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১৭ ভা ১৪২৮
তািরখ:
০১ সে র ২০২১
িবষয়: ২০২০ - ২০২১ অথ বছের ঝালকা জ লা পিরষ েদর রাজ তহ িবেলর আওতায় ি ম অ েমাদন ।
:
জলা পিরষদ, ঝালকা এর ারক ঝাঃেজঃপ/২০২১-৭০, তািরখ: ১০ আগ ২০২১।
উপ
িবষয় ও
ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২০২১ অথ বছের ঝালকা জলা পিরষেদর রাজ
তহিবেলর বােজেট ১৮.০০(আঠােরা) ল টাকা া িলত েয় িন বিণ ত ি মস হ বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন
িনেদশ েম াপন করা হেলা:
ারক ন র: ৪৬.৪২.৪২০০.০০০.১৪.১০৮.১৫.১৮৭৪
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ি েমর ন াম

বরাে র
প িরমাণ
(ল
টাকায় )
২.০০

ঝালকা সদর উপেজলায় ন াহবাদ ইউিনয়ন ও িবনয় কা ইউিনয়েন সরকারী খােলর উপর ট
ি জ িনমাণ
নছারাবাদ িজনা ন নছা মিহলা ফািজল মা াসার সামেনর ঘাটলা িনমাণ
২.০০
০৪নং কওড়া ইউঃ ০৪নং ওয়ােড র রানা মা ার বাড়ীর ীজ হেত আছর ি জ হেয় কওড়া িডি ক
১.৫০
বাড পয রা া ইট সািলং করণ
কাঠািলয়া উপেজলায় ৫৪নং পি ম শৗজিলয়া সরকারী াথিমক িব ালয় এর সামেন খােলর ঘাটলা ১.৫০
িনমাণ
ঁ শরীফ বাড়ী জােম মসিজদ সং ার
গাভা রামচ র ইউঃ বরমহল ােম মর ম ইয়া
১.০০
ঝালকা জলা পিরষদ কায ালেয় নভীর নল প াপন
১.০০
ঝালকা জলা পিরষেদর ধান িনবাহী কমকতার বাসভবন সং ার ও রংকরণ
১.০০
সদর উপেজলা বরমহল ােম এল.িজ.ই.িড সড়ক হেত জিসম ধার বাড়ী পয রা া জন ােথ ইট
২.০০
সািলং করণ
রাজা র উপেজলা গা য়া ইউঃ য়াখািল ােম সয়দ নজ ল ইসলাম িময়া বাড়ী জােম মসিজেদর
১.০০
সামেন জন ােথ গভীর নল প
ঝালকা সদর উপেজলায় হােসন র বায় ল আমান জােম মসিজেদর ের জন ােথ ঘাটলা িনমাণ ১.৫০
নলিছ উপেজলায় রানাপাশা ইউঃ ত ল বাড়ীয়া ােমর জােম মসিজেদর সামেন জন ােথ গভীর
১.০০
নল প াপন
ঝালকা কি য় ঈদ াও জােম মসিজেদর ােরজ িনমাণ
১.৫০
ঝালকা সদর উপেজলাধীন নব াম ইউঃ বাউকা বাজােরর দি ণ মাথার ইিলয়াস আলী হাওলাদার ১.০০
বাড়ী জােম মসিজেদর সামেন গভীর নল প াপন
মাট= ১৮.০০

শতাবলী :
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।
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মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
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ধান িনব াহী কমকতা, জলা পিরষদ, ঝালকা
১

ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd
১৭ ভা ১৪২৮
তািরখ:
০১ সে র ২০২১

ারক ন র: ৪৬.৪২.৪২০০.০০০.১৪.১০৮.১৫.১৮৭৪/১(৪)
সদয় 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
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