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অনায়ান ায়া আউননয়ননর ২০১৮-২০১৯ থ য বছনরর নবনবনে ১ম ও ২য় নকনি বরাদ্দ (বািবায়ন ২০১৯-২০২০) 

ক্রনমক 

নং 

প্রকনের নাম বস্থান প্রকনের ধরণ বরাদ্দ ওয়াড য ভানত মন্তব্য 

০১ ব যালুাড়া প্রদী চেয়ারম্যাননর বাড়ীর ামনন রািায় 

প্যাাননডং ননম যাণ।  

১নং ওয়াড য  প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

২,৫০,০০০/- চমাছাঃ নুরননার 

চবগম 

 

০২ বড়ননিয়া চননকার াড়া মুকুনর বাড়ীর ামনন রািায় 

প্যাাননডং ননম যাণ । 

৩নং ওয়াড য প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

২,০০,০০০/- চমাঃ নেয়াউর রমান  

০৩ অনায়ান ায়া ানদকুনর বাড়ীর ানবয এআেনবনব ড়ক 

নত ৭০ফু  রািা নন করণ ও ানবয প্যাাননডং 

ননম যাণ্ 

৫নং ওয়াড য চযাগানযাগ ২,০০,০০০/- লনি নাথ া  

০৪ অনায়ান ায়া রকারী প্রাথনমক নবদ্যানয় ছাত্র/ছাত্রীনদর 

েন্য চ না স্থান। 

৫নং ওয়াড য নলক্ষা ১,৮০,০০০/- লনি নাথ া   

০৫ এমঅআএ তথ্য এনির েন্য চমাবাআ ক্রয়। ৫নং ওয়াড য মানব ম্পদ উন্নয়ন ২০,০০০/- লনি নাথ া  

০৬ চমাানী নপ্রয় চগাানর বাড়ীর নিম ানবয  

 রািায় কাভা য ননম যাণ । 

৬নং ওয়াড য  চযাগানযাগ ৩,৩০,০০০/- যনলাদা রানী  

০৭ বামনকুমার  ায়রুনর বাড়ীর ামনন রািায় অরনন 

চেন ননম যাণ । 

৮নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

৬,৮২,৬৭৩/- চমাঃ রানেউর রমান  

০৮ রামপুর আয়াজুনর বাড়ীর ামনন ানন ননস্কালন চেন 

ননম যাণ । 

৯নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

২,০০,০০০/- চমাছাঃ নুনরমা অিার  

                                               চমা = ২০,৬২,৬৭৩/-   
 

 

অনায়ান ায়া আউননয়ননর ২০১৮-২০১৯ থ য বছনরর  ননবনে বরাদ্দ (বািবায়ন ২০১৯-২০২০) 

ক্রনমক নং প্রকনের নাম বস্থান প্রকনের ধরণ বরাদ্দ ওয়াড য ভানত মন্তব্য 

০১ বানয়া বড়বাড়ী প্রাথনমক নবদ্যানয়র ামনন 

রািায় প্যাাননডং ননম যাণ  

৪নং ওয়াড য  প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

৩,০০,০০০/- চমাঃ আউনু অী  

০২  বামনকুমার আমাআনর বাড়ীর ামনন রািায় 

ানন ননস্কালন চেন ননম যাণ  

৭নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

৩,৩৯,৪২৯/- চমাঃ অাদুজ্জামান  

চমা = ৬,৩৯,৪২৯/-   

 
                                                                                       

 

 

 

                                                                                                      প্রদী কুমার রায় 

                               চেয়ারম্যান 

                     ৩নং অনায়ান ায়া আউন 

                          অন ায়ারী, ঞ্চগড়। 
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‡kL nvwmbvi g~jgš¿ 
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অনায়ান ায়া আউননয়ননর ২০১৮-২০১৯ থ য বছনরর নবনবনে ১ম ও ২য় নকনি বরাদ্দ (বািবায়ন ২০১৯-২০২০) 

ক্রনমক 

নং 

প্রকনের নাম বস্থান প্রকনের ধরণ বরাদ্দ ওয়াড য ভানত মন্তব্য 

০১ ব যালুাড়া প্রদী চেয়ারম্যাননর বাড়ীর ামনন 

রািায় প্যাাননডং ননম যাণ।  

১নং ওয়াড য  প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

২,৫০,০০০/- চমাছাঃ নুরননার 

চবগম 

 

০২  ব যালুাড়া নরাজু চমম্বানরর বাড়ীর ামনন 

ানন ননস্কালন চেন ননম যাণ। 

২নং ওয়াড য  য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

২,০০,০০০/- চমাঃ নরাজু আাম   

০৩ বড়ননিয়া চননকার াড়া মুকুনর বাড়ীর 

ামনন রািায় প্যাাননডং ননম যাণ । 

৩নং ওয়াড য প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

২,০০,০০০/- চমাঃ নেয়াউর রমান  

 অনায়ান ায়া ানদকুনর বাড়ীর ানবয 

এআেনবনব ড়ক নত ৭০ফু  রািা নন করণ ও 

ানবয াাননডং ননম যাণ্ 

৫নং ওয়াড য চযাগানযাগ ২,০০,০০০/- লনি নাথ া  

০৪ অনায়ান ায়া রকারী প্রাথনমক নবদ্যানয় 

ছাত্র/ছাত্রীনদর েন্য চ না স্থান। 

৫নং ওয়াড য নলক্ষা ১,৮০,০০০/- লনি নাথ া   

০৫ এমঅআএ তথ্য এনির েন্য চমাবাআ ক্রয়। ৫নং ওয়াড য মানব ম্পদ উন্নয়ন ২০,০০০/- লনি নাথ া  

০৬ চমাানী নপ্রয় চগাানর বাড়ীর ামনন রািায় 

কাভা য ননম যাণ । 

৬নং ওয়াড য  চযাগানযাগ ৩,৩০,০০০/- যনলাদা রানী  

০৭ বামনকুমার  ায়রুনর বাড়ীর ামনন রািায় 

অরনন চেন ননম যাণ । 

৮নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

৬,৮২,৬৭৩/- চমাঃ রানেউর রমান  

০৮ রামপুর আয়াজুনর বাড়ীর ামনন ানন ননস্কালন 

চেন ননম যাণ । 

৯নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

২,০০,০০০/- চমাছাঃ নুনরমা অিার  

                                               চমা = ২০,৬২,৬৭৩/-   
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০১ বানয়া বড়বাড়ী প্রাথনমক নবদ্যানয়র ামনন 

রািায় প্যাাননডং ননম যাণ  

৪নং ওয়াড য  প্রাকৃনতক ম্পদ 

ব্যবস্থানা 

৩,০০,০০০/- চমাঃ আউনু অী  

০২  বামনকুমার আমাআনর বাড়ীর ামনন ানন 

ননস্কালন চেন ননম যাণ  

৭নং ওয়াড য য়ঃ ননস্কালন ও 

বেযয ব্যবস্থানা 

৩,৩৯,৪২৯/- চমাঃ অাদুজ্জামান  

চমা = ৬,৩৯,৪২৯/-   

 
                                                                                              প্রদী কুমার রায় 
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