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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০৯৯.১৯.১৮৭ তািরখ: 
০৫ এি ল ২০২২

২২ চ  ১৪২৮

িবষয:় র া ামার া ামা   পাবতপাবত   জলারজলার   কা াইকা াই   উপেজলাউপেজলা   িনবাহ ীিনবাহ ী  অিফসােররঅিফসােরর   ব াসভবনবাসভবন   এবংএবং  র াছিড়রাছিড়  উপেজলাউপেজলা
পিরষেদরপিরষেদর   ০২০২  ( ( ইই ) )   ভবনভবন   কনেডমডকনেডমড   ঘাষণ াঘাষণ া   ওও  িনলােমিনলােম   িব ি রিবি র   শাস িনকশাসিনক  অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা শাসেকর কাযালয়, রা ামা  পাবত  জলা এর ারক নং-১০৪, তাং-০৩/০৩/২০২২ ি :
        উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, রা ামা  পাবত  জলার কা াই
এবং রাছিড় উপেজলা পিরষেদর িন বিণত ভবন িল কনেডমড
ঘাষণার াব অ েমাদন করত: পাে  উি িখত া িলত ে  িবিধ মাতােবক িনলােম িবি র শাসিনক অ েমাদন 
দান করা হেলা: 

:
নং

উপেজলার 
নাম

ভবেনর নাম া িলত 
(টাকায়)

১. কা াই উপেজলা িনবাহী অিফসােরর রাতন বাসভবন। ২,৭৫,০৯৮/-
( ই ল  চা র হাজার 

আটান ই)
২. রাছিড় উপেজলা পিরষেদর কণ িল নন- গেজেটড রাতন 

আবািসক ভবন।
৬৭,৭১৮/-

(সাতষি  হাজার সাতশত 
আঠােরা)

উপেজলা পিরষেদর রাতন কাট িবি ং ভবন। ১,০৭,২৩৩/-
(এক ল  সাত হাজার ইশত 

তি শ)

৫-৪-২০২২

জলা শাসক
জলা শাসেকর কাযালয়, রা ামা

মাহা দ সাম ল হক
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭২৩০
ইেমইল: lgd.upazila2@gmail.com

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.১৮.০৯৯.১৯.১৮৭/১ তািরখ: ২২ চ  ১৪২৮
০৫ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 

১



১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৩) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা।
৪) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, রাছিড়, রা ামা  পাবত  জলা।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা।
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাছিড়, রা ামা  পাবত  জলা।
৭) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ

৫-৪-২০২২
মাহা দ সাম ল হক 

উপসিচব

২


