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রাজানগর ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়

িদরাই, সনুামগ

ারক নং - রাজানগর ইউ,িপ/২০২১/
তািরখ: ২৯/০৯/২০২১ িা

িবষয়: এলিজএসিপ-৩ কের আওতায় ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর মৗিলক বরা থেক িবিবিজ িপিবিজ টাকায়
বাবায়ন যাগ িম সমেূহর তািলকা দািখল

উপযু িবষেয়র িেত আপনার সদয় অবগিতর জন জানান যাইেতেছ য, রাজানগর ইউিপর এলিজএসিপ-৩
কের আওতায় ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর িবিবিজ তহিবেল বরা টাকায় বাবায়ন যাগ িম সমেুহর তািলকা
েতক ওয়ােড উু সভা কের অািধকার িভিেত ক হন করা হেয়েছ এবং ইউিনয়ন পিরষেদর সভায়
অনেুমাদন করা হেয়েছ। উপেজলা িবিজিসিস কিমিটেত অনেুমাদেনর েয়াজনীয় ববা হেনর জন িেমর
তািলকা ত পূবক রন করা হইল।

িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

১

উেমদনগর ােমর মােঝর পাকা রাার
পােশ পািন ও পয়ঃিনাশেনর সেুযাগ
সিুবধার জন জনােথ একিট পাকা ন
িনমান।

পয়ঃিনাশন ও
বজ ববাপনা ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২
সায়র রহমান িপতাঃ মছর আলীাজ
সাং কজাউরা এর বািড়েত জনােথ
একিট নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৩
আলাল িময়া িপতাঃ রজব আলী সাং
কাজুয়াবাদ এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৪
সালমা বগম িপতাঃ মৃতঃ চানফর আলী
সাং -গিছয়া এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০



িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

৫
গাপী কা দাস িপতা মৃতঃ চীচরণ দাস
হারানপরু এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৬
শােহদ আলী িপতা- মৃতঃ কমর উিন সাং
রাজানগর এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৭
সু িময়া িপতা-মৃত ইছাক িময়া সাং-
আংিশক ভরারগাঁও এর বািড়েত ০১ িট
নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৮ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৮
আিমর হােসন িপতা মৃত ইছাক আলী,
সাং ফােতমা নগর এর বািড়েত জনােথ
০১ িট নলকূপ াপন।

পািন সরবরাহ ৮ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

৯
লিতফ মিু িপতা-মৃতঃ বািতর উাহ সাং
রাজানগর এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন

পািন সরবরাহ ৬ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

১০

রাজানগর ইউিনয়েনর জনা া
সেচতনতা বৃির ও পিরার-পিরতা
বৃির লেয ১৫০ িট পিরবােরর মেধ
সািজেকল মা-হাত ধায়ার সাবান ও
িিচং পাওডার িবতরন

া ৬ িবিবিজ ৪৫,০০০.০০

১১
মধপুরু ােমর নতুন হািটেত চাািলর
বািড়র সামেন নদীেত জনােথ একিট
পাকাঘাট িনমান।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

১২ রাজানগর ইউিনয়েনর ৬নং ওয়ােডর বািট
জাাল বড় খাড়ার মেধ কালভাট িনমাণ। যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

১৩ রাজানগর ইউিনয়েনর ৬নং ওয়ােডর বািট
জাাল বড় খাড়ার মেধ কালভাট িনমাণ। যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

১৪ কাইমা বাজার িসএনিজ া সংল
একিট যাী ছাউিন িনমাণ।

কৃিষ এবং
বাজার ৬ িবিবিজ ১৫,০০০.০০

১৫
রাজানগর ইউিনয়েনর গিছয়া কাা হািট
পাকা রাা হইেত পয়ারী মাহন দােসর
টক পয রাা আরিসিস ঢালাই।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১৫,০০০.০০

১৬
রাজানগর ইউিনয়েনর ৭নং ওয়ােডর
ধাপখাই বের ধাইেরর মেধ একিট
কালভাট িনমান।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

১৭ গিছয়া৷ বাজােরর পািন ও পয়ঃিনাের
জন জনােথ একিট পাকা ন িনমাণ।

কৃিষ এবং
বাজার ৬ িবিবিজ ৮০,৯৭৫.০০

১৮
আজাদ িময়া,িপতা মৃত  সুর সাং
উিটিচর এর বািড়েত ০১ িট িটউবওেয়ল
াপন

পািন সরবরাহ ৩ িবিবিজ ৬০,০০০.০০

১৯
অনপরু ােমর মাজািহত িময়া িপতাঃ
কারী শরীয়ত উাহ এর বাড়ী হইেত
মইন সড়কগামী রাা িসিস ডালাই।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১৫,০০০.০০

২০
রাজানগর ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর দির
ও বকার মিহলােদর মেধ িবনামেূল
সলাই মিশন িবতরণ।

মানব সদ
উয়ন ৬ িবিবিজ ১৫,০০০.০০



িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

২১
উেমদনগর লাল িময়ার বািড়র সামেন মরা
সরুমা নদীেত জনােথ একিট পাকাঘাট
িনমাণ ।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২২
জকীনগর ােমর মইন রাা হইেত
জযকীনগর আবূল কালাম গংেদর
বািড়গামী রাা িসিস ঢালাই।

মানব সদ
উয়ন ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২৩
খাজাউড়া ােমর েকর রাাহেত রজা
িময়া িপতা আুল জিলল গংেদর
বািড়গামী রাা িসিস ঢালাই।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২৪
খাজাউড়া ােমর েকর রাাহেত রজা
িময়া িপতা আুল জিলল গংেদর
বািড়গামী রাা িসিস ঢালাই।

যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২৫
রাজানগর ইউিনয়েনর ৪ও ৬ নং ওয়ােডর
দির ও বকার মিহলােদর মেধ
িবনামেূল সলাই মিশন িবতরণ।

মানব সদ
উয়ন ৬ িবিবিজ ১১৫,০০০.০০

২৬

রাজানগর ইউিনয়েনর ক.িস.িপ উ
িবদালয় ও গিচয়া শামছুিন িসকাার
উ িবদালয় এবং িবিভ াথিমক
িবদালেয়র দির ও মধাবী ছা-ছাীেদর
মেধ িবনামেূল (১০০০) িট ছাতা িবতরন।

িশা ৬ িপিবিজ ১৮০,০০০.০০

২৭

রাজানগর ইউিনয়েনর ক.িস.িপ উ
িবদালয় ও গিচয়া শামছুিন িসকাার
উ িবদালয় এবং িবিভ াথিমক
িবদালেয়র দির ও মধাবী ছা-ছাীেদর
মেধ বাই সাইেকল িবতরন।

িশা ৬ িপিবিজ ৮০,০০০.০০

২৮
রাজানগর ইউিনয়েনর উর রনারচর
কিমউিনিট িিনেক জনােথ একিট
নলকূপ াপন।

া ৬ িপিবিজ ৬০,০০০.০০

২৯

রাজানগর ইউিনয়েম ৩নং ওয়ােডর গিচয়া
ােমর সাাদ আলী িপতা মৃতঃ আুল
লিতফ এর বািড়েত জনােথ একিট
নলকূপ াপন।

া ৬ িপিবিজ ৬০,০০০.০০

৩০
জিকনগর ােমর সুজ আলী খান গংেদর
বািড় হইেত জিকনগর মইন রাা
সড়কগামী রাা িসিস ডালাই।

যাগােযাগ ৬ িপিবিজ ১১৫,৭৯০.০০

৩১
জিকনগর ােমর সুজ আলী খান গংেদর
বািড় হইেত জিকনগর মইন রাা
সড়কগামী রাা িসিস ডালাই

যাগােযাগ ৯ িপিবিজ ১১৫,৭৯০.০০

মাট ২,৪৮৭,৫৫৫.০০

িতেবদন েতর সময়: ২৯ সের ২০২১ | ০২:০৩:১৪ পূবা


