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৩১ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেরঅথবছের   নােট ারনােট ার   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ   সংরি তসংরি ত   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  ি মি ম
অ েমাদনঅ েমাদন   সং াসং া ।।

: জলা পিরষদ, নােটার এর ারক ৪৬.০০.৬৯০০.০০২.১৪.১৮৩.২০-৩১৪, তািরখ: ১৯ আগ  ২০২১।
         উপ  িবষয় ও  ারেক নােটার জলা পিরষেদর মািলকানাধীন িমেত ৫০.০০ ল  টাকা া িলত েয়
‘ শখ রােসল িশ  পাক, কাি িভ য়া (ভাগাড়), নােটার িনমাণ’ ি ম অ েমাদেনর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ। উে ,

াব  পযােলাচনায় িন বিণত  পিরলি ত হয়:
ািবত িশ  পাক  নােটার পৗরসভার মািলকানাধীন ােন িনমােণর াব করা হেয়েছ। িক , উ  ােন

পাক  িনিমত হেল, পাক হেত জলা পিরষেদর আেয়র েযাগ থাকেব না। ফেল ািবত পাক  জলা পিরষেদর
মািলকানাধীন ােন িনমাণ করা সমীচীন হেব। 
উ  নামকরেণর িবষেয় জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান মেমািরয়াল া  এর অ েমাদন হণ করা
হেয়েছ িকনা, এর পে  মাণক দািখল করা হয়িন। 

২।    এমতাব ায়, নােটার জলা পিরষেদর মািলকানাধীন িমেত উ  ি েমর ান িনধারণ এবং জািতর জনক ব ব
শখ িজ র রহমান মেমািরয়াল া  এর অ েমাদন হণ বক নরায় াব রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।
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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

১



৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ
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