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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৭০.১৩.২৮৫ তািরখ: 
১৭ ম ২০২২

৩ জ  ১৪২৯

িবষয:় লনালনা   জলারজলার   িদঘিলয়ািদঘিলয়া   উপেজলাউপেজলা   পিরষেদরপিরষেদর   েবশেবশ   গটগট ,  ,  পেকটপেকট   গটগট   এবংএবং  স ীমানাস ীমানা   াচীরাচীর   িনমাণিনমাণ
ওও  মরামেতরমরামেতর   শাস িনকশাসিনক  অ েমাদনঅ েমাদন   সেসে ।।

: উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, িদঘিলয়া, লনা’র ারক নং-২৪৬ ( ); তািরখ: ১৬ মাচ ২০২২।

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত লনা জলার িদঘিলয়া উপেজলা পিরষেদর ত  ও াব অ যায়ী িপিপএ,
২০০৬, িপিপআর, ২০০৮ এবং এ সং া  িবিধ-িবধান/িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ কের উপেজলা পিরষেদর রাজ  তহিবেলর
অথ হেত ৫৭,৪৫,৭১৯/- (সাতা  ল  য়তাি শ হাজার সাতশত উিনশ) টাকার মে  য় সীমাব  রেখ িনে া  ক েলা
একািধকএকািধক   অধবছ েরঅধবছ ের  বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম দান করা হেলা:

..   
ন ংনং কে রকে র  ন ামন াম া িলতা িলত   

০১। উপেজলা পিরষেদর সীমানা াচীর মরামত ১০,৯৪,৫৩০/-
০২
। উপেজলা পিরষেদর সীমানা াচীর িনমাণ (এলিজিডর িডজাইন অ যায়ী) ২২,৪৮,৯০৯/-

০৩
। উপেজলা পিরষেদর েবশ গট িনমাণ (এলিজিডর িডজাইন অ যায়ী) ১৯,১৭,৬৫৬/-

০৪
। উপেজলা পিরষেদর পেকট গট িনমাণ ৪,৮৪,৬২৪/-

সবেমাট= ৫৭,৪৫,৭১৯/-

১৭-৫-২০২২

িবতরণ :
১) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, লনা।
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী 
অিফসােরর কাযালয়, িদঘিলয়া, লনা।

মমতাজ বগম
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ০২২২৩৩৮২২৪৭

৩ জ  ১৪২৯১



ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৭০.১৩.২৮৫/১(৬) তািরখ: ৩ জ  ১৪২৯
১৭ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ানীয় সরকার িবভাগ।
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা।
৩) উপ পিরচালক, উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, লনা।
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ।
৫) ভাইস চয়ার ান/মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, িদঘিলয়া, লনা।
৬) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ।

১৭-৫-২০২২
মমতাজ বগম 

িসিনয়র সহকারী সিচব

২


