
২০২০-২০২১ অথ � বছের �ামীণ অবকাঠােমা  র�ণােব�ণ  (�আর) কম ��িচর  আওতায় উপেজলা পিরষদওয়ারী  ২য় পয �ায় 
১৫,৫৬,৫০৫/২৯  টাকার  �ক� তািলকা িন��প। 

�ঃ 
নং 

ইউিনয়ন �কে�র নাম বরাে�র পিরমাণ 

১ �শলী �শলী �িমহীন ও আ�য়হীনেদর �হিনম �াণ �কে�  মা� ভরাট । ১,৮৩,৫০৫/২৯ 

২ বিণ � ১নং ওয়ােড � চা�ার খােল অ�ায়ী বাধ িনম �াণ। ৫১,০০০/- 
৩ বিণ � বিণ � ০৬ নং ওয়ােড � ফিকর বাড়ীর লাল ও �জালা খােল বাধ িনম �াণ। ৬০,০০০/- 
৪ বিণ � বিণ � ইউিনয়ন িবিভ�  ওয়ােড �র খােল বােশর সােকা িনম �াণ। ৪৪,০০০/- 
৫ �গাপাল�র �য়াধানা সাব �জনীন �শােনর  মােঠ মা� ভরাট। ৪৭,৫০০/- 
৬ �গাপাল�র বরইহা� ম�ল বাড়ী সাব �জনীন কািল মি�র সং�ার। ৪৭,৫০০/- 
৭ �গাপাল�র সড়াইডা�া এল িজ,ইিড রা�া হেত �� সরদােরর বাড়ী পয �� রা�া সং�ার। ৪৭,৫০০/- 
৮ �গাপাল�র পাথরঘাটা পি�মপাড়া আদাগা�য়া খােলর �গেটর �ই পােশ মা� ভরাট। ৪৭,৫০০/- 

৯ �গাপাল�র ব�াবাড়ী সাব �জনীন � � হির মি�র সং�ার। ৪৭,৫০০/- 
১০ �গাপাল�র ব�াবাড়ী  �ব �পাড়া  সাব �জনীন �গ �া মি�র  সং�ার। ৪৭,৫০০/- 
১১ পাটগাতী িচংগড়ী �মইন রা�া হেত �খাকন ম�েলর ঘাটলা পয �� মা�র রা�া িনম �াণ। ৪৩,৫০০/ 
১২ পাটগাতী পাটগাতী ��ী পাড়া �মইন রা�া হেত িরপন ��ীর বাড়ী পয ��  রা�া িনম �াণ ও সং�ার। ৪৩,৫০০/- 
১৩ পাটগাতী িগমাডা�া �ব �পাড়া আকবেরর বাড়ীর পােশর রা�া হেত সালাম  �শেখর  বাড়ী পয �� রা�া  

িনম �াণ। 
৪৩,৫০০/- 

১৪ পাটগাতী �রামকাি� �মইন রা�া হেত  নওেশর �শেখর  বাড়ী পয �� রা�া  িনম �াণ। ৪৩,৫০০/- 
১৫ পাটগাতী �রামকাি� �মইন রা�া হেত  মহািসন �শেখর বাড়ী পয �� রা�া  িনম �াণ। ৪৩,৫০০/- 
১৬ পাটগাতী িগমাডা�া ম�পাড়া পাকা রা�া হেত ফিরদ �মা�ার বাড়ীর �শষ পয �� রা�া  সং�ার ৪৩,৫০০/- 
১৭ পাটগাতী িগমাডা�া  �ব �পাড়া �মইন রা�া হেত আ��াহ �শেখর বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ। ৭২,০০০/- 

১৮ �মিরয়া পারঝনঝিনয়া এলিজিডর রা�া হেত িসকদার বাড়ী পয �� মা�র রা�া �ন: িনম �াণ।         ৪৩,৫০০/ 
১৯ �মিরয়া কা��াম শরদ রােয়র জিম �থেক ম��দন বালার বাড়ী পয �� রা�া সং�ার। ৪৩,৫০০/- 
২০ �মিরয়া �ছাট �মিরয়া ওয়াবদা রা�া হেত �সাহরাব �শেখর  �ঘর পয �� রা�া �ন: িনম �াণ। ১,০০,০০০/-  
২১ �মিরয়া পারঝনঝিনয়া এলিজিডর রা�া হেত �সেক�ােরর বাড়ী পয �� মা�র রা�া �ন: িনম �াণ। ৪৩,৫০০/- 
২২ �মিরয়া এলিজিডর রা�া হেত বলাই গাইেনর বাড়ী পয �� মা�র রা�া �ন: িনম �াণ। ৪৩,৫০০/- 
২৩ �মিরয়া �ল�তলা র�ন  িব�ােসর বাড়ী হেত  িবধান িব�ােসর বাড়ী পয ��  মা�র রা�া সং�ার। ৪৩,৫০০/- 
২৪ �মিরয়া �মিরয়া বা�র বাড়ী হেত অং�র বাড়ী পয �� রা�া িনম �াণ। ১,০০,০০০/-  
২৫ �মিরয়া পা�ড়িত অবদার রা�া হেত হাসান �শেখর  বাড়ী পয �� ম�র রা�া �ন: িনম �াণ। ৮২,৫০০/- 
২৬ �মিরয়া বড় �মিরয়া এল,িজ, িড রা�া হেত মরণ  িক��নীয়ার বাড়ী পয �� বাড়ীর রা�া িনম �াণ  ০৭ নং 

ওয়াড �। 
 ৫০,০০০/-  

২৭ �মিরয়া বড় �মিরয়া �মইন রা�া হেত আন� ব�র বাড়ী পয �� মা�র রা�া িনম �াণ  ০৭ নং ওয়াড � ।   ৫০,০০০/-   
                                                                                                                 সব �েমাট= ১৫,৫৬,৫০৫/২৯ টাকা   

 
 
 

                   (�মাঃ ই�াহীম খিলল)              (এ.�ক.এম. �হদােয়�ল ইসলাম)                              (�মাঃ �সালায়মান িব�াস) 
          উপেজলা �ক� বা�বায়ন অিফসার           উপেজলা িনব �াহী অিফসার                         �চয়ার�ান উপেজলা পিরষদ 
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