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      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি সাধারণ                মমাট বরাদ্দ  ঃ  ১৬৬.৫০ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ১১৭ টি 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
 

ক্রডমক 

নং 
উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 

স্মারক নং 
বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ বড়তলখা দাত রবা
োর 

গুলুয়া শ্রী শ্রী রাখাল বাড়ীর মদবালতয়র সীমানা 
প্রাচীর এর অসমাি কাে সমাি করণ।  

 ৪৬.০০.৫৮০০.০০০.১৪.

১১৯.১৫-৫৫২, োং-
২১.০৪.২০১৯ 

১.০০  ১০০%   

২ বড়তলখা দাত রবা
োর 

হাকালুডক বাডলকা উচ্চ ডবদযালতয় মমতয়তদর 

প্রেনন স্বাস্থ্য সরুÿঃা উিকরণ সরবরাহ। 

  ১.০০     

৩ বড়তলখা দÿÿণভাগ 

দ  
হযরে  াহোলাল মদাহাডলয়া োতম মসডেদ 

এর সীমানা প্রাচীর ডনমথান।  

  ১.০০  ৫০%   

৪ বড়তলখা োডলমিরু ডিেীয়াতদহী শ্রী শ্রী কৃষ্ণ মডিতরর অসমাি কাে 

সমাি করণ।  

  ২.০০  ১০০%   

৫ বড়তলখা দÿÿনভাগ 

উ  
উত্তরভাগ োতম মডসেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

৬ বড়তলখা বড়তলখা উদীডচ ড ল্পী মগাডি বড়তলখাতক যন্ত্রাং  ও 

আসবাবিত্র সরবরাহ।  

  ১.০০  ১০০%   

৭ বড়তলখা োডমলিরু মুড দাবাদকুড়া মগািীনার্ আখড়া উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

৮ বড়তলখা িূবথ 
 াহবােিু

র 

ভাটিউডচ োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ২.০০  ৫০%   

৯ েড়ুী োয়ফরন
গর 

োয়ফরনগর উচ্চ ডবদযালতয় দডৃিনিন মগইট 

ডনমথাণ। 

  ৩.০০  ৫০%   

১০ েড়ুী েড়ুী েড়ুী িাকবাংতলার সামতন িকুুর িাতড়র 

মসৌিযথয বধথন। 

  ৩.০০  ১০০%   
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১১ েড়ুী সাগরনাল মন্ত্রীগাও মধয মসডেদ ও মক্তব উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

১২ েড়ুী োয়ফরন
গর 

কানককরচক োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

১৩ েড়ুী ফুলেলা ডবরইনেলা  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

১৪ েড়ুী োয়ফরন
গর 

হযরে  াহ খাকী (র:) ঈদগাহ উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

১৫ েড়ুী িডিম 

েড়ুী 
বাডিরিরু ইসলামীয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসার 

অসমূ্পণথ কাে সমাি করণ।  

  ১.৫০  ১০০%   

১৬ কুলাউড়া কুলাউড়া উত্তর কুলাউড়া বাোর োতম মসডেতদর 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ১.৫০  ১০০%   

১৭ কুলাউড়া কুলাউড়া দতত্তরমুড়ী োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%   

১৮ কুলাউড়া বরমচাল  শ্রীিুর শ্রী শ্রী মগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর আখড়ায় 

মডির ডনমথাণ।  

  ১.০০  ১০০%   

১৯ কুলাউড়া িৃডর্মিা া গেভাগ ফুরকাডনয়া মক্তব উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

২০ কুলাউড়া িৃডর্মিা া উত্তর নেথ ন োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

২১ কুলাউড়া িৃডর্মিা া সুলোনিুর িুরােন োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ৫০%   

২২ কুলাউড়া  রীফুিুর  মহতমো মডদনােুল উলম মাদ্রাসা উন্নয়ন।    ১.৫০  ৫০%   

২৩ কুলাউড়া ভূকড মুইল িডিম ভূকড মুইল বায়েুল ডমনার োতম 

মসডেদ উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ১০০%   

২৪ কুলাউড়া হােীিুর দÿÿণ বাড়ইগাাঁও েগৎেননী দগূথা মডির 

ডনমথাণ  

  ১.০০  ৫০%   

২৫ কুলাউড়া কমথধা শ্রী শ্রী মগৌরাঙ্গা মহাপ্রভুর মদবালয় ভান্ডারীগাাঁও 

কৃষ্ণ মডির উন্নয়ন।  

  ১.০০  ৫০%   

২৬ কুলাউড়া কমথধা রাডঙ্গিড়া সাবথােনীন শ্রী শ্রী দগূা মডিতরর 

িুকুতরর ঘাটলা ডনমথাণ।  

  ১.৫০  ৫০%   

২৭ কুলাউড়া কুলাউড়া বড়কািন োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

২৮ কুলাউড়া কমথধা কুডকেডুড় িুডি ড শু ড ÿঃা মকন্দ্র এর ঘর 

মমরামে ও আসবাবিত্র  সরবারাহ ।  

  ১.০০  ৫০%   

২৯ কুলাউড়া ভূকড মুইল সাডদিুরুঘাতটর বাোর  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

৩০ সদর কামালিুর ইসলামিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ৫০%   
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৩১ সদর আিার 

কাগাবালা 
ডনলয় আদ থগ্রাম প্রার্ডমক ডবদযালতয় মিক্স-

মবঞ্চ ও আলমারী সরবরাহ ।  

  ২.০০  ৫০%   

৩২ সদর কাগাবালা ধনদাস িডিমা িাড়া মসডেদ ডনমথাণ।    ১.৫০  ৫০%   

৩৩ সদর আিার 

কাগাবলা 
ডনলয় আদ থগ্রাম প্রার্ডমক ডবদযালতয়র েনয 
লযাটিন ডনমথান।  

  ১.৫০  ৫০%   

৩৪ সদর্ আিারাগা
বালা 

১নং ওয়াতিথ র মকডন্দ্রয় োতম মসডেতদর টয়তলট 

ডনমথাণ 

  ১.৫০  ১০০%   

৩৫ সদর মমাসত্মফা
িুর 

ফলাউন গ্রাতমর কাডল মডির উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

৩৬ সদর মমাসত্মাফা

িুর 

োতময়া রাহমাডনয়া মাদরাসার গৃহ ডনমথাণ।    ২.০০  ৫০%   

৩৭ সদর মমাসত্মফা
িুর 

িূবথ মমাসত্মাফািুর কবর স্থ্াতনর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ১.৫০  ১০০%   

৩৮ সদর আমকেল  াহ মসানা গােী (রহ:) মাোর উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

৩৯ সদর আমকেল িূবথ হাটির শ্রী শ্রী হডরবল ঠাকুর ও শ্রী শ্রী 

রাখাল ঠাকুতরর র্ডল উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৪০ সদর আমকেল মাসকাডি শ্রী শ্রী মদনতমাহন ডেউর আখড়ায় 

নাট মডির ডনমথাণ। 

  ১.৫০  ১০০%   

৪১ সদর আমকেল আটগাাঁও োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ৫০%   

৪২ সদর খডললিুর ম রিুর গ্রাতমর ভভরব র্ডল, শ্ম ানঘাট ও 

সমাডধস্থ্ল উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০%   

৪৩ সদর খডললিুর ব্রাহ্মণগ্রাম সাবথেনীন শ্ম ানঘাট এর অসমাি 

কাে সমাি করন। 

  ২.০০  ১০০%   

৪৪ সদর খডললিুর খডললিুর রাখাল ঠাকুতরর আখড়ার অসমাি 

কাে সমাি করণ। 

  ১.০০  ১০০%   

৪৫ সদর মনুমুখ হযরে  াহ্ এডেম কাডদর (রা:) মাোর 

সংস্কার।  

  ১.০০  ৫০%   
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৪৬ সদর মনুমুখ বাহাদরুিুর গ্রাতমর িূবথ িাড়া োতম মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ৫০%   

৪৭ সদর চাাঁদনীঘাট চাাঁদনীঘাট মনবু্রীে সংলগ্ন মুডক্তযুতের স্মৃডে 

মসৌতধর অসমাি কাে সমাি করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৪৮ সদর চাাঁদনীঘাট িডিম দীগলগােী বায়েুনরু োতম মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ১.০০  ৫০%   

৪৯ সদর চাাঁদনীঘাট  যতমরতকানা িালিাড়া শ্রী শ্রী সাবথেনীন দগূা 
মডির উন্নয়ন।  

  ২.০০  ৫০%   

৫০ সদর ডগয়াসনগ
র 

মগামড়া বায়েুর রহমে িরুােন োতম মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ৫০%   

৫১ সদর ডগয়াসনগ
র 

ডগয়ানগরর মকন্দ্রীয় োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

৫২ সদর আখাইলকু
ড়া 

দগূথািুর োতম মসডেদ এর অসমাি কাে সমাি 

করণ।  

  ১.৫০  ৫০%   

৫৩ সদর আখাইলকু
ড়া 

কামারগাাঁও রডব ঠাকুতরর র্ডল উন্নয়ন।    ২.০০  ৫০%   

৫৪ সদর আখাইলকু
ড়া 

আখাইলকুড়া শ্রী শ্রী েগন্নার্ ডেউর আখড়া 
উন্নয়ন।  

  ১.০০  ৫০%   

৫৫ সদর আখাইলকু
ড়া 

কাডদিুর সাবথেনীন শ্ম ানঘাট উন্নয়ন।    ২.০০  ৫০%   

৫৬ সদর নাডেরাবা

দ 

মগাডবিগি বাোতর মদবস্থ্লীর উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০%   

৫৭ সদর নাডেরাবা

দ 

আগনসী গ্রাতমর ঐডেহযবাহী িুরােন োতম 

মসডেদ সংস্কার। 

  ১.৫০  ৫০%   

৫৮ সদর নাডেরাবা
দ 

োকাডি গ্রাতমর রাধাতগাডবি মডির উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

৫৯ সদর নাডেরাবা
দ 

বড়ইউডি গ্রাতমর কবরস্থ্াতনর সীমানা প্রাচীর 

ডনমথান।  

  ১.০০  ১০০%   
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৬০ সদর একাটুনা রায়িুর উ্চচ ডবদযালয় উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

৬১ সদর একাটুনা বড়কািন  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

৬২ সদর একাটুনা উত্তর মুলাতয়ম োতম মসডেতদ গভীর নলকূি 

স্থ্ািন। 

  ১.৫০  ১০০%   

৬৩ সদর সদর  ম খ কাডেম উডদ্দন মসডেদ এর মলার টাইলসথ 
করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৬৪ সদর সদর কাডেরগাাঁও োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

৬৫ সদর খডললিুর দরাদিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ২.০০  ৫০%   

৬৬ রােনগর রােনগর রােনগর সাবথেনীন শ্রী শ্রী দগুথাবাড়ী উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

৬৭ রােনগর রােনগর বাঙ্গাডলয়া গ্রাতমর োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

৬৮ রােনগর রােনগর মডেদিুর োতম মসডেদ (ইডলয়াস ডময়ার 

বাডড়র) সামন অেখুানা ডনমথান।  

  ১.০০  ১০০%   

৬৯ রােনগর উত্তরভাগ িূবথ সুডরখাল(আমনিুর) কাডল বাড়ী সংস্কার    ১.০০  ১০০%   

৭০ রােনগর উত্তরভাগ উত্তরভাগ সাবথেনীন দগূথা মডির, ড ব মডির 

প্রাঙ্গন এর অসমাি কাে সমাি করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৭১ রােনগর উত্তরভাগ শ্রী শ্রী ভভরব মডিতরর অসমাি কাে সমাি 

করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৭২ রােনগর উত্তরভাগ সুডরখাল মকন্দ্রীয় োতম মডেতদর ওেখুানা ও 

মসডেতদর উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৭৩ রােনগর মুডিবাো
র 

হযরে  াহ্-কােী (র:) এর মাোর 

(মুডিবাোর) োতম মসডেতদর ২য়েলা ভবন 

ডনমথান।  

  ১.৫০  ১০০%   

৭৪ রােনগর কামারচাক দÿÿণ করাইয়া বায়েুল মুডনর োতম মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৭৫ রােনগর ফতেিুর আব্দুলস্নািরু প্রাক্তন োতম মসডেদ এবং ঈদগাহ 

উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৭৬ রােনগর মনসুরনগ
র 

শ্বাসমহল-মাডলতকানা ও দÿÿণ আশ্রাকািন 

োতম মসডেদ উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ১০০%   
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৭৭ রােনগর মনসুরনগ
র 

বকড তকানা মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০%   

৭৮ রােনগর মুডিবাো
র 

স্বাস্থ্য ও িডরবার িডরকল্পনা মকতন্দ্রর উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

৭৯ রােনগর মনসুরনগ
র 

িডিম ভূকড তকানা োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ১০০%   

৮০ রােনগর রােনগর  ÿÿমসহস্র গ্রাতম শ্রী শ্রী দগূথািসাদ সাধুর 

আখড়ার প্রাচীন ভবন ডনমথাণ।  

  ১.৫০  ১০০%   

৮১ রােনগর মনসুরনগ
র 

বড়কািন িুরােন োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

৮২ রােনগর রােনগর ভবানীিুর সাবথেনীন শ্রী শ্রী ভভরব মডির 

ডনমথাণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৮৩ শ্রীমঙ্গল সােগাাঁও মাকড়ীিড়া চা বাগাতনর িঞ্চবটী ধাতমর 

রাধাকৃষ্ণ মডির ডনমথাণ। 

  ১.৫০  ১০০%   

৮৪ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল োতময়া োওয়াকু্কডলয়া কাডদোেুল কুবরা (র ) 
মডহলা মাদ্রাসা উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৮৫ শ্রীমঙ্গল কাডলঘাট ভাড়াউড়া চা বাগান সাবথেনী  ীব মডির 

উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৮৬ শ্রীমঙ্গল কাডলঘাট কাডলঘাট চা বাগাতনর নেুন লাইতনর শ্রী শ্রী 

মগৌরাঙ্গ মডির উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৮৭ শ্রীমঙ্গল কাডলঘাট ভাড়াউড়া চা বাগান শ্রী শ্রী েগন্নার্ মহাপ্রভহর 

আখড়া উন্নয়ন।  

  ২.০০  -   

৮৮ শ্রীমঙ্গল রােঘাট  মখেডুর িড়া ফুসকুডড় লাইন রাধা মাধব 

মডির উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৮৯ শ্রীমঙ্গল আডসতদ্রান খডললিুর শ্রী শ্রী রাখাল ঠাকুতরর আখড়ার 

মদবস্থ্লী উন্নয়ন।  

  ২.০০  ১০০%   

৯০ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল অডফসাসথ ক্লাব উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

৯১ শ্রীমঙ্গল ভূনবীর িডিম আঐ োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ২.০০  ১০০%   

৯২ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল কাডলঘাট মরািস্থ্ বায়েুন আমান 

োতম মসডেতদর সংস্কার করণ।  

  ১.০০  ৫০%   
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৯৩ শ্রীমঙ্গল কালািুর বরম্ননা হােীিুর বায়েুচ্ছালাম োতম 

মসডেতদর অসমাি কাে সমাি করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

৯৪ শ্রীমঙ্গল কালািুর কালািড়া গীেথ া ঘর ডনমথাণ।    ২.০০  ৫০%   

৯৫ শ্রীমঙ্গল সােগাাঁও সােগাাঁও চা বাগান িনখলা বডসত্মর শ্রী শ্রী দগূথা 
মডিতরর সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ করণ।  

  ২.০০  ১০০%   

৯৬ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখান হুগডলয়া গােীিুর গ্রাতমর ইবতেদায়ী মাদ্রাসার 

উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০%   

৯৭ শ্রীমঙ্গল রােঘাট ফুসকুডড় চা বাগাতনর শ্রী শ্রী েগন্নার্ মডির 

সংস্কার  

  ১.০০  -   

৯৮ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল  যামলী োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ৩.০০  ১০০%   

৯৯ শ্রীমঙ্গল কাডলঘাট ভূড়ভহডড়য়া চা বাগাতনর সাবথেনীন শ্ব ানঘাট 

উন্নয়ন। 

  ১.৫০  -   

১০০ কমলগি আলীনগর নিরেিুর  ব্দকর িাড়া সাবথেনীন শ্রী শ্রী 

দগুথাবাড়ী উন্নয়ন।  

  ৩.০০  ৫০%   

১০১ কমলগি আলীনগর আলীনগর শ্রী শ্রী বাসমত্মী মডির উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১০২ কমলগি আদমিুর িাবলিড়া খাড য়া িুডঞ্চর ডগেথ ার ঘর উন্নয়ন।    ১.০০  ৫০%   

১০৩ কমলগি কমলগি শ্রীনার্িুর খনকায়  রীফ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১০৪ কমলগি কমলগি িডিম কুমড়াকািন সাবথেনীন শ্রী শ্রী 

দগূথাবাড়ী উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ৫০%   

১০৫ কমলগি রডহমিুর দÿÿণ কাতলঙ্গা বায়েুল োন্নাে োতম মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ২.০০     

১০৬ কমলগি ইসলামিুর কুরমা চা বাগান োতম মসডেদ এর অসমাি 

কাে সমাি করণ।  

  ১.০০  ১০০%   

১০৭ কমলগি কমলগি রঘুনার্িুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.৫০  ৫০%   

১০৮ কমলগি কমলগি দÿÿণ বাডলগাাঁও গরম াহ (র:) মাোর মসডেদ 

উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ১০০%   

১০৯ কমলগি আদমিুর বড়গাি কবরস্থ্ান এর সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।   ২.০০  ১০০%   

১১০ কমলগি কমলগি কুমড়াকািন দরগা োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%   

১১১ কমলগি আদমিুর উত্তর ডেলকিুর সাবথেনীন দগূথা মন্ডি ঘর 

উন্নয়ন।  

  ১.৫০  ১০০%   
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১১২ কমলগি মাধবিুর িাত্রতখালা হাোডর বাগ কযার্ডলক গীেথ া ঘতরর 

মগইট ডনমথাণ। 

  ২.০০  ৫০%   

১১৩ কমলগি ইসলামিুর টিলাগাাঁও োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১১৪ কমলগি আদমিুর আলফালাহ োতম মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১১৫ কমলগি আদমিুর মধযভাগ মমাকাম বাোর মসডেদ উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১১৬ কমলগি  িেনউষা
র 

আবুল ফেল মচৌধুরী উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০%   

১১৭ কমলগি কমলগি কমলগি মপ্রসক্লাব উন্নয়ন।    ২.০০  ৫০%   

 

 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি সাধারণ                মমাট বরাদ্দ  ঃ       লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ  ২০২ টি 

 

      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

 

ক্রডম
ক 

নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 

নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  

োডরখ 

কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 

বরাতদ্দর স্মারক নং 
িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 

১ 

 

বড়তলখা বড়তল
খা সদর 

a) গলস্নাসাঙ্গন মৃে েিডলম উডদ্দতনর বাডড় 

হইতে ধলাই  ডফতকর বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০  ৪৬.০০.৫৮০০.০০
০.১৪.১১৯.১৫-

৫৫২, োং-
২১.০৪.২০১৯ 

  আ  সাত্তার  

৩৩
৫১০
৯ 

বড়তলখা বড়তল
খা 

 b) মুতিগুল গ্রাতমর এর াদ ডময়ার বাডড়র 

ডনকট হতে হােী আব্দুল বাডর িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ। 

১.৫০ 

 বড়তলখা 
 

বড়তল
খা 

c) প্রডেবন্ধীতদর/বয়বৃেতদর মতধয ০২ নং 
ওয়াতিথ  ২০ টি হুইল মচয়ার প্রদান। 

১.৫০ 

বড়তলখা বড়তল
খা সদর 

d) উত্তর রাঙ্গাউটি গ্রাতমর রাসত্মা ইট সডলং 
কাে নূরউডদ্দতনর বাড়ী হতে মসডেদ 

িযথমত্ম সডলং করণ।  

১.৫০ 
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বড়তলখা 
 

বড়তল
খা 

e) ষাটমা িড়া সুইচ মগইট হতে মেুরানার্ 

এর বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

১.৫০ 

বড়তলখা বড়তল
খা 

f) উত্তর ডিমাই গ্রাতমর ফয়েরু রহমাতনর 

বাডড় হতে িূবথ ডদতক মেরািড়া িাতিগানা 
মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা সডলং।  

১.০০ 

বড়তলখা োডলম
িুর 

g) ঈদগাহ বাোর বাডলকা উচ্চ ডবদযালতয় 

 হীদ ডমনার ডনমথাণ।  

২.০০ 

বড়তলখা দাত র
বাোর 

h) কানসাই হাকালুডক বাডলকা উচ্চ 

ডবদযালতয়র  হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

২.০০ 

১২.৫০ 

২ বড়তলখা ডনেবা
হাদরুিু
র 

a) কাডিগ্রাম মসডেতদর রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ২.০০     আ ফাক আহমদ  

৩৩
৫৩
৪৭ 

বড়তলখা দÿÿণ 

 াহবাে
িুর 

b) দÿÿণ  াহবােিুর ইউডনয়তনর মুড়াউল 

রাসত্মার ডত্রমুখীতে যাত্রী িাউনী ডনমথাণ।  

২.৫০ 

বড়তলখা উত্তর 

 াহবাে
িুর 

c) মুডক্ততযাদ্দা সরুমান আলী সাতহতবর 

বাড়ীর সম্মুখ হতে কুডচর খাল ব্রীে িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

১.৫০ 

বড়তলখা সুোনগ
র 

d) সুোনগর  ভসয়দ বাড়ী বাডড়র সামন 

হতে মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

২.০০ 

বড়তলখা 
 

সুোনগ
র 

e) সালডদয়া িডিম িার োতম মসডেদ হতে 

কবরস্থ্ান িযথমত্ম রাসত্মার গািথ  ওয়াল 

ডনমথাণ।   

১.৫০ 

 বড়তলখা সুোনগ
র 

f) মভালারকাডি মাদ্রাসা ও মসডেদ হতে 

কালভাটথ  িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

বড়তলখা সুোনগ
র 

g) মগাচ্ছগ্রাম মসডেতদও সামনা হতে 

ওয়াডরি আলীর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ। 

১.৫০ 

বড়তলখা ডনেবা h) চান্দ্রগ্রাম হডবব আলীর বাড়ী হতে ১.০০ 
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হাদরুিু
র 

মুডক্ততযাো আং আডেতের বাড়ী িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

১৩.০০ 

৩ বড়তলখা বডণথ a) এম মমাসত্মাডেম আলী কতলতের 

সম্মুতখর রাসত্মায় যাত্রী িাউনী ডনমথাণ।  

  ২.৫০       

৩৩
৫৪২
৫ 

বড়তলখা কাঠাল
কাডি/ 

োডলম
িুর 

b) কাঠালেলী ইউ,ডি এর আলীম উডদ্দন, 

োডলমিরু ইউডনয়তনর ৭নং ওয়াতিথ র 

সুডদর ডবশ্বাস ও আেডমর গ্রাতমর কামাল 

মহাতসন এর বাড়ীর সম্মুতখ ৩ টি গভীর 

নলকূি স্থ্ািন । 

৪.৫০  

বড়তলখা দÿÿণ
ভাগ উ: 

c) বড়খলা গ্রাতমর ডহফেরু মমম্বাতরর 

বাড়ীর সম্মুখ-বড়খলা মাদ্রাসা িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

১.০০ 

বড়তলখা দÿÿণ
ভাগ উ: 

d) ড মুডলয়া গ্রাতমর আং খাডলতকর বাড়ী 
হতে মমইন মরাি িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

১.০০ 

বড়তলখা দÿÿণ
ভাগ  দ: 

e) সমনভাগ রােনগর গীো রােভতরর 

বাড়ীর সম্মুখ ইট সডলং  হতে অসমাি কাে 

সমাি করণ ইট সডলং করণ।  

১.০০ 

১০.০০ 

৪ েড়ুী ফুলেলা a) দÿÿণ সাগরনাল গ্রাতমর ডনল মডনর 

বাড়ী সংলগ্ন  মডিতরর সম্মুখ হতে অেুল 

চন্দ্র িাতলর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা সডলং। 

  ২.০০       

৩৩
৫৪২
৮ 

েড়ুী ফুলেলা b) দÿÿণ সাগরনাল গ্রাতমর নীল মডনর 

বাড়ী সংলগ্ন মডিতরর সম্মুখ হতে অেুল 

চন্দ্র িাতলর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ। 

১.০০ 

েড়ুী মগায়াল
বাড়ী 

c) ড লুয়া চা বাগান ৯ নং লাইন হতে 

ড লুয়া োতম মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং ।  

১.০০ 
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েড়ুী মগায়াল
বাড়ী 

d) এলািুর গ্রাতমর ঠাকুতরর বাড়ী মুখী 
রাসত্মা ইট সডলং এর অসমাি কাে সমাি 

করণ।  

১.০০ 

েড়ুী সাগরনা
ল 

e) কািনা িাহার চা বাগাতনর কাডল মডির 

হতে ড েলা মডির িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং।  

১.০০ 

েড়ুী সাগরনা
ল 

f) লকুে ডময়ার বাড়ী হতে মচরাগ আলীর 

বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং।  

১.০০ 

েড়ুী  সাগরনা
ল 

g) িাডেলাসাঙ্গন গ্রাতমর বাচু্চ ডময়ার বাড়ী 
হতে আিাব আলীর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ ।  

১.০০ 

েড়ূী  সাগরনা
ল 

h) মহাতসনাবাদ গ্রাতমর প্রেুল নাতর্র বাড়ীর 

িূবথ িা  হইতে িডরমল নাতর্র বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

১.০০ 

 েড়ুী েড়ুী i) িূবথ মগায়ালবাড়ী গ্রাতমর রাসত্মার উির 

প্রয়াে বীর মুডক্ততযাো উসত্মার আলী এর 

নাতম মগইট ডনমথাণ।  

  ২.৫০       

১১.৫০ 

৫ েড়ুী িূবথেড়ুী a) হােী মমাতনায়ার আলী উচ্চ ডবদযালতয় 

 হীদ ডমনার ডনমথান।  

  ২.০০       

৩৩
৫৪
৩১ 

েড়ুী  িূবথ 
েড়ী 

b) োমকাডি হাইসু্কল সংলগ্ন ডিচ রাসত্মা 
হতে েফেলু আলীর বাড়ী িযথমত্ম 

অসমূ্পণ রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০ 

েড়ুী িূবথ 
েড়ুী 

 c)  াডমম ডময়ার বাড়ীর সম্মুখ হতে 

মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০ 

েড়ুী োয়ফর
নগর 

d) হাসনাবাদ মচৌমুহনা হতে রাতসল ডময়ার 

বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

েড়ুী োয়ফর
নগর 

e) নয়াগ্রাম-সুোনগর রাসত্মার কবর 

স্থ্াতনর সম্মুখ হতে আব্দুল লডেফ এর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 
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েড়ুী োয়ফর
নর 

f) গতররগাাঁও গ্রাতমর আব্দুল হান্নাতনর 

বাডড়র সম্মুখ হতে আব্দলু েডলল এর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা সডলং ।  

  ২.০০ 

েড়ুী োয়ফর
নগর 

g) আতমরেল রাসত্মার মাখন ডময়ার 

মদাকান হতে রম্নতবল আহমতদর বাডড় 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং।  

  ১.৫০ 

১১.৫০ 

৬ কুলাউড়া হােীিুর হােী ডবডবোন মবগম এডেম খানা ও 

হাডফডেয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।  

  ১০.০০         

৩৩
৫৪
৩৯ 

৭ কুলাউড়া কুলাউ
ড়া 

a) কুলাউড়া র্ানার অভযমত্মরীন রাসত্মা 
ডনমথাণ।  

  ২.০০ 

৩৩
৫৪৪
০ 

কুলাউড়া কুলাউ
ড়া 

b) কুলাউড়া নেুন িাকবাংতলার মগইট 

রাসত্মা ডনমথাণ ও মমরামে।  

  ৪.০০ 

 কুলাউাড় 

 

কুলাউ
ড়া 

c) কড়কািন দাতসর মহল সংতযাগ সড়ক 

সংলগ্ন আব্দুর রব কােতলর বাড়ীর সম্মুখ 

হতে আবু সুডফয়ান এর বাড়ীর মদয ডদতয় 

কািুিড়া ব্রীে িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.৫০ 

কুলাউড়া কমথধা d) মনসুরিুর িদ্দ ডদঘীর িাড়া হতে 

দÿÿণমুখী রইি ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম 

রাসত্মার ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০ 

কুলাউড়া কমথধা e) িূবথ কমথধা কবরস্থ্ান ও নেুন োতম 

মসডেদ হতে আব্দুল গফুর ও বীর 

মুডক্ততযাদ্দা ক্বারী আেব আলীর বাডড়র 

সামতনর রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

কুলাউড়া  কমথধা  f) মনসুরিুর গ্রাতমর িদ্দ ডদঘীর িাড় িাকা   ১.৫০ 
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রাসত্মা হতে িূবথ দÿÿনমুখী মনসুরিুর 

মমাহাম্মডদয়া োতম মসডেদ সংলগ্ন 

রাসত্মাটি ইট সডলং করণ।  

১২.৫০ 

৮ কুলাউড়া হাডেিুর a) কটারতকানা বাোতর মেন ডনমথাণ।   ১০.০০       

৩৩
৫৪৪
৬ 

কুলাউড়া হােীিুর b) মার্াবিুর রডবদা  বাড়ী হতে 

মুডক্ততযাো ইকবাল ডময়ার বাডড় িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং।  

  ১.৫০ 

      ১১.৫০ 

৯ কুলাউড়া ব্রাÿনবা
োর 

a) মকৌলা আর এন্ড এইচ হতে কবরস্থ্ান 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং ভায়া মেলা 
িডরষতদর িুকুর রাসত্মা। 

  ২.০০       

৩৩
৫৪৫
৩ 

কুলাউড়া কাডদিুর b) উত্তর মকৌলা  হীরা োইভার এর বাড়ী 
হতে অডভনা  মদতবর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করন।  

  ১.৫০ 

কুলাউড়া কাডদিুর c) িডিম মনসুর কবরস্থ্াতন যাোয়াতের 

কাচা রাসত্মায় ইট সডলং করন।  

  ২.০০ 

কুলাউড়া বরমচা
ল 

d) ব্রাহ্মণবাোর মফিগুি রাসত্মা হতে 

ইটাখলা হযরে বতি আলী সাতহতবর 

মাোর হতে  াহাোলাল ডময়ার বাডড় 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০ 

কুলাউড়া ভূকড মু
ইল 

e) ঘাতটর বাোর কালভাটথ  হতে িডিম 

মুডখ মেোব ডময়ার বাডড়র সামনা িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

কুলাউড়া ভাতটরা f) মবড়কুডড় এলাকায় ডদডঘরিাড় বাোতর 

যাত্রী িাউনী ডনমথাণ।  

  ২.৫০ 

কুলাউড়া ভাতটরা g) ভবানীিুর োতম মসডেদ রাসত্মার 

োমাল ডময়ার বাডড় হতে োডহর ডময়ার 

বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

১৩.৫০ 
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১০ কুলাউড়া েয়চন্ডী a) হীি বাংলাতদ  রডফক ডময়ার বাড়ীর 

মকানা হইতে বাদ া ডময়ার বাড়ী সম্মুখ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

৩৩
৫৪৫
৮ 

কুলাউড়া েয়চডন্ড b) িডিম রডঙ্গরকুল োতম মসডেতদর িাত  

হডবর ডময়ার বাড়ীর সামতন গাতঙ্গর ভাঙ্গতন 

গাইি ওয়াল ডনমথাণ।  

  ১.০০ 

কুলাউড়া েয়চন্ডী c) উত্তর মবগমানিুর ভভরব মডির 

উন্নয়ন।  

  ২.০০ 

কুলাউড়া রাউৎগাাঁ
ও 

d) ভবানীিরু ডমনার মকানা রাসত্মা্ইট 

সডলং করণ  

  ১.৫০ 

কুলাউড়া রাউৎগাাঁ
ও 

e) দÿÿণ িালগ্রাম রাখাল  ীতলর বাড়ী হতে 

আড ক ডময়ার বাডড়র সামনা িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং ।  

  ২.০০ 

কুলাউড়া রাউৎগাাঁ
ও 

f) বনগাাঁও-১ এলাইচ মমম্বাতরর মদাকাতনর 

সম্মুখ হতে মিাবহান ডময়ার বাডড় িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০ 

৮.৫০ 

১১ সদর কামাল
িুর 

a) নাডলহুরী গ্রাতমর আডমন ডময়ার বাডড়র 

রাসত্মার িুতলর মখু হইতে বদরম্নল ডময়ার 

বাডড় িযথমত্ম রাসত্মার মেইন ডনমথাণ । 

  ৩.০০       

৩৩
৫৫৭
৭ 

সদর কামাল
িুর 

b) কামালিুর ইউডনয়তনর মুডক্ততযাোতদর 

কবর সংরÿণ এবং স্থ্ম্ভ ডনমথাণ।  

  ৪.০০ 

সদর কামাল
িুর 

c) ইসলামিুর গ্রাতমর আড ক মমম্বাতরর 

বাড়ী-দÿÿণ ডদতক রাসত্মা গাইিওয়াল 

ডনমথাণ করণ।  

  ১.৫০ 

৮.৫০ 

১২ সদর কামাল
িুর 

a) নিীিুর ভভরব র্ডলর মান্ডি ঘর ডনমথাণ 

ও রাসত্মা সডলং। 

  ৪.০০       

৩৩
৫৫
৮০ 

সদর কামাল
িুর 

b) ডসএনডব রাসত্মা আসুক ডময়ার বাড়ীর 

সামনা হইতে মাসুক আহমদ এর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 
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সদর কামাল
িুর 

c) ৩ নং ওয়াতিথ র োলুকদার বাড়ীর 

ডব্রতের সংলগ্ন হইতে বাড়মত্মী িীতরর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং।  

  ২.০০       

সদর কামাল
িুর 

d) গয়গড় িাকা রাসত্মা হতে মসডেদ 

িযথমত্ম ভায়া েডসম উডদ্দতনর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০ 

৯.০০ 

১৩ সদর মমাসত্মা
ফািুর 

a) ডহলালিুর সূত্রধর বাড়ীর ও মিডববর 

ডময়ার বাড়ীর ইট সডলং রাসত্মা ও ঘড়ুয়া 
কবরস্থ্ান রাসত্মা িূনথ মমরামে করণ।  

  ২.০০       

৩৩
৫৫
৮২ 

সদর মমাসত্মা
ফািুর 

b) িাগুডলয়া প্রধান সড়ক সংলগ্ন  াহ 

মমাসত্মাফা হাউডেং এতে এর ডবিরীে 

ডদতকর রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০ 

সদর মমাসত্ম

ফািুর 

c) েগৎসী বুলু বাবুর বাড়ীর সামনা হতে 

েগৎসী কতলে মুখী রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ২.০০ 

সদর মমাসত্ম

ফািুর 

d) মমাসত্মফািরু গ্রাতমর আলাউডদ্দন 

ডময়ার বাডড়র িাত ^রথ কবরস্থ্ান এর 

বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ। 

  ১.৫০ 

সদর মমাসত্ম
ফািুর 

e) ৫নং ওয়াতিথ র উত্তর েগন্নর্িুর ফারম্নক 

ডময়ার বাড়ী(িাডন ঘাটা ) হতে মসডেদ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.৫০ 

৯.০০ 

১৪ সদর আমকে
ল 

a) বারহাল মাোতরর সামনা হতে ফারম্নক 

ডময়ার বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.০০       

৩৩
৫৫
৯৭ 

সদর আমকে
ল 

b) মিদ্দর মমম্বার সাতহতবর বাডড়র সম্মুখ 

হতে িাকা রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং।  

  ১.০০ 

সদর আমকে

ল 

c) ফেল মািার সাতহতবর বাডড়র সম্মুখ 

হতে বাহারগি বাোর িযথমত্ম রাসত্মার 

ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 
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সদর আমকে
ল 

d) দÿÿণ চমৎকার সরকাডর প্রার্ডমক 

সু্কতলর সম্মুখ হতে আড ক ডময়ার বাডড় ও 

ফয়েলু ডময়ার বাডড়র সম্মুখ িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০ 

সদর আমকে
ল 

e) খাডলক ডময়ার বাড়ীর দÿÿণ ডদক মর্তক 

উত্ততর মাডকন মুিীর বাডড়র িডিম 

িযথমত্মর রাসত্মা ইট সডলং।  

  ২.০০ 

সদর আমকে
ল 

f) মাসকাডি গ্রাতমর নফল ডময়ার বাডড় 

হইতে ড বু মদতবর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ২.০০ 

৯.০০ 

১৫ সদর আমকে

ল 

a) মাসকাডি গ্রাতমর শ্রী শ্রী রাতে ^রী 
কালী মডিতরর গ্রায় ৬০০ ফুট োয়গায় 

বাউন্ডারী ওয়াল। 

  ৩.০০       

৩৩
৫৫
৯৯ 

সদর আমকে
ল 

b) আটঘর  মচৌমুহানা হতে মাডনকনগর 

বাাঁধ সংতযাগ সড়কটি ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

 সদর আমকে
ল 

c) অলহা সাধতকর বাড়ী হতে ভবানীিুর 

রাসত্মা ইট সডলং করন।  

  ১.৫০ 

সদর আমকে
ল 

d) আদিা া গ্রাতমর প্রার্ডমক ডবদযালতয়র 

িূবথ িা  হতে আদিা া ঈদগাাঁহ িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ। 

  ২.০০       

সদর আিার 

কাগাবা
লা 

e) আর্ানডগডর হািনাে কামাতলর বাড়ীর 

সম্মুখ হতে রােির্ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ। 

  ২.০০ 

১০.৫০ 

১৬ সদর খডললিু
র 

a) িরকুল গ্রাতমর মধয ডদতয় খডললিুর 

ইউডির ম ষ সীমা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ২.০০       

৩৩
৫৬
০৪ 

সদর খডললিু
র 

b) ঢাকা- ডসতলট হাইওতয় রাসত্মা হতে 

িারকুল রাসত্মার সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 
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 সদর খডললিু
র 

c) বাগারাই ডসোর আলীর বাড়ীর সম্মুখ 

হইতে বুলন  াহ (র:) এ মাোর িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

সদর খডললিু
র 

d) আলািুর গ্রাতমর গুলোর ডময়ার বাড়ী 
হইতে িডিতমর মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করন।  

  ২.০০ 

সদর খডললিু
র 

e) ঢাকা ডসতলট হাইওতয় মরাতির িাশ্বথ হইতে 

উত্তরডদতক মবরী ডবতলর সম্মকু িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০ 

১০.০০ 

১৭ সদর খডললিু
র 

a) নাদামিুর সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালতয় 

 হীদ ডমনার ডনমথাণ।  

  ২.০০       

৩৩
৫৬
০৮ 

সদর খডললিু
র 

b) কালারগাাঁও গ্রাতমর শ্রী শ্রী ভভরব র্ডলর 

বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ।  

  ৩.০০ 

 সদর খডললিু
র 

c) নাদামিুর গ্রাতমর কবরস্থ্ান এর 

বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ।  

  ২.০০ 

সদর খডললিু
র 

d) নাডসরিুর গ্রাতমর টুনু মচৌধুরীর বাডড় 

হতে ডরিন মচৌঃুধুরীর বাড়ী িযথমত্ম 

অসমাি কাে সমাি করণ।  

  ১.৫০ 

৮.৫০ 

১৮ সদর মনুমুখ a) িূবথ সাধুহাটি িাকা সড়ক হইতে ডদলদার 

ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ। 

  ২.০০       

৩৩
৫৬
১১ 

সদর মনুমুখ b) সরকার বাোর মগারারাই হইতে 

ডবিরীে মুডখ চাাঁনিুর োতম মসডেদ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

 সদর মনুমুখ c) মমাতেফরবাদ শ্ম ানঘাট এর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথান।  

  ১.৫০       

সদর মনুমুখ d) কামার খালী নদীর িূবথ িাড় ডসএনডব 

ঢাকা টু ডসতলট মরাি হতে ময়না ডময়ার 

মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       
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সদর মনুমুখ e) িূবথ-সাধুহাটি গ্রাতমর উমর ডময়ার 

বাডড়র সামনা হইতে মুডমন ডময়ার বাডড়র 

সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০       

সদর মনুমুখ f) ২নং মনুমুখ ইউডনয়ন িডরষতদর সম্মুখ 

হতে দÿÿণ ডদতক  াহ মমাক্তাডদর আলী 
সাতহতবর বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ২.০০       

সদর মনুমুখ g) বাতদ ফতেিুর িাকা সড়ক হতে হাডফে 

সাতহতবর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা সডলং 
করণ।  

  ১.০০       

১১.৫০ 

১৯ সদর কনকিু
র 

ভােগাাঁও োতহরম্ননতনিা উচ্চ মাধযডমক 

ডবদযালতয় ক্লাস রম্নম বডধথে করণ।  

  ১২.০০       

৩৩
৫৬
১৩ 

 

২০ সদর কনকিু
র 

a) মুডক্ততযাো আতনায়ার খাতয়র বাড়ীর 

সম্মুখ ডদয়া িডিতম ডবতনাসনা গ্রাতম বাউর 

ঘডরয়া ও ডদডঘর িাড় িাকা রাসত্মা ইট 

সডলং।  

  ২.০০       

৩৩
৫৬
৬০ 

সদর কনকিু
র 

b) রায়িুর স  প্রা  ডবদযালয় ও রায়িুর 

মাদ্রাস সামনা হইতে মন্নাফ ডময়ার মিাবা 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ৩.০০       

সদর কনকিু
র 

c) নলদডরয়া োতম মতসডেদ সংলগ্ন 

এলডেইডি িাকা সড়ক হতে দÿÿণ ডদতক 

হাডসম রহমান  সাতহতবর ডফসারী সংলগ্ন 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

সদর কনকিু

র 

d) বুডেমমত্মিুর গ্রাতমর ডভেতর আলমগীর 

ডময়ার বাডড়র রাসত্মা হইতে সত্তার ডময়ার 

বাডড়র রাসত্মা িযথমত্ম ৫০০ ফুট রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ২.৫০        

সদর কনকিু e) মধৌিা া মাসকাডি ডলংক মরাি ভায়া   ৪.০০       
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র নােমুল হতকর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা গাইি 

ওয়াল ডনমথাণ। 

১৩.০০ 

২১ সদর চাাঁদনী
ঘাট 

a) লংগুর িুল হইতে বাঘর ঘর মডসেদ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

৩৩
৫৬
৭৮ 

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

b) বডষথতোড়া মমা  আক্তার মহাতসন 

সাতহতবর বাড়ী হতে  মমৌলভীবাোর মতিল 

েডুনয়র হাই সু্কল িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং। 

  ২.০০       

 সদর চাাঁদনী
ঘাট 

c) মমৌলভীবাোর   মতসরনগর মরাি হতে 

িূবথ ডদতক আরে ুডময়ার ভায়া ধলাই নদীর 

বাধ িয়মত্ম রাসত্মা ইট সডলং।  

  ২.০০       

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

d) িূবথ মাোরকািন নার্ িাড়া 
 মতসরনগর মরাি হইতে লংগুচরা িাত র 

রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং ।  

  ১.০০       

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

e) বাাঁ েলা গ্রাতম সরকারী রাসত্মা হতে 

ওয়াডহদ ডময়ার বাডড়র ডলঙ্ক সড়ক এর 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

f) রায়শ্রী িাঠান িাড়া োতম মসডেদ মরাি 

হতে মমাবারক ডময়ার বাডড়র সম্মুখ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ। 

  ১.০০       

৯.৫০ 

২২ সদর সদর a) মমৌলভীবাোর সরকারী উচ্চ 

ডবদযালতয়র মসডেতদ ২ (দইু) টি এডস 

সরবরাহ।  

  ২.০০       

৩৩
৫৯
১৫ 

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

b) বাডলয়ারবাগ আটাই  িাইক ১ নং 
সড়ক েডমে ডময়ার বাড়ীর সামন হইতে 

ওয়াবদার বাদ িযথমত্ম রাসত্মার 

গাইিওয়াল ডনমথাণ।  

  ২.০০       

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

c) ভসদয়  াহ মমাসত্মাফা কতলের সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ৪.০০       

৮.০০ 
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২৩ সদর ডগয়াসন
গর 

a) শ্রী শ্রী লালডেউর আখড়ার সীমানা 
প্রাচীর  ও মগইট ডনমাণ।  

  ২.০০       

৩৩
৬৩
০০ 

সদর ডগয়াসন
গর 

b) কাডলয়ারগাাঁও ইমামবাোর োতম 

মসডেদ সংলগ্ন কবরস্থ্াতনর সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ।  

  ২.০০       

সদর ডগয়াসন

গর 

c) ৫ নং ওয়াতিথ র রনভীম ম খ রাো োতম 

মসডেতদর িডিম সম্মখু হইতে মবাবাসাড়া 
মগািাট িযথমত্ম ৭০০ ফুট রাসত্মা ইট 

সডলং।  

  ৩.০০       

সদর ডগয়াসন
গর 

d) ডনতেশ্বর গ্রাতমর দলুাল ডময়ার বাড়ীর 

সম্মুখস্থ্ ব্রীে হতে দÿÿণ ডদতক োহাঙ্গীর 

ডময়ার বাড়ীর সম্মখু িযথমত্ম রাসত্মার 

গাইি ওয়াল ডনমথাণ।   

  ১.৫০       

সদর ডগয়াসন
গর 

e) অডফসবাোর হতে ডগয়াসনগর ইউডি 

অডফস িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০       

সদর ডগয়াসন
গর 

f) ৬নং ওয়াতিথ র কামাল ডময়ার বাডড় হতে 

মমাোতম্মল আলীর বাডড় িযথমত্ম িড়ার 

িাতরর আরডসডস িস্নাসাইটিং করণ।  

  ১.০০       

১১.৫০ 

২৪ সদর আখাইল
কুড়া 

a) আখাইলকুড়া দÿÿণ মমৌোর মৃে হােী 
আব্দুস িত্তার মমম্বার সাতহতবর বাড়ীর 

রাসত্মা হইতে ওয়ািদা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.৫০       

৩৩
৬২
৯৩ 

সদর আখাইল
কুড়া 

b) মীরিুর উত্তর গ্রাতমর ওয়াবদা সড়ক 

হতে দÿÿণ ডদতক মোয়াডহদরু রহমান 

বাডড়র রাসত্মার সম্মুখ িযথমত্ম অসমাি 

কাে সমাি করণ।  

  ১.৫০       

সদর আখাইল
কুড়া 

c) কাডের বাোর এর িডিম সংলগ্ন 

আসাব ডময়ার বাড়ীর সামতনর রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       
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সদর আখাইল

কুড়া 

d) কাডিগাাঁও সরকারী প্রার্ডমক 

ডবদযালতয়র রাসত্মা সডলং করণ।  

  ২.০০       

সদর আখাইল

কুড়া 

e) (ডমরিুর  উত্তর িাড়া) ওয়ািদার িাকা 
সড়ক হতে গ্রাতমর সাতবক মমম্বার েনাব 

মখডলি ডময়ার বাড়ীর সম্মখু ডদতয় ডমরিরু 

উত্তরিাড়া োতম মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

সদর  আখাইল
কুড়া  

f) িালিুর ফখরম্নজ্জামান মমম্বার সাতহতবর 

বাড়ীর সম্মুখহতে মনুবাধ িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ। (রাসত্মার শুরতে ১০০ 

ফুট এবং ম তষ ৩৪০ ফুট) 

  ২.০০       

সদর আখাইল

কুরা 

g) মমৌলভীবাোর ম রিুর ডসএনডব সড়ক 

হইতে মবকামুড়া দÿÿন েডসম ডময়ার বাডড় 

হতে কমথডচো আখড়া িযথমত্ম  রাসত্মা ইট 

সডলং। 

  ২.৫০       

সদর আখাই
কুড়া 

h) িালিুর বাডিদ ডময়ার বাডড়র সম্মুখ 

হতে ওয়াবদা বাধ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ। 

  ২.০০       

সদর আখাইল
কুড়া 

i) এলডেইিডর রাসত্মা হতে কাডিগাাঁও 

সুির ডময়ার বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্ম 

ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

সদর আখাইল
কুড়া 

j) উত্তর মবকামুড়া (মগািালগি) গদাধতরর 

মডিও হতে কুি বাডড়র সম্মখু িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

১৬.৫০ 

২৫ সদর নাডেরা
বাদ 

a) নাডেরাবাদ গ্রাতমর   াঙ্ক র বাডড়র ডিচ 

রাসত্মার মুখ হইতে ভভরব র্ডল ও 

কবরস্থ্াতনর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা সডলং 
করণ।  

  ১.০০       
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৩৩
৬৩
০৩ 

সদর নাডেরা
বাদ 

b) মকানাগাাঁও ডিচ রাসত্মার সম্মুতখ মুরতগর 

ফামথ হতে মকানাড়াাঁও মাডনক ডময়ার 

বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.৫০       

সদর নাডেরা
বাদ 

c) রােগাাঁও  াহী ঈদগাাঁও হতে আব্দুল 

হতকর বাডড় িযথমত্ম ইট সডলং রাসত্মার 

অসমাি কাে সমাি করণ ।  

  ২.৫০       

সদর একাটুনা d) গতন্ডহডর সমিু মািাতরর বাড়ী সম্মুতখর 

িাকা রাসত্মা হতে ডসংকািন মসডেদ 

িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

সদর একাটুনা e) বড়কািন  মুডিবাড়ী হতে োতম মসডেদ 

িযথমত্ম ৫০০ ফুট রাসত্মা ইট সডলং করণ  

  ২.০০       

 সদর একাটুনা f) গতন্ডহরী এলডেইডি রাসত্মা হইতে কতয়ি 

মমালস্নার বাড়ীর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা  
ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

সদর একাটুনা g) দানশ্রী সাডনর বাড়ীর সামনা হতে 

ওয়াবদার বাধ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ্  

  ১.০০       

সদর একাটুনা h) মতনাহরতকানা মমাসত্মাক লন্ডনীর 

বাড়ীর সামনা হতে ওয়াবদার বাধ িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

সদর একাটুনা i) উলাইল মসডেতদর রাসত্মা ইট সডলং।   ৩.০০       

সদর একাটুনা j) বড়কািন এলডেইিডর রাসত্মা হতে 

সুতহল ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       

১৬.৫০ 

২৬ রােনগর রােনগ
র সদর 

a) বীর মুডক্ততযাো মরহুম আব্দুল লডেফ 

খান সাতহতবর বাডড়র রাসত্মা হতে ওয়ািদা 
বাধ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       
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৩৩
৬৩
১৪ 

রােনগর রােনগ
র 

b) খাড়িাড়া মমা াইদ ডময়ার বাড়ী সংলগ্ন 

এলডেইডি রাসত্মা মর্তক গ্রাম অডভমুডখ 

অসমাি রাসত্মা সমাি করণ। 

  ১.৫০       

রােনগর রােনগ
র 

c) দÿÿণ দাসিাড়া সরকারী প্রার্ডমক 

ডবদযালতয়র সামন ডদতয় মটংরা মচৌধুরী 
বাোর সংতযাগ িাকা রাসত্মা িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

রােনগর রােনগ
র 

d) দত্তগ্রাম মাডলক মমম্বাতরর বাড়ী হতে 

ডিচ মরাি িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

রােনগর রােনগ
র 

e) গয়গর  গ্রাতমর বীর মুডক্ততযাো মরহুম 

আব্দুল লডেফ খান সাতহতবর বাড়ীর 

রাসত্মা হইতে ওয়ািদা বাাঁধ িযথমত্ম 

রাসত্মা্ইট সডলং।  

  ২.০০       

৯.০০ 

২৭ কুলাউড়া কুলাউ
ড়া 

a)িদরম্নতন্নিা প্রার্ডমক ডবদযালতয়  হীদ 

ডমনার ডনমাণথ । 

  ২.০০       

৩৪
২৭২
০ 

কমলগি আদমিু
র 

b)বদরম্নননাহার ভূইয়া বাডলকা উচ্চ 

ডবদযালতয়র সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ৩.০০       

রােনগর রােনগ

র 

c) ঘরগাাঁও বাডলডদঘীর িডিমিাতড় সুনা 
ডময়ার বাডড়র সম্মখু হইতে ঘরগাাঁও োতম 

মসডেদ িযথমত্ম মদওয়ান বাডড়র সম্মুখ 

িযথমত্ম প্রায় ২৫০ ফুট মূল িাকা রাসত্মার 

িাত র গাইি ওয়াল ডনমথাণ।  

  ৪.০০       

৯.০০ 

২৮ রােনগর উত্তরভা
গ 

a) ডবমলাচরণ উচ্চ ডবদযালতয়র সামতনর 

রাসত্মার ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

৩৩
৬৩
১৭ 

রােনগর উত্তরভা
গ 

b) ডবমলাচরন বহুমুখী উচ্চ ডবদযায় সংলগ্ন 

মমৌলভীবাোর মফিগুি  সড়ক হইতে 

মািার বাড়ীর সামন ডদতয় গডণ ডময়া 
মমম্বাতরর বাডড় সামনা িযথমত্ম  রাসত্মা ইট 

সডলং।  

  ২.০০       
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 রােনগর উত্তরভা
গ 

c) মচলারচক ভূিডে ভূষণ বাবু এর বাডড়র 

সংলগ্ন রাসত্মা ইট সডলং 
  ২.০০       

রােনগর উত্তরভা
গ 

d) ফডরদ ডময়ার বাডড় হতে কাডিগাাঁও 

প্রার্ডমক ডবদযালয় িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       

রােনগর উত্তরভা
গ 

e) সুডরখাল ওয়ািড়া বাাঁধ হতে সুপ্রাকাডি 

ইউ.ডি রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ৩.০০       

৯.৫০ 

২৯ রােনগর মুডিবা
োর 

a) ডনদনিুর িাকা রাসত্মা হতে রাো ডময়া 
োলুকদার এর বাড়ীর দÿÿমনর রাসত্মা ইট 

সডলং।  

  ২.০০       

৩৩
৬৩
২০ 

রােনগর মুডিবা
োর 

b) বাংগাডলয়া গ্রাতমর মধযবেীরাসত্মার 

িূতবথ মৃে: রডবউলস্নযা সাতহতবর বাড়ীর িূবথ 
প্রামত্ম হতয় এর কযাতনল এর ব্রীে িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং।  

  ১.০০       

রােনগর মু&&ি
বাোর 

c) মুডিবাোর ইউডনয়তনর স্বাস্থ্য ও 

িডরবার িডরকল্পনা মকতন্দ্রর অসমাি 

রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০       

রােনগর মুডিবা
োর 

d) আয়রন ডময়ার বাডড়র সম্মুখ হতরম্ন ন 

ডময়ার বাডড়র সম্মখু িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       

৬.০০ 

৩০ রােনগর কামার
চাক 

a) োরািা া মনু মরলতে ন িাকা 
রাসত্মায় একা সতমত্মাষ প্রদীি ভতটর 

বাড়ীর সামতনর িাকা রাসত্মা হতয় িডিম 

ডদতক একা সতমত্মাষ ডবরাে ভট্রচাতযথর 

বাড়ীর সামতনর রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ২.০০       
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৩৩
৬৩
২১ 

রােনগর কামার
চাক 

b) িূবথ োডেগাাঁও রড দ ডময়ার বাড়ীর 

সামতনর ইট সডলং হতে িূবথ ডদতক 

মকানাগাাঁও মনু নদীর িাইক িযথমত্ম 

রাসত্মার ইট সডলং  

  ২.০০       

রােনগর কামার
চাক 

c) কালাইতকানা গ্রাতমর মৃে েকমে উলস্নাহ্র 

বাড়ীর িাত র িাকা সড়ক হতে িডিম 

ডদতক কামারচাক বাোর মসডেদ িযথমত্ম  

রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ৩.০০       

রােনগর কামার
চাক 

d) দডসত্মদাতরর চক মখয়া ঘাতট যাত্রী 
িাউনী ডনমথাণ।  

  ২.৫০       

৯.৫০ 

৩১ রােনগর মটংরা a) কানাই মদতবর বাডড়র সামনা হতে 

ডবেয় কৃষ্ণ দাত র বাডড়র উত্তর িাশ্বথ ডদয়া 
েগন্নয় চক্রবত্তীর বাডড়র সামন িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০       

৩৩
৬৩
২৩ 

রােনগর মটংরা b) মিফলউড়া মগারস্থ্ান ও মদওয়ানডদডঘর 

িাড় ডনমথান ৫০০ ফুট। 

  ২.০০       

 রােনগর মটংরা c) ১নং লিনা নাইিুর ঘতরর সামন হতে 

সাবথেনীন কাডলমডির হতয় ৮ নং লাইট 

রামবাবুর বাডড় সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       

রােনগর মটংরা d) আডদ নারয়ন নাইিু মদাকাতনর সামতনর 

সডলং এর মুখ মহ রাডঙ্গিড়া গ্রাতমর রাসত্মা 
ইট সডলং করণ।  

  ১.০০       

৬.০০ 

৩২ রােনগর ফতেিুর a) মগািাল রায় (সাদািরু/নওয়াগাও) 

বাড়ীর সম্মুখ হতে দাসিাড়া ডদতক রাসত্মা 
ইট সডলং।  

  ২.০০       

৩৩
৬৩
২৪ 

রােনগর ফতেিুর b) হাডমদিুর গ্রাতমর রডফব ডময়ার িডলম 

হতে েতুনদ ডময়ার বাডড়র ইট সডলং 
রাসত্মার অসমাি কাে সমাি করণ।  

  ১.০০       
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রােনগর ফতেিুর c) ডবলবাডড় মখয়াঘাট এর যাত্রীিাউনী    ৪.০০       

৭.০০ 

৩৩ রােনগর মনসুরন
গর 

a) মচৌধুরীবাোর মগাডবিবাটি রাসত্মা 
হইতে িরচক্র গ্রাতমর মধয ডদতয় মডধিুর 

িযথমত্ম  রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০       

৩৩
৬৩
২৬ 

রােনগর মনসুরন
গর 

b) চাটুরা গ্রাতমর অডকল মদতবর বাডড়র 

সামনা হতে ভসয়দ আোদ আলীর বাডড় 

িযথমত্ম প্রায় ৮০০ ফুট রাসত্মা ইট সডলং। 

  ৪.০০       

রােনগর মনসুরন
গর 

c) মাডলতকানা আফেল মচৌধরুীর বাডড় 

উত্তর মকানা হতে মাডলতকানা কাডদর 

ডময়ার বাডড় সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ১.০০       

রােনগর মনসুরন
গর 

d) েয়নাল ডময়ার বাডড়র সামনা হতে 

ওয়ািদার মকতনল িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.০০       

রােনগর িাচগাাঁও e) িডিমভাগ ডিচ রাসত্মা হইতে কুবঝাড় 

আখড়া িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ১.৫০       

৯.৫০ 

৩৪ শ্রীমঙ্গল সােগাাঁ
ও 

a) সােগাাঁও উচ্চ ডবদযালতয় মিক্স-মবঞ্চ 

সরবরাহ করন।  

  ১.৫০       

৩৩
৬৩
২৭ 

শ্রীমঙ্গল সােগাাঁ
ও 

b) লিনা বাোতর উত্তর হতে দÿÿণ ডদতক 

বাোর িযথমত্ম মেইন ডনমথাণ।  

  ৩.০০       

শ্রীমঙ্গল ভূনবীর c) িাডত্রকুল সাবথেনীন  দগুথাবাড়ীর নাট 

মডির ও সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল ভূনবীর d) েববার ডময়ার মদাকান হতে িত্তার 

মমম্বাতরর বাডড়র রাসত্মা ইট সডলং।  

  ২.০০       

শ্রীমঙ্গল ভূনবীর e) প্রয়াে ডবমল মেযাডে মচৌধরুীর বাডড়র 

িাম্বথডদতয় চলমান রাসত্মার ইট সডলং 
করণ।  

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল্ শ্রীমঙ্গল f) উদয়ন বাডলকা উচ্চ ডবদযালয় সংস্কার ।    ২.০০       

 ১১.৫০ 
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৩৫ শ্রীমঙ্গল আডসতদ্রা
ন 

a) মডেগি ডসিরুখান 

রাসত্মারআডিদ্দলুস্নহ উচ্চ ডবদযালতয়র িাত  

রাসত্মার এইচ.ডব.ডব সডলং করণ।  

  ২.০০       

৩৩
৬৩
২৯ 

শ্রীমঙ্গল আড তদ্রা
ন 

b) আড তদ্রান গ্রাতমর মমা  ডমোনুর রহমান 

ডমোন সাতহতবর বাড়ীর িাত  একটি গভীর 

নলকূি স্থ্ািন।  

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল ডসিরু
খান 

c) ডসিরুখান িাকা রাসত্মা হতে দ ড ং 
বাডসত্ম প্রার্ডমক ডবদযালয় িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং।  

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল ডসিরু
খান 

d) শ্রীমঙ্গল-ডসিরুখান িাকা সড়ক হতে 

িুরানগাাঁও আবুবকর এর মদাকাতনর 

সম্মুখতখর রাসত্মা ইট সডলং।  

  ২.০০       

শ্রীমঙ্গল ডসিরু
খান 

e) বীর মুডক্ততযাো িা  রডেকামত্ম রাতয়র 

বাডড়র সম্মুতখ একটি গভীর নলকূি 

স্থ্ািন।  

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল রােঘাট f) রানযার সু্কল এন্ড কতলতলতের রাসত্মার 

গাইওয়াল ডনমথাণ।  

  ৩.০০       

১১.৫০ 

৩৬ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল a) উত্তর উত্তরসুর িাতিগানা মমাকাতমর 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ২.০০       

৩৩
৬৩
৩৯ 

শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল b) মমৌলভীবাোর- শ্রীমঙ্গল সড়ক হতে 

িূবথমুখী মনায়াগাাঁও মগাদাম ঘতরর িাত র 

রাসত্মা মশুদ ডময়ার বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

শ্রীমঙ্গল কালািু
র 

c) কাডকয়াবাোর  াহ দলুাই াহ (র ) 
মাোতরর রাসত্মা ইট সডলং করণ।  

  ২.০০       

শ্রীমঙ্গল কালািু
র 

d) কালািুর গ্রাতমর শ্রী শ্রী রাধানার্ মডির 

এর রাসত্মা ইট সডলং করণ  (ডস.ডস ঢালাই) 

  ২.০০       

শ্রীমঙ্গল কালািু
র 

e) ফুলিড়া চা বাগাতনর বাংলা মগইতটর 

সামনা হতে মকাডকল িাইনকার বাডড়র 

সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং ।  

  ২.০০       
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শ্রীমঙ্গল কালািু
র 

f) মমৌলভীবাোর- শ্রীমঙ্গল সড়ক হতে 

িূবথমুখী মমরীতগাল্ড ডস এন ডে িাম্প সংলগ্ন 

রাসত্ম টি গাতিথ ন িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.৫০       

শ্রীমঙ্গল কালািু
র 

g) ভভরবগি মহলালিুর মরাি হতয় দÿÿণ 

মুডখ মনরগাাঁও রাসত্মার ইট সডলং করণ। 

  ২.০০       

১৩.৫০ 

৩৭ শ্রীমঙ্গল ডমেথ ািুর শ্রীমঙ্গল উিতেলায় মধাবারহাট উচ্চ 

ডবদযালতয়র অসমাি সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ। 

  ১২.০০       

৩৩
৬৩
৪১ 

৩৮ কমলগি 

 

 মত র
নগর 

a)  মত রনগর মরল মি ন হতে শ্রীমঙ্গল 

সংতযাগ সড়ক আর.ডস.ডস করণ ।  

  ৪.৫০       

৩৩
৬৩
৪৩ 

কমলগি কমলগ
ি  

b) কমলগি বহুমূখী বাডলকা উচ্চ ডবদযালয় 

 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

  ২.৫০       

কমলগি কমলগ
ি 

c) ডেলকিুর মখলার মাঠ মর্তক 

মাডেরতকানা গ্রাতমর মডফে ডময়ার বাডড়র 

িাত  ধলাই নদীর িযথমত্ম রাসত্মার ইট 

সডলং করণ।  

  ২.০০       

৯.০০       

৩৯ কমলগি িেনউ
ষার 

a) গুডিনগর গ্রাতমর প্রতকৌ লী আব্দলু 

কাডদর সাতহতবর বাড়ী সংলগ্ন রাসত্মা হতে 

প্রধান সড়ক অডভমুখী অসমাি রাসত্মা ইট 

সডলং করণ। 

  ২.০০       

৩৩
৬৩
৪৫ 

কমলগি রডহমিু
র 

b) মরোন ডময়ার বাড়ী হতে মসডেদ হতয় 

েগন্নার্িুর প্রার্ডমক ডবদযালয় িযথমত্ম 

রাসত্মা ইট সডলং ।  

  ২.০০       

কমলগি আদমিু
র 

c) উিতেলাবহার হতে আধকানী আব্দুল 

মডেতনর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং 
করণ।  

  ১.০০       

কমলগি  আদমিু
র  

d) োলালিুর ও িডিম োলালিুর গ্রাতমর 

সংতযাগ রাসত্মা ইট সডলং করণ। 

  ২.০০       
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কমলগি আদমিু
র 

e) িয়ঘডড় গ্রাতমর শ্ব ান ঘাট ডনমাণ।    ৪.০০       

১১.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  ডনেস্ব েহডবল                                    মমাট বরাদ্দ  ঃ  ৭৩.৫০ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ৩২ টি 

 
 

ক্রডমক 

নং 
উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 

স্মারক নং 
বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ েড়ুী মগায়ালবা
ড়ী 

েীবনতেযাডে নগর ডনমণ মাধযডমক ডবদযালতয় 

অসমাি কাে।  

৩.০০ ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.

১২০.১৭-৬৭০, োং-
০৮/০৫২০১৯ডর  

  ১০০%   

২ েড়ুী মনকেল মনকেল োতম মসডেদ উন্নয়ন।  ২.০০    ৫০%   

৩ কুলাউড়া কুলাউড়া কুলাউড়া অডফসাসথ ক্লাব উন্নয়ন।  ১.৫০    ৫০%   
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৪ বড়তলখা দাত রবা
োর 

ইউনাইতটি উচ্চ ডবদযালতয়র অসমাি কাে 

সমাি ।  

২.০০    ৫০%   

৫ বড়তলখা োডলমিরু মুড দাবাদকুড়া সাবথেনীন কবরস্থ্ান উন্নয়ন।  ২.০০    ১০০%   

৬ বড়তলখা দাত রবা
োর 

চুলারকুডড় শ্রী শ্রী কালাচাদবাড়ী মডির 

উন্নয়ন।  

২.০০    ৫০%   

৭ কুলাউড়া কমথধা ইউডনয়ন বাোর দাডখল মাদ্রাসা উন্নয়ন। ৩.০০    ৫০%   

৮ কুলাউড়া িৃডর্মিা া দারম্নসিুন্নাহ ইসলাডময়া আডলম মাদ্রাসা 
উন্নয়ন।  

৩.০০    ৫০%   

৯ কুলাউাড় কুলাউড়া   াহ সুির উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।  ৩.০০    ৫০%   

১০ কুলাউড়া েয়চডন্ড নূরিুর শ্রী শ্রী মগৌরাতধ আশ্রম অসমাি কাে 

সমাি করণ।  

২.০০    ৫০%   

১১ কুলাউড়া বরমচাল হযরে খিকার (র:) এর মাোর সংলগ্ন িুকুর 

সংস্কার।  

২.০০    ৫০%   

১২ কুলাউড়া িৃডর্মিা া মরহুম মমৌলভী আের খান হাডফডেয়া মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

৩.০০    ৫০%   

১৩ সদর মমাসত্মাফা
িুর 

শ্রীবাউর সাবথেনীন শ্ম ান ঘাতটর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ  

২.০০    ৫০%   

১৪ সদর চাাঁদনীঘাট মাোরকািন  াহী ঈদগাহ  ( মবতগর বাড়ী) ১.০০    ৫০%   

১৫ রােনগর মুডিবাো
র 

কডরমিুর চা বাগান দগূথা মডির উন্নয়ন।  ২.০০    ৫০%   

১৬ রােনগর মনসুরনগ
র 

বানারাই  াহী ঈদগাহ িূন: ডনমথাণ।  ১.০০    ৫০%   

১৭ শ্রীমঙ্গল রােঘাট রঃ্যানার উচ্চ ডবদযালতয়র অসমাি কাে 

সমাি করণ। 

৩.০০    ১০০%   

১৮ শ্রীমঙ্গল ডসিরু খান োনাউড়া বাোর োতম মসডেদ উন্নয়ন।  ৩.০০    ৫০%   

১৯ শ্রীমঙ্গল আডসতদ্রান খডললিুর শ্রী শ্রী দগূথা মডির উন্নয়ন।  ২.০০    ৫০%   

২০ শ্রীমঙ্গল রােঘাট ডবদযাডবল মমাগলাম বডসত্মর সাবথেনীন দগূথা 
মডির সংস্কার।  

২.০০    ৫০%   

২১ কমলগি কমলগি আলফাে উডদ্দন মমাহাম্মডদয়া হাডফডেয়া 
মাদ্রাসা উন্নয়ন।  

২.০০    ১০০%   
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২২ কমলগি আলীনগর ডচডনয়া দারম্নচ্ছনু্না হাডফডেয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। ২.০০    ১০০%   

২৩ বড়তলখা দাত রবা
োর 

হাকালুডক উচ্চ ডবদযালতয়র অসমাি কাে 

সমাি করণ। 

৩.০০    ৫০%   

২৪ কুলাউড়া কমথধা মনসুরিুর কবরস্থ্াতন িডিম িাতশ্বথর অসমাি 

কাে সমাি করণ।  

৩.০০    ১০০%   

২৫ কুলাউড়া েয়চডন্ড দÿÿণ মবগমানিুর শ্রী শ্রী মগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর 

মদবালয় উন্নয়ন।  

২.০০    ৫০%   

২৬ সদর নাডেরাবা
দ 

নারানিা া কবরস্থ্ান উন্নয়ন।  ৩.০০    ৫০%   

২৭ রােনগর মুডিবাো
র 

কডরমিুর চা বাগাতন গীেথ া ঘতরর অসমাি 

কাে সমাি করণ।  

২.০০    ৫০%   

২৮ রােনগর মনসুরনগ
র 

োহার লামু দÿÿণ কবরস্থ্ান উন্নয়ন।  ২.০০    ১০০%   

২৯ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখান হােী আ  গফুর উচ্চ ডবদযালতয়র অসমাি কাে 

সমাি করণ। 

৩.০০    ৫০%   

৩০ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখান ষাতড়রগে মচয়ারমযান বাড়ী মসডেতদর 

অসমাি কাে সমাি করণ। 

৩.০০    ৫০%   

৩১ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখান মনায়াগাাঁও োতম মডসেদ উন্নয়ন।  ২.০০    ১০০%   

৩২ কুলাউড়া কুলাউড়া মাগুড়া শ্রী শ্রী ভচেনয মগৌরাঙ্গ মহাপ্রভহর 

মদবালতয়র সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।   

২.০০    ১০০%   

           

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (ককাবেবেবনর মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  ডনেস্ব েহডবল                                    মমাট বরাদ্দ  ঃ  ৫৮.৫ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ৬ টি 

ক্রডম
ক 

নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 

নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  

োডরখ 

কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 

বরাতদ্দর স্মারক নং 
িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 
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১ সদর সদর মেলা িডরষদ অডফস ভবন সংস্কার।    ৮.০০  ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২
.১৪.১২০.১৭-৬৭০, 

োং-
০৮/০৫২০১৯ডর  

   মকাতট
 ন 

২ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল আধুডনক িাক বাংতলা সংস্কার ।    ৪.৫০      মকাতট
 ন 

৩ সদর সদর প্রধান ডনবথাহী কমথকেথ ার বাস ভবতনর 

সামতন মাটি ভরাট, সীমনা প্রাচীর ডনমথাণ 

ও অনযানয কাে। 

  ১০.০০      মকাতট
 ন 

৪ সদর সদর মেলা িডরষদ সদর িাকবাংতলা সংস্কার ।    ১২.০০      মকাতট
 ন 

৫ সদর সদর প্রধান ডনবথাহী কমথকেথ া মতহাদতয়র রম্নম ও 

বার্রম্নম সংস্কার ।  

  ১২.০০      মকাতট
 ন 

৬ সদর সদর মচয়ারমযান মতহাদতয়র রম্নম ও বার্রম্নম 

সংস্কার ।  

  ১২.০০      মকাতট
 ন 

 

 

 

 

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি (কবরস্থ্ান ও শ্ম ানঘাট)                                      মমাট বরাদ্দ             ঃ  লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ৩২ টি 

 
 

ক্রডমক 

নং 
উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 

স্মারক নং 
বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ সদর আমকেল সােহাল গ্রাতমর মসডেদ ও মিাি অডফস সংলগ্ন 

কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০     
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২ রােনগর িেনউসা
র 

েগন্নার্িুর কবরস্থ্াতনর বাউন্ডারী ওয়াল 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

৩ েড়ুী োয়ফরন
গর 

 াহিুর কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।   ১.০০     

৪ কমলগি আদমিুর উত্তরভাগ মধযভাগ শ্ম ানঘাট সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ। 

  ১.০০     

৫ কমলগি কমলগি ন রেিুর কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।   ১.০০     

৬ কুলাউড়া হােীিুর িূবথ মকউলাকাডি  কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ। 

  ১.০০     

৭ কুলাউড়া কুলাউড়া কুেুবডদয়া মাোর সংলগ্ন কবরস্থ্ান এর 

অসমাি কাে সমাি করন। 

  ১.০০     

৮ বড়তলখা সুোনগর  ভসয়দ বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থ্ান এর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ১.০০     

 

 

       

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি (অপ্রেযাড )                                                    মমাট বরাদ্দ  ঃ  লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ৩২ টি 

 
 

ক্রডমক 

নং 
উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 

স্মারক নং 
বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ কুলাউড়া টিলাগাাঁও  টিলাগাাঁও বাংলাটিলা দাডখল মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০০
০৪.১৮.৯২২, োং-
৩০/০৫/২০১৯ডর  

১.৫০     

২ সদর  সদর          

৩ বড়তলখা  দÿÿণভাগ 

উত্তর  

কাঠালেলী প্রাচীন োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ২.০০     
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খাতের নাম  ঃ  ডনেস্ব/  এডিডি/এডিডি (কবরস্থ্ন ও শ্ম ানঘাট)                           মমাট বরাদ্দ             ঃ  লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৮-১৯                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ    টি 

 

      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

 

ক্রডম
ক 

নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 

নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  

োডরখ 

কাে সমাডির 

প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 

বরাতদ্দর স্মারক নং 
িডরত াডধে 

অর্থ 
অগ্রগডের 

হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 

১ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল a) শ্রীমঙ্গল আধুডনক িাকবাংতলা সংলগ্ন 

গাড়ীর গযাতরে ২ টি ডনমথাণ। 

  ৬.০০  ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২
.১৪.১২০.১৭-৬৭০, 

োং-
০৮/০৫২০১৯ডর  

    

শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল b) শ্রীমঙ্গল অডিটডরয়াম এর সম্মুতখ মেইন 

ডনমথাণ 

  ৪.০০       

শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল c) মŠলভীবাোর- শ্রীমঙ্গল সড়ক হতে   ২.০০       
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 িডিমমুখী মনায়াগাাঁও মগাদাম ঘতরর 

ডবিরীে িাত র রাসত্মা ডলটন মদতবর বাডড় 

িযথমত্ম ইট সডলং দইু িাত র গাইি ওয়াল 

ডনমথাণ। 

১২.০০ 

২ সদর নাডেরা
বাদ 

A) মনেনুর ডময়ার বাড়ীর সম্মুতখ গভীর 

নলকূি স্থ্ািন। 

  ১.৫০       

সদর নাডেরা
বাদ 

B) ডিকরাইল  সামিু ডময়ার বাডড় হতে 

মিদ্দর ডময়ার বাডড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ 

  ২.৫০       

সদর সদর C) ডদ লাওয়াসথ মক.ডে এন্ড হাই সু্কতলর 

লাইতব্ররীর েনয আলমারী ও বই সরবরাহ। 

(১৭-১৮) 

  ১.০০       

৫.০০ 

৩ সদর সদর A) মেলা িডরষতদর অভযমত্মরীন মেইন 

ডনমথাণ। 

  ৬.০০       

সদর সদর B) মেলা িডরষতদর িুকুতরর মসৌিযথ 
বধথন।  

  ৪.৫০       

১০.৫০ 

৪ রােনগর রােনগ
র 

A) রােনগর অডিটডরয়াম সংস্কার।    ৩.০০       

রােনগর িাাঁচগাাঁও B) বানারাই ডব্রতের গাইিওয়াল ডনমথাণ।     ২.০০       

কমলগি  মত র
নগর 

C)  মত রনগর  হীদ ডমনার সংস্কার ও 

উন্নয়ন।  

  ২.০০       

৭.০০ 

৫ কুলাউড়া 
 

কাডদিুর A) গডবিিুর ডমনু্ট ডময়া বাড়ী হইতে 

মকৌলার ী গডবিিুর ঈদগাহ মুখী রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ২.০০       

কুলাউড়া কুলাউ
ড়া 

B) কুলাউড়া িুরােন িাকবাংতলা 
সংস্কার।  

  ২.৫০       

৪.৫০ 

৬ বড়তলখা কাঠাল
েলী 

A) মাধবকুন্ড িাকবাংতলার সীমানা 
প্রাচীতরর অসমাি কাে সমাি করণ। 

  ৪.০০       

 বড়তলখা কাঠাল
েলী 

B) মাধবকুন্ড মেলা িডরষদ োতম 

মসডেতদর সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ২.০০       



 36 

বড়তলখা বড়তল
খা 

C) বড়তলখা িাকবাংতলা মমরামে ও িাাঁদ 

স্থ্টিং করণ। 

  ৩.০০       

৯.০০ 

৭ বড়তলখা দÿÿণ
ভাগ দ  

A) কলােড়ুা বাোতর যাত্রীিাউনী ডনমথাণ।    ২.৫০       

বড়তলখা উত্তর 

 াহবাে
িুর 

B) উত্তর  াহবাে িুর ইউডনয়তন িােন/ 

আডহদাবাদ/িাবডন গ্রাতমর রাসত্মার 

সংতযাগ স্থ্ল এলডেইডি রাসত্মার িাতশ্বথ 
যাত্রী িাউনী ডনমথাণ।  

  ২.৫০       

বড়তলখা ডনেবা
হাদরুিু
র 

C) িূবথ মাইেগ্রাম নুনু খাতনর বাডড় হতে 

নয়াবসত্মী ভায়া আদমিুর সরকারী 
প্রার্ডমক ডবদযালয় িযথমত্ম রাসত্মা ইট 

সডলং করণ।  

  ৩.০০       

বড়তলখা বড়তল
খা 

D) রাঙ্গাউটি মসডেদ হতে আং হাডিব 

মািাতরর বাডড় িযথমত্ম রাসত্মার ডস.ডস 

ঢালাই করণ।  

  ২.০০       

১০.০০ 

   কবরস্থ্ান ও শ্ম ান ঘাট          

৮ সদর খডললিু
র 

A) কাটারাই গ্রাতমর কবরস্থ্াতনর 

বাউন্ডারী ওয়াল সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০       

সদর নাডেরা
বাদ 

B) লম্বধরিুর সাবথেনীন শ্ম ানঘাট 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

সদর মনুমুখ C) সুমারাই িঞ্চাতয়ডে কবরস্থ্ান সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

সদর আখাইল
কুড়া 

D) মোমািুর িাতঞ্চগানা সাবথেনীন 

কবরস্থ্াতনর সীমানা প্রাচীর এর অসমাি 

কাে সমাি করণ।  

  ১.০০       

সদর নাডেরা
বাদ 

E) িূবথ নাডেরাবাদ গ্রাতমর কবরস্থ্াতনর 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ২.০০       

৬.৫০ 

৯ রােনগর মনসুরন
গর 

 A) মপ্রমনগর গ্রাতমর কবরস্থ্ান এর 

বাউন্ডারী ওয়াল সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০       



 37 

রােনগর মুডিবা
োর 

B) ডনদনিুর আরোন ডময়ার বাড়ীর 

সংলগ্ন কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

রােনগর িাাঁচগাাঁও C)বড়গাাঁও কযাতনল এর রাসত্মার িাতশ্বথ 
কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

৩.৫০ 

১০ কমলগি রডহমিু
র 

A)মুডিবাোর মচয়ারমযান বাড়ী সংলগ্ন 

কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

শ্রীমঙ্গল আড তদ্রা
ন 

B)টিকডরয়া মডনিুরী িাড়ার শ্ম ান ঘাট 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.৫০       

 শ্রীমঙ্গল ডমেথ ািুর C)ডমেথ ািুর চা বাগান সাবথেনীন 

শ্ম ানঘাট সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

শ্রীমঙ্গল ডসিরু
খান 

D)ইসলামিুর িঞ্চাতয়েী কবরস্থ্ান সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

৪.৫০ 

১১ কুলাউড়া কমথধা A)কামারকাডি ও ডগয়াসনগর গ্রামিতয়র 

কবরস্থ্াতন সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।  

  ২.০০       

কুলাউড়া কাডদিুর  B)মহাসতনিুর মুডকে সাতহব এর বাড়ী 
সংলগ্ন কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ২.০০       

কুলাউড়া ভূকড মু
ইল 

C)োলালিুর সাবথেনীন শ্ম ানঘাট 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

কুলাউড়া কাডদিুর D)উত্তর মগৌডবিিুর কডরম ডময়ার বাড়ী 
সংলগ্ন কবরস্থ্ান এর সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ।  

  ১.০০       

৬.০০ 

১২ বড়তলখা দÿÿন
ভাগ 

উত্তর 

A)কাঠালেলী কবরস্থ্ান সীমানা প্রাচীর 

ডনমথাণ। 

  ১.০০       

বড়তলখা দÿÿণ
ভাগ 

B)িূবথ হােডলয়া িূবথিঞ্চাতয়তের কবরস্থ্ান 

সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০       

বড়তলখা দÿÿণ 

 াহবাে
িুর 

C)চডন্ডনগর গ্রাতমর হডরনগর সাবথেনীণ 

কবরস্থ্াতনর সীমানা প্রাচীর উন্নয়ন।  

  ১.০০       

বড়তলখা োডমল D)বড়ময়দান গ্রাতমর সাবথেনীন কবরস্থ্ান   ১.০০       
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িুর এর সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। ৪.০০ 

   এডিডি ১৮-১৯          

১৩ রােনগর রােনগ
র 

রােনগর িাকবাংতলা সংস্কার।   ৪.০০       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপে ও প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 

খাতের নাম  ঃ  চলমান প্রকতল্পর অনুকহতল বরাতদ্দর উি-খাে               মমাট বরাদ্দ  ঃ   
অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৪-১৫                   মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ০৪ 

টি                  

বরাতদ্দর িডরমাণ    ঃ            
গ্রম্নি 

নং 
উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 

নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  

োডরখ 

কাে 

সমাডির 

োডরখ 

(কাযথাতদ  

মমাোতবক) 

কাে 

সমাডি
র  

প্রকৃে 

োডরখ  

প্রাক্কডলে 

অর্থ 
(লক্ষ 

টাকায়) 

িডরত াডধে 

অর্থ 
চুডক্ত মূলয অগ্রগডের 

হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর/ 

প্রকল্প 

সভািডের 

নাম 

মমত্মবয 

১ বড়তলখা  বড়তলখা উিতেলাধীন ৫০০ আসন ডবড ি 

আধুডনক অডিটডরয়াম ডনমথাণ। 

১৮/০২/২
০১৫ 

১৮/২/২০১
৭ 

- ৬৭০.৬৪ ২,৭০,০০০০
০/- 

৬,৬৯,৯৭,০
০০/- 

৮৮% এফ টি এন 

(মেডভ) 
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২ কুলাউড়া  কুলাউড়া উিতেলাধীন ৫০০ আসন ডবড ি 

আধুডনক অডিটডরয়াম ডনমথাণ। 

১২/০৯/২
০১৭ 

১২/০৯/২০
১৯ 

 ৬৮৬.৮৫ -- ৫,১৯,৫৪,১২
৪/- 

৪০%  

ডদ 

রঃ্যাডিতয়ন্ট 

ইডিয়াডরং 
এবং 

কনসালতটন্ট 

 

 

৩ েড়ুী  েড়ুী উিতেলা সদতর ৪ েলা ডবড ি আধুডনক 

মরি হাউে ডনমথাণ। 

১২/০৯/২
০১৭ 

১২/০৯/২০
১৮ 

 ২৫৭.৮১ - ২,১২,১৮,৪২
৪/- 

 

৮৫% 

 

এন টি 

(মেডভ) 

৪ সদর  প্রধান ডনবথাহী কমথকেথ ার বাস ভবন ডনমথাণ। ২০/০৭/২০
১৭ইং। 

  ৬৩.১১  ৫৯,৯৫,৪৮
৪/- 

১০০% সনডেে দাস । 

 

  

 
 

     (মমা  সাইদরু রহমান)                            (মখাতদো খােুন) 

সহকারী প্রতকৌ লী (অ দা )                                    প্রধান ডনবথাহী কমথকেথ া  
          মেলা িডরষদ, মমৌলভীবাোর।                                মেলা িডরষদ, মমৌলভীবাোর। 

 


