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ারক ন র: ৪৬.০০.৭৫০০.০৪২.১৪.০৮৬.১৭.২০২৫ তািরখ: 
২৭ সে র ২০২১

১২ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   অথঅথ   বছেরবছের   নায়াখ ালীনায়াখ ালী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  ি মি ম   ব া ব ায়নবা ব ায়ন ।।
: ১. জলা পিরষদ, নায়াখালী এর ারক ৪৬.৪২.৭৫০০.০০২.১২.০২৬.২০-৫৪৩, তািরখ: ১৫ লাই ২০২১;

২. জলা পিরষদ, নায়াখালী এর ারক ৪৬.৪২.৭৫০০.২০২.১২.০২৬.২০.৫৪৪, তািরখ: ১৫ লাই ২০২১।
           উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, নায়াখালী জলা পিরষেদর ২০১৯-২০২০ অথ
বছেরর রাজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায় িন বিণত ’  ি েমর াব রণ করা হেয়েছ:

িমকিমক ি েমরি েমর  ন ামন াম া িলতা িলত   য়য়
৫৮. জলা পিরষদ ল এ  কেলেজর ভবন িনমাণ ৬০.০০ (ষাট)ল  টাকা
৬১. িন ম ীপ  জলা পিরষদ ডাকবাংেলা নঃ িনমাণ, সং ার, আসবাবপ  য়, সংেযাগ 

সড়ক তরী
৫০.০০ (প াশ) ল  
টাকা

৬২. জলা পিরষদ কেলানী ও জলা পিরষেদর কেলেজর রা া সং ার ৫.০০ ( াচ) ল  টাকা
২।         উে , ািবত ি মস েহর মে  ৫৮ ও ৬২ নং িমেকর ি েম বিণত জলা পিরষদ ল এ  কেলেজর

ণা  ত  জানা েয়াজন।  ১ নং ারেক নায়াখালী জলার সদর উপেজলায় কেলিজেয়ট ল (িন  মা িমক
িব ালয়) এর ত  রণ করা হেয়েছ। িক , লেক জলা পিরষদ ল এ  কেলজ িহেসেব নামকরেণর কান ত  পাওয়া
যায়িন। 
৩।         অপরিদেক, ৬১ নং ি েম বিণত ৫০.০০ ল  টাকা া িলত েয় ািবত ‘িন ম ীপ  জলা পিরষদ
ডাকবাংেলা নঃ িনমাণ, সং ার, আসবাবপ  য়, সংেযাগ সড়ক তরী’ ি ম র েয়াজনীয়তা রেয়েছ িকনা, তাও জানা

েয়াজন। 
৪।         এমতাব ায়, জলা পিরষদ ল এ  কেলজ ( া ন কেলিজেয়ট ল)  জলা পিরষদ ক ক পিরচািলত হে
িকনা এবং ৫০.০০ ল  টাকা া িলত েয় ৬১নং ি ম বা বায়েনর েয়াজন রেয়েছ িকনা, তা যাচাই কের িতেবদন
দািখেলর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

২৭-৯-২০২১

উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, নায়াখালী

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৭৫০০.০৪২.১৪.০৮৬.১৭.২০২৫/১(৭) 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

১



২) সিচব, শাসন অিধশাখা, ানীয় সরকার িবভাগ
৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
৪) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, নায়াখালী
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৬) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
৭) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ

২৭-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


