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ারক ন র: ৪৬.০৪২.০১৪.৫৫.০১.০৫৫.২০১৪-১৯২৪ তািরখ: 
১১ সে র ২০২১

২৭ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেরঅথবছের   িপেরাজ রিপেরাজ র   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   স া য় তসা য় ত   অেথরঅেথর   আওতায়আওতায়
ি মি ম   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, িপেরাজ র এর ারক ৪৬.১০.৭৯০০.০০০.১০.০০৬.২০২১.২৮০, তািরখ: ২৪ আগ  ২০২১।
      উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২১ অথবছের িপেরাজ র জলা পিরষেদর রাজ  খােতর
সা য় ত ৩৭.০০ (সাইি শ) ল  টাকা া িলত েয় িন বিণত ২১  ি ম বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন াপন
করা হেলা:

িমকিমক ািবতািবত   ি েমরি েমর  ন ামন াম া িলতা িলত   য়য়   
((লল   টাকায়টাকায় ))

১. ভা িরয়া উপেজলার গৗির র ইউিনয়েনর শহীদ আ া ামান লাল িত সংসদ 
সং ার

১.০০

২. ভা ািরয়া উপেজলার জািমরতলা ফিকর বািড় জােম সং ার ১.০০
৩. ভা ািরয়া উপেজলার উ র িশয়ালকা  খয়াঘাট বায় ল ফালা  জােম মসিজদ সংল  

গণ-কবর ান উ য়ন
২.০০

৪. ভা ািরয়া উপেজলার নদ া িশয়ালকাঠী ইউিনয়েনর ি েযা া সংসেদর অিফস হ 
িনমাণ

৩.০০

৫. ভা ািরয়া উপেজলার ব ভা ািরয়া ধাপাবািড় সাবজনীন গা মি র উ য়ন ৩.০০
৬. ভা ািরয়া উপেজলার উ র িভটাবািড়য়া আজহািরয়া ইসলািময়া দািখল মা াসার 

অবকাঠােমা উ য়ন
৩.০০

৭. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর হােমদ র বাজার মসিজদ 
উ য়ন

৩.০০

৮. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর ইটভাটা সংল  র জামােলর 
বািড়র জােম মসিজদ সং ারাভভা 

১.০০

৯. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ইউিনয়েনর ৬নং ওয়ােডর সালাম আকেনর বািড়র জােম 
মসিজদ সং ার

১.০০

১০. মঠবািড়য়া উপেজলার িম খালী ইউিনয়েনর ম  বড় শৗলা জােময়া দািখল মা াসা 
সংল  জােম মসিজদ উ য়ন

২.০০

১১. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ইউিনয়েনর ক ীয় জােম মসিজদ উ য়ন ৩.০০
১২. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ব র জােম মসিজদ সং ার ৩.০০
১৩. মঠবািড়য়া উপেজরঅর িম খালী ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর ঘাপখালী লাভ  

তা কদােরর বািড়র মসিজদ সংল  েরর ঘাটলা িনমাণ
২.০০

১৪. মঠবািড়য়া উপেজলার হলতা িলশাখালী ইউিনয়েনর ৯নং ওয়ােডর নছািরয়া জােম 
মসিজেদর েরর ঘাটলা িনমাণ 

১.০০

১৫. মঠবািড়য়া উপেজলার হলতা িলশাখালী ইউিনয়েনর ৯নং ওয়ােডর গে আলী 
হাওলাদার বািড়র মসিজেদর েরর ঘাটলা িনমাণ

১.০০

১৬. মঠবািড়য়া উপেজলার দি ণ িমঠাখালী মাওলানা বলােয়ত হােসন িসকদার বািড়র 
মসিজেদর স ুেখ ঘাটলা িনমাণ

১.০০

১



১৭. মঠবািড়য়া উপেজলার িম খালী ইউিনয়েনর দবী র মাহা ািদয়া জােম মসিজেদর 
েরর ঘাটলা িনমাণ

১.০০

১৮. মঠবািড়য়া উপেজলার ধানীসাফা ইউিনয়েনর ৭নং ওয়ােডর পাতাকাটা জােম মসিজদ 
উ য়ন

১.০০

১৯. মঠবািড়য়া উপেজলার দি ণ িমঠাখালী িবসিম াহ জােম মসিজদ উ য়ন ১.০০
২০. মঠবািড়য়া উপেজলার ষখালী ল ঘাট সংল  হািফিজয়া মা াসার েরর ঘাটলা 

সং ার
২.০০

২১. িপেরাজ র সদর িপেরাজ র নছািরয়া মাহ িদয়া আিলম মা াসা সং ার ১.০০
৩৭.০০

                    শতাবলীশতাবলী::
পাবিলক িকউরেম  আইন, ২০০৬, পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮, ানীয় সরকার
িবভােগর ১২ এি ল ২০১৮ তািরেখর ৪৬.০০.৫১০০.০৪২.১৪.০৮৫.১৭.৫৫৫ নং পিরপে র
িনেদশনাস হ যথাযথ িতপালন করেত হেব। 

১২-৯-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, ধান িনবাহী কমকতার দ র, 
জলা পিরষদ, িপেরাজ র

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০৪২.০১৪.৫৫.০১.০৫৫.২০১৪-১৯২৪/১(৫) তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৮
১১ সে র 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

১২-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


