
 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় প্রাপ্ত বোদ্দসমূহ 

 

ক্রম র্ারতে নাম বোরদ্দে পবেমাণ অনুরমাবিত প্রকল্প সংখ্যা মন্তব্য 

টাকা িাল জমেঃ টন গম জমেঃ 

টন 

টাকায় িাল  গম  

১ গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে (কাববর্া/কাববটা) 

   বনব খািনী এলাকাবিবিক প্রাপ্ত বোদ্দ 

১,৫১,১৭,৮৪৮.০২ ৩১৯.৮৮৮ ৩১৯.৮৮৮ ২৬টি ২২টি ২২টি - 

২ গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে (কাববর্া/কাববটা)  

   উপরেলা পবেষি ওয়ােী প্রাপ্ত বোদ্দ 

১,৩৭,৫৪,৯২৫.২০ ২৯১.০৫ ২৯১.০৫ ৪২টি ৩৬টি ৩৭টি - 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ চুয়াডাঙ্গা সিে                                                                                                             র্ারতে নামেঃ বনব খািনী এলাকাবিবিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ কুতুবপুে গ্রারমে আবিল সদ্দখারেে বাড়ীে বনকট হরত বড় মসবেি অবিমুরর্ োস্তা ডবিউববএম কেণ ৮,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২ ভুলটিয়া গ্রারমে জের্পাড়া পাকা োস্তাে বনকট হরত ববল অবিমুরর্ োস্তা ডবিউববএম কেণ ৯,৫৮,৯২৪.০১ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ জবায়াবলয়া ঘাটপাড়া হরত োমাত আলীে বাবড় অবিমুরর্ োস্তা ডবিউববএম কেণ ৮,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ কুতুবপুে ইউবনয়রনে সালামত বাোরেে পাকা োস্তাে বনকট হরত পুবলে কযাম্প অবিমুরর্ োস্তা মাটি 

দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ 

১৫রমেঃ টন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ কুতুবপুে ইউবনয়রনে জবায়াবলয়া গ্রারমে বতন োস্তা জমারড় কালিারট খে বনকট হরত পাকা  োস্তা অবিমুরর্ 

োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ 

১৫রমেঃ টন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ ভুলটিয়া গ্রারমে োবন্তে েবমে বনকট হরত কারিে জোয়াদ্দখারেে েবম পর্ খন্ত নতুন োস্তা বনম খাণ ১৫রমেঃ টন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ নবীননগে গ্রারমে মারঠে োস্তায় আয়ুব ড্রাইিারেে পুকুে হরত ভুলটিয়া অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো  

 পুনেঃ বনম খাণ 

১০রমেঃ টন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ বিলর্ালী গ্রারমে ফ্লাট সবলং এ মাথা হরত ঢাকামাো মাঠ অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ  ১৫রমেঃ টন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ কুতুবপুে গ্রারমে মাদ্রাসা জমারড়ে বনকট হরত জকৌিপাড়া মাঠ  অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ ১৪রমেঃ টন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ মহাম্মিেমা গ্রারমে কযানারলে বনকট হরত আরমে িাো  অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ ১৩রমেঃ টন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ মহাম্মিেমা গ্রারমে জকরেে িাো মারঠে শুকুে মাবলতাে েবমে বনকট হরত আরনায়ারেে েবম অবিমুরর্ 

োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃ বনম খাণ 

১৩রমেঃ টন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

 

 

 



 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ চুয়াডাঙ্গা সিে                                                                                                              র্ারতে নামেঃ উপরেলা পবেষিওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ পীেপুে সামসুরলে েবম হরত জতৌবিরকে পান বেে পর্ খন্ত োস্তা WBM কেণ (আলুকবিয়া) ২,৭৪,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২ সবেষাডাঙ্গা গ্রারমে েবসরমে বাড়ী হরত জোরমলা োহমাবনয়া মাদ্রাসা অববমুরর্ োস্তা WBM 

কেণ (রমাবমনপুে ইউবপ) 

১,৮৪,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ বিেগঞ্জ বাোরেে মাসুরিে বাড়ীে বনকট জথরক ইউনুরিে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ 

(কুতুবপুে) 

৪,১৮,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ েংকেিন্দ্র গ্রারমে পাকা োস্তা হরত জকন্দ্রীয় ঈিগাহ পর্ খন্ত  ও েংকেিন্দ্র গ্রারমে আকবারেে 

বাড়ীে বনকট পাকা োস্তা হরত েল্লাি বসোরেে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা WBM( কেণ েংকেিন্দ্র) 

৫,৭০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ জনহালপুে পবিমপাড়া সদ্দখােপাড়া ফ্লাট সবলং এে মাথা হরত জবরল মারঠে অবিমুরর্ োস্তা HBB 

কেণ (রবগমপুে ইউবপ) 

৫,৫৩,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ ৬২ আবড়য়া আশ্রয়ন প্রকরল্পে বনকট পাকা োস্তা হরতআশ্রয়ন প্রকরল্পে মাির্ান বিরয় োস্তা 

WBM কেণ (বততুিহ ইউবপ) 

২,৩৬,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ বুরড়াপাড়া মবেবাে বময়াে েবম হরত কবেস্থান অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ (পদ্মববলা  ইউবপ ২,৪০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ জতঘেী আরনায়াে ডাক্তারেে বাড়ী হরত বাটিকাডাঙ্গা অবিমুরক োস্তা WBM কেণ( গড়াইটুবপ) ২,৬৭,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ উেলপুে সারহরবে োস্তাে জহবেং এে মুর্ হরত উেলপুে নীলমােী পাড়া অবিমুরর্ োস্তা সংস্কাে ৪,৫০,৬২৭/১৪ ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ কালুরপাল নতুন বাোে পাড়া জমইন জোড হরত বীে মুবক্তরর্াদ্ধা জর্াকরনে েবমে অবিমুরর্ োস্তা 

WBM কেণ (গড়াইটুবপ ইউবপ) 

২,৩৫,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ আলুকবিয়া ইউবনয়রনে আকুন্দবাড়ীয়া কবেস্থান হরত ইউনুস জমাল্লাে বাে বাগান পর্ খন্ত োস্তা 

মাটি দ্বাো সংস্কাে (আলুকবিয়া ইউবপ) 

৫ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১২ কববর্ালী গ্রারমে মসবেরিে বনকট হরত িয়ারলে েবম পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে 

(রমাবমনপুে ইউবপ) 

৪ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৩ িিাইল গ্রাম জথরক কাবলতলা জিায়া অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো পুনেঃবনম খাণ (কুতুবপুে ইউবপ) ৯ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৪ িান্ডােিহ গ্রারমে প্রাইমােী স্কুরলে সামরন পাকা োস্তা হরত কাবল িান্ডােিহ ওসমারনে বাড়ীে 

জমাড় পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে (েংকেিন্দ্র ইউবপ) 

১২রমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৫ েনরগাইল পাকা োস্তাে মুর্ হরত জকাটালী আবুল কালারমে বাড়ীে পাকা োস্তা পর্ খন্ত মাটি দ্বাো 

সংস্কাে (রবগমপুে ইউবপ)। 

১২রমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৬ বড়েলুয়া আলী কিরেে ববড় হরত বলবিয়া মুক্তাে মাবলতাে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে 

(বততুিহ ইউবপ) 

৫ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৭ হায়িােপুে মবতয়ারেে বাবড় হরত েরবে বােবাগান অবিমুরর্ কাঁিা োস্তা সংস্কাে (পদ্মববলা ) ৫ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 



১৮ গবেগাড়া জঘানা পাড়া মুন্নাি জিৌধুেী বাড়ীে বনকট হইরত বটতলাে অবিমুরর্ োস্তা WBM  

কেণ (গড়াইটুবপ ইউবপ) 

৬ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৯  শ্রীরকাল োহাঙ্গীরেে েবম হরত বসোরেে েবম পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে (েংকেিন্দ্র ইউবপ) ৯.৫২৭৫ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২০ শ্রীরকাল আরনায়াে জহারসরনে বাবড় হরত িীননাথপুে অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে 

(েংকেিন্দ্র ইউবপ) 

৫ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২১ পীেপুে কুঠি বাড়ীল জমাড় হরত বান্দা বটতলা পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে। ৫ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২২ সবেষাডাঙ্গা গ্রারমে েবেরলে বাগান হরত বেরক কযানাল অবিমুরর্ োস্তা সংস্কাে। ৪ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৩ িিাইল গ্রারমে বমন্টু জমাল্লাে বাড়ীে বনকট জথরক সাবাস ববল অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো 

পুনেঃবনম খাণ। 

৯ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৪ যুবগেহুিা সেকােী প্রাথবমক ববদ্যালয় হরত িান্ডােিহ ছারিরকে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো 

উন্নয়ন। 

১২ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৫ জকাটালী িে খনা পাড়া বট গারছে মুর্ হরত জকাটালী হবেসপুে জিৌমাথাে পাকা োস্তা পর্ খন্ত মাটি 

দ্বাো সংস্কাে। 

১২ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৬ বলবিয়া কােলাপাড়া মুক্তারেে বাবড় হরত বড়েলুয়া বমঠা আমতলাে জহবেং এে মাথা পর্ খন্ত োস্তা 

সংস্কাে। 

৫ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৭ হায়িােপুে মাহাতাব মাবলতাে েবম হরত ঠান্ডুে মটে পর্ খন্ত কাঁিা োস্তা সংস্কাে। ৫ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৮ বাটিকাডাঙ্গা জমাতারলব মন্ডরলে বাড়ী হইরত চুয়াডাঙ্গা গ্রারমে পাকা োস্তা পর্ খন্ত মাটি দ্বাো 

উন্নয়ন। 

৬ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২৯ পুোতনিান্ডােিহ আলতারিে েবম হরত জসরকন্দারেে েবম পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে। ৯.৫২৭৫ জমেঃটন 

(গম) 

১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৩০ বলবিয়া বসবদ্দরকে বাড়ী হরত ৬২ আবড়য়া জকরুে িাম খ অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো সংস্কাে। ৫ জমেঃটন (গম) ১৯/৯/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ আলমডাঙ্গা                                                                                                                  র্ারতে নামেঃ বনব খািনী এলাকাবিবিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ পাইকপাড়া িে কাবলিাসপুে জেরলে বাগান হরত োহারুল মন্ডরলে েবম পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ৮,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২ মরহেপুে উিেপাড়া জমাস্তিাে বাড়ী হরত কানার্াল পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ৭,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ বেবেেিাইড় তাইোরলে বাড়ী হরত বাবুে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ৭,০০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ ববলয়ােপুে জগালারমে বাবড় হরত হুমায়রনে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ৭,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ জঘালিাড়ী ভূবম অবিস হরত বিটা মাঠ পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে ৭,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ জেল েগন্নাথপুে র্ারলে বিে হরত লবতি জমম্বরেে জসি পাম্প পর্ খন্ত োস্তা জমোমত ৭,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ জিালােিাইড়আবেরিে েবম হরত টাকপাড়া অবিমুরথ োস্তা সংস্কাে ৭,০০,০০০/ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ আইলহাস বটতলা হরত িাবড়েমাঠ পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ নাগিাহ হাসপাতাল হরত বেরক কযানাল অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ পাইকপাড়া আবড়র্াল হরত মবমরনে বাগান পর্ খন্ত োস্তা জমোমত।। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ জিালােিাইড় মনরসরেে বাবড় হরত আেমারনে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১২ জঘালিাবড় পাইকপাড়া ডাবলমোহে মাোে হরত বিটা মাঠ পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৩ মরহেপুে জমাতারলরবে বাবড় হরত আোদুরলে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৪ জেলেগন্নাথপুে দুলারলে বাবড় হরত স্বপরনে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৪.৯৪৪ জমেঃটন (িাল) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৫ জহারসনপুে আলীে বাবড় হরত বাগুয়ায় মাঠ অবিমুরর্ োস্তা সংস্কাে। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৬ জঘালিাবড় অমরেে বাবড় হরত লািবলোহে বিটা পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৭ নাগিাহ র্ালপাড়া মবেবরেে বাবড় হরত আবেবাে মন্ডরলে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৮ ববলয়ােপুে মবমন মাবলথাে বাবড় হরত বািল গাইরনে েবম পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৯ জেলেগন্নাথপুে মাহাতারবে বাবড় হরত হযারলাে বাবড় পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২০ মরহেপুে িরেে মাঠ হান্নান মাষ্টারেে েবম হরত আবেবারেে বাগান পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২১ পাইকপাড়া নূরুজ্জামান ববোে বাবড় হরত কামারলে কাঁঠাল বাগান পর্ খন্ত োস্তা জমোমত। ১৪.৯৪৪ জমেঃটন (গম) ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 
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 উপরেলাে নামেঃ আলমডাঙ্গা                                                                                                              র্ারতে নামেঃ উপরেলা পবেষিওয়ােী 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ বড়রবায়াবলয়া গ্রারমে জেোউরলে জমাড় হইরত আবনরসে বাড়ী িায়া সমরসে মন্ডরলে বাবড়ে 

োস্তা সবলং কেণ। (িাংবাবড়য়া ইউবপ) 

২,৬৯,৭০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২ হােিী নাবগ খস ইসলাম মাধ্যবমক বাবলকা ববদ্যালরয়ে িত্বরে মাটি িোট।(হােিী ইউবপ) ২,৬৯,৭০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ আবমরুরলে পুকুে হরত ববরলে োস্তা অবিমুর্ী WBM কেণ ( কুমােী ইউবপ)  ১,৮০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ জগাপালনগে পুোতন মসবেরিে বনকট হরত নতুন মসবেরিে অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ 

(বাড়ািী ইউবপ)। 

১,৯৮,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ বড়গাংনী গ্রারমে জছাট বুরড়াে পারনে বেে হরত আবেজুল মাস্টারেে বাঁেবাগান অবিমুরর্ োস্তা 

মাটি দ্বাো উন্ননয়ন। (গাংনী ইউবপ)। 

২,৩৮,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ (ক) মােহাি জমইন োস্তা হরত মসরলম মন্ডরলে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা ফ্লট জসাবলং কেণ (র্) েংপুে 

জমইন োস্তা হরত আসকাে জমম্বরেে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো জমোমত (র্াবিমপুে ইউবপ)। 

২,১৮,৫০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ জেহালা জমইন োস্তা িেলু িবকরেে বাড়ী হরত েহুরুরলে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা সবলংকেণ 

(রেহালা ইউবপ)। 

২,১২,৫০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ জবলগাছী জমাল্লা পাড়া জসি র্াল পুনেঃর্নন (রবলগাছী ইউবপ)। ১,৬০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ হাউসপুে োবহদুরলে জিাকান হরত লাল্টুে আড়ৱ পর্ন্তখ োস্তা WBM ঢালাই কেণ (ডাউবক ) ২,০৭,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ জবগুয়াে কাল জমইন োস্তা হরত সারয়রতে বাড়ী পর্ন্তখ োস্তা CC ঢালাই কেণ (োমোবম ইউবপ)। ১,৯৪,৫০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ নাগিাহ বেরক র্াল হরত জিালােিাইড় অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো জমোমত (নাগিাহ ইউবপ) ১,৯০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১২ পােলক্ষীপুে বাবলকা ববদ্যালরয়ে সামরন জর্লাে মারঠ মাটি িোট (র্াসকেো ইউবপ) ২,৪৮,৫০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৩  ডম্বলপুে মসবেরিে পাকা কারপ খটিং োস্তা হরত আনছাে হােীে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা WBM কেণ 

(কাবলিাসপুে ইউবপ)। 

২,১০,৫০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৪ রুইতনপুে ছারনায়াে এে বাড়ী হরত িবক্ষণপাড়া অবিমুরর্  WBM কেণ (বিৎলা ইউবপ) ২,৩৭,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৫ র্াসবাগুন্দা উম্বারিে বাবড় হরত আইলহাঁস বিরমাহনী পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে (আইলহাঁস ইউবপ)। ১,৯০,০০০/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৬ শ্রীনগে জপরোে বাড়ী হরত র্ারলরকে বাড়ী পর্ খন্ত  োস্তা RCC কেণ (োমোবম ইউবপ)। ৮,০৮,৪৯৮/- ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৭ বাঁেবাড়ীয়া গ্রারমে বসবাি আলী েবমে পারে কালিাট খ হরত মাঠ মুরর্ োস্তা সংস্কাে (িাংবাড়ীয়া ) ৫.৭০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৮ হােিী বনপ্পন জোহা জটকবনকযাল স্কুল (িক) এে বসমানা িিরে মাটি িোট (হােিী ইউবপ) ৫.৭০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৯ পশুহাসপাতাল হরত নেরুল মন্ডরলে পুকুে অবিমুর্ী োস্তা WBM কেণ (কুমােী ইউবপ) ৪.০০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২০ নবতডাঙ্গা জসবলরমে বাড়ী হরত বেয়া ডাক্তারেে বাড়ীে বনকট বপি োস্তা পর্ খন্ত োস্তা ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (বাড়ািী ইউবপ)। 

৪.২০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২১ বড়গাংনী গ্রারমে ইসলারমে েবম হরত সাহােউবদ্দরনে েবম অবিমুর্ী োস্তা মাটি দ্বাো উন্ননয়ন। ৫.০০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 



( গাংনী ইউবপ) 

২২ পাঁিকমলাপুে নাবেরকলরডাবা ববল োস্তায় ফ্লাট জসাবলং কেণ (র্াবিমপুে ইউবপ) ৪.৫০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৩ জেহালা বাোে জেল লাইন মঙ্গরলে বাড়ী হরত বসোজুরলে বাড়ী অবিমুর্ী োস্তা সংস্কাে ও পুকুে 

পারড় গাইডওয়াল বনম খাণ (রেহালা ইউবপ) 

৪.৫০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

      

২৪ জবলগাছী জমইন কযানাল কাববর্াবলে র্ারল আেরেি মন্ডরলে েবম হরত ডারমাস অবিমুর্ী র্াল 

পুনেঃর্নন (রবলগাছী ইউবপ)। 

৩.৪০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৫ ববরনাি পুে িবক্ষণ পাড়া ইবািরতে বাড়ী হরত জেোউরলে বাড়ী পর্ খন্ত কািা োস্তা সংস্কাে  

(ডাউবক ইউবপ) 

৪.৪০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৬ জিাদুয়া োনাে বাড়ী হরত কুমাে নিী পর্ খন্ত WBM কেণ (োমোবম ইউবপ) ৪.১০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৭ োহাপুে বপি োস্তা হরত েহুরুল নগে অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো জমোমত (নাগিাহ ইউবপ) ৪.০০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৮ র্াসকেো করলে জর্লাে মারঠ মাটি িোট (র্াসকেো ইউবপ) ৫.২০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৯ কুঠিে পাড়া মসবেি হরত আনন্দ বাোে অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ । (কাবলিাসপুে ইউবপ) ৪.৫০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩০ রুইতনপুে েহুরুরলে জগাডউন হরত করুকান আলীে বাড়ী অবিমুর্ী োস্তা  WBM কেণ (বিৎলা) ৫.০০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩১ আইলহাঁস ইউবনয়ন পবেষরিে সামরন জর্লাে মারঠ েলাবদ্ধতা বনেসরন মাটি দ্বাো উন্ননয়ন  

( আইলহাঁস ইউবপ)। 

৪.০০০ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩২ মধুপুে আলী জহারসরনে জিাকান হরত মবতয়ারেে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা মাটি দ্বাো উন্ননয়ন ও 

প্যালাসাইটিং কেণ ( োমোবম) । 

১৭.১২৪৩ জমেঃটন (িাল) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৩ িাংবাড়ীয়া গ্রারমে মারঠে বটগারছে জমাড় হরত বাঁিামােী মূর্ী োস্তা সংস্কাে ও জমোমত 

(িাংবাড়ীয়া ইউবপ) 

৫.৭০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৪ হােিী পুোতন বাোে এলবেইবড সড়ক হরত কুমাে নিীে িীে পর্ খন্ত োস্তায় সংস্কাে (হােিী ) ৫.৭০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৫ হাড়গাড়ী নুে ইসলারমে বাড়ী হরত মুনসুরেে জিাকান অবিমর্ী  োস্তা মাটি দ্বাো বনম খাণ (কুমােী) ৪ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৬ জগায়াল বাড়ী হুমারর্ান বাড়ী হরত র্াবলি এে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ (বাড়ািী) ৪.২০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৭ সারহবপুে গ্রারমে বসবদ্দরকে পুকুে হরত ফুলতলা অবিমুরর্ োস্তা মাটি দ্বাো উন্ননয়ন (গাংনী) ৫ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৮ আবলয়াটনহে কাটালীয়া ববলা োস্তা সংস্কাে (র্াবিমপুে ইউবপ)  ৪.৫০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩৯ জগাববন্দপুে জমইন োস্তা জসবলরমে আম বাগান হরত ইউনুরসে বাড়ী অবিমুর্ী োস্তা সবলং কেণ 

(রেহালা ইউবপ)  

৪.৫০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪০ জবলগাছী ইরিে িাো কাবেপুে জমাড় হরত গোেীয়াে ববরলে োস্তাে বপি পর্ খন্ত োস্তা সংস্কাে 

(রবলগাছী ইউবপ) 

৩.৪০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪১ হাউসপুে লাল্টুে আড়ৎ হরত হাবমদুরলে বাবড় পর্ খন্ত WBM কেণ  (ডাউবক ইউবপ)  ৪.৪০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪২ নাোয়নপুে নবীছদ্দীরনে বাড়ী হইরত বেলুে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা WBM কেণ (োমোবম) ৪.১০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪৩ ববলয়ােপুে ইসলারমে বাবড় হরত ছারিক আলীে বাবড় অবিমুরর্ োস্তা সংস্কাে (নাগিাহ ইউবপ) ৪ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪৪ তালুককেো পাকা োস্তা সংলগ্ন আলতারিে বাড়ী হইরত িাটুই নিী পর্ খন্ত োস্তা মাটি িোট 

(র্াসকেো ইউবপ)  

৫.২০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪৫ জে এস মাধ্যবমক ববদ্যালরয়ে মাঠ বিবলং বাবলদ্বাো িোট (কাবলিাসপুে ইউবপ) ৪.৫০০ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪৬ কুলপালা কমল এে বাড়ী হরত জটাটন এে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা WBM কেণ (বিৎলা ইউবপ)  ৫ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪৭ জঘালিাড়ী সাজ্জারতে বাড়ী হইরত বাবলয়াে মাঠ অবিমুরর্ োস্তা সংস্কাে (আইলহাস ইউবপ) ৪ জমেঃটন (গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 



৪৮ বারিমাজু িাদু বময়াে মাদ্রাসা হরত োরনে ঘাট পর্ খন্ত োস্তা  WBM কেণ (ডাউবক ইউবপ)  ১৭.১২৪৩রমেঃটন(গম) ১৯/০৯/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ িামুড়হুিা                                                                                                                  র্ারতে নামেঃ বনব খািনী এলাকাবিবিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ লবক্ষপুে ছামারিে বাড়ী হরত ইিাবহমপুে গ্রাম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২ লবক্ষপুে মান্নারনে েবম হরত িাঁি আলীে পুকুে অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ সুলতানপুে আলাে বাড়ী হরত বসুবতপাড়া মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ পােকৃষ্ঞ মহবসরনে েবম হরত বেোট গ্রাম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ েঘুনাথপুে কবেস্থারনে বনকট জসাবলং োস্তা হরত হুনমানডাঙ্গা অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ িামুড়হুিা জিন্টা জমাল্লাে েবম হরত লবক্ষগাড়ীে মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত । ৫০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ েয়োমপুে ইয়ুথ ক্লারবে মারঠ মাটি িোট। ৩০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ েয়োমপুে মবল্লকপাড়া িন্টুে বাড়ী হরত েবেরপে জিাকান পর্ খন্ত োস্তা ববএিএস কেণ (১০১৫০ ফুট)। ৫২৫০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ েয়োমপুে মবল্লকপাড়া আবতয়ারেে বাড়ী হরত বনোরমে বাড়ীে বনকট জসাবলং পর্ খন্ত োস্তা 

ববএিএসকেণ(৫৭০ ফুট)। 

৩০০০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ েঘুনাথপুে োহোহারনে বাড়ী হরত নবীছবদ্দরনে বাড়ী পর্ খন্ত (৩০০ ফুট) ও েঘুনাথপুে বহন্দুপাড়া 

মহসীরনে বাড়ী হরত ববমরলে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা ববএিএস কেণ (৪০০ ফুট)। 

৩৭৫০০০.০০ ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ নবতরপাতা মবেরতে আম বাগান হরত আমনী েবলে মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৬ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১২ বডবস ইরকা পারকখে বিতরে োস্তা বনম খাণ। ১০ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৩ কুড়ালগাবছ স্কুলপাড়া হালারমে বাড়ী হরত ববল্লরলে েবম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৬ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৪ বড় দুধপবতলা োবহরনে েবম হরত বােং মাঠ মাঠ অবিমুরক োস্তা জমোমত। ১৬ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৫ জগাববন্দহুিা গলাইিবড় মাঠ হরত কারেরমে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৬ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৬ পাটারিাো জমাোরিে বাশঁ বাগান হরত েবহদুরলে বেে অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৬ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৭ লবক্ষপুে েবমরেে েবম হরত বাঘমাোে মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৮ পােকৃষ্ঞপুে আসাদুরেে বাড়ী হরত নেরুরলে বাগান অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

১৯ কামােপাড়া মুনছুরেে বাড়ী হরত জছাটবলবিয়া মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২০ কুড়ালগাবছ ইসোবিরলে বাড়ী হরত োহাোমারলে েবম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২১ নতুন বাস্তপুে জত মাথা কাবিপুে অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১  - 

২২ িন্দ্রবাস ছাব্দারেে বাড়ী হরত মবহতুল্লাে েবম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত। ১৫ জমেঃটন ১৭/১০/২০২১ ৩০/১২/২০২১ 

 

- 

 



 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ িামুড়হুিা                                                                                                                  র্ারতে নামেঃ উপরেলা ওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ গরয়েপুে আক্কাি মন্ডরলে বাড়ীে বনকট হরত জহকমরতে জিাকান অবিমুরর্ োস্তা জমোমত 

(জুড়ানপুে ইউবপ) 

৪,৪০,০০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২ িবগেথপুে গ্রারমে মািাবে মারঠে বপি োস্তাে বনকট হরত জসতুগাবড় অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত 

(নবতরপাতা ইউবপ) 

২,১৫,১০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৩ বেবনগে আনছারেে বাড়ীে বনকট হরত বয়ো অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (কাপ খাসডাঙ্গা ইউবপ)  ৪,৭২,৬০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৪ িবন্ডপুে মািপাড়া োহাবােীে বাগান এে বনকট হরত হারুে তালবাগান অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত 

(কুড়ালগাবছ ইউবপ)  

৩,২৩,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৫ নাবস্তপুে বপি োস্তা হরত মাথািাঙ্গা নিী অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (পােকৃষ্ঞপুে ইউবপ) ২,৯০,৭২০/৮০ ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৬ দুধপাবতলা জেলরগট সংলগ্ন আশ্রয়ন এে পারেে বনচু েবমরত মাটি িোট (হউলী ইউবপ)  ৫,০৭,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৭ জকেবপুে বসবদ্দরকে েবম হরত র্বলল বময়ে েবম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত (িামুড়হুিা সিে) ৪,১৫,২০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৮ িামুড়হুিা ইসলারমে জিারড়া হরত উবেেপুে গ্রাম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত (িামুড়হুিা সিে) ৭,১৯,৫০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

৯ িারুবলয়া পুকুেপাড়া আবেরমে বাড়ী হরত মুবড়তলা মাঠ অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (নাটুিহ) ২,১৫,৩০০/- ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১০ ববষ্ণপুে িান্দামাবে মারঠে আবছরেে বাগারনে বনকট হরত জপরতলগাবড় মাঠ অবিমুরর্ োস্তা 

জমোমত (জুড়ানপুে ইউবপ) 

৯.৩৪০ জমেঃটন 

(িাল) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১১ কাবলয়াবকেী মুরড়াতলাে মাঠ হরত জিিাগাবড় অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (নবতরপাতা ইউবপ) ৪.৫৭রমেঃটন(িাল ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১২ কাপ খাসডাঙ্গা নুহুে পুকুরেে পারেে বপি োস্তা হরত আলরমে েবম অবিমুরর্ োস্তা জমোমত 

(কাপ খাসডাঙ্গা ইউবপ) 

১০.০৪রমেঃটন 

(িাল) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৩ সিাবেী মািপাড়া বগাে বাড়ীে বনকট হরত ষটর্াল অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (কুড়ালগাবছ ) ৬.৮৭০রমেঃটন ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৪ মিনা িবক্ষণপাড়া জহবেং োস্তাে মাথা হরত হবুগাড়ী মাঠ অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (পােকৃষ্ণপুে) ৬.১৮২৬রমেঃটন ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৫ বড়দুধপাবতলা ববল মারঠে কুদ্দুরসে েবমে বনকট হরত োমান মাস্টারেে েবম অবিমুরর্ে োস্তা 

জমোমত (হাউলী ইউবপ) 

১০.৭৭০রমেঃটন 

(িাল) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৬ কাবিপুে গাংপাড়া ইসমাইরলে েবম হরত জলাকনাথপুে অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (হাউলী ইউবপ) ১৫রমেঃটন(িাল) ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৭ িামুড়হুিা গ্রারমে নাঈরমে েবম হরত তালতলা মাঠ অবিমুরর্ োস্তা জমোমত (িামুড়হুিা সিে) ৮.৮২০রমেঃটন  ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৮ িারুবলয়া িারুস সুন্নাত নুরুন্নাহাে রুহুল আমীন কওমীে মাদ্রাসাে সামরন মারঠ মাটি িোট (নাটুিহ ৪.৫৭০রমেঃটন 

(িাল) 
১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

১৯ কলাবাড়ী বাঘর্ালী মারঠে িাঙ্গা কালিারট খে বনকট হরত োমনগে মারঠে বসোে কাটাে জমাড় 

অবিমুরর্ োস্তা জমোমত (জুড়ানপুে ইউবপ) 

৯.৩৪০ জমেঃটন 

(গম) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২০ কাবলয়াবকেী জগােস্তারনে পবিম পারে খ োনাো ঘে বনম খারণে েন্য মাটি িোট (নবতরপাতা) ৪.৫৭রমেঃটন(গম ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 



২১ জকামেপুে গ্রারমে নুেীে বাড়ী হরত ডাবলরমে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা জমোমত(কাপ খাসডাঙ্গা ) ১০.০৪রমেঃটন 

(গম) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২২ বাঘাডাঙ্গা আবমরেে েবম হরত বপি োস্তা অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত (কাপ খাসডাঙ্গা ইউবপ) ৬.৮৭০রমেঃটন ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৩ বুইবিতলা কবমউবনটি বক্লবনরকে বনকট হরত মাঠ অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত(কুড়ালগাবছ) ৬.১৮২৬রমেঃটন ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

 

২৪ 

 

জছাটবলবিয়া কৃষক জসরডে বনকট হরত বাড়ািী ববল অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত(পােকৃষ্ণপুেমিনা 

১০.৭৭০রমেঃটন 

(গম) 

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৫ জলাকনাথপুে পবিমপাড়া আব্দুস সািারেে পান বেরেে বনকট হরত জবাবেং মাঠ অবিমুরর্ে 

োস্তা জমোমত(হাউলী ইউবপ) 

১৫রমেঃটন(গম) ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৬ বিৎলা েববউল হরকে পুকুরেে বনকট হরত নুরুল হরকে পুকুে অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত 

(িামুড়হুিা সিে) 

৮.৮২০রমেঃটন 

গম  

১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

২৭ জবায়ালমােী জগােস্তান হরত ইউবনয়ন পবেষি অবিমুরর্ে োস্তা জমোমত(নাটুিহ ইউবপ) ৪.৫৭০রমেঃটন (গম) ১৭/১০/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  - 

 

 

২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

 

   উপরেলাে নামেঃ েীবননগে                                                                                                                  র্ারতে নামেঃ বনব খািনী এলাকাবিবিক 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে 

তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ পবর্লা আনারুরলে জিাকারনে জপছরন হরত কেরতায়া নিী অবিমুরর্ োস্তা সবলংকেণ ও মাটি 

িোট। 

৫,০০,০০০/= ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

২ জিহাটি জিাবসমানাপাড়া িম্পা র্াতুরনে বাড়ী হরত ববিরনে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা সবলংকেণ ও মাটি 

িোট। 

৫,০০,০০০/= ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৩ জিহাটি বড় মসবেিপাড়া োোহান র্ারনে বাড়ী হরত োমসুদ্দীরনে বাড়ী পর্ খন্ত সবলংকেণ ও 

মাটি িোট। 

৫,০০,০০০/= ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৪ মরনাহেপুে ০১ নং ওয়ারড খে হান্নারনে বাড়ী হরত অবলয়াে েহমারনে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা সবলংকেণ 

ও মাটি িোট। 

৫,০০,০০০/= ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৫ কাটারপাল উিেপাড়া ববপরনে েবমে বনকট সবলং এে মাথা হরত কড়ইতলামাঠ অবিমুরর্ 

সবলংকেণ মাটি িোট। 

৫,৫৮,৯২৪/০১ ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৬ কড়ইতলা িেগাহ হরত র্বলরলে েবম অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট সবলংকেণ। ৫,০০,০০০/= ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৭ মরনাহেপুে ০৬ নং ওয়ারড খে আেঃ গফুরেে েবম হরত জমাোরম্মরলে েবম পর্ খন্ত োস্তা সবলংকেণ 

ও মাটি িোট। 

১৪ জমেঃটন(িাল) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৮ পাবথলা সামসুরলে বাবড় হরত েবহে উদ্দীরনে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা সবলংকেণ ও মাঠি িোট। ১৪ জমেঃটন(িাল) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

৯ র্রয়েহুিা মাঠপাড়া সামাি ব্যাপােীে বাড়ী হরত কবেস্থান পর্ খন্ত োস্তা সবলংকেণ ও মাটি িোট। ১৪ জমেঃটন(িাল) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১০ জিহাটি বাবলা িাোেমাঠ হরত বিগ্রীে ববল অবিমুরর্ োস্তা সবলংকেন ও মাটি িোট। ১৪ জমেঃটন(িাল) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১১ কাটারপাল গাংপাড়া গফুে বাড়ীে বনকট হরত ঈিগাহ অবিমুরর্ োস্তা সবলংকেণ ও মাটি িোট। ১৩.৯৪৪ জমেঃটন ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 



১২ োয়পুে ইউবনয়রনে পুোতন িাকলা র্ালপাড়া েহে উদ্দীরনে েবমে বনকট হরত হাগড়াে মাঠ 

অবিমুরর্ ফ্লাট জসবলং কেণ। 

১৪রমেঃটন(গম) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১৩ আন্দুলবাড়ীয়া ইউবনয়রনে বােবিয়া গ্রারম িবক্ষণপাড়া হুজুের্ানা পুকুে পারড়ে ফ্লাট জসবলং ও 

টিটুে বাড়ী প্রাথবমক ববদ্যালয় অবিমুরর্ ফ্লাট জসবলং কেণ। 

১৪রমেঃটন(গম) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১৪ জকবডরক ইউবনয়রনে র্রয়ে হুিা গ্রারম ববলপাড়া বািলাে পুকুে পাড় হইরত ববরলে ধাে পাড়া 

অবিমুরর্ ফ্লাট জসবলংকেণ। 

১৪রমেঃটন(গম) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১৫ োয়পুে ইউবনয়রনে কৃষ্ঞপুে গ্রারম আবমে ব্যাপােী বাড়ী হইরত র্ােমাঠ পাড়া অবিমুরর্ ফ্লাট 

জসাবলং কেণ। 

১৪রমেঃটন(গম) ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

১৬ হাসািা ইউবনয়রনে কবেমপুে গ্রারমে জমাস্তবােী/সারনায়াে মসবেি হইরত প্রাথবমক ববদ্যালয় 

অবিমুরর্ ফ্লাট জসাবলংকেণ। 

১৩.৯৪৪রমেঃটন 

(গম) 

২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩১/১২/২০২১ বরেঃ - 

 

 



           ২০২১-২০২২ অর্খ বছরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গ্রামীণ অবকাঠারমা সংস্কাে(কাববর্া/কাববটা) কম খসূবিে আওতায় ১ম পর্ খারয় গৃহীত প্রকল্পসমূহ 

   উপরেলাে নামেঃ েীবননগে                                                                                                                             র্ারতে নামেঃ উপরেলা ওয়ােী 

 

ক্রম প্রকরল্পে নাম ও অবস্থান বোরদ্দে পবেমাণ 

(টাকা/িাল/গম) 

জেলা কবমটিরত 

অনুরমািরনে তাবের্ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন  

সময় সীমা 

মন্তব্য 

১ সরন্তাষপুে মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রধান সড়ক হরত আলা ববশ্বারসে বাড়ী অবিমুরর্ মাটি িোটসহ োস্তা 

ফ্লাট জসাবলং কেণ (উথলী) 

১,১৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২ জসরনেহুিা আবেফুরলে বাড়ী হরত আরনছউবদ্দরনে বাড়ী অবিমুরর্ মাটি িোটসহ োস্তা ফ্লাট 

জসাবলং কেণ (উথলী ইউবপ) 

১,১৫,৬২৫/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩ হােিা আলাউদ্দীরনে বাবড় হইরত ববলমাঠ অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ (আন্দুলবাড়ীয়া) ১,২৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৪ বােবিয়া উিেপাড়া সামসুরলে েবমে বনকট হরত োলতলা মাঠ অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং  

 কেণ(আন্দুলাবাড়ীয়া ইউবপ) 

১,২৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৫ কেিাডাঙ্গা জোলপাড়া জহারসন গাবেে েবম হরত সেকাবে প্রাথবমক ববদ্যালয় অবিমুরর্ োস্তা 

ফ্লাট জসাবলং কেণ (আন্দুলবাড়ীয়া ইউবপ) 

১,৪২,৮৯৩/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৬ ০৬ নং ওয়াড খ জবণীপুে বৃবিপাড়াে আোদুল-এে জিাকান হইরত েবহদুল-এে জিাকান অবিমুরর্ 

োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ (সীমান্ত ইউবপ) 

২,১৩,৮১০/- 

 

২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৭ ০৭ নং ওয়াড খ হাবববপুে গ্রারমে হাবলম এে বাড়ী হইরত ঈিগাহ অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (সীমান্ত ইউবপ) 

২,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৮ সুটিয়া ০৮ নংওয়াড খ েবিকুরলে বাড়ী হইরত েরর্ে বাড়ী অবিমুরর্ মাটি িোট ও ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (বাঁকা ইউবপ) 

১,১৯,৪৪০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৯ পাবথলা ছারনায়ারেে বাড়ী হইরত স্কুল অবিমুরর্ মাটি িোট ও ফ্লাট জসাবলং কেণ।(বাঁকা ইউবপ) ১,৫০,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১০ কন্দপ খপুে গ্রারমে হঠাৎপাড়া মুনছুরেে  বাড়ীে বনকট জমাোেেরিে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা 

পুনেঃবনম খাণ (হাসািাহ ইউবপ) 

২,৬০.৯২২/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১১ হাসািাহ ইউবনয়রনে মাধবপুে গ্রারম পবিমপাড়া োস্তা পুকুে ধাে হইরত ব্যাংকাে তাবেমুল এে 

বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ (হাসািাহ) 

১,২৫,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১২ বাবলহুিা আলম পাড়া হইরত বাবলহুিা মােকাজুল উলুম মাদ্রাসা অবিমুরর্ ফ্লাট জসাবলং কেণ ও 

মাটি িোট (োয়পুে ইউবপ) 

১,৬৮,৭৩৭/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৩ োয়পুে ইউবনয়রনে পুোতন িাকলা পবিমপাড়া গািিাে এে বাড়ী হইরত েহুরুরলে বাড়ী 

অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ (োয়পুে) 

১,১৪,০৯৫/৯৮ ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৪ োয়পুে বারুই পাড়া ইিাবহম এে বাড়ী হইরত মসবেি/বলয়াকত আলীে পাম্প জমবেন অবিমুরর্ 

োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ (োয়পুে ইউবপ) 

১,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৫ মাধবর্ালী ছরটংগা পাড়া ববোেরতে বাড়ী হরত সরন্তাষপুে অবিমুরর্ োস্তায় অসমাপ্ত অংরে ফ্লাট 

জসাবলং কেণ ও মাটি িোট (মরনাহেপুে ইউবপ) 

২,১০,৫৭১/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৬ মরনাহেপুে ইউবনয়রনে ৮নং ওয়ারড খে মাধবর্ালী পবিমপাড়া জমইন বপি োস্তা হইরত নতুন 

মসবেি অবিমুরর্ জড্রন বনম খাণ ( মরনাহেপুে ইউবপ)  

২,০০,০০০/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৭ জিহাটি োোহারনে বাড়ী হরত প্রাথবমক ববদ্যালয় অবিমুরর্ োস্তায় মাটি িোটসহ ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (রকবডরক ইউবপ)। 

২,০৯,৩৮৫/- ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 



১৮ উথলী গ্রারমে নজুে বাড়ী হরত বাবুে জিাকান অবিমুরর্ োস্তায় মাটি িোটসহ ফ্লাট জসাবলং কেণ 

(উথলী ইউবপ) 

৪.৮৮০রমেঃটন 

(িাল) 

২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

১৯ কুলতলা কাইতপাড়া েবলরলে বাড়ীে বনকট হরত কারেরমে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (আন্দুলবাড়ীয়া ইউবপ) 

৪.২০০রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২০ কুলতলা স্থানীয়পাড়া বপি োস্তায় বনকট হইরত সামসুরলে বাড়ীে অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং 

কেণ (আন্দুলাবাড়ীয়া ইউবপ) 

৪.১১৩রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২১ ৬ নং ওয়ারড খে ধান্যরর্ালা গ্রারমে জমইন োস্তা হইরত বাওড় অবিমুরর্ মাটি িোট কেণ (সীমান্ত) ৪.০০০রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২২ ০৯ নং ওয়ারড খে র্ািবপুে গ্রারমে মরয়ন উবদ্দন-এে বাড়ীে হইরত গবনে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা 

ফ্লাট জসাবলং কেণ (সীমান্ত ইউবপ) 

৪.৭৫৬রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৩ বাঁকা পবিম পাড়া ০৫ নং ওয়ারড খে কবেস্থান সংলগ্ন োস্তায় মাটি িোট ও ফ্লাট জসাবলং 

কেণ(বাঁকা ইউবপ) 

৪.৭০১রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৪ মাধবপুে গ্রারমে কাওছারেে বাড়ীে বনকট হইরত র্াপড়াগাড়ী মাঠ অবিমুরর্ োস্তা পুনেঃবনম খাণ 

(হাসািাহ ইউবপ) 

৫.৫২১ জমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৫ মারুিিাহ পূব খপাড়া োরম মসবেরিে সমু্মর্ হইরত হাবিবেয়া মাদ্রাসা অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট 

জসাবলং কেণ ও মাটি িোট (োয়পুে ইউবপ) 

৩.৫৭০ জমেঃটন িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৬ কালা নবলরতে বাড়ী হরত বমঠরনে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তায় ফ্লাট জসাবলং ও মাটি িোট 

(মরনাহেপুে ইউবপ) 

৪.৪৫৬ জমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৭ কাবেপুে মাঠপাড়া পবিমপাড়া কবস্থারনে প্রািীে বনম খাণ (রকবডরক ইউবপ) ৪.৪৩১রমেঃটন (িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৮ জক,বড,রক ইউবনয়রনে র্রয়েহুিা ঈিগাহ ময়িারন মাটি িোট ও ফ্লাট জসাবলংকেণ (রকবডরক) ১১.৪০৭৫রমেঃটন িাল ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

২৯ উথলী বাসস্টযান্ড জমারড় পাকা োস্তা হইরত প্রববন জকন্দ্র পর্ খন্ত োস্তায় মাটি িোট(উথলী ইউবপ) ৪.৮৮ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১  

৩০ আন্দুলবাড়ীয়া র্াঁ পাড়া ইয়াবমরনে আমবাগান হরত লবরিায়া অবিমুরর্ ফ্লাট জসাবলং কেণ 

(আন্দুলবাড়ীয়া ইউবপ) 

৪.২০০ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩১ ডুমুবেয়া উিেপাড়া আক্তারেে বাড়ী হরত সারিরেে বাড়ী অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ 

(আন্দুলবাবড়য়া ইউবপ) 

৪.১১৩ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩২ ০৮ নং ওয়াড খ কয়া গ্রারমে আোি-এে বাড়ী হইরত মসবেি অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট জসাবলং কেণ 

(সীমান্ত ইউবপ) 

৪.৭৫৬  জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৩ ০৯ নং ওয়াড খ গংগািাসপুে েওকত ডােঃ জিম্বাে হইরত বিরোে ববশ্বাস এে বাড়ী পর্ খন্ত োস্তা ফ্লাট 

জসাবলং কেণ (সীমান্ত ইউবপ) 

৪.০০০  জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৪ আলীপুে প্রগবতেীল যুব সংঘ ক্লারব সীমানাে মরধ্য মাটি িোট (বাঁকা ইউবপ) ৫.৭০১ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৫ বকুবন্ডয়া গ্রারমে মাঠপাড়া ভুলাই ববশ্বারসে বাড়ীে বনকট হইরত বলটরনে আম বাগান অবিমুরর্ 

োস্তা পুনেঃবনম খাণ (হাসািাহ ইউবপ) 

৫.৫২১ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৬ নতুন  িাকলা ছামারিে িারয়ে জিাকান হইরত োয়হান উদ্দীরনে বাবড় অবিমুরর্ োস্তা ফ্লাট 

জসাবলং কেণ ও মাটি িোট (োয়পুে) 

৩.৫৭০ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৭ বপয়াোতলা পবিম পাড়া জসরকন্দারেে বাড়ী হরত জগালারমে বাড়ীে অবিমুরর্ োস্তায় ফ্লাট 

জসাবলং ও মাটি িোট (মরনাহেপুে ইউবপ) 

৪.৪৫৬  জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৩৮ মরনাহেপুে ইউবনয়রনে মরনাহেপুে বাস স্টযান্ড কবেস্থারনে ফ্লাট জসাবলং কেণ (মরনাহেপুে) ৫.০০০ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 



৩৯ মরনাহেপুে ইউবনয়রনে মাবনকপুে গ্রারম মৃত হাবনিআলীে বাড়ী হইরত আেোি মুবক্তরর্াদ্ধাে 

বাড়ী অবিমুরর্ ফ্লাট জসাবলং কেণ (মরনাহেপুে ) 

৬.৪০৭৫  জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

৪০ র্রয়েহুিা বেবিউবেপাড়া োলারলে বাড়ী হরত োমান মন্ডরলে পান বেে অবিমুরর্ োস্তায় মাটি 

িোট (রকবডরক ইউবপ) 

৪.৪৩১ জমেঃটন গম ২১/১১/২০২১ বরেঃ ৩০/১২/২০২১ - 

 

 

 

  



 


