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ারক ন র: ৪৬.০০.৭৮০০.০৪২.১৪.০৬৫.১৯.২০৭৭ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০২১

১৯ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছেরঅথবছের   প য়াখ ালীপ য়াখ ালী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  হ ীতহ ীত   ি মি ম
পিরবতেনরপিরবতেনর   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, প য়াখালী এর ারক ৪৬.১০.৭৮০০.০০০.০২.০০২.২০.৩০৬, তািরখ: ০১ সে র ২০২১।
      উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০১৯-২০ অথবছের প য়াখালী জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ
বরাে র আওতায় িন বিণত ২  ি ম পিরবতেনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

ি মি ম  
ত ািলকারত ািলকার  

িমকিমক

ইত ঃ েবইত ঃ েব
হীতহীত   ি েমরি েমর  ন ামন াম  

বত মােনবত মােন
অ েমািদতঅ েমািদত   ি েমরি েমর  ন ামন াম  

া িলতা িলত   
য়য়

((লল   
টাকায়টাকায় ))

৫০৪. গলািচপা গালখালী ইউিনয়েনর 
দি েণ ব গালখালী ল ঘাট জােম 
মসিজদ সং ার

গলািচপা উপেজলায় আমেখালা ইউিনয়েনর 
আমেখালা বাজার সংল  দি ণ দিড় বােহর চর ও 
িশ  সদন মা াসা ঘর উ য়ন

১.০০১.০০

৫১৭. কলাপাড়া উপেজলায় লা য়া ইউিনয়েন 
শ পাড়া মাহা িদয়া হািফিজয়া 

রানী মা াসা সং ার

কলাপাড়া উপেজলায় চ া র ইউিনয়েন 
মাহা িদয়া হািফিজয়া মা ফিজলা নেনছা 

হািফিজয়া দীিনয়া মা াসা উ য়ন

১.০০১.০০

মাট= ২.০০২.০০
                    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, প য়াখালী

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৭৮০০.০৪২.১৪.০৬৫.১৯.২০৭৭/১(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

১



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


