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�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০৩.২২.৪০৩ তািরখ: 
০৭ �সে��র ২০২২

২৩ ভা� ১৪২৯

িবষয়: ২০২২-২০২৩ অথ � বছের আপদকালীন ম�দ ও মানিবক সহায়তা �দােনর জ� �াণ কায � (নগদ) অথ � উপ-বরা� �দান

��: �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� নং ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৭১.২২.৪৭০, তািরখ: ২৬-০৭-২০২২ ি�:

                  উপ� �� িবষয় ও �ে�া� �ারেকর ��ি�েত ২০২২-২০২৩ অথ � বছের ব�া, নদীভা�ন, �িণ �ঝড় ও িবিভ� �া�িতক �েয �ােগ
�িত��েদর সাহা�ােথ � মানিবক সহায়তা �দােনর জ� িনে�া� ছেক উি�িখত পিরমাণ �াণ কায � (নগদ) অথ � �-� উপেজলা িনব �াহী অিফসার

এর অ��েল উপ-বরা� �দান করা হেলা।
�: নং উপেজলার নাম উপ-বরাে�র পিরমাণ (টাকা) �াংক িহসােবর নাম, ন�র ও শাখার নাম

০১ ��ীগ� সদর
১,৪০,০০০/-

 (এক ল� চি�শ হাজার)
�াণ কায � ��ীগ�, ৩৭০৯৩০২০০১৬০৭, �সানালী

 �াংক িল: ��ীগ� শাখা

০২ গজািরয়া ৫০,০০০/-(প�াশ হাজার)
উপেজলা িনব �াহী অিফসার, গজািরয়া ৩৭০৫২০০০০০০২৯,

 �সানালী �াংক িল: গজািরয়া শাখা

০৩ টংগীবাড়ী ৫৫,০০০/-(প�া� হাজার)
উপেজলা �াণ তহিবল, টংগীবাড়ী ৩৭১৬০০১০০৪৩৪৭,

 �সানালী �াংক িল: টংগীবাড়ী শাখা

০৪ �লৗহজং ৫৫,০০০/-(প�া� হাজার)
�লৗহজং উপেজলা �াণ তহিবল, ৩৭০৪২০০০০০০৩২,

 �সানালী �াংক িল:, িদঘলী বাজার শাখা, �লৗহজং, ��ীগ�
�মাট ৩,০০,০০০/- (িতন ল�)

শত�াবলী:
 

ক) উপ-বরা��ত �াণ কায � (নগদ) অথ � ব�া, নদীভা�ন, �িণ �ঝড় ও িবিভ� �া�িতক �েয �ােগ �িত��েদর সাহা�ােথ � মানিবক সহায়তা
িহেসেব িবতরণ করেত হেব;

 
(খ) �া�িতক �েয �াগ �িতত অ� �কান কােজ এ বরা� িবতরণ করা যােব না;

(গ) মানিবক সহায়তা কম ��িচ বা�বায়ন িনেদ �িশকা ২০১২-২০১৩ অ�সরণ�ব �ক এ বরা� িবতরণ করেত হেব এবং িনরী�ার জ� �েয়াজনীয়

িহসাব সংর�ণ করেত হেব;
 (ঘ) �িত মােস �য় িববরনী (মা�ার �রালসহ) এ কায �ালেয় ��রণ করেত হেব;

 
০২।        �ব�াপক, �সানালী �াংক িলিমেটড, ��ীগ� কেপ �ােরট শাখা, ��ীগ� িন��া�রকারী ক��ক পিরচািলত চলিত িহসাব ন�র

৩৭০৯৩৩৩০০৫৭২৩ হেত সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসারগেণর অ��েল উপ-বরা��ত অথ � উপেরা� ছক �মাতােবক �াংক িহসােব

�ানা�র (Online transfer) করেবন।
 ০৩।       উপ-বরা� প�� �-� উপেজলার ওেয়বসাইেট ও ত� বাতায়েন Uploadকরেত হেব।

১২-৯-২০২২

িবতরণ :

১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

কায �ালয়, �ি�গ� সদর
 

২) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়,গজািরয়া,��ীগ�

 

কাজী নািহদ র�ল

�জলা �শাসক
�ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০

ফ�া�: ০২-৯৯৭৭৩১২২৭

ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd

javascript:;


৩) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 

কায �ালয়, �লৗহজং, ��ীগ�
 

৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর 
কায �ালয়,টংগীবাড়ী,��ীগ�

 
৫) �ব�াপক, �সানালী �াংক িলিমেটড ��ীগ� কেপ �ােরট শাখা, 

��ীগ�
 

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০৩.২২.৪০৩/১(৮) তািরখ: ২৩ ভা� ১৪২৯

০৭ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সিচব, সিচেবর দ�র, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়

২) মহাপিরচালক , �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
 

৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা
৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, িসরাজিদখান/�নগর, ��ীগ�

 
৫) িডি�� একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, ��ীগ�

৬) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, ��ীগ� সদর/গজািরয়া/টংগীবাড়ী/�লৗহজং/িসরাজিদখান/�নগর, ��ীগ�
 

৭) ��া�ামার (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি�
অিধদ�র, �ি�গ� (প�� �জলা ওেয়ব �পাট �ােল আপেলােডর অ�েরাধসহ)

 
৮) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� সদর/গজারিয়া/টংিগবাড়ী/�লৗহজং (অিতির� দািয়�), ত�

ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� (প�� উপেজলা ওেয়ব �পাট �ােল আপেলােডর অ�েরাধসহ), �ি�গ�
 

১২-৯-২০২২
কাজী নািহদ র�ল 

 
�জলা �শাসক

javascript:;

