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স্মারক নং- 70.88.95.02.04.01.21-

তাররখঃ 30.09.2021 ইং

welqt 2016-2017 হতত 2021-2022 অর্ থ বছর পরযন্ত কাবখা ও কারবটা খাতত গৃহীত প্রকতের তারিকা।
সূত্রঃ স্মারক নং 46.43.7000.011.20.013.21-893
ছক (এিরিএসরপ, এরিরপ, 1% কারবখা, কারবটা, রািস্বসহ অন্যান্য)
ক্ররিক ইউরনয়ন
প্রকতের নাি
নং
পররষদ
1
2
3
1. উরিরপুর দরিণ উরিরপুতরর তবারতকর বারি হতত সাতয়দ এর্
বারি পর্ থন্ত রাস্তা মিরািত ও উঃ উরিরপুর কালুর
বারির সািতন ওয়ারিয়া িসরিদ টায়ার পািা
ওয়ারিয়া িসরিদ ধুলুর মিাি ওয়ারিয়া িসরিতদ
মসািার স্থাপন।
2. উরিরপুর
ক। বহািাবারি িাতি িসরিদ, এরফান মিম্বাতরর
গ্রাতির ওয়ারিয়া িসরিদ ও িারহদ হাসাতনর গ্রাতি
ওয়ারিয়া িসরিতদ মসািার প্যাতনি স্থাপন।
খ। উত্তর উরিরপুর গ্রাতির মবরি বাঁধ হইতত প্রাইিারর
স্কুি পর্ থন্ত সংতর্াগ রাস্তায় িাটি ভরাট।
3. উরিরপুর
উরিরপুর মবিী বাঁধ হইতত রদয়ার পরিি িাহাঙ্গীর
পািা স্কুি পর্ থন্ত রাস্তা মিরািত।
4. উরিরপুর
পাঁকা বাবিাতবানা সরকারর প্রার্রিক রবদ্যািতয়
মসািার প্যাতনি স্থাপন।
5. উরিরপুর
রবরারহিপুর ঘরামুপািা পুকুরটুরি মিন্টুর বারি হতত
তুফারনর বারি পর্ থন্ত পুকুর পাতির রাস্তায় িাটি ভরাট।
6. উরিরপুর
তািপরি মবরিবাঁধ হতত নাতিাতটািা িাতি িসরিদ
পর্ থন্ত রাস্তা সংস্কার
7. উরিরপুর
িবদারপািা মিাতি নুরুর মদাকাতনর মপছতনর গতথ
ভরাট।
8. উরিরপুর
দরিণ উরিরপুর গ্রাতির ররফনা খাতুন, রপতাঃ মিঘু
িন্ডি, মিাসাঃ রুরন স্বারিঃ মিাঃ রবু এর বারিতত
মসািার রসতেি সরবরাহ/স্থাপন।
9. উরিরপুর
3 নং ওয়াি থ উত্তর উরিরপুর বাচ্চুর বারি হতত
মিাহবুতির বারি, দারখি িাদ্রাসা হতত খাতিতকর
বারি এবং দরিণ উরিরপুর তািপরি রিন্টুর মদাকান
মহত নাতিাতটািা িাতি িসরিদ, মসতারা পািা হতত
ররবউতির বারি হতত আতাউতরর বারি হতত
িরিবুতরর বারি এবং মিাহবুতির বারি হতত পাকা
রাস্তা মিরািত ও সংস্কার।
10. উরিরপুর
উরিরপুর ইউরনয়তনর রবরভন্ন স্থাতন তািবীি মরাপন
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11. উরিরপুর
12. উরিরপুর
13. উরিরপুর

তািপরি গ্রাতি নািমুতির বারি হতত মিাঃ ধুলুর
বারি অরভমুতখ রাস্তা এইচরবরবকরণ।
2 নং ওয়াতি থ তরত্তথপুর গ্রাতি সািহাতনর বারি হতত
এসিাতির বারি পর্য্নন্তথ রাস্তা এইচরবরবকরণ।
উরিরপুর পশুর হাতট রনিীয়িান িাতি িসরিতদর
পাতবথ প্রতটকশন ওয়াি রনিথাণ

কারবটা
কারবটা
কারবটা

20202021
20202021
20202021

1,10,000/=
75,000/=
1,60,000/=

