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ারক ন র: ৪৬.৪২.৬৮০০.০০০.১৪.০১১.১৫.২০৯৮ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২১

২১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০১১৭২০১১৭--২০১৮২০১৮ ,  ,  ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  ওও  ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেরঅথবছের   নরিসংদীনরিসংদী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ
সাধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  অ েমািদতঅ েমািদত   ি মি ম   পিরবতনপিরবতন।।

: জলা পিরষদ, নরিসংদী এর ারক জপ-নর/উ য়ন-৪/২০২০/০২/১৩৪, তািরখ: ২৯ আগ  ২০২১।
       উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০২০-২০২১ অথবছের নরিসংদী
জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ বরাে র আওতায়  ১২.০০ (বার) ল  টাকা া িলত েয় িন বিণত ি ম বা বায়েনর
শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক  েবেব   অ েমািদতঅ েমািদত   ি েমরি েমর   নামনাম বতমােনবতমােন   া িবতািবত   ি েমরি েমর   নামনাম া িলতা িলত   
য়য়  

১২.
(২০১৭-১৮)

িশব র উপেজলার চ ধা ইউিনয়েনর 
মজিলশ র আেয়শা (রাঃ) মিহলা 
মা াসা উ য়ন 

িশব র উপেজলার চ ধা ইউিনয়েনর 
মজিলশ র ক ীয় ঈদগাহ জােম মসিজদ 
উ য়ন

৭.০০ ল  
টাকা

১১৪.
(২০১৮-১৯)

রায় রা উপেজলার আিমরগ  
ইউিনয়েনর রিহমাবাদ ারীসাব 

েরর মাজার সংল  জােম মসিজদ 
নঃিনমাণ

বলাব উেজলার নারায়ন র ইউিনয়েনর 
কা ািলয়া ধান বািড় জােম মসিজেদর 
অসমা  কাজ সমা করণ

৩.০০ ল  
টাকা

০৬.
(২০২০-২১)

নরিসংদী সদর উপেজলার পাইকারচর 
ইউিনয়েনর চর ভাসািনয়া দি নপাড়া 
বাই ন র জােম মসিজদ উ য়ন

বলাব উপেজলার পা লী ইউিনয়েনর ১নং 
ওয়াড  টিরয়া বলাব বাড়ী হািফিজয়া 
এিতমখানা ও মা াসার বাউ ারী ওয়াল/ গইট 
িনমাণ

২.০০ ল  
টাকা

০৮.
(২০২০-২১)

নরিসংদী সদর উপেজলার পাইকরচর 
ইউিনয়েনর পাচািনপাড়া আলেহরা 
জােম মসিজদ উ য়ন

মাটমাট == ১২.০০১২.০০   লল   
ট াকাট াকা

                    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। 

৬-১০-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী

উপসিচব

১



ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, নরিসংদী ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.৪২.৬৮০০.০০০.১৪.০১১.১৫.২০৯৮/১(৫) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৮
০৬ 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
৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ

৬-১০-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


