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�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০১.২১.৩১৪ তািরখ: 
 

২৯ �ন ২০২২

১৫ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: �াণ কায � (চাল) উপ-বরা� �দান

��: �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� নং ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৬৭.২১.১২৪, তািরখ: ০১-১২-২০২১ ি�.

  উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত ২০২১-২০২২ অথ � বছের মানিবক সহায়তা কম ��িচর আওতায় আহায � বাবদ িবতরেণর জ� িনে�া� ছক �মাতােবক
�াণ কায � (চাল) িনে� উি�িখত শত�া�যায়ী �-� উপেজলা িনব �াহী অিফসার, এর অ��েল উপ-বরা� �দান করা হেলা।   

�ম উপেজলার নাম িববরণ �াণ কায � (চাল) এর
পিরমাণ 

০১ ��ীগ� সদর
� � জগ�াথেদেবর রথযা�া উপলে� ভ�েদর মােঝ আহায � বাবদ িবতরেণ জ�। �
� হের�� নামহ� সংঘ, বাগমা�দালীপাড়া (শীতলা মি�র), ��ীগ� সদর, ��ীগ�

০২ (�ই) �ম.টন

০২ ��ীগ� সদর
বাই�ল উ�ম হািফিজয়া মা�াসা এিতমখানা ও িল�াহ �বািডং এর ছা�েদর মােঝ
আহায � বাবদ িবতরেণর জ�। বাংলাবাজার ইউিপ, ��ীগ� সদর, ��ীগ� 

০২ (�ই) �ম.টন

০৩ গজািরয়া
রাশীিদয়া ই�াহীিময়া মিহলা মা�াসা এর এিতম ও গরীব ছা�ীেদর মােঝ আহায � বাবদ
িবতরেণর জ�। �ামঃ নয়াকাি�, ভেবরচর, থানাঃগজািরয়া, �জলাঃ ��ীগ�

০৩ (িতন) �ম.টন

০৪ টংগীবাড়ী
চাং�রী হািফিজয়া �রানী মাদরাসা ও এিতমখানা এর  এিতম, অসহায় ও দির�
িশ�াথ�েদর মােঝ আহায � বাবদ িবতরেণর জ�। �বতকা, টংগীবাড়ী, ��ীগ�

০২ (�ই) �ম.টন

০৫ টংিগবাড়ী
আ��াহ�র কািছিময়া বাই�ল উ�ম মা�াসার িল�াহ �বািডং এ এিতম ও হত দির�
গরীব ছা�েদর মােঝ আহায � বাবদ িবতরেণর জ�। সিলমাবাদ, �পাঃ আ��াহ�র,
থানাঃ টংগীবাড়ী, �জলাঃ ��ীগ�

০৩ (িতন) �ম.টন

০৬ টংিগবাড়ী
  দি�ণ �বতকা ডাঃ �মাহা�দ �হােসন ইসলািময়া হািফিজয়া মা�াসা ও এিতমখানা
িল�াহ �বািডং এর ছা�েদর মােঝ আহায � বাবদ িবতরেণর জ�। �পাঃ �বতকা হাট,
থানাঃ টংগীবাড়ী, �জলাঃ ��ীগ�

০৩ (িতন) �ম.টন

�মাট=
১৫.০০০ (পেনর দশিমক
�� �� ��) �ম.টন

শত�াবলী:
 

 ০১।  উপ-বরা��ত �াণ কায � (চাল) �ানীয় খা� �দাম হেত উে�ালন করেত হেব।
  ০২। �-� উপেজলা িনব �াহী অিফসারগণ মানিবক সহায়তা কম ��িচ বা�বায়ন িনেদ �িশকা ২০১২-২০১৩ অ�সরণ�ব �ক যথািনয়েম �াণ কায � (চাল)

িবতরণ/ব�ন করেবন এবং িনরী�ার জ� �েয়াজনীয় িহসাব সংর�ণ করেবন।

 ০৩। ম�রী�ত চােলর �য় চলিত ২০২১-২০২২ অথ � বছের ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২২১০১ �াণ কায � (চাল) খাত হেত িনব �াহ করা হেব।
 

 ০৪। উ� উপ-বরা��ত চাল িব�য়েযা� নেহ।

২৯-৬-২০২২

িবতরণ :

কাজী নািহদ র�ল

�জলা �শাসক

�ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০
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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�

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

কায �ালয়,টংগীবাড়ী,��ীগ�
 

ফ�া�: ৭৬১২০৭৭

ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০১.২১.৩১৪/১(১২) তািরখ: 
 

১৫ আষাঢ় ১৪২৯

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

 
১) সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, ঢাকা

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

৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, ঢাকা
৪) �জলা খা� িনয়�ক (ভার�া�), �জলা খা� িন য়�েকর কায �ালয়,�ি�গ�

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

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

৭) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, ��ীগ� সদর, ��ীগ�
 ৮) উপেজলা খা� িনয�ক, গজািরয়া/টংগীবাড়ী/��ীগ� সদর, ��ীগ�

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

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

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

অ�েরাধসহ)

১২) সহকারী ��া�ামার, সহকারী ��া�ামার এর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, টংিগবাড়ী, �ি�গ� (প�� উপেজলা ত�

বাতায়েন আপেলােডর অ�েরাধসহ)
 

২৯-৬-২০২২

কাজী নািহদ র�ল 

�জলা �শাসক


