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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
ফতেপরু ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়

নােচাল, চাঁপাইনবাবগ

ারক নং - ফতেপরু ইউ,িপ/২০২১/
তািরখ: ২০/০৯/২০২১ িা

িবষয়: এলিজএসিপ-৩ কের আওতায় ২০২০-২০২১ অথ বছেরর মৗিলক বরা থেক িবিবিজ িপিবিজ টাকায়
বাবায়ন যাগ িম সমেূহর তািলকা দািখল

উপযু িবষেয়র িেত আপনার সদয় অবগিতর জন জানান যাইেতেছ য, ফতেপরু ইউিপর এলিজএসিপ-৩
কের আওতায় ২০২০-২০২১ অথ বছেরর িবিবিজ তহিবেল বরা টাকায় বাবায়ন যাগ িম সমেুহর তািলকা
েতক ওয়ােড উু সভা কের অািধকার িভিেত ক হন করা হেয়েছ এবং ইউিনয়ন পিরষেদর সভায়
অনেুমাদন করা হেয়েছ। উপেজলা িবিজিসিস কিমিটেত অনেুমাদেনর েয়াজনীয় ববা হেনর জন িেমর
তািলকা ত পূবক রন করা হইল।

িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

১ খালসী পাকা রাা হইেত ইািহেমর
বািড় অিভমখুী রাা এইচ িবিব করণ। যাগােযাগ ১ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

২
ফেতপরু ােম পাকা রাা এসফুেলর
বািড়র পােশ পািন িনাশন আার
াউ ন িনমান।

পয়ঃিনাশন ও
বজ ববাপনা ৩ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

৩
পাহাড়পরু বাশবাড়ী পাকা রাা হইেত
এজাবেুলর বািড় অিভমলুী রাা এইচ
িবিব করণ।

যাগােযাগ ৫ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

৪ পাইতাল নাইমেুলর বািড় হইেত তুিহেনর
বািড় অিভমখুী রাা এইচ িবিব করণ। যাগােযাগ ৮ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

৫

িমজাপরু ােম আিজজুর রহমান, িপতা:
ইয়াদ আলীর বািড়র পােশ খাবার পািন
সরবরােহর জন টাংিক গাড়াবাধা সহ
পা াপন।

পািন সরবরাহ ৮ িবিবিজ ৭৮,০৪৯.০০



িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

৬ খালসী, মাধবপরু ও িমজাপরু উ
িবদালেয় উচু-িনচু ব সরবরাহ। িশা ৭ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

৭
গািজপাড়া সানরু বাড়ী হইেত মঘডহর
পাকা রাা অিভমখুী রাা এইচ িবিব
করণ

যাগােযাগ ৪ িবিবিজ ১৩৭,৪৯০.০০

৮
মাধবপরু আনােলর বাড়ী হইেত
হািববেুরর বাড়ীর অিভমখূী রাা এইচ
িবিব করণ

যাগােযাগ ৭ িবিবিজ ২০০,০০০.০০

৯
পাইতািল ােম মাহাতােবর বাড়ী হইেত
আেয়শ মােরর বাড়ী অিভমখূী রাা
এইচ িবিব করণ

যাগােযাগ ৮ িবিবিজ ৩০০,০০০.০০

১০
ফেতপরু ইউিনয়ন পিরষেদর সমতা
উয়ন খােত ক (িশন ও
অনান)

মানব সদ
উয়ন ৬ িপিবিজ ৭০,০০০.০০

১১
বািহর মিকপরু জালােলর বািড় হেত
ইসরাইেলর বািড় অিভমখূী রাা এইচ
িবিব করণ

যাগােযাগ ৩ িপিবিজ ২৭০,০০০.০০

১২
আড়া ােম সািদকুেলর বািড় থেক
পিেম ফজলরু রহমান এর বািড়
অিভমখূী রাা এইচ.িব.িব করণ

যাগােযাগ ৬ িপিবিজ ২৫০,২৯৯.০০

১৩

(১)ঘাসড়ুা ােম আহসান, িপতা:
তািমজউিন(২) পকুুিরয়াচী ােম
আতাউর রহমান, িপতা:মৃত িফটু (৩)
িমজাপরু িহুপাড়ায় রামপদ এর বািড়র
পাে খাবার পািন সরবরােহর জন
টাংিক গাড়াবাধাসহ ৩িট (িতন) পা
াপন।

পািন সরবরাহ ৯ িপিবিজ ২৪০,০০০.০০

মাট ২,৫৪৫,৮৩৮.০০

িতেবদন েতর সময়: ২০ সের ২০২১ | ০২:৫৪:০২ অপরা


