প্রকে ব্যয়
ক্রভ
১)

২)

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ
৪০ কৌযবা ও করাথ
কন্টাল্পয অফবিত াবন
যফযা ও
এনবায়যনল্পভন্টার
কয্্াবনল্পটন (বিতীয়
পর্ যায়) প্রকে
াবন ংযক্ষণ ও বনযাদ
াবন যফযাল্পয রল্পক্ষ্
কজরা বযলল্পদয
পুকুয/বদবঘ/জরায়মূ
পুনিঃখনন/ংস্কায

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয

২২৪০৫৩৬০০

জানুয়াবয '১৪বরিঃ ২২৮২৫.২৯
- জুন '২২বরিঃ

২২৪০৪০৩০০

কল্পেম্বয ২০১৬ ৩৭৪০৬.৪৩ জনাফ
০১৭১১২৭৬৯২৩
-জুন ২০২২
কভািঃাভছুর
আরভ

৩)

ল্লী অঞ্চল্পর াবন যফযা ২২৪০৪০৩০০
প্রকে

৪)

জাতীয় যাবনল্পটন প্রকে
(৩য় ম যায়)

৫)

২২৪০৫৩১০০

জানু ২০১৬ জুন ২০২২

জনাফ কভা:
ল্পযায়ায
কাল্পন

০১৫৫৮৩৪৯১৪৭

৮৩৯৮৬.৫২ জনাফ
০১৬৮৪৫৪৬৯৯৫
কভািঃল্পভাস্তপা

জানুয়াবয '১৬বরিঃ - ১৪০৬৭.৬১
জুন '২২বরিঃ

জনাফ
কভাাম্মদ
কগারাভ
মুক্তাবদয

থানা দয ও করাথ কন্টাল্পয ২২৪০৫৩৪০০
অফবিত কৌযবামূল্প
াই রাইল্পনয ভাধ্যল্পভ
াবন যফযা ও
এনবায়ল্পযানল্পভন্টার
যাবনল্পটন (২য় ফ য) প্রকে

জুরাই '১২বরিঃ জুন '২১ বরিঃ

জনাফ
০১৭১৫০৩৪৫৭৩
মুাম্মদ
াভছুর ক
ভইূঁ য়া

৬)

৩৭ জেলা শহরে পানি
সেবোহ প্রকল্প

৭)

কনায়াখারী কৌযবায় াবন ২২৪১৩২৩০০
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিায ম্প্রাযণ ও
উন্নয়ন প্রকে

বডল্পম্বয ’১০বরিঃ- ৮৯৯০০.০০
জুন'২২বরিঃ
জুরাই ২০১৭ ৫০৫১.৮৯
জুন ২০২২

২২৪০৫৩৮০০

৩১০২৬.২৭

জনাফ নূয
আাল্পম্মদ
জনাফ
কভািঃজবয
কদওয়ান

০১৫৫২৩৮৪৫০৫

০১৭১২১২২৫৪৬
০১৮১৯২৯৫২১৬

প্রকে ব্যয়
ক্রভ
৮)

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয

জাভারপুয কজরায বতনটি ২২৪১৩২৪০০
কৌযবায় াবন যফযা ও
এনবায়যনল্পভন্টার
যাবনল্পটন ব্যফিায
উন্নবতকযণ প্রকে

জানুয়াবয ২০১৭ - ৮৭৩২.৫২
জুন ২০২২

৯)

ীযগঞ্জ কৌযবায় াবন
যফযা ও
এনবায়যনল্পভন্টার
যাবনল্পটন ব্যফিায
উন্নবতকযণ প্রকে

২২৪১৩২৮০০

জুরাই ২০১৭ জুন ২০২১

১৯৯২.২৬

১০)

াবন যফযাল্প আল্প যবনক
ঝবূঁ ক বনযন প্রকে

২২৪২০৬৪০০

জানুয়াবয ১৮ বডল্পম্বয ২০২১

১৯৯০৯৫.৫৪ জনাফ বফধান ০১৭১২০৩০১৭৬
চন্দ্র কদ

১১)

৩২টি কৌযবায় াবন
যফযা ও ভানফ ফজয্
ব্যফিানা
এনবায়যনল্পভন্টার
যাবনল্পটন প্রকে

২২৪২০৬৫০০

জানুয়াবয ১৮ জুন ২০২৩

৭২২৫২.০৪০ জনাফ কভািঃ ০১৭১১১৭৪৯৪০
নজরুর
ইরাভ বভয়া

১২)

অরাবধকায মূরক রাভীণ
াবন যফযা প্রকে

২২৪২০৬৬০০

এবপ্রর ১৮ জুন ২০২২

৮৭২৭৯.৯৯

১৩)

চা বাগাি কর্মীরেে েন্য
২২৪২৬৫২০০
নিোপে সুরপয় পানি সেবোহ
ও স্যানিরেশি প্রকল্প

জুরাই ১৮ বরিঃ-জুন ৬২১৩.৪৭
২২ বরিঃ

জনাফ কভািঃ ০১৭১২১৪৮১০৪
যওন আরভ

১৪)

ভয়ভনবং কজরায
ঈশ্বযগঞ্জ কৌযবায় াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিায ম্প্রাযণ ও
উন্নয়ন প্রকে

অল্পটাফয ২০১৮- ৪০৯০.২১
বডল্পম্বয ২০২১

জনাফ কভািঃ
জাভার
কাল্পন

২২৪২৭৫৬০০

জনাফ কভা:
আব্দুর
আউয়ার

জনাফ
কভািঃফাায
উদ্দীন মৃধা

০১৭১২০২৯১৭৪

০১৭১১৩০২২৬২

জনাফ
০১৫৫৮৩৫৪০৩৭
কভাাম্মদ
আরী আজগয

০১৯২৩৬৮৩৫৯৪

প্রকে ব্যয়
ক্রভ
১৫)

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)

বযল্পফ ফান্ধফ কারায
২২৪২৮৬৭০০
ওয়াটায বডযারাইল্পনন
ইউবনট িাল্পনয ভাধ্যল্পভ
বনযাদ াবন যফযাকযণ
প্রকে

এবপ্রর ২০১৯বডল্পম্বয ২০২১

১৬)

সুনাভগঞ্জ কজরায দবক্ষণ
সুনাভগঞ্জ উল্পজরায ল্লী
এরাকায় বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
প্রকে

এবপ্রর ২০১৯-জুন ৪৯৩৬.৩৫
২০২২

জনাফ কভািঃ
আবুর
কাল্পভ

০১৭২২৯৭০৫৬১

১৭)

সুনাভগঞ্জ কজরায
জগন্নাথপুয উল্পজরায ল্লী
এরাকায় বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
প্রকে

২২৪২৮৮৮০০ এবপ্রর ২০১৯-জুন ৪৯১৪.৬৫
২০২২

জনাফ কভািঃ
আবুর
কাল্পভ

০১৭২২৯৭০৫৬১

১৮)

কনায়াখারী কজরাধীন
কচৌমূনী কৌযবায় াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিায ম্প্রাযণ ও
উন্নয়ন প্রকে

১৯)

াবনয গুনগতভান যীক্ষা ২২৪২৯২৮০০
ব্যফিানা বক্তারীকযণ

জুরাই ২০১৯-জুন ১৭৮৫৬.১৪
২০২২

জনাফ মুন্সী ০১৭৫৮৬৪৩৬৫০
কভািঃ
াচানুজ্জাভান

২০)

খাগড়াছবড় কজরায বফববন্ন
রাভমূল্প বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিানা

২২৪২৯৯২০০

এবপ্রর ২০১৯বডল্পম্বয ২০২১

জনাফ
কভািঃজবয
কদওয়ান

২১)

ভর কদল্প বনযাদ াবন
যফযা প্রকে

২২৪৩০৩৪০০

জানুয়াবয ২০-জুন ৮৮৫০৭৩.৮৭ জনাফ তুলায ০১৭১৫০৩৪০০৮
২০২৫
কভান াধু
খাঁ

২২৪২৮৮৭০০

২২৪২৯১৩০০

৪৪৯৭.১৬

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয
জনাফ কভা:
হুভায়ূন কবফয
০১৭১২৮৮০২১০

জুরাই ২০১৯বডল্পম্বয ২০২১

৪১২৯.৯৭০

৪৬৩৬.০৬

জনাফ রা ০১৯১৪১৬২৮৪৭
চন্দ্র দা

০১৮১৯২৯৫২১৬

প্রকে ব্যয়
ক্রভ

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)
৪৭৮৩.৭৭০

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয

২২)

বল্পযাজপুয কজরায
ভঠফাবড়য়া উল্পজরায়
বনযাদ াবন যফযা ও
যাবনল্পটন

২২৪৩০৬১০০ জানুয়াবয ২০বডল্পম্বয ২০২১

২৩)

কদল্পয কৌযবাগুল্পরায
উৎাদক নরকূমূল্পয
পুনরুজ্জীবফতকযণ

২২৪৩০৬৭০০ জানুয়াবয ২০-জুন ৩৫৪৪.২৫
২০২২

২৪)

কুরাউড়া ও কগারাগঞ্জ
২২৪৩১২৩০০
কৌযবায াবন যফযা ও
এনবায়যল্পভন্টার
যাবনল্পটন ব্যফিায
উন্নবতকযণ প্রকে

জানুয়াবয ২০বডল্পম্বয ২০২১

৪৬০৮.১১

জনাফ
০১৭১৭৩১০৯৩৬
মুাম্মদ কখ
াদী
যভতউল্লা

২৫)

াওয অঞ্চল্পর কটকই াবন ২২৪৩১৮৮০০
যফযা, যাবনল্পটন ও
াইবজন ব্যফিা উন্নয়ন
প্রকে

জুরাই ২০-জুন
২০২২

৫৫৭৬১.৭১

জনাফ
কাযাফ
উবদ্দন
আল্পভদ

০১৮১৬৪৪৩৯৯৩

২৬)

ফান্দযফান কৌযবা এফং ২২৪৩১২০০০
ফান্দযফান কজরায ৩টি
উল্পজরা দয াশ্বফতী
এরাকামূল্প বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিায ম্প্রাযণ ও
উন্নয়ন প্রকে

জুরাই ২০-জুন
২০২২

৪৪২৫.০১

বভযষ্ঠা
আচাবম য

০১৯৭২৭৮৪৬২০

২৭)

খুরনা কজরায রূা,
বদঘবরয়া ও কতযখাদা
উল্পজরায় বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
প্রকে

২২৪৩২০৫০০

জুরাই ২০৩২৬৮.৮৫
বডল্পম্বয ২০২২

জনাফ কভা:
জাভানুয
যভান

০১৭১১৯৭২৯৭৭

২৮)

নওগাঁ কজরাধীন বনম্ন
াবনস্তয এরাকায়
কবভউবনটি বববিক াবন
যফযা প্রকে

২২৪৩২৬১

জানুয়াবয ২১বডল্পম্বয-২২

এ.এভ
াভীভ
আল্পভদ

০৭২১-৭৭২০৮৩

৪৬৮৩.০০

জনাফ এ ০১৭১২৪৯০২৬১
এভ বদুর
ইরাভ

জনাফ
০১৭২৭২৬২০৭৪
কভাাম্মদ
পল্পয়জুর
ইরাভ সুভন

প্রকে ব্যয়
ক্রভ

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয

২৯)

াবন যফযা, যাবনল্পটন ২২৪০৫৩৭০০
ও স্বাি্ বক্ষা প্রকে

জানুয়াবয২০১৫ বডল্পম্বয ২০২১

৪৫৩০৮.২১

জনাফ
০১৫৫৬৩৭৭৩২০
এল্পতামুর
যাল্পর খান

৩০)

ফাংরাল্পদল্পয ২৩টি
২২৪১৩২৭০০
কৌযবায় াবন যফযা ও
যাবনল্পটন প্রকে

জুরাই ২০১৭ জুন ২০২৩

৯৯১৭৩.৪৭

জনাফ কভািঃ
ওয়াল্পজদ
আরী

৩১)

কক্সফাজায কজরায উবখয়া ২২৪২৫৭৬০০
ও কটকনাপ উল্পজরায়
াবন যফযা ও
যাবনল্পটন কাম যক্রল্পভ জরুযী
ায়তা প্রকে

জুরাই ২০১৮ –
জুন ২০২১

৫৮৫৩৩.০১ জনাফ কভা: ০১৭১১৫২৬২৭২
আব্দুর াবরভ
খান

৩২)

জরুযী বববিল্পত কযাবঙ্গা ২২৪২৭০৪০০
ংকট কভাকাল্পফরায় ভাবি
কটয প্রকে (বডবএইচই
অং)

বডল্পম্বয ২০১৮ - ৫৯৩৩৭.০০ জনাফ
জুন ২০২৪
কভাাম্মদ
আব্দুর
কাইয়ুভ

৩৩)

ফাংরাল্পদল্পয ৩০টি
২২৪২৯৩৫০০
কৌযবায় াবন যফযা ও
যাবনল্পটন প্রকে

জুরাই ২০১৯- ১৭৫১৫০.০০ জনাফ ভীয ০১৭১২৫১২৩৫৩
বডল্পম্বয ২০২৩
আব্দু াবদ

৩৪)

ভানফ ম্পদ উন্নয়ল্পন রাভীন ২২৪৩২৯৯০০
াবন যফযা, যাবনল্পটন
এফং স্বাি্বফবধ প্রকে

জানুয়াবয ২১বডল্পম্বয ২৫

৩৫)

বল্পরট কজরায বফশ্বনাথ
উল্পজরায় বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিায উন্নয়ন

জানুয়াবয’২০২২- ৩৯০৬.৫৮
জুন’২০২৪

২২৪৩৫০৯০০

১৮৮২৫৯.২৭ জনাফ কভা:
তবফবুয
যভান
তালুকদায

জনাফ কভািঃ
আরভগীয
কাল্পন

০১৭১৬৩০৩৪২৭

০১৭১১৩৮৭১০৩

০১৭১১৩৬০৩৬৭

০১৯১৩৬৪০২৪৪

প্রকে ব্যয়
ক্রভ

ছবফ

প্রকল্পেয নাভ

প্রকে ককাড

কভয়াদ কার

(রক্ষ
টাকায়)

প্রকে
বযচারক কভাফাইর নম্বয

৩৬)

টাঙ্গাইর কৌযবায় াবন ২২৪৩৩৮৩
যফযা ব্যফিায ম্প্রাযণ
ও উন্নয়ন প্রকে

জানুয়াবয’২০২১- ৪৯০২.২০
বডল্পম্বয’২০২৩

৩৭)

২২৪৩৩৯৮
কগাারগঞ্জ কজরায ল্লী
এরাকায বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন
ব্যফিা উন্নয়ন প্রকে
২২৪৩৪৭৮
ঠাকুযগাঁও কৌযবায়
বনযাদ াবন যফযা ও
এনবায়যণল্পভন্টার
যাবনল্পটন ব্যফিায
ম্প্রাযণ ও উন্নয়ন প্রকে

জুরাই’২০২১জুন’২০২৩

অল্পটাফয’২০২১জুন’২০২৪
৪৯৫৮.০০

জনাফ কভািঃ ০১৭১১৩০২২৬২
ফাায উদ্দীন
মৃধা

৩৯)

গাজীপুয কজরায কাবরয়াককয ২২৪৩৩৭৩০০
উল্পজরায় বনযাদ াবন
যফযা ও যাবনল্পটন প্রকে

এবপ্রর’২০২১জুন’২০২৩

বফরবক
আকতায

০১৬৭৪৯২৩০৩৪

৪০)

য অফকাঠাল্পভা উন্নয়ন ২২৩০৩৭৫০০
প্রকে প্রনয়ন (বডবএইচই
অং)
২২২০১৩৫
কক্সফাজায কজরায
ভল্পখারী, ভাতাযফাবড়
এরাকায় াবন উন্নয়ন প্ল্্ান
প্রস্তুতকযণ প্রকে

জুরাই ২০১৯-জুন ৬৫৮৬.৫৮
২০২২

জনাফ কভা:
বপকুর
াান
জনাফ কভািঃ
াইফুয
যভান

০১৭৫৬৪০৪৯৪৬

৪২)

Procurement of ২২৪১১০৩০০
Saline Water
Treatment Plant
(2 ton truck
mounted)

এবপ্রর ২০১৩ জুন ১৫০৯৫.৮৭
২০২১

জনাফ ভামুদ ০১৭১৫০৬১০১৫
কফীয কচৌধুযী

৪৩)

চয কডল্পবরল্পভন্ট এন্ড
কল্পটরল্পভন্ট প্রল্পজট-৪

জানুয়াবয’২০২১- ৩৩৭০.৭৬
জুন’২০২২

জনাফ ভামুদ ০১৭১৫০৬১০১৫
কফীয কচৌধুযী

৩৮)

৪১)

২২৪৩৪৬০০০

জনাফ ইফল্পন ০১৭২২১০৯৮২২
ভায়াজ
প্রাভাবণক

২৬১৩৩.৮২ জনাফ কভািঃ
বপকুর
াান

৪৬৮৮.৮১

কল্পেম্বয’২০২১জুন’২০২২

০১৭৫৬৪০৪৯৪৬

০১৭১১০৩৩১১৫

