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ারক ন র: ৪৬.০৪২.০১৪.২৯.০১.০৩১.২০১৪.১৭৯২ তািরখ: 
২৩ আগ  ২০২১

৮ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেরঅথবছের   নও ানও া   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  ি মি ম   ব া ব ায়েনরবা ব ায়েনর
অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, নও া এর ারক ৪৬.০০.৬৪০০.০০২.০৬.১৫১৩.২০২০-৩২৩, তািরখ: ১৫ লাই ২০২১।
উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২০২১ অথ বছের নও া জলা পিরষেদর রাজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর
আওতায়আওতায় ৩৭.৬০ ল  ( াইি শ ল  ষাট হাজার) টাকা া িলত েয় িন বিণত ১২  ি ম বা বায়েনর অ েমাদন
িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক ি েমরি েমর   নামনাম   া িলতা িলত   য়য়
((লল   ট াকায়ট াকায়))

১. নও া সদর ডাকবাংেলার সামেনর রা াসহ খালা জায়গা উ য়ন/সং ার ৫.১০
২. নও া সদর ডাকবাংেলার প া ভবন সং ার/ মরামত ৫.১০
৩. িনয়ামত র ডাকবাংেলার রাতন ভবন ও বাউ ারী ওয়াল সং ার/ মরামত ৩.২৫
৪. িনয়ামত র জলা পিরষদ পার মােকেটর সামেনর জায়গা িসিস ারা উ য়ন ৪.৮০
৫. প ীতলা ডাকবাংেলা ভবন ও উ র পাে র বাউ ারী ওয়াল সং ার ও মরামত ২.৪০
৬. সাহাহার ডাকবাংেলার ভে পড়া বাউ ারী ওয়াল সং ার/ মরামত ৩.৮৫
৭. পারশা ডাকবাংেলার ভে পড়া বাউ ারী ওয়াল সং ার/ মরামত ২.১০
৮. মা া ডাকবাংেলার কয়ারেটকার কায়াটার সং ার/ মরামত ৩.০০
৯. মহােদব র ডাকবাংেলার বাউ ারী ওয়াল সং ার/ মরামত ১.০০
১০. মহােদব র অিডটিরয়াম কাম কিমউিন  স ার সং ার/ মরামত ১.০০
১১. রাণীনগর অিডটিরয়াম কাম কিমউিন  স ার সং ার/ মরামত ৪.০০
১২. বদলগাছী ডাকবাংেলা ও অিডটিরয়াম কাম কিমউিন  স ার সং ার/ মরামত ২.০০

মাট=  ৩৭.৬০
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। 

২৩-৮-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা
জলা পিরষদ, নও া

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

৮ ভা  ১৪২৮১



ারক ন র: ৪৬.০৪২.০১৪.২৯.০১.০৩১.২০১৪.১৭৯২/১(৪) তািরখ: ৮ ভা  ১৪২৮
২৩ আগ  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

২৩-৮-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


