
 
      পাতা-১/৩ 

২০১৫-২০১৬ অথ বছের ামীণ অবকাঠােমা সং ার  (কািবখা ও কািবটা) কম চীর আওতায় সাধারণ কম চীর আওতায় (২য়) পযায় বরা ত 
 (চাল ও নগদ টাকা) এর উপেজলা কিম  ক ক হীত ৫০% রা া নঃ িনমাণ এবং ৫০% সালার ােনল হাপন কে র তািলকা িন পঃ 

             উপেজলাঃ সা া র                                                                                                           জলাঃ গাইবা া 
         ক  সং াঃ ১৩  
 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০১ র ল র  বড়দাউদ র মৗজায় পােনয়া সীমানা হেত পাকা রা া পয  রা া ন: িনমাণ এবং িন বিণত ি র বািড়েত 
সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) চ ন মার বমণ, িপতা- বা , সাং- র ল র। 
খ) িদ  চ  বমণ, িপতা- মন চ , সাং- র ল র। 
গ) মা. শিফউল ইসলাম, িপতা- মা. আনছার আলী, সাং- র ল র। 
ঘ) মা. আশরাফ আলী, িপতা- মা. নজাম উি ন, সাং- র ল র। 
ঙ) মা. চা  িময়া, িপতা- মা. আফতাব িময়া, সাং- বড় দাউদ র। 

 

০২ নলডাংগা  ব খামার দশিলয়া মৗজার স ািব এর সামন হেত নজ ল ম রীর বািড়র সামন পয  রা া নঃ িনমাণ এবং 
িন বিণত িত ান/ ি র বািড়েত সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) ইউিনয়ন ত  ও সবা ক , নলডা া, সা া র। 
খ) ইউিনয়ন পিরষদ, নলডা া, সা া র। 
গ) নেগন চ , িপতা- নপাল চ , সাং- তাব। 
ঘ) িমনিত রানী, ামী- হীরা লাল, সাং- প.খামার দশিলয়া। 
ঙ) মা. ম  িময়া, িপতা- খিতব উি ন ডা ার, সাং- িকশামত দশিলয়া। 

 

০৩ দােমাদর র  উ র ভাংগােমাড় মেডল স া িব ালেয়র গত ও মাঠ ভরাট এবং িন বিণত িত ান/ ি র বাড়ীেত সালার 
ােনল হাপনঃ- 

ক) মা. জাহা ীর হােসন, িপতা ত- িজয়া উি ন, সাং- জা ডা া। 
খ) মা. লাল িময়া, িপত ত- নিময়াল ম ল, সাং- ব দােমাদর র 
গ) মাছা. লাকী বগম, ামী মা. ল ইসলাম, সাং- উ র ভাংগােমাড়। 
ঘ) মাছা. নাজমা বগম, িপতা মা. আ র রিশদ শখ, সাং- উ র ভাংগােমাড়। 
ঙ) মা. রিফ ল ইসলাম, িপতা ত ওসমান শখ, সাং- ব দােমাদর র। 

 

০৪ জামাল র  তরফ বািজত শিফজেলর দাকান হেত পচা িমি র বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত িত ান/ ি র 
বাড়ীেত সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) মাছা. ফিরদা খা ন, জং- শির ল ইসলাম, তরফ বািজত। 
খ) গা  রাম চ , িপতা ত- িবেনাদ িবহারী, সাং- তরফ বািজত। 
গ) মাঃ আলতাফ িময়া, িপতা- ইয়া ব আলী, সাং- কলা। 
ঘ) মা. শিফ ল ইসলাম, িপতা- আ. রিশদ িময়া, সাং- কলা। 
ঙ) মা. আকতা ল ইসলাম, িপতা- আ. রিহম, সাং- বড় জামাল র। 
চ) মা. আতয়ার রহমান, িপতা- দাইম উ া, সাং- বড় জামাল র। 

 

০৫ ,,  এনােয়ত র মােলেকর বাড়ীর িনকট হেত গা র দেলায়ার ডা ােরর বাড়ী পয  ন: িনমান এবং িন বিণত 
ি  ও িত ােন সালার ােনল হাপনঃ- 

ক) উ র হাটবা নী ত  এবেতদায়ী মা াসা। 
খ) মাঃ কামাল হােসন, িপতা-শাহা র িময়া, াম-গেয়শ র। 
গ) মাছাঃ বলী বওয়া, ামী- বা  শখ, াম- এনােয়ত র। 
ঘ) মাঃ সতা র রহমান, িপতা ত- বাহা র শখ, াম-এনােয়ত র। 
ঙ) মাঃ মাসেলম উি ন, িপতা ত-মিফজ উি ন, াম- এনােয়ত র। 
চ) মাঃ আ  হােসন সরকার, িপতা ত- নজাম উি ন, াম- এনােয়ত র।   
ছ) মাঃ আ ল আিজজ, িপতা- ম  িময়া, াম- কাজী বাড়ী সে ালা । 

 

০৬ ফিরদ র  ফিরদ র ইউিনয়েনর ইসব র ইটাপীেরর মাজার হেত ইসব র দািখল মা াসা পয  রা া সং ার এবং িন বিণত 
িত ান/ ি র বািড়েত সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) সােবক তাজ র মসিজদ । 
খ) মাঃ াধীন িময়া, িপতা- আ. মাতােলব, সাং- ইসব র। 
গ) কািতক রিবদাস, িপতা- ট  রিবদাস, সাং- বদলখা। 
ঘ) মা. সাই ল ইসলাম, িপতা মা. আদজাল হােসন, সাং- মেহশ র। 
ঙ) মা. মাকেছদ আলী, িপতা ত- মমতাজ আলী, সাং- চাদকিরম। 

 

 
 
 
 



 
পাতা-২/৩ 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০৭ 
 

ধােপরহাট  ছাট ছ গাছা কিফেলর বাড়ীর সামন হেত াথিমক িব ালয় পয  রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত ি  
ও িত ােন সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) মা. আ স সামাদ, িপতা ত- ফজলার রহমান, সাং- িহংগারপাড়া। 
খ) মা.  িময়া, িপতা ত- তয়ব আলী, সাং- িহংগারপাড়া 
গ) মা. আজা ল ইসলাম, িপতা- মিজবর রহমান, সাং- িহংগারপাড়া 
ঘ) রতন চ , িপতা- কানাই লাল রিবদাস, সাং- িহংগারপাড়া। 
ঙ) ল ণ রিবদাস, িপতা- ধামচরণ রিবদাস, সাং- মাংলাপাড়া। 
চ) মা. রােশ ল ইসলাম, িপতা ত- কিফল উি ন, সাং- িহংগারপাড়া। 

 

০৮ ইিদল র  ইিদল র ােমর শিহ ল এর বািড়ল টকানী হেত রাতন ইউ.িপ অিফস হেয় ন ন বাজার পয  রা া সং ার 
এবং িন বিণত িত ান/ াি র বািড়েত সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) মা. রিফ ল ইসলাম, িপতা ত- নয়াব আলী, সাং- চক ভগবান র। 
খ) মা. জ ল ইসলাম, িপতা ত- সয়দ আলী, সাং- একবার র। 
গ) মা. হলাল আক , িপতা ত- বশারত আক , সাং- ইিদল র। 
ঘ) মা. আজা ল ইসলাম, িপতা ত- তফ ল হােসন, সাং-  মিহ র। 
ঙ) মা. আ. সামাদ, িপতা ত- আ ল হােসন, াম- দিড়পাড়া। 
চ) মাঃ ময় ল হক, িপতা- দা গা , াম- গািব রায় । 

 

০৯ ভাত াম  য়াগাছা ভবানী র আ  হাসনাত মা. ফরেদৗস া ন চয়ার ান সােহর এর বাড়ীর সামন বড় ীজ হেত 
ব িদেক মা. রজাউল এর বাড়ীর সামন পয  রা া রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত ি রবাড়ী/ িত ােন 
সালার ােনল হাপনঃ- 
ক)  ন লাল, িপতা- লাল, সাং- র।  
খ) মাঃ আ  ব র, িপতা ত- আ. ছা ার, সাং-ভাত াম। 
গ)  রাখাল, িপতা রাম সাদ, সাং- খা িহয়া ।   
ঘ)  চ  রিবদাস, িপতা  চরন রিবদাস, সাং- র। 
ঙ) মা. িব ব, িপতা মা. আ. ছা ার, সাং- খাদা বকস। 

 

১০ বন াম  দি ণ ম য়ার খাকেনর বাড়ী হেত ছ র বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত ি  ও িত ােন 
সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) রখা রানী, ামী- িছদাম চ , সাং- দি ণ ম য়ার। 
খ) মা. িলখন িময়া, িপতা ত- সয়দ মা ািফজার রহমান, সাং- দি ণ ম য়ার। 
গ) মা. ছািম ল িময়া, িপতা মা. চান িময়া, সাং- দি ণ ম য়ার। 
ঘ) মা. মেহর বাদশা, িপতা ত ব ার শখ, সাং- উ র ম য়ার। 
ঙ) মা. রা ম আলী, িপতা মা. রিক া, সাং- দি ণ ম য়ার। 

 

১১ কামারপাড়া  ব কশালীডা া ইি রার পাড় ীজ হেত দি ণ িদেক িলটেনর বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত 
ি  ও িত ােন সালার ােনল হাপনঃ- 

ক) মা. গালাপ উি ন, িপতা- সমেশর উি ন, সাং- িহয়ালী। 
খ) মা. শাহ আলম, িপতা ত- গ া শখ, সাং- উ র হাট বা নী। 
গ) মাঃ হািবজার রহমান, িপতা- হািকম উি ন, সাং- িকশামত বাগচী । 
ঘ) মা. সােবদ আলী, িপতা- ইমান উি ন, সাং- িকশামত বাগচী 

 

১২ খা  
কামর র 

 জ ক পা রীয়া বজলার সরকােরর বাড়ী হেত  কের দি ণ িদেক ছ র বাড়ীর এিতমখানা পয  রা া 
নঃ িনমাণ এবং িন বিণত ি  ও িত ােন সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) মা. আ. কিরম, িপতা ত- বা  িময়া, সাং- তা ক হিরদাস। 
খ) মাছা. িশ লী বগম, ামী- এমদা ল হক, বড় গাপাল র। 
গ) মা. আ  তােহর, িপতা- মা. আিজজার রহমান, সাং- খা েকামর র। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
পাতা-৩/৩ 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড 
ন র 

কে র  নাম  ও  অব ান ম  

১৩ জামাল র  গা র তা েলর বাড়ীর িনকট হেত দেলায়ার ডা ােরর বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ এবং িন বিণত ি  
ও িত ােন সালার ােনল হাপনঃ- 
ক) মা. জামাত আলী, িপতা চেয়ছ উি ন, খা পাটােনাছা। 
খ) মা. রিশদ, িপতা ত- কিফল উি ন, সাং- এনােয়ত র। 
গ) মা. েয়ল, িপতা- মা. আ ল রিশদ ম ল, সাং- বদলখা। 
ঘ)  গািব  রিবদাস, িপতা ত- আকা  রিবদাস, সাং- কশালীডা া। 
ঙ) আহ দ নগর এিতম খানা ও মা াসা। 
চ) মা. হািফজার রহমান, িপতা- রইচ উি ন ভালা, সাং- ছাইগাড়ী। 
ছ)  গাপাল রিবদাস, িপতা- বচন রিবদাস, সাং- িহংগারপাড়া। 
জ) মা. মই ল ইসলাম (িমলন), িপতা- হােসন আলী, সাং- িতলকপাড়া। 
ঝ) মা. খিলল শখ, িপতা- আ. রিহম, সাং- দি ণ ম য়ার। 
ঞ) মা. ল  িময়া, িপতা ত- দিবর উি ন, সাং- তাব। 
ট) মাছা. রিহমা পাগলী, ামী- িসরা ল ইসলাম, সাং- রান ল ী র। 
ঠ) মা. শাজাহান আলী, িপতা মা. নজ ল ইসলাম, সাং- দি ণ কাজীবাড়ী 
ঢ) মাছা. রিমনা বগম, িপতা- ই ীল হােসন, দি ণ ম য়ার। 
ড) মা. খিল র রহমান, িপতা- সাং- উ র কাজীবাড়ী। 

 

মাট ক  সং া =১৩   

 

 
 

 


