
4bs KzPwjevox BDwbqb cwil`  

cvUMÖvg Dc‡Rjv,jvjgwbinvU †Rjv  

e¨vs‡Ki bvg t †mvbvjx e¨vsK Ges G¨vKvD›U b¤̂i t 6638/33 
A_©eQit- 2012-2013 

cÖvwß 

Drm 1g( wewewR) 2q (wewewR) Kg© `ÿZv me© ‡gvU 

GjwRGmwc- 2 3,01,000/- 6,33,216/- 2,52,238/- 11,86,454/- 

 
e¨q 

: নং ি েমর নাম ওয়াড নং 
A_© eQi cÖv°wjZ g~j¨ 

cÖv°jb I b·v 

Abyhvqx msL¨v 

gšÍe¨ 

১  পানবাড়ী মৗজায় ল ণােতরটারীগামী রা ায়  

 সািনয়াজান নদীর উপর বােশর সােকা 

০২ 
2012-2013 

45,000/- 

100 wgt 

 

২ চিলবাড়ী মৗজায় জিলেলর বাড়ীর  উ ের 

 িস ীমারী নদীর উপর বােশর সােকা 

০৪ 
2012-2013 

38,700/- 

86 wgt 

 

৩ 

চিলবাড়ী মৗজায় ঃ  পিরবােরর  

বাড়ীর সামেন নল প াপন 

০৫ 
2012-2013 

37,300/- 

4 wU 

 

৪ চিলবাড়ী মৗজায় আলা উি ন নগর বাজার সংল  

 িস ীমারী নদীর উপর বােশর সােকা 

০৬ 

2012-2013 

36,000/- 

80 wgt 

 

৫ পানবাড়ী মৗজায় িবদ ালয় সংল  রা ায়  

িস ীমারী নদীর উপর বােশর সােকা 

০৮ 
2012-2013 

45,000/- 

100wgt 

 

৬ 

সমেশরপুর মাহা দ আলীর বাড়ী সংল   

রা ায় িস ীমারী নদীর উপর বােশর সােকা 

০৯ 
2012-2013 

31,000/- 

68.88 wgt 

 

৭ পানবাড়ী মৗজায় পানবাড়ী কিমঃ 

 ি িনেক রাগীেদর বসার ছাউনী 

০২ 
2012-2013 

25,000/- 

QvDbx- 1wU 

 

৮ পানবাড়ী মৗজায় ঃ  পিরবাের  

া  স ত পায়খানা সরবরাহ 

০১ 
2012-2013 

23,000/- 

44 wU 

 

৯ পানবাড়ী মৗজায় রা ার িবিভ  ােন  

পািন িন াশেনর জন  িরং-পাইপ াপন 

০৩ 

2012-2013 

20,000/- 

16 wgt 

 

   1g wKw Í̄ 3,01,000/-  

 

ঃ ন ি েমর নাম       
১  পানবাড়ী মৗজায় ঃ  পিরবােরর  

বাড়ীেত িরং- াব সরবরাহ করণ- 
০১ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- 86 wU  

২  পানবাড়ী ১নং ওয়ােড ঃ  পিরবােরর  
বাড়ীর সামেন নল প াপন-    

০১ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- 5wU  

৩ পানবাড়ী ২নং ওয়ােড রা ার িবিভ  ােন  
পািন িন াশেনর  িরং-পাইপ াপন-  

০২ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- 25.592 wgt 

 

৪ পানবাড়ী ৩নং ওয়ােড আঃ রহমান ডাঃ  ০৩ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- ‰`t 14 dzU, 

 



এর বাড়ীর সামেন ইউে ন িনমাণ- cȪ ’-3.6 dzU 

৫ চিলবাড়ী ৪নং ওয়ােড সিফয়ােরর  
বাড়ীর সামেন ইউে ন িনমাণ-  

০৪ 2012-2013 ৫০,৮১৬/- ‰`t 16 dzU, 

cȪ ’-3.6 dzU 

 

৬ চিলবাড়ী ৪নং ওয়ােড ইছাহাক  
আলীর বাড়ীর সামেন ইউে ন িনমাণ- 

০৪ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- ‰`t 14 dzU, 

cȪ ’-3.6 dzU 

 

৭  চিলবাড়ী ৪নং ওয়ােড তিহদার চৗিকদােরর  
বাড়ীর পােশ ইউে ন িনমাণ- 

০৪ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- ‰`t 14 dzU, 

cȪ ’-3.6 dzU 

 

৮ চিলবাড়ী ডা াপাড়া াঃ িব ালেয়র 
 বারা া িনমাণ-    

০৫ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- ‰`t- 70 dzU 

 

৯  চিলবাড়ী ৫নং ওয়ােড ম র বাড়ীর  
সামেন ইউে ন িনমাণ-      

০৫ 2012-2013 ৪৪,৮০০/- ‰`t 14 dzU, 

cȪ ’-3.6 dzU 

 

১০ চিলবাড়ী সরারটারী মিফ েলর বাড়ীর  
সামেন ইউে ন িনমাণ-           

০৬ 2013-2014 ৪৪,৮০০/- ‰`t 14 dzU, 

cȪ ’-3.6 dzU 

 

১১ পানবাড়ী ৭নং ওয়ােড ঃ  পিরবােরর  
বাড়ীর সামেন নল প াপন-       

০৭  2013-2014 ৪৪,৮০০/- 5 wU 

 

১২ পানবাড়ী ৮নং ওয়ােড ঃ  পিরবােরর  
বাড়ীেত িরং- াব সরবরাহ করণ- 

০৮ 2013-2014 ৪৪,৮০০/- 86 wU 

 

১৩ পানবাড়ী মৗজায় ঃ  পিরবােরর 
 বাড়ীর সামেন bjK’c াপন-      

০৮ 2013-2014 ৪৪,৮০০/- 5 wU 

 

১৪ সমেশর র মৗজার রা ার িবিভ   
ােন িরং-পাইপ াপন   

০৯ 2013-2014 ৪৪,৮০০/- 25.592 wgt 

 

  2q wKw Í̄ ৬,৩৩,২১৬/-  

 

24 

1| cvbevox mvwbqvRvb b`xi Dci eªxR wbg©v‡Yi j‡ÿ¨ wm‡g‡›Ui wcjvi ‰Zix KiY-  

84,000/- 

ev Í̄evqb nqwb 

 

25 

2| cvbevox D”P we`¨vj‡qi eviv›`v wbg©vY-  

84,000/- Ó  

26 

3| 1 bs KzPwjevox  mit cÖvt we`¨vjqMvgx iv Í̄vq wm½xgvix b`xi Dci  eªxR wbg©v‡Yi j‡ÿ¨ 

wm‡g‡›Ui wcjvi ˆZix KiY-  

84,238/- Ó  

 Kg©̀ ÿZv 2,52,238/- ---  

 (1g+2q+Kg©̀ ÿZv) me©‡gvU 11,86,454/- ---  

 
 

‡gvt mv‡n`yj Bmjvg 

mwPe 

4bs KzPwjevox BDwbqb cwil` 

cvUMÖvg,jvjgwbinvU| 

 

‡gvt nvwg ỳj nK 

‡Pqvig¨vb 

4bs KzPwjevox BDwbqb cwil` 

cvUMÖvg,jvjgwbinvU| 

 
 


