
 
পাতা-১/৪ 

২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) সাধারণ কম িচর আওতায় (২য়) পযায়  উপেজলা কিম  ক ক হীত 
৫০% সং ার ৫০% সালার কে র তািলকা িন পঃ- 

 

              উপেজলাঃ সা া র                                                                                 জলাঃ গাইবা া 
         ক  সং াঃ ৭৪  
 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০১ র ল র  বড়দাউদ র মৗজায় কাসািড় পাড়া জােম মসিজদ ঘর সং ার।  

০২ ,,  তরফ কামাল মৗজায় ম পাড়া জােম মসিজদ ঘর সং ার।  

০৩ ,,  র ল র ইউিনয়েন িন বিণত ি র বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
(১) মাছাঃ খােদজা বওয়া, ামী ত-আ র রহমান, মৗজা-চকনারায়ণ। 
(২) মাঃ ম  িময়া, িপতা- মাঃ মক ল হােসন, মৗজা-চকনারায়ণ। 
(৩) মাঃ আফছার আলী, িপতা ত- ফকর উি ন, মৗজা-বড়দাউদ র। 
(৪) মাঃ ল িময়া, িপতা- ফিরদ উি ন, মৗজা-বড়দাউদ র। 

 

০৪ নলডাংগা ০৩ নলডাংগা নামাপাড়া জােম মসিজেদর বারা া িনমাণ ।  

০৫ ,, ০৭ তাপ মৗজার ল পাড়া জােম মসিজদ সং ার ও িনমাণ।  

০৬ ,,  ব খামার দশিলয়া জামাল ম ােরর বাড়ীর জােম মসিজদ সং ার।  

০৭ ,,  ব খামার দশিলয়া ওয়াি  মিসজেদর মেঝ সং ার ।  

০৮ ,,  নলডাংগা ইউিনয়েন িন বিণত িবিভ  ি র বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরঃ 
(১) মাঃ আঃ সালাম িময়া, িপতা ত- ছাম ল হক, াম- িকশামত হািমদ। 
(২) যতীন চ  বমণ, িপতা ত- শাই চ  বমণ, াম- িকশামত হািমদ। 
(৩) উিপন অিধকারী, িপতা ত-শশী অিধকারী, াম- িকশামত হািমদ । 
(৪) মাঃ আেনায়ার হােসন, িপতা- মাঃ আঃ রিশদ, াম-দঃ রামঃ ম পাড়া 

 

০৯ দােমাদর র  সীট জা ডা া দালাল পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

১০   ভা ােমাড় ম ল পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

১১ ,,  বকশীর িভটা জােম মসিজদ সং ার ।   

১২ ,,  ামািনক পাড়া জােম মসিজদ সং ার ।  

১৩ ,,  িকশামত খ  এিতম খানা সং ার।  

১৪   িনয়াপাড়া রিশদ ম ােরর বাড়ীর জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

১৫   িনয়া পাড়া মা া বাড়ীর জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

১৬ ,,  বড় বাড়ী ব পাড়া জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

১৭ ,,  মাঃ মাজাে ল হক, িপতা- ইসমাইল হােসন এবং রত আলী, িপতা ত-আলীম উি ন, 
াম- জা ডা া সৗর িব ৎ সরবরাহ। 

 

১৮ ,,  মাঃ িসি ক িময়া, িপতা ত- ফেয়জ উি ন এবং মাহসীন িময়া, িপতা ত- মাসেলম 
উি ন, াম- জা ডা া এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরবরাহ। 

 

১৯ ,,  মাঃ আ র রিশদ শখ, িপতা ত- বািলয়া শখ, াম- উ র ভা ােমাড় এর বাড়ীেত সৗর 
িব ৎ সরবরাহ। 

 

 
 
 
 
 
 



 
পাতা-২/৪ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

২০ জামাল র ০৬ পািত া ড়া চকদািড়য়া মৗজার শাহা েরর বাড়ীর পাে র মসিজদ সং ার।  

২১ ,, ০৬ চকশালাই র মৗজার রিশেদর বাড়ীর পাে র মসিজদ সং ার।  

২২ ,, ০২ তরফবািজত মৗজার রনিজেতর বাড়ীর সামেনর মি র সং ার।  

২৩ ,, ০২ হািম র মৗজার নিজর ম েলর বাড়ীর পাে র মসিজেদ সৗর িব ৎ সঃ   

২৪ ,, ০৬ গেয়শ র মৗজার রাজার বাড়ীর পাে র ওয়াি  নামাজ ঘের সৗর িব ৎ সঃ  

২৫ ,, ০৬ চকশালাই র বাজােরর শাহালেমর বাড়ীর পাে র মসিজেদ সৗর িব ৎ সঃ  

২৬ ,, ০১ হািম র মৗজার িব  চে র বাড়ীর পাে র মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

২৭ ,, ০৭ পািত া ড়া চকদািড়য়া মা িমক িব ালেয়র সামেনর মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ   

২৮ ,,  জামাল র ইউিনয়েন িন বিণত িবিভ  ি র বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরঃ 
(১) মাঃ জলাল সরকার, িপতা ত- ইসমাইল হােসন, াম-এনােয়ত র । (২) মাঃ 
জািহ ল ইসলাম, িপতা ত-ইসমাইল হােসন, াম-এনােয়ত র । 
(৩) মাঃ রা  িময়া, িপতা ত-লাল িময়া, াম-এনােয়ত র । 
(৪) মাছাঃ আেমনা বওয়া, িপতা ত- ৎফর রহমান, াম- এনােয়ত র ।  
(৫) মাঃ মমেদল, িপতা ত- লাল িময়া, াম- এনােয়ত র ।   

 

২৯ ,,  গা র শামস উ ম হােফিজয়া মা াসা ও এিতমখানা সং ার ।  

৩০ ,,  জামাল র ইউিনয়েন িন বিণত ি েয়র বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
(১) মাঃ মা ান িময়া, িপতা ত- চান িময়া, াম-এনােয়ত র । 
(২) মাঃ হযরত আলী, িপতা- মাঃ আিজজার রহমান, াম- গেয়শ র ।  
(৩) মাঃ মিফজল, িপতা ত- রিছ ি ন, াম-এনােয়ত র ।  

 

৩১ ফিরদ র  ফিরদ র ইউিনয়েনর নয়ান র হযরত আলীর বাড়ীর সামেন জােম মসিজদ সং ার।  

৩২ ,,  ফিরদ র উ  িব ালেয়র ভবেনর উ র পাে র দয়ােলর জ  ীেলর জানালা িনমাণ।  

৩৩ ,,  মালং বাজার হািমউ াহ মা াসায় সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

৩৪ ,,  িড়র বাজার হােফিজয়া মা াসায় সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

৩৫ ,,  মীর র বয়  রআন িশ া মা াসায় সৗর িব ৎ সরবরাহ   

৩৬ ,,  মাঃ িলখন িময়া,িপতা ত- দিবর উি ন, াম- ফিরদ র সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৩৭ ধােপরহাট ৫ বড় ছ গাছা আলহা  খায় ল সরকােরর বাড়ীর সামেন ন ন জােম মসিজদ িনমাণ।  

৩৮ ,,  ধােপরহাট ইউিনয়েন িন বিণত িবিভ  ি র বাড়ীেত সৗর িব ৎ 
সরবরাহঃ- 
(১) মাঃ সাম ল হক, িপতা ত- তিমজ ম ল, াম- হাসান পাড়া। 
(২) মাঃ আনা ল ইসলাম, িপতা ত-আিমন উি ন, াম- হাসান পাড়া। 
(৩) মাঃ জািহদ হাসান, িপতা ত-আমজাদ হােসন, াম- হাসান পাড়া।। 
(৪) মাঃ আঃ সামাদ, িপতা ত- আেয়জ উি ন, াম- মওয়াগাড়ী ।  
(৫) মাঃ বিদ িময়া, িপতা ত- ইয়া ব, াম- আলীনগর । 

 

৩৯ ,,  ধােপরহাট িব এম কেলেজ সৗর িব ৎ সরবরাহ ।  

 
 
 
 
 
 
 



 
পাতা-৩/৪ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

৪০ ইিদল র ৩ যাগীবাড়ী উ র পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  

৪১ ,,  তরফ সা া জােম মসিজেদর মেঝ টাইলস লাগােনা  

৪২ ,,  গািব রায় ােমর চের া দি ণ পাড়া জােম মসিজদ সং ার।  

৪৩ ,, ৭ নেলয়া নদীর উপর িনমাণাধীন ীেজর ব পাে  রা া িনমাণ।  

৪৪ ,, ৩ মাঃ সিফ র রহমান, িপতা ত- হায়ফত উ াহ, াম- ইিদল র, এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ 
সরবরাহ।  

 

৪৫ ,, ৪ মাঃ নজ ল ইসলাম, িপতা ত- জলার রহমান, াম- মিহ র এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ 
সরবরাহ। 

 

৪৬ ,, ৬ মিহ র হােফিজয়া মা াসায় সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৪৭ ,, ৫ মাদারহাট আদশ উ  িব ালেয় সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৪৮ ভাত াম ০৯ গ ানারায়ণ র কিমউিন  ি িনক সং ার ।  

৪৯ ,, ০১ য়াগাছা উওরপাড়া ম  ম ােরর বাড়ীর জােম মসিজদ সং ার।  

৫০ ,, ০৩ ভগবান র পি মপাড়া জােম মসিজদ সং ার।   

৫১ ,,  জ ক জামাল র কােশেমর বাড়ীর জােম মসিজদ সং ার।  

৫২ ,, ০৭ র আদশ ি - খী উ  বািলকা িব ালেয় সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৫৩ ,, ০৭ মাঃ ইনসাফ হা ন, িপতা ত-খািতর উি ন, াম- র এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ 
সরবরাহ।  

 

৫৪ ,, ০৮ মাছাঃ আকিলমা বওয়া, ামী ত- ম  আক , াম- তরফ মহদী এর বাড়ীেত সৗর 
িব ৎ সরবরাহ। 

 

৫৫ বন াম  বদলাগাড়ী খামার পাড়া ঈদগাহ মােঠর  উওর পাে  াচীর িনমাণ।  

৫৬ ,,  জ ক পাটােনাছা পাকার মাথা হেত হােটল নজ েলর বাড়ী পয  রা ার পাে  
ালাসাই ং িনমাণ। 

 

৫৭ ,,  হিব া র কালী মি র সং ার।  

৫৮   উওর কাজীবাড়ী ইসলােমর বাড়ীর সামেন ঘাট িনমাণ।  

৫৯ ,,  মাঃ আনা ল ইসলাম িপতা ত- আ ল ছা ার, াম- িকশামত শর র এর বাড়ীেত সৗর 
িব ৎ সরবরাহ। 

 

৬০ ,,  মাঃআ র িময়া, িপতা ত- িরয়া ল িময়া, াম- উওর ম য়ার এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ 
সরবরাহ। 

 

৬১ ,,  মাছাঃ িবনা বগম, ামী- মাঃ শিহ ল ইসলাম, াম- দি ণ ম য়ার এর বাড়ীেত সৗর 
িব ৎ সরবরাহ। 

 

৬২ ,,  উপেজলা পিরষদ জােম মসিজেদ সং ার ও সৗর িব ৎ সরবরাহ।।  

৬৩ ,,  সা া র উপেজলার িভতের পািন িন াশেনর জ  ন সং ার ।  

৬৪ ,,  মাঃ মা ািফজার রহমান, িপতা- মাজাে ল হক াম-কাজীবাড়ী, মাঃ সাম ল হক, 
িপতা ত-মিজবর রহমান, াম-দি ণ কাজীবাড়ী এবং মাঃ আই ল,িপতা ত- গ লা 
শখ, াম-উঃ কাজীবাড়ী এর বাড়ীেত সৗর িব ৎ  

 

 
 
 
 
 
 



 
পাতা-৪/৪ 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
নং 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

৬৫ কামারপাড়া  ব কশালীডা া রবনীর বাড়ীর হির মি র িনমাণ।  

৬৬ ,,  ম  হাটবা নী হােফিজয়া মা াসায় সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৬৭ ,,  ম  হাটবা নী পেরেশর বাড়ীর হির মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৬৮ ,,  র র ঠা র বাড়ীর গা মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৬৯ ,,  ব কশালীডা া িনমেলর বাড়ীর গা মি ের সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৭০ ,,  পি ম কশালীডা া আিলনার বাজার জােম মসিজেদ সৗর িব ৎ সরবরাহ।  

৭১ খা  
কামর র 

 খা েকামর র ইউিনয়েন িন বিণত িবিভ  ি র বাড়ীেত সৗর িব ৎ সরঃ 
(১) মাঃ জােহ ল হক াঃ, িপতা- মিছর উি ন, াম- ব লমিত । 
(২) মাছাঃ হািসনা বগম, ামী ত-আ ল জিলল, াম- বড়েগাপাল র 
(৩) মাঃ ওছমান গা , িপতা-মিজবর রহামান গা , াম- দৗলত র । 
(৪) মাঃ সা গা , িপতা ত- িম  গা , াম- দৗলত র । 

 

৭২ ০৪  ইউিপ  সা া র উপেজলায় িন বিণত ০৪  িশ া িত ােন কি উটার ও মাি িমিডয়া েজ র 
সরবরাহঃ- 
(১) র ল র ি - খী উ  িব ালয়, র ল র ইউিপ।  
(২) নলডা া ১নং সরকারী াথিমক িব ালয়, নলডাংগা ইউিপ ।  
(৩) উ র ভা ােমাড় সরকারী াথিমক িব ালয়, দােমাদর র ইউিপ।  
(৪) খা র ল র সরকারী াথিমক িব ালয়, জামাল র ইউিপ। 

 

৭৩ ০৪  ইউিপ  সা া র উপেজলায় িন বিণত ০৪  িশ া িত ােন কি উটার ও মাি িমিডয়া েজ র 
সরবরাহঃ- 
(১) উ র ফিরদ র িন  মা িমক িব ালয়, ফিরদ র ইউিপ। 
(২) িহংগারপাড়া উ  িব ালয় এ  কেলজ, ধােপরহাট ইউিপ।  
(৩)  মিহ র বািলকা দািখল মা াসা, ইিদল র ইউিপ।  
(৪) ভাত াম সরকারী াথিমক িব ালয়, ভাত াম ইউিপ।  

 

৭৪ ০৩  ইউিপ  সা া র উপেজলায় িন বিণত ০৩  িশ া িত ােন কি উটার ও মাি িমিডয়া েজ র 
সরবরাহঃ- 
 (১) উ র কাজী বাড়ী সরকারী াথিমক িব ালয়, বন াম ইউিপ । 
(২) িকশামত বাগচী সরকারী াথিমক িব ালয়, কামারপাড়া ইউিপ। 
(৩) খা েকামর র সরকারী াথিমক িব ালয়, খা েকামর র ইউিপ 

 

মাট ক  সং া =৭৪   
 
 
 

 
 
 
 

 


