
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, ীগ  

াণ শাখা 
www.munshiganj.gov.bd

ারক ন র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০৫.২২.৮ তািরখ: 
০৮ জা য়াির ২০২৩

২৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথঅথ   বছেরবছের   ামীণামীণ   অবকাঠ ােমাঅবকাঠ ােমা   সং ারসং ার  ( (কািবখ াকািবখ া --কািবট াকািবট া ) ) কম চীরকম চীর   আওতায়আওতায় ( ( ১ম১ম
পযায়পযায়) ) িনবাচনীিনবাচনী  এলাকাএলাকা   িভি কিভি ক  বরাে রবরাে র   িবপরীেতিবপরীেত   লৗহজংলৗহজং  উপেজলায়উপেজলায়  হ ীতহ ীত   কে রকে র   অ েলঅ েল
নগদনগদ   অথঅথ   এবংএবং  খ া শখ া শ  ( ( চালচাল   ওও  গমগম) ) উপউপ--বরাবরা   দানদান

: ১। েযাগ ব াপনা অিধদ েরর প  নং- ৫১.০১.০০০০.০১১.১৪.০০৭.২২.২৭১, তািরখ : ০১/০৮/২০২২ ি .
২। উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, লৗহজং এর প  নং ৫১.০১.৫৯৪৪.০০০.৪০.০১৯.২২.২৬৫,তািরখঃ
১৩/১২/২০২২ ি .

      উপ  িবষয় ও ে া  ০১ নং পে র ি েত ২০২২-২০২৩ অথ বছের
ামীণামীণ   অবকাঠ ােমাঅবকাঠ ােমা   সং ারসং ার  ( (কািবখ াকািবখ া --কািবট াকািবট া ) ) কম চীকম চী ( ( ১ম১ম   পযায়পযায়) ) এরএর   আওতায়আওতায়  ি গি গ  - -২২  িনবাচনী

এলাকার অ েল ৯৪,৫৭,৪৯২.৬৯ টাকা এবং ৬৩.০৪৯ ম.টন খা শ  চাল এবং ৬৩.০৪৯ ম.টন খা শ  গম বরা
পাওয়া যায়। উ  বরা  হেত ে া  ০২ নং পে  া  মাননীয় সংসদ সদ  ক ক অ েমািদত িনে া  ছেক উি িখত

কে র পাে  বিণত পিরমাণ নগদ অথ এবং খা শ  চাল ও গম িন িলিখত শত মাতােবক লৗহজং উপেজলায় উপ-
বরা  দান করা হেলা।

ম ইউিনয়ন ওয়াড িববরণ বরাে র পিরমাণ
০১ কলমা ০৬ ডহরী অিফসেখালা জােম মসিজদ হেত কলমা লতািনয়া মা াসা

পয  রা ায় মা  ভরাট।
২,০০,০০০/-

০২ িখিদরপাড়া ০৬ বািলয়াপাড় কবর ােনর অবিশ াংেশ মা  ভরাট। ৩,০০,০০০/-
০৩ ০৩ খেতর পাড়া রিশদ মা ােরর বািড় হেত কলারবাগ ীজ পয

রা া িনমাণ। 
২,০০,০০০/-

০৪ হলিদয়া ০৭ সাতঘিরয়া ােমর মাদবর বািড় হেত মৗছা পয  রা া সং ার।
(৩৫০ ট) 

৩,০০,০০০/-

০৫ ০৯ িশ িলয়া ফিরঘাট রা া হেত হােশম শেখর বািড় হেয় কারহা
াথিমক িব ালয় পয  রা া অবিশ াংেশ মা  ভরাট। 

৭,৫৭,৪৯২/- 

০৬ ০৮ পি ম িশ িলয়া আিম লেদর বািড় হেত িশ িলয়া ফিরঘাট
সড়ক পয  রা া িনমাণ। 

২,০০,০০০/-

০৭ ০৩ হলিদয়া িতন দাকােন িনমানাধীন আ য়ণ কে র দি ণ ও
পি ম পােশ মা  ভরাট।

২,০০,০০০/-

০৮ বজগাও ০১ বজগাও ০১ নং ওয়ােডর িরপন শেখর বািড় হেয় আেনায়ার ও
মা ফার বািড় হেয় দি েণ ফা েকর বািড় হইয়া েব হােসন

ম েলর বািড় পয  রা া িনমাণ।

২,০০,০০০/-

০৯ মারেভাগ ০৪ ঢাকা-মাওয়া সড়ক হেত আলী ম ােরর বািড় পয  রা ায় মা
ভরাট।

৬,০০,০০০/-

১০ বৗলতলী ০৫ ধারারহাট লাল মসিজদ হেত ি েযা া রব শেখর বািড় পয
রা ার অবিশ াংেশ মা  ভরাট (কালভাট িনমােণর জ   জায়গা
রাখেত হেব)। 

৩,০০,০০০/-

১



১১ মেদনীম ল ০৩ উ র কাি পারা কবর ান হেত উ র মেদনীম ল খান বািড়
পয  রা ার অসমা  কাজ সমা করণ (কালভাট িনমােণর জ
 জায়গা রাখেত হেব)।

৫,০০,০০০/-

১২ কনকসার ০৮ মসদগাও ০৮নং ওয়ােডর খালপাড় হেত িশকদার বািড় পয
রা ায় মা  ভরাট। 

২,০০,০০০/-

মাট= ৩৯৩৯,, ৫৭৫৭ ,, ৪৯২৪৯২/-/-
((উ নচি শউ নচি শ   লল   সাত াসাত া

হাজারহাজার  চারশতচারশত
িবরান ইিবরান ই ) )  টাকাটাকা

১৩ বজগাও ০২ বজগাও ক ীয় ঈদগাহ মাঠ হেত িচতােখালা হেয় গিন খা ল
পয  রা ায় মা  ভরাটসহ এইচিবব করণ। 

১৩ মঃটন গম

১৪ ০১ বজগাও ০১ নং ওয়ােডর ধান সড়ক হেত মন হাওলাদােরর
বািড় পয  রা ায় মা  ভরাট। 

১৩ মঃটন গম

১৫ িখিদরপাড়া ০৩ কািজরগাও- খেতরপারা িলংক রাড হেত বউি ন বপারীর
বািড় পয  রা ায় মা  ভরাটসহ এইচিবিব করণ।

০৮ মঃটন গম

১৬ মেদনীম ল ০৬ কািজরপাগলা উ  িব ালেয়র উ র িদক হেত িব েরাড পয
রা ায় মা  ভরাটসহ আরিসিস ঢালাই করণ। 

০৯ মঃটন গম

মাট= ৪৩.০০০৪৩.০০০  ( ( ত ত াি শত ত াি শ
দশ িমকদশ িমক       ))

ম.টনম.টন   গমগম
১৭ কলমা ০২ ম  কলমা ছয়াল বািড়র পাকা রা া হেত উ র কলমা বায় ন

র জােম মসিজদ পয  রা ায় মা  ভরাটসহ এইচিবব করণ।
২৪ মঃটন চাল

১৮ ০১ দি ণ কলমা মাই ি ন দওয়ােনর বািড় হেত দি েণ স
শেখর বািড় পয  রা া সং ার। 

০৮ মঃটন চাল

১৯ াওিদয়া ০৩ কা রগাও বা  শেখর বািড় হেত ধ  িশকদােরর বািড় পয
রা ায় মা  ভরাটসহ আরিসিস ঢালাই করণ।

০৮ মঃটন চাল

মাট= ৪০ .০০০৪০ .০০০  ( (চি শচি শ
দশ িমকদশ িমক       ))

ম.টনম.টন   চালচাল

শতাবলীশতাবলী::
০১। ২০২২-২০২৩ অথ বছের ১ম িকি  বরাে র িবপরীেত ক  হণ বা বায়ন আগামী ৩০/০১/২০২৩ ি . তািরেখর
মে  স  করেত হেব।
০২। কে র অ েল অথ/খা শ  ছাড় করার েব আবি কভােব ি -ওয়াক মজারেম  হণ কের া লন ছক
যথাযথ ক পে র অ েমাদন হণ করেত হেব।
০৩। এ কম চীর  নগদ অথ  েয়  চিলত  সকল  আিথক  িবিধ-- িবধান  এবং ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা খা শ /
নগদ টাকা) কম চী বা বায়ন  িনেদিশকা-২০২১  যথাযথভােব  অ সরণ  করেত  হেব।
০৪। এ য় ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর বােজট কাড নং ১৪৯০১০১-২১১০০০৩০০-৩৭২১১০১ (অথ),
১৪৯০১০১-২১১০০০২০৩-৩৭২২১০১ (চাল) এবং ১৪৯০১০১-২১১০০০২০৩-৩৭২২১০২ (গম) খাত হেত িনবাহ করা হেব।
০৫। ি -ওয়াক পিরমাপ বা তা লকভােব করেত হেব। ি -ওয়ােকর ড েমে র ছিব েল ও িভিডও সফটকিপ িসিড
আকাের সংর ণ কের রাখেত হেব যােত কেমা র জিরেপর এক  লনা করা স ব হয়। িত  কে র বণনাসহ
যথাযথ সাইেজর সাইনেবাড মান ােন াপন করেত হেব।
০৬। িনধািরত সমেয়র মে  কাজ স  না হেল দায়ী ি গণেক িচি ত কের চিলত িবিধ মাতােবক ব া হণ
করেত হেব ।
০৭। ক  ু বা বায়েন সরকাির কমকতােদর পাশাপািশ জন িতিনিধেদর তদারিক/জবাবিদিহতার আওতায় এেন

২



সবসাধারেণর িনকট তা মান করেত হেব।
০৮। বরা  াি র ১৫ (পেনর) িদেনর মে  P.I.C গঠনসহ আ ষাংিগক কাজ স ণ কের কাজ  করেত হেব।
অ িয়ত খা শ /টাকা যথাসমেয় ফরত দান করেত হেব।
০৯। ন নভােব তির ত/সং ার ত ামীণ রা ার ই পাে  ানীয় িষ িবভােগর সােথ পরামশ েম তালগােছর চারা
রাপেনর কায ম অ  করেত হেব।
১০। হীত/ ািবত ক  সেরজিমেন পিরদশন কের বরা ত  নগদ অথ/খা শ  ছাড় করেত হেব।
১১।  ক  বা বায়েনর মািসক অ গিতরর  িতেবদন  অ ািফেসর াণ শাখায়  এবং ড়া  িতেবদন েযাগ ব াপনা
অিধদ ের রণ  করেত  হেব।
১২। িনরী ার  জ   িহসাব/ভাউচার  যথারীিত সংর ণ  করেত  হেব।
১৩। উপ-বরা  প সহ ক  তািলকা উপেজলা ত  বাতায়েন আপেলাড করেত হেব।

৮-১-২০২৩

উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর 
কাযালয়, লৗহজং, ীগ

কাজী নািহদ র ল
জলা শাসক

ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০
ফ া : ০২-৯৯৭৭৩১২২৭

ইেমইল:
dcmunshiganj@mopa.gov.bd

ারক ন র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০৫.২২.৮/১(৮) তািরখ: ২৪ পৗষ ১৪২৯
০৮ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, ঢাকা
২) িডি  একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ীগ
৩) জলা খা  িনয় ক (ভার া ), জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, ি গ
৪) উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, লৗহজং, ীগ
৫) উপেজলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, লৗহজং, ীগ
৬) উপেজলা খা  িনয় ক, লৗহজং, ীগ
৭) া ামার (অিতির  দািয় ), ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, ি গ  (উপ-বরা  প  জলা ত
বাতায়েন আপেলােডর অ েরাধসহ)
৮) সহকারী া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লৗহজং, ি গ  (উপ-বরা  প  উপেজলা ত
বাতায়েন আপেলােডর অ েরাধসহ)

৮-১-২০২৩
কাজী নািহদ র ল 

জলা শাসক

৩


