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                                              : 

K…wl Dbœqb wefvM 

µt 

bs 

Kv‡Ri weeib (†Kv_vq/GjvKvi bvg mn) myd‡ji aib A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri e¨q 

(j¶ UvKvq) 

DcKvixi msL¨v 

1 Dc‡Rjvq 10wU BDwbq‡b dzU cv¤ú µq 35wU ‡cvKv †ivM `g‡bi 

gva¨‡g Av‡gi djb e„w× 

K…wl wefvM I Dc‡Rjv cwil` 140 GKi 2.10 3000 Rb 

2 10 wU BDwbq‡b avb exR Drcv`b msi‣Y I weZiY cÖ`k©bx 70 wU fvj ex‡Ri Pvwn`v cyib K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 70 GKi 4.20 70 Rb 

3 10 wU BDwbq‡b Wvj I †Zj RvZxq k‡m¨i exR Drcv`b msi‣Y I weZiY 

cÖ`k©bx 35 wU 

fvj ex‡Ri Pvwn`v cyib K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 35 GKi 1.75 35 Rb 

4 10 wU BDwbq‡b gvwUi ¯̂v '̄¨v i‣vq K‡¤úvó Drcv`b cÖ`k©bx '̄&vcb I 

cÖwk¶Y ev¯—evqb|  cÖ`k©bx 35 wU I cÖwk¶Y 21 e¨vP 

gvwUi De©iZv e„w× K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 35wU 5.25 125 Rb 

5 10 wU BDwbq‡b mewR I dj Drcv`b Ges mgwš^Z evjvB e¨e '̄vcbv cÖ`k©bx 

'̄&vcb I cÖwk‣Y|  cÖ`k©bx 21 wU I cÖwk‣Y 14 e¨vP 

cwi‡ek‡K ỳlY gy³ ivLv  K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 11 GKi 3.42 82 Rb 

6 Dc‡Rjvq K…wl cÖhyw³ †gjv K…wl cÖhyw³ n Í̄všÍi K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 01 Uv 1.50 450 Rb 

7 Dc‡Rjvq cÖwZ eQi GKwU K‡i e„‣ †gjv I webv g~‡j¨ Pviv weZiY e„‣ †ivc‡b D™¢~×Kib K…wl wefvM   01 Uv 2.00 500 Rb 

8 10 wU BDwbq‡b mewR Pvl(†N‡ii AvB‡j) cÖ`k©bx '̄&vcb I cÖwk‣Y ev¯—

evqb|  cÖ`k©bx 35 wU I cÖwk¶Y 14 e¨vP 

mewR Pv‡l D™¢~×Kib I 

cywói Pvwn`v cyib 

K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 3.50 2.80 95 Rb 

9 10 wU BDwbq‡b  Avgb I ‡ev‡iv av‡b ¸wU BDwihv Ges Gbwc‡K ¸wU 

cÖ`k©bx '̄&vcb I cÖwk‣Y|  cÖ`k©bx 35 wU I cÖwk‣Y 14 e¨vP 

BDwiqv mvi mvkªq I 

djb e„w× 

K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 17.50 3.84 95 Rb 

10 Dc‡Rjvq RvZxq Bu ỳi wbab Awfhvb Gi D™¢~×Kib mfv Bu ỳ‡ii nvZ †_‡K dmj 

i¶v Kiv 

K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 15000wU 0.24 1600 Rb 

11 BDwiqv mvkª‡hi Rb¨Gjwmwm e¨envi e„w×i cÖwk‣Y I cÖ`k©bx BDwiqv mvi mvkªq K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 175GKi 2.00 750 Rb 

12 Dc‡Rjv ch©v‡q  cÖhyw³ n¯—vš—i cÖwk¶Y K…wl cÖhyw³ m¤cÖmviY K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 300 Rb 3.00 300 Rb 

13 10wU BDwbq‡b avb dm‡j cvwP©s 

 

cwi‡ek‡K ỳlY gy³ †i‡L 

†cvKvgvKo `gb 

‡bvKó  45000 GKi 00 20000 Rb 

14 Dc‡Rjvq mylg mvi e¨envi djb e„w× I gvwUi ¯̂v '̄¨v 

myi¶v 

‡bvKó 22000 GKi 00 45000 Rb 

15 Dc‡Rjvq LvgviRvZ mvi Drcv`b gvwUi ¯̂v '̄¨v i‣v ‡bvKó 2500wU 00 2500 Rb 

16 Dc‡Rjvq e„‣‡ivcb 

 

cwi‡e‡ki fvimg¨ i‣v ‡bvKó 6000wU 00 600 Rb 

17 bvwi‡K‡ji gvBU `gb I cwiPh©v cÖ`k©bx '̄vcb I cÖwk‣Y ev¯—evqb bvwi‡K‡ji djb e„w× K…wl wefvM I `vZv ms '̄v 350wU 5.20 280 Rb 

Dc‡Rjv wkÿv Awdm 

µg ¯‹xg/Kv‡Ri aib ¯‹xg/Kv‡Ri weeib (ms‡ÿ‡c) ¯‹xg/Kv‡Ri ‡hŠw³KZv DcKvi †fvMxi aib I 

msL¨v 

A‡_©i Drm gšÍe¨ 

1 †givgZ ÿz`ª †givgZ feb AvswkK ÿwZMÖ '̄ we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

2 ‡kÖwYKÿ wbgv©b A¯'vqx †kÖwY Kÿ wbg©vb SuywKc~b© we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

3 gvwU fivU we`¨vj‡qi gv‡V gvwU fivU gvV bxPz we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

4 Avmeve cÎ mieivn ‡Pqvi, ‡Uwej I Avjgxiv mieivn AvmevecÎ ¯̂íZv we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

5 mgv‡ek we`¨vjq ch©v‡q AwffveK mgv‡ek wkÿvi gvb Dbœqb we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

6 iv Í̄v ˆZix we`¨vj‡q hvZvqv‡Zi Rb¨ ms‡hvM moK ˆZix wkÿv_©x‡`i hvZvqv‡Zi Amyweav `yixKiY we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

7 mxgvbv cÖvPxi we`¨vj‡q mxgvbv cÖvPxi ‰Zix mo‡Ki cv‡k¦©  Aew '̄Z we`¨vjq mxgvbv cÖvPxi we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

8 miÄvg µq wkï‡`i†Ljvi Rvwm© I dzUej µq mncvV¨ µwgK Kv‡R Ask MÖnb e„w× we`¨vjq-25wU Dc‡Rjv cwil`  

Dc‡Rjv ¯̂v¯'¨ wefvM 

Kg©KvÛ jÿ¨gvÎv jÿ¨gvÎv AR©b ev‡RU (UvKv) ev‡R‡Ui  Drm 

Riæix wefv‡M ¯̂v '̄¨ †mev AvMZ mKj †ivMx 100%  miKvwi Aby`vb 

ewnt wefv‡M ¯̂v '̄¨ †mev AvMZ mKj †ivMx 100%  miKvwi Aby`vb 
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Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv 

Rb¯̂v¯'¨ cÖ‡KŠkj Awa`ßi 

`ßi ¯‹xg/Kv‡Ri aiY ¯‹xg/Kv‡Ri weeiY (ms‡‣‡c) ¯‹xg/Kv‡Ri †hŠw³KZv DcKvi †fvMxi aiY I msL¨v A‡_©i Drm gš—e¨ 

1 Mfxi bjK~c Av‡m©wbK gy³ 170wU Mfxi bjK~c ¯'vcb| MfxiZv 300 dzU 

nB‡Z 1200 dzU| wcwfwm cvB‡ci e¨vm 1.5© ©, cvUdg© mvBR 

6©7© Ges 1.5 © © wR.AvB cvBc 5 © j¤^v  

wbivc` cvwbi Pvwn`v c~iY|  DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 8500 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

2 wc.Gm.Gd cyivZb 25wU cyKzi cybt Lbb| wbivc` cvwbi Pvwn`v c~iY| DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 6250 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

3 ‡iBb IqvUvi 

nv‡f©wós 

wU‡bi Pvjv wKsev evoxi Qv` e¨envi K‡i e„wói cvwb msi‣Y 

c×wZ (80wU) 

wbivc` cvwbi Pvwn`v c~iY| DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 4000 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

4 m¨vwbUvix j¨vwUªb wis ¯ve 650 †mU (wis= 1500wU) cÖwZwU e¨vm 30, ©© D”PZv 1© 

cyiZ¡= 1.25©©Ges ¯ve 500wU, cÖwZwUi e¨vm 34© © cyiZ¡= 1.25© ©  

my-¯^v¯'¨ wbwðZ Kiv| DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 3250 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

5 ‡mdwUK U¨vsK 

hy³ KwgDwbwU 

j¨vwVªb wbg©vb 

wZb Kÿ wewkó j¨vwUªb wbg©vb, 10wU, cÖwZwU K‡ÿi mvBR 

3wdU 6 BvÂ/5wdU/8 wdU 

my-¯^v¯'¨ wbwðZ Kiv| DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 150 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

6 ‡mdwUK U¨vsK 

hy³ †kqvW© 

j¨vwUªb wbg©vb 

`yB Kÿ wewkó j¨vwUªb wbg©vb, 20wU cÖwZwU K‡ÿi mvBR 3wdU 

6 BvÂ/5wdU/8 wdU 

my-¯^v¯'¨ wbwðZ Kiv| DcKvi †fvMx `wi`ª gvby‡li 

msL¨v 150 Rb| 

Dc‡Rjv cwil`  

µt 

bs 

Kv‡Ri weeiY(†Kv_vq/GjvKvi bvg mn) myd‡jb aiY A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri 

e¨q 

DcKvixi 

msL¨v 

1. ¯'vqx c×wZ                 (cys+gwnjv) 365 Rb ivR¯^ /Dbœqb 11,82,565/=  365 Rb 

2. `xN©‡gqv`x c×wZ        (AvBBDwW+Bgcø¨vÈ) 999 Rb ivR¯^/Dbœqb 3,25,719/=  999 Rb 

3. A¯'vqx c×wZ (Lveviewo+KbWg+Bb‡RKkvb) 26,611 Rb ivR¯^/Dbœqb 239/=ïay KbWg cÖwZ wcm. 10ct  26,611 Rb 

4. ‡eZb fvZv(BDGd 

wcI)+GgI+GGdWweøDI)mn 

70 Rb ivR¯^ LvZ 1,02,80,125/=  70 Rb 

5. DØy×KiY mfv cÖwZwU BDwbq‡b 1 wU * 7                    

BDt * 6000/= cÖwZwU | 

30 Rb be `¤úwZ Dc‡Rjv cwil` 

LvZ 

42,000/=  30 Rb be 

`¤úwZ 
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grm¨ m¤ú`  

cÖwkÿY Kvh©µgt 

welqe¯‘ e¨vP msL¨v UvKvi cwigvb  A‡_©i Drm 

01| Mj`v Pvl 8 e¨vP 1.20 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

02| DbœZ evM`v Pvl 10 e¨vP 2.00 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

03| Kvc© wgkª Pvl 7 e¨vP 1.05 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

04| Kvc© Mj`v wgkª Pvl 14 e¨vP 2.10 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

05| KvKov d¨v‡Uwbs 4 e¨vP 0.80 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

06| grm¨Rxex‡`i cÖwkÿb 5 e¨vP 1.00 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

10| wf‡qZbv‡gi ˆK Pvl  6 e¨vP 1.20 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

08| cvsMvm Pvl 6 e¨vP 1.20 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

09| Kvc© bvmv©ix 6 e¨vP 0.90 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

10| g‡bv‡m• †Zjvwcqv Pvl 6 e¨vP 0.90 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

11| wks/gv¸i gv‡Qi Pvl 8 e¨vP 1.60 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

12| LvPvq gvQ Pvl 8 e¨vP 1.60 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

13| ¸W G‡KvqvKvjPvi  

cÖvKwUm (GAP) 

7 e¨vP 1.75 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

 

grm¨Pvl cÖ`k©bx Kvh©µgt 

welqe¯‘ cwigvb UvKvi cwigvb  A‡_©i Drm 

01| Mj`v Pvl 3 wU 0.60jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

02| DbœZ evM`v Pvl 3 wU 0.72jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

03| Kvc© wgkª Pvl 4 wU 0.88jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

04| Kvc© Mj`v wgkª Pvl 3 wU 0.60jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

05| KvKov d¨v‡Uwbs 3 wU 0.60jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

06| wf‡qZbv‡gi ˆK Pvl 3 wU 0.72jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

07| cvsMvm Pvl 3 wU 0.60jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

08| Kvc© bvmv©ix 3 wU 0.60jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

09| g‡bv‡m• †Zjvwcqv Pvl 2 wU 0.36jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 
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10| wks gv‡Qi Pvl 2 wU 0.40jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

11| LvPvq gvQ Pvl 2 wU 0.50jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

12| Dc‡Rjv cwil‡`i   

      cyKz‡i grm¨Pvl cÖKí 

1 wU 0.50jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

 

Dc‡Rjv grm¨ `ß‡ii Ab¨vb¨  Kvh©µgt 

Kvh©µ‡gi welqe ‘̄ UvKvi cwigvb A‡_©i Drm 

1| ‡cvbv Aegy³KiY 4.0 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

2| RvUKv msiÿY mßvn 0.60 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

3| RvUKv iÿv Kvh©µg 0.40 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

4| wej bvm©vix 10.00 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

5| giv b`x/Lvj/e‡ivcxU /cyKzi cybtLbb 28.00 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

6| †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 0.40 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

7| gv Bwjk iÿv Kvh©µg  (Avwk¦b gv‡mi eo c~wY©gv) 0.20 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

8| Dc‡Rjvi grm¨ m¤ú‡`i Rwic Kvh©µg     0.40 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

9| gvV w`em 0.30 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

10| †R‡j‡`i wbeÜb I AvBwW KvW© cÖ`vb Kvh©µg 0.40 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

11| AwfÁZv wewbgq mdi 0.80 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

12| GKzwiqvg ˆZix  0.10 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

13| Kw¤úDUvi       †gBb‡Ub¨vÝ 0.20 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

14| grm¨Pvl, AvB‡bi cÖPviYvq wej‡evW© I wWwRUvj e¨vbvi '̄vcb 0.20 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

15| grm¨ AvBb msiÿY msµvšÍ m‡PZbZv mfv 0.20 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

16| Kw¤úDUvi Gw›U fvBivm 0.030 jÿUvKv wefvMxq A_©vqb 

17| RvZxq grm¨ mßvn D &̀hvcb 0.65 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 

24| grm¨ †gjv/K…wl †gjv 0.50 jÿ UvKv wefvMxq A_©vqb 
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Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` 

µg Kv‡Ri weeiY (†Kv_vq/GjvKvi bvg) myd‡ji aiY A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri e¨q 

01 Mvfxcvjb wel‡q  cÖwk‣Y (mKj BDwbqb) Ávb I `‣Zv e„w× miKvwi Aby`vb 7 wU 1,30,900/= 

02 QvMj cvjb  wel‡q cÖwk‣Y| (mKj BDwbqb) Ávb I `‣Zv e„w× miKvwi Aby`vb 7 wU 1,30,900/= 

03 wUKv cÖ`vb Kg©m~Px | (mKj BDwbqb) ‡ivM cÖwZ‡iva I Mevw`cÖvwY I nuvm-gyiwM g„Zz¨nvi Kgv‡bv| miKvwi Aby`vb 7 wU 1,12,000/= 

04 K…wg`gb Kg©m~Px| (mKj  BDwbqb) Mevw`cÖvwY I nuvm-gyiwM K…wggy³ Kiv,g„Zz¨nvi Kgv‡bv,cÖRbb 

‣gZv  I Drcv`b e„w×| 

miKvwi Aby`vb 7 wU 1,89,000/= 

05 DbœZRv‡Zi Nvm Pvl cÖ`k©bx  LvgvixMb GLvb ‡_‡K  Nv‡mi KvwUs  msMÖn K‡i Nvm Pvl K‡i 

Mevw`cÖvwYi Lv‡`¨i Pvwn`v wgUv‡Z cvi‡eb| 

miKvwi Aby`vb  

7wU 

 

 70,000/= 

01 Mvfxcvjb wel‡q  cÖwk‣Y (mKj BDwbqb) Ávb I `‣Zv e„w× miKvwi Aby`vb 7 wU 1,30,900/= 

02 QvMj cvjb  wel‡q cÖwk‣Y| (mKj BDwbqb) Ávb I `‣Zv e„w× miKvwi Aby`vb 7 wU 1,30,900/= 

03 wUKv cÖ`vb Kg©m~Px | (mKj BDwbqb) ‡ivM cÖwZ‡iva I Mevw`cÖvwY I nuvm-gyiwM g„Zz¨nvi Kgv‡bv| miKvwi Aby`vb 7 wU 1,12,000/= 

04 K…wg`gb Kg©m~Px| (mKj  BDwbqb) Mevw`cÖvwY I nuvm-gyiwM K…wggy³ Kiv,g„Zz¨nvi Kgv‡bv,cÖRbb 

‣gZv  I Drcv`b e„w×| 

miKvwi Aby`vb 7 wU 1,89,000/= 

05 DbœZRv‡Zi Nvm Pvl cÖ`k©bx LvgvixMb GLvb ‡_‡K  Nv‡mi KvwUs  msMÖn K‡i Nvm Pvl K‡i 

Mevw`cÖvwYi Lv‡`¨i Pvwn`v wgUv‡Z cvi‡eb| 

miKvwi Aby`vb  

7wU 

 

 70,000/= 

mgvR‡mev wefvM 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri weeiY (mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv e¨vcx) myd‡ji aiY  A‡_©i Drm Kv‡Ri e¨vq 

(jÿ) 

DcKvi‡fvMx msL¨vq 

KZRb/ KqwU 

1 eq¯‹ fvZv Kvh©µg cÖwZ fvZv‡fvMx gvwmK 500/- UvKv fvZv cvq mswkøó miKvwi wefvM 241.5 4025 

2 weaev I ¯^vgx cwiZ¨³v `yt¯' gwnjv fvZv Kvh©µg cÖwZ fvZv‡fvMx gvwmK 500/- UvKv fvZv cvq mswkøó miKvwi wefvM 127.2 2120 

3 gyw³‡hv×v fvZv Kvh©µg cÖwZ fvZv‡fvMx gvwmK 6,000/- UvKv fvZv cvq mswkøó miKvwi wefvM 126 175 

4 cÖwZeÜx fvZv Kvh©µg cÖwZ fvZv‡fvMx gvwmK 700/- UvKv fvZv cvq mswkøó miKvwi wefvM 47.04 560 

5 cÖwZeÜx wkÿv_©x‡`i wkÿv Dce„wË Kvh©µg 

cÖv_wgK, gva¨wgK, D”P gva¨wgK I wWMÖx ch©vq 

cÖwZ wkÿv_©x h_vµ‡g gvwmK  

500/- UvKv, 700/- UvKv, 1000/- UvKv I 

1,500/- UvKv fvZv cvq 

mswkøó miKvwi wefvM 

 

6 75 

6 my`gy³ ÿz`ªFY Kg©m~Px (Avi Gm Gm) cÖwZ FYMÖnxZv 5,000/- †_‡K 25,000/- UvKv 

FY cvq 

mswkøó miKvwi wefvM 30 300 

7 GwmW`» I kvixwiK cÖwZeÜx‡`i c~Y©evmb Kvh©µg cÖwZ cÖwZeÜx 5,000/- †_‡K 15,000/- UvKv 

FY cvq 

mswkøó miKvwi wefvM 8 80 

8 wbeÜK…Z †¯̂”Qv‡mex cÖwZôvb (49 wU) 5 wU cÖwZôvb 15,000/- UvKv Aby`vb cvq| mswkøó miKvwi wefvM 0.75 200 

9 wbeÜK…Z GwZg Lvbv (3 wU) GwZg cÖwZ 1,200/- UvKv fvZv cvq mswkøó miKvwi wefvM 8.5 65 
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10 Avkªqb cÖKí (2 wU) cÖwZ m`m¨ 5,000/- †_‡K 15,000/- UvKv FY  mswkøó miKvwi wefvM 4 60 

11 ‡ivMx Kj¨vY mwgwZ cÖwZ †ivMx 500/- †_‡K 1,200/- UvKvi Ilya  mswkøó miKvwi wefvM I 

Dc‡Rjv cwil` 

1.5 150 

 hye Dbœqb Awa`ßi 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri weeiY/GjvKvi bvg myd‡ji aiY A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri 

e¨q 

DcKvixi 

msL¨v 

µwgK 

bs 

Kv‡Ri weeiY/GjvKvi bvg myd‡ji aiY A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri 

e¨q 

DcKvixi 

msL¨v 

1 hye cÖwk¶Yt cÖvwZôvwbK AÎ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjvi cÖwZ 

BDwbq‡bi wkw‣Z †eKvi hye I hye gwnjv‡`i 1 gvm †_‡K 6 

gvm ch©š— wewfbœ †Uª‡W cÖwk‣‡Yi Rb¨ hye cÖwk‣Y †K›`ª †Rjv 

Kvh©vjq Ev‡MinvUq ‡cÖiY Kiv nq| 

 

A-cÖvwZôvwbKt åvg¨gvb hye cÖwk‣Y cÖ`‡bi Rb¨ 10, 14 I 21 

w`b e¨vwc GjvKvi Pvwn`v gvwcK †eKvi m¤cÖ`vq‡K wewfbœ †Uª‡W 

cÖwk‣Y cÖ`vb Kiv nq| D³ cÖwk‣Y hye Dbœqb Awa`ßi Kg© 

ms¯'vb I AvZ¥ Kg© ms¯'vb †Rvi`vi KiY cÖKí I hye Dbœqb 

Awa`ß‡ii ivR¯^ cÖwk‣Y wnmv‡e AÎ Dc‡Rjvi cÖwZwU BDwbqb 

e¨vwc cÖ`vb Kiv nq|   

cÖwk¶Y MÖnY †k‡l AvZ¥ 

wbf©ikxj nIqvi Rb¨ cÖwkw¶Z 

hye I hye gwnjvMY Zv‡ni 

wba©vwiZ cÖK‡íi AbyKz‡j hye FY 

MÖnY K‡i| D³ FY AÎ 

Dc‡Rjvi hye Dbœqb Awa`ßi 

F‡Yi g¨byqvj Abyhvqx m¤úv`b 

Kwiqv _v‡K| 

¯-̂¯^ `ßi| cÖwk¶Yt 

ivR¯^t 240 Rb| 

‡Rvi`vi KiYt 640 Rb| 

cÖvwZôvwbKt 100 Rb| 

hye FY weZiYt 

AvZ¥ Kg©ms¯'vb FY- 

50,00,000/- UvKv 

cwievi wfwËK FYt 

10,00,000/- UvKv| 

‡Rvi`vi KiY cÖKí FYt 

3,00,000/- UvKv| 

  

Dc‡Rjv gwnjv welqK  

µtbs Kv‡Ri  weeib (‡Kv_vq/GjvKvi bvg) myd‡ji aib A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri e¨q DcKvi‡fvMxi 

msL¨v 

01 †hŠZzK I evj¨weevn wb‡iva msµvšÍ   

DVvb ˆeVK(7wU BDwbq‡b) 

Rb m‡PZbZv g~jK Dc‡Rjv cwil` cÖwZ gv‡m 4wU K‡i 

eQ‡i 48wU 

cÖwZwU 1,500/= wnmv‡e me©‡gvU 

72,000/=  

10,500 Rb 

02 †hŠZzK I evj¨weevn wb‡iva msµvšÍ  

wkÿv cÖwZôvb wfwIK Av‡jvPbv mfv| 

Rb m‡PZbZv g~jK Dc‡Rjv cwil` cÖwZ gv‡m 1wU K‡i 

eQ‡i 12wU 

cÖwZwU 6,000/= wnmv‡e me©‡gvU 

72,000/= 

2,500 Rb 

03 †hŠZzK I evj¨weevn wb‡iva msµvšÍ  

Dc‡Rjv ch©v‡q i¨vjx I Av‡jvPbv mfv| 

Rb m‡PZbZv g~jK Dc‡Rjv cwil` eQ‡i 6wU cÖwZwU 20,000/= wnmv‡e me©‡gvU 

1,20,000/= 

2,000 Rb 

04 †hŠZzK I evj¨weevn wb‡iva msµvšÍ  

Dc‡Rjv ch©v‡q   Kg©kvjv| 

Rb m‡PZbZv g~jK Dc‡Rjv cwil` eQ‡i 2wU cÖwZwU 50,000/= wnmv‡e me©‡gvU 

1,00,000/= 

800 Rb 

05 gwnjv‡`i e„wIg~jK cÖwkÿY(W.T.C) AvZ¥ Kg©ms¯'vb Dc‡Rjv cwil` eQ‡i 4wU e¨vP cÖwZ cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_x©‡K gvwmK 1,200/- 160 Rb 
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(K) cÖwkÿY e¨q 

(L) Avbylvw½K e¨q 

g~jK e¨v‡P 40 Rb K‡i 

e¨vP cÖwZ 8,000/- 

wnmv‡e 

mb¥vbx fvZv wnmv‡e 4wU e¨v‡P †gvU LiP 

5,76,000/-32,000/- 

me©‡gvU LiP 6,08,000/- 

06 w`em mgyn (RvZxq I AvšÍR©vwZK) Rb m‡PZbZv g~jK Dc‡Rjv cwil` eQ‡i 6wU cÖwZwU 12,000/- wnmv‡e †gvU 72,000/- 1,200Rb 

evsjv‡`k cjøxDbœqb †evW© 

µt 

 bs 

Kv‡Ri weeiY ( †Kv_vq/  

GjvKvi bvgmn) 

myd‡ji aiY 

 

A‡_©i 

Drm 

Kv‡Ri cwigvb Kv‡Ri e¨q 

(j¶ UvKv) 

µgcywÄZ DcKvi 

‡fvMxi msL¨v 

1. g~j Kg©m~wPt (BDwmwmG) e¨vsK FY 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

mgevqx K…lK‡`i IGAwfwËK  

cÖwk¶Y cÖ`vb I FY weZiY 

           

miKvix 

760R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY, gwbUwis I Av`vq 

215.15 4197 Rb 

2 Askx`vwiZ¡ g~jK cjx Db œqb cÖKí -2  (wcAviwWwc - 2) 

t wdì cÖ‡dvRvj UvBc †Uªwbs 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

MÖv‡gi mvavib gvby‡li gv‡S 

K…wl,grm¨,cïcvjb,mewR Pvl 

BZ¨vw` wel‡q cÖwk‣b cÖ`vb 

miKvix 30 Rb K‡i 65wU e¨vP 1.66 1,950Rb 

`‣Zv Dbœqbg~jK cÖwk‣b  

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

 MÖv‡gi †eKvi hyeK/hyeZx‡`i 

†ewmK Kw¤úDUvi cÖwk‣b,†mjvB  

miKvix 10 K‡i 12 wU e¨vP 2.40 80 Rb 

AeKvVv‡gv Dbœqbg~jK ¯‹xg Mfxi bjKzc ¯'vcb, ¯^¨v¯' 

m¤§Z cvKv cvqLvbv wbg©vY, gv‡V gvwU fivU, KvjfvU© 

wbgv©Y, ¯‹zj †MU wbgv©Y, K…wl K¬ve wbgv©Y, wis I ¯ve 

weZib, KvPv moK ˆZix I mv‡Kvu ˆZix 

Askx`vwiZ¡ g~jK cjxi 

AeKvVv‡gv Db œqb 

miKvix=70

% 

BDwc=10% 

MÖvg 

KwgwU=20 

15 wU ¯‹xg 11.25 mswkó MÖv‡gi 

Awaevmx MY 

3.  g~j Kg©m~wP ( BDwmwmG  ) t         AveZ©K FY 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

mgevqx K…lK†`i IGAwfwËK  

cÖwk¶Y cÖ`vb I FY weZiY 

miKvix 768R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY , gwbUwis I Av`vq 

155.52 2699 

4. mgwš^Z `vwi`ª we‡gvPb Kg©m~wP 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

`wi ª̀ †L‡U LvIqv gvbyl‡K 

IGAwfwËK  cÖwk¶Y cÖ`vb I 

FY weZiY 

miKvix 1454R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY , gwbUwis I Av`vq 

176.89 3730 

5. cjx cÖMwZ cÖKí t 

(ïaygvÎ ev‡MinvU m`i BDwbqb) 

H miKvix 835R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY , gwbUwis I Av`vq 

88.87 1748 

6. Av`k© MÖvg cÖKí-2 H miKvix 57R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi FY 

weZiY , gwbUwis I Av`vq 

8.40 57 

7. ¸”Q MÖvg cÖKí miKvi KZ…©K eivÏK…Z †jvK‡`i 

IGAwfwËK  cÖwk¶Y cÖ`vb I 

FY weZiY 

miKvix 91R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi FY 

weZiY , gwbUwis I Av`vq 

9.60 91 
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8. B‡im‡cv 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

`wi ª̀ †L‡U LvIqv gvbyl‡K 

IGAwfwËK  cÖwk¶Y cÖ`vb  

miKvix 771R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY , gwbUwis I Av`vq 

88.33 771 

9. Am”Qj gyw³‡hv×v Kg©m~wP 

(mgMÖ ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv) 

Am”Qj gyw³‡hv×v/ †cvl †`i 

gv‡S FY weZib 

miKvix 39R‡bi gv‡S cÖwk‣‡YvËi 

FY weZiY , gwbUwis I Av`vq 

4.50        39 

eb wefvM 

µg Kv‡Ri weeib(‡Kv_vq/GjvKvi bvg mn) myd‡ji aib A‡_©i Drm Kv‡Ri cwigvY Kv‡Ri e¨vq DcKvi‡fvMxi msL¨v 

1. ev‡MinvU m`i Dc‡Rjv óªxc evMvb m„Rb 

Pviv D‡Ëvjb 

miKvwi Aby`vb 20.0wKtwgt 

40,000wU 

2,20,000/- 

2,00,000/- 

100 Rb 

 ক                

 

     ক  ক           

     /  ক  

      (  ক )   ক       

      (  ক )  ক  

 ১       অ ক             (ক     -       )        ১৫৭.     ৬৬,৪৪,৭ ১/- ৪       

 ২       অ ক             (ক     -  ক )        ৭ ,  ,   /- ৭ ,  ,   /- ৪  ঐ 

 ৩       অ ক             (ক     -       )       ১৫৮.      ৬৩,৯২, ৪৮ ৪  ঐ 

 ৪       অ ক             (ক     -  ক )       ৭ ,  ,   /- ৭ ,  ,   /- ৪  ঐ 

 ৫       অ ক                (  .  -       )        ৩২ .        ৯৯,৫১,৯  /- ২৫  ঐ 

 ৬       অ ক                (  .  -       )       ৩১ .        ৯৯,৫১,৯  / ২৫  ঐ 

 ৭       অ ক                (  .  -       )       ২২ .        ৮২,  ,   /- ২   ঐ 

 ৮ অ             ক        ক       (১      ) ৪,  ,  ,   /- ৪,  ,  ,   /- ৮  ঐ 

 ৯ অ             ক        ক       (২      ) ৪,  ,  ,   /- ৪,  ,  ,   /- ৮  ঐ 

১                       (১২            )     /ক              
   ৪   ঐ 

১১     এ  ক       (২   ) ৬১৯.৯২      ২ ,৫৬,৪৬ /- ৬১,৯৯২   ঐ 

             

Kvh©µ‡gi welqe ‘̄ UvKvi cwigvb A‡_©i Drm 

                                   ,৫ ,   /-               

             /                                ,  ,   /-        /                         

        /                             ,  ,   /-        /                         

        /                                        ,  ,   /-                           

১                    ১,  ,   /-                           

              /                                                                ,  ,   /-        /                         
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‡hvMv‡hvM I ‡fŠZ AeKvVv‡gvMZ Dbœqb: 

µwgK Kv‡Ri weeib myd‡ji aib Drm Kv‡Ri 

cwigvb 

e¨q jÿ DcKvi‡fvMx 

01 K…wl I ÿz`ª †mP cvwb e¨e '̄vcbv Dbœqb GwWwc 50 25.00 8500 

 e¯`MZ 

AeKvVv‡gv 

     

02  †hvMv‡hvM Dbœqb iv¯Ív c~btwbg©vb  GwWwc 85 60 35000 

03 Rb¯^v¯'¨ Uq‡jU GwWwc 35 20 9000 

04 wkÿvi Dbœqb ¯‹zj feb †givgZ I 

AvmevecÎ mieivn 

GwWwc 30 17 3000 

05 µxov, hye I 

ms¯‹…wZ 

‡Ljva~jv miÃvg GwWwc 17 3.50 5.00 

06 Dc‡Rjv cwil` 

feb 

‡givgZ GwWwc 5 60 15000 

10 Ab¨vb¨ Av_© mvgvwRK &GwWwc/ivR¯^ 20 20 1000 
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     (    )    

                   ঋ                    ,                          ,                    

                                           ,                                                   

                          

 

      

১.                                 ; 

 .                          ঋ                                ; 

 .                                                                                 ; 

 .                                  ; 

৫.                                                ; 

 .                    ,                                                  ; 

৭.      ,                                            ; 

 .                                                       ; 

 .                                           ; 

১ .                                                     ; 

১১.                                                          ; 

১ .                                               ; 

 

 

                      ,                           : 

ev‡MinvU m`i                                                                           , 

                               ,             (        +       )                            

                                                                               

 

          

১.                                                          ; 

 .                                                               ; 

 .                                                          ,        ,                       

               ; 

 .                                                                                         ; 

৫.                                                                     ; 

 .                                                                                  

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

                            ,                     

                             

১ hye Dbœqb wefvM                         

    

         ১               

                 

Dc‡Rjvi `vwi ª̀ we‡gvP‡b †eKvi hyeK-hyeZx‡`i Kg©ÿg K‡i M‡o †Zvjv  

  cjøx Dbœqb `wi ª̀ Rb‡Mvwô ¯̂vej¤^x K‡i 

`wi ª̀Zvi nvi n«vm Kiv  
2022 mv‡ji g‡a¨ ¯̂vej¤^x 

cwievi e„w× cv‡e| 
MÖvgxY `vwi ª̀ we‡gvPb I AvZ¥Kg©ms '̄vb m„wó‡Z Dc‡Rjvi GKwU evox GKwU Lvgvi cÖKí Ges 

weAviwWweÕi 2000 Ri‡K FY weZiY| 

3 grm wefvM ¯̂vej¤^x K…lK ˆZix Kiv grm¨ Pvlxi msL¨v e„w× cv‡e 1000 Rb‡K grm¨  Pv‡li AvIZvq Avbv  

4 K…wl wefvM K…wl Drcv`b e„w× Kiv K…lKiv Avw_©K fv‡e jvfevb n‡e Avgb avb Pvl m¤úªmviY| †hgb- weªavb 51, weªavb 52, webv avb 11 webv 6 I webv avb 12 

(3150 †nt Rwgi djb wØ¸Y e„w×)| mwilv Pvl K‡i ¯̂í †gqv`x †e‡iv avb ( webv avb 14) Pvl 

Kiv (300 †nt Rwg Ges 5% Rwg e„w×)| †e‡iv †gŠmy‡g weªavb 5 (500 ‡nt Ges PvlKivi d‡j 

e„w× †c‡q‡Q 5%)| mylg mvi e¨envi, mwVK eq‡mi Pviv †ivcY ‰Re mvi e¨envi, GWweøDwW, 

Gjwmwm e¨envi Ges cvwP©s †Rvi`vi KiY  

5 gwnjv I wkï Dbœqb 

wefvM 

bvixi Avw_©K ÿgZvqb n‡e bvix‡`i AvZ¥Kg©ms '̄vb m„wó n‡e 300 gwnjv‡K AvZ¥ Kg©ms '̄v‡bi my‡hvM m„wói gva¨‡g gwnjv‡`i ÿgZvqb Kiv  

6 Dc‡Rjv cwievi 

cwiKíbv wefvM 

gvZ… I wkï g„Z¨i nvi ï‡b¨vi 

†KvUvq Avbv 

gvZ… I wkï g„Z¨ n«vm cv‡e gvZ… gyZz¨i nvi Ges wkï gyZy¨i nvi Kgv‡bv  

7 cÖv_wgK wkÿv mKj wkïi cÖv_wgK wkÿv 

wbwðZ Kiv 

mKj wkï cÖv_wgK wkÿv m¤úbœ 

Ki‡e| 

cÖv_wgK we`¨vj‡qi 100% fwZ© I Dcw '̄wwZ wbwðZ Kiv ,wkÿv_©x S‡o covi nvi 5% †_‡K 1% 

†b‡g Avbv Ges cÖv_wgK wkÿvi ¸YMZ gvb e„w× Kiv; 

8 gva¨wgK wkÿv wkÿvi gv‡bvbœqb wkÿv_©x S‡i cov K‡g hv‡e| wRwcG +5 Gi msL¨v evov‡bv I gva¨wgK ch©v‡q wkÿv_©x S‡i covi nvi 10% †_‡K 5% G 

bvwg‡q Avbv Ges wkÿvi ¸YMZ gvb e„w× Kiv; 

9 Rb¯̂v '̄¨ mK‡ji m¨vwb‡Ukb I wbivc` 

cvwb wbwðZ Kiv 

m¨vwb‡Ukb e¨e '̄v Dbœqb n‡e Ges 

wbivc` cvwb e¨enviKvix e„w×  

700 cwievi‡K m¨vwb‡Ukb Ges wbivc` cvwbi e¨env‡ii AvIZvq Avbqb Kiv|  

10  cÖvwY m¤ú` RbMY‡K Avw_©K jvfevb Kiv Lvgvwii msL¨v e„w× c‡e| 300 Lvgvwi ˆZix Kiv|  

11 †hvMv‡hvM I  †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

'̄vqx I †UKmB †hvMv‡hvM 

e¨e '̄vq DbœxZKiY 

‡hv‡Mv‡hvM e¨e '̄vi Dbœqb n‡e| '̄vbxq m¤ú`, Dbœqb Znwej Ges †K› ª̀xq miKv‡ii eiv‡×i gva¨‡g ‡hvMv‡hvM e¨e '̄vi Dbœqb 

mvab;AeKvVv‡gv Dbœqb| 

12 mgvR †mev kZfvM mvgvwRK wbivcËv †mev  kZfvM mvgvwRK wbivcËv †mev cÖwZeÜx †ÿ‡Î kZfvM mvgvwRK wbivcËv †mev wbwðZ n‡e| 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

             :  

                                  

    

                   

      

 ১ াববকডাঙ্গা গ্রাবমর কাবের মমমির বামির ামবে বে সুইচ গেবের মেবকর রাস্তায় ইে মিংকরণ ১,  ,   .                                 

   বােমারা গ্রাবমর জমবর বামি বে কাবের পাইবকর বামির মেবকর রাস্তায় ইে মিংকরণ ১,  ,   .                                 

   রাজাপুর গ্রাবমর সুোে মবশ্বাবর বামি বে গমাস্তফা গমাল্লার বামির মেবকর রাস্তায় ইে মিংকরণ ১,  ,   .                                 

   বাবেকািাপািা (পঁচামেঘীরপাি) গোর মাবের পমিম পাবল বার গবঞ্চ মেম মাণ ১,  ,   .                           

 ৫ কাটুয়া গ্রাবমর সুইচ গেবের েীচ বে ােবরর বামির ামবে বে মেবকর রাস্তায় ইে মিংকরণ ১,  ,   .                                 

   ফুো গমাবি জাাঙ্গীবরর বামির পাল মেবয় ইবের মিং রাস্তা মরমপয়ামরিং করণ  ,  ,   .                                 

 ৭ গকমব ফবেপুর মাধ্যমমক মবদ্যায় িংগ্ন মাবের মেচু জায়ো উচুকরণ ও মাে িংস্কারকরণ  ,৫ ,   .                           

   গবমরো ইউমেয়ে মাধ্যমমক মবদ্যাবয়র গেে মেম মাণ ১,৫ ,   .                   

   গবমরো ইউমেয়ে পমরে ভবে িংস্কারকরণ  ,  ,   .                              

১  উত্তর গোোপািা োওোী জাবম মমজবের উন্নয়ে 1,0০,০০০.০০                                  

১১ গোোপািাইউমেয়বের ধীবরে োকুবরর বামির রাস্তায় ইবের মিংকরণ 1,0০,০০০.০০                               

১  গোোপািা ইউমেয়বের পমিমভাে রকামর পুকুবরর মমি ঘাে মেম মাণ 1,0০,০০০.০০                 

১  আলুকমেয়া মিজ গেবক ভােছাা মেবকর রাস্তায় ইবের মিংকরণ 1,0০,০০০.০০                               

১  গোোপািা ইউমেয়বের গেপািা আমেয়ার গলবের বামি বে মজন্নাে গলবের বামি পয মন্ত  রাস্তায় ইবের মিংকরণ 1,0০,০০০.০০                               

১৫ গোোপািা ইউমেয়বের মবমভন্ন মলক্ষা প্রমেষ্ঠাবে মমিং ফযাে রবরা 1,0০,০০০.০০           মপআইম 

১  গোোপািা ইউমেয়বের গেপািা আমেয়ার গলবের বামি বে মজন্নাে গলবের বামি পয মন্ত  রাস্তায় ইবের মিংকরণ 1,0০,০০০.০০                               

১৭ গোোপািা ইউমেয়বের পমিমভাে জাাঙ্গীর মমল্লবকর রাস্তায় ইবের মিংকরণ 1,0০,০০০.০০                         মপআইম 

১  মবষ্ণুপুরম েবব কাজীর বামি বে মর গলবের বামি অমভমুেী রাস্তা ইবের মিংে 1,0০,০০০.০০                         মপআইম 

১  পারবকািামারা গমইে মপবচর রাস্তা বে কওছার গলবের বামি অমভমুেী রাস্তা ইবের মিং 1,0০,০০০.০০                         মপআইম 

   েলমমো গমইে রাস্তা বে পূব মমেবক গধাপাোী ীমাো কাভাে ম পয মন্ত রাস্তা আরমমকরণ ৫,০০,০০০.০০                          

 ১ বারুইপািা ইউমেয়বের মবমভন্ন প্রমেষ্ঠাবে মমিং ফযাে ও ক্রীিা ামগ্রী এবিং েমরব মমাবের মাবঝ গাই গমমলে 

সরবরা 

২,০০,০০০.০০      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

   বারুইপািা ইউমেয়বের বারুইপািা গ্রাবমর আব্দুল্লা াওাোবরর বামি বে িীজ অমভমুেী রাস্তা ইবের মিংকরণ ১,০০,০০০.০০                               

   বারুইপািা ইউমেয়বের কাোোী আমে মডমোবরর বামি বে লামদুবর অমভমুেী রাস্তা ইবের মিংকরণ ১,০০,০০০.০০                               

   বারুইপািা ইউমেয়বের উজপুর ওয়াপো রাস্তা বে বাজার মমজে অমভমুেী রাস্তা বালুভরাে ইবের মিংকরণ ১,০০,০০০.০০                               

 ৫ বারুইপািা ইউমেয়বের কামত্তমকমেয়া গ্রাবমর বন্তা পাবর বামি বে তেয়ব আীর গভমিবাঁধ অমভমুেী রাস্তা বালু 

ভরাে ইবের মিংকরণ 

১,০০,০০০.০০                               

   বারুইপািা ইউমেয়বের গোয়াোী কাাই গলবের বামি বে এময়াববে এর বামি অমভমুেী রাস্তা ইবের মিংকরণ ১,০০,০০০.০০                               

 ৭ রমমাবাে গমাবয়ে গলবের বামির ামবের রাস্তায় ইবের মিং ৫০ ০০০.০০                         মপআইম 

   চাপাো পূব ম পািা জাাঙ্গীবরর বামির ামবের ামবের রাস্তায় ইবের মিং  ৫০,০০০.০০                         মপআইম 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

   রািংমেয়া স্কুবর ামবে আকরাবমর বামির ামবের রাস্তায় ইবের মিং  ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

   যাত্রাপুর স্কুবর মপছবে েমবর বামির ামবের রাস্তায় ইবের মিং  ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

 ১ মমলেপুর অন্ধ হুজুবরর বামির ামবে ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

   গকামরপুর েজরু ইাবমর বামির ামবের রাস্তা ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

   আফরাজামা োবয়ববর বামির ামবের রাস্তায় ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

   মমলেপুর আবমর বামির ামবের রাস্তায় ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

 ৫ বাজুয়া গোবয়ে গমািবর বামির ামবের রাস্তায় ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

   পাচাম জাাবের বামির ামবের রাস্তায় ইে মিং ৪০,০০০.০০                         মপআইম 

 ৭ উৎকু মমজে গলবের বামি গেবক আঃেফুবরর বামির মেবকর রাস্তায় ইে মিং ৮০,০০০.০০                         মপআইম 

   যাত্রাপুর গলে েন্য় কমমউমেটি গন্টাবরর গলার োইস্ ও ইবকমিকাইেস্থাপে ২,০০,০০০.০০০                            মপআইম 

   োেপুর ইউমেয়ে পমরে চত্ববর গোঘর মেম মাণ ২,০০,০০০.০০০           মপআইম 

   োেপুর ইউমেয়ে পমরবের োদ্য গুোম ও গ্রাম আোে ভববের মিেীয় োর ওয়া ও ছাে মেম মাণ, প্লাস্টার, েরজা 

জাোার মগ্র, েরজা জাোা মেম মাণ এবিং মচববকাোর ছাে মেম মাণ 

৪,০০,০০০.০০০                     মপআইম 

 ১ োেপুর ইউমেয়বের ৮েিং ওয়াবড মর কাছারী বামি বাস্টযাবেযাত্রী ছাউেীর পূব মপাবল পাবমক েয়বে মেম মাণ 1,00,000.০০           মপআইম 

   রাোোমছ ইউমেয়ে পমরে অমফবর ীমাো প্রাচীর মেম মাণ ২,০০,০০০/-                     মপআইম 

   রাোোমছ ইউমেয়বে তয়েপুর লামীম গলবের বামি বে গোপা পাবর বামি অমভমুেী রাস্তায় ইবের মিংকরণ ২,০০,০০০/-                         গেোর 

   রাোোমছ ইউমেয়বের বিপাইক পািা মমিবরর ম্মুে বে কামপেবের বামি অমভমুেী রাস্তায় ইবের মিংকরণ ৫০,০০০/-                         মপআইম 

  রাোোমছ ইউমেয়বে েমররসুপুর রুস্তম গলবের বামি বে আক্তার গলবের বামি অমভমুেী রাস্তায় ইবের মিংকরণ ৪০,০০০/                         মপআইম 

   ভােপািা বাবলু গেবোবের বামির ম্মুে বে মরবেবোবের বামি অমভমুেী রাস্তায় ইবের মিংকরণ ৮৫,০০০/                         মপআইম 

 ৭ ক্ষুদ্রচাকশ্রী গ্রাবম ইউমেয়ে পমরবের মপছবে ছত্তার গলবের বামি বে মমঠু গলবের বামি অমভমুেী রাস্তায় মিংকরণ ৯০,০০০/                         মপআইম 

   কররী গলে াাে আীর বামির ম্মেু বে গলে আঃামবমর বামি অমভমুেী রাস্তায় ইবের মিংকরণ ৩৫,০০০/-                         মপআইম 

   গডমা ইউমেয়ে পমরবের পুকুবরর েমক্ষণ পাবল োইড ওয়া মেম মাণ ৫,০০,০০০.০০                           

৫  গডমা ইউমেয়ে পমরে ভববের বােরুবমর েরজা ও জাোা িংস্কার ও ইউমেয়ে পমরে ভববের রুম িংস্কার ২,০০,০০০.০০                     মপআইম 

৫১ মবষ্ণুপুর ইউমেয়বের গক এম বাবোোী মাধ্যমমক মবদ্যাবয়র ক্লা রুম িংস্কার 1,00,000.০০           মপআইম 

৫  গোোপািা ইউমেয়বের আলুকমেয়া গ্রাবমর োে গরাকবের মভো বে বাচ্চু গলবের বামি পয মন্ত ইবের মিং  1,00,000.০০                         মপআইম 

৫  গবমরো ইউমেয়বের লীে োবয়ক আব্দু জব্বার মাধ্যমমক মবদ্যাবয়র  রুম মেম মাণ ২,00,000.০০           মপআইম 

৫  ােেমু্বজ ইউমেয়বের পমিম ডাঙ্গা জাবম মমজবের ছাে মেম মান 1,00,000.০০                            মপআইম 

৫৫ োেপুর ইউমেয়ে পমরে মমজবের ল্যামিে মেম মাণ 1,00,000.০০           মপআইম 

৫  গডমা ইউমেয়বের গেেিাঘাে মাধ্যমমক মবদ্যাবয়র ক্লা রুম িংস্কার ৫০,০০০/-           মপআইম 

৫৭ বারুইপািা ইউমেয়বের কামত্তকমেয়া মাধ্যমমক মবদ্যাবয়র বােরুম িংস্কার ৫০,০০০/-           মপআইম 

৫  বুজ বািংা োরী উন্নয়ে িংস্থার মাধ্যবম োরী উবদ্যাক্তাবের তেমর পণ্য মবপেবের জন্য োরী মাবকমে তেমরর উবদ্যাে 

গ্রণ এবিং মাবকমবের অবকাোবমা তেমর 

৪,০০,০০০/      gwnjv, hye I wkï Dbœqb       

৫  গবমরো ইউমেয়বের ফবেপুর মেম্নমাধ্যমমক বামকা মবদ্যাবয়র ৩টি ক্লারুম িংস্কার এবিং ক্লারবমর মাটিধ্বঅিংবল ৫০,০০০/-           মপআইম 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

বালুভরাে ও িংস্কার 

   রাোোমছ ইউমেয়বের মএেমব বাজারস্থ এম আর এম মকোর োবে মে স্কুবর িংস্কার ও উন্নয়ে ৫০,০০০/-           মপআইম 

 ১ ের উপবজাধীে মবমভন্ন মলক্ষা প্রমেষ্ঠাবে মকবলারী বান্ধব েয়বে ামগ্রী মবেরণ ১,০০,০০০/-      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

   োরী উন্নয়ে গফারাম একবচঞ্জ মভমজে ৫০,০০০/-                       মপআইম 

   োেপুর োরী ও মলশু পমরচয মা গকবের উন্নয়ে ৫০,০০০/-      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

   প্রাকৃমেক দুবয মাবে বচেেো ও ঝুঁমক কম মসূমচ: গকামভড-১৯ মামারী প্রমেবরাবধ বুজ বািংা োরী উন্নয়ে িংস্থার 

াধারণ েস্য, োরী গচ্ছাববক এবিং েমরদ্র োরীবের মবধ্য োদ্য উপার ামগ্রী মবেরণ -   

৫৫,৬৫০.০০      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

 ৫ সুপ্ত ািংস্কৃমেক প্রমেভার মবকাল ঘোবে কাচারা কামে মভা (েমণে অমমিয়াড, কুইজ, মচত্রািংকে, আবৃমত্ত, াবের 

গো, িংেীে) এর আবয়াজে ও বাস্তবায়ে  

৪৫,০০০.০০                   মপআইম 

   োরীবের আত্মকম মিংস্থাে সুমির উবেবে মা ব্যাপী গাই প্রমলক্ষণ এবিং প্রমলমক্ষে উবদ্যাক্তাবের মবধ্য  সাই গমমলে 

মবেরণ  

৯০,০০০.০০      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

 ৭ োরী উন্নয়ে গফারাম েেে এবিং ওমরবয়বন্টলে   ১০,০০০.০০                       মপআইম 

   োরী মেয মােে প্রমেবাে পক্ষ উেযাপে  ২০,০০০.০০      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

   আন্তজমামেক োরী মেব উেযাপে (গমামবামে প্রজ্বাে, ািংস্কৃমেক অনুষ্ঠাে, এযাওয়াড ম প্রোে, আঁধার ভাঙ্গার লপে ও 

োরীবের ক্রীিা প্রমেবযামেো  

৫০,০০.০০-      gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

৭  বাবেরাে ব্লাড ব্যিংবকর মাধ্যবম োরীবের েভমকাীে রক্ত শূন্যো ও মেরাপে মাতৃত্ব মববয় বচেেো সৃমষ্ঠ, ব্লাড গ্রুমপিং 

কযাি ও ব্লাড গডাোরবের এযাওয়াড ম প্রোে  অনুষ্ঠাে  

২৯,৩৫০.০০        gwnjv, hye I wkï Dbœqb মপআইম 

৭১ দরযতালুক ইতত ারকভ ভরিতকয ফাড়ীয রদতকয যাস্তা ইতেয ররিং কযণ   ১,০০,০০০.০০                                

৭  রনকাযীাড়া অরদুিা ভাতেয রিপু থথতক অরদুিায ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ৫০,০০০.                            মপআইম 

৭  রিভিািংগা োরফক থতেয ফাড়ী থথতক াতভ থতেয ফাড়ী ম যন্ত  ইতেয ররিং কযণ ৫০,০০০.                            মপআইম 

৭  থভাজাফ্পয াওরাদাতযয ফাড়ী ইতত ভাফুজ থে এয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

৭৫ থফভযতা ইউরনয়তনয ৫নিং ওয়াতি যয আব্দুর যরদ রভস্ত্রীয ফাড়ী থথতক থভাোঃ থাযাফ থভািায ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ররিং ১,০০,০০০.০০                                

৭  থগাোাড়া ইউরনয়তনয ৬নিং ওয়াতি যয রদ থতে  ফাড়ী াভতন ইতত ত্তায তযপদাতযয ফাড়ীয অরবমুতে যাস্তা ররিং ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

৭৭ থগাোাড়া ইউরনয়তনয কান্দাাড়া ফেতরায মুরজফয থ    ফাড়ী তত ফাবুর থে এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয থাররিং ১,০০,০০০.০০                                

৭  রফষ্ণুপুয ইউরনয়তনয োররপুয থভইন যাস্তা থথতক ফান্তী ভরন্দয এয রিভ া থথতক মৃদুর রফশ্বা এয ফাড়ীয অরবমুতে ররিং কযণ  ১,০০,০০০.০০                                

৭  রফষ্ণুপুয ইউরনয়তনয ৩নিং ওয়াতি যয থকাড়াভাযা ভধ্যাড়া ভরজদ িংরগ্ন ঢারাই যাস্তা থথতক আভজাদ থভাড়তরয ফাড়ী 

ম যন্ত ১৫০ ও ফীয মুরিতমাদ্ধা আভজাদ োন এয ফাড়ী ম যন্ত ইতেয ররিং  

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   ফারুইাড়া ইউরনয়তনয কারত্তযকরদয়া থে করফয থাতন এয ফাড়ীয াভতনয যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

 ১ ফারুইাড়া ইউরনয়তনয রিরন্তযতোয জগদী মৃধায ফাড়ী ইতত রফভর রফশ্বা এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   মাত্রাপুয ইউরনয়তনয ৪নিং ওয়াি য াাদাত স্যাতযয ফাড়ীয রিভ াত ফারযক থভািায ফাড়ী তত ভারনক নাতথয ফাড়ী 

ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ 

১,০০,০০০.০০                                

   মাত্রাপুয ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াতি যয িাাতরা পূফ যাড়া উচুতাতর রনতি ভরতুতযয ফাড়ী তত আবুর থতেয ফাড়ী ম যন্ত 

যাস্তা ইতেয ররিং কযন 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

   লােগম্বজ ইউরনয়তনয ৩নিং ওয়াতি যয থে াতিন থভাযীয থেয তত থে নজুয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

 ৫ লােগম্বজ ইউরনয়তনয ৭নিং ওয়াতি যয  থে ইফাযাত থাততনয ফাড়ী তত থে থগারদায থাততনয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা 

ইতেয ররিং কযণ 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   োনপুয ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াতি যয বট্টফারীয়াোো ািান থভাড়র ফাড়ীয অরবমুতে যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

 ৭ োনপুয ইউরনয়তনয ৬নিং ওয়াতি যয আউয়ার থভািায ফাড়ী  ইতত জারকয থভািায ফাড়ী মাওয়ায যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   যাোরগারে ইউরনয়তনয সুনগয গাউ থতেয ফাড়ী তত ইকফার থভাড়তরয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                                

   যাোরগারে ইউরনয়তনয  ক্ষুদ্রিাকশ্রী মুযাদ থাততনয ফাড়ী তত যাজ্জাক থতেয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   থিভা ইউরনয়তনয ৬নিং ওয়াতি যয জারদ থে এয ফাড়ী থথতক ফাদা থে এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

 ১ থিভা ইউরনয়তনয ৬নিং ওয়াতি যয ভাাবুফ থে এয ফাড়ী থথতক ভরতয়ায থতেয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

   থিভা ইউরনয়তনয ৭নিং ওয়াতি যয থভইন যাস্তা থথতক ভরিক ারফবুয যভান এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   থগাফযরদয়া ভাভায থদাকান তত ভাসুতভয থদাকান ম যন্ত যাস্তা ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   থগাফযরদয়া ভাভায থদাকান তত ভাসুতভয থদাকান ম যন্ত  যাস্তা ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

 ৫ রভজযাপুয াকাযাস্তাতত(থিভা রিতজয থগাড়া তত) গুরজাটি জাতভ ভরজদ ম যন্ত যাস্তা ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   থারোে নুরু থতেয ফাড়ী তত মৃত োরাভ াওোঃ এয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ররিং কযন ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

 ৭ কাঠার ফারত ফাড়ী ররিংক থযাি এয রবততয পুকুয িংরগ্ন  যাস্তাটি িংস্কায ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

   ১নিং কাড়াাড়া ইউরনয়তনয রুতফতরয ফাড়ী থথতক থাততরয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ। ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

   কাড়াাড়া ইউরনয়তনয ভগযা ভরন ভাস্টাতযয ফাড়ীয াতভন াথযটিয রিভ া রদতয় থতাযা থভম্বায এয ফাড়ীয 

াভতনয রদতক যাস্তা থভযাভত ও নতুন কারবাে য 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   কাড়াাড়া ইউরনয়তনয ভগযা ভরন ভাস্টাতযয ফাড়ীয াতভন াথযটিয রিভ া রদতয় থতাযা থভম্বায এয ফাড়ীয 

াভতনয রদতক যাস্তা থভযাভত ও নতুন কারবাে য 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ১ াতফকিাঙ্গা থফাযান েন্দকায এয ফাা তত থোে থিৌরকদাতযয ফাা ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                                

১   থফভযতা ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াি য জয়নার যদাতযয থদাকান ইতত ভাসুদ যদাতযয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ। ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   থফভযতা ৩নিং ওয়াি য যঘুনাথপুয ঠাকুতযয ফাড়ী তত যঘুনাথপুয করভউরনটি রিরনতকয াভতন ম যন্ত যাস্তা রনভ যাণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   থফভযতা ইউরনয়তনয োফাটি তা প্রভারনক এয ফাড়ী তত ররেন যকায এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা  ররিং কযন ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ৫ থফভযতা ইউরনয়তনয  রিতরী ওয়াদা থবড়ীফাধ ািংফারদক ভাারপজুয যভাতনয ফাড়ীয াভতন  যাস্তা ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                                

১   থফভযতা ইউরনয়তনয  যঘুনাথপুয োরকুররয়া য: প্রাথরভক রফদ্যারয় িংরগ্ন স্কুতরয পূফ য াতশ্বয যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ৭ থফভযতা ইউরনয়তনয সুরতানপুয যকারয পুকুতযয উত্তয াড় ইতত ভনরজতরয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                                

১   থফভযতা ইউরনয়তনয ৪নিং ওয়াি য বদ্রাড়া গ্রাতভয যাস্তা থাররিং/িংস্কায কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   থফভযতা ইউরনয়তনয আতনায়ায িাঙ্গা ফাজায িংরগ্ন যাজ্জাক ভাও: ফাড়ী তত োতরক দজীয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা  ররিং ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১১  থগাোাড়া ইউরনয়তনয ৯নিং ওয়াতি যয যাতধশ্যাভ ভরন্দয থথতক মৃধা ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা িংস্কায ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১১  থগাোাড়া ৯নিং ওয়াি য ারাড়া কারর ভরন্দয থথতক াারভনা ম যন্ত  যাস্তা ররিং ১,০০,০০০.০০                                

১১  থগাোাড়া আতাইকাঠি রুহুর থভািায থদাকান রনভ যর িাকুয়ায ফাড়ী তত জর ফাবুয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১১  থগাোাড়া ইউরনয়তনয থদাড়া ফাজাতযয াতশ্বয রার থভয়ায ফাড়ী থথতক যরদ োয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

১১৫ থগাোাড়া ইউরনয়তনয  ারতরাোরী মুযাদ াইতকয ফাড়ী তত রফরফর থভাতড়য রদতকয যাস্তা ইতেয ররিং রনভ যাণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১১  থগাোাড়া ইউরনয়তনয নওয়াাড়া গ্রাতভয পূফ যাড়া থকান্ডরা এর,রজ,রি যাস্তা ইতত অধ্যাক ইকফার থাততনয 

ফাড়ীম যন্ত ইতেয ররিং যাস্তা িংস্কায কযণ 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১১৭ থগাোাড়া ইউরনয়তনয কাররদয়া নান্নুতদয ফাড়ীয াভতন ররকযণ যাস্তাটিয অভাপ্ত কাজ রর দ্বাযা ভাপ্তকযতণ ১,০০,০০০.০০                                

১১  থগাোাড়া ইউরনয়ন ায নওয়াাড়া যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়তয়য প্রতফতয যাস্তাটি  ইতেয ররিং কযন ১,০০,০০০.০০                                

১১  থগাোাড়া ইউরনয়তনয  বােোরা মৄফরীগ অরপ তত থভতদী াান তালুকদায এয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ইতেয ররিং 

কযণ 

৫০.০০০.০০                          মপআইম 

১   লােগম্বজ ইউরনয়তনয  ফাতদাোরী দরিণ াড়ায ভাররযকুর তত োনজাান আরী থযাি ম যন্ত প্রায়  যাস্তা িংস্কায ৫০.০০০.০০                          মপআইম 

১ ১ লােগম্বজ ইউরনয়তনয  যণভূরভ গ্রাতভ সয়দ আরীয ফাড়ী তত গাউ-উর ক এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ- ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   ফারুইাড়া ২নিং ওয়াি য োনজাান আরী যাস্তা ররিং কযণ ৫০,০০০.০০                                

১   ফারুইাড়া ইউরনয়তনয কারত্তযকরদয়া ভাইতনয স্কুর ইাক িাোঃ এয ফাড়ী ইতত কারাতভয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা কযণ। ১,০০,০০০.০০                                

১   ফারুইাড়া ইউরনয়তনয  রিরন্তযতোয গ্রাতভ রফনয় ভন্ডতরয ফাড়ী থথতক করফতোরা াফ যজরনন দূগ যাভরন্দয ম যন্ত যাস্তা ররিং  ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ৫ ফারুইাড়া ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াি য ফারুইাড়া গ্রাতভ সুইি থগে থথতক স্কুর িংরগ্ন রিজ ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   ৬নিং ফারুইাড়া কাযী প্রাথরভক রফদ্যারয় প্রতফ তথয যাস্তাটি ইতেয ররিং কযণ  ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ৭ ফারুইাড়া ইউরনয়তনয কাোোরী গ্রাতভয জাতফয যদায এয ফাড়ী ইতত কারাভ থভািায ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং  ১,০০,০০০.০০                                

১   ফারুইাড়া উজরপুয নূযতভাোঃ থতেয ফাড়ী তত আইয়ুফ োতনয ফাড়ী ম যন্ত  ররিং ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

১   ফারুইাড়া উজরপুয যইজ থতেয ফাড়ী তত াত োতনয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা        ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

১   ফারুইাড়া ইউরনয়তনয  কাোোরী থততুরতরা তত ফারুইাড়া ইউরনয়ন রযলতদয রদতকয  যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১ ১ ারকভ কাজীয ফাড়ী ইতত আওয়ার কাজীয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   মাত্রাপুয ৬নিং ওয়াি য আরতা থাততনয ফাড়ী ইতত ভরজদ এয রদতকয যাস্তা  ৫০,০০০.০০                          মপআইম 

১   মাত্রাপুয ৭নিং ওয়াি য ইরাভ ভড়তরয ফাড়ী ইতত ইিাীভ এয ফাড়ীয রদতকয যাস্তা ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   মাত্রাপুয ৮নিং ওয়াি য যাা ফাড়ী ইতত কারীফাড়ীয রদতক যাস্তা ১,০০,০০০.০০                                

১ ৫ মাত্রাপুয ইউরনয়তনয ফড়যঘুনাথপুয গ্রাতভয দরিণাড়া জব্বায করফযাতজয ফাড়ী ইতত কারতকয াড় ভাতরতকয ফাড়ী 

মাওয়ায যাস্তা ইতেয ররিং কযণ 

১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   মাত্রাপুয ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াি য িাঁাতরা ভরিকাড়া োরাতড়য যাস্তা াইররিং ও ভাটি বযাে ১,০০,০০০.০০                                

১ ৭ মাত্রাপুয ইউরনয়তনয থকাভযপুয করভউরনটি রিরনতকয াভতন রদতয় নরকফ রভজানুতযয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা        কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   যাোরগারে ইউরনয়তনয ধতযয রিজ তত রপতযাজ যদায এয ফাড়ী রদতক  যাস্তা ররিং কযণ (ফড় াইকাড়া) ১,০০,০০০.০০                                

১   যাোরগারে ইউরনয়তনয ২নিং ওয়াতি যয রভত্র ভাতয়য থভাড় তত আীল উরকতরয ফাড়ী ম যন্ত  যাস্তা িংস্কায ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   যাোরগারে ইউরনয়তনয ৮নিং ওয়াতি যয আব্দুর ই এয ফাড়ীয া ইতত ভাফুজ থে এয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং  ১,০০,০০০.০০                                

১ ১ যাোরগারে ইউরনয়তনয ১নিং ওয়াি য সুগন্ধী াাাড়া গ্রাতভ শ্বশ্মাতনয মাওয়ায যাস্তা ইতেয ররিংকযণ  ১,০০,০০০.০০                                

১   যাোরগারে ইউরনয়তনয যসুরপুয গ্রাতভয ভরপজ থে এয ফাড়ী ইতত রফিাযরতয রিাকা ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং  ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   োনপুয ইউরনয়তনয যণরজতপুয গ্রাতভয ীতরা ফাড়ী ভরন্দয তত যণরজতপুয শ্বশ্মান ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   োনপুয ইউরনয়তনয থানািাঙ্গা থভৌজায আবুর থাততনয ফাড়ী তত ররতপ থতেয ফাড়ী ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 



 

 

 

cÂ evwl©K cwiKíbv/ev‡MinvU m`i, ev‡MinvU 

১ ৫ োনপুয ইউরনয়তনয ৬নিংওয়াি য আোঃ কারাভ এয ফাড়ী তত কাতেভ থভািায ফাড়ী ম যন্ত ইতেয ররিং যাস্তা িংস্কায ১,০০,০০০.০০                          মপআইম 

১   থিভা ইউরনয়তনয কারভপুয থরাতরা াকা যাস্তা তত ফযকন্দাজ ফাড়ীয ফড় পুকুতযয াড় ইতত ীদ থতেয ফাড়ী 

ম যন্ত যাস্তা ইতেয ররিং কযণ 

১,০০,০০০.০০                                

১ ৭ ফাতগযাে দয উতজরা রফরবন্ন রিাপ্ররতষ্ঠাতন থেরা-ধুরা যঞ্জাভাদী ভারাভার াভগ্রী প্রদাতনয রনরভত্ত ক্রয় ৪,০০,০০০.০০                    মপআইম 

১   ফাতগযাে দয উতজরা  রফরবন্ন রিা প্ররতষ্ঠাতন দরযদ্র থভধাফী োত্রীতদয ফাইাইতকর প্রদাতনয রনরভত্ত ক্রয় ৪,০০,০০০.০০            মপআইম 

১   ফাতগযাে দয উতজরা  রফরবন্ন ইউরনয়তনয দরযদ্র-অায় ভররাতদয থরাই থভরন প্রদাতনয রনরভত্ত ক্রয় ৩,০০,০০০.০০                       মপআইম 

১৫  ফাতগযাে দয উতজরা  রফরবন্ন ইউরনয়তনয জনাধাযনতক রফনামূতে িক্ষু রিরকৎাতফা প্রদান ২,০০,০০০.০০            মপআইম 

১৫১                            -১                                          ৩০,০০,০০০.০০                     

১৫                      /                     ২০,০০,০০০.০০                     

 

 

 


