
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 সনঃ ২০১৬-২০২১ সাল পযর্ন্ত  



 

মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

          পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০১ ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

মননাহরপুর উির পাড়ার আস্তানায় সসালার  প্যানলন স্থাপন।      ৩৫,০০০.০ টি, আর   

মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষনদর প্রাচীর প্ল্যাষ্টার  করন  ১,০০,০০০   টি, আর 

মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষনদর পনিম অংনে সীমানা প্রাচীর ননম তান ও 

প্ল্যাষ্টার  করন।  

৫৪,৮০০   টি, আর  

মননাহরপুর ব্রীজ হনত ইলনের সজাল রাস্তা পযর্ন্ত  রাস্তা মাটি দ্বারা সংিার  ১,৯০,০০০    কানবখা   

মননাহরপুর  ইক্ষুক্রয় সকন্দ্র হনত িরার চারার মাঠ  পযর্ন্ত  রাস্তা মাটি দ্বারা 

সংিার-  

১,২৩,১০০   কানবখা 

মননাহরপুর মাধ্যনমক নবদ্যালনয় সসালার প্যানলন স্থাপন  

 

৩৫,০০০    কানবখা  

মননাহরপুর  ইউননয়ন পনরষনদর পাননর লাইননর সংিার  ২৫,০০০ ননজস্ব  

ইউননয়ন পনরষনদর নবদত লাইননর সংিার  ২০,০০০ ননজস্ব 

ইউননয়ন পনরষনদর সক্রাকানরজ ক্রয়  ৩,৯৫০ ননজস্ব  

মননাহরপুর ইউননয়নন  মননাহরপুর নবদ্যালনয়র সবঞ্চ সরবরহ  ৫০,০০০  স্থাবর 

সম্পনি কর   

মননাহরপুর ব্রীজ হনত মানঠর অনিমুনখ মাটির রাস্তা সমরামত  ৭,০০০ ননজস্ব  

                                                               সমাট  ৪,৫৩,৮৫০   

০১  ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

মননাহরপুর আখ সসন্টার হনত িরার চারা মাঠ অনিমুনখ রাস্তায় সহনরং করন   ৮০,০০০  এলনজএসনপ   

মননাহরপুর কালানমর সদাকান হনত ছািানরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন  ৮০,০০০ এলনজএসনপ 

মননাহরপুর মাধ্যনমক নবদ্যালনয়র প্রাচীনর নগ্রল ননম তান ৫০,০০০  টি, আর   

মননাহরপুর  কুদ্দুনসর বাড়ীর ননকট হনত িরার চারার মাঠ পযর্ন্ত  রাস্তায় মাটি 

িরাট   

১,৭০,০০০  ইনজনপ   

মননাহরপুর সসনলনমর সদাকাননর সামনন  Street light স্থাপন ৫৬,৪৯০ টি, আর 

ইউননয়ন পনরষনদর চত্বনর Street light স্থাপন  ৫৬,৪৯০ টি, আর 

 

মননাহপুর জনলনলর জনম হনত সগালাম রসুনলর জনম পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ৭০,০০০  ননজস্ব  

মননাহরপুর উিরপাড়া আস্তানার ননকট রাস্তায় কালিাট ত  ৪০,০০০  স্থাবর সঃকর   

মননাহরপুর মান্নান খাঁ বানড়র ননকট কালিাট ত ননম তান।  ৪০,০০০  স্থাবর সঃকর    

মননাহরপুর বাসষ্টযান্ড মসনজনদর উন্নয়ন     ৪০,০০০  টি, আর 

মননাহপুর উির পাড়ার সগারস্থাননর উন্নয়ন   ৪০,০০০  টি, আর 

                                                   সমাট  ৭,২২,৯৮০   



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

          পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 
০১   ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

মননাহরপুর নানসনরর জনম হনত আর্ন্ানার অনিমুনখ রাস্তায় সহনরং করন।     ৭০,০০০   এলনজএসনপ 

মননাহরপুর জুড়ননর বাড়ী হনত সুখজাননর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন   

৫০,০০০  এলনজএসনপ 

মননাহরপুর  ইর্ন্ার জনম হনত  সনহদুনলর জনম পযর্ন্ত রাস্তার মাটি দ্বারা 

সংিার  িায়া  আঃ খানলনকর জনম ।   

২,০৪,৮৮৪.   কানবখা  

মননাহরপুর ইউনপ অনিস চত্বনর street light স্থাপন।     ৫৬,৪৯০.০০ কানবটা  

মননাহরপুর সসাহরাব সহানসন খাঁননর জনম হনত সনহদুনলর জনম পযর্ন্ত 

রাস্তায় মাটি িরাট িায়া দাউনদর জনম   

১,২০,০০০   কনবখা 

 

মননাহরপুর মাদ্রাসা চত্বনর street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০ কানবটা 

মননাহরপুর সগারস্থানন street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০ কানবটা  

মননাহরপুর সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয়র সগট ননম তান   ৭৩,২১৩.০০ টিআর 

মননাহরপুর ইউনপ চত্বনরর অসমাপ্ত অংনে প্রাচীর ননম তান ও প্ল্যাষ্টার 

করন।  

৬০,০০০.০০ টিআর 

মননাহরপুর সসনলনমর সদাকাননর পানে street light স্থাপন।          ৫৬,৪৯০.০০ টিআর 

রাজাপুর ঈদগার  সগট ননম তান   ৬০,০০০.০০ টিআর 

মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষনদর সগাডাউন ঘর সমনরমত ।  ৬৯,৩৯৪.০০  টিআর 

মননাহরপুর সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয়র সগট ননম তান   ৭৩,২১৩.০০ টিআর 

মননাহরপুর ইউনপ চত্বনর মাটি িরাট   ১,০০,০০০ ১% 

মননাহরপুর মাধ্যনমক নবদ্যালনয়র  উন্নয়ন   ৪০,০০০  টি,আর 

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন পনরবানরর ঘর ননম তান 3,00,000  টি,আর 

মননাহরপুর আনল আকবানরর জনমর ননকট হনত  মননারুননর খাল  পযর্ন্ত  

রাস্তায় মাটি  িরাট।    

২,০০,০০০ ইনজনপনপ 

মননাহরপুর  বয়ার গাড়ী নপস রাস্তা হনত খনয়রহুদা পযর্ন্ত  রাস্তায় মাটি  

িরাট।  

২,১৬,০০০ ইনজনপনপ 

                                                                   সমাট  ১৮,৬২,৬৬৪   

০১  ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

মননাহরপুর ইউনপ পুকুর সংিার  ১,৫০,০০০ কনবখা 

মননাহরপুর ইসলাম নমস্ত্রীর বাড়ীর পানের রাস্তায় সসালার street light 

স্থাপন।       

৫৬,৪৯০.০০ কানবটা 

মননাহরপুর  জড়ুননর বাড়ীর পানের রাস্তায় সসালার street light 

স্থাপন।     

৫৬,৪৯০.০০ কানবটা 

মননাহরপুর  পুজা মন্ডনবর পানে সসালার street light স্থাপন।       ৫৬,৪৯০.০০ টি, আর 

মননাহরপুর   তানলনবর বাড়ীর পানে  সসালার street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০.০০ টি, আর 

মননাহরপুর  বাোনরর বাড়ীর [পানে   সসালার street light স্থাপন।        ৫৬,৪৯০.০০ টি, আর 

মননাহরপুর সগনসর বাড়ী হনত  মানলর্া ঘাট পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ৭০,০০০ ইনজনপনপ 

মননাহরপুর আনন্দপানলর বাড়ীর সামনন Street light স্থাপন   ৫৬,৪৯০ কানবটা 



মননাহরপুর ঈদগানহর উন্নয়ন   ৪০,০০০ ননজস্ব  

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন পনরবানরর ঘর ননম তান ৩,০০,০০০  টি,আর 

মননাহরপুর কালানমর সদাকাননর দনিন পানে  Street light স্থাপন    ৫৬,৪৯০ টি, আর 

আনদবাসী পাড়ার মনন্দনররর উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি, আর 

মননাহরপুর মাধ্যনমক নবদ্যালনয়র উন্নয়ন  ৫০,০০০ ননজস্ব  

মননাহরপুর ইনছাননর বাড়ী হনত সরজাউনলর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন  

৮০,০০০ এলনজএসনপ 

                                            সমাট ১১,২৫,৪৩০   

০১    ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

মননাহরপুর নগয়াস উদ্দীননর বাড়ী  হনত  মানলর্ার ঘাট পযর্ন্ত  অসমাপ্ত  

রাস্তায় মাটি িরাট   

১৭০,০০০ কনবখা 

 

মননাহরপুর   কবর স্থানন সসালার street light স্থাপন।       ৬০০০০ কানবটা  

মনন্দনররর উন্নয়ন ৬০০০০ কানবটা 

বাসষ্ট্রানন্ডর মসনজনদর উন্নয়ন   ৬০০০০ টি, আর 

মননাহরপুর ইসলাম নমনস্ত্রর বাড়ী সামনন Street light স্থাপন    ৫৬,৪৯০ টি, আর 

মননাহরপুর নহন্দু পাড়ার মনন্দর উন্নয়ন    ৪০,০০০ ১% 

মননাহরপুর হুমায়ননর বাড়ী হনত ইদুর সজায়াদ্দতানররর বাড়ী রাস্তায় সেন 

ননম তান   

১,০০,০০০ ইনজনপনপ  

মননাহরপুর আনন্দ পানলর বাড়ী হনত বাসানরর বাড়ী রাস্তায় সসানলং 

করন  

২০০,০০০ এলনজএসনপ 

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন পনরবানরর ঘর ননম তান  ৩,০০,০০০  টি,আর  

              সমাট ১০,৪৬,৪৯০   -  

        সব ত সমাট   ৫২,১১,৪১৪   
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স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০২  ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

মননাহরপুর সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয়র প্রাচীর প্ল্যাষ্টার করন   ৫৫,০০০ টি, আর  

মননাহরপুর দনিন পাড়ার কাবনলর চারার মাঠ হনত  রনিনকর আস্তানা পযর্ন্ত 

মাটি িরাট   

১,০০,০০০   টি, আর 

মননাহরপুর  দনিন পাড়ার  সগারস্থানন উন্নয়ন     ৫০,০০০  টি, আর  

মননাহরপুর দনিন পাড়ার  সদাকাননর ননকট  street light স্থাপন।  ৫৬,৪৯০     কানবখা   

নেমুলতলা আলার সমানড় সসালার street light স্থাপন।  ৫৬,৪৯০     টি,আর  

মননাহরপুর কনমউননটি নিনননক হাতল অটনব সচয়ার  ৩৫,০০০    ননজস্ব   

মননাহরপুর িজলুর বানড় হনত  সনহদুনলর সদাকান পয তর্ন্ রাস্তায় সসানলং 

করন। 

১০০,০০০  এলনজএসনপ 

মননাহরপুর বাকসাগাড়ীর মাঠ হনত মননাহপুর মাঠপাড়া পযর্ন্ত  রাস্তায় মাটি  

িরাট।িায়াঃ বুয়ালমারীর মাঠ। 

৩,০০,০০০ ইনজনপনপ  

০২   ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

মননাহরপুর  রহমনতর  সদাকান হনত মাহাবুনবর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন  

৮০,০০০  এলনজএসনপ   

মননাহরপুর নসরাজ গাইননর আস্তানা হনত মাঠ রাস্তায় মাটি িরাট। ১,৭০,০০০  কানবটা/ 

কানবখা  

নেমুলতলা আলার সমানড় সসালার street light স্থাপন।  ৫৬,৪৯০ কানবটা 

মননাহরপুর কনমউননটি নিনননক আসবাব পত্র সরবরাহ  ২০,০০০ ১%  

মননাহপুর দনিন পাড়ার সগারস্থাননর উন্নয়ন    ৪০,০০০ টি, আর  

মননাহরপুর কনমউননটি নিনননকর প্রাচীর ননম তান   ৫০,০০০ টি, আর  

মননাহরপুর দনিন পাড়ার ঈদগানহর উন্নয়ন    ৭০,০০০  ননজস্ব  

০২  ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

মননাহরপুর  মংলার বাড়ী হনত আনারুনলর বাড়ী অনিমুনখ রাস্তায় সসানলং 

করন  

৭৫,০০০ এলনজএসনপ 

খানলক দিাদানরর জনম হনত বয়ালমারী  সজাল পযর্ন্ত  রাস্তায় মাটি  িরাট।  ৫০,০০০   ইনজনপনপ    

মননাহরপুর িনরনদর বাড়ী  হনত মনজনদর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট    ৫০,০০০  ইনজনপ নপ   

মননাহরপুর   কবর স্থানন সসালার street light স্থাপন।       ৫৬,৪৯০ কানবটা   

মননাহরপুর   দনিন পাড়ার ঈদগানহ সসালার street light স্থাপন।             ৫৬,৪৯০ কানবটা   

মননাহরপুর দনিন পাড়ার নানসনরর সদাকাননর সামনন সসালার street light 

স্থাপন।   

৫৬,৪৯০ টি,আর    

মননাহরপুর আস্তনার মানঠ মাটি িরাট     ৪০,০০০ টি,আর    

মননাহরপুর দনিন পাড়ার মসনজনদর উন্নয়ন   ৪০,০০০  টি,আর     



                                                                      সমাট  ১৫,৮৮,৯৪০   



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 
০২   ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

মননাহরপুর দনিন পাড়ার নানসনরর বাড়ী হনত  রনবর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় 

মাটি িরাট    

১,৫০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা   

মননাহরপুর দনিন পাড়ার সগারস্থাননর প্রাচীর ননম তান   ৪০,০০০    টি, আর  

মননাহরপুর দনিন পাড়ার জানির বাড়ীর পানে সসালার street light 

স্থাপন।    

৫৬,৪৯০  কানবটা   

মননাহরপুর দনিন পাড়ার বড় পুকুনরর পানে  কালিাট ত ননম তান   ৪০,০০০  টি, আর  

মননাহরপুর বট তলা হনত রনিনকর আস্তানা পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ৫০,০০০   ইনজনপ   

বুনিার বাড়ীর পানে সসালার street light স্থাপন।    ৪০,০০০ টি, আর  

মননাহরপুর দনিন পাড়া সুজার বাড়ী হনত আনজনমর বাড়ী  পযর্ন্ত রাস্তায় 

সসানলং করন 

৮০,০০০ এলনজএসনপ  

মননাহরপুর দনিন পাড়ার  সনহদুনলর সদাকান হনত  জানহনদর বাড়ী 

রাস্তা সসানলং করন     

৮০,০০০  এলনজএসনপ  

                                                        সমাট  ৪,৮৬,৪৯০   

০২     ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

মননাহরপুর দনিন পাড়ার আলার সদাকান হনত গাং পযর্ন্ত রাস্তায়  মাটি 

িরাট   

১৭০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা     

মননাহরপুর দনিন পাড়ার আবাসননর সামনন সসালার street light 

স্থাপন।    

৫৬,৪৯০  কনবখা/ 

কানবটা      

মননাহরপুর দনিন পাড়ার আবাসননর মসনজদ উন্নয়ন    ৪০,০০০   টি, আর 

মননাহরপুর দনিন পাড়ার কাবনলর চারার ব্যাক হনত  মননর খাল পযর্ন্ত 

রাস্তা সসানলং করন   

১,০০,০০০   এলনজএসনপ 

মননাহরপুর দনিন পাড়ার িনরর বাড়ী হনত মনজনদর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা 

সসানলং করন    

৫০,০০০   ১%   

  সমাট ৪,১৬,৪৯০  -  

   সব ত সমাট  ২৪,৯১,৯২০   

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০3  ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

নপয়ারাতলা প্রার্নমক নবদ্যালনয়র মাটি িরাট  ৫০,০০০  টি, আর  

নপয়ারাতলা কারবালায় সসালার street light স্থাপন।  ৫৬,৪৯০     কানবটা   

নপয়ারাতলা ঢালী জানম  মসনজনদ  সসালার প্যানলন  ৩৫,০০০/-   টি, আর  

নপয়ারাতলায় রবনমাল্লার বাড়ীর ননকট রাস্তায় মাটি িরাট    ৫০,০০০      ইনজনপনপ    

নপয়ারাতলা  শুনননলর বাড়ীর সামনন হনত কবর স্থাননর সেষ েীমানা পযর্ন্ত 

সসানলং করন।  

১০০,০০০  এলনজএসনপ 

নপয়ারাতলানবল পযর্ন্ত রাস্তা সমরামত   ৫০,০০০  ১%   

০৩    ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

নপয়ারাতলা কারবালা হনত প্রার্নমক নবদ্যালয় পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ১,০০,০০০   এলনজএসনপ   

নপয়ারাতলা হনত ইউনপর  সেষ সীমানা পযর্ন্ত রাস্তা  মাটি দ্বারা সংিার ১,৭০,০০০  কানবটা/ 

কানবখা  

নপয়ারাতলা উির পাড়া জানম মসনজদ সসালার street light স্থাপন। ৫৬,৪৯০ কানবটা 

নপয়ারাতলা মসনজনদর উন্নয়ন ৪০,০০০ টি, আর   

নপয়ারাতলা মন্দুরীর উন্নয়ন ৫০,০০০ টি, আর  

০৩ ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

নপয়ারাতলা রবনমাল্লার বাড়ীর ননকট হনত সনহদুনলর  বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় 

সসানলং করন 

১,০০,০০০  এলনজএসনপ  

 নপয়ারাতলা হনত  শুনননলর বাড়ী কারবালার  পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ১,৩০,০০০  কানবটা   

সমাল্লাপাড়ার জানম মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০  ১%  

নপয়ারাতলা হারুন িনকনরর আস্তানায় সসালার street light স্থাপন।  ৫৬,৪৯০      টি,আর    

০৩  ২০১৯-২০২০   

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

 নপয়ারাতলা নরনপাননর বাড়ীর পানে  সসালার street light স্থাপন।    ১,৫০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা   

সমাল্লা পাড়ার মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০    টি, আর  

নপয়ারাতলা কালুর বাড়ী পানে সসালার street light স্থাপন।     ৫৬,৪৯০  কানবটা   

নপয়ারাতলা জন্নানতর বাড়ী হনত স্কুনলর অনিমুনখ রাস্তায় সসানলং করন    ৮০,০০০ এলনজএসনপ  

নপয়ারাতলা নমলননর বাড়ী হনতনমঠূর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন    

 

৮০,০০০  এলনজএসনপ  

০৩     ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

নপয়ারাতলা স্কুল হনত  কবর স্থান পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ।  ১৭০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা     

নপয়ারাতলা খন্দকানরর আস্তানায় উন্নয়ন  ৫৬,৪৯০   টি, আর  

নপয়ারাতলা পাগলীর আস্তানায় সসালার street light স্থাপন।       ৪০,০০০   টি, আর 

নপয়ারাতলায় মনন্দনরর উন্নয়ন   ১,০০,০০০   এলনজএসনপ 

  সমাট ১৬,১০,৯৬০    

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৪  ২০১৬-২০১৭    

১ম অর্ তবছর 

     

নপয়ারাতলা সতমার্ায় সসালার সসালার street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০     টি, আর  

নপয়ারাতলা ফুলতলা জানম মসনজনদ সসালার প্যানলন স্থাপন  ৩৫,০০০/-   টি, আর  

নপয়ারাতলা কানজ পাড়ার মসনজদ উন্নয়ন   ৫০,০০০      ১%  

নপয়ারাতলা  হান্নান কাজীর বাড়ী হনত সবুনজর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন 

১০০,০০০  এলনজএসনপ 

০৪    ২০১৭-২০১৮    

২য় অর্ তবছর 

   

নপয়ারাতলা আসানদর  বানড়র ননকট হনত নদীর  ব্রীজ পয তর্ন্ সসানলং করন। ১,০০,০০০   এলনজএসনপ   

নপয়ারাতলা   মুনছনরর বাড়ী হনত হান্নাননর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ১,৭০,০০০  কানবটা/ 

কানবখা  

নপয়াতাতলা চানমলীর বাড়ীর পানে সসালার street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০ কানবটা 

নপয়ারাতলা বাসষ্ট্রযান্ড মসনজনদর উন্নয়ন   ৪০,০০০ টি, আর   

নপয়ারাতলা সামসুল কাজীরর বাড়ী হনত সমাবারনকর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় 

সসানলং করন 

১,০০,০০০  এলনজএসনপ   

০৪ ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর   

  

নপয়ারাতলা সামসুল কাজীর বাড়ী হনত সমাবারনকর বাড়ীর অনিমুনখ  

রাস্তায়  সহনরং করন 

৭০,০০০  এলনজএসনপ 

নপয়ারাতলা  কাজী পাড়া হনত কালা  নব্রজ রাস্তায়  রাস্তায় মাটি  িরাট।   ২,০০,০০০ ইনজনপনপ 

নপয়ারাতলা ফুলতলা মসনজদ হনত সেষ সীমানা পযর্ন্ত রাস্তায় রাস্তায় মাটি 

িরাট     

১,৩০,০০০  কানবটা   

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন পনরবানরর ঘর ননম তান ৩,০০,০০০  টি,আর 

নপয়ারাতলা ফুলতলা মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০  টি,আর    

০৪  ২০১৯-২০২০    

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

নপয়ারাতলা সমঈন রাস্তা হনত হুজুনরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন  ১,৫০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা   

নপয়ারাতলা সনহদুনলর বাড়ীর সামনন সসালার street light স্থাপন।        ৪০,০০০    টি, আর  

নপয়ারাতলা  বাবুনলর বাড়ী হনত সসনলনমর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ১,০০,০০০  এলনজএসনপ  

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন পনরবানরর ঘর ননম তান ৩,০০,০০০  টি,আর  

নপয়ারাতলা রনবর বাড়ীর ননকট সসালার street light স্থাপন।       ৫৬,৪৯০  কানবটা   

০৪     ২০২০-২০২১   

 ৫ম অর্ তবছর  

 

নপয়ারাতলা নসরানজর বাড়ী হনত হারুন নডলানরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় রাস্তায় 

মাটি িরাট     

১৭০,০০০  কনবখা/ 

কানবটা     

নপয়ারাতলা ফুলতলা জানম মসনজনদর উন্নয়ন   ৫৬,৪৯০   টি, আর  

নপয়ারাতলা  নুর িনকনরর আস্তানায় সসালার street light স্থাপন।        ৪০,০০০   টি, আর 

নপয়ারাতলা মহানসননর বাড়ী হনত তগসীর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ১,০০,০০০   এলনজএসনপ 

  সমাট ১৫,৮০,৯৬০     -  

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৫  ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

কালা গাংনগর িানরর মাটির রাস্তা সমরামত   ১২,৫২৮ টি, আর 

কালা সগারস্থাননর উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি, আর 

কালা ইদবারীর বাড়ীর সামনন সসালার street light স্থাপন    ৫৬,৪৯০ টি, আর 

কালা সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয় নসনলং িযান  ৩০,০০০ ১%  

কালা সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয়  আসবাব পত্র   ৪০,০০০ ননজস্ব 

কালা সনহদুনলর বানড়র ননকট হনত সগারস্থাননর অনিমুনখ রাস্তায় সহনরং করন  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

০৫   ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

কালা আছাদানরর বাড়ী হনত িরনজর বাড়ী রাস্তায় সহনরং করন   ৮০,০০০ এলনজএসনপ 

কালা আসাদানরর বাড়ী হনত  নবোরনতর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সেন ননম তান   ১,০০,০০০ কানবটা/ 

কালা হনত নপয়ারাতলা  পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ১,০০,০০০ ইনজনপ 

কালা সনহদুনলর সদাকাননর সামনন Street light স্থাপন ৫৬,৪৯০ টি, আর 

০৫  ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

কালা ননলনতর বাড়ী হনত শুকুর আলী বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন   ৮০,০০০ এলনজএসনপ 

কালা জাহাংনগনরর বাড়ী হনত  বাক্কার বাড়ীর অনিমুনখ রাস্তায় সহনরং করন     ৭০,০০০  এলনজএসনপ 

কালা ঈদগানহর মানঠ মাটি িরাট   ১,২০,০০০ ইনজনপ 

কালা ঈদগানহর প্রাচীর ননম তান   ৪০,০০০ টি,আর 

কালা সগারস্থানন street light স্থাপন।      ৭০,২৯৫ টিআর  

কালা আস্তানার  উন্নয়ন  ৪০,০০০ ১%   

কালা সগারস্থাননর সামনন সসালার street light স্থাপন।     ৫৬,৪৯০ টি,আর 

০৫    ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

কালা লাল নময়ার বাড়ী হনত সগারস্থান পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ১,৭০,০০০ কনবখা 

কালা গাংনগর িানরর মসনজনদর উন্নয়ন   ৪০,০০০ টি, আর 

মুজানমর বাড়ী হনত নবপুনলর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ৯০,০০০ ইনজনপনপ  

কালা সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয় মানঠ মাট িরাট  ৫০,০০০ ইনজনপনপ  

কালা সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয় পানে  সসালার street light স্থাপন।     ৫৬,৪৯০ টি, আর 

কালা  রনেনদর বাড়ী হনত নমজাননর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ৫০,০০০ এলনজএসনপ 

কালা সসাহানগর বাড়ী হনত  শুকুনরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন  ৩০,০০০ এলনজএসনপ 

০৫     ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

কালা গাংনগর িানরর মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি, আর 

কালা মাদ্রাসার উন্নয়ন   ৪০,০০০ ১%  

কালা নজুর আস্তানায় মানঠ মাটি িরাট   ৭০,০০০ ইনজনপ 

কালা মান্নাননর বাড়ী হনত সাইফুনলর বানড় পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন  ৮০,০০০ এলনজএসনপ 

কালা মাদ্রাসার সামনন সসালার street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০ টি, আর 

  সমাট ১৭,৯৪,৯৭৮   -   

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৬   ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

সিাপাখালী মন্ডল পাড়ার জানম মসনজনদ  সসালার প্যানলন স্থাপন।       ২০,০০০  ননজস্ব  

সিাপাখালী দনিন পাড়া জানম মসনজনদ সসালার প্যানলন স্থাপন।     ৪০,০০০ টি, আর 

সিাপাখালী মাধ্যনমক নবদ্যালনয়  সসালার প্যানলন স্থাপন ২০,০০০  টি, আর 

সিাপাখালী কনমউননটি নিনননক নলকুপ স্থাপন  ১৫,০০০  ১%  

সিাপাখালী বুনদাগাড়ীর সামনন  হনত মননর বাড়ী রাস্তায় মাটি িরাট    ১,২০,০০০  ইনজনপ  

সিাপাখালী দনিন পাড়া সগারস্থাননর প্রাচীর ননম তান     ৫০,০০০  টি, আর  

সিাপাখালী মাধ্যনমক নবদ্যালনয়র সবঞ্চ সরবরহ ৩০,০০০ ১%  

সিাপাখালী মাধ্যনমক নবদ্যালনয় উন্নয়ন ৪০,০০০ ননজস্ব 

সিাপাখালী  সমায়ানেনমর বানড়র ননকট হনত সিাপাখালী দিীন মানঠর 

অনিমুনখ রাস্তাহ সহনরং করন।  

১,০০,০০০ এলনজএস

নপ 

০৬    ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

সিাপাখালী মাধ্যনমক নবদ্যালনয়র  উন্নয়ন ৮০,০০০ এলনজএস

নপ 

সিাপাখালী গগননরর বাড়ী হনত দিীনপাড়ার মাঠ পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট ১,০০,০০০ কানবটা/ 

সিাপাখালী দাউনদর বানড় হনত খানেয়ানরর বাড়ী পয তর্ন্ রাস্তায় সেন ননম তান। ৭০,০০০  ১%  

সিাপাখালীগাংগ পাড়ার মসনজদ উন্নয়ন   ৪০,০০০  টি, আর 

সিাপাখালী সগারস্থাননর  সসালার street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০ টি, আর  

০৬   ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

সিাপাখালী মাঠ পাড়া নানজনমর বাড়ী হনত সমইন রাস্তার অনিমুনখ রাস্তায় 

সসানলং করন       

৭০,০০০    এলনজএসনপ 

সিাপাখালী কনমউননটি নিনননক সচয়ার, সরবরাহ  ২০,০০০    এলনজএসনপ  

সিাপাখালী জাির নময়ার বাড়ী হনত বাকু্সগাড়ীর মাঠ পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ১,২০,০০০ ইনজনপনপ  

সিাপাখালী ইস্রাইনলর বাড়ী হনত আনমরুনলর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ৯০,০০০ ১%   

সিাপাখালী মাঠ পাড়ায় িারুনকর বাে বাগাননর ননকট street light স্থাপন।       ৪৬,১৩২ কানবটা 

সিাপাখালী ব্রীজ পাড়ার মসনজনদ পানে street light স্থাপন।          ৫৬,৪৯০.০ টিআর 

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন  পনরবানরর ঘর ননম তান ৩,০০,০০০ টিআর  

সিাপাখালী  আলতানির বাড়ী হনত নডপ্টনয়ল পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ২,০০,০০০ ইনজনপনপ  

সিাপাখালী সগারস্থাননর  প্রাচীর ননম তান    ৪০,০০০ টি,আর    

সিাপাখালী জাির নময়ার বাড়ী পানে  সসালার street light স্থাপন।        ৫৬,৪৯০ টি,আর 

০৬    ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

সিাপাখালী মাহাতানবর বাড়ী হনত সালিার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ  

সিাপাখালী ওনলউনরর বাড়ীর পানে কালিতাট ননম তান   ৫০,০০০ টি, আর  

সিাপাখালী খাজার বাড়ী হনত পুকুর পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ৯০,০০০ ইনজনপ 

সিাপাখালী  দনিন পাড়ার মসনজনদর উন্নয়ন    ৫০,০০০ টি, আর 

০৬     ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

সিাপাখালী  সনহদুনলর বাড়ীর ননকট রাস্তায় কালিাট ত ননম তান   ৭০,০০০ এলনজএসনপ  

সমাোনমর বাড়ী হনত  দনিন মাঠ পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট    ১০০,০০০  ইনজনপ   

সিাপাখালী সমায়ানজনলর বাড়ী হনত  ওদুর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ৮০,০০০ এলনজএসনপ  



সিাপাখালী মাদ্রাসার উন্নয়ন    ৪০,০০০ টি, আর 

  সমাট ২৩,৬০,৬০২    -  

 

মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা 

স্থানপতঃ ২০১৬ 

  

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৭   ২০১৬-২০১৭   

১ম অর্ তবছর 

     

সিাপাখালী বাজার মসনজদ সসালার  প্যানলন স্থাপন।    ৪০,০০০  টি, আর 

সিাপাখালী পনিম পাড়া জানম মসনজনদ  সসালার প্যানলন স্থাপন - ৪০,০০০  টি, আর 

সিাপাখালী সরকারীপ্রাঃ নবদ্যালয়  সচয়ার সরবাহ ৪৫,০০০  টি, আর 

সিাপাখালী বটতলা হনত গনয়েপুরপযর্ন্ত  রাস্তায়  মাটি িরাট। িায়া 

নসনদ্দনকর বাড়ী 

১,২০,০০০  ইনজনপ  

সিাপাখালী সনহনদর বাডী হনত ওসমান গননর জনম পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন  

৫০,০০০   এলনজএসনপ 

সিাপাখালী আসার সদাকান হনত ওয়ানজনদর বাগান পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং 

করন 

৫০,০০০  এলনজএসনপ  

সিাপাখালী সনহনদর বানড় হনত ওয়ানছর বটতলা পয তর্ন্ রাস্তায় সহনরং করন। ৩০,০০০ ১%  

 ০৭     ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

সিাপাখালী সমায়ানেনমর বানড়র ননকট হনত সিাপাখালী দিীন মানঠর 

অনিমুনখ রাস্তায় সহনরং করন। 

৮০,০০০ এলনজএসনপ 

সিাপাখালী  আোর সদাকান হনত ওয়ানছনপর বাগান পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ১,২০,০০০ কানবটা/ 

সিাপাখালী  সগারস্থাননর উন্নয়ন    ১,০০,০০০ ইনজনপ 

সিাপাখালী কালুর বাড়ী হনত নবল পযর্ন্ত রাস্তায় সেননর উপর স্বাব ননম তান   ১,০০০০০  ১%  

সিাপাখালী পনেম পাড়ার মসনজনদর সামনন  সসালার street light স্থাপন।        ৫৬,৪৯০ টি, আর 

০৭    ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

সিাপাখালী পনিম পাড়ার নূরুর বাড়ী হনত আোর সদাকাননর অনিমুনখ 

রাস্তায়  সসানলং করন     

৭০,০০০ এলনজএসনপ 

সিাপাখালী বক্কনরর বাড়ী হনত জালানলর  বাড়ী  পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলংকরন  ৫০,০০০  এলনজএসনপ  

সিাপাখালী পনিম পাড়ার সগারস্থানন street light স্থাপন।     ৭২,৯৭৯.০০ টিআর 

সিাপাখালী  হনত সগানয়েপুর পযর্ন্ত সীমার্ন্ রাস্তায় মাটি িরাট   ২,০০,০০০ ইনজনপনপ 

সিাপাখালী  সনহনদর বাড়ী হনত  মানঠর অনিমুনখ রাস্তায় মাটি িরাট    ১,২০,০০০ ইনজনপনপ   

গ্রামীন দনরদ্র ইউননয়ননর গৃহহীন  পনরবানরর ঘর ননম তান ৩,০০,০০০ টিআর   

সিাপাখালী পনেম পাড়ার মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০  টি, আর 

০৭    ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

সিাপাখালী িজলুর বাড়ী হনত নানসর কলুর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ১,৭০,০০০ কনবখা/ 

কানবটা 

সিাপাখালী আনজজানরর বাড়ী হনত সঘচুগাড়ীর পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন    ৮০,০০০ এলনজএসনপ   

সিাপাখালী প্রার্নমক নবদ্যালনয়র উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি, আর  

সিাপাখালী  জনহনরর বাড়ী সামনন সসালার street light স্থাপন।         ৫৬,৪৯০ টি, আর  

০৭      ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

সিাপাখালী রমজাননর বাড়ী হনত আননছুনরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা  সহনরং করন।   ১০০,০০০ এলনজএসনপ   

সিাপাখালী  কটার বাড়ী হনত  জনলনলর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন     ৫০,০০০ এলনজএসনপ  

সিাপাখালী  বাজানর সমানড় সসালার street light স্থাপন।          ৭০,০০০ টি,আর  



সিাপাখালী  উসমান গননর বাড়ীর পানে সসালার street light স্থাপন।           ৫৬,৪৯০ এলনজএসনপ 

  সমাট ২৩,০৭,৪৪৯      

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা 

স্থানপতঃ ২০১৬ 

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত নং সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৮   ২০১৬-২০১৭    

১ম অর্ তবছর 

     

মািবখালী খা পাড়া জানম  মসনজনদ  সসালার প্যানলন স্থাপন ৩৫,০০০  টি, আর 

মািবখালী বটলতলা হনত মুনিযুদ্ধা রাস্তা সমরামত  ৫৬,০০০ ১%  

মািবখালী িাদুর সদাকাননর সামনন হনত সনর্ন্াষপুর সমাসারনির বাড়ী  পযর্ন্ত  

রাস্তায়  মাটি  িরাট। 

১,৫০,০০০  ইনজনপনপ  

ইউননয়ননর মািবখালী ছনটংগা পাড়া হনত সনর্ন্াষপুর রাস্তা সমরামত ১,০০,০০০ কানবখা    

মািবখালী মুনিযুদ্ধার ০৭ কবর স্থাননর রাস্তা সমরামত ও গ্রীনল রঙ করন ৫০,০০০ ননজস্ব   

মািবখালী হান্নান খার বানড় হনত দনিন মাঠ পয তর্ন্ রাস্তায় সহনরং করন।  ১,০০,০০০  এলনজএসনপ  

মািবখালী পুরাতন পাড়ার মসনজদ উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি, আর   

০৮      ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

মািবখালী কাতুব্বানরর বাড়ী হনত  আনমরুনলর বাড়ী পয তর্ন্ সসানলং করন। ১,০০,০০০  এলনজএসনপ 

 মািবখালী নবনজনব কযাম্প হনত সেষ সীমানা পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট  ১৮০,০০০  কানবটা/ 

মািবখালী ছনটংগা পাড়ার সগারস্থান উন্নয়ন  ৪০,০০০  টি,আর  

মািবখালী ছনটংগা পাড়ার  মসনজনদ সসালার স্থাপন   ৪০,০০০  টি, আর 

০৮    ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

মািবখালী নমনারুনলর সদাকান হনত সতাতা গাজীর বাড়ীর অনিমুনখর সহনরং 

রাস্তা  সংিার    

১,৭০,০০০      এলনজএসনপ 

মািবখালী ওসমাননর বাড়ী হনত  আউব সমাল্লার জনম পযর্ন্ত রাস্তার মাটি 

দ্বারা সংিার  ।   

১,৪০,৯৩০.  কানবখা 

মািবখালী িাদু োর সমৌড় হনত   সনর্ন্াষপুর পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ২,০০,০০০ ইনজনপনপ 

মািবখালী  সমাস্তর বাড়ীর ননকট street light স্থাপন।      ৫৬,৪৯০.০ কানবটা 

মািবখালী সগাপলা খাঁর  বাড়ী হনত নমনারুনলর আমবাগান পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি 

িরাট  

৮০,০০০   ইনজনপনপ  

মািবখালী পুরাতন পাড়ার সগারস্থানন সসালার street light স্থাপন।            ৫৬,৪৯০  কানবটা   

০৮     ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

মিবখালী ইনদ্রস্র বাড়ী হনত সসামারুনলর বাড়ী রাস্তায় সসানলং করন ১,০০,০০০  এলনজএসনপ 

মািবখালী সমাকানদ্দনছর বাড়ী হনত  আবুল কানেম বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি 

িরাট   

১,২০,০০০  ইনজনপনপ  

মািবখালী িাদু োর বাড়ীর পানে সমানড় সসালার street light স্থাপন।            ৫৬,৪৯০  টি, আর 

মািবখালী  আনজনজর বাড়ীর পানে সমানড় সসালার street light স্থাপন।             ৫৬,৪৯০  কানবটা  

০৮      ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

মািবখালী সমাকনছনদর বাড়ী হনত আক্কানস বাড়ী পযর্ন্ত সসানলং করন    ৮০,০০০  এলনজএসনপ  

মািবখালী ছনটংগা পাড়ার মসনজদ হনত কুদ্দুনসর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি 

িরাট             

 ইনজনপনপ 

মািবখালী মসনজদ হনত সসানা খার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ৪০,০০০ ১%  

মািবখালী আহানদর বাড়ীর পানে  সসালার street light স্থাপন।             ৫৬,৪৯০  টি, আর 

মািবখালী মননর উদ্দীননর বাড়ীর পানে  সসালার street light স্থাপন।             ৫৬,৪৯০ কানবটা   

  সমাট ২১,৬০,৮৭০     



 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

 

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

 

ওয়াড ত নং সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০৯   ২০১৬-২০১৭    

১ম অর্ তবছর 

     

মাননকপুর জানম মসনজনদ মসনজনদ সসালার  প্যানলন স্থাপন।      ৩৫,০০০ টি, আর 

রাজাপুর জানম মসনজনদ  সসালার প্যানলন স্থাপন।       ৩৪,০০০ টি, আর  

রাজাপুর প্রার্নমক নবদ্যালনয় সচয়ার সরবরাহ   ২০,০০০ ননজস্ব  

রাজাপুর সরকারী প্রার্নমক নবদ্যালনয় ষ্ট্রীনলর অনিস আলমারী ২৫,০০০ ১%  

রাজাপুর রনেদ ো বাড়ী হনত বাসানরর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট    ১,২০,০০০ ইনজনপনপ  

মাননকপুর সগারস্থাননর প্রাচীর ননম তান    ৪০,০০০ টি, আর 

মাননকপুর হানমদুনলর বাড়ী হনত নরু মহাম্মনদর বানড় পয তর্ন্ সেন ননম তান।   ১,০০,০০০ ১%  

০৯      ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

রাজাপুর রনবউনলর বাড়ী হনত কামরুোমাননর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তার সেন 

ননম তান      

১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

রাজাপুর নবনজনপ কযাম্প হনত  সীমার্ন্ নপলার পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট ১,২০,০০০ ইনজনপনপ   

মাননকপুর মাদ্রার পানে সসালার street light স্থাপন।              ৫৬,৪৯০ টি, আর 

০৯    ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

রাজাপুর  আসাদুনলর বাড়ী হনত  সরজাউনলর বাড়ীর পযর্ন্ত  সহনরং রাস্তা 

সংিার   

৫০,০০০ এলনজএসনপ 

রাজাপুর লািলুর বাড়ী হনত  রনেদ োর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় সহনরং করন   ৮০,০০০ এলনজএসনপ  

রাজাপুর ঈদগার  সগট ননম তান   ৬০,০০০.০০ টিআর 

রাজাপুর পাগলার িার হনত মািবখালী   দনিন মাঠ পযর্ন্ত সীমার্ন্ রাস্তায় 

মাটিিরাট  

২,০০,০০০ ইনজনপনপ 

রাজাপুর ননজবা উদ্দীননর বাড়ী হনত  সহনতর নবল পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি িরাট   ১,৫০,০০০ কানবখা 

রাজাপুর মসনজনদ সসালার স্থাপন   ৫৬,৪৯০  কানবটা   

০৯      ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

মাননকপুর আননছুনরর বাড়ী হনত সহনতর নবল পযর্ন্ত রাস্তায় সসানলং করন ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

রাজাপুর ননয়াজ উদ্দীননর বাড়ী হনত  পীচ রাস্তা পযর্ন্ত  সেন ননম তান   ১,০০,০০০ এলনজএসনপ  

মাননকপুর মসনজনদ সসালার স্থাপন   ৩৫,০০০ টি,আর   

রাজাপুর ো পারার বটতলায় সসালার street light স্থাপন।               ৫৬,৪৯০ টি,আর    

মাননকপুর আলী আহনম্মনদর বাড়ী হনত আেরানির বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় মাটি 

িরাট   

১,২০,০০০ ইনজনপনপ  

০৯       ২০২০-২০২১  

 ৫ম অর্ তবছর  

 

মাননকপুর সামসুল মনল্লনকর বাড়ী হনত সত মার্া পযর্ন্ত রাস্তায় সহনরং করন   ১,০০,০০০ এলনজএসনপ  

মাননকপুর আঃ ছািানরর বাড়ী পানে সসালার street light স্থাপন।              ৫৬,৪৯০  টি,আর  

মাননকপুর মসনজনদর উন্নয়ন  ৪০,০০০ টি,আর  

মাননকপুর মাদ্রাসার উন্নয়ন   ৭০,০০০ ১%  

  সমাট ১৯,২৪,৯৬০    



 

 



মননাহরপুর ইউননয়ন পনরষদ 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা  

স্থানপতঃ ২০১৬   

  

পঞ্চবানষ তকীর নিম  সমুহ (২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১)   

ওয়াড ত 

নং 

সময় কাল অগ্রানিকারনিনিক ননবানচ তত নিনমর নাম 

 

আনুমাননক 

বরাদ্দ  

খাত 

০১-০৯   ২০১৬-২০১৭    

১ম অর্ তবছর 

      

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন নবনিন্ন উপকরন সরবরাহ ১,০০,০০০ ১% 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নলকূপ স্থাপন ১,০০,০০০ ১% 

ইউননয়ন নিিকমুি জন্য নিক্ষুক গননর মনধ্য ছাগল ও নগদ টাকা  প্রদান।  ১,৫০,০০০ ননজস্ব 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নেলাই প্রনেিন ও উপকরন সরবরাহ ১,০০,০০০ ১% 

মননাহরপুর ইউননয়নন বৃি সরাপণ  ১,৫০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন সবঞ্চ সরবরাহ  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

০১-০৯     ২০১৭-২০১৮   

২য় অর্ তবছর 

   

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন  নবনিন্ন উপকরন সরবরাহ ২,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন সবঞ্চ সরবরাহ ১,৫০,০০০ এলনজএসনপ 

বাল্যনববাহ বব্ধ করননর  উন্মুি সিা ও সাংস্কৃনতর আনয়াজন করা।  ৫০,০০০ ১% 

িাত্রী প্রনেিন ও মালামাল সরবরাহ   ৫০,০০০ ১% 

ইউননয়ননর ১-৯ ওয়ানড তর প্রনতবন্ধী ব্যনিনদর হুইল সচয়ার সরুরাহ।   ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নলকূপ স্থাপন  ২,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ন নডনজটাল সসন্টানরর মালামাল ক্রয়  ৪০,০০০  এলনজএসনপ 

০১-০৯   ২০১৮-২০১৯ 

৩য় অর্ তবছর  

  

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন  িযান সরবরাহ   ১,৫০,০০০  এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নলকূপ স্থাপন ১,৫০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন সবঞ্চ সরবরাহ  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন  নক্রড়া সামগ্রী সহ নবনিন্ন উপকরন সরবরাহ  ২,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন সবঞ্চ সরবরাহ ১,৫০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নেলাই প্রনেিন ও উপকরন সরবরাহ ২,০০,০০০ ১% 

ইউননয়ন অনিনসর  নবনিন্ন আসবাব পত্র ও কনম্পটার ক্রয় করা  ২,০০,০০০ ননজস্ব 

ইউননয়ননর সমাজ কল্যান ও দূনয তাগ  সমাকানবলার  উপর cÖwk¶Y ও উপকরন প্রদান    ১,০০,০০০ ১% 

ইউননয়নন্নর নবনিন্ন রাস্তায় পানন ননষ্কােননর আরনসনস পাইপ স্থাপন  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

০১-০৯     ২০১৯-২০২০  

৪র্ ত অর্ তবছর   

     

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন নবনিন্ন উপকরন সরবরাহ ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নলকূপ স্থাপন ২,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য পায়াখানা  ননম তাননর লনিয নরং নসলাপ সরবর ১,০০,০০০ ১% 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নেলাই প্রনেিন ও উপকরন সরবরাহ ২,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর গরু,ছাগনলর টিকা নবষয় প্রনেিন প্রদান ৫০,০০০ ১% 

ইউননয়ননর নডনজটাল সসন্টানরর মালামাল ক্রয়  ৫০,০০০  ১% 

০১-০৯    ২০২০-

২০২১  

৫ম অর্ তবছর   

 

ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন নবনিন্ন উপকরন সরবরাহ ৫০,০০০ ১% 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নলকূপ স্থাপন ১,৫০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য পায়াখা ননম তাননর লনিয নরং নসলাপ সরবরাহ  ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন হতদনরদ্র পনরবানরর মনধ্য নেলাই প্রনেিন ও উপকরন সরবরাহ ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

ইউননয়ননর নবনিন্ন রাস্তার পানে/নেিা প্রনতষ্ঠানন বৃি সরাপন   ১,০০,০০০ এলনজএসনপ 

   
ইউননয়ননর নবনিন্ন নেিা প্রনতষ্ঠানন নডনজটাল স্বািনরর ব্যবস্থা করা  ১,০০,০০০ ননজস্ব 

                                                                                সমাট  ৪২,৪০,০০০   -  

                                                সব ত সমাট  ২,৫৬,৮৪,১১৩   



 

 

 

 

 

 

 

 

      


