
২৯ চৈত্র ১৪২৬ 

১৩ এরপ্রর ২০২০ 

অরপি আকদ 

 

 ককযানা বাইযািজরনত প্রাদুব পাফ রভাকাকফরায় উদ্ভুত রযরস্থকত রনম্নফরণ পত কভ পৈাযীকদয'রক  রনম্নরূক 

িাভরয়ক িংযুক্ত কযা হকরা। 

 

 

ক্রম কম মকর্মা/কম মচারীর নাম, পদবী ও কম মস্থল সংযুক্ত কম মস্থল 

১ 

জনাব মমাশারফ, উপকর কম মকর্মা ( চলতর্ দাতিত্ব প্রাপ্ত), অঞ্চল ১ 

(মমাবাইল ০১৬৭২৮৩১৯৪৩) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৬ 

২ 

জনাফ রভাোঃ ভাইনুরিন, কাম পিহকাযী,  

অঞ্চল ১ (রভাফাইর ০১৭২৪২৭৬৭৭৭) 

আঞ্চতলক তনব মাহী  কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৬ 

৩ 
জনাব সামসুল আলম তমজমা, উচ্চমান সহকারী, প্রককৌশল শাখা, অঞ্চল ১ 

(মমাবাইল ০১৭১-২৬৩৫৯২৪) 

আঞ্চতলক তনব মাহী  কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৬ 

৪ 
জনাফ ওকত রহাকিন 

যাজস্ব সুাযবাইজায,  অঞ্চর ১(রভাফাইর ০১৬৭৮৬০১৯১১) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৭ 

৫ 
জনাব গাজী আবুল কালাম আজাদ , তহসাব সহকারী ( রাজস্ব তবভাগ ), 

অঞ্চল ১(মমাবাইল ০১৯৫৩৭২৩১৮৬) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৭ 

৬ 

জনাফ রভজানুয যহভান, উচ্চভান িহকাযী, যাজস্ব রফবাগ, অঞ্চর ১ 

রভাফাইর ০১৭১৭৪৮৩৮৬১ 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৭ 

৭ 

জনাব মমাস্তাতফজুর রহমান , উপকর কম মকর্মা ( অতর্তরক্ত দাতিত্ব ), 

অঞ্চল ১(মমাবাইল ০১৭১১১১২২৪৭) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৮ 

৮ 

জনাফ রভাোঃ হারুন আয যরদ , উিহকাযী প্রককৌরী , প্রককৌর রফবাগ 

অঞ্চর ১(রভাফাইর ০১৭১১৪৫২৯০২) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৮ 

৯ 

জনাফ রভকহদী হািান, যাজস্ব সুাযবাইজায, অঞ্চর ১,  

(রভাফাইর ০১৭১০৯৭২৬২৪) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৮ 

১০ 

জনাব মমাোঃ আতমর মহাকসন খান , লাইকসন্স ও তবজ্ঞাপন সুপারভাইজার , 

রাজস্ব তবভাগ, অঞ্চল ৩ (মমাবাইল ০১৬৭৫৫৫৬৩৮৪) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৯ 

১১ 

 

জনাব মমাোঃ মসাকহল রানা , লাইকসন্স ও তবজ্ঞাপন সুপারভাইজার , রাজস্ব 

শাখা, অঞ্চল ৩ (মমাবাইল ০১৭১১১৩১৭০২) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৯ 

 

 

 

রখ হারিনায মূরনীরত 

গ্রাভ হকযয উন্নরত 

http://www.dncc.gov.bd/
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ক্রম কম মকর্মা/কম মচারীর নাম, পদবী ও কম মস্থল সংযুক্ত কম মস্থল 

১২ 
জনাব জাতকর মহাকসন , তনম্নমান সহকারী কাম কতিউটার মুদ্রাক্ষতরক , 

বজময ব্যবস্থাপনা শাখা, অঞ্চল ৩ ( মমাবাইল ০১৯৭৭৮৮৩৩৭৭) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ৯ 

১৩ 

জনাফ রভাোঃ নজরুর ইিরাভ হাওরাদায , রযরবরনউ সুাযবাইজায, অঞ্চর 

৫ (রভাফাইর ০১৯৩৪০৮০৪২৪) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ১০ 

১৪ 

জনাব মমাোঃ উজ্জ্বল মমাল্লা, ইতপ আই সুপারভাইজার, অঞ্চল ৫,  

(মমাবাইল ০১৭১৬৪৬০২৬০) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ১০ 

১৫ 

জনাফ জারকয রহাকিন , রনম্নভান িহকাযী কাভ করিউটায মুদ্রাক্ষরযক , 

িভাজ কল্যান াখা, অঞ্চর ৫ (রভাফাইর ০১৭১৬৭৫৮৫৮০) 

আঞ্চতলক তনব মাহী কম মকর্মার 

দপ্তর, অঞ্চল ১০ 

 

 

২। মথামথ কর্তপকক্ষয অনুকভাদনক্রকভ এ আকদ জারয কযা হকরা এফং তা অরফরকে কাম পকয হকফ। 

 

 স্বাক্ষরযত/- 

 

(যফীন্দ্রশ্রী ফড়ুয়া) 

িরৈফ 

রপান-৮৮৩৪৯৩০ 

secretary@dncc.gov.bd 

 

অনুরররোঃ (রজেষ্ঠতায ক্রভানুিাকয নয়): 

1| িম্মারনত কাউরিরয, িাধাযন ওয়াড প ........., িংযরক্ষত ওয়াড প............ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

2| রফবাগীয় প্রধান (িকর)........................................................, ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

3| আঞ্চররক রনফ পাহী কভ পকতপা (িকর)........................................................, ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

4| রভয়য ভকহাদয় এয একান্ত িরৈফ, ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

5| প্রধান রনফ পাহী কভ পকতপা ভকহাদকয়য িদয় অফগরতয জন্য তাঁয স্টাপ অরপিায, ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

6| রিকস্টভ এনাররস্ট, আইরিটি রির (আকদটি ওকয়ফ িাইকট প্রকাকয অনুকযাধিহ), ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন । 

7| িংরিষ্ট কভ পকতপা/ কভ পৈাযী, জনাফ..............................................................., ঢাকা উত্তয রিটি কক পাকযন। 

8| অরপি কর। 

 

 

 

    


