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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

�জলা �শাসেকর কায �ালয়, ��ীগ�

�াণ শাখা
www.munshiganj.gov.bd

�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০২২.২২.৩১ তািরখ: 

২৪ জা�য়াির ২০২৩

১০ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: ২০২২-২০২৩ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ (�আর) কম ��চীর আওতায় সংরি�ত মিহলা আসেনর মাননীয় সংসদ

সদে�র অ��েল (১ম পয �ায়) নগদ অেথ �র উপ-বরা� �দান

��: ১। �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�েরর প� নং- ৫১.০১.০০০০.০১২.১৪.০০৪.২২.৩০৭, তািরখ : ০৮/১০/২০২২ ি�.

২। উপেজলা িনব �াহী অিফসােরর কায �ালয়, ��ীগ� সদর এর প� নং ৫১.০১.৫৯৫৬.০০০.১৪.০০৩.২২.০৩, তািরখঃ ১৬/০১/২০২৩
ি�.

    উপ� �� িবষয় ও �ে�া� ০১ নং পে� ২০২২-২০২৩ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা র�ণােব�ণ (�আর) কম ��চীর আওতায় সংরি�ত

মিহলা আসন-২২ মাননীয় সংসদ সদে�র অ��েল (১ম পয �ায়) �মাট ২৯,০০,০০০/- (উনি�শ ল�) টাকা বরা� পাওয়া যায়। �ে�া� ০২ নং
পে� �া� অবিশ� বরাে�র িবপরীেত মাননীয় সংসদ সদ� সংরি�ত মিহলা আসন-২২ ক��ক অ�েমািদত �কে�র পাে�� বিণ �ত পিরমাণ নগদ

অথ � িন�িলিখত শত� �মাতােবক ��ীগ� সদর উপেজলায় উপ-বরা� �দান করা হেলা।
�ম ইউিনয়ন/�পৗরসভা �কে�র নাম বরাে�র পিরমাণ
০১ িমরকািদম �পৗরসভা িরকাবী বাজার বািলকা উ� িব�ালেয়র উ�য়ন। ৩,০০,০০০/-
০২ িরকাবী বাজার উ� িব�ালেয়র উ�য়ন। ১,০০,০০০/-
০৩ রামপাল চা�িবল �মইন �রাড হইেত জয়নাল িময়ার বািড় পয �� রা�া

�মরামত ও ইট িবছােনা।
২,০০,০০০/-

�মাট= ৬,০০,০০০/- (ছয় ল�) টাকা

শত�াবলী:
০১। বরাে�র িবপরীেত �ক� �হণ, অ�েমাদন ও বা�বায়ন আগামী ৩০/০১/২০২৩ ি�. তািরেখর মে� স�� করেত হেব।

০২। এ �য় ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর বােজট �কাড নং ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২১১০১ খাত হেত িনব �াহ করা হেব।

০৩। িনধ �ািরত সময়সীমার মে� কাজ স�� না হেল �ক� বািতল কের �দয়া এবং দায়ী �ি�গণেক িচি�ত কের বরা��ত নগদ অথ � �ফরত

�নয়াসহ �দেশর �চিলত আইন/িবিধ �মাতােবক �ব�া �নয়া হেব ।
০৪। বরা� �াি�র ১৫ (পেনর) িদেনর মে� P.I.C গঠনসহ আ�ষাংিগক কাজ স�ণ � কের কাজ �� করেত হেব। অ�িয়ত নগদ অথ �

যথাসমেয় �ফরত �দান করেত হেব।

০৫। �হীত/��ািবত �ক� সেরজিমেন পিরদশ �ন কের বরা��ত টাকা ছাড় করেত হেব।

০৬। �ক� বা�বায়েনর মািসক অ�গিতর �িতেবদন িনধ �ািরত ছেক এ কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।
০৭। বা�বািয়ত �কে�র মা�ার �রাল সম�য়াে� �ড়া� �িতেবদন এ কায �ালেয়র �াণ শাখায় এবং �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�ের ��রণ করেত

হেব।

০৮। িনরী�ার জ� িহসাব/ভাউচার যথারীিত সংর�ণ করেত হেব।

০৯। উপ-বরা� প�সহ �ক� তািলকা উপেজলা ত� বাতায়েন আপেলাড করেত হেব।

২৬-১-২০২৩

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

কাজী নািহদ র�ল

�জলা �শাসক

�ফান: ০২-৯৯৭৭৩১১০০
ইেমইল: dcmunshiganj@mopa.gov.bd
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�ারক ন�র: ৫১.০১.৫৯০০.০০০.৪১.০২২.২২.৩১/১ তািরখ: ১০ মাঘ ১৪২৯

২৪ জা�য়াির ২০২৩
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) �ময়র, িমরকািদম �পৗরসভা, ��ীগ�

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

৫) উপেজলা �ক� বা�বায়ন কম �কত�া, ��ীগ� সদর, ��ীগ�
৬) ��া�ামার (অিতির� দািয়�), ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� (উপ-বরা� প�� �জলা ত� বাতায়ােন

আপেলােডর অ�েরাধসহ)

৭) সহকারী ��া�ামার, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, �ি�গ� সদর, �ি�গ� (উপ-বরা� প�� উপেজলা ত� বাতায়েন

আপেলােডর অ�েরাধসহ)

২৬-১-২০২৩

কাজী নািহদ র�ল

�জলা �শাসক


