গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জলা শাসেকর কাযালয়
মেহরপুর।
( েযাগ ব ব াপনা শাখা)
www.meherpur.gov.bd
ারক ন র:
তািরখ: ৩০ অ হায়ণ ১৪২৪
৫১.১৩.৫৭০০.০১৩.১৬.০০৩.১৭-৩৪৩
১৪ িডেস র ২০১৭
িবষয়: িজআর চাল উপ-বরা
দান।
সূ :
েযাগ ব ব াপনা অিধদ র, ঢাকার ারক
নং-৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০২৫.১৭-৭৯৬ তািরখ-২৯/১০/২০১৭ ি :।
উপযু িবষয় ও সূে া
ারেকর ি েত িনে া ধমীয় অ ানসমূেহ আগতেদর মেধ
অ ল মুসি /সাধুেদর আহায বাবদ িনে উে িখত শত িতপালন পূব ক মানিবক সহায়তা কমসূিচ
বা বায়ন অপােরশন ম া য়াল ২০১৬ এবং মানিবক সহায়তা কমসূিচ বা বায়ন িনেদিশকা
২০১২-২০১৩ মাতােবক িবতরেণর জ পাে বিণত পিরমাণ িজআর চাল িনেদশ েম তঁার
অ েল উপ-বরা
দান করা হেলা।
িমক উপেজলা
ব ি / িত ােনর নাম ও িঠকানা
িক বাবদ
বরাে র পিরমাণ
নং র নাম
ওয়াজ মাহিফল
জনাব মা: শিরফ উি ন, বুিড়েপাতা
অ ােন আগত
১.০০০ (এক)
০১.
ওয়াজ মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।
অ ল মুসি েদর
ম:টন
আহায বাবদ
মাহিফল অ ােন
জনাব মা: ইমামুল হক, সভাপিত,
১.০০০ (এক)
০২.
আগত অ ল
ম:টন
মেহরপুর বড়পাড়া মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।
মুসি েদর আহায বাবদ
সদর
মা: আলতাফ হােসন, িপং-মৃত মুন র সাধু সংঘ অ ােন
১.০০০ (এক)
০৩.
আিল, সাং-চঁাদিবল, সাধু সংঘ কিমিট, আগত অ ল সাধুেদর
ম:টন
মেহরপুর।
আহায বাবদ
মাহিফল অ ােন
মা: র ইসলাম, সভাপিত, আমঝুিপ
০৪.
আগত অ ল
১.০০০ (এক)
পি মপাড়া মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।
মুসি েদর আহায বাবদ
ম:টন
৪.০০০ (চার)
মাট :
ম:টন
০২। শতাবলী :
(ক) িজআর চাল িবতরেণর পূেব এিতমখানার িনব ন ও ধমীয় অ ােনর তািরখ ও অি
এবং
উভয়ে ে
াি র যাগ তা স
না হেল িবষয়িট এ অিফসেক অবিহত করেত হেব।
(খ) ছেক বিণত তািলকা হেত এ অথবছর (২০১৭-২০১৮) ইেতাপূেব যসব এিতমখানা/ধমীয়
অ ােন িজআর চাল বরা
দান করা হেয়েছ এ প ধমীয় অ ােন এ বরা
দান করা যােব না।
(গ) ম ুরীকৃত িজআর চাল ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর ০৩-৪৯০৩- াণ ও পুনবাসন কায ম-০০০১সাধারণ-৫৯০০-সাহায , ৫৯৪৭ িজআর খাত হেত িনবাহ করা হেব।
(ঘ) উপ-বরা কৃত িজআর চাল িবতরেণ মানিবক সহায়তা কমসূিচ বা বায়ন অপােরশন ম া য়াল
২০১৬ এবং মানিবক সহায়তা কমসূিচ বা বায়ন িনেদিশকা ২০১২-২০১৩ ও সরকাির িবিধ-িবধান
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পালন করেত হেব এবং িনরী ার জ
েয়াজনীয় িহসাব সংর ণ করেত হেব।
(ঙ) েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়/ েযাগ ব ব াপনা অিধদ েরর পে িজআর চাল িবতরণ করা
হে িবষয়িট ইেল িনক ও ি ট িমিডয়ােক অবিহত করেত হেব।
(চ) উপেজলার তথ বাতায়েন সকল উপ-বরা Upload করেত হেব।
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পাঠান মাঃ সাই
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উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, মেহরপুর

ারক ন র:
তািরখ: ৩০ অ হায়ণ ১৪২৪
১৪ িডেস র ২০১৭
৫১.১৩.৫৭০০.০১৩.১৬.০০৩.১৭-৩৪৩/১(১২)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, খুল না
৪) জলা খাদ িনয় ক, মেহরপুর।
৫) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
৬) উপেজলা খাদ িনয় ক, মেহরপুর সদর।
৭) উপেজলা ক বা বায়ন কমকতা, মেহরপুর সদর।
৮) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, মেহরপুর
৯) জনাব মা: শিরফ উি ন, সভাপিত, বুিড়েপাতা ওয়াজ মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।
১০) মা: ইমামুল হক, সভাপিত, বড়পাড়া মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।
১১) মা: আলতাফ হােসন, িপং-মৃত মুন র আিল, সাং-চঁাদিবল, সাধু সংঘ কিমিট,
মেহরপুর।
১২) মা: র ইসলাম, সভাপিত, আমঝুিপ পি মপাড়া মাহিফল কিমিট, মেহরপুর।

১৪-১২-২০১৭
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