
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

ানীয় সরকার িবভাগ 
জলা পিরষদ শাখা 

www.lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০৬০০.০৪২.১৪.০৫৩.১৭(অংশ-১).১৯৯৭ তািরখ: 
২০ সে র ২০২১

৫ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০১৬২০১৬ --২০১৭২০১৭,  ,  ২০১৭২০১৭--২০১৮২০১৮ ,  ,  ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   ওও  ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেরঅথবছের   ব িরশালবিরশাল   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর
এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   ওও  র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  অ েমািদতঅ েমািদত   ি মি ম   পিরবতনপিরবতন।।

: জলা পিরষদ, বিরশাল এর ারক জ.প.ব/২০২১/৫৫২, তািরখ: ০৬ সে র ২০২১।
       উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অথবছের বিরশাল
জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ বরা  ও রাজ  তহিবেলর আওতায় িন বিণত ১১  ি ম বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন

িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক ািবতািবত   ি মি ম  ওও  বরা তবরা ত   খাতখাত া িলতা িলত   য়য়   
((লল   টাকায়টাকায় ))

১. বােকরগ  পি ম মেহশ র মীরাবািড় মসিজদ উ য়ন (রাজ ) (২০১৯-২০) ৩.০০
২. িহজলতলা মৗলভীরহাট আিনিছয়া খানকাহ শরীফ উ য়ন (রাজ ) (২০২০-২১) ২.০০
৩. সা খািল ােম  ি  বািড় থেক সা খািল সাবজিনন মনসা মি র হইয়া অ য় 

বািড় পয  রা া উ য়ন (এিডিপ) (২০২০-২১)
২.০০

৪. বায় ল ফালাহ জােম মসিজদ উ য়ন (এিডিপ) (২০২০-২১) ১.০০
৫. আৈগলঝাড়া স াব উ য়ন ও কি উটার য় (এিডিপ) (২০১৬-১৭) ১.০০
৬. ম  িদনার কালােমর বািড় সংল  এক  গভীর নল প াপন (রাজ ) (২০২০-২১) ১.০০
৭. চরকাউয়া িদনার হাওলাদার কা া গভীর নল প াপন (রাজ ) (২০২০-২১) ১.০০
৮. কািদরাবাদ খ কার বািড় জােম মসিজদ উ য়ন (রাজ ) (২০২০-২১) ৩.০০
৯. রাহাত িবন ইসলাম এর বাড়ী সামেনর রা া হেত আে ল আলী সরদার এর বাড়ীর 

সামেনর রা া িনমাণ (রাজ ) (২০১৭-১৮)
২.০০

১০. হািফিজয়া মা াসা সংল  েরর রাহাত এ বাড়ীর সামেন ঘাটলা িনমাণ (রাজ ) 
(২০২০-২১)

১.০০

১১. রাজ  ধা বািড় পাে খানা মসিজেদর টয়েলট ও ও খান উ য়ন (রাজ ) 
(২০২০-২১)

৩.০০

মাট ২০.০০
                    শত াবল ীশত াবল ী::

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 পিরপ  এবং ০৭ জা য়াির ২০২০ তািরেখর
৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.০০৫.১৯-২০নং পিরপে র িনেদশনাস হ যথাযথ িতপালন করেত হেব। 

২১-৯-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, বিরশাল

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
১



ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.০৬০০.০৪২.১৪.০৫৩.১৭(অংশ-১).১৯৯৭/১(৬) তািরখ: ৫ আি ন ১৪২৮
২০ 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
৫) সহকারী া ামার, সহকারী া ামার, ানীয় সরকার িবভাগ
৬) সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, সহকারী মইনেট া  ইি িনযা়র, ানীয় সরকার িবভাগ

২১-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


