
২০১৩-২০১৪ অথ বছের 
 ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ (  আর) িবেশষ কম চীর আওতায় (১ম) পযায় িনবাচনী এলাকা িভি ক বরা ত 

৩০০.০০০ মঃ টন (চাল) খা শে র মে  হেত সা া র উপেজলায় মাননীয় সংসদ সদ  মেহাদয় ক ক বরা ত  
ও হীত ১৫০.০০০ মঃ টন (চাল) খা শে র িবপরীেত ৭৮  কে র তািলকা িন পঃ- 

 উপেজলাঃ সা া র,  জলাঃ গাইবা া ।     পাতা-১/৩ 
 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(চাল) মঃ টন 

ম  

০১ র ল র   মিহষবাি  জনপাঠাগার ও  াব সং ার। ২.০০০  

০২ ,,  ব বদাস দি ণ পাড়া শিহ ল ম ােরর বাড়ী সংল  জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

০৩ ,,  ফিকর পাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

০৪ ,,  তরফ ফািজল বপাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

০৫ ,,  র ল র ২নং াথিমক িব ালয় মরামত করণ। ২.০০০  

০৬ ,,  খা  র ল র (কলপাড়া) জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

০৭ নলডা া  রাম র িময়া বাড়ী জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

০৮ ,,  নলডা া ব খী দািখল মা াসার আসবাবপ  সরবরাহ। ২.০০০  

০৯ ,,  ব খামার দশিলয়া পাড়া পি মপাড়া মসিজদ সং ার। ২.০০০  

১০ ,,  নলডাংগা তাপ মৗজার ইসমাইল চয়ার ান বাড়ীর ওয়াি  নামায ঘর সং ার। ২.০০০  

১১ দােমাদর র  পি ম দােমাদর র হাজী হশকা  বপারীর পািরবািরক কবর হান সং ার। ২.০০০  

১২ ,,  ম ভাংগা মাড় খ কার বাড়ীর জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

১৩ ,,  পাকা রা ার সংল  ম র বাড়ীর সামেন ওয়াি  নামাজ ঘর সং ার। ২.০০০  

১৪ ,,  মা য়ার পাড়া ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

১৫ ,,  ম ভাংগা মাড় ম লপাড়া ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

১৬ ,,  দি ণ জা ডা া সরকার পাড়া মসিজেদর পাকা রা া হইেত হািব েরর র পাড় 
পয  রা া িহয়ািরং করণ। 

২.০০০  

১৭ জামাল র  দি ণ  এনােয়ত র মসিজদ সং ার। ২.০০০  

১৮ ,,  গা র ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

১৯ ,,  জামাল র  উওর পাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

২০ ,,  তরফবািজত দি ণ পাড়া মাজার মসিজেদর বারা া া ার সহ রং করণ। ২.০০০  

২১ ,,  গেয়শ র িন মা িমক বািলকা িব ালেয়র আসবাবপ  তরী। ২.০০০  

২২ ,,  জামাল র বপাড়া ওয়াি  নামাজ ঘর সং ার। ২.০০০  

২৩ ,,  পািত া ড়া পি ম পাড়া গা মি র ঘর সং ার। ২.০০০  

২৪ ,,  তরফ বািজত হাজরা খানা জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

২৫ ,,  জামাল র বািলকা িব ালেয়র দরজা জানালা সং ার। ২.০০০  

২৬ ,,  জামাল র সরকারী াথািমক িব ালেয়র আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

২৭ ,,  জামাল র খা  র ল র কওিম মা াসার াি ন িনমাণ। ২.০০০  

২৮ ,,  তরফবািজত বপাড়া জােম মসিজদ ঘর সং ার। ২.০০০  

২৯ ,,  হািম র কমকার পাড়া গা মি েরর ছাদ িনমাণ। ২.০০০  

৩০ ,,  হািম র মৗজার শা  ঠা েরর মি র সং ার। ২.০০০  

৩১ ,,  জ ক র ল র দািখল মা াসা মরামত করণ। ২.০০০  

৩২ ফিরদ র  মা ান ম ােরর বাড়ীর সামেন কবর হান সং ার । ২.০০০  

৩৩ ,,  িমর র ম পাড়া জােম মসিজেদর গইট িনমাণ। ২.০০০  

৩৪ ,,  াদ কিরম ত  এবেতদায়ী মা াসা সং ার। ২.০০০  



                                                                                         
পাতা-২/৩ 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(চাল) মঃ টন 

ম  

৩৫ ফিরদ র  চকেগািব র ওসমান গিণর বাড়ীর সামেন জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৩৬ ,,  িমর র সরকারী াথিমক িব ালেয়র আসবাব প  তরী করণ। ২.০০০  

৩৭ ধােপরহাট  ম  িনজপাড়া ঈদগাহ মাঠ সং ার ও মাইক য়। ২.০০০  

৩৮ ,,  আলীনগর উ রপাড়া ঈদগাহ মাঠ সং ার। ১.০০০  

৩৯ ,,  ছাইগাড়ী ইসলাম র উ  িব ালেয়র আসবাবপ  য়। ১.০০০  

৪০ ,,  ব িনজপাড়া সাব েলর বাড়ীর মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৪১ ,,  মংলাপাড়া সাদা ম ােরর বাড়ীর সামেনর ঈদগাহ মােঠর াচীর সং ার। ১.০০০  

৪২ ,,  আমবাগান জােম মসিজদ সং ার ও রং করণ। ১.০০০  

৪৩ ,,  গাইবা া জলার ধােপরহাট শাখার মটর িমক অিফেসর আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

৪৪ ইিদল র  মিহ র া  ক াণ সং হা ঘর সং ার করণ।  
রিজঃ নং-গাই/সা /১০৮৩/০৭ 

তাং-৩১/০১/২০০৭ি ঃ 

২.০০০  

৪৫ ,,  পালান পাড়া ভাত সাহার বাড়ীর গা মি র ঘর সং ার। ১.০০০  

৪৬ ,,  কানাপাড়া মনতােজর বাড়ীর মসিজদ সং ার। ১.০০০  

৪৭ ,,  দিড়পাড়া শর আলীর বাড়ীর জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৪৮ ভাত াম  দি ণ সনেতালা ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

৪৯ ,,  খা   আমদহর জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৫০ ,,  দি ণ সনেতালা কাজীবাড়ী সংল  জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৫১ বন াম  িকশামত শর র জ ােরর বাড়ীর সামেন ন ন মসিজদ সং া ২.০০০  

৫২ ,,  িকশামত শর র খ কারপাড়া ঈদগাহ মােঠর াচীর িনমাণ। ২.০০০  

৫৩ ,,  জেয়ন র উ র পাড়া বায় া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৫৪ ,,  বদলাগাড়ী সাই েলর বাড়ীর সামেন সরকারী াথিমক িব ালয় সং ার। ২.০০০  

৫৫ ,,  জেয়ন র ম পাড়া বােরায়ারী গা মি র ঘেরর বারা া ও  ীল িনমাণ। ২.০০০  

৫৬ ,,  ম র বাড়ীর সংল  ফারকািনয়া মা াসা সং ার। ২.০০০  

৫৭ ,,  বকিস পাড়া জােম মসিজদ ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৫৮ ,,  ব সালাই র জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৫৯ ,,  বদলাগাড়ী সানারপাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৬০ ,,    রাধা মদন মাহন মঠ মি র আ ম সং ার। ২.০০০  

৬১ ,,  ম  জেয়ন র হািফিজয়া ও এিতমখানা মা াসা সং ার। ২.০০০  

৬২ ,,  জ ক পাঠােনাছা গিব  মা ােরর বাড়ী গা মি র সং ার। ২.০০০  

৬৩ ,,  জেয়ন র মৗজা  গালস কেলজ সংল  কালী মি র সং ার।  ২.০০০  

৬৪ ,,  ব খী শাহাজামাল উি ন এিতমখানা ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৬৫ ,,  দি ণ িকশামত শর র খ কার পাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৬৬ কামারপাড়া  র র িনয়র হাই েলর ম সং ার । ২.০০০  

৬৭ ,,  রল শন পি ম পাশ হেত দার বাড়ীর সামেন পয  রা া সং ার। ২.০০০  

৬৮ ,,  িকশামত বাগিচ ি - খী আিলম মা াসার আসবাবপ / াক বাড তরী করণ। ২.০০০  

৬৯ ,,  দি ণহাট বা নী সরকার পাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

৭০ ,,  হম  মােরর বাড়ীর িশব মি র সং ার। ২.০০০  



৭১ ,,  ব কশালী ডাংগা ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

৭২ ,,  ব কশালী ডাংগা জােম মসিজেদর বারা া িনমাণ। ২.০০০  

                                                  
                                             
                                                 

পাতা-৩/৩ 
 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(চাল) মঃ টন 

ম  

৭৩ কামারপাড়া    দি ণ হাট বা নী দািখল মা াসা মরামত। ২.০০০  

৭৪ খা  
কামর র 

 ঢালভাংগা উ  িব ালয় ও কেলেজর আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

৭৫ ,,   দৗলত র মৗজা অ র দাকান হেত পি েম ডা ার রউেফর বাড়ী পয  রা া সং ার। ২.০০০  

৭৬ ,,  খা েকামর র িকশামত গা র জােম মসিজেদর াি ন সং ার করণ। ২.০০০  

৭৭ ,,  ঝাউেলর বাজার ঈদগাহ মাঠ সং ার। ২.০০০  

৭৮ ,,  তা ক হিরদাস ম পাড়া ফিকরপাড়া জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

১১  ইউিনয়েন মাট ৭৮  ক  সবেমাট= ১৫০.০০০  

 
 

 
 

 
 (মিন ামান মিনর) 

উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা 
সা া র,গাইবা া। 

 
 
 
                            ( মাঃ গালাম মওলা) 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
সা া র,গাইবা া। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
২০১৩-২০১৪ অথ বছের 

 ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ (  আর) িবেশষ কম চীর আওতায় (২য়) পযায় িনবাচনী এলাকা িভি ক বরা ত 
৩০০.০০০ মঃ টন (গম) খা শে র মে  হেত সা া র উপেজলায় মাননীয় সংসদ সদ  মেহাদয় ক ক বরা ত  

ও হীত ১৫০.০০০ মঃ টন (চাল) খা শে র িবপরীেত ৭৫  কে র তািলকা িন পঃ- 
 উপেজলাঃ সা া র,  জলাঃ গাইবা া ।        পাতা-১/৩ 

 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(গম) মঃ টন  

ম  

০১ র ল র  তরফ কামাল বপাড়া সাম েলর বািড়র পাে  জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

০২ ,,  উ র বড় দাউদা র কিছর হািজর বািড়র সামেন জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

০৩        ,,  তরফ ফািজল ল র বাজার ওয়াি  নামাজ ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

০৪ ,,  মর ম আসমত উ াহ সরকােরর বাড়ীর ওয়াি  নামাজ ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

০৫ ,,  ছাি য়া র পি ম পাড়া সমাজ ক াণ মা  ক াণ সং ার করণ। 
রিজঃ নং-গাই/সা /৩২৪/৯৫ 

তাং-০৩/০১/৯৫ 

২.০০০  

০৫  কে  মাট= ১০.০০০  

০৬ নলডা া   জাড় গােছর িভটা ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

০৭ ,,  পি ম খামার দশিলয়া গা মি র সং ার করণ। ২.০০০  

০৮        ,,  ম  মা য়ার পাড়া ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

০৯ ,,  ব খামার দশিলয়া পিরমেলর বাড়ীর পাে  গা মি র ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

০৪   কে  মাট= ৮.০০০  

১০ দােমাদর র  উ র ভা ােমাড় িসি েকর বািড়র নামাজ ঘর সং ার। ২.০০০  

১১ ,,  ম য়াদহ আলহা  িশ িময়ার বািড়র নামাজ ঘর সং ার। ২.০০০  

১২        ,,  জা ডা া মৗজার বা ার বাড়ী হেত ম ল পাড়া পয  রা া সং ার করণ। ২.০০০  

১৩ ,,  ব কশালী ডা া অমল মা ােরর বাড়ী হেত কা িসেলর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২.০০০  

১৪ ,,  সাইদার চয়ার ান বাড়ী হইেত পাকা রা া পয  রা া সং ার করণ। ২.০০০  

০৫  কে  মাট= ১০.০০০  

১৫ জামাল র  পািত া ড়া িহেরা িময়ার বািড়র মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

১৬ ,,  জামাল র গণক াণ পাঠাগার সং ার ( রিজ:সা:/গা:১০০০১/৫ ব/গাই:১৩৮/০৮) ২.০০০  

১৭        ,,  কলা ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

১৮ ,,  জামাল র বপাড়া ত  ইবেতদায়ী মা াসা আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

১৯ ,,  এনােয়ত র ম র বািড় গা মি র সং ার করণ। ২.০০০  

২০ ,,  আ র রহমান মা ােরর বাড়ীর মসিজদ ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

২১        ,,  খাজা িময়ার দাকােনর সামেন গাব গােছর তল হেত আ ল মিজদ বাড়ী পয   রা া 
সং ার করণ। 

২.০০০  

২২ ,,  চৗ রী বাজার পাকা রা া হেত বািলকা িব ালয় পয  রা া সং ার করণ । ২.০০০  

২৩ ,,  জামাল র ইউিনয়েনর আরজী জামাল র শাহাজাহান চৗ রীর বাড়ীর ওয়া  নামাজ 
ঘর এর দরজা জানালা িনমাণ। 

২.০০০  

২৪ ,,  গা র গা মি র এর ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

২৫ ,,  জামাল র চৗ রী বাজার হয়ারীং এর রা ার মাতা হেত ীজ পয  হয়ািরং করণ। ২.০০০  

১১  কে  মাট= ২২.০০০  



  
 
 
 
 
 
  পাতা-২/৩ 

 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(গম) মঃ টন  

ম  

২৬ ফিরদ র  ঘগার বাজার ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

২৭ ,,  াম জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

২৮        ,,  চক গািব র ঈদগাহ মােঠ মা  ভরাট করণ। ২.০০০  

২৯ ,,  মেহশ র াম ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

৩০ ,,  ফিরদ র মৗজার ম  ফিরদ র ফিকর সােহেবর ওয়াি  নামাজ ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৩১ ,,  ফিরদ র ি খী উ  িব ালয় মরামত করণ। ২.০০০  

৩২ ,,  তােহর র মজ  িময়ার বাড়ীর সামেন জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৩৩ ,,  াদ কিরম মিজবর রহমান বািলকা উ  িব ালেয়র আসবাবপ  য় ও সরবরাহ করণ। ২.০০০  

০৮  কে  মাট= ১৬.০০০  

৩৪ ধােপরহাট  উ রপাড়া মা ব ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৩৫ ,,  ম পাড়া দািখল মা াসার আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

৩৬        ,,  পি ম িনজপাড়া জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৩৭ ,,  ম  িনজপাড়া সরকাির াথিমক িব ালেয়র আসবাবপ  য় ও সরবরাহ করণ। ২.০০০  

৩৮ ,,  ছাট ছ গাছা জােম মসিজদ মরামত ও রং করণ। ২.০০০  

৩৯ ,,  আম বাগান উ  িব ালেয়র িণ কে র মেঝ ঢালাই ও া র করণ। ২.০০০  

৪০        ,,  ধােপরহাট ইউিনযেনর ছাইগাড়ী ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

৪১ ,,  িহংগারপাড়া টিনক াল ল এ  কেলজ সং ার করণ। ২.০০০  

৪২ ,,  আলী র জােম মসিজেদর ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

০৯  কে  মাট = ১৮.০০০  

৪৩ ইিদল র  তরফসা া সফিরয়া দািখল মা াসা সং ার করণ। ২.০০০  

৪৪ ,,  মিহ র বাজার গালস হাই েলর আসবাব প  তরী করণ। ২.০০০  

০২  কে  মাট = ৪.০০০  

৪৫ ভাত াম  য়াগাছা ভবানী র ঈদগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

৪৬ ,,  সে ালা এিতমখানা সংল  জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৪৭ ,,  য়াগাছা মা াপাড়া জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৪৮ ,,  খা িহয়া দিখল মা াসা আসবাবপ  সরবরাহ করণ। ২.০০০  

০৪  কে  মাট = ৮.০০০  

 
৪৯ বন াম  সাব রিজ: অিফেসর মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৫০ ,,  বদলাগাড়ীর ত  এবেতদায়ী মা াসা সং ার করণ। ২.০০০  

৫১        ,,  দি ণ কািজবািড় সে ালা ঈদাগাহ মাঠ সং ার করণ। ২.০০০  

৫২ ,,  িকশামত শর র কিমউিন  ি িনেকর আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

৫৩ ,,  খা  পাটােনাছা মাজাহােরর বাড়ী হেত ই র বািড় পয  রা া মরামত করণ। ২.০০০  



 
 
 
 
  
               পাতা-৩/৩ 

 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান বরা ত  
(গম) মঃ টন  

ম  

 
৫৪ 

বন াম  িম অিফেসর মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৫৫        ,,  বন াম ইউিনয়ন পিরষেদর আসবাবপ  তরী করণ। ২.০০০  

৫৬ ,,  মিজ র চয়ার ােনর পািরবািরক কবর ান মরামত করণ। ২.০০০  

৫৭ ,,  খা  পাটােনাছা নওয়ােবর বািড় হেত বােতর ি র বািড় পয  রা া মরামত করণ। ২.০০০  

৫৮ ,,  ইসব র িসরা েলর বািড়র সামেন মসিজেদর াি ন ও অ খানা িনমান। ২.০০০  

৫৯ ,,  খা  পাটােনাছা সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলিম ড এর আসবাবপ  তরী 
(িনব ন-৩৫) করণ। 

২.০০০  

৬০ ভাত াম   ভাত াম ল এ  কেলেজর মসিজদ  সং ার করণ। ২.০০০  

৬১ বন াম  ম  জেয়ন র জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৬২ ,,  বদলাগাড়ী জােম মসিজেদর সামেন মা  ভরাট করণ। ২.০০০  

৬৩        ,,  দি ণ কাজী বাড়ী সনেতালা গা মি র ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৬৪ ,,   শর র টকিনেকল কািরগরী কেলজ সং ার করণ। ২.০০০  

৬৫ ,,   সা া র ক ট াব হেত কউিম মা াসা পয  রা া মরামত কর ণ। ২.০০০  

৬৬ ,,  হিব া র কািল মি র ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৬৭ ,,  পি মপাড়া কদেমর তল হেত ফাকা িময়ার বাড়ী হেয় গালজার ম েলর বাড়ী পয  
রা া সং ার করণ। 

২.০০০  

৬৮ ,,  বন াম ইউিনয়েনর উ র  ম য়ার িনর চর দি ণ পাড়ার জােম মসিজদ সং ার। ২.০০০  

ভাত াম-০১  এবং বন ােম ১৯  কে  মাট = ৪০.০০০  

৬৯ কামারপাড়া  ম হাটবা নী িময়া বাড়ীর জােম মসিজেদর লি ন সং ার করণ। ২.০০০  

৭০ ,,  রান ল ী র ম পাড়া ইয়া েবর বািড়র পাে  জােম মসিজদ সং ার করণ। ২.০০০  

৭১        ,,   ব কশালীডা া িব ব মা ােরর বাড়ীর হির বাসর ঘর সং ার করণ। ২.০০০  

৭২ ,,    বল চ  সরকােরর বাড়ীর গা মি র সং ার করণ। ২.০০০  

৭৩ ,,  দাির   মিহলা সিমিত সং ার । ২.০০০  

০৫  কে  মাট = ১০.০০০  

 
৭৪ খা  

কামর র  
 ঢালভা া দািখল মা াসা মােঠ মা  ভরাট করণ।  ২.০০০  

৭৫ ,,   ঢালভা া ল এ  কেলেজর মসিজদ মরামত করণ। ২.০০০  

০২  কে  মাট = ৪.০০০  

১১  ইউিনয়েন ৭৫  কে  মাট = ১৫০.০০০  

 
 
 
 



 
 
 
 


