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ারক ন র: ৪৬.০০.৬১০০.০৪২.১৪.১৩৪.২০২০.১৮৭১ তািরখ: 
০১ সে র ২০২১

১৭ ভা  ১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথঅথ   বছেরবছের   ময়মনিসংহময়মনিসংহ   জলাজলা   পিরষেদরপিরষেদর   র াজরাজ   তহ িবেলরতহ িবেলর   আওতায়আওতায়  ি মি ম
বা ব ায়েনরবা ব ায়েনর   অ েমাদনঅ েমাদন ।।

: জলা পিরষদ, ময়মনিসংহ এর ারক ৪৬.৪২.৬১০০.০০২.১৫.০০১.১৯-৭৭০, তািরখ: ০৫ আগ  ২০২১।
        উপ  িবষয় ও  ারেক ২০২০-২০২১ অথ বছের ময়মনিসংহ জলা পিরষেদর রাজ  তহিবেলর
আওতায় ২২.৫০ ল  (বাইশ ল  প াশ হাজার) টাকা া িলত েয় িন বিণত ১০  ি ম বা বায়েনর
অ েমাদন দােনর জ  অ েরাধ করা হেয়েছ:

িমকিমক ি েমরি েমর   নামনাম বরাে রবরাে র   
পিরমাণপিরমাণ   

(( লল   
ট াকায়ট াকায়))

মম

১. ময়মনিসংহ ি িময়ার ি েকট নােম  (এমিপএল) আেয়াজন ৩.৫০ ি মস েহরি মস েহর   
িবষেয়িবষেয়  

ইেতা েবইেতা েব   এএ  
িবভাগিবভাগ   
থ েকথেক  

অস িতঅস িত   
াপনাপন   করাকরা   
হ েয়েছহ েয়েছ   

হ েয়িছলহেয়িছল। । 

২. ময়মনিসংহ ২য় িবভাগ ি েকট নােম  আেয়াজন ৩.৫০
৩. সদর উপেজলাধীন সিলম ইি উট উ য়ন ১.৫০
৪. গফর াও উপেজলাধীন হািফজ সমাজক ান সিমিত উ য়ন (িনব ন 

নং-ম-০২৬৯)
২.০০

৫. সদর উপেজলাধীন লবাড়ীয়া মাড় িসিনয়র িস েজন ওেয়লেফয়ার 
এেসািসেয়শন উ য়ন (িনব ন নং-০৯২০২/১৫)

১.৫০

৬. লবাড়ীয়া উপেজলাধীন লবাড়ীয়া পৗরসভায় ০৬ নং ওয়ােড জা া ল 
আতফাল মা াসা উ য়ন 

১.০০ -

৭. ধাবাউড়া উপেজলাধীন পাড়াকা িলয়া ইউিনয়েন (১) য়াকা া 
মড়লবাড়ীর সামেন জােম মসিজদ (২) বািলয়া াও বাজার উ য়ন (৩) 
কাউয়ারকা া জােম মসিজদ উ য়ন (৪) য়াকা া রানীয়া মা াসা 
(৫) য়াকা া জ মা ােরর বাড়ীর সামেন জােম মসিজদ উ য়ন 
(৬) কািশনাথ র কদমতলা জােম মসিজদ (৭) পাতাম মা াসা (৮) 
পাতাম শিহেদর বাড়ীর সামেন মসিজদ (৯) বতগািছয়া ক না বাজার 
মা াসা উ য়ন

৪.৫০ -

৮. লবাড়ীয়া উপেজলাধীন লবাড়ীয়া ইউিনয়েন ছনকা া উ  িব ালেয়র 
রা া উ য়ন

৩.০০ -

৯. লবাড়ীয়া উপেজলাধীন লবাড়ীয়া ইউিনয়েন ০১নং ওয়ােড ভা পাড়া 
জােম মসিজদ উ য়ন

১.০০ -

১০. লবািড়য়া উপেজলাধীন লবাড়ীয়া ইউিনয়েন ০৮নং ওয়াড 
জারবািড়য়া রমজান সরকার বািড় সংল  জােম মসিজদ উ য়ন।

১.০০ -

মাট= ২২.৫০

১



২। এমতাব ায়, িমক নং- ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বিণত ১২.০০ (বার) ল  টাকার ৫  ি ম পিরবতন বক নরায়
াব রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। এছাড়া, উ  ০৫  ি ম তীত অবিশ  ৫ ( াচ)  ি ম

১০.৫০ ল  (দশ ল  প াশ হাজার) টাকা া িলত েয় বা বায়েনর শাসিনক অ েমাদন িনেদশ েম াপন করা
হেলা:
                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 পিরপ  এবং ০৭
জা য়াির ২০২০ তািরেখর ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.০০৫.১৯-২০নং পিরপে র িনেদশনাস হ যথাযথ

িতপালন করেত হেব। 

১-৯-২০২১

ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, ময়মনিসংহ

মাহা দ তানভীর আজম িছি কী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৫৬৮
ইেমইল: lgzp@lgd.gov.bd

ারক ন র: ৪৬.০০.৬১০০.০৪২.১৪.১৩৪.২০২০.১৮৭১/১(৪) তািরখ: ১৭ ভা  ১৪২৮
০১ 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

১-৯-২০২১
মাহা দ তানভীর আজম িছি কী 

উপসিচব

২


