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িবষয়: ঢাকা িস� করেপােরশন এলাকায় �িসিব এর �াকেসল কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার �ােথ � মিনটিরং �ম গঠন 

 

িব��াপী কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�াবজিনত কারেণ �া��িবিধ �মেন ��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ এর �াকেসল কায ��ম 

পিরচালনা করার লে�� ঢাকা িস� করেপােরশন এলাকায় চলমান িব�য় কায ��ম িনয়িমতভােব পিরদশ �ন ও উ�ুত সম�া 

িনরসেনর িনিমে�  বািণজ� ম�ণালেয়র কম �কত�াগেণর সম�েয় িনেদ �শ�েম িন��পভােব মিনটিরং �ম গঠন করা হেলা।  

 

ঢাকা উ�র িস� 
� �জান িব�য় �ান দািয়��া� কম �কত�াগণ 

১ 

১ 

উ�রা আজম�র ০১৯২০৭২০৩৮৮ 

জনাব �মাহা�দ আ�ল আউয়াল, উপসিচব (�শাসন-১ 
শাখা) 

জনাব এস. এম. রিফ�ল ইসলাম, উপসিচব (�শাসন-৪ 
শাখা) 

২ টি�বাজার ০১৭৪৫৭৭৪৫৯৬ 
৩ উ�রা আ��াহ�র ০১৭৯১৫৯৩০০৩ 
৪ জিসমউ�ীন, রাজলি� ০১৭১৮১৭৬১২১ 
৫ আশেকানা হািজ ক�া� ০১৭১০৭৭৩৫৯৮ 
৬ িখলে�ত বাজার  
৭ 

২ 

কালিস ইিসিব ০১৭১২০৬১৮৫৪ 

জনাব িমরা�ল ইসলাম উিকল, উপসিচব (র�ািন-৫) 
জনাব শােহ�ল আকবর খান, উপসিচব, আইন শাখা 

৮ িমর�র ১৪ ক�ে�ত ০১৭৭৭৩৯৯১০০ 
৯ িমর�র ১৪ �গালচ�র ০১৯২০৬৫২২৮০ 
১০ িমর�র ১৩, িদগ� সমবায় সিমিত ০১৮১৯১৩৬৯১২ 
১১ িমর�র ১১ ০১৮২১১৬৩৩৬৬ 
১২ িমর�র ২/১২ ০১৭৯০৭২৪১৪৯ 
১৩ িমর�র ১ মাজার �রাড ০১৭১৮১৮৫৬৩০  
১৪ গাবতলী/�টকিনক�াল ০১৯৩২৩৪৩৮০০ 
১৫ আদাবর, মন�রাবাদ ০১৯৫৭৭৭৬৮৯৮ 
১৬ 

৩ 

৬০ িফট ভা�া মসিজদ ০১৯২০৬৫২২৮০, 
০১৬০০০০৭১৫৮ 

জনাব �মা: িফেরাজ উি�ন আহেমদ 
উপসিচব (এফ�এ-৩) 
�মা:মােজ�র রহমান,  

িসিনয়র সহকারী �ধান 
 

১৭ �শওড়াপাড়া ০১৭২১৩৬৪২৭৬ 
১৮ খামার বািড়, ফাম �েগট ০১৮১৯৫৪৯৬১২ 
১৯ আন� িসেনমা হল ০১৮১৬৮৫৬৭২৫ 
২০ কলিমলতা বাজার ০১৭৩৫৪৩৪৩২৭ 
২১ ২৩০ িন�ন বটতলা (�তজগ�ও চ�ােনল আই অিফেসর 

কােছ) ০১৭১২৯১৮৮০১ 
২২ ৩৪৪ ন�র �দােমর সামেন ০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ 
২৩ 

৪ 

সাতার�ল ০১৯১৯২২৩৯১৪ জনাব �মাঃ আছা��ামান, উপসিচব  
(�শাসন-৫ শাখা) 

জনাব খ�কার ��ল হক 
উপসিচব (�ও-১) 

২৪ �লশান ভাটারা বাজার ০১৭১১২৩২৬১৪ 
২৫ বনি� বাজার ০১৭৫৩৪৭৬৩০৭ 
২৬ ম� বা�া ০১৮১৮০৮২৭৪১ 



২৭ উ�র বা�া বাজার ০১৮১৯৪৬১২৫৩  
২৮ রাম�রা বাজার ০১৯১৩৯১৪৬০০ 
২৯ �মরািদয়া বাজার ০১৯৯২০১০৭৭২ 
৩০ িখলগাও তালতলা ০১৭৪৪৯৮৮৭০২ 
৩১ মািলবাগ বাজার ০১৮১৯১০৩২৪৫ 
৩২ �ব�নবািড় ০১৭১৪৪২০১০২ 

 

ঢাকা দি�ণ িস� 
� �জান িব�য় �ান দািয়��া� কম �কত�াগণ 
১ 

১ 

�মৗচাক, �দশ�িভর সামেন ০১৭৮১৯৮৬৯৬৬ 

জনাব শরীফ রায়হান কিবর 
উপ-পিরচালক (উপসিচব), ডি�উ�ও �সল 

জনাব �মা: আিম�ল ইসলাম 
উপসিচব (র�ািন-৭) 

 

২ শাি�নগর বাজার ০১৭১৮০১৬২৭৯ 
৩ সিচবালয় �গট ০১৭১৬১৬৪২৯৪ 
৪ সিচবালয় ০১৮১৪১২৮৬৯৩ 
৫ শাহাবাগ যা�ঘেরর সামেন ০১৯৭০২৫৮৮৮৮ 
৬ িভকা�নে�ছা ১০ ন�র �গট/ই�াণ � হাউিজং �গট 

০১৯১১৪৭১৫৮৯ 
৭ পা�পথ ০১৭১৪৬৫২০৭৪ 
৮ িনউমােক�ট ০১৯৭৬৬৬৬১৮১ 
৯ িজগাতলা, ধানমি� সরকাির কেলািন ০১৬১৬৫০১৫৫০ 
১০ পলািশ, ছাপড়া মসিজদ ০১৭২১৩৫০১৮৬ 
১১ 

২ 

বাসােবা বাজার ০১৭৫৭৮২৮৮৮০ 

জনাব �মা: জালাল উ�ীন 
 উপসিচব, বােজট অিধশাখা 
জনাব �মাঃ �সিলম �হােসন 

 উপসিচব (এফ�এ-৫) 

১২ শাহজান�র বাজার ০১৭২৩৪০৪৩১১ 
১৩ �গদা বাজার ০১৭১১৩২৬৯০৮ 
১৪ মিতিঝল সরকাির কেলািন ০১৭২০১২২১০২ 
১৫ ��া�র থানার সামেন ০১৭১৮৬৮১৮৮৩ 
১৬ বাংলােদশ �াংক ০১৭৫৯৬৭৬৪৮৩ 
১৭ 

৩ 

িদল�শা ০১৯৩৪২০০২০০ 

জনাব �মাহা�দ �মা�ফা জামাল হায়দার 
 উপসিচব (র�ািন-৪) 

জনাব �মা: �রজাউল কিরম পােটায়ারী  
সহকারী সিচব 

পিরক�না-৩ শাখা 

১৮ লালবাগ ০১৭১১৩২৬৯০৮ 
১৯ ইে�ফাক �মাড় ০১৭১১২৭৪০৩৯ 
২০ কা�ান বাজার ০১৯১১৩৯৪৪২৯ 
২১ বা� বাজার ০১৯১৬২৬৪৯৯২ 
২২ �ধালাইখাল (অ�িন �াংেকর পােশ) ০১৯১২৮৪৩১২১ 
২৩ ঢাকা িডিস অিফস ০১৭১১৩২৬৯০৮ 
২৪ িভে�ািরয়া পাক� ০১৭৫৪৪০৭০৬১ 
২৫ �সায়ািরঘাট নবাবগ� ০১৭৬৬৬৭৯০৯৩ 
২৬ 

৪ 

নি�পাড়া, �িষ �াংেকর সামেন ০১৭১১৯৪৫০১৩ 

জনাব �মাঃ খিল�র রহমান 
 উপ-পিরচালক-৩ (উপসিচব) 

ডি�উ�ও �সল 
�মাহা�দ মাহ��র রহমান পাটওয়ারী 

পিরচালক-৩ (উপসিচব) 
ডি�উ�ও �সল 

২৭ শিনর আখড়া ০১৯১৩১৯৩৬৮৫ 
২৮ যা�াবািড় বাজার ০১৭৯৯৮৪০৬৪৬ 
২৯ ধল�র কিমউিন� �স�ার ০১৯২৫৩৪৬০৯২ 
৩০ মা�আইল, িসি�রগ� ০১৭২৬৬৯৪১৯৮ 
৩১ ৬৯ ন�র ওয়াড � �ডমরা ০১৭১৭৭৪৯১১৭ 
৩২ সা�িলয়া বাজার ০১৯১৪৫৭১৪৬৮ 
৩৩ কামরাি�চর �লাহার �ল ০১৭৩৪৩১০৮৪৫ 

 



কায �পিরিধ: 

 �াকেসেলর িব�য়�ানস�হ িনয়িমতভােব পিরদশ �ন কের িবে�তার প� সং�েহর চালান ও িব�য় পিরি�িত 

পয �েব�ণ 

 িব�য়�ানস�েহ ��তা সাধারণেক �কািভড-১৯ িবষয়ক �া��িবিধ �মেন িনধ �ািরত �রে� দ�িড়েয়/অব�ান কের প� 

�েয়র �াপাের উ�ু� করা 

 �াকেসেলর িব�য় �ানস�েহর িনরাপ�া �ব�া পয �েব�ণ এবং �কান িব�প পিরি�িত উ�ব হেল/ স�াবনা থাকেল 

সংি�� ক��পে�র সহেযািগতায় তাৎ�িণক �ব�া �হণ 

 ঢাকা উ�র িস� করেপােরশন এলাকার মিনটিরং �ম এর কম �কত�াগেণর কায ��ম জনাব �মাঃ ওবায়�ল আজম, 

অিতির� সিচব (আইআই�) মিনটর করেবন 

 ঢাকা দি�ণ িস� করেপােরশন এলাকার মিনটিরং �ম এর কম �কত�াগেণর কায ��ম জনাব �মাঃ হািফ�র রহমান, 

অিতির� সিচব মিনটর করেবন 

 

মিনটিরং �েমর সািব �ক িবষেয় সিচব, বািণজ� ম�ণালয় তদারিক করেবন 

 

 

 

জনাব---------------------------------------------------- 

 

অ�িলিপ সদয় �াতােথ �/কায �ােথ � ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মা�সাের নয়) 

১. মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 

২. �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা 

৩. িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ, �রা� ম�ণালয়  

৪. সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা 

৫. �িলশ কিমশনার, ঢাকা �মে�াপিলটন �িলশ 

৬. মহাপিরচালক, জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ অিধদ�র 

৭. অিতির� সিচব, আইআই�/�শাসন/র�ািন/এফ�এ/বািণজ� ম�ণালয় 

৮. পিরচালক, বািণজ� সংগঠন/মহাপিরচালক, ডি�উ�ও �সল 

৮. �চয়ার�ান, ��িডং করেপােরশন অব বাংলােদশ 

৯. ��-সিচব (আইআই�-২) [�েমর �দনি�ন কায ��ম ও লিজি�ক িবষয়ািদর সািব �ক সম�েয়র অ�েরাধসহ] 

১০. �জলা �শাসক, ঢাকা 

১১. উপসিচব (�শাসন-৭), বািণজ� ম�ণালয় [সংি�� মিন�িরং �মেক যানবাহন সরবরােহর �ব�া �হেণর অ�েরাধসহ] 

১২. মাননীয় ম�ীর একা� সিচব [ম�ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�] 

১৩. সিচেবর একা� সিচব [সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�] 


