
 

 

ক্র.ন 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

1.  
শাহাবাজপুি কয়লাবানি স্কুল হদে িবুি ভাটা পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবটা ১ম ২০১৭-২০১৮ 338353 26/11/17 

2.  

শাহাবাজপুি পািনেলালপুি বাইতুল ফালাহ জাদম মসনজে,শানন্তদমাি ওয়ানিয়া মসনজে,নলডুবিী 

বাজাি জাদম মসনজে,বানলয়া নেঘী মামুন হুজুি মধ্যপািা জাদম মসনজে,সসানাপুি 

সোেলা জাদম মসনজে,সভালামািী উত্তি মার্া ওয়ানিয়া মসনজে,উপিচাকপািা 

ইব্রানহদমি গনলি জাদম মসনজদে সসালাি প্যাদেল স্থাপন 

কানবটা ১ম ২০১৭-২০১৮ 331586 26/11/17 

3.  
শাহাবাজপুি সমাল্লাপািা গ্রাদমি পূদব থি সমইনদিাড হদে সমাল্লাদটালা জাদম মসনজে পর্ থন্ত িাস্তায় মটি 

ভিাট 

কানবখা ২য় ২০১৭-২০১৮ 8.600 

সমটন 

29/03/2018 

4.  

শাহাবাজপুি সেি িনশয়া েনিেপািা জাদম মসনজে, সেলকুনপ ইসমাইল মাষ্টাদিি গনল 

মসনজে,হুেমাপািা জাদম মসনজে,নাদমাচাকপািা হাদফনজয়া মাদ্রাসা,উপিচাকপািা 

আইনাদলি গনলি মসনজে,চাকপািা সকনজ স্খুদল সসালাি প্যাদেল স্থাপন 

কানবটা ২য় ২০১৭-২০১৮ 331000 29/03/2018 

 

 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

5.  
শাহাবাজপুি সভালামািী আব্দুল হানকদমি বানি হদে ভাদুি বানি পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবখা ১ম ২০১৮-২০১৯ 9.000 

সমটন 

04/10/2018 

6.  

শাহাবাজপুি চামনচকা মসনজদে,নপদিাজপুি সগািস্তাদন,মন্ডলপািা জানময়া নসনিকী হাদফনজয়া 

মাদ্রাসা,নলডুবিী বাজাদি,ইউনপ অনফদসি সামদন,স াবিা গ্রাদমি তেমুদিি গনলি জাদম 

মসনজে,সগাপালপুি জাদম মসনজে,নলডুবিী আিাি নডলাদিি গনলি মসনজদে সসালাি 

প্যাদনি স্থাপন 

কানবটা ১ম ২০১৮-২০১৯ 335000 04/10/2018 

7.  
শাহাবাজপুি নাদমাচাকপািা মহাজদনি বানি হদে নেী পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবখা ২য় ২০১৮-২০১৯ 9.000 

সমটন 

13/03/2019 

8.  

শাহাবাজপুি ঠগেলা রুদবদলি বানিি সামদন মসনজে,মন্ডলদটালা সোেলা মসনজে,হাজাি নবঘী 

মািফে নডলাদিি বানিি সামদন মসনজে,সেলকুনপ িমজাদনি মসনজে, উননশনবঘী 

সভওয়া পািা ওয়ানিয়া মসনজে, উপি চাকপািা এনামুদলি গনলি মসনজদে সসালাি 

প্যাদেল স্থাপন 

কানবটা ২য় ২০১৮-২০১৯ 335000 13/03/2019 

 

কানবখা ও কানবটা খাদেি (2017-2018) অর্ থ বছদিি প্রকে। 

কানবখা ও কানবটা খাদেি (2018-2019) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

9.  
শাহাবাজপুি আজমেপুি ভানুয়াঘাট হদে বাক্কাদিি বানি পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবখা ১ম ২০১৯-২০২০ 9.500 

সমৎটন 

13/১১/2019 

10.  

শাহাবাজপুি কয়লাবািী সগািস্তান সষ্টট লাইট,সাদহবনগি সানেকুল আিৎোি বানিি নপছদন সগািস্তাদন 

সষ্টট লাইট,উপি চাকপািা নজয়া সমম্বাদিি বানিি পাদবথ মসনজে, পাি নেলালপুি মাষ্টাি 

পািা জাদম মসনজে, সেলকুনপ বাজাি মসনজে,হুেমা বাজাি মসনজে, সেি িনশয়া 

মাইনুল ডািাদিি বানি পাদবথ মসনজদে সসালাি প্যাদেল স্থাপন 

কানবটা ১ম ২০১৯-২০২০ 290000 13/১১/2019 

11.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ হানকদমি বানি হদে বাজাি হদয় নভক্ষু সমাল্লাি বানি মসনজে পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি 

ভিাট 

কানবখা ২য় ২০১৯-২০২০ 9.500 

সমৎটন 

02/02/2020 

12.  
শাহাবাজপুি শাহাবাজপুি হাদফনজয়া মাদ্রাসা,হুেমা মাননক হানজি সগািস্থান, নলডুবিী নেীি  াদি 

সগািস্থাদন সষ্টট লাইট, হাজাি নবঘী ইসলানমক মাদ্রাসা, নলডুবিী মনেন মাষ্টাদিি মসনজে 

সসালাি প্যাদেল স্থাপন 

কানবটা ২য় ২০১৯-২০২০ 290000 02/02/2020 

 

 

 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

13.  
শাহাবাজপুি উননশ নবঘী সানেকুদলি বানি হদে বানগচাপািা বদনি মুখ পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবখা ১ম ২০২০-২০২১ 11.000 

সমৎটন 

27/09/2020 

14.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ বাজাি হদে জনলদলি সমাি পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবটা  ১ম ২০২০-২০২১ 200000 28/12/2020 

15.  শাহাবাজপুি আজমেপুি সমাল্লাদটালা িনশদেি বানি হদে আকালুি বানি পর্ থন্ত িাস্তায় মাটি ভিাট কানবটা  ১ম ২০২০-২০২১ 140000 28/12/2020 

16.  শাহাবাজপুি সসানাপুি সগািস্তান এনেমখানা ও হাদফনজয়া সকিানেয়া মাদ্রাসা সংস্কাি ও উন্নয়ন কানবটা  ২য় ২০২০-২০২১ ১৫০০০০ 28/12/2020 

17.  শাহাবাজপুি নাদমাচাকপািা উত্তি মার্া মনমদনি বানিি সামদন জাদম মসনজে সংস্কাি কানবটা  ২য় ২০২০-২০২১ ১০০০০০ 28/12/2020 

 

কানবখা ও কানবটা খাদেি (2019-2020) অর্ থ বছদিি প্রকে। 

কানবখা ও কানবটা খাদেি (2020-2021) অর্ থ বছদিি প্রকে। 


