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�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৩.১৪.৫১০.২০.১২৯ তািরখ: 
০৬ �ফ�য়াির ২০২৩

২৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: এলিজইিড ক��ক বা�বায়নাধীন “আমার �াম-আমার শহর (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র �ময়াদ �ি� �সে�

��: ১) আইএমইিড’র �ারক নং-২১.০০.০০০০.২৩২.১৪.০০৮.২১-১৭৯; তািরখ: ২২/১২/২০২২।

২) �িষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভােগর �ারক নং-২০.০০.০০০০.৩৪৭.১৪.১৮৮.২২.০৫; তািরখ: ১৭/০১/২০২৩।
উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত �ানীয় সরকার িবভােগর উে�ােগ �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র ক��ক বা�বায়নাধীন “আমার �াম-আমার

শহর (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক কািরগির সহায়তা �কে�র �ময়াদকাল ০৯ (নয়) মাস �ি� কের জা�য়াির ২০২১ হেত �সে��র ২০২২ এর পিরবেত�

জা�য়াির ২০২১ হেত �ন ২০২৩ পয �� িন�বিণ �ত শত� �িতপালন সােপে� িনেদ �শ�েম �নঃ িনধ �ারণ করা হেলাঃ

শত�স�হ:

ক)  �ক��েত ইেতামে� �ল �ময়ােদর পর ১৫০% সময় �ি� �পেয়েছ (time over-run হেয়েছ) �কে�র সকল কায ��ম ��ািবত

বিধ �ত সমেয়র মে� অথ �াৎ �ন, ২০২৩ এ সমা� করেত হেব। এ লে�� �ক� পিরচালক ক��ক �য সময় িভি�ক কম � পিরক�না �দান করা

হেয়েছ তার বা�বায়েন এবং �কে�র output অজ�েন মিনটিরং আেরা �জারদার করেত হেব;

খ)   �কে�র অ��েল আিথ �ক ��তা ও জবাবিদহীতার জ� অিডট স�াদেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ�ব �ক আইএমইিডেক জানােত হেব; 

গ)    অস�� সমী�া এবং গাইডলাইন ��ািবত িনধ �ািরত সমেয়র মে� �ড়া�করেণ �ানীয় সরকার িবভাগ ও �ক� অিফস �ব�া �হণ
করেবন:

ঘ)   �ক�� �ন ২০২৩ এ সামি�র জ� �েয়াজনীয় অথ � বরা� িনি�ত করেত হেব; এবং

ঙ)   পরবত�েত �ক��র �ময়াদ আর �ি� করা যােব না।

৬-২-২০২৩

িবতরণ :

১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ

২) িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়

৩) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ
৪) �ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র

৫) অিতির� সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ

৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

৭) �ধান, �িষ পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, 
পিরক�না কিমশন

৮) �ধান, কায ��ম িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন

৯) ��সিচব, পিরক�না অিধশাখা-১, �ানীয় সরকার িবভাগ

�মা: �ের আলম

উপসিচব
�ফান: ৫৫১০১৩২৮

ইেমইল: lgplan1@lgd.gov.bd



১০) �ক� পিরচালক,, “আমার �াম-আমার শহর (১ম সংেশািধত)” 

শীষ �ক কািরগির সহায়তা �ক�, এলিজইিড, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৩.১৪.৫১০.২০.১২৯/১(৪) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৯

০৬ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ

৩) �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, �ানীয় সরকার িবভাগ, িসিজএ ভবন (৫ম তলা, �গট নং-৪), �স�নবািগচা,ঢাকা।
৪) ��া�ামার, আইিস� �সল, �ানীয় সরকার িবভাগ

৬-২-২০২৩

�মা: �ের আলম

উপসিচব


