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ারক ন র: ৪৬.৪২.৫৮০০.০০০.১৪.১১৯.১৫.২০৭৫ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেরঅথবছের   মৗলভীবাজ ারমৗলভীবাজ ার   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  ি মি ম
অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, মৗলভীবাজার এর ারক ৪৬.০০.৫৮০০.০০২.০১.০১.১৮.৯২৯, তািরখ: ১৪ সে র ২০২১।
        উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২১-২২ অথবছের মৗলভীবাজার জলা পিরষেদর এিডিপ বরাে র
আওতায় ১৪৬.৫৬ ল  (এক কা  ছচি শ ল  ছা া  হাজার) টাকা া িলত েয় িন বিণত ০৬  ি ম বা বায়েনর

শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:
িমকিমক ািবতািবত   ি েমরি েমর  ন ামন াম া িলতা িলত   য়য়

((লল   টাকায়টাকায় ))
১. মন রনগর ইউিপ-বনমািল পে র হেত 

মন রনগর আর  ডা ােরর বািড়র 
পােশর রা া হেয় ওয়াপদা ক ােনেলর ব 
পাড়া হইয়া বানারাই এর পাকা রা া পয  
১ িক. িম. রা া ইট সিলং

১৭.০০

২. মৗলভীবাজার জলা িডয়ােমর 
িজমেনিসয়ােম শরীরচচা সাম ী সরবরাহ

৫.০০

৩. মৗলভীবাজার রাতন িডয়ােমর ভবন 
সং ার

১০.০০

৪. িমং রােজস ি িতব ী ও অ ি ক 
িব ালয় এর ভবন িনমাণ

২২.০০

৫. পি ম লা র মা ার বাড়ী দি ণ পাশ 
হেত লামািবল বাড়ী রা া উ য়ন

৩.০০

৬. মৗলভীবাজার রড ি েস  সাসাই র 
ভবন িনমাণ

৮৯.৫৬

মাট= ১৪৬.৫৬
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। 

৪-১০-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, মৗলভীবাজার

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

১৯ আি ন ১৪২৮১



ারক ন র: ৪৬.৪২.৫৮০০.০০০.১৪.১১৯.১৫.২০৭৫/১(৫) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৮
০৪ অে াবর 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
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ

৪-১০-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


