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িবষয:় প য়াখ ালীপ য়াখ ালী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   মা িলকানাধ ীনমািলকানাধ ীন   য়াকাট ায়য়াকাট ায়   একএক   ডাকবাংেলাডাকবাংেলা   কামকাম   মা ি পারপাসমাি পারপাস   হলহল
িনমাণিনমাণ ।।

: জলা পিরষদ, প য়াখালী এর ারক ৪৬.১০.৭৮০০.০০০.০১.০০৯.২১-৩০৯, তািরখ: ০১ সে র ২০২১।
       উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত প য়াখালী জলা পিরষেদর মািলকানাধীন য়াকাটায় এক
ডাকবাংেলা কাম মাি পারপাস হল িনমােণর লে  ত ত ান ও িডজাইন অ েমাদেনর াব িবেবচনা

িবধােথ িন বিণত ত  দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
প য়াখালী জলা সদের ১০০০ আসন িবিশ  এক  আ িনক অিডটিরয়াম-কাম-মাি পারপাস হল িনমােণর
জ  জলা পিরষদ, প য়াখালী-এর প  হেত কান াব রণ করা হেয়িছল িকনা?
২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ বছের ৩(িতন) পযােয় মাট ০৫.০০ কা  টাকা অথ বরা  দান করা হয়। িক ,
অিডটিরয়াম-কাম-মাি পারপাস হল িনমােণর উপ  ান না থাকার িবষয়  সংি  অথ বছেরই যথাশী

ানীয় সরকার িবভাগেক কন অবিহত করা হয়িন?
সমা  অথ বছেরর বরা পে  বিণত িনধািরত কম িচ/ ি ম পিরবতেনর াব  সরকােরর আিথক িবিধ-
িবধােনর সােথ স িত ণ িকনা, এ িবষেয় া া;
উ  বরা ত অথ উে ালন করা হেয় থাকেল, এর কান অংশ য় করা হেয়েছ িকনা? য় হেয় থাকেল কী
কােজ য় করা হেয়েছ?

য়াকাটায় ািবত ডাকবাংেলা কাম মাি পারপাস হল িনমােণর লে  Digital
Topographical Survey, Sub-soil Investigation এবং ান, িডজাইন েতর

ে  জলা পিরষেদর কা  খাত হেত কী পিরমাণ অথ য় করা হেয়েছ? উ  অথ েয়র ে  ানীয়
সরকার িবভােগর অ েমাদন হণ করা হেয়িছল িকনা?

য়াকাটায় ািবত ডাকবাংেলা কাম মাি পারপাস হল িনমােণর ে  স া  য় ও া লন। 
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ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, প য়াখালী

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd
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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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