
 

 

 

 

 

 

িবষয়ঃ কিপল িন ইউিনয়েনর উ য়ন কে র িচ  িতেবদন রন। 

 

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ২নং কিপল িন ইউিনয়েনর আওতা  ১ জা য়াির'১৯ হেত িডেস র'১৯ 

পয  সকল সরকাির/ বসরকাির/সং া/এনিজও এর অথ ায়েনর িক িক উ য়ন লক কাজ হেয়েছ তা এ ি কা আকাের 

সংর েনর জ  ত  রন করা হেলা। 

ÒQKÓ 

ঃ নং কে র নাম কাজ সমাি র তািরখ ম  
01 কািশমনগর লিতফ পােড়র বািড় হেত গাজীর বাড়ী  এবং 

িচনামলা সাগরখালী খােলর মাথা হেত হিব শেখর ঘর 
অিভ েখ রা া ইেটর সািলং িনম ান 

02-07-2019 এলিজএস
িপ 
স ি  
হ া র 
কর ১% 

02 কািশমনগর কওছার শেখর বাড়ী হেত সানা কিবরােজর 
বািড় অিব েখ রা ায় ইেটর সািলং িনম াণ। 

09-07-2019  

03 কািশমনগর শা  শীেলর বাড়ী হেত কািলমি র এবং 
রামনগর ন র গালদােরর বািড় হেত আকবর মাড়েলর 
বািড় অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং িনম াণ। 

04-07-2019  

04 স য়া মার ঘােষর বাড়ী হেত গৗর হালদােরর বািড় 
অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং িনম াণ। 

09-07-2019  

05 তাপকা  ময়ান ষেখর বাড়ীর পাে  িপেচর রা া হেত 
কদার গাজীর বািড় এবং হাউিল রিফ ল গাজীর বািড় হেত 

নােছর হাজরার বািড় অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং 
িনম াণ। 

09-07-2019  

06 নাবা িদলীপ সরদােরর বািড় হেত কােশম খ র বািড় এবং 
নাবা িজয়া ল খ র বািড় হেত ছিবরণ বগেমর বািড় 
অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং িনম াণ। 

04-07-2019  

07 কিপল িন ইউিনয়েন দির  পিরবােরর মােঝ া  স ত 
িরং াব সরবরাহ। 

30-07-2019  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÒQKÓ 

ঃ নং কে র নাম কাজ সমাি র তািরখ ম  
01 ামনগর বাজার আ াজ গাজীর দাকান হেত লিতফ এর 

ভাজার দাকান হেয় কওছােরর দাকােনর পা  িদয়া 
কসাইেয়র দাকান এবং ামনগর নজ ল গাজীর বািড় 
হেত সােয়দ গাজীর বািড় অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং 
িনম াণ। 

03-07-2019  

02 বা ইডা া র ইসলাম গাজীর বািড় হেত সরদার বািড় 
এবং িবরাশী খ  বািড় হেত মাজাম এর বািড় অিভ েখ 
রা ায় ইেটর সািলং িনম াণ। 

09-07-2019  

03 মালথ হারান গাজীর বািড় হেত খইতলা অিভ েখ  রা ায় 
ইেটর সািলং িনম াণ। 

04-07-2019  

04  কিপল িন ইউিনয়েন িবিভ  িশ া ও ীড়া িত ােন 
টবল ও জািস এবং াট ও বল সরবরাহ। 

02-07-2019  

05 কিপল িন ইউিনয়েন বকার মিহলােদর মােঝ সলাই 
মিশন সরবরাহ। 

30-07-2019  

 

 

ঃ নং কে র নাম কাজ সমাি র তািরখ ম  
01 মালথ ম পাড়া ন র মাড়েলর বািড় সংল  রা ার 

পােশর েন বািল ভরাট 
17-06-2019  

 

ÒQKÓ 

ঃ নং কে র নাম কাজ সমাি র তািরখ ম  
01 আগড়ঘাটা বাজার  জােম মসিজেদর ছ দ িনম ান 03-06-19  
02 নািছর র কেলজ মাড় জােম মসিজেদর ছ দ িনম ান 03-06-19  
03 হাউলী সে াষ এর বাড়ী হইেত র আলী গাজীর বাড়ী 

অিভ েখ রা া সং ার 
04-07-19  

04 িবরাশী বাদামতলা হইেত হােসন ফিকর বাড়ী পয  রা া 
সং ার 

04-07-19  

05 কািজ ছা শখ পাড়া মাড় হইেত রিফ ল সাংবািদেকর 
বাড়ী অিভ েখ রা া সং ার 

03-06-19  

06 কিপল িন মেহ নেনছা বািলকা িব ালেয়র া ন িনম ান 03-06-19  

 



 

 

 

 

 

 

ÒQKÓ 

ঃ নং কে র নাম কাজ সমাি র তািরখ ম  
01 কািশমনগর পি মপাড়া বায় ল সালাত জােম মসিজদ 

হেত সরদার বািড় এবং কািশমনগর ব  পাড়া বায় ল 
সালাম জােম মসিজদ হেত গাজী বািড় অিভ েখ রা ায় 
ইেটর সািলং িনম াণ 

02-09-2019  

02 রামনগর শিহ ল মা ােরর বািড় হেত পািনর িফ ার 
অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং িনম ান। 

02-09-2019  

03 হাউিল আিমর আলীর বািড় হেত মিন ল গাজীর বািড় 
অিভ েখ রা ায় ইেটর সািলং এবং কিপল িন কেলজ 
লেক পাইিলং 

02-09-2019  

04 স য়া মনেতাষ দােশর বািড় হেত কািজ ছা অিভ েখ 
রা ার ধাের েরাপন 

02-09-2019  

05 ামনগর বাজাের াি ন িনম াণ এবং কপল িন ইউিনয়েন 
িবিভ  রা ায় আর িস িস পাইপ াপন। 

04-11-2019  

06 মালথ আিমন মাড়েলর বািড় হেত হায়দার মাড়েলর বািড় 
এবং মালথ মইন রা া হেত শখপাড়া অিভ েখ রা ায় 
ইেটর সািলং িনম ান। 

02-09-19  

7 কিপল িন ইউিনয়েনর দির  বয় েদর মােঝ ছিড় ও ছাতা 
িবতরণ 

04-11-19  

 

 

 

 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
cvBKMvQv, Lyjbv| 

 

 

(‡gvt KIQvi Avjx †Rvqv ©̀vi) 

‡Pqvig¨vb 

2bs Kwcjgywb BDwbqb cwil` 

cvBKMvQv,Lyjbv| 

 

 




