
 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ চুয়াডাঙ্গা সদে                                                                                                                      র্ারতে নামঃ চনব খািনী এলাকাচিচিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ চুয়াডাঙ্গা ডায়ারবটিক হাসপাতাল উন্নয়ন (চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ আঞ্জুমান মচিদুল ইসলাম কবেস্থান উন্নয়ন (চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ ইসলাম পাড়া দারুল ইসলাম কবেস্থান োরম মসচেদ উন্নয়ন।(চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ নুেনগে করলাণী পাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন (চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ সাতগাড়ী পুোতান পাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন।(চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ নুেনগে সেকােী প্রাথচমক চবদ্যালয় উন্নয়ন।(চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭  চুয়াডাঙ্গা চক্ররকট একারডচম উন্নয়ন।(চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ চুয়াডাঙ্গা েরয়লরবঙ্গল চক্ররকট একারডচম উন্নয়ন (চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ চুয়াডাঙ্গা নাইটিরঙ্গল চক্ররকট একারডচম উন্নয়ন (চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ ফুলবাড়ী গ্রারমে পচিম পাড়া োরম মসচেরদে  ওজুর্ানা চনম খাণ  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ ফূলবাড়ী গ্রারমে পূব খ পাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ নূেনগে-োিেপুে সেকােী প্রাথচমক চবদ্যালরয়ে মারঠ মাটি িোট।  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ শংকেিন্দ্র গ্রারমে জদায়ােপাড়া োরম মসচেরদে ওজুর্ানা চনম খাণ  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ গাইদঘাট গ্রারমে দচক্ষণপাড়া কবেস্থারনে প্রািীে চনম খাণ  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ গাইদঘাট গ্রারমে িন্দন চময়াে বাড়ীে সামরনে কবেস্থারনে প্রািীে চনম খাণ  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬ গাইদঘাট গ্রারমে সেকােী প্রাথচমক চবদ্যালরয়ে ফুটবল জর্লাে মারঠ মাটি িোট  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭ গাইদঘাট গ্রারমে উিেপাড়া োরম মসচেরদে উন্নয়ন  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮ চদননাথ গ্রারমে মথুোপাড়া কবেস্থারনে প্রািীে চনম খাণ  (শংকেিন্দ্র ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৯ দশমী গ্রারমে চদঘীেপাড়া নতুন োরম মসচেরদে উন্নয়ন  (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২০ দশমী গ্রারমে পূব খ পাড়া োরম মসচেরদে উন্নয়ন (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২১ কুতুবপুে ইউচনয়ন পচেষরদ জিয়াে ক্রয়। (কুতুবপুে ইউচপ) ৮২,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২২ ভুলটিয়া গ্রারমে অপাে পাড়া োরম মসচেরদে উন্নয়ন। (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৩ ভুলটিয়া গ্রারমে জশর্ োরম মসচেরদে উন্নয়ন।(কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৪ র্াদবপুে গ্রারমে নতুন োরম মসচেদ উন্নয়ন।(কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  



২৫ কাথুলী গ্রারমে জগােস্থারনে মাটি িোট। (রমাচমনপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৬ জমাচমনপুে গ্রারমে আলতারবে বাড়ী জথরক চমনাে চময়াে পুকুে পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে  

(রমাচমনপুে ইউচপ) 

৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৭ মহাম্মদেমা গ্রারমে মারেে পাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৮ শাহাপুে গ্রারমে মাদ্রাসাে উন্নয়ণ  (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৯ হাটকালুগঞ্জ দচক্ষণপাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন  (আলুকচদয়া ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩০ নয়মাইল োরম মসচেরদে উন্নয়ন (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩১ জমাচমনপুে গ্রারমে আিরোোে বাড়ী জথরক সাইফুরলে বাড়ী পর্ খন্ত নতুন মাটিে োস্তা মাটি 

দ্বাো সংস্কাে।  (রমাচমনপুে ইউচপ) 

৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩২ সুবচদয়া মােপাড়া োরম মসচেদ সংস্কাে  (পদ্মচবলা ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩৩ মহাম্মদেমা গ্রারমে কালী মচন্দে উন্নয়ন  ( কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩৪ শাহাপুে গ্রারমে কচমউচনটি জসন্টাে সংস্কাে (কুতুবপুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ আলমডাঙ্গা                                                                                                                              র্ারতে নামঃ চনব খািনী এলাকাচিচিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ র্াসকেো দচক্ষণ পাড়া কবেস্থারনে উন্নয়ন ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ র্াসকেো বাোে োরম মসচেদ উন্নয়ন ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ জপায়ামােী গ্রারমে জছে আলীে বাচড় হরত জমাশােরিে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ পােদূগ খাপুে ইন্দ্রা পাড়া বাইতুসসালাম োরম মসচেদ সম্প্রসােণ কেণ ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ জিদামােী মক্তব ঘরেে সংস্কাে ও সামরন মাটি িোট ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ জপালতাডাঙ্গা জশর্পাড়া কবেস্থারনে মাটি িোট ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ আলমডাঙ্গা পশুহাট বাইতুসসালাম োরম মসচেরদে সংস্কাে ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ কাচবলনগে নসরুল উলুম আচলম মাদ্রাসাে উন্নয়ন ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ নওলামােী বাবুরলে বাচড় হরত আচেবারেে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ জমাকামতলা বাইতুলকােীম োরম মসচেরদে উন্নয়ন ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ আলমডাঙ্গা বাবু পাড়া লালনিক্ত সংঘ এে সামরন মাটি িোট । ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ হাড়গাড়ী জমইন োস্তাে জশষ মাথা হরত শুকুে মাচলথাে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ জগট বন্ডচবল জমইন োস্তা হরত মাঠ অচিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ চনমতলা আদশ খ চনম্ন মাধ্যচমক চবদ্যালরয়ে উন্নয়ন। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ র্াসকেো মুকুরলে বাচড় হরত জশর্ পাড়া োরম মসচেদ পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬ জগাপীবল্লিপুে কবে স্থারন মাটি িোট। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭ শ্রীনগে মচনেউচেরনে বাচড় হরত চসোজুরলে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮ জবতবাচড়য়া মহরেে বাচড় হরত র্চলরলে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৯ মরহশপুে ফুটবল মারঠে উন্নয়ন। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২০ কুমােী আল আচমন দেবাে শেীরিে উন্নয়ন। ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২১ আলমডাঙ্গা করলে পাড়া শাপলা স্পটি খং ক্লারবে সংস্কাে । ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২২ েহুরুলনগে ঈদগাহ মারঠে সংস্কাে । ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৩ োমোচম মচহেউচেরনে বাচড় হরত সািাে ডাক্তারেে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৪ মাজু মন্টু চবশ্বারসে বাচড় হরত ওমরেে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 



২৫ জগাচবন্দপুে জদায়ােপাড়া জমইন োস্তা হরত মাঠ অচিমুরর্ োস্তা জমোমত । ৫৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৬ জহারসনপুে রুরবরলে বাচড় হরত মেনুে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৩,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৭ জঘালগাচড় দুলারলে বাচড় হরত মগেরবে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ।  ৩,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৮ জেলেগন্নাথপুে আচকদুরলে বাচড় হরত ততয়রবে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৩,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৯ নাগদাগ স্কুরলে সামরন হরত র্াইরুল জমাল্লাে বাচড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৩,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩০ বচলয়ােপুে সদে আলীে েচম হরত কচবর্ালী অচিমুরর্ োস্তা জমোমত। 

 

৩,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩১ মরহশপুে নুনামাঠ লাকচুে েচম হরত শুকুে মন্ডরলে েচম পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৩,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩২ পাইকপাড়া চপিোস্তা আবুবকে চসচেরকে েচম হরত চসোজুরলে েচম পর্ খন্ত োস্তা জমোমত । ৩,০০,৬৬৬/৬৬ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ দামুড়হুদা                                                                                                                             র্ারতে নামঃ চনব খািনী এলাকাচিচিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ চিৎলা নতুনপাড়া  োরম মসচেদ উন্নয়ন । ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ নাচপতর্ালী কবেস্থারনে োস্তা জমোমত । ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ পুড়াপাড়া মচন্দে উন্নয়ন । ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ দামুড়হুদা দাসপাড়া মচন্দে উন্নয়ন । ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ লচক্ষপুে চমনহাে বাড়ী হরত বচেং মাঠ অচিমুরর্ োস্তা জমোমত । ১,৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ চিৎলা হালদােপাড়া মচন্দে উন্নয়ন । ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ চিৎলা দাসপাড়া মচন্দে উন্নয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮  চিৎলা জেন মসচেদ উন্নয়ন ৭৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯   উপরেলা অচিসাস খ ক্লাব উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০  দামুড়হুদা কানন চবদ্যাপীঠ উন্নয়ন ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১  লচক্ষপুে োলারলে েচম হরত বাঘমাো োস্তা অচবমুরর্ োস্তা জমোমত ২,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২  চশবনগে চডচস ইরকাপারকখে উন্নয়ন ৫,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩  লচক্ষপুে-গরয়শপুে োরম মসচেদ উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ কাচলয়াবকচে বালক বাচলকা কওমী মাদ্রাসা উন্নয়ন ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫  জছাটদুধপাচতলা েসুরলে েচম হরত আহম্মরদে েচম অচিমুরর্ োস্তা জমোমত ১,৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬  ছুটিপুে মধ্যপাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭  জহাগলডাঙ্গা কামচড় পাড়া মসচেদ উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮  িচগেতপুে পুচলশ কযারেে জগট চনম খান ৭৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৯ বাঘাডাঙ্গা নতুন কবেস্থান উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২০  ঠাকুেপুে গ্রারমে চিতে পুকুে পারড়ে োস্তা জমোমত ২,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২১  নাচস্তপুে প্রাইমাচে  স্কুরলে সামরন মাটি িোট ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২২  েয়োমপুে নওদাপাড়া মসচেদ উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৩  েয়োমপুে ইয়ুথ ক্লাক  উন্নয়ন ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৪  কাচদেপুে পূলপাড়া আচনছুরেে বাড়ী হরত ভুচমহীন পাড়া অচিমুরর্ োস্তা জমোমত ১,৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 



২৫ িারুচলয়া কায়দা –চমল্লাত জমরমাচেয়াল ক্লারবে উন্নয়ন। ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৬ িারুচলয়া জমহমান শাহ দেগা শেীি উন্নয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৭ েগন্নাথ পুে বাোেপাড়া মসচেদ উন্নয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৮ দুলালনগে র্াঁপাড়া োরম মসচেদ উন্নয়ন। ৭৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৯ িারুচলয়া পুচলশ কযারেে জগট চনম খাণ । ৭৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩০ পাটারিাো পারকখ জগালঘে চনম খাণ। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩১ দামুড়হুদা জকামেগাড়ী মারঠে নুরুরলে েচম হরত েচলরলে েচম অচিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১,৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ েীবননগে                                                                                                                            র্ারতে নামঃ চনব খািনী এলাকাচিচিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ আব্দুলবাড়ীয়া ইউচনয়রনে বােচদয়া গ্রারম উিে পাড়া মান্নান এে বাড়ী হইরত দচক্ষণ  পাড়া জমইন 

জোড/ কবেস্থান অচিমুরর্ ফ্লাট জসাচলং কেণ। 

৩,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ োয়পুে ইউচনয়রনে পুোতন িাকলা স্কুল পাড়া ইছাহাক এে বাড়ী হইরত চপি োস্তা অচিমুরর্ োস্তা 

ফ্লঅট জসাচলং কেণ। 

   ৩,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ সীমান্ত ইউচনয়রনে ধান্য জর্ালা মাঠপাড়া আবু কালাম / বাসাে এে বাড়ীে প্বারশ খ পুকুে পাড়া োস্তা মাটি 

িোট সহ পাড় বাধারনা। 

৩,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ জধাপার্ালী দচক্ষণ পাড়াে আব্দুল মারলরকে বাড়ী হইরত মৃত আঃ োজ্জারকে বাড়ী পর্ খন্ত ফ্লাট জসাচলং 

কেণ। 

৩,০৭,৬৬৬.৬৬ ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ শ্রী শ্রী দূগ খা মচন্দে ৬ নং ওয়ারড খে েীবননগে প্রাইমােী স্কুল পাড়া মচন্দরেে উন্নয়ন। ৩,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ চসরদ্বশেী কালী মচন্দরেে উন্ননয়ন। ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ মরনাহেপুে পালপাড়া পূো মন্ডরপে উন্ননয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ শ্রী শ্রী সাব খেনীন কৃষ্ঞৃমচন্দে মরনাহেপুে আচদবাসী -২ পূো মন্ডপ উন্ননয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ শ্রী শ্রী োধাকৃষ্ণ মচন্দে মরনাহেপুে ইউচনয়ন পচেষদ পাড়া আচদবাসী -১পূো মন্ডপ উন্ননয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ চশংনগে হালদােপাড়া পূো মন্ডরপে উন্ননয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ আোদ পাবচলক লাইরেেীে উন্ননয়ন (আন্দুলবাড়ীয়া বাোে)। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ ইসলামপুে োরম মসচেরদে উন্ননয়ন (েীবননগে জপৌেসিা)। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ কি খাডাঙ্গা মহাশশ্বান মচন্দে উন্ননয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ চুয়াডাঙ্গা সদে                                                                                                                             র্ারতে নামঃ উপরেলা ওয়ােী  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ মচনোমপুে শাোহারনে েচম হরত কালারমে েচম পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো উন্নয়ন।  ১,৪৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ সচেষাডাঙ্গা গ্রারমে বাদুেতলা কবে স্থারনে মারঠ মাটি িোট। ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ জবায়াচলয়া গ্রারমে মন্ডল পাড়া ফ্লাট সচলং এ মাথা জথরক জততুলতলা পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো উন্ননয়ন। ১,১০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ জবায়াচলয়া ঘাটপাড়া মুোরদে বাচড়ে চনকট জথরক ধুপাঘাট অচিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে। ১,১৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ শংকেিন্দ্র ইউচনয়ন পচেষরদে পযুোতন িবন সংস্কাে। ২,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ শংকেিন্দ্র ইউচনয়ন পচেষদ েং কেণ ও সাইরকল স্ট্যান্ড চনম খাণ। ১,০৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ জবগমপুে ইউচনয়ন পচেষরদে ত্রাণ গুদারমে (পুোতন িবন) ছাদ পুনঃচনম খাণ। ২,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ জবগমপুে ইউচনয়ন পচেষরদে ত্রাণ গুদারমে (পুোতন িবন) জমরে সংস্কাে। ৯৮,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ িাঁদপুে গ্রারমে দচক্ষণপাড়া লুৎিরেে বাচড়ে চনকতট জহচেং এ মাথা হরত কবে স্থান অচিমুরর্ োস্তা 

ফ্লাট সচলং কেণ। 

১,২৭,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ সুবচদয়া পাঁি মাইল বাোে হরত িান্ডােদহ অচিমুরর্ োস্তা সংস্কাে। ১,২৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ গড়াইটুচপ ইউচপে অস্থায়ী কার্ খালরয়ে সামরন জগাল ঘরেে অসমাপ্ত কাে সমাপ্ত কেণ (টাইলস, োস্ট্াে 

ও েং কেণ)। 

১,৪৪,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ ১) কুতুবপুে ইউচপরত: চশবপুে পচিমপাড়া ঈদগাহ মারঠ, ২)রবায়াচলয়া টুলুে বাচড়রত , 

৩)আশানন্দপুে তাোতলাে মারঠ , ৪)আলুকচদয়া ইউচপরত, জটইপুে গ্রারমে জবনাগাড়ী মারঠ ইমোরনে 

আম বাগারনে চনকট, ৫) আলুকচদয়া মারঠ ইমোরনে আম বাগারনে চনকট এবং ৬) জটইপুে বটতলা 

ডাচলরমে িারয়ে জদাকারনে পারশ নলকূপ স্থাপন। 

৬০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ ১) জবগমপুে ইউচপরত : হচেশপুে বাোে পাড়া কবেস্থারন, ২) আকুন্দবাচড়য়া জসাকুরেে মারঠ সুন্নত 

হােীে েচমরত, ৩) জবায়াচলয়া দুবলগাড়ীে মারঠ দুলুমন্ডরলে েচমরত, ৪) োঙ্গীয়ােরপাতা মাঠ পাড়া 

ঈদগাহ মারঠ, ৫) আলুকচদয়া  ইউচপরত, চপতম্বপুে হাবাসগাড়ীে মারঠ শাচহরনে েচমরত এবং ৬) 

পদ্মচবলা ইউচপরত : চনমতলা গ্রারম কুচড়ে মারঠ আনছাে আলীে েচমরত নলকূপ স্থাপন। 

 

৬০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ চুয়াডাঙ্গা সদে হাসপাতারলে গণরশৌিাগাে চনম খাণ। ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ কৃষ্ণপুে েচলরলে বাড়ীে চনকট পাকা োস্তা জবায়ালমােী পাকা োস্তা অচিমুরর্ োস্তা সংস্কাে। ১,৪৯,৭৮৫.০৩ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ আলমডাঙ্গা।                                                                                                                                     র্ারতে নামঃ উপরেলা ওয়ােী  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ িাংবাচড়য়া গ্রারমে মক্তরবে উন্ননয়ন ও ছাদ ঢালাইকেণ। (িাংবাচড়য়া ইউচপ) ৭০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ িাংবাচড়য়া গ্রারমে চনোমুচেরনে বাড়ীে জমাড় হইরত কুটুম বাড় পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে ও জমোমত। 

(িাংবাচড়য়া ইউচপ) 

৬৮,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ জকশবপুে চনম্ন মাধ্যচমক চবদ্যালয় সংস্কাে। (হােদী ইউচপ) ১,৩৮,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ হাড়গাচড় োজ্জাক মাচলতাে পুকুে পাড় হরত চনোম মাচলতাে বাড়ৱীল অচিমুরর্ োস্তা জসাচলং কেণ। 

(কুমােী ইউচপ) 

৯৬,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ আঠরোরর্াদা ফুটবল মারঠ মাটি িোট। (বাড়দী ইউচপ) ১,০১,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ বড়গাংনী গ্রারমে (০৬ নং ওয়ারড খে ) এচডচপ এে ডচিউচবএম োস্তা হরত িযাংগাড়াে মাঠ মাঠ অচিমুরর্ 

োস্তা মাটি দ্বাো উন্ননয়ন। (গাংনী ইউচপ) 

১,২২,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ পােকৃষ্ণপুে জমইন োস্তা আচতয়ারেে বাড় হরত মোনদী অচিমুরর্ োস্তায় মাটি দ্বাো 

জমোমত।(র্াচদমপুে ইউচপ) 

১,০৯,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ জমাসাদসপুে মেতােী প্রাথচমক চবদ্যালয় জবঞ্চ সেবোহ। (রেহালা ইউচপ) ১,০৯,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ জবলগাছী জমইন কযারনল কাচবর্াচলে র্াল আেরশদ মন্ডরলে েচমে চনকট পাইপ কালিাট খ 

চনম খাণ।(রবলগাছী ইউচপ) 

৮২,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ মাধবপুে গ্রারমে আশোফুরলে েচম হরত ছচলম উচেরনে বাচড় পর্ খন্ত প্যালা সাইটং ও মাটি 

িোট।(ডাউচক ইউচপ) 

১,০৬,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ বাচননাথপুে আবাসন মসচেদ উন্ননয়ন। (োমোমী ইউচপ) ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ নাগদাহ ইউচনয়ন পচেষরদে সামরনে মারঠ মাটি িোট। (নাগদাহ ইউচপ) ৯৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ পােলক্ষীপুে বাোে োরম মসচেরদে সামরন জসাচলং কেণ। (র্াসকেো ইউচপ) ১,২৭,৮০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ পােকুলা চলংকরনে বাড়ী হরত মচেবুল জমম্বারেে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা ব্যাটস দ্বাো উন্ননয়ন। (কাচলদাসপুে  ১,০৮,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ জগাকুলর্ালী ফুটবল মারঠ মাটি িোট। (চিৎলা ইউচপ ) ১,২২,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬ হারড়াকাচন্দ কামারলে বাড়ী হইরত োহানুরলে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তায় মাটি দ্বাো জমোমত। (আইলহাঁস 

ইউচপ ) 

৯৭,৮০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭ োমোমী হুগলােদােী েীে হরত র্ামাে পাড়া েীে পর্ খন্ত WBM কেণ। ৩,১৫,০৫২/৬৬ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮ নাগদাহ মাধ্যচমক চবদ্যালরয়ে লাইরেেী/ গ্রন্থগাে টাইলস কেণ।  ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ দামুড়হুদা                                                                                                                                র্ারতে নামঃ উপরেলা ওয়ােী  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ দচলয়ােপুে আল চহকমা কওমী মাদ্রাসাে উন্ননয়ন। (জুড়ানপুে ইউচপ)  ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ লক্ষীপুে দারুল উলুমা মাদ্রাসাে মচসেদ উন্ননয়ন। (জুড়ানপুে ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ ইোহীমপুে বড় োরম মসচেদ উন্ননয়ন । (জুড়ানপুে ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ গরয়শপুে োরম মসচেরদে চনকট হরত আসাবুরলে বাড়ী অচিমুরর্ে োস্তা জমোমত। (জুড়ানপুে ইউচপ) ৮,২৪০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ নচতরপাতা দারূল উলুম সাত শহীচদয়া কওমী মাদ্রাসাে প্রািীে চনম খাণ (নচতরপাতা ইউচপ) ১,১৩,৭০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ পীেপুেকুল্লা নতুনপাড়া োরম মসচেরদে জমরে চনম খাণ । (কাপ খাসডাঙ্গা ইউচপ)  ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ জমাচমননগে োরম মসচেরদে জমরে চনম খাণ ।(কাপ খাসডাঙ্গা ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ বাঘাডাঙ্গা নতুনপাড়া োরম মসচেরদে ঘে োস্ট্ােকেণ।(কাপ খাসডাঙ্গা ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ ওসমানপুে ঈদগারহে প্রািীে চনম খাণ।(কাপ খাসডাঙ্গা ইউচপ) ৪৯,৭০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ আোমডাঙ্গা পচিমপাড়া োরম মসচেরদে ছাদ েলছাদকেণ।(কাপ খাসডাঙ্গা ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ প্রতাপপুে পুব খপাড়া েরম মসচেরদে প্রািীে চনম খাণ ।(কুড়ালগাচছ ইউচপ ) ৪০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ কুড়ালগাচছ পচিমপাড়া োরম মসচেরদে জদাতলা চনম খাণ ।(কুড়ালগাচছ ইউচপ ) ৫০,৯০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ কুড়ালগাচছ দাচর্ল মাদ্রাসাে জেণীকক্ষ সংস্কাে ।(কুড়ালগাচছ ইউচপ ) ৪০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ হচেিন্দ্রপুে স্কুলপাড়া োরম মসচেরদে টাইলস ক্রয় ।(কুড়ালগাচছ ইউচপ ) ৪০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ পােকৃষ্ণপুে শ্রী শ্রী দূগ খা মচন্দে উন্ননয়ন ।(পােকৃষ্ণপুে মদনা ইউচপ)  ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬ পােকৃষ্ণপুে মদনা ইউচনয়ন পচেষদ িত্বরে জগালঘে চনম খাণ ।(পােকৃষ্ণপুে মদনা ইউচপ) ৫৩,৭৫৪/৯৫ ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭ হাউলী ইউচনয়ন পচেষরদে পূব খচদরক আমবাগারনে আচিনায় মাটি িোট (অসাপমাপ্ত কাে সমাচপ্ত 

কেণ-২য় পর্ খায় ) ও উন্ননয়ন  ।(হাউলী ইউচপ) 

২,০৮,১০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮ েয়োমপুে ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল মারঠ জগালরপাস্ট্ স্থাপন ও ফুটবল আচিনোয় মাটি িোট ।(হাউলী 

ইউচপ) 

৬০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৯ দামুড়হুদা গাইনপাড়া ওয়াচক্তয়া মসচেরদে ওজুর্ানা চনম খাণ ।দামুড়হুদা ইউচপ) ৫৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২০ জগাচবন্দপুে মচল্লকপাড়া জগােস্থারনে প্রািীে চনম খাণ ।দামুড়হুদা ইউচপ) ৫৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২১ হাচতিাঙ্গা কওমী মাদ্রাসাে প্রািীে চনম খাণ ।দামুড়হুদা ইউচপ) ৫৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২২ পাটারিাো জগােস্থারনে চিতরে ফ্লাট জসাচলং োস্তা চনম খাণ ।দামুড়হুদা ইউচপ) ৫৪,৩০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৩ িারুচলয়া কায়দা চমল্লাত জমরমাচেয়াল ক্লারবে উন্নয়ন।(নাটুদহ ইউচপ) ১,১৩,৭৫০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৪ লক্ষীপুে েচমরেে বাড়ী হরত গরয়শ্বেপুে মসচেরদে অচিমুরর্ োস্তা জমোমত ১,৩০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  



২৫ লক্ষীপুে চবশ্বারসে পুকুে হরত নচসরেে েচম অচিমুরর্ োস্তা জমোমত ১,৩০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৬ কাচদপুে গাংপাড়া জমািারজ্জরলে বাড়ী হরত কুরনাে মাঠ অচিমুরর্ োস্তা জমোমত  ১,২০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ েীবননগে                                                                                                                                        র্ারতে নামঃ উপরেলা ওয়ােী  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ উথলী গ্রারমে বড় মসচেদ উন্ননয়ন। (উথলী ইউচপ)  ৬৮,২৩৮/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ একতােপুে গ্রারমে মধুে বড়ী হরত বাওড় অচিমুরর্ মাটি িোটসহ জেণ চনম খাণ।( উথলী ইউচপ)  ৬০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ উথলী ইউচনয়রনে সরন্তাষপুে গ্রারম নতুন পাড়ায় আচমে জহারসন এে বাড়ী হইরত শাচহনুে বাড়ী পর্ খন্ত 

োস্তা সংস্কাে (উপরেলা পচেষদ ) 

৪৯,৯৬০/৩১ ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ আন্দুলবাড়ীয়া ঘোচমপাড়া চতনু মন্ডরলে বাড়ী হরত চপি জোড পর্ খন্ত ফ্লাট জসাচলং োস্তা েক্ষণারবক্ষণ 

(আন্দুলবাড়ীয়া ইউচপ) 

৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ আন্দুৰাচড়য়া োেধানীপাড়া চপিোস্তাে চনকট হরত মকবুল জশরর্ে বাচড়ে অচিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাচলং 

োস্তা জমোমত।(আন্দুলবাড়ীয়া ইউচপ) 

১,১৮,৪৬৬/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ আন্দুলবাড়ীয়া জবরনপাড়া চপি োস্তাে চনকট হরত সাধন ডাক্তারেে বাড়ী অচিমুরর্ ফ্লাট জসাচলং োস্তা 

েক্ষণারবক্ষণ। (আন্দুলবাড়ীয়া ইউচপ) 

৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৭ ০৯ নং ওয়াড খ গঙ্গাদাসপুে গ্রারমে ইয়াদুল োইিাে-এে বাড়ী হইরত চবশু জগালদাে-এে বাড়ী অচিমুরর্ 

োস্তা ফ্লাট জসাচলং কেণ।(সীমান্ত ইউচপ)  

৭৮,৯২২/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৮ ০৬ নং ওয়ারড খে জবণীপুে বৃচিপাড়া োরম মসচেরদে উন্ননয়ন।( সীমান্ত ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৯ ০৭ নং ওয়াড খ হচেপুে উিেপাড়া নতুন োরম মসচেরদে উন্ননয়ন।( সীমান্ত ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১০ ০৯ নং ওয়াড খ গঙ্গাদাসপুে গ্রারমে পচিমপাড়া চপি োস্তা হ্ইরত মারছদুল এে বাড়ী অচিমুরর্ োস্তা 

ফ্লাট জসাচলং কেণ।( সীমান্ত ইউচপ) 

৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১১ বাঁকা ইউচনয়ন পচেষরদে সীমানা প্রািীে চনম খাণ (বাঁকা ইউচপ) ১,৪৯,৮২১/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১২ শ্রীোমপুে গ্রারমে োচকরেে বাড়ীে পারশ োরম মসচেরদে উন্নয়ন।(হাসাদাহ ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৩ বকুচন্ডয়া জমাল্লাপাড়া বাইতুে োমান োরম মসচেরদে উন্ননয়ন (হাসাদাহ ইউচপ) ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৪ হাসাদাহ বাচলগতখপাড়া োরম মসচেদএে উন্ননয়ন ।(হাসাদাহ ইউচপ) ৪৫,০৮৫/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৫ পুোতন িাকলা স্কুল পাড়া োরম মসচেরদে উন্ননয়ন । (োয়পুে ইউচপ)  ৪৭,৫০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৬ োয়পুে কামাে পাড়া োরম মসচেরদে উন্ননয় । (োয়পুে ইউচপ) ৪৭,৫০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৭ জধাপার্ালী মাবুরদে বাড়ী হরত চমলরনে বাড়ী অচিমুরর্ োস্তায় ফ্লাট জসাচলং ও মাটি িোট (মরনাহেপুে 

ইউচপ) 

১,১৭,০৮৭/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৮ জদহাটি মসচেদ  পাড়া হাসমত চবশ্বারসে বাড়ীে চনকট হরত এোদ র্ন্দকারেে বাড়ী অচিমুরর্ োস্তায় 

মাটি িোট 

৬৬,৪২৭/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

১৯ কাচশপুে পূব খপাড়া বায়তুল আমান মসচেরদে উন্নয়ন। ৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  



২০ জক,চড,রক ইউচনয়রনে কাচশপুে মােপাড়া পুকুে মসচেদ (নে মহাম্মদ ) এে মসচেদ উন্নয়ন ৪৯,৯৬০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২১ েীবননগে জপৌেসিা ৮ নং ওয়ারড খে আশতলা পাড়া পুোতন োরম মসচেদ উন্ননয়ন (উপরেলা 

পচেষদ) 

৪৯,৯৬০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২২ েীবননগে উপরেলা অচিসাস খ ক্লাব উন্নয়ন (উপরেলা পচেষদ) ৪৯,৯৬০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৩ েীবননগে জপৌেসিা ইসলামপুে পুোতন োরম মসচেরদে উন্ননয়ন (উপরেলা পচেষদ) ৪৯,৯৬০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২৪ হর্েত র্াচদো (োঃ ) োরম মসচেদ উন্নয়ন , নাোয়ণপুে জমাড় (উপরেলা পচেষদ। ৪৯,৯৬১/৮৭ ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ  চুয়াডাঙ্গা জপৌেসিা                                                                                                                             র্ারতে নামঃ জপৌেসিাওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ জবলগাচছ ঈদগাহ পাড়া োরম মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- জেলর্ানা মসচেদ উন্নয়ন ৩০,০০০/- ছাগল 

িারম খে চপছরন মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- ইসলাম পাড়া নদীে ধারেে মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- 

হােোহাটি িাতুল িালা মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- োন্নাতুল বাকী কবেস্থারনে োস্তা উন্ননয়ন 

৩৩,৭৬৮.৪৯ 

১,৮৩,৭৬৮.৪৯ ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ মচতয়াে েহমান প্রাথচমক চবদ্যালরয়ে বাোন্দাে গ্রীল চনম খাণ ও ক্লাবচসবল জগট চনম খাণ  ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ ট্রাক টাচম খনারল বাচল িোট ও বড় বাোে (নতুন েীরেে পারশ) বাোে উন্ননয়। ১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ শাচন্ত পাড়ায় যুব সংঘ উন্ননয়ন ক্লাব ৩০,০০০/- সবুে পাড়ায় বায়তুে আচতক োরম মসচেদ উন্ননয়ন 

৩০,০০০/- জকদােগঞ্জ বাোরে নদীে ধাে িাঙ্গন জোধ ৩০,০০০/- বুচিমান পাড়ায় আল আচেশ োরম 

মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- 

১,২০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ হােোহাটি মধুপুরেে মারঠ জসি কযানাল চনম খাণ ৩০,০০০/- জোয়ােখাে পাড়ায় সততা ক্লারবে 

সেঞ্জামাচদ ক্রয় ৩০,০০০/- হােোহাটি মসচেদ নববী পারশ কবেস্থারনে উন্ননয়ন ৩০,০০০/- ইসলাম 

পাড়ায় কবেস্থান উন্ননয়ন ৩০,০০০/- 

১,২০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৬ সাতগাড়ী যুব সংঘ উন্নয়ন ৩০,০০০/- জবলগাচছ দচক্ষণপাড়াে জেণ সংস্কাে ৩০,০০০/- হাসপাতাল 

জোরড বায়তুল আমান োরম মসচেদ উন্ননয়ন ৩০,০০০/- নূে নগে পাড়া োরম মসচেদ উন্ননয়ন 

৩০,০০০/- 

১,২০,০০০/- ২১/১১/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ  আলমডাঙ্গা জপৌেসিা                                                                                                                             র্ারতে নামঃ জপৌেসিাওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ ০৩ নং ওয়ারড খে চেরক কযারনল হত এেশাদপুে মাঠ পর্ খন্ত র্াল পুন:র্নন ও পাচন চনষ্কাশন কেণ। ১,৪৫,৮২৪/৩৬ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ জগাচবন্দপুে ০৬ নং ওয়ারড খে তামালতলা র্াল হরত কুমােগাড়া মাঠ হরয় এেশাদপুে র্াল পর্ খন্ত র্াল 

পুন:র্নন ও পাচন চনষ্কাশন কেণ। 

১,৪০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ জগাচবন্দপুে ০৭ নং ওয়ারড খে নতুন বাসস্ট্যান্ড হরত জসাহাগ জমাড় হরয় জপৌে বাস টাচম খনাল পর্ খন্ত র্াল 

পুন:র্নন এ পাচন চনষ্কাশন কেণ। 

১,২০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ দশ খনা জপৌেসিা                                                                                                                             র্ারতে নামঃ জপৌেসিাওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ ঈশ্বেিন্দ্রপুে মাঠপাড়া ‘মসচেদুল কুবা ‘ উন্ননয়ন। ১,৩৪,৩৫৭/৬৮ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ পোন পুে প্রাথচমক চবদ্যালয় মাঠঠ মাটি িোট কেণ। ৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ আেমপুে ফুড জগাডাউরনে কারছ আবু জেহারদে বাড়ী হরত সারবক ওয়াড খ কচমশনাে আকবে আলীল 

বাড়ী পর্ খন্ত পুোতন ফ্লাট জসাচলং োস্তা মাটি দ্বাো উঁচু কেণ। 

৫০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ আরনায়াে পুে োরম মসচেরদে অযুর্ানা সম্প্রসােণ। ৫০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ দশ খনা বাসস্ট্যান্ড এনামুল কাউচিলরেে বাচড়ে সামরনে োস্তা মাটি িোট কেণ। ৫০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 



২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃেীবননগে  জপৌেসিা                                                                                                                                 র্ারতে নামঃ জপৌেসিাওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ এ= ৬ নং ওয়াড খ বাস স্ট্যান্ড োরম মসচেদ উন্ননয়ন ।                                                

চব= ৭নং ওয়াড খ িায়াে সাচি খস জস্ট্শন মসচেদ উন্ননয়ন। 

১,৩৯,৯৮৪/৯৬ ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ ৬ নং ওয়াড খ সাব খেনীন দূগ খামচন্দে উন্ননয়ন।  ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ চুয়াডাঙ্গা সদে।                                                                                                                                      র্ারতে নামঃ জেলা প্রসাশাসক  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ সুইচমংপুল েক্ষণারবক্ষণ ৭৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ জটচনস ক্লারবে উন্ননয়ন (১,০০,০০০)ও আমাে গ্রাম আমাে শহে এে আওতায় জদায়াে পাড়া গ্রারম 

চনচম খত লইরেেীে েন্য পুস্তক ক্রয় (১,২৫,০০০) 

১,২৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ বায়তুল আনাম োরম মসচেরদে উন্নয়ন । ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ চুয়াডাঙ্গা জেডচক্ররসরন্টে উন্নয়ন। ৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৫ জেলা মুচক্তরর্াো কমরেরে িবন েক্ষনারবক্ষণ  ৬৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 



 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ  আলমডাঙ্গা                                                                                                                                      র্ারতে নামঃ জেলা প্রসাশাসক  

 
১ অচিসাস খ ক্লারবে উন্ননয়ন (৫০,০০০) ও আমাে বাচড় আমাে র্ামাে গ্রাম আমাে শহে এে আওতায় 

বচলয়ােপুে গ্রারম চনচম খত লাইরেেীে েন্য পুস্তক ক্রয় (২৫,০০০) (আলমডাঙ্গা উপরেলা)। 

৭৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ   দামুড়হুদা                                                                                                                                      র্ারতে নামঃ জেলা প্রসাশাসক  

 

 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ নাচপতর্ালী গ্রারমে মােপাড়ায় কৃষক সংগঠরনে জশড চনম খাণ (৫০,০০০) ও আমাে গ্রাম আমাে শহে 

এে আওতায় বচলয়ােপুে গ্রারম চনচম খত লাইরেেীে েন্য পুস্কত ক্রয় (২৫,০০০) 

৭৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ চডচস ইরকাপারকখে ওয়াশরূম অসমাপ্ত কাে সমাপ্ত কেণ। ১,৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ চডচস ইরকাপাকখ উন্ননয়ন ও েক্ষণারবক্ষণ । ১,৬০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ কাপাস খডাঙ্গা নেরুল স্মৃচত চবেচড়ত আটিালা ঘরেে পারশ দশ খণাথীরদে জশড ও টয়রলট চনম খাণ । ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  



 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ  েীবননগে                                                                                                                                       র্ারতে নামঃ জেলা প্রসাশাসক  

 
১ আমাে বাচড় আমাে র্ামাে গ্রাম আমাে শহে এে আওতায়  জধাপার্ালী গ্রারম চনচম খত লাইরেেীে েন্য 

পুস্তক ক্রয় (২৫,০০০) ও জদৌলতগঞ্জ থানা োরম মসচেরদে উন্ননয়ন (৫০,০০০) ৩নং ওয়াড খ, 

েীবননগে জপৌেসিা । 

৭৫,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ োেনগে জগােস্থারনে উন্ননয়ন ৩ নং ওয়াড খ েীবননগে জপৌসিা  ৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা েক্ষণারবক্ষণ(টিআে) কম খসূচিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

          উপরেলাে নামঃ চুয়াডাঙ্গা সদে,আলমডাঙ্গা ,দামুড়হুদা                                                                                           র্ারতে নামঃ চবিাগীয় কচমশনাে  

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরেে পচেমাণ 

(টাকা) 

জেলা কচমটিরত 

অনুরমাদরনে তাচের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ হােদী ইউচনয়রনে ওসমানপুে নতুনপাড়া োরম মসচেরদে সংস্কাে (আলমডাঙ্গা উপরেলা ) ১,৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

২ চডচস ইরকাপাকখ দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গাে স্যাচনটাইরেশন ব্যবস্থাে উন্নয়ন।(দামুড়হুদা উপরেলা) ১,৫০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৩ চডচস ইরকাপারকখে চবরনাদনমূলক অবকাঠারমাে উন্ননয়ন। (দামুড়হুদা উপরেলা ) ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

৪ চুয়াডাঙ্গা জেলা কাোগাে োরম মসচেরদে উন্নয়ন। (চুয়াডাঙ্গা সদে) ১,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩১/০১/২০২২  

 

 

 



 


