
উপেজলার নাম: দায়ারাবাজার

: নং কে র নাম িপআইিস সভাপিতর নাম ও 
িপআইিস ন র

া িলত 
অেথর 

পিরমাণ (ল  
টাকায়)

সংেশািধত 
া িলত 
অেথর 
পিরমাণ

া  বরাে র 
পিরমাণ

অিতির  
অেথর চািহদা

ছাড়কৃত অেথর 
পিরমান

1 2 3 5 6 7 8 9

1
নাই ার হাওর ( পা ার-0১)
িকিম ১.000 হেত িকিম 4.০00

জনাব ফােতমা বগম
NP1-101 15.010 15.010 24.750 - 371,476.00       

2
নাই ার হাওর ( পা ার-0১)
িকিম 4.000 হেত িকিম 5.500

জনাব আ রু রিহম
NP1-102 2.340 2.340 24.800 -

3
ডকার হাওর িকিম 3.610 হেত িকিম 

6.000
জনাব হা ন িময়া
D-103 24.390 24.390 24.500 - 1,263,866.65   

4
ডকার হাওর কুিনেমারাহ বাধঁ িকিম 

12.000 হেত িকিম 14.800
জনাব আ লু ওয়ািহদ
D-104/1 17.260 17.260 17.500

5
ডকার হাওর কুিনেমারাহ বাধঁ  িকিম 

14.800 হেত িকিম 15.250
জনাব ওয়াব আলী
D-104/2 7.210 7.210 7.500 - 178,504.00        

6
ডকার হাওর বাউ ারী বাধঁ  িকিম 

0.000 হেত িকিম 0.520
জনাব আমজাদ হােসন
D-105/1 17.720 17.720 18.500 -

7
ডকার হাওর বাউ ারী বাধঁ িকিম 

0.520 হেত িকিম 0.680
জনাব মাঃ হািববুর রহমান
D-105/2 5.970 5.970 6.000 -

8
ডকার হাওর িকিম 15.000 হেত 
িকিম 17.000

জনাব দীপক দাস
D-106 17.260 17.260 24.000 - 427,169.00        

9
ডকার হাওর িকিম 17.00 হেত িকিম 

18.730
জনাব িমনার উ ন আহমদ
D-107/1 12.290 12.290 12.500 - 304,227.00       

10
ডকার হাওর িকিম 18.730 হেত 
িকিম 20.000

আজাদ 
D-107/2 10.100 10.100 12.000 - 249,970.00        

11
ডকার হাওর িকিম 23.000 হেত 
িকিম 26.000

জনাব আিককুর রহমান 
D-108 7.860 7.860 20.000 - 194,557.00        

12
ডকার হাওর িকিম  27.500 হেত 
িকিম 29.000

জনাব আিফজ আলী
D-109/1 4.500 4.500 4.500 -

13
ডকার হাওর িকিম  29.000 হেত 
িকিম 3৫.000

জনাব মাঃ আবুল কালাম
D-109/2 20.000 20.000 18.900 1.100
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14
কালনার হাওর( পা ার-3) িকিম 
0.000 হেত 6.000

জনাব মাঃফিরদ আহমদ
KP3-110/1 9.500 9.500 12.500 223,999.00       

15
কালনার হাওর( পা ার-3) িকিম 
6.000 হেত 8.000

জনাব শর মাহামুদ ভূইয়া
KP3-110/2 12.050 12.050 12.500

16
কালনার হাওর( পা ার-3) িকিম 
8.000 হেত 9.250

জনাব আ লু হািলম বীর তীক 
KP3-111/1 8.680 8.680 9.000 -

17
কালনার হাওর( পা ার-3) িকিম 
9.250 হেত 10.870

জনাব আ লু মজদ বীর তীক
KP3-111/2 12.620 12.620 15.500 -

18
কালনার হাওর( পা ার-2)িকিম 
11.250 হেত 16.150

জনাব মাঃ আ লু কািদর 
KP2-112/1 20.300 20.300 20.300 - 502,635.00       

19
কালনার হাওর( পা ার-2) িকিম 
16.150  হেত 20.000

জনাব ফা ক আহেমদ
KP2-112/2 3.500 3.500 2.700 0.800

20
খািসয়ামারা নদীর বাম তীর িকিম 
3.560  হেত 9.000

জনাব আ লু হাই
KhL-113 24.500 24.500 25.000 -

21
খািসয়ামারা নদীর ডান তীর িকিম 
3.500  হেত 5.500

জনাব মাঃ তিমজ উ ন 
KhR-114 24.500 24.500 24.500 -

22
খািসয়ামারা নদীর ডান তীর িকিম 
5.500  হেত 6.540

জনাব মাঃ শরীফ উ া
KhR-115 16.400 16.400 - 16.400

মাট = 293.960 293.960 337.450 18.300 3,716,403.65    

উপেজলা িনবাহী অিফসার
দায়ারাবাজার, সুনামগ ।


