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ারক ন র: ৪৬.০০.২২০০.০৪২.১৪.১৬৭.২০২১.১৯৩৭ তািরখ: 
১২ সে র ২০২১

২৮ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেরঅথবছের   ক বাজ ারক বাজ ার   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  ি মি ম   অ েমাদনঅ েমাদন ।।
: জলা পিরষদ, ক বাজার এর ারক ৪৬.০১.২২০০.০০২.১৪.০০২.২১.৪১৭, তািরখ: ১৮ আগ  ২০২১।

      উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ক বাজার জলা পিরষেদর রাজ  তহিবেলর আওতায় ৪৩.৪০
ল  ( ততাি শ ল  চি শ হাজার) টাকা া িলত েয় িন বিণত ২৬  ি ম বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন
িনেদশ েম াপন করা হেলা:

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

১. র মসিজেদর উ য়ন, হাজী জােহদ শিপং কমে  সংল  রা  চৗ হনী ২.০০
২. ঐিতহািসক রামেকাট তীথধােমর উ য়ন, রা ৩.০০
৩. জলা পিরষদ সে লন কে র পােশ টয়েলট ও পনি  িনমাণ ৩.০০
৪. রা  উপেজলা চাকমার ল িময়াজী পাড়া জােম মসিজেদর কবর ান উ য়ন ১.০০
৫. শীলপাড়া শােনর উ য়ন, শ ল, সদর ২.০০
৬. এমদািদয়া কােশ ল উ ম মা াসা ও এিতমখানা উ য়ন, রা ৩.০০
৭. চৗফলদ ী মাইজপাড়া রােড গাইডওয়াল িনমাণ, সদর ২.০০
৮.   রামঠা র মি র সং ার, সদর ২.০০
৯. টকনাফ শীলখালী উ র বাজার জােম মসিজদ উ য়ন ১.০০
১০. বড়েঘাপ মেনাহরখালী ােমর শােনর রা া আর.িস.িস ারা উ য়ন ২.০০
১১. বড়েঘাপ ইউিনয়েনর সাংবািদক িলটেনর বাড়ীর পাে  রা া ি ক সিলং ারা 

উ য়ন
১.০০

১২. কয়ার ইউিনয়েনর রানী বািলকা মা াসা রা া ি ক সিলং ারা উ য়ন ১.০০
১৩. ন ন মহাল তাফিহ ল কারআন হফজখানা ও এিতমখানা উ য়ন ১.৯০
১৪. ক িপয়া বায় ল আমান জােম মসিজদ উ য়ন ১.০০
১৫. চৗফলদ ী মাইজপাড়া ক.িজ রানী মা াসা উ য়ন ১.০০
১৬. পাকাখালী নাই ংিদয়া বাই া রা জােম মসিজেদর উ য়ন ১.৯০
১৭. ধায়াপালং জিমিরয়া মা াসা, হফজখানা ও এিতমখানা উ য়ন ১.০০
১৮. ভা য়াখালী ইউিনয়েনর ৩নং ওয়াড সাগরপাড়া কবর ােনর উ য়ন ১.৯০
১৯. ভ য়াখালী ইউিনয়েনর ২নং ওয়াড িরয়া ল কারআন মেডল মা সা উ য়ন ১.০০
২০. ভা য়ালী ইউিনয়েনর ৮নং ওয়াড ি েয় ভ ইনি উট েলর উ য়ন ১.০০
২১. ভা য়াখালী ৪নং ওয়াড বািনয়াপাড়া আব ল সাবহান এর বাড়ী হইেত মর ম 

ল হেকর বাড়ী পয  এইচিবিব ারা উ য়ন
২.০০

২২. রিশদ ইউিনয়েনর বড় ধিলরছড়া লামার পাড়া ৩নং ওয়ােড কবর ােনর উ য়ন ১.০০
২৩. বদরখালী ৪নং ওয়াড ৩নং ক বাজারপাড়া শখ ছিমর উি ন সড়েকর কালভাট 

িনমাণ
২.৮০

২৪. চাকমার ল ইউিনয়েনর ৮নং ওয়ােড শাহমেদর পাড়া বাই স সালাম ক ীয় 
জােম মসিজদ উ য়ন

১.০০

২৫. চকিরয়া কারালখালী ক ীয় কবর ােনর উ য়ন ১.০০
১



২৬ ব িবলছিড় ৩নং ওয়াড ব পাড়া জােম মসিজদ উ য়ন ১.৯০
মাট= ৪৩.৪০

                    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, জলা পিরষদ, ক বাজার

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.২২০০.০৪২.১৪.১৬৭.২০২১.১৯৩৭/১(৪) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৮
১২ 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

১২-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


