
৩নং আলগী গ া র(দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাইমচর- জলাঃ চ দ র। 

৫ বছর ময়াদী পিরক না নয়েন েয়াজনীয় ছক। 
২০১6-২০17nB‡Z 2020-2021 chšÍ© অথ বছর, 

 

 

 

 

 

 

 

কে র নাম ওয়াড 
নং 

বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

পেটায়ারী বািড়েত গভীর নল প াপন।   ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

২নং ওয়ােড নািছর সরদার বািড়র সামেন কালভাট িনম ান।   ০২ নং এিডিপ যাগােযাগ 

বা ল গাজীর দাকােনর সামেন কালভাট িনম ান।   ০১ নং      এিডিপ যাগােযাগ ০২ 
 

২নং ওয়ােড জলীল সরদার,কািদর জমাদার বাড়ীর সামেন গভীর 
নল প াপন।   

০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

মা ার আহে দ বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৩ ২নং ওয়ােড ইউ ফ গাজীর বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।   ০২ নং আর পািন সরবরাহ 
 

১নংওয়ােড িবিভ  ােন আরিসিস পাইপ াপন।  ০১ নং আর যাগােযাগ ০৪ ২নং ওয়াড সিফক সদ ার এর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০২ নং আর  

পািন সরবরাহ 

িশি ত বকার মিহলার মােঝ সলাই মিশন িবতরণ। ০১ নং এিডিপ সামািজক 

০৫ ২নং ওয়ােড ৪  অ-গভীর নল প াপন।  ০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৩নং ওয়ােড হাওলাদার বািড়,খােজ আহ দ 
,আেনায়ার বাড়ীর  সামেন গভীর নল প াপন।  

০৩নং আর পািন সরবরাহ ০১ 
 

৪নং ওয়ােড মােলর,ই ািহম ইয়ার  বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন। 

০৪ নং আর যাগােযাগ 

০২ 
 

সিলম গাজীর পােনর বরজ এর িনকট ব  কাল 

ভাট িনম ান।  
০৩নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০২ 
 

নছার ি র দাকান হইেত মা ার িমিজর বাড়ী পয  খায়া 
বালী ারা রা া মরামত।  

০৪ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

০৩ 

  

নািছর সরদার এর বাড়ীর সামেন গিভর নল প 

াপন।  
০৩নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০৩ 

 

৪নং ওয়ােড বিনআিমন, ছয়াল   বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন। 
০৪ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

০৪ ৩নং ওয়ােড কালা রাড়ীর,আ াছ বািড়র  বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন। 

০৩নং এিডিপ 

পািন সরবরাহ ০৪ দি ন আলগী  ইির ি েমর ন িনম ান।  ০৪ নং এলিজএসিপ িষ ও সচ 

০৫ িশি ত বকার মিহলার মােঝ সলাই মিশন 
িবতরণ। 

০৩নং এিডিপ সামািজক 

০৫ দি ন আলগী  রিজ ার াঃ িব ালেয় ফািন চার সরবরাহ ০৪ নং এলিজএসিপ িশ া 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৫নং ওয়ােড শাহজাহান িমিজ,  রাড়ীর বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন।  

০৫নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

৬নং ওয়ােড আ  ছােয়দ রিগর ফাম হেত আ  ছােয়দ বািড় 

পয  রা া িনম ান।  
০৬ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০২ ৫নং ওয়ােড িমরাজ মািঝ,আেনায়ার উ া বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন। 

০৫নং আর পািন সরবরাহ ০২ 
 

৬নং ওয়ােড রা া নঃ িনম ান।   ০৬ নং কািবখা  যাগােযাগ 

০৩ গ ামারা সওদাগর বাড়ী হইেত রাতন বাড 

অিফস হইেত রা া মরামত।  
০৫নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০৩ ৬নং ওয়ােড ট  বািড় হেত আলী হােসেনর বািড় পয  রা া 
িনম ান।   

০৬ নং আর যাগােযাগ 

০৪ গ ামারা সরকাির াঃ িব ালেয় ফািন চার 
সরবরাহ 

০৫নং এিডিপ 

িশ া ০৪  পিরবােরর মােঝ ািনটারী াি ন িবতরন।  ০৬ নং এলিজএসিপ া  ােনটারী 

০৫ গ ামারা িবিভ  ােন আরিসিস পাইপ সরবরাহ।  ০৫নং কািবকা িষ ০৫ ১ ন ডায়া আরিসিস পাইপ সরবরাহ।  ০৬ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৭নং ওয়ােড হাওলাদার বাড়ী পাকা রা া িনম ান।   ০৭নং এিডিপ 

যাগােযাগ ০১ 
 

জামাল ছয়াল ও ন র বাড়ীর ম খােন এবং খাকন গাজী বাড়ী 
সামেন গভীর নল প াপন।     

০৮ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 

০২ ৭নং ওয়ােড ছরামত ী বািড় হেত গাজী  
বাড়ী পয   রা া নঃ িনম ান।  

০৭নং কািবখা যাগােযাগ ০২ 
 

আঃ হক জমাদার বাড়ী হইেত হাইমচর কেলজ রাড নঃ 
িনম ান। 

০৮ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০৩ মািঝ বাড়ী হেত হািলম বপারী বাড়ী পয  রা া 
মরামত। 

০৭নং আর যাগােযাগ ০৩ আিমন জােম মসিজেদ সালার াপন।  ০৮ নং আর মানব স দ 

০৪ হজল িসকদােরর বাড়ীর সামেন গভীর নল প 

াপন। 
০৭নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৪ আহ দ রাজা পােটায়ারী বাড়ী হইেত হাইমচর ল ঘাট রা া 

নঃ িনম ান।  
০৮ নং কািবখা 

 

যাগােযাগ 
০৫ িসরাজ সিমেলর পােশ গভীর নল প াপন।  ০৭নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৫ ছলামত পােটায়ারী বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  ০৮ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 



 

 

৩নং আলগী গ া র(দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাইমচর- জলাঃ চ দ র। 

৫ বছর ময়াদী পিরক না নয়েন েয়াজনীয় ছক। 
২০১২ – ২০১৩ ইং  অথ বছর 

 

 

 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ ৯নং ওয়ােড িসরাজ গাজীর বািড়র িনকট কালবাট িনম ান।     ০৯ নং এিডিপ যাগােযাগ 
  

   

০২ ৯নং ওয়ােড জাফর খান বািড়র র পােড় গাইড় ওয়াল 

িনম ান।     
০৯ নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ 
  

   

০৩ গালাম মা ফা শখ,শাহাজাহান ব  ও রােসল হাওলাদার 
এবং ওসমান গিনর বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  

০৯ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ   

   

০৪ িসরাজ গাজীর বাড়ীর সামেন কালভাট িনম ান।  ০৯ নং এিডিপ যাগােযাগ 
  

   

০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন। ০৯ নং আর সামািজক 

  

   

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

১নং ওয়ােড িবিভ  ােন আর িসিস পাইপ সরবরাহ ০1  

এ িডিব 
যাগােযাগ ০১ 

 

২নং ওয়ােড িবিভ  ােন আর িসিস পাইপ সরবরাহ। ০2 নং এ িডিব যাগােযাগ 

০২ 
 

১নং ওয়ােড িবিভ  ােন অগভীর নল প াপন।  ০1  

 আর 
পািন সরবরাহ ০২ 

 

২নং ওয়ােড ইউ ছ আলী মািঝ বািড় সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০2 নং এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০৩ 

 

1নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান ।  ০1  

এল িজ এসিপ 
সামািজক ০৩ ২নং ওয়ােড িবিভ  ােন গভীর নল প াপন। ০2 নং এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০৪ 
 

1নং ওয়ােড র িবিভ  ােন টয়েলট াপন।  ০1  

এলিজএসিপ 
া  ােনটারী  ০৪ 

2নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান ।  ০2 নং িনজ  সামািজক 

05 

িশি ত বকার মিহলা মােঝ সলাই মিশন িবতরণ।  ০১  আর সামািজক উ য়ন ০৫ 
2নং ওয়ােড র িবিভ  ােন টয়েলট াপন।  ০2 নং এল িজ এসিপ া  ােনটারী 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ 
 

৩নং ওয়ােড িবিভ  ােন আর িসিস পাইপ সরবরাহ।  ০৩ 

 

এ িডিব 
যাগােযাগ ০১ 

 

৪নং ওয়ােড সা  চিকদার হা ন রাড়ী িসরাজ খ  বািড়র সামেন 
গভীর নল প াপন।  

০৪ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৩নং ওয়ােড লিফকার হাসান বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৩ 

 

 আর 
পািন সরবরাহ ০২ 

 

৪নং ওয়ােড িবিভ  ােন অগভীর নল প াপন।  ০৪ নং কািবখা পািন সরবরাহ 

০৩ 

 

৩নং ওয়ােড আেনায়ার গাজীর বািড়র সামেন কালভাট/খাল 

নঃ খনন।  
০৩ 

 

এল িজ এসিপ 
যাগােযাগ ০৩ ৪নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান ।  ০৪ নং িনজ  আয় সামািজক 

০৪ 
 

৩নং ওয়ােড িবিভ  ােন অগভীর নল প াপন।  ০৩ 

 

এলিজএসিপ 
পািন সরবরাহ ০৪ ৪নং ওয়ােড র িবিভ  ােন টয়েলট াপন।  ০৪ নং আর া  ােনটারী 

০৫ 
 

৩নং ওয়ােড আিমন িমিজর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৩ 

 

এলিজএসিপ 
পািন সরবরাহ ০৫ ৪নং ওয়ােড িবিভ  ােন মা র রা ায় খায়া বা  ারা মরামত ০৪ নং এলিজ এসিপ যাগােযাগ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৫নং ওয়ােড জামাল িমিজর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৫ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ ০১ 

 

৬ নং ওয়ােড আ  ছােয়দ বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।  ০৬ নং এলিজ এসিপ যাগােযাগ 

০২ 
 

৫নং ওয়ােড রা া মরামত।  ০৫ নং কািবখা/এলিজ
এসিপ 

যাগােযাগ ০২ 
 

৬নং ওয়ােড  পিরবােররর মে  সেনটারী াি ন িবতরণ।  ০৬ নং 
 আর যাগােযাগ 

০৩ 

 

৫নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান ।  ০৫ নং আর সামািজক  

০৩ 

 

৬নং ওয়ােড রা া মরামত।  ০৬ নং ৪০ 
িদন/এলিজএসিপ 

যাগােযাগ 

০৪ ৫নং ওয়ােড র িবিভ  ােন টয়েলট াপন।  ০৫ নং এলিজএসিপ 

া  ােনটারী ০৪ ৬নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান । ০৬ নং িনজ  সামািজক 

০৫ ৫নং ওযােড র িবিভ  িশ া িত ােন ফািন চার সরবরাহ ০৫ নং এলিজএসিপ িশ া ০৫ ৬নং ওযােড র িবিভ  িশ া িত ােন ফািন চার সরবরাহ ০৬ নং কািবখা িশ া  

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৭নং ওয়ােড  পিরবােরর মে  ােনটারী াি ন িবতরন ০7 

  এল িজ এসিপ া  ােনটারী ০১ 
 

৮নং ওয়ােড সা  চিকদার হা ন রাড়ী িসরাজ খ  বািড়র সামেন 
গভীর নল প াপন।  

০8 নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৭নং ওয়ােড রা া মরামত কািসম সরদার বািড়র সামেন 
গভীর নল প াপন।  

০7 

এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ ০২ 
 

৮নং ওয়ােড িবিভ  ােন অগভীর নল প াপন।  ০8 নং কািবখা/এলিজ 

এসিপ 

পািন সরবরাহ 



 

 

৩নং আলগী গ া র(দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাইমচর- জলাঃ চ দ র। 

৫ বছর ময়াদী পিরক না নয়েন েয়াজনীয় ছক। 
২০১৩ – ২০১৪ ইং  অথ বছর 

০৩ 

 

৭নং ওয়ােড িবিভ  ােন গভীর নল প াপন। ০7 

  এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৩ ৮নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান । ০8 নং িনজ  অথ সামািজক 

০৪ 
 

বায় ন র জােম মসিজদ উ য়ন ০7 

আর  িশ া ০৪ ৮নং ওয়ােড  পিরবােররর মে  সেনটারী াি ন িবতরণ। ০8 নং এলিজ এসিপ া  ােনটারী 

০৫ 
 

৭নং ওয়ােড র িবিভ  ােন েরান । ০7 

  এলিজএসিপ সামািজক ০৫ ৮নং ওয়ােড রা া মরামত। ০8 নং কািবখা/অিতদির  যাগােযাগ 

 

 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ ৯নং ওয়ােড আেণায়ার গাজীর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন। 
০৯ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 

  

   

০২ ৯নং ওয়ােড আেনায়ার গাজীর বািড়র সামেন কালভাট াপন।  ০৯ নং এিডিপ যাগেযাগ   

   

০৩ ইউিনয়ন ত  সবা কে র মালামাল মরামত।  ০৯ নং এলিজএসিপ মানব স দ   

   

০৪ 
 

৯নং ওয়ােড অগভীর নল প াপন।  ০৯ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 
  

   

০৫ চরভাংগা উ  িব ালয় সংল   খােলর উপর ব  কালভাট 
িনম ান।  

০৯ এিডিপ যাগেযাগ   

   

০৬ িব াল মােলর বািড়র সামেন ব  কালভাট িনম ান।  ০৯ এিডিপ যাগেযাগ   

   

০৭ িদপংকর ডা ার বাড়ীেত গভীর নল প াপন।  ০৯ এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 
  

   

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

১নং ওয়ােড আইউব আলী গাজীর বাড়ীেত অ-গভীর নল প 

াপন।  
০১ নং   এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ ০১ 

 

২নং ওয়ােড কাউসার িমিজর বািড়র সামেন কালভাট িনম ান।  ০২নং   এল িজ এসিপ যাগােযাগ 

০২ 
 

নািছর সরদার বািড়র সামেন ব  কালভাট াপন।   ০১ নং এিডিপ যাগােযাগ ০২ 
 

২নং ওয়ােড আ ল খান বাড়ী,গিন সরকার বাড়ী,আমজাদ িময়ার 
বাড়ীর সামেন অ-গভীর নল প াপন।  

০২নং এল িজ এসিপ ামীন 
অবকাঠােমা 

০৩ িমজান ছয়াল বাড়ী হেত চিকদার বাড়ী পয  রা া িনম ান ০১ নং আর যাগােযাগ ০৩ ২নং ওয়ােড আরিসিস পাইপ সরবরাহ।  ০২নং এিডিপ 

যাগােযাগ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৪ 
 

পি ম চর র বােশর সােকা িনম ান ০১ নং আর যাগােযাগ ০৪ ২নং ওয়ােড অ-গভীর নল প াপন। ০২নং এল িজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০৫ 
 

ব চর র আসমত খার বাড়ী পয  রা া মরামত ০১ নং অিতদির  যাগােযাগ ০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন ০২নং আর সামািজক 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৩নং ওয়ােড িবিভ  ােন আর িসিস পাইপ সরবরাহ ও 

িবিভ  ােন ইেটর খায়া ও বা  ারা রা া মরামত।  
০৩       এ িডিব যাগােযাগ ০১ 

 

৪নং ওয়ােড সা  চিকদার হা ন রাড়ী িসরাজ খ  বািড়র সামেন 
গভীর নল প াপন।  

০৪ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৩নং ওয়ােড লিফকার হাসান বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৩     এল িজ 

এসিপ 
পািন সরবরাহ ০২ 

 

৪নং ওয়ােড মা ার িমিজ ও কািসম আলী দাই বাড়ীর সামেন 
অগভীর নল প াপন।  

০৪ নং কািবখা পািন সরবরাহ 

০৩ 

 

৩নং ওয়ােড আেনায়ার গাজীর বািড়র সামেন কালভাট/খাল 

নঃ খনন।  
০৩ এল িজ এসিপ যাগােযাগ ০৩ আখনজী বাড়ী জােম মসিজদ ও অিজ বাড়ী পাে গানা  মসিজদ 

উ য়ন। 
০৪ নং আর িশ া 

০৪ 
 

৩নং ওয়ােড িবিভ  ােন অগভীর নল প াপন।  ০৩   এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৪ জ ার বপারীর বাড়ীর সামেন ট ীজ িনম ান ০৪ নং এিডিপ যাগােযাগ 

০৫ 
 

৩নং ওয়ােড আিমন িমিজর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৩  এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন ০৪ নং আর সামািজক 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৫নং ওয়ােড জামাল িমিজর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৫ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ ০১ 

 

৬নং ওয়ােড আ  ছােয়দ বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।  ০৬ নং এলিজ এসিপ 

পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৫নং ওয়ােড রা া মরামত।  ০৫ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ ০২ 
 

৬নং ওয়ােড  পিরবােরর মে  ােনটারী াি ন িবতরন।  ০৬ নং 
 আর া  ােনটারী 

০৩ 

 

খাজা আহ  নিকব বাড়ীেত অ-গভীর নল প াপন।  ০৫ নং এলিজএসিপ 

পািন সরবরাহ ০৩ 

 

৬নং হািশম মাল বাড়ী  হেত আ  ছােয়দ িমিজ বাড়ী পয  রা া 
মরামত।  

০৬ নং অিতদির  যাগােযাগ 



 

 

 

 

 

 

 

 

০৪ বকিশ িমিজ বাড়ী হেত ল আিমন িমিজ পয  রা া 
মরামত 

০৫ নং আর যাগােযাগ ০৪ িব াল চিকদােরর বাড়ীর সামেন অ-গভীর নল প াপন।  ০৬ নং এলিজ এসিপ 

পািন সরবরাহ 

০৫ ম মদার বাড়ী  জােম মসিজদ উ য়ন ০৫ নং আর মানব স দ ০৫ ন ন হাওলাদার বাজার বায় ন র জােম মসিজদ উ য়ন ০৬ নং 
 আর মানব স দ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৭নং ওয়ােড  পিরবােরর মে  ািনটারী াি ন িবতরন ০৭ নং এলিজএসিপ 

া  ােনটারী ০১ 
 

৮নং ওয়ােড লিতফ গািজর জয়নাল িমিজর বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন।  

০৮ নং এলিজ এসিপ 

পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৭নং ওয়ােড রা া মরামত কািসম সরদার বািড়র সামেন 
গভীর নল প াপন।  

০৭ নং এলিজএসিপ 

পািন সরবরাহ ০২ 
 

৮নং ওয়ােড অগভীর নল প াপন।  ০৮ নং 
 আর পািন সরবরাহ 

০৩ 

 

আ ল বােরক গালদার, মা ার মা ার ও মা ান িমযার 
বাড়ীর সামেন অ-গভীর নল প াপন।  

০৭ নং এলিজএসিপ 

পািন সরবরাহ ০৩ 

 

চরভাংগা আমান িমিজর বাড়ীর সামেন অ-গভীর নল প াপন।  ০৮ নং এলিজ এসিপ 

পািন সরবরাহ 

০৪ ীিনয়া মা াসায় াি ন িনম ান। ০৭ নং এিডিপ া  ােনটারী ০৪ বায় া জােম মসিজদ উ য়ন ০৮ নং আর মানব স দ 
০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন ০৭ নং আর সামািজক 

০৫ রািনয়া হােফিজয়া মা াসা উ য়ন ০৮ নং আর মানব স দ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ ৯নং ওয়ােড আেনায়ার বািড়র সামেন র পাড় রা া গাইড় 

ন িনম ান।   
০৯ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ   

   

০২ ৯নং ওয়ােড ইেটর খায়া বািল ারা রা া মরামত।   ০৯ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ   

   

০৩ ইউিনয়ন ত  সবা কে র মালামাল মরামত।  ০৯ নং এলিজএসিপ মানব স দ   

   

০৪ 
 

িব াল চিকদার ,ম  ঢালী ও আলী হােসন গাজী বাড়ীর 
বাড়ীেত অ-গভীর নল প াপন।  

০৯ নং এলিজএসিপ 

পািন সরবরাহ 
  

   

০৫ চরভাংগা পাকা রা া হেত মািনক খােনর দাকান পয  রা া 
মরামত।  

০৯ নং আর যাগােযাগ   

   

০৬ জাফর খান বাড়ী ,জয়দল মা ার বাড়ীর সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৯ নং আর পািন সরবরাহ 

  

   

০৭ জাফর খান বাড়ী হেত অিল ডা ার বাড়ী পয  রা া মরামত।  ০৯ নং আর যাগােযাগ   

   

০৮ চরভাংগা িমি  বাড়ীর ট ীজ িনম ান। 
 

এিডিপ যাগােযাগ   

   



 

৩নং আলগী গ া র(দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাইমচর- জলাঃ চ দ র। 

৫ বছর ময়াদী পিরক না নয়েন েয়াজনীয় ছক। 
২০১৪ – ২০১৫ ইং  অথ বছর 

 

 

 

 

কে র নাম ওয়াড 
নং 

বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

 ১ নং ওয়ােড গভীর নল প াপন।  ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

২নং ওয়ােড নািছর সরদার বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।   ০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

১নং ওয়ােড আরিসিস পাইপ াপন।  ০১ নং এিডিপ যাগােযাগ ০২ 
 

২নং ওয়ােড লাখন গাজীর বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।   ০২ নং কািবখা পািন সরবরাহ 

হাছান শখ বািড়েত গভীর নল প াপন।  ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৩ ২নং ওয়ােড কালা ছান বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।   ০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 
 

গাজী বাড়ী  জােম মসিজদ হেত মিজদ গাজীর বাড়ী পয  

খাল নঃ খনন 
০১ নং অিত দির  িষ ও সচ ০৪ ২নং ওয়াড পাকা রা া মরামত।  ০২ নং এিডিপ যাগােযাগ 

 

শাহী জােম মসিজেদ সালার ােনল াপন।  ০১ নং আর মানব স দ ০৫ সরদার বাড়ী জােম মসিজেদ সালার ােনল াপন। ০২ নং কািবখা মানব স দ 
হাজী রজাউল হক দওয়ান, ত এছাহাক গাজীর বাড়ীর 
সামেন গভীর নল প াপন।  

০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৬ মা ার হাওলাদার বাড়ী হেত  হাওলাদার বাড়ী হেয় িরং বাধ 
পয  রা া মরামত।  

০২ নং অিত দির  যাগােযাগ 

 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৩নং ওয়ােড লিফকার হােসন,বাদল 

গাঝী,আেনায়ার বাড়ীর  সামেন গভীর নল প 

াপন।  

০৩নং আর পািন সরবরাহ ০১ 
 

৪নং ওয়ােড মােলর বািড়,তাজল ইসলাম, মা ার চিকদােরর  
সামেন গভীর নল প াপন। 

০৪ নং            এিডিপ                                                                                 পািন সরবরাহ 

০২ 
 

৩নং ওয়ােড িশরাজ গাজী,িসি ক গাজী, িহন 
কিবরাজ,আৰ রহমান সরকার বাড়ীেত গভীর 
নল প াপন।  

০৩নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০২ 
 

আ স উি ন গাজী, মা ফা িমিজর বাড়ী ও ই ািহম িমিজর 
বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  

০৪ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 

০৩ 

  

তলীর মাড় হেত গ েরর দাকান পয  রা া 
মরামত 

০৩নং এলিজএসিপ যাগােযাগ ০৩ 

 

আখনজী বাড়ীর জােম মসিজেদ সালার ােনল াপন।  ০৪ নং আর মানব স দ 

০৪ ৩নং ওয়ােড আেনায়ার দাকান হেত পাকা রা া ০৩নং            এিডিপ                                                                                 যাগােযাগ ০৪ নছার আহ দ বাড়ী  হেত মা ান ঢালীর বাড়ী পয  রা া 
 

অিতদির  যাগােযাগ 



 

 

 

 

 

 

 

 

িনম ান। মরামত।  
 

০৫ ৩নং ওয়ােড ম  জমা ার বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন।  

০৩নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন ০৪নং আর সামািজক 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৫নং ওয়ােড শাহীন গাজীর বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন।  

০৫নং এিডিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

গ ামারা রাতন বাড অিফস হইেত  চরেপাড়া খী ব র উ া 
গাজী পয  রা া মরামত।  

০৬ নং        কািবখা                                                                             যাগােযাগ 

০২ ৫নং ওয়ােড আহ দ িমিজর,আহছান উ া খান 
ও কামাল িমিজর  বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন। 

০৫নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০২ 
 

৬নং ওয়ােড মিফজ উি ন বািড় হেত রা া িনম ান।   ০৬ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০৩ সওদাগর বাড়ী হেত ছাবাহান পােটায়ারী বাড়ী 
পয  রা া মরামত।  

০৫নং এলিজ এসিপ যাগােযাগ ০৩ ৬নং ওয়ােড মািঝ বািড় হেত সিফ বািড় পয  রা া িনম ান।  ০৬ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০৪ িসকদার বাড়ীর পাকা রা া হইেত সােহব বাড়ী 
পয  রা া মরামত।  

০৫নং আর যাগােযাগ ০৪ গ ামারা এিতমখানায় সালার ােনল াপন। ০৬ নং আর  মানব স দ 

০৫ না  গাজীর,  রাড়ীর বাড়ীর সামেন গভীর 
নল প াপন।  

০৫নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৫ লতান িমিজর বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  ০৬ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৭নং ওয়ােড কািদর িমিজ বাড়ী হেত রা া নঃ 
িনম ান।   

০৭নং কািবখা যাগােযাগ ০১ 
 

৮নং ওয়ােড মিহব উ া শখ ,জয়নাল বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন।    

০৮ নং        আর                                                                           পািন সরবরাহ 

০২ ৭নং ওয়ােড ভাট অিফস হেত কািজ বাড়ী পয  

রা া িনম ান।  
০৭নং অিতদির  যাগােযাগ ০২ 

 

৮নং ওয়ােড কিবর শখ বািড় হেত জয়নাল বািড় পয  রা া 
িনম ান।   

০৮ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০৩ ৭নং ওয়ােড আ  ছাইেয় দ কাজী,মমতাজ উি ন 
সরদার বাড়ীেত গভীর নলক  াপন।  

০৭নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৩ ৮নং ওয়ােড আৰ হক জমাদার বািড় হেতহাইমচর কেলজ রাড 

নৰিনম ান পয  খাল নৰ খনন 
০৮ নং অিতদির  িষ ও সচ 

০৪ চরেপাড়া খী রিশদ চিকদােরর বাড়ীেত গভীর 
নল প াপন।  

০৭নং আর পািন সরবরাহ ০৪ ৮নং আজাদ মিজ বািড় হেতআেনায়ার বরক াজ বািড় পয  

রা া মরামত। 
০৮ নং আর  যাগােযাগ 

০৫ গ ামারা মািঝ হেত চরেপাড়া খী হালীম বপারী 
বাড়ী পয  রা া মরামত 

০৭নং এলিজ এসিপ যাগােযাগ ০৫ বাই ন আিমন জােম মসিজেদ সালার াপন।  ০৮ নং আর মানব স দ 

০৬ চরেপাড়া খী বায় ন র জােম মসিজেদ সালার 
াপন।  

০৭নং আর মানব স দ ০৬ হাইমচর ল ঘােট সালার াপন।  ০৮ নং কািবখা মানব স দ 

     

০৭ ৮নং ওয়ােড ছলামত পােটায়ারী বাড়ীেত অ-গভীর নল প 

০৮ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 



 

 

 

 

 

৩নং আলগী গ া র(দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাইমচর- জলাঃ চ দ র। 

৫ বছর ময়াদী পিরক না নয়েন েয়াজনীয় ছক। 
২০১৫ – ২০১৬ ইং  অথ বছর 

 

 

 

 

াপন। 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

চরভাংগা  আ  মহাজন বাড়ী হেত উ  িব ালয় 
পয  রা া মরামত।  

০৯নং আর  যাগােযাগ 
     

০২ জয়দল মা া বাড়ী হেত লাল বপারী িঝল 

পয  খাল নঃ খনন।  
০৯নং অিতদির  িষ ও সচ 

  

 

  

০৩ পােটায়ারী বাড়ী জােম মসিজেদ সালার াপন।  ০৯নং আর মানব স দ 
     

০৪ লাল গালদার বাড়ীর সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০৯নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

     

০৫ িশি ত বকার মিহলার মােঝ সলাই মিশন 
িবতরণ।  

০৯নং এলিজ এসিপ সামািজক      

কে র নাম ওয়াড 
নং 

বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

পেটায়ারী বািড়েত গভীর নল প াপন।   ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

২নং ওয়ােড নািছর সরদার বািড়র সামেন কালভাট িনম ান।   ০২ নং এিডিপ যাগােযাগ 

বা ল গাজীর দাকােনর সামেন কালভাট িনম ান।   ০১ নং      এিডিপ যাগােযাগ ০২ 
 

২নং ওয়ােড জলীল সরদার,কািদর জমাদার বাড়ীর সামেন গভীর 
নল প াপন।   

০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 

মা ার আহে দ বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  ০১ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ ০৩ ২নং ওয়ােড ইউ ফ গাজীর বািড়র সামেন গভীর নল প াপন।   ০২ নং আর পািন সরবরাহ 
 

১নংওয়ােড িবিভ  ােন আরিসিস পাইপ াপন।  ০১ নং আর যাগােযাগ ০৪ ২নং ওয়াড সিফক সদ ার এর বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন।  
০২ নং আর  

পািন সরবরাহ 

িশি ত বকার মিহলার মােঝ সলাই মিশন িবতরণ। ০১ নং এিডিপ সামািজক 

০৫ ২নং ওয়ােড ৪  অ-গভীর নল প াপন।  ০২ নং এলিজ এসিপ পািন সরবরাহ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৩নং ওয়ােড হাওলাদার বািড়,খােজ আহ দ 
,আেনায়ার বাড়ীর  সামেন গভীর নল প াপন।  

০৩নং আর পািন সরবরাহ ০১ 
 

৪নং ওয়ােড মােলর,ই ািহম ইয়ার  বািড়র সামেন গভীর 
নল প াপন। 

০৪ নং আর যাগােযাগ 

০২ 
 

সিলম গাজীর পােনর বরজ এর িনকট ব  কাল 

ভাট িনম ান।  
০৩নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০২ 
 

নছার ি র দাকান হইেত মা ার িমিজর বাড়ী পয  খায়া 
বালী ারা রা া মরামত।  

০৪ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

০৩ 

  

নািছর সরদার এর বাড়ীর সামেন গিভর নল প 

াপন।  
০৩নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০৩ 

 

৪নং ওয়ােড বিনআিমন, ছয়াল   বািড়র সামেন গভীর নল প 

াপন। 
০৪ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

০৪ ৩নং ওয়ােড কালা রাড়ীর,আ াছ বািড়র  বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন। 

০৩নং এিডিপ 

পািন সরবরাহ ০৪ দি ন আলগী  ইির ি েমর ন িনম ান।  ০৪ নং এলিজএসিপ িষ ও সচ 

০৫ িশি ত বকার মিহলার মােঝ সলাই মিশন 
িবতরণ। 

০৩নং এিডিপ সামািজক 

০৫ দি ন আলগী  রিজ ার াঃ িব ালেয় ফািন চার সরবরাহ ০৪ নং এলিজএসিপ িশ া 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ 
 

৫নং ওয়ােড শাহজাহান িমিজ,  রাড়ীর বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন।  

০৫নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০১ 
 

৬নং ওয়ােড আ  ছােয়দ রিগর ফাম হেত আ  ছােয়দ বািড় 

পয  রা া িনম ান।  
০৬ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০২ ৫নং ওয়ােড িমরাজ মািঝ,আেনায়ার উ া বািড়র 
সামেন গভীর নল প াপন। 

০৫নং আর পািন সরবরাহ ০২ 
 

৬নং ওয়ােড রা া নঃ িনম ান।   ০৬ নং কািবখা  যাগােযাগ 

০৩ গ ামারা সওদাগর বাড়ী হইেত রাতন বাড 

অিফস হইেত রা া মরামত।  
০৫নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ ০৩ ৬নং ওয়ােড ট  বািড় হেত আলী হােসেনর বািড় পয  রা া 
িনম ান।   

০৬ নং আর যাগােযাগ 

০৪ গ ামারা সরকাির াঃ িব ালেয় ফািন চার 
সরবরাহ 

০৫নং এিডিপ 

িশ া ০৪  পিরবােরর মােঝ ািনটারী াি ন িবতরন।  ০৬ নং এলিজএসিপ া  ােনটারী 

০৫ গ ামারা িবিভ  ােন আরিসিস পাইপ সরবরাহ।  ০৫নং কািবকা িষ ০৫ ১ ন ডায়া আরিসিস পাইপ সরবরাহ।  ০৬ নং এলিজএসিপ যাগােযাগ 

িমক কে র নাম ওয়াড বরাে র উৎস খাত িমক কে র নাম ওয়াড বরাে র উৎস খাত 



 

 

 

 

 

নং নং নং নং 
০১ 
 

৭নং ওয়ােড হাওলাদার বাড়ী পাকা রা া িনম ান।   ০৭নং এিডিপ 

যাগােযাগ ০১ 
 

জামাল ছয়াল ও ন র বাড়ীর ম খােন এবং খাকন গাজী বাড়ী 
সামেন গভীর নল প াপন।     

০৮ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 

০২ ৭নং ওয়ােড ছরামত ী বািড় হেত গাজী  
বাড়ী পয   রা া নঃ িনম ান।  

০৭নং কািবখা যাগােযাগ ০২ 
 

আঃ হক জমাদার বাড়ী হইেত হাইমচর কেলজ রাড নঃ 
িনম ান। 

০৮ নং অিতদির  যাগােযাগ 

০৩ মািঝ বাড়ী হেত হািলম বপারী বাড়ী পয  রা া 
মরামত। 

০৭নং আর যাগােযাগ ০৩ আিমন জােম মসিজেদ সালার াপন।  ০৮ নং আর মানব স দ 

০৪ হজল িসকদােরর বাড়ীর সামেন গভীর নল প 

াপন। 
০৭নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৪ আহ দ রাজা পােটায়ারী বাড়ী হইেত হাইমচর ল ঘাট রা া 

নঃ িনম ান।  
০৮ নং কািবখা 

 

যাগােযাগ 
০৫ িসরাজ সিমেলর পােশ গভীর নল প াপন।  ০৭নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ ০৫ ছলামত পােটায়ারী বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  ০৮ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ 

িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত িমক 

নং 
কে র নাম ওয়াড 

নং 
বরাে র উৎস খাত 

০১ ৯নং ওয়ােড িসরাজ গাজীর বািড়র িনকট কালবাট িনম ান।     ০৯ নং এিডিপ যাগােযাগ 
  

   

০২ ৯নং ওয়ােড জাফর খান বািড়র র পােড় গাইড় ওয়াল 

িনম ান।     
০৯ নং এলিজএসিপ 

যাগােযাগ 
  

   

০৩ গালাম মা ফা শখ,শাহাজাহান ব  ও রােসল হাওলাদার 
এবং ওসমান গিনর বাড়ীর সামেন গভীর নল প াপন।  

০৯ নং এলিজএসিপ পািন সরবরাহ   

   

০৪ িসরাজ গাজীর বাড়ীর সামেন কালভাট িনম ান।  ০৯ নং এিডিপ যাগােযাগ 
  

   

০৫ িশি ত বকার মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরন। ০৯ নং আর সামািজক 

  

   


