
 
                                                        ২০১৫-২০১৬ অথ বছের                                                 পাতা-১/৫ 

ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ (  আর) িনবাচনী এলাকা িভি ক ১ম পযায়  
 সা া র উপেজলায় মাননীয় সংসদ সদ  মেহাদয় ক ক ১২৩  কে র তািলকা িন প:- 

 

 

উপেজলাঃ সা া র                                                                                                জলাঃ গাইবা া  
ক  সং াঃ১২৩     

 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০১ র ল র  আফসার আলী, িপতা. জ ার আলী, াম . ব বদাস এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০২ ,,  আ ল মােলক, িপতা, মাসিফয়া ামান শখ, াম . ব বদােসর এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৩ ,,  আ .রহমান, িপতা, রইচ উি ন, াম, বড় দাউদ র এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৪ ,,  িদলীপ মার অিধকারী, িপতা, কাি  ষণ অিধকারী, াম, বড় দাউদ র এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৫ ,,  মা . মাজাে ল হক, িপতা, লাল মাহা দ, াম জয়েদব এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৬ ,,  মা .আল মা ন সরকার রা , িপতা .আলহা  আফতার উি ন, াম, তাজ র এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৭ ,,   িদলীপ মার সরকার, িপতা . ত তাফ চ  সরকার, াম বড় দাউদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৮ ,,  আ ল মিতন, াম. র ল র,এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
০৯ ,,  লাভ , িপতা .ফাকা িময়া, াম আরাজী তরফ কামাল এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০ ,,  মািফজল ইসলাম াম ছাি য়া র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১ নলডা া  িকশামত হািমদ ম পাড়া িব রবাড়ী হির বাসর মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১২ ,,  গাপাল চ , িপতা., ত উেপন চ , মৗজা .দশিলয়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১৩ ,,  তাপ সনপাড়া গা মি েরর সীমানা াচীর িনমাণ।  
১৪ ,,  এনা ল হক, িপতা . ত মমতাজ আলী, াম .ম য়ার পাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎসরবরাহ।  
১৫ ,,  পি ম ম য়ার পাড়া জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১৬ ,,  বীর মার ম মদার, িপতা . ত নেরশ চ  ম মদার, মৗজা .দশিলয়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১৭ ,,  িকশামত পি মপাড়া জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১৮ ,,  নলডা া ক ীয় শহীদ িমনার সং ার।  
১৯ দােমাদর র  সাদা সরদার, বা া সরদার, াম উ র ভা ােমাড়, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২০ ,,  সা  িময়া, িপতা . ত ছিবর উি ন, াম ম  ভা ােমাড়, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২১ ,,  আ ল মােজদ, িপতা, খ কার, াম িকশামত দশিলয়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবারাহ।  
২২ ,,  রতন বকশী, িপতা, ত মিন  বকশী, াম উ র দােমাদর র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২৩ 

,, 
 ল ইসলাম সরকার, িপতা . ত খিবর উি ন সরকার, াম পি ম দােমাদর র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ 

সরবরাহ। 
 

২৪ ,,  রা  িময়া, িপতা., ত কিফল উি ন, াম . ব দােমাদর র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২৫ ,,  আ র রা াক, িপতা, ত মাহা দ আলী, াম জা ডা া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
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নং 
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২৬ দােমাদর র  আ র রউফ িময়া, িপতা . ত মাবারক, াম বড় বাড়ী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২৭ ,,  ামান, িপতা. ত আহা দ আলী, াম বড় বাড়ী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২৮ ,,  মিন  নাথ সরকার, িপতা,. ত মদন মাহন সরকার, াম জা ডা া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
২৯ ,,  মাঃ কামাল হােসন, িপতা- মাঃ আঃ রিশদ সরকার, াম- জা ডাংগা এর বাড়ীেত সৗরিব ৎ সরবরাহ ।  
৩০ জামাল র  আ .জিলল, িপতা ত নিছর উি ন, াম . খা র ল র , এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩১ ,,  মা . র আলম, িপতা. ত ওমর উি ন, াম জ ক র ল র , এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩২ ,,  মা .িফেরাজ সরকার, িপতা . ত আিমর উি ন, াম এনােয়ত র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৩ ,,  মা .আহসান সা াত ৯অ (, িপতা, সয়দ ছাম ল হক, াম এনােয়ত র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৪ ,,  মা .এ া ল হক ম , িপতা, ত আ  হােসন, াম,. দাউদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৫ ,,  মা .রিফ ল ইসলাম কা , িপতা., ত ছাম ল হক, াম .দাউদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৬ ,,  মা .জা াত আ ার, ামী., ল আিমন, াম জামাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৭ ,,  মা .িহ  খ কার, িপতা . ত নজমল হক, াম জামাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৮ ,,  মা .জিছজল ইসলাম রাজা, িপতা . ত কােদর সরকার, াম িচকনী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৩৯ ,,  মা .শাহাদত ম ল, িপতা . ত আিছর উি ন ম ল, াম আরাজী জামাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪০ 

ফিরদ র 
 মিতয়ার, িপতা, ল হক, াম দিড় তাজ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। 

মই ল, িপতা-আ ল ছা ার, াম-িমর র এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। 
 

৪১ 
,, 

 মা .হাসান ম ল, িপতা ত ইসমাইল হাি , াম মেহশ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।, জাহা ীর 
সরকার, িপতা কােদর সরকার, াম মেহশ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। 

 

৪২ 
,, 

 আ ল কালাম আজাদ, িপতা ত মিছর উ ীন . াম দ.ফিরদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। মা ািফজার 
রহমান, াম .দ .ফিরদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। 

 

৪৩ ,,  মাজাহার আলী আক , িপতা . ত িসরাজ উি ন, বদল খা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪৪ ,,  ডা .আজাদ, িপতা আ ল গিণ, াম সােবক তাজ র , এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪৫ ,,   ই িজত সরকার, িপতা . ত রমাকা  সরকার, াম .িব র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪৬ ,,  মা .স  িময়া, াম ইসব র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪৭ ,,  ফিরদ র ইউিয়েনর ৭নং ওয়ােড নওশা গা র বাড়ী হেত দেলায়ােরর বাড়ী পয  রা া সং ার।  
৪৮ ধােপরহাট  মা .শাহালম পাইকা, িপতা ত আ ল কােদর পাইকা, াম িনজপাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৪৯ ,,  মা .নবাব আলী, িপতা মা . দা শখ, াম িনজপাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫০ ,,  মা .িম  িময়া (ঠা া(, িপতা . ত আ .হািমদ সরকার, াম আরািজ ছ গাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
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৫১ ধােপরহাট  মা .জাহা ীর আলম,. িপতা ত শাকতা ামািনক, াম িতলকপাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫২ ,,  মা .লা  ম ল, িপতা,. মা .আ র রউফ ম ল াম,. খামারপাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৩ ,,  মা .  শখ, স জ উি ন শখ, াম ছাট ছ গাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৪ ,,  মা .আ র রউফ, িপতা. মা . গালজার রহমান ম ল, াম মংলা পাড়া, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৫ ,,  মা .সােহব আলী ম ল, িপতা ত সেরায়ার ম ল, াম বড় ছ গাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৬ ,,  মা .িজ র রহমান, িপতা ত মাহাতাব ফিকর, াম বায়ািলদহ, এর বাড়ী সৗর িব  সরবরাহ।  
৫৭ ,,  মা .আ স ছালাম, িপতা ত আ ল লিতফ, াম, আিল নগর, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৮ ইিদল র  মা .িজ র রহমান, িপতা মা .খাই ল ইসলাম ম ল, াম আিল নগর, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৫৯ ,,  মা .ইয়ািছন আলী, িপতা ত আহ দ আলী, াম মিহ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬০ ,,  মা .আিন র রহমান ম ল, িপতা মা .মহিসন আলী ম ল, াম চক গা র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬১ ,,  মা .মিম র রহমান, িপতা তাফা ল হােসন, াম মিহ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬২ ,,  মা .আ ল মিজদ, িপতা ত কােশম আলী, াম তাজনগর, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৩ ,,  মা .সা  িময়া, িপতা ত নিবর উি ন, াম গািব রায় দব র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৪ ,,  মা .শাজাহান ম ল, িপতা মা .আ  তােলব ম ল, াম হিরণাথ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৫ ,,  মা .িসরা ল ইসলাম, িপতা ত জয়নাল আেবিদন, াম .ধারাই, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৬ ,,  মা .মজ  িময়া, িপতা ত আলী আকবর, াম চকনদী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৭ ,,  মা .সাহা ল ধান, িপতা . ত শেমস উি ন ধান, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৬৮ ,,  গািব রায় চের া ব-সরকাির াথিমক িব ালয় সং ার  
৬৯ ,,  মাদারহাট বািলকা উ  িব ালেয় আসবাবপ  সরবরাহ।  
৭০ ,,  ফ র টকানী থেক বিছর মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত।  
৭১ ভাত াম  মা .কালাম, িপতা ত খাকা িময়া, াম য়াগাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭২ ,,  মা .মায়নাল হক, িপতা এসাহাক সরকার, াম,. য়াগাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৩ ,,  নজ ল ইসলাম, িপতা গা ফার, াম জ ক জামাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৪ ,,  খায় ল আক , িপতা. কােশম াম র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৫ ,,  া বগম, ামী মিতয়ার রহমান, াম র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৬ ,,  রােসল িময়া, িপতা আজল হক, াম ভবািন র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৭ ,,  গালাম মা ফা, িপতা আকবর উি ন, াম খা  আমডহর, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
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৭৮ ভাত াম  সাই ল ম ল, িপতা আছর উি ন, খা  আমডহর, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৭৯ ,,  আ ল মিতন, িপতা ত আ ল ওয়ােহদ, াম খাদা বক  , এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৮০ ,,  খাজা িময়া, িপতা লা সরকার, াম র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৮১ 

,, 
 (ক ( মা .রিশদ িময়া, িপতা মা .জিলল িময়া, াম জ ক জামাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। (খ( মা .

হা ন িমযা, িপতা ত মজর আলী, াম গ া নারায়ন র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ। 
 

৮২ ,,  জ ক জামাল র দািখল মা াসার আসবাবপ  সরবরাহ।  
৮৩ ,,  চার বাজার অনািমকা বকারী থেক ব িদেক িজেতন বা র বাড়ী পয  রা া সং ার।  
৮৪ ,,  দি ণ সে ালা পি মপাড়া জােম মসিজদ সং ার ও মরামত  
৮৫ ,,  য়াগাছা ভবানী র রজাউেলর বাড়ী থেক ল র বাড়ী পয  রা া মরামত।  
৮৬ বন াম  লা িময়া, িপতা জিমদার রহমান) ি েযা া(, কাজীবাড়ী সে ালা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৮৭ ,,  হািসনা বগম, ামী ম  িময়া, াম দি ণ ম য়ার, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৮৮ ,,  মাঃ শিহ ল িময়া, িপতা ত-কিরম উি ন শখ াম- শর র এর বাড়ীেত সৗরিব ৎ সরবরাহ   
৮৯ ,,  মাঃ খাসা িময়া, িপতা ত- কছর উি ন, াম- জ ক পাটােনাছা এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  
৯০ ,,  ইসব র িসরা ল ম ােরর বাড়ী জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯১ ,,  মা .আলসর, াম. ইসব র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯২ ,,  বদলাগড়ী িময়া ম েলর বাজার নামাজ িশ া ঘের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯৩ ,,  বদলাগাড়ী ব পাড়া গার হান জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯৪ ,,  শিফ ল ইসলাম,. িপতা বেয়জ উি ন, াম জ ক পাটােনাছা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯৫ ,,  সা া র গালস েলর ছা ী িনবােস সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
৯৬ ,,  পাটােনাছা দি ণ পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  
৯৭ ,,  মাসেলম উি ন সিনক সংগঠন সা া র ঘর মরামত ও আসবাবপ  সরবরাহ।  
৯৮ ,,  গেড়র মাঠ আিজ ল ইসলাম দািখল মা াসার ঘর মরামত।  
৯৯ ,,  মা ার বাড়ী হেত মিজবর মা ােরর বাড়ী পয  রা া সং ার ।  
১০০ কামারপাড়া  শাম ল হেকর বাড়ীর জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০১ ,,  আিম র, িপতা .শাম ল আলম . াম ম  হাট বা নী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০২ ,,  আ ল, িপতা আসমত আলী, াম ম  হাট বা নী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৩ ,,  আ ল বাকী, িপতা বিছর উি ন, াম উ র হাট বা নী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৪ ,,  ল হক, িপতা .মিফজ উি ন, াম উ র হাট বা নী, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৫ ,,  সাধন চ  এর বাড়ীর গা মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৬ ,,  িদেনশ চ  সা র বাড়ী হিরবাসর মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৭ ,,  খাকা িম ীর বাড়ীর মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১০৮ ,,  র র সরকারী াথিমক িব ালেয় সালার ােনল হাপন ।  
১০৯ ,,  নর র আউয়ােলর বাড়ী থেক িডপ মিশন পয  রা া সং ার  
১১০ ,,  মা .ওয়ােছর আলী, িপতা ত আহা দ আলী সরকার, াম িকসামত গা র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

 
 



পাতা-৫/৫ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

১১১ খা  
কামর র 

 মা .নওসা িময়া, িপতা ত আ  গা , াম- খা  জািহদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

১১২ ,,  মা . রা ম আলী, িপতা মা .আ  হািনফ াম খা জািহদ র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৩ ,,  মা.সা  ফারাজী, িপতা ত আ .মা ান ফারািজ াম . খা  কামর র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৪ ,,  মা . েয়ল িময়া, িপতা ত ভালা শখ, াম তা ক হিরদাস, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৫ ,,  মা .আলমগীর হােসন, িপতা . ত নিজর হােসন, াম দৗলত র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৬ ,,  মা .আেতায়ার রহমান, িপতা মা .আিজজার রহমান, াম বড় গাপাল র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৭ ,,  মা .তা ল ইসলাম চৗ রী, ( সিলম(, িপতা ত তারা িময়া, াম  - পাইকা, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৮ ,,  মা .আ  সাঈদ তা কদার, িপতা ত শািহ ীন ইসলাম, াম জািন র, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১১৯ ,,  ম  লবাড়ী ধীের  নাথ সরকােরর বাড়ীর মি ের) কানা(, এর বাড়ী সৗর িব ৎ সরবরাহ।  
১২০ ,,  তা ক হিরদাস ামােনর বাড়ী হেত িব র বাড়ী পয  রা া মরামত।  
১২১ ,,  িচর বাড়ী থেক পা িরয়া পয  রা া মরামত।  
১২২ ,,  ািন স দ অিফেসর যাতায়ােতর রা া হয়ািরং করণ।  
১২৩ বন াম  উপেজলা পিরষেদর মসিজেদ এিস সরবরাহ।  

মাট ক  সং া =১২৩   
 
 
 
 
 


