
 
                                                     ২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর                                              পাতা- ১/৬ 

    “অিতদির েদর জ  কমসং ান ” কম িচর আওতায় (২য়) পযায় সামািজক ক  এবং নন-ওেয়জ ক   হীত কে র িববরণ 
 

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

০১ র ল র ০১ িনদ র মৗজার সােদ েলর বাড়ী হেত িবলাত আলীর বাড়ী হেয় ছ ীর বাড়ী পয  
রা া মরামত। 

৩৬  

০২ ,, ০২ র ল র ি িনক হেত  আ ল হােসন করানীর বাড়ী ও ভা রছড়া ীজ হেয় র ল র 
বাজার পয  রা া মরামত। 

২১  

০৩ ,, ০৩ র ল র ভা র ছড়া (জানপাড়া) খাল খনন । ৪৩  
০৪ ,, ০৪ ছাি য়া র মৗজার ি িনক হেত আিজ েলর বাড়ী ভায়া ভা রছড়া পয  রা া মরামত । ৩২  
০৫ ,, ০৫ জামাল র ইউিনয়ন সীমানা হেত র ন র ন র মা ােরর বাড়ী হেয় রহমােনর বাড়ী পয  

রা া মরামত। 
৪৮  

০৬ ,, ০৬ ব বদাস আগপাড়া জােম মসিজদ মােঠ মা  ভরাট । ৩৮  
০৭ ,, ০৭ বড় দাউদ র মৗজার কা  ীর বাড়ী হেত মক েলর বাড়ী পয  রা া মরামত । ২৬  
০৮ ,, ০৮ বড় দাউদ র পি ম পাড়া ঈদগাহ মাঠ ও ব পাড়া ঈদগাহ মােঠ মা  ভরাট করণ এবং 

ফজেল িমি র বাড়ী পয  রা া িনমাণ। 
৩২  

০৯ ,, ০৯ জয়েদব মৗজার পাকা রা া হেত ল মাঠ সহ কাবাজ আলীর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৩  
০৯  কে  মাট= ২৯৯  

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

১০ নলডাংগা ০১ ব রাম র মৗজার ময়নাল হাজীর বাড়ীর সামন হেত ৎফেরর বাড়ী পয  রা া 
মরামত। 

২০  

১১ ,, ০২ দি ণ রাম র ামািনক পাড়া মিতয়ােরর বাড়ীর সামন হেত জিলল ামািনেকর বাড়ী 
পয  রা া মরামত। 

২৩  

১২ ,, ০৩ নলডাংগা মৗজার জাড়গাছা িভট পাকার মাথা হেত আফছার হাজীর বাড়ী পয  রা া 
মরােমত  এবং নলডাংগা মৗজার গালজার মা ােরর বাড়ীর সামন হেত সােলমান 
ডা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৪০ 
 

 

১৩ ,, ০৪ িকশামত হািমদ মৗজার সরকারী াথিমক িব ালেয়র পি ম পা  হেত মােতজ আলীর 
বাড়ী পয  রা া মরামত এবং ছােবদ আলীর বাড়ী হেত কিফেলর বাড়ী পয  রা া 
মরামত। 

২৬  

১৪ ,, ০৫ ব খামার দশিলয়া সা র মাড় হেত কিফল িমি র বাড়ী পয  রা া মরামত এবং 
র ানীর বাড়ী হেত আলেমর বাড়ী পয  রা া মরামত।  

৩৮  

১৫ ,, ০৬ পি ম খামার দশিলয়া মৗজার নলডাংগা কি য় কবর হােন মা  ভরাট। ৫১  
১৬ ,, ০৭ তাপ মৗজার মক েলর বাড়ীর সামন হেত মােজেদর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৫০  
১৭ ,, ০৮ মা য়ার পাড়া মৗজার পাকা রা া মতেলেবর বাড়ী হেত খাকার বাড়ী পয  রা া মরামত 

এবং মনিজেলর বাড়ী হেত আ  ব েরর বাড়ী পয  রা া মরামত । 
২৭  

১৮ ,, ০৯ দশিলয়া মৗজার কািল বাড়ী হেত শািহন উিকেলর বাড়ী পয  রা া মরামত ও কালীবাড়ী 
মি েরর মােঠ মা  ভরাট। 

৩৫  

০৯  কে  মাট= ৩১০  

  



পাতা- ২/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

১৯ দােমাদর র ০১ উ র ভা ােমাড় াধ হেত ই ার বাড়ী পয  রা া মরামত ও উ র দেমাদর র সদার পাড়া াধ হেত 
ওয়ােহেদর বাড়ী পয  রা া মরামত । 

৩২  

২০  ০২ ম  ভা ােমাড় পাকা রা া ধ রােমর বাড়ী হেত কালীবাড়ী ওয়াপদা াধ পয  রা া মরামত। ৩৬  
২১ ,, ০৩ দি ণ ভা ােমাড় ব ার উি ন ম ল জােম মসিজেদর উভয় পাে  ও মসিজেদর সামেন রা া এবং 

সাই র রহমান ম েলর বাড়ী যাওয়া রা া মরামত । 
৩৭  

২২ ,, ০৪ উ র দােমাদর র ছ র বাড়ী হেত আেনায়ােরর মাড় হেয় তাফাউ ার বাড়ী পয  রা া মরামত । ৩০  
২৩ ,, ০৫ পি ম দােমাদর র সানার বাংলা িব াপীঠ হেত বকর মা ােরর বাড়ী পয  এবং তা কদার কবর 

হান মা  ভরাট ও নালার রা া মরামত।  
৩৬  

২৪ ,, ০৬ ব দােমাদর র সরকারী াথিমক িব ালয় মাঠ এবং ইসলাম ীর বাড়ী হেত িড়র িভটা ল 
হেয় কলা বাগান েলর পাশ িদেয় গিণ সরকােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৩৩  

২৫ ,, ০৭ সানার পাড়া জােম মসিজেদ মা  ভরাট ও আনছােরর বাড়ী হেত কিপল িলেশর বাড়ী পয  ও 
জ ার আকে র বাড়ী হেত হািবর বাড়ী পয  রা া মরামত । 

৩৯  

২৬ ,, ০৮ জা ডা া ওয়াপদা াধ হেত দীন চরেনর বাড়ী পয  রা া মরামত ও জা ডাংগা ন ন াম জােম 
মসিজেদ মাঠ  

৪৮  

২৭ ,, ০৯ িকশামত খ  হােসন আলী মৗলভীর বাড়ী হেত মা ন ম েলর বাড়ী পয  রা া মরামত এবং 
মরয়াদহ ছড়া পাগলার বাড়ীর জােম মসিজেদ মা  ভরাট । 

৪২  

০৯  কে  মাট= ৩৩৩  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

২৮ জামাল র ০১ হািম র মৗজার িব  চে র বাড়ী হেত আঃ রহমােনর বাড়ী পয  এবং মকেরর বাড়ী হেত 
মাহসীেনর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৫৪  

২৯ ,, ০২ তরফবািজত মৗজার ঠা ার িমল হেত আফছােরর বাড়ী হেয় আ  িময়ার বাড়ী পয  রা া মরামত। ৪৩  
৩০ ,, ০৩ 

 
দাউদ র মৗজার পাকা রা া সংল  এনসােদর বাড়ী হেত দাউদ র সরকারী াথিমক িব ালয় ীজ 
পয  রা া মরামত। 

৪১  

৩১ ,, ০৪ খা র ল র মৗজার মাংলা ব র হেত হািমদ ম েলর মাট হেয় ফিরদ র ইউিনয়েনর সীমানা 
পয  রা া মরামত। 

২৯  

৩২ ,, ০৫ কলা মৗজার বা  ীর বাজার হেত নয়া কারীর বাড়ী হেয় তিছর ম েলর বাড়ীর পা  িদেয় 
চকশালাই র বাজার পয  রা া মরামত। 

২৭  

৩৩ ,, ০৬ পািত া ড়া মৗজার আিজেমর বাড়ী হেত চৗরা া হেয় আকবর ম ােরর বাড়ীর াধ পয  রা া 
মরামত । 

৪৬  

৩৪ ,, ০৭ এনােয়ত র মৗজার এিতমখানার সামন হেত র  ম ােরর বাড়ী হেয় সাদা িময়ার বাড়ী পয  রা া 
মরামত। 

৩৫  

৩৫ ,, ০৮ বড় জামাল র মৗজার মা েফর বাড়ীর সামন হেত সামাদ ম ােরর বাড়ী হেয় ছােলমান ম ােরর 
বাড়ীর পা  িদেয় খেজর ম ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৪৩  

৩৬ ,, ০৯ বড় জামাল র মৗজার ড শেকর পাশ হেত িচকনী মৗজার সাদা িময়ার বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৯  
০৯  কে  মাট= ৩৪৭  

 



পাতা- ৩/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৩৭ ফিরদ র ০১ দিড়তাজ র রা াক ম ােরর বাড়ী হেত আ েলর বাড়ী পয  রা া এবং মীর র কিজ 
ল ও মি েরর মাঠ সং ার 

২২  

৩৮ ,, ০২ সােবক তাজ র কিলম উি েনর বাড়ী হেত তােহর র ধােনর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৮  
৩৯ ,, ০৩ ইসব র সরকারী াথিমক িব ালয় হেত ডাঃ হা ন সােহেবর বাড়ী হেয় রঊফ দফাদােরর 

বাড়ী পয  রা া সং ার । 
২৪  

৪০ ,, ০৪ বদল া মাড় হেত সােবক জামাল র পয  রা া মরামত। ২৯  
৪১ ,, ০৫ মেহশ র মাদারঘাট ীজ হেত মালংবাজার হেয় ভাজা কালাই হেয় াম নদীর ঘাট 

পয  রা া মরামত। 
৩৯  

৪২ ,, ০৬ চকেগািব র র েলটর হেত িবেলর ীজ পয  খাল খনন। ৩১  
৪৩ ,, ০৭ উ র ফিরদ র বপাড়া মিন ে র বাড়ী হেত আেবদ মা ােরর বাড়ী পয  রা া এবং উ র 

ফিরদ র েলর মাঠ মরামত। 
৪৭  

৪৪ ,, ০৮ ঘগার বাজার ঈদগাহ মাঠ মরামত। ৫৫  
৪৫ ,, ০৯ ঘগার বাজার হেত াদ কিরম ল হেয় িব র পয  রা া মরামত। ৩২  

০৯  কে  মাট= ৩০৭  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৪৬ ধােপরহাট ০১ িনজপাড়া র বাড়ী হেত ম পাড়া আজা েলর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৪০  

৪৭ ,, ০২ িতলকপাড়া (পীেররহাট) আমজাদ হােসন ানিময়া হােফিজয়া মা াসা ও মাজার চ ের 
মা  ভরাট । 

৩৯  

৪৮ ,, ০৩ পালানপাড়া লাইলীর বাড়ী হেত ন র মা ােরর বাড়ীর সামন হেয় ল আিমেনর বাড়ী 
পয  রা া মরামত। 

৩৯  

৪৯ ,, ০৪ গািব র মসিজদ হেত ল মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত । ৩৯  

৫০ ,, ০৫ বড় ছ গাছা মািহর ফিকেরর িদঘীর পাশ হেত িজ  মা ােরর বাড়ীর সামন হেয় আজা েরর 
বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৩৯  

৫১ ,, ০৬ সদরপাড়া সা া র রা া হেত এমদা েলর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৩৯  

৫২ ,, ০৭ আলীনগর রাজার বাড়ী হেত মসিজেদর িপছন হেয় সা র বাড়ী পয  রা া মরামত। ৩৯  

৫৩ ,, ০৮ মালংপাড়া জিহেরর বাড়ীর সামন হেত মিজবর মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৩৯  

৫৪ ,, ০৯ সাদীপাড়া মসিজদ হেত মিজেদর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৪৬  
০৯  কে  মাট= ৩৫৯  

 

 
 
 
 
 
 
 



পাতা- ৪/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৫৫ ইিদল র ০১ মাজম র ােমর ডেহারার ীেজর উভয় পাে  মা  ভরাট ও চকভগবান র ােমর জিলল 
াপারীর বাড়ী সংল  ীেজর পি ম পাে  মা  ভরাট । 

২৯  

৫৬ ,, ০২ তরফ সা া সাফািরয়া দািখল মা াসা  ও তরফ পাহাড়ী ােমর হােফিজয়া মা াসায় মা  
ভরাট । 

৩১  

৫৭ ,, ০৩ এ াজ আলীর র হেত ব িদেক ইউ ছ  আলীর বাড়ী পয  ও পনাথ র ােমর নবাব 
ামািনেকর বাড়ী হেত পি েম নওশা শেখর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৬৭  

৫৮ ,, ০৪ ইিদল র ােমর আক  পাড়া হেত কমলারদহ হেয় পনাথ র হেয় কানাপাড়া িসরাজ 
পাইকােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৩৮  

৫৯ ,, ০৫ চক গা র ােমর িডপ  মা ােরর র পােড় রা ায় মা র কাজ ও মিহ র ােমর 
গালজােরর টকানী হেত ব িদেক বাদল মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৩৭  

৬০ ,, ০৬ পিল ল ী র জােম মসিজদ হেত উ র িদেক আেতায়ার সরকােরর র পাড় এবং মিহ র 
ােমর ইউ ব মা ােরর রপাড় মরামত । 

৫১  

৬১ ,, ০৭ গািব রায় দব র কিমউিন  ি িনেকর চার পাে  মা  ভরাট। ৩৬  
৬২ ,, ০৮ ধরাই মৗজার হােরিনর রা া হেত গিণ িময়া মা ার সােহেবর বাড়ী হেয় পি ম িদেক 

িবষ ড়া ঈদগাহ মাঠ পয  রা া মরামত। 
৩০  

৬৩ ,, ০৯ আলী র মৗজার কাউছােরর বাড়ী হেত দি ণিদেক সানােতালা ােমর ব পাড়া জােম 
মসিজদ পয  রা া এবং চি র ােমর িহ পাড়া হেত দি ণ িদেক বেয়জ খিলফার বাড়ী 
পয  রা া মরামত। 

২৬  

০৯  কে  মাট= ৩৪৫  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৬৪ ভাত াম ০১ য়াগাছা মৗজার নওশার বাড়ী হেত ওসমােনর বাড়ী  ভায়া ওয়ােহদ িম ীর বাড়ী পয  
রা া মরামত। 

৩০  

৬৫ ,, ০২ দি ণ সে ালা সরকারী াথিমক িব ােয়র মােঠর গত সহ মাঠ ভরাট এবং  ফা েকর বাড়ী 
হেত র বাড়ী পয  রা া মরামত। 

৩৪  

৬৬ ,, ০৩ খা  িহয়া কবর হানসহ আছেরর বাড়ী হেত খাকা ডা ােরর বাড়ী এবং আশা েলর 
বাড়ী হেয় পাকা রা া পয  রা া মরামত। 

৩৬  

৬৭ ,, ০৪ জ ক িহয়া ন ন মসিজেদর মােঠ মা  ভরাট । ৩৭  
৬৮ ,, ০৫ ভাত াম আ  হােসন মা ােরর বাড়ী হেত ি -িমিলন মা াসা পয  রা া এবং  রইচ 

মা ােরর বাড়ী হেত বেটর গাছ পয  রা া মরামত। 
৩৩  

৬৯ ,, ০৬ িবরািহম র অনাথ একােডিম হেত হিরস মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত। ৩৬  
৭০ ,, ০৭ র আদশ ি - খী উ  বািলকা িব ালয় মাঠসহ র ভরাট ৪৫  
৭১ ,, ০৮ তরফ মহিদ ি - খী দািখল মা াসার মাঠ ভরাট । ৩০  
৭২ ,, ০৯ খাদাবকস শির ল াম িলেশর বাড়ী হেত সািদয়ার সরকােরর বাড়ী এবং আনছার 

িলেশর বাড়ী পয  রা া মরামত ও গ া নারায়ণ র সােহেবর মাজােরর ঈদগাহ মাঠ  
ভরাট । 

৩০  

০৯  কে  মাট= ৩১১  

 



পাতা- ৫/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৭৩ বন াম ০১ িনর চের হািমেদর বাড়ী হেত াধ পয  রা া মরামত। ২২  
৭৪ ,, ০২ দি ণ ম য়ার রা র বাড়ী হেত সাহার বাজার পয  রা া মরামত ও ছােলেকর বাড়ীর 

উ র পােশর রা া মরামত। 
৪১  

৭৫ ,, ০৩ ঈদগাহ মাঠ সংল  ীড়া সং হার িপছন হেত হােফিজয়া মা াসা পয  রা া মরামত। ৩৪  
৭৬ ,, ০৪ বন াম ইউিনয়ন িম অিফেসর সামেন ও িপছেন মা  ভরাট। ৪৬  
৭৭ ,, ০৫ বন াম ইউিপ অিফেসর সামন হেত খা পাটােনাছা পয  জান খনন । ৫৯  
৭৮ ,, ০৬ হিব া র বােরায়ারী গামি েরর মাঠ মরামত ও বােরায়ারী ান ঘাট মরামত। ২৫  
৭৯ ,, ০৭ বদলাগাড়ী ফিকর পাড়া রিশেদর বাড়ী হেত আজাদ ফিকেরর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৬  
৮০ ,, ০৮ ইসব র মিজেদর দাকান হেত ই াক র সরকারী াথিমক িব ালয় পয  রা া মরামত। ১৯  
৮১ ,, ০৯ িকশামত শর র ফেরশ ম েলর বাড়ীর পােশ ওয়াি  নামাজ ঘেরর মাঠ ভরাট ও িময়ার 

বাড়ী ঈদগাহ মাঠ ভরাট  
৩১  

০৯  কে  মাট= ৩০৩  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৮২ কামারপাড়া ০১ দি ণ হাটবা নীর আইজেলর বাড়ী হেত খাকার বাড়ী পয  রা া মরামত। ২১  
৮৩ ,, ০২ ম  হাটবা নীর িচ র বাড়ীর িনকট হেত কিরম হাজীর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২১  
৮৪ ,, ০৩ উ র হাটবা নীর রলেগট হেত পাকা রা া পয  রা া মরামত এবং ান ঘােট মা  

ভরাট । 
৩৩  

৮৫ ,, ০৪ িকশামত বাগচী ফেয়জ সদােরর বাড়ী হেত খতােবর বাড়ী পয  রা া মরামত িকশামত 
বাগচী কবর হােন মা  ভরাট । 

৩৩  

৮৬ ,, ০৫ খাবার বাগচী আইজেলর বাড়ী হেত ছ র বাড়ী পয  রা া সং ার এবং ফিকর পাড়া 
মসিজদ মােঠ মা  ভরাট।  

২২  

৮৭ ,, ০৬ িহয়ালী ােধর শাথা হেত শিরেফর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৭  
৮৮ ,, ০৭ রান ল ী র মৗজার ঘাগট নদীর সংেযাগ খাল খনন ও াধ সং ার। ৩০  
৮৯ ,, ০৮ ব কশালীডাংগা ল হেকর বাড়ী হেত হাটবা নী তহশীলদােরর বাড়ী পয  রা া 

মরামত। 
২৩  

৯০ ,, ০৯ পি ম কশালীডাংগা কাজী পাড়া হেত িমিহেরর বাড়ী পয  রা া মরামত এবং ইউ এস 
িসর পাে  ভাংগা রা া মরামত 

৩৬  

০৯  কে  মাট= ২৪৬  
   

 
 

 
  
  



পাতা- ৬/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৯১ খা  
কামর র 

০১ মাসেলম খিলফার বাড়ী হেত উ ের রা েমর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২৫  

৯২ ,, ০২ নাি নার সীমানা হেত এসিডএফ অিফস পয  রা া মরামত। ১৮  
৯৩ ,, ০৩ এছাহােকর টপকানী মািঝ পাড়া হেয় াপারী পাড়া পাকা রা া পয  মরামত । ১৭  
৯৪ ,, ০৪ আিজজার চৗিকদােরর বাড়ী হেত উ ের িভখারী ঘাট পয  রা া মরামত । ২০  
৯৫ ,, ০৫ রন র বাড়ী হেত রা র বাড়ী বাড়ী পয  রা া মরামত। ১৫  
৯৬ ,, ০৬ বজ র বাড়ী হেত িসরা ল ামািনেকর বাড়ী হেয় বাদশা চয়ার ােনর বাড়ী পয  রা া 

মরামত। 
১৭  

৯৭ ,, ০৭ মিজেদর টকানী হেত নািপত বাজার পয  রা া মরামত। ২২  
৯৮ ,, ০৮ ঢালভাংগা ঈদগাহ মাঠ হেত সা  চয়ার ােনর বাড়ী পয  রা া মরামত। ২২  
৯৯ ,, ০৯ বিদয়ােরর বাড়ী হেত জািন র নজর বাড়ী পয  রা া মরামত । ২৮  

০৯  কে  মাট= ১৮৪  
১১  ইউিনয়েন ৯৯  কে  সবেমাট িবল= ৩৩৪৪  

 
 
 
 



২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর 

“অিতদির েদর জ  কমসং ান ” কম িচর আওতায় (২য়) পযায় নন-ওেয়জ ক   হীত কে র িববরণ 
 

ক  নং ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ ম  
০১ র ল র ০৭ বড় দাউদ র মৗজার ইমান উি েনর বাড়ীর পাে  র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ 

। 
 

০২ নলডাংগা ০৫ ব খামার দশিলয়া মৗজার লা মা ােরর বাড়ীর সামেনর ের ালাসাইিডং 
িনমাণ। 

 

০৩ দােমাদর র  উ র ভাংগােমাড় আগপাড়া ঈদগাহ মােঠর পাে  ালাসাইিডং িনমাণ।  
০৪ ,,  জা ডাংগা ওয়াপদা াধ রা ায় আিনছােরর বাড়ীর সামেন ালাসাইিডং িনমাণ।  
০৫ জামাল র ০৭ এনােয় র মৗজার এিতমখানার সামন হেত র  ম ােরর বাড়ী হেয় সাদা িময়ার 

বাড়ী পয  রা ায় ালাসাইিডং িনমাণ। 
 

০৬ ফিরদ র 
03 ইসব র সরকারী াথিমক িব ালেয়র উ র পাে  বাউ ারী ওয়াল এবং সংি  

িব ালেয়র  cwðg cv‡k¦©i cyKzi cv‡o c¨vjvmvBwWs িনমাণ| 
 

০৭ ধােপরহাট ০২ িহংগার পাড়া মিহলা কেলেজর িপছেনর র পােড়, মাকাে েরর বাড়ীর সামেন, 
ছাট ছ গাছা ব র বাড়ীর সামেন এবং ম  পাড়া কােশম সদােরর বাড়ীর সামেন 
র পােড়   ালাসাইিডং িনমাণ। 

 

০৮ ইিদল র ০৩ পনাথর র n‡Z †Kvbvcvov iv Í̄vq Lvjcv‡o c¨vjvmvBwWs KiY  
০৯ ভাত াম ০৬ িবরাহীম র অনাথ একােডমী হেত হিরশ মা ােরর বাড়ী পয  রা ার আলহাজ মাঃ 

আ ল মা ান সরকােরর র পােড় ালাসাইিডং িমমাণ।  
 

১০ ,,  িবরাহীম র অনাথ একােডমী হেত হিরশ মা ােরর বাড়ী পয  রা ার আলহা  মাঃ 
আ ল ছা ার সরকার (বাদশা) সােহেবর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ। 

 

১১ বন াম  বন াম ইউিপ অিফেসর সামন হেত খা  পাটােনাছা পয  জান খনন ও বন াম 
ইউিপ অিফেসর সামেন ব পাে  ইউ ন িনমাণ। 

 

১২ কামারপাড়া ০১ দি ণ হাটবা নীর আইজেলর বাড়ী হেত খাকার বাড়ী পয  রা ায়  মৗলভীর 
র পােড়  ালাসাইিডং িনমাণ। 

 

১৩ খা েকামর র ০৭ পাইকা মৗজার মিজেদর টকানী হেত নািপেতর বাজার রা ায় আ স ছামাদ 
মৗলভীর বাড়ীর পাে  র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ। 

 

মাট ক  সং া =১৩   
 

 
 


