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QK (GjwRGmwc, GwWwc, 1%, KweLv, KvweUv, ivR¯̂mn Ab¨vb¨) 

 

ক্রমিক 

নং 

ইউমনয়ন 

পমিষদ 

প্রকল্পেি নাি ব্যাল্পয়ি খাত  অর্ থ বছি প্রাক্কলন ব্যয় িন্তব্য  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির রাধাকান্তপুর উচ্চ 

নিদ্যালয় ও রাধাকান্তপুর সরকারী প্রাথনিক 

নিদ্যালনয় নসনলিং ফ্যাি সরিরাহ। (আইনি: 

১৫৫৪২৮) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

 ২,০০,০০০/= 
 

2.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির নিনিন্ন নিক্ষা প্রনিষ্ঠানি 

নিক্ষকনদ্র িযিহানরর িিয সসল্ফ সরিরাহ। 

(আইনি: ১৫৫৪৬৭) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

 ১১০২২৫/= 
 

3.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির দ্নক্ষণ উজিরপুর 

চরখািাঙ্গা সরকারী প্রাথনিক নিদ্যালয়, 

রাধাকান্তপুর িাদ্রাসা, সিংলগ্ন সরকারী প্রাথনিক 

নিদ্যালয়, দ্নক্ষণ উজিরপুর সরকারী প্রাথনিক 

নিদ্যালয়, পাাঁকা-িািলানিািা সরকারী প্রািনিক 

নিদ্যালয়, পজিি িাহাঙ্গীরপাড়া সরকারী 

প্রাথনিক নিদ্যালয়, ও হাউসিগর সরকারী 

প্রাথনিক নিদ্যালনয় উাঁচু-িীচু সিঞ্চ সরিরাহ। 

(আইনি: ১৫৫৪৯১) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

২,০০,০০০/= 
 

4.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির িজিিুনরর িাড়ীর পানব ে 

লাগা রাস্তায় প্রনেকিি ওয়াল নিি োি। (আইনি: 

১৫৫৫০২) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

১,১০,০০০/=  

5.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নি সসািাি উচ্চ নিদ্যালনয় 

ইনের গাথুিী ও েীনির ছাউিী দ্বারা সেণীকক্ষ 

নিি োি। (আইনি: ১৫৫৫১১) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

২,০০,০০০/=  

6.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়ি নিজিোল সসন্টানর ১টে 

ফ্নোষ্ট্যাে সিনিি, ১টে সিক্সেপ কম্পিউোর ও 

১টে সাদ্া-কানলা নপ্রন্টার সিনিি সরিরাহ। 

(আইনি: ১৫৫৫২০) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নিনিজি 

১,৬৫,৩৪৮/=  

7.  উজিরপুর সিড়ীিা াঁধ হনি িানহদ্ হাসানির িনি পর্ েন্ত 

প্রনেকিিি ওয়াল নিি োি। (আইনি: 

১৫৬৫০৭) 

এলজিএসনপ ২০১৬-

২০১৭ 

নপনিজি 

১,৯৫,১১৫/=  

8.  উজিরপুর রাধাকান্তপুর ফ্াজিল িাদ্রাসায়একটে সলালি 

নপনস, সিক্সেপ কিউোর ও অদ্যক্ষ সচয়ার 

সেকিলএিিং নিক্ষনদ্র সাধারণ সচয়ার, 

িানিানোলা সরকারী প্রথ েনিক নিদ্যলয় ও 

উজিরপুর িািুপুর উচ্চ নিদ্যলনয় সচয়ার ও 

সেনিল সরিরাহ। (আইনি: ৬৮৮৭৩) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নপনিজি 

২,০২,৬১২/=  

9.  উজিরপুর সিড়ী িাধ সরাি হনি রাধাকান্তপুর উচ্চ 

নিদ্যলয় গািী রাস্তাএইচ নিনি করণ। (আইনি: 

৬৮৯১৭) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

১,৫০,০০০/=  
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10.  উজিরপুর উত্তর উজিরপুর িানিদ্ এর িাড়ীর পানব ে পইি 

কালিাে। (আইনি: ৬৯৫৫৮) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

১,০০,০০০/=  

11.  উজিরপুর উত্তর উজিরপুর কনিনরর িাড়ীর সেনির িুখ 

হনি পাগলা িদ্ী পর্ েন্ত পানি নিস্কিনি সেি 

নিি োি। (আইনি: ৬৯৫৬৮) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

২,৬৩,০৬২/=  

12.  উজিরপুর উত্তর উজিরপুর গ্রানি রিুর িাড়ীর পানব ে 

প্রনেকিাি ওয়াল ে নিি োি। (আইনি: ৬৯৬৯১) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

১,৫০,০০০/=  

13.  উজিরপুর দ্নক্ষি উজিরপুর িালপটি আলাউদ্দীি সিানড় 

িািানরর িিগনণর িযিহানরর িিয পায়খািা 

নিি োি। (আইনি: ৬৯৭৪৮) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

৫০,০০০/=  

14.  উজিরপুর পাকা িািলানিািা সর: প্রাাঃ নিাঃ সািনি 

প্রনেকিাি ওয় োল নিি োি ও পাকা িািলানিািা 

সরাঃ প্রাাঃ নিাঃ সেিী কক্ষ পযলাষ্ট্ার। (আইনি: 

৭১১৭৯) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

২,০০,০০০/=  

15.  উজিরপুর রাধাকান্তপুর কনলনির অধযক্ষ এর অনফ্স 

কক্ষ ও উত্তর  উজিরপুর সরকারী প্রাথনিক 

নিদ্যালনয়র সেণীকক্ষ প্লাষ্ট্ার ও সিনে ঢালাই। 

(আইনি: ১৫৫৫৩৩) 

এলজিএসনপ ২০১৭-

২০১৮ 

নিনিজি 

১,০০,০০০/=  

16.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়ি নিজিোল সসন্টানর ১টে 

নপনস ও ১টে লযাপেপ সরিরাহ। (আইনি: 

১৫৫৬৯৬) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

১,১৩,০০০/=  

17.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির ১-৯ িম্বর ওয়ানিে 

পায়খখািা স্থাপি। (আইনি: ১৫৫৭৭৭) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

২,৬২,৪৫৬/=  

18.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির নিনিন্ন নিক্ষা প্রনিষ্ঠানি 

স্কাউে সপািাক ও উপকরণ সরিরাহ। 

(আইনি: ১৫৫৭৯৬) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

১,৫০,০০০/=  

19.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির ১-৯ িম্বর ওয়ানিে 

িলকুপ স্থাপি। (আইনি: ১৫৫৮৪৭) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

২,০০,০০০/=  

20.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনিয়নির ১-৯ িম্বর ওয়ানিে 

সসলাই সিনিি সররিরাহ। (আইনি: 

১৫৫৮৬৯) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

১,১৬,৯৯৯/=  

21.  উজিরপুর উজিরপুর ইউনপ অনফ্নসর সািনি সিড়ীিা াঁধ 

সিংলগ্ন প্রনেকিি ওয়াল নিি োি। (আইনি: 

১৫৫৮৭৯) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নিনিজি 

২,০০,০০০/=  

22.  উজিরপুর িালপটি রাস্তার িূনখ পজিি নদ্নক ইকিানলর 

িাড়ী হনি ধুলুর িাড়ী অনিিূনখ রাস্তা 

এইনচনিনি করণ। (আইনি: ১৫৫৮৯০) 

এলজিএসনপ ২০১৮-

২০১৯ 

নপনিজি 

২,৩১,৫৬২/=  

23.  উজিরপুর কনরািা িাইরাস হনি সুরক্ষায় িাস্ক, সািাি ও 

সযানিোইিার ক্রয় ও নিিরণ। (আইনি: 

১৫৫৬৫৬) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

৩০,০০০/=  

24.  উজিরপুর পাাঁকা-িািলানিািা সরকারী প্রাথনিক নিদ্যালনয় 

সেণীকক্ষ নিি োি। (আইনি: ১৯১০৯১) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

১,৮০,৯১৭/=  
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25.  উজিরপুর ৩ িিং ওয়ানিে উজিরপুর পশুরহানের নিনিন্ন 

স্থানি কিংজক্রেনসে নিি োি ও গানছর সগাড়া 

িা াঁধাই। (আইনি: ১৯১০৯৩) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

১,৮৩,০০০/=  

26.  উজিরপুর ৩ িিং ওয়ািেউজিরপুর পশুরহানের পুি েনদ্নক 

সিাঁনড়িা াঁধ সিংলগ্ন প্রনেকিি ওয়াল নিি োি। 

(আইনি: ১৯১০৯৭) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

৩,৮৮,০০০/=  

27.  উজিরপুর ৩ িিং ওয়ািেউজিরপুর পশুরহানের 

পজিিনদ্নক সিাঁনড়িা াঁধ সিংলগ্ন প্রনেকিি ওয়াল 

নিি োি। (আইনি: ১৯১০৯৯) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

১,০০,০০০/=  

28.  উজিরপুর ২ িিং ওয়ািে উত্তর উজিরপুর িািুর িাড়ী হনি 

িানসনদ্র িাড়ী অনিিুনখ রাস্তা এইচনিনি করণ। 

(আইনি: ১৯১১০১) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নিনিজি 

১,২০,০৭৫/=  

29.  উজিরপুর ২ িিং ওয়ানিে উত্তর উজিরপুর তিয়নির িাড়ী 

হনি উজিরপুর সরকারী প্রাথনিক নিদ্যালয় 

অনিিূনখ নসনস রাস্তা নিি োি। রাস্তা নসনস 

(আইনি: ১৯১১২২) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নপনিজি 

১,৬০,২২৯/=  

30.  উজিরপুর ৩ িিং ওয়ািে উত্তর উজিরপুর সানদ্কুনলর িাড়ী 

হনি হানিিুর সিম্বানরর িাড়ী অনিিুনখ নসনস 

রাস্তা নিি োি। (আইনি: ১৯১১২৮) 

এলজিএসনপ ২০১৯-

২০২০ 

নপনিজি 

১,০৬,০০০/=  

31.  উজিরপুর ৩ িিং ওয়ানিে সিাাঃ িাচ্চু আলীর িাড়ী হনি 

সসনলি িাাঃ এর িাড়ী পর্ েন্ত নসনস রাস্তা নিি োি। 

(আইনি: ২৪৭৮০৯) 

এলজিএসনপ ২০২০-

২০২১ 

নিনিজি 

২,৭৩,৭১০/=  

32.  উজিরপুর উত্তর উজিরপুর িনত্তেপুর রাস্তা খানলনকর িানড় 

হনি পূি ে নদ্নক উজিরপুর সরকানর প্রাথনিক 

নিদ্যালয় অনিিুনখ রাস্তা এইচনিনি করণ 

(আইনি: ২৪৯৬৩৫) 

এলজিএসনপ ২০২০-

২০২১ 

নিনিজি 

৬,২৫,৫২০/=  

 

 


