
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

ানীয় সরকার িবভাগ 
জলা পিরষদ শাখা 

www.lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৪৭০০.০৪২.১৪.১০৪.১৭.২০৭৮ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেরঅথবছের   লনালনা   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  ি মি ম   অ েমাদনঅ েমাদন ।।
: জলা পিরষদ, লনা এর ারক জপ /এক/িজ-৩১/২০২১-২০২২/২৬৭, তািরখ: ১৪ সে র ২০২১।

        উপ  িবষয় ও  ারেক ২০২১-২২ অথ বছের লনা জলা পিরষেদর বােজেট রাজ  তহিবেলর ৮৩১.৪৪
ল  (আট কা  একি শ ল  য়াি শ হাজার) টাকা া িলত েয় ২৯০  ি ম অ েমাদেনর জ  অ েরাধ করা
হেয়েছ। 
২।      ি মস েহর িমক- ৮(খ), ২৫(খ), ২৬, ৪৭(খ), ৬৫(খ), ১৫০(খ), ১৮১(গ), ২১৭(গ), ২২০(খ), ২২৭(ক) ও ২৫১
এর াব িবেবচনার িবধােথ সংি  াব/ সিমিত/ পাঠাগােরর যথাযথ রিজে শেনর পে  দািলিলক ত  দান
এবং িমক- ৫, ৩৯(খ), ৫৯(খ) (গ) (ঘ), ১৬৪(গ), ১৭৫(খ) ও ২৯০ এ বিণত ি মস হ নল প াপন হওয়ায় তা
পিরবতন কের রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
৩।     এছাড়া, উ  ি মস হ তীত অবিশ  ি মস হ ৮০৬.৯৪ ল  (আট কা  ছয় ল  রান ই হাজার) টাকা

া িলত েয় বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা।

৪-১০-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, লনা

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৪৭০০.০৪২.১৪.১০৪.১৭.২০৭৮/১(৫) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ
২) সিচব, শাসন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব
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