
      
 

২০২০-২০২১ অথ থ ফছর 
 

ক্র.নং প্রকল্পের নাম ফরাল্পের ররমান 

কারফখা ১ম র্ থাল্পের প্রকে তারিকা 

০১ করইতিা হাজী ততারাফ জমাদার ফাড়ীর পযর্ন্ত রাস্তা  সরিংকরন ৫ তম: টন  

 

২০১৯-২০২০ অথ থ ফছর 
 

ক্র.নং প্রকল্পের নাম ফরাল্পের ররমান 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ১ম র্ থাল্পের উন্নেন/নগদ অল্পথ থর প্রকে তারিকা 

০১ ফটতিী মাইল্পজর ফাড়ীর দরজা পুকুর াড় গাড থ ওোি রনম থাণ ৫.০০ তম: টন 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ২ে র্ থাল্পের উন্নেন/নগদ অল্পথ থর প্রকে তারিকা 

০১ সসেদপুর মুরিল্পর্াদ্ধা তমাসত্মপা কামাি রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার ৫.০০ তম: টন 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ১ম র্ থাল্পের তসািার প্রকে তারিকা 

০১ দত্তাড়া ফাজার তসািার স্টীক িাইট স্থান ১৫০০০০ 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ২ে র্ থাল্পের তসািার প্রকে তারিকা 

০১ (ক) দত্তাড়া দরিন ফাজার তসািার স্টীক িাইট স্থান--- ০১ টি ৫০,০০০ 

 (খ) দত্তাড়া উত্তর ফাজার তসািার স্টীক িাইট স্থান--- ০১ টি ৫০,০০০ 

 (গ) দত্তাড়া পূফ থ ফাজার তসািার স্টীক িাইট স্থান--- ০১ টি ৫০,০০০ 

 

২০১৮-২০১৯ অথ থ ফছর 
 

ক্র.নং প্রকল্পের নাম ফরাল্পের ররমান 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ১ম র্ থাল্পের নগদ অল্পথ থর প্রকে তারিকা 

০১ দত্তাড়া দরিন ফাজার জাল্পম মসরজল্পদ তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (50wp) ২০০৯০ 

০২ দত্তাড়া মরহুম মুরিল্পর্াদ্বা ডা: সরহদ উল্যাহ ফাড়ীল্পত তসািার প্যাল্পনি স্থান ---- (50wp) ২০০৯০ 

০৩ দত্তাড়া মুরিল্পর্াদ্ধা মরনর রমোর ফাড়ীর দরজা জাল্পম মসরজদসল্পসািার প্যাল্পনি স্থান-- (40wp) ১৭৫০০ 

০৪ পুরনোনগর জাল্পম মসরজল্পদ তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (50wp) ২০০০০ 

০৫ ফটতিী ফধন থ ফাড়ীর মরিল্পর তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (300wp) ৬৫৩৮০ 

০৬ ফড়ারিো পজর আিী ব্যাারী ফাড়ীর তহদাল্পেত উল্যার ঘল্পর তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (40wp) ১৭৫০০ 

০৭ রমারখীি আদনান তহাল্পসল্পনর ঘল্পর তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (40wp) ১৭৫০০ 

০৮ ফটতিী চাড় ফাড়ীর মরিল্পর তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (50wp) ২০০৯০ 

গ্রামীন অফকাঠাল্পমা সংস্কার (কারফখা) সাধারন ২ে র্ থাল্পের প্রকে তারিকা 

০১ দত্তাড়া রিম ফাজার তসািার প্যাল্পনি স্থান---- (1200wp) ১৯৮৭৩০ 

০২ ফটতিী জুনার ফাড়ীর দরজা পুকুর াড় গাড থ ওোি রনম থাণ ০৫.০০ তম: টন 

 


