
 
                                                    পাতা-১/৫ 

২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) সাধারণ কম িচর আওতায় (১ম ) পযায়  উপেজলা কিম  ক ক হীত 
৫০% সং ার ৫০% সালার কে র তািলকা িন পঃ- 

 

              উপেজলাঃ সা া র                                                                                             জলাঃ গাইবা া 
         ক  সং াঃ ৯৮  
 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০১ র ল র ২ আরাজী তরফকামাল িশ লতলা জােম মসিজদ সং ার ।  

০২ ,, ৮ বড়দাউদ র কিছর সরকােরর জােম মসিজদ সং ার ।  

০৩ ,,  ব বদাস দি ণ পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

০৪ নলডাংগা ৩ নলডাংগা মৗজার জারগাছ িভটার মসিজেদর ঘর িনমাণ ।  

০৫ ,, ৬ পি ম খামার দশিলয়া কা াত আলীর বাড়ীর পাে  দশআনী জােম মসিজদ ঘর সং ার 
। 

 

০৬ ,, ৮ মা য়ারপাড়া গাই ল আজম জােম মসিজদ ঘর সং ার ।  

০৭ দােমাদর র  ম য়াদহ সরকার বাড়ী জােম মসিজদ সং ার ।  

০৮ ,,  দি ণ জা ডাংগা ঈদগাহ মাঠ কবর হােনর গত ভরাট ও াচীর িনমাণ।  

০৯ ,,  জা ডাংগা ােধর মাথা এছাহােকর বাড়ীর মসিজদ পাকা করণ।  

১০ ,,  ম য়াদহ ক াণ ম রীর বাড়ীর মি র সং ার ।    

১১ ,,  উ র ভাংগােমাড় আগ পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

১২ জামাল র ৪ খা র ল র মৗজার আউয়াল মা ােরর বাড়ীর সামেন মসিজদ 
সং ার। 

 

১৩ ,, ৯ িচকনী মৗজার সয়দ আলীর বাড়ী সংল  মসিজদ সং ার ।  

১৪ ,, ৮ বড় জামাল র মৗজার জাফেরর বাড়ী সংল  মসিজদ সং ার ।  

১৫ ,, ৭ এনােয়ত র মৗজার রঊেফর বাড়ী সংল  ঈদগাহ মােঠর িমনার সং ার ।  

১৬ ,,  এনােয়ত র গা মি র সং ার ।  

১৭ ,,  এনােয়ত র সেক ার িমি র বাড়ীর সামেন মসিজদ সং ার ।  

১৮ ফিরদ র  ফিরদ র ইউিনয়ন পিরষদ ভবেনর সং ার ও রং করণ ।  

১৯ ধােপরহাট  গািব র মৗজার হা  ম ােরর বাড়ীর সামেনর মসিজেদর াচীর িনমাণ।  

২০ ইিদল র ১ মাজম র ােমর চৗকার ঘাট ীেজর পি েমর ই পাে  ােশর ালাসাইিডং িনমাণ।   

২১ ,, ২ দি ণ চকদািরয়া ােমর ডওড়ার ীেজর ব পাে  মা  ভরাট ও ােশর ালাসাইিডং 
িনমাণ। 

 

২২ ,, ৩ মাদারহাট হােফিজয়া মা াসার ও  খানার পি ম পাে র াচীর িনমাণ ।  

২৩ ,,  মিহ র বাজার ি - খী বািলকা উ  িব ালেয় ীেলর ওয়ার প সরবরাহ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
পাতা-২/৫ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

২৪ ,, ৪ ইিদল র মৗজার ইিদল র বপাড়া ওয়াি  নামােজর ঘর এর সি েদর বাহােরর 
জ  ািনটারী াি ন হাপন । 

 

২৫ ভাত াম ২ দি ণ সে ালা পি ম পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

২৬ ,, ৩ খা িহয়া ঈদগাহ মােঠর গট সং ার।  

২৭ ,, ৪ উ র ভাত াম সাগর দীিঘর কালী মি র সং ার ।  

২৮ ,, ৫ পা িরয়া ঈদগাহ মাঠ হেত জয়নােলর বাড়ী পয  রা া সং ার।  

২৯ বন াম  বন াম ইউিনয়ন পিরষেদর ভবন ওেয়িরং ও ইউিপ ভবেনর হল ম িডে মপার এবং 
ইউিপ ভবনসহ বাউ ারী ওয়াল নকাম করণ। 

 

৩০ ,,  িকশামত শর র হযরত আলীর বাড়ীর সামেনর মসিজদ সং ার।  

৩১ ,,  উ র কাজী বাড়ী জােম মসিজদ সং ার ।  

৩২ ,,  উ র কাজী বাড়ী ম র বাড়ীর পােশ জােম মসিজদ সং ার ।  

৩৩ ,,  উ র কাজী বাড়ী সে ালা জােম মসিজদ সং ার ।  

৩৪ ,,  স াব সং ার, সা া র ।  

৩৫ ,,  উপেজলা পিরষদ জােম মসিজদ সং ার ।  

৩৬ কামারপাড়া  দি ণ হাটবা নী মৗজার িশিশর চে র বাড়ীর কািল মি র িনমাণ।  

৩৭ ,,  িকশামত বাগচী কবর হােনর সীমানা াচীর এবং কবর হান সংল  মসিজেদর বারা া 
িনমাণ। 

 

৩৮ ,,  ব কশালী ডাংগা বাব র বাড়ীর সামেনর কািল মি র িনমাণ।  

৩৯ খা  
কামর র 

৬ রাতন বােডর ঘেরর সামন হেত বিদেক রউফ মা ােরর জিমর বেরে র িপলার 
পয  রা া মরামত । 

 

৪০ ,, ৮ ঢালভাংগা বাজােরর াি ন িনমাণ।  

৪১ ,,  তা ক হিরদাস েসন মা ােরর বাড়ী হেত রনিজেতর বাড়ী পয  রা া মরামত।  

৪২ র ল র  র ল র মৗজার ইসলািময়া দািখল মা াসায় সালার ােনল হাপন  

৪৩ ,,  তরফকামাল মৗজার দি ণপাড়া (হাই) জােম মসিজেদ সালার  
ােনল হাপন। 

 

৪৪ ,, ৫ মিহষবাি  িদয়ানত হাজীর বাড়ীর মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৪৫ ,,  আন  বাজার জােম মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৪৬ ,,  বড়দাউদ র মৗজার া বাড়ীর মা াসায় সালার ােনল হাপন।  

৪৭ নলডাংগা  ক) মাঃ মিহর, িপতা ত- মিছর উি ন, াম- রাম র এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। খ) মা য়ারপাড়া এিতমখানা সালার ােনল হাপন। গ) মাঃ খােলক মা া, 
িপতা ত- জ  মা া,  
াম- রাম র এর বাড়ীেত সালার ােনল হাপন। 

 

৪৮ দােমাদর র  চাে র বাজার মািঝপাড়া মি ের সালার ােনল হাপন।  

৪৯ ,,  দি ণ ভাংগােমাড় বািলকা উ  িব ালেয় সালার ােনল হাপন।  

 
 
 
 
 



 
পাতা-৩/৫ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

৫০ দােমাদর র  মাঃ বাব , িপতা- আ ল হােশম, াম- উ র দােমাদর র এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন । 

 

৫১ ,,  যাগীপাড়া ৎফর রহমােনর বাড়ীর সামেন মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৫২ ,,  জা ডাংগা াপারী পাড়া জােম মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৫৩ ,,  মাঃ মিন ামান, িপতা- মাঃ মাজাে ল হক, াম- জা ডাংগা এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৫৪ ,,  মাঃ শাহগীর আলম, িপতা- আ ল মােজদ,  াম- জা ডাংগা এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৫৫ ,,  মাঃ রািক ল হাসান, িপতা- আিন র রহমান,  াম- িকশামত খ  এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৫৬ ,,  মাঃ শাহজাহান আলী, িপতা ত- হলাল উি ন, াম- দি ণ জা ডাংগা, এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৫৭ ,,  মাঃ রাকন িময়া, িপতা ত- শিফউল  হক, , াম- দি ণ জা ডাংগা, এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৫৮ জামাল র ৪ মাঃ র আলম ধান, িপতা ত- নােয়ব ধান, মৗজা- খা র ল র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৫৯ ,, ৪ মাঃ িফ জ ধান, িপতা- মাঃ আনছার আলী, াম- জ ক র ল র এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৬০ ,, ৭ মাঃ ির  িময়া, িপতা ত- আ র রঊফ, মৗজা- এনােয়ত র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

 ৬১ জামাল র ৯ মাঃ আ  সাঈদ সরকার, িপতা- মাঃ সিলম সরকার মািনক, মৗজা- িচকনী এর 
বাড়ীেত সালার ােনল হাপন। 

 

৬২ ,, ৫ মাঃ আ ল আিজজ, িপতা- মাঃ আমজাদ, মৗজা- কলা এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৬৩ ,, ৮ মাঃ ামান াপারী, িপতা ত- দেফর উি ন, মৗজা- বড় জামাল র এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৬৪ ,,  এনােয়ত র রাধা গািব  মি ের সালার ােনল হাপন।   

৬৫ ,,  মাঃ র  িময়া, িপতা ত- লাল িময়া, াম- এনেয়ত র এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন । 

 

৬৬ ফিরদ র ১ দিড়তাজ র খেগেনর বাড়ীর মি ের সালার ােনল হাপন।  

৬৭ ,, ৩ ইসব র বপাড়া তারা হাজীর বাড়ীর মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৬৮ ,, ৫ মেহশ র সয়দ আলীর বাড়ীর সামেনর মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৬৯ ,, ৫ মেহশ র মািঝপাড়া কালী মি ের মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৭০ ,, ৫ মেহশ র জা র বাড়ীর মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৭১ ,, ৮ নয়ান র জােম মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৭২ ধােপরহাট  মৗঃ মাঃ িহ  িময়া, মৗজা-িতলকপাড়া, এর বাড়ীেত সালার ােনল হাপন।  

 
 
 
 
 
 
 



 
পাতা-৪/৫ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

৭৩ ধােপরহাট  মাঃ আিম ল ইসলাম, াম- পালানপাড়া এর বাড়ীেত সালার ােনল হাপন।  

৭৪ ,,  মাঃ জিমর উি ন, াম- হাসান পাড়া এর বাড়ীেত সালার ােনল হাপন।  

৭৫ ইিদল র ৩ মাঃ এচাহাক আলী, িপতা ত- বেয়জ উি ন, াম- যািগবাড়ী এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৭৬ ,, ৫ মাছাঃ বলী বগম, ামী- মাঃ ইয়া ব আলী, াম- মিহ র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৭৭ ,, ৬ মাঃ আিজজার রহমান, িপতা ত- হািকম উি ন, াম- ল ী র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৭৮ ,, ৭ মাছাঃ মেহরন নছা, িপতা ত- নজমাল উি ন াপারী, াম- গািব রায় এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৭৯ ,, ৮ মাঃ আজাহার আলী, িপতা ত- ইমার উি ন, াম- হিরনাথ র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৮০ ,, ৯ কািবল র সানােতালা ােমর দি ণ পাড়া জােম মসিজদ সালার ােনল হাপন।  

৮১ ,, ৯ মাঃ মজ  িময়া, িপতা ত- মেয়জ উি ন, াম- চকনদী এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৮২ ভাত াম ১ মাঃ চং , িপতা- ফািহম উি ন, াম- য়াগাছা, এর বাড়ীেত সালার ােনল হাপন।  

৮৩ ,, ৩ মাছাঃ ববী বগম, ামী- জয়নাল, াম- খা িহয়া এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৮৪ ,, ৫ মাঃ মেয়জ উি ন, িপতা- তেয়জ উি ন, াম- ভাত াম এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৮৫ ,, ৬ মাঃ মা ািফজার,িপতা- কিফল উি ন, াম- ভাগবান র এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৮৬ ,, ৭ তরফ আল ম পাড়া জােম মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৮৭ বন াম  বন াম ইউিনয়ন পিরষেদর ত  সবা কে  সালার ােনল হাপন।  

৮৮ ,,  িকশামত শর র মাঃ হযরত আলী, িপতা ত- বিছর উি ন, াম- িকশামত শর র এর 
বাড়ীেত সালার ােনল হাপন। 

 

৮৯ ,,  মাঃ মিম ল ইসলাম, িপতা- মাঃ মিনরউি ন, াম-উ র কাজী বাড়ী এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৯০ ,,  মাঃ িম  িময়া, িপতা ত- কারবান আলী, াম- জেয়ন র এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

৯১ ,,  সা া র মেডল সরকারী াথিমক িব ালেয় সালার ােনল হাপন।  

৯২ ,,  মাঃ িগয়াস উি ন, িপতা- মাঃ মক ল হােসন, াম- উ র কাজী এবং মাঃ ল 
ছ, িপতা- মাঃ আফছার আলী, াম- দঃ ম য়ার এর বাড়ীেত সালার ােনল 

হাপন। 

 

৯৩ ,,  মাঃ আ ল হােসন, িপতা ত- নিছম উি ন, াম- দি ণ ম য়ার এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
পাতা-৫/৫ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

৯৪ কামারপাড়া  পি ম কশালীডাংগা হািমেদর বাড়ীর মসিজেদ সালার ােনল হাপন।  

৯৫ ,,  মাঃ শািহন িময়া, িপতা- এছাহাক আলী, মৗজা- রান ল ী র এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৯৬ খা দ 
কামর র 

 মাঃ আই ব আলী, িপতা- আ ল ছা ার, াম- বড় গাপাল র  এর বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপন। 

 

৯৭ ,, ৮ মাছাঃ হািসনা বগম, ামী ত- আঃ জিলল, াম- বড় গাপাল র      এর বাড়ীেত 
সালার ােনল হাপন। 

 

৯৮ ,, ৮  রনিজৎ চ , িপতা- িবনয় চ , াম- তা ক হিরদাস এর বাড়ীেত সালার ােনল 
হাপন। 

 

মাট ক  সং া =৯৮   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


