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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, ��ীগ� 

�াণ শাখা 
 www.munshiganj.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০২.২১.৩১৫ তািরখ: 
 ২৯ �ন ২০২২

১৫ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: �াণ কায � (নগদ) উপ-বরা� �দান
��: ০১. �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৬৭.২১.৩৫৯, তািরখ: ০৮-০৬-২০২২ ি�.

০২. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, ��ীগ� সদর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৫৬.০০০.৪১.০২৭.২২.১২৫, তািরখ:
২১-০৩-২০২২ ি�.

 ০৩. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, টংগীবাড়ী এর প� নং ৫১.০১.৫৯৯৪.০০০.০৯.০০১.২১.১০৮, 
 তািরখ: ২৮-০৩-২০২২ ি�.

০৪. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, �নগর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৮৪.০০০.১৮.০০৬.২২.৩২৭, 
 তািরখ: ২০-০৫-২০২২ ি�:

 ০৫. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, �নগর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৮৪.০০০.১৮.০০৬.২২.২৮৪, 
 তািরখ: ০১-০৫-২০২২ ি�.

০৬. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, �নগর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৮৪.০০০.১৮.০০৬.২২.৭৯, 
 তািরখ: ১৩-০২-২০২২ ি�.

 ০৭. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, গজািরয়া এর প� নং ৫১.০১.৫৯২৪.০৫.৪২.০২২.১২.৪১, 
 তািরখ: ২৩-০২-২০২২ ি�.

০৮. উপেজলা িনব �াহী আিফসােরর কায �ালয়, গজািরয়া এর প� নং ৫১.০১.৫৯২৪.০৫.৪২.০২২.১২(অংশ-১.৭৫, 
 তািরখ: ২০-০৩-২০২২ ি�.

    উপ� �� িবষেয় ০২ �থেক ০৮ নং �ে�া� প�স�েহর ��ি�েত উপেজলা হেত অি�কা� ও �িণ �ঝেড় �য়�িতর   �িতেবদেনর আেলােক
মানিবক সহায়তা কম ��িচর আওতায় িনে�া� ছক �মাতােবক ৭০ � পিরবােরর মােঝ ৫,২৫,০০০/-(প�চ ল� �িচশ হাজার) টাকা আিথ �ক
সহায়তা বাবদ িবতরেণর জ� �াণ কায � (নগদ) খাত হেত �-� উপেজলা িনব �াহী অিফসার, এর অ��েল উপ-বরা� �দান করা হেলা।
�ম উপেজলা নাম উপকারেভা

গীর সং�া
পিরবার �িত অ�দান উপ-বরাে�র পিরমাণ

(টাকা)
�াংক িহসােবর নাম, ন�র ও শাখার নাম

০১ ��ীগ� সদর ১৫ ৭৫০০/- ১,১২,৫০০/- (এক  ল� বার
হাজার প�চশত)

উপেজলা িনব �াহী অিফসার, ��ীগ�
 সদর, ৩৩০০১৪৩৩, �সানালী �াংক িল: ��ীগ� শাখা

০২ গজািরয়া ০৭ ৭৫০০/- ৫২,৫০০/- (বায়া� হাজার
প�চশত)

উপেজলা িনব �াহী অিফসার,
 গজািরয়া ৩৭০৫২০০০০০০২৯, �সানালী �াংক

 িল: গজািরয়া শাখা

০৩ টংগীবাড়ী ৩০ ৭৫০০/- ২,২৫,০০০/-(�ই ল� �িচশ
হাজার)

উপেজলা �াণ তহিবল, টংগীবাড়ী
 ৩৭১৬০০১০০৪৩৪৭, �সানালী �াংক িল: টংগীবাড়ী শাখা

০৬ �নগর ১৮ ৭৫০০/- ১,৩৫,০০০/- (এক ল�
�য়ি�শ হাজার)

উপেজলা �াণ তহিবল,
 �নগর, ৩৭১৩০০১০০৪৯২৮

 �সানালী �াংক িল: �নগর শাখা

�মাট= ৫,২৫,০০০/-(প�চ ল�
�িচশ হাজার)



6/30/22, 11:13 AM ডাক (৩৭) | অিফস ব�ব�াপনা

https://doict.gajaria.munshiganj.nothi.gov.bd 2/3

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 অিফসার এর অ��েল উপ-বরা��ত অথ � উপেরা� ছক �মাতােবক �াংক িহসােব �ানা�র
(Online transfer) করেবন।

 ০৩।       �-� উপেজলা িনব �াহী অিফসার মানিবক সহায়তা কম ��িচ বা�বায়ন িনেদ �িশকা ২০১২-২০১৩ অ�সরণ�ব �ক উপ-বরা��ত অথ �
যথািনয়েম িবতরণ/ব�ন করেবন এবং িনরী�ার জ� �েয়াজনীয় িহসাব সংর�ণ করেবন।

 

সং�ি�ঃ  ২০ (িবশ) পাতা
 

২৯-৬-২০২২

িবতরণ :
১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, 
�নগর, �ি�গ�

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

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

 

কাজী নািহদ র�ল
�জলা �শাসক

�ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০
ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০০২.২১.৩১৫/১ 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) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, গজািরয়া, ��ীগ�
 ৫) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, �নগর, ��ীগ�

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

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

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

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

 

২৯-৬-২০২২
কাজী নািহদ র�ল 
�জলা �শাসক


