
 

 

ক্র.ন 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

1.  

শাহাবাজপুি  সালামপুি সসানা মসনজে নিগ্রী কদলজ হদে মসনজে পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ+নজওনব ২০১৬-২০১৭ 422332 (১৭২২৩৩২+১

৫৭০৮৪৬)=৩২

৯৩১৭৮ 

১৩/09/2017 

2.  
শাহাবাজপুি স াবড়া বাগান বানড়  মুনন নিনিনপি বাড়ী হদে িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ 200000  

3.  
শাহাবাজপুি  সাদহব নগি সিকািী প্রার্নমক নবদ্যালয় হদে চামাদিি বানড় পর্ থন্ত সেন ননম থান এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ৫00000  

4.  
শাহাবাজপুি সিালামািী আজাহাদিি বানড় হদে িহমাদনি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ২00000  

5.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ বাজাি হদে সেলকুনপ মাদ্রাসা পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ২00000  

6.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ আলদবাদসি বানড় হদে আইনাদলি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ২00000  

7.  
শাহাবাজপুি সেি িনশয়া বাইড়া পাড়া সমাড় হদে সচািাপাড়া নবদলি মার্া পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ২00000  

8.  
শাহাবাজপুি  হুেমা সিকািী প্রার্নমক নবদ্যালয় হদে কযাম্প পর্ থন্ত িাস্তা এইচ নবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ৩00000  

9.  
শাহাবাজপুি উননশ নবঘী সমাজাদেদলি বানড় হদে নবশুি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ৩৭০846  

10.  
শাহাবাজপুি বানলয়ানেঘী হাইোদিি বানড় হদে আইনাদলি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ২00000  

11.  
শাহাবাজপুি ইউনপি নবনিন্ন স্থাদন নলকুপ স্থাপন এলনজএসনপ নবনবনজ ১ম ২০১৬-২০১৭ ৫00000  

12.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ জনমিউনিদনি বানড়ি সামদন সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ 100000 1317271/-

06/02/2018 

13.  
শাহাবাজপুি ২নং ওয়াি থ নবশ্ব সিাি জানকদিি বানড় হদে পূব থ নেদক মনেউদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ 100000  

14.  
শাহাবাজপুি ৩নংওয়াি থ স াবড়া বাজাি িজদিব বানড় হদে জামাদলি বাগান পর্ থন্ত সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ 100000  

15.  
শাহাবাজপুি ৪নং ওয়াি থ আনজদজি বানড়ি সেদনি পূব থ নেদক সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ২00000  

16.  
শাহাবাজপুি ৫নং ওয়াি থ সিালামািী নদবদেি বানড় হদেমমফুদলি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ১00000  

17.  
শাহাবাজপুি সেি িনশয়া আলাউনিদনি বানড় হদে জামাল মাষ্টাদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ১00000  

এলনজএসনপ-৩ খাদেি (201৬-201৭) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



18.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ িদবদশি বানড় হদে সিানজওদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ১00000  

19.  
শাহাবাজপুি হুেমা গ্রাদমি কাওসাি মাষ্টাদিি বানড় হদে কযাম্প পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন  এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ১00000  

20.  
শাহাবাজপুি ৯নং ওয়াি থ উপি চাকপাড়া গ্রাদমি পূব থনেক কামরুজ্জমাদনি জনম হদে নজন্নুদিি জনম 

পর্ থন্ত পানন ননষ্কাশন সেন ননম থান 

এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ ২00000  

21.  
শাহাবাজপুি ইউনপ নবনিন্ন নশক্ষা প্রনেষ্ঠাদন আসবাবপত্র সিবিাহকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

২০১৬-২০১৭ 216686  

 

 

 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

22.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ বানলয়ানেঘী সিকানি প্রার্নমক নবদ্যালয় হদে খুনশ হাজীি বানড় 

পর্ থন্ত,এস্তাদবি বানড় হদে আোউি িাক্তাদিি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 350000 (3415386) 

23.  
শাহাবাজপুি বানলয়া নেঘী নজরুদলি বানড় হদে নজদয়দলি বাড়ী পর্ থন্ত  িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 200000  

24.  
শাহাবাজপুি পািনেলালপুি নয় িনশয়া নবশুি বাড়ী হদে একিাদমি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 200000  

25.  
শাহাবাজপুি স াবড়া গাজীপুি নমছু হাজীি বাড়ী হদে এসিাইদলি বাড়ী পর্ থন্ত  িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 200000  

26.  
শাহাবাজপুি নলিবুিী হঠাৎপাড়া সজাহরুদলি বানড় হদে এিফাদনি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 80000  

27.  
শাহাবাজপুি জামেলা ব্রীদজি মার্া হদে নেী পর্ থন্ত সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 300000  

28.  
শাহাবাজপুি সিালামািী হানকদমি বানড় হদে সসবুদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন সিালামািী 

োজুি বানড় হদে আজাহাদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 350000  

29.  
শাহাবাজপুি সেিিনশয়া বটেলা সাইদুদিি বানড় হদে জামাল মাষ্টাদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 ১50000  

30.  
শাহাবাজপুি সেিিনশয়া আকদটি বদনি িাস্তা এইচ নবনব হদে কালিাট পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 284791  

31.  শাহাবাজপুি সেলকুনপ সাদজমাদনি বানড় হদে সবনিদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  2017-2018 500000  

এলনজএসনপ-৩ খাদেি (201৭-2018) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



নবনবনজ 

32.  
শাহাবাজপুি হুেমা গ্রাদমি সাদমদেি বানড় হদে সসিাজুদলি সমম্বাদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 ৪00000  

33.  
শাহাবাজপুি নাদমাচাকপাড়া ভুটুি বানড় হদে উপিচাকপাড়া পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 

2017-2018 ৪00000  

34.  
শাহাবাজপুি সালামপুি সগদুি বানড় হদে পানাউল্লাহি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

2017-2018 350000 1024616/- 

২৬/08/2018 

35.  
শাহাবাজপুি শাহাবাজপুি ইউনপি নবনিন্ন নশক্ষা প্রনেষ্ঠাদন আসবাবপত্র সিবিাহ এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

2017-2018 424616 ২৬/08/2018 

 

 

36.  
শাহাবাজপুি নাদমাচাকপাড়া গ্রাদমি পাকা িাস্তা হদে সগািস্থান পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নপনবনজ 

2017-2018 250000 ২৬/08/2018 

 

 

 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

37.  

শাহাবাজপুি  শাহাবাজপুি ইউনপ সনচদবি জন্য স্মাট সফান ক্রয় এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 250000 (1768287+ 

1807129) 

=3575416/- 

২৩/০৪/১৯ 

38.  
শাহাবাজপুি শাহাবাজপুি ইউনপি নবনিন্ন নশক্ষা প্রনেষ্ঠাদন আসবাবপত্র, সাইদকল গ্যাদিজ,বািান্দাি 

টিদনি ছাউনন ল্যাপটপ ল্যানিদনি িাংনক িদক্তি গ্রুপ পিীক্ষা ও কাব স্কাউদটি সপাশাক 

ক্রয় 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 950000  

39.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ মনেউি সমম্বাদিি বানড় হদে মসনজে িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 200000  

40.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ নশয়ালমািা গ্রাদমি সমইনদিাি হদে সিকািী প্রার্নমক নবদ্যালয় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 50000  

41.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ নশয়ালমািা গ্রাদমি সনোউদিি বানড় হদে নবল পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 150000  

42.  
শাহাবাজপুি ২নং ওয়াি থ লনেফ িাক্কাদিি বানড় হদে িনশে এি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 100000  

এলনজএসনপ-৩ খাদেি (2018-2019) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



43.  
শাহাবাজপুি ২নং ওয়াি থ নপদিাজপুি নবশ্বদিাি হদে মনেউদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 50000  

44.  
শাহাবাজপুি ২নং ওয়াি থ সোহাখানা সহাোি বানড় হদে সালাদমি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 100000  

45.  
শাহাবাজপুি ৯নংওয়াদি থ ১৩নং আজমেপুি চাকপাড়া সিকািী প্রার্নমক নবদ্যালদয়ি সীমানা প্রাচীি 

ননম থান 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

201৮-201৯ 198287  

46.  
শাহাবাজপুি নিডুবিী সেমুদিি বানড় হদে আব্দুল লনেদফি বানড় পর্ থন্ত  সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000 1807129 

47.  
শাহাবাজপুি ৫নংওয়াদি থ সিালামািী গ্রাদম এনকদনি বানড় হদে আজাহাদিি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

48.  
শাহাবাজপুি ৬নংওয়াদি থ সেি িনশয়া জাদবদেি বানড়ি পনিদম িাস্তা এইচনবনবি এি মার্া হদে 

কালিাট পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

49.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ সমাকবুদলি বানড় হদে নমন্টুি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 150000  

50.  
শাহাবাজপুি ৬নংওয়াদি থ সেি িনশয়া মাইনুদলি বানড় হদে প্রার্নমক নবদ্যালয় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 150000  

51.  
শাহাবাজপুি ৭নংওয়াি থ হানকদমি বানড় হদে  ননপনেি মাদকথট পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

52.  
শাহাবাজপুি  ৮নংওয়াি থ হুেমা গ্রাদমি সেমুদিি বানড় হদে রুপদকি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

53.  
শাহাবাজপুি ৯নংওয়াদি থ উননশ নবঘী সমাজাদেদলি বানড় হদে আোউদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

54.  
শাহাবাজপুি স াবড়া বাগানবাড়ীি িাস্তা সকিামদেি বানড় হদে িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 200000  

55.  
শাহাবাজপুি  শাহাবাজপুি সসানামসনজে নিগ্রী কদলদজি এইচনবনব িাস্তাি মার্া হদে 

িাস্তাএইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

201৮-201৯ 107129  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

56.  
শাহাবাজপুি সকানিট-১৯ প্রনেদিাদ  ২নং শাহাবাজপুি ইউননয়দনি েনিদ্র ননম্ননবত্ত ও অস্থায়ী কম থহীন 

নেন মজুি পনিবাদিি মাদে সানজথকাল মাস্ক, হাে স ায়াি সাবান,নিনচং পাউিাি নবেিন। 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

2019-2020 60000 ১ম-1325777 

২য়-2048118 

সমাট-3373895 

57.  
শাহাবাজপুি শাহাবাজপুি ইউনপি জনসা ািদনি জন্য এযামু্বদলন্স ক্রয় এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

2019-2020 1000000 ১২/০৭/২০২০ 

58.  
শাহাবাজপুি ৭নং ওয়াি থ সেলকুনপ সমইন সিাি দুরুদলি বানড় হদে িনফদকি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

2019-2020 50000  

59.  
শাহাবাজপুি ৫নংওয়াি থ হাজাি নবঘী জালাদলি বানড় হদে সোহরুদলি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

2019-2020 150000  

60.  
শাহাবাজপুি  চাকপাড়া আেশ থ নবদ্যালদয় আসবাবপত্র সিবিাহ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ১ম 

2019-2020 65777  

61.  
শাহাবাজপুি  ১নংওয়াি থ বানলয়া নেঘী আলমগীদিি বানড় হদে মসনজদেি পাদশ্বথ পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 200000 ২য়-2048118 

 

62.  
শাহাবাজপুি ২নং ওয়াি সালামপুি গ্রাদমি পনিদম ব্রীদজি মার্া হদে কদলদজি মধ্যিাগ পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 200000  

63.  
শাহাবাজপুি ৩নংওয়াি নাদমা স াবড়া গ্রাদম পাকা িাস্তা হদে শনফকুদলি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 200000  

64.  
শাহাবাজপুি ৪নংওয়াি থ নলডুবিী পাকা িাস্তাি পনিদম িনকদবি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 175000  

65.  
শাহাবাজপুি ৫নং ওয়াদি থ আব্দুল হানলদমি বানড়ি পাদশ্বথ প্রদটকশন ওয়াল  ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 100000  

66.  
শাহাবাজপুি ৫নং ওয়াদি থ সিালামািী নময়াজাদনি বানড় হদে িবুদি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচ নবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 100000  

67.  
শাহাবাজপুি ৬নং ওয়াদি থ সেি িনশয়া আকুদটি বদনি এইচনবনব িাস্তাি মার্া হদে ব্রীজ পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচ নবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 200000  

68.  
শাহাবাজপুি ৮নং ওর্াদি থ হুেমা আক্তাদিি বানড় হদে সেমুদিি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচ নবনব িন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 175000  

69.  
শাহাবাজপুি ৯নং ওয়াদি থ মাহাজদনি বানড় হদে নজয়াি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনব কিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 175000  

70.  
শাহাবাজপুি ৭নং ওয়াদি থ সবলাল মাষ্টাদিি বানড় হদে এমিান সচয়ািম্যাদনি মাদকথট পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনব কিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 200000  

71.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াদি থবানলয়া নেঘী আদয়শ মাষ্টাদিি বানড় হদে হানকদমি বানড় পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনব কিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 150000  

এলনজএসনপ-৩ খাদেি (2019-2020) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



72.  
শাহাবাজপুি ৮নং ওয়াি থ আজমেপুি োরুল উলুম োনখল মাদ্রাসাি ছাে ঢালাই এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

2019-2020 173118  

 

 

 

 

 

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

73.  
শাহাবাজপুি ১নং ওয়াি থ নশয়ালমািা গ্রাদমি আদয়শ সিাদিি বাড়ীি সামদন এইচনবনবি মার্া হদে 

িাস্তা এইচনবনবকিন 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ 1ম 

20২০-202১ 150000 11,57560 

নবনবনজ ১ম 

25/01/2021 

74.  
শাহাবাজপুি চাকপাড়া ঈেগাদহি সামদন ইউ সেন ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ 1ম 

20২০-202১ 150000  

75.  
শাহাবাজপুি পুিােন উননশ নবঘী নবশুি বানড়ি সামদন এইচনবনবি মার্া হদে িাস্তা এইচনবনবকিন এলনজএসনপ  

নবনবনজ 1ম 

20২০-202১ 300000  

76.  
শাহাবাজপুি  শাহাবাজপুি ইউননয়দনি নবনিন্ন নশক্ষা প্রনেষ্ঠাদন আসবাবপত্র সিবিাহ এলনজএসনপ  

নবনবনজ 1ম 

20২০-202১ 250000  

77.  
শাহাবাজপুি ১৩নং আজমেপুি চাকপাড়া সিকািী প্রার্নমক নবদ্যালদয়ি সীমানা প্রাচীি ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ 1ম 

20২০-202১ 207510  

78.  
শাহাবাজপুি বানলয়ানেঘী মধ্যবাজাি মসনজে হইদে জমদসদেি বাড়ী পর্ থন্ত সেন ননম থাণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 125000 নবনবনজ ২য় 

07/06/2021 

79.  
শাহাবাজপুি সালামপুি ধুলাি নমল হইদে গাজলু হাজীি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনব কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 75000  

80.  
শাহাবাজপুি চাঁেপুি সসিাজুদলি বাড়ী হইদে সবননজদিি বাড়ী পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনব কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 7500০  

81.  
শাহাবাজপুি সিালামািী েনক্ষন মার্া রুহুদলি বাড়ীি সামদন প্রদটকশান ওয়াল ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 125000  

82.  
শাহাবাজপুি সেিিনশয়া কনমউননটি নিননক এি সীমানা প্রাচীি ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 75000  

83.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ সমাফাজ্জুল সমম্বাদিি বাড়ী হইদে িাস্তা এইচনবনব কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 75000  

84.  
শাহাবাজপুি সেলকুনপ নানজম মাষ্টাদিি বাড়ী হইদে এইচনবনবি মার্া হইদে িাস্তা এইচনবনব কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 12০000  

এলনজএসনপ-৩ খাদেি (2020-2021) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



85.  
শাহাবাজপুি হুেমাগ্রাদমি সাত্তাদিি জনম হইদে মননক হাজীি জনম পর্ থন্ত িাস্তা এইচনবনব কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 100000  

86.  
শাহাবাজপুি নাদমাচাকপাড়া আকাড়ীি বাড়ীি পাদশ্বথ এইচনবনব মার্া হইদে আদবাদলি জনম পর্ থন্ত িাস্তা 

এইচনবনব কিণ 

এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 100000  

87.  
শাহাবাজপুি উপিচাকপাড়া কনমউননটি নিননক এি সীমানা প্রাচীি ননম থান এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ 90000  

88.  
শাহাবাজপুি শাহাবাজপুি ইউননয়ন পনিষদেি নবনিন্ন নশক্ষা প্রনেষ্ঠাদন আসবাবপত্র সিবিাহ কিণ এলনজএসনপ  

নবনবনজ ২য় 

20২০-202১ ১83592  

 


