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তাসযখ: ৩০ বফাখ ১৪২৭
১৩ মভ ২০২০

প্রাক:
আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প া, অঞ্চর- ১ / ২ / ৩ / ৪ / ৫ / ৬ / ৭ / ৮ / ৯ / ১০, ঢাকা উত্তয সটট
কদাদযন।
প
সফলয়: কররানা ভাইরাি(COVID-১৯) সিি্িৃসি এিং প্রাদূভাভ ি শমাকারিায় উদ্ ভুি
পসরসিসিরি িমারের সনম্ন আরয়র ও সপসিরয় পড়া েনরগাষ্ঠির মারে মানসিক িহায়িা
ত্রাণ কায(চা),
ভ
ত্রাণ কায(নগদ
ভ
অর্)ভ ও ত্রাণ কায(সলশুখাদয)
ভ
ক্রয়িািদ টাকা উপ-িরাদ্দ
প্রদান প্রিরে।
ূত্র: মজরা ত্রাণ ও ুনফান
প
কভকতপ
প া, ঢাকা’য ত্র নাং ৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১১.১৯.৯৫,
তাসযখ-০২/০৫/২০২০ সরিঃ।
উমুক্ত
প সফলয় ও ূদত্রয ফযাদত সনদদপ ক্রদভ জানাদনা মাদে মম, কদযানা বাইযা(COVID19)
সফ্তৃসত এফাং প্রাদূবাপ ফ মভাকাদফরায় উদ্বুত সযসস্থসতদত সনযাত্তা ঝু ুঁ সক প্রভদন ঢাকা উত্তয
সটট কদাদযদনয
প
আওতাধীন এরাকায ভাদজয সনম্ন আদয়য ও সসছদয় া জনদগাটি
মমভন সছন্নভূর, সদনভজুয, কভীন,
প
শ্রভজীফী, যাস্তায় বাভান ভানুল, প্রসতফন্ধী, ফয়স্ক ফযক্তক্ত,
সবক্ষুক, বফঘুদয, সযক্সাচারক, বযানগাসচারক, সযফন শ্রসভক, মযল্টুদযন্ট শ্রসভক,
মপসযওয়ারা, চাদয়য মদাকানদায ও অসতদসযদ্র সযফাদযয ভাদঝ ভানসফক ায়তা সাদফ
মজরা প্রান, ঢাকা দত (ক) স্মাযদক ত্রাণ কাম(চার=২০০.০০
প
মভ.টন), ত্রাণকাম(নগদ
প
অথ=৮.০০
প
রক্ষ) ও সশুখাদয ক্রয় ফাফদ নগদ ১.০০ রক্ষ টাকা সফতযদনয জনয উ-ফযাদ্দ
াওয়া মায়। উক্ত উফযাদদ্দয সত সডএনসস’য “সটট কদদাদযন
প
উন্নয়ন ায়তা”
খাদতয আওতায় কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ মভাকাদফরা, ভক সনধন ও সযষ্কায সযেন্নতা
কামক্রভ
প
খাত দত আযও ৮.০০ রক্ষ টাকা ভন্দয় ঢাকা উত্তয সটট কদাদযদনয
প
সফসবন্ন
অঞ্চদরয াদ উদল্লসখত সযভাদণ াংসিষ্ট আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প া’য অনুকুদর উ-ফযাদ্দ
প্রদান কযা দরা। উদল্লখয মম, ত্রাণ ায়তায প্রসতটট যাদকদট চার(৫মকক্তজ) ও আরু(২মকক্তজ)
দ্রফযাসদ থাকদফ এফাং সনম্নরুবাদফ ফন্টন কযা মমদত াদয।
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ওয়াডপ সবসত্তক ফযাদ্দ
অঞ্চর ওয়াডপ
১
২

৩

৪

৫

১
১৭
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
১৫
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
৩৫
৩৬
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৬
২৬

ফযাদ্দকৃত টাকা
ফযাদ্দকৃত
সডএনসস’য
চার
দুদমাগ
প ফযফস্থানা ও
কদদাদযন
প
(মভ:টন) ত্রান ভন্ত্রণারয়
ায়তা”
১৬০০০/১৬০০০/৪.০০
১৬০০০/১৬০০০/৪.০০
২৪০০০/২৪০০০/৬.০০
২২০০০/২২০০০/৫.৫
২০০০০/২০০০০/৫.০০
২৮০০০/২৮০০০/৭.০০
২০০০০/২০০০০/৫.০০
২৪০০০/২৪০০০/৬.০০
২০০০০/২০০০০/৫.০০
২৮০০০/২৮০০০/৭.০০
১২০০০/১২০০০/৩.০০
২৮০০০/২৮০০০/৭.০০
২৮০০০/২৮০০০/৭.০০
১৬০০০/১৬০০০/৪.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
১২০০০/১২০০০/৩.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
১২০০০/১২০০০/৩.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
২৪০০০/২৪০০০/৬.০০
১৬০০০/১৬০০০/৪.০০
৮০০০/৮০০০/২.০০
২০০০০/২০০০০/৫.০০
২০০০০/২০০০০/৫.০০
২৮০০০/২৮০০০/৭.০০

সশুখাদয ক্রয়
“সটট
ফাফদ
উন্নয়ন মভাট টাকা অঞ্চর
সবসত্তক ফযাদ্দ
৩২০০০/৩২০০০/- ১০০০০/৪৮০০০/৪৪০০০/৪০০০০/৫৬০০০/৪০০০০/৪৮০০০/৪০০০০/৫৬০০০/- ১০০০০/২৪০০০/৫৬০০০/৫৬০০০/৩২০০০/১৬০০০/১৬০০০/২৪০০০/১৬০০০/২৪০০০/১৬০০০/- ১০০০০/১৬০০০/১৬০০০/৪৮০০০/৩২০০০/১৬০০০/৪০০০০/৪০০০০/- ১০০০০/৫৬০০০/- ১০০০০/-
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শমাট= শম:টন

৮০০০/১৬০০০/১২০০০/১২০০০/২৪০০০/২০০০০/২০০০০/১২০০০/৮০০০/১৬০০০/৮০০০/২২০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/১২০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/১৬০০০/৮০০০/১২০০০/১২০০০/৮০০০/৮০০০/-

৮০০০/১৬০০০/১২০০০/১২০০০/২৪০০০/২০০০০/২০০০০/১২০০০/৮০০০/১৬০০০/৮০০০/২২০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/১২০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/১৬০০০/৮০০০/১২০০০/১২০০০/৮০০০/৮০০০/-
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১৬০০০/৩২০০০/২৪০০০/২৪০০০/৪৮০০০/৪০০০০/৪০০০০/২৪০০০/১৬০০০/৩২০০০/১৬০০০/৪৪০০০/১৬০০০/১৬০০০/১৬০০০/২৪০০০/১৬০০০/১৬০০০/১৬০০০/১৬০০০/৩২০০০/১৬০০০/২৪০০০/২৪০০০/১৬০০০/১৬০০০/১৬,০০,০০
০/-

১০০০০/-

১০০০০/-

১০০০০/-

১০০০০/-

১০০০০/১,০০,০০০/-
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ক) প্রধান সাফ যক্ষণ কভকতপ
প া উদল্লসখত ফযাদ্দকৃত অথ পাংসিষ্ট আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প াগদণয
নাদভ অসিভ ফযাদ্দ প্রদাদনয ফযফস্থা কযদফন।
(খ) আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প াগণ উ-ফযাদ্দকৃত চার স্থানীয় খাদয গুদাভ, মতজগাুঁও দত উদত্তারন
কদয এফাং ফযাদ্দকৃত অদথ দ্রফযাসদ
প
ক্রয়ূফক
প াংসিষ্ট ম্মাসনত ওয়াডপ কাউক্তিরয ও বাসত ওয়াডপ
ভানসফক ায়তা কভূপ চী ফাস্তফায়ন কসভটট এয ভাধযদভ সফতযদণয ফযফস্থা কযদফন।
(গ) দুদমাগ
প
ফযফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য গত ০২/০৫/২০২০সরিঃ তাসযদখয স্মাযক নাং
৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪২.০৩১.১৯-৪০৯ অনুমাসয় কদযানা বাইযা সযসস্থসতদত ৃষ্ট দুদমাদগ
প সফদল
ভানসফক ায়তা ফাস্তফায়ন সনদদপ সকা-২০২০ অনুযণ ূফক
প কর সফসধ-সফধান ারন কযা
সনসযক্ষায জনয প্রদয়াজনীয় সাফ ও ভাস্টাযদযার তাুঁয কামারদয়
প
াংযক্ষণ কযদত দফ।
(ঘ) তাসরকা প্র্তুদতয মক্ষদত্র বাসত, াংসিষ্ট ওয়াদডপয াংযসক্ষত আদনয কাউক্তিরয ও দয
সচফ াংখযাগসযি দযদদয উসস্থসত ও স্বাক্ষয আফসযকবাদফ থাকদত দফ।
(ঙ) দুদমাগ
প
ফযফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য গত ১১/০৪/২০২০সরিঃ তাসযদখয স্মাযক নাং
৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১১.১৯.৯৫
ও
১৩/০৪/২০২০সরিঃ
স্মাযক
নাং
৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১১.১৯.৯৭ এয সফসধ-সফধান ারন কদয সফতযণ কযদত দফ।
(চ) ফসনতপ দ্রফযাসদ ও সশুখাদয ক্রদয়য মক্ষদত্র সসআয-২০০৮  াংসিষ্ট কর সফসধ সফধান ও
আসথক
প সনয়ভাচায প্রসতারন কযদত দফ।
(ছ) ক্তজ টু ক্তজ দ্ধসতদত ক্রয়ূফক
প সভল্কসবটায উৎাসদত গুদাদুধ চরভান ত্রাণ কাদম প ত্রাণাভিী
সাদফ অন্তবুক্ত কযদত দফ।
(জ) এছাা সশুখাদয সাদফ মখজুয, সফস্কুট, পটটপ পাইড মতর, ব্রাউন সচসন, ুক্তজ, ভশুসযয ডার,
াগু, পটটপ পাইড চার, ওয়াটায সউসযপাইড টযাফদরট, ফাদাভ, ভানম্মত মযসডদভড পুড ইতযাসদ
খাদযদ্রফয স্থানীয়বাদফ ক্রয় কদয সফতযণ কযদত দফ।
(ঝ) ফযাদ্দকৃত অথ ফসণ
প তপ ক্রয় ফযতীত অনয মকান খাদত ফযয় কযা মাদফ না।
(ঞ) ছাকৃত অদথ সশু
প
খাদয ক্রয়ূফক
প সফতযণ কযদত দফ।
(ট) উ-ফযাদ্দত্র সটট কদাদযদনয
প
তথয ফাতায়দন UPLOAD কযদত দফ।
(ঠ) প্রসতটট যাদকদটয গাদয় স্মাযক নাং ৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১১.১৯.৯৫, তাসযখ১১/০৪/২০২০সরিঃ এ উদল্লসখত সনদদপ না ভূ সরসফদ্ধ কযদত দফ।
(ড) আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প াগণ সফতযণকৃত দ্রফযাসদ ভাস্টাযদযাদরয ভাধযদভ দ্রুততভ ভদয়য
ভদধয ভন্দয়য প্রদয়াজনীয় ফযফস্থা িন কযদফন। ভাস্টাযদযাদর অফযই াংসিষ্ট ম্মাসনত
কাউক্তিরয, াংযসক্ষত ওয়াডপ কাউক্তিরয, আঞ্চসরক সনফাী
প কভকতপ
প া এফাং কসভটটয অনযানয
দযদদয স্বাক্ষয থাকদত দফ।

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
www.dncc.gov.bd

শলখ হাসিনার মূনীসি
গ্রাম লহররর উন্নসি

(ঢ) উক্ত ওয়াড্ প সবসত্তক ফযাদদ্দয মক্ষদত্র াধাযণ ওয়াড্ প কাউক্তিরয কতৃক
প ৮০% এফাং াংযসক্ষত
আদনয ওয়াড্ প কাউক্তিরয কতৃক
প ২০% ুসফধা মবাগী তাসরকা সনধাযণ
প কযদত দফ।
(ণ) প্রদতযক ত্রাণ াভিী িণকাযীদক কভদক্ষ ৫ (াুঁচ)টট গাছ রাগাদনায জনয অনুদযাধ কযা
মমদত াদয।
মথামথ কতৃ
প দক্ষয অনুদভাদনক্রদভ এ উ-ফযাদ্দ ত্র জাসয কযা দরা।

( ড. তাসযক সফন ইউুপ)
তত্ত্বাফধায়ক প্রদকরী (ুয)

নম্বয: ৪৬.১০.০০০০.০৩৫.০০.২০২০.৪৬৭/১(৯)

তাসযখ: ৩০ বফাখ ১৪২৭
১৩ মভ ২০২০

অফগসত ও প্রদয়াজনীয় (প্রদমাজয মক্ষদত্র) ফযফস্থা িদণয জনয অনুসরস মপ্রযণ কযা ইর:
১) ম্মাসনত কাউক্তিরয (কর), াধাযণ ওয়াডপ ........., াংযসক্ষত ওয়াডপ .......... , ঢাকা উত্তয সটট
কদাদযন।
প
২) প্রধান প্রদকরী, প্রদকর সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৩) সচফ, সচফ এয দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৪) প্রধান সাফ যক্ষণ কভকতপ
প া (অসতসযক্ত দাসয়ত্ব), সাফ সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৫) প্রধান বান্ডায ও ক্রয় কভকতপ
প া, বান্ডায ও ক্রয় সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৬) মভয়দযয একান্ত সচফ, মভয়দযয দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৭) প্রধান সনফাী
প কভকতপ
প ায স্টাপ অসপায, প্রধান সনফাী
প কভকতপ
প ায দপ্তয, ঢাকা উত্তয সটট
কদাদযন
প
৮) জনাংদমাগ কভকতপ
প া, জনাংদমাগ সফবাগ, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প
৯) সদস্টভ এনাসরস্ট, আইসটট মর, ঢাকা উত্তয সটট কদাদযন
প

