
া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

১ জ র র ক) জন া ঃ অগভীর নল প াপন (৫ *১০,০০০/-= ৫০,০০০/- 
1) mv‡ne Avjx wcs- Avqye Avjx, MÖvg - ‰ZjKzc          
2) Kwei †nv‡mb wcs- Av‡e` Avjx, MÖvg- †eZvjcvov      
3) ‰ZjKzc gv‡V cyKzi cv‡o eUZjvq           
4) bRiæj wcs- BqvKze †gvj¨v MÖvg-  DËiPuv`cyi              
5) wRqviæj wcs- kni Avj MÖvg - gvwSqvjx   
L) †eZvjcvov f~wg Awd‡m Mfxi bjK~c ¯’vcb-60,000/- 
  

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
১. হািফ র রহমান, িপং- আ ব আলী ম ল, ছাট দড়া-  সভাপিত  
২. রিহমা বগম, জং- কােয়ম আলী, বতালপাড়া, ইউিপ সদ া -   সে টারী 
৩. শিফ ল ইসলাম, জং-আফাজ উ ীন িব াস খািফয়া ইউিপ সদ া-  সদ     
৪. আ ার আলী, িপং- েদাই মা া, িরয়া, ইউিপ সদ - সদ  
৫. শখ আঃ আিলম িপং- শখ আঃ হাই, জ র র, ইউিপ সদ -          সদ  

110000.00 িপআইিস 

২ ব িবলা ক) পাঠান পাইকপাড়া নদীপাড়া জােম মসিজেদ াি ন াপন-১,১১,০০০/-       
খ) ব িবলা, সেক ার র ও ম রা র কিমউিন  ি িনেক ৩  ন লাইজার দান-৯,০০০/- 
খ)  ও র িশ  াপন- সলাই মিশন দান (৮ *১০,০০০/-)            -৮০,০০০/- 
১। িবপাশা, ামীঃ মন, াম-পাঠান পাইকপাড়া 
২। ডিল, ামীঃ আফছার, াম-পাঠান পাইকপাড়া 
৩। মমতাজ খা ন, ামীঃ ফিরদ ী, চি র 
৪। েলখা, ামীঃ মাহা র, াম গাইদঘাট 
৫। া, ামীঃ গাপাল চ , ামঃ সেক ার র 
৬। মােজদা, ামীঃ সাই ল, ামঃ গাইদঘাট 
৭। শীলা িব াস, ামীঃ নারায়ন িব াস, ামঃ ধমগাতী 
৮। তামা া খা ন, ামীঃ িরপন, তলীধা ড়া 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১। মাঃ সব ল হােসন খান, ইউিপ চয়ার ান, ব িবলা ইউিপ-            সভাপিত 
২। মাঃ মা ার হােসন, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  সিচব 
৩। মাছাঃ রনাহার খা ন, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                    সদ  
৪। মাঃ আলতাপ হােসন, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                      সদ  
৫। আ ল মিজদ, ইউিপ সদ , ব িবলা ইউিপ-                                 সদ  
৬। মাঃ িজ র রহমান, গ মা  ি , ব িবলা –                           সদ  
৭। মাছাঃ মমতাজ আরা, ন াকার (উপসহকারী েকৗশলী), এলিজইিড, বাঘারপাড়া   সদ  

২০০000.00 িপআইিস 

৩ রায় র ক  নং-০১ 
ন া  খাতঃ  সিম গভীর নল প াপন (৫*১৬,৫০০/-)=৮২,৫০০/- 

১। শালবরাট কিমউিন  ি িনেক ১  নল প াপন     
২। রাম র ােমর স িপতা- ছিলম িব ােসর বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
৩। পা িড়য়া ােমর র ানী িপতা: ইছাহক   বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন   
৪। নগর ােমর মা: ইখলাজ হােসন, িপতা: শর আলী মা া বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
৫। কয়ালখালী হািলম, িপতা: মিতয়ার রহমােনর বাড়ীর পাে  ১  নল প াপন  
পিরবহন ও যাগােযাগ খাতঃ  - 
১।  নগ ােম বাজােরর পাে  আর িসিস পাইপ কালভাট াপন ৩০ ট  ১৫,০০০/= 
২। দয়াড়া শংকেরর বাড়ীর সামেন কালভাট িনমান াপন ৬,৫০০/= 
৩। নলডা া ােম বজ  মা ার বাড়ীর সামেন ১ ট ডায়া ১েসট আর িসিস পাইপ কালভাট াপন 
৫,০০০/= 

ক  বা বায়ন কিম ঃ 
০১. মাঃ ন র রিশদ ( পন), চয়ার ান-                         সভাপিত 
০২. মাছা: কামাল হােসন, 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  

109000.00 িপআইিস 



া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

৪ 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  ১০,০০০×৪= ৪০,০০০/=  
০১।  জিরন লতানা, িপতা. আিতয়ার রহমান. ামঃ.কয়ালখালী ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ ।  
০২। মিনরা খা ন, িপতা: আ: রা াক, ামঃ.আজম র ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৩। মাহা দা খা ন ামী িমশার হােসন ামঃ.রাম র ক ১  সলাইেমিশন সরবরাহ । 
০৪। নগর আ ল হেকর ১  ইল চয়ার সরবরাহ 
িষ খাতঃ ১১,০০০/- 
১। িষ জিমেত  মিশন য়ঃ ১১,০০০/- 

ক  বা াবয়ন কিম ঃ 
০১ মাছাঃ িফয়া বগম, ইউিপ সদ া               সভাপিত 
০২ মাছা: কামাল হােসন 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  
 

৬৬০০০.00 িপআইিস 

৫ ধল াম ক)  ও র িশ ঃ ২  সলাই মিশন সরবরাহ*১০,০০০/-        = ২০,০০০/- 
  1|  eifvM MÖv‡gi k¨vgjx Rs- mywbj †`ebv_ | 
 2|  `kcvwLqv MÖv‡gi ‡mvwbqv Rs- g„Z: wjcy †nv‡mb | 
 
খ) জন া  খাতঃ  অগভীর নল প াপন (৭ *১০,০০০/-)=  ৭০,০০০/- 
1| AvMov MÖv‡gi Rd&dvi †gvj¨vi evwoi wbKU iv¯Ívi cv‡k© 1wU bjK~c ¯’vcb| 
2| eifvM byi Bmjv‡gi evwoi wbKU 1wU bjK~c ’̄vcb|  
3| `wi AvMov jyLy wcs-Lv‡jK †gvj¨vi evwoi cv‡k© 1wU bjK~c ¯’vcb|  
4| bZzbMÖvg dwi` wcs- gvnveyeyi ingvb evwoi wbKU1wU bjK~c ’̄vcb|  
5| AšÍvB‡Lvjv we_xKv Rs- g„Z: bvwR‡gi evwoi wbKU1wU bjK~c ’̄vcb|  
6| ej¨vg~L MÖv‡gi cwðg gv‡V wbivÄ‡bi wfUvq1wU bjK~c ’̄vcb|  
7| `kcvwLqv MÖv‡gi Av‡jvgwZi evwoi wbKU1wU bjK~c ’̄vcb|  
 
(M) ¯v̂¯’̈  I mgvRKj¨vY LvZ -  
1| eifvM KwgDwbwU wK¬wb‡K 4wU w÷‡ji †dvghy³ †Pqvi mieivn- 10,000/- 
(M) µxov I ms¯‹„wZ LvZ - 20,000/- 
1|AvMov,`woAvMov,`kcvwLqv,Avw`ajMÖvg,ajMÖvg,Avavi‡KvUv,AšÍvB‡Lvjv,Av› ỳjevwoqv,kÖx
cyi,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- 

 

140000/- িপআইিস 



া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

(N) wewea LvZ - 20,000/- 
1| ajMÖvg wWwRUvj †m›Uv‡i 1wU ‡m‡µUvwi‡qU †Uwej mieivn| 
 

 ক  বা বায়ন কিম  
১। মাঃ  মা া, ইউিপ সদ                                        সভাপিত 
২। মাঃ মােজ ল ইসলাম, ইউিপ সদ                                সদ  সিচব 
৩। মাঃ িম ন, ইউিপ সদ                                  সদ  
৪। আরিজনা বগম, ইউিপ মিহলা সদ ,                                সদ   
৫। মাঃ রজাউল ইসলাম, ইউিপ সদ    সদ    

৬ দাহা লা ক) জন া  খাতঃ গভীর নল প াপন (২ *৭০,০০০/-)=১,৪০,০০০/- 
১) লািক, জং- জাহা ীর, ামঃ ছাইবাড়ীয়া  
২) মাঃ মাশােরফ হােসন, িপতাঃ ত-ওিখল উি ন, ামঃ বাউিলয়া  
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 ০২ , এন িব ক মা িমক িব ালেয় 

০১ , িস এস এ মা িমক িব ালেয় ০১ , িব এম মা িমক িব ালেয় ০১ , বায়ািলয়া বা য়াড়ী 
িনমণ মা িমক িব ালেয় ০১ , ই া মা িমক িব ালেয় ০১ , খলশী মা িমক আদশ বািলকা 
িব ালেয় ০১ , খলশী টবল একাদশ ০৩ , বহরম র টবল একাদশ ০৩ , মা দালী র টবল 
একাদশ ০১ , ই া টবল একাদশ ০২ , ছাইবাড়ীয়া টবল একাদশ ০৩ , বায়ািলয়া টবল 
একাদশ ০১ , তালবাড়ীয়া টবল একাদশ ০১ , বায়ািলয়া িন  মা িমক িব ালয় ০১ । 
মাট=৩০  
ক  বা বায়ন কিম  

১। আ  মালােলব তরফদার, ইউিপ চয়ার ান, দাহা লা ইউিপ- সভাপিত 
২। মাছাঃ লিতফা খা ন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ-      সদ  সিচব 
৩। মাছাঃ ছিবর হােসন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ-      সদ  
৪। মাঃ বারহান উি ন, ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ-       সদ  
৫। মাছাঃ রােবয়া, সংরি ত ইউিপ সদ , দাহা লা ইউিপ-      সদ   

175000.00 িপআইিস 

৭ দরাজহাট ক) জন া ঃনল প াপন ০৫ *১০,০০০/= ৫০,০০০/- 
১) পাইকপাড়া েলর সামেন ােবর দ ীণ পােশ  ১  নল প াপন । 
২) সাখাওয়াত, িপং- গালাম, সাং- মিহরণ, এর বাড়ীর  পােশ  ১  নল প াপন । 
৩) িব র িব াস, িপং- নিলিনকা , সাং- হা া এর বাড়ীর পােশ ১  নল প াপন । 
৪) আলীরাজ, িপং- এনােয়ত-, সাং- িরয়া এর বাড়ীর পােশ ১  নল প াপন । 
৫) মাঃ িনকমাল মা া, িপং- কওছার মা া, সাং- েধা র এর বাড়ীর পােশ ১  নল প াপন । 
৬) কেরানায় িত  ষকেদর মােঝ য়ােজর বীজ সরবরাহ-৫০,০০০/-  
 
২)  ও র িশ ঃ সলাই মিশন সরবরাহঃ ০৪  *১০=৪০,০০০/-   
  
১) িরিজয়া, ামী- ত মনেছর আলী, সাং- দরাজহাট ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
২) িফয়া খা ন, ামী- মিশয়ার, সাং- মিহরন ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
৩) ডিল রানী সরকার, ামী- অরিব  সরকার, সাং- সয়দমাহ দ র ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
৪) া খা ন, ামী- িহন হাসান, সাং- েধা র ১  সলাই মিশন সরবরাহ । 
 

ক  বা বায়ন কিম  
১)  অমেল  িব াস ইউিপ সদ  সভাপিত  
২) মাছাঃ জসিমন নাহার   ইউিপ সদ  সে টারী 
৩) মাঃ আ  হািনপ উপ-সহকারী েকৗশলী (জন া ) সদ  
৪) রাজ মার পাল উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
৫) মাঃ হা ন অর রিশদ ইউিপ সদ  সদ  
৬) খ কার ফক ল ইসলাম    ইউিপ সদ  সদ  
৭) মাঃ সাখাওয়াত হােসন ইউিপ সদ  সদ  

১40000.00 িপআইিস 



া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

৮ বা য়াড়ী ক) সমাজেসবা ও জন া  খাত 
1| cviæj †eMg,¯v̂gxt†gvb‡mi †gvj¨v,MÖvgt †iv¯Ígcyi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500/ 
2| ‡Rvmbv LvZzb, wcZv/¯̂vgx: gyšÍvR Avjx,Avtevmyqvox GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500/ 
3।gywbœ LvZzb,wcZv/¯v̂gx: AvjMxi †nv‡mb,mvBULvjx GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
4| gaygvjv,wcZv/¯̂vgx: iæB`vm,evMWv½v GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
5| cv_©, wcZv: cÖfvZ,‡NvlbMi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
6| Rvnv½xi wcZv: `vD` mi`vi,`tkÖxivgcyi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
7| mvKvZ Avjx, wcZv: ‡KivgZ mi`vi,`tkÖxivgcyi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
8| wcÖqv LvZzb wcZv: wg›Uz †nv‡mb,Avjv`xcyi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
9| iæ‡ej †nv‡mb wcZv: Bg`v ỳj,ivavbMi GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
10| AvKvk †nv‡mb wcZv: wg›Uz †nv‡mb,cv‡KiAvjx GKwU ûBj †Pqvi mieivn =9,500 /= 
11| `tkÖxivgcyi AvRMvi ‡gvj¨v,wcZv: Gjvwn †gvj¨v Gi evox GKwU AMfxi bjKzc ’̄vcb 
=10,000/= 
12| `tkÖxivgcyi kvwnbyi ingvb,wcZv: g„Z gyšÍvR MvRx Gi evox GKwU AMfxi bjKzc ¯’vcb 
=10,000/= 
13| `tkÖxivgcyi Av‡°j mi`vi,wcZv: g„Z Avey e°vi mi`vi Gi evox GKwU AMfxi bjKzc 
¯’vcb =10,000/= 
14| ivavbMi †iLv wek¦vm,¯v̂gx: ‡`ey wek¦vm Gi evox GKwU AMfxi bjKzc ’̄vcb 
=10,000/= 
15| gvngỳ cyi mywdqv †eMg,¯v̂gx BmgvBj †gvj¨v Gi evox GKwU AMfxi bjKzc ’̄vcb 
=12,000/= 
16| Avqvcyi gwn`yj Bmjvg,wcZv: Bgvbx †gvj¨v GKwU f¨vbMvox mieivn=23,000/- 

ক  বা বায়ন কিম ঃ- 
১, মাঃ আ  সাঈদ, সদ  ইউ/িপ  , সভাপিত, ক  বা বায়ন কিম  
২, মাঃ তারাপ হােসন, সদ  ইউ/িপ, সদ  সিচব ক  বা বায়ন কিম  
৩, মাঃ লতান মাহ দ, সদ  ইউ/িপ, সদ  ক  বা বায়ন কিম  
৪, মাঃ িশউলী খা ন, সদ  ইউ/িপ, সদ  ক  বা বায়ন কিম  
৫, মাছাঃ রেহনা খা ন, সদ  ইউ/িপ, সদ  ক  বা বায়ন কিম  

170000.00 িপআইিস 

৯ জামিদয়া (ক) জন া  খাত= অগভীর নল প াপন ০৫*১০,০০০=৫০,০০০/- 
১) জামিদয়া আলমগীর হােসন, িপতাঃ আ াস বািড়র িনকট ০১  -১০,০০০/- 
২) জামিদয়া মাঃ জাহা ীর, িপতাঃ ৎফার রহমান বািড়র িনকট ০১  -১০,০০০/ 
৩) দাত র, বাবর আলী, িপতাঃ খারেশদ সায়ার বািড়র িনকট ০১  -১০,০০০/ 
৪) কিরম র, মাঃ িজয়াউর রহমান, িপতাঃ কাওছার সায়ার বািড়র িনকট ০১  -১০,০০০/ 
৫) কিরম র, িনহা ে ছা, ামী ত-ম  িময়া বািড়র িনকট ০১  -১০,০০০/ 
খ) সমাজ ক াণ  খাতঃ  সলাই মিশন সরবরাহ   = ৪০,০০০/- 
1| Rvgw`qv MÖv‡gi myivBqv Bqvmwgb, wcZv- †gv: RvwKi †nv‡mb‡K †mjvB †gwkb mieivn = 
10,000/-  
2| Kwigcyi MÖv‡gi byi Rvnvb, ¯v̂gx- AvjZvd wkK`vi‡K †mjvB †gwkb mieivn = 10,000/-  
3|  †gv: dvwng †kL, wcs- wgRvb †kL‡K 1 wU ûBj †Pqvi mieivn              =  10,000/-          
4|  wkev ivbx, wcs- wbZvB‡K 1 wU ûBj †Pqvi mieivn                            =  10,000/-                             
গ) ব, ীড়া ও সং িত= ২৫,০০০/- 
1| Rvgw`qv BDbvB‡UW K¬v‡e 02wU dzUej mieivn- =  2000/- 
2| ajMviv¯Ív AvbQvi wfwWwe K¬v‡e 02wU dzUej mieivn- =2000/- 
3| Kwigcyi DËib K¬v‡e 02wU dzUej mieivn-              =  2000/- 
4| fv½yov jvqÝ K¬v‡e 02wU dzUej mieivn-                 = 2000/- 
5| fv½yov cxi †gvj¨v Zv‡ni gv ª̀vmvq 02wU dzUej mieivn- = 2000/- 
6| wfUvej¨v gva¨wgK we`¨vj‡q 02‡mU wµ‡KU  mviÄvg mieivn    =  10,000/-  
7| evifvM gv`ªvmv gv‡V 01‡mU wµ‡KU mviÄg mieivn              = 5,000/-   
 
ঘ) িশ া  খাতঃ     ৪৫,০০০/- 
১। ভা ড়া কেলেজ ০১  হারমিনয়াম সরবরাহ-২০,০০০/- 

175000.00 িপইিস 



া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

২। িভটাব া াথিমক িব ালেয় ০১  ীল আলমারী সরবরাহ- ২৫,০০০/- 
 
ঙ) আেমর - মিশন য়-১৫,০০০/- 
 ক  বা বায়নন কিম  
০১। জনাব পািপয়া নওয়াজ, ইউিপ মিহলা সদ ,                     সভাপিত 
০২। জনাব মাঃ সাই র রহমান, ইউিপ সদ ,    সে টারী 
০৩। জনাব জাহা র, সমাজ সবক   সদ                                
০৪। জনাব জািহদ হােসন, সমাজ সবক   সদ  
০৫। জনাব  রা  আহে দ, সমাজ সবক   সদ   

১০ ভাইস 
চয়ার ান 

ব উ য়ন ও ীড়া খাতঃ ১০  টবল  সরবরাহ (১১ *১,০০০/-)=১১,০০০/- 
১। নািরেকলবাড়ীয়া মা িমক িব ালেয় ১  টবল সরবরাহ- 
২। ধল াম মা িমক িব ালেয় ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৩। িপএইচ এল মা িমক িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৪। লবাড়ীয়া সঃ াঃিবঃ িব ালেয় িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৫। বরভাগ মা িমক িব ালেয় িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৬। আগড়া মা িমক িব ালেয়  ১  টবল সরবরাহ- 
৭। বাগডা া ব মখী মা িমক িব ালেয় িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৮। মর ম আিতয়ার রহমান িত সংঘ িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
৯। চাড়ািভটা মা িমক িব ালেয় িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
১০। দাহা লা সঃ াঃিবঃ িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
১১। ছাইবাড়ীয়া মা িমক িব ালেয় িব ালেয়  ১  টবল ও ১  ভিলবল সরবরাহ- 
 
১। মাঃ তানভীর আলম িপতাঃ মাঃ আঃ রউফ মা া া েমিশেনর সাবমারিসবল ১.৫০ পা  
১ -২০,০০০/- 
 
১) বাঘারপাড়া মিহলা মা াসায় ১  চয়ার ও ১  কেস  সরবরাহ-৫০,০০০/- 
২) লবাড়ীয়া কািল মি র িভি ক াক- াথিমক িশ া িত ােন ১  ীল আলমাির সরবরাহ-
২০,০০০/- 
৩) কেদবনগর নগর চার রা ার বাজার মােড় িসট ব  িনমাণ-১৫,০০০/- 
৪) বাঘারপাড়া হেত চাড়ািভটা রা ার বলেদঘাটা মােড় িসট ব  িনমাণ-১৫,০০০/- 
৫) পাইকপাড়া হেত ল ী র রা ার পাইকপাড়া বটতলায় িসট ব  িনমাণ-১৫,০০০/- 
৬) মচারা ি েযা া মােড় িসট ব  িনমাণ-২১,০০০/- 
৭) মাল ী আ াচ ম েরর বাড়ীর সামেনর রা ায় িসট ব  িনমাণ-১৫,০০০/- 
৮) দাহা লা মা াপাড়া আলতােফর বাড়ীর সামেন িসট ব  িনমাণ-১৮,০০০/- 
 

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   

২০0000.00 িপআইিস 

১১ মিহলা 
ভাইস 
চয়ার ান 

(ক) মিহলা ও িশ  ক াণ খাতঃ- সলাই মিশন সরবরাহ- (০৫ *১০,০০০/-)-৫০,০০০/- 
১) সাহানী খা ন, আ ব র, নওয়াপাড়া, দাহা লা 
২) পা ল বগম, মাঃ রিশদ, আজম র, রায় র 
৩) িবলা ল র, মলয় ল র, ঘাড়ানাছ, জামিদয়া 
৪) সি তা িব াস, শংকর িব াস, বকড়ী, জামিদয়া 
৫) রেবকা খা ন, শাহাজান মা া, আ ারেকাঠা, ধল াম 
খ) 
১। ব িবলা িচ া মেডল কেলেজ ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
২। দশপািখয়া দািখল মা াসায় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
৩। রাম র মা িমক িব ালেয় ১  ীেলর আলমাির সরবরাহ-২০,০০০/- 
 
 
৪। বাকড়ী বাজােরর পােশ ব ল েলর গােছর গাড়ায় রা ার পােশ ১  িসট ব  িনমান-৪০,০০০/- 
(গ)  
১। বাকড়ী ি - ার ং াব টবল ও জািস সট-১৫০০০/-  
২। বাকড়ী নাবা ন ব সংখ টবল ও জািস সট-১৫০০০/- 

২০0000.00 িপআইিস 



া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 া িলত  বা বায়েনর 
মা ম 

 
টবল সরবরাহ (২০ *১,০০০/-)=২০,০০০/- 

ঘাড়ানাছ সরকারী াথিমক িব ালেয় ০২ , বরভাগ সরকারী াথিমক িব ালেয় ০২ , রাম র 
সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , রাম র মা িমক িব ালেয় ০১ , জ র র সরকারী াথিমক 
িব ালেয় ০১ , বতালপাড়া সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , র সরকারী াথিমক িব ালেয় 
০১ , অ াইেখালা াথিমক িব ালেয় ০২ , বাকড়ী রকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , বাকড়ী 
গাচার ল মােঠ ০২ , ধল াম মা িমক িব ালেয় ০১ , ধল াম সরকারী াথিমক িব ালেয় 

০১ , পালা সরকারী াথিমক িব ালেয় ০১ , দশপািখয়া দািলল মা াসায় ০১ । মাট=২০  
ক  বা বায়ন কিম ঃ 

জনাব িবথীকা িব াস, মিহলা ভাইস চয়ার ান, উপঃ পিরষদ, বাঘারপাড়া-     সভাপিত 
জনাব িজৎ কর, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                  -    সদ  
জনাব রা ল রায়, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                  -    সদ  
জনাব সীমা  ঘাষ, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,      -    সদ  
জনাব অ প িব াস, সাং- বাকড়ী, িবিশ  সমাজ সবক,                      -    সদ  সিচব  

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

িপআইস-১ ( ন া )-      ২,০০,০০০/- 

(ক) অগভীর নল প াপন- (১৫  x ১০,০০০/-)                      ১,৫০,০০০/- 

িমক নাম িপতা/ ামীর নাম াম ইউিনয়ন 

1.  জামিদয়া অ জম ল ----- জামিদয়া জামিদয়া 

2.  নাহার বগম ছেরায়ার হােসন ভা ড়া ম পাড়া জামিদয়া 

3.  আছর মাড়ল িবলাত আলী মাড়ল বারবাগ জামিদয়া 

4.  পা ল ামী- ত ই ািহম  বা য়াড়ী বা য়াড়ী 

5.  শনায়ারা খানম ামী- ত খােল র রহমান েটা বতালপাড়া জ র র 

6.  দা ল ইকািম কউিম মিহলা মা াসা ব া খ ধল াম 

7.  আমানত আহ দ িব াস জামিদয়া ্বপাড়া জামিদয়া 

8.  জিরন ামী- মা ফ  াপালা নািরেকলবািড়য়া 

9.  শিফ ল  সালাম মা া জামিদয়া বপাড়া জামিদয়া 

10.  জামাল উ ীন ম ল মাহা দ আলী ম ল মা দালী র দাহা লা 

11.  মাঃ আ াল  আল মিতন ত আঃ রউফ িব াস বহরাম র দাহা লা 

12.  মাঃ কাম ল ইসলাম মাঃ মােজত মা া পােকরআলী বা য়াড়ী 

13.  মাঃ রিফ উ ীন ত আঃ রহমান মা া রামনগর বা য়াড়ী 

14.  িব াল হােসন মা ফা  মিহরণ দরাজহাট 

15.  িলটন  ত হােতম আলী ধমগাতী  ব িবলা 

 



(খ) সিলই মিশন- (০৫  x ১০,০০০/-)                     ৫০,০০০/- 

িমক নাম িপতা/ ামীর নাম াম ইউিনয়ন 

1.  তানিজলা বগম জািহদ শখ বারবাগ জামিদয়া 

2.  মাইয়া বগম ামী- ছা াম হােসন  ভা িড়য়া রায় র 

3.  িশদা বগম ামী- ত মা াক  িনত ন র জামিদয়া 

4.  পারিভনা খা ন ত আিজ র রহমান দয়ারাম র নািরেকলবািড়য়া 

5.  মেহ ন নচা  ামী- হল আিমন আঃ বা য়াড়ী বা য়াড়ী 

 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও াম পদবী কিম েত পদবী 

1.  মাছাঃ পািপয়া নওয়াজ সংরি ত ইউিপ সদ , জামিদয়া সভাপিত 

2.  শির ল ইসলাম সােহল,সাং- কিরম র সমাজেসবক সদ -সিচব 

3.  হােসন আলী, সাং- ভা ড়া ানীয় বসায়ী সদ  

4.  ল ইসলাম, সাং- কিরম র গ মা  সদ  

5.  িব াল হােসন, সাং- দ দ র গ মা  সদ  

 

িপআইস-২ ( ন া )  -       ২,০০,০০০/- 

(ক) গভীর নল প াপন- (৩  x ৬৬,৬৬৬/-)                   ২,০০,০০০/- 

িমক নাম িপতা/ ামীর নাম াম ইউিনয়ন 

1.  সাহাগ আলী  িপতা- বজ র রহমান গলগিলয়া দাহা লা 

2.  মাহ র রহমান িপতা- কােছম মা া ছাইবািড়য়া দাহা লা 

3.  নজ ল ইসলাম িপতা- মিমন মা া নওয়াপাড়া দাহা লা 

 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

1.  মাছাঃ রােবয়া খা ন ইউিপ সদ , দাহা লা সভাপিত 

2.  মাঃ বারহান উি ন ইউিপ সদ , দাহা লা সদ -সিচব 

3.  মাছাঃ লিতফা খা ন ইউিপ সদ , দাহা লা সদ  

4.  মাঃ রওশন  ইজদানী ইউিপ সদ , দাহা লা সদ  

5.  মাঃ শাম র রহমান গ মা  সদ  

 



িপআইস-৩ (  ও র িশ  এবং নারী উ য়ন)  -       ২,০০,০০০/- 

সলাই মিশন সরবরাহ ( িশ ন দানসহ) (২০  x ১০,০০০/-)                                                   ২,০০,০০০/- 

িমক নাম িপতা/ ামীর নাম াম ইউিনয়ন 

1.  িলিপ খা ন ামী- মাঃ রিবউল  পালা নািরেকলবািড়য়া 

2.  মা খা ন িপতা- মাঃ সােদক মা া দৗলত র নািরেকলবািড়য়া 

3.  মীনারা খা ন ামী- ই ািহম িশকদার নওয়াপাড়া দাহা লা 

4.  পা ল বগম শির ল িব াস ই া দাহা লা 

5.  শাম র নাহার রশমা তির ল ইসলাম ই া দাহা লা 

6.  শাহনাজ ামী- মাহা র গাজী  বারবাগ জামিদয়া 

7.  রিজনা  ামী- নাজ ল কয়ালখালী রায় র 

8.  িদলশাদ নাহার িপতা- আ  তােলব দাহা লা দাহা লা 

9.  আসমা খা ন িপতা- আ  সাঈদ তালবািড়য়া দাহা লা 

10.  জািকয়া  ামী- আিন র জামান িব ল িনত ান র জামিদয়া 

11.  ামিল ম ল ামী- িবমল ব  কিরম র  

12.  মন য়ারা খা ন ামী- আেনায়ার সরদার মাহ দালী র দাহা লা 

13.  মাছাঃ মাইরা  ামী- সােহল রানা ব া খ ধল াম 

14.  ক ানী িব াস ামী- অ পম িব াস আ লবািড়য়া ধল াম 

15.  নাজমা বগম ত তাহা ত মা া বা য়াড়ী বা য়াড়ী 

16.  মন রা খা ন ামী- নজ ল ইসলাম েধা র দরাজহাট 

17.  িনপা িব াস ামী- দীপংকর িব াস আ ারেকাটা ধল াম 

18.  মাছাঃ িমরা বগম ামী- মিন ল মীর র পৗরসভা 

19.  মাছাঃ কিবতা খা ন ামী- মাঃ পারেভজ শখ দাহা লা অংশ পৗরসভা 

20.  মাসাঃ রে ানা খা ন ামী- মাঃ লিফকার আলী বাঘারপাড়া পৗরসভা 

 
ক  বা বায়ন কিম  : 

১। িলিপ খা ন, সংরি ত সদ , উপেজলা পিরষদ-            ক  সভাপিত 
২। আেলয়া বগম, সংরি ত, উপেজলা পিরষদ, বাঘারপাড়-   ক  সে টারী 
৩। লা  িব াস, ানীয় বসায়ী, ধল াম, বাঘারপাড়া-         ক  সদ  
৪।  আেনায়ার হােসন, সমাজেসবক, জামিদয়া, বাঘারপাড়া-  ক  সদ  
৫। সা াদ হােসন, সমাজেসবক, ই া, বাঘারপাড়া-           ক  সদ  

 



িপআইস-৪ (  ও র িশ  এবং নারী উ য়ন)  -       ২,০০,০০০/- 

সলাই মিশন সরবরাহ (০৩  x ১০,০০০/-)                                                           ৩০,০০০/- 

িমক নাম িপতা/ ামীর নাম াম ইউিনয়ন 

1.  সামা খা ন িপতা- আে ল হােসন সাইটখালী বা য়াড়ী 

2.  ল ম খা ন ামী- তৗিহ র রহমান জামিদয়া(হাজামপাড়া) জামিদয়া 

3.  মাছাঃ আ রা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম পােকর আলী বা য়াড়ী 

 
১। কেরানায় িত  ষকেদর মােঝ য়ােজর বীজ সরবরাহ-১,২৫,০০০/- 
২। ল ফিকর, িপতাঃ ওয়া দ ফিকর, ামঃ বা য়াড়ী, ইউিনয়নঃ বা য়াড়ী ০১  অেটাভ ান সরবরাহ-৪৫,০০০/- 
 

ক  বা বায়ন কিম  : 
১। মাঃ কামাল হােসন, ইউিপ সদ , উপেজলা পিরষদ-       ক  সভাপিত 
২। আেলয়া বগম, সংরি ত, উপেজলা পিরষদ, বাঘারপাড়-   ক  সে টারী 
৩। সাগর হােসন, সমাজেসবক, নািরেকলবািড়য়া, বাঘারপাড়া- ক  সদ  
৪।  আেনায়ার হােসন, সমাজেসবক, জামিদয়া, বাঘারপাড়া-  ক  সদ  
৫। সা াদ হােসন, সমাজেসবক, ই া, বাঘারপাড়া-           ক  সদ  

 

িপআইস-৫ (  ও র িশ  এবং নারী উ য়ন)  -       ২,০০,০০০/- 

সলাই মিশন সরবরাহ (০২  x ১০,০০০/-)                                                           ২০,০০০/- 

1.  িরমা খানম মীর আলী িব াস চ য়ােখালা দাহা লা 

2.  মিজনা বগম স ার সদার ব িবলা ব িবলা 

 

 
১। মাঃ িমলন হােসন, িপতাঃ মাঃ লাল িময়া, ামঃ আ লবাড়ীয়া, ইউিনয়নঃ ধল াম ০১  অেটাভ ান সরবরাহ-৪৫,০০০/- 
২। ছেরায়ার হােসন, িপতাঃ মাঃ আঃ ম দ, ামঃ মাল ী, ইউিনয়নঃ নািরেকলবাড়ীয়া ০১  অেটাভ ান সরবরাহ-৪৫,০০০/- 
৩। াইন মা া, িপতাঃ মতেলব মা া, ামঃ জামিদয়া, ইউিনয়নঃ জামিদয়া ০১  অেটাভ ান সরবরাহ-৪৫,০০০/- 
৪। হকমত সরদার, িপতাঃ ত হািকম আলী সরদার, ামঃ ৬নং পৗরসভা, ০১  অেটাভ ান সরবরাহ-৪৫,০০০/- 
 

ক  বা বায়ন কিম  

িমক নাম ও িপতা/ ামীর নাম পদবী কিম েত পদবী 

1.  মাঃ হািমদ গাজী ইউিপ সদ  সভাপিত 

2.  হা ান আহে দ , রামনগর সমাজেসবক সদ -সিচব 

3.  সািক ল ইসলাম, বা য়াড়ী সমাজেসবক সদ  

4.  আেনায়ার হােসন, জামিদয়া সমাজেসবক সদ  

5.  কািতক চ  িব াস সমাজেসবক সদ  

 



 

িশ কিল িব ালয় উ য়ন -                   ২,০০,০০০/- 

ক  বা বায়ন কিম  : 
১। মাছাঃ আেলয়া বগম, সংরি ত সদ , উপেজলা পিরষদ-                       ক  সভাপিত 
২। িলিপ খা ন, সংরি ত সদ , উপেজলা পিরষদ-                                   ক  সে টারী 
৩। অজয় মার পাল, সহকারী া ামার(আইিস ), বাঘারপাড়া, যেশার-         ক  সদ  
৪। এস,এম খােল ামান, এসএই, এলিজইিড, বাঘারপাড়-                          ক  সদ  
৫। মমতাজ আরা, এসএই, এলিজইিড, বাঘারপাড়-                                     ক  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 া িলত  বা বায়
নর 

মা ম 
১ জ র র 1|e¯‘MZ AeKvVv‡gv   = 3,40,000/- 

K) cwienb I †hvMv‡hvM t       96%                             = 3,40,000/- 

   1) gvwSqvjx Dmgvb wek¦v‡mi evox nB‡Z ¯v̂gxPib wek¦v‡mi Rwgi gv_v ch©šÍ iv¯Ív 
d¬vU mwjs = 1,00,000/- 
   2) ‡eZvjcvov AvwRRyj Gi evox nB‡Z gmwR` ch©šÍ iv¯Ív d¬vU mwjs= 1,00,000/- 
   3) gvwSqvjx Rwgi Gi N‡ii wcQ‡b iv̄ Ívq  BD †Wªb wbg©vb = 70,000/- 
   4) cyKzwiqv `vD` wek¦v‡mi evoxi wcQ‡bi iv̄ Ívq  BD †Wªb wbg©vb = 70,000/- 
   

340000.00 ট ার 

২ ব িবলা K…wl 
1. fMevbcyi byi Bmjv‡gi evoxi cv‡k©¦ e· KvjfvU© ¯’vcb- 55,000/= 

wkÿv 
1. wPÎ g‡Wj K‡j‡R 8 wU wm.wm K¨v‡giv ’̄vcb- 60,000/= 

‡hvMv‡hvM 
1. ivNecyi cÖ_wgK we`¨vjq nB‡Z c~Rv gÛc ch©šÍ iv¯Ív d¬vU †mvwjs-             
1,00,000/= 
2. eoLỳ ov Lvbcvo gby wgqvi evox nB‡Z Awb wgqvi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU †mvwjs-           
75,000/= 
3. mv`xcyi iweD‡ji evox nB‡Z gnvmxb Gi evox ch©šÍ iv¯Ív d¬vU †mvwjs-                      
95,000/= 

385000.00 ট ার 

৩ রায় র (১) রায় র ম পাড়া মসিজেদ রড সরবরাহ  -৮০,০০০/ ও শেখরবাতান ম পাড়া (র া 
ম ােরর) বাড়ীর সামেন মসিজেদ ১ গাড়ী  ইট  -২০,০০০/- 
২) কয়ালখালী কবলােট আমতলা জােম মসিজেদ ৫০ াগ িসেম  সরবরাহ- ২৫,০০০/= 
৩) স া র উ রপাড়া জােম মসিজেদ ২০ াগ িসেম  সরবরাহ -১০,০০০/= 
4। ল ী র তমাথা হেত এরাদত খার বাড়ী পয  রা া াট সিলং-১,5০,০০০/  
5। নলডা া গ েরর বাড়ী হেত শাে র বাড়ী পয  রা া াট সিলং করন ও  
রা ায় ১ ট ডায়া াি ক পাইপ াপন /িনমান-১,১৫,০০০/=     

400000.00 ট ার 

৫ ধল াম 1| K…wl I †mP LvZ t 85,000/- 
 (K) K…wl I †mP LvZ t 45,000/- 
1| eifvM cyRv gw›`‡ii wbKU 1wU KvjfvU wbgvb| 
 
(M) ÿz̀ ª I KzwVi wkí t 4wU †mjvB †gwkb mieivn- 40,000/- 
1|  eifvM MÖv‡gi ‰ekvLx wcs- weKvk wekv̂m | 
2|  `kcvwLqv MÖv‡gi iæbv LvZzb Rs- ZwiKzj Bmjvg | 
3|  AšÍvB‡Lvjv MÖv‡gi wniv LvZzb Rs- ‡gvšÍvK Avn‡g`| 
4|  `wiRvdicyi MÖv‡gi ‡i‡nbv LvZzb Rs- mvLvIqvZ ‡nv‡mb | 
 
2| e¯‘MZ AeKvVv‡gv LvZ t 93,000/- 
(K) cwienb I †hvMv‡hvM LvZ -73,000/- 
1| eifvM gva¨wgK we`¨vj‡qi wbKU mwjs‡qi gv_v n‡Z evei Avjx †gvj¨vi evwo chšÍ 
d¬vU mwjs 
(M) Rb¯v̂¯’̈  LvZ - 10,000 × 2= 20,000/- 
 1| ajMÖv‡gi BDbyP †gvj¨v wcs- †ZvZv †gvj¨vi evwoi wbKU iv¯Ívi cv‡k© 1wU bjK~c 
’̄vcb| 

2| ajMÖv‡gi g„Zz̈ Äq wcs- hZxl P› ª̀ KzÛzi evwoi wbKU 1wU bjK~c ¯’vcb|  
 
3| Av_© -mvgvwRK AeKvVv‡gv LvZ t 122,000/- 

300000.00 ট ার 



(K)wkÿvi DbœqbLvZ - 50,000/- 
1| `kcvwLqv `vwLj gv ª̀vmvq 1wU AvjgvixI 4wU †Pqvi mieivn- 25,000/- 
2| Av› ỳjevoxqv `vwLj gv`ªvmvq 1wU AvjgvixI 4wU †Pqvi mieivn- 25,000/- 
 
(L)¯v̂¯’̈  I mgvRKj¨vY LvZ - 22,000/- 
1| AvMov KwgDwbwU wK¬wb‡K 4wU w÷‡ji †dvghy³ †Pqvi mieivn-22000/- 
(M) µxov I ms¯‹„wZ LvZ - 8,000/- 
1| eifvM gva¨wgK we`¨vj‡q  1†mU wµ‡KU mvgMÖx mieivn  - 4,000/- 
2| AvMov ejvKv Avbmvi wfwWwc K¬v‡e  1†mU wµ‡KU mvgMÖx mieivn - 4,000/- 
 
(N) wewea LvZ - 42,000/- 
1| ajMÖvg wWwRUvj †m›Uv‡i 1wU j¨vcUc(GBPwc †Kvi AvB w_ª)mieivn| 

৬ দাহা লা ১) খলশী সরদার পাড়া নওয়াবালীর বাড় হেত ত গালাম ছেরায়ােরর বাড়ী পয  ৮’-৬’’ চওড়া 
এিজং সহ াট সিলং করন-৭৫,০০০/- 
২) বহরম র ত কােশম মা ােরর বাড়ী হেত মহিসেনর বাড়ী বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং 
সহ াট সিলং করন-৭৫,০০০/- 
৩) দাহা লা সদর মা ার বাড়ীর সামেনর রা া ৭’-৬’’ চওড়া এিজং সহ াট সিলং করন-
৫০,০০০/- 
৪) ই া র বাড়ীর অসমা  অংশ ও েটার িপং-আরশার বাড়ীর রা া াট সিলং ৮’-০’’ চওড়া 
এিজং সহ াট সিলং করন-৫০,০০০+৫০,০০০=১,০০,০০০/- 
 
৫) নওয়াপাড়া কােপ ং রা া হেত জািকেরর বাড়ী পয  ৭’-৬’’ চওড়া এিজং সহ াট সিলং 
করন-৭৫,০০০/- 
৬) চ য়ােখালা বাড়ী বাজার জােম মসিজদ ও গণিশ া কে   িসেম  সরবরাহ-১,০০,০০০/-  

৪৭৫০০০.00 ট ার 

৭ দরাজহাট ১)  ও র িশ ঃ   ৪০,০০০/- 
ক) সলাই মিশন সরবরাহ ৪  
১) খািদজা পারভীন, ামী- হািব র রহমান, সাং- হা া । 
২) জিল খা ন, ামী- নজ ল ইসলাম, সাং- হা া । 
৩) মৗ িম, ামী- উ ল হােসন, সাং- হা া । 
৪) কাজল রখা, ামী- বা  িময়া, সাং- ল ী র ।     
 
 
২) জন া ঃ ৬০,০০০/- 
ক) তির ল, িপং- আ  জাফর, সাং- মিহরণ এর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
খ) বকিতয়ার, িপং- লিতফ, সাং- মিহরণ এর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
গ) মেনায়ারা, ামী- ত জাহর আলী, সাং- মিহরণ এর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
ঘ) লিফ ার আলী, িপং- ার আলী, সাং- েধা র এর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
ঙ) রিফ ল ইসলাম, িপং- ইশারত মা া, সাং- েধা র এর বািড়র পােশ ১  নল প াপন । 
চ) মিহরণ ােম িমহীনেদর বাস হ িনমােণ ( েযাগ সহনীয় এলাকায়) ১  নল প াপন । 
 
ছ) মােছর পানা িবতরন-৩০,০০০/- 
 
৩) িশ াখাতঃ ৬০,০০০/- 
ক) িপএইচএল মা িমক িব ালেয় ১  াপটপ সরবরাহ- ৪৫,০০০/- 
খ) ৭নং দরাজহাট ইউিনয়ন িডিজটাল স াের ১  কালার ি ার সরবরাহ -১৫,০০০/-  

১৯০000.00 ট ার 

৮ বা য়াড়ী 2/K.   cwienb I †hvMv‡hvM t- 4,3000 $ - 

1| Avqvcyi ivbvi evwo mvg‡bi mwjs  nB‡Z Bgvbx †gvj¨vi Gi evox ch©šÍ iv¯Ívq †nwRs 
mn 7Õ- 0Ó †PIov B‡Ui d¬vU mwjs Kib  = $  1,00,000/- 

2| `tkªxivgcyi iv¾vK Gi evox †mvwjs Gi gv_v nB‡Z BbQvi nvIjv`vi Gi evox ch©šÍ 
iv¯Ívq †nwRs mn 7Õ- 0Ó †PIov B‡Ui d¬vU mwjs Kib  = $ =1,30,000/- 

3| evMWv½v mw¤§wjZ we`¨vwcV Gi cwðg cvk †Lvi‡k` Gi †`vKvb  nB‡Z byi Bmjvg Gi 
evox ch©šÍ iv¯Ívq †nwRs mn 7Õ- 0Ó †PIov    B‡Ui d¬vU mwjs Kib  = $  1,00,000/- 

430000.00 ট ার 



4| ivavbMi wkK`vi Kvjvg †gvj¨vi evox nB‡Z Kvgiæj wkK`vi evox ch©šÍ iv¯Ívq 
†nwRs mn 7Õ- 0Ó †PIov B‡Ui d¬vU mwjs Kib  = $ =1,00,000/- 

৯ জামিদয়া যাগােযাগ খাতঃ- 
 
১) কিরম র মইন রা া হেত কােশর বাড়ী পযম  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট সিলং করন-
৫০,০০০/- 
২) ছাট িভটাব া রািজেবর বাড়ী হেত আ ল িব ােসর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট 
সিলং করন-৪৫,০০০/- 
৩) ঘাড়ানাছ ামল দােসর বাড়ী হেত পদ িব ােসর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট 
সিলং করন-৫০,০০০/- 
৪) দাগাছী নারায়ন গালদােরর বাড়ী হেত শচীন ভৗিমেকর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ 

াট সিলং করন-৪৫,০০০/- 
৫) বাকড়ী বাজার উ ল িব ােসর বাড়ী হেত রনিজত িব ােসর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং 
সহ াট সিলং করন-৪৫,০০০/- 
৬) কিরম র বপাড়া মইন রা া হেত ওসমােনর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট সিলং 
করন-৫০,০০০/- 
৭) জামিদয়া দি ণপাড়া মাকাে েসর বাড়ী হেত রজাউেলর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ 

াট সিলং করন-৪৫,০০০/- 
৮) দাত র মসেলম এর বাড়ী হেত মা ান এর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট সিলং 
করন-৪৫,০০০/- 
৯) বাররা সিলং এর তমাথা হেত কাম ল িমনা এর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ াট 
সিলং করন-৫০,০০০/- 
১০) জামিদয়া ম লপাড়া মসিজদ হেত তাহা ত এর এর বাড়ী পয  ৮’-০’’ চওড়া এিজং সহ 

াট সিলং করন-৫০,০০০/-  

475000.00 ট ার 

১০ মিহলা ভাইস 
চয়ার ান 

পিরবহণ ও যাগােযাগ খাত=  
১। রাম র বাজার সংল  পাকা রা া হেত রাম র মা িমক িব ালয় পয  রা ায় াট 
সিলং করণ- ৩০,০০০/- 
২। অ াইেখালা সালাম মা ার বাড়ী হেত মসিজদ পয  াট সিলং করণ- ৫০,০০০/-  
৩। বাকড়ী আিশষ ম েরর বাড়ী হেত অিফপ িব ােসর বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৪০,০০০/-  
৪। খিলম র জামি র হেত অেশাক দে র বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৩০,০০০/-  
৫। দাগাছী খাকন পা ােরর বাড়ী হেত িদ  িব ােসর বাড়ী পয  াট সিলং করণ- ৪০,০০০/-  
৬। দাগাছী ঘাড়ানাছ সাবজিনন মি র িভি ক গনিশ া ক  মরামত-১,০০,০০০/- 
৭। আ ারেকাঠা বায় ল জােম মসিজদ িভি ক গনিশ া ক  উ য়ন-৭০,০০০/- 

৩৬০০০০.00 ট ার 

১০ ভাইস 
চয়ার ান 

 
িবিভ  িশ া িত ান সং ার, মরামত এবং িশ া উপকরণ   সরবরাহ-১,৮০,০০০/- 
১। দাহ লা দি ণপাড়া মা াপাড়া মসিজদ গনিশ া পাঠাগাের িসেম  সরবরাহ-১,০০,০০০/- 
২। দাহা লা দি ণ পাড়া কওিম মা াসা ১নং ৩০০০িপচ ইট সরবরাহ=৩০,০০০/- 
৩। রাধানগর আেমিনয়া আিলম মা াসা ১নং ৩০০০িপচ ইট সরবরাহ=৩০,০০০/- 
৪। শেখরবাথান দা স াহ দািখল মা াসা ১নং ২০০০িপচ ইট সরবরাহ=২০,০০০/- রায় র 

১৮০000.00 ট ার 

 



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

যাগােযাগ (রা া ঘাট)- 

িমক কে র নাম ইউিনয়ন স া  বরা  (টাকা) 

1.  বতালপাড়া কােশম মা ার বাড়ী হইেত থানার মাড় রা ার অসমা  অংশ ফলক ও হিজংসহ 
(৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ 

জ র র ১০০০০০.০০ 

2.  আঃ ছামাদ িময়ার বাড়ী হইেত রািজব িময়ার বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

ব িবলা ৭৫০০০.০০ 

3.  পাঠানপাইকপাড়া দি নপাড়া মাশারেফর বাড়ী হেয় আঃ রউফ খােনর বাড়ী পয  রা া ফলক 
ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ 

ব িবলা ৭৫০০০.০০ 

4.  িস ম র আজগার িব ােসর বাড়ী হেত বাজার পয  রা ার অসমাপত অংশ রা া ফলক ও 
হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ 

রায় র ৭৫০০০.০০ 

5.  নািরেকলবািড়য়া মা াপাড়া সােহবআলীর বাড়ী হেত গালাম সদােরর বাড়ী পয  রা া ফলক 
ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ 

নািরেকলবািড়য়া ৭৫০০০.০০ 

6.  ব া খ উ রপাড়া মসিজদ হেত আ াহর বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

ধল াম ১০০০০০.০০ 

7.  বরাভাগ আলািমেনর বাড়ী হইেত আল আহ ের বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) 
চওড়া াট সিলং করণ 

ধল াম ৫০০০০.০০ 

8.  বরাভাগ ম পাড়া জােম মসিজেদর পাকা রা া হইেত মসিজদ পয  রা া  
ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ 

ধল াম ৪০০০০.০০ 

9.  বরভাগ কােশম মা ার বাড়ী হইেত হািদউ ামােনর বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-
০) চওড়া াট সিলং করণ 

ধল াম ৬০০০০.০০ 

10.  খলশী দি নপাড়া জাহা ীরেদর বাড়ীর রা ার অসমা  অংশ রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) 
চওড়া াট সিলং করণ 

দাহা লা ১০০০০০.০০ 

11.  নওয়াপাড়া আসলামেদর বাড়ীর রা ার অসমা  অংশ ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট 
সিলং করণ 

দাহা লা ১০০০০০.০০ 

12.  চ য়ােখালা পাকা রা া থেক ব ার মা ার বািড় পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

দাহা লা ৫০০০০.০০ 

13.  দরাজহাট ত ন র এর বাড়ী হেত অেশাক শাহ এর বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) 
চওড়া াট সিলং করণ 

দরাজহাট ৫০০০০.০০ 

14.  পার ল ৎফর মা ার বাড়ী থেক মসিজদ পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট 
সিলং করণ 

দরাজহাট ৫০০০০.০০ 

15.  আলাদী র ঋিষবাড়ীর রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ বা য়াড়ী ৭৫০০০.০০ 

16.  বা য়াড়ী র জালােলর বাড়ী হেত মা ফার বাড়ী পয   রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

বা য়াড়ী ১০০০০০.০০ 

17.  আয়া র রানার বািড় হেত মসিজদ পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং 
করণ 

বা য়াড়ী ৭৫০০০.০০ 



18.  lvBULvjx †Ljvi gv‡Vi `wÿY cv‡k¦© iv¯Ívq †nwRs mn 8Õ- 0Ó †PIov B‡Ui d¬vU mwjs 
Kib    

বা য়াড়ী ৫০০০০.০০ 

19.  জাকা সিলংেয়র মাথা হেত মি র পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং 
করণ 

জামিদয়া ১০০০০০.০০ 

20.  জামিদয়া আেনায়ােরর বাড়ী হেত কােদেরর বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

জামিদয়া ৫০০০০.০০ 

21.  কিরম র আ  তােলেবর বাড়ী হেত মসিজদ পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট 
সিলং করণ 

জামিদয়া ৫০০০০.০০ 

22.  তঘরী পাকা রা া হেত িরজাউল খ কােরর  বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 
াট সিলং করণ 

জামিদয়া ৫০০০০.০০ 

23.  জয়রাম র জা মি ের রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ জামিদয়া ১০০০০০.০০ 

24.  সাইটখালী ল মাঠ সংল  জােম মসিজদ ও গণিশ া কে  িসেম  সরবরাহ বা য়াড়ী ৮৫০০০.০০ 

25.  িশকেড়  ডা ার জােম মসিজদ ও গণিশ া কে   িসেম  সরবরাহ বা য়াড়ী ৫০০০০.০০ 

26.  িভটাব া ক ীয় জােম মসিজদ ও গণিশ া কে র উ য়ন জামিদয়া ৫০০০০.০০ 

27.  মাহ দ র মা িমক িব ালেয় কনফাের  টিবল দান বা য়াড়ী ৪০০০০.০০ 

মাট ১৮,৭৫,০০০/- 

 



া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 া িলত  বা বায়
নর 

মা ম 
১ জ র র জ র র ইউিনয়নঃ 

1) Rûicyi dwi` †k‡Li evoxi cv‡k¦© gmwR‡` 01 wU bjKzc ’̄vcb = 10,000/ 
2) জািকর হােসন, িপতাঃ ত-ওসমান মা া, উ র চ দ র, জ র র01 wU bjKzc 

’̄vcb = 10,000/ 
3) গরীব র কাওছার ম েলর বাড়ী হইেত শির ল মা ার বাড়ী পয  রা া িনমাণ-

১৭৫০০০.০০ 
ব িবলা ইউিনয়নঃ 

1. PuvcvZjv MÖv‡gi kwidzj wcZv ˆmq` Avjx Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-                 
10,000/= 
2. eoLỳ ov MÖv‡gi ZwiKzj wcZv ajv wgqv †kL Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ¯’vcb-             
10,000/= 
3. cvVvb cvBKcvov MÖv‡gi bvwmgv wcZv †nv‡mb Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-            
10,000/= 
4. cve©Zxcyi MÖv‡gi SY©v wcZv AvjvDwÏb Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-                    
10,000/= 
5. cvVvb cvBKcvov MÖv‡gi †Rmwgb wcZv AvjZvc Gi evwoi cv‡k GKwU bjKzc ’̄vcb-         
10,000/= 
৬। মাঃ বরকত আলী, িপং- ত আকরাম, সাদী র, ব িবলা- GKwU bjKzc ’̄vcb-         
10,000/= 
8. K…lK‡`i gv‡S Av‡gi †¯úª †gwkb mieivn-40,000/- 

নািরেকলবাড়ীয়া ইউিনয়ন 
1) পি মা মা জ িব ােসর বাড়ী হেত িজবােরর বাড়ী পয  রা া ফলক ও হিজংসহ 

(৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ-১০০০০০.০০ 
2) ফিরদ শেখর বাড়ী হেত ডপাই বটতলা পয  রা া ফলক ও হিজংসহ (৮'-০) চওড়া 

াট সিলং করণ-১০০০০০.০ 
3) পালা রিফ েলর বািড় থেক জালাল সদােরর বািড়য় পয  ফলক ও হিজংসহ 

(৮'-০) চওড়া াট সিলং করণ-১০০০০০.০০ 
4) bvwi‡Kjevoxqv KzÛzcvov b›`xevwo cyKzi n‡Z †` evwo gw›`i ch©šÍ mwjsKib-

২০০০০০.০০ 
5) bvwi‡Kjevoxqv KzÛzcvov Avwkl †cvÏv‡ii evwo n‡Z Zzjkx †`i evox ch©šÍ 

mwjsKib-৫০০০০.০০ 
6) bvwi‡Kjevoxqv BDwbq‡bi 8bs Iqv‡W©i mvjZv we‡ji c~e©gv‡Vi AÄb gÛ‡ji 

m¨vjy †gwk‡bi cv‡k BD-‡Wªb wbg©vY-৮০০০০.০০ 
ধল াম ইউিনয়নঃ 

১। আল , িপতাঃ লালিময়া, দিরআগড়া, GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
২।  সি তা িব াস, িপতাঃ শচী নাথ িব াস, লবাড়ীয়া, GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
৩। আনারিত অিধকারী, ামীঃ ত- শা  অিধকারী, লবাড়ীয়া, ১  সলাই মিশন-১০,০০০.০০ 
 

দাহা লা ইউিনয়নঃ 
১। মাঃ িলটন হােসন, িপতাঃ মাঃ লিতফ, কেদবনগর, দাহা লা GKwU bjKzc ¯’vcb-
10,000/= 
২। এম এ কােশম, িপতাঃ ত-মােলক মা া, দাহা লা GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
৩। মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ নওয়াব আলী সরদার, দাহা লা GKwU bjKzc ’̄vcb-
10,000/= 
৪। মৗ মী, ামীঃ িহন, দাহা লা গায়ালপাড়া, ১  সলাই মিশন-১০,০০০.০০ 
৫। মাছাঃ িফয়া বগম, ামীঃ মাঃ অিলয়ার রহমান, দাহা লা িবলপাড়া- ১  সলাই মিশন-
১০,০০০.০০ 
৬। জােমলা বগম, ামীঃিলটন, দাহা লা- ১  সলাই মিশন-১০,০০০.০০ 
৭। রেহনা খা ন, ামীঃ মিশয়ার, দাহা লা- ১  সলাই মিশন-১০,০০০.০০ 

 

 
কােটশন 



 
দরাজহাট ইউিনয়নঃ 

ক) দরাজহাট পি মপাড়া জােম মসিজেদর সামেন ১  ি ট লাইট -৫৫০০০/- 
খ) রাম র মিসিজেদর সামেন ১  ি ট লাইট-৫৫০০০/- 
গ) মাঃ জাকািরয়া হােসন, িপং- গালাম মা ফা, মিহরণ, দরাজহাট GKwU bjKzc ’̄vcb-
10,000/= 
ঘ) অ প ম , িপতাঃ ঠা র ম , কািলকা র, দরাজহাট GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
গ) মাঃ জ ল হক, িপতাঃ মাঃ ইউ চ আলী সরদার, ল ী র, দরাজহাট GKwU bjKzc ¯’vcb-
10,000/= 
ঘ) সালমা, ামীঃ গালাম র ল, মিহরণ, দরাজহাট- ১  সলাই মিশন-১০,০০০.০০ 
ঙ) রীনা খা ন, ামীঃ ত-দরেবশ সরদার, দি ণ ল ী র, দরাজহাট-১০,০০০.০০ 
চ) িরিজয়া খা ন, ামীঃ মাহা দ আলী, বাঘারপাড়া,  পি মপাড়া, দরাজহাট-১০,০০০.০০ 
ছ) িমনতী গা ামী, ামীঃ িবমল গা ামী, কেদব র, দরাজহাট-১০,০০০.০০  
জ) মাঃ মন, িপতা-আ ল ওয়া দ, মিহরন, দরাজহাট, ক ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-
১০,০০০/- 
 

বা য়াড়ী ইউিনয়নঃ 
১। মাছাঃ রািফয়া পারভীন, ামীঃ রািফউ ীন, রামনগর, ক ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-
১০,০০০/- 
২। সীমা খা ন, িপং-দাউদ সরদার, রাম র, বা য়াড়ী- ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-১০,০০০/- 
৩। ২  ামাড়াই মিশন িবতরন-২৬০০০০/- 

জামিদয়া ইউিনয়নঃ 
১। বাকড়ী বপাড়া কািলমি র, জমিদয়া GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
২। শংকর িব াস, িপং-শরৎ িব াস, বাকড়ী, জামিদয়া GKwU bjKzc ¯’vcb-10,000/= 
৩। রী বগম, ামীঃ জাহা ীর আলম, জামিদয়া- ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-১০,০০০/- 
৪। িরং  িব াস, ামীঃ স জ ঘাষ, বাকড়ী, জামিদয়া- ০১  সলাই মিশন সরবরাহ-১০,০০০/- 
5| Rvgw`qv Av`k©cvov †Mvjvg imy‡ji evox n‡Z Avãyj Rwjj †gvj¨vi evox ch©šÍ 
mwjsKib-170000/- 

  সকল ইউিনয়েন কেরানায় িত েদর মােঝ মােছর পানা িবতরন- ১২৫০০০/- 
ি েযা ােদর নামফলক উ য়ন- ১০০০০০/- 

  

 


