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ারক ন র: ৪৬.০০.৭৫০০.০৪২.১৪.০৮৬.১৭(অংশ-১).২০৫১ তািরখ: 
২৯ সে র ২০২১

১৪ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   অথঅথ   বছেরবছের   নায়াখ ালীনায়াখ ালী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  া িবতািবত
ি মস হি মস হ   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, নায়াখালী এর ারক ৪৬.৪২.৭৫০০.২০২.০২৬.২০-৬৪৭, তািরখ: ১৩ সে র ২০২১।
      উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০১৯-২০২০ অথ বছের নায়াখালী জলা পিরষেদর রাজ  তহিবেলর
আওতায় িন বিণত ১২  ি ম বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

::নংনং ি েমরি েমর   নামনাম া িলতা িলত   
য়য়

(ল  
টাকায়)

১. নেরা ম র হািমদ বপারী জােম মসিজদ উ য়ন (উপেজলা- বগমগ ) ২.০০
২. খিলল ােরর বািড় সংল  গণকবর ান উ য়ন, র ১.০০
৩. হায়দার িময়া জােম মসিজদ উ য়ন ২.০০
৪. চাপরািশরহাট ইউিনয়ন পিরষদ ভবন উ য়ন ১.০০
৫. এম এম িময়া বায় ন র জােম মসিজদ উ য়ন ১.০০
৬. র হােসন সওদাগর ের সামািজক বহােরর জ  ঘাটলা িনমাণ ১.৫০
৭. বড় েরর পাল হেত টেকর বাজার সংেযাগ সড়েক েরর পােশ গাইড ওয়াল িনমাণ ১.৫০
৮. এনােয়তনগর সামািজক কবর ান উ য়ন ১.০০
৯. বািল মসিজদ সংল  রা ার পােশ ের ঘাটলা িনমাণ ১.৫০
১০. মজার টক থেক বলােলর দাকান পয  ল সংেযাগ সড়েকর র পােড় গাইড ওয়াল 

িনমাণ 
১.৫০

১১. হাসাইিনয়া রানী মা াসা উ য়ন, সােয় ানগর ২.০০
১২. হযরত আ  বকর (র) জােম মসিজদ উ য়ন, পি ম কািজরিখল ১.০০

মাটমাট == ১৭.০০

শতাবলীশতাবলী::
পাবিলক িকউরেম  আইন, ২০০৬, পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮, ানীয় সরকার
িবভােগর ১২ এি ল ২০১৮ তািরেখর ৪৬.০০.৫১০০.০৪২.১৪.০৮৫.১৭.৫৫৫ নং পিরপে র
িনেদশনাস হ যথাযথ িতপালন করেত হেব। 

২৯-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী

১



ধান িনবাহী কমকতা
জলা পিরষদ, নায়াখালী

উপসিচব
ফান: ৯৫৭৫৫৬৮

ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৭৫০০.০৪২.১৪.০৮৬.১৭(অংশ-১).২০৫১/১(৬) তািরখ: ১৪ আি ন ১৪২৮
২৯ 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

২৯-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


