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ারক ন র: ৪৬.০০.৮২০০.০৪২.১৪.০৭৩.১৯.২০১৬ তািরখ: 
২২ সে র ২০২১

৭ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেরঅথবছের   র াজবাড়ীর াজবাড়ী  জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   এিডিপএিডিপ   স াধ ারণসাধ ারণ   বরাে রবরাে র   আওতায়আওতায়  ি মি ম
অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, রাজবাড়ী এর ারক ৪৬.৩০.৮২০০.০০২.০১.০০২.১৮-১২৬, তািরখ: ২৮ লাই ২০২১।
       উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত ২০২০-২১ অথবছের রাজবাড়ী জলা পিরষেদর এিডিপ সাধারণ
বরাে র আওতায় ৩৩.০০ ল  ( তি শ ল ) টাকা া িলত েয় িন বিণত ১৯  ি ম বা বায়েনর শাসিনক
অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা হেলা:

িমকিমক ািবতািবত   ি েমরি েমর   নামনাম া িলতা িলত   
য়য়

((লল   
ট াকায়ট াকায়))

১. পা া ইউিনয়ন িচদহ দািখল মা াসা, পাংশা ৪.০০
২. বািলয়াকাি  পাইেলট উ  িব ালয় উ য়ন ৫.০০
৩. মাছপাড়া উ  িব ালেয়র উ য়ন/ সং ার, পাংশা ৫.০০
৪. মদা র ইউিনয়েনর গাপাল র জােম মসিজদ উ য়ন, কা খালী ২.০০
৫. মদা র ইউিনয়েনর রামকাি  পি মপাড়া ন ন জােম মসিজেদর উ য়ন, 

কা খালী
১.০০

৬. কািলকা র ইউিনয়েনর জাফর র হােফিজয়া মা াসা উ য়ন, কা খালী ১.০০
৭. মদা র ইউিনয়েনর রাম র ইসলািময়া হািফিজয়া িসি িকয়া মা াসা উ য়ন, 

কা খালী
১.০০

৮. ইসলাম র ইউিনয়েনর ভাতছালা ােমর কবর ান উ য়ন, বািলয়াকাি ১.০০
৯. না য়া ইউিনয়েনর পাটিকয়াবাড়ী মা া বাড়ী জােম মসিজদ উ য়ন, বািলয়াকাি ১.০০
১০. নবাবর র ইউিনয়েনর পদমিদ ােমর উ রপাড়া জােম মসিজদ উ য়ন, 

বািলয়াকাি
১.০০

১১. ইসলাম র ইউিনয়েনর করম াদ র ঈদগাহ মাঠ উ য়ন, বািলয়াকাি ১.০০
১২. কািলকা র ইউিনয়েনর ঝাউ াম উ  িব ালয় উ য়ন, কালখালী ১.৬০
১৩. কািলকা র ইউিনয়েনর ঝাউ াম িব াসপাড়া জােম মসিজদ উ য়ন, কা খালী ১.৪০
১৪. পাংশা পৗরসভার র নাথ র আহেল হািদস জােম মসিজদ উ য়ন ১.০০
১৫. িবশই সাওরাল কালী মি র উ য়ন, কা খালী ১.০০
১৬.  মািলয়াট র া কলী মি র উ য়ন, কা খালী ১.০০
১৭. সলাই মিশন সরবরাহ ১.০০
১৮. বলগািছ-রামিদয়া সড়ক, চ নী ও রাজধার র সড়ক মরামত ১.০০
১৯. মদা েরর গা র পি মপাড়া জােম মসিজদ উ য়ন, কা খালী ২.০০

মাট= ৩.০০
                    শতাবলীশতাবলী::

১



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। 

২২-৯-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, রাজবাড়ী

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৮২০০.০৪২.১৪.০৭৩.১৯.২০১৬/১(৬) তািরখ: ৭ আি ন ১৪২৮
২২ 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

২২-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


