
১নং বলিদয়া ইউিনয়েনর ২য় পয ােয়র এল, িজ, এস,িপর িহত ক  স েহর নােমর তািলকা িনেমণ দওয়া হল। 
িমক 
নং 

কে র নাম ওয়াড াম বরাে র 
পিরমান 

০১ বলিদয়া  ওহাব িময়ার বাড়ী সংল  খােল লাহার ল িনম ান।  ০১নং বলিদয়া ৬০,০০০/- 
০২ িব হািফিজয়া  মা াসার ব  পােশর েলর িস পার াপন।  ০২নং িব ৬০,০০০/- 
০৩ চামী শাহ আলম িময়ার বাড়ী াথিমক িব ালয় সংল  খােল ল 

সং ার।    
০৩ নং চামী ৬০,০০০/- 

০৪ প েবকী ি  বাড়ী মিহউি ন মা ােরর বাড়ী সংল  খােল ল 
িনম ান।   

০৪নং প েবকী ৬০,০০০/- 

০৫ রাজাবাড়ী বড় খাল পাড় মহিসন িময়ার বাড়ী সংল  খােল ল 
িনম ান।  

০৫নং  রাজাবাড়ী  ৬০,০০০/- 

০৬ িব া ডাঃ আলী হােসন িময়ার বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান।   ০৬নং িব া ৬০,০০০/- 
০৭ উিড় িনয়া সাবাহান িময়ার বাড়ীর  স ুেখ লাহার ল িনম ান।  ০৭নং উিড় িনয়া ৭০,০০০/- 
০৮ মাজাহার আলী তা কদার বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান।  ০৮নং উিড় িনয়া ৬০,০০০/- 
০৯   হিরচাদ সবা আ ম সংল  খােল ল িনম ান ও খ রবাড়ী 

রােজন বপারী বাড়ী সংল  খােল েলর উপর কােঠর ছাউিন।  
ঐ খ রবাড়ী ৬০,০০০/- 

১০ রাজাবাড়ী বােরক িময়ার বাড়ীর পােশ  খােল ল িনম ান।  ০৫নং রাজাবাড়ী ৬০,০০০/- 
১১ খ র বাড়ী চা  িময়ার বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান।  ০৯নং খ রবাড়ী ৬০,০০০/- 
১২ চামী শহীদ িময়ার বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান।  ০৩ নং  চামী  ৬০,০০০/- 
১৩ প েবকী ছ ার িময়ার দাকান সংল  ল সং ার।   ০৪ নং প েবকী ৪০,০০০/- 
১৪ প েবকী ছােলক িময়ার বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান   ঐ ঐ ৩৫,০০০/- 
১৫ খ রবাড়ী ভালানাথ এর বাড়ী সংল  খােল ল িনম ান ।   ০৯নং খ রবাড়ী ৪০,০০০/- 
১৬ উিড় িনয়া আছাদ িময়ার বাড়ী সংল  খােল ি েজ িস পার াপন ০৭নং উিড় িনয়া ৩৩,০০০/- 
১৭ সানারেঘাপ িচ  ডাঃ বাড়ীর পােশ খােল ল িনম ান। ০৯নং সানারেঘাপ ২৫,০০০/- 
১৮ িজরবাড়ী কিবেরর বাড়ীর স ুেখ খােল ল িনম ান।    ০৬ নং িজরবাড়ী ৪০,০০০/- 
১৯ রাজাবাড়ী সরকারী াঃ িবঃ স ুেখর ি েজর ঘাড়ায় পাইিলং ি জ 

মরামত।  
০৫ নং রাজাবাড়ী ৩০,০০০/- 

২০ রাজাবাড়ী আলহাজব হািব র রহমান বাড়ী সংল  খােলর উপর ল 
িনম ান এবং রাজাবাড়ী ররাল বাড়ী সংল  খােল ল সং ার।  

ঐ ঐ ৫০,০০০/- 

২১ ইউিনয়ন ত  সবা কে র জ  াপটপ য়  ঐ  ঐ  ৫০,০০০/- 
২২ ইউিনয়েনর জনম িনব ন করেনর িবল পিরেশাধ।  ঐ  ঐ  ৩০,০০০/- 
২৩ িব বাজােরর প ন মরামত ও যা ী ছাউিন িনম ান। ০২নং  িব  ৫০,০০০/- 
২৪ উিড় িনয়া ম ান িময়ার বাড়ী সংল  খােল পাইপ িনম ান, মা  ভরাট 

ও রাস া মরামত।  
০৭ নং  উিড় িনয়া  ৫৮,৩১৬/- 

২৫ অ  ইউিনয়েনর দির  জনাসাধারেনর মােঝ িরং স াব িবতরন  ০৫ নং  রাজাবাড়ী  ১,০০,০০০/- 
২৬ িজলবাড়ী খয়া ঘােটর যা ী ছাউিন  ০৮ নং  িজলবাড়ী  ৫০,০০০/- 
                                                                  
 


