
ায়ী কিম  ও সংি  অ া  উৎস হেত া  ক  তািলকা হেত যাচাই-বাছাই বক ত ত  ২০২০-২০২১অথ বছের উপেজলা বািষক উ য়ন পিরক না 
ঃ

নং 
ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর 

মা ম 
১ জ র র ক) জন া ঃ অগভীর নল প াপন (১৩ *১৪,০০০/-= ১,৮২,০০০/- 

1) Rvgvj wek¦vm, wcs- g„Z †gvRvnvi wek¦vm, MÖvg - jÿxcyi          
2) mvjvg, wcZv: g„Z gm‡jg, MÖvg: gvwSqvjx      
3) ‡gvt gwbiæj Bmjvg, wcZv: g„Z Avnv` Avjx, Rûicyi 
4| KzjQzg, ¯̂vgx: Av‡bvqvi †nv‡mb, Lvwjqv 
5| RvwKi †nv‡mb, †bvqve Avjx, Lvwjqv 
6| Avt Kwig, wcZv: bvwQi nwjnÆ 
7| †Lv›`Kvi kvnvRvb, BDmyd Avjx, ‰ZjK~c 
8| kvnveywÏb, wcZv: Av‡bvqvi, nwjnÆ 
9| kwidzj, wcZv: kwn`yj, DËiPuv`cyi 
10| gwbiæj Bmjvg, wcZv: †Mvjvc †gvj¨v, †eZvjcvov 
11| Rûicyi BDwbqb cwil‡` 
12| K…òc` ivq, wcZv: mšÍl ivq, biwmsncyi 
13| gyKzj, wcZv: kÖxivgcyi, biwmsncyi           
  

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
১. মা: আসা ামান িম , চয়ার ান   সভাপিত  
২. ল ইসলাম, ইউিপ সদ  -   সে টারী 
৩. শিরফা বগম,  ইউিপ সদ া-  সদ     
৪. ডা: ল ইসলাম, ইউিপ সদ - সদ  
৫. মা: শিহ ল ইসলাম, িশ ক-          সদ  

িপআইিস 

২। জ র র ১. জ র র ইউিনয়ন পিরষেদ ৪  ওয়াল ফ ান ও ০১  া  ফ ান সরবরাহ-২০০০০/- 
২. নরিসংহ র উ রপাড়া নেরা ম জিমর সিলংেয়র মাথা হেত নািজেমর জিমর পয  সিলং করন-৬২০০০/- 
৩। জ র র ইউিনয়েন াি েকর চয়ার সরবরাহ ১০ =৮০০০/- 

টবল ৯০০*২=১৮০০০/- 
নরিসংহ র সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , নরিসংহ র উ রপাড়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১  
,হিলহ  সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , উ র চ দ র িসিনয়ার মা াস সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , 
বতালপাড়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , বতালপাড়া মা িমক িব ালেয় ০১ , িহংগারপাড়া সরকারী 
াথিমক িব ালেয় ০১ , জ র র মা িমক িব ালেয় ০১ , জ র র সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , 

জ রপর খিবর-উর রহমান কেলেজ িব ালেয় ০১ , তল প সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , িরয়া 
সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , মািঝয়ালী সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , যাদব র সরকারী িব ালেয় 
০১ , যাদব র টকিনক াল কেলেজ িব ালেয় ০১ , ক,েক,আার সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , খািলয়া 
কশব র সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , ড় আলীম মা াসা সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , দড়া 

আলীম মা াসা ০১ , দড়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , বতালপাড়া ০১ । 
ক  বা বায়ন কিম ঃ 

১. মা: আির ল ইসলাম, ইউিপ সদ   সভাপিত  
২. শিরফা বগম,  ইউিপ সদ া-  সে টারী   
৩. লাকামান, ইউিপ সদ  -   সদ  
৪. মা: ল হােসন, িশ ক, সদ  
৫. মা: আ ল মিজদ ল র, গ মা -          সদ   

িপআইিস 

৩ ব িবলা ১। তিলধা ড়া ইমারেতর বাড়ী হইেত জামতলা পয  াট সিলং 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১। মাঃ সব ল হােসন খান, ইউিপ চয়ার ান, ব িবলা ইউিপ-            সভাপিত 
২। মাঃ মিফ র রহমান, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  সিচব 
৩। মাছাঃ বাইদা িশউলী ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                    সদ  
৪। কািতক চ  িব াস, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  
৫। হািফ র রহমান, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                                 সদ  
৬। মাঃ িজ র রহমান, গ মা  ি , ব িবলা –                           সদ  
৭। এ,এস,এম খােল ামান উপসহকারী েকৗশলী), এলিজইিড, বাঘারপাড়া   সদ  

িপআইিস 



ঃ
নং 

ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর 
মা ম 

৪ ব িবলা পাঠান পাইকপাড়া মিহ েলর বাড়ী হইেত আকবর খােনর বাড়ী পয  াট সিলং 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১। মাঃ সব ল হােসন খান, ইউিপ চয়ার ান, ব িবলা ইউিপ-            সভাপিত 
২। মাছাঃ বাইদা িশউলী ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                    সদ  সিচব 
৩। মাঃ মিফ র রহমান, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  
৪। কািতক চ  িব াস, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  
৫। হািফ র রহমান, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                                 সদ  
৬। মাঃ িজ র রহমান, গ মা  ি , ব িবলা –                           সদ  
৭। এ,এস,এম খােল ামান উপসহকারী েকৗশলী), এলিজইিড, বাঘারপাড়া   সদ  

িপআইিস 

৫ রায় র ক  নং-০১ 
ন া  খাতঃ  সিম গভীর নল প াপন (৬*১৬,০০০/-)=৯৬,০০০/- 

১। জয়নগর চৗরা ার মােড় ১  নল প াপন     
২। নগর ােমর িজ াত শেখর বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
৩। নগর মা ফা শখ এর বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন   
৪। শালবরাট শাহজালাল এর বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
৫। আজম র মহদী হাসান িব ল, িপতা: আেনায়ার বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
৬। কয়ালখালী সা  িবিব, ামী আ র রহমান পাে  ১  নল প াপন 
পিরবহন ও যাগােযাগ খাতঃ  - 
১।  কয়ালখালী আিতয়ার বাড়ীর পাে র রা ায় াট সিলং সহ কালভাট াপন ৯৯,০০০/= 
 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
০১. মাঃ ন র রিশদ ( পন), চয়ার ান-                         সভাপিত 
০২. মাছা: িশউিল খা ন, ইউিপ সদ -                           সে টারী 
০৩. মাঃ আঃ খােলক, সমাজ সবক-                                সদ  
০৪. মাঃ ইমাম হােসন, গ মা -                                    সদ  
০৫.  মাছা: আঃ রা াক, িশ ক-                                    সদ  
০৬. মাঃ তির ল ইসলাম, উপঃ িষঃ কমকতা-                  সদ  
০৭. মাঃ মিজনা বগম, গ মা -                                    সদ  

িপআইিস 

৬ রায় র ক  নং-০২ 
(ক) ব, ীড়া খাত,ও সামািজক িত ান উ য়ন এবং মানব স দ উ য়ন খাত: ১৫০০*১০=১৫,০০০/- 
০১। জয়নগর দািখল মা াসায় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-           
০২। নগর মা িমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-    
০৩। কয়ালখালী সরঃ াথিমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-                    
০৪। রায় র ল এ  কেলজ ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-                      
০৫। দগাহ র সরঃ াথিমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-  
০৬। আজম র আিলম মা াসায় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-   
০৭। িস ম র মা িমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-  
০৮। রাম র সরঃ াথিমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ 
০৯। আজেমেহর র সরঃ াথিমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-   
১০। শেখরবাতান সরঃ াথিমক িব ালেয় ১ সট নট ও ভিলবল সরবরাহ-    
 
মানব স দ উ য়নঃ  ১০,০০০×৮= ৮০,০০০/=  
০১।  রািজনা খা ন, ামী. বাহা ল. ামঃ.ভা িড়য়া ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ ।  
০২। শা া বগম ামী: িসহাব, নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৩। ইয়ািসন, িপতা: স শখ, নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৪। িমম খা ন িপতা: এনা ল নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৫। মৗ মী, ামী: ইকবাল, নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৬। িলিপ বগম, ামী: সা াদ শক নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৭। ত া খা ন, ামী: ল ল শখ, নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৮। সাহানা, ামী: সােহল শখ, নগর ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
 
পিরবহন ও যাগােযাগ খাতঃ  - ০৮*৫০০০/-=৪০০০০/- 
১।  নলডা া জিহর উ ীন এর বাড়ীর পাে  পাপইপ কালভাট িনমান াপন ৫০০০/= 
২। রাম র উ রপাড়া হািমেদর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 
৩। িসিলম র আশরাফ েরর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 

িপআইিস 



ঃ
নং 

ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর 
মা ম 

৪। দয়াড়া কিলম এর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 
৫। রায় র িদেঘলীপাড়া ইনা েলর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 
৬। শেখরবাথান আছাদ ম র বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 
৭। নগর ইমারেতর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 
৮। আজ র নািছর এর বাড়ীর পােশ পাইপ কালভাট াপন ৫,০০০/= 

ক  বা াবয়ন কিম ঃ 
০১ মা: নাজ ল হােসন,  ইউিপ সদ              সভাপিত 
০২ মা: এলাহী ব ,  ইউিপ সদ  সে টারী 
০৩ মাঃ ইনা ল সমাজ সবক               সদ  
০৪ মাঃ তাকিদর হােসন, গ মা                             সদ  
০৫  মাছা: রেবকা খা ন, িশ ক                           সদ  
০৬ মাঃ তির ল ইসলাম , উপঃ িষঃ কমকতা            সদ  
০৭ মাঃ পারভীনা খা ন, গ মা                            সদ  
 

৭ নািরেকলবা
ড়ীয়া 

1| cwienb I †hvMv‡hvMLvZ t  

(K) gvjÂxBeªvwn‡gievwonB‡Z ỳ̀ yKvwiK‡iievwoch©šÍiv¯Ívd¬vUmwjs=1,00000/- 
(L)  weivgcyieUZjvnB‡Zg›Uzevjvievwoch©šÍiv¯Ívd¬vUmwjs= 90,000/-            

ক  বা বায়ন কিম  
১। Rbve বাব  মার সাহা, ইউিপ চয়ার ান, সভাপিত 
২। জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, ইউিপ সদ  সদ  সিচব 
৩। জনাব রবা খা , সংরি ত নারী সদ   সদ  
৪। জনাব মাঃ শাম র রহমান, ইউিপ সদ  সদ   
৫। জনাব মাঃ মা দ কাইসার, ইউিপ সদ   সদ                                                                      

িপআইিস 

৮ নািরেকলবা
ড়ীয়া 

2| cvwbmieivnLvZtনল প াপন (৮ *১৭,৫০০/-= ১,৪০,০০০/- 
(1) wkeyKzgvimvnv, wcZvtg„ZKzgv‡ik P›`ª mvnv, MÖvgtbvwi‡KjevoxqvGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU 
bjK~c ¯’vcb  
(2) jÿb P› ª̀ gÛj, wcZv- g„ZAwfjvlgÛj, MÖvgtLvbcyiGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc 
¯’vcb  /-                                             
(3) ‡MŠiv½ AwaKvix, wcZvtwegvjAwaKvix, MÖvgtcwðgvGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc 
¯’vcb                  /- 
(4) mÄqKzgvimvnv, wcZv-AwLjmvnv, mvs-bvwi‡KjevoxqvGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc 
¯’vcb                  
(5) ‡gvt Av³vi †nv‡mb, wcZv-g„Znv‡mgwek¦vm, mvs-cwðgvGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc 
¯’vcb                 
(6) Rvgvjwek¦vm,wcZvg„Z A‡R` wek¦vm, MÖvgtcvuPevoxqvGievox‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc 
¯’vcb                    
(7) nskcwZivq, wcZv-g„ZAvw`Ëivq, mvs-gvjÂxGievwo‡ZcøvUdigmn 1wU bjKzc ¯’vcb                           
(8) ‡`e Kzgviivq,wcZv-g„ZmyaxiKzgviivqGievwo‡ZcøvUdigmn  1wU bjKzc ¯’vcb  
 

ক  বা বায়ন কিম  
১। ‡iev LvZzb, msiwÿZ m`m¨   সভাপিত 
২। জনাব সাহরাব হােসন ম ল ইউিপ সদ  সদ  সিচব 
৩। জনাব নাইস সাহা, ইউিপ সদ   সদ  
৪। জনাব আ ল বাসার, ইউিপ সদ   সদ   
৫। জনাব মাঃ িলটন হােসন, ইউিপ সদ   সদ  

িপআইিস 

৯ ধল াম ক)  ও র িশ ঃ ৯  সলাই মিশন সরবরাহ*৯০,০০০/-        = ৯০,০০০/- 
১। লবাড়ীয়া ােমর দী  ম মদার  ামী- িশপন ম মদার । 
২। বরভাগ ােমর কামনা রানী রায়  ামী- সাধন রায় ।  
৩। আগড়া ােমর রিহমা খা ন  ামী- আিলফ হােসন । 
৪। ধল ােমর নাজমা খা ন  ামী- মিশয়ার রহমান। 
৫।  আ লবাড়ীয়া ােমর মৗিস খা ন ামী- তািহ র রহমান । 
৬। ধল ােমর রেহনা খা ন ামী- আশরা ল ইসলাম। 

িপআইিস 
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৭। আ লবাড়ীয়া ােমর ফারজানা ামী- হা ান জমা র। 
৮। বরভাগ ােমর জা দ   ামী- না  দ  । 
9। ধল ােমর নাছিরন লতানা  ামী- ত: মািম ল ইসলাম। 
 

3| আথ সামািজক অবকাঠােমা খাত t ২০,000/- 
(M) µxov I ms¯‹„wZ LvZ - 20,000/-  
১।AvMov,`woAvMov,`kcvwLqv,Avw`ajMÖvg,ajMÖvg,Avavi‡KvUv,AšÍvB‡Lvjv,Av›`yjevwoqv,kÖxcyi,eifvM,
fzjevwoqv miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q 1wU K‡i,AvMov,Av›`yjevwoqv,eifvM gva¨wgK we`¨vj‡q 1wU 
K‡i,ajMÖvg gva¨wgK we`¨vj‡q 2wU ajMÖvg hye msN,‡kL iv‡mj K¬v‡e 1wU K‡i I AvMov ‡¯úvwUs K¬ve 
2wU dzUej mieivn- 

ক  বা বায়ন কিম  
১। Rbve ছদর উা ন িশকদার ইউিপ সদ ,  সভাপিত 
২। Rbve †gvQv: িহরা খা ন, সংরি িত নারী সদ  সদ  সিচব 
৩। Rbve ‡gvt বিদউ ামান, ইউিপ সদ   সদ  
৪। ‡gvQvt AvwR©bv LvZzb, সংরি িত নারী সদ  সদ   
৫। মাঃ রজাউল ইসলাম, ইউিপ সদ   সদ    

১০ ধল াম 1| িষ ও সচ খাত :৫0,000/- 
(K) িষ ও সচ খাত : 
 
1| লবািড়য়া ব  িব ােসর বািড়র িনকট রা ায় ১  ইউে ন িনমাণ - ৫০,০০০/- 
 
2| e¯‘MZ AeKvVv‡gv LvZ t ১২০,000/- 
(M) Rb¯v̂¯’̈  LvZ - 10,000 × 12=  120,000/- 
 
১। অ াইেখালা  পারভীন বগম ামী- ত: হা ন অর রশীদ এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন।  
২। লবাড়ীয়ািবকাশ চ  িব াসিপং- ত: িধর চ  িব াস এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
৩। আ লবাড়ীয়াআিল ীন িপং- ত: মেলক মা া এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
৪। বরভাগ আিজ র রহমানিপং- ত: জ ার শখ এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
৫। অ াইেখালা িজয়াউর রহমান  িপং- ত: আিজ র মা া এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। ৬। 
অ াইেখালা রােবয়া খা ন  িপং- সালাইমান হােসন এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন।    
৭।আ লবাড়ীয়া সালমা খা ন  ামী- মিন ল ইসলাম এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
8। ব া খ ােমরেমা: শর আলী   িপং- ত: ফজর মা া এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন।  
৯। ধল ােমর  শািমম হােসন  িপং- শহর আলী এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
10। দশপািখয়া ােমর হােজরা বগম জং- তয়ব আল এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
11। আ লবাড়ীয়া ােমর িশি  খা ন, ামী: আজাদ িমনা এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
 1২। দশপািখয়া ােমর িমলটন হােসন, িপতা: গালাম সেরায়ার এর বাড়ীর িনকট ১  নল প াপন। 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১।‡gvQvt AvwR©bv LvZzb, সংরি িত নারী সদ  সভািপত 
2। Rbve ছদর উা ন িশকদার ইউিপ সদ , সদ  সিচব 
৩। Rbve ‡gvt বিদউ ামান, ইউিপ সদ   সদ  
৪। Rbve †gvQv: িহরা খা ন, সংরি িত নারী সদ  সদ  সিচব 
৫। মাঃ রজাউল ইসলাম, ইউিপ সদ   সদ  

িপআইিস 

১১ দাহা লা 1|   wkÿv I Rb¯v̂¯’̈  t- 

  Mfxi bjK~~c ¯’vcb t-  02 wU  cÖwZwU  75,000  2  = 1,50,000/- 

 (ক)  enigcyi  `wÿY cvov nv‡dwRqv gv ª̀vmvi gv‡V 1wU Mfxi bjK’~c ’̄vcb | 
 (L) gvgỳ vjxcyi MÖv‡gi ivRy Avn‡¤§` wcs-g„Z, ˆZqve Avjxi evoxi iv¯Ívi cv‡k̂© 1wU Mfxi bjK’~c 
¯’vcb | 
 
 2| ÿz̀ ª I KzwVi wkí t- 

 †mjvB †gwkb mieivn t- cÖwZwU- 10.000  5 = 50,000/- UvKv| 

িপআইিস 



ঃ
নং 

ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর 
মা ম 

K. ZvbwRiv LvZzb ¯v̂gx- b~~i Bmjvg mvs- MjMwjqv| 
L. bvRwbb bvnvi ¯̂vgx gvmyg cvi‡fR mvs- bIqvcvov| 
M. AvKwjgv LvZzb ¯v̂gx wRjøyi ingvb mvs- VvKziKvwV| 
N. ivwngv ¯v̂gx-‡gvt wgRvbyi ingvb mvs- Ljkx| 
O. cwj LvZzb, Rs- Ievq ỳi, MÖvg: MjMwjqv| 

ক  বা বায়ন কিম  

1। Avey †gvZv‡je Zid`vi,BDwc †Pqvig¨vb, দাহা লা - সভাপিত 
২। মাছাঃ রােবয়া, সংরি ত ইউিপ সদ -   সদ  সিচব 
৩। আঃ কিরম, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ -  সদ  
৪। মাঃ রওশন ইয়াজদানী, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ- সদ  
৫। মাঃ শাম র রহমান, গ মা  ি -   সদ   

১২ 
 

1|   cvwb mieivn t- 
  AMfxi bjK~c ¯’vcb 4wU = 60,000/- 
K. BKivgyj wcs- †gvRvnvi †gvj¨v mvs- Zvjevoxqv 01wU AMfxi bjK’~c ¯’vcb| 
L.  bRiæj Bmjvg wcs- †mvbvDj¨ m`©vi mvs- B›`ªv 01wU AMfxi bjK’~c ’̄vvcb| 
M. †`vnvKzjv c~e©cov bZzb Rv‡g gmwR` I Mbwkÿv †K› ª̀ 01wU AMfxi bjK’~c ¯’vvcb| 
N. Beªvwng, wcZv: gyiv` wek¦vm, MÖvgt evDwjqv01wU AMfxi bjK’~c ¯’vvcb| 
 
2| ÿz̀ ª I KzwVi wkí t- 

 †mjvB †gwkb mieivn t- cÖwZwU- 10.000  3 = 30,000/- UvKv| 

K. cvbœv LvZzb ¯v̂gx- Avãyi iwk`, mvs- ‡bvqvcvov| 
L. Pvqbv, ¯v̂gxt Avdmy, mvs- enigcyi| 
M. wejwKm, ¯v̂gxt mv¾v` †nvmvBb, mvs- Ljkx| 
       
  4| µxov  t- cÖwZ dzUej  1,000/- †gvU- 40wU*1000= 40,000/- UvKv 
খ) ব উ য়ন ও ীড়া খাতঃ টবল সরবরাহ (৩৫ *১,০০০/-)=৩৫,০০০/- 
বহরম র সরকারী াথিমক িব ালেয় ০২ , ই া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১  ,গলগিলয়া সরকারী 

াথিমক িব ালেয় ০১ , ছাইবাড়ীয়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , ,খলশী পি মপাড়া সরকারী াথিমক 
িব ালেয় ০১ , আগেদাহা লা শালবরাট সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , নওয়াপাড়া পি মপাড়া সরকারী 

াথিমক িব ালেয় ০১ , নওয়াপাড়া ম পাড়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , মা দালী র সরকারী 
াথিমক িব ালেয় ০১ , বায়ািলয়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , কেদবনগর সরকারী াথিমক 

িব ালেয় ০১ , তালবাড়ীয়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , খলশী সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , এন 
িব ক মা িমক িব ালেয় ০১ , িস এস এ মা িমক িব ালেয় ০১ , িব এম মা িমক িব ালেয় ০১ , ই া 
মা িমক িব ালেয় ০১ , খলশী মা িমক আদশ বািলকা িব ালেয় ০১ , খলশী নাছ ল উ ম দািলক মা াসা 
০১ , খলশী টবল একাদশ ০৫ , বহরম র টবল একাদশ ০৫ , তালবাড়ীয়া টবল একাদশ ০১ , 
মা দালী র টবল একাদশ ০২ , ই া টবল একাদশ ০২ , ছাইবাড়ীয়া টবল একাদশ ০৫ । 

ক  বা বায়ন কিম  
১। মাছাঃ রােবয়া খা ন  ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ- সভাপিত 
২।েমাঃ রওশন ইয়াজদানী, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ-  সদ  সিচব 
৩। মাছাঃ শািহনা পারভীন, ইউিপ সদ  দাহা লা ইউিপ - সদ  
৪। মাঃ মা ফা ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ -  সদ   
৫। মাঃ শাম র রহমান, গ মা  ি -   সদ   

িপআইিস 

১৩ দরাজহাট যাগােযাগ খাতঃ ১,৩০,০০০/- 
১) ছািতয়ানতলা মা িমক িব ালেয়র ভবন হেত সামেনর পাকা রা া পয  িসিস ারা রা া িনমাণ। 
 
২) সলাই মিশন সরবরাহ: ০৫*১০,০০০=৫০,০০০/- 
১) জ া া, ামী- রমাকা , ামঃ আ াই র, ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
২) তহিমনা, ামী- মাহা র রহমান, ামঃ দরাজহাট, ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
৩) হাসেনয়ারা, ামী- ইনা ল, ামঃ দরাজহাট, ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
৪) মাছাঃ নািসমা আ ার, ামী- মাঃ আলম হােসন, ামঃ বলরাম র, ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
৫) শারিমন লতানা, ামী- মাঃ রিবউল ইসলাম, ামঃ পাইকপাড়া, ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১) মা: জািকর হােসন ইউিপ চয়ার ান সভাপিত  

িপআইিস 
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২) ির া রানী িব াস   ইউিপ সদ  সে টারী 
৩) এ এস এম খােল ামান উপ-সহকারী েকৗশলী (এলিজইিড) সদ  
৪) জা া ল ফরেদৗস লাবনী উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
৫) মাঃ আেনায়ার হােসন ইউিপ সদ  সদ  
৬) শাম র রহমান ইউিপ সদ  সদ  
৭) আঃ আিলম িশ ক সদ  

১৪ দরাজহাট ক) জন া ঃনল প াপন ০৩ *১৫,০০০/= ৪৫,০০০/- 
১) দরাজহাট ােমর িদলীপ ঘােষর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
২) দরাজহাট ােমর শ ান সংল  কািলতলায় ১  নল প াপন । 
৩) মিহরেণর ােমর িরজাউল তরফদার, িপতা- আরব আলী, তরফদােরর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
 
২) িশ া খাতঃ ৩০,০০০/- 
১) দরাজহাট ম পাড়া জােম মসিজদ গণিশ া কে  িনমােণ ঢউ ন সরবরাহ । 
 
৩) টবল ১০*১০০০/-= ১০,০০০/- 
ছািতয়ানতলা িজিপএস ১ , ছািতয়ানতলা মা িমক িব ালয় ১ , ছািতয়ানতলা ইউনাইেটড কেলজ ১ , 
ছািতয়ানতলা দািখল মা াসা ১ , কেদব র িজিপএস ১ , কেদব র হাই ল ১ , হা া িপএইচএল 
হাই ল ১ , হা া িপএইচএল দািখল মা াস ১ , পাইকপাড়া হাই ল ১ , মিহরণ িজিপএস ১  ট বল 
সরবরাহ । 
৪) ি েকট সট ০৪*৫০০০/-= ২০,০০০/- 

ব পাইকপাড়া মেডল ল খলার মাঠ ১েসট, হা া িপএইচএল খলার মাঠ ১েসট, কেদব র খলার মাঠ 
১েসট, ছািতয়ানতলা খলার মাঠ ১েসট ি েকট সরবরাহ । 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১) মাঃ শাম র রহমান ইউিপ সদ  সভাপিত  
২) পেরশ ইউিপ সদ  সে টারী 
৩) এ এস এম খােল ামান উপ-সহকারী েকৗশলী (এলিজইিড) সদ  
৪) জা া ল ফরেদৗস লাবনী উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
৫) মাঃ আেনায়ার হােসন ইউিপ সদ  সদ  
৬) শাম র রহমান ইউিপ সদ  সদ  
৭) আঃ আিলম িশ ক সদ  

িপআইিস 

১৫ বা য়াড়ী 1| bjKzc ’̄vcb:-1,80,000/- 
 
K| `tkÖxivgcyi kwd †nv‡mb, wcZv:evN~ †kL Gi evoxi cv‡k GKwU Mfxi bjKzc ’̄vcb=75,000/- 
L| `tkÖxivgcyi Zzwnb †nv‡mb, wcZv:gZ‡je †gvj¨v Gi evoxi cv‡k GKwU Mfxi bjKzc 
¯’vcb=75,000/- 
M| cv‡KiAvjx Wv½xi gvV gvnveyi Gi Rwgi cv‡k GKwU AMfxi bjKzc ¯’vcb=10,000/- 
N| cv‡KiAvjx R‡e`v †eMg,¯̂vgx: g„Z AvwZqvi gÛjGi evox GKwU AMfxi bjKzc ’̄vcb=10,000/- 
O| wKt gvngỳ cyi Zwn`yj Gi †`vKvb Gi mvg‡b GKwU AMfxi bjKzc ¯’vcb=10,000/- 

ক  বা বায়ন কিম ঃ- 
১, মাঃ িশ ল হােসন, ইউিপ সদ   , সভাপিত,  
২, মাঃ বা ল হােসন  ইউিপ সদ   , সে টারী 
৩, মাঃ আিন র রহমান িব ব, ইউিপ সদ -সদ  
৪, মাঃ িজ র রহমান, ইউিপ সদ , সদ  
৫, মাছাঃ শিরফা খা ন, সংরি িত সদ -সদ  

িপআইিস 

১৬ বা য়াড়ী 2| †mjvB‡gwkb  8wU cÖwZwU 10,000*8= 80,000/- 
K| cv‡KiAvjx ‡mvwbqv,¯v̂g: mvÏvg mi`vi GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
L| Avjv`xcyi wkLv †eMg,wcZv:Pv` Avjx GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
M| gvngỳ cyi wd‡ivRv †eMg,m¦vgx:Rv‡ei gxi GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
N| evMWv½v iægv LvZzb, wcZv: †Mvj`vi GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
O|mvBULvjx Lvw`Rv, wcZv byi Rvjvj GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
P| ivavbMi †eMg, wcZv †gvnv¤§v` Avjx GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
Q| Rvgvjcyi †nvm‡bqviv LvZzb,¯v̂gx nvmvb AvjxGKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
R| †iv¯Ígcyi  Sibv,wcZv gy³vi †gvj¨v GKwU †mjvB‡gwkb =10000/- 
dzUej 1000*40=40000/- 
Avqvcyi 03wU dzUej, ivgbMi 01wU dzUej, `tkÖxivgcyi 01wU dzUej, PvovwfUv 01wU dzUej, 

িপআইিস 
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wKtgvngỳ cyi 01wU dzUej, Rvgvjcyi01wU dzUej, evMWv½v01wU dzUej, mvBULvjx01wU dzUej, 
evmyqvox02wU dzUej, PvovwfUv06wU dzUej, gvngỳ cyi04wU dzUej, evMWv½v 02wU dzUej, 
mvBULvjx02wU dzUej, gvngỳ cyi02wU dzUej, Iqv`xcyi01wU dzUej, ivavbMi01wU dzUej, Lwjjcyi 
K¨v‡WU ¯‹zj01wU dzUej, evMWv½v AvwZqvi ¯§„wZ msN 01wU dzUej, Rvgvjcyi †kL iv‡mj msN 02wU 
dzUej, wKmgZ gvngỳ cyi jvj meyR msN 02wU dzUej, ivavbMi nv‡dwRqv gv ª̀vmv01wU dzUej, 
cv‡KiAvjx nv‡dwRqv gv`ªvmv 01wU dzUej Ges mvBULvjx nv‡dwRqv gv`ªvmv 01wU dzUej 

ক  বা বায়ন কিম ঃ- 
১, মাঃ ছােদ র রহমান ইউিপ সদ   , সভাপিত,  
২, মাঃ জািহদ সরদার,  ইউিপ সদ   , সে টারী 
৩, মাঃ বারহান উ ীন, ইউিপ সদ -সদ  
৪, মাঃ মিতয়ার িব াস, ইউিপ সদ , সদ  
৫, মাছাঃ আেমনা খা ন, সংরি িত সদ -সদ  

১৭ জামিদয়া K) Rb ¯v̂¯’̈  LvZ: bjK’c- 1,35,000/- 
1|  Rqivgcyi miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡qi cv‡k¦© 1wU Mfxi bjKzc ¯’vcb †Mvov cvuvKv mn   
-75,000/- 
2| gwdR †gvj¨vi evoxi cv‡k¦© 1wU AMfxi bjKzc ¯’vcb †Mvov cvuvKv mn                    
-15,000/- 
3| Rqivgcyi Mdzi wek¦v‡mi evoxi cv‡k¦© 1wU AMfxi bjKzc ’̄vcb †Mvov cvuvKv mn             
-15,000/- 
4| wfUvej¨v Rvg‡k` Gi †`vKv‡bi cv‡k¦© 1wU AMfxi bjKzc ¯’vcb  †Mvov cvuvKv mn           -
15,000/- 
5| wfUvej¨v Bikv` Gi †`vKv‡bi cv‡k̂© 1wU AMfxi bjKzc ’̄vcb                                 - 
15,000/- 
 
L) Ab¨vb¨ LvZ:- 
K) hye, wµov I ms¯‹…wZ : = 55,000/- 
1| BDwbq‡bi wewfbœ  wkÿv cÖwZôv‡b 40wU dzUej mieivn = 44,000/-  
2) 2 †mU Rvwm© 16wU K‡i = 5500* 2                       =11,000/- 
   me© †gvU = 1,90,000/- 
 

ক  বা বায়নন কিম  
০১। শখ আির ল ইসলাম িত ত, ইউিপ চয়ার ান,   সভাপিত 
২। জনাব মাছা: আেনায়ারা বগম ইউিপ মিহলা সদ ,   সে টারী 
০৩। জনাব শখ আনা ামান, সমাজ সবক  সদ  
০৪। জনাব  শিহন মাড়ল, সমাজ সবক   সদ  
০৫। জনাব  আলী হাসাইন মাড়ল, সমাজ সবক  সদ  

িপআইিস 

১৮ জামিদয়া M) wkÿv LvZt- 60,000/- 
1) w` BDbvB‡UW g‡Wj ¯‹z‡j 1wU Avjgvix mievivn     = 20,000/- 
2) fv½yov gva¨wgK we`¨vj‡q  1wU Avjgvix mievivn    = 20,000/- 
3) evifvM Avwjg gv`ªvmvq 1wU Avjgvix mievivn       = 20,000/- 
 
N) mgvR Kj¨vb LvZ:  - 70,000/- 
1| †gvQvt jvwK †eMg, ¯v̂gxt †kL Bg`v ỳj Bmjvg m`©vi, MÖvgt Rqivgcyi, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-       
=  10,000/-   
2| ‡gvmvt Qvwebv Bqvmwgb, ¯̂vgxt †kL bvwmiæj Bmjvg wicb, MÖvgt Rqivgcyi, 1wU †mjvB †gwkb 
mieivn -=   10,000/- 
3| ‡gvQvt gymwjgv, wcZvt ïKzi †gvj¨v, MÖvgt wfUvej¨v, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-                            
=  10,000/-  
4| jvfjx †eMg, wcZvt gyRvg mi`vi, MÖvgt Rqivgcyi, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-                             
= 10,000/-     
5| ggZvR LvZzb, ¯v̂gx: ZwiKzj Bmjvg, MÖvg: Kwigcyi, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-                           
=  10,000/-   
6| ‡gvmvt gwbiv †eMg ¯v̂gxt Imgvb †kL, MÖvgt †ZNix, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-                            
=  10,000/-  
7| RqšÍx wek¦vm,  ¯v̂gxt cÖxwZk wek¦vm, MÖvgt evKox, 1wU †mjvB †gwkb mieivn-                                
=  10,000/-  

িপআইিস 
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ক  বা বায়নন কিম  
০১। শখ জনাব মাছা: আেনায়ারা বগম ইউিপ মিহলা সদ ,    সভাপিত 
২।   জনাব  মা ন শখ সমাজ সবক   সে টারী 
০৩। জনাব আলী হাসাইন মাড়ল, সমাজ সবক  সদ  
০৪। জনাব  মান র মা া সমাজ সবক   সদ  
০৫। জনাব  মা: আিজবার মাড়ল, সমাজ সবক  সদ  

১৯ ভাইস 
চয়ার ান 

1| wfUvej¨v †Mvj PË¡i †iw›UªZjv AvKiv‡gi evoxi mvg‡b 1wU wmU †eÂ wbg©vY| Rvgw`qv, evNvicvov, 
h‡kvi|  UvKv= 35000/- UvKv| 
2|  QvBevoxqv KvRx evoxi mvg‡b RvgZjvi †gv‡o 1wU wmU †eÂ wbg©vb| †`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi|  
UvKv=20,000/- 
3| `wi AvMov †Nvovi †gv‡oi mvg‡b wmU †eÂ wbg©vb| UvKv = 30,000/- 
4| ‡`vnvKzjv ‡K›`ªxq C`Mvn Rv‡g gmwR` Mbwkÿv †K‡ ª̀ 01wU ‡mwg wUDeI‡qj| UvKv=30,000/-| 
5| Lvbcyi wmwÏKxqv `vwLj gv`ªvmvq 1wU DbœZ gv‡bi †Pqvi cÖ̀ vb,  bvwi‡Kjevoxqv, evNvicvov, h‡kvi|   
UvKv=15,000/-| 
6| ‡XcLvjx gw›`iwfwËK cÖvK-cÖ_wgK wkÿv cÖwZôvb †givgZ I ms¯‹vi Kv‡R wm‡g›U mieivn| 
‡`vnvKzjv,   evNvicvov, h‡kvi| 50 e¨vM, UvKv=30,000/-| 
7| †`vnKzjv g„Z: †nv‡Qb †Pqvig¨vb (mv‡eK †Pqvig¨vb) Gi evoxi mvg‡b wmU †eÂ wbg©vb| UvKv = 
20,000/- 
8| AvM‡`vnvKzjv `viæj Djyg Kgwg gv`ªvmvq 01‡mU wKZve mieivn-10000/- 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
জনাব আ র রউফ, ভাইস চয়ার ান, উপঃ পিরষদ, বাঘারপাড়া -     সভাপিত 
জনাব মাঃ ছিবর হােসন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ, -    সদ  
‡gvt wecøe †nv‡mb, ইউিপ সদ , বা য়াড়ী ইউিপ,  -    সদ  
মা: রিবউল ইসলাম, ইউিপ সদ , নািরেকলবাড়ীয়া ইউিপ, -    সদ  
মা: বিদউ ামান, ইউিপ সদ , ধল াম ইউিপ,  -    সদ  

িপআইিস 

২০ ভাইস 
চয়ার ান 

1| evNvicvov evwjKv `vwLj gv`ªvm c~e© c‡ki Ni †givgZ I ms ‹̄vi KvR eve`| evNvicvov, h‡kvi|  
UvKv= 70,000/-| 
2| bvwi‡Kjevoxq gva¨wgK we`¨vj‡q 1wU wR.Gdwm. cvwK¯Ívbx eo ÷¨vÛ d¨vb cÖ̀ vb|  
UvKv=8,000/-| 
3| ïK‡`ecyi gva¨wgK we`¨vj‡q 1wU | UvKv =8,000/-|  
4| ïK‡`ecyi mve©Rbxb gw›`iwfwËK wkÿv cÖwZôv‡b 1wU|  UvKv=8,000/-| 
5| LvRyiv evRvi Kvjxevox gw›`i wfwËK wkÿv cÖwZôv‡b 1wU| UvKv=8,000/-| 
6| Rûicyi mve©Rbxb gw›`i wfwËK wkÿvcÖwZôv‡b 1wU,   UvKv=8,000/-| 
7| ajMÖvg gmwR`wfwËK wkÿv cÖwZôvb †givgZ I ms ‹̄vi eve` 50 e¨vM wm‡g›U mieivn| 
UvKv=27,500/=| 
8| evNvicvov gw`bv Zzj Djyg KIwg gv ª̀vmvq 4wU wmwjs d¨vb cÖ̀ vb| UvKv = 14,000/- 
9| AvMov evRvi gv`ªvmvq 1wU wmwjs d¨vb cÖ̀ vb| UvKv = 3500/- 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
জনাব মাঃ ছিবর হােসন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ -সভাপিত 
জনাব আ র রউফ, ভাইস চয়ার ান, উপঃ পিরষদ, বাঘারপাড়া -  সে টারী 
‡gvt wecøe †nv‡mb, ইউিপ সদ , বা য়াড়ী ইউিপ,  -    সদ  
মা: রিবউল ইসলাম, ইউিপ সদ , নািরেকলবাড়ীয়া ইউিপ, -    সদ  
মা: বিদউ ামান, ইউিপ সদ , ধল াম ইউিপ,  -    সদ  

িপআইিস 

২১ ভাইস 
চয়ার ান 

Rb¯v̂¯’̈  LvZt UvKvi cwigvb 1,20,000/- UvKv|  
01| †Kkecyi `i‡ek mv‡n‡ei mvg‡b evwoi mvg‡b 1wU 350 dzU †mwg Mfxi bjK‚c ¯’vcb| 30,000/- 
UvKv| e›`wejv, evNvicvov, h‡kvi|  
02| †`vnvKzjv mÏvi Gi evwoi mvg‡b 1wU 350 dzU Mfxi bjK‚c ¯’vcb| 30,000/- UvKv| †`vnvKzjv, 
evNvicvov, h‡kvi| 
03| ‡`vnvKzjv gwbiæ‡ji evoxi mvg‡b 1wU 350 dzU Mfxi bjK‚c ’̄vcb| 30,000/- UvKv| †`vnvKzjv, 
evNvicvov, h‡kvi| 
04| QvweŸi †nv‡mb, wcZvt †gvt Avãyi iDd, mvs-‡`vnvKzjv-‡K 1wU mve gvimv‡ej wbD MvRx cv¤ú 
cÖ̀ vb| 25,000/- UvKv|  

 
1| ‡cÖgPviv knx` wmvivR mgvR Kj¨vb ms‡N 1wU K¨vivg‡evW©, 14wU Rvwm©‡mU I 1wU dzUej weZib| 
e›`wejv,  evNvicvov, h‡kvi|  UvKv= 20,000/- UvKv| 
2|  Dc‡Rjvi wewfbœ wkÿv cÖwZôvb I K¬v‡e fwjej I †bU cÖ̀ vb, UvKv=17,000/-| 

িপআইিস 
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3| †L‡jvqvo‡`i 12 †Rvov eyU cÖ̀ vb| UvKv=18,000/- 
ক  বা বায়ন কিম ঃ 

‡gvt wecøe †nv‡mb, ইউিপ সদ , বা য়াড়ী ইউিপ,  - সভাপিত 
মা: রিবউল ইসলাম, ইউিপ সদ , নািরেকলবাড়ীয়া ইউিপ, - সে টারী 

জনাব মাঃ ছিবর হােসন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ - সদ  
জনাব আ র রউফ, ভাইস চয়ার ান, উপঃ পিরষদ, বাঘারপাড়া -  সদ  
মা: বিদউ ামান, ইউিপ সদ , ধল াম ইউিপ,  - সদ  

২২ মিহলা 
ভাইস 
চয়ার ান 

(ক) মিহলা ও িশ  ক াণ খাতঃ- সলাই মিশন সরবরাহ- (১৭ *১০,০০০/-)-১,৭০,০০০/- 
১) মিজনা খা ন, খািলদ, পালা 
২) িম খা ন,শা  মা া, আ ারেকাট 
৩) ছেকলা খা ন, শমেসর মা া, আ ার কাটাৎ 
৪) চ লা পাল, মার পাল, িবরাম র, নািরেকলবাড়ীয়া 
৫) কাজল রানী, বনীকা  দাস, সাদী র 
৬) িমলা ম ল, িসি র ম ল, নরিসংহ র 
৭) ল ী হালদার, বা রাম হালদার, বাকড়ী 
৮) স া খা ন, আ  সাইদ মা অ, জামিদয়া 
৯) কিবতা বগম, আরশাব সরদার, জয়রাম র 
১০) পাবতী িব াস, শা  িব াস, বাকড়ী 
১১) খািদজা বগম, বরকত শখ, সাদী রৎ 
১২) ঝরনা বগম, এনােয়ত হােসন, দশপািখয়া 
১৩) আিরফা বগম, শাম র রহমান, দশপািখয়া 
১৪) মনা িব াস, তারাপদ িব া, নরিসংহ র 
১৫) রেবকা বগম, আ র স র মা া, িনত ান র 
১৬)  জাতা িব াস, শা  িব াস, বাকড়ী 
১৭) িমতা িব াস, অ প িব াস, বাকড়ী 

টবল সরবরাহ (১০ *১,০০০/-)=১০,০০০/- 
বাকড়ী সরকারী াথিমক িব ালেয় ০1 , বাকড়ী গাচার মােঠ ০২ , ধল াম সরকারী াথিমক িব ালেয় 
০১ , ধল াম মা িমক িব ালেয় ০১ , ঘাড়ানাছ সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , আ লবাড়ীয়া সরকারী 

াথিমক িব ালেয় ০১ , দশপািখয়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , শালবরাট াথিমক িব ালেয় ০১   
বাগডা া মা িমক িব ােলেয় ০১ । মাট=১০  
 

১। ধল াম মা িমক িব ালেয় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
ক  বা বায়ন কিম ঃ 

জনাব মাঃ হািদউ ামান বা , ইউিপ সদ , ধল াম ইউিনয়ন  -     সভাপিত 
জনাব ে ন িব াস, সাং- ব া খ, ধল াম, িশ ক,                      -    সদ  সিচব 
জনাব তির ল ইসালম, সাং- আ ারেকাঠা, ধল াম, বসায়ী,                 -    সদ  
জনাব নয়ন মার সা  খা, সাং- ব া খ, ধল াম, সমাজ সবক,                 -    সদ  
জনাব মাঃ জিসম মা া, সাং- র, ধল াম, গ মা  ি ,     -    সদ  

িপআইিস 

২৩ মিহলা 
ভাইস 
চয়ার ান 

১) রাম র বরইতলা সাবজনীন গনিভি ক গামি র উ য়ন-১০০০০০/- 
২) মাল ী বপাড়া গনিশ া িভি ক জােম মসিজদ উ য়ন-১০০০০০/- 
 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
জনাব িবথীকা িব াস, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপঃ পিরষদ, বাঘারপাড়া-     সভাপিত 
জনাব খাকন িব াস, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                      -    সদ  সিচব 
জনাব ্ ত হালদার, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                 -    সদ  
জনাব অ ক িব াস সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                  -    সদ  
জনাব শা  িব াস, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,     -    সদ  

িপআইিস 

২৪ মিহলা 
ভাইস 
চয়ার ান 

২। বাঘারপাড়া িডি  কেলেজ ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
৩। বাগডা া িনঘাট মা িমক িব ালেয় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
৪। হা া মা িমক িব ালেয় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
৫। বাঘারপাড়া মা িমক বািলকা িব ালেয় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
১। বাকড়ী ি - ার ং াব টবল ও জািস সট-১৫০০০/-  
২। বাকড়ী নাবা ন ব সংঘ টবল ও জািস সট-১৫০০০/- 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
জনাব িরপনা িব াস, সংরি ত সদ , জামিদয়া ইউিনয়ন  -     সভাপিত 
জনাব িব ল কাি  িব াস, সাং- বাকড়ী, জামিদয়া, বসায়ী                      -    সদ  সিচব 
জনাব িব ত িব াস, সাং- বাকড়ী, জামিদয়া, বসায়ী,                 -    সদ  

িপআইিস 



ঃ
নং 

ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর 
মা ম 

জনাব গাপাল িব াস, সাং- বাকড়ী, জামিদয়া, সমাজ সবক,                 -    সদ  
জনাব মািনক িব াস, সাং- বাকড়ী, জামিদয়া, সমাজ সবক,     -    সদ  
  

 
িপআইিস এর মা েম বা বায়ন ত ক স হ (উপেজলা পিরষদ)  

িপআইস-১ = ২০০,০০০/-   

(ক) সিলই মিশন- (২০  x ১০,০০০/-)=২,০০,০০০/-       

 :নং নাম ামী/িপতা াম ইউ িপ 
০১ সািহদা বগম মােলক মা া উ চাদ র জ র র 
০২ আিফয়া হািফ র রহমান ছাট দরা জ র র 
03 শাবানা খা ন মা আসাদ রাম র না বািড়য়া 
04 আশা বগম আ িড়য়া আ িড়য়া জামিদয়া 
০5 িমনা পারভীন মা আলী আহ দ আ িড়য়া জামিদয়া 
06 মী রাদ হােসন ধল াম ধল াম 
07 ি  ইকবল হােসন রামনগর বা য়াড়ী 

08 নাজিমন লতানা নজ ল ইসলাম রামনগর বা য়াড়ী 
09 র া খা ন িহ  দরাজহাট দরাজহাট 
10 হািববা খা ন মা মা ম িব াহ আলাদী র বা য়াড়ী 
১1 মা খা ন আ হাই মা দালী র দাহা লা 
১2 আনয়ারা তয়ব আলী না বাড়ীয়া না বািড়য়া 
১3 জািল খা ন িহরক হােসন বরভাগ জামিদয়া 
১4 িপয়ারী বগম হািব াহ পৗরসভা ০১ 
15 মাছা ছােয়লা িম  রানা পৗরসভা ০৭ 
16 সিলমা খা ন েয়ল সরদার ধল াম ধল াম 
17 রােবয়া খা ন ইউ প মা া আ িড়য়া জামিদয়া 
18 অনািমকা  আিসম  জাকা জামিদয়া 
19 নাজিমনা নাহার আশরাফ ভাং ড়া জামিদয়া 
20 রেহনা আ ওেহদ জামিদয়া জামিদয়া 

 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

1.  মাছাঃ রিহমা খা ন সংরি ত ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সভাপিত 
2.  মাঃ বারহান উি ন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ -সিচব 
3.  বা ল হােসন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ  
4.  মাঃ শািক ল ইসলাম গ মা , বা য়াড়ী সদ  
5.  মাঃ িহন হাওলাদার গ মা , বা য়াড়ী সদ  
 

িপআইিস-২ = ২০০,০০০/- 

(খ) সিলই মিশন- (১৬  x ১০,০০০/-)=১,৬০,০০০/-       

০১ রােবয়া বগম  সামাদ কিরম র জামিদয়া 
০২ রােফজা আল আিমন িভটাব া জামিদয়া 
03 মমতাজ বগম কামাল হােসন কিরম র জামিদয়া 
04 আি য়া আ হািলম  ভাং ড়া জামিদয়া 
০5 মাছা শািমমা খা ন মা রিবউল ইসলাম চ য়ােখালা দাহা লা 



06 পারভীন  ইমরান হােসন পার ল দরাজহাট 
07 রিজনা খা ন মিন ল ইসলাম কেদব নগর দাহা লা 
08  বগম ছাই র রহমান জামিদয়া জামিদয়া 
09 মিরয়াম খা ন আ হাই শালবরাট রায় র 
10 নাসিরন নাহার ছব ল হােসন আগড়া ধল াম 
১1 িবঊ  পারভীন হািব াহ শেকরবাতান রায় র 
১2 রেহনা খা ন হল আিমন পখালী না বাড়ীয়া 
১3 নাসিরন নাহার মা ম আলী দাহা লা দাহা লা 
১4 সিলনা খা ন আিশ ামান কড়াইতলা দরাজহাট 
15 িমনা খা ন হািব র রহমান বাগডা া বা য়াড়ী 
16 িজ ফা বগম শর আলী জামিদয়া জামিদয়া 

 

ইল চয়ার সরবরাহ (৪  x ১০,০০০/-) = ৪০,০০০/-         

 :নং নাম িপতা/ ামী াম ইউিনয়ন 
০১ মিশউর আজম মেসর আলী দাত র জামিদয়া 
০২ মীম লতানা রিবউল ইসলাম না বািড়য়া না বািড়য়া 
০৩ আিশ ল ইসলাম িলয়াকত আলী ওয়ািদ র বা য়াড়ী 
০৪ মিজদ আলী  িকরামত আলী জামিদয়া জামিদয়া 
 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ মাঃ বারহান উি ন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সভাপিত 

২ মাছাঃ রিহমা খা ন সংরি ত ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ -সিচব  

৩ বা ল হােসন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ  

৪ মাঃ শািক ল ইসলাম গ মা , বা য়াড়ী সদ  

৫ মাঃ িহন হাওলাদার গ মা , বা য়াড়ী সদ  

 

িপআইিস-৩ -২,০০,০০০/- 

ইল চয়ার সরবরাহ=(১২  x ১০,০০০/-) = ১,২০,০০০/-       

০১ কােশম আকমল মা া জয়নগর রায় র 
০২ জয়নাব শহর আলী দ ল ী র দরাজহাট 
03 িকনক দাস সািবতা দাস ভাং ড়া জামিদয়া 
04 ফািহম িমজান শখ  তঘরী জামিদয়া 
০5 লিতফ হাসান মা া রামনগর বা য়াড়ী 
06 চ া বা  ন র গাজী আলািদ র বা য়াড়ী 
07 জামিদয়া ও জম  ল ও িতব ী  ল জামিদয়া 
08 নাজমা মা শিরফ উ ীন মিহরণ দরাজহাট 
09 িসতা রাণী িসকদার কািলপদ িসকদার মািঝয়ালী জ র র 
10 রােহলা শেসর আলী রামকা র রায় র 
১1 ওিজ গফফার িমজা গালাম রহমান িমদা পালা নািরেকল বািড়য়া 
১2 মাঃ িসি ক হাওলাদার মাঃ ইসমাইল হাওলাদার আগড়া, 01নং ওয়াড ধল াম 

 
১) রামনগর পিতবাড়ির মােড় িসট ব  িনমান, বা য়াড়ী-৩০০০০/- 
২) রাধানগর বাওেড়র ীেজর ব পােশ িসট ব  িনমান, বা য়াড়ী-৩০০০০/- 
৩) িরনা পারভীন, ামী: মাঃ মিন ল, ০৭নং ওয়াড, পৗরসভা, বাঘারপাড়া ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-১০,০০০/- 



৪) তানিজরা, ামীঃ ল ইসলাম, দ দ র, জামিদয়া,০১  সলাই মিশন সরবরাহ-১০,০০০/- 
 

 

 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ বা ল হােসন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সভাপিত 

২ মাঃ বারহান উি ন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ -সিচব  

৩ মাছাঃ রিহমা খা ন সংরি ত ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সদ  

৪ মাঃ শািক ল ইসলাম গ মা , বা য়াড়ী সদ  

৫ মাঃ হা ান আহেমদ গ মা , বা য়াড়ী সদ  

িপআইিস-৪ -২,০০,০০০/- 

অগভীর নল প াপন- (২০  x ১০,০০০/-)             

 :নং নাম িপতা/ ামী াম ইউিনয়ন 

০১ আ র রহমান রমান কয়ালখালী রায় র 

০২ জাফর আলী কা  িব াস তল প ব িবলা 

০৩ আ ল আওয়াল ত শির ল ধল াম ধল াম  

০৪ সাগর মা ছােদক মা া নািরেকলবাড়ীয়া  নািরেকলবাড়ীয়া 

০৫ ইনা ল হােসন ংফার মা া দরাজহাট দরাজহাট  

০৬ মিফ র রহমান আফসার আলী বা য়াড়ী  বা য়াড়ী 

০৭ বলেদঘাটা রা ার পােশ - দরাজহাট দরাজহাট  

০৮ লশানারা বগম নজ ল ইসলাম জয় র রায় র 

০৯ সাইটখালী ল মাঠ সংল  বা য়ািড় বা য়াড়ী 

১০ আ মাতােলব ত ই ািহম দ রাম র বা য়াড়ী 

১১ িব াল হােসন ী  উ চাদ র জ র র 

১২ আজাদ গাজী জাহর আলী রাম র বা য়াড়ী 

১৩ সাইটখালী নাপিতপাড়া জা মি র সাইটখালী না য়াড়ী 

১৪ িভটাব া সলিফ মাড় িভটািব া জামিদয়া জামিদয়া  

১৫ িলিপ উ ম দরাজহাট দরাজহাট 

১৬ মিন ল ইসলাম ইশারত মা া পার ল দরাজহাট 



১৭ আ খােলক আ ল হােসন িরয়া দরাজহাট 

১৮ িব াল ফিকর জয়ন উ ীন  কিবর িভটা ধল াম 

১৯ সদর উ ীন গালাম রহমান পালা না বািড়য়া 

২০ ভাং ড়া বপাড়া জােম মসিজদ জামিদয়া জামিদয়া  

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ মাছাঃ হাসেন আরা বগম সংরি ত ইউিপ সদ , দরাজহাট সভাপিত 

২ মাঃ িহ  হােসন গ মা , দরাজহাট সদ -সিচব  

৩ অেশাক সাহা গ মা , দরাজহাট সদ  

৪ মাঃ ইনা ল হােসন গ মা , দরাজহাট সদ  

৫ মাঃ স জ সরকার গ মা , দরাজহাট সদ  

 

িপআইিস-৫ -২,০০,০০০/- 

০১ িম  বােহর নলডাংগা রায় র 

০২ ছামাদ মা া ত আ কালাম জামিদয়া জামিদয়া 

০৩ কাশ রায় নেরন রায় বাকড়ী জামিদয়া 

০৪ িমজা র রহমান মা আিতয়ার রাম রা বা য়াড়ী 

০৫ িব াল স সাইটখালী বা য়াড়ী 

০৬ আকরাম মা া রহা  মা া ভা ড়া জামিদয়া 

০৭ ছােদক মা ার সরদার আ িড়য়া জামিদয়া 

০৮ িরনা খা ন িপতা: বদর সরদার মা দালী র দাহা লা 

০৯ আিন র রহমান মাঃ িসরাজ মা া ই া দাহা লা 

১০ রােবয়া বগম হাছান আলী তালবাড়ীয়া দাহা লা 

              

ীড়া সাম ী য়: ১০০*১০০০/-= ১০০০০০/- 
জামিদয়া ব সংঘ ৩  টবল, িভটাব া ব সংঘ ৩ , ভাং ড়া ব সংগ ২ , তঘির ব সংঘ ২ , বাকড়ী ল ১ , িনত ান র ব সংঘ ২ , িমনা বাজার 
ব সংঘ ১ , আলাদী র ব সংঘ ২ , শাি র বাজার ব সংঘ ৪ , ষাইটখালী ব সংঘ ৩ , ষাইটখালী মা িমক িব ালয় ২ , রামনগর ব সংঘ ৩ , 
রা ম র ব সংঘ ২ , বাগডা া মা িমক িব ালয় ২ , ঘাষনগর ব সংঘ ২ , মাহ দ র ব সংঘ ৩ , আয়া র ব সংঘ ৩ , দ  রা া ব সংঘ ৩ , 

মিহরণ ব সংঘ ৩ , পাইকপাড়া াথিমক িব ালয় ১ , িরয়া ব সংঘ ৩ , হা া ব সংঘ ৩ , দরাজহাট ব সংঘ ৩ , আ াই র ব সংঘ ২ , 
দাত র ব সংঘ ২ , িবজয় একা র টবল একােডমী ৫ , মা দালী র ব সংঘ ২ , বহরম র ব সংঘ ১ , খলশী ব সংঘ ২ , দাহা লা ব সংঘ ২  
চ য়ােখালা ি ড়া একাদশ ২ , ঠা রকাঠী ব সংঘ ১  ই া টবল একাদশ ১  নায়াপাড়া ব সংঘ ১ , খান র টবল একাদশ ২ , পখালী টবল 

একাদশ ১ , নািরেকলবাড়ীয়া টবল একাদশ ৩ , পি মা ব সংঘ ১ , পালা ব সংঘ ২ , পাচবাড়ীয়া ব সংঘ ১ , দয়ারাম র ব সংঘ ১ , 
রাম র ব সংঘ ১ , র ব সংঘ ১ , লবাড়ীয়া ব সংঘ ১ , ব া খ ব সংঘ ১ , আ বাড়ীয়া ব সংঘ ২ , ধল াম ব সংঘ ২ , অ াইেখালা ব 

সংঘ ১ , আ ারেকাঠা ব সংঘ ১ , আগড়া বলাকা াব ৩ , দির আগড়া ব সংঘ ১ , কিবরিভটা ব সংঘ ১  = ১০০  
ক  বা বায়ন কিম  



িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ মা: রজাউল ইসলাম ইউিপ সদ , জামিদয়া সভাপিত 
২ মাঃ কামাল হােসন গ মা , জামিদয়া সদ -সিচব  
৩ মাঃ মিন ল ইসলাম গ মা , জামিদয়া সদ  
৪ মাঃ শর আলী মাহা দ গ মা , জামিদয়া সদ  
৫ মাঃ রজওয়ান কিবর সমাজ সবক, জামিদয়া সদ  

 

িপআইিস-৬ -২,০০,০০০/- 

(খ) িসট ব  সরবরাহ (৬  x ৩০,০০০/-) = ১,৮০,,০০০/-       

১) ভাং ড়া বাজার সংল -৩০০০০/- 
২) ধল াম বাজার সংল -৩০০০০/- 
৩) িমনা বাজারবাজার সংল -৩০০০০/- 
৪) িভটাব া বাজার সংল -৩০০০০/- 
৫) পাঠানপাইকপাড়া বাজাের বটগােছর িনেচ, ব িবলা-৩০০০০/- 
৬) লার ি  ক ােডট ল, নািরেকলবাড়ীয়া-৩০০০০/- 
৭) আয়শা খা ন, ত: হােসম আলী, জামিদয়া ১  উবওেয়ল-১০,০০০/- 
৮) চাড়ািভটা মাইে া াে  ১  উবওেয়ল-১০,০০০/- 

 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ মা: আিজ র রহমান ইউিপ সদ , ধল াম সভাপিত 

২ মাঃ আিফ ামান লাল   গ মা , ধল াম সদ -সিচব  

৩ মাঃ মিন ল ইসলাম গ মা , জামিদয়া সদ  

৪ মাঃ শর আলী মাহা দ গ মা , জামিদয়া সদ  

৫ মাঃ রজওয়ান কিবর সমাজ সবক, জামিদয়া সদ  

 

িপআইিস-৭নং-২,০০,০০০/- 

১) আ াই র মাড় সংল , ১  িসট ব  িনমান, দরাজহাট-৩০০০০/- 
২) ধল াম ইউিনয়ন পিরষেদর সামেন ১  িসট ব  িনমান, -৩০০০০/- 
৩) ধল াম আড়ত পি ৎ ১  িসট ব  িনমান, -৩০০০০/- 
৪) খা রা বাজার গাহা া বটতলার নীেচ ১  িসট ব  িনমান, -৩০০০০/- 
৫) রাম র মসিজেদর পােশ ১  িসট ব  িনমান,, নািরেকলবাড়ীয়া-৩০০০০/- 
৬) ঢেপর ীেজর পােশ ১  িসট ব  িনমান, দরাজহাট-৩০০০০/- 
৭) িপয়া খা ন, িপতা: কালাম হােসন, পােকর আলী ১  সলাই মিশন, ১০,০০০/- 
৮) িরানা খা ন, িলটন হােসন, বা য়াড়ী, ১  সলাই মিশন ১০,০০০/- 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

6.  মাঃ িশ ল হােসন ইউিপ সদ , বা য়াড়ী সভাপিত 
7.  মাঃ বারহান উি ন ইউিপ সদ ,  বা য়াড়ী সদ -সিচব 
8.  মাঃ বিনআিমন সমাজেসবক, বা য়াড়ী সদ  
9.  মাঃ হা ান আহেমদ গ মা , বা য়াড়ী সদ  
10.  মাঃ শাম র রহমান গ মা  সদ  

 



িপআইিস-৮নং-৫৫,০০০/- 

১) বলেদঘাট মােড় ১  িসট ব  িনমাণ-২৬০০০/- 
২) ষাইটখালী হােফিজয়া মা াসায় ১  সিম গভীর নল প াপন-১৫০০০/- 
৩) রােবয়া খা ন, ামীঃ বাব র রহমান, ামঃ আগড়া ১নং ওয়াড, ১  সলাই মিশন-১০০০০/- 
৪) জামিদয়া ব সংঘ ােব ১  িসিলং ফ ান সরবরাহ-৪০০০/- 
 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

১ মাছাঃ িহরা খা ন সংরি ত ইউিপ সদ , ধল াম সভাপিত 

২ মাঃ আিফ ামান লাল   গ মা , ধল াম সদ -সিচব  

৩ মাঃ মিন ল ইসলাম গ মা , জামিদয়া সদ  

৪ মাঃ শর আলী মাহা দ গ মা , জামিদয়া সদ  

৫ মাঃ রজওয়ান কিবর সমাজ সবক, জামিদয়া সদ  



ায়ী কিম  ও সংি  অ া  উৎস হেত া  ক  তািলকা হেত যাচাই-বাছাই বক ত ত  ২০২০-২০২১অথ বছের উপেজলা বািষক উ য়ন পিরক না 
িমক ইউিনয়ন কে র িববরণ বা বায়েনর মা ম 

১ জ র র 1) Lvwjqv †kL cvov BmgvB‡ji evwoi mwjs‡qi gv_v n‡Z `¯Í‡Ki evox ch©šÍ iv̄ Ív d¬vU 
mwjs = 1,50,000/- 
   2) ‡QvU Lỳ ov AvgRv` †gŠjfxi evox n‡Z †mwjg †Kivbxi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 
1,50,000/- 
3) DËi Puv`cyi wc‡Pi iv¯Ív n‡Z Rvnv½xi wgqvi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 50,000/- 
4) †QvU Lỳ ov wc‡Pi iv̄ Ív n‡Z Zwn` j ‹̄v‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 50,000/- 
5) hv`ecyi wc‡Pi iv¯Ív n‡Z BDby‡Pi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 90,000/- 
6) biwmsncyi DËicvov bvivqb Rwgi mwjs n‡Z weR‡qi Rwgi ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 
55,000/- 
7) DËi Puv`cyi Lv‡j‡Ki evox n‡Z gm‡j‡gi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 70,000/- 
8) Rûicyi BDwbqb cwil‡` 2wU †Uwej mieivn I Dc‡i (wU‡bi wb‡P) wmwjs Kib-50000/-   

ট ার 

২ ব িবলা wkÿv 
1. MvB`NvU gva¨wgK we`¨vj‡q 15wU nvB‡eÂ cÖ̀ vb- 52500/= 

‡hvMv‡hvM 
1. cvVvb cvBKcvov MÖv‡gi †ZvZv Lv‡bi evox B‡Z gKeyj Lv‡bi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU 
†mvwjs-2,75,000/= 
2. ivNecyi kwn`y‡ji evox nB‡Z KvRx cvov ch©šÍ iv¯Ív d¬vU †mvwjs-              
1,62,500/= 
3. cvVvb cvBKcvov Avwjg Lv‡bi evox nB‡Z AvjZvd Lv‡bi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU †mvwjs-                      
1,70,000/= 

cvwb mieivn LvZ 
1. cvVvb cvBKcvov MÖv‡gi gbv wcZv ‡ZvRvg Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-                 
10,000/= 
2. wbgUv MÖv‡gi BDbyP wcZv AvËvc Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ¯’vcb-             10,000/= 
3. cvVvb cvBKcvov MÖv‡gi ûmvBb wcZv ‡k‡¯Ívjxi Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-            
10,000/= 
4. mv`xcyi MÖv‡gi iwn ỳj wcZv K`i Avjx Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-                    
10,000/= 
5. mv`xcyi MÖv‡gi gwnDÏxb wcZv gqRywÏ‡bi Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-         
10,000/= 

‡mjvB †gwkb 10*10000= ১০০০০০/- 
1) Av‡gbv, wcZv: kwn`yj, g_yivcyi 
2) cvbœv LvZzb, wcZv: Avãyi ie, wgR©vcyi 
3) myw¯§Zv, ¯v̂gx: myeªZ, MvB`NvU 
4) wibv LvZzb, Avmv`y¾vgvb, cvšÍvcvov 
5) gwR©vbv, ¯v̂gx: Rwgi, †Zjxa¨vbcyiov 
6) wgZv, wmivRyj, cvVvbcvBKcvov 
7) iwngv, ¯v̂gx: AvKei gÛj, †m‡K›`vicyi 
8) mywg Av³vi, wcZv: iweDj, †Zjxavb¨cyov 
9) gvmỳ v, nvweevi ingvb, †Zjxavb¨cyov 
10) kvnvbvR, ¯v̂gx: gwdRyi, cvVvb cvBKcvov 

ট ার 

৩ রায় র (১) জয়নগর ন ন মসিজদ হইেত জািহ েলর বাড়ী পয  রা া াট সিলং  -১,৫০,০০০/- 
২) নগর িপেটর রা া হেত ইি স শেখর বাড়ী পয়  রা া াট সিলং  -৬০,০০০/- 
৩) কয়ালখালী িমলেনর বাড়ী হেত আিতয়ােরর বাড়ী পয়  রা া াট সিলং  -৯০,০০০/- 
৪) রায় র মইন রা া হেত আসােদর বাড়ী পয়  রা া াট সিলং  -৫০,০০০/- 
৬) আজম র বাশার মৗলভীর বাড়ীর াট হেত ওমর এর জিম পয়  রা া াট সিলং  -১,০০,০০০/- 
৭) আরাজী িসিলম র লাল র বাড়ী হেত মসিজদ বাড়ী পয়  রা া াট সিলং  -৭৫,০০০/- 
৮) নলডা া তমাথা হেত িবল জেল র পয়  রা া াট সিলং  -৯৫,০০০/- 
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৯) শালবরাট িপেচর মইন রা া হেত জাফেরর পয়  রা া াট সিলং  -৭৫,০০০/- 
১০) ওমর র িপেটর রা া হেত রজাইল মা ার এর বাড়ী পয়  রা া াট সিলং  -৫০,০০০/- 
 

1) রায় র হােসন িশকদার বাড়ীর বাড়ীর সামেনর মসিজদ িভি ক গনিশ া ক  উ য়ন-
35,০০০/  

2) সা লা র মাঠপাড়া জােম মসিজদিভি ক গনিশ া ক  উ য়ন-10,০০০/   
৪ নািরেকলবা

ড়ীয়া 
1| †hvMv‡hvM LvZ t 3,40,000/- 
(K) a~cLvjx †gBbiv¯ÍvnB‡Z mi`vicvov Rv‡g gmwR`  ch©šÍiv¯Ív d¬̈ vUmwjs- 60,000/- 
(L) cwðgvgky Wv³v‡ii evwo nB‡Z byiæwkK`v‡ii evwo ch©šÍ iv¯Ív d¬̈ vUmwjs-1,00,000/- 
(M) ‡`ŠjZcyi ‡gBb iv¯Ív nB‡Z Qv°vi gvóv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív d¬̈ vUmwjs-1,00,000/- 
(N) bvwi‡Kjevoxqv Fwl cvov Avb›` mvnvi evwoi mvg‡b BD †Wªb wbg©vb-80,000/- 
(O) bvwi‡Kjevoxqv †mbcvov i‡g‡ki evox-‡Mvcv‡ji evox ch©šÍ d¬̈ vU mwjs-100000/- 
(P) bvwi‡Kjevoxqv KzÛzcvov wewm iv¯Ív-k¨vgj gvóv‡ii evox ch©šÍ d¬̈ vU mwjs-130000/- 
2| mgvRKj¨vY LvZ t 1,65,000/- 
(K) wbZ¨vb›` cxV gw›`i wfwËK Mbwkÿv †K‡› ª̀ iW mieivn=70,000/-  
(K) `qvivgcyi C`Mvn gmwR` wfwËK Mbwkÿv †K‡› ª̀ wm‡g›Umieivn  = 70,000/                                   
(M) bvwi‡Kjevoxqv miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q cøvwó‡Ki †Pqvi mieivn= 25,000/-                                                                                                       
      
3| cvwb mieivn LvZ t 1,75,000/-   
(1) ‡ÿÎcvjv eo evwoi wfUvi Dci 1wU bjKzc ’̄vcb 17,500/-  
(2) Aveyj Lv‡qi, wcZv-‡gvt byiæj Bmjvg, MÖvgt ‡ÿÎcvjv Gi evox‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb                          
17,500/- 
(3) gwn`yj Bmjvg, wcZv- ‡gvtIqv‡R` Avjx wkK`vi, MÖvgt kÖxivgcyi Gi evox‡Z 1wU bjKzc 
’̄vcb 17,500/- 

(4) ‡gvt Avmjvg †nv‡mb, wcZv-‡gvt BmnvK Avjx wet, MÖvgt cywbnvi Gi evox‡Z 1wU bjKzc 
’̄vcb 17,500/- 

(5) ¯ĉb wek¦vm,wcZv-wegj wek¦vm,MÖvgt ‡ÿÎcvjv Gi evox‡Z 1wU bjKzc ’̄vcb 17,500/-                                                     
(6) ‰Z‡qeAvjx, wcZv-kwdDwÏb, MÖvgt ejivgcyi Gi evox‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb 17,500/- 
(7) †gvt Avt nvbœvb, wcZvt †gvt AvtjwZd †gvj¨v, MÖvgt gvjÂx Gi evox‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb 
17,500/- 
(8) †gvt wgRvbyiingvb, wcZv- AvtevwiK ‡gvj¨v, MÖvgt cwðgv Gi evwo‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb                      
17,500/- 
(9) ‡Kbv‡qZ †gvj¨v, wcZvt dR‡j Kwig, MÖvgt cvuPevoxqv Gi evwo‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb 
17,500/- 
(10) Kvgvj †nv‡mb, wcZv-AvgRv` †nv‡mb, MÖvgt gvjÂx Gi evox‡Z 1wU bjKzc ¯’vcb                             
17,500/- 
 

 

৫ ধল াম 1| K…wl I †mP LvZ t 60,000/- 
                 (K) K…wl I †mP LvZ t 
১| আগড়া বা েলর বািড়র িনকট রা ায় ১  ইউে ন িনমাণ -6০,০০০/- 
2| e¯‘MZ AeKvVv‡gv LvZ t 340,000/- 
(K) cwienb I †hvMv‡hvM LvZ  
1| আ লবািড়য়া সিলংেয়র মাথা হেত আরজান আলী সােহবেদর পািরবািরক কবর ান এর িনকট 
পয  রা া াট সিলং( চওড়া -৬ ট)-৮০,০০০/- 
২।ব া খ গিনর বািড় হেত ব া খ ি জ পয  রা া াট সিলং- 8০,০০০/-  
 ৩।অ াইেখালাসিলংেয়র মাথা হেত ল মাঠ পয  রা া াট সিলং- 6০,০০০/- 
৪। লতাননগর মইন রাড হেত জয়েদব ডা ােরর বাড়ী পয  রা া াট সিলং-( চওড়া -৬ ট)-
6০,০০০/- 
৫। দশপািখয়া ওিহ েরর বািড় হেত িসরাজ মা ার বািড়র িনকট পয  রা া াট সিলং-6০,০০০/- 
3| আথ সামািজক অবকাঠােমা খাত t ১70,000/- 
                     (K) িশ ার উ য়ন খাত -  
১| ধল াম বীর িতক ইসহাক মহািব ালেয় ১৫  হাই- লা ব  সরবরাহ - ৬০,০০০/- 
২| ধল াম ইজেগট সংল  মসিজদ ও গণ িশ ােকে  িসেম  সরবরাহ - ৬০,০০০/- 
৩| আগড়া মিন আমতলা মসিজদ ও গণ িশ ােকে  িসেম  সরবরাহ - 5০,০০০/- 
 
                     (M) µxov I ms¯‹„wZ LvZ - ৫0,000/- 
১।  ধল াম মহািব ালেয় ১েসট ি েকট সর ামিদ সরবরাহ 
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২।  বরভাগ মা িমক িব ালেয় ১েসট ি েকট সর ামিদ সরবরাহ 
৩।  ধল াম মা িমক িব ালেয় ১েসট ি েকট সর ামিদ সরবরাহ 
৪। আ লবাড়ীয়া মা িমক িব ালেয় ১েসট ি েকট সর ামিদ সরবরাহ 
৫। আগড়া মা িমক িব ালেয় ১েসট ি েকট সর ামিদ সরবরাহ 
 

৬ দাহা লা 1। QvBevoxqv m`©vi cyKzi n‡Z Rwni KvRxi evox ch©šÍ iv¯Ív  d¬vU mwjs Kib †nwRs 
mn 8Õ-6Ó †PIov UvKv = 1,40,000/- 
2| B›`ªv nvq`v‡ii evox n‡Z †di`vD‡mi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs Kib †nwRs mn 
7-6Ó †PIov UvKv  = 75,000/-| 
3| ‡`vnvKzjv ˆmqv‡ei gxj n‡Z Bwjqv‡Pi evoxi Amgvß Ask d¬vU mwjs Kib †nwRs 
mn 8Õ-0Ó †PIov UvKv = 90,000/- 
4| MjMwjqv Rwgi Wv³v‡ii evox n‡Z Lv‡ji eªxR ch©šÍ iv¯Ív  d¬vU mwjs Kib 
†nwRs mn 8Õ-0Ó †PIov UvKv = 75,000/- 
5| Ljkx ga¨ cvov gwZqv‡ii evoxi mb¥yL n‡Z Ljkx- †evqvwjqv  cx‡Ri iv¯Ív ch©šÍ 
iv¯Ív d¬vU mwjs Kib †nwRs  mn 8Õ-6Ó†PIov   UvKv = 1,50,000/-  
6| Ljkx m`©vicvov bv‡Q‡ii evox n‡Z g„Z, ‡Mvjvg Q‡ivqv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU 
mwjs Kib †nwRs  mn 8Õ-6Ó †PIov UvKv =  1,50,000/-                       
7| gvgỳ vjxcyi cwðgcvov g„Z,Av‡bvqv‡ii evox n‡Z gmwR` ch©šÍ iv¯Ív  d¬vU mwjs 
Kib †nwRs mn 8Õ-6Ó †PIov UvKv-   =1,00,000/-  

ট ার 

৭ দরাজহাট ১) যাগােযাগ খাতঃ    
১) কেদব র পি মপাড়া রিবন মি েকর বািড়র সামেনর রা া হইেত সমর ম মদােরর বািড়র 
অিভ েখ রা ায় াট সিলং করণ । ২,০০,০০০/- 
২) পাইকপাড়া বা েলর দাকােনর সামেনর সামেনর াট সিলং এর মাথা হেত গালেকর বািড়র 
অিভ েখ রা ায় াট সিলং করণ ।৩,০০,০০০/- 
৩) বাঘারপাড়া হােশম মা ােরর বািড়র পাশ িদেয় বপাইকপাড়া মেডল েলর অিভ েখ রা ায় াট 
সিলং করণ । ১,২০,০০০/- 
  

ট ার 

৮ বা য়াড়ী 2/K.   cwienb I †hvMv‡hvM t- 7,10,000 $ - 
2021-2022 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb cÖKí I cÖKí ev¯Íevqb KwgwUi ZvwjKvt 
1| †iv¯Ígcyi evnviæj †nv‡mb Gi evox nB‡Z ¯ĉ‡bi Gi evox ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn 
†mvwjs Kib=2,00,000/- 
2|cv‡KiAvjx evey `dv`vi Gi evox nB‡Z BKevj Gi evwo ch©šÍiv¯Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=90,000/- 
3|wkKoWv½v Avwbmyi Gi evwo nB‡Z Rwjj Lvi evox ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=70,000/- 
4|Rvgvjcyi mvB` †gvj¨vi evwo nB‡Z mvab †Nvl Gi evox ch©šÍ iv̄ Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=70,000/- 
5|evMWv½v eUZjv nB‡Z gvnvZvc †gvj¨v evox ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=70,000/- 
6| ivavbMi Kvq¯’cvov evejyi evwo nB‡Z ivR Gi evwo ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=70,000/- 
7|Avt evmyqvox gv‡jK wgqvi evox nB‡Z gwmqvi mi`vi Gi evox ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn 
†mvwjs Kib=70,000/- 
8|mvBULvjx gwmqvi Gi evox nB‡Z byi Bmjvg Gi evwo ch©šÍ iv¯Ív †nwRs mn †mvwjs 
Kib=70,000/- 

ট ার 



৯ জামিদয়া যাগােযাগ খাতঃ- 
1| e¯‘MZ AeKvVv‡gv- 
K) cwienb I †hvMv‡hvM LvZ: 
1| Rqivgcyi C`Muv cuvKv iv¯Ív nB‡Z Rqivgcyi `vm cvov cyivZb †LqvNvU ch©šÍ iv¯Ív d¬vU 
mwjs KiY -5,00,000/-                            
2| Rqivgcyi bvwRg Zid`v‡ii evox nB‡Z Rqivgcyi nvwdRy‡ii evwo ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs 
KiY -2,00,000/- 
3| eviiv cyivZb Rv‡g gmwR` cvuKv iv¯Ív nB‡Z eviiv BbQvi †gvj¨vi evwo ch©šÍ iv¯Ív 
d¬vU mwjs70000/- 

ট ার 

১০ মিহলা ভাইস 
চয়ার ান 

পিরবহণ ও যাগােযাগ খাত= ৩৮০০০০/- 
১। ম রা র মিশয়ােরর বাড়ী হেত জািকেরর বাড়ী পয  রা ায় াট সিলং করণ- ৬০,০০০/- 
২। নরিসংহ র জাহা ীেরর বাড়ী হেত দশরেথর বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৬০,০০০/-  
৩। বন াম রপাড়া ৎফেরর বাড়ী হেত আেনায়ােরর বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৬০,০০০/-  
৪। সয়দ মাহা দ র বাধার ঘাট ীজ হেত পাটিন বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৫০,০০০/-  
৫। সয়দ মাহা দ র অসীেমর বাড়ী হেত ব িদেক মি র পয  াট সিলং করণ- ৫০,০০০/-  
৬। বাকড়ী দি ণ পাড়া িদপংকেরর বাড়ীর বপােশর কাচা রা া হেত অ েপর বাড়ী পয  াট সিলং 
করণ- ৫০,০০০/- 
৭। বাকড়ী িচ র বাড়ীর সামেন রা া িদেয় তােপর বাড়ীর িপছন পয  াট সিলং করণ- ৫০,০০০/- 

উবওেয়ল াপনঃ ২,৫০,০০০/- 
১। নজ ল ইসলাম, গহর িব াস, চ য়ােখালা, দাহা লা 
২। মক ল হােসন, মহ দ সরদার, িরয়া, দরাজহাট 
৩। সাই র রহমান, বা িময়া, দাহা লা 
৪।  িব াস, িলন িব াস, বাকড়ী, জামিদয়া 
৫। আ ব র হােসন, সমেসর মা া, নায়াপাড়া, 
৬। রােজন সরকার, গেনশ সরকার, বীলজেল র মাথা, দরাজহাট 
৭। অিমত গালদার, অসীম গালদার, কমলা র, জামিদয়া 
৮। ত  বরাগী, খেগন বরাগী, ঘাড়ানাছ, জামিদয়া 
৯। শা  িব া, রবী  নাথ িব া, বাকড়ী, জামিদয়া 
১০। তিহ র রহমান, ইনছার আলী, জামিদয়া 
১১। হািদউ ামান, বািরক িব াস, মা দালী র, দাহা লা 
১২। নজ ল ইসলাম মা া, আ র সালাম মা া, জামিদয়া 
১৩। কমলা র সরকারী াথিমক িব ালয় 
১৪। শািহন কামাল, বিদয়ার মা া, রাম র, বা য়াড়ী 
১৫। সনিজত বালা, ল ীকা , মাল ী, নািরেকলবাড়ীয়া 
১৬। চ ন আলী, আিজজ মা া, ঠা রকাঠী, দাহা লা 
১৭। ম  িময়া, মাদাে র মা া, খলসী, দাহা লা 
১৮। শহী া িব াস, িপতা- ত আিতয়ার রহমান, দাহা লা গভীর নল প-৮০০০০/- 
িসট ব  াপন-৩১০০০০/- 
১) ধল াম ল মােঠর দি ন পােম িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
২)  বাড়ী মােড় িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৩) িমনা বাজার জামিদয়া ইউিনযন িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৪) কয়ার বটতলা ইেকা পােক িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৫) িনহার বটতলা িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৬) মাল ী ল মােঠর সামেন িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৭) বাকড়ী গাচার খলার মাঠর দি ন পােশ রা ার ৪  িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
৮) বাকড়ী বপাড়া কািল মি েরর সামেন িসট ব  িনমান-৩০,০০০/- 
ধম য় িত ন উ য়ন-২৫০০০০/- 
১) ধল াম ইস গট গনিশ া িভি ক জােম মসেজদ উ য়ন-১০০০০০/- 
২) বাকড়ী সাবজিনন গনিশ া িভি ক গা মি র উ য়ন-৭০০০০/- 
৩) আ লবাড়ীয়া পি মপাড়া বায় ল জা া গনিশ া িভি ক জােম মসেজদ উ য়ন-৮০০০০/- 
সলাই মিশন-৬৩০০০/- 

১) রািহলা, আমানত মা া, ই া 
২) রােবয়া, মা াদীর, কড়াইতলা 
৩) রািশদা, হা ান, বাঘারপাড়া 
৪) আেনায়ারা, আিম র, ল ী র 
৫) আফেরাজা, িসরা ল, মিহরণ 
৬) শারিমন, মেহদী, দাহা লা 
৭) মাহ জা, ছদর ফিকর, দাহা লা 

ট ার 



১০ ভাইস 
চয়ার ান 

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v t UvKv = 40,000/- 
1| ‡`vnvKzjv kvjeivU cvKv iv¯Ív nB‡Z jyrd‡ii evwo ch©šÍ d¬vU mwjs KiY| 40,000/- 
UvKv| 

wkÿv LvZ t evNvicvov Dc‡Rjvi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡bi †givgZ I ms¯‹vi  
UvKv = 278000/- 

1| ‡cÖgPviv nv‡dwRqv I GwZg Lvbvi Mb‡PŠPvMvi †givgZ eve` 50 e¨vM wm‡g›U mieivn gyj¨ 
=25,000/= | ›`wejv, evNvicvov, h‡kvi|    
2|  ‡ZNix cwðgcvov AvwZqv‡ii evoxi cv‡k nv‡dwRqv gv ª̀vmv †givgZ I ms¯‹vi eve` 60 
e¨vM wm‡g›U mieivn gyj¨ =30,000/= |  Rvwg`qv, evNvicvov, h‡kvi|    
3| †`vnvKzjv †gvj¨v evox gmwR` wfwËK Mbwkÿv †K‡› ª̀i †givgZ I ms¯‹vi eve` 180 e¨vM 
wm‡g›U mieivn, UvKv= 83,000/- UvKv|  ‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 
4| ‰KLvjx †`exbMi mve©Rbxb gw›`iwfwËK wkÿv‡K› ª̀ †givgZ I ms¯‹vi eve` 40 e¨vM wm‡g›U 
mieivn, UvKv= 20,000/- UvKv| evmyqvox, evNvicvov, h‡kvi| 
5| Rvgvjcyi gw›`iwfwËK cÖvKcÖv_wgK wkÿv‡K‡› ª̀i †givgZ I ms¯‹vi eve` 40 e¨vM wm‡g›U 
mieivn UvKv= 20,000/- UvKv|  evmyqvox, evNvicvov, h‡kvi| 
6| giûg AvwZqvi ingvb ¯§„wZ msN †givgZ I ms¯‹vi UvKv= 20,000/- UvKv| evmyqvox, 
evNvicvov,   h‡kvi| 
7| AvjøvBcyi mve©Rbxb gw›`iwfwËK wkÿvcÖwZôvb †givgZ I ms¯‹vi eve` 40 e¨vM wm‡g›U 
mieivn , UvKv= 20,000/- UvKv| `ivRnvU, evNvicvov, h‡kvi| 
8| fzjevoxqv Kvwj gw›`iwfwËK wkÿv cÖwZôvb †givgZ I ms¯‹vi eve` 60 e¨vM wm‡g›U 
mieivn UvKv= 20,000/- UvKv| ajMÖvg,  evNvicvov, h‡kvi| 
9| ivgKvšÍcyi Avey e°i wmÏxKx(ivt) g³e I nv‡dwRqv gv`ivmv ms¯‹vi I †givgZ = 
20,000/-| 
10| wbgUv Kjycvov gmwR` wfwËK wkÿv cÖwZôvb ms®‹vi I †givgZ 20,000/- UvKv| 
e›`wejv, evNvicvov, h‡kvi| 

`~‡h©vM, ÎvY I c~bievmb cÖKí t †XDwUb mieivn 
UvKv = 52,000/- 

1| ‡Kvwnbyi †eMg, ¯̂vgx-b~i Rvjvj †gvj¨v, mvs-mvBULvjx, evmyqvox, evNvicvov, h‡kvi| 2 evb 
g~j¨=  13,000/- UvKv| 
2| AvjgMxi †nv‡mb, wcZv- GqvKze †gvj¨v,  mvs-`ivRnvU,  evNvicvov, h‡kvi| 2 evb g~j¨= 
13,000/- UvKv| 
3| gwZqvi ingvb wekv̂m, wcZv- g„Z: Avbvi DÏxb wekv̂m,  mvs- ‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 
2 evb g~j¨= 13,000/- UvKv| 
4| wjwc miKvi, ¯v̂gx- M‡bk miKvi,  mvs-fzjevoxqv, ajMÖvg, evNvicvov, h‡kvi| 2 evb 
g~j¨= 13,000/- UvKv| 

K…wl LvZ t ÔÔKvRx gUimn avbSvov †gwkb I †¯úª ‡gwkb weZibÕÕ  
g~j¨=3,30,000/- 

1| gvnveyeyi ingvb, wcZv- ‡gvt AvRvnvi m`©vi,  MÖvg-Kwigcyi,  Rvgw`qv, evNvicvov, h‡kvi| 
1 wU avbSvov  †gwkb, KvRx gUi| g~j¨= 16,000/-  
2| ‡gvt `vD` Lvb. wcZv-g„Z Q‡jgvb, eviiv, wbZ¨b›`cyi, Rvgw`qv, evNvicvov, h‡kvi | g~j¨= 
15,000/- 
3| Lvw`Rv †eMg, ¯v̂gx- knx`,  ‡cÖgPviv, e›`wejv|  1 wU avbSvov †gwkb| g~j¨= 15,000/-  
4| mvBdzj Bmjvg, wcZv- ev›`v Avjx †gvj¨v,  ‡`vnvKzjv,   1 wU avbSvov †gwkb| g~j¨= 
15,000/-  
5| ‡mvnvM, wcZv- gy³vi  †gvj¨v,  eviiv, Rvgw`qv|  1 wU avbSvov †gwkb| g~j¨= 16,000/-  
6| ‡gvt ‡LjvdZ †nv‡mb, wcZv- g„Z Avãyj wek̂vm,  AvR‡g‡nicyi, ivqcyi|  1 wU avbSvov 
†gwkb| g~j¨= 16,000/-  
7| w`cK wek̂vm, wcZv- g„Z ỳjvj wek̂vm,  fzjevoxqv, ajMÖvg|  1 wU avbSvov †gwkb KvRx gUi 
mn| g~j¨= 16,000/-  
8| ‡gvt wjUb, wcZvt g„Z-‡gvRvnvi wek¦vm, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi-‡K| 1 wU 
avbSvov †gwkb| g~j¨= 16,000/-  
9| ‡gvt Ry‡qj nvmvb, wcZv- gvdzRyi ingvb,  bZzbMÖvg, kÖxcyi, ajMÖvg|  1 wU avbSvov †gwkb| 
g~j¨= 16,000/- 
10| ‡iv¯Íg mi`vi, wcZv- gvwbK mi`vi,  ‡`vnvKzjv, †`vnvKzjv|  1 wU avbSvov †gwkb| 
g~j¨= 16,000/-  
11| wngvi, wcZv- bI‡ki †gvj¨v,  ïK‡`ebMi, ‡`vnvKzjv|  1 wU avbSvov †gwkb| g~j¨= 
16,000/-  
12| Avqye wgbv, wcZv- meyR Avjx,  ivqcyi, ivqcyi|  1 wU avbSvov †gwkb| g~j¨= 16,000/-  

ট ার 



13| Awg‡Zvl cvVK, wcZv-gvae P› ª̀ cvVK, mvs-cyKzwiqv wfUv, `ivRnvU, evNvicvov, h‡kvi| 1 
wU avbSvov  †gwkb|  g~j¨= 16,000/-  
14| gûevi, wcZv-g„Z wbKgvj †gvj¨v, mvs-AvMov, ajMÖvg, evNvicvov, h‡kvi| 1wU avb Svov 
†gwkb, g~j¨= 15,000/-  
15| KzkBjvj wek̂vm, wcZv-g„Z wØRevi wek̂vm.  mvs-f~jevoxqv, ajMÖvg, evNvicvov, h‡kvi| 
1wU avb Svov †gwkb, g~j¨=    16,000/- 
16| Kzev` †gvj¨v, wcZv- g„Z kwd DÏxb †gvj¨v,  ‡`vnvKzjv|  1 wU w÷‡ji Mv‡Q Jlya †`qv †¯úª 
†gwkb| 11,000/- 
17|  m‡bœvwZ, wcZv- BšÍvR †gvj¨v,  cve©Zxcyi, e›`wejv|  1 wU Gm Gm w÷‡ji ‡¯úª †gwkb| 
11,000/-  
18| Zvbfxi, wcZv-‡gvt Avt iDd, †`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1 Gm Gm w÷‡ji ‡¯úª 
†gwkb| 11,000/-  
19| kÖxcwZ wekv̂m, wcZv- GKvšÍ wekv̂m,  AvjøvBcyi, `ivRnvU|  1 wU is Kiv K‡¤úªmvi 
†gwkb Mvb‡gwkb mn| g~j¨= 25,000/- 
20| Avãyj gwR`, wcZvt g„Z-mvg‡Qi †gvj¨v, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU avb Svov 
†gwkb cÖ̀ vb| g~j¨= 16,000/- 
21| Avqye Avjx, wcZv- g„Z gybQzi ‡gvj¨v, mvs-gvgỳ vjxcyi, evNvicvov, h‡kvi|  1wU avbSvov 
†gwkb cÖ̀ vb| 16,000/-UvKv|  

2HP nvwi‡Kb cv¤úÕ, g~j¨ = 40,000/- 
 

 wRqvDi ingvb, wcZv- wbqvgZ †gvj¨v,  ‡PPzqv‡Lvjv, †`vnvKzjv|   
Ô2HP nvwi‡Kb cv¤úÕ/gvV cv¤ú 2 BwÂ wdZv cvBc 100 dzU23/76 Zvi FT BRB 
50 MR 
 

 ï‡f› ỳ wek̂vm, wcZv- ¯ĉb Kzgvi wekv̂m,  f~jevoxqv, ajMÖvg|   
Ô2HP nvwi‡Kb cv¤úÕ/gvV cv¤ú 
2 BwÂ wdZv cvBc 100 dzU 
23/76 Zvi FT BRB 50 MR| 

         ÿz̀ ª I KzwVi wkí LvZ t ‡mjvB †gwkb cÖ̀ vb, g~j¨ = 3,50,000/- 
1| ‡gvmvt gvdzRv LvZzb, wcZv- gwdRyjøvn, ‡`vnvKzjv, evNvicvov|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
2| dv‡Zgv LvZzb, wcZv-g„Z: AvbQvi Avjx, PvovwfUv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
3| ‡gvmvt Rwib LvZzb, wcZv- ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb, mvBULvjx, PvovwfUv|  1wU ‡mjvB 
†gwkb|  
4| ‡gvmvt ivwngv LvZzb, wcZv- ‡gvt †iRvDj †gvj¨v, DËikÖxivgcyi, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU 
‡mjvB †gwkb|  
5| iZ¥v myjZvbv, wcZv- ‡gvt Avt mvjvg †kL, wmjygcyi, ivqcyi|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
6| nv‡Riv †eMg, ¯v̂gx- iRe Avjx †gvj¨v, wKmgZgvngỳ cyi, PvovwfUv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
7| nvwjgv LvZzb, ¯v̂gx- ‡gvt evKxwejøvn, Rvgw`qv, Rvgw`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
8| ixbv LvZzb, ¯v̂gx- ‡gvt kvn`Z Avjx, Rvgw`qv, Rvgw`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
9| dv‡Zgv LvZzb wcqv , ¯v̂gx- ‡gvt gwZqvi ingvb, Rvgw`qv, Rvgw`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
10| wkiwb , ¯v̂gx- evei Avjx, Rvgw`qv, Rvgw`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
11| AÄy `Ë , ¯v̂gx- wbg©j `Ë, kÖxivgcyi, evmyqvox|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
12| Bjv ivbx wmK`vi , ¯v̂gx- ‡Mvwe›` wkK`vi, Lvbcyi, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
13| MxZv ivbx wekv̂m , ¯v̂gx- weRb wekv̂m, iNyivgcyi, GMviLvb|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
14| P¤úv LvZzb , ¯v̂gx- nvwdRyi †gvoj, B› ª̀v, evNvicvov|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
15| Rwj LvZzb , ¯v̂gx- bRiæj Bmjvg, ivgbMi, PvovwfUv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
16| Wwj LvZzb , ¯v̂gx- Beªvwng †nv‡mb, cyKzwiqv, QvwZqvbZjv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
17| byiRvnvb , ¯v̂gx- g„Z Rqbvj †kL, cywbnvi, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
18| mykweZv bvnvi , wcZv- Av‡e` Avjx, ejivgcyi, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
19| wkdvjx LvZzb , ¯v̂gx- ‡gvt gvbœvb †gvj¨v, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
20| dwRjv , wcZv- g„Z †`jevi †gvj¨v, ‡`vnvKzjv, evNvicvov|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
21| ‡n‡gj LvZzb , ¯̂vgx- nviæb Ai iwk`, AšÍivgcyi, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
22| cviæj ivbx wekv̂m , wcZv- mZxkP›`ª wek̂vm, cyLywiqv, QvwZqvbZjv  1wU ‡mjvB †gwkb|  
23| ¯ĉœv †eMg , ¯v̂gx- wjqvKZ Avjx, fv½yov, Rvgw`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
24| myh© †eMg , ¯v̂gx- nvwjg ZvjyK`vi, Avjvw`cyi, emyw›`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
25| ‡nvm‡bqviv , ¯v̂gx- gwdRyi MvRx, Avjvw`cyi, emyw›`qv|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
26| Zvwbqv LvZzb, wcZv-Avãyi iwk`, gwnib, evNvicvov|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
27| wkwibv LvZzb , ¯v̂gx- ‡gvt nvwjg m ©̀vi, mvBULvjx, evmyqvox|  1wU ‡mjvB †gwkb|  



28| gÄyiv LvZzb , ¯v̂gx- ‡gvt gwZqvi ingvb, DËi Pvù cyi, Rûicyi|  1wU ‡mjvB †gwkb|  
29| dv‡Zgv LvZzb , wcZv- kvgQzi ingvb, †`vnvKzjv|  1wU ‡mjvB †gwkb| 
30| ‡nvm‡bqviv, ¯̂vgx-g„Z AvKei nvq`vi, mvs-cyKzwiqvi †gvo, `ivRnvU, 1wU †mjvB †gwkb| 
31| ‡i‡·vbv, ¯v̂gx-mywdDjøvn, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU †mjvB †gwkb| 
32| iægv, ¯v̂gxt KzwU wgqv, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU †mjvB †gwkb| 
33| AvKwjgv, wcs-dRjy Kvix, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU †mjvB †gwkb| 
34| gv‡jKv, Rs-AvgvbZ Avjx, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU †mjvB †gwkb| 
35| PzgKx, ¯v̂gxt BKevj, mvs-evDwjqv, WvKt enigcyi, evNvicvov, h‡kvi| 1wU †mjvB 
†gwkb| 

 fvBm 
†Pqvig¨vb 

 

Rb ¯v̂¯’̈  LvZ t wUDe‡qj cÖ̀ vb, g~j¨- 
10,00010=1,00,000/- UvKv| 
 
1| ‡gvt Iwjqvi ingvb , wcZv- g„Z ZvqRj †gvj¨v, gvjwÂ, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU wUDe‡qj |  
2| m`i DÏxb , wcZv- ‡Rnv` Avjx †gvj¨v, `tjÿxcyi, QvwZqvbZjv|  1wU wUDe‡qj | 
3| ‡gvgwb DÏxb , wcZv- wmivRyj Bmjvg, a~cLvjx, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU wUDe‡qj | 
4| gv‡R`v LvZzb , ¯v̂gx- gI`ỳ  †nv‡mb, ivqcyi, ivqcyi|  1wU wUDe‡qj | 
5| nvwmbv LvZzb , ¯v̂gx- Avey wmwÏxK, ‡eZvjcvov, Pv›`ov|  1wU wUDe‡qj | 
6| nv‡Riv †eMg , wcZv- AvQgZzj¨v, gvjwÂ, bvwi‡Kjevoxqv|  1wU wUDe‡qj | 
7| ‡gvt AvwbQ, wcZvt †gvt AvwZqvi, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU wUDe‡qj | 
8| ‡gvQvt gvdzRv LvZzb, wcZvt Q`i dwKi, mvs-‡`vnvKzjv, evNvicvov, h‡kvi| 1wU wUDe‡qj | 
9| ‡gvt nvweeyi, wcZvt g„Z-Avey eKi †gvj¨v, mvs-AvMov, WvKt ajMÖvg, evNvicvov, h‡kvi| 
1wU wUDe‡qj | 
10| iwb, wcZvt nvweeyi ingvb, mvs-RqbMi, WvKt ivqcyi, evNvicvov, h‡kvi| 1wU wUDe‡qj | 

ট ার 

 

ট ােরর মা েম বা বায়ন ত ক স হ (উপেজলা পিরষদ)  

যাগােযাগ (রা া ঘাট)- 

১) আদম র ােমর আঃ মিজদ এর বািড় হেত মিন ল ইসলােমর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-40,০০০ টাকা 

২) মিহরন ােমর টপার বটতলার রা ার অসমা  অংশ রা া সিলং, ফলক সহ-১,০০,০০০ টাকা 

৩)খা রা বাজােরর ীেজর ব পােশর ি েযা া সড়ক সিলং, ফলক সহ-100,০০০ টাকা 

4)ভাং ড়া ােমর পিশম পাড়া পাকা রা া হইেত উ র িদেক িলয়াকত আলী মা ার বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-১,০০,০০০ টাকা 

5) ভাং ড়া ােমর রওশন আলীর বািড় থেক হািকম মা ার বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-৮০,০০০ টাকা 

6)বাকড়ী ােমর ম পাড়া িপেজর রা া হইেত িজত িব ােশর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-১,০০,০০০ টাকা 

7) িনত ন র ম পাড়া বারহান উ ীেনর বািড় হইেত এিহয়ার বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-১,০০,০০০ টাকা 

8)বাকড়ী ােমর মাইন রা া হইেত ডা িন  িবহািরর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জামিদয়া-৪০,০০০ টাকা 

9)েঢপখালী ােমর পাকা রা া হইেত স য় রায় এই বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, দাহা লা-৮০,০০০ টাকা 

১0) িমজা র ােমর আেনায়ার হােসন র বাড়ী হইেত তাজাফফােরর বাড়ী পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, ব িবলা,7০,০০০ টাকা 

১1)িসিলম র ােমর আ  তােলেপর বািড় হইেত বাব র দাকান ঘর পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, রায় র-80,০০০ টাকা 

১2)ে মচরা ােমর বাব র বািড় হইেত আলামেনর দাকান ঘর পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, রায় র-১,০০,০০০ টাকা 

১3)খিলয়া ােমর আনা ল হেকর বািড় হইেত ম ল হেকর বাড়ী পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, ব িনলা-80,০০০ টাকা 

১4)পিশমা  িময়ার  বািড় হইেত সাই ল িব ােসর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, নািরেকলবািড়য়া-১,০০,০০০ টাকা 



১5) বা য়াড়ী ােমর আমেজদ সরদােরর বািড় হইেত তাতার বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, বা য়াড়ী-১,০০,০০০ টাকা 

১6)দরাজহাট ােমর িহ পাড়া অ ব েরর বািড়র সামেনর থেক বা া পােলর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, দরাজহাট-৮০,০০০ টাকা 

১7) জয়নগর ােমর রাতন বড় মসিজদ ও কবর ােনর সামেনর রা া পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, রায় র-80,০০০ টাকা 

১8) জাদব র ােমর উ ল ল ােরর বািড় হইেত আল মা েনর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, জ র র-৮০,০০০ টাকা 

19)ে পালা সামেনর রা া বদর মা ােরর বািড় হইেত মিন েলর বাড়ী পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, নািরেকলবািড়য়া-80,০০০ টাকা 

২0)রায় র ােমর ০২ নং ওয়ােডর ত শাহা ি ন ম ােরর বািড় হইেত র ঘাট পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, রায় র-8০,০০০ টাকা 

২1) চ য়ােখালা ােমর ওিলয়ােরর বািড় হইেত সালােমর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, দাহােখালা-৫০,০০০ টাকা 

২2)কিবরিভটা মইন সড়েকর িলেশর বািড় হইেত তলীয়ালীর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, ধল াম-80,০০০ টাকা 

২3) দাহা লা দি ন পাড়া জািহদ মাওলানার বািড় হইেত র আলী মা ার বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, দাহা লা-85,০০০ টাকা 

24) পখালী পি মপাড়া ত লতলা থেক শিহ ল ইসলােমর বািড় পয  রা া সিলং,ফলক সহ, নািরেকলবাড়ীয়া- 8০,০০০ টাকা 

25) পখালী ােমর আলীম উ ীন কািরগেরর বািড় হইেত হািনফ িব ােসর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, নািরেকল বািড়য়া-80,০০০ টাকা 

26) আ লবাড়ীয়া জালাল সদার এর বািড় হইেত ডাঃ িবমাল এর বািড় পয়  রা া সিলং,ফলক সহ, ধল াম 80,০০০ টাকা 

27) জহরপ র ােম কওছােরর বাড়ী হইেত ফা েকর বািড় পয  রা া সিলং ফকল সহ, জ র র 70,000 টাকা। 

28) িসিলম র বাজােরর বিদেক শিফর বাড়ী হেত আসাদ িব ােসর বাড়ী পয  রা া সিলং ফকল সহ, জ র র 80,000 টাকা। 

29) রামনগর িশ েলর দাকান থেক ম পাড়া জােম মসিজদ পয  রা া সিলং ফকল সহ, জ র র 80,000 টাকা। 

মাট= 2365000/০ 

মসিজদঃ 

1।সাইটখালী িব াস পাড়া জােম মসিজদ মরামত -40000/- 

2। ি পারা জােম মসিজদ, জামিদয়া মরামত-40000/- 

3।নািরেকল বািড়য়া ক ীয় জােম মসিজদ-40000/- 

4। মিহরণ ম পারা পীরবাড়ী জােম মসিজদ ও এিতমখানা-40000/- 

5।বা য়াড়ী বপাড়া জােম মসিজদ-40000/- 

6।িহংগারপাড়া জােম মসিজদ,েবতালপাড়া-40000/- 

7।ধল াম হােফিজয়া আিলম মা াসা-40000/- 

8। িরয়া পি মপাড়া জােম মসিজদ -40000/- 

৯। রামনগর মা া পাড়া জােম মসিজদ-40000/- 

১০। দাত র বাজার জােম মসিজদ-40000/- 

11। ই া উ রপাড়া হাজীবািড় জােম মসিজদ-40000/- 



12।আ িড়য়া পি ম পাড়া মসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 

13।ব িবলা মা া পাড়া মসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 

14। আগ দাহা লা রাতন মসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 

15।আয়া র দ:পাড়া জােম মসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 

16। জামিদয়া ব পাড়া জােম মমসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 



১৭। আগড়া উ রপাড়া জােম মসিজদ িডি ক গনিশ া উ য়ন -40000/- 

18। দাহা লা শাম ল উ ম কওমী মাদরাসা ও এিতমখানা উ য়ন-40000/- 

মাট=72000/- 
 

মি রঃ 

১) জামিদয়া ঋিষপাড়া মি ার িভি ক গনিশ া উ য়ন, জামিদয়া-40000/- 

২) ভাং ড়া ঋিষপাড়া মি ার িভি ক গনিশ া উ য়ন, জামিদয়া-40000/- 

3) দরাজহাট শীব মি ার িভি ক গনিশ া উ য়ন, দরাজহাট_40000/- 

4)েদাহা লা   রাধাগিব  মি ার িভি ক গনিশ া উ য়ন, দাহা লা-40000/- 

মাট=160000/- 

াবঃ 

১।বাঘারপাড়া স াব সং ার- 50০০০ টাকা 

২। হাগড়া বাজার সংল  াব সং ার- ৫০০০০ টাকা 

৩।আনসার িভিডিপ াব সং ার, ব িবলা- ৫০০০০ টাকা 

মাট= 150000/- 

 

 


