
 
 ২০১৫-২০১৬ অথ বছের      পাতা-১/৩ 

 ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবটা-নগদ অথ) িবেশষ কম চীর আওতায় ২য় পযায় িনবাচনী এলাকা িভি ক মাননীয় সংসদ সদ  
মেহাদয় ক ক ১৪  কে র তািলকা িন পঃ- 

    উপেজলাঃ সা া র                                                                                               জলাঃ গাইবা া  
ক  সং াঃ ১৪   

 

 

ক  
নং 

 ইউিনয়ন কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০১ বন াম ৯নং বন াম ইউিনয়েনর গেয়শ র মৗজার চৗরা া হইেত সা  িময়ার দাকান হেয় লসীঘাট রােড 
ছাট গেয়শ র কিমউিন  ি িনক পয  রা া সং ার এবং বন াম ইউিনয়েনর িন বিণত ি  ও 
িত ােন সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
ক) মাছা. সিখনা বওয়া, ামী ত- হিববর রহমান ধান, াম. ছাট গেয়শ র। 
খ) মা. আকবর ফিকর, িপতা ত কােশম ফিকর, াম- বদলাগাড়ী। 
গ) মাছা. চ া বগম, ামী মা. মিম র রহমান, াম- উ র কাজীবাড়ী সে ালা। 
ঘ) মাছা. শাবানা বগম, ামী মা. আলমগীর িময়া, াম- জেয়ন র। 

 

০২ খা  
কামর র 

খা েকামর র ম  লবাড়ী জােম মসিজদ থেক বাগেলর িভটা পয  রা া সং ার এবং িন বিণত 
ি  ও িত ােন সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 

ক) ল আিমন, িপতা ত- নজলার রহমান, াম- ম  লবাড়ী। 
খ) মক লার রহমান, িপতা ত- বা া আক , াম- ম  লবাড়ী। 

 

০৩ কামারপাড়া দি ণ হাট বা নী আক পাড়া ঈদগাহ মাঠ ভরাট করণ এবং িন বিণত ি  ও িত ােন সৗর িব ৎ 
সরবরাহঃ- 
ক) নবাব আলী, িপতা ত- রইচ উি ন, াম- দি ণ হাট বা নী। 
খ) আই ব আলী, িপতা ত- মাজাহার আলী, াম- দি ণ হাট বা নী। 
গ) শহী ল ইসলাম, িপতপা ত- আ ল কািফ, াম- দি ণ হাট বা নী। 
ঘ) ল িময়া, িপতা ত- তিমজ উি ন, াম- দি ণ হাট বা নী। 

 

০৪ বন াম ও 
ভাত াম 

জেয়ন র মাহােমর বাড়ী হইেত শালাই র নজ ল িময়ার বাড়ী পয  রা া সং ার এবং িন বিণত ি  
ও িত ােন সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
ক) শীতল আহেমদ িম  িনেকতন। 
খ) শাহ মা. ফজ ল হক রানা, িপতা ত- নজ ল ইসলাম, াম- সা া র। 
গ) মা. জাহা ীর আলম, িপতা ত- নয়াম া, াম- য়াগাছা, ভাত াম। 

 

০৫ বন াম, 
জামাল র, 
নলডা া ও 
র ল র 

সা া র ক ীয় কবর ােন মা  ভরাট এবং িন বিণত ি  ও িত ােন সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
ক) মাছা. নারগীছ বগম, ামী মা. জািহ ল ইসলাম র , াম- তরফ বািজত, ইউিনয়ন- জামাল র।  
খ) মা. হািব র রহমান, িপতা ত- মহর উি ন তহশীলদার, াম- জেয়ন র, বন াম। 
গ) রিফ ল ইসলাম, িপতা ত- শাম ল আলম সরকার, াম- মা য়ারপাড়া, নলডা া। 
ঘ) বীর ি েযা া আ  তােলব িময়া, (আ ল কাশারী), াম- বড় দাউদ র, র ল র। 

 

০৬ বন াম ও 
দােমাদর র 

বন াম ইউিনয়েনর ধােপরহাট রােড ি  এর েরর পােশর শাহাজাহােনর বাড়ী থেক বড় বাড়ী পয  
রা া সং ার এবং বন াম ও দােমাদর র ইউিনয়েনর িন  বিণত ি  ও িত ােন সৗর িব ৎ 
সরবরাহঃ- 
ক) আব ল মিতন সরকার, িপতা ত- আহসান সরকার, াম- খা  পাটােনাছা, বন াম 
খ) তাতা িময়া, িপতা- সালায়মান, াম- ম য়াদহ, ইউিনয়ন- দােমাদর র। 
গ) আশরা ল, িপতা- বাদশা িময়া, াম- ম য়াদহ, ইউিনয়ন- দােমাদর র। 
ঘ) র  িময়া, িপতা ত- কিফল উি ন, াম- ম য়াদহ, ইউিনযন- দােমাদর র । 

 

০৭ ভাত াম ও 
বন াম 

ভাত াম  ও বন াম ইউিনয়েনর িবিভ  ি  ও ত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
ক) িনজাম িপতা ছেফর, াম- দি ণ ম য়ার, বন াম। 
খ) , িপতা- গলনা িময়া, াম- দি ণ ম য়ার, বন াম। 
গ) জেয়ন র সরদার বাড়ীর পােশর জােম মসিজদ। 
ঘ) জেহর াপারী পাড়া জােম মসিজদ। 
ঙ) সেক র, িপতা- ব , াম- মেহশ র, ভাত াম। 
চ) বাব , িপতা. কিছর, াম- মেহশ র, ভাত াম। 
ছ) নজলার, িপতা. ছামাদ, াম- মেহশ র, ভাত াম। 
জ) আেমনা, ামী নয়া িম ী, াম- দি ণ সে ালা, ভাত াম। 
ঝ) আ ল গা ফার, িপতা ত- গালা সরকার, াম- জ ক জামাল র, ভাত াম 

 

 
 
 



 
পাতা-২/৩ 

ক  
নং 

 ইউিনয়ন কে র  নাম  ও  অব ান ম  

০৮ নলডা া, 
বন াম, 
কামারপাড়া 
ও ভাত াম 

নলডা া, ভাত াম, কামারপাড়া ও বন াম ইউিনয়েনর িবিভ  ি  ও িত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহঃ- 
ক) মা. আ ল কােশম, িপতা আমজাদ হােসন, াম- বাগচী, কামারপাড়া। 
খ) মা. িশ িময়া, িপতা. ন র রহমান, াম. বাগচী, বন াম। 
গ) মা. রিবউল ইসলাম, িপতা. সয়দ আলী, াম- জেয়ন র, বন াম। 
ঘ) মা. জাহা ীর হােসন, িপতা. মা. খই ি ন, াম- জেয়ন র, বন াম। 
ঙ) মা. িমজা র রহমান, িপতা মা. সরাজল িময়া, াম- জেয়ন র, বন াম। 
চ) মা. ময় ল, িপতা আ ল হােসন, াম. জেয়ন র, বন াম। 
ছ) মা. ছােদ ল ইসলাম, িপতা ওসমান, াম মেহশ র, ভাত াম। 
জ) মাছা. লাবলী বগম,. ামী ওমর ফা ক, াম রাম র, নলডা া। 
ঝ) মা. সােকায়াত হােসন, িপতা মা. আ. হািমদ, াম জেয়ন র, বন াম। 
ঞ) মা. রা  িময়া, িপতা আিজ ল হক, াম জেয়ন র, বন াম। 
ট) মা. ফরহাদ হােসন, িপতা মা. সিহ র রহমান, াম জেয়ন র, বন াম। 
ঠ) শির ল ইসলাম খান, িপতা বজলার রহমান খান, াম র, ভাত াম 
ড) মা. হািমদ িময়া, িপতা ত আিমর উি ন ী, াম উ র ম য়ার, বন াম। 
ঢ) মা. িফেরাজ িমযা, িপতা মা. আিজ ল ইসলাম, াম উ র ম য়ার, বন াম। 
ণ) মা. নজ ল ইসলাম, িপতা মাকরম আলী শখ, াম শালাই র, বন াম। 
ত) মা. আনছার আলী, িপতা নিছম উি ন, াম বাগচী, নলডা া। 
থ) আ র িপতা, ল হােসন, াম- িহয়ালী, কামারপাড়া। 

 

০৯ ভাত াম ভাত াম ইউিনয়েনর িবিভ  ি  ও িত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহ। 
ক) আিম র, িপতা- নওশা, াম- দি ণ সে ালা। 
খ) আমছার, িপতা-নবাব উি ন, াম- দি ণ সে ালা। 
গ) র াক, িপতা-ফেল ম ল, াম- দি ণ সে ালা। 
ঘ) লারী, ামী- ত চট , াম- দি ণ সে ালা। 
ঙ) খাকা সরদার, িপতা- ছ সরদার, াম- দি ণ সে ালা। 
চ) সাইদার সরদার, িপতা- মাজা সরদার, াম- দি ণ সে ালা। 
ছ) িব র, িপতা- মিফজল, াম- দি ণ সে াল । 
জ) সািম র, িপতা- মিফজল, াম- দি ণ সে ালা। 
ঝ) বলাল, িপতা- এছাহাক, াম- গা র। 
ঞ) হযরত, িপতা- মানজল, াম- গা র। 
ট) আলমগীর, িপতা ত-ছিগর উি ন, াম- দি ণ সে ালা। 
ঠ) মিছর উি ন, িপতা- মেয়জ াপারী, াম- দি ণ সে ালা। 
ড) আিম র, িপতা-আফছার, াম- দি ণ সে ালা। 
ঢ) মও দ, িপতা- মাসেলম, াম- দি ণ সে ালা। 
ণ) আ ল কািফ, িপতা- তিমজ উি ন, াম- দি ণ সে ালা। 
ত) ছা, িপতা- ফজেল উি ন, াম- দি ণ সে ালা। 

 

১০ ভাত াম ভাত াম ঈদগাহ মাঠ হইেত রিফ েলর বাড়ী পয  রা া সং ার।  

১১ বন াম ছাট গেয়শ র ান চে র বাড়ী হেত শাহা েরর বাড়ী পয  রা া সং ার এবং িন  বিণত ি  ও িত ােনর বরাবের 
সৗর িব ৎ সরবরাহ। 
ক) হিফজার রহমান ভালা,. িপতা ত- িকশম াহ, াম- ইসব র। 
খ) বাদশা িময়া, িপতা ত- মেয়জ াপারী, াম ইসব র। 
গ) রিফ ল ইসলাম, িপতা ত দশর ধান,বদলাগাড়ী। 
ঘ) আ  ম ল, িপতা ত- বা  ম ল, াম ইসব র। 

 

১২ বন াম, 
ধােপরহাট 
ও ভাত াম 

ভাত াম, ধােপরহাট ও বন াম ইউিনয়েনর িবিভ  ি  ও িত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহ: 
ক) মা. আসা ল, িপতা ত- খিবর উি ন, াম- ভগবান র, ভাত াম। 
খ) মা. আ. হািমদ, িপতা মা. আ ল হােসন, াম ম পাড়া, ধােপরহাট। 
গ) মা. হািবজার রহমান, িপতা ত- হা ন রিশদ, াম র ( পাড়া), ভাত াম। 
ঘ) মা. মাহ র রহমান, িপতা ত আ ল কােশম, াম র, ভাত াম। 
ঙ) মাছা. আকিলমা বগম, ামী ত- র  িময়া, াম- তরফ মহদী, ভাত াম। 
চ) মা. শির ল ইসলাম, িপতা মা. নওশা সরকার, াম র, ভাত াম। 
ছ) মা. শঅহ আলম, িপতা ত আ ল হােসন, াম- র, ভাত াম। 
জ) মা. রায়হান, িপতা মা. ান িময়া, াম- সালাই র ( িনরচর), বন াম। 

 

১৩ বন াম বন াম ইউিনয়েনর জেয়ন র মৗজার মক ল খিলফার বাড়ী হেত আিজজােরর বাড়ী পয  রা া মরামত এবং িন বিণত 
িবিভ  ি  ও িত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহ:- 
ক) মা. সা  িময়া, িপতা ত- ফজল উি ন, াম উ র ম য়ার। 
খ) মা. জহ ল ইসলাম, িপতা মা. আ. হািমদ, াম- জেয়ন র। 
গ) মা. রিবউল ইসলাম, িপতা. মা. সয়দ আলী, াম- জেয়ন র। 
ঘ) মা. মক ল হাসেন, িপতা ত- ইসমাইল হােসন, াম- জেয়ন র। 
ঙ) মা. সাই ল ইসলাম, িপতা ত মিফজ উি ন, াম- জেয়ন র। 
চ) মা. ল ইসলাম, িপতা ত গ া শখ, াম- দ. ম য়ার। 

 

 



 
পাতা-৩/৩ 

 
ক  
নং 

 ইউিনয়ন কে র  নাম  ও  অব ান ম  

১৪ খা েকাম
র র, 

ভাত াম ও 
ধােপরহাট 

খা েকামর র ইউিনয়েনর পি ম লবাড়ী ব-সরকারী াথিমক িব ালেয়র মাঠ সং ার এবং 
িন বিনত িবিভ  ি  ও িত ােনর বরাবের সৗর িব ৎ সরবরাহ:- 
ক) খয়রা ামান, িপতা ত ফেয়জ উি ন, াম বড় ছ গাছা., ধােপরহাট। 
খ) রিশ ল, িপতা ত সা  িমযা, াম- লবাড়ী, খা েকামর র। 
গ) সেক র, িপতা মা. ইয়া ব আলী, াম লবাড়ী. খা েকামর র। 
ঘ) আ ল কালাম, িপতা. রিকব উি ন, াম. দ. সে ালা, ভাত াম। 

 

মাট ক  সং া =১৪   


