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২০১৯- ২০২০ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায়  ১ম পযায় বরাে র 

২০১৯- ২০২০ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন (িট আর) কমসিূচর আওতায় বরাে র অ েল  (েসালার হাম 
িসে ম) কে র উপকার ভাগীেদর তািলকা রন সে । 

িমক 
নং 

কে র নাম ওয়াড নং বরা  

০১ (০১) রহানা বগম ০১ নং,(০২)  িময়া-০৫নং,(০৩)িমজান পাটওয়ারীন 
০১নং(০৪)মনা সরকার,০৩নং(০৫)আিল বপারী,০২নং(০৬) িব াল 
শখ,০৩নং(০৭)মিহউি ন সরকার,০৫নং(০৮)লাল িময়া,০৯নং(০৯)রােছল 
সরকার,০৩নং(১০) মা া কাি  সঃ াঃ িবঃ০৯নং(১১) সােহব গ  
মসিজদ,০৫নং(১২)নািছর দওয়ান,০৮নং(১৩) ইউ ছ হাওলাদার,০৩নং(১৪)শাহ 
আলী িময়া,০৮(১৫)নতনু হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 

১-৯নং 
ওয়াড 

২৪৯২৩১/= 

 মাট ২৪৯২৩১/= 

 
২০১৯- ২০২০ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায় ২য় পযায় বরাে র 

অ েল কে র নাম রন সে । 
িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

০১ নতনু সাহেব গ  বাজার সংল  রা ায় কালভাট িনমান। ০৩নং ১,৮৯,১৭৩/১২ 
০২ মােলর কাি  গিন ল র এর বাড়ী সংল  খােলর উপর কােঠর পুল িনমান। ০৮নং ১,০০,০০০/- 

 মাট ২,৮৯,১৭৩/১২/ 
টাকা 

     
২০১৯- ২০২০ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন (িট আর) কমসিূচর আওতায় বরাে র অ েল  (েসালার হাম 

িসে ম) কে র উপকার ভাগীেদর তািলকা রন সে । 

িমক 
নং 

কে র নাম ওয়াড নং বরা  

০১ (০১)জিহ ল ইসলাম ০১ নং,(০২)হািমদ মািঝ-০২নং, (০৩) ী কৃ  
০১নং(০৪)িবজয়০৩নং(০৫) ছয়দ আহা দ০৫নং(০৬)শাহাজাহাল 
সরকার০৫নং(০৭)খিলল মািঝ০২নং(০৮) মজবাহ উি ন০২নং (০৯)তাজল 
মা া০৮নং(১০) নায়া মা া০৭নং(১১)শািকল গালদার০৭নং(১২)হজল 
সদার০২নং(১৩)িমজান পাটঃ০২নং 
(১৪) রােসল সকার ০৫নং (১৫) হািরছ িময়া ০৯নং(১৬) আেমনা আ ার ৬নং 
এর বাড়ীেত হাম সালার িসে ম াপন। 

১-৯নং ওয়াড ২৪৯২৩১/= 

 মাট ২৪৯২৩১/= 

 

িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

১ নতনু হাইমচর ইউিনয়ন পিরষেদর বািড় া িনমান। ০৫ নং ২,৮৯,১৭৩/১২ 
 মাট ২,৮৯,১৭৩/১২/ 

টাকা 
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হাইমচরইউিনয়নপিরষদ 
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২০২০- ২০২১ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায়  ১ম পযায় বরাে র 
অ েল কে র নাম রন সে । 

িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

১ এেলাটম া ট বাজােরর পি ম পােশ খােলর উপর কােঠর পুল িনমান। 
 

০৫ নং ২,৫৯,১৭২/২৪ 

 মাট ২,৫৯,১৭২/২৪ 

 
২০২০-২০২১ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায় ২য় পযায় বরাে র 

অ েল কে র নাম রন সে  

২০২০-২০২১ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায় ৩য় পযায় বরাে র 
অ েল কে র নাম রন সে । 

 
িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

০১ হাইমচর ইউিনয়েন(১) খাকন গাজী ৭নং(২)আলম শখ ০৩নং(৩) মাছন 
মা া ৮নং(৪)জান শিরফ মা া ০৪নং(৫)হা ন ছয়াল-০৩নং(৬)ছানাউল া 

চিকদার(৭)মােলর কাি  মসিজদ ৮নং(৮)কিরম মািঝর-০৪নং(৯)আমজাদ 
ছয়াল-০৪নং(১০) ইয়ািছন সদার-৩নং(১১)জনুাব আলী হাও-০৯নং(১২)রােসল 
িময়া-৪নং(১৩)আেনায়ার বপারী-০৯নং(১৪)কামাল মাল-০৯নং(১৫)খােলক 
িময়া-০৮নং(১৬)মুছা িময়া-০৭নং(১৭)িরপন গাইন-০৯নং(১৮) মাহা দ আলী-
০৬নং(১৯)ফা ক িময়া-০৫নং(২০)শিফ িময়া-৭নং বাড়ীেত অগভীর নল প 
াপন। 

০১-০৯নং ৩,০০,০০০/- 

০২ হাইমচর সরকার বাজাের গণেশৗচাগার িনমান। ০২নং ৮৮,৭৫৮/৩৬ 

 মাট ৩,৮৮,৭৫৮/৩৬ টাকা 

 
 
 
 
 

িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

০১ হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ কাযালেয়র আসবাবপ  য়। 
 

০৪নং ১০০০০০/- টাকা 

০২ (ক) সিলম গাইেন বাড়ী সংল (খ)আবুল শখ এর বাড়ী সংল (গ)শাহজাহান 
এর বাড়ী সংল (ঘ)তানিজল বপারী বাড়ী সংল  মাটঃ ৪িট খােলর উপর 
সাঁেকাঁ িনমান। 

০৪,০৩, 
০২,০৭নং 

 
১৫৯১৭২/২৪ টাকা 

 মাট ২,৫৯,১৭২/২৪ টাকা 



 
চয়ারম ান কাযালয় 

হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
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ঃ হাইম-ইউিপ- ৫৫/২০২১ইং                                                   তািরখঃ ৩০-০৫-২০০২১ি ঃ 
        
 

২০২০-২০২১ ইং অথ বৎসের ামীন আবকাঠােমা র নােব ন  (িট আর)  কমসিূচর আওতায় ৪ থ পযায় বরাে র 
অ েল কে র নাম রন সে । 

 

 
িমক 
নং 

কে র নাম  ওয়াড নং বরা  

০১ হাইমচর ইউিনয়েন সােহব গ  বাজােরর মাছ ঘর িভটা পাকা করণ সহ পনূঃ                 
িনমান । 

০৪নং ৩,০৫,১৭৩/৩১ 

 মাট ৩,০৫,১৭৩/৩১টাকা 
 


