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ারক ন র: ৪৬.০০.৯০০০.০৪২.১৪.০৮০.২০২০.১৮২৩ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০২১

১০ ভা  ১৪২৮

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

: জলা পিরষদ, নামগ  এর ারক ৪৬.৬০.৯০০০.১০২.১৪.০০১.২০-৪৬৮, তািরখ: ১১ আগ  ২০২১।
         উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২০২১ অথবছের নামগ  জলা পিরষেদর অ েল এিডিপএিডিপ
সংরি তসংরি ত   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায় ১.০০(এক) কা  টাকা া িলত েয় িন বিণত ি মস হ বা বায়েনর শাসিনক
অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক ি েমরি েমর  ন ামন াম বরাে রবরাে র  
প িরমাণপ িরমাণ

((লল   টাকায়টাকায় ))
১. দায়ারাবাজার উপেজলাধীন িহ র রহমান মািনক সানালী র উ  িব ালেয়র সীমানা াচীর 

িনমাণ
১০.০০

২. দায়ারাবাজার উপেজলাধীন িহ র রহমান মািনক বািলকা উ  িব ালেয়র সীমানা াচীর িনমাণ ১০.০০
৩. ছাতক উপেজলাধীন িহ র রহমান মািনক ি র াও অ াম উ  িব ালেয়র সীমানা াচীর 

িনমাণ 
১০.০০

৪. ছাতক উপেজলাধীন পাইল াও উ  িব ালেয়র গাইড ওয়াল িনমাণ ১০.০০
৫. ছাতক উপেজলাধীন ছাতক পৗর এলাকার তািতেকানা ােমর ঈদ াহ উ য়ন ১০.০০
৬. ধমপাশা উপেজলাধীন নওধার লতান র িতনতলা জােম মসিজদ উ য়ন ১০.০০
৭. ধমপাশা উপেজলাধীন ধমপাশা জােম মসিজদ উ য়ন ১০.০০
৮. তািহর র উপেজলাধীন শাহ আেরিফন বাজার র  হাউেজর ২য় তলার উ য়ন ১২.০০
৯. জামালগ  উপেজলাধীন কেদব র জােম মসিজদ উ য়ন ৫.০০
১০. জামালগ  উপেজলাধীন আ রহা  জােম মসিজদ উ য়ন ৫.০০
১১. জামালগ  উপেজলাধীন আহসান র জােম মসিজদ উ য়ন ৫.০০
 ১২. জামালগ  উপেজলাধীন গজািরয়া জােম মসিজদ উ য়ন ৩.০০

মাট= ১০০.০০
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। 

২৫-৮-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, নামগ

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd
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ারক ন র: ৪৬.০০.৯০০০.০৪২.১৪.০৮০.২০২০.১৮২৩/১(৪) তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৮
২৫ আগ  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

২৫-৮-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব
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