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ারক ন র: ৪৬.০০.৬১০০.০৪২.১৪.০১০.১৭.২০২৯ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২১

১২ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেরঅথবছের   ময়মনিসংহময়মনিসংহ   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  ি মি ম
অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, ময়মনিসংহ এর ারক ৪৬.৪২.৬১০০.০০২.১৫.০০১.১৯-৭৭১, তািরখ: ০৫ আগ  ২০২১।
        উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২১ অথবছের ময়মনিসংহ জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ
বরাে র ৮.০০ (আট) ল  টাকা া িলত েয় িন বিণত ৪  ি ম বা বায়েনর অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা
হেলা:

ি েমরি েমর   
িমকিমক

ািবতািবত   ি েমরি েমর   নামনাম া িলতা িলত   য়য়  
(( লল   ট াকায়ট াকায়))

২৮. ঈ রগ  উপেজলাধীন সিরষা ইউিনয়েনর কািছম র ােম আগপাড়া েবর বািড় 
সামািজক কবর ান উ য়ন

২.৫০

৪৬. সদর উপেজলাধীন ভাবখালী ইউিনয়েনর উ র ত য়ারপাড় জােম মসিজদ 
সংল  সামািজক গার ান উ য়ন

১.০০

৫৮. লবাড়ীয়া উপেজলাধীন বাকতা ইউিনয়েন কয়ারচালা সামািজক গার ান 
উ য়ন

২.০০

৬৬. না াইল উপেজলাধীন জাহা ীর র ইউিনয়েনর ৮নং ওয়ােড হািরয়াকাি  ােম 
শ ল ী ের জােম মসিজদ উ য়ন

২.৫০

মাট ৮.০০

                  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

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, ময়মনিসংহ

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৬১০০.০৪২.১৪.০১০.১৭.২০২৯/১(৬) তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৮
২৭ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১



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


