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২২ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
০৭ অে াবর ২০২১
২০২০ - ২১ অথ বছের বর না জ লা পিরষ েদর এিডিপ সাধারণ বরাে র আওতায় ি ম অ েমাদন ।
জলা পিরষদ, বর না এর ারক জপবর/ েকৗঃ(উ য়ন)/০৬-২০২১/১৯৪, তািরখ: ১২ সে র ২০২১।

ারক ন র: ৪৬.০০.০৪০০.০৪২.১৪.০৫২.১৭(অংশ-১)-২১৩১
িবষয়:
:

উপ
িবষয় ও
ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২১ অথবছের বর না জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ
বরাে র আওতায় ৫.২০ ল ( াচ ল িবশ হাজার) টাকা া িলত েয় িন বিণত ৪ ি ম বা বায়েনর শাসিনক
অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:
িমক
১.
২.
৩.
৪.

ািবত ি েমর নাম
বর না পৗরসভার ৩নং ওয়ােড র িশেপরখাল ি বািড় জােম মসিজদ উ য়ন
বর না সদর উপেজলার ৫নং আয়লা পাতাকাটা ইউিনয়েনর ৩নং ওয়ােড র
পা রগািছয়া ােমর আসা ামান আকাইদ আকন বািড় জােম মসিজদ উ য়ন
আমতলী উপেজলার আরপা ািশয়া ইউিনয়েনর ২নং ওয়ােড র পি ম বািলয়াতলী
ম হাওলাদার বািড় জােম সমিজদ সং ার
আমতলী উপেজলার আমতলী সদর ইউিনয়েনর ছাট নীলগ পি ম মীরা বািড়
ছােলিহয়া জােম মসিজেদর ও খানা িনমাণ
মাট=

া িলত য়
( ল টাকায় )
১.৫০
১.৫০
১.১০
১.১০
৫.২০

শতাবলী :
পাবিলক িকউরেম আইন, ২০০৬, পাবিলক িকউরেম িবিধমালা, ২০০৮, ানীয় সরকার িবভােগর ০৭ জা য়াির
২০২০ তািরেখর ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.০০৫.১৯-২০ নং পিরপে র িনেদশনাস হ যথাযথ িতপালন করেত হেব।

৭-১০-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব
ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ধান িনব াহী কমকতা, ধান িনব াহী কমকতার দ র,
জলা পিরষদ, বর না
ারক ন র: ৪৬.০০.০৪০০.০৪২.১৪.০৫২.১৭(অংশ-১)-২১৩১/১(৫)
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
১
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তািরখ:
০৭ অে াবর ২০২১

৪) িসিনয়র সিচেবর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
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