
 

     ২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর                                              পাতা- ১/৬ 

    “অিতদির েদর জ  কমসং ান ” কম িচর আওতায় (১ম) 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 পাকা মাথা হেত বাির তা কদােরর বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ। ৩৬  
০২ ,, ০২ লালিময়া ি র বাড়ী হেত িশ লতলা হেয় ভা ছড়া ীজ পয  রা া নঃ িনমাণ । ২১  
০৩ ,, ০৩ র ল র বাজার হেত িময়া বাড়ী মসিজদ পয  রা া নঃ িনমাণ  ৪৩  
০৪ ,, ০৪ ফয়জার চৗিকদােরর বাড়ী হেত বজলার জােনর ীজ হেয় ছাি য়া র বাজার পয  রা া নঃ 

িনমাণ। 
৩২  

০৫ ,, ০৫ আিজজার িবএসিসর বাড়ী হেত ৪নং জামাল র ইউিনয়েনর সীমানা পয  রা া নঃ িনমাণ । ৪৮  
০৬ ,, ০৬ ব বদাস বাজার হেত হািমদ মা ােরর বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ । ৩৮  
০৭ ,, ০৭ িকশামত তাজ র মসিজদ হেত ব বদাস বাজার পয  রা া নঃ িনমাণ । ২৬  
০৮ ,, ০৮ কাসািড়পাড়া মসিজদ হেত বলতিল পয  রা া নঃ িনমাণ। ৩২  
০৯ ,, ০৯ ছাি য়া র মৗজার িবল হেত হােছান মা ােরর বাড়ী পয  রা া নঃ িনমাণ এবং উ  রা ায় 

শাম েলর বাড়ীর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ । 
২৩  

০৯  কে  মাট= ২৯৯  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

১০ নলডাংগা ০১ রাম র মৗজার কিরেমর বািড় হেত রহমােনর বািড় পয  রা া সং ার ২০  
১১ ,, ০২ দ. রাম র িময়ার বাজার বেটর তল হেত বােধর মাথা পয  রা া সং ার এবং হািড়য়া  

নদীর বাতা হেত আিন েরর বািড় পয  রা া সং ার। 
২৩  

১২ ,, ০৩ নলডা া চান উ ার বাড়ী হেত না র বািড় পয  রা া সং ার এবং নলডা া মৗজার হািমদ 
হািজর বািড় হেত ৎফেরর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

৪০ 
 

 

১৩ ,, ০৪ িকশামত হািমদ াথিমক িব ালেয়র সামন হেত িডপ মিশন পয  রা া এবং নয়া ীর বাড়ী 
হেত জািক ল ম ােরর বািড় পয  রা া সং ার 

২৬  

১৪ ,, ০৫ ব খামার দশিলয়া জামাল ম ােরর ঈদগােহর মাঠ হেত ছিবয়ােলর বািড় পয  রা া সং ার 
এবং উ  রা ায় জামাল ম ােরর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ। 

৩৮  

১৫ ,, ০৬ আমজাদ িমিলটারীর বািড় পি ম খামার দশিলয়া মৗজার হেত দািড়য়া ীজ পয  রা া এবং 
কািমিনর বািড় হেত সতীশ মা ােরর বািড় পয  রা া সং ার 

৫১  

১৬ ,, ০৭ তাপ মৗজার িময়ার বািড় রলেগট হেত াটারী আফছােরর বািড় পয  রা া সং ার। ৫০  
১৭ ,, ০৮ মা য়ারপাড়া উ র দােমাদর র পাকা রা া হেত আ. হািলেমর বািড় পয  রা া এবং মা য়ার 

পাড়া জােম মসিজদ ও মি েরর মােঠ মা  ভরাট। 
২৭  

১৮ ,, ০৯ খামার দশিলয়া মৗজার ধেরন ডা. বািড়র সামন হেত একরােমর বািড় পয  রা া সং ার এবং 
হা ার বািড় হেত নািজেমর মাড় পয  রা া সং ার। 

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 ম র বািড়র দ. রা া হেত রিফ েলর বাড়ী  পাড়া মসিজদ হেয় ওয়াপদা 
াধ পয  রা া ও উ র ভা ােমাড় পাড়া মসিজদ হেয় ওয়াপদা াধ পয  রা া িনমাণ। 

৩২  

২০ ,, ০২ ম  ভা ােমাড় শাবানার বাড়ী হেত জেল পাড়া সিচন চে র বাড়ী পয  রা া মরামত ও 
ব ার উি ন ম েলর মসিজেদর উভয় পাে  মা  ভরাট। 

৩৬  

২১ ,, ০৩ িক. দশিলয়া আ. বাড়ীর বাড়ীর িনকট হেত যাগীপাড়া হেয় হাসান ম েলর বাড়ী ভায়া বািলকা 
উ  িব ালয় পয  রা া  

৩৭  

২২ ,, ০৪ দােমাদর র লতােনর বাড়ী হইেত ক এর জান পয  রা া িনমাণ। ৩০  
২৩ ,, ০৫ দােমাদর র কা নগর হেত ক য়ারপাড় সা ার ীর বাড়ী পয  রা া িনমাণ। ৩৬  
২৪ ,, ০৬ দােমাদর র কােশম মা ােরর বাড়ী হেত ম য়াদহ াথিমক িব ালয় পয  রা া িনমাণ। ৩৩  
২৫ ,, ০৭ ০৮ নং িডিস রা া মােঠর পাড় হেত আনছােরর বাড়ী পয  রা া মরামত এবং উ  রা ায় 

ালাসাইিডং ও সাই েরর বাড়ী হেত ডা. অিনল চ  বাড়ী পয  রা া িনমাণ। 
৩৯  

২৬ ,, ০৮ জা ডা া মােজদ ম েরর বাড়ী হেত আ েলর জান পয  রা া এবং িসট জা ডাংগা ওয়াপদা 
হেত ভালার বাড়ী পয  রা া মরামত।  

৪৮  

২৭ ,, ০৯ ম য়াদহ মিতয়ােরর বাড়ী হেত ঔ েধর দাকান পয  ও সামাদ মৗলিভর বাড়ী পয  রা া 
িনমাণ। 

৪২  

০৯  কে  মাট= ৩৩৩  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

২৮ জামাল র ০১ হািম র মৗজার সবা অিফস হেত রিবেনর বাড়ী হেয় কের আ র রহমােনর বাড়ী পয  রা া  
মরামত । 

৫৪  

২৯ ,, ০২ তরফবািজত মৗজার ম র দাকােনর পা  হেত হািম র মৗজার ছ র বাড়ী পয  রা া 
মরামত । 

৪৩  

৩০ ,, ০৩ 
 

দাউদ র মৗজার মিতয়ােরর বাড়ীর সামন হেত  পািত াঃ চকদািড়য়া মৗজার জামােলর বাড়ী 
পয  রা া মরামত । 

৪১  

৩১ ,, ০৪ খা র ল র মৗজার মাংলা ব েরর ব পা  হেত জ ক র ল র বাজার হেয় বাদশার বাড়ী 
পয  রা া মরামত। 

২৯  

৩২ ,, ০৫ কলা মৗজার বা  ীর বাজার হেত আউয়ােলর বাড়ী হেয় বিকর িবল পয  রা া মরামত। ২৭  
৩৩ ,, ০৬ পািত া ড়া চকদািড়য়া মৗজার মিজবেরর বাড়ী হেত চকশালাই র বাজার  হেয় বািক হািজ, 

মিজবর ডাঃ এবং চা  মা ােরর বাড়ী হেয় চকশালাই র মৗজার ইয়ািছন িলেশর বাড়ীর 
সামন হেত দলবেরর বাড়ী পয  রা া । 

৪৬  

৩৪ ,, ০৭ গা র ল হেত এনােয়ত র মৗজার বাব র বাড়ী পয  রা া সং ার ও ালাসাইিডং িনমাণ। ৩৫  
৩৫ ,, ০৮ বড় জামাল র মৗজার তা েলর বাড়ীর সামন হেত জ ক র ল র ীজ পয  রা া মরামত । ৪৩  
৩৬ ,, ০৯ িচকনী মৗজার িলটেনর বািড়র সামন হেত নয়া চৗিকদােরর 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 মীর র হেত ভাজাকালাই এবং জািমনীকাে র বাড়ী হেত মৗজা জামাল র পয  রা া সং ার। ২২  
৩৮ ,, ০২ সােবক তাজ র কানা ফিকেরর বাড়ী হেত তােহর র নবী চৗ রীর বাড়ী পয  রা া সং ার । ২৮  
৩৯ ,, ০৩ ইসব র সরকারী াথিমক িব ালয় হেত িকশামত অন র সরকারী াথিমক িব ালয় পয  

রা া মরামত । 
২৪  

৪০ ,, ০৪ শরখা রিহেমর বাড়ী হেত সােবক জামাল র দার মাড় পয  রা া এবং নারী িবেলর খাল 
খনন । 

২৯  

৪১ ,, ০৫ মাদারঘাট ীজ হেত মালংবাজার হেয় ভাজাকালাই ভায়া াম নদীর ঘাট পয  রা া সং ার 
ও মাদারঘাট ীেজর ই পাে  আরিসিস এবং মালংবাজােরর রা ায় ন িনমাণ  

৩৯  

৪২ ,, ০৬ চকেগািব র আনছােরর বাড়ী হেত মাজাে েলর বাড়ী পয  রা া মরামত । ৩১  
৪৩ ,, ০৭ ইসব র হেত ি িনেকর মাড় হেয় মিন ে র বাড়ীর পয  রা া সং ার এবং উ  রা ায় তা  

ধান, ইউ স ধান, ময় ল ও ম র বাড়ীর সামেন র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ। 
৪৭  

৪৪ ,, ০৮ ঘগার বাজার হেত বরাপাড়া ীজ ও সাহা েরর র পাড় হেত আলদাদ র পয  রা া 
সং ার। 

৫৫  

৪৫ ,, ০৯ িব র বদলাগাড়ী হেত এখালােছর বাড়ী ভায়া কািমনীকাে র বাড়ী পয  রা া সং ার। ৩২  
০৯  কে  মাট= ৩০৭  

ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৪৬ ধােপরহাট ০১ িনজপাড়া হলাল মা ােরর বাড়ী হেত ম পাড়া রজা িমি র বাড়ী পয  রা া সং ার। ৪০  

৪৭ ,, ০২ আরাজী ছ গাছা (আমবাগান) মসিজদ থেক লাভ  মা ােরর বাড়ী পয  রা া সং ার। ৩৯  

৪৮ ,, ০৩ পালানপাড়া লাইলীর বাড়ীর সামন হেত অিকল ঠা েরর র পাড় হেয় বল সাহার বাড়ী পয  
রা া সং ার এবং উ  রা ায় পালানপাড়া অিকল ঠা েরর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ। 

৩৯  

৪৯ ,, ০৪ ইসলাম র ঈদগাহ মােঠর িপছন হেত পি ম িদেক চেকর দীিঘর মাজার পয  রা া সং ার। ৩৯  

৫০ ,, ০৫ বড়ছ গাছা আ. সাবাহান ামািনেকর বাড়ী হেত সাই ল ম ােরর বাড়ী হেয় আফজাল 
ামািনেকর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

৩৯  

৫১ ,, ০৬ িহংগারপাড়া ব েরর দাকান হেত ম েরর বাড়ীর সামন িদেয় মা া িময়ার বাড়ী পয  রা া 
সং ার। 

৩৯  

৫২ ,, ০৭ আলীনগর আ ল মা ােরর বাড়ীর পাে  ঈদগাহ মাঠ ও মসিজেদর মােঠ মা  ভরাট। ৩৯  

৫৩ ,, ০৮ ০৮ নং ওয়াড ছাটছ গাছা কােদর মা ােরর বাড়ী হেত পি েম পাথােরর রা া সং ার। ৩৯  

৫৪ ,, ০৯ ছাইগাড়ী- গািব র উ র পাড়া জােম মসিজদ হেত আলহা  আ. রহমােনর বাড়ী হেয় 
আলহা  ইসলাম ম েলর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

৪৬  

০৯  কে  মাট= ৩৫৯  

 

 
 



 

পাতা- ৪/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৫৫ ইিদল র ০১ ১নং ওয়ােডর চকভগবান র ােমর আ. হাই াপারীর বাড়ী হেত লবা র বাড়ীর  উ র পাে র ীজ ও 
আ ল হােসেনর বাড়ী হেত মা াপাড়া হেয় হী  মওলানার বাড়ী সংল  ীজ এবং মাজম র ােমর দরগা 
তালা ীজ হেত ডওরা ীজ পয  রা া সং ার। 

২৯  

৫৬ ,, ০২ তরফপাহাড়ী ােমর ড়ার ীজ হেত দি ন চকদািড়য়া ােমর নািপেতর বাজার  ীজ পয  রা া 
সং ার। 

৩১  

৫৭ ,, ০৩ চক নেলয়া ােমর মাদার হাট সা া র রা ার হািফজার িম ীর বাড়ীর িনকট হেত চেকর িবল পয  
রা া ও পনাথ র মৗজার গৗরচে র বািড় হেত কমলার দহ পয  রা া ও ব  সরকােরর বাড়ী হেত 
নওশা ম ােরর বাড়ী পয  রা া সং ার এবং উ  রা ায় আিম ল পারীর বাড়ীর র পােড় 
ালাসাইিডং িনমান 

৬৮  

৫৮ ,, ০৪ ইিদল র ােমর কেয়রা আকে র বাড়ী সংল  ীজ হেত একই ােমর কমলার দহ পয  রা া সং ার 
এবং ইিদল র আহসান মা ােরর বাড়ী হেত মিহ র ােমর সীমানা পয  রা া সং ার এবং উ  রা ায় 
তদসহ আ ল িময়ার র পােড় ালাসাইিডং  

৩৮  

৫৯ ,, ০৫ মিহ র ােমর হািজ মাফা ল হােসন সােহেবর বাড়ী হেত মিহ র ােম মনাজ ডা ােরর বাড়ী 
পয  এবং রিফ ল ডা ােরর বাড়ী হেত ইছাহাক ডা ােরর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

৩৭  

৬০ ,, ০৬ মিহ র ােমর আ ল জ ােরর বাড়ী হেত িনজাম ম ােরর বাড়ী হেয় গিব রায় মৗজার চের ার িবল 
পয  রা া সং ার । 

৫১  

৬১ ,, ০৭ মর ম নিবর উি েনর চাতাল হেত খাকা দাফাদােরর বাড়ী হেয় হিরমান র মসিজদ পয  রা া সং ার। ৩৬  
৬২ ,, ০৮ চের ার িবল হেত িনি র মৗজার িব েরাড পয  রা া সং ার ও ছামাদেম ােরর বাড়ী হেত িব  

রাড পয  রা া মরাঃ  
৩০  

৬৩ ,, ০৯ চকনদী ােমর রাইস িমল হেত পি ম িদেকর িব েরাড পয  এবং একবার র ােমর পচার বাড়ী পয  
রা া এবং সানাতলা ােম এবেতদায়ী মা াসা হেত পি েম ঈদগাহ মাঠ পয  রা া সং ার এবং উ  
রা ায় মাজাে েলর বাড়ী সংল  র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ।  

২৬  

০৯  কে  মাট= ৩৪৬  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৬৪ ভাত াম ০১ য়াগাছা ল বা র বাড়ীর ব পাশ হেত মহােছেনর বাড়ী পয  রা া সং ার এবং উ  রা ায় 
খাকামীেরর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ।   

৩০  

৬৫ ,, ০২ দি ণ সে ালা ইউ েছর বাড়ী হেত কািজর িঢিপ ভায়া জান পাড় হেত বেগর িভটা পয  রা া সং ার। ৩৪  
৬৬ ,, ০৩ খা িহয়া ছামােদর বাড়ী হেত র বাড়ী পয  রা া মরামত। ৩৬  
৬৭ ,, ০৪ জ ক িহয়া মাঠ হেত ধা মে েলর বাড়ী হেয় খাড়া দলদােরর বাড়ী পয  রা া সং ার। ৩৭  
৬৮ ,, ০৫ ভাত াম বল মা ােরর বাড়ী হেত পাকা রা া িম র বাড়ী ভায়া রিহম মা ােরর বাড়ী হেত জােমর গাছ 

এবং রতেনর র পাড় হেত নেরেশর বাড়ী পয  রা া সং ার। 
৩৩  

৬৯ ,, ০৬ িবরািহম র অনাথ একােডিম হেয় গা র টকানী হেয় গা র বাড়ীর এিতম খানা পয  রা া সং ার এবং 
উ  রা ায় রিফ ল ইসলােমর র পােড় ালাসাইিডং িনমাণ । 

৩৬  

৭০ ,, ০৭ বকশীগ  আম তলীর মাড় হেত তরফ আল সরকাির াথিমক িব ালয় হেয় র আ ল িম ীর বাড়ী 
পয  রা া সং ার এবং উ  রা ায় িকশমত উ ার র পােড় ালাসাইিডং িনঃ।  

৪৫  

৭১ ,, ০৮ বকশীগ  আম তলী হেত খা  আমডহর হেয় কাটাখালী দরগা পয  রা া সং ার। ৩০  
৭২ ,, ০৯ খাদাব  মা. আ ল. ছা ার া ন চয়ার ােনর বাড়ী হেত আেলার চাতাল হেয় গ ানারায়ন র 

সরকাির াথিমক িব ালয় পয  রা া সং ার। 
৩০  

০৯  কে  মাট= ৩১১  
 



 

পাতা- ৫/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৭৩ বন াম ০১ উ র ম যার িনর চর িসি েকর বাড়ী হেত জেবদ আলীর বাড়ী পয  রা া মরামত ও 
নজ েলর মিশেনর পাড় হেত াথিমক িব ালয় পয  রা া মরামত । 

২২  

৭৪ ,, ০২ দি ণ ম য়ার চৗিকদােরর রানা খয়া হেত ন ন রাতন াম পয  রা া মরামত । ৪১  
৭৫ ,, ০৩ জেয়ন র ীেজর মাথা হেত খাকন মা ােরর বাড়ী পয  রা া মরামত ও উপেজলা পিরষেদর 

সামেন এবং সা া র া হ  কমে ে র সামেন মা  ভরাট । 
৩৪  

৭৬ ,, ০৪ জ ক পাটােনাছা সামািজক কবর হােন মা  ভরাট ও বাউ ারী ওয়াল এবং গট িনমাণ। 
সংি  মইন রা া হেত তহিসল ম েলর বাড়ী পয  রা া মরামত । 

৪৬  

৭৭ ,, ০৫ বন াম ইউিপ অিফেসর সামেন জান সং ার ও সা া র মৗজায় পাকা রা া হেত িনেলর 
বাড়ী ভায়া উ র কাজী বাড়ী পাকা রা া হেত আমজােদর বাড়ী পয  রা া মরামত  

৫৯  

৭৮ ,, ০৬ হিব া র পাকা রা া হেত তা কদােরর বাড়ী পয  রা া ও ফজর উি েনর বাড়ী হেত 
বদলাগাড়ী পয  রা া মরামত  

২৫  

৭৯ ,, ০৭ সিলম িমি র বাড়ী হেত আিজম মৗলভীর বাড়ী পয  রা া মরামত ও মইন রা া হেত 
তহশীল ম েলর বাড়ীর পয  রা া মরামত। 

২৬  

৮০ ,, ০৮ ইসব র হাইেয়র দাকান হেত পাকা রা া পয  রা া মরামত । ১৯  
৮১ ,, ০৯ িকশামত শর র মা ােফর বাড়ীর পাশ হেত ফেরশ ম েলর বাড়ী পয  রা া মরামত । ৩১  

০৯  কে  মাট= ৩০৩  
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া  

৮২ কামারপাড়া ০১ দি ণ হাটবা নীর খাকার বাড়ীর িনকট হেত আিজজেলর বাড়ীর িনকট পয  রা া মরামত । ২১  
৮৩ ,, ০২ ম  হাটবা নী শাম েলর বাড়ীর িনকট হেত দীেনেশর বাড়ীর িনকট পয  রা া মরামত । ২১  
৮৪ ,, ০৩ উ র হাটবা নী বীর বাড়ীর িনকট হেত ল আিমেনর বাড়ীর িনকট পয  রা া মরামত । ৩৩  
৮৫ ,, ০৪ িকশামত বাগচী আজগােরর বাড়ীর িনকট হেত রললাইন পয  রা া মরামত । ৩৩  
৮৬ ,, ০৫ র র পরী দালােলর বাড়ীর িনকট হেত দীেপর বাড়ীর িনকট পয  রা া মরামত । ২২  
৮৭ ,, ০৬ ল ী র ত আলীর বাড়ীর িনকট হেত ময় েলর বাড়ীর িনকট পয  রা া মরামত । ২৭  
৮৮ ,, ০৭ রান ল ী র ছামােদর েরর িনকট হেত সা া র এিতমখানার িনকট পয  রা া মরামত 

। 
৩০  

৮৯ ,, ০৮ ব িকশালীডা া পাকা রা ার িনকট হেত ই ারপাড় পয  রা া মরামত । ২৩  
৯০ ,, ০৯ ব িকশালীডা া তােলেবর বাড়ীর িনকট হেত িকশামত বাগচী াথিমক িব ালয় পয  রা া 

মরামত এবং াপারী মসিজেদর পাে  ের ালাসাইিডং ও তােলেবর বাড়ীর ব পাে  
রা ায় কালভাট িনমাণ । 

৩৬  

০৯  কে  মাট= ২৪৬  
   
 



 

পাতা- ৬/৬ 
ক  
নং 

ইউিনয়ন ওয়াড কে র িববরণ িমক সং া ম  

৯১ খা  
কামর র 

০১ খা দেকামর র পি ম পাড়া আ  হােসন সরকার এিতমখানা ও মসিজেদর মাঠ ভরাট এবং 
াপারী পাড়া হািফ র চৗ রীর বাড়ী পয  রা া মরামত । 

২৫  

৯২ ,, ০২ ব লবাড়ী জােম মসিজেদর মাঠ ভরাট ও ম  লবাড়ী ঈদগােহর মাঠ ভরাট এবং 
আেতায়ােরর দাকান হেত ব লবাড়ী জােম মসিজদ পয  রা া মরামত । 

১৮  

৯৩ ,, ০৩ সাটা পীেরর দরগাহ হেত পগাইেলর িবল পয  রা া ও মািঝপাড়া শ ান ঘােটর মাঠ ভরাট । ১৭  
৯৪ ,, ০৪ তহিশল অিফেসর মাঠ ভরাট ও ঈদগাহ মাঠ হেত খিলল ম েলর বাড়ী পয  রা া মরামত । ২০  
৯৫ ,, ০৫ নজ ল ম ােরর বাড়ী হেত জােম মসিজদ ও ইসমাইেলর বাড়ী হেত হাছােনর বাড়ী পয  রা া 

মরামত । 
১৫  

৯৬ ,, ০৬ খা দেমাজািহদ র ঈদগাহ মাঠ ভরাট ও খা দেমাজািহদ র াথিমক িব ালয় হেত খাঃ মঃ 
ইয়ােজর ঘাট পয  রা া মরামত । 

১৭  

৯৭ ,, ০৭ কিছম সানার টকানী হেত অ র টকানী পয , দৗলত র শ ান ঘাট মাঠ ভরাট এবং 
আিজজার চৗিকদার বাড়ী হেত পঃ িদেক ইিদল র সীমানা পয  রা া মরামত এবং সংি  
দৗলত র মসিজেদর সামেন ব পাে  র পােড় ালাসাইিডং। 

২২  

৯৮ ,, ০৮ ঢালভা া বাজার হেত সা  চয়ার ােনর বাড়ী পয  ও পাকা রা া হেত িলর বাড়ী পয  
রা া মরামত । 

২২  

৯৯ ,, ০৯ খাকার বাড়ী হেত িম ী পাড়া মন র আলীর দাকান পয  ও িসরা েলর বাড়ী হেত না র বাড়ী 
পয  রা া মরামত । 

২৮  

০৯  কে  মাট= ১৮৪  
১১  ইউিনয়েন ৯৯  কে  সবেমাট িবল= ৩৩৪৫  

 
 
 
 
 
 
 


