
 

 

 

 

 

 

 

ক্র.

নং 

ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

5.  শাহাবাজপুি মুসনলমপুি বাজাি মসনজে, নলডুবিী মাদ্রাসাপাড়া,নাদমাচাকপাড়া,ডাাঃ িহমান হাজীি 

বানড়ি সামদন মসনজে সংস্কাি ও উন্নয়ন 

টিআি ১ম ২০১৮-২০১৯ 244000 04/10/2018 

6.  শাহাবাজপুি সাহব নগি িইসউনিদনি গনলি মসনজে,ভ ালামািী িনশে ডাক্তাদিি গনলি 

মসনজে,খাপড়াপাড়া জাদম মসনজে,ভেলকুনপ হাদেনজয়া এনেমখানা 

মাদ্রাসায়,উপিচাকপাড়া সানেকুল সুপাদিি গনলি জাদম মসনজে ও আংড়ীপাড়া জাদম 

মসনজদে ভসালাি প্যাদেল স্থাপন 

টিআি ১ম ২০১৮-২০১৯ 239000 04/10/2018 

7.  শাহাবাজপুি ভসানামসনজে নডগ্রী কদলজ এি মাদে মাটি  িাট টিআি ২য় ২০১৮-২০১৯ 244000 13/03/2019 

8.  শাহাবাজপুি বানলয়ানেঘী কদলানীপাড়া ভসোউি হাজীি গনলি মসনজে,ভসানাপুি পূব থ মার্া জাদম 

মসনজে,ভ াবড়া বাগানবাড়ী জাদম মসনজে, পািনেলালপুি নয়াগা সাত্তাদিিগনলি জাদম 

মসনজে, নলডুবিী মাদ্রাসা পাড়া জাদম মসনজে,নপদিাজপুি জামাদলি বানড় মসনজদে 

ভসালাি প্যাদেল স্থাপন 

 

টিআি ২য় ২০১৮-২০১৯ 229000 13/03/2019 

  

ক্র.নং 
ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

1.  শাহাবাজপুি ইউনপি নবন ন্ন স্থাদন োল গাদছি বীজ ভিাপন টিআি ১ম ২০১৭-২০১৮ ২২৭২২৫ 26/11/17 

2.  শাহাবাজপুি ইউননয়ন পনিষদে ভসালাি প্যাদেল স্থাপন,ভমাল্লাদটালা জাদম মসনজে,নাদমা চাকপাড়া 

ভেনুি গনলি জাদম মসনজে, ভেি িনশয়া জাদম মসনজে,ভেলকুনপ ইয়ানসন হানজি 

গনলদে 

টিআি ১ম ২০১৭-২০১৮ ২২২৬৯০ 26/11/17 

3.  শাহাবাজপুি নজয়ািপুি ভমাড়লপাড়া মসনজে সংস্কাি ও উন্নয়ন টিআি ২য় ২০১৭-২০১৮ 227000 29/03/2018 

4.  শাহাবাজপুি বানলয়ানেঘী েনিেপাড়া জাদম মসনজে,মুসনলমপুি জাদম মসনজে, পািনেলালপুি 

চনকাপাড়া জাদম মসনজে,নলগুবিী ভবােলা জাদম মসনজে,ভ ালামািী বানিউল ভমম্বাদিি 

বানড়ি সামদন ওয়ানক্তয়া মসনজদে ভসালাি প্যাদেল স্থাপন 

টিআি ২য় ২০১৭-২০১৮ 227000 29/03/2018 

টিআি খাদেি (2017-2018) অর্ থ বছদিি প্রকে। 

টিআি খাদেি (2018-2019) অর্ থ বছদিি প্রকে। 



 

 

 

 

ক্র.

নং 

ইউননয়নপনিষদেি 

নাম 
প্রকদেিনাম খাদেিনাম  অর্ থবছি প্রাক্কলন মূল্য মন্তব্য 

9.  শাহাবাজপুি নলডুবিী বাজাি মসনজে সংস্কাি ও উন্নয়ন টিআি ১ম ২০১৯-২০২০ 228000 13/১১/2019 

10.  শাহাবাজপুি ভগাপালপুি পূব থ পাড়া জাদম মসনজে,মৃে এসাহাদকি বানড়ি সামদন মসনজে,বানলয়ানেঘী 

সাইফুল প্রদেসাদিি বানড়ি সামদন উত্তি পাড়া জাদম মসনজে,পািনেলালপুি ভোজাদেল 

নডলাদিি বানড়ি সামদি মসনজে,হাজািনবঘী ভ াবড়া বাড়ীি সামদন জাদম মসনজে, ভেি 

িনশয়া েগেলা ইউসুদেি গনলি মসনজে,ভেলকুনপ গ্রাদমি উ্ত্তি পাদবথ আশিাফুদলি 

গনলি মসনজদে ভসালাি প্যা্দেল স্থাপন 

টিআি ১ম ২০১৯-২০২০ 196000 13/১১/2019 

11.   বাটুলপাড়া জাদম মসনজে সংস্কাি ও উন্নয়ন টিআি ২য় ২০১৯-২০২০ 228000 ২/২/২০২০ 

12.    ননয়া চক ভসানাপুি হাদেনজয়া মাদ্রাসা,পািনেলালপুি ভগািস্থাদন ভেট লাইট,ভেি িনশয়া 

মধ্যপাড়া ভকন্দ্রীয় ভগািস্থান ভমাংলাি বানড়ি নপছদন ভেট লাইট,আজমেপু ভমাল্লাদটালাি 

আমানুল্লাহি বানড়ি পাদবথ মসনজে,ভেলকুনপ ভশি ভমাহােে এজাজজুল ভকািআন নুিােী 

হাদেনজয়া মাদ্রসায় ভসালাি প্যাদেল স্থাপন 

টিআি ২য় ২০১৯-২০২০ 196000 ২/২/২০২০ 

 

টিআি খাদেি (2019-2020) অর্ থ বছদিি প্রকে। 


