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২০১৯-২০২০ ইং অথ বৎসের অিত দির   কমসং ান  কম িচর ১ম পযায় ক  তািলকা রন সে । 

                                                                                             
িমক 

নং 

কে র নাম ওয়াড নং িমক বরা  

০১ িময়াচানঁ রাড়ীর বাড়ী থেক িসরাজ ছয়াল এর দাকান পয  রা া 

মরামত। 

০৫ নং ২৭ জন ২,১৬,০০০/=  

০২ বা  ুসরকার এর বাড়ী হইেত নতনু সােহব গ  বাজার পয  রা া 

িনমান। 

০৩নং ২৭ জন ২,১৬,০০০/=   

০৩ রতন মা ার বাড়ী থেক মি ক কাি  ীজ পয  এবং ইয়ািছন 

সদার এর বাড়ী থেক মি ক কাি   াম পয  রা া িনমান। 

০৯ নং  ৫৪ জন ৪,৩২,০০০/= 

০৪  াম কােঠর পুল হইেত সাইজিু ন চাকদার এর বাড়ী হইয়া 

খয়াঘাট পয  রা া মরামত। 

০২ নং ৫৪ জন  ৪,৩২,০০০/= 

০৫ সিলম গাইেনর বাড়ী হইেত রতন শিনর বাড়ী পয  রা া িনমান। ০৭ নং ১০২ জন ৮,১৬,০০০/= 

 

মাট ২৬৪ জন ২১,১২,০০০/= 
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২০২০-২০২১ ইং অথ বৎসের অিত দির   কমসং ান  কম িচর ১ম পযায় ক  
তািলকা রন সে । 

িমক 

নং 

কে র নাম ওয়াড নং িমক বরা  

০১ কিরম আলীর বাড়ী থেক সিলম গাইেনর বাড়ী পয  রা া িনমান। ০৭ নং ৫৪ জন  ৪,৩২,০০০/= 

০২ সােহব গ  বাজার থেক আলম শখ এর বাড়ী পয  রা া িনমান। ০৩নং ২৭ জন ২,১৬,০০০/=   

০৩ রতন শিনর বাড়ী থেক আবলু বপারী বাড়ী হইয়া বাদশা িমর বাড়ী 
পয  রা া িনমান। 

 ০৭ নং ৫৪ জন  ৪,৩২,০০০/= 

০৪ আলাউি ন গালদার এর বাড়ী থেক দল ুজমা ার এর বাড়ী পয  
রা া িনমান। 

০৬ নং ২৭ জন ২,১৬,০০০/=   

০৫ নতনু সােহব গ  বাজার রা া থেক র বাজার পয  রা া িনমান। ০৫ নং ১০২ জন ৮,১৬,০০০/= 
 

মাট ২৬৪ জন ২১,১২,০০০/= 

 
২০২০-২০২১ ইং অথ বৎসের অিত দির   কমসং ান  কম িচর ২য় পযায় ক  

তািলকা রন সে । 
 
 
িমক 
নং 

কে র নাম ওয়াড নং িমক বরা  

০১ শাহজাহান সরদার এর বাড়ী হইেত সাইফুল দওয়ান এর বাড়ী পয  
রা া িনমান। 

০৮ নং ১০০ জন  ৮,০০,০০০/= 

০২ ইছব সদার বাড়ী হইেত সরকার বাজার ীজ পয  রা া িনমান। ০৯ নং ৬৪ জন ৫,১২,০০০/=   

০৩ মািনক সরকার এর বাড়ী থেক সরকার বাজার হইয়া আ য়ন ক  
পয  রা া িনমান। 

০৯ নং ১০০ জন  ৮,০০,০০০/= 

মাট ২৬৪ জন ২১,১২,০০০/= 

 
 


