
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A`¨ 28/05/2015 Bs †ivR e„n¯úwZ evi mKvj 11.00 NwUKvi jvjvevRvi BD/wc Kvh©vj‡qi mfv K‡¶ 2015-2016 A_© 

eQ‡ii ÒDb¥y³ ev‡RU mfvÓ AbywôZ nq | D³ mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gvt Lvqi“j Avwdqvb †PŠayix †Pqvig¨vb 6bs 

jvjvevRvi BD/wc, `w¶b myigv,cÖavb Aw_wZ Rbve Avey Rvwn` ,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, `wÿY myigv, we‡kl Aw_wZ Rbve 

gwbiæ¾vgvb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, `wÿY myigv, wm‡jU| 

 

 

 

 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU| 

 

 

2015-2016 A_© eQ‡ii cȪ ÍvweZ ev‡RU| 

 

1. Av`k© BDwbqb Movi j‡¶ wbqwgZ BD/wc Ki cwi‡kva Ki“b| 

2. Avcbvi wkï‡K ¯‹z‡j cvVvb| 

3.MvQ jvMvb cwi‡ek euvPvb| 

 

 

 

(†gvt Lvqi“j Avwdqvb †PŠayix) 

†Pqvig¨vb 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU| 



mfvq Dcw ’̄Z m`m¨e„›` I Mb¨gvb¨ e¨w³eM©‡i bv‡gi ZvwjKv 

mshy³ 

Av‡jvP¨ m~wPt 

1. 2015-2016 A_© eQ‡ii ev‡RU †ck I Aby‡gv`b| 

2. wewea| 

 

cweÎ †KviAvb †Zjvqv‡Zi gva¨‡g mfvi KvR Avi¤¢ nq| 

ev‡RU Awa‡ek‡b Dcw ’̄Z Avgwš¿Z mKj gnj‡K ï‡f”Qv Rvwb‡q mv¤úªwZK cÖvK-ev‡RU Av‡jvPbvi Av‡jv‡K M„nxZ 

2015-2016Bs A_© eQ‡ii c~Y©v½ evRU 1g L‡Û (BD/wc dig-K) 2014-2015 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ evRUGes 2013-

2014Bs A_© eQ‡ii cÖK…Z ev‡RUmn wb‡gœv³ cȪ —vejx Abymv‡ii Ki I wd Av‡ivcmn GjwR, Gm, wc Kg©m~wP Ges Ab¨vb¨ 

Lv‡Zi AvIZvq 2015-2016 n‡Z 2019-2020 A_© eQ‡ii cwiKíbv cÖbqb †Nvlbv Kiv n‡jv| 

 

cȪ —vweZ Av‡ivwcZ Ki wd Ges GjwR,Gm,wc AvIZvq cwiKíbv cÖbqb| 

 

(K) evwl©K g~‡j¨i Dci 7

1

2

 % Ki Av‡ivc| 

A_ev emZ evwoi Dci Ki wewa †gvZv‡eK/ BD/wc nvi ‡eU‡bi Ni 100/=|, Av`vcvKv/cvKv `vjvb 200 

 (L) wewa †gvZv‡eK cÖv‡hvR¨ †¶‡Î wbeÜb wd Av`vq‡hvM¨| 

(M) 1| †Rjv cÖkvmK I wmwU K‡c©v‡ikb KZ…©K Aby‡gvw`Z wi·vi jvB‡mÝ bevqb wd 350/= UvKv I Dbœqb ms ’̄vcb 150/= 

UvKv mn †gvU 500/= Av‡ivc| 

2| e¨emvqx jvB‡mÝ e¨emvi aib Abyhvqx me©wbgœ 200/= UvKv Ges m‡ev©”P 5000/= UvK Av`vq‡hvM¨| 

(N) D‡ËvivwaKvix mb` eveZ 200/= UvKv nv‡i Av`vq‡hvM¨| 

(O) ’̄vbxq wi·v, f¨vb, Av`k© Ki Abyhvqx Av`vq‡hvM¨| 

 (R) 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 A_© eQ‡ii Dbœqb cwiKíbv Gj,wR,Gm wc 

ms‡hvwRZ Ges cwiKíbv cÖYq‡bi cȪ —ve Aby‡gvw`Z Kiv nq| 

 

 

 



 

 

 

ev‡RU Awa‡ek‡bi mfvcwZ mv‡ne mgvcbx e³‡e¨i ’̄vbxq miKvi cÖwZôv‡bi me©wbgœ avc BDwbqb cwil`‡K 

kw³kvjx Ki‡Y miKv‡ii cvkvcvwk ’̄vbxq ivR¯̂ cÖ̀ v‡b RbM‡bi mn‡hvwMZvi gva¨‡g GKwU my›`i cwil` Dcnvi cÖ̀ vb 

Ki‡Z cv‡i| miKv‡ii mve©Rwbb Rb¥ wbeÜb Kvh©µg Ges 2015-2016Bs A_© eQ‡ii g‡a¨ kZfvM m¨vwb‡Ukb gy³ BDwbqb 

†NvlYvq ev¯—evq‡b AMÖbx f~wgKv ivLvi Avnevb Rvbvb| 

mfvcwZ mv‡ne mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß †NvlYv K‡ib| 

 

 

       (†gvt Lvqi“j Avwdqvb †PŠayix) 

†Pqvig¨vb 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BD/wc dig-K 

BDwbqb cwil‡`i evwl©K ev‡RU 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU| 

2015-2016 A_© eQ‡ii cȪ ZvweZ cvK ev‡RU 

Avqt 

Lv‡Zi bvg 

2015-16 A_© eQ‡ii cÖvK ev‡RU 

PjwZ A_© eQ‡ii 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2014-15) 

c~e©eZx© A_© eQ‡ii 

cÖK…Z (2013-14) 

wbR¯̂ Znwej 

Ab¨vb¨ Znwej 

(miKvix m~‡Î) 

†gvU   

cÖviw¤¢K †Ri:      

nv‡Z bM`      542/- 

e¨vsK Rgv       1018151.08/- 

†gvU cÖviw¤¢K †Ri:     1018693.08/- 

e‡Kqv mn emZ wfUvi Dci Ki 4,00,000/-  4,00,000/- 3,00,000/-  

MÖvg cywj‡ki cvwikªwg‡Ki Dci Ki 1,00,000/- - 1,00,000/- 1,00,000/-  

e¨emvwqK mvwU©wd‡Ki Dci Ki 2,50,000/- - 2,50,000/- 2,50,000/- 239200/- 

e¨emv, †ckv I RxweKvi Dci Ki 50,000/- - 50,000/- 50,000/-  

wm‡bgvi Dci Ki 5,000/- - 5,000/- 5,000/-  

Rb¥ wbeÜb mvwU©wd‡Ki wd 40,000/- - 40,000/- 40,000/- 30650/- 

DËivwaKvix mb`c‡Îi Dci wd 50,000/- - 50,000/- 50,000/- 40550/- 

nvU evRvi BRviv eveZ cÖvwß 1,00,000/- - 1,00,000/- 1,00,000/- 87628.23/- 

wi·v bevqb †cBU bv¤̂vi wd 70,000/- - 70,000/- 70,000/- 83950/- 

wi·v jvB‡mÝ wd 5,000/- - 5,000/- 5,000/-  

†gvevBj UvIqv‡ii Dci Ki 10,000/- - 10,000/- 10,000/-  

MÖvg Av v̀jZ wd 1,500/- - 1,500/- 1,500/- 36/- 

Lvwj e¯—v weµq 5,000/- - 5,000/- 5,000/- 5222/- 

gwnjv gv‡K©U n‡Z Av v̀q 75,000/- - 75,000/- 25,000/- 14800/- 

Rj gnvj BRviv 10,000/- - 10,000/- 10,000/-  

iv¯—v KvUvi wd 10,000/- - 10,000/- 10,000/-  

†gjv cÖ̀ k©bx eveZ wd 15,000/- - 15,000/- 15,000/-  

we‡kl KwgDwbwU Ki 1,00,000/- - 1,00,000/- 1,00,000/-  

cïi RevB wd 2,000/- - 2,000/- 2,000/-  

Ab¨vb¨ 50,000/- - 50,000/- 50,000/- 14300/- 

†Pqvig¨vb/m`m¨‡`i m¤§vbx fvZv  1,55,700/- 1,55,700/- 1,55,700/- 155700/- 

BDwc mwP‡ei †eZb fvZv - 159888/- 159888/- 1,45,976/- 

141496/- 

gnjv v̀i `dv`vi‡`i †eZb fvZv - 1,62,400/- 1,62,400/- 1,62,400/- 162400/- 



’̄vbxq miKvi- Aby`vb - 7363512/- 7363512/- 8018693/- 7331267/- 

’̄vei m¤úwË n¯—vš—i Ki 1% - 15,00,000/- 15,00,000/- 15,00,000/- 762417/- 

’̄vbxq miKvi m~‡Ît 

(Dc‡Rjv cwil` nB‡Z cÖvß)GwWwc 

- 800000/- 800000/- 500000/- 300000/- 

Ab¨vb¨     3778/- 

†gvU = 13,48,500/- 10041500/- 1,14,40000/- 1,11,90,362/- 10392087.31 

 

 

e¨qt 

Lv‡Zi bvg 

2015-15 A_© eQ‡ii cÖvK ev‡RU 

PjwZ A_© eQ‡ii 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2014-15) 

c~e©eZx© A_© eQ‡ii 

cÖK…Z (2013-14) 

wbR¯̂ Znwej 

Ab¨vb¨ Znwej 

(miKvix m~‡Î) 

†gvU   

†Pqvig¨vb/m`m¨‡`i m¤§vbx fvZv 1,55,700/- 1,55,700/- 3,11,400/- 3,11,400/- 261750/- 

BDwc mwP‡ei †eZb fvZv - 1,55,096/- 1,55,096/- 1,55,096/- 141496/- 

gnjv v̀i I `dv`v‡ii †eZb fvZv - 1,62,400/- 1,62,400/- 1,62,400/- 162400/- 

U¨v· Av`vq Kwgkb 100,000/- - 100,000/- 50,000/-  

Qvcv LiQ 40000/-  40000/- 40000/- 55400/- 

Awdm †ókbvix LiP/cwÎKv 40,000/- - 40,000/- 40,000/- 36100/- 

we ỳ¨r wej eveZ LiP 25,000/- - 25,000/- 25,000/- 14473/- 

‡Uwj‡dvb wej I †gvevBj LiP 40,000-/ - 40,000/- 40,000/- 20553/- 

A ’̄vqx Kg©Pvix/ˆbkcÖnixi †eZb 50,000/ - 50,000/- 50,000/- 40500/- 

‡Pqvig¨vb/m`m¨/BDwc mwP‡ei hvZvqvZ LiP 70,000/- - 70,000/- 70,000/- 25342/- 

mgvR Kj¨vY I ỳt ’̄‡`i Lv‡Z e¨q/mvnvh¨ 50,000/- - 50,000/- 50,000/- 35410/- 

gvwmK mgš̂q/Dbœqb mfv/Avc¨vqb e¨q 40,000/- - 40,000/- 40,000/- 49070/- 

Drmvn RbK cyi¯‹vi (wk¶K/wkw¶Kv 

/Pvlx/Ki`vZv/wPwKrmK/mgvR †meK 

50,000/- 

- 

50,000/- 50,000/- 

 

ỳt ’̄ gyw³‡hv×v‡`i m¤§vbx/ mvnvh¨ e¨q 25,000/- - 25,000/- 25,000/-  

wfwRwW I wfwRGd cwienY e¨q 50,000/- - 50,000/- 50,000/- 26700/- 

e„¶‡ivcb  25,000/- - 25,000/- 25,000/-  

Awdm ms¯‹vi e¨q 1,00,000/- - 100,000/- 1,00,000/-  

BDAvBGmwc Lv‡Z e¨q 25,000/- - 25,000/- 25,000/-  

mKj RvZxq w`em D &̀hvcb eveZ e¨q 50,000/- - 50,000/- 50,000/- 8450/- 

‡Ljvayjv Lv‡Z e¨q 25,000/- - 25,000/- 25,000/- 27890/- 

AwWU e¨q 30,000/- - 30,000/- 30,000/-  

Ab¨vb¨ e¨q/Dbœqb  - 57,800/- 57,800/- 8710/- 

Dbœqb LvZt      

‡hvMv‡hvM 207800/- 45,00000/- 47,07800/- 1500,000/-  

¯̂v ’̄̈  LvZ  4,00,000/- 4,00,000/- 4,00,000/- 967995/- 

K…wlLv‡Z e¨q  18,00,000/- 18,00,000/- 18,00,000/- 135968/- 

wk¶v Lv‡Z e¨q  10,00,000/- 10,00,000/- 10,00,000/- 208000/- 

Cvwb mieivn  363512/- 363512/-   

f¨vU/ Ab¨vb¨     284609/- 

†gvU e¨q 11,48,500/- 10041500/- 1,12,40,000/- 1,08,21,669/- 10103291.15/- 

DØ„Ë Znwej   2,00,000/- 3,68,693/- 288796.16/- 

      

 

    (†gvt Lvqi“j Avwdqvb †PŠayix) 

†Pqvig¨vb 



6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU| 

 

 

BD/wc dig-L 

BDwbqb cwil‡`i Kg©KZ©v/ Kg©Pvwi‡`i evwl©K weeiYx 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU 

A_© eQi-2015-2016 

µwgK 

bs 

c‡`i bvg 

c‡`i 

msL¨v 

Kg©Pvixi bvg 

†eZ‡bi 

nvi 

wmwcGd 

Ab¨vb¨ fvZv 

gvwmK 

MocoZv 

LiP 

Drme 

fvZv 

evrmwiK 

eivÏ 

evwo wPwKrmv 

gnvN© 

fvZv 

01 mwPe 1 †gvt ZvR DwÏb 6480 648 2916 700 1500 12244 12960 

159888 

02 `dv`vi 1 Avs LvwjK 2100 - - - - 2100 4200 29400 

03 gnjv`vi 1 QKb wgqv 1900 - - - - 1900 3800 26600 

04 

gnjv`v

i 
1 

dvi“K wgqv 1900 - - - - 1900 3800 26600 

05 

gnjv`v

i 
1 

gby wgqv 1900 - - - - 1900 3800 26600 

06 

gnjv`v

i 
1 

Avik Avjx 1900 - - - - 1900 3800 26600 

07 

gnjv`v

i 
1 

i“gb wgqv 1900 - - - - 1900 3800 26600 

†gvU    18080 648 2916 700 1500 23844 36160 322288 

 

 

 

(†gvt Lvqi“j Avwdqvb †PŠayix) 

†Pqvig¨vb 

6bs jvjvevRvi BDwbqb cwil` 

Dc‡Rjv: `w¶Y myigv, wm‡jU| 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BD/wc dig M                                                                                          

প ম বািষ ক পিরক না       

অথ  বছর:- ২০১৫-১৬ 



 

 

 

 

 

 

িমক নং খাত কে র নামঃ স া  বরা  

১ িশ া  লালাবাজার সরকারী াঃ িব াঃ এ  ল কেলজ এর মাট ভরাট । ২,০০,০০০/- 
২ যাগােযাগ বাহা র বা র িময়ার বািড় হইেত রিফক িময়া বাড়ী পয  িস.িস ডালাই । ২,০০,০০০/- 

৩ যাগােযাগ বাহা র ােমর কাল ভাট  । ৭০,০০০/- 
৪ যাগােযাগ হািজ আরমান আলীর বাড়ী হইেত নায়াগাও ন ন মসিজদ পয  ইট সিলং ।  ৩,০০,০০০/- 

৫ যাগােযাগ কয়কস ােমর মসিজদ রা ায় কালভাট  ।  ২,০০,০০০/- 
৬ যাগােযাগ িব  রাড থেক ফািসর গাঁছ আলকাছ ম াের বাড়ীর সামন পয  আর.িস.িস ঢালাই । ১৫০,০০০/ 
৭ যাগােযাগ জয়নােলর দাকান হেত হাসপাতােলর সামন পয  আর. িস. িস ঢালাই ।  ২,০০০০০/ 
৮ িশ া নাজরগাঁও বসরকারী েলর জ  আসবাব প  য় ও দয়াল িনম ান । ৫০,০০০/ 
৯ িশ া খালপার সঃ াঃ িবঃ আসবাব প  সরবাহ – । ২,০০,০০০/ 
১০ যাগােযাগ খারপার ােমর রা ায় উ য়ন । ১,০০,০০০/ 
১১ িশ া  পি ম ভাগ সঃ াঃ িবঃ মাট ভরাট ।  ২,০০,০০০/ 
১২ যাগােযাগ িবিবদইল মসিজদ হইেত আকরম আলী মােকট পয  িস.িস ঢালায় ।  ২,০০,০০/ 
১৩ যাগােযাগ িবিবদইল পি ম পাড়া, নাথ পাড়া রা া উ য়ন ।  ২,০০,০০০/ 
১৪ যাগােযাগ কািশব র িপচ রা ায় খ থেক শািমেমর বাড়ী পয  ইট সিলং ।  ২০০,০০০/ 
১৫ যাগােযাগ কািশব র ােমর গাড  ওয়াল িনমাণ  । ১,০০,০০০/- 
১৬ যাগােযাগ মসিজদ থেক ঠা র বািড়র রা ায় ইট সিলং । ১,০০,০০০/ 
১৭ যাগােযাগ ৭নং ওয়ােড  সলাই িশ ন ক  িনম ান । ১,০০,০০০/ 
১৮ যাগােযাগ ব র ন ন সমিজত থেক রাতন মসিজদ পয  রা ায় ইট সিলং । ১,০০,০০০/ 
১৯ যাগােযাগ ব র ন ন মসিজদ থেক শােয় া িময়া বািড় পয  ইট সিলং । ১,০০,০০০/ 
২০ যাগােযাগ রাজা র ব পাড়া রা ায় ইট সিলং ।  ২,০০,০০০/ 
২১ যাগােযাগ ফিরদ র সিমিতর দাকান থেক জােম মসিজদ পয  ইট সিলং ।  ৩,০০,০০০/ 
২২ যাগােযাগ ইিলম র ােমর রা ায় ইট সিলং ।  ৩,০০,০০০/ 
২৩ যাগােযাগ জাফরাবাদ পাকা রা া থেক বােঘর খলা রা া পয  R.C.C  ঢালাই । ২,০০,০০০/- 
২৪ যাগােযাগ বােঘর খলা গাং পেরর রা ায় ইট সিলং ।  ২,০০,০০০/ 
২৫ যাগােযাগ জাফরাবাদ পাকা রা া থেক বােঘর খলা রা া পয  R.C.C  ঢালাই । ২,০০,০০০/- 



                         

     অথ  বছর:- ২০১৬-১৭  

 

িমক 
নং 

খাত কে র নামঃ স া  বরা  

১ যাগােযাগ িহ  ােম মসিজদ হেত ছায়ার িময়া কী পয  ইট সিলং । ১,৫০,০০০/ 
২ যাগােযাগ িহ  মইন রা া হেত মাকাম বাড়ী পয  ইট সিলং ।   ১,০০,০০০/ 
৩ া  ১নং ওয়ােড  িরঃ ব িবতরন । ১,০০,০০০/- 
৪ যাগােযাগ নায়াগাও িগয়াস  িময়া বাড়ীর রা া হইেত নায়াগাও ােমর মিনর িময়া বাড়ী পয  

িস.িস ঢালায় ।   
৩০,০০,০০০/ 

৫ পািনসবরাহ লিদ ােমর নল প াপন ।  ১,০০,০০০/ 
৬ পািনসবরাহ আবদার আড়ের িডপ উব ওেয়ল াপন । ৫০,০০০/ 
৭ যাগােযাগ খাজাকা  পি েমর জােম মসিজেদর রা া কালভাড  িনম ান। ১০০০০০/ 
৮ পািনসবরাহ খাজাকা  ােম নল প াপন । ৫০,০০০/- 
৯ যাগােযাগ গাং পার থেক এ র বাড়ী পয  রা া উ য়ন ।  ১,০০,০০০/ 
১০ যাগােযাগ পি ম বাগ ােমর রা া উ য়ন ।  ২,০০,০০০/ 
১১ যাগােযাগ িবিবদইল নাথ পাড়া হইেত এলিজিড রা া পয  R.C.C ডালাই । ২,০০,০০০/ 
১২ যাগােযাগ িবিবদইল ঈদগাহ থেক মসিজদ পয  রা া উ য়ন   ১,৭০,০০০/ 
১৩ যাগােযাগ খিতরা এলিজিড রা া হেত ল ছ িময়ার বাড়ী পয  ইট সিলং ।   ২০০,০০০/ 
১৪ যাগােযাগ খিতরা বাজােরর রা া হেত ম জ আলী বাড়ী পয  ইট সিলং । ২০০,০০০/ 
১৫ কম সং ান ৭নং ওয়ােড  িষ িশ ণ । ১,০০,০০০/- 
১৬ যাগােযাগ আবিদত র ােমর রা ায় ইট সিলং । ৫০,০০০/- 
১৭ িষ মক ল হােসন রা া থেক ইিলম র পয  রা া  রাপন । ১,০০,০০০/- 
১৮ পািনসবরাহ রিশদ র হাওের িডপ ওব ওেয়ল িনম না ।  ১,০০,০০০/- 
১৯ পািনসবরাহ ৮নং ওয়ােড  নল প াপন ।  ২০০,০০০/ 
২০ যাগােযাগ ফিরদ র জািহদ সােহেবর বাড়ীর সামেনর রা ায় ইট সিলং ।  ১০০,০০০/ 
২১ যাগােযাগ বাঘর খলা আঃ রব সােহেবর বাড়ী হেত বাজার পয  ইট সিলং  ২০০,০০০/ 
২২ পািনসবরাহ জাফরাবাদ াঃ িব ালেয়র উব ওেয়ল াপন ।  ১০০,০০০/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

                                                 অথ  বছর:- ২০১৭-১৮ 

িমক নং খাত কে র নামঃ স া  বরা  
১ যাগােযাগ িনজাম গংেদর রা ায় থেক ভরাউট রা ায় ইট সিলং ।   ২,০০,০০০/ 
২ যাগােযাগ ভরাউট িগয়াস উি েনর বাড়ীর রা ায় কাল ভাট । ২,০০,০০০/ 
৩ যাগােযাগ শাহিসক র ােমর রা ায় িস.িস ঢালায় ।  ২,০০,০০০/ 
৪ যাগােযাগ কয়কস ােমর রা ায় ইট সিলং ।  ১,৫০,০০০/ 
৫ যাগােযাগ খাজাকা  হাসপাতােলর সামেন ইন িনম ান । ১,০০,০০০/- 
৬ যাগােযাগ খাজাকা  মাদরাসা সামন িদেয় খালপার পয  ইট সিলং । ১,৪০,০০০/ 
৭ পািনসবরাহ হাসপাতােলর জ  গভীর নল প াপন । ১,০০,০০০/- 
৮ যাগােযাগ পি ম ভাগ ের বাড়ী হইেত পি ম ভাগ ন ন মসিজদ পয  রা া উ য়ন । ২,০০,০০০/ 
৯ যাগােযাগ খালপার ইছমেতর বাড়ী থেক ন ন মসিজদ পয  রা া উ য়ন    ২,০০,০০০/ 
১০ যাগােযাগ করসনা ােমর রা ায় কালভাট  । ১,০০,০০০/ 
১১ িষ িবিবদইল এলিজিড রা া হইেত িড় বরাক পয  ইন িনম ান ৩,০০,০০০/ 
১২ পািনসবরাহ িবিবদইল ােমর নল প াপন ।  ১,০০,০০০/ 
১৩ যাগােযাগ ক ড়ী ােমর রা ায় ইট সিলং ।  ২,০০,০০০/ 
১৪ া  ৬ নং ওয়ােড  িরং ব িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১৫ যাগােযাগ আবিদত র ােমর খালখনন । ১,০০,০০০/- 
১৬ যাগােযাগ রিশদ র ােমর রিপক িময়ার বািড়র সামন থেক আিসক িময়ার বািড়র সামন পয  

খালখনন । 
২,০০,০০০/- 

১৭ যাগােযাগ নািজর বাজােরর রাজমহল এর সামন থেক আিমরিদন নদী পয  ন িনম ান । ১,০০,০০০/- 
১৮ িষ আ ার খালখনন । ১,০০,০০/- 
১৯ যাগােযাগ আিদত র দি ণ পাড়ায় পি েমর রা ায় ইট সিলং ।  ২,০০,০০০/ 
২০ যাগােযাগ রাজা র দি ণ পাড়া ওয়ািতর আলীর বাড়ীর দি েণর রা ায় ইট সিলং  । ২০০,০০০/ 
২১ যাগােযাগ বাঘর খলা দি ণ পাড়া ভায়া উ  িব ালয় সংেযাগ রা ায় ইট সিলং । ১,০০,০০০/- 
২২ া  ৯নং ওয়ােড  িরং ব িবতরণ । ২০০,০০০/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 অথ  বছর:- ২০১৮-১৯ 

িমক নং খাত কে র নামঃ স া  বরা  
১ যাগােযাগ ভরাউট মইন রা ায় কাল ভাট  ।  ৭০,০০০/ 
২ যাগােযাগ বাহা র গ  ােন রা ায় কালভাট  ।  ৮০,০০০/ 
৩ যাগােযাগ তহর আলীর বাড়ীর েব র রা ায় কালভাট  ।  ৬০,০০০/ 
৪ পািনসবরাহ কয়কস ােমর নল প াপন ।  ১,০০,০০০/ 
৫ া  কাটািদয়া ােম িরঃ ব িবতরণ । ২,০০,০০০/ 
৬ যাগােযাগ শিহ র রহমান এর বািড় সামন থেক লাইয়া দাড়া খাল পয  ইট সিলং । ১৫০,০০০/ 
৭ যাগােযাগ নািজর গাও ন ন জােম মসিজদ থেক সা  ি েনর বািড় পয  ইট সিলং । ১,০০,০০০/- 
৮ যাগােযাগ করসনা গার ান হেত র  খাঁর বাড়ী পয  ইট সিলং । ২,০০,০০০/ 
৯ া  ৪ নং ওয়ােড  িরঃ ব িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১০ া  িবিবদইল ােমর িরঃ ব িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১১ কম সং ান িবিবদইল ােম সলাই িমিশন িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১২ পািনসবরাহ ৬নং ওয়ােড  নল প াপন । ১,০০,০০০/- 
১৩ িষ হিকয়ার চর সঃ াঃ িব ালেয় েরাপন ।  ১০০,০০০/ 
১৪ যাগােযাগ ঝাজর ােমর ন ন মসিজদ  থেক কা  িময়ার বািড় পয  ইট সিলং  ৭০ ,০০০/  
১৫ যাগােযাগ ইমা স ার থেক ব র ত ছ আলী বািড় পয  ইট সিলং । ১ ,০০,০০০/  
১৬   ব েরর পি ম গাপাট থেক আিমরদীন নদী পয  খালখনন ।  
১৭ পািনসবরাহ ৮ নং ওয়ােড  নল প াপন ।  ১০০,০০০/ 
১৮ া  রাজা র ােম িরং ব িবতরণ ।  ১০০,০০০/ 
১৯ পািনসবরাহ বাঘর খলা াথিমক িব ালেয়র উব ওেয়ল াপন ।  ২৫০,০০০/ 
২০ কম সং ান ৯নং ওয়ােড  সলাই মিশন িবতরণ ।  ১০০,০০০/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 

                   

                                                       অথ  বছর:- ২০১৯-২০ 

                                        

 

 

 

 

 

িমক 
নং 

খাত কে র নামঃ স া  বরা  

১ িষ িহ  থেক লালাবাজার পয  েরাপন ।  ১,০০,০০০/ 
২ পািনসবরাহ ১নং ওয়ােড  নল প াপন ।  ১,০০,০০০/ 
৩ কম সং ান ২ নং ওয়ােড  সলাই িমিশন িবতরণ ।   ১,০০,০০০/ 
৪ যাগােযাগ লিদ ােমর রা ায় ইট সিলং ।  ২,০০,০০০/ 
৫ যাগােযাগ আলী নগর ােমর রা ায় মা  কাটা ।  ২,০০,০০০/- 
৬ যাগােযাগ িব  রাড থেক খালপােরর মইন রা ায় আ.িস.িস ঢালাই । ১,০০,০০০/- 
৭ যাগােযাগ পি ম ভাগ ােমর উ েরর রা ায় কালভাট  ।  ৭০,০০০/ 
৮ পািনসবরাহ ৪ নং ওয়াড  নল প াপন ।  ১,২০,০০০/ 
৯ কম সং ান ৪ নং ওয়াড  সলাই িমিশন িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১০ যাগােযাগ িবিবদইল আকরাম আলী বাড়ী থেক মসিজদ পয  রা া উ য়ন । ১,০০,০০০/ 
১১ া  িবিবদইল ােম িরঃ াব িবতরণ ।  ১,০০,০০০/ 
১২ যাগােযাগ খিতরা ব পাড়া রা ায় উ য়ন ।  ১,০০,০০০/ 
১৩ কম সং ান খিতরা ােম সলাই মিশন িবতরণ । ২,০০,০০০/ 
১৪ যাগােযাগ ৭নং ওয়ােড  ািনেটশন িবতরণ । ২,০০,০০০/- 
১৫ যাগােযাগ রিশদ র ােমর ধান রা া উ য়ন । ১,০০,০০০/- 
১৬ পািনসবরাহ ৭নং ওয়ােড  িব  পািনর ব া করণ । ১,০০,০০০/- 
১৭ পািনসবরাহ রাজা র ােমর নল প উ েরর রা ায় উ য়ন ।  ১,০০,০০০/ 
১৮ কম সং ান ৮নং ওয়ােড  সলাই িমিশন ।  ২,০০,০০০/ 
১৯ যাগােযাগ বাঘর খলা রা ার উ য়ন ।  ২,০০,০০০/ 
২০ পািনসবরাহ দশহাল ি িনেক উব ওেয়ল াপন । ২,০০,০০০/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


