
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ 

াণ ও পনুবাসন শাখা 
www.jhenaidah.gov.bd

ারক ন র: ৫১.০১.৪৪০০.০২৩.০৪১.০১.১৬.৭৪ তািরখ: 
২৮ মাচ ২০১৮

১৪ চ  ১৪২৪

িবষয়: ২০১৭২০১৭--২০১৮২০১৮  অথবছেরঅথবছের  ামীণামীণ  অবকাঠােমাঅবকাঠােমা  সং ারসং ার ( (কািবটাকািবটা) ) কমসূিচরকমসূিচর  আওতায়আওতায়
মাননীয়মাননীয়  সংসদসংসদ  সদে রসদে র  অ েলঅ েল  িনবাচনীিনবাচনী  এলাকাএলাকা  িভি কিভি ক  ১ম১ম  পযােয়পযােয়  কক
বা বায়েনরবা বায়েনর  জজ   সালারসালার  িসে মিসে ম  খােতখােত  বরা কতৃবরা কতৃ  নগদনগদ  অেথরঅেথর  উপউপ--বরাবরা   দানদান।।

সূ : েযাগ ব ব াপনা অিধদ র ঢাকার ারক
নং-৫১.০১.০০০০.০১১.১৮.০৮৯.১৮-৮০০, তািরখ : ১৭/১০/২০১৭ ি ঃ।

উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত ২০১৭-২০১৮ অথবছের ামীণ অবকাঠােমা সং ার
(কািবটা) কমসূিচর আওতায় ১ম পযায় ক  বা বায়েনর লে  মাননীয় সংসদ সদস  িনবাচনী
এলাকা-০২ তঁার িনবাচনী এলাকা িঝনাইদহ সদর এর অনকূুেল সালার িসে ম কে র অ ািধকার
তািলকা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর মাধ েম দািখল কেরেছন। যা গত ১৮/০৩/২০১৮ তািরেখর
জলা কণধার কিমিটর সভায় অনেুমািদত হেয়েছ । স মাতােবক জলা শাসক কতৃক অনেুমািদত
ক সমহূ (নগদ অেথর পিরমাণ স িলত ক  তািলকা সংযু ) কমসূিচর নীিতমালা/পিরপ

অনযুায়ী বা বায়েনর জন  উপেজলার নােমর পাে  বিণত পিরমাণ নগদ অথ উপেজলা িনবাহী
অিফসার, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ বরাবর উপ-বরা  দান করা হেলা :

: নং িনবাচনী এলাকা উপেজলার
নাম

ক
সংখ া

সালার িসে ম খােত উপ-বরা কৃত নগদ
অেথর পিরমাণ ( টাকা)

০১. িনবাচনী
এলাকা-২

িঝনাইদহ
সদর

১৫ িট ৩৪,৭৩,৩০০/-( চৗি শ ল  িতহা র হাজার
িতনশত টাকা) মা

শতাবলী :
০১। এ কমসূিচ অথ ব েয় চিলত সকল আিথক িবিধ-িবধান ও কািবটা িনেদিশকায় বিণত
অনশুাসনাবলী যথাযথ অনসুরণ করেত হেব ।
০২। এ কমসূচীর ক  হণ/ বাছাই কািবটা কমসূচীর িনেদিশকা ৪ নং অনেু দ যথাযথ অনসুরণ
করেত হেব ।
০৩। এ ব য় চলিত ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর বােজেট ৫-৪৯০১-৫০৯০-৭৯৮০ কােজর িবিনময় খাদ
খাত হেত ব য় িনবাহ করা হেব।
০৪।ি -ওয়াক পিরমাপ করা বাধ তামলূক। ি -ওয়ােকর ডকুেমে র ছিব তুেল রাখা, িভিডও সফ
কিপ িসিড আকাের সংর ন করা, কমে ার জিরেপর একিট তুলনা করা স ব হয় ; িতিট কে
বননাসহ যথাযথ সাইেজর সাইনেবাড দৃশ মান ােন াপন বাধ তামলূক।
০৫।িনধািরত সমেয়র মেধ  কাজ স  না হেল ক  বািতল কের দয়া এবং দায়ী ব ি গণেক
িচি ত কের উপ-বরা কৃত অথ ফরত নওয়াসহ দেশর চিলত আইন/ িবিধেমাতােবক ব ব া হণ
।
০৬। ক  সু ু  বা বায়েন সরকারী কমকতােদর পাশাপািশ জন িতিনিধেদর তদারিক/ জবাবিদিহতার
আওতায় এেন সবসাধারেণর িনকট তা দৃশ মান করা ।
০৭।বরা াি র ১৫ িদেনর মেধ  PIC গঠনসহ আনষুাংিগক কাজ স ূণ কের কাজ র িনি ত
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করা ।অব িয়ত খাদ শস / টাকা  যথাসমেয় ফরত দান িনি ত করা ।
০৮। কান ক  ভুয়া িহেসেব িচি ত হেল আেবদনকারীেক দায়ী কের দেশ চিলত আইন/িবিধর
আওতায় আনেত হেব ।  
০৯। কে র সু ু  বা বায়ন এবং অপচয়েরাধকে  আপনার িতিনিধ ারা ক েলার সািবক
পযেব েণর জন  যথাযথ পদে প হণ িনি ত করেত হেব। 
১০। িনরী ার জন  মা ারেরাল, িহসাব ও ভাউচার যথারীিত সংর ণ করেত হেব।
সংযুি  : ক  তািলকা ................(       ) পাতা। 

২৮-৩-২০১৮

উপেজলা িনবাহী অিফসার িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ। 
 

আব ুসােল  মাহা দ হাসনাত
জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা

ারক ন র:
৫১.০১.৪৪০০.০২৩.০৪১.০১.১৬.৭৪/১

তািরখ: ১৪ চ  ১৪২৪
২৮ মাচ ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , িনবাচনী এলাকা-০২ ।
২) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ। 
৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা, িঝনাইদহ।
৪) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৫) উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।
৬) অিফস কিপ ।

২৮-৩-২০১৮

আব ুসােল  মাহা দ হাসনাত 
জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা
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