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ারক ন র: ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.০৫৯.১৭.২০২৮ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২১

১২ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবঅথব   বছেরবছের   এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   খ ােতরখ ােতর   স া য় তসা য় ত   অথঅথ   ার াার া   ১২১২   ি মি ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর
অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, মৗলভীবাজার এর ারক ৪৬.০০.৫৮০০.০০২.০১.০১.১৬.৭৪০, তািরখ: ৩০ ন ২০২১।
          উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২০২১ অথ বছের এিডিপ সাধারণ খােত সা য় ত ২২.৫০
ল  টাকা া িলত েয় িন বিণত ১২  ক  বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক ি েমরি েমর   নামনাম   বরাে রবরাে র   
পিরমাণপিরমাণ

((লল   
ট াকায়ট াকায়))

১. াচেমৗজা শাহী ঈদগাহ উ য়ন ৩.০০
২. কমলাকলস জােম মসিজদ ২.০০
৩. ২নং ওয়ােডর ব সা হা  ােম পিদনা র রা ার স ুখ হইেত ক িময়ার বািড়র 

স ুখ পয  রা া ইট সিলং। 
১.৫০

৪. স াসী আেয়শা (রাঃ) জােম মসিজদ উ য়ন ২.০০
৫. খা েন জা াত ফািতমা (রাঃ) মিহলা টাইেটল মাদরাসা উ য়ন ১.৫০
৬. বড় াও জােম মসিজদ উ য়ন ২.০০
৭. গড়ঘড় ােমর রা া হেয় না  িময়র বাড়ী হইেত দি ণ িদেক ইড.রমাকা  দাস  

এর বািড়র রা া ইট িসিলং
৩.০০

৮. দি ণদাসপাড়া খানকার উ য়ন ২.০০
৯. পিদনা র িনবাসী ইট সিলং হইেত মােশদ আলেমর বািড় হইয়া যা াহত বীর 

ি েযা া ছয় ল আলেমর বািড় পয  রা া ইট সিলং। 
১.০০

১০. চাতলা র ৪৪ পা া কািল মি র উ য়ন ১.৫০
১১. নায়া াও ােমর সাবজনীন   গা মি র উ য়ন ১.০০

 ১২.   মদন মাহন আখড়ায় মি র সং ার। ২.০০

মাট= ২২.৫০
                    শতাবলীশতাবলী::

পাবিলক িকউরেম  আইন, ২০০৬, পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮, ানীয় সরকার
িবভােগর ০৭ জা য়াির ২০২০ তািরেখর ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.০০৫.১৯-২০নং পিরপে র
িনেদশনাস হ যথাযথ িতপালন করেত হেব। 

২৭-৯-২০২১

১



ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মৗলভীবাজার

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.০৫৯.১৭.২০২৮/১(৬) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৮
২৭ সে র 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
৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ

২৭-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


