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�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০১৫.২১.৩১১ তািরখ: 
 

২৮ �ন ২০২২

১৪ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: ২০২১-২০২২ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা-কািবটা) কম ��চীর আওতায় (৩য় পয �ায়) িনব �াচনী এলাকা িভি�ক �হীত

�কে�র অ��েল নগদ অথ � (টাকা) এবং খা�শ� (চাল) উপ-বরা� �দান

��: ��: ১। �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� নং- ৫১.০১.০০০০.০১১.১৪.১৯৪.২১.২৫০, তািরখ : ২৬/০৬/২০২২ ি�.
 

২। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, গজািরয়া এর প� নং ৫১.০১.৫৯২৪.০১১.৪২.০০৬.২১.২৪৯,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.
 ৩। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, ��ীগ� সদর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৫৬.০১২.১৪.০১৩.২১.৩১২,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.

 
৪। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, টংগীবাড়ী এর প� নং ৫১.০১.৫৯৯৪.০০০.০৪.১০২.২১.২৭৮,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.

৫। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �লৗহজং এর প� নং ৫১.০১.৫৯৪৪.০০০.৪১.০০৫.২১.১৭৫,তািরখঃ ২৬/০৬/২০২২ ি�.
 

৬। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িসরাজিদখান এর প� নং ৫১.০১.৫৯৭৪.০০০.৪১.১১৮.২১.২৬৪,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.

�ম িনব �াচনী
এলাকা

উপেজলা ইউিনয়ন �কে�র নাম বরাে�র
 পিরমাণ টাকা/চাল

০১ ��ীগ�-৩ গজািরয়া বাউিশয়া চর বাউিশয়া বড় কাি� �ােমর জিহর উি�েনর
বািড় হেত িসরাজ িময়ার বাড়ী পয �� (৫০০
িফট) রা�ায় মা� ভরাট ও আর,িস,িস করণ

৬,০০,০০০/-

   উপ� �� িবষয় ও �ে�া� ০১ নং পে�র ��ি�েত ২০২১-২০২২ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা-কািবটা) কম ��চী (৩য় পয �ায়)

িনব �াচনী এলাকা িভি�ক �িত িনব �াচনী এলাকায় ৮,০০,০০০/- টাকা এবং ১৩.৩৩৫ �ম.টন হাের  এ �জলার ০৩ � িনব �াচনী এলাকার অ��েল

২৪,০০,০০০/- টাকা এবং ৪০.০০৫ �ম.টন খা�শ� চাল বরা� পাওয়া যায়। �া� বরা� �ে�া� ০২-০৫ নং পে� মাননীয় সংসদ সদ� ক��ক

অ�েমািদত িনে�া� ছেক উি�িখত �কে�র পাে�� বিণ �ত পিরমাণ নগদ অথ � এবং খা�শ� চাল িন�িলিখত শত� �মাতােবক সংি�� উপেজলায় উপ-
বরা� �দান করা হেলা।

িবষয়:   ২০২১-২০২২ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা-কািবটা) কম ��চীর আওতায় (৩য় পয �ায়) িনব �াচনী এলাকা িভি�ক �হীত

�কে�র অ��েল নগদ অথ � (টাকা) এবং খা�শ� (চাল) উপ-বরা� �দান
 ��:       ১। �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� নং- ৫১.০১.০০০০.০১১.১৪.১৯৪.২১.২৫০, তািরখ : ২৬/০৬/২০২২ ি�.

 
২। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, গজািরয়া এর প� নং ৫১.০১.৫৯২৪.০১১.৪২.০০৬.২১.২৪৯,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.

৩। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, ��ীগ� সদর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৫৬.০১২.১৪.০১৩.২১.৩১২,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.
 

৪। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, টংগীবাড়ী এর প� নং ৫১.০১.৫৯৯৪.০০০.০৪.১০২.২১.২৭৮,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.
 ৫। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, �লৗহজং এর প� নং ৫১.০১.৫৯৪৪.০০০.৪১.০০৫.২১.১৭৫,তািরখঃ ২৬/০৬/২০২২ ি�.

 
৬। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, িসরাজিদখান এর প� নং ৫১.০১.৫৯৭৪.০০০.৪১.১১৮.২১.২৬৪,তািরখঃ ২৭/০৬/২০২২ ি�.

    �ে�া� ০১ নং পে�র ��ি�েত ২০২১-২০২২ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা-কািবটা) কম ��চী (৩য় পয �ায়) িনব �াচনী এলাকা
িভি�ক �িত িনব �াচনী এলাকায় ৮,০০,০০০/- টাকা এবং ১৩.৩৩৫ �ম.টন হাের  এ �জলার ০৩ � িনব �াচনী এলাকার অ��েল ২৪,০০,০০০/- টাকা

এবং ৪০.০০৫ �ম.টন খা�শ� চাল বরা� পাওয়া যায়। �া� বরা� �ে�া� ০২-০৬ নং পে� মাননীয় সংসদ সদ� ক��ক অ�েমািদত উি�িখত

�কে�র পাে�� বিণ �ত পিরমাণ নগদ অথ � এবং খা�শ� চাল  সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার বরাবর উপ-বরা� �দান করা �যেত পাের। সদয়

িবেবিচত হেল উপ�ািপত উপ-বরা� পে� �া�র করা �যেত পাের।
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০২ ��ীগ�-৩ গজািরয়া বাউিশয়া চর বাউিশয়া বড় কাি� �ােমর �িজবষ �
উপলে� �িমহীন ও �হহীন পিরবােরর জ�
িনিম �ত� �েহর িভ�েত বািল ভরাট

১,০০,০০০/-

০৩ ��ীগ�-৩ গজািরয়া �হােস�ী �হােস�ী ইউিনয়েনর �গায়ালগাও �ােমর
�িজববষ � উপলে� �িমহীন ও �হহীন
পিরবােরর জ� িনিম �ত� ১১ � �েহর িভ�েত
বািল ভরাট

১,০০,০০০/-

০৪ ��ীগ�-৩ ��ীগ� সদর চরেকওয়ার চর��রা হেত আলীর �টক সড়ক সং�ার ১৩.৩৩৫ �ম.টন
০৫ ��ীগ�-২ টংগীবাড়ী �বতকা উ�র �বতকা িলও িশকদােরর বাড়ী হইেত

বােসদ িশকদােরর বাড়ী পয �� রা�া সং�ার
২,০০,০০০/-

০৬ ��ীগ�-২ টংগীবাড়ী বািলগ�ও �গায়ারা �ধান সড়ক হইেত �গায়ারা খাল পাড়
পয �� রা�া িনম �াণ

৬.৩৩৫ �ম.টন

০৭ ��ীগ�-২ �লৗহজং �মিদনীম�ল কাি�পাড়া কবর�ান হইেত উ�র �মিদনীম�ল
খান বাড়ী পয �� রা�ার অবিশ�াংশ িনম �াণ

৪,০০,০০০/-

০৮ ��ীগ�-২ �লৗহজং হলিদয়া িশ�িলয়া �ফিরঘাট রা�া হইেত হােশম �শেখর
বাড়ী হইয়া �কারহা� �াথিমক িব�ালয় পয ��
রা�ার আংিশক সং�ার

২,০০,০০০/-

০৯ ��ীগ�-২ �লৗহজং কলমা নওপাড়া আসলাম হাওলাদােরর বাড়ী হইেত
�গািব� বা�র বাড়ী ভায়া মহিসন খ�কােরর
বাড়ী পয �� রা�া সং�ার

৭.০০০ �ম.টন 

১০ ��ীগ�-১ িসরাজিদখান বাসাইল পলাশ�র আ�য়ন �কে� �হ িনম �াণ �েল মা�
ভরাট

১৩.৩৩৫ �ম.টন

১১ ��ীগ�-১ �নগর বাঘড়া বাঘড়া ৩ নং সরকারী �াথিমক িব�ালেয় মাঠ
ভরাট

২,৫০,০০০/-

১২ ��ীগ�-১ �নগর রাঢ়ী খাল উ�র বালা�র ছেরায়ার খােনর ডা�া �থেক
�িলং বা�র ডা�া পয �� রা�া িনম �াণ

২,৫০,০০০/-

১৩ ��ীগ�-১ �নগর ভা��ল ভা��ল �াব-১১ অিফেসর সামেনর খাল খনন ৩,০০,০০০/-
�মাট= ২৪,০০,০০০/- (চি�শ ল�) টাকা এবং

৪০.০০৫ (চি�শ দশিমক �� �� প�চ)
�ম.টন চাল

শত�াবলী
 

০১। অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভােগর বােজট অ�িবভাগ-১ এর িবল দািখল ও উে�ালেনর সব �েশষ সময়সীমার মে� অথ �

 উে�ালন �ব �ক ৩০/০৬/২০২২ ি�. তািরেখর মে� �ক�স�েহর বা�বায়ন িনি�ত করেত হেব।    
 

০২। �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা-কািবটা) কম ��িচ বা�বায়ন িনেদ �িশকা ২০২১ এর অ�ে�দ ৪ (চ) �মাতােবক �ক�স�েহর �া�লন ছক
�জলা কায �ালেয় দািখল করেত হেব।

 
০৩। এ কম ��চীর নগদ অথ � �েয় �চিলত সকল আিথ �ক িবিধ-িবধান এবং �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবখা খা�শ�/ নগদ টাকা) কম ��চী

বা�বায়ন িনেদ �িশকা-২০২১ যথাযথভােব অ�সরণ করেত হেব।
 

০৪। এ �য় ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর বােজট �কাড নং ১৪৯০১০১-২১১০০০৩০০-৩৭২১১০১ (অথ �), ১৪৯০১০১-২১১০০০২০৩-৩৭২২১০১ (চাল)
খাত হেত িনব �াহ করা হেব।

 
০৫। ি�-ওয়াক� পিরমাপ বা�তা�লকভােব করেত হেব। ি�-ওয়ােক�র ড�েমে�র ছিব �েল ও িভিডও সফটকিপ িসিড আকাের সংর�ণ কের

রাখেত হেব যােত কেম �া�র জিরেপর এক� �লনা করা স�ব হয়। �িত� �কে�র বণ �নাসহ যথাযথ সাইেজর সাইনেবাড � ��মান �ােন �াপন

করেত হেব।
 ০৬। িনধ �ািরত সমেয়র মে� কাজ স�� না হেল দায়ী �ি�গণেক িচি�ত কের �চিলত িবিধ �মাতােবক �ব�া �হণ করেত হেব ।

 
০৭। �ক� ��ু বা�বায়েন সরকাির কম �কত�ােদর পাশাপািশ জন�িতিনিধেদর তদারিক/জবাবিদিহতার আওতায় এেন সব �সাধারেণর িনকট তা

��মান করেত হেব।
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০৮।  �হীত/��ািবত �ক� সেরজিমেন পিরদশ �ন কের বরা��ত নগদ অথ �/খা�শ� ছাড় করেত হেব।

০৯। �ক� বা�বায়েনর মািসক অ�গিতর �িতেবদন অ�ািফেসর �াণ শাখায় এবং �ড়া� �িতেবদন �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�ের ��রণ করেত হেব।
 

১০।িনরী�ার জ� িহসাব/ভাউচার যথারীিত সংর�ণ করেত হেব।
 ১১।উপ-বরা� প�সহ �ক� তািলকা উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলাড করেত হেব।

২৮-৬-২০২২

িবতরণ :

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

কায �ালয়,িসরাজিদখান,��ীগ�
 

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

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

�ি�গ� সদর
 

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

 
৫) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 

�লৗহজং, ��ীগ�
 

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

 

কাজী নািহদ র�ল

�জলা �শাসক
�ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০

ফ�া�: ৭৬১২০৭৭

ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০১৫.২১.৩১১/১(১৯) তািরখ: 
 

১৪ আষাঢ় ১৪২৯

২৮ �ন ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) মহাপিরচালক , �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র, ঢাকা

 ২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা
 

৩) িডি��একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, ��ীগ�

৪) �জলা খা� িনয়�ক (ভার�া�), �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,�ি�গ�
 

৫) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, �লৗহজং, ��ীগ�
 ৬) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, গজািরয়া, ��ীগ�
 

৭) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, িসরাজিদখান, ��ীগ�

৮) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, টংগীবাড়ী, ��ীগ�
 

৯) উপেজলা একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, গজািরয়া/টংগীবাড়ী/�লৗহজং/িসরাজিদখান/�নগর, ��ীগ�
 ১০) উপেজলা খা� িনয়�ক, ��ীগ� সদর/ গজািরয়া/টংগীবাড়ী/�লৗহজং/িসরাজিদখান/�নগর, ��ীগ�

 
১১) ��া�ামার (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� (প�� �জলা ত� বাতায়েন আপেলােডর অ�েরাধসহ)

১২) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, গজািরয়া, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলােডর

অ�েরাধসহ)
 ১৩) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার এর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, টংিগবাড়ী, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত�
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বাতায়েন আপেলােডর অ�েরাধসহ)

১৪) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �লৗহজং, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলােডর

অ�েরাধসহ)
 ১৫) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, িসরাজিদখান, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলােডর

অ�েরাধসহ)

১৬) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, ��ীগ� সদর, ��ীগ�
 

১৭) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� সদর, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলােডর
অ�েরাধসহ)

 
১৮) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, �নগর, ��ীগ�

১৯) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �নগর, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত� বাতায়েন

আপেলােডর অ�েরাধসহ
 

২৮-৬-২০২২

কাজী নািহদ র�ল 

�জলা �শাসক


