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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.৪৮৫.১২.৩৩ তািরখ: 
২২ জা�য়াির ২০২৩

৮ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: �লনা �জলার পাইকগাছা উপেজলা পিরষদ ক��ক ��ত�ত �ক� বা�বায়েনর �শাসিনক অ�েমাদেনর লে�� ত� ��রণ।

��: উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, পাইকগাছা, �লনা’র �ারক নং-১০৩৬; তািরখ: ১২ িডেস�র ২০২২।

উপ� �� িবষয় ও �ে�া� পে�র পিরে�ি�েত �লনা �জলার পাইকগাছা উপেজলা পিরষদ কমে�ে�র বাউ�াির ওয়াল ও এস এস �গইট িনম �াণ;

িলনেটল ও �া�ারসহ স�ণ � বাউ�াির ওয়াল, �মইন �গট ও শহীদ িমনার পাে�� বাউ�াির ওয়াল, ন�ন ও �রাতন ি�েল রংকরণ এবং �চয়ার�ান

কায়াটােরর সামেন ন�ন ি�ল িনম �াণসহ ০২ (�ই)� এস এস �গইট িনম �াণ; এবং উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর বাসভবেনর বিধ �ত সীমানা �াচীর ও

��র সংল� সীমানা �াচীের গাইড িনম �াণ লে�� �মাট ৭৩,২৮,০৭৬ (�তহা�র ল� আটাশ হাজার িছয়া�র) টাকার �ক��েলা িবেবচনার লে��

িনে�া� ত�ািদসহ �নরায় ��াব ��রেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা:

(ক) বাউ�াির ওয়াল িনম �ােণর লে�� উপেজলা পিরষদ কমে�� সামেন/�পছেন/পাে�� উে�খ (পিরমাপসহ);

(খ) বাউ�াির ওয়াল িনম �ােণর লে�� এলিজইিড’র িনধ �ািরত িডজাইন অ�যায়ী �া�লন ��ত;

(গ) সংি�� �জলা িনব �াহী �েকৗশলী ক��ক কািরগির �িতেবদেনর �লকিপ;

(ঘ) উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর বাসভবেনর বিধ �ত সীমানা �াচীর ও গাইড ওয়াল িনম �ােণর পিরমাণ;

(ঙ) সীমান �াচীেরর উপের �কান জায়গােত ি�ল িনম �াণ করা হেব;

(চ) ০৩ (িতন) � এস এস �গইেটর �েয়াজনীয়তা; এবং

(ছ) �ক��েলা ��করেণর লে�� �থক �থক �া�লন ��তকরণ।

২২-১-২০২৩

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, পাইকগাছা, �লনা।

মাহ�বা আইিরন

উপসিচব

�ফান: ০২২২৩৩৮২২৪৭

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.৪৮৫.১২.৩৩/১(৫) তািরখ: ৮ মাঘ ১৪২৯

২২ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) �জলা �শাসক, �লনা।

২) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �লনা
৩) �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, �লনা।

৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ।

৫) ভাইস �চয়ার�ান/মিহলা ভাইস �চয়ার�ান, উপেজলা পিরষদ, পাইকগাছা, �লনা।
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মাহ�বা আইিরন

উপসিচব


