
প ম অংশঃ উপেজলা হায়ী কিম  িভি ক পিরক না(উ য়ন 
াবনা) 

উপেজলা পিরষেদ হ া িরত িবভাগ স েহর প বািষ কী পিরক না 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৫.১ ায়ী কিম  িভি ক প বািষ কী পিরক না ছক  (উ য়ন াবনা)  
৫.১.১ ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র িবষয়ক হায়ী কিম  
উপেজলা পিরষদ এবং ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (এলিজইিড) এর ত াবধােন বা বায়নেযা   
প বািষ কী পিরক না 

অথ  বৎসরঃ ২০১৪-১৫ 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান

০১ বািষ ক উ য়ন কম চী (এিডিপ) এর আওতায় হীত ীম স হ 
( সািলং রা া/ ছাট ছাট কালভাট সহ অ া  অবকাঠােমা উ য়ন)।  

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

রা া- ৫.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ১০

০২ উপেজলা রাজ  তহিবেলর ীম স হ অিফস, বাসাবাড়ী মরামত ও 
আসবাপ  সং হ 

উপেজলা রাজ  
তহিবল 

অিফস - ৩
বাসা - ৩

০৩ উপেজলা গভেন  কে র (UZGP) আওতায় হীত ীম স হ সবা দান, দির  মিহলােদর 
উ য়ন, খাবার পািনর সম া 
রীকরন ও দির  ছা -ছা ীেদর 

সহেযািগতা 

UZGP ীম - ৮

০৪ অ ািধকার িভি েত ণ  প ী অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 
কে র (IRIDP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৮.২৫ িকঃিমঃ

০৫ প ী অবকাঠােমা উ য়ন (RIDP) শীষ ক কে র ীম স হ (রা া 
এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ১.১২ িকঃিমঃ

০৬ দি ণ-পি মা লীয় বাংলােদশ ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 
ক  (SWBRDP) এর ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB রা া- ২৯.৪৫ 
িকঃিমঃ  ীজ 



িনম াণ) কালভাট- ১৫
০৭ প ী সড়ক ও কালভাট  মারমত কম চীর ীম স হ (রা া এবং 

ীজ/কালভাট  মরামত)  
যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া- ২.৫০ িকঃিমঃ  
কালভাট- ২

০৮ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার িনম াণ (ECRRP)  

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক ১৩   

০৯ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার সংেযাগ সড়ক িনম াণ 

(ECRRP)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

িব াংক রা া- ১.৬৩ িকঃিমঃ

১০ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার মরামত (ECRRP) 

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক ৪  

১১ কা াল াইেমট রিজিলেয়  ইন া াকচার ক  এর আওতায় 
(CCRIP) হাট-বাজার উ য়ন ও সংেযাগ সড়ক িনম াণ। 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ইফাদ 
ADB 

রা া - ৩
বাজার - ৫

১২ আইলায় িত  ামীণ অবকাঠােমা নব াসন কে র 
(RAAIP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB & 
GOB 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ

১৩ রাল এম য়েম  এ  রাড মইনেটেন  কম চী (RERMP-2) 
এর আওতায় রা া র ণােব ণ দির  মিহলােদর কম  সং ান 

দির  মিহলােদর কম সং ান 
ও যাগােযাগ ব ার উ য়ন 

ইউেরািপয় 
ইউিনয়ন 

ক চা রা া - ১৮০ 
িকঃিমঃ 

১৪ াথিমক িশ া উ য়ন কম চী-৩ এর আওতায় (িপইিডিপ-৩) 
াথিমক িব ালয় িনম াণ 

াথিমক িশ ার উ য়ন ADB, IDA, 
DFID, 
JACA 

৩  

১৫ িব ালয় িবহীন এলাকায় ১৫০০ াথিমক িব ালয় িনম াণ কে র 
আওতায় ন ন াথিমক িব ালয় িনম াণ 

াথিমক িশ ার উ য়ন GOB ১  

১৬ মরামত ও সং ার কে র আওতায় সরকারী াথিমক িব ালয় 
মরামত 

াথিমক িশ ার উ য়ন GOB ১০  

১৭ ইউিনয়ন পিরষদ কমেপ  ভবন িনম াণ ানীয় সরকার ব ার 
উ য়ন ও জনসাধারেনর সবা 

দান 

GOB ৪  

১৮ েয াগ ও জলবা  পিরবতন ভাব সহন শীষ ক কে র (ER) 
আওতায় মা র রা া িনম াণ/খাল খনন/মাঠ মা  ারা করন এবং 
উপকারেভাগীেদর েয াগ িতেরাধ লক িশ ণ 

েয াগ ঁ িক িনরসন ও দাির  
িবেমাচন 

GOB & 
WFP 

খাল খনন- ৭.
িকঃিমঃ রা া

১৩.৩৩ িকঃিমঃ মাঠ 
ভরাট- ৫

১৯ অংশ হণ লক কার পািন স দ স র কে র আওতায় হীত 
ীম স হ (খাল খনন, ব ধ িনম াণ, কালভাট, সিমিতর অিফস ঘর 

িনম াণ 

িষ ও সচ ব ার উ য়ন 
ও দাির  িবেমাচন 

ইফাদ খাল খনন- ৫
কালভাট- ১  
অিফসঘর- ১

 সব েমাট =    
 

অথ  বৎসরঃ ২০১৫-১৬ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান

০১ বািষ ক উ য়ন কম চী (এিডিপ) এর আওতায় হীত ীম স হ 
( সািলং রা া/ ছাট ছাট কালভাট সহ অ া  অবকাঠােমা উ য়ন)।  

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

রা া- ৬.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ১০

০২ উপেজলা রাজ  তহিবেলর ীম স হ অিফস, বাসাবাড়ী মরামত ও 
আসবাপ  সং হ 

উপেজলা রাজ  
তহিবল 

অিফস ও 
বাসা  মরামত

০৩ উপেজলা গভেন  কে র (UZGP) আওতায় হীত ীম স হ সবা দান, দির  মিহলােদর UZGP ীম - ১০



উ য়ন, খাবার পািনর সম া 
রীকরন ও দির  ছা -ছা ীেদর 

সহেযািগতা 
০৪ অ ািধকার িভি েত ণ  প ী অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 

কে র (IRIDP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB 

(এলিজইিড) 
রা া - ৪.২৫ িকঃিমঃ 

কালভাট- ৪
০৫ ইউিনয়ন অবকাঠােমা উ য়ন ক  (UIDP-KBS) এর ীম 

স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 
যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB & 
GOB 

(এলিজইিড) 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৫

০৬ প ী অবকাঠােমা উ য়ন (RIDP) শীষ ক কে র ীম স হ (রা া 
এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া- ২.০০ িকঃিমঃ 

০৭ দি ণ-পি মা লীয় বাংলােদশ ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক ক  
(SWBRDP) এর ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB 
(এলিজইিড) 

রা া- ৪.০০ িকঃিমঃ  

০৮ প ী সড়ক ও কালভাট  মারমত কম চীর ীম স হ (রা া এবং 
ীজ/কালভাট  মরামত)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ২

০৯ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার িনম াণ (ECRRP)  

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক ৪  

১০ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার সংেযাগ সড়ক িনম াণ 

(ECRRP)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

িব াংক রা া- ১৬.০০ িকঃিমঃ

১১ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার মরামত (ECRRP) 

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক  ৪  

১২ কা াল াইেমট রিজিলেয়  ইন া াকচার ক  এর আওতায় 
(CCRIP) হাট-বাজার উ য়ন ও সংেযাগ সড়ক িনম াণ। 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ইফাদ 
ADB 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
বাজার- ৩

১৩ উপেজলা ও ইউিনয়ন সড়েক দীঘ  স  িনম াণ (LBC) যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB ১  (২৯৫ িমঃ

১৪ রাল এম য়েম  এ  রাড মইনেটেন  কম চী (RERMP-2) 
এর আওতায় রা া র ণােব ণ দির  মিহলােদর কম  সং ান 

দির  মিহলােদর কম সং ান 
ও যাগােযাগ ব ার উ য়ন 

ইউেরািপয় 
ইউিনয়ন 

ক চা রা া - ১৮০ 
িকঃিমঃ 

১৫ উপেজলা ি েযা া কমে  ভবন িনম াণ  ি েযা ােদর উ য়ন GOB ১  
১৬ িমহীন অ ল ি েযা ােদর বাস ান িনম াণ ি েযা ােদর উ য়ন GOB ১  
১৭ উপেজলা পিরষদ কমে া  ভবন িনম াণ জনসাধারনেক সবা দান GOB ১  
১৮ াথিমক িশ া উ য়ন কম চী-৩ এর আওতায় (িপইিডিপ-৩) 

াথিমক িব ালয় িনম াণ 
িশ ার উ য়ন ADB, IDA, 

JAICA 
১০  

১৯ িব ালয় িবহীন এলাকায় ১৫০০ াথিমক িব ালয় িনম াণ কে র 
আওতায় ন ন াথিমক িব ালয় িনম াণ 

িশ ার উ য়ন GOB ২  

২০ মরামত ও সং ার কে র আওতায় সরকারী াথিমক িব ালয় 
মরামত 

িশ ার উ য়ন GOB ১০  

২১ ইউিনয়ন পিরষদ কমেপ  ভবন িনম াণ জনসাধারনেক সবা দান GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

১  

২২ েয াগ ও জলবা  পিরবতন ভাব সহন শীষ ক কে র (ER) 
আওতায় মা র রা া িনম াণ/খাল খনন/মাঠ মা  ারা করন 
এবং উপকারেভাগীেদর েয াগ িতেরাধ লক িশ ণ 

েয াগ ঁ িক িনরসন ও দাির  
িবেমাচন 

GOB & 
WFP 

খাল খনন- ১০
িকঃিমঃ রা া- ১৫

িকঃিমঃ মাঠ ভরাট

২৩ অংশ হণ লক কার পািন স দ স র কে র আওতায় 
হীত ীম স হ (খাল খনন, ব ধ িনম াণ, কালভাট, সিমিতর অিফস 

িষ ও সচ ব ার উ য়ন 
ও দাির  িবেমাচন 

ইফাদ খাল খনন- ৫  কালভাট
২  



ঘর িনম াণ ব ধ- ১০ িকঃিমঃ 
অিফসঘর- ১

 সব েমাট =    
 

অথ  বৎসরঃ ২০১৬-১৭ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান

০১ বািষ ক উ য়ন কম চী (এিডিপ) এর আওতায় হীত ীম স হ 
( সািলং রা া/ ছাট ছাট কালভাট সহ অ া  অবকাঠােমা 
উ য়ন)।  

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

রা া- ৭.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ১০

০২ উপেজলা রাজ  তহিবেলর ীম স হ অিফস, বাসাবাড়ী মরামত ও 
আসবাপ  সং হ 

উপেজলা রাজ  
তহিবল 

অিফস ও 
বাসা  মরামত

০৩ উপেজলা গভেন  কে র (UZGP) আওতায় হীত ীম স হ সবা দান, দির  মিহলােদর 
উ য়ন, খাবার পািনর সম া 
রীকরন ও দির  ছা -ছা ীেদর 

সহেযািগতা 

UZGP ীম - ১০

০৪ অ ািধকার িভি েত ণ  প ী অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 
কে র (IRIDP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.২৫ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৪

০৫ ইউিনয়ন অবকাঠােমা উ য়ন ক  (UIDP-KBS) এর ীম 
স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB & GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৫

০৬ প ী অবকাঠােমা উ য়ন (RIDP) শীষ ক কে র ীম স হ 
(রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া- ২.০০ িকঃিমঃ 

০৭ প ী সড়ক ও কালভাট  মারমত কম চীর ীম স হ (রা া এবং 
ীজ/কালভাট  মরামত)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৫.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ২

০৮ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও 
ন বাসন কে র আওতায় সাইে ান শ ার িনম াণ (ECRRP)  

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক ৫  

০৯ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও 
ন বাসন কে র আওতায় সাইে ান শ ার সংেযাগ সড়ক 

িনম াণ (ECRRP)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

িব াংক রা া- ২০.০০ িকঃিমঃ

১০ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও 
ন বাসন কে র আওতায় সাইে ান শ ার মরামত 

(ECRRP) 

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া এবং 

িশ ার উ য়ন 

িব াংক  ৬  

১১ কা াল াইেমট রিজিলেয়  ইন া াকচার ক  এর আওতায় 
(CCRIP) হাট-বাজার উ য়ন ও সংেযাগ সড়ক িনম াণ। 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ইফাদ 
ADB 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
বাজার- ৩

১২ উপেজলা ও ইউিনয়ন সড়েক দীঘ  স  িনম াণ (LBC) যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB ১  (২৯৫ িমঃ

১৩ রাল এম য়েম  এ  রাড মইনেটেন  কম চী (RERMP-
2) এর আওতায় রা া র ণােব ণ দির  মিহলােদর কম  সং ান 

দির  মিহলােদর কম সং ান ও 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন 

ইউেরািপয় 
ইউিনয়ন 

ক চা রা া - ১৮০ 
িকঃিমঃ 

১৪ িমহীন অ ল ি েযা ােদর বাস ান িনম াণ ি েযা ােদর উ য়ন GOB ১  
১৫ াথিমক িশ া উ য়ন কম চী-৩ এর আওতায় (িপইিডিপ-৩) 

াথিমক িব ালয় িনম াণ 
িশ ার উ য়ন ADB, IDA, 

JAICA 
১০  

১৬ মরামত ও সং ার কে র আওতায় সরকারী াথিমক িব ালয় 
মরামত 

িশ ার উ য়ন GOB ১৫  

১৭ েয াগ ও জলবা  পিরবতন ভাব সহন শীষ ক কে র (ER) েয াগ ঁ িক িনরসন ও দাির  GOB & খাল খনন- ১০



আওতায় মা র রা া িনম াণ/খাল খনন/মাঠ মা  ারা করন 
এবং উপকারেভাগীেদর েয াগ িতেরাধ লক িশ ণ 

িবেমাচন WFP িকঃিমঃ রা া- ১৫
িকঃিমঃ মাঠ ভরাট

১৮ অংশ হণ লক কার পািন স দ স র কে র আওতায় 
হীত ীম স হ (খাল খনন, ব ধ িনম াণ, কালভাট, সিমিতর 

অিফস ঘর িনম াণ 

িষ ও সচ ব ার উ য়ন ও 
দাির  িবেমাচন 

ইফাদ খাল খনন- ৫  কালভাট
২ , ব ধ- ১০ িকঃিমঃ 

অিফসঘর- ১

 সব েমাট =    
 

অথ  বৎসরঃ ২০১৭-১৮ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান

০১ বািষ ক উ য়ন কম চী (এিডিপ) এর আওতায় হীত ীম স হ 
( সািলং রা া/ ছাট ছাট কালভাট সহ অ া  অবকাঠােমা উ য়ন)।  

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

রা া- ৭.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ১০

০২ উপেজলা রাজ  তহিবেলর ীম স হ অিফস, বাসাবাড়ী মরামত 
ও আসবাপ  সং হ 

উপেজলা রাজ  
তহিবল 

অিফস ও  
বাসা  মরামত

০৩ অ ািধকার িভি েত ণ  প ী অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 
কে র (IRIDP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.২৫ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৪

০৪ ইউিনয়ন অবকাঠােমা উ য়ন ক  (UIDP-KBS) এর ীম স হ 
(রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB & GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৫

০৫ প ী অবকাঠােমা উ য়ন (RIDP) শীষ ক কে র ীম স হ (রা া 
এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া- ২.০০ িকঃিমঃ 

০৬ প ী সড়ক ও কালভাট  মারমত কম চীর ীম স হ (রা া এবং 
ীজ/কালভাট  মরামত)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৭.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৪

০৭ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার িনম াণ (ECRRP)  

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া 

এবং িশ ার উ য়ন 

িব াংক ৫  

০৮ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার সংেযাগ সড়ক িনম াণ 

(ECRRP)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

িব াংক রা া- ২০.০০ 
িকঃিমঃ 

০৯ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার মরামত (ECRRP) 

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া 

এবং িশ ার উ য়ন 

িব াংক  ৬  

১০ কা াল াইেমট রিজিলেয়  ইন া াকচার ক  এর আওতায় 
(CCRIP) হাট-বাজার উ য়ন ও সংেযাগ সড়ক িনম াণ। 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ইফাদ 
ADB 

রা া - ৫.০০ িকঃিমঃ 
বাজার- ৪  

১১ রাল এম য়েম  এ  রাড মইনেটেন  কম চী (RERMP-2) 
এর আওতায় রা া র ণােব ণ দির  মিহলােদর কম  সং ান 

দির  মিহলােদর কম সং ান ও 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন 

ইউেরািপয় 
ইউিনয়ন 

ক চা রা া - ১৮০ 
িকঃিমঃ 

১২ াথিমক িশ া উ য়ন কম চী-৩ এর আওতায় (িপইিডিপ-৩) 
াথিমক িব ালয় িনম াণ 

িশ ার উ য়ন ADB, IDA, 
JAICA 

১২  

১৩ মরামত ও সং ার কে র আওতায় সরকারী াথিমক িব ালয় 
মরামত 

িশ ার উ য়ন GOB ২০  

১৪ েয াগ ও জলবা  পিরবতন ভাব সহন শীষ ক কে র (ER) 
আওতায় মা র রা া িনম াণ/খাল খনন/মাঠ মা  ারা করন এবং 
উপকারেভাগীেদর েয াগ িতেরাধ লক িশ ণ 

েয াগ ঁ িক িনরসন ও 
দাির  িবেমাচন 

GOB & 
WFP 

খাল খনন- ১৫.০০ 
িকঃিমঃ রা া- ১৮
িকঃিমঃ মাঠ ভরাট

৭  
১৫ অংশ হণ লক কার পািন স দ স র কে র আওতায় হীত 

ীম স হ (খাল খনন, ব ধ িনম াণ, কালভাট, সিমিতর অিফস ঘর 
িষ ও সচ ব ার উ য়ন 

ও দাির  িবেমাচন 
ইফাদ খাল খনন- ৫  

কালভাট- ২



িনম াণ ব ধ- ১০ িকঃিমঃ 
 সব েমাট =    

 
 
 
 

অথ  বৎসরঃ ২০১৮-১৯ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান

০১ বািষ ক উ য়ন কম চী (এিডিপ) এর আওতায় হীত ীম স হ 
( সািলং রা া/ ছাট ছাট কালভাট সহ অ া  অবকাঠােমা উ য়ন)।  

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB (ADP) 
উপেজলা পিরষদ 

রা া- ১০.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ১২

০২ উপেজলা রাজ  তহিবেলর ীম স হ অিফস, বাসাবাড়ী মরামত 
ও আসবাপ  সং হ 

উপেজলা রাজ  
তহিবল 

অিফস ও  
বাসা  মরামত

০৩ অ ািধকার িভি েত ণ  প ী অবকাঠােমা উ য়ন শীষ ক 
কে র (IRIDP) ীম স হ (রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার উ য়ন GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.২৫ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৪

০৪ ইউিনয়ন অবকাঠােমা উ য়ন ক  (UIDP-KBS) এর ীম স হ 
(রা া এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ADB & GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৪.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৫

০৫ প ী অবকাঠােমা উ য়ন (RIDP) শীষ ক কে র ীম স হ (রা া 
এবং ীজ/কালভাট  িনম াণ) 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া- ২.০০ িকঃিমঃ 

০৬ প ী সড়ক ও কালভাট  মারমত কম চীর ীম স হ (রা া এবং 
ীজ/কালভাট  মরামত)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

GOB 
(এলিজইিড) 

রা া - ৭.০০ িকঃিমঃ 
কালভাট- ৪

০৭ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার িনম াণ (ECRRP)  

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া 

এবং িশ ার উ য়ন 

িব াংক ৬  

০৮ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার সংেযাগ সড়ক িনম াণ 

(ECRRP)  

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

িব াংক রা া- ২০.০০ 
িকঃিমঃ 

০৯ িব াংক সহায়তা  জ রী ২০০৭ িণ ঝড় ন ার ও ন বাসন 
কে র আওতায় সাইে ান শ ার মরামত (ECRRP) 

আপদকালীন সময় 
জনসাধারেনর িনরাপ া 

এবং িশ ার উ য়ন 

িব াংক  ৮  

১০ কা াল াইেমট রিজিলেয়  ইন া াকচার ক  এর আওতায় 
(CCRIP) হাট-বাজার উ য়ন ও সংেযাগ সড়ক িনম াণ। 

যাগােযাগ ব ার ও 
আথ সামািজক উ য়ন 

ইফাদ 
ADB 

রা া - ৬.০০ িকঃিমঃ 
বাজার- ২  

১১ রাল এম য়েম  এ  রাড মইনেটেন  কম চী (RERMP-2) 
এর আওতায় রা া র ণােব ণ দির  মিহলােদর কম  সং ান 

দির  মিহলােদর 
কম সং ান ও যাগােযাগ 

ব ার উ য়ন 

ইউেরািপয় 
ইউিনয়ন 

ক চা রা া - ১৮০ 
িকঃিমঃ 

১২ াথিমক িশ া উ য়ন কম চী-৩ এর আওতায় (িপইিডিপ-৩) 
াথিমক িব ালয় িনম াণ 

িশ ার উ য়ন ADB, IDA, 
JAICA 

১৫  

১৩ মরামত ও সং ার কে র আওতায় সরকারী াথিমক িব ালয় মরামত িশ ার উ য়ন GOB ২৫  
১৪ েয াগ ও জলবা  পিরবতন ভাব সহন শীষ ক কে র (ER) 

আওতায় মা র রা া িনম াণ/খাল খনন/মাঠ মা  ারা করন এবং 
উপকারেভাগীেদর েয াগ িতেরাধ লক িশ ণ 

েয াগ ঁ িক িনরসন ও 
দাির  িবেমাচন 

GOB & WFP খাল খনন- ২০.০০ 
িকঃিমঃ রা া- ২০

িকঃিমঃ মাঠ ভরাট-

১৫ অংশ হণ লক কার পািন স দ স র কে র আওতায় হীত ীম 
স হ (খাল খনন, ব ধ িনম াণ, কালভাট, সিমিতর অিফস ঘর িনম াণ 

িষ ও সচ ব ার 
উ য়ন ও দাির  িবেমাচন 

ইফাদ খাল খনন- ৫  
কালভাট- ৩  

ব ধ- ০৮ িকঃিমঃ
 সব েমাট =    
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১ সা েয়র লে  
এল িসিসর 

বহার ি র 
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০০ ২৫০ 
জন 

২৫
০ 

এক
র 

০০ ২৫০ 
জন 

২৫০ 
একর 

০০ ২৫০ 
জন 

২৫০ 
একর 

০০ ২৫০ 
জন 

২৫০ 
একর 

২
৫ 

পাকা দমেন 
আেলার ফ দ  

০০ ১০০ 
জন 

১০০
০ 

একর 

০০ ১০০ 
জন 

১০
০০ 
এক

০০ ১০০ 
জন 

১০০
০ 

একর 

০০ ১০০ 
জন 

১০০
০ 

একর 

০০ ১০০ 
জন 

১০০
০ 

একর 



র 
২
৬ 

জব বালাই 
নাশক এর 

াবহার ি  

০০ ২৫০ 
জন 

১২৫
০ 

একর 

০০ ৩০০ 
জন 

১৫
০০ 
এক
র 

০০ ৩৫০ 
জন 

১৭৫
০ 

একর 

০০ ৪০০ 
জন 

২০০
০ 

একর 

০০ ৪৫০ ২৫০
০ 

২
৭ 

আদশ 
বীজতলা 

াপন  

০০ ১৬০০ 
জন 

২০০ 
হঃ 

০০ ২০০
০ জন 

৩০
০ 
হঃ 

০০ ৩০০
০ 

জন 

৫০০ 
হঃ 

০০ ৪০০০ 
জন 

৬০০ 
হঃ 

০০ ৪৫০০ 
জন 

৭০০ 
হঃ 

২
৮ 

ফল বাগান 
াপন  

০.
৫ 

১০ জন ০.৪ 
হঃ 

১.০ ২০ 
জন 

০.
৮ 
হঃ 

১.০ ২০ 
জন 

০.৮ 
হঃ 

১.৫ ৩০ 
জন 

১.২ 
হঃ 

১.
৮ 

৩৫ জন ১.৫ 
হঃ 

২
৯ 

মসলা ফসেলর 
আবাদ ি র 
জ  দশ ণী 

াপন 

০.
৩ 

৭ জন ৭০ 
শ

তাং
শ 

০.৪ ১০ 
জন 

১ 
এক
র 

০.৬ ১৫ 
জন 

১.৫ 
একর 

০.
৬ 

১৫ 
জন 

১.৫ 
একর 

০.
৭ 

১৭ জন ১.৭ 
একর 

৩
০ 

উ  ে র 
ফসল আবাদ 
কম চী 

১.২ ১২ জন ৬০ 
শ

তাং
শ 

১.৪ ১৪ 
জন 

৭০ 
শ

তাং
শ 

১.৬ ১৬ 
জন 

৮০ 
শ

তাং
শ 

২.০ ২০ 
জন 

১ 
একর 

২.
২৫ 

২৫ জন ১.১৫ 
একর 

  ৩০   ৩৩
.৭৫ 

  ৩৫.
২ 

  ৩৬
.৮
৫ 

     

৫.১.৩  াথিমক ও গণিশ া িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
 

প বািষ কী পিরক না 
উপেজলা িশ া অিফস, দােকাপ, লনা। 

২০১৪-১৫ অথ  বছর 
হীত  কায ম কায েমর 

হেণর উে  
ক কাজ  করেব অেথ র উৎস কখন করা 

হেব 
স া  য় (ল  টাকায়) 
িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

উপেজলা 
পিরষদ 

 মরামত ১০  
িব ালয় 

িশ ার মান 
বাড়ােনা 

সংি  
িবভাগ/LGED 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন ও 
উপেজলা 
পিরষদ 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

৮.০০ ৪.০০ 

বড় মরামত/ন ন ভবন 
িনম াণ/৩  

পাঠদান পিরেবশ 
ক রাখা 

সংি  
িবভাগ/LGED 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

১৮০.০০ - 

এক িশফট পিরচািলত 
িব ালয় 

মান স ত 
াথিমক িশ া 
িনি তকরণ 

উপেজলা িশ া 
অিফস 

- ২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

- - 

পা ক িবতরণ সকল িশ র 
পা  ক 
িনি তকরণ 

উপেজলা িশ া 
অিফস 

- ২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

০.৫৪২ - 

িশ ক িশ ণঃ- - - - - - - 

1. DPED বতমান 
কাির লােমর 
সােথ পিরচয় 

ঘটােনা 

উপেজলা 
িশ াঅিফস 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

- - 



2. িবষয়িভি ক িবষয়িভি ক 
দ তা ি  

উপেজলা 
িশ াঅিফস 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

৬.০০ - 

3. সাব- া ার ন নে র সােথ 
পিরচয় ঘটােনা 

উপেজলা 
িশ াঅিফস 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

৭.২৫ - 

উপ ি  িবতরণ দির  িশ েদর 
ল খী করা 

উপেজলা 
িশ াঅিফস 

িবভাগীয় 
অথ ায়েন 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

১১২.০০ - 

ব  সরবরাহ  ২৩২ জাড়া অবকাঠােমা 
উ য়ন 

উপেজলা পিরষদ উপেজলা 
পিরষদ 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

- ৫.০০ 

পাশাক িবতরণ ১২  
িব ালয় 

দির  িশ েদর 
ল খী করা 

উপেজলা পিরষদ উপেজলা 
পিরষদ 

২০১৪-১৫ 
অথ  বছের 

 

- ৩.০০ 

    মাট= ৩১৩.৭৯২ ১২.০০ 

 
 

২০১৫-১৬ অথ  বছর 
হীত  কায ম কায েমর হেণর উে  ক কাজ  করেব অেথ র উৎস কখন করা হেব 

িবভাগীয় অথ ায়েন
েমরামত ১২  িব ালয় িশ ার মান বাড়ােনা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ও 

উপেজলা পিরষদ 
২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
বড় মরামত/ন ন ভবন 

িনম াণ/৩  
পাঠদান পিরেবশ ক রাখা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
এক িশফট পিরচািলত 

িব ালয় 
মান স ত াথিমক িশ া 

িনি তকরণ 
উপেজলা িশ াঅিফস - ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
পা ক িবতরণ সকল িশ র পা  ক 

িনি তকরণ 
উপেজলা িশ াঅিফস - ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
িবষয়িভি ক িবষয় িভি ক দ তা ি  উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৪-১৫ অথ  বছের 

 
শৗচাগার িনম াণ ২৫  

িব ালয় 
া  র া উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
ীড়া সাম ী ীড়া উ য়ন উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
সাব- া ার িশ ণ ন নে র সােথ পিরচয় 

ঘটােনা 
উপেজলা িশ া অিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
উপ ি  িবতরণ দির  িশ েদর ল খী 

করা 
উপেজলা িশ া অিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৫-১৬ অথ  বছের 

 
পাশাক িবতরণ 
২৫  িব ালয় 

দির  িশ েদর ল খী 
করা 

উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৫-১৬ অথ  বছের 
 

    মাট= 



 
২০১৬-১৭ অথ  বছর 

হীত  কায ম কায েমর হেণর উে  ক কাজ  করেব অেথ র উৎস কখন করা হেব 
িবভাগীয় অথ ায়েন

 মরামত ৮  িব ালয় িশ ার মান বাড়ােনা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ও 
উপেজলা পিরষদ 

২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

বড় মরামত/ন ন ভবন 
িনম াণ/২  

পাঠদান পিরেবশ ক রাখা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

পা ক িবতরণ সকল িশ র পা  ক 
িনি তকরণ 

উপেজলা িশ াঅিফস - ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

িবষয়িভি ক িশ ণ িবষয়িভি ক দ তা ি  উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

DPED িশ ণ বতমান কাির লােমর সােথ 
পিরচয় ঘটােনা 

উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

সাব- া ার িশ ণ ন নে র সােথ পিরচয় 
ঘটােনা 

উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

উপ ি  িবতরণ দির  িশ েদর ল খী 
করা 

উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

পাশাক িবতরণ 
২৫  িব ালয় 

দির  িশ েদর ল খী 
করা 

উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৬-১৭ অথ  বছের 
 

    মাট= 
 

২০১৭-১৮ অথ  বছর 
হীত  কায ম কায েমর হেণর উে  ক কাজ  করেব অেথ র উৎস কখন করা হেব 

িবভাগীয় অথ ায়েন
 মরামত ৬  িব ালয় িশ ার মান বাড়ােনা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ও 

উপেজলা পিরষদ 
২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
বড় মরামত/ন ন ভবন 

িনম াণ/১  
পাঠদান পিরেবশ ক রাখা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
পা ক িবতরণ সকল িশ র পা  ক 

িনি তকরণ 
উপেজলা িশ াঅিফস - ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
িবষয়িভি ক িশ ণ িবষয়িভি ক দ তা ি  উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
DPED িশ ণ বতমান কাির লােমর সােথ 

পিরচয় ঘটােনা 
উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
সাব- া ার িশ ণ ন নে র সােথ পিরচয় 

ঘটােনা 
উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
উপ ি  িবতরণ দির  িশ েদর ল খী 

করা 
উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
পাশাক িবতরণ 

৩০  িব ালয় 
দির  িশ েদর ল খী 

করা 
উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৭-১৮ অথ  বছের 

 
    মাট= 

২০১৮-১৯ অথ  বছর 



হীত  কায ম কায েমর হেণর উে  ক কাজ  করেব অেথ র উৎস কখন করা হেব 
িবভাগীয় অথ ায়েন

েমরামত ৪  িব ালয় িশ ার মান বাড়ােনা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ও 
উপেজলা পিরষদ 

২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

বড় মরামত/ন ন ভবন 
িনম াণ/১  

পাঠদান পিরেবশ ক রাখা সংি  িবভাগ/LGED িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

পা ক িবতরণ সকল িশ র পা  ক 
িনি তকরণ 

উপেজলা িশ াঅিফস - ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

সাব- া ার িশ ণ ন নে র সােথ পিরচয় 
ঘটােনা 

উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

উপ ি  িবতরণ দির  িশ েদর ল খী 
করা 

উপেজলা িশ াঅিফস িবভাগীয় অথ ায়েন ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

পাশাক িবতরণ 
২২  িব ালয় 

দির  িশ েদর ল খী 
করা 

উপেজলা পিরষদ উপেজলা পিরষদ ২০১৮-১৯ অথ  বছের 
 

    মাট= 

 
৫.১.৪  মা িমক ও মা াসা িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
 

উপেজলা মা িমক িশ া অিফস, দােকাপ, লনা। 

িমক 
নং 

কােজর 
িববরণ 

ফেলর 
ধরন 

অথ/স েদর 
উৎস 

কােজর 
পিরমান 
(একক)

কােজর 
মাট  

য় (ল  
টাকা) 

উপকারেভাগীেদর 
সং া (জন) 

পিরমান কােজর 
মাট 

য় 
(ল ) 
টাকা 

উপকার 
ভাগীর 
সং া 
(জন) 

পিরমান

     ২০১৩-২০১৪  ২০১৪-২০১৫  
১ িপ,িবএম, 

এসিবএম 
িশ ার মান 
িন ত হেব িজওিব সং া 

সেচতননতা 
লক 

কম িচ 
১০১৮৫ জন সং া - ১০৫৫৬ 

জন 

 

২ ঝেড় পড়া লগামীকরণ 
,, ,, ,, ৭৬২ জন ,, - ৬৫৫ 

জন 
 

৩ ১০০% 
া রতা 

িনি তকরণ 

িশি ত জািত 
গঠণ িজওিব ও 

এনিজও ,, ,, ১৫৫ জন ,, - ১২০ 
জন 

 

৪ নারী িশ ার 
মান উ য়ন 

িশি ত নারী 
ও বা  
িববাহ রাধ 

িজওিব ও 
ওয়া  াংক ,, ৩৭.৭৮ ২১৮৬ জন ,, ৩৭.৯৫ ২৩৭৪ 

জন 
 

৫ মাি িমিডয়া 
াস িনি ত 

করণ 

ত  ি র 
উ য়ন ও িশ ার 
মান িনি ত করা

িজওিব ও 
ানীয় 

িত ান 

 
’’ 

 
’’ 

 
 

 
 ৩.০০ ২৮০০ 

জন 
 

৬ িত ােন 
আসবাবপ   
( ব  ও চয়ার 
টিবল) 

 িণকে র 
উ য়ন 

িজওিব ও 
ানীয় 

িত ান 

 
’’ 

 
’’ 

 
 

 
 ৫.০০ ২২০০ 

জন 

 



সরবরাহ করা  
৭ িত ােন ীড়া 

সাম ী সরবরাহ 
করা 

শারীিরক িশ া 
িনি ত করা 

 িজওিব ও 
ানীয় 

িত ান 

 
’’ 

 
’’ 

 
 

 
 ১.৫০ ২৫০০ 

জন 
 

৮ িশ া 
িত ানেক 

ই ারেনট 
এর আওতায় 
আনা 

িডিজটাল 
বাংলােদশ 
গেড় তালা 

িজওিব ও 
ানীয় 

িত ান 
,, 

সেচতননাতা 
লক 

কম িচ 
৮৫৬ জন ,, - ১০৩২ 

জন 

 

 
িমক 
নং 

কােজর িববরণ মাট 
(ল  টাকা) 

স া  

ফল 
ভাগীেদর 

সং া (জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 
স া  

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 
স া  

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 
স া  

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন

  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

১ 
িপিবএম, এসিবএ 

সেচতনতা 
লক কম িচ

১০৫৫৬ 
সং া সেচতনতা 

লক 
কম িচ 

১১১০০  
সেচতনতা 

লক 
কম িচ 

১১৬০০  
সেচতনতা 

লক 
কম িচ 

১২২৫০

২ ঝের পড়া রাধ ,, ৬৫৫ ,, ,, ৫০৫  ,, ৪৫০  ,, ৩৯০
৩ ১০০% া রতা 

িনি িত 
করণ 

,, ১২০ ,, ,, ১০৫  ,, ৮৫  ,, ৭০

৪ নারী িশ ার মান 
উ য়ন ৩৭.৯৫ ২৩৭৪ ,, ৩৮.০০ ২৩৯৮  ৩৮.১০ ২৪৩৫  ৩৮.২৫ ২৪৬০

৫ মাি িমিডয়া াস িনি ত 
করণ 

 
৩.০০ 

 
২৮০০ ’’ ৩.২৫ ২৮৬০  ৩.৭৫ ২৯৩০  ৪.২৫ ২৯৬৫

৬ িত ােন আসবাবপ   
( ব  ও চয়ার টিবল) 

সরবরাহ করা  

 
৫.০০ 

 
২২০০ ’’ ৫.৫০ ২২৮০  ৬.০০ ২৩৪০  ৭.০০ ২৪০০

৭ িত ােন ীড়া সাম ী 
সরবরাহ করা 

 
১.৫০ 

 
২৫০০ ’’ ১.৮০ ২৫৫০  ২.১০ ২৬০০  ২.২০ ২৬৬০

৮ িশ া িত ানেক 
ই ারেনট এর 
আওতায় আনা 

,, ১৫০০ ,, ,, ১৫৫০  ,, ১৬০০  ,, ১৬৫০

 মাট= ৪৭.৪৫   ৪৮.৫৫   ৪৯.৯৫   ৫১.৭০  
 মাট উ য়ন য় (২০১৪-২০১৯) = ২৫০.৮০(ল  টাকা) 

 
 
৫.১.৫  া হ  ও পিরবার ক াণ িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
৫.১.৫.১ া হ  িবষয়ক 
 

উপেজলা া  কমে , দােকাপ, লনা। 
ঃ নং কােজরিববরণ মাট(ল  টাকা) ফল ভাগীেদর সং া

  ২০১৩-২০১৪
১ ইিপআই লিজি ক  ৩৫৫০০ 
২ ইিপআই লিজি ক  ২৪৭০ 
৩ ইিপআই ভ াকিসন  ২২৫০ 



৪ ইিপআই ভ াকিসন  ৭৮০০ 
৫ প ী/উপেজলা া  কমে  মরামত ও র ণােব ণ   
৬ জনােরটর াপন ও ন নএ া ু েল    
৭ উপেজলা া  কমে  ড র কায়াটার ও কম কতা/কম চারীেদর আবাসেনর জ  ৭  

সং ার মরামত ও র ণােব ণ 
  

৮ বিহঃিবভাগ রাগীর সং া  ২৭৫৯২ 
৯ জ রী িবভােগ রাগীর সং া উপেজলা হাসপাতাল  ১০৫০ 
১০ আ ঃ িবভাগ রাগীর সং া উপেজলা হাসপাতাল  ৩০৫০০ 
১১ সব সং া উপেজলা হাসপাতাল  ২০০০ 
১২ বিহঃ বিভাগ রাগীর সং া উপ া  ক   ০ 
১৩ মরামত ও র ণােব ণ ১৭  কিমউিন  ি িনক - - 
১৪ উ ু করণ সভাঃ ইমাম ফারাম ০.২৫ ৩৫ 
১৫ ডা ার সভা/ রাগীর সভা/ডটস কিম র সভা/মাঠ কম েদর িশ ণ ০.৬০ ১০০০ 

মাট =   
 
৫.১.৫.২ পিরবার পিরক না িবষয়ক 

দােকাপ উপেজলা বাংলােদেশর দি ণ অ েলর া িতক েয াগ বণ এক  জনপদ। উপেজলা পিরবার পিরক না 
িবভাগ মা া  ও িশ া  সবা, জনসং া িনয় ণ, িকেশার-িকেশারী সবা, বা িববাহ িতেরাধ িবষয়ক কােজর মা েম 
এতদা েলর জনগেণর অ , ব , বাস ান, িচিকৎসা ও িশ  াে র উ য়ন করেত ব  পিরকর। এ লে  অ  িবভােগর প বািষ ক 
পিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। 

প বািষ কপিরক না 
(২০১৪-১৫ থেক ২০১৮-১৯) 

িমক 
নং কােজরিববরণ 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমাণ 
(জন িত) 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমাণ 
(জন িত) 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমাণ 
(জন িত) 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

১ (অ ায়ী প িত) -- ২০,২৫৫ -- -- ২০,৫৩৮ -- -- ২০,৮২৬ -- -- ২১,১১৭ 

২ ায়ী প িত 
( ষ/মিহলা) 

১৩.৬৫ ৪২০ ৩,২৫০/- ১৩.৮১ ৪২৫ ৩,২৫০/- ১৩.৯৮ ৪৩০ ৩,২৫০/- ১৪.০৪ ৪৩২ 

৩ ইম া  ৩.৬৭ ৬১২ ৬০০/- ৬.১৯ ১,০৩২ ৬০০/- ৬.৩০ ১,০৫০ ৬০০/- ৬.৩৬ ১,০৬০ 

৪ আইইউিড ৩.৬৩ ৬৬০ ৫৫০/- ১.৩২ ২৪০ ৫৫০/- ১.৩৫ ২৪৫ ৫৫০/- ১.৩৬ ২৪৮ 

৫ গভ বতীপিরচয া -- ৯,১২০ -- -- ৯,১৩০ -- -- ৯,১৪৫ -- -- ৯,১৪৮ 

৬ গেভা র পিরচয া -- ৩,১২০ -- -- ৩,১৪০ -- -- ৩,১৪২ -- -- ৩,১৪৭ 

৭ সব সবা -- ১,৮০০ -- -- ১,৮১০ -- -- ১,৮১৫ -- -- ১,৮২৫ 

৮ িশ  পিরচয া -- ২১,৬০০ -- -- ২১,৬২০ -- -- ২১,৬৩০ -- -- ২১,৬৩৭ 

মাট= ২০.৯৫   ২১.৩২   ২১.৬৩   ২১.৭৬  

 



৫.১.৬  সমাজক াণ িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
উপেজলা সমাজেসবা কম কতার কায ালয়, দােকাপ, লনা 

প বািষ ক পিরক না (২০১৪-২০১৯) 
ঃ

নং 
কােজর িববরন মাট 

(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগকা
রীর 

সং া 
(জন) 

পিরমাণ 
(জন 
িত) 

মাট 
(ল  
টাকা

) 

ফল 
ভাগকা
রীর 

সং া 
(জন) 

পিরমা
ন 

(জন 
িত) 

মাট 
(ল  
টাকা

) 

ফল 
ভাগকা
রীর 

সং া 
(জন) 

পিরমা
ন 

(জন 
িত) 

  ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
১ বয়  ভাতা দান কায ম ১৯৯.

২ 
৪১৫২ ৪০০ ২২৪.

২ 
৪১৫২ ৪৫০ ২৬১.

০ 
৪৩৫০ ৫০০ 

২ িবধবা ও ামী পিরত া ঃ  
মিহলা ভাতা দান কায ম 

১২১.
২ 

২৫২৫ ৪০০ ১৩৬.
৪ 

২৫২৫ ৪৫০ ১৫৯.
০ 

২৬৫০ ৫০০ 

৩ অস ল িতব ী ভাতা দান 
কায ম 

৩২.২
৮ 

৫৩৮ ৫০০ ৫২.৮ ৮০০ ৫৫০ ৭২.০ ১০০০ ৬০০ 

৪ িতব ী িশ াথ েদর িশ া 
উপ ি  দান কায ম 

৩.৭৭ ৭৩ ৩০০/
াথ: 

৪৫০/মা
: 

৬০০/উ
মা: 

১০০০/
উ  

৩.৭৭ ৭৩ ৩০০/
াথ: 

৪৫০/
মা : 
৬০০/
উমা: 

১০০০/
উ  

৪.০ ৮০ ৩০০/
াথ: 

৪৫০/
মা : 
৬০০/
উমা: 

১০০০/
উ  

৫ ি েযা া স ানী ভাতা দান 
কায ম 

৩৮.৪ ৬৪ ৫০০০ ৫৮.
৮ 

৭০ ৭০০০ ৬৭.২ ৭০ ৮০০০ 

৬ বসরকারী এিতমখানায় 
ক ািপেটশন া  দান 

৬.৬ ৫৫ ১০০০ ৬.৬ ৫৫ ১০০০ ৭.২ ৬০ ১০০০ 

৭ ৃ  ঋণদান কম চী 
(আরএসএস) 

১.০ ১০ ১০০০০ ১.০ ১০ ১০০০
০ 

১.৮ ১৫ ১২০০
০ 

৮ এিসডদ  ও শারীিরক 
িতব ীেদর ন বাসন কায ম 

(ঋণ) 

৩.০ ৩০ ১০০০০ ৩.০ ৩০ ১০০০
০ 

৪.০ ৪০ ১০০০
০ 

৯ িনব ী ত ােসবী সংগঠন 
ক অ দান দান  

.৮ ৮ ১০০০০ ১.২ ১২ ১০০০
০ 

১.২ ১২ ১০০০
০ 

১
০ 

যৗ ক িবেরাধী সামািজক 
সেচতনতার জ  উ ু করণ 
সভা 

.৬ ২০০ ৩০০ ১.০ ২৫০ ৪০০ ১.২ ৩০০ ৪০০ 

১
১ 

নারী ও িশ  িনয াতন িতেরাধ 
কায ম 

.৬ ২০০ ৩০০ ১.০ ২৫০ ৪০০ ১.২ ৩০০ ৪০০ 

১
২ 

বা  িববাহ রাধ কায ম  ১.৫ ৩০০ ৫০০ ৪.০ ৪০০ ১০০০ ৪.০ ৪০০ ২০০০ 



১
৩ 

িতব ীেদর ন বাসন কায ম 
(উপকরণ িবতরণ) 

০.৭২ ১২ ৬০০০ ৬.০ ১২০ ৫০০০ ৭.৫ ১৫০ ৫০০০ 

 
ঃনং কােজর িববরন মাট 

 (ল  টাকা) 
ফল ভাগকারীর 
সং া (জন) 

পিরমান 
(জন িত) 

মাট  
(ল  টাকা) 

  ২০১৭-১৮ 
১ বয়  ভাতা দান কায ম ২৭৩.০ ৪৫৫০ ৫০০ ২৯১.০ 
২ িবধবা ও ামী পিরত া ঃ  মিহলা ভাতা দান কায ম ১৬৫.০ ২৭৫০ ৫০০ ১৭৪.০ 
৩ অস ল িতব ী ভাতা দান কায ম ৭৯.২ ১১০০ ৬০০ ৮৬.৪ 
৪ িতব ী িশ াথ েদর িশ া উপ ি  দান কায ম ৪.০ ৮০ ৩০০/ াথিমক 

৪৫০/মা িমক 
৬০০/উ  মা িমক  

১০০০/উ  র 

৫.০ 

৫ ি েযা া স ানী ভাতা দান কায ম ৬৭.২ ৭০ ৮০০০ ৯০.০ 
৬ বসরকারী এিতমখানায় ক ািপেটশন া  দান ৭.২ ৬০ ১০০০ ১০.০৮ 
৭ ৃ  ঋণদান কম চী (আরএসএস) ২.২৫ ১৫ ১৫০০০ ২.২৫ 
৮ এিসডদ  ও শারীিরক িতব ীেদর ন বাসন কায ম (ঋণ) ৪.০ ৪০ ১০০০০ ৭.৫ 
৯ িনব ী ত ােসবী সংগঠন ক অ দান দান  ১.৩ ১৩ ১০০০০ ১.৫ 
১০ যৗ ক িবেরাধী সামািজক সেচতনতার জ  উ ু করণ সভা ১.৫ ৩০০ ৫০০ ১.৫ 
১১ নারী ও িশ  িনয াতন িতেরাধ কায ম ১.৫ ৩০০ ৫০০ ১.৫ 
১২ বা  িববাহ রাধ কায ম  ১২.০ ৪০০ ৩০০০ ১৫.০ 
১৩ িতব ীেদর ন বাসন কায ম (উপকরণ িবতরণ) ৭.৫ ১৫০ ৫০০০ ৭.৫ 

৫.১.৭ মৎ  ও ািণ স দ িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
৫.১.৭.১ মৎ  িবষয়ক 

উপেজলা মৎ  অিফস, দােকাপ, লনার প বািষ ক পিরক নাঃ 
ঃ 

নং 
কম চীর িববরন অথ  বছর ২০১৪ - ১৫ অথ  বছর ২০১৫ - ১৬ অথ  বছর ২০১৬ – ১৭ অথ  বছর ২০১৭ - ১৮ 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজর
সং া/ 
পিরমান 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজ
রসং

া/ 
পিরমা

ন 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজ
রসং

া/ 
পিরমা

ন 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজরসং
া/ পিরমান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১ কাপ  িম  চাষ  দশ নী ০.১৪২ ২২ ০২  ০.২১৩ ০৩ ০৩  ০.২৮০ ৪৪ ০৪  ০.৩৫৫ ৫৫ ০৫

২ ধান েত মাছ চাষ 
দশ নী 

০.০৩
৯ 

০৬ ০১  ০.০৭৮ ০২ ০২  ০.১১৭ ১৮ ০৩ 
◌াট 

০.১৫৬ ২৪ ০৪ 

৩ কাপ  নাস ারী দশ নী ০.১৩১ ০১ ০১  ০.২৬২ ০২ ০২  ০.৩৯৩ ০৩ ০৩  ০.৫২৪ ০৪ ০৪ 

৪ গলদা-কাপ  িম  চাষ 
দশ নী 

০.১৬৮ ১২ ০২◌াট ০.২৫২ ১৮ ০৩ 
◌াট 

০.৩৩৬ ২৪ ০৪  ০.৪২০ ৩০ ০৫ 

৪ িচি ত অব িয়ত জলাশয় 
উ য়ন এবং দশীয় 

জািতর মাছ চাষ ক  

১.২০ ৫০০ ০১  ২.০ ৬২৫ ০২◌া
ট 

২.৫ ৬৫০ ০৩ 
◌াট 

৩.০ ৮৫০ ০ ৪ 

৫ ব া িনয় ণ ও সচ ক  ১০.০ ২,০০০ ০২  ১৫.০ ২২০০ ০৩  ২০.০ ২৪৫০ ০৪  ২৫.০ ২৮০০ ০৫ 



এলাকায় এবং অ া  
জলাশেয় সমি ত মৎ  ও 

ািণস দ উ য়ন ক  
(৪থ  পয ায়) 

৬ উ ু  জলাশেয় িবল 
নাস ারী  াপন 

২.০ ১৬২০ ০২  ৬.০ ২২০০ ০৩  ৪.০ ৩০০০ ০৪  ৫.০ ৩৫০০ ০৫ 

৭ উ ু  জলাশেয় পানা 
অব করণ 

৩.০ ২১৫০ ০২  ৪.০ ২৩০০ ০৩  ৫.০ ২৫০০ ০৪  ৬.০ ২৭০০ ০৫ 

৮  সমেয় িনরাপদ মাছ 
চাষ িশ ণ 

১.৫ ১৫০ ০৬  ১.৭৫ ১৭৫ ০৭  ২.০ ২০০ ০৮  ২.৫ ২৫০ ১০ 

১০  সমেয় িনরাপদ মাছ 
চাষ  দশ নী 

১.২৫ ৪৫০ ০৫  ১.৫ ৫০০ ০৬  ১.৭৫ ৫২৫ ০৭  ২.০ ৫৫০ ০৮ 

১১ রাজ  খােত পানা 
অব ি  

২.০ ৩২০০ ৩৪ ৩.০ ৩৫০০ ৪০   ৪.০ ৩৭০০ ৪৫  ৫.০ ৩৯০০ ৪৭ 

১২  সমেয় িনরাপদ মাছ 
চাষ ফলাফল দশ নী 

০.১৫ ১৫০ ১  ০.৩০ ২০০ ০২  ০.৪৫ ২৫০ ০৩  ০.৬০ ৩০০ ০৪ 

১৩ া  পািনেত গলদা 
িচংিড় িশ ণ 

০.৩৮ ২৫ ১  ০.৭৬ ৫০ ০২  ১.১৪ ৭৫ ০ ৩  ১.৫২ ১০০ ০ ৪

                           
ঃ 

নং 
কম চীর িববরন অথ  বছর ২০১৪ - ১৫ অথ  বছর ২০১৫ – ১৬ অথ  বছর ২০১৬ - ১৭ অথ  বছর ২০১৭ - ১৮

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজর
সং া/ 
পিরমান 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজর
সং া/ 
পিরমান 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল 
ভাগীর 
সং  
(জন) 

কােজর
সং া/ 
পিরমা

ন 

মাট 
টাকা 
(ল ) 

ফল
ভাগীর 
সং  
(জন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১৪ ক কড়া মাটা 

তাজাকরন িশ ণ 
০.১১ ২০ ০১  ০.২২ ৪০ ০২  ০.৩৬ ৬০ ০৩  ০.৪৮ ৮০ 

১৫ গলদা নাস ারী িশ ণ ০.৩৮ ২৫ ০১  ০.৭৬ ৫০ ০২  ১.১৪ ৭৫ ০৩  ১.৫২ ১০০ 
১৬ গলদা নাস ারী  দ শনী ০.২৫ ৫০ ০১  ০.৫০ ১০০ ০২  ০.৭৫ ১৫০ ০৩  ১.০ ২০০ 
১৭ কাপ  িম  চাষ 

িশ ণ 
০.২২ ৪৪ ০১  ০.৪৪ ৮৮ ০১  ০.৬৬ ১৩২ ০১  ০.৮৮ ১৭৬ 

১৮ ধান েত মাছ চাষ 
িশ ণ 

০.০৬ ১২ ০১  ০.১২ ২৪ ০১  ০.১৮ ৩৬ ০১  ০.২৪ ৪৮ 

১৯ কাপ  নাস ারী িশ ণ ০.১১ ২০ ০১  ০.২২ ৪০ ০১  ০.৩৩ ৬০ ০১  ০.৪৪ ৮০ 
২০ গলদা-কাপ  িম  চাষ 

িশ ণ 
০.১১ ২০ ০১  ০.২২ ৪০ ০১  ০.৩৩ ৬০ ০১  ০.৪৪ ৮০ 

২১ র পিরদশ ন - ৬৬০ - - ৬৮০ - - ৭০০ - - ৮০০ 
২২ মৎ  আইন বা বায়ন 

ও সেচতনতা সভা 
০.২০ ২৪ ০১  ০.২৫ ২৪ ০১  ০.৩০ ২৪ ০১  ০.৩৫ ২৪ 

২৩ মৎ  খােত ঋণ 
কম চী 

৩.০ ১০ ১০ ৪.৫ ১৫ ১৫ ৬.০ ২০ ২০  ৭.৫ ২৫ 

২৪ ফরমািলন িবষয়ক 
আইন বা বায়ন ও 
সেচতনতা সভা 

০.১২ ২৪ ০১  ০.১২ ২৪ ০১  ০.১২ ২৪ ০১  ০.১২ ২৪ 

২৫ পরামশ  দান - ৪০০ - - ৪৩০ - - ৪৫০ - - ৬০০ 
২৬ মাট ২৬.৫২ ১১,৬০৫ - ৩৮.৯৬

৫ 
১৩৩২০ - ৫১.১৬ ১৫,২০০ - ৬৩,৫৪৫ ১৭,৩০০ 

 উ য়ন য় ( ২০১৪- ২০১৯ পয ায়) = ২.৫১৯ ল  টাকা 



 

 

 

৫.১.৭.২     ািণ স দ িবষয়কঃ 

উপেজলা ািণস দ কম কতার কায ালয়, দােকাপ, লনা , প বািষ কী বােজট পিরক না  
:নং কােজর িববরন মাট 

(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীর 
সং া 

পিরমান মাট 
(ল  টাকা) 

ফল ভাগীর 
সং া 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল ভাগীর 
সং া 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

  ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭
১ গবািদ াণীর 

িচিকৎসা 
৩.৫ 

 
৬০০০ - ৪.০ ৮০০০ - ৪.৫ ১০০০০ - ৫.০ 

২ পাি  িচিকৎসা ৩৫০০০ - ৪০০০০ - ৪৫০০০ - 
৩ গবািদ াণীর কা ১.০ ২০০০০ - ১.২৫ ২২০০০ - ১.৫ ২৪০০০ - ২.০ ২৬০০০
৪ পাি  কা ৪৫০০০ - ৫০০০০ - ৫৫০০০ - ৬০০০০
৫ ি ম জনন ০.৭ ১০০০ - ০.৯ ১২০০ - ১.১ ১৪০০ - ১.৩ 
৬ ঘাস চাষ স সারন ০.২৫ ৫০ ৯০০০০ 

(চারা) 
০.৩০ ৬০ ১০০০০০ 

(চারা) 
০.৪০ ৭০ ১১০০০০ 

(চারা) 
০.৫ 

৭ িশ ণ ২.০ ৪০০ - ২.২৫ ৫০০ - ২.৫০ ৬০০ - ২.৫৭ 
৮ পাি  ওেয়ট 

মােকট 
৩.০ ২০০০০ ১  ৩.০ ২০০০০ ১  ৩.০ ২০০০০ ১  ৩.০ 

৯ কসাই খানা াপন - - - ১০.০ ৪০০০০ ১  - - - - 
১০ গবািদ াণীর িম 

 করন 
১.০ ৫০০০ ৫০০০ 

বিড় 
১.২০ ৫২০০ 

 
৫২০০ বিড় ১.৪ ৫৪০০ ৫৪০০ 

বিড় 
১.৬ 

১১  কায ম ০.৭৫ ৫০ ৫০  ০.৭৫ ৫০ ৫০  ০.৭৫ ৫০ ৫০  ০.৭৫ 
১২ লাইভ ক িভেলজ 

ি  
২.০ ৭০০ ২  ৩.০ ১০০০ ৩  ২.৫ ৮০০ ২  ৩.০ 

১৩ ছাগল- ভড়া িবতরণ ৮.০ ২০০ ৪০০  ৮.০ ২০০ ৪০০  ৮.০ ২০০ ৪০০  ৮.০ 

১৪ হ স- রগী িবতরণ ৪.০ ২০০ ২০০০  ৪.০ ২০০ ২০০০  ৪.০ ২০০ ২০০০  ৪.০ 

১৫ বােয়া াস প◌া  
াপন 

২.০ ৪০ ৪  ২.০ ৪০ ৪  ২.০ ৪০ ৪  ২.০ 

১৬ দশণী াপন ও 
মাঠ িদবস পালন 

০.৫ ২০০ ৪  ০.৫ ২০০ ৪  ০.৫ ২০০ ৪  ০.৫ 

 
 
 
 
৫.১.৮ ক  বা বায়ন িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 

উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতার কায ালয়, দােকাপ। 
প বািষ কী পিরক না ণয়ন ফরম ২০১৪-১৫       

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ 
কাথায়/এলাকার নাম 

ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 
পিরমান 

কােজর 
য় 

উপকারেভাগী 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ কািবখা-সাধারন ১ম 

পয ায় 
যাগােযাগ ব ার 

উ য়ন, কম সং ান 
ি  ও দাির  

িবেমাচন 

েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -২৪২.৭৪০ মঃ টন 
চাউল 

২৪  
ক  

চলমান স া  ৩০৩৪২ 
জন 

২ কািবখা-সাধারন ২য় 
পয ায় 

ঐ চািহত ২৪২.৭৪০ মঃ 
টন 

- - - 

৩ কািবটা-সাধারন  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- 
টাকা 

- - - 

৪ কািবখা-এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত ২০০ মঃ টন - - - 
৫ কািবখা-এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ২০০ মঃ টন - - - 
৬ কািবটা-এমিপ  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- 

টাকা 
- - - 

৭ কািবখা- জলা শাসক 
মেহাদয় ক ক 

ঐ চািহত ৫০ মঃ টন - - - 

৮ .আর-সাধারন ১ম পয ায় ঐ েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -১৮৩.২২০ মঃ 
টন চাউল 

১৪৮  
ক  

চলমান স া  ২২৯০০ 
জন 

৯ .আর-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৮৩.২২০ মঃ 
টন  

- - - 

১০ .আর- এমিপ ১ম পয ায় ঐ েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -১৫০ মঃ টন 
চাউল 

৯০  
ক  

১৪৮ 
মঃ টন 

স া  ১৮৭৫০ 
জন 

১১ .আর- এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৫০ মঃ টন  - - - 
১২ .আর- মিহলা এমিপ  ঐ চািহত ৫০ মঃ টন  - - - 
১৩ আর- জলা শাসক 

মেহাদয় ক ক 
ঐ েয াগ ব াপনা ও াণ 

ম নালয় 
বরা -৮.০০০ মঃ টন 
গম 

২  
ক  

৮.০০০ 
মঃ টন 

স া  ১০০০ 
জন 

১৪ আর-িবভাগীয় 
কিমশনার 
মেহাদয় ক ক 

ঐ েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -৪.০০০ মঃ টন 
গম 

১  
ক  

৪.০০০ 
মঃ টন 

স া  ৫০০ 
জন 

১৫ িভিজএফ কম িচ দাির  িবেমাচন েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -৩৪১.৪৫০ মঃ 
টন চাউল 

- ৩৪১.৪৫০ 
মঃ টন 

৩৪১৪৫ জন 

১৬ অিতদির েদর জ  
কম সং ান কম চী(৪০ 
িদন ১ম পয ায়) 

যাগােযাগ ব ার 
উ য়ন, কম সং ান 

ি  ও দাির  
িবেমাচন 

েয াগ ব াপনা ও াণ 
ম নালয় 
বরা -১,১০,৪৮,০০০/- 
টাকা 

৭০  চলমান ১৩৮১ জন 

১৭ অিতদির েদর জ  
কম সং ান কম চী(৪০ 
িদন ২য় পয ায়) 

ঐ চািহত-১,১০,৪৮,০০০/- 
টাকা 

- - - 

১৮ স /কালভাট যাগােযাগ ব ার 
উ য়ন 

অ েমািদত 
৭৬,৩২,৩৮২/- টাকা 

৩  চলমান - 

১৯ সাইে ান স ার - চািহত ১০,০০,০০,০০০/- 
টাকা 

৪  - - 



২০ ঢউ ন দাির  িবেমাচন অ েমািদত ৮০ বাি ল - - - 
২১ িজ.আর ঐ চািহত ২০০ মঃ টন - - - 
২২ ক ল ঐ ৫২০ িপচ - ৫২০ িপচ - 

 
প বািষ কী পিরক না ণয়ন ফরম ২০১৫-১৬ 

 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ 

কাথায়/এলাকার নাম 
ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 

পিরমান 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১ কািবখা-সাধারন ১ম পয ায় যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন - 

২ কািবখা-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন  - 
৩ কািবটা-সাধারন  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৪ কািবখা-এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৫ কািবখা-এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৬ কািবটা-এমিপ  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৭ কািবখা- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত ৫০ মঃ টন - 
৮ .আর-সাধারন ১ম পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
৯ .আর-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
১০ .আর- এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত-৩০০ মঃ টন  - 
১১ .আর- এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৫০ মঃ টন  - 
১২ .আর- মিহলা এমিপ  ঐ চািহত ৫০ মঃ টন  - 
১৩ আর- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত-৫০.০০০ মঃ টন - 
১৪ আর-িবভাগীয় কিমশনার 

মেহাদয় ক ক 
ঐ চািহত ৫০.০০০ মঃ টন - 

১৫ িভিজএফ কম িচ দাির  িবেমাচন চািহত-৫০০.০০০ মঃ টন  - 
১৬ অিতদির েদর জ  কম সং ান 

কম চী(৪০ িদন ১ম পয ায়) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৭ অিতদির েদর জ  কম সং ান 
কম চী(৪০ িদন ২য় পয ায়) 

ঐ চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৮ স /কালভাট যাগােযাগ ব ার উ য়ন চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 
১৯ সাইে ান স ার - চািহত ১০,০০,০০,০০০/- টাকা - 
২০ ঢউ ন দাির  িবেমাচন চািহত ৫০০ বাি ল - 
২১ িজ.আর ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
২২ ক ল ঐ ২০০০ িপচ - 

 
 
 

প বািষ কী পিরক না ণয়ন ফরম ২০১৬-১৭ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ 

কাথায়/এলাকার নাম 
ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 

পিরমান 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ কািবখা-সাধারন ১ম পয ায় যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 
কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 

চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন - 



২ কািবখা-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন  - 
৩ কািবটা-সাধারন  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৪ কািবখা-এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৫ কািবখা-এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৬ কািবটা-এমিপ  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৭ কািবখা- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত ৫০ মঃ টন - 
৮ .আর-সাধারন ১ম পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
৯ .আর-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
১০ .আর- এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত-৩০০ মঃ টন  - 
১১ .আর- এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৫০ মঃ টন  - 
১২ .আর- মিহলা এমিপ  ঐ চািহত ৫০ মঃ টন  - 
১৩ আর- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত-৫০.০০০ মঃ টন - 
১৪ আর-িবভাগীয় কিমশনার 

মেহাদয় ক ক 
ঐ চািহত ৫০.০০০ মঃ টন - 

১৫ িভিজএফ কম িচ দাির  িবেমাচন চািহত-৫০০.০০০ মঃ টন  - 
১৬ অিতদির েদর জ  কম সং ান 

কম চী(৪০ িদন ১ম পয ায়) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৭ অিতদির েদর জ  কম সং ান 
কম চী(৪০ িদন ২য় পয ায়) 

ঐ চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৮ স /কালভাট যাগােযাগ ব ার উ য়ন চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 
১৯ সাইে ান স ার - চািহত ১০,০০,০০,০০০/- টাকা - 
২০ ঢউ ন দাির  িবেমাচন চািহত ৫০০ বাি ল - 
২১ িজ.আর ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
২২ ক ল ঐ ২০০০ িপচ - 

 
 
 
 

প বািষ কী পিরক না ণয়ন ফরম ২০১৭-১৮ 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ 
কাথায়/এলাকার নাম 

ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১ কািবখা-সাধারন ১ম পয ায় যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন - 

২ কািবখা-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন  - 
৩ কািবটা-সাধারন  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৪ কািবখা-এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৫ কািবখা-এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৬ কািবটা-এমিপ  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৭ কািবখা- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত ৫০ মঃ টন - 
৮ .আর-সাধারন ১ম পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
৯ .আর-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 



১০ .আর- এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত-৩০০ মঃ টন  - 
১১ .আর- এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৫০ মঃ টন  - 
১২ .আর- মিহলা এমিপ  ঐ চািহত ৫০ মঃ টন  - 
১৩ আর- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত-৫০.০০০ মঃ টন - 
১৪ আর-িবভাগীয় কিমশনার 

মেহাদয় ক ক 
ঐ চািহত ৫০.০০০ মঃ টন - 

১৫ িভিজএফ কম িচ দাির  িবেমাচন চািহত-৫০০.০০০ মঃ টন  - 
১৬ অিতদির েদর জ  কম সং ান 

কম চী(৪০ িদন ১ম পয ায়) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৭ অিতদির েদর জ  কম সং ান 
কম চী(৪০ িদন ২য় পয ায়) 

ঐ চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৮ স /কালভাট যাগােযাগ ব ার উ য়ন চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 
১৯ সাইে ান স ার - চািহত ১০,০০,০০,০০০/- টাকা - 
২০ ঢউ ন দাির  িবেমাচন চািহত ৫০০ বাি ল - 
২১ িজ.আর ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
২২ ক ল ঐ ২০০০ িপচ - 

 
 
 

প বািষ কী পিরক না ণয়ন ফরম ২০১৮-১৯ 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ 
কাথায়/এলাকার নাম 

ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১ কািবখা-সাধারন ১ম পয ায় যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন - 

২ কািবখা-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত ৫০০.০০০ মঃ টন  - 
৩ কািবটা-সাধারন  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৪ কািবখা-এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৫ কািবখা-এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
৬ কািবটা-এমিপ  ঐ চািহত ৫০,০০,০০০/- টাকা - 
৭ কািবখা- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত ৫০ মঃ টন - 
৮ .আর-সাধারন ১ম পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
৯ .আর-সাধারন ২য় পয ায় ঐ চািহত-৪০০.০০০ মঃ টন  - 
১০ .আর- এমিপ ১ম পয ায় ঐ চািহত-৩০০ মঃ টন  - 
১১ .আর- এমিপ ২য় পয ায় ঐ চািহত ১৫০ মঃ টন  - 
১২ .আর- মিহলা এমিপ  ঐ চািহত ৫০ মঃ টন  - 
১৩ আর- জলা শাসক মেহাদয় ক ক ঐ চািহত-৫০.০০০ মঃ টন - 
১৪ আর-িবভাগীয় কিমশনার 

মেহাদয় ক ক 
ঐ চািহত ৫০.০০০ মঃ টন - 

১৫ িভিজএফ কম িচ দাির  িবেমাচন চািহত-৫০০.০০০ মঃ টন  - 
১৬ অিতদির েদর জ  কম সং ান 

কম চী(৪০ িদন ১ম পয ায়) 
যাগােযাগ ব ার উ য়ন, 

কম সং ান ি  ও দাির  িবেমাচন 
চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৭ অিতদির েদর জ  কম সং ান ঐ চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 



কম চী(৪০ িদন ২য় পয ায়) 
১৮ স /কালভাট যাগােযাগ ব ার উ য়ন চািহত-২,০০,০০,০০০/- টাকা - 

১৯ সাইে ান স ার - চািহত ১০,০০,০০,০০০/- টাকা - 
২০ ঢউ ন দাির  িবেমাচন চািহত ৫০০ বাি ল - 
২১ িজ.আর ঐ চািহত ৩০০ মঃ টন - 
২২ ক ল ঐ ২০০০ িপচ - 

 
 
 
৫.১.৯ প ী উ য়ন ও সমবায় িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
৫.১.৯.১ প ী উ য়ন 

বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড, দােকাপ, লনা 
প  বািষ কী পিরক না 

ঃনং কে র          কায ম কায ম হেণর বা বায়নকারী  অেথ র উৎস                                 ল মা া 



 
৫.১.৯.২ সমবায় িবষয়ক 

সমবায় িবভাগ, দােকাপ, লনা- এর প বািষ ক পিরক না 
ঃ 

নং 
 
 

কােজর িববরণ মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদ

র সং া 
(জন) 

পিরমাণ মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদ

র সং া 
(জন) 

পিরমাণ মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমাণ মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদ

র 
সং া 
(জন

  ২০১৪-২০১৫ অথ  বছর ২০১৫-২০১৬ অথ  বছর ২০১৬-২০১৭ অথ  বছর ২০১৭-২০১৮ 

০১ 
সমবায় সিমিত 
িনব ন 

- ৪৫০ জন ১৮  - ৭০০ জন ৩৫  - ৭৬০ জন ৪০  - 
৮১০ 
জন

০২ 
সমবায় সিমিত 
অিডট কায ম 

- - - - - - - - - - - 

০৩ 
সমবায় সিমিত 
পিরদশ ন 

- - - - - - - - - - - 

০৪ 
সমবায় সিমিত 
তদারিক 

- - - - - - - - - - - 

০৫ আ য়ন ব িখ - - - - - - - - - - - 

নাম উে  িত ান/সং া ২০১৪-১৫ 
(ল  টাকায়) 

২০১৫-১৬ 
(ল  টাকায়) 

২০১৬
(ল

  ১  সদািবক   ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

  িজওিব ৬৩.৫০ ৭৬.২০ ৯১
  ঋণ আদায়  ৬৩.৫০ ৭৬.২০ ৯১

  িশ ণ দান  - - 
 ঋণ সহায়তা দান  - - 

২  ি েযা া   ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

  িজওিব ১.৯১ ২.২৯ ২
  ঋণ আদায়  ১.৯১ ২.২৯ ২
  িশ ণ দান  - - 
 ঋণ সহায়তা দান  ২০ ২০ 

 ৩  ইউিসিসএ 
( াংক 
ঋণ) 

  ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

াংক ও দােকাপ 
ইউিসিসএ 

৭৫.০০ ৯০.০০ ১০৮

  ঋণ আদায়  - - 
  িশ ণ দান  - - 

 ৪ আবতক 
িষ ঋণ 

  ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

  িজওিব ৬২.০০ ৭৪.৪০ ৮৯
  ঋণ আদায়  ৬২.০০ ৭৪.৪০ ৮৯

 িশ ণ দান  - - 
 ঋণ সহায়তা দান  ১২০ ১২০ 

৬  প ী 
গিত 
ক  

  ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

 িজওিব ৪০.০০ ৪৮.০০ ৫৭
  ঋণ আদায়  ৪০.০০ ৪৮.০০ ৫৭
  িশ ণ দান  - - 
 ঋণ সহায়তা দান  - - 

৭   ইেরসেপা   ঋণ িবতরণ আিথ ক ভােব 
সহায়তা করা ও 
স য় জমাদােন 
উৎসািহত করা 

বাংলােদশ প ী  
উ য়ন বাড 

  িজওিব ৪৪.০০ ৫২.৮০ ৬৩
  ঋণ আদায়  ৪৪.০০ ৫২.৮০ ৬৩
  িশ ণ দান  ২৪০ ২৪০ 



সমবায় সিমিত 
িলঃিম 

০৬ 
সমবায় সিমিত 

িশ ণ 
- ৩০০ জন - - ৪০০ জন - - ৫০০ জন - - 

৬০০ 
জন

 মাট = ০০.০০   ০০.০০   ০০.০০   ০০.০০  
মাট উ য়ন য়  ( ২০১৪-২০১৯) = ০০.০০ (ল  টাকা) 

 
২০১৪-২০১৯ অথ  বছের উপেজলা সমবায় দ েরর কায ম, বা বায়েনর জ  বােজট বরাে র চািহদাঃ 

 

ঃ
নং িহত কায ম কায ম হেণর উে  

ক 
কাজ  
করেব 

উপকার 
ভাগীর 
সং া 

অেথ র উৎস 

স া  য় 

িবভাগীয় 
(রাজ / 

ক ) 

উপেজ
লা 

পিরষদ 

িবভাগীয় 
(রাজ  
/ ক ) 

উপ
জলা 

পিরষ
দ 

িবভাগীয় 
(রাজ / 

ক ) 

উপেজ
লা 

পিরষদ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

০১ িবিভ  েড 
িশ ণ 

সমবায় সিমিত স েহর 
সদ েদর েগাপেযাগী 

কের গেড় তালা 

সমবায় 
িবভাগ 

৫০০০ জন 
উপেজলা পিরষদ 

ও 
সমবায় িবভাগ 

- ২.০০ - ৩.০০ - ৪.০০ 

০২ 
সমবায় সিমিত 

পিরদশ ন 

উপেজলা সমবায় 
কায ালয় এর সকল 

কম কতা ও কম চারী  

সমবায় 
িবভাগ ৬০  

উপেজলা পিরষদ  
ও 

সমবায় িবভাগ 
- ১.৫০ - ২.৫০ - ৩.৫০ 

০৩ সমবায় সিমিতর 
তদারকী 

উপেজলা সমবায় 
কায ালেয়র সকল 

কম কতা ও কম চারী  

সমবায় 
িবভাগ 

৪৫  এবং 
িস,িব,ও-

৬  

উপেজলা পিরষদ 
ও  

সমবায় িবভাগ 
- ১.৩০ - ১.৬০ - ২.০০ 

সব েমাট = (ল  টাকা) - ৪.৮০ - ৭.১০ - ৯.৫০ 
 
সমবায় সিমিত 

ঃ 
নং 

সিমিত/ 
সংগঠেনর নাম 

ত য় বােজট 
২০১২-২০১৩ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭

 সিমিত রাজ  
(ল  
টাকা)  

ঋণ উ ঃ রাজ  
(ল  
টাকা)  

ঋণ উ ঃ রাজ  
(ল  
টাকা)  

ঋণ উ
ঃ 

রাজ  
(ল  
টাকা)  

ঋণ উ ঃ রাজ  
(ল  
টাকা)  

ঋণ 

১। চমক ব খী মিহলা 
সমবায় সিমিত িলঃ। 

৫.২৫ ২১০.০
০ 

১.৭
৫ 

৬.৭২ ২২৩.০
০ 

২.০০ ৭.১০ ২৪২.০
০ 

২.
২৭ 

৭.৪০ ২৬০.
০০ 

২.৫৩ ৭.৬৫ ২৮২.০
০ 

 
৫.১.১০  ব ও ীড়া উ য়ন িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
                                                                                  ২০১৪-২০১৯ অথ  বছেরর কম পিরক না(প  বািষ কী 
পিরক না) 

(বােজট াি  সােপে ) 
ব িশ ণঃ 

ঃ 
নং 

কােজর 
িববরণ 

েডর নাম ােচর 
সং া 

িত 
ােচর 

সং া 
 

িশ
ণা   

থ র 
মাট   

সং া  

খােতর নাম ও খরচ অথ বছর ওয়ারী চািহত বরা
২০১৪-১৫ ২০১৫-

িশ ণ 
উপকরণ 

িশঃ 
ভাতা 

না া ও 
েরর 

খাওয়া 

িশ ক/ 
অিথিত 
ব া 

উে াধনী 
ও 

সমাপনী 

মাট টাকা মাট টাকা



০১ ব 
িশ ণ 

ক) হ স রগীপালন, 
গবািদপ  পালন, মৎ  চাষ, 
মৎ  খা  তরী, নাস ারী, 
ছাগল পালন, মৗমািছ  পালন, 
সবিজ চাষ, েরাপন, নকিশ 
ক থা, ব শ ও বেতর কাজ, 

ল চাষ 

১২  ৪০ 
জন 

৪৮০
জন 

৯৬,০০০ ২,৪০,০
০০ 

৯৬,০০০ ২,৮৮,০০০ ২৪,০০০ ৭,৪৪,০০০ ৮,৫০০০০

খ)কি উটার িশ ণ ৮  ৩০ 
জন 

২৪০ 
জন 

১,৫০,০০০ ১,২০,০
০০ 

৪৮,০০০ ৬,৪০,০০০ ১৬,০০০ ৯,৭৪,০০০ ১০,০০,
০ 

গ) মাবাইল মরামত ৬  ৩০ 
জন 

১৮০ 
জন 

১,০০,০০০ ৯০,০০
০ 

৩৬,০০০ ৩,০০,০০০ ১২,০০০ ৫,৩৮,০০০ ৫,৫০,০০০

        সব েমাট ২২৫৬০০০ ২৪০০০০০

ব ঋণঃ 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ িশ ণ েডর নাম িশি ত ব 
সং া 

জন িত ঋণ মাট ঋেণর 
পিরমাণ 

অথ বছর ওয়ারী চািহত ঋেণর বরা

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

০২ ব ঋণ ক) হ স রগীপালন,গবািদপ  পালন, মৎ  চাষ, মৎ  খা  
তরী,নাস ারী, ছাগল পালন, মৗমািছ  পালন, সবিজ চাষ, 

েরাপন,নকিশ ক থা,ব শ ও বেতর কাজ, ল চাষ ও 
পাষাক তরী 

খ)কি উটার িশ ণ 
গ) পাষাক তরী ও নকশী ক থা 

৯০০ জন ৩৫,০০০ ৯০,০০,০০০ ৬০,০০,০০০ ৬৫,০০,০০০ ৭০

 
ব কম শালাঃ 

 
ঃ নং কােজর িববরণ অংশ হনকারীর 

সং া 
না া ও েরর  খাওয়া 
ও যাতায়ত বাবদ 

উে াধনী ও 
সমাপনী 

মাট খরচ অথ  বছর ওয়ারী চািহত কম শালার বরা
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-

০৩ ব কম শালা/ 
সিমনার 

১০০ জন ৫০০/১০০=৫০,০০০/- ২৫,০০০/- ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/- ৮০,০০০ ৮৫,০০০

                                                                                                     
                                                                                                       সেচতনতা লক সভাঃ 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ িববরণ ােচর 
সং া 

সং া মাট আ ায়ন 
বাবদ 

উে াধনী 
ও সমাপনী 

মাট খরচ অথ বছর ওয়ারী চািহত সেচতনতা লক সভার বরা

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬
০৪ উ ু করণ সভা ইভ িজং/বা িববাহ/ 

মাদক / যৗ কিবেরাধী 
সভা 

৬  ৪০ 
জন 

২৪০ 
জন 

২৪০*৩০০/- 
=৭২,০০০/- 

১০,০০০/- ৮২,০০০/- ৮২,০০০/- ৯০,০০০/- ১

 
ব সংগঠনঃ 

 
ঃ 

নং 
ব সংগঠেনর সং া অ দােনর পিরমান মাট খরচ অথ বছর ওয়ারী চািহত সেচতনতা লক সভার বরা

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
০৪ ২০  ২০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৪,০০,০০০/- ৫,০০,০০০/- ৫,৫০,০০০/-

 
 
 
 



 
৫.১.১১   মিহলা ও িশ  উ য়ন িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
 

প বািষ কী  পিরক না 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়, দােকাপ, লনা । 

২০১৪-১৫ অথ  বছর 
ঃ

নং 
কােজর  িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান কােজর য়

০১ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া    উঠান 
বঠক(৯  ইউিনয়েন) 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ৪  কের বছের 
৪৮  

িত  ১
সব েমাট 

০২ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   িশ া 
িত ান িভিওক আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ১  কের বছের 
১২  

িত  ৫
সব েমাট 

০৩ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয় র ালী ও আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ২০
সব েমাট 

০৪ মিহলােদর িও লক িশ ণ 
(ক) িশ ণ য় 
(খ) আ ষাি ক য় 

আ কম সং ান লক উপেজলা পিরষদ বছের ৪  াচ িত ােচ 
৪০ জন কের 

াচ িত ৬,০০০/- িহসােব 

 েত ক 
১২০০/- স ানী ভাতা িহসােব 

৪  ােচেমাট খরচ 
৫

২৪,০০০
৬

০৫ িদবস স হ (জাতীয় ও আ জািতক) 
 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ১০,
৬০

    সব েমাট= ৮,৮৮,০০০
আটািশ হাজার টাকা মা

                                                                            
২০১৫-১৬ অথ  বছর 

ঃ
নং 

কােজর  িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান কােজর য়

০১ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া    উঠান 
বঠক(৯  ইউিনয়েন) 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ৪  কের 
বছের ৪৮  

িত  ১,৫০০/=
৭২,০০০

০২ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   িশ া 
িত ান িভিওক আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ১  কের 
বছের ১২  

িত  ৬,০০০/=
৭২,০০০

০৩ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   
উপেজলা পয ােয় র ালী ও আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ২০,০০০/= 
১,২০,

০৪ মিহলােদর িও লক িশ ণ (W.T.C) 
(ক) িশ ণ য় 
(খ) আ ষাি ক য় 

আ কম সং ান লক উপেজলা পিরষদ বছের ৪  াচ িত 
ােচ ৪০ জন কের 

 
   াচ িত ৬,০০০/- 
িহসােব 

 েত ক িশ ণাথ েক মািসক 
স ানী ভাতা িহসােব 

খরচ ৫,৭৬
২৪,০০০/-সব েমাট খরচ 

০৫ িদবস স হ (জাতীয় ও আ জািতক) 
 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ১০,০০০
৬০,০০০

    সব েমাট= ৯,২৪,০০০/-(নয় 
টাকা মা



    
 

২০১৬-১৭ অথ  বছর 
ঃ

নং 
কােজর  িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান কােজর য়

০১ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া    উঠান 
বঠক(৯  ইউিনয়েন) 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ৪  কের বছের 
৪৮  

িত  ১
সব েমাট 

০২ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   িশ া 
িত ান িভিওক আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ১  কের বছের 
১২  

িত  ৬
সব েমাট 

০৩ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয় র ালী ও আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ২০
সব েমাট 

০৪ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয়   কম শালা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ২  িত  ৫
সব েমাট 

০৫ মিহলােদর িও লক িশ ণ (W.T.C) 
(ক) িশ ণ য় 
(খ) আ ষাি ক য় 

আ কম সং ান লক উপেজলা পিরষদ বছের ৪  াচ িত ােচ 
৪০ জন কের 

াচ িত ৬,০০০/- 
িহসােব 

 েত ক িশ
১,২০০/- স ানী ভাতা িহসােব 

৪  ােচ
৫,৭৬,০০০

সব েমাট খরচ 
০৬ িদবস স হ (জাতীয় ও আ জািতক) 

 
জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ১০,০০০

৬০
    সব েমাট=  

 
১০,২৪,০০০
হাজার টাকা মা ।

                                   
২০১৭-১৮ অথ  বছর 

ঃ
নং 

কােজর  িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান কােজর য়

০১ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া    উঠান 
বঠক(৯  ইউিনয়েন) 

জনসেচতনতা 
লক 

উপেজলা পিরষদ িত মােস ৪  কের 
বছের ৪৮  

িত  ১,৫০০/= িহসােব সব েমাট 

০২ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া  িশ া িত ান 
িভিওক আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা 
লক 

উপেজলা পিরষদ িত মােস ১  কের 
বছের ১২  

িত  ৬,০০০/= িহসােব সব েমাট 

০৩ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয় র ালী ও আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা 
লক 

উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ২০,০০০/= িহসােব সব েমাট 
১,২০,০০০

০৪ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয়   কম শালা। 

জনসেচতনতা 
লক 

উপেজলা পিরষদ বছের ২  িত  ৫০,০০০/= িহসােব সব েমাট 
১,০০,০০০

০৫ মিহলােদর িও লক িশ ণ (W.T.C) 
(ক) িশ ণ য় 
(খ) আ ষাি ক য় 

আ কম সং ান 
লক 

উপেজলা পিরষদ বছের ৪  াচ িত 
ােচ ৪০ জন কের 
াচ িত ৮,০০০/- 

িহসােব 

 েত ক িশ ণাথ েক মািসক 
ভাতা িহসােব ৪  ােচ মাট খরচ 

৩২,০০০
সব েমাট খরচ ৬,

০৬ িদবস স হ (জাতীয় ও আ জািতক) 
 

জনসেচতনতা 
লক 

উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ১২,০০০/- িহসােব মাট 

    সব েমাট= ১০,৪৪,০০০/- (দশ ল  য়ািল শ হাজার টাকা 
মা )।

২০১৮-১৯ অথ  বছর 
ঃ

নং 
কােজর  িববরন ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর পিরমান কােজর য়



০১ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া    উঠান 
বঠক(৯  ইউিনয়েন) 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ৪  কের বছের 
৪৮  

িত  ১,৫০০
৭২

০২ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   িশ া িত ান 
িভিওক আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ িত মােস ১  কের বছের 
১২  

িত  ৬,০০০
৭২

০৩ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয় র ালী ও আেলাচনা সভা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ২০,০০০
১,২০

০৪ যৗ ক ও বা িববাহ িনেরাধ সং া   উপেজলা 
পয ােয়   কম শালা। 

জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ২  িত  ৫০,০০০
১,০০

০৫ মিহলােদর িও লক িশ ণ (W.T.C) 
(ক) িশ ণ য় 
(খ) আ ষাি ক য় 

আ কম সং ান লক উপেজলা পিরষদ বছের ৪  াচ িত ােচ 
৪০ জন কের 

াচ িত ৮,০০০/- িহসােব 

 েত ক িশ ণাথ েক মািসক 
স ানী ভাতা িহসােব 

খরচ ৫,৭৬
সব েমাট খরচ 

০৬ িদবস স হ (জাতীয় ও আ জািতক) জনসেচতনতা লক উপেজলা পিরষদ বছের ৬  িত  ১২,০০০
৭২

    সব েমাট=  
 

১০,৪৪,০০০/-(দশ ল  য়ািল শ হাজার 
টাকা মা

        
 

৫.১.১২   জন া হ , ািনেটশন, ও িব  পািন সরবরাহ িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 
উপেজলা জন া  েকৗশল অিধদ েরর প  বািষ কী পিরক না(২০১৪-২০১৯) 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭
পিরমা

ন 
মাট ল  
টাকা 

পিরমান মাট ল  
টাকা 

পিরমান মাট ল  
টাকা 

পিরমান মাট ল  টাকা

১ অ-গভীর নল প াপন  ৫০ ৭.৫৬ ৫০ ৭.৫৬ ৫০ ৭.৫৬ ৫০ 
২ রইন ওয়াটার হােভ ি ং 

াপন 
১১৬ ৩৩.০০ ১১৬ ৩৩.০০ ১১৬ ৩৩.০০ ১১৬ 

৩ ােনজেম  এ ইফার 
িরচাজ(MAR 
PROJECT) 

১০ ৭৫.০০ ১০ ৭৫.০০ ১০ ৭৫.০০ ১০ 

৪ র নঃ খনন সহ কাটা 
তােরর বড়া ও আর িস িস 
িপলার সহ িপএস এফ 
িনম াণ 

৭ ৪২.০০ ৭ ৪২.০০ ৭ ৪২.০০ ৭ 

৫ সরকারী াথিমক িব াঃ 
ওয়াশ ক িনম াণ 

১ ৪.২০ ১ ৪.২০ ১ ৪.২০ ১ 

৬ পািন িব  করন া  ১ ১০.০০ ১ ১০.০০ ১ ১০.০০ ১ 
মাট  ১৭১.৭৬  ১৭১.৭৬  ১৭১.৭৬  

সব  মাট  ৮৫৮.৮০ 
 
৫.১.১৩   বন ও পিরেবশ িবষয়ক হায়ী কিম ঃ 

 
উপেজলা বন কম কতার প বািষ ক পিরক না ণয়ন 

অথ  বছর ২০১৪-১৫  
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ  

কাথায়/এলাকার নাম) 
ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 

পিরমান 
কােজর য় উপকারেভাগীর সং া 

১ িবনা ে  চার িবতরণ  পিরেবেশর এসিডিবিস ক  ৪০,০০০  ৪,০০,০০০/- ৪০০০ জন 



২ চর বনায়ন  ভারসা  র া ও 
দির  জনেগাি র 
আথ  সামািজক 

উ য়ন। 

এসিডিবিস ক  ৫ হ র ১,৭৫,০০০/- ১৫ জন 
৩ বা  বনায়ন  এসিডিবিস ক  ৫ িক.িম. ৮৫,০০০/- ২৫ জন 
৪ সড়ক/বা  বনায়ন  রাজ  ৭ িক.িম. ১,১৯,০০০/- ৩৫ জন 

মাট  ৭,৭৯,০০০/- ৪০৭৫ জন 
 
 

অথ  বছর ২০১৫-১৬ 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ  
কাথায়/এলাকার 

নাম) 

ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 
পিরমান 

কােজর য় উপকারেভাগীর সং া 

১ িবনা ে  চার 
িবতরণ  

পিরেবেশর 
ভারসা  র া ও 
দির  জনেগাি র 
আথ  সামািজক 

উ য়ন। 

এসিডিবিস ক  ৫০,০০০  ৫,০০,০০০/- ৫০০০ জন 

২ চর বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১০ হ র ৩,৫০,০০০/- ৩০ জন 
৩ বা  বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১০ িক.িম. ১,৭০,০০০/- ৫০ জন 
৪ সড়ক/বা  বনায়ন  রাজ  ১০ িক.িম. ১,৭০,০০০/- ৫০ জন 

মাট  ১১,৯০,০০০/- ৫১৩০ জন 
অথ  বছর ২০১৬-১৭ 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ  
কাথায়/এলাকার 

নাম) 

ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 
পিরমান 

কােজর য় উপকারেভাগীর সং া 

১ িবনা ে  চার 
িবতরণ  

পিরেবেশর 
ভারসা  র া ও 
দির  জনেগাি র 
আথ  সামািজক 

উ য়ন। 

এসিডিবিস ক  ৪৫,০০০  ৪,৫০,০০০/- ৪৫০০ জন 

২ চর বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১০ হ র ৩,৫০,০০০/- ৩০ জন 
৩ বা  বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১৫ িক.িম. ২,৫৫,০০০/- ৭৫ জন 
৪ সড়ক/বা  বনায়ন  রাজ  ৫ িক.িম. ৮৫,০০০/- ২৫ জন 

মাট  ১১,৪০,০০০/- ৪৬৩০ জন 
 

অথ  বছর ২০১৭-১৮ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ  

কাথায়/এলাকার নাম) 
ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 

পিরমান 
কােজর য় উপকারেভাগীর সং া 

১ িবনা ে  চার িবতরণ  পিরেবেশর 
ভারসা  র া ও 
দির  জনেগাি র 
আথ  সামািজক 

উ য়ন। 

এসিডিবিস ক  ৫০,০০০  ৫,০০,০০০/- ৫০০০ জন 
২ চর বনায়ন  এসিডিবিস ক  ৮ হ র ২,৮০,০০০/- ২৪ জন 
৩ বা  বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১২ িক.িম. ২,০৪,০০০/- ৬০ জন 
৪ সড়ক/বা  বনায়ন  রাজ  ১০ িক.িম. ১,৭০,০০০/- ৫০ জন 

মাট  ১০,০১,০০০/- ৫১৩৪ জন 
 

অথ  বছর ২০১৮-১৯ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ  

কাথায়/এলাকার নাম) 
ফেলর ধরন অেথ র উৎস কােজর 

পিরমান 
কােজর য় উপকারেভাগীর সং া 

১ িবনা ে  চার িবতরণ  পিরেবেশর 
ভারসা  র া ও 
দির  জনেগাি র 

এসিডিবিস ক  ৬০,০০০  ৬,০০,০০০/- ৬০০০ জন 
২ চর বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১০ হ র ৩,৫০,০০০/- ৩০ জন 
৩ বা  বনায়ন  এসিডিবিস ক  ১০ িক.িম. ১,৭০,০০০/- ৫০ জন 



৪ সড়ক/বা  বনায়ন  আথ  সামািজক 
উ য়ন। 

রাজ  ৮ িক.িম. ১,৩৬,০০০/- ৪০ জন 

মাট  ১২,৫৬,০০০/- ৬১২০ জন 
৫.২ হানীয় সরকার িত ান স েহর পিরক না 
৫.২.১  চালনা পৗরসভার পিরক না 

প  বািষ ক পিরক নার ক  তািলকা। 
অথ  বছরঃ-২০১৫-২০১৬ 

িমক 
নং 

কে র নাম 

১ িসিস রা া িনম াণ (ক) চত -১০৫িম.(খ) িবমল িব াস-৩০িম.(গ) মেনার ন িব াস-৩৮িম.(ঘ) লাল িব াস-৭৫িম.(ঙ) িনরা-২০িম.(চ) রাজন
৬০িম.(ছ) িখিতশ িব াস-২৯িম.(জ) পিরমল+রাম -৬২িম.(১#ও) 

২ খিলশার মে  সািলং রা া িনম াণ (ঝ) পিব -৩৮িম.(ঞ) পন-২৬িম.(ট) িচ  রায়-৭৪িম.(ঠ) দীপ+সচীন-৫০িম.(ড) খিলশা খােলর দি ণ 
পাড় অিজত রায় -৩৮িম.(ঢ) শা  দাস+অেশাক+িব  + ল,পাগল-২২৭িম.(ন) সানািল প ী -৬০িম.(ত) পিরমল+অমল-৫৪িম.(১#ও

৩ আন  নগর িসিস রা া িনম াণ (ক) রজাউল মা া-২০িম.(খ) আলী হােসন ঢালী-৩০িম.(গ) র আলী শখ-৩৫িম.(ঘ) হা ান খান-৩৬িম
কাউি লর মহশীন আ ী ও রউফ শখ-(৩৯+১৯)িম.(চ) আ ল খান িম -(৪৬+৭=৫৩)িম.(ছ) কািলদাস ম ল-৪৩িম.(জ) অিসত তরফদার
২৫িম.(ঝ) িচ া,শশধর,জাদভ সানা-৮৬িম.(ঞ) ি  মি র , হির, অরিব , াথিমক িব ালয়-৮৩িম.(ট) শশং  গালদার+কািতক 
গালদার+গাছতলা-৬৭িম. (ঠ) িশিশর গারদার+িব  গালদার+শীব গালদার+িকরন গালদার+ র পদ গালদার-২০০ িম.(ড) িম ন 

িবকাশ সানা+ মাহন লাল সানা +অিনল ম ল-৯২িম.(ঢ) মেনািজত+ ত -৬০িম.(২#ও) 
৪ ছাট চালনা িসিস রা া িনম াণ (ক) হিরদাস+ সাদ+চালনা কেলজ-২৯৩িম.(খ) ীিতশ িব াস+ মােরশ িব াস+িবলাশ িব াস+অিনেমশ 

রায়+ ণাল রায়+তপন রায়-২০৩িম.(গ) অিশষ িব াস+ সকত বরাগী +সমর িব াস +িবলাশ িম ী +িব পদ িব াস +রেবন বাইন
১৪৮িম.(ঘ) ডা.  িব াস +িখেরাধ িব াস+রনিজত ম ল+নওয়াব আলী+রিশদ মা ার-১৮৬ িম.(ঙ) বািরেকর বাবা(বােছর আলী
১৪০িম.(২#ও) 

৫ িসিস রা া িনম াণ (ক) খাকন সরদার +ভব ঠা র+চায়না-১৩৮িম.(খ) সতীষ+রতন-৫০িম.(গ) কািলদাস+মমিতয়ার-৬৭িম
ব , বীন,িদিলপ,দীপক, শাম া শীল,ভারতী-১৬৫িম.(ঙ) , ,শীবপদ,িস াথ, টাপ ী সেরায়ার গাজী, টাপ ীর মাথায়,রনিজত মা ার
৩১৬িম.(৩#ও) 

৬ িসিস রা া িনম াণ (চ) িব াস বাড়ী,শশশ ,সর,অিভম  িব াস,অধীর িব াস,উ ম,িদপক,নারায়ন,অসীম িব াস,আলতাপ হােসন-১৯২িম
বা ,রােজ ,রিবন,িবজয়,শীবপদ, র ন,ির  ল, খাকন,রি ত মা ার-২৬০িম.(জ) উ ম-৩০িম.(ঝ) িপ + ল-৩৪িম
িভিরি ,িশপন,অফজাল,মাহা ব-১১৭িম.(৩#ও) 

৭ িসিস রা া িনম াণ (ক) কাচা বাজার িবেবক আন  মমি েরর পােশ (খ) আন  সাহার বাড়ী (গ) মাছ বাজােরর পােশ ও অিসত বা র বাড়ীর পােশ 
ন িনম াণ। 

৮ পার চালনা কােপ ং রাড থেক  িসিস রা া িনম াণ (ক) িবনয় চৗিকদার, ত ম ল, অিমত ম ল, গৗতম ম ল-১৫২িম. (
িবজন,অিনেমষ, ত,অসীম, দীপ-১৩৭িম.(গ) িবধান, জ ািত ,িবমল,পিরমল, পদ ম মদার,মা ান,চা , আতর গাজী,ই ািহম,মিজদ,আলম
৩৯১িম. (ঘ) উ ম সাহা, ত রায়,িহর য় বাছাড়,রেমশ বাছাড়, মার বাছাড়,িদবাকর,অিনেষ ঢালী, বলাই রায়, শাম  রায়,হিরপদ ম ল
িদ  রায়-৩২৫িম.(৭নংও) 

৯ (ক) মাওলানা অিজওর রহমান ও  এর বাড়ীর মে  িসিস রা া সঙ ার। (২৫০িম.) সািলং রা া িনম াণ ইউ স, রােসল, িব ব, হািফজ
নওেশর, কিবর, বায় ল আিমন মসিজেদর পােশ, অ ব, আল-হা  মিনর ামান-২৯৫িম.(৮নংও) 

১০ আচা য়া িসিস রা া িনম াণ (ক) িনরাপদ বাছাড়-২৩িম.  (খ) ভাত ম ল,রনিজত মম ল,অ ল-৪৭িম. (গ) মার-৯০িম. (ঘ) রিব র িব াস
২৯িম. (ঙ) িবধান, ধাং ,কািলমি র,রাখাল শীল-৯৩িম. (চ) িহন, িমনিত, নািসমা, অমেরশ, িবেনাদ, িনেরাধ, লিফকর, ইবা ল, গৗতম  
এনােয়ত, মা ন-৩২৫িম.(৮#ও) 

১১ মাহা াদ নগর িসিস রা া িনম াণ (ক) তফর রহমান-৪৬িম.(খ) িলিল ট,হাসান-৭২িম.(গ) িমজান,জাফর,কােদর মা ার, খিলল, সােহব আলী
ইিলয়াস, পশকার, শিহ ল হালদার,হার ন গাজী-২০০িম. (ঘ) বারইখালী িনর ন ম ল, মহােদব ম ল, েদব,অ লাল,অ লী শীল,মিনকা 
ম ল,অর ন ম ল,জয়নাল শখ, উব শী ম ল, রজাউল,িদবািশষ-১৭৬িম.(.৯#ও) 

১২ সাতঘিরয়া িসিস রা া িনম াণ (ক) অ ত কাকা,ম দান,জগিদশ অধীকারী,অমেরশ অধীকারী, শীবপদ অধীকারী-১৩৫িম.(খ) অমমল 
অধীকারী,কািতক অধীকারী, িবনয় অধীকারী , জয়ব  অধীকারী-১১২িম.(গ) রাম শাদ,সালাম,অিসত গালদার,িব ল, বাস-১৪৮িম.(ঘ) িবধান 
হালদার,গেনষ হালদার, দবািশষ হালদার,নিমতা িপিষ,সমেরশ সরদার-২৬১িম.(৯#ও) 



১৩ সাতঘিরয়া িসিস রা া িনম াণ (ক) শশ , পদ সরদার-১৮৬িম.(খ) রেমশ সরদার,প জ সরদার,কািতক সানা, দীপ,খেগ নাথ সরদার
প ানন সরদার, িধর ম ল-২৭৬িম. (গ) কািতক, জিলল, িগয়াস, খারেশদ, আশা ল-৩০৫ িম. (ঘ) তপন িব াস, বাস, িকরন, হিরচান, 
রিবন-১৫২িম. (ঙ) ভাত, ণাল িসকদার, নব িসকদার, িতশ িসকদার, হিরদাস ম ল, রনিজত ম ল-১০৭িম.(৯#ও) 

১৪ (ক) মাখনলাল এর বাড়ীর রা া সং ার করণ। 
(খ) িসিস রা া িনম াণ, অ েতাষ ঘাষ, অর ন পা ার, িম.আ াহ ফিকর ও সং র, তারা সং র, সিমরন, পন রায়, বাস, মাহন
৩৩১িম.(৯#ও) 

১৫ (ক) মাহা াদ আলী েলর মে  াচীর িনম াণ, এিতমখানা ও চালনা কেলেজ া ার করন।(৯এবং২নংওয়াড)(খ) গাজী পাড়া মসিজেদর সামেন 
আরিসিস ঘাট িনম াণ। (৭নংও) 

 
অথ  বছরঃ-২০১৬-২০১৭ 
 

িমক 
নং 

কে র নাম 

০১ Construction on RCC  Road from Achavhua Mijan House (Via Sardar Para) to 
perchalna Cerpeting Road (Ch-00.00 m to 950.00m) 

০২ Construction on RCC Road from Satghoria  to  perchalna(Ch-00.00 m to1450.00m) 
০৩ Construction on RCC Road at Chotto Chalna Main Road (Ch-00.00 m to 1000 m) 
০৪ Construction on RCC Road from Gourkatti Masum Srimp Hatchery to Baroikhali (Ch

00.00 m to      900.00m) 
০৫ Construction on RCC Road from Captain Road to Ananda Nagar (Chainage 00.00m to 

2000.00M) 
০৬ Construction on Cross Drain 19Nos[10088(Ch-506,830m=2),10089 

(Ch616,748,850,1276m=4nos,10102(Ch-61,457,746=3nos)10104(Ch-
59,854,1042,1164,1416,1496=6 nos)] 

০৭ Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 
Road (Ch-00.00 m to  750.00m) 

০৮ Construction on RCC Road at Both side of Goarkatti Khal (North-Ch-00.0 m to 460.00m 
& South-Ch-00.00m to  670.00m) 

০৯ Construction on RCC Road from Kholisha Bridge towards  Ananda Nagar Under 
Chalna Pourashava, Dacope,Khulna(Chainage 00.00m to 2000.00M) 

১০ Construction of Drainage Pipe Outlet (1 vent .900m Dia) at Chalna Khal Under Chalna 
Pourashava, Dacope, Khulna. 

১১ Construction on Cross Drain  08Nos[10097=Ch- 150,300,350,670,10023=Ch
980,1850,10103(Ch-         220m,924m,1417,1450=4 nos),] 

১২ Construction of two storied Municipal service centre in front of Pouro Bhavan under 
Chalna Pourashava, Dacope Khulna. 

১৩ Construction of Chalna Bazar Municipal Market under Chalna Pourashava, Dacope, 
Khulna. 

১৪ Construction on RCC Road from Mejhokholishsa Captain road towards Wapda Main 
Road (Ch-00.00 m to 600.00m) 

১৫ Construction on RCC Road at Gorkati Wapda Main Road to Komolesh Golder house 
Under Chalna Pourashava, Dacope, Khulna. (Ch-00.00 m to 500.00m) 

১৬ Construction of 04 Nos Cross Drain at Mejokholisha & GoarkatiRoad [10128=Ch
150,300,350,670,10129=Ch-200,350] 

 



অথ  বছরঃ-২০১৭-২০১৮ 
 

িমক 
নং 

কে র নাম 

 RCC Road 
01 Construction on RCC Road BoroKhalisha LGED Bridge to Chotto Chalna Khal (Ch

00.00 m to 2140.00m) 
02 Construcrion on RCC Road at Perchalana (laxmilhola) to sharghoria 

(Ch-00.00m to 2150.00m) 
03 Consrtuction ov Rcc Roaf ar perchalna at Captain Roaf rowards Wapoda 

(Ch-00.00m to 800.00m) 
04 Construction on RCC Road from Sabuj Palli Main Road & North side of Achabhua Khal. 

(Ch-00.00 m to 1000.00m) 
05 Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 

Road (Ch-00.00 m to 746.95m) 
06 Construction on RCC Road at Apex of Goarkatti Khal to Goarkatti Komalesh House 

(Ch-00.00 m to 800.00m) 
07 Construction on RCC Road at North Side of Khalisha Khal  (Wapda to Chartonno 

House) (Ch-00.00 m to 1000.00m) 
 RCC Drain 

08 Construction on RCC Drain (A) Bazar 5&6 No Words(B) Upazila Hospital (C) Achabhua. 
09 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia)at achabhua Khal. 
10 River Side Slope protection work from Lanch Ghat to Khalisha.(1.10Km) 
11 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia)at Chalna Khal. 
12 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia)at Goarkatti Khal. 

 RCC Foot Bridge 
13 Construction on RCC Foot Bridge over Chalna Khal at Mohila Cllage. 
14 Construction on RCC Foot Bridge over Khalisha Khal at Sri Krisno House. 
15 Construction on RCC Foot Bridge over Goarkatti Khal (Sardar Para) In front of Sri 

Krisno House. 
16 Construction on RCC Foot Bridge over Achavhua  Khal In front of Aboul Hazi House.

 

অথ  বছরঃ-২০১৮-২০১৯ 
 

িমক 
নং 

কে র নাম 

 RCC Foot Bridge 
01 River Side Slope protection work from Lanch Ghat to Achabhua.(1.10Km) 
02 Construction on RCC Foot Bridge over Chalna Khal at Beside Tohoshel office. 
03 Construction on RCC Foot Bridge over Khalisha Khal at Beside School. 
04 Construction on RCC Foot Bridge over Goarkatti Khal Palpara. 
05 Construction on RCC Foot Bridge over Achavhua  Khal In front of Rudi. 

 RCC Drain 
06 Construction on RCC Drain (A) Bazar 5 & 6 No Words(B) Upazila Hospital (C) Achabhua. 
07 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia) at achabhua Khal. 



08 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia) at Chalna Khal. 
09 Construction of Drainage Pipe Outlet (1vent 0.900m Daia) at Goarkatti Khal. 

 RCC Road 
10 Construction on RCC Road at North Side of Khalisha Khal  (Wapda to chartonno 

House) (Ch-00.00 m to 1000.00m) 
11 Construction on RCC Road at Apex of Goarkatti Khal to Goarkatti Komalesh House 

(Ch-00.00 m to 800.00m) 
12 Construction on RCC Road from Sabuj Palli Main Road & North side of Achabhua Khal. 

(Ch-00.00 m to 1000.00m) 
13 Construcrion on RCC Road at Perchalana (laxmilhola) to sharghoria 

(Ch-00.00m to 2150.00m) 
14 Consrtuction of RCC Road at  Captain Road rowards Wapoda 

(Ch-00.00m to 800.00m) 
15 Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 

Road (Ch-00.00 m to 746.95m) 
16 Construction on RCC Road BoroKhalisha LGED Bridge to Chotto Chalna Khal (Ch

00.00 m to 2140.00m) 
 

অথ  বছরঃ-২০১৯-২০১২০ 
 

িমক 
নং 

কে র নাম 

০১ Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 
Road (Ch-00.00 m to  750.00m) 

০২ Construction of Drainage Pipe Outlet (1 vent .900m Dia) at Chalna Khal Under Chalna 
Pourashava, Dacope, Khulna. 

০৩ Construction on Cross Drain  08Nos[10097=Ch- 150,300,350,670,10023= Ch
980,1850,10103(Ch-  220m,924m,1417,1450=4 nos),] 

০৪ Consrtuction ov Rcc Roaf ar perchalna at Captain Roaf rowards Wapoda 
(Ch-00.00m to 800.00m) 

০৫ Construction on RCC Road from Sabuj Palli Main Road & North side of Achabhua Khal. 
(Ch-00.00 m to 1000.00m) 

০৬ Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 
Road (Ch-00.00 m to 746.95m) 

০৭ Construction on RCC Road at Both side of Goarkatti Khal (North-Ch-00.0 m to 460.00m 
& South-Ch-00.00m to  670.00m) 

০৮ Construction on RCC Road from Kholisha Bridge towards  Ananda Nagar Under 
Chalna Pourashava, Dacope,Khulna(Chainage 00.00m to 2000.00M) 

০৯ Construction on RCC Road from Sabuj Palli Main Road & North side of Achabhua Khal. 
(Ch-00.00 m to 1000.00m) 

১০ Construcrion on RCC Road at Perchalana (laxmilhola) to sharghoria 
(Ch-00.00m to 2150.00m) 

১১ Consrtuction of RCC Road at  Captain Road rowards Wapoda 
(Ch-00.00m to 800.00m) 

১২ Construction on RCC Road at Councilor Krisno House to (Via Amoyal Roy) Wapda Main 



Road (Ch-00.00 m to 746.95m) 
১৩ Construction on RCC Road BoroKhalisha LGED Bridge to Chotto Chalna Khal (Ch

00.00 m to 2140.00m) 

 
৫.২.২  ১নং পানখালী ইউিনয়নঃ 
 

প বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হইেত ২০১৮-২০১৯ ইং) 
২০১৪-১৫ অথ  বছর 

ওয়াড  
নং  

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ খিলশা গট হইেত মমতাজ ল পয  বড়ী ব ধ িনম াণ এবং মমতাজ েলর মাঠ 
ভরাট।   

ইিজিপিপ  

০২ ইকবাল শেখর বািড় হইেত মিহ র মা ােরর বািড় অিভ েখ এবং মা া বািড় 
আন  নগেরর রা া মা  ারা িনম াণ।  

ইিজিপিপ  

০৩  হাগলা িনয়া বট গাছ হইেত মৗখালী অিভ েখ ভড়ী ব ধ িনম াণ এবং ব পাড়া 
জােম মসিজেদর র খনন।   

ইিজিপিপ  

০৪ মৗখালী পি ম পাড়া জােম মসিজেদর, পি ম পাড়া শাহা ি ন মা ার, ব পাড়া 
মঘনাথ রােয়র র খনন।   

ইিজিপিপ  

০৫ ল ীেখালা িপেচর মাথা হইেত ওয়া া রা া উভয় পােশ মা  ারা উ য়ন।   ইিজিপিপ  
০৬ ল ীেখালা ল হইেত গাইন বািড়র িভতর িদয়া ওয়া া রা া অিভ েখ মা  ারা 

রা া উ য়ন।   
ইিজিপিপ  

০৭ খাটাইল চৗরা ার মােড় বাজার জােম মসিজদ, শখ বািড় জােম মসিজদ এর মাঠ 
মা  ারা উ য়ন।   

ইিজিপিপ  

০৮ খানা মা া বািড়র মসিজদ সংল  আ র রহমােনর র খনন এবং দি ণ পাড়া 
কািল মি েরর মাঠ ভরাট।   

ইিজিপিপ  

০৯ ব ি য়া কািলপদ ঢালীর বািড় হইেত িবকাশ ঢালীর বািড় অিভ েখ রা া মা  ারা 
উ য়ন এবং িচ  িব াস, কমেলশ শীল, সাগর বাওয়ালীর র খনন।  

ইিজিপিপ  

 
(২০১৫-১৬) অথ  বছর 

ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী অিধর ডা ােরর বািড় হইেত রনিজত মা ােরর বািড় অিভ েখ মা  ারা 
রা া উ য়ন এবং পিরমল রায়, ডা ার বািড়, ছা ার ফিকর এর র খনন।   

ইিজিপিপ  

০২ িম  শেখর বািড় হইেত কিমউিন  ি িনক অিভ েখ এবং ঘাষ বািড়র সামেন 
িদেয় মা  ারা রা া িনম াণ।  

ইিজিপিপ  

০৩ কাটা িনয়া মিনর দাকান হইেত মা দ গাজীর বািড় অিভ েখ, আ  সাইদ গাজীর 
বািড় হইেত কাটাখািল অিভ েখ ভড়ী ব ধ িনম াণ এবং কাটাখািল গাড়ার ি জ 
িনম াণ।  

ইিজিপিপ  

০৪ মৗখালী দি ণ পাড়া ঠা রদাস ম ল ও চ কা  এর র খনন এবং আরজান 
সরদার এর ঘােটর খােল কালভাট  িনম াণ।  

ইিজিপিপ  

০৫ ল ীেখালা িজর িনয়া ি েজর পােশ কবর ান ম  ারা উ য়ন এবং ল ীেখালা 
িপেচর রা া হইেত মা ার মাড়েলর বািড় অিভ েখ মা  ারা রা া উ য়ন।  

ইিজিপিপ  

০৬ ল ীেখালা সরকাির াইমাির ল হইেত আলী শেখর বািড় অিভ েখ মা  ারা 
রা া উ য়ন।  

ইিজিপিপ  



০৭ খাটাইল ৎফর শখ, দেলায়ার শখ, পন ম ল, সনিজত বালার র খনন।  ইিজিপিপ  
০৮  খানা দি ণ পাড়া খয়া ঘােটর রা ামা  ারা উ য়ন এবং নছার উি ন সরদােরর 

বািড়র র নঃখনন।  
ইিজিপিপ  

০৯ বা ইখালী ভাষ ঢালীর বািড় হইেত সরকারী াথিমক িব ালয় অিভ েখ রা া মা  
ারা উ য়ন এবং সনিজত বাওয়ালীর র খনন।  

ইিজিপিপ  

 

 
(২০১৭-১৮) অথ  বছর 

ওয়াড  
নং  

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী  ল িনয়া খাল খনন।   ইিজিপিপ  
০২ িম  শেখর বািড় হইেত কিমউিন  ি িনক অিভ েখ এবং ঘাষ বািড়র সামেন 

িদেয় মা  ারা রা া  িনম াণ।  
ইিজিপিপ  

০৩ হাগলা িনয়া আঃ হব গাজীর বাড়ী হইেত হাগলা িনয়া ীজ অিভ েখ মা  ারা 
রা া  উ য়ন।  

ইিজিপিপ  

০৪ মৗখালী আয়শা িসি কীয়া মিহলা মা াসার মাঠ মা  ারা ভরাট।  ইিজিপিপ  
০৫ ল ীেখালা হােনফ শেখর বাড়ী  হইেত সালােমর বািড় অিভ েখ মা  ারা রা া  

উ য়ন।  
ইিজিপিপ  

০৬ ল ীেখালা গেট লবন পািন রােধ উভয় পােশ ব ধিনম াণ। ইিজিপিপ  
০৭ খাটাইল হায়দার মা ােরর ঘর হইেত সা  শেখর বাড়ী অিভ েখ মা  ারা রা া  

িনম াণ।  
ইিজিপিপ  

০৮  খানা মিতয়ার শেখর বাড়ী হইেত  মা া বাড়ীর রা া  সং ার।   ইিজিপিপ  
০৯ বা ইখালী িবকাশ ঢালীর র ও দ  কালীপদ ম েলর র খনন।  ইিজিপিপ  

 
(২০১৮-১৯) অথ  বছর 

ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী ডা ার বাড়ীর র ও ধাং  রােয়র র খনন। ইিজিপিপ  

ওয়াড  
নং  

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী লাল বা র খামার হইেত হািব ার  বািড় অিভ েখ মা  ারা রা া উ য়ন।   ইিজিপিপ  
০২ িম  শেকর বািড় হইেত কিমউিন  ি িনক অিভ েখ এবং ঘাষ বািড়র সামেন িদেয় 

মা  ারা রা া িনম াণ।  
ইিজিপিপ  

০৩ কাটা িনয়া রিবউল শেখর বাড়ী  হইেত তয়ব গাজীর বািড় অিভ েখ মা  ারা রা া 
উ য়ন।  

ইিজিপিপ  

০৪ মৗখালী গেটর  দি ণ পার ীজ হইেত গেটর গাড়া অিভ েখ  মা  ারা রা া 
িনম াণ।  

ইিজিপিপ  

০৫ ল ীেখালা িপেচর রা া হইেত ন র নগর অিভ েখ মা  ারা রা া উ য়ন।  ইিজিপিপ  
০৬ ল ীেখালা ইেটর রা া  হইেত অিজত বা র বাড়ী অিভ েখ মা  ারা রা া উ য়ন।  ইিজিপিপ  
০৭ খাটাইল মাহন বাইেনর বাড়ী হইেত পীেচর রা া অিভ েখ মা  ারা রা া উ য়ন। ।  ইিজিপিপ  
০৮ খানা আমজাদ মা ার বাড়ী হইেত ইছা শেখর বাড়ী অিভ েখ মা  ারা রা া 

উ য়ন। ।  
ইিজিপিপ  

০৯ বা ইখালী আ য়ণ কে র ইেটর রা ার উভয় পােশ মা  ারা উ য়ন।  ইিজিপিপ  



 
০২  

 
ইিজিপিপ  

০৩ হাগলা িনয়া ইয়ািসন েলর মাঠ মা  ারা উ য়ন।  ইিজিপিপ  
০৪ মৗখালী বলী খােলর ীজ হইেত কালীপদ রােয়র বাড়ী অিভ েখ মা  ারা  রা া  

িনম াণ।  
ইিজিপিপ  

০৫ ল ীেখালা বােয়িজেদর ঘর হইেত হতাল িনয়া  অিভ েখ মা  ারা রা া  
উ য়ন।  

ইিজিপিপ  

০৬ ল ীেখালা সা র খয়াঘাট মা  ারা  উ য়ন।  ইিজিপিপ  
০৭ খাটাইল তঘিরয়া পন ম েলর বাড়ী হইেত অমল ম েলর বাড়ী অিভ েখ মা  

ারা রা া  িনম াণ।  
ইিজিপিপ  

০৮  খানা মিতয়ার শেখর বাড়ী হইেত দীনব  বাওয়ালীর দাকান অিভমেখ রা া  
মা  ারা উ য়ন। 

ইিজিপিপ  

০৯ বা ইখালী সমীরন রােয়র র ন খনন।  ইিজিপিপ  
প  বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হইেত ২০১৮-২০১৯) ইং 

(২০১৪-১৫) অথ  বছর 
ওয়াড  
নং 

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী িনম ল সরদার এর বািড় হইেত ওয়া  িভশেনর রা া অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া  িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০২ পানখালী দি ণ পাড়া মিতউর মা ােরর বািড় হইেত িমরাজ শেখর বািড় অিভ েখ 
ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০৩ হাগলা িনয়া তিকম  জমা ােরর বািড় হইেত ইয়ািসন ল অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৪ মৗখালী পি ম পাড়া ইি স গাজীর বািড় হইেত ওহাব ফিকেরর বািড় হইয়া সারাব 
ফিকেরর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৫ ল ীেখালা ম পাড়া জােম মসিজদ হইেত আ ল হােসেনর বািড় অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া  িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৬ ল ীেখালা িপেচর রা া হইেত িদেনেশর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া িনম াণ।  এলিজএসিপ  
০৭ খাটাইল নাল রােয়র বািড় হইেত িদনব র বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  

িনম াণ।   
এলিজএসিপ  

০৮  খানা-খাটাইল ীজ হইেত মরা ভ া অিভ েখ ইেটর সািলং রা া িনম াণ।   এলিজএসিপ  
০৯ বা ইখালী তপন মা ােরর বািড় হইেত ব ি য়া িবেরন বাছােড়র বািড় অিভ েখ 

ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।   
এলিজএসিপ  

 
(২০১৫-১৬) অথ  বছর 

ওয়াড  
নং 

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী মমতাজ ল হইেত ঘাষ বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া িনম াণ।  এলিজএসিপ  
০২ পানখালী হাটেখালার পি ম পার হইেত মিহ ল ডা ােরর বািড় হইয়া শিহ ল 

জমা ােরর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।  
এলিজএসিপ  

০৩ হাগলা িনয়া আ  ব ার শেখর বািড় হইেত ইয়ািসন ল অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৪ মৗখালী উ র পাড়া গ র শেখর বািড় হইেত হায়দার শেখর বািড় অিভ েখ এলিজএসিপ  



ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।   
০৫ ল ীেখালা মা ািকেনর বািড় হইেত জােলেকর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং 

রা া  িনম াণ। 
এলিজএসিপ  

০৬ ল ীেখালা ওয়া া হইেত গৗর রােয়র বািড় হেয় ল  সরদােরর বািড় অিভ েখ 
ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৭ খাটাইল কানার ডাংগা ঘেরর ীজ হইেত খাকন হালদােরর বািড় অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৮  খানা আিজ র শেখর বািড় হইেত খানা মরা ভ া ীজ অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৯ বা ইখালী িবমল ঢালীর বািড় হইেত তপন মা ােরর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

(২০১৬-১৭) অথ  বছর 
ওয়াড  
নং 

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী ত রােয়র  দাকান হইেত চৗিকদার বাড়ী অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণও িরেস ং।  

এলিজএসিপ  

০২ পানখালী জামাল শেখর বািড় হইেত কামউিন  স ার অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০৩ হাগলা িনয়া সা ার ফিকেরর বািড় হইেত হািলম ফিকেরর বাড়ী অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া  িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৪ মৗখালী উ র পাড়া পাে গানা মসিজদ  হইেত মেয়ন সরদােরর বািড়  অিভ েখ 
ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৫ ল ীেখালা দায়ােনর খাল হইেত মহর আলীর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৬ ল ীেখালা িব িত গাইেনর বাড়ী হইেত মা ােরর বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৭ খাটাইল আঃরব আজােদর কবরখানা হইেত লতান গাজীর বাড়ী অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া  িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৮ খানা-খাটাইল ীজ হইেত মরা ভ া অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।   এলিজএসিপ  
০৯ বা ইখালী তপন মা ােরর বািড় হইেত ব ি য়া িবেরন বাছােড়র বািড় অিভ েখ 

ইেটর সািলং রা া িনম াণ।   
এলিজএসিপ  

 
প  বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হেত ২০১৮-২০১৯) ইং 

২০১৭-১৮ইং 
ওয়াড  
নং 

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী  সরদার  বািড় হইেত শিফ ল শেখর বাড়ী  অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০২ পানখালী জমা ার পাড়া মি লার  বািড় হইেত ঘাষ বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০৩ কাটা িনয়া নছার শেখর বািড় হইেত জািকর শখর বাড়ী অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৪ মৗখালী পি ম পাড়া িপ র দাকান হইেত মসিজদ অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ।   

এলিজএসিপ  



০৫ ল ীেখালা ইিলয়ােসর বাড়ী হইেত শখ বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া 
িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৬ ল ীেখালা পীেচর রা া হইেত রাধা িগিরধারী মি র অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৭ খাটাইল িলন ম েলর বািড় হইেত িদনব র বািড় অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৮  খানা সি ব বাওয়ালীর  দাকান হইেত জাইকা অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৯ বা ইখালী মহােদব তরফদােরর বািড় হইেত নারায়ন রােয়র বািড় অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

 
প  বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হইেত ২০১৮-২০১৯) ইং 

২০১৮-১৯ইং 
ওয়াড  
নং 

কে র নাম অেথ র উৎস ম  

০১ পানখালী  িশব মি র হইেত পলাল রােয়র বাড়ী  অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০২ পানখালী দি ণ পাড়া মিতউর মা ােরর বািড় হইেত িমরাজ শেখর বািড় অিভ েখ 
ইেটর সািলং রা া  িনম াণ।  

এলিজএসিপ  

০৩ হাগলা িনয়া তিকম জমা ােরর বািড় হইেত ইয়ািসন ল অিভ েখ ইেটর সািলং 
রা া  িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৪ মৗখালী ব  পাড়া জােম মসিজদ  হইেত ল ন ডা ােরর বািড় অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া িনম াণ।   

এলিজএসিপ  

০৫ ল ীেখালা ফজ  শেখর বাড়ী হইেত মাড়ার ডা া  অিভ েখ ইেটর সািলং রা া  
িনম াণ। 

এলিজএসিপ  

০৬ ল ীেখালা রনিজত বা র বাড়ীর সামেন খােলর উপর কালভাট  িনম াণ।   এলিজএসিপ  
০৭ খাটাইল কালিপদ মহলদােরর  বািড় হইেত িপেচর রা া অিভ েখ ইেটর সািলং 

রা া  িনম াণ।   
এলিজএসিপ  

০৮  খানা কালাবিগ খােলর উপর কালভাট  িনম াণ।   এলিজএসিপ  
০৯ বা ইখালী কালীপদ শীেলর বাড়ীর পেথ ইউে ন িনম াণ।   এলিজএসিপ  

 
প  বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হইেত ২০১৮-২০১৯ ইং) 

২০১৪-১৫ইং 
ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ ক) পানখালী মাড়ল বািড় সব জনীন কািল মি র সং ার।  
খ) পানখালী গালাপ ম েরর বািড় জােম মসিজদ সং ার।   

আর  

০২ ক) পানখালী পি মপাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) পানখালী মা া পাে গানা মসিজদ সং ার।    

আর  

০৩ ক) হাগলা িনয়া পি ম পাড়া জােম মসিজেদর সং ার।  
খ) হাগলা িনয়া ব পাড়া জােম মসিজদ সং ার।   

আর  

০৪ ক) মৗখালী উ র পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) মৗখালী দি ণ পাড়া শান ঘাট িনম াণ।     

আর  

০৫ ক) ল ীেখালা ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  আর  



খ) ল ীেখালা িজর িনয়া শখ বািড় জােম মসিজদ সং ার।   
০৬ ক) ল ীেখালা ব পাড়া শান ঘাট িনম াণ।   

খ) ল ীেখালা সা র খয়াঘােট রা া িনম াণ।   
আর  

০৭ ক) খাটাইল বাইন বািড়র সামেন শান ঘাট িনম াণ।     
খ) খাটাইল একতা ব সংেঘর ঘর িনম াণ।  

আর  

০৮  ক) খানা সব জনীন বাসিম  মি র সং ার।  
খ) খানা বাইন বািড় কািল মি র সং ার।     

আর  

০৯ ক) বা ইখালী দ  গািব  মি র সং ার।  
খ) বা ইখালী দ  কািল মি র সং ার।      

আর  

 
প  বািষ কী পিরক না-(২০১৪-১৫ইং হইেত ২০১৮-২০১৯ ইং) 

,আর বরাে র অ েল বা বায়নেযা  ক -২০১৫-১৬ইং 
ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ ক) পানখালী হাটেখালা পাে গানা মসিজদ সং ার।  
খ) পানখালী ঘাষ বািড় িশব মি র সং ার।   

আর  

০২ ক) পানখালী গ েরর বাড়ীর পাে গানা মসিজদ সং ার। 
খ) পানখালী ঋিষপাড়া কািল মি র সং ার।    

আর  

০৩ ক) কাটা িনয়া মা াসা জােম মসিজদ সং ার।  
খ) কাটা িনয়া দি ণ পাড়া পাে গানা মসিজদ সং ার।    

আর  

০৪ ক) মৗখালী ব পাড়া বিল খােলর ীজ সং ার।  
খ) মৗখালী ব পাড়া শান ঘাট িনম াণ।     

আর  

০৫ ক) ল ীেখালা ইসািকয়া মা াসা সং ার।  
খ) ল ীেখালা িজর িনয়া কালভাট  হইেত আিজ েলর বািড় অিভ েখ রা া সং ার।   

আর  

০৬ ক) ল ীেখালা হােটর লার ঘাট িনম াণ।   
খ) ল ীেখালা িপেচর মাথায় িনতাই গৗর সবা েমর মি র সং ার।   

আর  

০৭ ক) খাটাইল িপেচর রা া  হইেত বা ল শেখর বািড় পয  রা া  িনম াণ।    আর  
০৮  ক) খানা ফিকর বািড় জােম মসিজদ সং ার।  

খ) খানা বাওয়ালী বািড় কািল মি র সং ার।     
আর  

০৯ ক) বা ইখালী দ  জয় বসংেঘর ঘর সং ার।  
খ) বা ইখালী আ ায়ন এর পাে গানা মসিজদ সং ার।     

আর  

 
২০১৬-১৭ইং 

ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ ক) পানখালী ব  পাড়া শীব মি র সং ার।  
খ) পানখালী ব  পাড়া মসিজদ সং ার।   

আর  

০২ ক) পানখালী পি মপাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) পানখালী সরদার বাড়ী মসিজদ সং ার।    

আর  

০৩ ক) হাগলা িনয়া আমরা ক’জন ব সংেঘর ঘর সং ার।  
খ) হাগলা িনয়া পি ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার।   

আর  

০৪ ক) মৗখালী উ র পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) মৗখালী ব  পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।     

আর  

০৫ ক) ল ীেখালা ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  আর  



খ) ল ীেখালা িজর িনয়া শখ বািড় জােম মসিজদ সং ার।   
০৬ ক) ল ীেখালা ব পাড়া শান ঘাট িনম াণ।   

খ) ল ীেখালা সা র খয়াঘােট রা া  িনম াণ।   
আর  

০৭ ক) খাটাইল বাইন বািড়র সামেন শান ঘাট িনম াণ।     আর  
০৮  ক) খানা মা ফা শেখর বাড়ী কবর ান সং ার।  

খ) খানা বাইন বািড় কািল মি র সং ার।     
আর  

০৯ ক) বা ইখালী দ  গািব  মি র সং ার।  
খ) বা ইখালী দ  মসিজদ সং ার।      

আর  

 
 
 

২০১৭-১৮ইং 
ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ ক) পানখালী িশব মি র সং ার।  
খ) পানখালী কািল মি র সং ার।   

আর  

০২ ক) পানখালী পি মপাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) পানখালী ঠা রন বাড়ীর পাে গানা মসিজদ সং ার।    

আর  

০৩ ক) হাগলা িনয়া পি ম পাড়া জােম মসিজেদর সং ার।  
খ) হাগলা িনয়া বাজার পাে গানা মসিজদ সং ার।   

আর  

০৪ ক) মৗখালী উ র পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) মৗখালী গাজী পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।     

আর  

০৫ ক) ল ীেখালা ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  
খ) ল ীেখালা িজর িনয়া শখ বািড় জােম মসিজদ সং ার।   

আর  

০৬ ক) ল ীেখালা ব পাড়া শান ঘাট িনম াণ।   
খ) ল ীেখালা সা র খয়াঘােট রা া িনম াণ।   

আর  

০৭  খাটাইল মিত  শখর বাড়ী হইেত এনােয়ত এর বাড়ী পয  কাচা রা া  মরামত।।     আর  
০৮  ক) খানা শাহ ি ন মা ার বাড়ী কবর ান সং ার।  

খ) খানা বাইন বািড় কািল মি র সং ার।     
আর  

০৯ ক) বা ইখালী দ  গািব  মি র সং ার।  
খ) বা ইখালী দ  কািল মি র সং ার।      

আর  

২০১৮-১৯ইং 
ওয়াড  
নং  

কে র নাম  অেথ র উৎস ম  

০১ ক) পানখালী হাটেখালা পাে গানা মসিজদ সং ার।  
খ) পানখালী ডা ার বািড় কালী মি র সং ার।   

আর  

০২ ক) পানখালী দি ণ পাড়া পাে গানা মসিজদ সং ার। আর  
০৩ ক) কাটা িনয়া মিরয়ম জােম মসিজদ সং ার।  

খ) কাটা িনয়া দি ণ পাড়া পাে গানা মসিজদ সং ার।    
আর  

০৪ ক) মৗখালী মাড়ার ডাঙা মি র সং ার। খ) মৗখালী ব পাড়া মা কালী মিমদর 
সং ার।     

আর  

০৫ ক) ল ীেখালা িজর িনয়া শখ বািড় জােম মসিজদ সং ার।  
খ) ল ীেখালা িজর িনয়া কালভাট  হইেত রা া  সং ার।   

আর  

০৬ ক) ল ীেখালা হােটর লার ঘাট িনম াণ।  খ) ল ীেখালা িপেচর মাথায় িনতাই গৗর আর  



সবা েমর মি র সং ার।   
০৭ ক) খাটাইল িপেচর রা া হইেত বা ল শেখর বািড় পয  রা া  িনম াণ।    আর  
০৮ ক) খানা ফিকর বািড় কবর ান মা  ারা ভরাট। খ) খানা বাওয়ালী বািড় কািল 

মি র সং ার।     
আর  

০৯ ক) বা ইখালী দ  জােম মসিজদ সং ার।  
খ) বা ইখালী আ ায়ন এর পাে গানা মসিজদ সং ার।     

আর  

 
    ৫.২.৩  ২নং দােকাপ ইউিনয়ন পিরষদ 
 

অথ বছর ১. িষ ও  সচ ২.ব গত অবকাঠােমা 
 

২০১৫-২০১৬ 
১. দি ণ দােকাপ াথিমক িব ালেয়র সামেন 
খােলর উপর ি জ িনম াণ। 

১. কাকড়া িনয়া রাসেখালা হইেত ভ াকটমারী অিভ েখ 
চলমান রা ায় ইেটর িসংেগল সািলং ারা উ য়ন। 

১. দােকাপ সােহেবরআবাদ মা িমক 
িব ালেয়র াচীর 

২. সােহেবরআবাদ িঝেলখালীর খােল ি তীশ 
মাড়েলর বাড়ীর সামেন ি জ িনম াণ। 

২. সােহেবরআবাদ কালীবাড়ী হইেত পদ রােয়র বাড়ী 
পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া ন: সং ার। 

২. দােকাপ খয়াঘােট যা ীছাউনী 

৩. ওড়া িনয়া েরশ বাইেনর র ন:খনন। ৩. পা ারগ  বাজার হইেত রাম  সবা ম পয  
ইেটর রা া ন:সং ার। 

৩. া স ত অফেসট াি ন 

৪. িস িনয়া অ দ বাইেনর বাড়ীর র 
ন:খনন। 

৪. দােকাপ ইউিনয়ন পিরষেদর সামেন গট িনম াণ। ৪. ১০০০ 
াি ক াংিক য়।

৫. ওড়া িনয়া আইিপএম ােবর সামেন খােলর 
উপর ি জ িনম াণ। 

৫.উ ু করন সভা ( িষ, িশ া, া  ও েয াগ 
ব াপনা ।)  

৫. খলা লার সর ামািদ য়।

৬. দি ণ দােকাপ িবেশখালীর খােল কালভাট  
িনম াণ। 

 ৬. িডএস সরকাির াথিমক িব ালয় ভবন 
িনম াণ। 

৭. কাকড়া িনয়া াথিমক িব ালেয়র সামেন খােল 
ি জ িনম াণ। 

 ৭. িডএস সরকাির াথিমক িব ালয় ভবন 
িনম াণ। 

  

অথ বছর ১. িষ ও  সচ ২.ব গত অবকাঠােমা ৩.আথ-সামািজক ও িশ া খাত 
 

২০১৪-২০১৫ 
১. দােকাপ খােলর উপর ওড়া িনয়া 
িছটা িনয়া ি জ িনম াণ। 

১. দােকাপ সােহেবরআবাদ মা িমক িব ালয় 
হইেত ধাপাদী ান ি জ পয  ইেটর িসংেগল 
সািলং রা া িনম াণ (চলমান) 

১. দােকাপ সােহেবরআবাদ মা িমক িব ালেয়র াচীর 
িনম াণ (চলমান) 

২. িস িনয়া খােল বাওয়ালী বাড়ীর সামেন 
ি জ িনম াণ। 

২. ওড়া িনয়া িসটা িনয়া ি জ হইেত ওড়া িনয়া 
নীল গাইেনর বাড়ী পয  ইেটর রা া িনম াণ ও 

সং ার। 

২. রাসেখালা মি র িনম াণ (চলমান) 

৩. ওড়া িনয়া খাল ন:খনন। ৩. িড,এস মা িমক িব ালয় হইেত িস,এম,িব ল 
পয  ইেটর রা া ন:সং ার। 

৩.   রাম  সবা ম ও গ ামি র িনম াণ। 

৪. িস িনয়া ননী বাইেনর বাড়ীর র 
ন:খনন। 

৪. দােকাপ ল ঘাট হইেত ওড়া িনয়া ি জ 
অিভ েখ ইেটর সািলং রা া িনম াণ। 

৪. সােহেবরআবাদ পা ারগ  গ া মি র িনম াণ (চলমান

৫. সােহেবরআবাদ নীলেকামল সরদােরর 
বাড়ীর র ন:খনন। 

৫. ওড়া িনয়া েগাল িকেশার মাড়েলর বাড়ী 
হইেত ওড়া িনয়া ি জ পয  ইেটর িসংেগল সািলং 
রা া িনম াণ। 

৫. দােকাপ সােহেবরআবাদ মা িমক িব ালেয়র 
গ ামি র িনম াণ (চলমান) 

৬. ওড়া িনয়া রারী মাড়েলর বাড়ীর 
ন:খনন। 

৬. উ ু করন সভা ( িষ,িশ া, া  ও েয াগ 
ব াপনা ।)  

৬. ম দােকাপ রাস মি র িনম াণ। 

৭. দি ণ দােকাপ ত রােয়র বাড়ীর 
ন:খনন। 

৭. ম দােকাপ কাছারী বাড়ীর র ন:খনন। 
 
  

৭. ওড়া িনয়া নীল গাইেনর বাড়ী হইেতভাদলা িনয়া 
জমা ার খামার পয  রা ার পাে   রাপন ও 
সংর ন।  



অথ বছর ১. িষ ও  সচ ২.ব গত অবকাঠােমা 
 

২০১৬-২০১৭ 
১. পাঠাকাটা খােল কালভাট  িনম াণ। ১. পি মবা য়া ান ি জ হইেত দােকাপ মা িমক 

বািলকা িব ালয় পয  রা া পাকাকরন/ ইেটর সািলং 
ারা উ য়ন। 

১. সােহেবরআবাদ ভ াকটমারী  হইেত 
কাকড়া িনয়া রাসেখালা পয  রা ার 
পাে   রাপন ও সংর ন।

২. িস িনয়া বা র িল খাল ন:খনন। ২. ভ াকটমারী হইেত কাকড়া িনয়া অিভ েখ চলমান 
রা া ইেটর িসংেগল সািলং ারা িনম াণ। 

২. 
িব ালেয়র াচীর 

৩. ওড়া িনয়া -িস িনয়া দােকাপ খাল খনন। ৩. দােকাপ ইউিনয়ন পিরষেদর সীমানায় তােরর ঘরা 
িনম াণ। 

৩. া স ত অফেসট াি ন 

৪. দােকাপ ইস গট হইেত ওড়া িনয়া ি জ পয  মা র 
রা া ন: িনম াণ। 

৪. উ ু করন সভা ( িষ,িশ া, া  ও েয াগ 
ব াপনা ।)  

৪. ১০০০ 
াি ক াংিক য়।

৫. িস িনয়া িদবাকর ম েলর বাড়ীর র ন:খনন।   
৬. দি ণ দােকাপ রমাকা  ম েলর বাড়ীর র ন:খনন।   
৭. ওড়া িনয়া অি কা মাড়েলর বাড়ীর র ন:খনন।   

 
অথ বছর ১. িষ ও  সচ ২.ব গত অবকাঠােমা ৩

 
২০১৭-২০১৮ 

১. দােকাপ কাটাখালী খাল ন:খনন। ১. ধাপাদী গট হেত দি ণদােকাপ হেয় ান ি জ পয  রা া 
ইেটর সািলং ারা িনম াণ। 

১. ১০০০ িলটার মতাস  পািনধারক াি ক 
াংিক য় ও সরবরাহ।

২. িসএমিব েলর সামেন রা ায় কালভাট  িনম াণ। ২. দােকাপ ইস গট হইেত দােকাপ ি জ পয  রা া (ইউিপ 
সড়ক)পাকাকরন। 

২. া স ত অফেসট াি ন 

৩. - মিশন য়। ৩. থানা মেডল ল হইেত আ য়ন হইয়া চ ন সরকার বাড়ীর 
িনকট  ািশং গট পয  ইেটর রা া িনম াণ। 

৩. মধাবী ছা

৪. িসংেজাড়া আ েতাষ িব ােসর বাড়ীর র 
ন:খনন। 

৪. উ ু করন সভা ( িষ,িশ া, া  ও েয াগ ব াপনা।)  ৪. খলা লার সর ামািদ য়।

 
অথ বছর ১. িষ ও  সচ ২.ব গত অবকাঠােমা ৩

 
২০১৮-২০১৯ 

১. িসংেজাড়া খাল ন:খনন। ১. িসএমিব াথিমক িব ালয় হইেত ান ি জ অিভ েখ 
চলমান রা া ইেটর সািলং ারা িনম াণ। 

১. খলা লার সর ামািদ য়। 

২. িসএমিব ল হইেত ধাপাদী ান ি জ পয  
মা র রা া সং ার। 

২. দােকাপ ল ঘাট হইেত ওড়া িনয়া ি জ অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া িনম াণ। 

২. া স ত অফেসট াি ন 

৩. সােহেবরআবাদ গ াপদ রােয়র বাড়ীর র 
ন:খনন। 

৩. কাটাখালী গট হইেত ওয়াপদা রা া পয  ইেটর রা া 
ন: সং ার। 

৩. ১০০০ 
াি ক াংিক য় ও সরবরাহ।

৪. দােকাপ েজন ম েলর বাড়ীর র ন:খনন। ৪. দােকাপ ইস গট হইেত রাসেখালা অিভ েখ ইেটর রা া 
(ইউিপ সড়ক)সং ার। 

 

 ৫. উ ু করন সভা ( িষ,িশ া, া  ও েয াগ ব াপনা।)   
৫.২.৪    ৩ নং লাউেডাব ইউিনয়ন পিরষদ 

প বািষ কী পিরক নাঃ- 
এিডিপ এলিজ এসিপ হাটবাজার তহিবল ও িনজ  রাজ  ারা বা বায়ন যা  খাতওয়ারী কে র নােমর 

তািলকা  
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০১ ক) িষ ও সচঃ- 
১) টাখালী জখােলর দি ণ পাে  
ন নখােল ইউে ন িনম াণ। 
২) বড়ব ক পদ ম েলর বািড়র 
পাে  ইউে ন িনম াণ। 

ক) িষ ও সচঃ- 
১)লাউেডাব র নখালী  ইউে ন িনম াণ। 
২)দীপক ম েরর বািড়র পাে  ইউে ন 
িনম াণ। 
৩)বড়ব ক মা ান এর বািড়র পােশ ইউে ন 

ক) িষ ও সচঃ- 
১) িড়রডা র ভালাসরদােরর 
বািড়রপাে  ইউে ন িনম াণ। 
২) টাখালী  সরদােরর 
বািড়র পাে  ইউে ন িনম াণ। 

ক) িষ ও সচঃ- 
১) িড়রডা র পালখােলর 
গাড়ায় ইউে ন িনম াণ

২) য়াকাটা কালাচােনর 
বািড়র উ র পাে  ইউে ন 
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৩) িড়রডা র র িনয়া কালভাট 
সং ার। 
৪) টাখালী পেরশখালী কালভাট িনম াণ। 
৫)ইউিনয়েনর িবিভ  রা ায় ও 

িত ােন  রাপন। 
৬)খাল খনন।  
 
খ)মৎ  ও ািণ স দঃ- 
১)ইউিনয়েনর মজা র নঃখনন। 
২)ইউিনয়েনর মৎ  ,হাস রগী 
গবাদী প  পালন কম চীর িশ ন 
কম চী। 
 
 
 
গ)  ও র িশ ঃ- 
১) িশ ন া  মিহলােদর মােঝ 
সলাইেমিশন দান। 

২) বকার বক বতীেদর মােঝ 
টকিনক াল িবষেয় িশ ন দান 

িনম াণ। 
৪) িড়রডা র উ রপাড়া মেনায়ারা বগেমর 
বািড়র পাে  ইউে ন িনম াণ। 
৫)পাখী বােসর বািড় সংল  কালভাট  
সং ার। 
  
 
খ)মৎ  ও ািণ স দঃ- 
১)ইউিনয়েনর মজা র নঃখনন। 
২)ইউিনয়েনর মৎ  ও ািণ স েদর ,হাস 
রগী গবাদী প  পালেন সািব ক 

সহেযাগীতা ও  কম চীর িশ ন কম চী। 
 
 
 
গ)  ও র িশ ঃ- 
১) িশ ন া  মিহলােদর মােঝ 
সলাইেমিশন দান। 

২) বকার বক বতীেদর আয়বধ ক 
কম চীর লে  িশ ন দান 

৩)বড়ব ক ই াহীেমর বািড়র 
দি ণ পাে  কালভাট  িনম াণ। 
 
 
 
 
 
খ)মৎ  ও ািণ স দঃ- 
১)ইউিনয়েনর মজা র 

নঃখনন। 
২)ইউিনয়েনর মৎ  ,হাস রগী 
গবাদী প  পালন কম চীর 

িশ ন কম চী। 
 
 
গ)  ও র িশ ঃ- 
১) িশ ন া  মিহলােদর 
মােঝ সলাইেমিশন দান। 
২) বকার বক বতীেদর 
মােঝ টকিনক াল িবষেয় 

িশ ন দান 

িনম াণ। 
৩) িষকােজর জ  িবিভ  
ওয়ােড   মিশন ও ট 
পা  য় ও িবতরণ।
 
 
 
খ) মৎ  ও ািণ স দঃ
১)ইউিনয়েনর মজা

নঃখনন। 
২)ইউিনয়েনর মৎ
রগী গবাদী প

কম চীর িশ ন কম চী
 
 
গ)  ও র িশ ঃ
১) িশ ন া  মিহলােদর
মােঝ সলাইেমিশন 
২) বকার বক বতীেদর
মােঝ টকিনক াল 

িশ ন দান 

২ ব গত অবকাঠােমাঃ- 
ক) পিরবহন ও যাগােযাগঃ- 
১) িড়রডা র তাফালী বািড় হইেত 

 মার ল হেয় কািলকাবাটী 
িব াসবািড় অিভ েখ ইট সািলং 
রা া িনম াণ। 
২) টাখালী িচ য় ামাে র বািড় 
হইেত বাওয়ালী বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৩)হিরণটানা রােজ   সরকােরর বািড় 
হইেত সরকার বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৪) বড়ব ক মইন রা া হইেত 
য়াকাটা মসিজদ আ ল গাজীর বািড় 

অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৫)কািলকাবাটী িব াস বািড় হইেত  

ভাষ িব াস বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৬)হিরণটানা হেত কািলকাবাটী 
সািলং রা া সং ার। 

৭)হিরণটানা হেত  টাখালী ইট 
সািলং রা া িনম াণ 

ব গত অবকাঠােমাঃ- 
ক) পিরবহন ও যাগােযাগঃ- 
১)লাউেডাব ওয়াপদা হেত মেনাজ বা র 
বািড় ও শশাংক ম েলর বািড় পয  রা া 
িনম াণ। 
১)িশববািড় হেত টাখালী রা া পরয   ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

২)লাউেডাব িমশনবািড় হেত র নখালী 
অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩) টাখালী অ  সরদােরর বািড় হেত 
ইউ ফ এর বািড় পয   ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
৪)কািলকাবাটী দায়ােনর ইপাের  ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৫)কািলকাবাটী িড়রডা র  ইট সািলং 
রা া িনম াণ। 
৬) িড়রডা র মইন রা া িনম াণ। 
৭)কািলকাবাটী িব াসবািড় ীজ হেত 
ব েদেবর বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
৮)বাদামতলা টাখালী স রা া সং ার। 
৯)লাউেডাব কেলািনর রা া  সহ শাখা রা া  

ব গত অবকাঠােমাঃ- 
ক) পিরবহন ও যাগােযাগঃ- 
১) টাখালী লাইন রা াহেত 
পেরশ সরদােরর বািড় অিভ েখ 
রা া িনম াণ। 
২)কািলকাবাটী হেত য়াকাটা 
হেয় য়াকাটা মসিজদ 
অিভ েখ রা া  িনম াণ। 
৩) িড়র ডা র সরকার বািড় 
হেত হিরণটানা ল 
সরকােরর বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৪) টাখালী  ইপােরর রা া 
সং ার। 
৫) টাখালী অিনল সরদােরর 
বািড় হেত অিনল ম েলর বািড় 
অিভ েখ ইট সািলং রা া  
িনম াণ। 
৬)লাউেডাব উমাশংকেরর বািড় 
ও কেলািনর রা া  িনম াণ। 
৭)সা  ম েরর কারভাট  হেত 
হিরপদ ম েলর বািড় অিভ েখ 

ব গত অবকাঠােমাঃ
ক) পিরবহন ও যাগােযাগঃ
১) িড়রডা র 
সং ার। 
২) টাখালী হেত হিরণটানা 
রা া  িনম াণ। 
৩)গাজী বািড় হেত য়াকাটা
রা া িনম াণ। 
৪) টাখালী ত মাির খােলর 
পােশ র রা া  িনম াণ
৫) টাখালী িব াস বািড় 
হেত কািলকাবাটী 
িব াসবািড় অিভ েখর 
িনম াণ। 
৬) িড়রডা র ৯ 
ওয়ােড র অসমা  কাজ 
সমা  করন। 
৭)কািলকাবাটী বড়ব ক 
য়াকাটা ােমর 

কাজ সমা  করন। 
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৮)লাউেডাব ইচ গট সংল  রা া 
সং ার। 
৯)ন ন বাজার ল সংল  রা া 
িনম াণ। 
 
ীজ সং ারঃ- 

১) টাখালী ল সংল  ীজ সং ার। 
২)বাইনতলা খােল ীজ সং ার। 
৩) টাখালী ভাষ িব ােসর বািড় 
সংল ন ীজ সং ার। 
৪) লাউেডাব িমশন বািড় সংল  ীজ 
সং ার। 
৫)লাউেডাব শ ু িব ােসর বািড় সংল  
ীজ সং ার।  

খ) হ িনম াণ ও ব গত পিরক না  
১)লাউেডাব ইউিনয়ন পিরষদ সংল  

দামঘর িনম াণ।  
 
 
গ)জন া ঃ- 
১) লাউেডাব ইউিনয়েনর সকল ওয়ােড 
গাজী াংিক  ও উবওেয়ল 
সরবরাহ। 

িনম াণ। 
১০)লাউেডাব িমশনবািড় হেত র নখালী 
অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
১১) টাখালী িবেশর বািড় হইেত ননী 
সরদােরর  বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
ীজ সং ার- 

১) সয়দ ইয়ার বািড় সংল  ীজ সং ার। 
২) লাউেডাব শ ু িব ােসর বািড় সংল  
ীজ সং ার। 

৩)কািলকাবাটী হের নাথ  সরকােরর 
বািড়রপাে র  ীজ সং ার। 
৩) িড়রডা র লাক   ীজ সং ার। 
   
খ) হ িনম াণ ও ব গত পিরক না  
১)লাউেডাব ইউিনয়ন পিরষদ সংল  

দামঘর এর অসমা  কাজ সমা  করন।  
 
 
গ)জন া ঃ- 
১) লাউেডাব ইউিনয়েনর সকল ওয়ােড 
গাজী াংিক ও উবওেয়ল সরবরাহ। 

ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
ীজ িনম াণ। 

১)  মার ল সংল   
ীজ িনম াণ। 

২)লাউেডাব বাইনবািড় সংল  
ীজ িনম াণ। 

৩)কািলকাবাটী ি েমাহনী 
কািলবািড় সংল  খােল ীজ 
িনম াণ। 
৪) টাখালী য  ম েলর বািড় 
সংল  ীজ িনম াণ। 
৫)লাউেডাব শ ু িব ােসর বািড় 
সংল  ীজ সং ার 
খ) হ িনম াণ ও ব গত 
পিরক না  
১) টাখালী খয়াঘােট যা ী 
ছাউনী িনম াণ। 
  
গ)জন া ঃ- 
১) লাউেডাব ইউিনয়েনর সকল 
ওয়ােড গাজী াংিক ও 

উবওেয়ল সরবরাহ। 

 
 
ীজ সং ার- 

১) টাখালী ল সংল
সং ার। 
২)বাইনতলা খােল
সং ার। 
৩) টাখালী ভাষ িব ােসর
বািড় সংল  ীজ সং ার
৪) লাউেডাব িমশন
সংল  ীজ সং ার।
 
 
 
খ) হ িনম াণ ও 
পিরক না  
১)লাউেডাব বাজার সংল  
খয়াঘােট যা ী ছাউনী 

িনম াণ।  
গ)জন া ঃ- 
১)লাউেডাব ইউিনয়েনর
সকল ওয়ােড গাজী
ও উবওেয়ল  

৩) ক) আথ সামািজক অবকাঠােমাঃ- 
১)বাদামতলা মা িমক িব ালেয়র 
উ য়ন ও অ া  াথিমক 
িব ালেয়র উ য়ন ও বাউ ারী ঘরা । 
 
খ) া  ও সমাজক াণ 
১) া গত পিরক নার জ  
সিনটারী লি ন সরররাহ। 

২)পিরবার পিরক নার উ য়েন 
েয়াজনীয় ব া ও ব মিহলােদর 

ক ােন সমাজক ান কম কা । 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ    
১)ি েকট ও টবল খলার আেয়াজন 
করা ও ভাল খেলায়াড় ি  করা 
এবং সাং িতক অ ােনর আেয়াজন। 

িত ছা  ছা ী ও সমােজ সকল 
ভােলাকােজ সফল াি  ও 
িনজেনর র ত করন।  

 
 
ঘ) িবিবধঃ- 
১)দ তা ি লক কাজ। 

ক) আথ সামািজক অবকাঠােমাঃ- 
১) িড়রডা র মেডল ল,বাদামতলা 
মা িমক িব ালয় সহ সকল াথিমক 
িব ালেয়র উ য়ন। 
 
খ) া  ও সমাজক াণ 
১) া গত পিরক নার জ  সিনটারী 
লি ন সরররাহ। 

 
 
 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ    
১)ি েকট ও টবল খলার আেয়াজন করা 
ও ভাল খেলায়াড় ি  করা এবং 
সাং িতক অ ােনর আেয়াজন। িত ছা  
ছা ী ও সমােজ সকল ভােলাকােজ সফল 

াি  ও িনজেনর র ত করন।  
 
 
 
ঘ) িবিবধঃ- 
১)দ তা ি লক কাজ।  

ক)আথ সামািজক 
অবকাঠােমাঃ- 
১)সকল িব ালেয়র খলার 
সর াম িবতরণ।  
  
খ) া  ও সমাজক াণ 
১) া গত পিরক নার জ  
সিনটারী লি ন সরররাহ। 

 
 
 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ    
১)ি েকট ও টবল খলার 
আেয়াজন করা ও ভাল 
খেলায়াড় ি  করা এবং 

সাং িতক অ ােনর 
আেয়াজন। িত ছা  ছা ী ও 
সমােজ সকল ভােলাকােজ 
সফল াি  ও িনজেনর 

র ত করন।  
ঘ) িবিবধঃ- 
১)দ তা ি লক কাজ।  

ক)আথ সামািজক 
অবকাঠােমাঃ- 
১)বাদামতলা মা িমক
িব ালেয়র উ য়ন। 
 
খ) া  ও সমাজক াণ
১) া গত পিরক নার
সিনটারী লি ন সরররা

 
 
 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ
১)ি েকট ও টবল
আেয়াজন করা ও ভাল 
খেলায়াড় ি  করা এবং 

সাং িতক অ ােনর 
আেয়াজন। িত ছা  ছা ী 
ও সমােজ সকল ভােলা
কােজ সফল াি  ও 
িনজেনর র ত করন। 

ঘ) িবিবধঃ- 
১)দ তা ি লক কাজ
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 ১ম বছর 
২০১৪-২০১৫ 

২য় বছর 
২০১৫-২০১৬ 

৩য় বছর 
২০১৬-২০১৭ 

৪থ  বছর 
২০১৭-২০১৮ 

১নং ওয়াড   ১।  রামনগর ঠা রবািড় ঘােট দাম 
ঘর িনম াণ। ২। রামনগর দশঘর 
কািল মি র হেত িবমল ম েলর 
বািড় পয  ইেটর রা া তির।৩। 
রামনগর ইটেখালা হইেত দবচক 
আিভ েখ ইেটর রা া িনম াণ ও 
মরামত।  

১। দশঘর িবমল ম েলর বািড় 
হইেত ব ব  ল আিভ েখ ইেটর 
রা া িনম াণ। ২। ১নং ওয়ােড র 
িবিভ  ধম য় িত ােনর মাঠ ভরাট 
ও সং ার। ৩। রামনগর ঠা রবািড় 
খয়াঘাট ও  গণ শৗচাগার িনম াণ।  

১। ১ নং ওয়ােড  িরং াব 
িনম াণ ও সরবরাহ। ২। গ া 
ম েলর  বািগর পােশ ইউে ন 
িনম াণ। ৩। িবকাশ রােয়র 
জিমর ব  সীমানায় ইউে ন 
িনম াণ।   

১। রামনগর ন ন বাজার 
গন শৗচাগার িনম াণ
২।  েবার খাল ন খনন।  

২ নং ওয়াড   ১। ধাপাদী গট হইেত ভবেতাষ 
গাইেনর বাড়ীর অিভ েখ রা া 
িনম াণ। ২। রামনগর িশব মি েরর 
মাঠ ভরাট। ৩। ধাপাদী তাল িনয়া 
খাল খনন।  

১। ধাপাদী হায়দার গাজীর বাড়ী 
হইেত বদর মাল ার বাড়ী 
অিভ েখ ইেটর রা া। ২। রামনগর 
মাঝরাঙা খাল হইেত েবার খাল 
অিভ েখ খাল খনন। ৩। রামনগর 
ধাপাদী েলর সীমানা ািচর 

িনম াণ।  

১। ধাপাদী ম িবল মিজদ 
হাওলাদােরর  বাড়ীর পােশ 
ইউে ন িনম াণ। ২। রামনগর 
ধাপাদী ল হইেত পাল 

গাইেনর বাড়ী অিভ েখ ইেটর 
রা া িনম াণ।    

১। ধাপাদী গট সংল  
গণেশৗচাগার 
সং ার। ২। িনর ন িসং 
এর বাড়ীর পােশ ইউে ন 
িনম াণ। ৩। এিস েলর 
চার পােশ ইেটর াচীর 
িনম াণ।    

৩নং ওয়াড     ১। ধাপাদী বাসাবািড় খােল 
ইউে ন িনম াণ। ২। ধাপাদী িশ ক 
িনহার রােয়র বািড় হইেত বাড বািড় 

ীলি জ অিভ েখ িসে লেসািলং 
ইেটর রা া িনম াণ। ৩। ভবেতাষ 
গাইেনর বাড়ী হইেত ধাপাদী গট 
পয  ইেটর রা া িনম াণ   

১। ধাপাদী কােঠর ীজ হইেত 
প ানন বা র বাড়ী অিভ েখ ইেটর 
রা া িনম াণ।  ২। ধাপাদী িব র 
বাড়ী হইেত যেগার বা র বাড়ী 
অিভ েখ ইেটর নঃ সং ার 
৩। ধাপদী ি েমাহনী কিমিন  
স ার সং ার।  

ধাপাদী ি েমাতহনী েল 
ািচর িনম াণ। ২। ধাপাদী 

ডাঃ হেরন বা র বাড়ীর 
সামেন রা ার ইউ ন 
িনম াণ। ৩। িবিভ  েল 
দির  ওেমধাবী ছা  ছা ীেদর 
বই িবতরণ।   

 ১। ধাপাদী িনহার বা র 
বাড়ী হইেত ীল ীজ 
অিভ েখ ইেটর 
িনম াণ। ২। ধাপাদী স  
সাথী েলর মাঠ ভরাট। 

৪নং ওয়াড  ১। ৪ নং ওয়ােড  ও হত দির েদর 
মােঝ িরং াব িবতরণ। ২। কালীর 
খাল খনন ৩। জববার িময়ার বাড়ী 
হইেত মীেরর খাল অিভ েখ রা ায় 
কালভাট  িনম াণ।   

১। কলাশগ  িড়রডাবর বাজার 
হইেত গাজী িফস অিভ েখ ইেটর 
রা া িনম াণ। ২। অমল ে  রােয়র 
জিমর দি ণ সীমানায় বাদল খােলর 
উপর কালভাট  িনম াণ। রবন 

েলর সীমানা িনধ ারন। ৪। ছানা 
উললাহ পাটওয়ারীর বাড়ী হইেত 
মীেরর খাল অিভ েখ মা র রা া 
িনম াণ।    

১। চৗমহনী গ া মি েরর 
মাঠ ভরাট। ২। ব ব বাড়ীর 
মাঠ ভরাট। ৩। েবাধ 
ম েলর বাড়ীর পানীয় জেলর 

র খনন।  

১। কলাশগ  কেদব 
ম েলর জিমর মাথায় 
কালভাট  িনম াণ। 

ামাপদ েলর সীমানা 
াচীর িনম াণ ও মাঠ 

ভরাট। ৩। 
িব ােসর বাড়ীর পানীয় 
জেলর র খনন। 
সরকার বাড়ীর র 
খনন।  



৫ নং ওয়াড   ১। কলাশগ  মাতাহােরর বাড়ী 
হেত গালচরা অিভ েখ ইেটর রা া 
তির। ২। গাবতলা হেত বসমত 

ম েলর বাড়ী পয  ইেটর রা া 
তির। ৩। শা   ম েলর বাড়ী 

হেত মাতাহার িময়ার বাড়ী পয   
ইেটর রা া তির।   

১। কািলপদ ম েলর বািড় হেত 
ভাষ গাইেনর বাড়ী পযমত ইেটর 

রা া তির ।  
২। কলাশগ  ামাপদ সরকােরর 
বািড়র পােশ ইউে ন িনম াণ। 
 ৩। ভাষ গাইেনর বািড়র পােশ 
বনিবিব মি েরর মাঠ ভরাট।  

১। পদ ম েলর বাড়ী 
হেত ম মপাড়া ি জ 
অিভ েখ ইেটর রা া তির। 
২। িনতাইখালী খাল খনন। 
৩। জগ া ী মি েরর মাঠ 
ভরাট।  

১। কলাশগ  ি জ হেত 
অিনল ম েলর বাড়ী 
অিভ েখ ইেটর রা া
তির। ২। ইউিনয়ন 

পিরষেদর মাঠ ভরাট। 
জাড়া েন খাল খনন । 

৬  নং ওয়াড     ১। বা েদব ম েলর বাড়ী হেত 
ব ব  ল অিভ েখ ইেটর রা া 
তির। ২। েটমারী মাড় হেত 

বাওয়ালী বাড়ী অিভ েখ ইেটর রা া 
মরামত। ৩।  কলাশগ  শীল বাড়ী 

হেত অিজত ব রবািড় পয মত 
ইেটর রা া তির।  

১। কলাশগ   ঠা র বাড়ী হেত 
ব ব  ল অিভ েখ ইেটর রা া 
তির। 

 ২। রবী নাথ ম েলর জিমর বাড়ীর 
সীমানায় ইউে ন িনম াণ।  
৩। মি ক বািড় হেত অ ল  
ম মদােরর বািড় হেত অিভ েখ 
ইেটর রা া তরী। 
৪। কলাশগ  দালেখালা াথিমক 
িব ালেয়র মাট ভরাট।  

১। অ  ম মদােরর বাড়ী 
হেত একতা সংেঘর াব 
অিভ েখ ইেটর রা া তির।  
২। ননী গাইেনর বািড় হেত 
ব ব  ল অিভ েখ ৬ ট 
ইেটর রা া তির।  
৩। খেগ নাথ গাইেনর বাড়ী 
হেত ল অিভ েখ ট ইেটর 
রা া তির।  

১। নারায়ন গাইেনর বািড় 
হেত দালেখালা অিভ েখ 
িসে ল ইেটর রা া তির। 
২। কলাশগ  
ওয়ােড র হতদির েদর 
মােজ িরং াব িবতরণ
৩। কলাশগ  
ওয়ােড র কয়াল বািড়র 
পােশ ইউে ন িনম াণ

৭ নং ওয়াড    ১। মাদারচ  াথিমক িব ালয় 
হইেত হিরণটানা ব পাড়া মসিজদ 
অিভ েখ ইেটর রা া তির।  
২। হিরণটানা ফিনবা র বািড় হেত 
শাভা ম ােরর বািড় পয মত ইেটর 

রা া তির।  
৩। বাইনতল খাল নঃখনন।  

১। ফিন বা র বািড় হেত মান 
পরামািনক এর বািড় অিভ েখ 
মা র রা া তির।  
২। হতদির েদর মােঝ িরং াব 
িবতরণ।  
৩। হিরণটানা দি ণ পাড়া েলর 

াচীর িনম াণ।   

১। শচীন সরকােরর বািড়র 
পােশ ইউে ন িনম াণ।  
২। য কােম র বািড় হেত 
তপেনর বািড় পয  মা র 
রা া তির।  
৩। পিরেতাষ সরকােরর 
বািড়র পােশ ইউে ন িনম াণ।  
 

১। হিরণটানা ি জ হেত 
ফিণবা র বািড় অিভ েখ 
ইেটর রা া নঃসং ার 
২। ঘােলরখাল খাল খনন। 
  
 

৮ নং ওয়াড  ১। রাজা িময়ার বািড় হেত 
আেনায়ার িময়ার বািড় পযমত 
ইেটর রা া তির।  
২। হিরনটান বাড  বাড়ী শীলবািড়র 
পােশ ইউে ন িনম াণ  
৩। ি েমাহনী রঘাট পাকাকরন।  

১। হিরণটানা ঘােলরখাল ি জ হেত 
িডয়াম অিভ েখ ইেটর রা া 

মরামত 
২। ি েমাহনী িডয়াম মাট ভরাট।  
৩। ি েমাহনী ােব ীড়া সাম ী 
িবতরণ।    

১। ৮ নং ওয়ােড র িবিভ  
মি েরর মাঠ বরাট । 
২। হিরনটানা  এ ফা ক  
জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট। 
৩। আেনায়ার িময়ার বািড়র 
পােশ ইউে ন িনম াণ। 

১। হিরণটানা মসিজেদর 
পােশ ইউে ন িনম াণ
২। হিরণটানা বাড বািড় 
গ া মি েরর মাঠ ভরাট ।

৩। বাড  বািড় গন 
শৗচগার িনম াণ। 

৯ নং ওয়াড   ১। শা  ম েলর বািড় হেত 
বাড বািড়  বা য়া সেরাড 

অিভ েখ ইেটর রা া িনম াণ। 
২। ব ল ম েরর বািড় হেত 
মসিজদ অিভ েখ ইেটর রা া 
িনম াণ। 
৩। হিরণটানা ভরত চে র বািড় 
হেত প রােমর বািড় অিভ েখ 
ইেটর রা া িনম াণ। 
 

১। ৯নং ওয়ােড  জলাব তা িনরসেন 
ইউে ন িনম াণ। 
২। িচ  ম েলর বিড় হেত মসিজদ 
অিভ েখ ইেটর রা া িনম াণ।  
৩। গালেচরা খাল খনন।   

১। রামপদ ম েলর বািড় 
হেত অমর মি েকর বািড় 
পয  ইেটর রা া িনম াণ।  
২। িনিতশ কাি  ম েলর 
বািড় হেত ম পাড়া অিভ েখ 
মা র রা া মরামত। 
৩। ধনপিত খাল খনন।  
৪। মা দ খার জিমর 
সীমানায় ইউে ন িনম াণ। 

১। িবমল িব ােসর বািড় 
হেত দীনব  বািড়র 
অিভ েখ মা র রা া 
িনম াণ। 
২। হািরনটানা কািল 
মি েরর মাঠ ভরাট। 

 
৫.২.৬ ৫নং তারখালী ইউিনয়নপিরষদঃ 

অথ বছর-২০১৪-১৫ 
ঃ নং কােজর িববরণ ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরণ অেথ র উৎস কােজর পিরমাণ



১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১ নারী ওড়া খী াজার হইেত শীতল চ  মা িমক িব ালয় পয  ইেটর 

িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/১ 
ীক সািলং রা া এিডিপ ৪৫০ ট

২ তারখালী ইউিনয়েনর হতদির েদর মােঝ িরং াভ িবতরণ/২ া  স ত পায়খানা 
সরবরাহ 

এিডিপ ১৫০ সট

৩ তারখালী তিলর কানা আমেজেদর বািড়র পাে  কালভাট  িনম াণ/৩ কালভাট এিডিপ ১  
৪ তারখালী গাইন পাড়া ও নারী যােগষ চ  াঃ িব াঃ ব  সরবরাহ/৩ ছা  ছা ীেদর বসার ব া এিডিপ ৬০  

৫ তারখালী ইউিনয়েনর েয াগ পরবত  কায ম/৩ াণ িবতরণ এিডিপ ৫০ পিরবার
৬ সকল মা িমক ল ও রিজঃ ােব খলার সাম ী িবতরণ/৪ খলার সর াম িবতরণ এিডিপ ০৪  
৭ ৫নং তারখালী ইউিনয়ন পিরষেদর র নঃ খনন/৫ র খনন এিডিপ ০১  
৮ মিত সানার বািড় হইেত আিমর সরদােরর বািড় পয  ইেটর িসংেগল সািলং 

রা া িনম াণ/৬ 
ি ক সািলং রা া এিডিপ ৪৯০ ট

৯ তারখালী ইউিনয়েনর অসহায় মিহলােদর িশ ণ ও সলাইেমিশন 
িবতরণ/৭ 

আয়বধ ক কম তৎপরতা এিডিপ ১০  

১০ তারখালী ইউিনয়েনর সকল াথিমক িব ালেয় সকল ছা  ছা ীেদর ২০০ 
িলটার পািনর াংক সরবরাহ/৮ 

পািন ও জল সরবরাহ এিডিপ ৬  

১১ কালাবগী হ িতবার ন ন বাজােরর চ দিন িনম াণ/৯ হ িনম াণ এিডিপ ১  
১২ তারখালী ইউিনয়েনর হত দির েদর মােঝ িরং াভ িবতরণ/১ িরং াভ িবতরণ এলিজএসিপ ৬৫০ সট
১৩ ব  নারী আদশ  াথিমক িব ালেয়র ব  পাে  ব  াড  িনম াণ/২ াড  িনম া এলিজএসিপ ০১  
১৪ তারখালী গাজী পাড়া পািন ও জেলর র খনন/৩ র খনন এলিজএসিপ ০১  
১৫ তারখালী তিলর কানা বাজােরর ছাউিন িনম াণ/৩ জন ােথ এলিজএসিপ ০১  
১৬ তারখালী ইউিনয়েনর েয াগ পরবত  নঃ বাসেনর সহায়তা/৩ ান িবতরণ এলিজএসিপ ৫০ পিরবার
১৭ তারখালী েড়ার বটতলা হইেত তারখালী মা িমক িব ালয় পয  ইেটর 

িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৩ 
রা া তরী এলিজএসিপ ১  রা া

১৮ তারখালী ইউিনয়েনর বকার বকেদর কি উটার িশ ণ ও সর াম য়/৪ কি উটার এলিজএসিপ ৯  দল
১৯ কাম ল ফিকেরর দাকান হইেত দািনয়ার গট পয  আংিশক ইেটর 

িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৫ 
ি ক সািলং রা া এলিজএসিপ ১০০০ ট

২০ সকল মা িমক ল, রিজঃ াথিমক িব া, াব খলার সাম ী িবতরণ/৬ খলার সর াম এলিজএসিপ - 
২১ তারখালী ইউিনয়েনর সকল াথঃ িব ালেয়র াি ন পির ার সহ 

সং ার/৭ 
াি ন সং ার এলিজএসিপ ১৭  

২২ কালাবগী আনা ল ঢালীর বািড় হইেত ৯নং গট পয  ইেটর িসংেগল সািলং 
রা া িনম াণ(আংিশক ি ক সািলং)/৮ 

রা া িনম াণ এলিজএসিপ ১৯০০ ট

২৩ কালাবগী জাহরা খা ন মাদরাসা হইেত পি ত চ  সরকারী াঃ িব ালয় 
পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৯ 

ি ক সািলং রা া এলিজএসিপ ১০০০ ট

২৪ া  আদায় চার, ওয়াড  মাতােবক সিমনার ািড ং/১ সেচতনতা ইউিপিজিপ ০৯  
২৫ তারখালী মা িমক িব ালেয়র পাে  ি িনক মরামত/৩ ি িনক মরামত ইউিপিজিপ ০১  
২৬ নিলয়ান মা িমক িব ালয় হইেত পদ ম েলর বািড় পয  মা র রা া 

সং ার/৫ 
রা া িনম াণ ইউিপিজিপ ৬০০ ট

২৭ কালাবগী রবন মা িমক িব ালেয়র সীমানা াচীর /৮ াচীর ইউিপিজিপ ২০০ ট
২৮ কালাবগী শিফ ল সানার বািড় হইেত নব সরদােরর বািড় পয  ইেটর 

িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৯ 
ি ক সািলং রা া ইউিপিজিপ ৬০০ ট

২৯ পবন ঢালীর বািড় হইেত উেপন নগর াথিমক িব ালেয়র মাঝখােন মা র 
রা া িনম াণ/১ 

রা া কািবখা ১০০০ ট



৩০ নারী হােসন গাজীর বািড় হইেত িব নােথর বািড় পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ/২ 

রা া কািবখা ১  

৩১ নারী ১ ও ২ নং ওয়াড  সীমানায় িশলেনর রা ায় খাল ব ধ িনম াণ/২ রা া কািবখা ০১  
৩২ তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকা  বে র বািড় পয  মা র রা া 

িনম াণ/৩ 
রা া কািবখা ২০০০ ট

৩৩ মাজাম গাজীর বািড় হইেত ছােয়দ আলী সরদােরর বািড় পয  মা র রা া 
িনম াণ/৫ 

রা া কািবখা ৫০০ ট

৩৪ দি ণ নিলয়ান  গাজীর বািড় হইেত সরকার বািড় পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ/৬ 

রা া কািবখা ১০০০ ট

৩৫ কালাবগী মিতউল াহ মা ার বািড় হইেত ল চ দ গাজীর বািড় অিভ েখ 
রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবখা ১৫০০ ট

৩৬ কালাবগী জয়নাল গাজীর বািড় হইেত আনা ল ঢালীর বািড় অিভ েখ রা া 
সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবখা ১৫০০ ট

৩৭ কালাবগী আনা ল ঢালীর বািড় হইেত গট পয  ,মা র রা া নঃ সং ার/৮ রা া কািবখা ১০০০ ট
৩৮ কালাবগী সােহব সরদােরর বািড় হইেত শাহাজান সরদােরর বািড় পয  মা  

ারা রা া নঃ িনম াণ এবং সালার য়/৯ 
রা া সং ার ও সালার 

য় 
কািবখা ১৫০০ ট

৩৯ পবন ঢালীর বািড় হইেত উেপন নগর াঃ িব ালেয়র মাঝখােন মা র রা া 
িনম াণ/১ 

রা া কািবটা ৭০০ ট

৪০ নারী পবন ঢালীর বািড় দহইেত উেপন নগর াথিমক িব ালয় পয  দি ণ 
মাথায় রা া নঃ িনম াণ/২ 

রা া কািবটা ১  

৪১ নারী মা ার গাজীর বািড় হইেত ওয়াপদা পয  রা া নঃ িনম াণ/২ রা া কািবটা ১  
৪২ তারখালী গাইনপাড়া াথিমক িব ালয় হইেত দশ নখালী ব ধ পয  মা র 

রা া সং ার/৩ 
রা া সং ার কািবটা ১০০০ ট

৪৩ তারখালী কিড়র বািড় হইেত বাওয়ালী বািড় পয  মা র রা া সং ার/৩ রা া সং ার কািবটা ২০০০ ট
৪৪ তারখালী আমেজেদর বািড় হইেত িবনয় ঘরািমর বািড় পয  ইেটর িসংেগল 

সািলং রা া িনম াণ/৩ 
রা ারা া তরী কািবটা ১৫০০ ট

৪৫ তারখালী কাছারী বািড় হইেত মা িমক িব ালয় পয  ইেটর রা া 
মরামত(আংিশক)/৩ 

রা া মরামত কািবটা ৪০০০ ট

৪৬ নিলয়ান সাইে ান স ার হইেত আ ল ঢালীর দাকান পয  রা া িনম াণ/৫ রা া কািবটা ৭০০ ট
৪৭ দি ণ নিলয়ান ইি স গাজীর বািড় হইেত দিবর মাড়েলর বািড় পয  মা র 

রা া িনম াণ/৬ 
রা া কািবটা ১১০০ ট

৪৮ কালাবগী র আলী সানার বািড় সামেন রা া িনম াণ(ভা ন)/৭ রা া িনম াণ কািবটা ৮০০ ট
৪৯ কালাবগী ল চ দ গাজীর বািড় হইেত মিতউল াহর বািড় পয  মা র রা া 

নঃ িনম াণ(আংিশক)/৮ 
রা া কািবটা ৭৫০ ট

৫০ কালাবগী রিহম সানার বািড় হইেত গ র সরদােরর বািড় পয  মা র ারা 
রা া নঃ িনম াণ/৯ 

রা া সং ার কািবটা ২০০০ ট

৫১ নারী পি ম পাড়া মনষা মি র সং ার/১ মি র আর ১  
৫২ কমেলশ সরদােরর বািড়র সামেন খােল ব েশর সােকা িনম াণ/১ সােকা আর ১  
৫৩ নারী কিমউিন  ি িনেকর মাঠ ভরাট/১ মাঠ ভরাট আর ০১  
৫৪ নারী সানা বািড়র কািল মি েরর হ িনম াণ/১ মি র আর ১  
৫৫ নারী র আলী সানার বািড় হইেত ওয়াপদা পয  রাস  নঃ িনম াণ/২ রা া িনম াণ আর ১  
৫৬ নারী ধীর ম েলর বািড়র হিরচ দ মি র সং ার/২ মি র ঘর আর ১  
৫৭ ব  নারী জােম মসিজদ সং ার(ইউ ফ মাওলানার বািড়র পাে )/২ মসিজদ আর ১  
৫৮ নারী ি েমাহনী খােল ব েশর সােকা মরামত/২ সােকা আর ১  
৫৯ নারী েকশ সরদােরর বািড় হইেত খামার বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ/২ রা া আর ১  



৬০ তারখালী ব  পাড়া সব জনীন মি েরর মাঠ ভরাট/৩ মাঠ ভরাট আর ১  
৬১ তারখালী মা িমক িব ালেয়র পাে  সব জনীন গ া মি র সং ার/৩ গ া মি র সং ার আর ১  
৬২ তারখালী মা িমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৩ মাঠ ভরাট আর ১  
৬৩ তারখালী কিছমি  সানার বািড়র মসিজদ সং ার/মােলক গাজীর মসিজদ 

সং ার/৩ 
মসিজদ সং ার আর ২  

৬৪ তারখালী প চআনা  সং ার/৩ মি র সং ার আর ১  
৬৫ তারখালী ০৪ ওয়ােড র তেয় র মি েকর বািড় হইেত কালােমর বািড় পয  

কয়ার রা া সং ার/৪ 
রা া আর ১০০০ ট

৬৬ তারখালী কিমউিন  ি িনেকর মাঠ ভরাট/৪ মাঠ ভরাট আর ১০০০ য়ার ট
৬৭ তারখালী ০৪ নং ওয়ােড র ওয়াপদার রা ার ৩  গেটর পািন সরবরােহর 

খ ব দ/৪ 
মা  ারা আর ৩  

৬৮ নিলয়ান ক ীয় জােম মসিজদ সং ার/৫ মসিজদ সং ার আর ১  
৬৯ নিলয়ান বাজার বসায়ী সিমিতর হ নঃ সং ার/৫ হ িনম াণ আর ১  
৭০ আফদার আলী ফিকেরর বািড়র সামেন কালভাট  মা  ারা ভরাট/৫ কালভাট আর ১  
৭১ নিলয়ান দগাজী পাড়া জােম মসিজদ িনম াণ/৫ হিনম াণ আর ১  
৭২ দি ণ নিলয়ান সরকার বািড় সব জনীন মি র সং ার/৬ মি র আর ১  
৭৩ দি ণ নিলয়ান ঢালী বািড় জােম মসিজদ সং ার/৬ মসিজদ সং ার আর ১  
৭৪ দি ণ নিলয়ান াজার মি র সং ার/৬ মি র আর ১  
৭৫ কালাবগী নদব  গেটর রা া িনম াণ/৭ রা া িনম াণ আর ৪০০ ট
৭৬ কালাবগী ৭নং ওয়ােড র মসিজদ সং ার/৭ মসিজদ সং ার আর ২  
৭৭ কালাবগী আদী কয়ার জােম মসিজদ ঘর সং ার/৮ মসিজদ সং ার আর ১  
৭৮ গাজী পাড়া বায় ল মরাজ জােম মসিজদ সং ার/৮ মসিজদ সং ার আর ১  
৭৯ কালাবগী ম  পাড়া মৎ  সিমিত ঘর সং ার/৮ াব আর ১  
৮০ কালাবগী িশবসা ব উ য়ন াব/৮ াব আর ১  
৮১ কালাবগী রবন মা িমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৮ মাঠ ভরাট আর ১  
৮২ ফ  পাড়া সালার ােনল াপন/৮ সালার আর ১  
৮৩ কালাবগী রবন িমতালী ব সংেঘর সালার য় ও াপন/৯ সালার আর ১  
৮৪ কালাবগী পি ত চ  সরকারী াঃ িব ালয় হইেত ামাপদ ম েলর বািড় 

পয  রা া নঃ িনম াণ/৯ 
রা া আর ৪০০ ট

৮৫ নারী ওড়া িখ াজাের রা ার উ র পাে  কেনল কাটা ও রা া িনম াণ/১ রা া ৪০ িদন ১১০০ ট
৮৬ নারী িশেবর খামার হইেত ওয়াড  সীমানা পয  রা া নঃ িনম াণ/২ রা া ৪০ িদন ১  
৮৭ ২নং ওয়েড  ২  র খনন ও মা ােরর বািড় হইেত বড় রা া পয  রা া 

নঃ িনম াণ/২ 
র /রা া ৪০ িদন ৩  

৮৮ তারখালী কিড়র বািড় হইেত বাওয়ািল বািড় পয  রা া 
সং ার(আংিশক)/৩ 

রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ ট

৮৯ তারখালী ব  পাড়া ঘরামী বািড়র র খনন/৩ র ৪০ িদন ১  
৯০ তারখালী কিড়র বািড় হইেত আমেজেদর বািড় পয  রা া 

সং ার(আংিশক)/৩ 
রা া সং ার ৪০ িদন ১৮০০ ট

৯১ তারখালী ৪ নং ওয়ােড র হ াচারীর রা া হইেত তারখালীর ৩ নং ওয়ােড র 
কিমশনার রা া বরাবর ন ন রা া িনম াণ/৪ 

ন ন রা া ৪০ িদন ১২০০ ট

৯২ নিলয়ান বাজােরর রা া সং ার ও িনম াণ/৫ রা া সং ার ৪০ িদন ২০০০ ট
৯৩ মা ান ফিকেরর বািড় হইেত লতান সানার বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ/৬ রা া সং ার ৪০ িদন ৭০০ ট
৯৪ কালাবগী রিশদ সরদােরর বািড় হইেত মিজদ গাজীর বািড় পয  রা া ন 

িনম াণ/৭ 
রা া সং ার ৪০ িদন ১৩০০ ট



৯৫ কালাবগী ল ম িবিবর বািড় হইেত মাহর গাজীর বািড় পয  রা া 
সং ার/৭ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০ ট

৯৬ কালাবগী নওেশর সরদােরর বািড় হইেত সাইদ সানার দাকান অিভ েখ 
চলমান রা া সং ার/৮ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০৫০ ট

৯৭ কালাবগী ল সানার বািড় হইেত মািমন গাজীর বািড় অিভ েখ রা া নঃ 
িনম াণ/৯ 

রা া িনম াণ ৪০ িদন ১০০০০ ট

৯৮ কালাবগী েরন ম েলর বািড় হইেত কালাবগী ফের  অিফস অিভ েখ নঃ 
সং ার/ ৯ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০০ ট

৯৯ নারী ঘরামী বািড়র রােনা র খনন/১ র খনন িসিডএমিপ - 
১০০ নারী িনবারন ম েলর গট হইেত ভাত বাইেনর বািড় পয  গেটর খাল 

খনন/২ 
খাল খনন িসিডএমিপ ১  

১০১ ২নং ওয়ােড  ৪  র খনন/২ র কনন িসিডএমিপ ৪  
১০২ তারখালী কিড় বািড়র পাে  গট হইেত কওড়া তলা পয  খাল খনন/৩ খাল খনন িসিডএমিপ ৪০০০ ট
১০৩ তারখালী মাধব ম েলর বািড়র পাে  গেটর খাল খনন/৩ খাল খনন িসিডএমিপ ৩০০০ ট
১০৪ তারখালী ৪নং ওয়ােড র শখ বািড়র র খনন/৪ র খনন িসিডএমিপ ১  
১০৫ নিলয়ান াজার হইেত াজার পাড়া মসিজদ পয  রা া িনম াণ/৫ রা া িনম াণ িসিডএমিপ ৫০০ ট
১০৬ িজবর ঢালীর বািড়র িমি  পািনর র খনন/৬ র িসিডএমিপ ১  
১০৭ কালাবগী মেহর র পাে গানা র খনন/৭ েপয় পািন িসিডএমিপ ১  
১০৮ চয়ার ান বািড়র িমি  পািনর র খনন/৮ র কনন িসিডএমিপ ১  
১০৯ কালাবগী লাল ধার বািড়র িমি  পািনর র খনন/৯ েপয় পািন িসিডএমিপ ১  
১১০ নারী ঢাকী নিদর রা ার পাে  ভাংগেন পাইিলং/১ নদী ভাংগন িতেরাধ িনজ  ২০০ ট
১১১ নারী ি েমাহনী খােল ব েশর সােকা মরামত/২ সােকা িনজ  ১  
১১২ ওয়ােড র ৩  াঃ িব ালেয়র মােঠ  রাপন/২ গাছ লাগােনা িনজ  ৩  
১১৩ কওড়া তলা খােলর ২  ব েশর সােকা িনম াণ/৩ সােকা িনম াণ িনজ  ২  
১১৪ তারখালী ২নং সরকারী াথিমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৪ মাঠ ভরাট িনজ  ১০০ ট
১১৫ নিলয়ান বাজােরর রা া পাইিলং করা/৫ ভাংেগান িতেরাধ িনজ  ২০০ ট
১১৬ দি ণ নিলয়ান কাছািরপাড়া াঃ িব ালেয়র সৗচাগার িনম াণ/৬ া স ত পায়খানা িনজ  ১  
১১৭ কালাবগী ৭নং ওয়ােড  ভা ন রাধ সহ িবিবধ/৭ ভাংগন িতেরাধ িনজ  ২০০ ট
১১৮ কালাবগী হ াচািরপাড়া নদীভাংগেনর পাইিলং/৮ নদীভাংগন িতেরাধ িনজ  ১৫০ ট
১১৯ কালাবগী ন ন বাজােরর বাংগন রাধ সহ িবিবধ/৯ ভাংেগান িতেরাধ িনজ  ২০০ ট
১২০ পবন ঢালীর বািড় হইেত উেপন নগর াঃ িব ালয় পয  মা র রা া নঃ 

িনম াণ/১ 
রা া িনম াণ এনিজও ৬৩৬০ ট

১২১ নারী উেপন নগর াঃ িব ালয় হইেত িশবসা াব পয  রা া নঃ 
িনম াণ/২ 

রা া িনম াণ এনিজও ১  

১২২ তারখালী ৩নং ওয়ােড র র খনন ও রা া মরামত/৩ র খনন রা া মরামত এনিজও ১ , ৩০০ ট
১২৩ তারখালী ওয়াপদার রা ার বাইেরর পিরবারেদর পািনব তার জ  ব ধ 

িনম াণ/৩ 
ব ধ িনম াণ এনিজও ৫০০০ ট

১২৪ নিলয়ান ঈদগাহ এর রা া িনম াণ/৫ রা া িনম াণ এনিজও ৩০০ ট
১২৫ ল গাজীর বািড় হইেত রমজান গাজীর বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ/৬ রা া িনম াণ এনিজও ১০০০ ট
১২৬ কালাবগী কাটাকালী ব দ ও মা ান ঢালীর র খনন/৭ েপয় পািন এনিজও ২  
১২৭ কালাবগী আিম র সানার বািড় হইেত হািমদ সানার বািড় পয  রা া নঃ 

িনম াণ(চলমান)/৮ 
রা া িনম াণ এনিজও ৩২০০ ট

১২৮ কালাবগী কােশম সানার বািড় হইেত মিমন িম ীর বািড় ৎয ম  রা া ন 
সং ার/৯ 

রা া িনম াণ এনিজও ১ িকঃ িমঃ



 
ইউিনয়নঃ ৫নং তারখালী  

অথ বছর-২০১৫-১৬ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরণ অেথ র উৎস কােজর 

পিরমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১ নারী ক ণাকা , হিরেমাহন, শীতল চ  সরকারী াথিমক িব ালয় ব  সরবরাহ/১ ছা  ছা ীেদর বসার 

ব া 
এিডিপ ৬০ িপচ

২ নারী িছি ক সরদােরর র নঃ খনন/২ র খনন এিডিপ ১
৩ তারখালী ইউিনয়েনর েয াগ পরবত  কায ম/২ াণ িবতরণ এিডিপ ৫০ পিরবার
৪ তারখালী ইউিনয়েনর সকল াঃ িব ালেয় পািনর াংিক সরবরাহ/৩ পািনও জেলর সরবরাহ এিডিপ ৬ 
৫ তারখালী আিজজ মা ার বাড়ী হইেত নিলয়ান ওয়াপদা রা া পয  ইেটর সািলং 

রা া িনম াণ/০৪ 
ীক সািলং রা া এিডিপ  

৬ তারখালী ইউিনয়েন হত দির  মিহলােদর সলাই কাজ িশ ন ও সলাই মিশন 
িবতরণ/৫ 

আয় বধ ক কম তৎপরতা এিডিপ ৫

৭ নিলয়ান বাজাের চাদিন ঘর ন  সং ার/৫ হ িনম াণ এিডিপ ১
৮ সকল মা িমক ল রিজঃ াঃ ােব খলার সাম ী িবতরণ/৬ খলার সর াম এিডিপ ৪ কার 

আইেটম
৯ কালাবগী আশরাফ সরদােরর বাড়ীর ব  পাে  কাটাখালী কালভাট  িনম াণ/৭ কালভাট এিডিপ ১
১০ তারখালী ইউিনয়েন হতদির েদর মােঝ িরং াব িবতরণ/৮ া  স ত পায়খানা এিডিপ ১৫০ সট
১১ কালাবগী শিফ ল সানার বািড় হইেত সরদােরর বাড়ী পয  ইেটর িসংেগল সািলং 

রা া িনম াণ/৯ 
ীক সািলং রা া এিডিপ ৪৫০ ট

১২ তারখালী ইউিনয়েন েয াগ পরবত  কা ম/১ াণ িবতরণ এলিজএসিপ ৫০ পিরবার
১৩ নারী ধীেরন বাবার র ও জািহদ মীেরর র নঃ খনন/২ র খনন এলিজএসিপ ২
১৪ নারী হােচন গাজীর বাড়ী হইেত িব নােথর বাড়ী পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া 

িনম াণ/২ 
ীক সািলং রা া এলিজএসিপ ১

১৫ তারখালী কাছারী বাড়ী েড়ার বটতলা পয  ইেটর িছংেগল ছিলং রা া িনম াণ/৩ রা া িনম াণ এলিজএসিপ ১৮০০ 
১৬ তারখালী কওড়াতলা বাজােরর ছাউিন িনম াণ/৩ ছাউিন িনম াণ এলিজএসিপ ১ 
১৭ তারখালী ইউিনয়েনর াথিমক ও মা িমক িব ালেয়র াি ন িনম াণ/৪ াি ন িনম াণ এলিজএসিপ ৪
১৮ তারখালী ইউিনয়েন হত দির  পিরবােরর মােঝ িরং াব িবতরণ/৫ া স ত পায়খানা এলিজএসিপ ৬০০
১৯ সকল মা িমক ল রিজঃ াঃ াব খলার সাম ী/০৬ খলার সর াম এলিজএসিপ  
২০ কালাবগী িক খালী খােল কালভাট  িনম াণ/৭ কালভাট এলিজএসিপ ১
২১ তারখালী ইউিনয়েন হাট বাজােরর শৗচাগার িনম াণ/৮ া  স ত পায়খানা এলিজএসিপ ৫
২২ তারখালী ইউিনয়েন সকল াথিমক িব ালেয়র াি ন পির ার সহ সং ার/৯ াি ন সং ার এলিজএসিপ ১৭
২৩ নারী যােগশ চ  সরকারী াথিমক িব ালেয়র সীমানা াচীর িনম াণ/০১ াচীর িনম াণ ইউিপিজিপ ১৫০ ট
২৪ তারখালী ইউিনয়েনর ৯  ওয়ােড র া  আদায় সভা/০৫ সেচতনতা ি  ইউিপিজিপ ৯
২৫ কালাবগী সােলহা সরঃ াথিমক িব ালেয়র াচীর িনম াণ/৭ াচীর িনম াণ ইউিপিজিপ ১৫০ ট
২৬ কালাবগী ন ন বাজার জােম মসিজদ হইেত কালাবগী জাহরা খা ন জােম মসিজদ 

পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৯ 
ি ক সািলং রা া ইউিপিজিপ ৬০০ ট

২৭ গেনশ চৗিকদােরর বাড়ী হইেত কালী বাড়ী ল  ঘাট পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/০১ রা া কািবখা ১০০০ 
২৮ নারী িব নােথর বাড়ী হইেত কািলপদ িম ীর দাকান পয  রা া নঃ িনম াণ/০২ রা া কািবখা ১
২৯ নারী পবন ঢালীর বাড়ী হইেত উেপন নগর াঃ িব ালেয়র মাঝখােন মা র রা া 

নঃ িনম াণ/০২ 
রা া কািবখা ১

৩০ তারখালী গাইন পাড়া াঃ িব ালয় হইেত দশ ন খালী ব ধ পয  মা র রা া রা া সং ার কািবখা ১৫০০ 



সং ার/০৩ 
৩১ তারখালী গাজী পাড়া ন ন প ীর রা া মরামত/০৩ রা া মরামত কািবখা ২০০ ট
৩২ নারী দািখল মাদরাসা ছা  ছা ীেদর মাদরাসায় যাওয়ার রা া নঃ িনম াণ ও মাঠ 

ভরাট/০৪ 
রা া কািবখা ১০০০ 

৩৩ আ ল হােসেনর বাড়ী হইেত আিতয়ার গাজী বাড়ী পয  রা া সং ার/০৫ রা া কািবখা ১৫০০ 
৩৪ দি ণ নিলয়ান  গাজীর বাড়ী হইেত সরকার বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 

িনম াণ/০৬ 
রা া কািবখা ১০০০ 

৩৫ কালাবগী আনছার গাজীর বাড়ী হইেত জয়নাল গাজীর বাড়ী অিভ েখ রা া সং ার/৭ রা া সং ার কািবখা ১৫০০ 
৩৬ কালাবগী স র সানার বাড়ী হইেত শিহদ ঢালীর বাড়ী পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার কািবখা ১৮০০ 
৩৭ কালাবগী আনার ল ঢালীর বাড়ী হইেত বা  সরদােরর বাড়ী পয  মা র রা া ন ঃ 

িনম াণ (আংিশক) চলমান/৮ 
রা া কািবখা ৯৫০ ট

৩৮ কালাবগী রিহম সানার বাড়ী হইেত গ ফার সরদােরর বাড়ী পয  মা  ারা রা া নঃ 
িনম াণ/৯ 

রা া সং ার কািবখা ২০০০০ 

৩৯ গেনশ চৗিকদােরর বাড়ী হইেত কালী বাড়ী ল ঘাট পয  মা র রা া িনম াণ/০১ রা া কািবটা ৭০০ ট
৪০ নারী মাওলা সানার বাড়ী হইেত কাটাখালী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/০২ রা া কািবটা ১
৪১ তারখালী কাছারী বািড় হইেত েড়ার বটতলা পয  মা র রা া সং ার/০৩ রা া মরামত কািবটা ১৫০০ 
৪২ তারখালী হ াচারীর রা া হইেত ৩নং ওয়ােড র কিমশনার রা া পয  রা া িনম াণ 

(চলমান)/০৪ 
রা া কািবটা ১২০০ 

৪৩ নিলয়ান কািরকর পড়ায় কালভাট  ওপার রা া িনম াণ/০৫ রা া কািবটা ৫০০ ট
৪৪ দি ণ নিলয়ান ইি স গাজীর বািড় হইেত দিবর মাড়েলর বাড়ী পয  মা র রা া 

(চলমান)/০৬ 
রা া কািবটা ১১০০ 

৪৫ কালাবগী িব ল সরকােরর বািড় হইেত কিমউিন  ি িনক পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার কািবটা ২০০০ 
৪৬ কালাবগী শাহাজান জায়া ােরর বাড়ী হইেত তিজয়ার মা ার বাড়ী পয  মা র 

রা া ন ঃ িনম াণ/৮ 
রা া কািবটা ৭০০ ট

৪৭ কালাবগী কােশম সানার বাড়ী হইেত কালাবগী েরন ম েলর বাড়ী পয  রা া মা  
ারা নঃ সং ার/৯ 

রা া সং ার কািবটা ২০০০০ 

৪৮ নারী বাস ী মি র এর হ িমন ান/০১ মি র আর  
৪৯ নারী গ া মি র সং ার/০১ মি র আর  
৫০ নারী যােগশ চ  াথিমক িব ালয় এর মাঠ ভরাট ও ঘরা/০১ িব ালয় আর  
৫১ নারী কালী বাড়ী কালী মি র সং ার/০১ মি র আর  
৫২ নারী ১৪ শিরেকর কািলমি র সং ার/০২ মি র আর ১
৫৩ নারী মীর বাড়ী জােম মসিজদ সং ার/০২ মসিজদ আর ১
৫৪ নারী ম েলর বাড়ী বাস ী ম ীর সং ার/০২ মি র আর ১
৫৫ নারী বাইন খর চক জােম মসিজদ সং ার/০২ মসিজদ আর ১
৫৬ নারী িছি ক গাজীর বাড়ী হইেত জামােনর বাড়ী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/০২ রা া আর ১
৫৭ তারখালী গাইনপাড়া াঃ িব ালেয়র মাঠ ভরাট/০৩ মাঠ ভরাট আর ১
৫৮ তারখালী ব পাড়া কািল মি র সং ার/০৩ মি র সং ার আর ১
৫৯ তারখালী আেলক গাজী পাড়া মসিজেদর মাঠ ভরাট/০৩ মাঠ ভরাট আর ১
৬০ তারখালী ফের  পাড়া হির মি র সং ার/০৩ মি র সং ার আর ১
৬১ সানা বািড় মােম মসিজেদর মাঠ ভরাট/০৪ মসিজদ আর  
৬২ মি ক বািড় জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট/০৪ মসিজদ আর  
৬৩ তারখালী আহেল হািদস জােম মসিজদ নঃ সং ার/০৪ মসিজদ আর  
৬৪ নিলয়ান দার ল উ ম মাদরাসা সং ার/০৫ মাদরাসা আর  
৬৫ বাইন পাড়া মসিজদ সং ার/০৫ মসিজদ আর  



৬৬ আ ল নগর মসিজদ সং ার/০৫ মসিজদ আর  
৬৭ আমেজদ গাজীর বাড়ী মসিজদ সং ার/০৫ মসিজদ আর  
৬৮ দি ণ নিলয়ান ঢালী বাড়ী জােম মসিজদ/৬ মসিজদ আর  
৬৯ ৬নং ওয়ােড  গট সংল  ন ন বাজােরর মাঠ ভরাট/৬ বাজার আর  
৭০ সানাবাড়ী জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট/৬ মসিজদ আর  
৭১ কালাবগী নদ ব  খােলর উপর বােশর সােকা িনম াণ/৭ সােকা িনম াণ আর ৪
৭২ খানপাড়া আহেল হািদস জােম মসিজদ/৮ মসিজদ আর  
৭৩ গাজীপাড়া খানার বাড়ী জােম মসিজদ/৮ মসিজদ আর  
৭৪ পি ম কালাবগী ব খী সমবায় সিমিত িলঃ/৮ সিমিত আর  
৭৫ কালাবগী আঃ মিজদ গাজীবাড়ী মসিজদ/৮ মসিজদ আর  
৭৬ কালাবগী ঠা র পাড়া কালী মি ের সং ার ও সালার য় াপন/৯ মি র সং ার আর ১
৭৭ কালাবগী র র কানা মৎ  ক  হইেত ভেবেনর বাড়ী পয  রা া নঃ সং ার/৯ রা া সং ার আর ১
৭৮ গেনশ চৗিকদােরর বাড়ী হইেত কারী বাড়ী ল ঘাট এর মাঝখােন মা র রা া নঃ 

সং ার/০১ 
রা া ৪০ িদন ১১৫০ 

৭৯ ওয়ােড  ৪  র খনন/০২ র ৪০ িদন ৪
৮০ নারী আদশ  াঃ িব ালয় হইেত গট পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/০২ রা া ৪০ িদন ১
৮১ তারখালী কাছারী বািড় হইেত েড়ার বটতলা পয  রা া সং ার/০৩ রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ 
৮২ তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকা র বািড় পয  রা া সং ার/০৩ রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ 
৮৩ খায় ল  সরদােরর বাড়ী হইেত নিলয়ান নদী পয  রা া নঃ সং ার/০৪ রা া ৪০ িদন ১৫০০ 
৮৪ ব  ঢালীর বাড়ী হইেত আেলক মালীর বািড় পয  সং ার/০৫ রা া ৪০ িদন ২০০০ 
৮৫ মা ান ফিকেরর বাড়ী হইেত লতান সানার বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 

িনম াণ(চলমান)/৬ 
রা া ৪০ িদন ১০৫০ 

৮৬ কালাবগী মিজবর শেখর বাড়ী হইেত আহেল হাদীস মসিজদপয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০ 
৮৭ কালাবগী ইহেল হাদীস মসিজদ হইেত ঢললী বাড়ী মসিজদ পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০ 
৮৮ কালাবগী নওেশর সরদােরর বাড়ী হইেতবা  সরদােরর বাড়ী অিভ েখ/৮ রা া ৪০ িদন ১০০০ 
৮৯ কালাবগী নীল কামল চ বত র বাড়ী হইেত তপন বা র বাড়ী পয  রা া নঃ 

সং ার/৯ 
রা া সং ার ৪০ িদন ৭০০ ট

৯০ কালাবগী িশবপদ ম েলর বাড়ী হইেত কালাবগী ফের  কানাপাে  গানা পয  রা া 
নঃ সং ার/৯ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০০ 

৯১ নিলয়ান নদী হইেত ঢাকী নদী পয  কিমশন রা া িনম াণ/০১ রা া িসিডএমিপ ৬৪০০ 
৯২ তারখালী ৩নং ওয়ােড  ৫  র খনন/০৩ র খনন িসিডএমিপ ৫  র
৯৩ তারখালী আককাজ গাজীর বাড়ী হইেত েড়ার বটতলা পয  রা া িনম াণ/০৪ রা া িসিডএমিপ ২৫০০ 
৯৪ রিশেদর দাকান হইেত এয়া ব ঢালীর বাড়ী পয  রা া/০৫ রা া িসিডএমিপ ১০০০ 
৯৫ আঃ লিতফ সানার বাড়ীর িমি  পািনর র খনন/৬ র িসিডএমিপ  
৯৬ কালাবগী মিজবর সরদােরর বাড়ী হইেত জ. জ.এস রা া পয  খাল খনন/৭ খাল খনন িসিডএমিপ ১.৫০ িক
৯৭ কামর উি ন গাজীর বাড়ীর িমি  পািনর র খনন/৮ র িসিডএমিপ  
৯৮ নারী িশবসা নদীর রা ার পাে  ভাংয়গেন পাইিলং ও মা  দওয়া/০১ ভাংেগান পিতেরাধ িনজ  ২০০ ট
৯৯ তারখালী তিলর কানা বাজােরর ভাংগেন পাকা পাইিলং াপন/০৩ পাকা পাইিলং িনজ  ৫০ 
১০০ হক সানার বাড়ী হইেত েলর র পয  রা া িনম াণ/০৫ রা া িনজ  ২০০ ট
১০১ হত দির েদর মােঝ া  স ত িরং াব িবতরণ/৬ া  স ত পায়খানা িনজ  ৪০ সট
১০২ কালাবগী ০৭ নং ওয়ােড র ভা ন রাধ সহ িবিবধ/৭ ভা ন রাধ িনজ   
১০৩ কালাবগী সরদার বাড়ীর সামেন নদী ভা েন পাইিলং/৮ নদী ভাংেগান িতেরাধ িনজ  ২০০ ট
১০৪ গেনশ চৗিকদােরর বাড়ী হইেত কালী ল ঘাট পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/০১ রা া এনিজও ৪৮০০ 
১০৫ নারী ৩  াঃ িব ালয় ও ১  মা িমক িব ালেয়র মােঠ গাছ লাগােনা/০২ গাছলাগােনা এনিজও ৪



১০৬ তারখালী কিড় বািড় হইেত বাওয়ালী বাড়ী পয  রা া সং ার/০৩ রা া সং ার এনিজও ৩০০০ 
১০৭ হােতম মি েকর বাড়ী হইেত আেদল সরদােরর বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ/০৪ রা া এনিজও ২৫০০ 
১০৮ র পাম েরর িবি ং হইেত িশব িব ােসর বাড়ী পয  রা া িনম াণ/০৫ রা া এনিজও ৫০০ ট
১০৯ আঃ সালাম শেখর িমি  পািনর র খনন/৬ র এনিজও  
১১০ কালাবগী হক সানার র খনন/৭ র খনন এনিজও ১
১১১ আিম র সানার বাগী হইেত হািমদ সানার বাড়ী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ 

(আংিশক)/৮ 
রা া এনিজও ৪৮০০ 

১১২ কালাবগী রিহম সানার বাড়ী হইেত অিজয়ার মা ার বাড়ী পয  ১ িক:িম: রা া নঃ 
সং ার/৯ 

রা া সং ার এনিজও ১০০০০ 

 
ইউিনয়নঃ ৫নং তারখালী 

অথ বছর-২০১৬-১৭ 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরণ অেথ র উৎস কােজর 

পিরমাণ 
কােজর য় উপকারীর 

সং া 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ নারী শহর আলী সানার জিমর উপর 

িমি  পািনর র খনন/১ 
র খনন এিডিপ ১  ১,২০,০০০/- ১৫০০ শত 

২ নারী িব নােথর বাড়ী হইেত হােচন 
গাজীর বাড়ী পয  ইেটর িসংেগল সািলং 
রা া িনম াণ/২ 

ীক সািলং 
রা া 

এিডিপ ৪৫০ ট ১,৫০,০০০/- ১০০০০ 
জন 

৩ তারখালী ইউিনয়েনর সকল াঃ 
িব ালয় খলার সর াম সরবরাহ/২ 

ছা  ছা ীেদর 
খলার ব া 

এিডিপ  ৬০,০০০/- ২৫০০ জন 

৪ তারখালী ইউিনয়েন হতদির েদর মােঝ 
িরং াব িবতরণ/৩ 

া  স ত 
াি ন 

সরবরাহ 

এিডিপ ১৫০ সট ১,৮০,০০০/- ৭৫০ জন 

৫ তারখালী ইউিনয়েন সকল াথিমক 
িব ালেয়র ছা  ছা ীেদর ১০০০ িলটার 
পািনর াংক সরবরাহ/৪ 

পািন াংক 
সরবরাহ 

এিডিপ ৭িপচ ১,২০,০০০/- ৬০০ জন 

৬ নািলয়ান বাজাের কালভাট  িনম াণ/৫ কালভাট এিডিপ ১  ১,২০,০০০/- ৫০০ 
পিরবার 

৭ দি ণ নিলয়ান ৯নং গট বাজাের 
চানিন/৬ 

হ িনম াণ এিডিপ ১  ৬০,০০০/- ৫০০ জন 

৮ কালাবগী মিতউ া মা ার বািড় হইেত 
লচ দ গাজীর বাড়ী অিভ েখ কিমশনার 

রা ায় ইেটর িসংেগল সািলং রা া/৭ 

ি ক সািলং 
রা া 

এিডিপ ৩৫০ ট ১,৫০,০০০/- ৩০০ জন 

৯ তারখালী ইউিনয়েন অসহায় মিহলােদর 
িশ ন ও সলাই মিশন িবতরণ/৮ 

আয়বধ ক কম  
তৎপরতা 

এিডিপ ১০ িপচ ৬০,০০০/- ৫০০ জন 

১০ কালাবগী পি ত চ  সরকারী াথিমক 
িব ালয় ও কালাবগী রবন রিজঃ 

াথিমক িব ালেয়র ছা  ছা ীেদর বসার 
ব  িবতরণ/৯ 

বসার ব  
িবতরণ 

এিডিপ ১ কার 
সাম ী 

১,২০,০০০/- ৪৫০ জন 

১১ নারী ওড়া খী াজার হইেত শীতল 
চ  মা িমক িব ালয় পয  ইেটর 
িসংেগল সািলং রা া 
িনম াণ(আংিশক)/১ 

ীক সিলং 
রা া 

এলিজএসিপ ১৯০০ ট ৫,০০,০০০/- ৬০০ জন 



১২ তারখালী ইউিনয়েনর হত দির েদর 
মােঝ িরং াব সরবরাহ/২ 

া  স ত 
পায়খানা 

এলিজএসিপ ৮০০ সট ৭,৫০,০০০/- ৪০০০০ 
জন 

১৩ নারী খয়া ঘােট চ দনী িনম াণ/২ চ দনী িনম াণ এলিজএসিপ ১  ২,৫০,০০০/- ২৫০০ জন 
১৪ তারখালী ইউিনয়েনর সকল রিজঃ াঃ 

িবঃ ছা /ছা ীেদর পাষাক িবতরণ/৩ 
ছা  /ছা ীেদর 

পাষাক 
এলিজএসিপ ১০০০ ছা  

ছা ী 
৫,০০,০০০/- ১০০০ জন 

১৫ তারখালী ইউিনয়েনর হত দির  
পিরবােরর মােঝ সলাই মিশন 
িবতরণ/৩ 

সলাই মিশন এলিজএসিপ ৩০ জন ২,৫০,০০০/- ১৫০ জন 

১৬ তারখালী ইউিনয়েনর সরকারী র 
খনন/৪ 

র এলিজএসিপ ২  ২,৫০,০০০/- ২৫০ জন 

১৭ েয াগ পরবত  সময় তারখালী ইউিপ 
জন গেনর মােঝ াণ িবতরণ/৫ 

ান এলিজএসিপ ৭০০০ 
পিরবার 

৫,০০,০০০/- ৭০০০ 
পিরবার 

১৮ তারখালী ইউিনয়েনর সকল মা িমক 
ও মাদরাসা ব  সরবরাহ/৬ 

ছা  ছা ীেদর 
বসার ব া 

এলিজএসিপ ২৫০ িপচ ৫,০০,০০০/- ১০০০ জন 

১৯ রজব মা ার বাড়ী হইেত িক  খালী 
অিভ েখ িসে ল ইট সািলং রা া/৭ 

ি ক সািলং 
রা া 

এলিজএসিপ ১০০০ ট ৫,০০,০০০/- ৪০০০ জন 

২০ কালাবগী ৩৮ নং ব  কালাবগী সঃ 
াথিমক িব ালেয়র পাে  কালভাট  

িনম াণ/৮ 

পািন সরবরাহ এলিজএসিপ ১  ৫,০০,০০০/- ৪০০ জন 

২১ কালাবগী তপন বা র বাড়ী হইেত ঠা র 
বাড়ী অিভ েখ ইেটর িসংেগল সািলং 
রা া িনম াণ/৯ 

ি ক সািলং 
রা া 

এলিজএসিপ ১০০০ ট ৫,০০,০০০/- ৪০০ জন 

২২ দি ণ নারী উেপন নগর াঃ 
িব ালেয়র বাউ ারী ঘরা/২ 

বাউ াির ঘরা ইউিপিজিপ ১  ২,৭৫,০০০/- ২৫০ শত 

২৩ তারখালী ২নং সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র াচীর িনম াণ/৪ 

ািচর িনম াণ ইউিপিজিপ ১৫০ ট ৩,৭৫,০০০/- ১৭৫ জন 

২৪ নিলয়ান মা িমক িব ালয় াচীর 
িনম াণ/৫ 

াচীর িনম াণ ইউিপিজিপ ২০০ ট ২,৭৫,০০০/- ৫০০ ছা  
ছা ী 

২৫ জ   স েক জন িতিনিধ সহ জন 
গেনর দািয়  কতে র উপর ৯  ওয়ােড  
৯  সিমনার/৭ 

সেচতনতা ইউিপিজিপ ৯ ওয়াড  
চার 

৫০,০০০/- ২০০০ জন 

২৬ াি ং কিম র সদ েদর ত  ি র 
উপের িশ ন/৮ 

সেচতনতা ইউিপিজিপ ১৩  ৫০,০০০/- ৬৫ জন 

২৭ কালাবগী রা াক সানার বাড়ী হইেত 
কালাবগী পি ত চ  সরকারী াথিমক 
িব ালয় পয  রা া ইেটর িসংেগল 
সািলং ারা িনম াণ/৯ 

ি ক সািলং 
রা া 

ইউিপিজিপ ২০০০ ট ৫,০০,০০০/- ৫০০ জন 

২৮ গাল িনয়া াজার হইেত আরশায় 
গাজীর বাড়ী পয  মা র রা া িনম াণ/১ 

রা া কািবখা ৯০০ ট ২,৭৫,০০০/- ৫০০ শত 

২৯ নারী হােসন গাজী বাড়ী হইেত 
িব নােথর বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ/২ 

রা া কািবখা ১  ৪,০০,০০০/- ৫০০ জন 

৩০ তারখালী মা িমক িব ালয় হইেত 
ওড়াতলা গট পয  রা া সং ার (পি ম 
পাড়া)/৩ 

রা া সং ার কািবখা ২০০০ ট ৩,০৮,০০০/- ১০০০ জন 



৩১ বাইন পাড়া াঃ িব ালেয়র পথ ও মাঠ 
ভরাট/৪ 

মাঠ ও পথ 
িনম াণ 

কািবখা ১০০০ ট ২,৫০,০০০/- ৪৫০ জন 

৩২ কাম েলর দাকান দহইেত িছি ক 
ফিকেরর বাড়ী পয  আংিশক রা া 
িনম াণ/৫ 

রা া কািবখা ৮০০ ট ৭,৭৩,০০০/- ৬০০ জন 

৩৩ দি ণ নিলয়ান ইি স গাজীর বাড়ী হইেত 
দিবর মাড়েলর বাড়ী অিভ েখ রা া 

নঃ িনম াণ/৬ 

রা া কািবখা ১০০০ ট ২,৭১,০০০/- ৬০০ জন 

৩৪ কালাবগী মেহর গাজীর বািড় হইেত 
আকবর গাজীর বািড় পয  রা া 
সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবখা ১৬০০ ট ১,৫০,০০০/- ২০০০ জন 

৩৫ কালাবগী আেদল সরদােরর বািড় হইেত 
হােতম মি েকর বািড় পয  রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবখা ২০০০ ট ১,৫০,০০০/- ২৫০০ জন 

৩৬ ৪৮ নং দি ণ কালাবগী সরকারী 
াথিমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৮ 

ল কািবখা  ২,৭৩,০০০/- ৫০০ জন 

৩৭ কালাবগী কােশম সানার বাড়ী হইেত 
কালাবগী াজার পয  মা  ারা রা া 

নঃ িনম াণ/৯ 

রা া সং ার কািবখা ১৫০০ ট ২,০০,০০০/- ২০০০ জন 

৩৮ গাল িনয়া াজার হইেত আরশাদ 
গাজীর বাড়ী পয  মা র রা া িনম াণ/১ 

রা া কািবটা ৬০০ ট ১,৫০,০০০/- ৪০০ শত 

৩৯ নারী মাওলা সানার বাড়ী হইেত কা  
বে র বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 

িনম াণ/২ 

রা া কািবটা ১  ৫,০০,০০০/- ৮০০ জন 

৪০ তারখালী িড়র বািড় হইেত বাওয়ালী 
বািড় পয  রা া মরামত/৩ 

রা া সং ার কািবটা ১৫০০ ট ২,০০,০০০/- ১০০০ জন 

৪১ তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকান  
ব র বািড় পয  মা র রা া সং ার/৩ 

রা া সং ার কািবটা ১৫০০ ট ২,৫০,০০০/- ৮০০ জন 

৪২ বলাত সরদােরর বািড় হইেত কালাম 
গাজীর বাড়ী পয /৫ 

রা া কািবটা ১০০০ ট ১,৫০,০০০/- ৪০০ জন 

৪৩ দি ণ নিলয়ান  গাজীর বাড়ী হইেত 
সরকার বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ (আংিশক)/৬ 

রা া কািবটা ১০৫০ ট ২,৬৫,০০০/- ৫০০ জন 

৪৪ কালাবগী নদব  গট হইেত সােলহা ল 
অিভ েখ রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবটা ২০০০ ট ১,৫০,০০০/- ২৫০০ জন 

৪৫ কালাবগী আিম র সানার বাড়ী হইেত 
হ াচারী পাড়া অিভ েখ মা র রা া নঃ 
িনম াণ (চলমান)/৮ 

রা া কািবটা ৫০০ ট ১,৫০,০০০/- ৪০০ জন 

৪৬ কালাবগী কওছার আলী সানার বাড়ী হইেত 
মা ান সরদােরর বাড়ী পয  রা া সং ার/৯ 

রা া সং ার কািবটা ২০০০ ট ৩,০০,০০০/- ১৫০০ জন 

৪৭ উ র নারী মনষা মি র সং ার/১ মি র আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 
৪৮ নারী ক ণাকা  াথিমক িব ালয় মাঠ 

ভরাট ও ঘরা/১ 
িব ালয় আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 

৪৯ ব  নারী কালীমাতা মি র সং ার/১ মি র আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 
৫০ তারখালী তিলর কানা বাজােরর মাঠ 

ভরাট/৩ 
মাঠ ভরাট আর ১  ৭০,০০০/- ৭০০ জন 

৫১ তারখালী মা িমক িব ালেয়র মাঠ মাঠ ভরাট আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 



ভরাট/৩ 
৫২ তারখালী গাইনপাড়া কািল মি র 

সং ার/৩ 
মি র সং ার আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

৫৩ তারখালী গাইন পাড়া মসিজেদর 
সং ার/৩ 

মসিজদ 
সং ার 

আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

৫৪ তারখালী সাগর সকত াব নঃ 
সং ার/৪ 

াব আর  ৩৪,২০০/- ৫০০ জন 

৫৫ কিমউিন  ি িনেকর ভবন নঃ 
সং ার/৪ 

ি িনক আর  ৩৪,২০০/- ৫০০ জন 

৫৬ রানী মাদরাসা পথ ও মাঠ ভরাট/৪ মাদরাসা আর  ৩৪,২০০/- ৫০০ জন 
৫৭ তারখালী মেডল জােম মসিজদ নঃ 

সং ার/৪ 
মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৫০০ জন 

৫৮ নিলয়ান ঈদগাহ মাঠ ভরাট/৫ মাঠ আর ১  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 
৫৯ আরশাদ গাজীর বাড়ীর মসিজদ 

সং ার/৫ 
মসিজদ আর ১  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 

৬০ াজার পাড়া মসিজেদর মাঠ ভরাট/৫ মসিজদ আর ১  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 
৬১ নিলয়ান মাদরাসা ঘর সং ার/৫ মাদরাসা আর ১  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 
৬২ নিলয়ান আিলয়া মাদরাসার ণী ক  

মরাত/৬ 
ল আর  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 

৬৩ ৬নং ওয়াড  ন ন বাজার সট িনম াণ/৬ বাজার আর  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 
৬৪ ল সংল  পাে গানা ঘর িনম াণ/৬ মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৪০০ জন 
৬৫ কালাবগী ৪থ  মৎ  কে র গট এর 

পাট িনম াণ/৭ 
পাট িনম াণ আর ৪  ৩৪,২০০/- ৩০০০ জন 

৬৬ ৩৮ ব  কালাবগী সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র সীমানার ািচর িনম াণ/৮ 

ল আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

৬৭ খাপড়া ীজ সংল  মসিজদ/৮ মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
৬৮ গাজীপাড়া ঈদগাহ নঃ 

িনম াণ(চলমান)/৮ 
ঈদগাহ আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

৬৯ কালীবািড় ফিকর কানা বনিবিবর মি র 
সং ার/৯ 

মি র সং ার আর সালার য় ২৫,০০০/- ২০০ জন 

৭০ কালাবগী ফিকর কানা পাে গানা 
মসিজদ সং ার/৯ 

মসিজদ 
সং ার 

আর ১  ২৫,০০০/- ৩০০ জন 

৭১ পরান ঢালী বাড়ী হইেত উেপন নগর 
াথিমক িব ালয় মা র রা া ন 

সং ার/১ 

রা া ৪০ িদন ১০০০ ট ২,০৮,০০০/- ৪৫০ জন 

৭২ নারী মা ার গাজীর বাড়ী হইেত 
ওয়াপদা পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ/২ 

রা া ৪০ িদন ১  ৩,১২,০০০/- ৪৫০ জন 

৭৩ তারখালী গাইনপাড়া ল হইেত দপ ন 
কািল বািড় পয  রা া সং ার/৩ 

রা া সং ার ৪০ িদন ২০০০ ট ৩,২০,০০০/- ৫০০ জন 

৭৪ তারখালী িড় বািড় হইেত 
আমােজেদর বািড় পয  রা া সং ার 
(আংিশক)/৩ 

রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ ট ৩,২০,০০০/- ৭০০ জন 

৭৫ তারখালী কােসম দফাদােরর বাড়ী 
হইেত মিজেদর বাড়ী পয  রা া নঃ 

রা া ৪০ িদন ১৬৫০ ট ৪,৫০,০০০/- ৩৫০ জন 



সং ার/৪ 
৭৬ আরশাদ গাজীর বািড় হইেত কালাম 

সানার বাড়ী াশাম  রা া সং ার/৫ 
রা া ৪০ িদন ১২০০ ট ২০,৮০,০০০/- ৫০০ জন 

৭৭ মা ান ফিকেরর বািড় হইেত লতান 
সানার বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ (চলমান)/৬ 

রা া ৪০ িদন ১১০০ ট ২,৮০,০০০/- ৬০০ জন 

৭৮ কালাবগী িব ল সরকােরর বাড়ী হইেত 
িক  খালী পয  রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১৫০০ ট ২,৩২,০০০/- ১৫০০ জন 

৭৯ কালাবগী আেদল সরদােরর বািড় হইেত 
আিম র মি েকর বািড় পয  রা া 
সং ার/৭ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১৫০০ ট ২,৩২,০০০/- ২০০০ জন 

৮০ কালাবগী নওেশর বাড়ী হইেত শাম  
রােয়র বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 
িনম াণ (চলমান)/৮ 

রা া ৪০ িদন ৯০০ ট ২,৯০,০০০/- ৮০০ জন 

৮১ কালাবগী রিহম সানার বািড় হইেত 
কালাবগী অিজয়ার মা ার বাড়ী পয  
রা া নঃ িনম াণ/৯ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০০ ট ২,০২,০০০/- ২৬ জন 

৮২ কালাবগী মেডল বাজার হইেত কালাবগী 
জাহরা খা ন মাদরাসা পয  ইেটর 

িসংেগল সািলং রা া ইধাের মা  
দওয়া/৯ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১৫০০ ট ২,৫০,০০০/- ৩০ জন 

৮৩ নারী ভাত সানার বিড়র িমি  পািনর 
র খনন/১ 

র িসিডএমিপ  ৪,০০,০০০/- ৭০০ জন 

৮৪ তারখালী মা িমক িব ালয় হইেত 
কওড়াতলা গট পয  ইেটর রা া 

িনম াণ/৩ 

রা া তরী িসিডএমিপ ৪০০০ ট ১,০০,০০০/- ১০০০ জন 

৮৫ তারখালী বাইন পড়ার মিজেদর দাকান 
হইেত আ াজ গাজীর বািড় পয  রা া 
িনম াণ/৪ 

রা া িসিডএমিপ ২৫০০ ট ৮,৫৫,০০০/- ৫০০ জন 

৮৬ িফকােরর বাড়ী হইেত সাইদ আলী 
সরদােরর বািড় পয রা া নঃ 
সং ার/৫ 

রা া িসিডএমিপ ৫০০০ ট ১,২০,০০০/- ৫০০ জন 

৮৭ দি ণ নিলয়ান সরকার বািড় িমি  
পািনর র খনন/৬ 

র িসিডএমিপ  ৪,০০,০০০/- ৫০০ জন 

৮৮ কালাবগী িক খালী হইেত ল চ েদর 
বাড়ী চাওনা মি র খাল পয  খাল 
খনন/৭ 

খাল খনন িসিডএমিপ ২০০০ িমঃ ৮০,০০০/- ২৫০০ জন 

৮৯ কালাবগী আলী আহ দ খার বাড়ীর 
িপছেনর িমি  পািনর র খনন/৮ 

র িসিডএমিপ  ৩,৫০,০০০/- ৬০০ জন 

৯০ হতাল িনয়া খােল ব েশর সােকা 
িনম াণ/৫ 

বােশর সােকা িনজ  ২০০ ট ৬৫,০০০/- ২০০ শত 

৯১ কাছারী পাড়া সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র আসবাব প  িবতরণ/৬ 

ল িনজ   ৫০,০০০/- ৬০০ জন 

৯২ কালাবগী ০৭ নং ওয়ােড র ভা ন রাধ 
সহ িবিবধ/৭ 

ভা ন রাধ িনজ   ২০,০০০/- ৩০০০ জন 



৯৩ কালাবগী আিদ জােম মসিজদ এর পাে  
পাইিলং/৮ 

নদী ভাংগন 
িতেরাধ 

িনজ  ১৫০ ট ৫০,০০০/- ৫০০ জন 

৯৪ গাল িনয়া াজার হইেত আরশাদ 
গাজীর বাড়ী পয  মা র রা া িনম াণ/১ 

রা া এনিজও ৪৮০০ ট ৮,০০,০০০/- ৬০০ শত 

৯৫ নারী পবন ঢালীর বাড়ী হইেত উেপন 
নগর াঃ িব ালয় পয /২ 

রা া এনিজও ১  ১৮,০০,০০০/- ২০০০ জন 

৯৬ তারখালী ৩নং ওয়ােড র র ও খাল 
খনন/৩ 

র ও খাল 
খনন 

এনিজও র/৪০০০ 
ট 

১,০০,০০০/- ১০০০ জন 

৯৭ নিলয়ান াথিমক িব ালয় মাঠ ভরাট/৫ মাঠ এনিজও ১০০০ ট ১০,০০০/- ৫০০ জন 
৯৮ নিলয়ান আিলম মাদরাসার মাঠ ভরাট/৬ মাদরাসা এনিজও  ৩,০০,০০০/- ৬৫০ জন 
৯৯ কালাবগী ইয়ািহয়া গাজীর র খনন/৭ র খনন এনিজও ১  ৩,০০,০০০/- ২০০০ জন 
১০০ কালাবগী শখপাড়া ীজ হইেত আ ল 

খান বাড়ী অিভ েখ রা া নঃ িনম াণ/৮ 
রা া এনিজও ১০০০ ট ৪,০০,০০০/- ৩০০ জন 

১০১ কালাবগী ন ন বাজার হইেত পি ত চ  
সরকার াথিমক িব ালয় পয  রা া 
মা  িদেয় সং ার/৯ 

রা া সং ার এনিজও ১০০০ ট ৩,০০,০০০/- ২০০ জন 

 
অথ বছর-২০১৭-১৮ 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরণ অেথ র উৎস কােজর 
পিরমাণ 

কােজর য় উপকারীর 
সং া 

1. ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
2. তারখালী ইউিনয়েন সকল িব ালেয় 

ীড়া সাম ী িবতরণ/১  
খলার সর াম 

িবতরণ 
এিডিপ ৪ কার 

আইেটম 
৬০,০০০/-  

3. নারী ১, ২ নং ওয়ােড  সীমানায় ইউ ন 
াড  িনম াণ/২ 

াড  িনম াণ এিডিপ ১  ১,২০,০০০/- ৬২৫ জন 

4. তারখালী েপন রায় এর র খনন/৩ র খনন এিডিপ ১  ১,২০,০০০/- ৫২০ জন 
5. তারখালী মা িমক িব ালয় হইেত 

েড়ারবটতলা পয  ইেটর িসংেগল 
সািলং রা া িনম াণ/৩ 

ি ক সিলং এিডিপ ৪৫০ ট ১,৫০,০০০/- ৪০০ জন 

6. জ   িনব েনর আেবদন ফরম/৪ জ   ত  এিডিপ ১৫০ ৬০,০০০/- ৬০০ জন 
7. ডাঃ আ ল হােসেনর বাড়ী হইেত মাজাম 

গাজী বাড়ী হেয় খারেশদ সরদােরর বাড়ী 
পয  ইেটর িসংেগল ইট সািলং রা া/৫ 

রা া এিডিপ ৭০০ ট ১,৫০,০০০/- ৫০০ জন 

8. আসলাম শেখর বাড়ী হইেত লতান 
সানার বাড়ী পয  ইেটর ছিলং(চলমা)/৬ 

রা া এিডিপ ২০০০ 
ট 

৫,১০,০০০/- ৯০০ জন 

9. তারখালী ইউিনয়েনর অসহায় মিহলােদর 
িশ ন ও সলাই মিশন িবতরণ/৭ 

আয়বধ ক কম  
তৎপরতা 

এিডিপ ১০  ৬০,০০০/- ৫০ জন 

10. তারখালী ইউিনয়েন ৩৮ নং ব  
কালাবগী ও ৪৮ নং দি ণ কালাবগী সঃ 
িব ালেয়র ব  সরবরাহ/৮ 

ছা  ছা ীেদর 
বসার ব া 

এিডিপ ৫০  ১,২০,০০০/- ৩০০ জন 

11. তারখালী ইউিনয়েনর হত দির েদর 
মােঝ িরং াব িবতরণ/৯ 

া  স ত এিডিপ ১৫০ সট ১,৮০,০০০/- ৭৫০ জন 

12. নারী াথিমক িব ালয় ও মা িমক 
িব ালয় বাথর ম িনম াণ ও সং ার/১ 

া  স ত 
পায়খানা 

এলিজএসিপ ৯  ৫,০০,০০০/- ৯০০ জন 

13. তারখালী ইউিনয়েনর েয াগ পরবত  ান িবতরণ এলিজএসিপ ৫০  ৫,০০,০০০/- ২৫০ জন 



কা ম/২ পিরবার 
14. নারী ২নং ওয়ােড র অসহয় মিহলােদর 

সলাই মিশন িবতরণ/২ 
সলাই মিশন 

িবতরণ 
এলিজএসিপ ২২৫  ২,৫০,০০০/- ১১২৫ জন 

15. তারখালী ইউিনয়েন সকল হতদির  
পিরবােরর মােঝ িরং াব িবতরণ/৩ 

িরং াব 
িবতরণ 

এলিজএসিপ ৭০০ 
পিরবার 

৭,৫০,০০০/- ৩৫০০ জন 

16. তারখালী পিরেতাষ ম েলর বািড়র পাে  
কালভাট  িনম াণ/৩ 

কালভাট এলিজএসিপ ৫০০ 
পিরবার 

৫,০০,০০০/- ২৫০০ জন 

17. তারখালী ইউিনয়েনর সকল াথিমক ও 
মা িমক িব ালেয়র খলার সর াম 
িবতরণ/৪ 

খালা এলিজএসিপ ৫  ল ৫,০০,০০০/- ৫০০ জন 

18. নিলয়ান বাজার সংল  হােট চাদিন 
িনম াণ/৫ 

হ িনম াণ এলিজএসিপ ১  ২,৫০,০০০/- ৩০০ জন 

19. খিলল শেখর বাড়ী হইেত পেরশ 
বাওয়ালীর বািড় মা র রা া নঃ 
িনম াণ/৬ 

রা া এলিজএসিপ ১২০০ ট ২,৭৫,০০০/- ৪০০ জন 

20. তারখালী ইউিনয়েন সকল মা িমক 
িব ালয় ও মাদরাসায় ব  সরবরাহ/৭ 

ছা  ছা ীেদর 
বসার ব া 

এলিজএসিপ ২৫০  ৫,০০,০০০/- ১০০০ জন 

21. কালাবগী গাজী বাড়ীর িমি  পািনর র 
নঃ খনন/৮ 

র খনন এলিজএসিপ ১  ২,৫০,০০০/- ৭০০ জন 

22. কালাবগী আলহা  আ ল কােশম গাজীর 
বাড়ী /মা ান গাজীর বাড়ীল িমি  পািনর 

র খনন/৯ 

লি ন সরবরাহ 
েপয় পািন 

এলিজএসিপ ২  ২,৫০,০০০/- ২০০০ জন 

23. তারখালী ২নং সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র াি ন িনম াণ/৪ 

াি ন িনম াণ ইউিপিজিপ ১  ৭৫,০০০/- ১৫০ জন 

24. তারখালী ইউিনয়েনর া  আদায় জ  
সিমনার ও েয াগ মহড়া/৫ 

জন সেচতনতা ইউিপিজিপ ৯  ৫০,০০০/- ৪০০০ জন 

25. নারী নিলয়ান নদী হইেত ঢাকী নদী পয  
কিমশন মা র রা া িনম াণ/১ 

রা া কািবখা ১০০০ ট ২,৭৪,০০০/- ৫০০ শত 

26. নারী িশবসা াব হইেত গালদার বািড় 
পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/২ 

রা া কািবখা ১  ২,০০,০০০/- ৫০০ জন 

27. তারখালী হািফ ল সানার বািড় হইেত 
িবনয় ঘরামীর বািড় পয  মা র রা া 
সং ার/৩ 

রা া সং ার কািবখা ১৮০০ 
ট 

৩,০৮,০০০/- ৮০০ জন 

28. তারখালী কিড়র বািড় হইেত বাওয়ালী 
বািড় পয  রা া সং ার/৩ 

রা া সং ার কািবখা ২০০০ 
ট 

৩,৮০,০০০/- ১৫০০ জন 

29. তারখালী ঢালী বাড়ী সরকারী র নঃ 
সং ার/৪ 

র কািবখা ১  ৩,৫০,০০০/- ১০০০ জন 

30. তারখালী ইউিনয়েনর হত দির  
পিরবােরর মােঝ সৗর িব ৎ িবতরণ/৫ 

সৗর িব ৎ কািবখা ২৩  ২,৭৩,০০০/- ১০০ জন 

31.  গাজীর বাড়ী হইেত সরকার বাড়ী পয  
রা া নঃ িনম াণ (আংিশক)/৬ 

রা া কািবখা ১৯০০ ট ৩,০০,০০০/- ৫০০ জন 

32. কালাবগী আহেল হািদস জােম মসিজেদর 
র সং ার/৭ 

েপয় পািন কািবখা ১  ১,৫০,০০০/- ১০০০ জন 

33. কালাবগী দি ণ পাের গাজী বািড় জােম 
মসিজেদর র খনন/৭ 

েপয় পািন কািবখা ১  ১,৫০,০০০/- ১৫০০ জন 



34. কালাবগী আনার ল ঢালীর বাড়ী হইেত 
নওেশর সরদােরর বাড়ী পয  মা র রা া 

নঃ িনম াণ(চলমান)/৮ 

রা া কািবখা ৮০০ ট ২,৭৫,০০০/- ৬০০ জন 

35. কালাবগী তপন বা র বাড়ী হইেত 
মেনার ন চ বত র বািড় পয  মা  িদেয় 
রা া নঃ সং ার/৯ 

রা া সং ার কািবখা ১০০০ ট ২,৫০,০০০/- ৩৫ জন 

36. নারী নিলয়ান নদী হইেত ঢঅকী নদী 
পয  কিমশন মা র রা া িনম াণ/১ 

রা া কািবটা ৬৫০ ট ১,৫০,০০০/- ৪০০ শত 

37. নারী িশেবর খামার হইেত সীমানা পয  
মা র রা া নঃ িনম াণ/২ 

রা া কািবটা ১  ৩,০০,০০০/- ৪০০ জন 

38. তারখালী মা িমক িব ালয় হইেত 
কওড়াতলা গট পয  রা া সং ার ( ব  

পার)/৩ 

রা া সং ার কািবটা ১৫০০ 
ট 

২,৫০,০০০/- ৮০০ জন 

39. শামেজদ গাজীর বাড়ী মসিজেদর মাঠ 
ভরাট/৫ 

মাঠভরাট কািবটা ১০০০ ট ১,৫০,০০০/- ৫০০ জন 

40. দি ণ নিলয়ান দিবর মাড়েলর বাড়ী 
হইেত রমজান গাজীর বাড়ী অিভ েখ/৬ 

রা া কািবটা ১৮০০ 
ট 

২,৭৫,০০০/- ৪০০ জন 

41. কালাবগী রিশদ গাজীর বািড় হইেত 
জয়নাল গাজীর বািড় পয  রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার কািবটা ২০০০ 
ট 

১,৫০,০০০/- ২০০০ জন 

42. কালাবগী আিম র সানার বাড়ী হইেত হ াচারী 
পাড়া অিভ েখ মা র রা া নঃ িনম াণ/৮ 

রা া কািবটা ৫০০ ট ১,৫০,০০০/- ৫০০ জন 

43. কালাবগী আয  হির মি েরর মাঠ মা  
িদেয় ভরাট/৯ 

মি েরর উ য়ন কািবটা ১  ১,৫০,০০০/- ৫৫০ জন 

44. নারী মাধব ঢালীর ামা মি র এর হ 
িনম াণ/১ 

মি র আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

45. নারী শীতল চ  সরকারী াথিমক 
িব ালয় মাঠ ভরাট ও ঘরা/১ 

িব ালয় আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

46. তারখালী কিছমি  সানার মাদরাসার 
মাঠ ভরাট/৩ 

মাঠ ভরাট আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

47. তারখালী ব  পাড়া সব জনীন গ অ 
মি র সং ার/৩ 

মি র সং ার আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

48. তারখালী সরকারী াথিমক িব ালেয়র 
মাঠ ভরাট/৩ 

মাঠ ভরাট আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

49. তারখালী আেলক গাজী পাড়া মসিজদ 
সং ার/৩ 

মসিজদ সং ার আর ১  ৭০,০০০/- ৫০০ জন 

50. ঢালী বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট/৪ ঈদগাহ আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 
51. তারখালী ঢালী বাড়ী জােম মসিজদ নঃ 

সং ার/৪ 
মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 

52. তারকালী আহেল হািদস জােম 
মসিজেদর াি ন িনম াণ/৪ 

াি ন আর  ৩৪,২০০/- ৩৫০ জন 

53. নিলয়ান কি য় জােম মসিজদ সং ার/৫ মসিজদ আর ১  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
54. নিলয়ান গাজী পাড়া পাে খানার মাঠ 

ভরাট/৫ 
মাঠ আর ১  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

55. নিলয়ান াজার পাড়া পাে খাণা 
সং ার/৫ 

মসিজদ আর ১  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 



56. উঃ নিলয়ান গাজী পাড়া মসিজদ সং ার/৫ মসিজদ আর ১  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
57. দি ণ নিলয়ান কাছারী পাড়া াথিমক 

িব ালয় ব  চয়ার সরবরাহ/৬ 
ল আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

58. নিলয়ান াজার মি র/৬ মি র আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
59. নিলয়ান সরকার বািড় সব জনীন মি র/৬ মি র আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
60. আসাদ সয় য় সিমিত িলঃ/৬ সিমিত আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
61. কালাবগী ৭নং ওয়ােড র সকল মসিজেদর 

মাঠ ও মসিজদ সং ার/৭ 
মাঠ ভরাট ও 

মসিজদ সং ার 
আর ৫  ৩,৪২,০০০/- ২০০০ জন 

62. গাজী পাড়া বায় ল মরাজ জােম 
মসিজদ/৮ 

মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

63. কালাবগী আদী কয়ার জােম মসিজদ/৮ মসিজদ আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 
64. কালাবগী ম পাড়া মৎ  সমবায় সিমিত 

িলঃ/৮ 
সিমিত আর  ৩৪,২০০/- ৩০০ জন 

65. কালাবগী আয  হিরমি েরর লাহার ি ল 
তরী/৯ 

মি র সং ার আর ১  ৩০,০০০/- ৫৫০ জন 

66. কালাবগী পি ত চ  সরকারী াথিমক 
িব ালয় গ া মি র সং ার ও সালার 

য় এবং াপন করা/৯ 

মি র উ য়ন আর ১  ৩০,০০০/- ৫০০ জন 

67. নারী ওড়া খী াজার হইেত শীতল চ  
মা িমক িব ালয় পয  ইেটর সািলং 
রা ার ই পােশ  মা  ারা সং ার/১ 

রা া ৪০ িদন ৯৫০০ 
ট 

২,০৮,৯৫০/- ৫০০ জন 

68. তারখালী মা িমক িব ালয় হইেত 
কওড়াতলা গট পয  রা া সং ার/৩ 

রা া সং ার ৪০ িদন ২০০০ 
ট 

৩,২০,০০০/- ৭০০ জন 

69. তারখালী হািফ েলর বািড় হইেত িবনয় 
ঘরামীর বাড়ী পয  রা া সং ার/৩ 

রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ 
ট 

৩,২০,০০০/- ৮০০ জন 

70. তয় র মি েকর বািড় হেত নিলয়ান নদী 
পয  কয়ার রা া নঃ সং ার/৪ 

রা া ৪০ িদন ২৫০০ 
ট 

৪,৫০,০০০/- ৫৫০ জন 

71. নিলয়ান বাজার হইেত উেপন িম ীর বাড়ী 
পয  রা া সং ার/৫ 

রা া ৪০ িদন ১০০০ ট ২,৮০,০০০/- ২০০০ জন 

72. আসলাম শেখর বাড়ী হইেত লতান 
সানার বাড়ী অিভ েখ রা া/৬ 

রা া ৪০ িদন  ২,৮০,০০০/-  

73. কালাবগী মিতউ া মা ার বািড় হইেত 
মেহর র পাে গানা পয  রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১২০০ ট ২,৩২,০০০/- ১০০০ জন 

74. কালাবগী শাহজাহান গাজীর বাড়ী হইেত 
নদব  গট পয  রা া সং ার/৭ 

রা া সং ার ৪০ িদন ১০০০ 
জন 

২,৩২,০০০/- ১২০০ জন 

75. কালাবগী নওেশর সরদােরর বািড় হইেত 
শাম  রােয়র বািড় পয  মা র রা া 
নঃ িনম াণ/৮ 

রা া ৪০ িদন ৮০০ ট ২,৭৩,০০০/- ৪০০ জন 

76. কালাবগী বাজােরর ও বাজার জােম 
মসিজেদর মাঠ মা  িদেয় ভরাট করা/৯ 

রাজার সং ার ৪০ িদন ১  ৩,০০,০০০/- ২৫০০ জন 

77. কালাবগী মেডল বাজাের মা  িদেয় ভরাট 
করা/৯ 

বাজার সং ার ৪০ িদন ১  ৩,০০,০০০/- ২০০০ জন 

78. গাল িনয়া াজার হইেত ক ণাকা  ল 
পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/১ 

রা া িসিডএমিপ ৬৪০০ 
ট 

৬,০০,০০০/- ৭০০ জন 

79. তারখালী কাছারী বািড় হেত েড়ার িসংেগল িসিডএমিপ ৪০০০ ১,০০,০০০/- ১০০০ জন 



বটতলা পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া 
িনম াণ (আংিশক)/৩ 

সািলং রা া ট 

80. শির বগেমর বািড় হইেত ঢালীর বািড় 
পয  রা া িনম াণ/৫ 

রা া িসিডএমিপ ৬০০ ট ১,২০,০০০/- ২০০ জন 

81. িজ র ঢালীর বাড়ীর িমি  পািনর র 
খনন/৬ 

র িসিডএমিপ  ৪০,০০০/- ৫০০ জন 

82. কালাবগী নছার সরদােরর বাড়ী হইেত মিজদ 
গাজীর বাড়ী চামন মি র খাল খনন/৭ 

খাল খনন িসিডএমিপ ১ িকঃ 
িমঃ 

৫,০০,০০০/- ৩০০০ জন 

83. কালাবগী থাকা সানার বাড়ীল িমি  
পািনর র খনন/৮ 

র িসিডএমিপ  ২,৫০,০০০/- ৩৫০ জন 

84. তারখালী কওড়াতলা খােল ২  চার 
িনম াণ/৩ 

চার িনম াণ িনজ  ৩০০ ট ৫০,০০০/- ৩০০ শত 

85. তারখালী ওয়াপদার রা ার গেটর খ 
ব ধ ও পাট তরী করা/৪ 

ব ধ িনজ  ৩  ৬০,০০০/- ৪০০ জন 

86. নিলয়ান বাজার সংল  বােশর পাইিলং/৫ পাইিলং িনজ  ৬০  ৬৫,০০০/- ৫০০ 
পিরবার 

87. কালাবগী ৭ নং ওয়ােড র ভা ন রাধ সহ 
িবিবধ/৭ 

ভা ন রাধ িনজ   ২০,০০০/- ৩০০০ জন 

88. কালাবগী রবন মা িমক িব ালেয়র 
িনক  সং ার/৮ 

ল িনজ   ৬০,০০০/- ৫০০ জন 

89. নিলয়ান নদী হইেত ঢাকী নদী পয  
কিমশনার রা া নঃ িনম াণ/১ 

রা া এনিজও ৬৪০০ 
ট 

১৩,০০,০০০/- ৭০০ শত 

90. তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকান  
বে র বািড় পয  রা া মরামত/৩ 

রা া মরামত এনিজও ৪০০০ 
ট 

৫০,০০০/- ১০০০ জন 

91. তারখালী হ াচাির হইেত ৩নং ওয়ােড র 
কিমশনার রা া পয  রা া নঃ িনম াণ/৪ 

রা া এনিজও ৪৮০০ 
ট 

১০,০০,০০০/- ৬০০ জন 

92. িছি ক িশকারীর দাকান হইেত জাহা ীর 
গাজীর বাড়ী পয  রা া সং ার/৫ 

রা া এনিজও ৪০০ ট ১০,০০০/- ২০০ জন 

93. কালাবগী মেহর র র খনন/৭ র খনন এনিজও ১  ৩,০০,০০০/- ২০০০ জন 
94. আনার ল ঢালীর িমি  পািনর র নঃ 

খনন/৮ 
র এনিজও  ৩,৫০,০০০/- ৫০০ জন 

95. কালাবগী রবন রিজঃ পাথিমক 
িব ালেয়র মাঠ ভরাট করা/৯ 

েলর উ য়ন এনিজও ১  ২,৫০,০০০/- ৩০০ জন 

96. কালাবগী পি ত চ  সরকারী াঃ 
িব ালেয়র মাঠ মা  ারা ভরাট করা/৯ 

েলর উ য়ন এনিজও ১  ২,০০,০০০/- ৫০০ জন 

 
অথ বছর-২০১৮-১৯ 

ঃ নং কােজর িববরণ ( কাথায়/এলাকার নাম) ফেলর ধরণ অেথ র উৎস কােজর 
পিরমাণ

১ ২ ৩ ৪ ৫
1.  নারী ওড়া খী াজার হইেত শীতল চ  মা িমক িব ালয় ইেটর িসংেগল সািলং 

রা া (আংিশক)/১ 
ীক সািলং রা া এিডিপ ৪৫০ 

2.  তারখালী ইউিনয়েন হত দির েদর জ  ১০০০ িলঃ পািনর াংক সরবরাহ/২ পািনর াংক সরবরাহ এিডিপ ১২ 
3.  তারখালী কওড়াতলা বাজাের ছাউিন িনম াণ/৩ বাজােরর ছাউিন এিডিপ ১
4.  তারখালী ইউিনয়েন হত দির েদর মােঝ িরং াব িবতরণ/৩ িরং াব িবতরণ এিডিপ ১৫০ 



5.  তারখালী ইউিনয়েনর হতদির েদর মে  সলাই মিশন িবতরণ/৪ মিশন এিডিপ ১০
6.  তারখালী ইউিনয়েনর জ   িনব ন ফরম ি  করা/৫ িনব ন ফরম এিডিপ ১২০০০
7.  আসলাম শেখর বাড়ী হইেত লতান সানার বাড়ী পয  ইেটর সিলং( ীক সািলং)/৬ রা া এিডিপ ১৯০০ 
8.  কালাবগী িক খালী হইেত রিশদ সরদােরর বািড় অিভ েখ িসংেগল ইট সািলং রা া/৭ ি ক সািলং রা া এিডিপ ৩৫০ 
9.  তারখালী ইউিনয়েন সকল মা িমক িব অলেয় ১৫০০ িলটার পািনর াংক 

সরবরাহ/৮ 
পিনর ও জেলর সরবরাহ এিডিপ ৭

10.  কালাবগী পি ত চ  সরকারী াথিমক িব ালয় ও কালাবগী রবন রিজঃ াথিমক 
িব ালেয়র খলার সম ী িবতরণ/৯ 

খলার সর াম িবতরণ এিডিপ ৪ কার 
আইেটম

11.  নারী কালী বাড়ী বাজাের চ দনী িনম াণ/১ হ িনম াণ এলিজএসিপ ২
12.  হত দির েদর মােঝ সলাই মিশন িবতরণ/১ সলাই মিশন িবতরণ এলিজএসিপ ২৫ 
13.  তারখালী ইউিনয়েনর সকল মা িমক ও াঃ িব ালয় খলার সর াম িবতরণ/২ খলার সর াম িবতরণ এলিজএসিপ ২২ 
14.  নারী বাইন খর খােলর গাড়ায় াড  িনম াণ/২ াড  িনম াণ এলিজএসিপ ১
15.  তারখালী কাছারী বাড়ী হইেত েড়ারবটতলা পয  ইেটর িসংেগল সিলং রা া 

িনম াণ/৩ 
রা া এলিজএসিপ ১৮০০ 

16.  হােতম মি েকর বািড় হইেত আেদল সরদােরর বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ/৪ রা া এলিজএসিপ ২৫০০ 
17.  তারখালী ইউিনয়েন মা িমক েল ব  তয়ারী/৫ ব  তয়ারী এলিজএসিপ ২৫০ 
18.  দি ণ নিলয়ান ইি স গাজীর বািড় হইেত আেদল সরদােরর বািড় অিভ েখ/৬ রা া এলিজএসিপ ১৫০০ 
19.  কালাবগী হক সানা/জাহা ীর সানার বািড় িমি  পািনর র নঃ খনন/৭ েপয় পািন এলিজএসিপ ১
20.  তারখালী ইউিনয়েন হতদির েদর মােঝ া  স ত পায়খানা িবতরণ/৮ া  স ত পায়খানা এলিজএসিপ ৭৫০ 
21.  কালাবগী গাইন পাড়া িমি  পািনর র খনন ও কালাবগী রিশদ গাজীর বািড় িমি  

পািনর র খনন/৯ 
েপয় পািন এলিজএসিপ ২

22.  ব  নারী আদশ  াঃ িব ালেয়র বাইনডারী ঘরা/২ েলর বাউ ারী ইউিপিজিপ ১
23.  া  আদােয়র উপর অিভজান/৩ সেচতনতা ইউিপিজিপ ৯  সভা
24.  তারখালী ইউিনয়েন হত দির  মিহলােদর িশ ণ ও সলাই মিশন িবতরণ/৫ আয় ি  তৎপরতা ইউিপিজিপ ৫০ 
25.  নারী নিলয়ান নদী হেত ঢাকী নদী পয  কিমশনার মা র রা া িনম াণ/১ রা া কািবখা ৯০০ 
26.  নারী মাওলা সানার বাড়ী হইেত কাটাখালী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/২ রা া কািবখা ১
27.  তারখালী কিড় বািড় হইেত বাওয়ালী বািড় পয  রা া সং ার/৩ রা া মরামত কািবখা ২০০০ 
28.  তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকান  বে র বািড় রা া সং ার/৩ রা া মরামত কািবখা ২০০০ 
29.  তারখালী মেডল ােমর সাইে ান স ােরর মাঠ ভরাট/৪ মাঠ ভরাট কািবখা ১০০০ 
30.  হতাল িনয়া খােলর উ র পােশ  রা া িনম াণ/৫ রা া কািবখা ২০০০ 
31.  নিলয়ান াজার থেক জালাল গাজীর বাড়ী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/৬ রা া কািবখা ১০০০ 
32.  কালাবগী হািমউ াহ মাদরাসার র ও মাঠ নঃ খনন ও ভরাট/৭ েপয় পািন মাঠ ভরাট কািবখা ১
33.  কালাবগী ঢালী বাড়ী জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট ও র নঃ খনন/৭ েপয় পািন মাঠ ভরাট কািবখা ১
34.  আনা ল ঢালীর বাড়ী হইেত নওেশর চৗিকদােরর বািড় পয  মা র রা া নঃ সং ার/৮ রা া কািবখা ১০০০ 
35.  কালাবগী রবন জােম মসিজদ ও কালাবগী ফিকর কানা পাে গানার মাঠ মা  ারা 

ভরাট করা/৯ 
মসিজদ সং ার কািবখা ১

36.  নারী নিলয়ান নদী হইেত ঢাকী নদী পয  কিমশনার মা র রা া িনম াণ/১ রা া কািবটা ৬৫০ 
37.  নারী হােসন গাজীর বাড়ী হইেত েকশ সরদােরর বাড়ী পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/২ রা া কািবটা ১ 
38.  তারখালী কিড় বািড় হইেত বাওয়ালী বািড় পয  ইেটর িসংেগল সািলং রা া িনম াণ/৩ ইেটর রা া কািবটা ১০০০ 
39.  নিলয়ান বাজাের ন ন রা ার উ র মাথা হইেত নারী ২নং ওয়াড  সীমানা পয  

রা া/৫ 
রা া কািবটা ৫০০ 

40.  দিবর মাড়েলর বািড় হইেত ল গাজীর বািড় পয  মা র রা া নঃ িনম াণ/৬ রা া কািবটা ১৫০০ 
41.  কালাবগী আশরাফ সরদােরর বািড় হইেত মিন ল গাজীর বািড় পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার কািবটা ২৫০০ 
42.  কালাবগী শাহাজান জায়া ােরর বািড় হইেত কালাবগী আদশ  সরকারী াথিমক রা া কািবটা ৭০০ 



িব ালয় অিভ েখ/৮ 
43.  কালাবগী ন ন বাজার আলহা  ছাম র রহমান সরদােরর িমি  পািনর র নঃ 

সং ার/৯ 
েপয় পািন কািবটা ১

44.  উ র নারী মসিজদ এর হ িনম াণ/১ মসিজদ আর 
45.  নারী বলাকা াব/১ াব আর 
46.  তারখালী তিলর কানা বাজার সং ার/৩ বাজার সং ার আর ১
47.  তারখালী শশী পাড়া াঃ িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৩ মাঠ ভরাট আর ১
48.  তারখালী ব  পাড়া কািল মি র সং ার/৩ মি র সং ার আর ১
49.  তারখালী গাইন পাড়া াঃ িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৩ মাঠ ভরাট আর ১
50.  তারখালী আেলক পাড়া মসিজদ সং ার/৩ মসিজদ সং ার আর ১
51.  নিলয়ান বাজাের হ িনম াণ সিমিতর ঘর/৫ হ িনম াণ আর ১
52.  নিলয়ান ইউিপ ভবেনর সামেনর রা া/৫ রা া আর ১
53.  বািরক ম েরর বািড় মসিজেদর মাঠ ভরাট/৫ মাঠ আর ১
54.  এনছার গাজীর বাড়ীর মসিজেদর মাঠ ভরাট/৫ মাঠ আর ১
55.  নিলয়ান সানা বািড় জােম মসিজদ/৬ মসিজদ আর 
56.  নিলয়ান ঢালী বািড় জােম মসিজদ/৬ মি র আর 
57.  দি ণ নিলয়ান সরকােরর বািড় সাব  জনীন মি র/৬ মি র আর 
58.  কালাবগী মেহর র পাে গানা মসিজদ সং ার/৭ মসিজদ সং ার আর ১
59.  কালাবগী ত  এবেতদায়ী মাদরাসা সং ার/৭ মাদরাসা সং ার আর ১
60.  কালাবগী আদশ  সরকারী াথিমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট/৮ ল আর 
61.  গাজীপাড়া বায় ল মরাজ মসিজেদর পাটাগার িনম াণ/৮ পাঠাগার আর 
62.  খামারবাড়ী মাদরাসার ঘর মরামত/৮ মাদরাসা আর 
63.  কালাবগী মটরসাইেকল সিমিতর ঘর সং ার ও সালার ােনল য় এবং াপন করা/৯ াব উ য়ন আর ১
64.  কালাবগী রবন িমতালী ব সংেঘর ঘর সং ার/৯ াব উ য়ন আর ১
65.  রশময় সানার বাড়ী হইেত দি েণ িশণন রা া পয  মা র রা া নঃ সং ার/১ রা া ৪০ িদন ১০০০ 
66.  তারখালী গাজী পাড়া ন ন প ীর রা া সং ার/৩ রা া সং ার ৪০ িদন ২৫০০ 
67.  তারখালী গাল িখ হইেত িনিশকাে র বািড় পয  রা া সং ার/৩ রা া ৪০ িদন ২৫০০ 
68.  তারখালী কােসম সরদােরর বািড় হইেত নিলয়ান নদী পয  রা া সং ার/৪ রা া ৪০ িদন ১৬০০ 
69.  কিমশনার রা ার পাে  রা া নঃ সং ার/৫ রা া ৪০ িদন ১৫০০ 
70.  মা ান ফিকেরর বািড় হইেত লতান সানার বািড় পয /৬ রা া ৪০ িদন 
71.  কালাবগী ব র গাজীর বািড় হইেত নছার সরদােরর বািড় পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার ৪০ িদন ১২০০ 
72.  কালাবগী ওিছ ি ন মা ার বািড় হইেত শহীদ ঢালীর বািড় পয  রা া সং ার/৭ রা া সং ার ৪০ িদন ১২০০ 
73.  কালাবগী লচ দ গাজীর বািড় হইেত মিতউ াহ বাড়ী পয  মা র রা া নঃ 

সং ার/৮ 
রা া ৪০ িদন ৯০০ 

74.  কালাবগী চ থ  ক  গট হইেত াজার অিভ েখ মা  িদেয় িনম াণ করা/৯ রা া িনম াণ ৪০ িদন ১০০০ 
75.  কালাবগী িশবসা নদীর াজার হইেত অিজয়ার মা ার বাড়ী পয  রা া মা  ারা 

নঃ সং ার/৯ 
রা া িনম াণ ৪০ িদন ১০০০ 

76.  তারখালী আ াজ গাজীর বািড় হইেত নিলয়ান নদীর পাকা িদেয় ন ন রা া িনম াণ/৪ রা া িসিডএমিপ ৫০০০ 
77.  নিলয়ান বাজার হইেত াজার পয  রা া নঃ সং ার/৫ রা া িসিডএমিপ ২০০০ 
78.  আঃ সালাম শেখর বািড় িমি  পািন র খনন/৬ র িসিডএমিপ 
79.  কালাবগী নজ ল সরদােরর বািড় হইেত জেজএস রা া পয  খাল খনন/৭ খাল খনন িসিডএমিপ ১ িকঃ িমঃ
80.  আসা ামান গাজীর বাড়ীর িমি  পািনর র নঃ খনন/৮ র িসিডএমিপ 
81.  তারখালী তিলর কানা বাজােরর রা া নদী ভা েন পাইিলং দওয়া/৩ পাকা পাইিলং িনজ  ৫০িপচ
82.  তারখালী কিমউিন  ি িনেকর আলমাির য়/৪ আসবাব প  িনজ  ২



83.  নিলয়ান বাজাের ভাংগেনর পাে  পাকা পাইিলং/৫ পাইিলং িনজ  ৬০ 
84.  নিলয়ান আিলম মাদরাসার চয়ার ব  সরবরাহ/৬ চয়ার ব  িনজ  
85.  কালাবগী ৭ নং ওয়ােড র ভা ন রাধ সহ িবিবধ/৭ ভা ন রাধ িনজ  
86.  ৩৮ নং ব  কালাবগী সরকারী াথিমক িব ালেয়র ণী ক  সং ার/৮ ল িনজ  
87.  কালাবগী ঠা র পাড়ায় কািল মি ের সালার ােনল য় এবং াপন করা/৯ মি র উ য়ন িনজ  ১
88.  তারখালী ৩নং ওয়ােড র ৫  র খনন ও রা া মরামত/৩ র/রা া এনিজও ৫
89.  িশব িব ােসর বাড়ী হইেত উেপন িম ী বাড়ী রা া নঃ সং ার/৫ রা া এনিজও ৬০০ 
90.  আঃ লিতফ সানার র খনন/৬ র এনিজও 
91.  কালাবগী আহেল হাদীস মসিজদ র কনন/৭ র খনন এনিজও ১
92.  কালাবগী কয়ার পাড়া বসতিভটা উ  করন/৮ বাড়ী এনিজও 
93.  কালাবগী খােলক সানার বািড় হইেত তপন গাইেনর বাড়ী পয  রা া মা  ারা 

সং ার/৯ 
রা া সং ার এনিজও ১০০০ 

 
 
৫.২.৭ ৭নং কামারেখালা ইউিনয়ন পিরষদঃ 
 
১নং ওয়াড    ১৪-১৫ অথ বছর 
১। কে র নামঃ- কওড়া তলা গট হেত কামারেখালা িন  মা িমক িব ালয় অিভ েখ মা র রা া সং ার। 
২। কােলা গাজীর বাড়ীর পা  হেত বীর মাড়েলর বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। চরার খােলর কালভাট  সং ার। 
 
১৫-১৬ অথ বছর 
১। ব াল গাজীর বাড়ী হেত আিকব গাজীর বাড়ীর অিভ েখ ইট সািলং রা া সং ার। 
২। েরশ সরকােরর বাড়ীর পাশ িদেয় ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। কংশ বাড়ী খােল ীজ কালভাট  িনম াণ। 
৪। া  স ত পায়খানা। 
 
১৬-১৭ অথ বছর 
১। বীর মাড়েলর বাড়ীর সামেন হেত ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। েরেশর বাড়ী হেত নীেলেশর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
১৭-১৮ অথ বছর 
১। বীর মাড়েলর বাড়ীর ের িপ,এস,এফ তির। 
২। কওড়া তলা খােলর গ ড়া হেত ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
১৮-১৯ অথ বছর 
১। পিরেতাষ সানার র নঃ খনন িপ, এস, এফ িনম াণ। 
২। গালাপ গাজীর বাড়ীর র খনন। 
 
২নং ওয়াড  ১৪- ১৫ অথ বছর 
১। হেরন কিবরােজর বাড়ী হেত সানা বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। িবমল ম েলর বাড়ী হেত গালদার বাড়ী অিভ েখ কাচা রা া সং ার। 
৩। ওয়াপদা রা া থেক র পার হেয় াঃ িব ালয় অিভ েখ ইট সািলং রা া। 
৪। ঠা র দােসর দাকান হেত শীল বাড়ী হেয় পি ম পােশ কয়ার রা া অিভ েখ ক চা রা া িনম াণ। 
৫। িবকাশ রােয়র বাড়ী হেত সরদার বাড়ী পয  কয়ার রা া মা  ারা সং ার। 



 
১৫-১৬ অথ বছর 
১। বােগর খােলর গ ড়ার কয়ার রা া হইেত গািতদার বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। পংকজ ব র বাড়ীর সামেন হেত র পাড় হেয় াঃ িব ালয় অিভ েখ ক চা রা া সং ার। 
৩। িশবনগর রা া হেত রােজ  ম েলর বাড়ী অিভ েখ ক চা রা া িনম াণ। 
৪। ওয়াপদা রা া হেত িবেনােদর বাড়ী পয  মা র রা া সং ার। 
৫। কামারেগাদা নদীর উপর ব েশর স েকা িনম াণ। 
 
১৬-১৭ অথ বছর 
১। পংকজ বে র বাড়ীর সামেন হেত ল বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২. সানা বাড়ী হেত বরদা ম েলর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। কামারেখালা ঢালীর বাড়ীর সামেনর ২নং ওয়ােড র রা ার সােথ যাগােযােগর জ  ীজ িনম াণ। 
৪। কামারেখালা ধনেনর বাড়ী হেত চাি রচক কয়ার রা া পয  মা  ারা সং ার। 
 
১৭-১৮ অথ বছর 
১। কামারেখালা মেনার ন গািতদােরর বাড়ী র নঃ খনন। 
২। চলামারী গট হেত িবেনাদ ম েলর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। তপন সরদােরর বাড়ী হেত াঃ িব াঃ অিভ েখ মা র রা া িনম াণ। 
৪। গািতদােরর বাড়ী হেত িন  মা িমক িব ালয় পয  মা র রা া সং ার। 
 
২০১৮-১৯ অথ বছর 
১। তপন সরদােরর বাড়ী হেত াঃ িব ালয় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৫ নং ওয়াড  ১৪-১৫ অথ বছর 
১। জয়নগর ল ঘাট হেত কািলনগর অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। কািলনগর বাজার হেত জয়নগর ল ঘাট অিভ েখ িব ৎ। 
৩। জয়নগর দািখল মা াসা হেত ক ীয় জােম মসিজদ হইয়া জ, িপ ল হেয় ীজ পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
১৫-১৬ অথ বছর 
১। জ, িপ মা িমক িব ালেয়র সামেনর ীজ হেত ঠাক ন বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। চটকা তলার খাল নঃ সং ার। 
৩। জ, িপ মা িমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 
৪। বাজার পাে ঘানা মাসিজেদর মাঠ ভরাট। 
৫। জয়নগর দািখল মা াসার মাঠ ভরাট। 

 
 ১৬-১৭ অথ বছর 
১। জয়নগর জােম মসিজদ সংল  পানীয় জেলর র সং ার। 
২। জয়নগর খয়াঘাট ীজ িনম াণ। 
৩। জয়নগর কবরখানার র সং ার। 
 
২০১৭-২০১৮ অথ বছর 
১। জয়নগর দািখল মা াসার সামেন কােঠর সােকা িনম াণ। 
২। বাজার এবং পাে ঘানার জ  ািনটাির াি ন িনম াণ। 
৩। জয়নগর বাজার সং ার ও মাঠ ভরাট। 
 
২০১৮- ২০১৯ অথ বছর 



১। শখ বাড়ীর র সং ার। 
২। শখ বাড়ীর ের িপ, এস, এফ িনম াণ। 
৩। জয়নগর আমতলার কানায় র খনন। 
 
০৬নং ওয়াড  ২০১৪-২০১৫ অথ বছর 
১। কািলনগর বাজার হইেত পারজয়নগর াঃ িব ালয় হেয় পারজয়নগর বাধ পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। পারজয়নগর বাধ হেত িভটাভাংগা াঃ িব ালয় হেয় মদন মাহন িম ীর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। কাি র কানার জােম মসিজদ হেত আ  সানার বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৪। পারজয়নগর কওমী মা াসার মাঠ মা  ারা রন। 
 
২০১৫-২০১৬ অথ বছর 
১। পারজয়নগর কিমউিন  ি িনক চা করন ও সং ার। 
২। পারজয়নগর জােম মসিজেদর র সং ার। 
৩। পারজয়নগর সরকারী র নঃ খনন। 
৪। আ  গাজী বাড়ী হেত আিজজ সানার বাড়ী পয  কাচা রা া িনম াণ। 
 
২০১৬-২০১৭ অথ বছর 
১। পারজয়নগর ীজ হেত কাটা খাল নঃ খনন। 
২। পারজয়নগর সরকারী ের িপ, এস, এফ িনম াণ। 
৩। িভটাভাংগা াঃ িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 
 
২০১৭- ২০১৮ অথ বছর 
১। কাি র কানা মসিজেদর র খনন। 
২। িভটাভাংগা জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট। 
৩। াজার থেক ল সােহেবর রা া পয  মা র রা া িনম াণ। 
 
২০১৮-২০১৯ অথ বছর 
১। আ  সানার বাড়ী হেত আিজজ সানার বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। িভটাভাংগা াঃ িব ালেয়র াচীর ইট ারা িনম াণ। 
 
৪নং ওয়াড  ২০১৪-২০১৫ অথ বছর 
১। িশবনগর নেগন ম েলর বাড়ী হেত বাবর আলী গাজীর বাড়ী হেয় িশবনগর কািলপদ ম েলর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনমাণ। 
২। কামারেগাদা নদীর বাদ হেত  কের ঠাক ন বাড়ী খােলর বাধ পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। িশবনগর সে াষ ম েলর বাড়ী হেত কামারেগাদা নদীর ব ধ পয  ক চা রা া িনম াণ। 
৪। চাি রচক ল হেত জািলয়াখালী গট পয  ক চা রা া িনম াণ। 
 
২০১৫- ২০১৬ অথ বছর 
১। ঠাক ন বাড়ী খােলর উপর ইচ গট িনম াণ। 
২। জয়নগর শশধর ম েলর বাড়ী হেত  কের হােতম শেখর বাড়ী অিভ েখ কাচা রা া িনম াণ। 
৩। জািলয়াখালী গট হেত রাজনগর সরদার বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
২০১৬- ২০১৭ অথ বছর 
১। িশবনগর সে াষ ম েলর বাড়ী হেত কের সাতঘিরয়া বেড়র খাল পয  ক চা রা া িনম াণ। 
২। সাতঘিরয়া এল, িজ, িডর ীজ থেক কের গিন সানার বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। জয়নগর পাড়ার ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 



২০১৮-২০১৯ অথ বছর 
১। রাজনগর কাইন মাির খােলর উপর ইচ গট িনম াণ। 
২। ফিকরডাংগা ব  মাির খােলর উপর ইচ গট িনম াণ। 
৩। কামারেগাদা নদীর উপর ীজ িনম াণ। 
  
২০১৯-২০২০ অথ বছর 
১। িশবনগর বেড়র খােলর উপর ইচ গট িনম াণ। 
২। ফিকরডাংগা েলর র খনন। 
৩। রাজনগর পিব  বা র বাড়ী হেত খাবার পািনর র খনন। 
৪। রাজনগর েলর মাঠ ভরাট। 
 
 
৮নং ওয়াড  ২০১৪-২০১৫ অথ বছর 
১। সাহারাবাদ আনসার গাজীর বাড়ীর স ুেখ াজােরর বাধ িনম াণ। 
২। খান জাহান সরদােরর বাড়ী হেত িমজান সানার বাড়ীর অিভ েখ পাড়ার খালখনন। 
৩। সাহারাবাদ কবর খানার মাঠ ভরাট। 
৪। সাহারাবাদ পা য়ার দায়ািন ঘেরর বাসার সামেন থেক কািলনগর গট পয  পাড়ার খাল নঃ খনন। 
 
২০১৫-২০১৬ অথ বছর 
১। সাহারাবাদ মািমন শেখর বাড়ীর পােশ কালভাট  িনম াণ। 
২। িভটাভাংগা খিলল সানার বাড়ী হেত গালাপ গাজীর বাড়ীর অিভ েখ ক চা রা া িনম াণ। 
৩। সাহারাবাদ অবদা রা া হেয় জােম মসিজদ ওপর িদেয় পারজয়নগর মসিজদ অিভ েখ ক চা রা া িনম াণ। 
 
২০১৬-২০১৭ অথ বছর 
১। সাহারাবাদ িরিজয়া ম েরর বাড়ী হেত আহাদ আলী গাজীর বাড়ীর অিভ েখ পাকা রা া িনম াণ। 
২। সাহারাবাদ পা র দায়ািন অবদা রা া হেত িসরা ল গাজীর বাড়ীর অিভ েখ পাকা রা া িনম াণ। 
৩। সাহারাবাদ হােফিজয়া মা াসা  নঃ সং ার। 
 
২০১৭-২০১৮ অথ বছর 
১। ৮নং ওয়ােড  েত ক পিরবাের ািনেটশন ক । 
২। ৮নং ওয়ােড  েত ক পিরবাের পািন ধের রাখার গাজী াংক ক । 
২০১৮-২০১৯ অথ বছর 
১। ৮নং ওয়ােড  উবেয়ল ক । 
২। িশ েদর মানিসক িবকােশর জ  খলা লার সাম ী। 
৩। পারজয়নগর জােম মসিজদ হইেত মিজদ গাজীর বাড়ীর অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
৩নং ওয়াড ২০১৪-২০১৫ অথ বছর  
১। চাি রচক সমীর বরাগীর বাড়ী হেত বাস ীর বাড়ীর অিভ েখ রা া িনম াণ। 
২। চাি রচক ামা কাকার বাড়ী হেত চাি রচক কািলপদ ম েলর বাড়ী অিভ েখ মা র রা া সং ার। 
৩। জািলয়াখালী াঃ িব ালয় হেত জািলয়াখালী াজার অিভ েখ মা র রা া িনম াণ। 
৪। জািলয়াখালী গট হেত জািলয়াখালী াঃ ল হেয় ামা পদ রােয়র বািড় পাকা রা া ইেটর সািলং িনম াণ। 
৫। চাি রচক অিনল বা র বাড়ীর সামেন াজােরর বাধ িনম াণ। 
 
২০১৫-২০১৬ অথ বছর 
১। চাি রচক াঃ ল হেত নেগন সরদার বাড়ীর অিভ েখ ইেটর সািলং িনম াণ। 
২। চাি রচক বট তলা হেত সয়দ িশকদােরর বাড়ীর অিভ েখ মা র রা া িনম াণ। 



৩। জািলয়াখালী কাইনমারী খােলর উপর ইচ গট িনম াণ। 
৪। জািলয়াখালী াঃ েলর সামেন খােলর উপর ীজ িনম াণ। 
৫। মেনর াজার থেক চাি রচক াঃ িব ালয় অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 

 
২০১৬-২০১৭ অথ বছর 
১। চাি রচক বাছাড় বাড়ীর সামেন থেক সিমর বরাগীর বাড়ীর অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। রাজনগর সরকার বাড়ীর সামেন খােলর ীজ সং ার। 
৩। জািলয়াখালী াঃ েলর সামেন রা ায় কালভাট  িনম াণ। 
 
২০১৭-২০১৮ অথবছর 
১। চাি রচক সিমর বরাগীর বািড় হেত বাস ীর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। চাি রচক অিনল বরাগী বাড়ীর র নঃ খনন।  
 
২০১৮-২০১৯ অথ বছর 
১। চাি রচক অিনল মা ােরর বাড়ীর দি ণ পােশ কালভাট  িনম াণ। 
২। জািলয়াখালী িনমচাদ ম েলর বাড়ীর সামেন খােলর উপর ীজ িনম াণ। 
৩। বাস ীর বাড়ীর সামেনর ওয়াপদা রা া থেক বট িনয়া খয়া ঘাট হেয় জািলয়াখালী গট পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
৭নং ওয়াড  ২০১৪-২০১৫ অথ বছর 
১। কািলনগর ব ব বাড়ীর সামেনর ওয়াপদা রা া থেক পা য়ার দায়ািন ঘেরর বাসা পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। কািলনগর কালী চরেনর বাড়ী থেক মািমন শেখর বাড়ীর অিভ েখ মা র রা া সং ার। 
৩। সাতঘিরয়া ধীেরণ ম েলর বাড়ী থেক গাবর ধন ম েলর বাড়ী পয  ইেটর ই ধাের মা  ারা সং ার। 
৪। সাতঘিরয়া বেড়র খােলর বাধ থেক কািলনগর গট পয  খাল নঃ খনন। 
৫। কািলনগর মা িমক িব ালেয়র মাঠ মা  ারা ভরাট। 
 
২০১৫-২০১৬ অথ বছর 
১। সাতঘিরয়া গাবর ধন ম েলর বাড়ী থেক উ ম ম েলর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। উ ম ম েলর বাড়ী থেক সাতঘিরয়া ভাষ ম েলর বাড়ী পয  মা র রা া সং ার। 
৩। সাতঘিরয়া ধীেরণ ম েলর বাড়ী থেক সাতঘিরয়া ীজ পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৪। পা য়ার দায়ািন বাসা থেক কালী চরন বাড়ী পয  মা র রা া িনম াণ। 
 
২০১৬-২০১৭ অথ বছর 
১। সাতঘিরয়া গট থেক রিশদ ম েলর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২। কািলনগর পিরমল ম েলর বাড়ীর সামেন ওয়াপদা রা া থেক ডাঃ গৗতম বা  বাড়ীর কালীবািড় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩। কািলনগর কালী চরেনর বাড়ী থেক মািমন শেখর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৪। পা য়ার দায়ািন ঘেরর বাসার সামেন থেক কালী চরেনর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
 
২০১৭-২০১৮ অথ বছর 
১। কািলনগর বাজােরর পাকা ন িনম াণ। 
২। কািলনগর বাজােরর ব  পােশ  িরং ব ধ িনম াণ। 
৩। ইউিনয়ন পিরষেদর মাঠ ভরাট। 
৪। কািলনগর বাজােরর পাকা াি ন িনম াণ। 
 
২০১৮-২০১৯ অথ বছর 
১। কািলনগর বাজােরর ডাবা র মা  ারা ভরাট। 



২। কািলনগর শান ঘােটর পাকা ঘেরর ছাদ মরামত। 
৩। কািলনগেরর জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট। 

 
৫.২.৮   ৭নং িতলডা া ইউিনয়ন পিরষদ 
 

প বািষ কী পিরক না 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ( কাথায় বা এলাকার নাম সহ) ফেলর ধরন অেথ র উৎস 

২০১৪-১৫ 
১ গড়খালী পাকা ঘাট হেত প ী ম ল ল অিভ েখ ইট সািলং রা া 

িনম াণ,গড়খালী। 
রা া এলিজএসিপ 

২ মাজামনগর হেত পাকা ঘাট পয  ইট সািলং ওয়াপদা রা ার ঢাল মরামত, 
মাজামনগর। 

রা া এলিজএসিপ 

৩ কাকড়া িনয়া িসরািজয়া দািখল মাদরাসা হইেত সাহরাব হােসন মা ার 
বািড় পয  মা  ারা মরামত ও ইট সািলং রা া িনম াণ, কাকড়া িনয়া।   

রা া এলিজএসিপ/কািবখা 

৪ সত পীেরর খাল খনন, সত পীর। পািন ও সচ িসিডএমিপ 
৫ গড়খালী সত পীর ভােসর বািড় হেত নলডাংগা আকবর শেখর বািড় পয  

ইট সািলং রা া িনম াণ,গড়খালী। 
রা া এলিজএসিপ 

৬ সত পীর বলাত গাজীর বািড় হেত নলডাংগা আকবর শেখর বািড় পয  মা  
ারা রা া সং ার, সত পীর।  

রা া কািবখা 

৭ কামিনবাসীয়া দীন গাষাইেয়র বািড়র দি ণ পা  হইেত আড়াখালী িব িত 
গাইেনর বািড় হেয় আড়াখালী সরকারী াঃ িব াঃ অিভ েখ ইট সািলং 
রা া িনম াণ, কামিনবাসীয়া 

রা া এলিজএসিপ/কািবটা 

৮ আড়াখালী িব িত গাইেনর বািড় হেত ত লতলা িনরদ গাইেনর বািড়র উ র 
পােশ ীজ কালভাট  অিভ েখ রা া মা  ারা মরামত ও ইট সািলং রা া 
িনম াণ,আড়াখালী। 

রা া এলিজএসিপ/এিডিপ 

৯ বা  নেকশ ম েলর বািড় হেত খেগন ম েলর বািড় হেয় িলশ ক াম পয  
ইট সািলং রা া িনম াণ, কামিনবাসীয়া।  

রা া এলিজএসিপ/এিডিপ 

১০ ঝাল িনয়া খয়া ঘাট হেত মাজামনগর বাজার পয  ইট সািলং রা া 
িনম াণ, ঝাল িনয়া। 

রা া এলিজএসিপ 

১১ কামল সরদােরর বািড় হেত িবনাপািন পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, 
কামিনবাসীয়া। 

রা া এলিজএসিপ 

১২ তাতখালী গচ হেত ত ল তলা অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, 
কামিনবাসীয়া। 

রা া এলিজএসিপ/এিডিপ 

১৩ বট িনয়া ত ণ কাি  িব ােসর িলেজর রা ার মাথা হইেত দীনব  সরদােরর 
বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, বট িনয়া। 

রা া এলিজএসিপ 

১৪ ঈশার উি ন সরদােরর বািড় হেত দীিলপ বাছােরর বািড়র অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ, বট িনয়া। 

রা া এলিজএসিপ 

১৫ সমােরেশর বািড় হেত গালদার বািড় পয  ইট ারা রা া মরামত, 
িতলডাংগা। 

রা া ইউিপিজিপ 

১৬ কয়ােরর রা া হেত দবদাশ রােয়র বািড় পয  মা  ারা রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া কািবখা 

১৭ িশব গালদােরর বািড় হেত গিত াব অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, রা া এলিজএসিপ 



িতলডাংগা। 
১৮ ভাদলা িনয়া অিনেলর বািড় হেত জাহর শেখর বািড়র অিভ েখ ইট 

সািলং রা া িনম াণ, ভাদলা িনয়া। 
রা া ইউিপিজিপ 

  



ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ( কাথায় বা এলাকার নাম সহ) ফেলর ধরন অেথ র উৎস 

২০১৫-২০১৬ 
১ গড়খালী চড় জােম মসিজেদর সি েদর যাতায়াত রা া মরামত, গড়খালী।  রা া  এলিজএসিপ 
২ িবমল বালার বািড় হেত নারায়ন বালার বািড়র অিভ েখ ইট সািলং রা া 

িনম াণ, গড়খালী।  
রা া  এলিজএসিপ 

৩ কাকড়া িনয়া শরীফ আলীর বািড়র সামেন ীজ কালভাট  িনম াণ, কাকড়া িনয়া।  অবকাঠােমা ইউিপিজিপ 
৪ সত পীেরর ীজ হেত ফা ক সােহেবর খামার পয  ইট সািলং রা া নঃ 

িনম াণ, সত পীর।  
রা া কািবটা 

৫ নলডাংগা সরঃ াঃ িব াঃ মাঠ ভারাট, নলডাংগা।  রা া কািবখা 
৬ নলডাংগা রিফক শেখর জিমর মাথা হেত নলডাংগা ওয়াপদার রা া ইট 

সািলং রা া িনম াণ, নলডাংগা। 
রা া  এলিজএসিপ 

৭ কািমনীবািসয়া ত লতলা বাজার হেত তাত খালী বাজার অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া, কািমনীবািসয়া। 

রা া  এলিজএসিপ 

৮ কািমনীবািসয়া সানার বাংলা মহািব ালেয় িমি  জেলর েরর বাও াির 
িনম াণ, কািমনীবািসয়া।  

িশ া  ইউিপিজিপ 

৯ ঠা র সরদেরর বািড় হেয় পি ম পাড় িদেয় রাসেখালা ল হেয় িবমল 
হালদােরর বািড় হেয় অংগদ বা র বািড় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, 
রাসেখালা। 

রা া এিডিপ 

১০ মাঃ িসরাজ সরদােরর বািড় হেত বা  গৗর পদ সানার বািড় হেয় অমল 
গালদােরর বািড় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, কািমনীবািসয়া। 

রা া এলিজএসিপ  

১১ দীনেঘােষর বািড় হেত মিত ম েলর মা  ারা রা া িনম াণ, কািমনীবািসয়া। রা া কািবখা 
১২ সমেরষ বা র বািড় হেত নেছর শেখর বািড় অিভ েখ মা র রা া িনম াণ 

কািমনীবািসয়া। 
রা া কািবটা 

১৩ বট িনয়া িবধােনর িদ দাকান হইেত অিধর গাইেনর বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ, বট িনয়া।  

রা া এলিজএসিপ  

১৪ বট িনয়া  সরদােরর িড  হেত পিরমল সরদােরর বািড় অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ, বট িনয়া। 

রা া এলিজএসিপ  

১৫ কয়ােরর রা া হেত গৗতম পাইেকর বািড় পয  মা  ারা রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা।  

রা া কািবখা 

১৬ কয়ােরর রা া হেত িবনল রােয়র বািড় পয  ইট সািলং রা া 
িনম াণ,িতলডাংগা। 

রা া কািবটা 

১৭ ত এর বািড় হেত গালদার বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া এলিজএসিপ  

১৮ কাছারী পাড়া তপসীল অিফস হেত সরদার বািড় অিভ েখ মা র রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া এিডিপ 

 
 
 

ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ( কাথায় বা এলাকার নাম সহ) ফেলর ধরন অেথ র উৎস 

২০১৬-১৭ 
১ মিয়জ উি ন সরদােরর বািড় হেত ল আমীনএর বািড় অিভ েখ ইট সািলং 

রা া িনম াণ, গড়খালী।  
রা া  এলিজএসিপ 



২ গড়খালী পাকা খয়াঘােটর ইট সািলং রা া িনম াণ ও খয়াঘাট মরামত, 
গড়খালী।  

রা া  এলিজএসিপ 

৩ কাকড়া িনয়া রজাউল গাজীর দাকান হেত আছা র গাজীর বাড়ী বািড় পয  
মা  ারা রা া িনম াণ, কাকড়া িনয়া।  

রা া কািবখা 

৪ কাকড়া িনয়া পাে খানা মসিজদ হেত গ র গাজীর বািড় পয  ইট সািলং 
রা া িনম াণ, কাকড়া িনয়া।  

রা া কািবটা 

৫ সত পীর ামীন িব াঃ মাঠ ভারাট, সত পীর।  িশ া  কািবখা 
৬ গড়খালী আধার মািনক তালতলা ওয়াপদা হেত মার সরদােরর বািড় পয  

ইট সািলং রা া িনম াণ, গড়খালী। 
রা া  এিডিপ 

৭ আড়াখালী িব িত গাইেনর বািড় সামেনর খােল ীজ/কালভাট  িনম াণ, 
আড়াখালী।  

অবকাঠােমা  এলিজএসিপ 

৮ কািমনীবািসয়া ত লতলা বাজােরর মাঠ ভরাট সহ হ িনম াণ, কািমনীবািসয়া িশ া  ইউিপিজিপ 
৯ রাসেখালা কালী বািড় িনম াণ, রাসেখালা।  অবকাঠােমা এিডিপ 
১০ রাসেখালা েলর মাঠ ভরাট, রাসেখালা।  িশ া ইউিপিজিপ 
১১ িবনাপানী াঃ িব াঃ মাঠ ভারাট, কািমনীবািসয়া ।  িশ া কািবখা 
১২ মাজামনগর মা িমক িব াঃ মাঠ ভারাট, মাজামনগর।  িশ া কািবটা 
১৩ বট িনয়া রােয়র খােলর উপর ীজ/কালবাট  িনম াণ, বট িনয়া।  অবকাঠােমা এলিজএসিপ  
১৪ বট িনয়া িব  ম েলর রাইস হইেত কালী পদ ম েলর বািড় অিভ েখ ইট 

সািলং রা া িনম াণ,বট িনয়া।  
রা া এলিজএসিপ  

১৫ জলা বােড র রা া হেত কালীপদ ঢালীর বািড় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা।  

রা া এলিজএসিপ 

১৬ জলা বােড র রা া হেত সমােরেশর বািড় পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া এলিজএসিপ 

১৭ ইিলয়াস গাইেনর বািড় হেত কািলপদ সরদােরর বািড় অিভ েখ মা  রা া 
িনম াণ, িতলডাংগা। 

রা া এিডিপ 

১৮ কাছারীপাড়া তপসীল অিফস হেত সরদার বািড় অিভ েখ মা র রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া কািবখা 

 
ঃ 

নং 
কােজর িববরণ ( কাথায় বা এলাকার নাম সহ) ফেলর ধরন অেথ র উৎস 

২০১৭-১৮ 
১ প ী ম ল ল হেত আলী সরদােরর বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, 

গড়খালী। 
রা া  এলিজএসিপ 

২ মাজামনগর খয়া ঘােটর ইট সািলং রা া মরামত, মাজামনগর।  রা া  এলিজএসিপ 
৩ কাকড়া িনয়া দরগা বািড়র ীজ হেত মিহ ল ইসলাম গআজীর বািড় পয  ইট 

সািলং রা া িনম াণ, কাকড়া িনয়া।   
অবকাঠােমা এলিজএসিপ 

৪ কাকড়া িনয়া িসরািজয়া দাখীল মদরাসা ও সরঃ াঃ িব াঃ এর মাঠ ভারাট, 
কাকড়া িনয়া।  

িশ া কািবটা 

৫ গড়খালী আধার মািনক  গািব  মি র সং ার, গড়খালী।  অবকাঠােমা ইউিপিজিপ 
৬ গড়খালী আধার মািনক ত ণ সংেঘর মাঠ ভরাট, গড়খালী। অবকাঠােমা কািবখা 
৭ আড়াখালী িনিশকান  গালদােরর বািড়র সামেনর গেটর খােল ীজ/কালভাট  

িনম াণ, আড়াখালী।  
অবকাঠােমা এিডিপ 

৮ ত লতলা িবজয় গালদােরর বািড়র দি েন এবং পিরেশাষ রােয়র বািড়র 
উ র িদেক উ র িদেক ীজ কালভাট  িনম াণ, ত লতলা। 

অবকাঠােমা ইউিপিজিপ 



৯ রাসেখালা ীজ সং ার, রাসেখালা।  অবকাঠােমা কািবটা 
১০ ঝাল িনয়া খয়াঘাট ও ইট সািলং রা া িনম াণ, ঝাল িনয়া।  রা া এিডিপ 
১১ িবনাপািন কািল মি র সং ার, কািমনীবািসয়া। অবকাঠােমা কািবখা 
১২ তাতখালী কািল মি র সং ার, তাতখালী।  অবকাঠােমা কািবটা 
১৩ দি ণ বট িনয়া খােলর উপর ীজ, কালভাট  িনম াণ, বট িনয়া। অবকাঠােমা এলিজএসিপ  
১৪ বট িনয়া একতা ােবর সামেন হইেত য.এম সরকাির ছা  ছা ী চলাচেলর 

জ  ইট সািলং রা া িনম াণ, বট িনয়া। 
রা া এলিজএসিপ  

১৫ কয়ােরর রা া হইেত িনল কামল রায়এর বািড় পয  ইট ারা রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া এলিজএসিপ 

১৬ কয়ােরর রা া হইেত ভাষ রায়এর বািড় পয  ইট ারা রা া িনম াণ, 
িতলডাংগা। 

রা া এলিজএসিপ 

১৭ কাইনমারী খাল খনন, িতলডাংগা। অবকাঠােমা ইউিপিজিপ 
১৮ তপন বরাগীর বািড় হইেত কনাল পয  মা  ারা রা া িনম াণ, িতলডাংগা। রা া কািবখা 

 
 
 
 

 ২০১৮-১৯ 
১ ছালাম গাজীর বািড় হেত কালাম গাজীর বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ, 

গড়খালী। 
রা া  এলিজএসিপ 

২ আনার গাজীর বািড় হেত লিফকার গাজীর বািড় অিভ েখ ইট সািলং রা া 
িনম াণ, গড়খালী। 

রা া  এলিজএসিপ 

৩ সত িপর ীেজর পাে  গড়খালী নদীেত পাকাঘাট িনম াণ, সত িপর। অবকাঠােমা এিডিপ 
৪ সত িপর কািলমি েরর মাঠ ভরাট ও হ সং ার, সত িপর। িশ া ইউিপিজিপ 
৫ গড়খালী নলডাংগা েসর বািড় হইেত কাছারীপাড়া প ী ম ল সরকাির 

াথিমক িব াঃ পয  ইট সািলং রা া িনম াণ, গড়খালী। 
অবকাঠােমা এলিজএসিপ 

৬ নলডাংগা উ রপাড়া জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট, নলডাংগা। অবকাঠােমা কািবখা 
৭ কাকড়া িনয়া  গাইেনর বািড় হেত গৗরা  সরদােরর বািড় অিভ েখ ইট 

সািলং রা া িনম াণ, কািমনীবািসয়া। 
অবকাঠােমা এলিজএসিপ 

৮ কািমনীবািসয়া স য় ম েলর বািড় হেত শাম  ম েলর বািড় অিভ েখ ইেটর 
সািলং রা া িনম াণ, কািমনীবািসয়া।  

অবকাঠােমা এলিজএসিপ 

৯ বা  নিলনী সানার গট হেত বা  জগব  সরকােরর বািড়র পাশ িদেয় মা র 
রা া িনম াণ, কািমনীবািসয়া। 

অবকাঠােমা কািবটা 

১০ বা  ভবিস  ও িজত ম েলর াম বািসর জল খাওয়া িমি  ের পাড় ও 
পাকা ঘাট িনম াণ, কািমনীবািসয়া। 

রা া এিডিপ 

১১ বট িনয়া হিরসভা মি র সং ার, বট িনয়া। অবকাঠােমা কািবখা 
১২  বলরাম মি র সং ার, কািমনীবািসয়া। অবকাঠােমা কািবটা 
১৩ বট িনয়া কলাতলা খােলর উপর কালভাট  ীজ িনম াণ, বট িনয়া। অবকাঠােমা এলিজএসিপ  
১৪ বট িনয়া ইশার উি ন সরদােরর বািড় হইেত দব মােরর বািড় অিভ েখ ইট 

ারা রা া িনম াণ, বট িনয়া। 
রা া এলিজএসিপ  

১৫ রামান  রােয়র বািড় হেত াম পয  ইট ারা রা া িনম াণ, িতলডাংগা। রা া এলিজএসিপ 
১৬ জাইকার রা া হেত রসমেয়র বািড় হেয় ভায় রােয়র বািড় পয  মা  ারা 

রা া িনম াণ, িতলডাংগা। 
রা া এলিজএসিপ 



১৭ গড়খালী কাছারীপাড়া বরনালী সংেঘর মাঠ ভরাট, গড়খালী। অবকাঠােমা ইউিপিজিপ 
১৮ কাকড়া িনয়া অ  গালদােরর বািড়র সামেন র খনন, কািমনীবািসয়া। রা া কািবখা 
৫.২.৯   ৮ নং বা য়া ইউিনয়ন পিরষদ 

প বািষ ক পিরক না(২০১৪-২০১৯) 
এিডিপ, এলিজএসিপ, হাটবাজার তহিবল ও িনজ  রাজ  ারা বা বায়নেযা  খাতওয়ারী কে র নােমর 

তািলকা 
িমক 
নং 

১ম বছর ২০১৪-২০১৫ ২য় বছর ২০১৫-২০১৬ ৩য় বছর ২০১৬-২০১৭ ৪থ  বছর ২০১৭-২০১৮
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ক) িষ ও সচঃ 
১। তালতলা খােল িমিন ইচেগট 
িনম াণ। 
২। ২নং ওয়ােড র ামল রােয়র 
বািড়র স ুেখ রা ার পািন িন াশেনর 
জ  কালভাট  বা গট িনম াণ। 
৩। মােলংগা খাল খনন। 
৪। নল িনয়া খােল গট সং ার। 
৫। িতহারার কালভাট  িনম াণ ।  
৬। ব ইতলা খােলর উপর কালভাট  
িনম াণ। 
৭। শেলন সানা বািড়র কচ  খােলর 
গট ন িনম াণ। 

৮। কাটাখালী খােল ইসেগট িনম াণ। 
৯। ০৯ নং ওয়ােড র স য় ম েলর 
বাড়ীর পাে  ইউে ন িনম াণ। 
১০। পি ম বা য়া িনম ল ম েলর 
বািড়র পাে  ইউে ন িনম াণ। 
 
 খ) মৎ  ও ািণ স দ: 
১। মৎ  চােষর  িশ ণ। 
২। গবািদ গাভী পালন িশ ণ। 
৩। ন িড় ম পাড়া মাধব চ  
রােয়র র নঃ খনন। 
৪। মেনার ন রােয়র র খনন। 
৫। ৯নং ওয়ােড  সকল মজা র 

:খনন। 
 
 
 
 
 
গ)  ও র িশ : 
১। নারীেদর মােঝ সলাই, এ া ুটারী, 
বা ক িশ ণ। 
২। দির  নারীেদর মােঝ সলাই 
মিশন দান। 

ক) িষ ও সচঃ 
১। তালতলা খাল ও দায়ািন খাল 
খনন। 
২। ডাকািতয়া খাল খনন। 
৩। নানাপািন ঢােক এমন 
গট িল ব  করা। 

৪। ন িড় ইচেগট সং ার । 
৫। িতহারা হেতেবেড়র খাল 
অিভ েখ রা ায় ইউে ন িনম াণ। 
৬। বেড়র খােল গাইনবািড় সংল  
কালভাট  িনম াণ। 
৭। বাসা বাড়ী খােল ইউে ন 
িনম াণ। 
৮। বাসা বাড়ী খাল খনন। 
৯। ভাই ির খাল খনন। 
 
 
  
 
খ) মৎ  ও ািণ স দঃ 
১। রগী চােষর িশ ণ। 
২। গ  মাটা তাজা করন 

িশ ণ। 
৩। মেনার ন রােয়র র, 
িমিথন ম েলর র, বাদল শখ 
এর র, জালাল শখ এর র 

নঃখনন। 
৪। িবমল রােয়র র খনন। 
৫। ৯নং ওয়ােড  সকল বকার 
বক ও বিতেদর মােঝ মৎ  ও 

গবািদ প  পালন িশ েনর 
মা েম বকার  িরকরন। 
গ) ও র িশ ঃ 
১। দির  নারীেদর মােঝ সলাই 
মিশন দান। 

২। পিরষেদর মা েম হস িশ  
বা ক সলাই কাজ িশ ণ 

ক) িষ ও সচঃ 
১। কীটনাশক বীষ েয়ােগর 

েয়াজনীয় সর ামাদী সরবরাহ।  
২।  রাপন।  
৩। নল িনয়া খাল খনন।  
৪। বেড়র খাল খনন।  
৫। চা খােলর গাড়া হইেত 
পাকা রা া পয  খনন।  
৬। ৯নং ওয়ােড র সকল ক চা 
রা ার পাে   রাপন।  
৭। ভাই রী খােল ইউে ন 
িনম াণ। 
৮। হাজরা ম েলর বািড়র পাে  
ইউে ন িনম াণ। 
 
 
 
 
 
খ) মৎ  ও ািণ স দঃ 
১। গ েমাটা তাজা করেনর 

িশ ণ বা গাভী পালেন সহায়তা 
করা। 
২। মৎ  চােষর  িশ ণ ও হ স 
রগী পালন িশ ণ। 

৩। বা য়া মা িমক িব ালেয়র 
পােশ এক  ইচেগট াপন 
করেল মৎ  চােষর ে  
উপেযাগী।   
৪। পিরষদ মা েম গবাধী প  ও 
হ স রগী ও মৎ  চােষর উপর 

িশ েণর ব া করা  
 গ)  ও র িশ ঃ 
 ১। নারীেদর মােঝ সলাই, 
এ া ুটারী, বা ক িশ ণ। 
 
 

 ক) িষ ও সচঃ 
১।  রাপন। 
২। মািঝর খাল খনন। 
৩। ব ইতলা খাল খনন। 
৪। গৗর ম েলর পি ম পাে  
ইউে ন িনম াণ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
খ) মৎ  ও ািণ স দঃ 
 ১। মৎ  চােষর  িশ ণ।
২। গ  মাটা তাজা করণ ও 
গাভী পালন িশ ণ। 
৩। ন িড় দাসপাড়াে মদােসর 
বাড়ীর পি ম পােশ এক  

ইচেগট ও এস.এন কেলেজর 
সামেন এক  ইচেগট  িনম াণ
আব ক ।    
৪। বেড়র খাল খনন। 
 
 
 
গ) ও র িশ ঃ 
১। দির  নারীেদর মােঝ সলাই 
মিশন দান। 

২। পিরষেদর মা েম
এ া ুটারী ও বা ক িশ
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৫ 
 

 
 
 
 
 
 
 

৬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩। ৯নং ওয়ােড র সকল িশ ণ া  
মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন 
িবতরণ। 
 
ক)  পিরবহন ও যাগােযাগঃ    
১। তালতলা ােম ইেটর সািলং রা া 
িনম াণ। 
২। ডাকািতয়ায় ইেটর রা া িনম াণ। 
৩। বা য়া নদীর পােশ ন িড় ােমর 
িভতর িদেয় ইেটর রা া  কােপ ং 
এর েয়াজন। 
৪। রনিজৎ হালদােরর ঘর হেত ি জ 
পয  ইেটর রা া কােপ াটং েয়াজন।   
৫। বেড়র খাল তাপস সরকােরর 
বািড় হেত ধীর িম ীর বািড় পয  
ইেটর সিলং রা া িনম ন।  
৬। চা খােলর ব  পােড় এক  কাচা 
রা া িনম াণ। 
  
  
 
 
 
 
ীজ িনম াণ: 

১। তালতলা শ ােনর িনকট কােঠর 
েলর পিরবেত ীজ িনম াণ। 

২। ন িড় িমশন সরকাির াথিমক 
িব ালেয়র সামেন বা য়া নদীর 
উপের আর িস িস বীেজর েয়াজন। 
৩। চা খােলর রাখাল মি েকর 
বািড়র সামেন এক  ন ন ীজ 
িনম াণ। 
খ) হ িনম াণ: 
১। ন িড় খয়াঘােট শতািধক ব ী 
বাসীেদর নঃ বাসন ও হ িনম াণ। 
২। সানার বাংলা সংগঠেনর হ 
িনম াণ। 
৩। প রধার ােবর হ িনম াণ। 
৪। ০৬ নং ওয়ােড  বা য়া চড়ার বাধ 
অমাল রােয়র বাড়ীেত ি  াইমারী 

েলর হ িনম াণ।  
৫। ভেবােতাষ বা র বািড়র সামেন 
এক  পাকা শ ান িনম াণ।  
 
 

সলাইেমিশন এর েয়াজন।  
৩। বকার বক বিতেদর মােঝ 
টকিনক াল িবষেয়র উপর 
িশ েনর ব া।  

  ক) পিরবহন ও যাগােযাগঃ    
১। শািহন িত িব ালয় হইেত 
পা ারগ  পয  ইেটর রা া 

িনম াণ। 
২। হিরবালা রা া ইেটর সািলং 
ারা িনম াণ। 

৩। নল িনয়া খােলর পাশ িদেয় 
রা া  মা  িদেয় উ  করণ ও ইট 
সিলং এর েয়াজন। 
৪। তহারা হেয় বেড়রখাল 
অিভ েখ ইেটর সািলং রা া 
িনম াণ।  
৫। বেড়র খাল ব েদব সরকােরর 
বািড় হেত মা: নজর ল হেকর 
বািড় পয  ইেটর সিলং রা া 
িনম াণ।   
৬। ৯নং ওয়ােড  পি ম পাড়া ডাঃ 

 পদ ম েলর বািড় থেক 
মা ন সােহবর বািড়র অিভ েখ 
ইেটর সিলং রা া িনম াণ।   
 ীজ িনম াণঃ  
১। তালতলা সীমানা খােলর উপর 
ভ  ীজ নঃ িনম াণ। 
২। িমশন বাড়ীর ি জ সং ার 
 
 
 
 
 
খ) হ িনম াণঃ 
১। িমহীন/ ঃস  পিরবােরর  হ 
িনম াণ। 
২। িমহীনেদর নঃব াসন ও হ 
িনম াণ। 
৩। ন িড় িমশন সরকাির 

াথিমক িব ালয় ভবন  ীতল 
ভবেন র পাম িরত করা। 
৪। নবজাগরন ব সংেঘর হ 
িনম াণ   
৫। চা জােম মসিজদ সং ার  
 
 

 
 
 
 
ক)  পিরবহন ও যাগােযাগঃ 
১। বড়বাড়ী হেত ন িড় 
খয়াঘাট পয  ইেটর রা া 

িনম াণ। 
২। িতহারা ইেটর রা া িনম াণ।   
৩। ওয়াবদা রা া হইেত বড় 
বাড়ী হেয় ভায়া স রা া  ইট 
সিলং এর েয়াজন। 
৪। জগব  বাওয়ালীর দাকান 
হেত র রােয়র বাড়ী ভায়া 
হেয় আগা খাল অিভ েখ ইেটর 
রা া নরায় সং ার।    
৫। বেড়রখাল (জামাইপাড়া) 
ােমর ডা: মেনােতষ হালদােরর 

বািড় হেত পিরমল ব  বািড় 
পয  ইেটর সিলং রা া িনম াণ।    
৬। ৯নং ওয়ােড  ত ল তলা 
রা া হেত কচা অিভ েখ সংেযাগ 
সড়েক ইেটর সিলং রা া িনম াণ। 
  
 ীজ িনম াণঃ  
১। বড়বাড়ী তাপস রােয়র ঘেরর 
সামেন বা য়া নদীেত ীজ 
িনম াণ। 
২। বেড়রখাল ােমর কািল বািড় 
স ূেখ ীজ িনম াণ। 
 
 
 
খ) হ িনম াণঃ 
১। ন িড় খয়াঘাট মসিজেদর 
হ িনম াণ। 

২। ন িড় কািলবাড়ী ােবর হ 
িনম াণ। 
৩। ন িড় ােম এক  
সাইে ান স ার করা েয়াজন। 
৪। বা য়া বেড়রখাল সরকারী 

াথিমক িব ালেয়র হ িনম াণ।  
৫। পি ম বা য়া শ াণ িনম াণ।  
  
 
 

ব া  মিহলােদর জ   
এবং বকার বকেদর জ  
টকিনিশয়ান িবষেয় িশ
ব া ।   

   ক)  পিরবহন ও যাগােযাগঃ
১। বড়বাড়ী হইেত হালদার বাড়ী 
ভায়া সরকারী বািলকা াঃ 
িব ালয় পয  ইেটর রা া। 
২। মােল া ইেটর রা া িনম াণ। 
৩। ন িড় দাসপাড়া িব ানাথ 
দােসর বাড়ী হেত বা য়া েলর 
সামেন ি জ পয  ইেটর 
িনম াণ।  
৪। রনিজৎ হালদােরর ঘর হেত 
ি জ পয  ইেটর রা া কােপ া ং 

েয়াজন।   
৫। ৮নং  ওয়ােড র কালভাট   
এবং পাকা রা া থেক ল  
পয  পাকা রা া িনম াণ। 
৬। ৯নং ওয়ােড িব াস বািড়র 
সংল   ইেটর সিলং 
িনম াণ। 
  
 
 ীজ িনম াণঃ  
১। ০২নং ওয়ােড র কািলবাড়ী 
ীজ িনম াণ। 

২। কাকড়া িনয়া ােমর 
মিতলাল সরকােরর বািড় স ূেখ 
কালভাট  িনম াণ। 
 
 
 
খ) হ িনম াণঃ 
১। ভাংগাপাড়া সব জনীন
মি েরর হ িনম াণ। 
২। িমহীনেদর নঃব াসন ও হ 
িনম াণ। 
৩। বা য়া ইউিনয়ন পিরষেদর  
পােশ অ ণী াংক এবং হাট 
বাজার আদায় অিফস াপেনর 
জ  দাতালা িবিশ  ভবন 
িনম াণ করন।  
৪। ব  বা য়া সানার বাংলা 
মা িমক িব লেয়র হ িনম াণ
৫। চা ােমর ন মিন দিবর 
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১০ 
 
 
 
 
 
 
 

১১ 

 
গ) জন া ঃ 
১। ০১ নং ওয়ােড  হত দির েদর 
মােঝ খাবার পািন সংর েনর জ  

উবেয়ল বা াংিক সরবরাহ করা বা 
িরজাভ ার িনম াণ করা। 
২। র খনন ও িফ ার দান। 
৩। ০৫ নং ওয়ােড র হতদির  
মা েষর পািন সংর েনর জ  পািনর 

াংক সরবরাহ করা।   
৪। ০৬ নং ওয়াড  হেত দির েদর 
মােঝ গাজী াংক িবতরণ।    
 
ক) আথ  সামািজক অবকাঠােমাঃ 
১। ০১ নং ওয়ােড  শহীদ িত বািলকা 
িব ালেয় বাউ াির চীর িনম াণ। 
২। ওড়া িনয়া েলর াচীর িনম াণ। 
৩। বা য়া পিরষেদর লেকর দি ণ 
পাশ িদেয় ন িড় দাসপাড়ার মাঝ 
বরাবর প র নদীর অিভ েখ মা  
ারা রা া উ করন। 

৪।  ব  বা য়া সরকারী থিমক 
িব লেয়র সীমানা ািচর িনম াণ    
 
খ) া  ও সমাজ ক াণঃ 
১। া গত পিরক নার জ  ০১ নং 
ওয়ােড  ািনটাির াি ন সরবরাহসহ 
সরকারী বািলকা াথিমক িব ালেয় 

ািনটাির াি ন িনম াণ। 
২। সা গত পিরক নার জ  

ািন াির াি ন সরবরাহ। 
গ) ীড়া ও সং িতঃ 
১। ০১ নং ওয়ােড  টবল, ভিলবল ও 
ি েকেটর সরা ামািদ দান। 
২। টবল, ভিলবল ও ি েকেটর 
সরা ামািদ দান। 
৩। কেলজ ও মা িমক ও সরকারী 

াথিমক িব লেয়র ীড়া সাম ী 
িবতরণ।  
  
 
 
ঘ) িবিবধ। 
১। ০১ নং ওয়ােড  কিমউিন  ি িনক 

াপন।  
২। বকার বক বিতেদর দ তা 

 
 
গ) জন া ঃ 
 ১। র খনন ও িফ ার াপন 
করা। 
২। ন িড় পশর ধার সরকারী 

ের িফ ার সং ার। 
৩। ন িড় দাসপাড়া ও বা য়া 
দাসপাড়া ািনেটশন েয়াজন।   
৪। সলাব িরং িবতরণ । 
 
 
 
 
ক) আথ  সামািজক  অবকাঠােমাঃ 
১। সরকারী বািলকা াথিমক 
িব ালয় সং ার। 
২। ন িড় িমশন সরকারী 

াথিমক িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 
৩। বা য়া কা ািনর পাশ িদেয় 
মা  িদেয় রা া উ করন।   
৪। ৯নং ওয়ােড র পি ম বা য়া 
মা িমক িব ালয় ও সরকারী 

থিমক িব ালেয়র উ য়ণ ও 
বাউ ারী িনম াণ। 
খ) া  ও সমাজ ক াণঃ 
১। ০২নং ওয়ােড  াি েনর 

াব া করা। 
২। পিরবার পিরক নার উ য়েন 

েয়াজনীয় ব া ও ব 
মিহলােদর ক ােন সমাজক ান 
কম কা  
গ) ীড়া ও সং িতঃ 
১। িব ালয় েলােত গান বাজনার 
জ  সর ামািদ দান। 
২। সাং িত িবকােশর লে  
ইউিনয়ন পয ােয় আেয়াজন করা। 
 
 
 
 
 
 
 
ঘ) িবিবধঃ 
১। তালতলা ােম িশ  িশ া 

 
 
 
গ) জন া ঃ 
১। েপও পািন সংর েনর জ  
স  পিরবােরর মােঝ াংিক ও 

িরজাভ ার িবতরণ। 
২। ন িড় জন রােয়র েরর 
স  িফ ার েয়াজন। 

৩। বা য়া ইউিনয়েনর সকল 
ওয়ােড  গাজী াংকী ও 

ওবেয়ল সরবরাহ।  
 
 
 
ক) আথ  সামািজক অবকাঠােমাঃ 
১। মােল া াইমাির েলর 

াচীর িনম াণ। 
২। ন িড় ক াথিলক চাচ  ও 

াি  চােচ র মাঠ ভরাট। 
৩। ০৬নং ওয়াড  বা য়া 
বেড়রখাল াইমরী েল 

বাউ ারীর াচীর িনম াণ। 
 
 
 
খ) া  ও সমাজ ক াণঃ 
১। মান স ত ের িফ ার 
িনম াণ। 
২। এস এন িড ী মহািব ালেয়র  
বড় ের িফ ার িনম ন। 
 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ 
১। খলার মাঠ িহেসেব 
িব ালেয়র মাঠ েলা সং ার। 
২। ন িড় িমশন সরকারী 

াথিমক িব ালেয় এক  িমিন 
পাক ও খলা লার সর ামািদ 

েয়াজন। 
৩।৭ নং ওয়ােড র 

টবল,ভিলবল,ি েকটেসট 
ামেবাড িবতরণ। 

   
 
ঘ) িবিবধঃ 

বািড়র কািলমি র সং ার। 
 
গ) জন া ঃ 
১। র খনন ও িফ ার াপন 
করা। 
২। া ন নােথর েরর স  
িফ ার েয়াজন। 
৩। ০৬ নং ওয়ােড র ামল 
রােয়র বািড়েত ের িফ ার 
িনম াণ । 
 
 
 
 
ক) আথ  মািজক অবকােঠােমাঃ
১। ন িড় সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র াচীর িনম াণ। 
২। ন িড় বড়বািড় মা াসা ও 
গাজী বাড়ী মসিজেদর মাঠ 
ভরাট। 
৩। বা য়া এস,এন কেলেজর 
গট িনম ন।  

 
 
 
খ) া  ও সমাজ ক াণঃ
১। মান স ত েরর িফ ার 
িনম াণ। 
২। বেড়রখাল কিমউিন  
ি িনক হ িনম ন। 
 
 
গ) ীড়া ও সং িতঃ 
১। টবল, ভিলবল ও ি েকেটর 
সরা ামািদ দান। 
২। বা য়া ইউিনয়ন পিরষেদর 
খলা লা ও গানবাজনার সাম ী 

ও িমিন পােকর েয়াজন।  
৩। ীয়া ও সাং িতেত সকেলর 
উ ু  করার জ  িত বৎসর 
আ ঃ বা য়া ইউিনয়ন ি েকট 
ও টবল িতেযািগতার    
আেয়াজন করা। 
 
 ঘ) িবিবধঃ 
১। জনসং া িনয় েন 



ি র জ  িশ েনর ব া করা। 
 

িব ালয় াপন। ১। বকার জনেগা ীর মে  
দ তা ি র জ  িবিভ  পয ােয় 

িশ েণর ব া।   

েয়াজনীয় সর ামািদ সরবরাহ।
 

 
৫.২.১০ ৯নং বাণীশা া ইউিনয়ন পিরষদঃ  

৫বছর ময়াদী পিরক না ণয়েন েয়াজনীয় ছক 
 

ওয়াড  নং ১ম বছর 
২০১২-২০১৩ 

২য় বছর 
২০১৩-২০১৪ 

৩য় বছর 
২০১৪-২০১৫ 

৪থ  বছর
২০১৫-২০১৬

১নং 
ওয়াড 

১. রােনা ইউিনয়ন অিফেসর 
সামেন মাঠ ভরাট। 
২.ওয়ােড  -পিরবাের িরং াব 
সরবরাহ। 
৩. উ র বাণীশা া জােম 
মসিজদ ও ি মহিনজােম 
মিজদও মাঠ ভরাট। 
৪. লবন পািন িতেরাধক ব ধ 
িনম াণ লাউেডাব নদীেত। 

  

১.উঃ বাণীশা া গাপাল সরকােরর 
বাড়ীর সামেন ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২. রােনা ইউিনয়ন পিরষেদর সামেন 
মাঠ  ভরাট।  
৩.লাউেডাব বাণীশা া সরঃ াঃ 
িব ালেয়র েনরঘর সং ার। 
৪.১নং ওয়ােড র বলা মা া বাড়ী হেত 
১নং  ওয়ােড র ম  িবল পয  খাল 
খনন। 
৫.বড়ব ক সব জনীন কািল মি েরর মাঠ 
ভরাট। 
৬.িরং াব সরবরাহ। 
৭.উঃ বাণীশা া ম িবল সরকার বাড়ীর 
সামেন মা র রা া িনম াণ। 

১) লাউেডাব বাণীশা া মা িমক 
িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 
২) িব,এ,এস,িড অিফস হেত ইউিপ 
অিফস অিভ েখ ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
৩) উঃ বাণীশা া রােনা ইউিপ অিফস 
হেত আলাউি েনর মাড় পয  ইেটর 
রা া সং ার। 
৪) লাউেডাব বাণীশা া সঃ াঃ 
িব ালেয়র সামেন াচীর িনম াণ। 
৫। বাণীশা া রােনা ইউিপ অিফেসর 
সামেন খওয়া ঘাট িনম াণ। 

১) িনিখেলর মাড় হেত ইউিপ 
অিফস অিভ েখর ইেটর 
সং ার। 
২) িব,এস,িড অিফস হেত 
ইউিপ অিফস 
সািলং রা া িনম াণ।

২নং 
ওয়াড 

১. জ, ক,এন,এ,িড,এন,এ  
াথিমক িব ালেয়র মাঠ 

ভরাট। 
২.২নং ওয়ােড ও পাথ  ম েলর 
বাড়ীর সামেন মা র রা া 
িনম াণ। 
৩.িরং াব সরবরাহ। 

১.উঃ বাণীশা া রােনা ইউিপ অিফস 
হেত কাকড়া িনয়া গ া মি ও পয  
ইেটর রা ার পাে  মা  ভরাট। 
২. ধার মািনক সব জনীন কািল 
মি েরর মাঠ ভরাট। 
৩.২নং ওয়ােড র গণ শ ান বাড়ীর মাঠ 
ভরাট। 
৪.ইউিপ অিফস হেত কাকড়া িনয়া 
অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 

১.কাকড়া িনয়া হেত ইউিপ অিফস 
পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২.শ ান ঘােটর মা  ভরাট। 
৩.ওয়ােড ও হত দির  পিরবােরর 
মােঝ িরং াব িবতরণ। 
৪. জ, ক,এন,এ,িড,এন,এ াথিমক 
িব ালেয়র সৗর শি  ােনল 
সরবরাহ। 

১. ধারমািনক দীেনশ 
ম েলর বাড়ী হেত 
কাকড়া িনয়া অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ।

২. জ, ক,এন,এ,িড,
াথিমক িব ালেয়র মাঠ 

ভরাট। 
৩.ইউিপ অিফেসর সামেন ইউ 

ন িনম াণ। 
ওয়াড  নং ১ম বছর 

২০১২-২০১৩ 
২য় বছর 

২০১৩-২০১৪ 
৩য় বছর 

২০১৪-২০১৫ 
৪থ  বছর

২০১৫-২০১৬
৩নং 
ওয়াড 

১.আমতলা িলশ ক া  হেত 
উঃ পার অিভ েখ মা র রা া 
িনম াণ। 
২.আমতলা ব  পাড়ায় মা র 
রা া সং ার। 
৩.আমতলা শীতলা মােয়র 
মি র সং ার। 

১. আমতলা বলা মা ার বাড়ীর পাে  
ব  কালভাট  িনম াণ। 
২. আমতলা কালী বাড়ী হেত বলা 
মা ার বাড়ী পয  ইট সািলং রা া 

সং ার। 
৩. হত দির  পিরবাের াি ্ন সরবরাহ। 
৪. আমতলা িন  মা িমক িব ালয় 
হেত গালফ হ াচারী অিভ েখ মা র 
রা া িনম াণ। 
৫. কাটাখািল খয়াঘােট রা া িনম াণ। 
৬. আমতলা উঃ পাড়া জােম মসিজেদর 

১.আমতলা উঃ পাড়া কািল মি র 
হেত আমতলা শষ া  পয  ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

২.িনধবেরর দাকােনর সামেন ীজ 
িনম াণ। 
৩.আমতলা কাটাখািল জােম মসিজদ 
সং ার। 
৪.আমতলা সরকারী াথিমক 
িব ালয় িসএফএস এর হ িনম াণ। 
৫.আমতলা িন  মা িমক িব ালেয়র 
হ িনম াণ। 

১.আমতলা বলা 
বাড়ীর সামেন আমতলা খােল 
ীজ িনম াণ। 

২.কাটাখালী গ
িনিধেরর দাকান 
সািলং রা া সং ার।

৩.িন  মা িমক িব ালেয় 
াি ্ন িনম াণ। 

৪.হত দির  পিরবােরর মে  
াি ন িবতরণ। 



র খনন। 
৭. আমতলা িন  মা িমক িব ালেয় 
আসবাবপ  সরবরাহ। 
৮. আমতলা সঃ াঃ িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 

 ৪নং 
ওয়াড 

১. বাণীশা া অিজত ম েরর 
বাড়ীর সামেনর ীজ সং ার। 
২. বাণীশা া খাকেনর বাড়ী 
হেত খ িরয়া অিভ েখ ইেটর 
রা া সং ার। 
৩. বাণীশা া বাজার হেত 
গাইেনর বাড়ী অিভ েখ ইেটর 
রা া সং ার। 

১.  বাণীশা া সাইে ান হেত িহর য় 
ম েরর বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং 

রা া িনম াণ। 
২. বাণীশা া িলশ ক া  হেত 
বাণীশা া সাইে ান পয  ইেটর রা া 
সং ার। 
৩. বাণীশা া মলয়বা র বাড়ী হেত পন 
মা ােরর বাড়ী পয  মা র রা া িনম াণ। 
৪. বাণীশা া উঃ পাড়া হির মি র 
সং ার। 
৫. বাণীশা া সমীর মা ােরর বাড়ী 
সংল  মা র রা া সং ার। 
 

১. বাণীশা া ভালা কয়ােলর বাড়ী 
হেত ব  বাড়ী পয  ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
২. বাণীশা া গাইেনর বাড়ী হেত মলয় 
মা ােরর বাড়ী অিভ েখ ইেটর রা া 
িনম াণ। 
৩. বাণীশা া গণ শ ান িনম াণ। 
৪. বাণীশা া পশরধার ডা ােরর বাড়ী 
হেত সমীর মা ােরর বাড়ী অিভ েখ 
ইট সািলং  রা া িনম াণ। 
৫. বাণীশা া মেনাজ বা র বাড়ী হেত 
সমীর মা ােরর বাড়ী অিভ েখ মা র 
রা া িনম াণ। 
৬. বাণীশা া পি ম পাড়া রিজঃ 

াথিমক িব ালেয় াি ন িনম াণ। 
৭. ম  পাড়া হির মি র সং ার। 

১. মলয় মা ােরর বাড়ী হেত 
পিব  ম েলর বাড়ী 
ইেটর রা া িনম াণ।
২. বাণীশা া ীজ হেত ভেবন 
ম েলর বাড়ী পয
রা া সং ার।  

ওয়াড  নং ১ম বছর 
২০১২-২০১৩ 

২য় বছর 
২০১৩-২০১৪ 

৩য় বছর 
২০১৪-২০১৫ 

৪থ  বছর
২০১৫-২০১৬

৫নং 
ওয়াড 

১.বাণীশা া বাজার সংল  
বাণীশা া খােল ব ধ িনম াণ। 
২.বাণীশা া নারী জাগরনী 
সংেঘর হ সং ার। 

 

১.বাণীশা া মায়ার বাড়ী হেত বাণীশা া 
বাজার বাড়ী অিভ েখ ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
২.বাণীশা া বাজার হেত নািসেরর বাড়ী 
অিভ েখ ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩.হত দির  পিরবােরর জ  াি ন 
িবতরণ। 

১. মিহলা ম েরর বাড়ী হেত ওয়াপদা 
পয  মা র রা া িনম াণ। 
২.বাণীশা া বাজার জােম মসিজদ 
সং ার। 

১.বাণীশা া বাজার হেত 
বাটাং বাড়ী পয  
রা া িনম াণ। 
২.বাণীশা া ভালা কয়ােলর 
বাড়ী হেত পাগেলর মি র 
পয  ইেটর রা া িনম াণ

৬নং ১. রখামারী হেত ব ঢাঙমারী 
িনেলর দাকান পয  মা র 

রা া সং ার। 
ব  ঢাংমারী রিজঃ াঃ 

িব ালয় হেত কািলবাড়ী 
অিভ েখ ইেটর রা া িনম াণ। 
২. ব  ঢাংমারী িমঠা র 
জােম মসিজদ সং ার। 

১. ভাজনখালী ভাত ম েলর দাকান 
হেত িবকাশ ম েলর বাড়ী অিভ েখ ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

২. ব  ঢাংমারী ি ান পাড়া হেত 
রখামারী পয  মা র রা া সং ার। 

৩. ভাজনখারী রিজঃ াথিমক  
িব ালেয় আসবাব প  সরবরাহ। 
৪. ভাজনখালী উঃপাড়া জােম মসিজেদর 
সামেন কালভাট  িনম াণ। 

১. ভাজনখালী েবােধর দাকান হেত 
ভাজনখালী ম  বাটাং এর বাড়ী পয   

ইট সািলং রা া িনম াণ। 
২. ব  ঢাংমারী জয়নাল বয়াতীর বাড়ী 
হেত ভাজনখালী রিজঃ াঃ িব ালয় 
পয  ইেটর রা া সং ার। 
৩. ভাজনখালী পেনর বাড়ী হেত 
খ িরয়া অিভ েখ ইট সািলং রা া 

িনম াণ। 

১. ভাজনখালী ীজ হেত ব  পার 
িদয়া ভাজনখালী গট পয  ইট 
সািলং রা া িনম াণ।

২. ভাজনখালী উঃ পাড়া 
কালভাট  হেত রিহেমর বাড়ী 
পয  ইট সািলং রা া িনম াণ।
৩.হত দির  পিরবাের াি ন
সরবরাহ। 
৪.িবিভ  ধম য় িত ােনর 
সং ার। 

৭নং 
ওয়াড 

১. ব  খ িরয়া ল িময়ার 
বাড়ী হেত ব  খ িরয়া জােম 
মসিজদ পয  ইট সািলং রা া 
িনম াণ। 
২. ব  খ িরয়া িবনাপািন ীজ 
হেত জাফেরর বাড়ী পয  মা র 
রা া সং ার। 

১. ব  খ িরয়া ফনী ঘরামীর বাড়ী হেত 
ভাজন খালী অিভ েখ মা র রা া 

সং ার। 
২. খ িরয়া আরিসিস রােডর মাথা হেত 
িবনাপািন ীজ অিভ েখ মা র রা া 
সং ার। 
৩ খ িরয়া জিলল এর বাড়ী সংল  ীজ 

১. খ িরয়া রাম  আ ম হেত 
খ িরয়া বাইন বাড়ী পয  মা র 

সং ার ও ইট ারা উ য়ন। 
২. ব  খ িরয়া জােম মসিজদ হেত 

ব  খ িরয়া রিজঃ াঃ িব ালয় 
পয  মা র রা া সং ার ও ইট ারা 
উ য়ন। 

১. খ িরয়া াটালাইট 
ি িনক হেত খ িরয়া য  
মি র অিভ েখ ইট সািলং 
রা া িনম াণ। 
২. খ িরয়া ঘরামীর বাড়ী 
হেত ব  খ িরয়া জােম 
মসিজদ পয  ইট সািলং 



৩. গাড়া খ িরয়া স  মি র 
সং ার। 

সং ার। ৩. ব  খ িরয়া ড়ামিনর বাড়ী 
সংল  রা ায় ইউ ন িনম াণ। 

 

রা া িনম াণ। 
৩.হত দির  পিরবােরর মে  

াি ন িবতরণ। 
৮নং 
ওয়াড 

১. খ িরয়া গট গাড়া 
খ িরয়া অিভ েখ মা র রা া 

সং ার। 
২. খ িরয়া িনরাপদ ম েলর 
বাড়ী হেত খ িরয়া ব  পাড়া 
জােম মসিজদ পয  ইেটর রা া 
িনম াণ। 
৩. খ িরয়া খােল ইউ ন 
িনম াণ। 
৪. খ িরয়া িন  বা র বাড়ী 
হেত উঃ বাণীশা া অিভ েখ 
মা র রা া সং ার। 

১. খ িরয়া  ওহােবর দাকান হেত 
গৗর রােয়র বাড়ী পয  ইট সািলং রা া 

িনম াণ। 
২. খ িরয়া সাবহান খ র বাড়ী হেত 
মারেশেদর বাড়ী পয  ইট সািলং রা া 

িনম াণ। 
৩. -এ ফা ক  েলর হ িনম াণ। 
৪. -এ ফা ক  বাজাের ইট ারা চাতাল 
িনম াণ। 
৫. খ িরয়া িবনাপািন সঃ াঃ 
িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 

১. খ িরয়া সানাতন ম েলর বাড়ী 
হেত খ িরয়া গট পয  ইট সািলং 
রা া িনম াণ। 
২. খ িরয়া গট হেত গাড়া খ িরয়া 
পয  ইট সািলং রা া িনম াণ। 
৩.িপনাকপািন সঃ াঃ িব ালেয়র 
সাইড ওয়াল িনম াণ। 
৪. খ িরয়া রবী  নাথ ম েলর বাড়ী 
সংল  র ন রােয়র   জিমেত ইউ 

ন িনম াণ। 
৫.হত দির  পিরবােরর মে  াি ন 
িবতরণ। 

১. খ িরয়া ভাং
সংল  রা ায় ইউ ন 
িনম াণ। 
২. খ িরয়া হােসেনর বাড়ী 
হেত রােনা ব ধ 
সািলং রা া িনম াণ।

৩. খ িরয়া িবনাপািন সংল  
র পােড় এক  কিমউিন  

হল িনম াণ। 

৯নং 
ওয়াড 

১. ঢাংমারী গাইেনর বাড়ী 
সংল  রা া িনম াণ। 
২. পঃ ঢাংমারী বাছাড় বাড়ী 
সংল  কািল মি েরর মাঠ 
ভরাট। 
৩. পঃ ঢাংমারী িবেরর বাড়ী 
সংল  কািল মি েরর সং ার। 

১. ঢাংমারী র ন ম েলর বাড়ী হেত 
িবনাপািন অিভ েখ মা র রা া িনম াণ। 
২. ঢাংমারী ফার েকর বাড়ী হেত ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

৩. পঃ ঢাংমারী জােম মসিজেদর মাঠ 
ভরাট। 
৪. পঃ ঢাংমারী সরদার বাড়ী সংল  য  
মি েরর মাঠ ভরাট। 

১. খ িরয়া কালভাট  হেত ঢাংমারী 
িব নাথ াঃ িব ালয় পয  ইট 
সািলং রা া িনম াণ। 

২. ঢাংমারী ফা েকর বাড়ী হেত 
খ িরয়া অিভ েখ ইট সািলং রা া 

িনম াণ। 
৩. প কাটা কৗিশেকর বাড়ী হেত 
ীজ অিভ েভ ইট সািলং রা া 

িনম াণ। 

১. প কাটা ীজ হেত 
খ িরয়া অিভ েখ  ইট 
সািলং রা া িনম াণ।
২. প কাটা খােল িমি  বাড়ী 
সংল  ােন কালভাট  িনম াণ।
৩. ঢাংমারী সানাতন আ ম 
হেত কৗিশক চৗিকদােরর  
বাড়ী পয  ইট সািলং 
সং ার। 

 
 
 
 
৫.৩ অহ া িরত িবভাগ স েহর পিরক নাঃ 
৫.৩.১  উপেজলা িম অিফস, দােকাপ, লনা। 

 
িমক 
নং 

কােজর 
িববরন 

ফেলর 
ধরন 

অথ  
স েদর 

উৎস 

কােজর 
পিরমান 
(একক) 

কােজর 
য় 

(ল  
টাকায়) 

উপকার 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান কােজর 
মাট 

( য় 
ল  

টাকায়) 
আদায় 

উপকার 
ভাগীেদর  
সং া 
(জন) 

পিরমান 

                                                                                         ২০১৪-২০১৫  ২০১৫-
২০১৬ 

 

০১  খাস  
জিম 
বে াব  

- িম 
ম নালয় 

সং া  ১৫ জন   ২০ জন  

০২ জমা 
খিরজ সহ 

    ৭০০   
জন 

  ৭৫০ জন  



হালনাগাদ 
ত রকড  
দান 

০৩ িম 
ব াপনা 

রকড  
দান 

    ২০০০ 
জন 

  ২৫০০জন  

 মাট =     ২৭০০ 
জন 

  ৩২৫০ 
জন 

 

 
 

িমক 
নং 

কােজর িববরন স া  আয় ফল ভাগীেদর সং া (জন) 
২০১৬-২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ 

০১ খাস জিম বে াব  দান  ২৫ ২৫ 
০২ জমা খিরজসহ হালনাগাদ ত রকড  দান  ৮০০ ৯৫০ 
০৩ িম ব াপনা পরামশ  দান  ২৭০০ ২৮০০ 

 মাট  =  ৩৫২৫ জন ৩৭৭৫ জন 
                                                                                        
৫.৩.২  িলশে টশন/থানা, দােকাপ, লনা। 

িলশ শন/থানা, দােকাপ, লনা। 
ঃ নং কােজর িববরণ ফেলর ধরন অথ/স েদর 

উৎস 
কােজর পিরমান 

(একক) 
কােজর মাট য় 

(ল  টাকা) 
     

১. পে ািলং (িদবা ও রাি ) জনগেণর িনরাপ া িনিমে  রা  ম ানালয়  ১.৭৫ 
২. মামলার তদ  কাজ ু তদে র িনিমে  ,,  ৩.৮০ 
৩. িবিবধ তদ  ,, ,,  ১.৫০ 
৪. আইন- ংখলা িডউ  িনরাপ া ,,  .৮০ 
৫. ডি উ/এ -ডি উ/ডি উ তািমল আইন- ংখলার ােথ ,,  ১.২৫ 

  মাট   ৯.১০ 
 

ঃ নং কােজর িববরণ মাট (ল  টাকা) ফল ভাগীেদর সং া 
1.  পে ািলং (িদবা ও রাি ) ২.০০ ৯৪০০০ জন
2.  মামলার তদ  কাজ ৩.৭০ ২৩০০ জন 
3.  িবিবধ তদ  ১.২৫ ৩০০০০ জন
4.  আইন- ংখলা িডউ  .৮০ ৯৪০০০ জন
5.  ডি উ/এ -ডি উ/ ডি উ তািমল ১.০০ ৬০০০ জন 
6.  সব েমাট= ৮.৭৫ ২,২৬,৩০০ জন

 
 
৫.৩.৩ উপেজলা িহসাব র ণ অিফস, দােকাপ, লনা এর প বািষ ক পিরক না 

নং 
কােজর িববরন মাট 

(ল  
টাকা) 

ফলেভা
গীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমা
ন 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফলেভা
গীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

ফলেভা
গীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট (ল  
টাকা) 

ফলেভা
গীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমা
ন

  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 



১ সরকারী কম চারীেদর 
যাবতীয় বতন ভাতািদ 

দান ও সরবরাহ 

৫৮৮৬.৪
৬ 

১২০৭ 
জন 

 ৬৭৮০.
৯০ 

১২১৭ 
জন 

 ৭৮১১.০৬ ১২২৭ জন  ৮৯৯৭.৫০ ১২৩৭ 
জন 

 

 
৫.৩.৪  উপেজলা পিরসং ান অিফস,দােকাপ, লনা-এর প বািষ ক পিরক না 

কােজর িববরন ফেলর 
ধরন 

অথ/ 
স েদর 

উ স 

কােজর পিরমান 
(একক) 

কােজর 
মাট 
য়(ল  

টাকায়) 

উপকার 
ভাগীেদর 

সং া(জন) 

পিরমান কােজরেমা
ট য়(ল  

টাকায়) 

উপকার 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

হ থ িডেমা ািফক সােভ া  ও র কারন পিরসং ান 
ভবন, ঢাকা 

১  এলাকা ১ ৬৫ ১  এলাকা ১ ৬৫ 

আদম মারী জনকাঠােমা ঝা যায় ,, সম  উপেজলায় ১৭.২৪৫ ১,৫৮,৩০৯ সম  
উপেজলায় 

  

ভােয়ােল  এেগইেন  
উইেমন 

নারীেদর সামািজক অব া 
ঝা যায় 

,, ১  এলাকায় .১০ ৪৫ ১  
এলাকায় 

.১০ ৪৫ 

সাসাল ভাইটাল রিজ: 
জিরপ 

জ , ,িববাহ,তালাক,আগম
ন, বিহগ মন, 

িতবি , জ িনয় ন 
স েক জানা যায় 

,, ১  এলাকায় .৫০ ৩৫০ (৮৪ 
পিরবার) 

১  
এলাকায় 
(বছের 
১২বার) 

.৫০ ৩৫০ (৮৪ 
পিরবার) 

উপেজলা পিরসং ান অিফস,দােকাপ, লনা-এর প বািষ ক পিরক না 
কােজর িববরন মাট 

(ল  
টাকায়

) 

ফল 
ভাগীেদ

র 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদ

র সং া 
(জন) 

পিরমা
ন 

মাট 
(ল  
টাকা

) 

ফল 
ভাগী
দর 

সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

 ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭      ২০১৭-২০১৮      ২০১৮-২০১৯ 
নারীেদর সামািজক 
অব া িনন য় চক 

 
.৩০ 

৩০  
পিরবার 

১  
এলাকা 

.৬০ ৫৫  
পিরবার 

২  
এলাকা 

.৭০ ৬০  
পিরবার 

২  
এলাকা 

.৮০ ৬০  
পিরবার 

২  
এলাকা 

.৮৫ ৬০  
পিরবার 

শ  িনধ ার ও  
জিরপ 

.১৭ ২৭৪  
পিরবার 

২৭  
দাগ  

.২০ ২৯০  
পিরবার 

২৭  
দাগ  

.২১ ২৯৫  
পিরবার 

২৭  
দাগ  

.২২ ২৯৫  
পিরবার 

২৭  
দাগ  

.২৩ ২৯৫  
পিরবার 

চক 
(বাজার) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

জনজীবেন জলবা  
পিরবতেনর ভাব 
কম চী ক  

.৫০ ৩৭০৫  
পিরবার 

৪  
এলাকা 

.৬০ ৩৭০৫  
পিরবার 

৪  
এলাকা 

.৭০ ৩৭০৫
 

পিরবার 

৪  
এলাকা 

- -  
- 

 
- 

 
- 

 
 
৫.৩.৫  সাব- রিজ ার দােকাপ, লনা  এর প বািষ ক পিরক না 

িমক 
নং 

কােজ
র 

িববরণ

স া  আয় (ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান স া  আয় 
(ল  টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান স া  আয় 
(ল  টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

পিরমান স া  আয় 
(ল  টাকা) 

ফল 
ভাগীেদর 
সং া 
(জন) 

  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 



১। িম 
র

িজঃ 
২,৭০,৫০,৬০০ ৫১০০ জন 

২৫২.০০ 
একর। ২,৮০,৬০,৪০০ ৫৫০০ 

জন 
২৬০.০০ 

একর ২,৮৫,৭০,০০০ ৬০০০ জন ২৭০ 
একর ২,৯০,৭৫,৪০০ ৬৩০০ জন 

 মাট = উে িখত দ ের কান উ য়ন কায ম হণ করা হয়না। 

 
৫.৩.৬  খা  িবভাগ দােকাপ, লনা - এর প বািষ ক পিরক না 

ঃ 
নং 

কােজর িববরন মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীর 
সং া 
(জন) 

ঈিরমা
ন 

ম.টন 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীর 
সং া 
(জন) 

পিরমান 
ম.টন 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীর 
সং া 
(জন) 

পির
মান 
ম.
টন 

মাট 
(ল  
টাকা) 

ফল 
ভাগীর 
সং া 
(জন) 

  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬    ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮
১. ধান ও চাল 

সং হ 
৭৬.৮৬ - ২৩৩- ৮৪.০০ - ২৪০ ৯২.৫০ - ২৫

০ 
৯৬.৯০ - 

 মাট= ৭৬.৮৬ - ২৩৩ ৮৪.০০ - ২৪০ ৯২.৫০ - ২৫
০ 

৯৬.৯০ - 

  
 

   নাট= খা  িবভাগ খা  য় ও ম দ ছাড়া সরাসির উ য়ন ি য়ায় অংশ হন নাই। 
 
৫.৩.৭  Dc‡Rjv wi‡mvm© †mÈvi 
 

cÂ evwl©Kx cwiKíbv cÖYqY- (2014-2015) 

µ: bs Kv‡Ri weeiY myd‡ji aiY A‡_©i Drm e¨vP msL¨v mgq Kvj e¨q AskMÖnYKvixi 
msL¨v 

1 we`¨vjq e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (GmGgwm)  wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 05 02 w`b 214,000.00 125 
2 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 308,440.00 60 
3 wjWvikxc wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 14 w`b 280,910.00 25 
4 welq wfwËK evsjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 516,600.00 50 
5 welq wfwËK Bs‡iRx wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 514,570.00 100 
6 welq wfwËK MwYZ wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 100 
7 welq wfwËK c.c. weÁvb wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
8 welq wfwËK c.c. mgvR wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
9 kvwiixK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 06 w`b 130,710.00 25 
10 Pviæ I Kviæ Kjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
11 msMxZ wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
12 Need based training wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 1০০ 
13 Marker wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 03 w`b 211,820.00 30 
14   ‡ewmK Bb mvwf©m wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 05 w`b 130,710.00  

 

 
 
 



(2015-2016) 
µ: 
bs 

Kv‡Ri weeiY myd‡ji aiY A‡_©i Drm e¨vP msL¨v mgq Kvj e¨q AskMÖnYKvixi 
msL¨v 

1 we`¨vjq e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (GmGgwm)  wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 05 02 w`b 214,000.00 125 
2 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 308,440.00 60 
3 wjWvikxc wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 14 w`b 280,910.00 25 
4 welq wfwËK evsjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 516,600.00 50 
5 welq wfwËK Bs‡iRx wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 514,570.00 100 
6 welq wfwËK MwYZ wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 100 
7 welq wfwËK c.c. weÁvb wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
8 welq wfwËK c.c. mgvR wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
9 kvwiixK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 06 w`b 130,710.00 25 
10 Pviæ I Kviæ Kjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
11 msMxZ wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
12 Need based training wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 1০০ 
13 Marker wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 03 w`b 211,820.00 30 
14   ‡ewmK Bb mvwf©m wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 05 w`b 130,710.00  

(2016-2017) 
µ: 
bs Kv‡Ri weeiY myd‡ji aiY A‡_©i Drm e¨vP msL¨v mgq Kvj e¨q 

AskMÖnYKvixi 
msL¨v 

1 we`¨vjq e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (GmGgwm)  wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 05 02 w`b 214,000.00 125 
2 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 308,440.00 60 
3 wjWvikxc wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 14 w`b 280,910.00 25 
4 welq wfwËK evsjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 516,600.00 50 
5 welq wfwËK Bs‡iRx wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 514,570.00 100 
6 welq wfwËK MwYZ wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 100 
7 welq wfwËK c.c. weÁvb wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
8 welq wfwËK c.c. mgvR wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
9 kvwiixK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 06 w`b 130,710.00 25 
10 Pviæ I Kviæ Kjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
11 msMxZ wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
12 Need based training wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 1০০ 
13 Marker wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 03 w`b 211,820.00 30 
14   ‡ewmK Bb mvwf©m wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 05 w`b 130,710.00  



(2017-2018) 
 

µ: 
bs Kv‡Ri weeiY myd‡ji aiY A‡_©i Drm e¨vP msL¨v mgq Kvj e¨q AskMÖnYKvixi 

msL¨v 
1 we`¨vjq e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (GmGgwm)  wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 05 02 w`b 214,000.00 125 
2 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 308,440.00 60 
3 wjWvikxc wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 14 w`b 280,910.00 25 
4 welq wfwËK evsjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 516,600.00 50 
5 welq wfwËK Bs‡iRx wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 514,570.00 100 
6 welq wfwËK MwYZ wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 100 
7 welq wfwËK c.c. weÁvb wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
8 welq wfwËK c.c. mgvR wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
9 kvwiixK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 06 w`b 130,710.00 25 
10 Pviæ I Kviæ Kjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
11 msMxZ wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
12 Need based training wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 1০০ 
13 Marker wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 03 w`b 211,820.00 30 
14   ‡ewmK Bb mvwf©m wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 05 w`b 130,710.00  

 
(2018-2019) 

µ: 
bs Kv‡Ri weeiY myd‡ji aiY A‡_©i Drm e¨vP msL¨v mgq Kvj e¨q AskMÖnYKvixi 

msL¨v 
 we`¨vjq e¨e¯’vcbv cÖwkÿY (GmGgwm)  wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 05 02 w`b 214,000.00 125 
 cÖvK-cÖv_wgK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 308,440.00 60 

3 wjWvikxc wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 14 w`b 280,910.00 25 
4 welq wfwËK evsjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 516,600.00 50 
5 welq wfwËK Bs‡iRx wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 514,570.00 100 
 welq wfwËK MwYZ wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 100 

7 welq wfwËK c.c. weÁvb wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
8 welq wfwËK c.c. mgvR wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 259,900.00 50 
 kvwiixK wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 06 w`b 130,710.00 25 

10 Pviæ I Kviæ Kjv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
11 msMxZ wkÿv wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 02 06 w`b 261,420.00 50 
12 Need based training wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 04 06 w`b 516,600.00 1০০ 
13 Marker wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 03 w`b 211,820.00 30 
14   ‡ewmK Bb mvwf©m wkÿvi gvb Dbœqb wcBwWwc-3 01 05 w`b 130,710.00  

 

৫.৩.৮  ডাক িবভাগ 
চালনা বাজার উপেজলা পা  অিফস, লনা। 

অথ  বছর ২০১৪-২০১৫ 
:নং িববরণ উপকারেভাগীর সং া লনেদেনর পিরমান রাজে র পিরমান 
০১ ইেল িন  মািনঅড ার  ১৬৪২ ১১৪৮৭১৩৯ ৭৩৯০৮০ 
০২ পা াল ক াশ কাড ৭০ ৩৪১৪৩৫ ৯০৮ 
০৩ সাধারণ িহসাব ৪৫ ৩০৪১৬০০ ২০১১ 
০৪ ময়াদী িহসাব  ৩৯ ১৩৭০৭৯০০ ৩৭০৯০ 
০৫ িবিভ  স য় প   ১০২ ১০০৭৯৬৩০ ১১০২০ 



০৬ সাধারন মািনঅড ার ই   ৩৭০ ৩৩১৩৭৭ ২৩৮৬ 
০৭ িজ,ই,িপ ২৫৪ ২৫৪০ ৬২১১ 
০৮ পা ালঅড ার ৮০ ১০২৮১ ৪৩০৯ 
০৯ ডাক িকট িব য়  ২১০৯ ১১১৯০১ ২১০৯ 
                             মাট= ৪৭১১ ৩৬০৭২৮৭৪ ৮০৫১২৪ 

 
 

অথ  বছর ২০১৫-২০১৬ 
 

:নং িববরণ  উপকারেভাগীর সং া  লনেদেনর পিরমান  রাজে র পিরমান  
০১ ইেল িন  মািনঅড ার  ১৬৪৫ ১১৪৮৭১৪৪ ৭৩৯০৮৫ 
০২ পা াল ক াশ কাড ৮০ ৩৪১৬৪০ ৯১৩ 
০৩ সাধারণ িহসাব ৬৫ ৩০৪১৬০৫ ২০১৬ 
০৪ ময়াদী িহসাব  ৪৯ ১৩৭০৯৯০৫ ৩৭২৯৫ 
০৫ িবিভ  স য় প   ১১২ ১০০৭৯৬৩৫ ১১৫২৫ 
০৬ সাধারন মািনঅড ার ই   ৩৯০ ৩৩১৩৮২ ২৩৯১ 
০৭ িজ,ই,িপ ২৬৪ ২৫৪৫ ৬২১৬ 
০৮ পা ালঅড ার ১০০ ১৬২৮৬ ৪৫১৪ 
০৯ ডাক িকট িব য়  ২২০৯ ১১১৯০৭ ২১১৫ 
                              মাট= ৪৯১৪ ৩৯১২১৮৪৯ ৮০৬০৭০ 

অথ  বছর ২০১৬-২০১৭ 
:নং িববরণ  উপকারেভাগীর সং া  লনেদেনর পিরমান  রাজে র পিরমান  
০১ ইেল িন  মািনঅড ার  ১৬৪১ ১১৪৮৭১৪০ ৭৩৯০৮৬ 
০২ পা াল ক াশ কাড ৭১ ৩৪১৪৩৭ ৯০৯ 
০৩ সাধারণ িহসাব ৪৬ ৩০৪১৬০২ ২০১২ 
০৪ ময়াদী িহসাব  ৫৫ ১৩৭০৭৯০২ ৩৭২৯১ 
০৫ িবিভ  স য় প   ১০৩ ১০০৮৯৬৩২ ১১২২১ 
০৬ সাধারন মািনঅড ার ই   ৩৭১ ৩৩৪৩৭৯ ২৩৮৭ 
০৭ িজ,ই,িপ ২৫৫ ২৫৫৫ ৬২৫২ 
০৮ পা াল অড ার ৯১ ১০২৮৩ ৪৩১৫ 
০৯ ডাক িকট িব য়  ২১১৫ ১১১৯০৩ ২১১৫ 

                                
মাট= 

৪৭৪৮ ৩৯১২৬৮৩৩ ৮০৫৫৮৮ 

 
অথ  বছর ২০১৭-২০১৮ 

:নং িববরণ  উপকারেভাগীর সং া  লনেদেনর পিরমান  রাজে র পিরমান  
০১ ইেল িন  মািন অড ার  ১৬৪২ ১১৪৮৭১৩৯ ৭৩৯০৮০ 
০২ পা াল ক াশ কাড ৮০ ৩৪২০৩৫ ৯০৮ 
০৩ সাধারণ িহসাব ৬৫ ৩০৪২৬০০ ২০১৫ 
০৪ ময়াদী িহসাব  ৩৯ ১৩৭০৮০০০ ৩৭০৯০ 
০৫ িবিভ  স য় প   ১১৫ ১০০৭৯৬৩০ ১১০২০ 
০৬ সাধারন মািনঅড ার ই   ৩৮০ ৩৩১৩৮০ ২৩৯৫ 
০৭ িজ,ই,িপ ২৫৫ ২৫৪০ ৬২১১ 



০৮ পা াল অড ার ৯০ ১০২৮১ ৪৩০৯ 
০৯ ডাক িকট িব য়  ২১১৫ ১১১৯০২ ২১১৪ 
                               মাট= ৪৭৮১ ৩৯১১৫৫০৭ ৮০৫১৪২ 

 
অথ  বছর ২০১৮-২০১৯ 

:নং িববরণ  উপকারেভাগীর সং া  লনেদেনর পিরমান  রাজে র পিরমান 
০১ ইেল িন  মািন অড ার  ১৫৬২ ১১৪৮৭১৪৪ ৭৩৯০৮৫ 
০২ পা াল ক াশ কাড ১০০ ৩৪১৪৪৫ ৯৪০ 
০৩ সাধারণ িহসাব ৬০ ৩০৪৫৬০৫ ২৩০০ 
০৪ ময়াদী িহসাব  ৫৯ ১৩৭২৭৯০৫ ৩৭০৯৫ 
০৫ িবিভ  স য় প   ১১২ ১০০৮৯৬৩৫ ১১১৩০ 
০৬ সাধারন মািনঅড ার ই   ৩৮০ ৩৩১৩৮২ ২৫৯১ 
০৭ িজ,ই,িপ ২৭০ ২৫৫৫ ৬২১৬ 
০৮ পা াল অড ার ৯০ ১২২৮৬ ৪৩১৫ 
০৯ ডাক িকট িব য়  ২২১০ ১১১৯০৭ ২১২০ 
                               মাট= ৪৯৩৩ ৩৯১৪৯৮৬৪ ৮০৫৭৯২ 

 
:নং  উপেজলা ডাকঘর অথ  বছর  উপকারেভাগীর 

সং া  
লনেদেনর 

পিরমাণ  
রাজে র পিরমাণ  

০১ চালনা বাজার ২০১৪-
২০১৫ 

৪৭১১ জন ৩৬০৭২৮৭৪ ৮০৫১২৪ 

০২ ঐ ২০১৫-
২০১৬ 

৪৯১৪ জন ৩৯১২১৮৪৯ ৮০৬০৭০ 

০৩ ঐ ২০১৬-
২০১৭ 

৪৭৪৮ জন ৩৯১২৬৮৩৩ ৮০৫৫৮৮ 

০৪ ঐ ২০১৭-
২০১৮ 

৪৭৮১ জন ৩৯১১৫৫০৭ ৮০৫১৪২ 

০৫ ঐ ২০১৮-
২০১৯ 

৪৯৩৩ জন ৩৯১৪৯৮৬৪ ৮০৫৭৯২ 

          
মাট= 

২৪০৮৭ জন ১৯২৫৮৬৯২৭ ৪০২৭৭১৬ 

 
৫.৩.৮  
 
 িনব াচন কিমশন, দােকাপ, লনা 

: নং কােজর িববরণ মাট (ল  টাকা) ফল ভাগীেদর সং া জন
১ ভাটার তািলকা আপেডট িনব াচন অ ান ও আইিড কাড  ত ৫.৬০  
 মাট ৫.৬০  

 


