
২০২০-২০২১ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা সং�ার (কািবটা) িবেশষ (১ম পয �ায়) কািবটা কম ��িচর আওতায় 
বা�বায়ন �যা� �ক� তািলকা : 

          

                 উপেজলাঃ �ি�পাড়া                                                              �জলাঃ �গাপালগ�। 

�ঃ
নং 

ইউিনয়ন �কে�র নাম রা�ার �দঘ �� বরাে�র পিরমাণ অ�গিতর 
হার (%) 

০১ �শলী চর�শলী �মইন রা�া হেত শওকত �মা�ার বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ 

৩৬০.০০ 
িমটার 

৪,৯৯,১২১/০০  

০২ �শলী �শলী �মইন রা�া হেত জামান �শেখর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ ২০০.০০ িমটার ২,৫১,৫৭১/০০  

০৩ �শলী �শলী শািকর ল�ােরর বাড়ী হেত খালপাড় হেয় আফজাল 
ল�ােরর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ 

২৬৫.০০ িমটার ৬,২৯,৪১৯/০০  

০৪ �শলী িনলফা  �মইন রা�া হেত এনােয়ত �ম�ােরর বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ 

২৪৫.০০ িমটার ৩,৪০,৪০৪/০০  

০৫ �শলী িনলফা ম�মিত নদী হেত আলীম �মা�ার বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ 

৫৫০.০০ িমটার ৮,০১,৬৯৫/০০  

০৬ �শলী দঃ�শলী হাজী আঃ ছা�ােরর বাড়ীর হেত িলটন ফিকেরর বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৮৯০.০০ িমটার ১০,১৪,২৫৩/০০  

০৭ �শলী দঃ�শলী ফাই�ল িসকদােরর বাড়ীর হেত �রাকন �মা�ার বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৪৪০.০০ িমটার ৪,২৭,৪২১/০০  

০৮ �শলী রামচ��রচরপাড়া �মইন রা�া হেত ম�মিত নদী পয �� রা�া 
িনম �াণ 

১৫২.০০ িমটার ৩,২৯,৭৬৭/০০  

০৯ �শলী দঃ�শলী আছাদ �শেখর বাড়ীর হেত �সাহরাফ �শেখর বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৭৫০.০০ িমটার ৬,৩৫,৫৪২/০০  

১০ বিণ � ০৩নং ওয়ােড � �হদােয়ত িসকদােরর বাড়ী হেত �র ইসলােমর 
বাড়ী হেয় িনজাম �শেখর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ 

৩৪০.০০ িমটার ৪,০০,৯৯৯/০০  

১১ বিণ � ০৩নং ওয়ােড � আ�ল বশার �মা�ার বাড়ী হেত আ�ার �মা�ার 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৩২০.০০ িমটার ৫,৩৫,৪৮০/০০  

১২ বিণ � ০৪নং ওয়ােড � �সেনরচর আ�ব �মা�ার বাড়ীর �মইন রা�া হেত 
না� িময়া পয �� রা�া িনম �াণ 

১৮০.০০ িমটার ৪,১৮,২০৮/০০  

১৩ বিণ � বিণ � ০৯ ওয়ােড � বাশার �মা�ার বাড়ী হেত আহাদ �শেখর বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

১৪০.০০ িমটার ২,০১,৯৩২/-  

১৪ বিণ � বিণ � ০৯ ওয়ােড � �মইন রা�া হেত িস�ার�ল খান বাড়ী পয �� 
রা�া িনম �াণ 

১৬০.০০ িমটার ১,৭৮,৭৫৬/০০  

১৫ বিণ � বিণ � ০৮ ওয়ােড � শািহদ �চৗ�রীর বাড়ী হেত িম� �মা�া বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৪৩০.০০ িমটার ৫,৭০,৭২৯/০০  

১৬ বিণ � বিণ � ০৮ওয়ােড � িব�াস বাড়ী জােম মসিজদ হেত �র ইসলাম 
বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ 

১৫৫.০০ িমটার ১,৮০,০৭৫/০০  



১৭ বিণ � বিণ � ০৮ওয়ােড � রা�াক �শেখর বাড়ী হেত বা� িময়ার �ঘর পয �� 
রা�া িনম �াণ 

১৭০.০০ িমটার ২,৯৩,২৩৮/০০  

১৮ বিণ �  ০৩ওয়ােড � চরবা�িড়য়া �মইন  হেত শির�ল �শেখর বাড়ী পয �� 
রা�া িনম �াণ 

৩২০.০০ িমটার ৪,৮৮,১৮৮/০০  

১৯ বিণ �  ০১ ওয়ােড � ��ীচর �দেলায়ার সরদ �ােরর বাড়ী  হেত �সেনরচর 
আেনায়ার �মা�া বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ 

২০০০.০০ 
িমটার 

২৮,৩৬,৭৭৪/০০  

২০ বিণ � ০১ ওয়ােড � গজািলয়া মিহলা মা�াসার মাঠ ভরাট ২৫৬৫.০০ 
বগ �িমটার 

৫,৫২,৪৯৩/০০  

২১ বিণ � ০৬ওয়ােড � মসিজদ হেত কিবর �শেখর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ ২১৩.০০ িমটার ২,৮৮,৯২৮/০০  

২২ বিণ � ০৬ ওয়ােড � বিণ � জােন আলম মীেরর বাড়ী হেত নিদর ঘাট পয �� 
রা�া িনম �াণ 

১৫২.০০ িমটার ৩,০২,৭৪৭/০০  

২৩ বিণ � ০৫ ওয়ােড � রিফক ��ীর বাড়ী হেত আ� �শেখর বাড়ী পয �� 
রা�া িনম �াণ 

২২০.০০ িমটার ২,৫৬,৮২৩/০০  

২৪ বিণ � ০৫ ওয়ােড � �বলী�ীেজর উ�রপাড়া হেত মিম�র ��ীর বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

১৮২.০০ িমটার ৩,১৫,৪৭৯/০০  

২৫ �গাপাল�র �গাপাল�র �মইন রা�া হেত ভায়া তালা বাড়ী হেয় �ছাট �সন 
বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ 

৩২০.০০ িমটার ৮,০১,৬৯২/০০  

২৬ �গাপাল�র �গাপাল�র পাকা হেত ভায়া �বেলডা�া হেয় ওয়াবদা পয �� রা�া 
িনম �াণ 

২০০০.০০ 
িমটার 

৬৬,৪৬,৮৭৫/০০  

২৭ �গাপাল�র �গাপাল�র তা�কদার মােক�ট হেত সড়ইডা�া পাকা রা�া পয �� 
রা�া িনম �াণ 

৪৭২.০০ িমটার ১২,৯৯,৩৬২/০০  

২৮ �গাপাল�র বরইহা� পাকা রা�া হেত �� িব�ােসর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ ১৯০.০০ িমটার ৪,০৬,০২১/০০  

২৯ �গাপাল�র পাথরঘাটা ওয়াবদা হেত আং�ল কাটা খােলপাড় িদেয় ওয়াবদা 
পয �� রা�া িনম �াণ 

১৫০০.০০ 
িমটার 

৪৩,২০,৯৪২/০০  

৩০ পাটগাতী �রামকাি� বাবেরর বাড়ী হেত িল� �শেখর বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ 

২৫০.০০ িমটার ৩,৪৭,২৭০/০০  

৩১ পাটগাতী �রামকাি� বশােরর বাড়ী হেত �মাহ�াদ তিশলদােরর বাড়ী 
পয �� রা�া িনম �াণ 

৫৮০.০০ িমটার ৮,২৪,৩২৫/০০  

৩২ পাটগাতী দািড়য়ার�ল সরকারী �াথিমক িব�ালেয়র মাঠ  মা� �ারা 
ভরাট। 

৭৮০.০০ বগ � 
িমটার 

১,৬১,৩৪৩/০০  

৩৩ পাটগাতী পাটগাতী ��ীপাড়া  আিল  �ি�ন  �শেখর বাড়ী  হইেত বাইপাস 
রা�া পয �� মা�  �ারা রা�া িনম �াণ। 

১০০০.০০ 
িমটার 

১৯,৮৮,৩০৯/০০  

৩৪ পাটগাতী পাটগাতী বাশবাড়ীয়া িজিসিস সড়ক হেত আিচয়ার খাল পয �� 
মা�  রা�া িনম �াণ। 

৫০০.০০ িমটার ১০,০২,৪২৭/০০  

৩৫ পাটগাতী পাটগাতী দি�ন পাড়া �� �শেখর বাড়ী হইেত কাম�ল �শেখর 
বাড়ী পয �� মা�  �ারা রা�া িনম �াণ। 

২০০.০০ িমটার ৬,৮৭,০৫৯/০০  

৩৬ পাটগাতী �রামকাি� আমবােগ �মইন রা�া হইেত আমবােগ ন�ন রা�া 
মা� �ারা রা�া িনম �াণ। 

৫৫০.০০ িমটার ৭,৪৮,৮৭৮/০০  



৩৭ পাটগাতী গওহরডা�া  মা�াসার �ীজ হইেত �েয়ল ি�কস ভাটা পয ��  
রা�া  মা�  �ারা রা�া িনম �াণ। 

৪৮৭.০০ িমটার ১৬,১১,৪৬৭/০০  

৩৮ পাটগাতী �রামকাি� পি�ম পাড়া িম� �শেখর বাড়ী সামেন হইেত 
আফতাব  িব�ােসর বাড়ী পয ��  মা�র রা�া িনম �াণ। 

১১০০.০০ 
িমটার 

২০,১৬,০৮৭/০০  
 

৩৯ পাটগাতী �রামকাি� পি�ম পাড়া ইমরান �শেখর বাড়ী হইেত 
িসংগীপাড়া মসিজদ পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। 

১৫০০.০০ 
িমটার 

২৯,৩৮,৬৬৭/০০  

৪০ পাটগাতী �রামকাি� �ঘােষর ঘাট �াথিমক িব�ালেয়র মাঠ  ভরাট।  ৩৬৭৫.০০ বগ � 
িমটার 

৯,১২,৭২৬/০০  

৪১ পাটগাতী �রামকাি� হা�ন সরদােরর বাড়ী হইেত �রামকাি� উ�রপাড়া 
�াথিমক িব�ালয় পয �� রা�া িনম �াণ। 

৭০০.০০ িমটার ১৩,৭৩,৫১১/০০  

৪২ পাটগাতী �রামকাি� মিহলা মা�াসার ��র ভরাট। ৭৭৬.৮০ বগ � 
িমটার 

৪,২৭,৯৫১/০০  

৪৩ পাটগাতী িগমাডা�া  দি�নপাড়া সািহদ ফিকেরর বাড়ী হইেত চান িময়া 
�শেখর বাড়ীর পি�মপাশ পয �� রা�া িনম �াণ। 

২৫০.০০ িমটার ৪,৯৩,১১১/০০  

৪৪ পাটগাতী িগমাডা�া উ�রপাড়া �নায়ািময়ােদর বাড়ীর জােম মসিজদ 
হইেত সাফােয়ত �শেখর বাড়ী পয ��  মা�র রা�া িনম �াণ। 

২১৩.০০ িমটার ৪,১৯,৫৩৪/০০  

৪৫ পাটগাতী পাচকাহিনয়া সরকারী �াথিমক িব�ালেয়র মাঠ ভরাট ৮০৬.৮০ বগ � 
িমটার 

২,০৯,৪৫৭/০০  

৪৬ পাটগাতী �বৗসখােলর �গাড়া হইেত �ব �পাড় িদয়া অমল �চৗ�রীর জিম 
পয �� মা� �ারা রা�া িনম �াণ। 

৯০০.০০ িমটার ২০,৬৪,৪২৫/০০  

৪৭ পাটগাতী গাংিপট খােলর �গাড়া হইেত পি�মপাড় িদেয় �মাতােলব 
�শেখর জিম পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। 

৩৭০.০০ িমটার ৭,২৭,৮৮৪/০০  

৪৮ পাটগাতী বালারগাতী তারাইল খােলর  �গাড়া হইেত মরা��র �গাড়া পয �� 
মা�  �ারা রা�া িনম �াণ 

১৫০০.০০ 
িমটার 

৩৯,৬৯,৭৫৬/০০  

৪৯ পাটগাতী বািঘয়ার�ল সরকারী �াথিমক িব�ালেয়র মাঠ  মা� �ারা 
ভরাট। 

৫৪০.০০ 
বগ �িমটার 

৪,০৮,০৯৭/০০  

৫০ পাটগাতী �িথয়ার �মইন রা�া হেত �ীজ পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ২১৯ িমটার ৪,৭৩,৭৪৭/০০  

৫১ �মিরয়া �ল�তলা এল িজ ইিড রা�া হইেত হাসমত আলী �শখ (িক� 
িময়া) এর জিম পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ( ৫নং ওয়াড �) 

৩৭০.০০ িমটার ৫,৭৫,৯১৫/০০  

৫২ �মিরয়া উ�র ব�শবাড়ীয়া  �নায়াব তা�কদােরর বাড়ী পাে�� এল িজ ইিড 
রা�া  হইেত মাওলাহী তা�কদােরর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ। ( 
৬নং ওয়াড �) 

২৪৪.০০ িমটার ১৫,৭৪,৭৬৭/০০  

৫৩ ��িরয়া �ছাট �মিরয়া �দেবন ম�েলর বাড়ী হইেত অিনেমেষর বাড়ী  
পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। (০৬নং ওয়াড �) 

৬০০.০০ িমটার ১৫,১০,৫৯৯/০০  

৫৪ �মিরয়া িচথলীয়া এল িজ ইিড  রা�া হইেত �মাহন তা�কদােরর বাড়ী 
পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। (০৬নং ওয়াড �) 

৩০০.০০ িমটার ৪,৭৬,৭৪২/০০  

৫৫ �মিরয়া ব�শবাড়ীয়া এল িজ ইিড  রা�া হইেত রিফ�ল �শেখর বাড়ী 
পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। (৪নং ওয়াড �) 

৫২০.০০ িমটার ১৭,৭৯,৯৫৪/০০  

৫৬ �মিরয়া �ভরবনগর উ�রপাড়া অবদা রা�া হইেত  ম�মদােরর বাড়ী ৩০০.০০ িমটার ১০,২৮,৫৮৯/০০  



পয �� রা�া িনম �াণ। ( ৯নং ওয়াড �) 

৫৭ �মিরয়া �ভরবনগর অবদা রা�া হইেত �পন িব�ােশর বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ। ( ৯ নং ওয়াড �) 

২৭৫.০০ িমটার ৯,৪৩,২০৬/০০  

৫৮ �মিরয়া বড় �মিরয়া অবদা রা�া হইেত িবেরন দােসর বাড়ী পয �� মা�র 
রা�া িনম �াণ। ( ৭ নং ওয়াড �) 

২৫০.০০ িমটার ৪,৯৩,১১১/০০  

৫৯ �মিরয়া কা��াম �গাপাল রােয়র জিম �থেক ি�িতশ ম�েলর বাড়ী 
পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ( ৭ নং ওয়াড �) 

২২০.০০ িমটার ৪,৯৩,৮১৪/০০  

৬০ �মিরয়া তরাইল অিমর িব�ােসর  ফ�াম হইেত সে�াষ িব�ােসর বাড়ী 
হেয় মিনেমাহন �কাদােরর বাড়ীর উ�র পা�� িদয়া অবদা  রা�া 
পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ( ৮নং ওয়াড �) 

৯০০.০০ িমটার ২১,৮১,৯৮১/০০  

৬১ �মিরয়া �ভ�াবাড়ী সরকারী �াথিমক িব�ালেয়রর উ�র পাে��র  
কালভাট � �থেক হিরবর �বরাগীর বাড়ী হইয়া িব�ল ফিলয়ার 
বাড়ী পয ��  রা�া মা�র রা�া  িনম �াণ। ( ৮নং ওয়াড �) 

১৫০০.০০ 
িমটার 

৩৯,২৪,১৬৪/০০  

৬২ �মিরয়া ��খালী অবদা রা�া হইেত ইিলয়াস �শেখর বাড়ীর পাশ িদয়া 
অবদা রা�া পয ��  মা�র রা�া  িনম �াণ। ( ১নং ওয়াড �) 

৫০০.০০ িমটার ৯,৮২,২২২/০০  

৬৩ �মিরয়া ম�খালী অবদা  রা�া হেত কাটা খােলর �ীজ  হইেত ��ী বাড়ী 
হইেত অবদা রা�া পয ��  মা�র রা�া  িনম �াণ । ( ১ নং ওয়াড �) 

৫০০.০০ িমটার ৯,৮২,২২২/০০  

৬৪ �মিরয়া করফা অবদা  রা�া হইেত চরপাড়া মহািসন এর বাড়ী পয ��  
মা�র রা�া  িনম �াণ। ( ১ নং ওয়াড �) 

৩৬৬.০০ 
িমটার 

৭,২০,০৫৮/০০  

৬৫ �মিরয়া পা�ড়িতয়া অবদা রা�া হইেত  আে�ল এর �ীজ হইয়া ��ী 
বাড়ীর  �ীজ পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ( ৩নং ওয়াড �) 

৫০০.০০ িমটার ৬,৭২,৯৫১/০০  

৬৬ �মিরয়া বড় �মিরয়া  সজল পাে�র বাড়ী �থেক সাধন �চৗ�রীর বাড়ীর  
উ�র পাশ িদয়া বড় �িমরয়া খােলর পাশ  িদয়া শাি� বালার 
বাড়ী পয ��  মা�র রা�া  িনম �াণ। ( ৭নং ওয়াড �) 

১২০০.০০ 
িমটার 

৩১,৩১,১৫৩/০০  

৬৭ ��িরয়া বড় ��িরয়া ওয়াপদা রা�া হেত িনত� বাইেনর বাড়ী পয �� 
মআ�র রা�া িনম �াণ। 

১৫০.০০ িমটার ১,৬৬,৭৯৭/০০  

৬৮ �শিল চর �শিল ইট ভাটার রা�া হেত িনম �ল রােয়র বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ। 

২০০.০০ িমটার ৩,১০,৭২৭/০০  

৬৯ ��িরয়া �ল�তলা পাকা রা�া হেত বাড়ইবাড়ী পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ২১৫.০০ িমটার ৩,৮৯,৯৯৫/০০  

৭০ ��িরয়া সড়াবাড়ী পাকা রা�া হেত ধীেরন নেগেনর বাড়ী পয �� রা�া 
িনম �াণ। 

২৬৫.০০ িমটার ৪,৮০,৬৬৭/০০  

৭১ ��িরয়া �ল�তলা ম�পাড়া সাব �জনীন �গ �া ম�ীেরর মাঠ ভরাট। ২৫৬০.০০ 
বগ �িমটার 

৮,৮০,১৫৯/০০  

৭২ বিণ � ০৬ নং ওয়ােড �র বিণ � দে�র খােলর দি�ণ পাড় িদেয় �গাপাল�র 
ইউিনয়েনর িম�ডাংগা পয �� রা�া �নঃ িনম �াণ। 

৩০০০ িমটার ৪৪,৯৭,৯৬৯/০০  

�মাট �া�িলত �য় ৭,৮২,২৮,৭২৭/-  

 


