
 

২০১৪-২০১৫ আং থ থ বৎরর এডিডি এর অওতায় প্রকরের তাডকা  

 

ক্রডমক নং কারের নাম আঈডনয়রনর নাম টাকার িডরমান 

১। ভাগপুর বাোর আরত ডিািাড়া মমাড় িয থন্ত ড়ক মাডং দ্বারা 

ঈন্নয়ন। 

েয়পুর ৭০০০০০.০০ 

২। ভাগপুর-অফতাবগঞ্জ ডেড রাস্তায় মডা কররের ডনকট কাভাট থ 

পুনঃডনম থান। 

েয়পুর ১৪১৯৫১.০০ 

৩। নবাবগঞ্জ ঈিরোর ডবডভন্ন ডলক্ষা প্রডতষ্ঠান ও ক্লারব ফুটব রবরা করন। ২০০০০০.০০ 

৪। নবাবগঞ্জ ঈিরোর ডবডভন্ন ডলক্ষা প্রডতষ্ঠারন মেঞ্জ রবরা করন। ২০০০০০.০০ 

৫। নবাবগঞ্জ ঈিরোর ডবডভন্ন স্থারন স্যারনটারী ডরং রবরা করন। ২০০০০০.০০ 

৬। মতপুকুডরয়া িাকা রাস্তা আরত মডেদ িয থন্ত রাস্তা মাডং করন। েয়পুর ১০০০০০.০০ 

৭। েয়পুর আঈডনয়রন ডবডভন্ন স্থারন ১-০ ফুট িায়া অরডড িাআি ততরী ও 

রবরা 

েয়পুর ১২৫০০০.০০ 

৮। ফুবাড়ী অফতাবগঞ্জ রাস্তা আরত মরনারপুর ঈচ্চ ডবদ্যায় িয থন্ত 

রাস্তা মাডং করন (ডিঅআড) 

েয়পুর ১০০০০০.০০ 

৯। বড়মাগুরা বালুয়ারিড়া বাকা মরারি একটি কাভাট থ ডনম থান। 

(ডিঅআড)  

ডবরনাদনগর 

 

১০০০০০.০০ 

১০। শ্রঃ কৃষ্ণপুর মমৌোর নবাবগঞ্জ-দাঈদপুর িাকা রাস্তার দডক্ষন িারবথ 

াআফু মাষ্টাররর বাড়ী আরত োমান মিৌধুরীর বাড়ী িয থন্ত রাস্তা িাকা 

করন।  

ডবরনাদনগর 

 

৩৮৫০০০.০০ 

১১। ডবরনাদনগর ডনমণ মাধ্যডমক বাডকা ডবদ্যায় মমরামত করন। ডবরনাদনগর ১০০০০০.০০ 

১২। দাঈদপুর- নবাবগঞ্জ িাকা রাস্তার ডবরনাদনগর ীমানা ডিাররর ডনকট 

মথরক বাবুরর বাড়ী িয থন্ত রাস্তা মাডং করন।(ডিঅআড) 

ডবরনাদনগর ১০০০০০.০০ 

১৩। মিরাগপুর ডিরবাড়ীর এডতম খানার গাআি ওয়া ও ঘর ডনম থান করন। 

(ডিঅআড) 

ডবরনাদনগর ১৫০০০০.০০ 

১৪। নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কররের রাস্তায় অরডড দ্বারা রাস্তা িাকা করন। মগাািগঞ্জ ১৩৪৩৮৯.০০ 

১৫। নাওভাঙ্গা গভীর নকুরির মেন ডনম থান। (ডিঅআড) মগাািগঞ্জ ১০০০০০.০০ 

১৬। মগাািগঞ্জ বাোররর মডিরনর মফটি ততরী করন। মগাািগঞ্জ ৩০০০০.০০ 

১৭। িডিম মখাদাআপুর এবরতদায়ী স্বতন্ত্র মাদ্রাার ঘর ডনম থান।  মগাািগঞ্জ ১০০০০০.০০ 

১৮। নবাবগঞ্জ মডা ডিগ্রী কররের মডেরদর টয়রট ডনম থান।  মগাািগঞ্জ ৫০০০০.০০ 

১৯। রঘুনাথপুর মাদ্রাা মারের িাডন ডনস্কালরনর েন্য িাআি াআন স্থািন। 

(ডিঅআড) 

মগাািগঞ্জ ১৫০০০০.০০ 

২০। ডতাররকাট রাস্তায় কাোররর ডনকট কাভথাট ডনম থান। মগাািগঞ্জ ১০০০০০.০০ 

২১। নবাবগঞ্জ িাআট বাডকা ঈচ্চ ডবদ্যায় মমরামত করন। (ডিঅআড) মগাািগঞ্জ ১৫০০০০.০০ 

২২। দারদগ থা অডম মাদ্রাার মগআট ও রুম ডনম থান। লাখুডরয়া ২০০০০০.০০ 



২৩। পঁিাকরনেী িাকার মাথা রত মডেবররর বাড়ী িয থন্ত মাডং করন। লাখুডরয়া ৩০০০০০.০০ 

২৪। লাখুডরয়া আঈডির ডবডভন্ন স্থারন িায়া ডরং িাআি রবরা করন। 

(ডিঅআড) 

লাখুডরয়া ১০০০০০.০০ 

২৫। লাখুডরয়া আঈডির বড় মততুডয়া গ্রারম মিয়ারম্যারনর বাড়ীর আরত 

দারদগ থা নবাবগঞ্জ (মডেদ) রাস্তা িয থন্ত মাডং করন। 

লাখুডরয়া ১৪৮৫০০.০০ 

২৬। পুটিমারা আঈডনয়রনর িডিপুর গ্রারমর ারতরমর বাড়ী রত নেরুরর 

বাড়ী িয থন্ত  আট ডবছারনা। 

পুটিমারা ১০৮০০০.০০ 

২৭। িড়ারাট বাোররর িাকুড়গারছর ডনকট রত এডতমখানা িয থন্ত  রাস্তায় 

আট ডবছারনা।  

পুটিমারা ১০০০০০.০০ 

২৮। অরদাগ্রাম দাডখ মাদ্রাার ঘর ও মমরে প্লাষ্টার করন। (ডিঅআড) পুটিমারা ৯২০০০.০০ 

২৯। িরানডদঘী িাকা রাস্তা আরত মডতারা রডলদ মমম্বারররবাড়ী িয থন্ত রাস্তা  

মাডং করন। (ডিঅআড) 

পুটিমারা ১০০০০০.০০ 

৩০। লাডিমুরাদপুর গ্রারমর মডেবররর বাড়ী রত অম মাষ্টাররর বাড়ী 

িয থন্ত  রাস্তা মাডং করন। 

ভাদুডরয়া ৬০০০০.০০ 

৩১। াআওরয় মরাড় রত াআোন মডেদ িয থন্ত আট দ্বারা মাডং করন। ভাদুডরয়া ৫০০০০.০০ 

৩২। বড় মরলপুর গ্রারমর মামুরনর মদাকান রত মকবুরর বাড়ী িয থন্ত  

রাস্তা মাডং করন। 

ভাদুডরয়া ৬০০০০.০০ 

৩৩। িালবাড়ী গ্রারমর োাঙ্গীররর বাড়ীর িারবথ পুকুররর রাস্তায় গাআি 

ওয়া ডনম থান 

ভাদুডরয়া ৬০০০০.০০ 

৩৪। (ক) ভাদুডরয়া (ারকািাড়া) াকয়ারতর বাড়ী রত রাস্তা মাডং ভাদুডরয়া ৩০০০০.০০ 

৩৫। (খ) ভাদুডরয়া িাকা রাস্তা রত ডমন মদীর িয থন্ত  রাস্তা মাডং ভাদুডরয়া ২৮১৬০.০০ 

৩৬। ৬নং ভাদুডরয়া আঈডনয়ন িডররদর ডবডভন্ন রাস্তায় ও কৃড েডমর িাডন 

ডনস্কালরনর েন্য ১র্-০র্ িায়া ডরং িাআি ডনম থান ও ডবতরন। 

(ডিঅআড) 

ভাদুডরয়া ১০০০০০.০০ 

৩৭। ডলমর প্রাআমারী স্কু মথরক কডমঈডনটি ডক্লডনক িয থন্ত রাস্তা মাডং । 

(ডিঅআড) 

ভাদুডরয়া ১৫০০০০.০০ 

৩৮। ডলবরামপুর ফেলু রকর বাড়ীর ামরনর রাস্তায় কাভাট থ ডনম থান। 

(ডিঅআড) 

ভাদুডরয়া ১০০০০০.০০ 

৩৯। দাঈদপুর বাোর রত কররের রাস্তার িারবথ মেন ডনম থান কাে। দাঈদপুর ২০০০০০.০০ 

৪০। দাঈদপুর বাোর রত কররের রাস্তার িারবথ মেন ডনম থান কাে। 

(ডিঅআড) 

দাঈদপুর ১০০০০০.০০ 

৪১। দাঈদপুর বাোর রত কররের রাস্তার িারবথ মেন ডনম থান কাে।  দাঈদপুর ৩৫০০০০.০০ 

৪২। ৮নং মামুদপুর আঈডনয়রনর তদডরদ্ররদর মারে ডবনামূরে ডবতররনর 

েন্য ডরং স্লাব ততরী। (ডিঅআড) 

মামুদপুর ১০০০০০.০০ 

৪৩। মমাগরিাড়া মমীোর অনারুরর বাড়ী আরত মমতারের বাড়ী িয থন্ত 

মাডং করন। 

মামুদপুর ১৫০০০০.০০ 

৪৪। পূব থ ফরতপুর মমৌোর মোনাব অীর বাড়ী আরত আকবারর মদাকান 

িয থন্ত মাডং করন। 

মামুদপুর ১৭০০০০.০০ 

৪৫। মধ্যম মাগুরা াডফডেয়া ও এডতমখানা মাদ্রাার টয়রট ডনম থান। 

 

মামুদপুর ৫০০০০.০০ 

৪৬। কুদ ডডর িাঙ্গা ইদগা মাে আরত িডিম ডদরক মাোর িয থন্ত 

১৩০ ডমটার রাস্তা মাডং করন।  

কুলদ ১৭০০০০.০০ 



৪৭। রডমাপুর িঞ্চারয়ত িাড়া অরলারদর বাড়ী আরত িডিম ডদরক 

মডেদ িয থন্ত (১০০ডমটার) রাস্তার িারবথ আঈরেন ডনম থান। 

 (ডিঅআড) 

কুলদ ১০০০০০.০০ 

৪৮। খাডিপুর মেকারাট কডমঈডনটি ডক্লডনরকর বাঈিারী ওয়া ডনম থান।  

 

কুলদ ১৬০০০০.০০ 

৪৯। মাভুবানীপুর অঃ েডরর বাড়ী মথরক িডিম ডদরক নদী িয থন্ত মেন 

ডনম থান।  

কুলদ ৯০০০০.০০ 

মমাট= ৬৮৪৩০০০.০০ 

 



 

 

 

List of GCM/Rural Market to be devloped under SRIIP 

 

 

 

(in Lakh Taka) 

Sl. No District Upazila Name of GC/Rural Market Total Cost Remarks 

1.  

Dinajpur 

 

Nawabganj 

Vagulpur hat 43.00  

2. Kalir hat 43.00 

3. Ragunatput hat 43.00 

 

 

 

 

 

 

A.K.M. Afsar Ali 

Sub-Assistant Engineer 

LGED 

Upazila : Nawabganj 

Dist : Dinajpur 

Md. Abdul Quddus 

Upazila Engineer 

LGED 

Upazila : Nawabganj 

Dist : Dinajpur 

Md. Rezaur Rohman 

Sr. Assistant Engineer 

LGED 

Dist : Dinajpur 

Md. Khalilur Rahman 

Executive Engineer 

LGED 

Dist : Dinajpur 

 


