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তািরখ: ২০/০৯/২০২১ িা

িবষয়: এলিজএসিপ-৩ কের আওতায় ২০১৬-২০১৭ 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 ২০১৬-২০১৭ 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 ৬নং ওয়ােডর আমলাইন পাকা রাা হেত
উের রাা এইচ,িব,িব করন। যাগােযাগ ৬ িবিবিজ ১৯৫,০০০.০০

২
১ নং ওয়ােডর খালসী ােমর ঘঘ ুটালা
সরাজুেলর বািড় হেত কালােমর বািড়
পয রাা এইচিবিব করণ

যাগােযাগ ১ িবিবিজ ১৮৩,০০০.০০

৩
২ নং ওয়ােডর উরচরী িমজাপরু পাকা
রাার পবুিগেক এরফােনর বািড় থেক
সিুধেরর বািড় পয পাকা ন িনমান

পয়ঃিনাশন ও
বজ ববাপনা ২ িবিবিজ ১৫০,০০০.০০

৪

৪ নং ওয়াড শানপরু উ িবদালেয়র
জন ১ িট মািিমিডয়া েজর,
েজেরর পদা ১িট এবং ১িট লাপটপ
য়।

িশা ৪ িবিবিজ ১৫০,০০০.০০

৫
৩নং ওয়ােডর ফেতপরু ােমর মারফেতর
বাড়ী হেত আেনেশর বাড়ী অিভমখীু রাা
এইচিবিব রাা মরামত

যাগােযাগ ৩ িবিবিজ ২০০,০০০.০০



িমক
নং. িেমর নাম িেমর ধরন ওয়াড

নর
বরাের
ধরণ বরাকৃত টাকা মব

৬ মিকপরু বািলকা িবদােলর একিট ঘেরর
ছাদ িনমাণ। িশা ২ িবিবিজ ৩৫৮,৯৯৮.০০

৭

৪নং ওয়ােডর গাজীপাড়া কামল িপং
আবলু কালাম এর বাড়ীর সামেন িবৎ
চািলত নলকূপ াপন এবং গাজীপাড়া
মিনল িপং আবলু কালাম এর বাড়ীর
সামেন িবৎ চািলত নলকূপ াপন

পািন সরবরাহ ৪ িবিবিজ ৮৮,০০০.০০

৮ খালসী উ িবদালেয় একিট িসিড়
িনমাণ। িশা ১ িবিবিজ ৩৭৫,০০০.০০

৯

৭নং ওয়ােডর িশংেরাল ােমর সাহবলু
িপং আফসার বাড়ীর সামেন িবৎ
চািলত নলকূপ াপন এবং ঘাসড়ুা ােম
আ: সালাম, িপতা- তাইনসু মল এর
বাড়ীর িনকট সামেন িবৎ চািলত
নলকূপ াপন

পািন সরবরাহ ৭ িবিবিজ ১১০,০০০.০০

১০
পেতপরু ােমর জাার িপং ফল ুএর
বািড়র সামেন িবৎ চািলত নলকূপ
াপন

পািন সরবরাহ ৩ িবিবিজ ৫৫,০০০.০০

১১

শানপরু গালাম িকবিরয়া িপং হাােন
এর বািড়র সামেন িবৎ চািলত নলকুপ
াপন এবং পাহাড়পরু গাবতলায় একিট
নলকূপ াপন

পািন সরবরাহ ৪ িবিবিজ ৮৭,০০০.০০

১২

৮নং ওয়ােডর ফুরেসদপরু আফজাল িপং
দরাস এর বািড়র সামেন িবৎ চািলত
নলকুপ াপন এবং কাতলাকার
সেলমােনর বািড়র সামেন িবৎ চািলত
নলকুপ াপন

পািন সরবরাহ ৮ িবিবিজ ১১০,০০০.০০

১৩

মাধবপরু জামতলা মাউেনর বািড়র
সামেন িবত চািলত নলকূপ াপন
এবং পাইতািল আিমনলু িপং লৎুফল এর
বািড়র সােমন িবত চািলত নলকূপ
াপন।

পািন সরবরাহ ৭ িবিবিজ ১১০,০০০.০০

১৪

আিলশাপরু মহবলু িপং সিমিেনর
বািড়র সামেন িবৎ চািলত নলকুপ
াপন এবং পকুুিরয়াচী জালাল িপং
নমিুেনর বািড়র সামেন িবৎ চািলত
নলকুপ াপন

পািন সরবরাহ ৯ িবিবিজ ১১০,০০০.০০

১৫ ১ নং ওয়ােডর খালসী ঘঘ ুটালার
রাার গাইড ওয়াল িনমাণ

াকৃিতক
সদ
ববাপনা

১ িবিবিজ ১০০,০০০.০০

১৬
মিকপরু িনমাধিমক বািলকা িবদােলর
িসিলং, ওয়াল াার করণ ও পওয়াল
িনমাণ।

িশা ২ িপিবিজ ১৭৬,৪০০.০০

১৭
খালসী ি-মখুী উ িবদালেয় টাংিক
াপন সহ ২িট বাথম, ২ িট পায়খানা
িনমাণ।

িশা ১ িপিবিজ ৩০০,০০০.০০

মাট ২,৮৫৮,৩৯৮.০০
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