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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   জলবাজলবা   াা   ফ াে রফ াে র   অথ ায়েনঅথায়েন   যেশারযেশার   জলারজলার   কশব রকশব র   পৗরসভাপৗরসভা   ক কক ক
বা বায়নাধ ীনবা ব ায়নাধ ীন  ‘‘ ‘‘ কশব রকশব র   পৗরপৗর   এলাকায়এলাকায়   স ৗরস ৗর   িব ৎতািয়তিব ৎতািয়ত   সড়কবািতসড়কবািত   াপনাপন” ” শীষকশীষক  কে রকে র
বা ব া িয়তবা বা িয়ত   কােজরকােজর   নগতমাননগতমান   সে াষজনকসে াষজনক  নয়নয়  কনকন   সস   িবষেয়িবষেয়  া াা া   দানদান ।।

: (ক) কশব র পৗরসভার ারক নং- কশব/ পৗর/২০১৮/৬৭৮; তািরখ: ০৪/১২/২০১৮। 
(খ) উপপিরচালক, ানীয় সরকার, যেশার এর ারক নং-৮৫৬(৬), তািরখ: ২৬/১১/২০১৮। 

     
     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কশব র পৗরসভা ক ক বা বায়নাধীন ‘‘ কশব র পৗর এলাকায় সৗর
িব ৎতািয়ত সড়কবািত াপন” শীষক কে র ৩য় ও ৪থ িকি র অথ ছােড়র াব   ‘ক’ পে র মা েম রণ করা
হেয়েছ।  ‘খ’ পে র মা েম িরত পিরদশন িতেবদেন কােজর নগতমান সে াষজনক নয় মেম উে খ করা হেয়েছ (কিপ
সং )। উ  পিরদশন িতেবদন ে  দখা যায় ৬৪   াপন ত সড়কবািতর অিধকাংশ েলা েলনা এবং বািক অবিশ েলা
রাি  ৯টা হেত ১০টার মে  ব  হেয় যায়। স ািদত কােজর মান সে াষজনক নয় এবং পৗরবাসী এর ফল পায়না মেম

তীয়মান হয়। িবধায় কােজর নগতমান িনি ত ছাড়া কে র তীয় িকি র অথ অব ি র াব জলবা  পিরবতন া
ফাে  রণ সমীচীন হেব না।

০২।  এমতাব ায় কশব র পৗরসভা ক ক বা বায়নাধীন ‘‘ কশব র পৗর এলাকায় সৗর িব ৎতািয়ত সড়কবািত াপন”
কে র বা বািয়ত কােজর নগতমান সে াষজনক নয় কন স িবষেয় া া দােনর জ  এবং বা বািয়ত কােজর স হ

সংেশাধন বক নগতমান িনি ত কের ানীয় সরকার িবভাগ- ক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৭-১২-২০ ১৮

িবতরণ :
১) ময়র, কশব র পৗরসভা, যেশার।
২) ক  পিরচালক, কশব র পৗর এলাকায় সৗর 
িব ৎতািয়ত সড়কবািত াপন ক , কশব র পৗরসভা, 
যেশার।

মাঃ আব র রউফ িময়া
উপসিচব

ফান: ৯৫১১৬০৩
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২৭ িডেস র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া ামার, আইিস  সল, ানীয় সরকার িবভাগ
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