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 এজিএসপি ২০২০-২০২১ 

বাস্তাবায়ন কা: ২০২১-২০২২ ( ২০২১ -২০২২ এ বরাদ্দ িাওয়া যায়পন) 

ক্রমিক  

নং  
মিমির  নাি  ও  অবস্থান  

বরামের  

অথথবছর  

ওয়ার্থ  

নং  

বরামের  

ধরণ  
মিমির  সেক্টর  মিমির  োব -সেক্টর  প্রাক্কমিত  বযয়  

ক্রয়  প্রমক্রয়ার  

ধরণ  

১   

টুমচর  আসাদ  একাডেমী  স্কু  এন্ড  

কডডের  ১  টট  শ্রেনী  কক্ষ  মাটটটমটেয়া  

ক্লালরুম  স্থাপন   

২০২০-

২০২১  
৫   

এটেএসটপ , 

টবটবটে   
টলক্ষা  

টবদযাডয়র  

আসবাবপত্র /সরঞ্জামাটদ  

সরবরাহ  

৳১৫০ ,০০০ .০০  আরএফটকউ  

২   
টুমচর  েগ ৎডবড়  শ্ররাডে  ওদার  বাড়ীর  পাডল  

আরটসটস  বক্স  কাভাটট  টনমটান   

২০২০-

২০২১  
৭  

এটেএসটপ , 

টবটবটে   
শ্রযাগাডযাগ  কাভাটট /বক্স  কাভাটট  ৳৩৯৮ ,৯২০ .০০  আরএফটকউ  

৩   

টুমচর  ট ইউটনয়ডন  ৫  টট  প্রাথটমক  টবদযাডয়  

ও  মাদ্রাসায়  হাইটেন  পযাক /সুরক্ষা  সামগ্রী  

টবতরন   

২০২০-

২০২১  
৬   

এটেএসটপ , 

টপটবটে   
স্বাস্থয  টচটক ৎসা  সামটগ্র  ৳৫০ ,০০০ .০০  আরএফটকউ  

৪   
ইউটনয়ন  টেটেটা  শ্রসন্টাডররর  েনয  

আসবাবপত্র /সরঞ্জামাটদ  ক্রয়   

২০২০-

২০২১  
৬   

এটেএসটপ , 

টপটবটে   
অনযানয  অনযনয  ৳৬০ ,০০০ .০০  আরএফটকউ  

৫   
টুমচর  ১নং  ওয়ােট  োা  হােী  সড়ক  সটং  

(মুটির  হাট  শ্রথডক  আরম্ভ )  

২০২০-

২০২১  
১   

এটেএসটপ , 

টপটবটে   
শ্রযাগাডযাগ  পাকা  রাস্তা  টনমটাণ  ৳৪৩৪ ,২০৭.০০  আরএফটকউ  

উ -সিাট  ৳১,০৯৩ ,১২৭.০০  
 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

নিদভয নাভ ও অফস্থান ফযাদেয অথ থফছয 

ওয়ার্ থ 

নাং 

ফযাদেয ধযণ নিদভয সক্টয 

নিদভয াফ-

সক্টয 

প্রাক্কনরত ব্যয় 

ক্রয় প্রনক্রয়ায 

ধযণ 
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ক্রনভক 

নাং 

নিদভয নাভ ও অফস্থান ফযাদেয অথ থফছয 

ওয়ার্ থ 

নাং 

ফযাদেয ধযণ নিদভয সক্টয 

নিদভয াফ-

সক্টয 

প্রাক্কনরত ব্যয় 

ক্রয় প্রনক্রয়ায 

ধযণ 

১  

াখা সয়দ সযাদর্ ভনা াদ ায়াযীয নব ায াদ আয 

ন ন ফক্স কারবা থ ননভ থান  

২০২০-২০২১ ৭  

এরনজএন, 

নফনফনজ  

সমাগাদমাগ 

কারবা থ/ফক্স 

কারবা থ 

৳৩১৫,৬৩২.০০ আযএপনকউ 

২  

টুভচয-জগতদফড় াখা নতুন যাস্তায় ইউছুদপয ফাড়ীয 

াদ ফক্স কারবা থ ননভ থান  

২০২০-২০২১ ২  

এরনজএন, 

নফনফনজ  

সমাগাদমাগ 

কারবা থ/ফক্স 

কারবা থ 

৳৬২,০০০.০০ আযএপনকউ 

অগ্রায়নকৃত াংদানধত নিভ  

১  

অায় দুঃস্থ ভনরাদদয কভ থাংস্থান এয জন্য সরাই 

সভনন যফযা  

২০২০-২০২১ ২  

এরনজএন, 

নফনফনজ  

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

দস্থদদয আয়ফধ থক 

মূরক প্রনক্ষণ ও 

ায়তা 

৳১৯৮,০০০.০০ আযএপনকউ 

উ-সভা  ৳৫৭৫,৬৩২.০ 
 

 


