
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ 

াণ ও পনুবাসন শাখা 
www.jhenaidah.gov.bd

ারক ন র: ৫১.০১.৪৪০০.০২৩.০৪১.০৩.১৬.৫৯ তািরখ: 
২৬ ফ য়াির ২০১৮

১৪ ফা নু ১৪২৪

িবষয়: ২০১৭২০১৭--২০১৮২০১৮  অথঅথ  বছেররবছেরর  ামীণামীণ  অবকাঠােমাঅবকাঠােমা  র ণােব ণর ণােব ণ ( (িটিট  আরআর) ) িনবাচনীিনবাচনী
এলাকাএলাকা  িভি কিভি ক  িবেশষিবেশষ  কমসূচীরকমসূচীর  আওতায়আওতায়  ১ম১ম  পযায়পযায়  কক   পিরবতনপিরবতন । ।

সূ : অ  কাযালেয়র ারক ন র-৫১.০১.৪৪০০.০২৩.০৪১.০৩.১৭-১৭৬, তািরখ :
১৩/১২/২০১৭ ি ঃ ।

উপযু  িবষয় ও সূে র আেলােক জানােনা যাে  য, ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ (িট আর) িনবা
চনী এলাকা িভি ক িবেশষ কমসূচীর আওতায় ১ম পযায় মেহশপুর উপেজলায় িন বিণত ক  পির
বতেনর জন  মাননীয় সংসদ সদস  িনবাচনী এলাকা-০৩ এ কাযালেয় রণ কেরেছন। যাহা গত ২১/০
১/২০১৮ তািরেখর জলা কণধার কিমিটর সভায় অনেুমািদত হেয়েছ । উ  অনেুমািদত ও পিরবিতত 
কে র কাজ জ রীভােব যথা িনয়েম  করার জন  সংেশািধত উপ-বরা  দান করা হেলা। বরা

দ পে র বিণত শতাবলী  অপিরবিতত থাকেব । 

িমক 
নং

কে র 
নং

অনেুমািদত কে র নাম সংেশািধত কে র নাম উপ-বরাে র প
িরমান(টাকা)

০১ ০১ মেহশপুর মাইে া া  উ য়ন মেহশপুর জিমদারপাড়া মািল 
পুকুেরর পােড় মািট ভরাট

৪০,০০০/

০২ ০২
মেহশপুর চােয়র বাজার উ য়ন

গাপালপুর হিরদােসর বািড় হ
ত  দােসর বািড় পয  রা
া সং ার

৪০,০০০/

০৩ ০৭ পািতিবলা মাড় হইেত হািমেদর 
দাকান পয  রা া সং ার

পাতিবলা ইউনছু আলীর বািড়
হেত হািলেমর বািড় পয  রা া 
সং ার

৪০,০০০/

০৪ ৫৮ বেলমাঠ বাজার হইেত িব াল 
এর বািড় পয  রা া উ য়ন

িমজাপুর অিসম হালদােরর বা
িড় হেত আ: রিহেমর বািড় পয
 রা া সং ার

৪০,০০০/

২৬-২-২০১৮

উপেজলা িনবাহী অিফসার
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মেহশপুর, 
িঝনাইদহ

আব ুসােল  মাহা দ হাসনাত
জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা
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২৬ ফ য়াির ২০১৮
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ , িনবাচনী এলাকা-০৩ ।
২) চয়ারম ন উপেজলা পিরষদ, মেহশপরু, িঝনাইদহ ।
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ
৪) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, মেহশপরু, িঝনাইদহ ।
৫) উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, মেহশপরু, িঝনাইদহ।
৬) অিফস কিপ ।

২৬-২-২০১৮

আব ুসােল  মাহা দ হাসনাত 
জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা
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