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ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.০২.০০১.১৯-০৭ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০১৯

২০ পৗষ ১৪২৫

িবষয়: জলবায়ুজলবায়ু  পিরবতনপিরবতন  িবষয়কিবষয়ক  ািাি   বােডরবােডর  ৪৯তম৪৯তম  সভারসভার  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন  সেসে ।।
সূ : চৗ াম পৗরসভার ারক নং- চৗ : পৗ:/ েকৗ:িব:/জলবায়ু/২০১৮/০২০৫ (১); তািরখ:

১৮/১২/২০১৮।
উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, চৗ াম পৗরসভা কতকৃ সূ  পে র মাধ েম িরত
“ চৗ াম পৗরসভায় সালার বািত াপন” শীষক পুনিব াসকতৃ ক  াব পযােলাচনায় িনে া  িট
পিরলি ত হেয়েছ: 
(ক) াি  বাড কতকৃ ৪৯তম সভায় অ েমািদত কে র নাম ও পৗরসভা কতকৃ দািখলকতৃ ােব উি িখত 

কে র নােম তারতম  পিরলি ত হেয়েছ;
(খ) গত ০১ নেভ র, ২০১৮ তািরেখর ৪৯তম সভায় চৗ াম পৗরসভায় বিণত কে র অ েল ১০০.০০ 

ল  (এক কািট টাকা) বরাে র অ েমাদন আেদশ ও শতস িলত ৫.০(ঘ) সংযু  করা হয়িন;
(গ) জলবায় ুপিরবতন াে র ৫.০ (ঘ) এর ১২নং শত মাতােবক য িবভাগ/ িত ােনর Rate 

Schedule ব বহার কের ব য় া লন/নকশা করা হেয়েছ স সংি  িবভাগ/ িত ান হেত ব য় 
া লন/নকশার সিঠকতার িবষেয় ত ায়ন দােনর িনেদশনা থাকেলও উ  ত ায়নপ  সংযু  করা 

হয়িন;
(ঘ) জলবায় ুপিরবতন াে র ৫.০ (ঘ) এর ১৩নং শত মাতােবক সৗর সড়ক বািত বা সালার িসে ম এর 

ে  ইডকল কতকৃ িনধািরত Rate Schedule ব বহার পূবক াব ত করা হেয়েছ মেম ত য়ন 
প  দান করা হেলও ইডকল এর িনধািরত Rate Schedule সংযু  করা হয়িন; এবং 

(ঙ) পাট-িব এর ২৫নং কলােম বা বায়নকারী সং া  ধােনর া র যথা ােন দান করা হয়িন। 
০২। এমতাব ায়, উপেরা  িুটসমহূ সংেশাধনকরত য়ংস ণূ পুনিব াসকতৃ ক  াব জ ির িভি েত

রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৩-১-২০১৯

ময়র
চৗ াম পৗরসভা, িম া। 

মাঃ আব র রউফ িময়া
উপসিচব

ফান: ৯৫১১৬০৩

ারক ন র: ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.০২.০০১.১৯-০৭/১ তািরখ: ২০ পৗষ ১৪২৫
০৩ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) া ামার, আইিসিট সল, ানীয় সরকার িবভাগ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

১



৩-১-২০১৯

মাঃ আব র রউফ িময়া 
উপসিচব
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