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২০১৬ইং 

ফরমেট- ৩                                                                                     পনরকল্পিার কাল ২০১৬/২০১৭ইং 

ক্রনম

ক িং 
উন্নয়ণ খাত প্রকজল্পর িাম ( নবস্তানরত) 

পনরমা

ি 

অবস্থাি 

ওয়ার্ি 

িাং 

প্রাক্কনলত বযয় 

অর্ িায়ি/সম্পদ/জ া

গাি 

 (কনমনিি,ইইউনপ/প্র

কল্প বযাক্তি ও 

জবসরকারী সংখযা 

বাস্তাবায়ি বছর 

 

 

 

১ এলক্তেএসনপ 

জগাড়ারকান্দা িতুি পাড়া আলাজলর বাড়ী হজত ইনিজছর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। ২ ০১ ৮০ই০০০ 
এলক্তেএসনপ- 

সরকারী অিুদাি 

১ম বছর 

 

২ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা মঞ্ে ুজমম্বাজরর বাড়ী হজত জতাতা জমম্বাজরর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ।  
 ০১ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

৩ 
এলক্তেএসনপ মজহশপুর ওমর দফাদাজরর বাড়ীর সামজি হজত জমাস্তাজকর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০১ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

৪ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া পুরাতি ঈদগাহ মাঠ রাস্তায় চুিুর মুরগীর ফাম ি হজত 

পুকুর প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ।  
 ০১ ১ ই০০ই০০০ ঐ ,, 

৫ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া নসরাজের বাড়ী হজত েবু্বাজরর বাড়ী প িন্ত রাস্তায় ইজ,র 

সনলং করণ। 
 ০১ ১ই৮০ই৬৫৩ ঐ ,, 

৬ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া - জগাড়ারকান্দা রাস্তায় গনির বাড়ীর পাজব ি নরং কালভা, 

নি িমাি। 
 ০২ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

৭ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া শাহোহাি ফনকজরর জদাকাি হজত মাল বাড়ী প িন্ত সনলং 

রাস্তা পুি:নিম িাি। 
 ০২ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

৮ 
এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা তাজলব মন্ডজলর বাড়ী হজত শামছুল জচয়ারমযাজির বাড়ী 

প িন্ত সনলং রাস্তা পুি:নিম িাি। 
 ০২ ২০ই০০০ ঐ ,, 

৯ 
এলক্তেএসনপ জশহড়াতলী - িাক্তন্দিা রাস্তায় চা াঁি মহুরীর বাড়ীর পাজব ি র্৩-র্০র্  

র্ায়া নরং কালভা, নিম িাি। 
 ০২ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

১০ 
এলক্তেএসনপ জশহড়াতলী - িাক্তন্দিা মাঠপাড় রাস্তায় চা াঁি মহুরীর বাড়ী হজত 

 ০২ ৩০ই০০০ ঐ ,, 



মসক্তেদ প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 

 

 

 

১১ 

এলক্তেএসনপ পলাশতলা হাসুর বাড়ী হজত নগয়াস মাষ্টাজরর বাড়ী প িন্ত রাস্তায় 

ইজ,র সনলং করণ।   ০৩ ৮৫ই০০০ 
এলক্তেএসনপ- 

সরকারী অিুদাি 

১ম বছর 

 

১২ 
এলক্তেএসনপ বািাজররপাড়- জমািাকুশা রাস্তায় আক্তেজের বাড়ী হজত খামার বাড়ী 

প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৪ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১৩ এলক্তেএসনপ  ৪িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মজযয সযানি,ানর লযািিি সরবরাহ।  ০৪ ৩৩ই০০০ ঐ ,, 

২২ 

এলক্তেএসনপ 
৭ ওয়াজর্ির নবনভন্ন রাস্তায় ১-০ফু, র্ায়া নরং পাইপ সরবারাহ ও 

স্থাপি। 
 ০৭ ৩০ই০০০ ঐ 

,, 

 

 

২৩ এলক্তেএসনপ ৭িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মজযয সযানি,ানর লযািিি সরবরাহ।  ০৭ ৩০ই০০০ ঐ ,,  

২৭ 
এলক্তেএসনপ ৭িং ওয়াজর্ির নবনভন্ন রাস্তায় ১-০ ও ২-০ ফু, র্ায়া নরং পাইপ 

সরবারাহ ও স্থাপি। 
 ০৮ ৮০ই০০০ ঐ ,,  

২৮ 

এলক্তেএসনপ ৮িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মজযয সযানি,ানর লযািিি সরবরাহ। 

 

 ০৮ ৩০ই০০০ ঐ ,,  

জমা,= ১২ই০০ই০০০   

৩২ এনর্নপ ইউনিয়জি ৩ি, উচ্চ নবদযালজয় বযঞ্চ সরবরাহ ২০০ি,  ৫ই০০ই০০০ ঐ ,, 

   জমা,=    

সর্ বমেোট=  
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২০-০৪-২০১৮ইং 

   ফরমেট- ৩                                                                       পনরকল্পিার কাল ২০১৮/২০১৯ইং 

ক্রনমক 

িং 
উন্নয়ণ খাত প্রকজল্পর িাম ( নবস্তানরত) পনরমাি 

অবস্থাি 

ওয়ার্ি িং 

প্রাক্কনলত 

বযয় 

অর্ িায়ি/সম্পদ/জ াগাি 

 (কনমনিি,ইইউনপ/প্রকল্প 

বযাক্তি ও জবসরকারী 

সংখযা 

বাস্তাবায়ি 

বছর 

 

 

 

০১ এলক্তেএসনপ- 

জগাড়ারকান্দা মযয পাড়া বুযুর বাড়ী হজত রনশজদর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ।  ০১ ১ই২০ই০০০ 
এলক্তেএসনপ-২ 

সরকারী অিুদাি 

৩য় বছর 

 

০২ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা ফরােী বাড়ী হজত কুজড়র পাড় প িন্ত রাস্তায় 

ইজ,র সনলং করণ। 
 ০১ ৪৫ই০০০   

০৩ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা নগয়াস ফনকজরর বাড়ী হজত গারজ ািা সরকারী 

প্রা: নবদযালয় প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০২ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 

০৪ এলক্তেএসনপ নশমুল িগর হজত বজের পাড়া প িন্ত রাস্তা জমরামত ।  ০৩ ৮০ই০০০ ঐ ,, 



০৫ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা আওয়াল এর জদাকাি হজত চান্দাজখালা ঈদগাহ 

মাঠ প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৩ ৩০ই০০০   

০৬ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা জরললাইি হজত রনফক হােী বাড়ী প িন্ত রাস্তায় 

ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৩ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 

০৭ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা মি্,ু জমম্বাজরর বাড়ী হজত ফনকর পাড়া প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০৩ ৪৫ই০০০   

০৮ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা হানিফ জমম্বাজরর বাড়ী হজত জরললাইি প িন্ত রাস্তা 

জমরামত । 
 ০৪ ৭৫ই০০০ ঐ ,, 

০৯ 
এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী তমুর বাড়ী হজত রনহজের বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

পাকা করি। 
 ০৫ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১০ 
এলক্তেএসনপ চরজগানবন্দবাড়ী ছাজবদ এর বাড়ী হজত লনতফ হােীর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৪ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১১ এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দ হজত চরজগানবন্দবাড়ী প িন্ত রাস্তা জমরামত ।  ০১ ৭৭ই০০০ ঐ ,, 

১২ 
এলক্তেএসনপ ইউনিয়ি তর্য ও জসবা জকজে স্ক্যািার ও পুরাতি মালামাল 

জমরামত। 
 ০১ ১৬ই৫৬৬ ঐ ,, 

১৩ 
এলক্তেএসনপ জশহড়াতলী পাকা রাস্তা হজত জগাড়ারকান্দা প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০৫ ১ই২০ই০০০ ঐ  

১৪ 
এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা মজর্ল একাজর্মী হজত পাকা রাস্তা প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০৫ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

১৫ এলক্তেএসনপ দনড়হানমদপুর পলাশতরা রাস্তায় ইজ,র সনলং করি।  ০৫ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১৬ 
এলক্তেএসনপ পলাশতলা বাোজরর পাজবর রাস্তায় পযালাসাইনর্ং মাি, 

ভরা,। 
 ০৫ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

১৭ 
এলক্তেএসনপ পলাশতলা খামার বাড়ী হজত সরকারী পুকুর প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০৭ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১৮ 
এলক্তেএসনপ ৭িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মাজে সযাজি,ারী লযািিি 

সরবরাহ। 
 ০৭ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

১৯ 
এলক্তেএসনপ ৮িং ওয়াজর্ির নবনভন্ন রাস্তায় ২-০ফু, র্ায়া নরং পাইপ 

সরবরাহ। 
 ০৮ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

২০ 
এলক্তেএসনপ ৮িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মাজে সযাজি,ারী লযািিি 

সরবরাহ 
 ০৮ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

২৪ এলক্তেএসনপ ৮িং ওয়াজর্ির হতদনরিজদর মাজে সযাজি,ারী লযািিি  ০৮ ৪০ই০০০ ঐ ,, 



সরবরাহ। 

 

২৫ 
এলক্তেএসনপ বািাজররপাড় জমইি জরাড় সদর এর বাড়ী হজত হানফেজুরর 

বাড়ী প িন্ত ইজ,র সনলং করি।  
 ০৭ ১ই০০ই০০০ ঐ ,, 

২৬ 
এলক্তেএসনপ জলবু জমম্বাজরর বাড়ী হজত জসকান্দর হােী মসক্তেদ প িন্ত 

ইজ,র সনলং করি। 
 ০৬ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

২৭ 
এলক্তেএসনপ বািাজররপাড় বাোর হজত িদীর পাড় হজয় সকাল বাোর 

প িন্ত রাস্তায় মাি, ভরা,। 
 ০১ ৮৫ই০০০ ঐ ,, 

২৮ এলক্তেএসনপ- 

মুিাজকাষা দরগা বাড়ী হজত কুমানরয়া অজহদ আলী মুন্সী 

বাড়ী প িন্ত রাস্তায় মাি, ভরা, ।  ০৭ 

 

১ই১০ই০০০ 

ঐ ,, 

  মেোট=   ,, 

সর্ বমেোট=  
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   ফরমেট- ৩                                                                     পনরকল্পিার কাল ২০১৯/২০২০ইং 

ক্রনমক 

িং 
উন্নয়ণ খাত প্রকজল্পর িাম ( নবস্তানরত) পনরমাি 

অবস্থাি 

ওয়ার্ি 

িাং 

প্রাক্কনলত 

বযয় 

অর্ িায়ি/সম্পদ/জ াগাি 

 (কনমনিি,ইইউনপ/প্রকল্প 

বযাক্তি ও জবসরকারী 

সংখযা 

বাস্তাবায়ি 

বছর 

 

 

 

০১ এলক্তেএসনপ 

জগাড়ারকান্দা তাজলজবর বাড়ী হজত পুি,মারা হজয় 

বািাজররপাড় রাস্তা প িন্ত রাস্তা জমরামত।  ০১ ১ই১০ই০০০ 
এলক্তেএসনপ সরকারী 

অিুদাি 

৪র্ ি বছর 

 

০২ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা বেলু মাস্টাজরর বাড়ী হজত নবল পাড় ব্রীে  প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০১ ৭৫ই০০০   

০৩ 

এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী পূব িপাড়া োজম মসক্তেদ হজত 

চরজগানবন্দবাড়ী মান্নার জগাদারা  া, এবং মজহশপুর 

কানলবাড়ী বাোর হজত চরজগানবন্দবাড়ী সুরুজ্জামাজির বাড়ী  

প িন্ত রাস্তা জমরামত এবং নবনভন্ন রাস্তায় ২ ফু, র্ায়া নরং 

পাইপ স্থাপি। 

 ০১ ২৫ই০০০ ঐ ,, 

০৪ 
এলক্তেএসনপ োমালপুর-জচচুয়া মহাসড়ক হজত জলান্দহ প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০২ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

০৫ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা বাোজর কা াঁচা ও পাকা জেি পনরষ্কার।  ০২ ৩০ই০০০   

০৬ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা মাঠ পাড় হজত জছা, িাক্তন্দিা প িন্ত রাস্তা জমরামত।  ০২ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

০৭ 
এলক্তেএসনপ চকজবলততল জশহড়াতলী রাস্তার দনড়হানমদপুর নফসারী 

প্রকল্প হজত দনড়হানমদপুর নবলপাড় প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৩ ৪০ই০০০ ঐ  

০৮ 
এলক্তেএসনপ পলাশতলা জমাতাজলজবর বাড়ী হজত তাজলবকারীর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৩ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

০৯ 
এলক্তেএসনপ বািাজররপাড় ছানতয়ািতলা জমাড় হজত সকাল বাোর হইয়া 

কুমানরয়া আ: ওয়াজহদ এর বাড়ী প িন্ত রাস্তা জমরামত। 
 ০৩ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

১০ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা হানফেরু খাজির বাড়ী হইজত মামুজির বাড়ী 

প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৪ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

১১ 
এলক্তেএসনপ মজহশপুর জগন্দার বাড়ী হজত োলুর বাড়ী প িন্ত রাস্তায় ইজ,র 

সনলং করণ। 
 ০৪ ৩৫ই০০০ ঐ ,, 



১২ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া বকুল মাষ্টাজরর বাড়ী হজত হনল হােীর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৫ ৮৫ই০০০ ঐ ,, 

১৩ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া খাচা পিি রাস্তায় আব্বাজসর বাড়ী হইজত িূূূর 

ইসলাজমর বাড়ী প িন্ত রাস্তা ইজ,র সনলং করি। 
 ০৫ ৭০ই০০০ ঐ ,, 

১৪ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া মালবাড়ী সনলং রাস্তা হজত মাজলক রমোজির 

বাড়ী প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৬ ৬০ই০০০ ঐ ,, 

১৫ 
এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা পুরাতিপাড়া লুলুর বাড়ী হজত মাজলক হােীর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ০৬ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

১৬ এলক্তেএসনপ   ০৬ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

১৭ 

এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা তাজলজবর বাড়ী হজত পুি,মারা হজয় 

বািাজররপাড় রাস্তা প িন্ত রাস্তা জমরামত।  ০৭ ৮০ই০০০ 
এলক্তেএসনপ-সরকারী 

অিুদাি 

৪র্ ি বছর 

 

১৮ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা বেলু মাস্টাজরর বাড়ী হজত নবল পাড় ব্রীে  প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৭ ৩০ই০০০   

১৯ 

এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী পূব িপাড়া োজম মসক্তেদ হজত 

চরজগানবন্দবাড়ী মান্নার জগাদারা  া, এবং মজহশপুর 

কানলবাড়ী বাোর হজত চরজগানবন্দবাড়ী সুরুজ্জামাজির বাড়ী  

প িন্ত রাস্তা জমরামত এবং নবনভন্ন রাস্তায় ২ ফু, র্ায়া নরং 

পাইপ স্থাপি। 

 ০৭ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

২০ 
এলক্তেএসনপ োমালপুর-জচচুয়া মহাসড়ক হজত জলান্দহ প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০৮ ৯০ই০০০ ঐ ,, 

২১ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা বাোজর কা াঁচা ও পাকা জেি পনরষ্কার।  ০৮ ৩০ই০০০   

২২ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা মাঠ পাড় হজত জছা, িাক্তন্দিা প িন্ত রাস্তা জমরামত।  ০৮ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

২৩ 
এলক্তেএসনপ চকজবলততল জশহড়াতলী রাস্তার দনড়হানমদপুর নফসারী 

প্রকল্প হজত দনড়হানমদপুর নবলপাড় প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৯ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

২৪ 
এলক্তেএসনপ পলাশতলা জমাতাজলজবর বাড়ী হজত তাজলবকারীর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৯ ৮৫ই০০০ ঐ ,, 

২৫ এলক্তেএসনপ   ০৯ ২০ই০০০ ঐ ,, 

২৬ 
এলক্তেএসনপ বািাজররপাড় ছানতয়ািতলা জমাড় হজত সকাল বাোর হইয়া 

কুমানরয়া আ: ওয়াজহদ এর বাড়ী প িন্ত রাস্তা জমরামত। 
 ০৪ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 

২৭ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা হানফেরু খাজির বাড়ী হইজত মামুজির বাড়ী 

প িন্ত রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ৪ই৫ই৬ ৭০ই০০০ ঐ ,, 

২৮ এলক্তেএসনপ মজহশপুর জগন্দার বাড়ী হজত োলুর বাড়ী প িন্ত রাস্তায় ইজ,র  ০১ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 



সনলং করণ। 

২৯ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া বকুল মাষ্টাজরর বাড়ী হজত হনল হােীর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তায় ইজ,র সনলং করণ। 
 ১ই২ই৩ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

৩০ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া খাচা পিি রাস্তায় আব্বাজসর বাড়ী হইজত িূূূর 

ইসলাজমর বাড়ী প িন্ত রাস্তা ইজ,র সনলং করি। 
 ০৭ ১ই০০ই০০০ ঐ ,, 

৩৩ এলক্তেএসনপ ইউনিয়ি তর্য ও জসবা জকজে মালামাল সরবরাহ  ০১ ১ই৪৫ই৯৬২ ঐ ,, 

৩৪ এলক্তেএসনপ ইউনিয়ি জবকার  ুব মনহলার মজযয জসলাইজমনশি নবতরণ  ০১ ১ই০০ই০০০ ঐ ,, 

মেোট=   ,, 

৩৫ এনর্নব ইউনিয়ি পনরষদ ভবি উন্নয়ি  ০১ ৩ই০০ই০০০ ঐ ,, 

৩৬ ি,ইআর ৬িং ওয়াজর্ির জেি নিম িাি  ০৬ ২ই০০ই০০০ ঐ ,, 

সর্ বমেোট=    

 

 

ইউনিয়ি ৯িং রািাগাছা  ইউনিয়ি পনরষদ উপজেলা ও জেলাঃ োমালপুর। 

                                                                                        ইউনিয়ি অংশগ্রহণমুলক পঞ্চবানষ িকী উন্নয়ণ পনরকল্পিা                                                       

তানরখঃ ১৫-০৪-২০২০ইং 

   ফরমেট- ৩                              

পনরকল্পিার কাল ২০২০/২০২১ইং 

ক্রনমক 

িং 
উন্নয়ণ খাত প্রকজল্পর িাম ( নবস্তানরত) পনরমাি 

অবস্থাি 

ওয়ার্ি 

িাং 

প্রাক্কনলত 

বযয় 

অর্ িায়ি/সম্পদ/জ াগাি 

 (কনমনিি,ইইউনপ/প্রকল্প 

বযাক্তি ও জবসরকারী 

সংখযা 

বাস্তাবায়ি 

বছর 

 

 

 

০১ এলক্তেএসনপ 
জগাড়ারকান্দা ফনকজরর বাড়ী হজত বজের বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

ইজ,র সনলং করি। 
 ০১ ১ই০০ই০০০ 

এলক্তেএসনপ- সরকারী 

অিুদাি 

৫ম বছর 



 

০২ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা রনফকুজলর বাড়ী হজত িেরুজলর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা ইজ,র সনলং করি। 
 ০১ ৫০ই০০০   

০৩ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দ উত্তর পাড়া হজত দনিি পাড়া মসক্তেদ প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০১ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

০৪ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা নতি রাস্তা জমাড় হজত রতজির বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

জমরামত। 
 ০২ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

০৫ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা জহলাল এর বাড়ী হজত রনশদ এর বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

ইজ,র সনলং করি। 
 ০২ ৩০ই০০০   

০৬ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা মুন্সী মাজকি, হজত জরললাইি হইয়া ছালাজমর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তা জমরামত 
 ০২ ২৫ই০০০ ঐ ,, 

০৭ এলক্তেএসনপ চারআিী সরকারী প্রার্নমক নবদযালয় মাজঠ মাি, ভরা, ।  ০৩ ৪০ই০০০   

০৮ এলক্তেএসনপ চরজগানবন্দবাড়ী রাস্তায় িদী ভরা, এর পাজব ব্রীে নিম িাি।  ০৩ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

০৯ 
এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী কুদু্দস জচয়ারমযাজির বাড়ী হজত জলান্দহ 

প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৩ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

১০ এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী হজত িদীর পাড় প িন্ত রাস্তা জমরামত ।  ০৪ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 

১১ 
এলক্তেএসনপ চরজগানবন্দবাড়ী েনহজরর বাড়ী হজত গফুজরর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৪ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

১২ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া জরললাইি হজত ঈদগাহ মাঠ প িন্ত ইজ,র সনলং 

করি। 
 ০৪ ২০ই০০০ ঐ ,, 

১৩ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া আলহাজ্ব মনমি হােী পুকুর হজত আব্বাস 

সরকাজরর পুকুর প িন্ত জেি নিম িাি । 
 ০৬ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

১৪ 

এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা ফনকজরর বাড়ী হজত বজের বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

ইজ,র সনলং করি।  ০৬ ৩০ ই০০০ 
এলক্তেএসনপ  সরকারী 

অিুদাি 

৫ম বছর 

 

১৫ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা রনফকুজলর বাড়ী হজত িেরুজলর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা ইজ,র সনলং করি। 
 ০৬ ৫০ই০০০   

১৬ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দ উত্তর পাড়া হজত দনিি পাড়া মসক্তেদ প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৭ ১ই২০ই০০০ ঐ ,, 

১৭ 
এলক্তেএসনপ জগাড়ারকান্দা নতি রাস্তা জমাড় হজত রতজির বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৭ ২৫ই০০০ ঐ ,, 

১৮ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা জহলাল এর বাড়ী হজত রনশদ এর বাড়ী প িন্ত রাস্তা 

ইজ,র সনলং করি। 
 ০৭ ২৫ই০০০ ঐ  



১৯ 
এলক্তেএসনপ রািাগাছা মুন্সী মাজকি, হজত জরললাইি হইয়া ছালাজমর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তা জমরামত 
 ০৮ ১ই৪০ই০০০ ঐ ,, 

২০ এলক্তেএসনপ চারআিী সরকারী প্রার্নমক নবদযালয় মাজঠ মাি, ভরা, ।  ০৯ ৪০ই০০০   

২১ এলক্তেএসনপ চরজগানবন্দবাড়ী রাস্তায় িদী ভরা, এর পাজব ব্রীে নিম িাি।  ০৯ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

২২ 
এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী কুদু্দস জচয়ারমযাজির বাড়ী হজত জলান্দহ 

প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৯ ৫০ই০০০ ঐ ,, 

২৩ এলক্তেএসনপ বীরজগানবন্দবাড়ী হজত িদীর পাড় প িন্ত রাস্তা জমরামত ।  ০৫ ৮০ই০০০ ঐ ,, 

২৪ 
এলক্তেএসনপ চরজগানবন্দবাড়ী েনহজরর বাড়ী হজত গফুজরর বাড়ী প িন্ত 

রাস্তা জমরামত। 
 ০৭ ৪০ই০০০ ঐ ,, 

২৫ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া জরললাইি হজত ঈদগাহ মাঠ প িন্ত ইজ,র সনলং 

করি। 
 ৭ই৮ই৯ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

২৬ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া আলহাজ্ব মনমি হােী পুকুর হজত আব্বাস 

সরকাজরর পুকুর প িন্ত জেি নিম িাি । 
 ৭ই৮ই৯ ৩০ই০০০ ঐ ,, 

২৭ 
এলক্তেএসনপ খড়খনড়য়া জরলজগ, পাকা রাস্তা হজত জখাকা জমম্বাজরর বাড়ী 

প িন্ত রাস্তা জমরামত । 
 ০৩ ১ই০০ই০০০   

২৮ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা গুহা,া অবনশষ্ট স্থাজি ইজ,র সনলং করি।  ১ই২ই৩ ৩০ই০০০   

২৯ এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা প্রজফসর কজলািী রাস্তায় ইজ,র সনলং করি।  ১ই২ই৩ ৫০ই০০০   

৩০ 
এলক্তেএসনপ িাক্তন্দিা বাোজর তহনসল অনফজসর পূব ি পাজব কাচা বাোজর 

মাি, ভরা,। 
 ০৭ ২ই০০ই০০০   

৩১ 
এলক্তেএসনপ 

ইউনিয়ি তর্য ও জসবা জকজে মালামাল সবরাহ   ২.৬৯ই২৫২ 
এলক্তেএসনপ- সরকারী 

অিুদাি 
 

৩২ 
এলক্তেএসনপ আত্বকম িসংস্থাি সৃিষ্টর লজি  ুব সমাজের মজযয জসলাই 

জমনশি সরবরাহ। 
  ৩ই৬০ই০০০   

জমা,=    

৩৩ এনর্নব ইউনিয়জির নবনভন্ন স্থাজি ি,উবওজয়ল সরবরাহ ১-৯  ৬ই০০ই০০০ ঐ ,, 

সব িজমা,=   ৫ম বছর 

 

 


