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      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  এডিডি সাধারণ                মমাট বরাদ্দ  ঃ  ১৭৬.০০ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ১৩৮ টি 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

০১ বড়তলখা দাতসরবা
োর 

রহমাডনয়া টুকা হাডিডেয়া মাদ্রাসার ভবন 
উন্নয়ন। 

 ৪৬.০৪২.৫৮০০.০০০.১
৪.১১৯.১৫-৯১০, ১৯-

০৪-১৭ইং& 

১.০০  ১০০% মমৌলানা মমা  আব্দুল আডলম  

০২ ঐ দাতসরবা
োর 

িূবথ  ংকরিুর সাবথেনীন দগূথা মডিতরর 
অসমাি কাে করণ। 

  ১.০০  ৫০% স্বিন কুমার চক্রবর্ত্তী  

০৩ ঐ দাতসরবা
োর 

গুলুয়া শ্রী শ্রী রাখাল বাড়ী মদবালতয়র 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০  ১০০% ডদলীি কুমার দাস  

০৪ ঐ দাতসরবা
োর 

দাতসর বাোর উচ্চ ডবদযালতয়র প্রাঙ্গন 
উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০% স্বিন কুমার চক্রবর্ত্তী  

০৫ ঐ দাতসরবা
োর 

লঘাটি কালাচাাঁদ বাড়ী উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% অতমরন্দ্র কুমার দা   

০৬ ঐ ডনেবাহাদু
রিুর 

গলস্নাসাংগন উচ্চ ডবদযালতয়র ভবন 
সংস্কার। 

  ১.০০  ১০০%   

০৭ ঐ উ: 
 াহবােিু

র 

কুয়ারিার িূো মন্ডি উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০% রম্নিন ধর  

০৮ ঐ উ: 
 াহবােিু

র 

িালস্নার্ল চা বাগাতনর দগূথা মন্ডি উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০% অঞ্জন দা   
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০৯ ঐ উ: 
 াহবােিু

র 

মগায়ালী োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০% আব্দুল আহাদ খান  

১০ ঐ দ: 
 াহবােিু

র 

মুড়াউল গ্রাতমর সাবথেনীন কালাচান বাড়ী 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%    

১১ ঐ োডলমিরু োডলমিরু বাহারিুর উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।   ১.৫০     

১২ ঐ দÿÿনভাগ 
উর্ত্তর 

বড়খলা বড ডরয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ১.০০     

১৩ ঐ দÿÿনভাগ 
উর্ত্তর 

মাধবকুন্ড উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% এনাম মহাতসন  

১৪ ঐ দÿÿনভাগ 
উর্ত্তর 

কাঠালেলী বাোতরর উর্ত্তর িাতবথ সস্নযাবসহ 
মেইন ডনমথাণ। 

  ১.০০  ১০০% আডিয়া মবগম  

১৫ ঐ সুোনগর ডচমত্মািুর আখড়া মন্ডি উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% মঞ্জরু চন্দ্র কিালী  

১৬ ঐ সুোনগর বাঘমারা কৃষ্ণ মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  ডবেয় ভহষন দা   

১৭ ঐ দÿÿনভাগ 
দÿÿন 

দÿÿনভাগ মকডন্দ্রয় োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% চান ডময়া  

১৮ ঐ োডলমিরু ভতটর মহাল শ্রী শ্রী কালাচাাঁন বাড়ী মডির 
উন্নয়ন । 

  ২.০০  ১০০% িৃথ্বী  রঞ্জন দা   

১৯ ঐ দাতসরবা
োর 

িাডন াইল শ্রী শ্রী কালাচাাঁন বাড়ী মডির 
সংস্কার। 

  ১.০০  ১০০% শ্রীকামত্ম ডববাস  

২০ ঐ কাঠালেলী কাঠালেলী বাোর উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  আডিয়া মবগম  

২১ ঐ কাঠালেলী সডহদাবাদ োতম মসডেতদর সম্মুতখ রাসত্মা 
উন্নয়ন। 

  ২.০০   েডমর উডদ্দন  

২২ ঐ কাঠালেলী কাঠালেলী মকন্দ্রীয় ঈদগাহ উন্নয়ন।   ২.০০  ১০০%  এখলাছ উডদ্দন  
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২৩ ঐ দÿÿন 
ভাগ 

(দÿÿন) 

কলােরুা হাডিডেয়া মাদ্রাসার অসমু্পণথ কাে 
সমাি করণ। 

  ১.০০  ১০০%   

২৪ ঐ বড়তলখা ডবছরা বাোর ঈদগাতহর সীমানা প্রাচীর ও 
নীচ ঢালাই। 

  ১.০০  ৫০%   

২৫ ঐ োডলমিরু বাংলা বাোর সাবথেনীন দগূথা মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

২৬ ঐ বডণথ ডমহারী িূো মন্ডতির মমতে ডসডস ঢালাই।   ১.০০  ৫০%  অডেকা রঞ্জন দা   

২৭ েড়ুী িডিম 
েড়ুী 

ধামাই নারায়ন মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  ডববডেে মচৌতব  

২৮ ঐ িূবথ েড়ুী বড় ধামাই হযরে আলী (রা ) োতম 
মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%  মমা  আব্দলু কাডদর  

২৯ ঐ মগায়ালবা
ড়ী 

িডিম োলালিুর হােী ইসমাইল আলী 
োতম মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% হােী মমা  ইসমাইল আলী  

৩০ ঐ িুলেলা িুলেলা চা বাগানস্থ হডর মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%   

৩১ ঐ িুলেলা এলডবনা টিলা চা বাগাতনর িাক-টিলা শ্রী 
শ্রী কাডল মডির উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

৩২ ঐ োয়িরন
গর 

োয়িরনগর ইসলাডময়া মডহলা দাডখল 
মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

  ২.০০  ৫০%  মমা  নেরম্নল ইসলাম  

৩৩ ঐ োয়িরন
গর 

িডিম মভাগতেরা হযরে  াহ খাকী (রা ) 
োতম মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%  মমা  আব্দুল মডেন  

৩৪ ঐ োয়িরন
গর 

ভভরবগঞ্জ বাোর শ্রী শ্রী দগূথা মডির 
সংস্কার। 

  ২.০০  ৫০%   

৩৫ ঐ োয়িরন
গর 

উর্ত্তর হাডমদিুর োতম মসডেদ এর অসমাি 
কাে সমাি কারণ। 

  ২.০০  ৫০%   

৩৬ ঐ সাগরনাল দÿÿন সাগরনাল দগূথা মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  রনডেে কুমার নার্  
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৩৭ ঐ োয়িরন
গর 

োয়িরনগর উচ্চ ডবদযালতয়র সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ২.০০  ১০০%  মমা  আডেকুর রহমান  

৩৮ ঐ মগায়ালবা
ড়ী 

ড লুয়া চা বাগান সুনাটিলা কৃষ্ণ মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%  ডসোরাম মেলী  

৩৯ ঐ িডিম 
েড়ুী 

ড লঘাট িূো মন্ডতির মমতে িাকা করণ।   ১.০০  ১০০%  সুতভন্দ্র নাতয়ক  

৪০ ঐ িডিম 
েড়ুী 

বাডছরিরু-আমতেল  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  এম.এম সালাম  

৪১ ঐ োয়িরন
গর 

বাহাদরুিুর মমাহাম্মডদদয়া োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০%  মমা  আব্দুল লডেি  

৪২ কুলাউড়া ভহকড মই
ল 

ভহকড মুইল বড় বাড়ী মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% মমা  আব্দুল হান্নান  

৪৩ ঐ ভহকড মই
ল 

কাতড়রা আখড়া উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%   

৪৪ ঐ ভাতটরা সাইিুল োহডমনা আডলম মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% মমা  রদরম্নল ইসলাম  

৪৫ ঐ েয়চডন্ড লািা কাডি সাডের ডময়ার বাড়ীর সম্মুতখ 
মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

৪৬ ঐ েয়চডন্ড উর্ত্তর মবগমানিুর দগূথা মন্ডতির অসমাি 
কাে সমাি করণ। 

  ২.০০  ১০০%  ডবমল দা   

৪৭ ঐ ব্রাক্ষ্মনবা
োর 

ডহংগাডেয়া চা বাগান দগূথা মন্ডতির নাচঘর 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

৪৮ ঐ কাডদিুর মধয চােলগাাঁও োতম মসডেদ উন্নয়ন ।   ১.০০  ১০০%  হােী মমা  আব্দুল খাডলক  

৪৯ ঐ কুলাউড়া  াহ সুির উচ্চ ডবদযালতয়র অসমাি কাে 
সমাি করণ। 

  ২.০০  ১০০% কডবর আহমদ মচৌধরুী  

৫০ ঐ কুলাউড়া  কুলাউড়া ডিগ্রী কতলতের োতম মসডেদ 
উন্নয়ন । 

  ১.০০  ১০০%  মমা  আব্দুল হান্নান  

৫১ ঐ রােগাাঁও মনরাে  ীব মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  ডনবারন মডলস্নক  



 5 

৫২ ঐ রােগাাঁও িাল গ্রাম িুরােন োতম মসডেদ (আরে ু
ডময়া) উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  োয়দর আলী  

৫৩ ঐ টিলাগাাঁও োেিুর শ্রী শ্রী েগন্নার্ ডেউর আশ্রম 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% িীযুষ কাডমত্ম দর্ত্ত  

৫৪ ঐ  ডরিিুর িালডক ছড়া চা বাগাতনর মব-সরকারী 
প্রার্ডমক ডবদযালয় উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%  শুক্রা ভর  

৫৫ ঐ কমথধা মনসুরিুর কবরস্থাতনর উর্ত্তরিাতবথর অসমাি 
কাে সমাি করণ। 

  ২.০০  ১০০% মমা  সাইিুল ইসলাম  

৫৬ ঐ কুলাউড়া 
সদর 

িডিম মবহালা োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%   

৫৭ ঐ কুলাউড়া 
সদর 

শ্রী শ্রী মকন্দ্রীয় কাডল বাড়ী, দÿÿন বাোর 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%  মসৌময প্রদীি ভট্টাচাযথয  

৫৮ ঐ েয়চন্ডী ভবঠাং োলাই দগূথা মন্ডি উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  রেন উরাং  

৫৯ ঐ ভহকড মই
ল 

হযরে ছাোিীর (রহ:) ইবতেদায়ী 
মাদ্রাসাও এডেমখানা উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%  মহলাল আহমদ  

৬০ ঐ কুলাউড়া িডিম ডবহালা োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  মমা  আব্দুল মকু্তাডদর  

৬১ ঐ টিলাগাাঁও টিলাগাাঁও িালস্নাকাডি িুরােন োতম 
মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%   

৬২ ঐ কমথধা ৮ নং ওয়াতিথ র নলিরী শ্রী শ্রী কাডল 
মডির উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০%  মমা  মহাতসন আলী  

৬৩ ঐ হােীিুর বায়েুল নুর োতম মসডেদ মকওলাকাডি 
উন্নয়ূন। 

  ১.৫০  ১০০%  আকমল মহাতসন  

৬৪ ঐ হােীিুর সুখনাভী সাবথেনীন দগূথা মন্ডি সুখনাভী 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০%  ড বু লাল দর্ত্ত  

৬৫ ঐ  রীিিুর চােলািরু বাউডর টিলা কৃষ্ণ মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০% ডব খা কান ু  
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৬৬ ঐ হােীিুর উর্ত্তর িাবই সাবথেনীন দগূথা মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

৬৭ ঐ  ডরিিুর িুরােন ডেলকিুর দগূথা মডির উন্নয়ন 
(নাডছরগঞ্জ বাোর সংলগ্ন)। 

  ১.০০  ১০০%  গতন  লাল মগায়ালা  

৬৮ ঐ  ডরিিুর মেডলডবল উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%   

৬৯ সদর কামালিুর খাডল িরু এডেমখানা সংষ্কার ।   ১.৫০  ১০০% মমা  আব্দুল হান্নান  

৭০ ঐ নাডেরাবা
দ 

নারইনিা া িেল আহমদ হাডিডেয়া 
মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০% মমা  মুডহে ডময়া  

৭১ ঐ মমাসত্মিা
িুর 

আেতমরম্ন সাবথেনীন দগূথা মডিতরর নাট 
মডির ডনমথাণ। 

  ২.০০  ৫০%   

৭২ ঐ ডগয়াসনগ
র 

গুমরা বায়েুর রহমে িরুােন োতম 
মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০     

৭৩ ঐ আমতেল লামা েগৎসী গ্রাতম মসডেতদ গভীর 
নলকহি স্থািন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  িারম্নক আহমদ  

৭৪ ঐ সদর নেুন বাোর আদ থ উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন 
। 

  ২.০০  ১০০% মমা   ামীম  

৭৫ ঐ ডগয়াসনগ
র 

ইমাম বাোর আতনায়ারা মবগম মডহলা 
মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০% মমা  লুৎিুর রহমান  

৭৬ ঐ আমতেল আমতেল উচ্চ ডবদযালতয় মগইট ডনমথাণ।   ২.০০  ১০০% মমা  রানা খান   াহীন  

৭৭ ঐ আখাইকুড়া িালিুর উর্ত্তরিাড়া ( ম ওয়াইেড়ুী) োতম 
মসডেতদ গভীর নলকহি স্থািন। 

  ১.০০  ১০০% মোিাতয়লুর রহমান েরিদার  

৭৮ ঐ মমাসত্মিা
িুর 

মমাসত্মিািুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ২.০০  ৫০%   

৭৯ ঐ নাডেরাবা
দ 

মগাডবিিরু বাোর মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০%   

৮০ ঐ মমাসত্মিা
িুর 

িূবথ িাগুডলয়া োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০% ম খ ডসরােলু ইসলাম  
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৮১ ঐ সদর গন্ধবথিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ৫০%   

৮২ ঐ নাডেরাবা
দ 

বরইউডড় ভসয়দ মসত্মাে আলী (র) মাোর 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ৫০%   

৮৩ ঐ মনুমুখ িূবথ সাধুহাটি মুোিরাবাদ দগূথা মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০% রমাকামত্ম সরকার  

৮৪ ঐ  মইনিুর োলাডলয়া হাডিডেয়া মাদ্রাসা 
মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০% মমা  আোউর রহমান মচৌধুরী  

৮৫ ঐ সদর দারম্নন উলুম টাইতটল মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ২.০০  ১০০% ভসয়দ নওতর  আলী  

৮৬ ঐ নাডেরাবা
দ 

োকাডি রাধামাধব মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%   

৮৭ ঐ সদর শ্রী শ্রী  যামসুির ডেউর আখড়া িুন: 
ডনমথাণ। 

  ২.০০  ৫০%  ডবেন কাডমত্ম িাল  

৮৮ ঐ আখাইলকু
ড়া 

ডমরিুর বড় বাড়ী োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% আলহাজ্ব মুডেবুর রহমান  

৮৯ রােনগর মটংরা আকুয়া োতম মসডেতদর উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০%   

৯০ ঐ উর্ত্তরভাগ উর্ত্তরভাগ সাবথেনীন েয় দগুথা সংঘ 
মডিতরর উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০% মমা  মকদ্দছু আলী  

৯১ ঐ মটংরা মটংরা মলাকনার্ মডির উন্নয়ন    ১.৫০  ১০০% ডবেয় কৃষ্ণ দা   

৯২ ঐ রােনগর গয়ঘর শ্রীশ্রী হতরকৃষ্ণ নামহট্ট মডির এর 
উন্নয়ন।  

  ১.০০  ১০০% রনডেে দা    

৯৩ ঐ মটংড়া হডরিা া ইব্রাডহমিুর মসডেতদর অেখুানা 
ডনমথান। 

  ১.৫০  ১০০% মমা  ডমোনুর রহমান  

৯৪ ঐ মটংড়া কাচারী ঈদগাতহর অসমাি কাে সমাি 
করণ । 

  ১.৫০  ১০০% মমা  ডদলাল ডময়া  

৯৫ ঐ মটংরা সালন  াহ আরডগর (র) হাডিডেয়া মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০% আব্দুল খান  

৯৬ ঐ কামারচাক শ্রীশ্রী ডবষ্ণিদ ধাম প্রাঙ্গন উন্নয়ন।    ১.০০  ১০০% মনিাল দর্ত্ত  
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৯৭ ঐ মনসুরনগ
র 

িূবথ কদমহাটা  াহী ঈদগাহ মলার িাকা 
করণ অসমাি কাে । 

  ১.৫০  ১০০% আব্দুল বাডর  

৯৮ ঐ মুন্সীবাো
র 

ইটা চা বাগান োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০% মমৌলানা মডহ উডদ্দন  

৯৯ ঐ মনসুরনগ
র 

িডকরটুলা োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% ডমলন বখে  

১০০ ঐ কামারচাক টুডিরমহল সাবথেনীন দগূথা মডির উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  েনু্ট লাল মদ  

১০১ ঐ িাাঁচগাাঁও ধুডলতোড়া সনােন ধমথ মডির িুকুতরর 
ঘাট ডনমথান। 

  ২.০০  ১০০%  অরডবি দা  স্বিন  

১০২ ঐ কামারচাক চানখার হাতবডল োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% হােী আব্দুল আডবল  

১০৩ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখাাঁন খাডরজ্জমা গাছিীর (রা ) হাডিডেয়া মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  সাইিুল ইসলাম মডুকে  

১০৪ ঐ ভহনবীর মডেগঞ্জ রাজ্জাডকয়া দারূল উলুম মাদ্রাসা ও 
হগযরে িাতেমা (রা ) এডেমখানা 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  আব্দুল আডেে  

১০৫ ঐ আড তদ্রান মবগম রাছুল োন আব্দলু বারী উচ্চ 
ডবদযালয় উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% ছডমর উডদ্দন  

১০৬ ঐ ডসিরুখান মিাবাগাাঁও বাছরম্নল উলুম দাডখল মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  োডহদলু ইসলাম  

১০৭ ঐ ভহনবীর উিাধযÿ মমা  আব্দুস  হীদ কতলতের 
আসবাবিত্র সরবরাহ। 

  ২.০০  ১০০%  সুব্রে দা   

১০৮ ঐ ডমেথ ািুর সুইলিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  মমা  মদডছর ডময়া  

১০৯ ঐ রােঘাট মাংরা বডসত্মর সাবথেনীন দগূথা মান্ডি 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%  িডরমল খাডড়য়া  

১১০ ঐ ডমেথ ািুর মাধবিুর রাধামাধব মডির উন্নয়ন।   ১.০০     

১১১ ঐ শ্রীমঙ্গল উর্ত্তর ভাড়াউড়া (মাতেরগাাঁও) দগূথা মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০%  স্বিন মদব  
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১১২ ঐ কালীঘাট িুলছড়া ড ব মডির ডনমথাণ।   ১.০০  ১০০%  যামল বনুােী  

১১৩ ঐ ডসিরুখান ধনছড়া িানিডুঞ্জর গীেথ াঘর সংস্কার।   ১.০০  ১০০%   

১১৪ ঐ কালীঘাট কাডকয়াছড়া চা বাগান শ্রী শ্রী ড ব মডির 
ডনমথাণ। 

  ১.০০  ৫০%  কুমার দধুবং ী  

১১৫ ঐ কালািুর িুরােন কালািুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% আডমনুর রড দ োলুকদার  

১১৬ ঐ কালীঘাট খাইছড়া চা বাগান শ্রী শ্রী ড ব মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০     

১১৭ কমলগঞ্জ ইসলামিুর কুরমা চা বাগান োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ২.০০  ১০০% মমা  সাডির আলী  

১১৮ ঐ কমলগঞ্জ আব্দুল গিুর মচৌধুরী মডহলা কতলে 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০%   

১১৯ ঐ কমলগঞ্জ কমলগঞ্জ মকন্দ্রীয় শ্রী শ্রী দগূথাবাড়ী উন্নয়ন।   ১.৫০  ১০০%  ংকর লাল  াহা  

১২০ ঐ আদমিুর মহাতমরোন গ্রাতমর মাতলম ইমা মডির 
সংস্কার। 

  ১.০০  ১০০%  অবুেম ডহতরন ডসং  

১২১ ঐ আদমিুর আদমিুর ইউডনয়তনর নইনারিার শ্রী শ্রী 
দগূথা মান্ডতির নাট মডির ডনমথাণ। 

  ১.০০  ১০০%  মগৌডবি মদব মচৌধুরী  

১২২ ঐ ইসলামিুর িডিম কালারায়ডবল রাধামাধব মডির 
(দÿÿন) উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০%   

১২৩ ঐ মুন্সীবাো
র 

মুন্সীবাোর সাবথেনীন দগূথা বাড়ীর নাট 
মডির উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০%  মগৌরাঙ্গ দা   

১২৪ ঐ রডহমিুর শ্রী শ্রী নারায়ন মগািীনার্ আখড়া উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%   

১২৫ ঐ কমলগঞ্জ উর্ত্তর বাডলগাাঁও মরলতগইট মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%  মমা  আব্দুল হান্নান  

১২৬ ঐ কমলগঞ্জ কুমড়াকািন োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ৫০%  মমা  আব্দুল গডণ  

১২৭ ঐ কমলগঞ্জ মগািালনগর আল আসকা োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০  ১০০% মমা  কয়রম্নল ইসলাম  

১২৮ ঐ কমলগঞ্জ কমলগঞ্জ মতিল উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।   ২.০০     
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১২৯ ঐ আদমিুর আধকানী আল িালাহ োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ২.০০  ১০০% মমা  সাডববর আহমদ ভূইয়া  

১৩০ ঐ মাধবিুর মাধবিুর োডলমলু মকারআন মাদ্রাসা 
মনায়াগাাঁও এর উন্নয়ন। 

  ১.০০  ১০০% মমা  নুরম্নল মুক্তাডকন েনুাইদ  

১৩১ ঐ কমলগঞ্জ কমলগঞ্জ সদতর  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন   ১.০০  ১০০% মমা  মমাসাডহদ আলী  

১৩২ ঐ মাধবিুর দÿÿন লংগুরিার োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০  ৫০%  মমা  আডসদ আলী  

১৩৩ ঐ মাধবিুর শ্রী শ্রী েগন্নাে প্রভুর মডির নিরানী চা 
বাগান উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

১৩৪ ঐ ইসলামিুর উর্ত্তর কাঠাল কাডি গ্রাতমর মসডেদ িুন  
ডনমথান। 

  ১.৫০  ১০০% মমা  োতলব আলী  

১৩৫ ঐ আলীনগর আলীনগর চা বাগান বাোর লাইন কালী 
মডির উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

১৩৬ ঐ ইসলামিুর ভান্ডারীগাাঁও উচ্চ ডবদযালয় উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০% মমা  েতুনদ ডময়া  

১৩৭ ঐ  মতসরনগ
র 

অডিস টিলা দগূথা মডির, কাডনহাটি চা 
বাগান উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%   

১৩৮ ঐ আডলনগর গুডলমাড়া উডড়য়াটিলার কাডল মডির 
ডনমথাণ। 

  ১.০০  ৫০%  সুবল চাষা  

           

 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি সাধারণ                মমাট বরাদ্দ  ঃ  ২৯৪.০০ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ২০৮ টি 

 

      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
 

ক্রডম
ক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 
নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  
োডরখ 

কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 
অর্থ 

(লক্ষ 
টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ 

টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 
বরাতদ্দর স্মারক নং 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 
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১ 

 

বড়তলখা 
১৮৩৮২

৫ 

বডণথ (ক) বারহাল োতম মসডেদ হতে 
িেথ াচক কবরস্থান িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

১২/০৮/১৮ 
ইং 

 ১.০০     কামরম্নল 
এন্টারপ্রাইে 

 

বডণথ (খ) বডণথচক োতম মসডেদ হইতে 
িডিম বডণথ সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালয় 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০       

বডণথ (গ) সৎিুর গ্রাতমর সডিক ডময়ার বাড়ী 
হতে মুসডলম ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

বডণথ (ঘ) বডণথ গ্রাতমর মাখন উডদ্দতনর রাইস 
ডমল হতে োডহর আলী মাষ্টাতরর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

বডণথ (ঙ) উডেরিুর গ্রাতমর স্বিন মাষ্টাতরর 
বাড়ীর সামতনর রাসত্মার অসমাি কাে 
সমাি করণ। 

  ১.০০     

দাতসর
বাোর 

(চ) উর্ত্তর লঘাটি ডিচ রাসত্মা হতে 
িারতভতের বাড়ীর সম্মকু িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

ডনেবা
হাদরুিু
র 

(ছ) োমকাডি উর্ত্তর িাতঞ্জখানা মসডেদ 
হতে ইনছান ডময়ার বাড়ী ভায়া 
ভাগািহতরর ডমডহর মাষ্টাতরর বাড়ীর 
সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

ডনেবা
হাদরুিু 
র 

(ে) ডবহাইিহর আব্দুল কুদ্দছু ডময়ার 
বাড়ীর সম্মুখ হতে মখন ডময়ার বাড়ীর 
সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     
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উ: 
 াহবাে
িুর 

(ে) ভট্টশ্রী মখয়া ঘাট হতে শ্রীবাতসর 
বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

ডনে 
বাহাদরু
িুর 

(ঞ) মদৌলেিুর এলডেইডি রাসত্মা হতে 
অডিস বাোর সংতযাগ রাসত্মায় 
কালভাটথ  ডনমথাণ। 

  ১.০০     

১০.০০ 

০২ ঐ 

 
দ: 

 াহবাে
িুর 

(ক) িূবথ োরাদরম মনাই ডময়ার 
বাড়ীর িাবথ হতে লডেি ডময়ার বাড়ী 
িযথমত্ম গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.০০     মমসাসথ আডদল 
এন্টারপ্রাইে 

 

সুোনগ
র 

(খ) ভসয়দ নুরম্নল মহাতসন ও ভসয়দ 
হাডববুল মহাতসন বাড়ীর সামন হইতে 
মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মায় গাইি ওয়াল 
ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

দÿÿন
ভাগ 
উর্ত্তর 

(গ) ডবওডস মকছরীগুল সরকারী 
প্রার্ডমক ডবদযালয় রাসত্মায় গািথ  ওয়াল 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

দÿÿন 
ভাগ 

(দÿÿন) 

(ঘ) িডিম মদাহাডলয়া োতম মসডেতদর 
গাইি ওয়াল ডনমথাণ।  

  ১.০০     

বড়তল
খা 

(ঙ) বড়তলখা োতময়া ইসলাডময়া দাডখল 
মাদ্রাসা বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ। 

  ১.০০     

োডলম
িুর 

(চ) িাডবেড়ুী গ্রাতমর িাডবেড়ুী 
সাবথেনীন দগূথা মন্ডি বাউন্ডারী ওয়াল 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

 াহবাে
িুর 

(দÿÿন) 

(ছ) মছাটডলখা উচ্চ ডবদযালতয়র 
ডনরাির্ত্তা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০     
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দÿÿন
ভাগ 
দÿÿন 

(ে) দÿÿনভাগ ডনমণ মাধযডমক বাডলকা 
ডবদযালতয়র সীমানা প্রাচীর ও 
আসবাবিত্র সরবরাহ। 

  ১.০০     

সুোনগ
র 

দ:  

(ে) নাডের খাাঁ োতম মসডেতদর সম্মুখ 
হইতে উর্ত্তর বাঘমারা কালভথ াট িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

 াহবাে
িুর 

(ঞ) গান্ধাই িান িুডির রাসত্মায় ডসডড় 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

দÿÿন
ভাগ 
উর্ত্তর 

(ট) মাধবকুন্ড আধুডনক িাকবাংতলা 
সংস্কার। 

  ২.০০     

১৩.০০ 

৩ ঐ 

১৮৫৪৫
৮ 

বড়তল
খা 
সদর 

(ক) বড়তলখা বাডলকা উচ্চ ডবদযালতয় 
 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

৯/০৮/১৮ইং  ৩.০০      মমসাসথ োহডমদ 
এন্টারপ্রাইে 

 

বড়তল
খা 

(খ) উর্ত্তর ডিমাই গ্রাতমর িয়েরু 
রহমাতনর বাড়ী হইতে িূবথ ডদতক 
মেরাছড়া িাতঞ্জগানা মসডেদ িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

বড়তল
খা 

(গ) মকছডরগুল সু্কল সংলগ্ন উর্ত্তর 
িূবথমুডখ রাসত্মা আডমথ মঈন উডদ্দতনর 
মদাকান ভায়া ড শুরটিলা হাজ্বী রডহম 
উডদ্দতনর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

বড়তল
খা 

(ঘ) মহুবি গ্রাতমর অধযািক ডবধান 
দাতসর বাড়ী হতে মাইেিাড়া বড় 
রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     
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বড়তল
খা 

(ঙ) রাঙ্গাউটি োতম মসডেদ হইতে 
মরহুম আব্দুলহাডছব মাষ্টার সাতহতর 
বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম িুরতনা ইট 
সডলংতয়র উির ডস.ডস ঢালাই। 

  ২.০০     

োডলম
িুর 

(চ) হাকালুডক উচ্চ ডবদযালতয় 
আসবাবিত্র সরবরাহ।  

  ১.০০     

বড়তল
খা 

(ছ) মমাহাম্মডদয়া দাডখল মাদ্রাসায় 
আসবাবিত্র সরবরাহ। 

  ১.০০     

১০.০০ 

৪ ঐ 

১৮৫৯১
৩ 

দÿÿন
ভাগ 
উর্ত্তর 

(ক) রমোনগঞ্জ বাোতরর কডবর 
মহাতসতনর বাড়ীর সম্মুখ হতে মরহুম 
িয়সল আহমতদর বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০    ৫০% কসমস 
কন্সট্রাক ন 

 

দÿÿন
ভাগ 
দÿÿন 

(খ) রাঙ্গাউটি গ্রাতমর কলযন িাল এর 
বাড়ীর সম্মুখ হতে নোবে আলী 
মমৌলানার বাড়ী  িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০    ৫০% 

দÿÿন
ভাগ 
দÿÿন 

(গ) দÿÿনভাগ সাবথেনীন মদবস্থডল 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ৫০% 

সুোনগ
র 

(ঘ) সুোনগর িার্াডরয়া কতলে হতে 
গট্ট দাতসর বাড়ীর সম্মখু িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ৫০% 

 াহবাে
িুর 

(উর্ত্তর) 

(ঙ) িূবথ চরগ্রাম ডব্রে (খাতলর মুখ) 
হইতে িূবথ চরগ্রাম োতম মসডেদ 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ৫০% 
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উর্ত্তর 
 াহবাে
িুর 

(চ) ডস এন্ড ডব সড়ক হতে ছাোরখাই 
গ্রাতমর িা  আব্দুল েববার সাতহতর 
বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ৫০% 

ডনে 
বাহাদরু
িুর 

(ছ) ৬ নং ওয়াতিথ  মসডলম উডদ্দতনর 
বাড়ী হইতে আব্দুল মােতনর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

ডনে 
বাহাদরু
িুর 

(ে) িকুয়া  ামসুল ডময়ার বাড়ী হইতে 
মঈন উডদ্দন ভায়া আডের উডদ্দতনর 
বাড়ী িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ২.০০    ১০০% 

দÿÿন 
ভাগ 

(দÿÿন) 

(ে) মেযাডেরবি সমনবাগ রম্নদ্র 
কুমাতরর বাড়ীর সম্মুখ হইতে িারতভে 
ইডঞ্জডনয়াতরর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

১০.০০ 

৫ েড়ুী  

১৮৬১২৭ 

িুলেলা (ক)  াহ-ডনমাত্রা সাগরনাল-িুলেলা 
মহাডবদযালতয়র সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

১২/০৮/১৮
ইং 

 ৪.৫০      মমসাসথ ডমডর্লা 
এন্টারপ্রাইে 

 

িডিম 
েড়ুী 

(খ) বাডছরিুর মমৌোর শ্রী শ্রী রাধা 
মাধব মসবাশ্রতমর নাট মডির এর 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০     

িডিম 
েড়ুী 

(গ) আমতেল ডনডখতরর মদাকাতনর সম্মখু 
হতে আমতেল সরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালয় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

িূবথ 
েড়ুী 

(ঘ) মছাট ধামাই শ্রী শ্রী ভচেনয 
মহাপ্রভুর সম্মুখ হতে ভাগয ডসং এর 
বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     
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মগায়াল
বাড়ী 

(ঙ) কুচাই চা বাগান মচৌমহুনী হতে 
রােকুমার এর বাড়ীর সম্মখু িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

মগায়াল
বাড়ী 

(চ) মগায়ালবাড়ী ইউডি অডিস হইতে 
এড়াডলগুল রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

 িুলেলা (ছ) িুলেলা চা বাগাতনর িূোমন্ডি 
হতে রাস মবড়া হনুমান মডিতরর সম্মুখ 
িযথমত্ম রাসত্মার অসমাি কাে সমাি 
করণ। 

  ১.০০       

১০.৫০ 

৬ ঐ 

১৮৬১৩
০ 

সাগরনা
ল 

(ক) কািনা িাহাড় চা বাগাতনর ডদঘীর 
িার হইতে ড েলা মডির িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     কসমস 
কন্সট্রাক ন 

 

সাগরনা
ল 

(খ) কলাবাড়ী বাোর হইতে হােী বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

সাগরনা
ল 

(গ) উর্ত্তর সাগরনাল নালারিার সাদন 
ডময়ার বাড়ী হইতে উর্ত্তর সাগরনাল 
নালারিার োতম মসডেদ িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

সাগরনা
ল 

(ঘ) বটনীঘাট ডিছ রাসত্মার সংতযাগস্থল 
হইতে আব্দুল মন্নাতনর বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

সাগরনা
ল 

(ঙ) সাগরনাল চা বাগাতনর নীচ লাইন 
প্রদীি ডসং এর বাড়ীর সম্মখু হতে িীচ 
রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

িূবথ 
েড়ুী 

(চ) গডবিিুর মছকি আলী কােল 
এর বাড়ীর কালভাটথ  হইতে মসডেদ 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     
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িূবথ 
েড়ুী 

(ছ) কৃষ্ণনগর আং মন্নাতনর বাড়ী হইতে 
কৃষ্ণ কডমউডনটি ডিডনক হতয় হাডিডেয়া 
মাদ্রাসা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

োয়ির
নগর 

(ে) ভবাডনিুর খালাই োইবাতরর 
বাড়ীর সম্মুখ হইতে আনেডুড় ডব্রে 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০       

 ঐ 

ঐ 

োয়ির
নগর 

(ে) মভাগতেরা গ্রাতমর মডুক্ততযাদ্ধা হােী 
আব্দুছ ছালাম সাতহতবর বাড়ীর সম্মুতখর 
রাসত্মার অসমাি কাে সমাি করণ। 

  ১.০০       

সাগরনা
ল 

(ঞ) বরইেলী গ্রাতমর িাকা রাসত্মা 
হইতে ডবেন বযানােী (ডসডনয়র 
সহকারী সডচব) এর বাড়ীর িা  ডদতয় 
শ্রী শ্রী মহাডবষ্ণ মডির িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.০০     

১০.০০ 

৭ কুলাউড়া 
১৮৬১৩

৬ 

ভাতটরা (ক) কৃষ্ণিুর শ্ম ান ঘাট হতে েগ 
চক্রবডর্ত্তথর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.০০     মমসাসথ োহডম 
এন্টারপ্রাইে 

 

েয়চডন্ড (খ) মছডববর ডময়ার বাড়ীর সম্মুতখর 
কবরস্থান হতে রড দ ডময়ার বাড়ীর 
সম্মুখ ডদয়া িূবথমুখী ঘাগটিয়া 
কামারকাডমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

েয়চডন্ড (গ) কামারকাডি- লামািাড়া  িাকা 
রাসত্মা হতে দÿÿন মুখী িকরম্ন ডময়া 
ও খসরম্ন ডময়ার বাড়ী হতয় িডিম 
মুডখ কামারকাডি ঘাগটিয়া িাকা 
রাসত্মা িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ২.০০     



 18 

েয়চডন্ড (ঘ) কুলাউড়া -েড়ুী রাসত্মা হতে  াহা 
মনরঞ্জন দাতসর বাড়ী ভায়া ডবেয় মদব 
বাড়ী, দÿÿন িডিম িাতবথ মডেন 
ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

েয়চডন্ড (ঙ) (ক) দানািুর গ্রাতমর কুলাউড়া 
ঘাগটিয়া রাসত্মা হতে মনির ডময়া 
এবং ডগয়াসনগর গ্রাতমর কদম রসুল 
মমাকাতমর উর্ত্তর মুডখ মডনর ডময়ার 
বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং (খ) 
লামা িাড়া িাকা রাসত্মা হতে মকবুল 
ডময়ার বাড়ী হতয় উর্ত্তর মখুী কুলাউড়া 
ডবেয়া রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

ব্রাক্ষ্মন
বাোর 

(চ) ৩ নং ওয়ািথ  িডিম োলালাবাদ 
হােী নগর চা বাগাতনর রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ছ) উর্ত্তর মকৌলা অনমত্ম মদতবর 
বাড়ীর সম্মুখ হতে মহা প্রভুর মদবালয় 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ে) চুনঘড় মডনন্দ্র মিাদ্দাতরর বাড়ীর 
সম্মুখ হতে দÿÿন মুডখ রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

১০.০০ 

৮ কুলাউড়া 
১৮৬১৩

৭ 

বরমচা
ল 

(ক) ডসঙ্গরু উচ্চ ডবদযালতয়র ভবন 
ডনমথাণ। 

১২/০৮/১৮
ইং 

 ৩.৫০    ৫০%  ম াভাময় রায়  

ব্রাক্ষ্মন
বাোর 

(খ) (ক) ডহঙ্গাডেয়া মদবালয় ও (খ) 
মলায়াইডন ড ব মডির উন্নয়ন। 

  ১.০০    ৭৫% 
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ব্রাক্ষ্মন
বাোর 

(গ) (ক) ডম ন োতম মসডেদ (খ) 
টিলাগাাঁও োতম মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.০০    ৫০% 

ভাতটরা (ঘ) ভাতটরা ইউডনয়ন িডরষতদ  হীদ 
ডমনার ডনমথাণ। 

  ১.৫০    ৫০% 

৭.০০ 

৯ ঐ 

১৮৬২৪৭ 

কুলাউ
ড়া 

(ক) িূবথ প্রোডি োতম মসডেদ হতে 
বাবুল ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     কসমস 
কন্সট্রাক ন 

 

কুলাউ
ড়া 

(খ) (ক) শ্রীিুর েডসম ডময়ার বাড়ীর 
সম্মকু হতে িডিম গােীিুর োতম 
মসডেদ (খ) িূবথ কতরর গ্রাম হাডসম 
ডময়ার বাড়ীর সম্মুখ হতে  ডিক 
ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

রােগাাঁ
ও 

(গ) মকৌলা ডিছ রাসত্মার সম্মুখ হতে 
ছাদ ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

রােগাাঁ
ও 

(ঘ) মমাোহার আলম মচৌধুরী বাড়ীর 
সামন হতে মডহ া েড়ুী রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

টিলাগাাঁ
ও 

(ঙ) লংলা খাস িবূথ মসডেদ হতে 
খাডলক ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

টিলাগাাঁ
ও 

(চ) কদমটিলা কবরস্থাতনর অভযমত্মডরন 
রাসত্মা উন্নয়ন। 

  ১.০০     
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হাডেিুর (ছ) িীতরর চাাঁিগাাঁও রাসত্মা হতে 
িীতরর বাোর ভায়া সরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালয় কাোইর িার িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ২.০০     

িৃডর্মিা
 া 

(ে) কাডনতকয়ারী িাকা রাসত্মা হতে 
েববার আলীর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.০০     

িৃডর্মিা
 া 

(ে) নিীগ্রাম িাকা রাসত্মা হতে 
মদবালতয়র িাতবথর রাসত্মা চডরত্র 
মালাকাতরর বাড়ী িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     

১০.০০ 

১০ ঐ 

 

িৃডর্মিা
 া 

(ক) মদৌলেিুর ইট সডলং রাসত্মা হতে 
নীলু বাবরু বাড়ী িযথমত্ম সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     মমসাসথ মমা  
নেরম্নল ইসলাম 

 

কমথধা (খ) টাডট্ট উডল মডহলা মাদ্রাসা হতে 
মযাগীটিলা রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কমথধা (গ) রােদডর রডবদা  এর বাড়ী হতে 
উর্ত্তর ডদতক গতন  দাতসর (মাষ্টার) এর 
বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ঘ) উচাইল মুক্তাডদর মচৌধরুী বাড়ী 
হইতে উচাইল ম ষ িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ঙ) উর্ত্তর গডবিিুর নডের ডময়ার 
বাড়ীর সামনা হইতে উর্ত্তর গডবিিুর 
মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (চ) মমইন রাসত্মার মখু হইতে উর্ত্তর 
ডদতকর কাডকচার সরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালয় িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     
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কাডদিুর (ছ)  ির ডময়ার বাড়ী হইতে মনাই 
ডময়ার বাড়ী মনসুর রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ে) মখডলছ ডময়ার বাড়ী হইতে 
আলোব ডময়ার বাড়ীর রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

ভহকড 
মইল 

 

(ে) দÿÿন সাডদিুর গ্রাতমর সমছ 
ডময়ার বাড়ী হইতে মেোদ ডময়ার 
বাড়ী িযথমত্ম গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 
 

  ১.০০     

কুলাউ
ড়া 

 (ঞ)  াহ্ সুির উচ্চ ডবদযালতয়র 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০       

১০.০০ 

১১ ঐ 

 

বরমচা
ল 

(ক) দÿÿন রাউৎগাাঁও উোনিাড়া 
মসডলম ডময়ার বাড়ীর সম্মখু হইতে 
িারম্নক ডময়ার বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     মমসাসথ কামাল 
আহমদ 

 

কমথধা (খ) িুটিকুলী সুির আলীর বাড়ী হতে 
গারদ বাোর িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

রাউৎগাাঁ
ও 

(গ) মকুিিুর কবরস্থাতনর রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

রাউৎগাাঁ
ও 

(ঘ) আডসমিুর ডিছ রাসত্মার মুখ হতে 
 াহ মমাসত্মিার মাোর িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ২.০০     

রাউৎগাাঁ
ও 

(ঙ) মেলাড েড়ুা মবসরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালতয়র িডিম িাতবথর উর্ত্তর মুডখ 
রাসত্মা মসডেদ িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.৫০     



 22 

হােীিুর (চ) িীতরর বাোর চানগাাঁও রাসত্মা 
হতে ভায়া সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালয় 
হতয় কার্াইরিার িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

কাডদিুর (ছ) উর্ত্তর মগাডবিিুর মডেন মাষ্টাতরর 
বাড়ীর রাসত্মার িাতবথ গাইি ওয়াল 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

ভহকড 
মইল 

 

(ে) সাডদিুর মমইন রাসত্মার গাইি 
ওয়াল ডনমথাণ। 
 

  ২.০০     

কমথধা (ে) িুটিকুডল আব্দুল খাডলতকর বাড়ী 
সংলগ্ন গভীর নলকহি স্থািন। 

  ১.৫০     

১২.০০ 

১২ সদর  

 

চাাঁদনী
ঘাট 

(ক) গুোরাই মুন্সীবাড়ী মসডেদ এর 
সম্মুতখ রাসত্মা ইট সডলং। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     মমসাসথ ডসয়াম 
কন্সট্রাক ন 

 

চাাঁদনী
ঘাট 

(খ) িাহাড় বডষথতোড়া দাতরাগার বাড়ী 
হইতে মছাবান ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

চাাঁদনী
ঘাট 

(গ) বডলয়ারবাগ, খিকারিাড়া, 
আডিক ডময়ার বাড়ীর সম্মতুখর ইট 
সডলং ওয়াবদা বাধ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

চাাঁদনী
ঘাট 

(ঘ) িারম্নক ডময়া সাতহতবর বাড়ীর 
সম্মুখ হইতে সাতবক মমিার কািান 
ডময়ার বাড়ীর সম্মখু িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     

চাাঁদনী
ঘাট 

(ঙ) ভসয়দ আ:রউি মাডনক ডময়ার 
বাড়ীর অসমাি রাসত্মা ইট সডলং। 

  ৪.০০     
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চাাঁদনী
ঘাট 

(চ) মোিাতয়ল ডময়ার বাড়ী হইতে 
ডদরম্ন িাক্তাতরর বাড়ী িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

  ২.০০     

১০.৫০ 

১৩ ঐ 

 

চাাঁদনী
ঘাট 

(ক) হাসানিুর গ্রাতমর ইট সডলং হতে 
ডসরাে ডময়ার বাড়ীর সামন িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০     মমসাসথ িাডহম 
এন্টারপ্রাইে 

 

নাডেরা
বাদ 

(খ) ডছকরাইল এলডেইডি রাসত্মার 
কারাগাং ব্রীে ভায়া হােী মডেউর 
রহমাতনর বাডড় হতে সু্কল ও মসডেদ 
িযথমত্ম অসমাি রাসত্মা ইট সডলং।  

  ১.৫০     

নাডেরা
বাদ 

(গ)  মতসরগঞ্জ সড়ক হতে িডিম 
আগনডস গ্রাতমর ডভের ডদতয় কাত ম 
মাও  বাড়ীর সামনা িযথন্ত রাস্তা ইট 
সডলং।  

  ১.৫০     

নাডেরা
বাদ 

(ঘ) সদ্রাতকানা আডকছ ডময়ার মদাকান 
হতে অন্ধ মনুর নদী িযথন্ত অসমাি 
রাস্তা ইট সডলং।  

  ১.৫০     

নাডেরা
বাদ 

(ঙ) মঘাড়াছাও িতয়ন্ট হতে ভবদযজ্ঞাডে 
সরকাডর প্রার্ডমক ডবদযালতয়র িূবথ 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০ 

 

    

নাডেরা
বাদ 

 

(চ) ভবদযজ্ঞাডে গ্রাতমর নেরম্নল ইসলাম 
এর বাডড়র সামনার ইট সডলং হতে 
হতে নকুল মাষ্টাতরর বাডড়র সামনা 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

নাডেরা
বাদ 

(ছ) দঘুর গ্রাতমর চরক িেুা র্ডল হতে 
সমত রগঞ্জ সংতযাগ সড়ক িযথমত্ম 
অসমাি রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

১০.৫০ 
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১৪ ঐ 

 

মনুমুখ (ক) বােরাতকানা মসুদ ডময়ার বাডড়র 
উর্ত্তর ডদতক হাওতরর রাসত্মা কুড য়ারা 
িাইক িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং।  

৬/০৮/১৮
ইং 

 ১.৫০      মমসাসথ সাগর 
এন্টারপ্রাইে 

 

খডললিু
র 

(খ) লামা আইনিুর ডিচ রাসত্মার মুখ 
হতে উর্ত্তরডদতক হডরবল সুত্রধতরর 
বাডড়র সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

মমাসত্ম
েিািুর 

(গ) মগায়ালাবাড়ী দগুথা মান্ডতির সামনা 
হতে েগন্নার্িুর ব্রীতের সামনা িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

মমাসত্ম
েিািুর 

(ঘ) েগন্নার্িুর িাতম্পর মিছতনর 
মলবাছ ডময়ার বাডড়র িাকা রাসত্মার 
মুখ হতে দÿÿণডদতক িতয়ে ডময়ার 
বাড়ীর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

মমাসত্ম
িািুর 

(ঙ) েগৎসী এলডেইডি রাসত্মা হইতে 
উর্ত্তর ডদতক মৃে মমা  মডনর ডময়া ও 
মমা  আব্দুল মেডলতবর বাড়ীর সম্মুতখর 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০       

আমতে
ল 

(চ) মুকিিুর এলডেইডি রাস্তা বড়হর 
মসডলম ডময়ার বাডড়র সামনা িযথন্ত 
রাস্তা ইট সডলং।  

  ১.০০     

আমতে
ল 

(ছ) আটগাাঁও-মুকুিিুর রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

১০.৫০ 

১৫ ঐ 

 

কাগাবা
লা 

(ক)  মতসরগঞ্জ আর্ানডগরী িাকা 
রাসত্মা -বটেলা ইমাম মসত্মিার বাড়ী 
সম্মুখ িযথমত্ম ইট সডলং। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.৫০     মমসাসথ প্রর্ম 
এন্টারপ্রাইে 
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কাগাবা
লা 

(খ) আিার কাগাবালা গ্রাতমর 
কবরস্থাতনর (ভটবাড়ী) মুখ হতে আব্দুল 
কডরম ডময়ার বাড়ীর সামন িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কাগাবা
লা 

(গ)  মতসরগঞ্জ মগািাল নদীর ব্রীে 
হতে কাঠখাডল িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     

কামাল
িুর 

(ঘ) রায়িুর ডিছ রাসত্মার (ইট সডলং) 
মুখ হতে নিীিুর গ্রাতমর ব্রীতের সামনা 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

কামাল
িুর 

(ঙ) রাধানগতরর িাকা রাসত্মার মখু 
হতে নাডলহুডর আডমন ডময়ার বাডড়র 
সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং ও 
ডসডস করণ। 

  ১.৫০     

কামাল
িুর 

(চ) খাডল িুর আব্দাল ডময়ার বাডড় 
হতে হায়দর বতের বাডড়র সামনা িযথন্ত 
রাস্তা ইট সডলং।  

  ১.০০     

কামাল
িুর 

(ছ) (ঢাকা-ডসতলট িাকা সড়ক হতে) 
দÿÿণ সম্পা ী হতে মখয়া ঘাতটর 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

কামাল
িুর 

(ে) নাডলউডর ডিচ রাসত্মা হইতে 
িডিম ডদতক উর্ত্তর বাড়ডমত্ম মদডরছ 
ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

কামাল
িুর 

(ে) িডিম সম্পাসী গ্রাতমর িডিম 
সম্পাড  সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালতয়র 
সম্মুতখর রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

১১.৫০ 
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১৬ ঐ 

 

কামাল
িুর 

(ক) সরািুর গ্রাতমর হাসান মাষ্টার 
সাতহতবর বাড়ীর রাসত্মা ইট সডলং। 

১২/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০      আব্দুলস্নাহ ডময়া  

কনকিু
র 

(খ) উর্ত্তর ভাাঁদগাও েতুনদ ডময়ার 
বাড়ীর দÿÿন িবূথ ইট সডলং এর মুখ 
হতে নেরম্নল বে এর বাড়ীর উর্ত্তর 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

কনকিু
র 

(গ) ভাাঁদগাাঁও কারাগাতঙ্গর দÿÿন িাতড়র 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

আখাইল
কুড়া 

(ঘ) িালিুর িখরম্নজ্জামান মমিার 
সাতহতবর বাড়ীর সম্মুখ হইতে মনুবাধ 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

একাটুনা (ঙ) উলুয়াইল সডলং রাসত্মা হইতে 
মমাসত্মিা ডময়ার বাড়ীর মসডেদ এর 
সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

আখাইল
কুড়া 

(চ) মছডববর ডময়ার বাড়ীর সামতনর 
ইট সডলং রাসত্মা হইতে উর্ত্ততরর মগািাট 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

আখাইল
কুড়া 

(ছ) নেুন ব্রীে এর িূবথ িা  হইতে 
উর্ত্তর ডদতক িাগুডড়য়া ডমরিুতরর রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০     

আখাইল
কুড়া 

(ে) খই াউড়া োতম মসডেতদর 
সম্মুতখর ইট সডলং হইতে গ্রাতমর রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০     

একাটুনা (ে) রায়শ্রী বাডছে ডময়ার বাড়ীর 
সম্মুখ হইতে ওয়ািদার কালভাটথ  িযথমত্ম 
অসমাি কাে সমাি করণ। 

  ১.৫০     

১১.৫০ 
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১৭ ঐ 

 

সদর (ক)  হীদ ডেয়া প্রার্ডমক ডবদযালতয় 
 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.৫০      মমসাসথ ভসয়দ 
এন্টারপ্রাইে 

 

কনকিু
র 

(খ) রংদা  গ্রাতমর িীর োতম মসডেতদ 
১টি গভীর নলকহি স্থািন। 

  ১.৫০    ৫০% 

সদর (গ) ডদ লাওয়াসথ মক.ডে সু্কতল ১টি 
গভীর নলকহি স্থািন। 

  ২.০০    ৭৫% 

মনুমুখ 

 
(ঘ) (ক) মুমুখ বাোতরর ডিছতনর 
বডসত্মতে মমার্ত্তাডলতবর বাড়ীর সম্মুতখ 
অগভীর নলকহি স্থািন। 
(খ) সুমারাই ইকবাল ডময়ার বাড়ীর 
সম্মুতখ (বডসত্মবাসীর েনয) অগভীর 
নলকহি স্থািন। 
(গ) চাাঁনিুর সুমন্র বাড়ীর সম্মুতখ 
অগভীর নলকহি স্থািন। 
(ঘ) নদীর িাতড়র বডসত্মর ডসডদ্দক 
ডময়ার বাড়ীর সম্মুতখ (নদীর িাতড়র 
বডসত্মর েনয) অগভীর নলকহি 
স্থািন। 

  ১.০০    ৭৫% 

মনুমুখ (ঙ) ম ওয়াইেরুী োতম মসডেতদ ১টি 
গভীর নলকহি স্থািন। 

  ১.৫০     

একাটুনা (চ) উর্ত্তর মুলাইম রাসত্মার ইমরান 
মহাতসন  াওতনর বাড়ীর িাতবথ গভীর 
নলকহি স্থািন। 

  ১.৫০     

খডললিু
র 

(ছ) ৪ নং ওয়াতিথ র আইনিুর গ্রাতম ১টি 
গভীর নলকহি স্থািন। 

  ১.৫০     

১০.৫০ 
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১৮ ঐ 

 
 
মমাসত্ম
িািুর  

(ক) েগৎসী কতলতের অভযমত্মডরন 
রাসত্মা ও মেন ডনমথাণ। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ৫.০০    ৫০%  মমসাসথ  াহীনুর 
রহমান 

 

কনকিু
র 

(খ) ভাদগাাঁও বধুখাডল নদীর 
উর্ত্তরিাতড়র মাসুক ডময়ার বাডড়র 
সামতনর রাস্তায় গাইি ওয়াল ডনমথাণ।  

  ১.৫০     

একাটুনা (গ) বড়কািন মবডবর ডময়ার বাড়ীর 
সামতনর রাসত্মার িাডন ডনষ্কা ন মেে্ ইন 
ডনমথান। 

  ১.০০     

ডগয়াসন
গর 

(ঘ) ডনতেবর গ্রাতমর মধািাহাটি 
রাসত্মার দÿÿন িাতবথ আকডলছ ডময়ার 
বাড়ীর সম্মুখ হতে ইছালে খার বাড়ীর 
সম্মুতখ িুরােন ইট সডলং িযথমত্ম 
রাসত্মার িাত  মেন ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

আমতে
ল 

(ঙ) ঘাগুটিয়া োতম মসডেদ হতে 
মদববাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা িুন  সংস্কার।  

  ১.৫০     

১০.৫০ 

১৯ রােনগর 

 

রােনগ
র 

(ক) দÿÿণ খারিাড়া ম াডহদ ডময়ার 
বাডড়র সামনা হতে মমাবারক ডময়ার 
বাডড়র সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০    ১০০% মমসাসথ েতুয়ল 
এন্টারপ্রাইে 

 

রােনগ
র 

(খ) ভহেবল নেরম্নল ডময়ার বাড়ী 
ডনকট হইতে নানু ডময়ার বাড়ীর ডনকট 
িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

মটংরা (গ) ইব্রাডহমিুর আব্দুল মমাোডলব এর 
বাডড়র সামনা হতে ইব্রাডহমিুর োতম 
মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০    ১০০% 
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মটংরা (ঘ) েুডলি খাতনর বাড়ী হতে রােন 
মালাকাতরর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০    ১০০% 

মটংরা (ঙ) করেল মডহলা মাদ্রাসা হতে  াতহদ 
মমিাতরর বাড়ী িযথমত্ম ভায়া আকলু 
ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ২.০০    ১০০% 

মনসুরন
গর 

(চ) ধাইসার ডরমতনর মদাকাতনর সামনা 
হতে ধাইসার োতম মসডেতদর সামনা 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০    ১০০% 

মনসুরন
গর 

(ছ) বানারাই িাকা রাসত্মা হতে 
বনমালী িতিবর োতম মসডেতদর 
সামনা হতে কযাতনতলর িা  ডদতয় 
বাহাদরুগঞ্জ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০    ৫০% 

মনসুরন
গর 

(ে) মনসুরনগর আলিু ডময়ার বাড়ীর 
মিছন মর্তক উর্ত্তর ডদতক মলখন ডময়ার 
বাড়ীর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০    ১০০% 

১১.৫০ 

২০ ঐ 

 

কামার
চাক 

(ক) লামাকাডি অডভতনষতদর বাড়ীর 
সামতনর ইট সডলং- উর্ত্তর কাডের চক 
মন ুিাইক িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০     মমসাসথ কামাল 
আহমদ 

 

কামার
চাক 

(খ) মগৌডবিিুর ছানা ডময়ার বাড়ী 
হইতে মবলাল ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

কামার
চাক 

(গ) োরািা া গন ুডময়ার ডিছ রাসত্মা 
িা  হইতে রাজ্জাক ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     
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কামার
চাক 

(ঘ) মগাডবিিুর গ্রাতমর হাডমদ ডময়ার 
বাড়ী হইতে উসত্মার ডময়ার বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

কামার
চাক 

(ঙ) োরািা া আতনায়ার ডময়ার বাড়ী 
হতে উর্ত্তর ডদতক মনু িাইক িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

কামার
চাক 

(চ) মেরািা া বাোর মমাকাতমর 
বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ। 

  ১.০০     

১১.০০ 

২১ ঐ 

 

িতেিুর (ক) কডবর ডময়ার বাড়ী -িতেিুর 
মবড়ীগাাঁও রাসত্মা ইট সডলং 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০     কসমস 
কন্সট্রা ন 

 

িাাঁচগাাঁও (খ) আমীরিুর ব্রীে হতে বাতগবর 
গ্রাতমর আরোন ডময়ার সামনা িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

িাাঁচগাাঁও (গ) বড়গাাঁও িাকা রাসত্মার সডলং এর 
মুখ হইতে   যসূো িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

উর্ত্তরভা
গ 

(ঘ) এড য়ান আর.এইচ.ডি কালাইগুর 
হাডলমিুর বাধ এর মোড়ািুর হাডনি 
ডময়ার বাড়ী সংলগ্ন রাসত্মা হতে 
কাডিগাাঁও উচ্চ ডবদযালয় িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

মুডন্সবা
োর 

(ঙ) বাডলগাাঁও বাবনীঘাট হতে বাডলগাাঁও 
সরকাডর প্রার্ডমক ডবদযালয় িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং।  

  ১.৫০     

মুডন্সবা (চ) মুন্সীবাোর মমদীনীমহল বালাগঞ্জ   ১.৫০     
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োর রাসত্মা হতয় ডদনারিুর োতম মসডেতদর 
িা  ডদতয় মমডদডন মহল ডদনারিুর  াহী 
ঈদগাতহর রাসত্মা ইট সডলং। 

৯.০০ 

২২ শ্রীমঙ্গল 

 

রােঘাট (ক) রােঘাট-মখেড়ুী িাকা রাসত্মা 
হইতে রয্ানার সু্কল এন্ড কতলে িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০     কসমস 
কন্টট্রাক ন 

 

শ্রীমঙ্গল (খ) দÿÿন রূিসিুর আবাডসক এলাকার 
ভভরব র্লী হইতে উর্ত্তর মুখী রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০     

শ্রীমঙ্গল (গ) ৩ নং ওয়াতিথ র আব্দুর আডেে 
সড়ক (বাডর ধারা আবাডসক এলাকা) 
সংতযাগ  াখামুড়া ছড়া িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

শ্রীমঙ্গল (ঘ) িডিম ভাড়াউড়া মরাি হতে 
উডকল বাড়ী সংতযাগ সড়ক ইট সডলং। 

  ২.০০     

ভহনবী
র 

(ঙ) শ্রীমঙ্গল-ভহনবীর- মতসরগঞ্জ সড়ক 
হইতে  াসন গ্রাম অডভমুতখ ডিনাক 
রঞ্জন মদব এর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.০০     

কালািু
র 

(চ) দÿÿন মােডদডহ ভাগলিুর রাসত্মার 
ডস এন্ড ডব মরাি হইতে সমতসর খান 
সাতহতবর বাড়ীর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০     

ঐ আড তদ্রা
ন 

(ছ) ডেলাদিুর-হডরনাকাডি হইতে ম খ 
এম.েতুয়ল ( মমাোওয়াডলস্ন) ও আব্দুল 
বাডছদ (আলাই) সাতহতবর বাড়ীর িা  
ডদতয় মসডেদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

১০.৫০ 
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২৩ ঐ 

 

আড তদ্রা
ন 

(ক) মুসলীমবাগ োতম মসডেদ ২য় 
েলা ডনমথাণ। 

১২/০৮/১৮
ইং 

 ৭.০০     মমসাসথ ডদঘী 
এন্টারপ্রাইে 

 

আ ীতদ্রা
ন 

(খ) ডবলাতসর িাড় বতটর েল হতে 
ডবলাস নদীর উির মরল হতয় ব্রীে 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

সােগাাঁ
ও 

(গ) মাকড়ীছড়া চা বাগান এলডেইডি 
রাসত্মার মুখ হইতে শ্রী শ্রী িিবটী 
রাসত্মা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

ডসিরু
খাাঁন 

(ঘ) মনায়াগাাঁও ক্বারী সাতহতবর বাড়ী 
সংলগ্ন রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

  কালীঘা
ট 

(ঙ) কালীঘাট বাগান শ্রডমক বসডে 
হইতে শ্ম ানঘাট অডভমুখী রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

১২.৫০ 

২৪ ঐ 

 

শ্রীমঙ্গল (ক) সবুেবাগ সরকারিাড়ার বাবুল 
মালাকাতরর বাড়ীর সম্মুখ হইতে বলাইর 
বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মার িাত  গাইি 
ওয়াল ডনমথাণ। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ১.০০    ৫০%  মমসাসথ সাগর 
এন্টারপ্রাইে 

 

শ্রীমঙ্গল (খ) সবুেবাগ-লালবাগ িাাঁকা রাসত্মা 
হইতে িডিম শ্রীমঙ্গল রাসত্মার িাতবথ 
গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 

  ২.০০    ৫০% 

ভহনবী
র 

(গ) ভহনবীর মোঁ মুহনার যাত্রী ছাউডন 
ডনমথাণ। 

  ২.০০    ৫০% 

শ্রীমঙ্গল (ঘ) মিিল ছড়ার গাইি ওয়াল ও 
সস্নযাব ডনমথাণ। 

  ১.০০    ৫০% 
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কালািু
র 

(ঙ) ১ নং ওয়াতিথ র অমত্মরগে 
কাডকয়াবাোর োতম মসডেদ সংলগ্ন 
িডিম মুখী কাডকয়াছড়ার উর্ত্তর িাত র 
রাসত্মার গাইি ওয়াল ডনমথান।  

  ২.০০     

কালািু
র 

(চ) ১ নং ওয়াতিথ র অমত্মগে 
ডসরােনগর গ্রাতমর ইস্পাহাডন টি ডল  
সংলগ্ন িডিম মুখী রাসত্মার দÿÿন 
িাত র গাইি ওয়াল ও মেইন ডনমথাণ। 

  ১.০০     

কালািু
র 

(ছ) ১ নং ওয়াতিথ র অমত্মগে রাোিুর 
গ্রাতমর িাকা রাসত্মার িাত র গাইি 
ওয়াল ও মেইন ডনমথাণ। 

  ২.০০     

ভহনবী
র 

(ে) আঐ িূবথ িাড়া োতম মসডেদ 
সংলগ্ন কবরস্থাতনর সীমানা প্রাচীর 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

১২.০০ 

২৫ কমলগঞ্জ 

 

 মতসর
নগর 

(ক) ভাতদর মদউল মোয়াডহদ ডময়ার 
বাড়ীর সামনা হতে হযরে  াহ কালা 
(রা ) মাোর অডভমুডখ রাসত্মা ইট 
সডলং। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.০০      মমসাসথ োহডমদ 
এন্টারপ্রাইে 

 

 মতসর
নগর 

(খ)  মতসরনগর চা বাগান ৬ নং 
টিলা রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

 মত র
নগর 

(গ) ভরেিুর দÿÿন রাধানগর ভায়া 
রঘুনার্িুর সড়ক ইট সডলং। 

  ৩.০০     

 মতসর
নগর 

(ঘ)  মতসরনগর এয়ারতিাট মরাতির 
মরহুম হােী ইজ্জাদরু রহমাতনর বাসা 
সংলগ্ন মেন ডনমথাণ। 

  ২.০০     
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আডলন
গর 

(ঙ) আডলনগর চা বাগাতনর মছাট 
লাইতনর রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

ইসলাম
িুর 

(চ) কালারাইডবল মধযভাগ রাসত্মার 
মচৌমুহনা হতে লালতমাহন ডসংতহর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

ইসলাম
িুর 

(ছ) ইসলামিুর ইউডি অডিস-টিলাগাাঁও 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

  মুন্সীবা
োর 

(ে) মুন্সীবাোর-কমলগঞ্জ ভায়া 
ভচেনযগঞ্জ রাসত্মার হযরে গাতয়র  াহ 
(রা ) এর মাোর হইতে িডিম ডদতক 
ধলাইর িাড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০       

মুন্সীবা
োর 

(ে) মুন্সীবাোর সংলগ্ন রাধাবাবুর 
বাড়ীর সম্মুখ হইতে উর্ত্তর ডদতক 
রাতমবরিুর িাকা রাসত্মা অডভমুখী 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

মুন্সীবা
োর 

(ঞ) কমলগঞ্জ-মমৌলভীবাোর মমইন 
মরাি হইতে  াহোলাল মে.আই.এস 
মাদ্রাসা অডভমুখী (ঠাকুতরর বাোর 
সংলগ্ন) িডিম ডদতক মাদ্রাসা িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

১৫.০০ 

২৬ ঐ 

 

রডহমিু
র 

(ক) ছয়কুট োতম মসডেদ হইতে িডিম 
ডদতক সাতবক ভাইস মচয়ারমযান েনাব 
ইছহাক ডময়ার বাড়ী অডভমুখী রাসত্মা 
ইট সডলং। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০     মমসাসথ সাগর 
এন্টারপ্রাইে 
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রডহমিু
র 

(খ) প্রোডি ইট সডলং রাসত্মা হতে 
েগন্নার্িুর োতম মসডেদ ভায়া 
েগন্নার্িুর সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালয় 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

রডহমিু
র 

(গ)  মত রনগর মমৌলভীবাোর মরাি 
হতে িডিম ডদতক আব্দুল মুয়াইডমন 
ডময়ার ডি াডর অডভমুখী রাসত্মা ইট 
সডলং।  

  ১.৫০     

িেনঊ
ষার 

(ঘ) িূবথ বলরামিুর হারম্নন মাষ্টাতরর 
বাড়ী হইতে উর্ত্তর ডদতক োতম মসডেদ 
অডভমুখী রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

িেনউ
ষার 

(ঙ)  হীদ নগর বাোর হতে মনসুরিুর 
গামী রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

িেনঊ
ষার 

(চ) মগািীনগর কদরম্ননতনছা মচৌধরুী 
মক,ডে সু্কল সংলগ্ন িাকা রাসত্মা হতে 
ভুডরভুডর বাোর সরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালয় সড়ক িযথমত্ম ইট সডলং। 

  ১.০০     

মাধবিু
র 

(ছ) বীরতশ্রষ্ঠ হাডমদরু রহমান সড়ক 
সংলগ্ন ইট সডলং হতে েনাব খডললুর 
রহমাতনর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা  ইট 
সডলং। 

  ১.০০     

রডহমিু
র 

(ে) আলহাজ্ব আব্দুল বারী মুলিে 
উডদ্দন হাডিডেয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসার 
অসমাি টিনত তির রান্নাঘতরর কাে 
সমাি করণ। 

  ৪.০০     

১৩.০০ 
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২৭ ঐ আদমিু
র 

(ক) উর্ত্তর ভানুডবল বাবলু ডসংতহর 
বাড়ী হতে সরকারী প্রার্ডমক ডবদযালয় 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.০০     ডছডদ্দকুর রহমান  

  আদমিু
র 

(খ) কুরমা-মমৌলভীবাোর মেলা মবথাি 
সড়তকর উর্ত্তরভাগ অং  হইতে মেম 
বতের বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০       

কমলগ
ঞ্জ 

(গ) ছােক ছড়া রাসত্মা ইট সডলং।   ১.০০     

কমলগ
ঞ্জ 

(ঘ) কমলগঞ্জ গণ-মহাডবদযালতয়র 
অসমাি বাইসাইতকল ম ি সমাি করণ 
এবং টিচাসথ রম্নতমর টয়তলট সংস্কার। 

  ২.০০     

কমলগ
ঞ্জ 

(ঙ) নছরেিুর মালাকার িাড়া 
সাবথেনীন দগূথা বাড়ী ডনমথাণ। 

  ৪.০০     

আলীন
গর 

(চ) দয়াময় ডসংহ উচ্চ ডবদযালয় 
উন্নয়ন। 

  ২.০০     

১১.০০ 

   ২০১৬-১৭ অর্থ েছবরর এতিতপ 
সাধ্ারণ 

 

         

২৮ কুলাউড়া 
 

ব্রাহ্মণ
বাোর 

(ক) োলালাবাদ উচ্চ ডবদযালতয়র 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ( ২য় িযথায়)। 

৬/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০    ১০০% মমসাসথ সডুেে 
চন্দ্র দা  

 

ব্রাহ্মণ
বাোর 

(খ) িডিম োলালাবাদ রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

ব্রাহ্মণ
বাোর 

(গ) ইউসুি গডণ আদ থ কতলতের  হীদ 
ডমনার ডনমথাণ। 

  ১.৫০    ১০০% 



 37 

কমথধা (ঘ) রাডঙ্গছড়া বাোর হতে িডিম ডদতক 
সমী মমিাতরর বাড়ী অডভমখুী রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

কমথধা (ঙ) কৃষ্ণ নাইিু মদাকান হতে দÿÿন 
মুডখ এরখান্না নাইিুর বাড়ীর িাবথ 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০    ১০০% 

কমথধা (চ) কাঠালেলী -আছগরাবাদ িাকা 
রাসত্মা হতে নলিরী মডহলা মাদ্রাসা 
অডভমুখী রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

কমথধা (ছ) মনসুরিুর কবরস্থান হতে িডিম 
ডদতক গ্রাম অডভমুখী রাসত্মা ইট সডলং 
। 

  ১.৫০    ১০০% 

কমথধা (ে) মনসুরিুর ঈদগাহ হতে আিোব 
আলীর বাড়ী মমাড় িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং।  

  ১.৫০    ১০০% 

েয়চডন্ড (ে) ডগয়াসনগর গ্রাতমর রূসত্মম আডলর 
বাড়ীর সম্মুখ হতে নরূ িাক্তাতরর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

েয়চডন্ড (ঞ) সরকারী ডদঘীর িডিম িাড় হতে 
উর্ত্তরমুখী হতয় কাডরোস সু্কল হতয় 
মসডেতদর রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০    ১০০% 

টিলাগাাঁ
ও 

(ট) চক  াডলন রাসত্মা ইট সডলং।   ১.০০    ১০০% 

 ঐ টিলাগাাঁ
ও 

(ঠ) লালবাগ সডলং রাসত্মার মুখ হতে 
আশ্রয়গ্রাম স  প্রা  ডব  িযথমত্ম  রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০    ১০০%   

১৫.৫০ 
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   ২০১৭-১৮ অর্থ েছবরর তনজস্ব 
 

         

২৯ সদর 

সদর 

সদর (ক) মেলা িডরষদ অডিস কমতিস্নে 
এর সীমানা প্রাচীর মমরামে ও উিতর 
কাটা োতরর মবষ্টনী ডনমথাণ। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ১.৫০     মমসাসথ মসডলম 
এন্টারপ্রাইে 

 

সদর (খ) মগাডবি শ্রী প্রার্ডমক ডবদযালতয় 
 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

কুলাউড়া ব্রাÿনবা
োর 

(গ) ব্রাÿনবাোর ইউডনয়ন স্বাস্থয 
কযাম্পাতসর সামতন ১টি  হীদ ডমনার 
ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

কুলাউড়া হােীিুর (ঘ) হােীিুর ইউডনয়ন িডরষতদ ১টি 
 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

  ২.০০     

৬.৫০ 

৩০ সদর 

সদর 

আখাইল
কুড়া 

(ক) মৃে হােী আব্দুস ছর্ত্তার মমিার 
সাতহতবর বাড়ীর রাসত্মা হইতে ওয়ািদা 
বাদ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

৮/০৮/১৮
ইং 

 ২.০০     মমসাসথ মসডলম 
এন্টারপ্রাইে 

 

আমতে
ল 

(খ) োেয়ুা সুডেে মচয়ারমযাতনর 
বাড়ীর রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     

রােনগর উর্ত্তরভা
গ 

(গ) মচৌধুরী বাোর হতে কডবতরর 
মদাকান হতয় মচৌধুরী বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

রােনগর মটংরা (ঘ) ইলা িুর গ্রাতমর এলডেইডি রাসত্মা 
হইতে ইলা িুর গ্রাতমর রাসত্মা ইট 
সডলং। 

  ১.৫০     

রােনগর রােনগ
র 

(ঙ) রােনগর িাকবাংতলার এতপ্রাচ 
মরাি উন্নয়নসহ দরো োনালা 
মমরামে ও রং করণ। 

  ১.০০     
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রােনগর রােনগ
র 

(চ) রােনগর িুরােন িাকবাংতলার 
এতপ্রাচ মরাি, মগইট ডনমথাণ ও 
মকয়ারতটকাতরর বাসা মমরামে। 

  ১.৫০     

 

 

 

 

৯.৫০ 

৩১ কমলগঞ্জ িেনঊ
ষার 

(ক) ভচত্রঘাট-নয়াবাোর এলডেইডি 
রাসত্মা মরহুন মচৌধুরী মগালাম আকবর 
সাতহতবর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

৬/০৮/১৮ইং।   ২.০০     মমসাসথ কামাল 
আহমদ 

 

কুলাউড়া হােীিুর (খ) কাউকািন  াহ মখছুম (রহ) 
মাোর হতে ক্কারী বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ২.০০     

 কুলাউড়া টিলাগাাঁ
ও 

(গ) বাংলা টিলা  াহী ঈদগাহ হতে 
ছালামেিরু মরল মগট িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০       

কমলগঞ্জ িেনউ
ষা 

(ঘ) মগািীনগর আ  নুর মাষ্টাতরর 
বাড়ীর িতয়ন্ট হতে দÿÿনমখুী প্রতকৌ লী 
এস.এ কাডদর এর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.০০     

কমলগঞ্জ  মতসর
নগর 

(ঙ) সমত রনগর িাকবাংতলার উর্ত্তর 
সীমানা প্রাচীতরর নীতচ ইতটর গার্নী। 

  ১.৫০     

কুলাউড়া িৃডর্মিা
 া 

(চ) রডবরবাোর বধয ভূডমর সংরÿন।   ৩.০০     

১১.০০ 

৩২ বড়তলখা কাঠাল
েলী 

(ক) মাধবকুন্ড িাকবাংতলার উর্ত্তর 
সীমানা প্রাচীর মঘতষ গ্রীতলর মিডন্সং ও 
িুরােন মসডমিাকা ঘর মমরামে। 

৬/০৮/১৮ইং  ১.৫০     মমসাসথ কামাল 
আহমদ 
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শ্রীমঙ্গল 

 

শ্রীমঙ্গল (খ) দÿÿন ভাড়াউড়া  হীদ আডনস 
সড়তক সাতলহ আহম্মদ মচৌধুরীর বাড়ীর 
সম্মুতখ কালভথ াট ডনমথাণ। 

  ২.০০     

শ্রীমঙ্গল (গ) শ্রীমঙ্গল িাকবাংতলার অডিটডরয়াম 
এলাকার িডিম িাত র সীমানা প্রাচীর 
ও উর্ত্তর িাতবথর মেন ডনমথাণ। 

  ৩.০০     

শ্রীমঙ্গল (ঘ) শ্রীমঙ্গল িুরােন িাকবাংতলার 
ছাতদর ডিকডিডনং ও রং কারণ। 

  ১.৫০     

বড়তলখা কাঠাল
েলী 

(ঙ) মাধবকুন্ড কার িাডকথ ং এর 
অসমাি ডসডস ঢালাই সমাি করণ। 

  ২.০০     

১০.০০ 

  ২০১৭-১৮ অর্থ েছবরর এতিতপ 
সাশ্রয় 

 

         

৩৩ সদর মনুমুখ সরকার বাোর মগাড়ারাই এলডেইডি 
রাসত্মা আলািুর প্রার্ডমক ডবদযালয় 
িযথমত্ম রাসত্মা  ইট সডলং। 

৯/০৮/১৮ইং  ১.০০     মমসাসথ আডরি 
এন্টারপ্রাইে 

 

রােনগর মনসুরন
গর 

উর্ত্তর মতহালাল িেল ডময়ার বাড়ীর 
উর্ত্তর িাবথ রাসত্মা মসডেদ িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

  ২.০০     

ঐ 

 

উর্ত্তরভা
গ 

হাডিে খাতলর মুখ হতে ড মুল েলা 
মাডনক ডময়ার বাড়ী অডভমুখী রাসত্মা 
ইট সডলং। 

  ১.৫০     

মুন্সীবা
োর 

ইউডনয়ন স্বাস্থয ও িডরবার িডরকল্পনা 
হাসিাোল রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

িতেিুর মমাকাম বাোর আব্দুল বাড়ী সুডন্নয়া 
মাদ্রাসা মবড়ী গাাঁও রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.৫০     
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  উর্ত্তরভা
গ 

সুড়ীখাল হযরে  াহ আরডিন (র ) 
মাোতরর সংলগ্ন ১টি যাত্রী ছাউনী 

ডনমথাণ। 

  ২.০০       

মটংরা সালন গ্রাতমর সবথ দÿÿমনর এলডেইডি 
রাসত্মা মর্তক িূবথ ডদতক েয়নাল 
আতবদীতনর বাড়ীর সামন িযথমত্ম ৬০০ 
িুট রাসত্মা ইট সডলং। 

  ২.০০     

িতেিুর হাডমদিুর গ্রাতমর রডিক মমিাতরর 
ছডমল এর ম্পাত র মমা  েতুনদ আহতমদ 
এর বাড়ীর সম্মুতখর ৩০০ িুট কাচা 
রাসত্মা ইট সডলং। 

  ১.০০     

কুলাউড়া িৃডর্মিা
 া 

সদিা া ইটাহরী রাসত্মা হতে ইটাহরী 
মচৌধুরী বাড়ী িাতঞ্জহানা মসডেদ িযথমত্ম 
ইট সডলং। 

  ১.০০     

১৩,০০,০০
০/- 
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    অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির  মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  সাশ্রয়কৃে েহডবল                                    মমাট বরাদ্দ 
 ঃ  ৮.০০ লÿ টাকা। 
অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ    টি 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ রােনগর উর্ত্তরভাগ উর্ত্তর সুড়ীখাল দগূথা মডিতরর অসমাি কাে 
সমাি করণ। 

  ১.৫০  ১০০%  প্র ামত্ম  কুমার দা   

২ রােনগর মুন্সীবাো
র 

কডরমিুর চা বাগাতনর গীেথ া ঘড় সংস্কার 
ও মদয়াল ডনমথাণ। 

  ১.৫০  ১০০%  ডসলাস গাড্ডী  

৩ রােনগর মনসুরনগ
র 

হােী ছালামে স্মৃডে উচ্চ ডবদযালতয় টয়তলট 
ডনমথাণ। 

  ১.৫০  ৫০%  আলহাজ্ব ভেয়াবুর রডহম  

৪ েড়ুী মগায়ালবা
ড়ী 

ড লুয়া উচ্চ ডবদযালয় সংস্কার।   ২.০০  ১০০%    

৫ শ্রীমঙ্গল কালীঘাট োগছড়া চা বাগান মন্ডলী গীো ঘতরর 
বাউন্ডারী ওয়াল ডনমথাণ। 

  ১.৫০  ১০০%  স্বিন মহমব্রম  
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অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  ডনেস্ব েহডবল                                    মমাট বরাদ্দ  ঃ   

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ    টি 

 
 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ শ্রীমঙ্গল রােঘাট রােঘাট রয্ানার সু্কল এন্ড কতলতের 
অসমাি সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

 ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.
১২০.১৭.২০৪, 
১৫/০২/২০১৮ইং 

২.০০  ১০০% ডবেয় বুনােী  

২ কুলাউড়া িৃডর্মিা া দারম্নচ্ছন্নাহ ইসলাডময়া আডলম মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

  ২.০০  ৫০%  মমা  ময়ুব মহাতসন  

৩ কুলাউড়া রাউৎগাাঁও ভবানীিুর ডস,ডি দাডখল মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ২.০০  ৫০%  মমা  েতুনন আহমদ  

৪ কমলগঞ্জ রডহমিুর আব্দুল বারী আডলয়া মাদ্রাসার (কাতলঙ্গা) 
অসমাি কাে সমাি করণ। 

  ১.৫০  ৫০%  মমাসাতদ্দক মহাতসন মাডনক  

৫ েড়ুী সাগরনাল হােী মসানা ডময়া আিারম্নতন্নছা উচ্চ 
ডবদযালয় সংস্কার। 

  ২.০০  ১০০%  মমা  আব্দুর রহমান  

৬ সদর খডললিুর খডললিুর ইউডি িডরষতদর সম্মুতখ  হীদ 
ডমনার ডনমথাণ। 

  ১.৫০     

৭ সদর সদর মমৌলভীবাোর মরি ডক্রতসন্ট এর ভবন 
সংস্কার। 

  ১.০০  ১০০%   াহ মমা  আলী  

৮ শ্রীমঙ্গল আড তদ্রান খডললিুর শ্রী শ্রী দগূথা বাড়ীর অসমাি কাে 
সমাি করণ। 

  ২.০০  ৫০%    

৯ সদর আমতেল দঘুর কতরর ডদঘীর িাড় ঈদগাহ উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%  মমা  লুৎিুর রহমান  
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১০ সদর সদর মেলা িডরষদ সদর োতম মসডেদ মমরামে 
ও রং করণ। 

  ১.৫০  ৫০%  আোউর রহমান  

১১ সদর চাাঁদণীঘাট বডলয়ারভাগ ঈদগাহ উন্নয়ন।   ২.০০  ৫০%    

১২ কুলাউড়া িৃডর্মিা া লংলা সনােন ধমথ মডিতরর নাট মডির 
ডনমথাণ। 

  ১.০০  ১০০%    

১৩ কমলগঞ্জ কমলগঞ্জ উর্ত্তর ডেলকিুর রাধামাধব ডেউর মডির 
উন্নয়ন। 

  ১.০০  ৫০%    

১৪ কমলগঞ্জ িেনউষা
র 

শ্রী সূযথয শ্রী শ্রী রাধা মাধব আশ্রম উন্নয়ন।   ১.০০  ৫০%   

১৫ কমলগঞ্জ িেনঊষা
র 

 হীদ নগর বাোরস্থ মাইেগাাঁও-মনসুরিরু 
ঈদগাহ উন্নয়ন। 

  ১.৫০     

১৬ কমলগঞ্জ কমলগঞ্জ উর্ত্তর রাসটিলা ঈদগাহ উন্নয়ন।   ১.০০  ১০০%   

১৭ শ্রীমঙ্গল ডসিরুখান মনায়াগাাঁও োতম মসডেতদর অসমাি কাে 
সমাি করন। 

  ২.০০  ৫০%   

১৮ শ্রীমঙ্গল  কাডলঘাট কাডকয়াছড়া চা বাগান শ্রী শ্রী ড ব মডির 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

১৯ রােনগর োরািা া ডবষু্ণিদ ধাম শ্ম ানঘাট ডনমথাণ।   ২.০০     

২০ কুলাউড়া টিলাগাাঁও লালবাগ আশ্রম উন্নয়ন।   ১.০০     

২১ সদর খডললিুর ব্রাক্ষ্মনগ্রাম ভহইয়াবাড়ী মডির উন্নয়ন।   ১.০০     

           

 

 

 

 

 

 

    অগ্রগতি প্রতিবেদন (ককাবেশবনর মাধ্যবম মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  ডনেস্ব েহডবল                                    মমাট বরাদ্দ  ঃ   

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ    টি 
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ক্রডম
ক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 
নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  
োডরখ 

কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 
অর্থ 

(লক্ষ 
টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ 

টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 
বরাতদ্দর স্মারক নং 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 

১ সদর সদর (ক) মেলা িডরষদ িাকবাংতলার েনয 
০১টি বড় আই.ডি.এস ক্রয়। 

(খ) টিডব হাসিাোতলর েনয ০১টি বড় 
আই.ডি.এস ক্রয়। 

  ১.৫০  ৪৬.০০.৫৮০০.০৪
২.১৪.১২০.১৭.২০৪, 
১৫/০২/২০১৮ইং 

    

২ সদর সদর মেলা িডরষদ অডিস ভবতনর ৩য় েলা 
ও সদর িাকবাংতলার ৩য় েলার েনয 
আসবাবিত্র সরবরাহ করণ। 

  ৪.০০       

৩ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল ৫০০ আসন ডবড ষ্ট 
অডিটডরয়াম সংলগ্ন ডবদযুৎ এর 
সাবতষ্ট ন এলাকার উন্নয়ন। 

  ১.০০       

৪ সদর সদর মমৌলভীবাোর ডিটিআই ইনডষ্টটিউট এর 
অভযমত্মতর ১৯৭১ এ িাক হানাদার 
বাডহনী কেৃথ ক ডনডমথে বযাংকার 
(টরচাডরংতসল) দখতল মুডক্তযুতদ্ধর স্মৃডে 
সংরÿন। 

  ১.৫০       

৫ সদর সদর মমৌলভীবাোর সরকারী উচ্চ ডবদযালয় 
মাতঠ ২০ ম  ডিতসির ৭১ মাইন 
ডবতস্পারতন  হীদ মুডক্ততযাদ্ধাতদর স্মরতন 
স্থাডিে স্মৃডে িলতকর মসৌিযথয বৃডদ্ধ 
করণ। 

  ৯.০০       

৬ সদর সদর মেলা িডরষদ অডিস কমতিস্নে এর 
মতধয মুডক্তযুতদ্ধর ভাস্কর স্থািন। 

  ২.০০       

৭ সদর সদর মকাদালী ছড়া িুন:খনন/সংস্কার।   ৩.০০       
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৯ সদর সদর সাধারণ ও প্রতকৌ ল  াখার েনয  ০৪ 
টি কডম্পউটার ও স্কযানার ক্রয়। 

  ১.৫০       

১০ সদর সদর মেলা িডরষতদর েনয ১টি িতটাকডি 
মমড ন ক্রয়। 

  ১.৫০       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  এডিডি ( কবরস্থান/ শ্মানঘাট)                                             মমাট বরাদ্দ  ঃ  
২৬.৬০ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ  ১৬  টি 

 
 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

০১ সদর আখাইলকু
ড়া 

মোমািুর িাতঞ্জগানা সাবথেনীন কবরস্থাতনর 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।  

 ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.
০৫৯.১৭.৯৯৪, 

০৬/০৬/২০১৮ ডর  

১.৮০     

০২ সদর সদর সদর উিতেলার ভসয়ারিুতর মমৌলভীবাোর 
সাবথেনীন শ্ম ান ঘাট এর গাইিওয়াল 
ডনমথান।  

 ঐ  ২.০০     
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০৩ সদর খডললিুর িতেিুর, নাডসরিুর, িািতয়ডে কবরস্থাতনর 
মগইট ডনমথাণ।  

 ঐ ১.২০     

০৪ সদর মমাসত্মিা
িুর 

লামােগন্নার্িুর িিায়ীডে কবরস্থাতনর 
মগইট ও বাউন্ডারী ডনমথাণ। 

 ঐ ১.২০  ৫০%    

০৫ সদর চাাঁদনীঘাট িাহারিুর বডষথতোড়া সাবথেনীন কবরস্থান 
উন্নয়ন।  

 ঐ ২.০০     

০৬ সদর সদর সদর উিতেলার ভসয়ারিুতর মমৌলভীবাোর 
সাবথেনীন শ্ম ানঘাট এর সীমানা প্রাচীর 
ডনমথাণ।  

 ঐ ২.০০     

০৭ শ্রীমঙ্গল আডসতদ্রান সুনগইড় সাবথেনীন কবরস্থান উন্নয়ন।   ঐ ১.২০  ৫০%    

০৮ শ্রীমঙ্গল কালািুর ১নং ওয়াতিথ র রাোিরু সাবথেনীন 
কবরস্থান উন্নয়ন। 

 ঐ ১.২০     

০৯ কমলগঞ্জ  মতসরনগ
র ও 

মাধবিুর 

 মতসরনগর রঘুনার্িুর কবরস্থান ও 
মাধবিুর চা বাগান শ্ম ানঘাট উন্নয়ন। 

 ঐ ১.৮০     

১০ কমলগঞ্জ আদমিুর মধযভাগ সাবথেনীণ কবরস্থান উন্নয়ন।  ঐ ১.২০  ৫০%   

১১ কুলাউড়া হােীিুর িূবথ মকউলা কাডি কবরস্থন উন্নয়ন।   ঐ ২.০০     

১২ কুলাউড়া কাডদিুর উর্ত্তর মগাডবিিরু কবরস্থান উন্নয়ন।   ঐ ১.২০     

১৩ কুলাউড়া  কুেুব ডদয়া মাোর সংলগ্ন কবরস্থান 
উন্নয়ন।  

 ঐ ১.২০     

১৪ বড়তলখা উর্ত্তর 
 াহবােিু

র 

নািয়ুা, শ্রীধরিরু, িূবথ মদৌলেিুর ও বাতদ 
িুকুডরয়া গ্রাতমর সাবথেনীন কবরস্থান এর 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

 ঐ ১.৭০     

১৫ বড়তলখা উর্ত্তর 
 াহবােিু

র 

নািয়ুা, শ্রীধরিরু, িূবথ মদৌলেিুর ও বাতদ 
িুকুডরয়া গ্রাতমর সাবথেনীন কবরস্থান এর 
মগইট  ডনমথাণ 

 ঐ ১.২০     
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১৬ েড়ুী মগায়ালবা
ড়ী 

িডিম কচুরগুল লুৎিুর রহমাতনর বাড়ীর 
িাতবথ কবরস্থান উন্নয়ন।  

 ঐ ১.৭০     

 

 

 

 

      অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপবের মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
২০১৭-১৮ অর্থ েছবরর সংরÿÿি 

খাতের নাম  ঃ  এডিডি সংরÿÿে/ এডিডি অপ্রেযাড ে/ ডনেস্ব  খাে            মমাট বরাদ্দ ঃ             লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                  মমাট প্রকল্প সংখযা ঃ         টি 

 

ক্রডম
ক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 
নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  
োডরখ 

কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ  

 বরাদ্দকৃে 
অর্থ 

(লক্ষ 
টাকায়) 

চুডক্ত মূলয 
(লÿ 

টাকায়) 

মন্ত্রণালয় হতে 
বরাতদ্দর স্মারক নং 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর নাম 

মমত্ম
বয 

১ 

 

সদর চাাঁদনী
ঘাট 

ক) িূবথ বাডলকাডি িডরদ ডময়ার 
বাড়ীর সামনা হইতে এলডেইডি িাকা 
রাসত্মা িযথমত্ম ইট সডলং। 

   ১.৫০      

চাাঁদনী
ঘাট 

খ) মমতরােিুর  াহী ঈদগার রাসত্মা 
হইতে মহসীন েরিদাতরর বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০      

একাটুনা গ) বরমান (দ  হাল) িাকা রাসত্মা 
হইতে মুডমনিুর কুইসার িাকা রাসত্মা 
িযথমত্ম ইট সডলং। 

   ১.৫০    

ডগয়াসন
গর 

ঘ) বঙ্গবনু্ধ উচ্চ ডবদযালতয় ডিেলা ভবন 
উন্নয়ন। 

   ২.০০    
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মমাসত্ম
িািুর 

ঙ) আেতমরম্ন গ্রাতমর সু ীল িাতলর 
বাড়ীর ডিছন মর্তক ডবেয় ভবতদযর 
বাড়ীর ডিছন িযথমত্ম (রাসত্মার িডিম 
িাতবথ) গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 

   ২.০০    

মমাসত্ম
িািুর 

চ) লামা েগন্নার্িুর গ্রাতমর কবরস্থান 
এর সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ১.০০    

আখাইল
কুড়া 

ছ) িাগুডরয়া গ্রাতম আল আডমন 
মমিাতরর বাড়ীর সামতনর ডত্রমুহনায় 
গভীর নলকহি স্থািন। 

   ১.০০    

১০.০০ 

০২ রােনগর  

 

রােনগ
র 

ক) রােনগর বাোতর আধডুনক গণ 
ম ৌচাগার ডনমথাণ (িাডনয় বযবস্থা 
সিডলে)। 

   ৭.০০      

মনসুরন
গর 

খ) মহলাল বকডসতকানা িাকা রাসত্মা 
হইতে োহাঙ্গীর আহমতদর বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ২.০০    

মনসুরন
গর 

গ) বড়কািন ডিতছর মখু হতে 
আব্দুলস্নাহ ডময়ার বাড়ীর িা  িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ২.৫০    

১১.৫০ 

০৩ কুলাউড়া 
 

বরমচা
ল 

ক) ইটাখলা হযরে বতিআলী  াহ 
(রহ ) মাোতরর রাসত্মার দলুাল ডময়ার 
মদাকান হইতে অডলদ ডময়ার বাড়ীর 
সামনা িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০      

েয়চন্ডী খ) আলমিুর কবরস্থাতনর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ২.০০    

কাডদিুর গ) দÿÿন মগাডবিিুর োতম মসডেদ 
গার্ডন ও ছাদ ঢালাই করণ। 

   ৫.০০    
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কুলাউড়া ভাতটরা ঘ) ভাতটরা সু্কল এন্ড কতলে এর মগইট 
ও সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ৫.০০    

১৩.০০ 

০৪ কুলাউড়া 
 

রােগাাঁ
ও 

ক) ভাটুৎগ্রাম মসডেতদর িা  হইতে 
েির ডময়ার বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ২.০০      

হােীিুর খ) হােী ডবডবোন ডবডব হাডিডেয়া 
মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

   ৪.০০    

হােীিুর গ) িূবথ মকওলাকাডি কবরস্থাতনর উর্ত্তর 
িাতবর ইট সডলং রাসত্মা হইতে 
কবরস্থাতনর িডিম ডদতকর রাসত্মা হতয় 
দÿÿন সীমানা িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ২.০০    

কমলগঞ্জ  

 

আদমিু
র 

ঘ) বদরম্নন্নাহার ভহইয়া উচ্চ ডবদযালয় 
অসমু্পণথ কাে সম্পন্ন করণ। 

   ২.০০    

কমলগ
ঞ্জ 

ঙ) নছরেিুর এলাকায়  মতসরনগর 
গামী রাসত্মা হইতে প্রতিসার হারম্নন 
সাতহতবর বাড়ীর সামনা িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং ও গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 

   ২.০০    

১২.০০ 

০৫ বড়তলখা 
 

বড়তল
খা 
সদর 

ক) রাঙ্গাউটি গ্রাতমর আংহাডছর মাষ্টার 
বাড়ী হইতে রাঙ্গাউটি োতম মসডেদ 
িযথমত্ম িরুােন ইট সডলং এর উির 
ডস.ডস ঢালাই। 

   ৪.৫০      

োডলম
িুর 

খ) মটকাহাডল মাদ্রাসা হইতে মুডক্ততযাদ্ধা 
মরহুম নুরম্নল ইসলাম এর বাড়ী 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 
 

   ২.০০    
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দ  াহ
বােিুর 

গ) মবাবারেল ভাঙ্গাই িান িুডঞ্জর 
অসমাি ডসডড়  

 

ডনমথাণ। 

   ২.০০    

উর্ত্তর 
 াহবাে
িুর 

ঘ) নািয়ুা শ্রীধরিুর মদৌলেিুর ও বাতদ 
িুকুডরয়া সাবথেনীন কবরস্থান এর 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ২.০০    

১০.৫০ 

০৬ বড়তলখা 
 

বড়তল
খা 
সদর 

ক) েিরিুর গ্রাতমর সাবথেনীন 
কবরস্থান এর সীমানা প্রাচীর ডনমথান। 

   ২.০০      

বড়তল
খা 

খ) িাডখয়ালা ডবষু্ণ িদ বাবুর বাড়ীর 
িাবথ রাসত্মা হইতে হােী আ  বাডর 
সাতহতবর বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

   ১.০০    

সুোনগ
র 

গ) নুনু ডময়ার বাড়ীর আমগাছ হইতে 
েয় এর মদাকান িযথমত্ম রাসত্মার 
গাইি ওয়াল ডনমথাণ। 

   ২.০০    

দÿÿন
ভাগ 

(দÿÿন) 

ঘ) হডরিুর আং মাডলক ডময়ার বাড়ীর 
সামতনর ইট সডলং হইতে স্বিন  ীল এর 
বাড়ীর সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ১.০০    

বড়তল
খা 

ঙ) কাঠালেলী বাোর সংলগ্ন ঈদগাহ 
সংস্কার। 

   ৫.০০    

১১.০০ 

০৭ েড়ুী 
 

িূবথ 
েড়ুী 

ক) আনছার আলীর বাড়ীর সামনা 
হইতে বদই ডময়ার বাড়ীর সামনা 
িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.৫০      
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িূবথ 
েড়ুী 

খ) নওয়াবাোর ঈদগাহ হইতে রম্নি 
ডময়ার বাড়ী সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ১.৫০    

বডণথ গ) বারহাল কালভাতটথ র িডিম হইতে 
হােী ইয়াডছন আলীর বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০    

োয়ির
নগর 

ঘ) কুলাউড়া-েড়ুী রাসত্মার মগাডবিিরু 
মেেইর েল একটি যাত্রী ছাউনী 
ডনমথাণ। 

   ২.০০    

োয়ির
নগর 

ঙ) কুলাউড়া-েড়ুী রাসত্মা হইতে 
মমাোডছর মহাতসতনর বাড়ী িযথমত্ম ইট 
সডলং। 

   ১.০০    

 েড়ুী 
 

মগায়াল
বাড়ী 

চ)  েড়ুী-লাঠি টিলা রাসত্মায় উর্ত্তর 
কুচাইর েল যাত্রী ছাউনী ডনমথাণ। 

   ২.০০      

মগায়াল
বাড়ী 

ছ) মগালালবাড়ী ইউডি অডিস হইতে 
এড়াডলগুল রাসত্মার অসমাি রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ১.০০    

িুলেলা ে) িডিম বটুডল রাসত্মায় ডসডদ্দক 
মমিাতরর বাড়ীর সামনা হইতে মেরা 
ডময়া মমিাতরর বাড়ী িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

   ১.০০    

১১.০০ 

   ২০১৭-১৮ অর্থ েছবরর অপ্রিযাতশি 

 

  

             

৮ সদর 

 

আমতে
ল 

ক) আদিা া সরকারী প্রার্ডমক 
ডবদযালয় সংলগ্ন রাসত্মার িাত  সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ২.০০      
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চাাঁদনী
ঘাট 

খ) িূবথ মাোর কািন নার্ িাড়া িাকা 
সড়ক হতে লংগুচড়া িাত র রাসত্মা 
িযথমত্ম ইট সডলং। 

   ১.০০    

খডললিু
র 

গ) এলডেইডি রাসত্মা হতে মসডেতদর 
উর্ত্ততর ডরিন মচৌধুরীর বাড়ী িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০    

আখাইল
কুড়া 

ঘ) িালিুর গ্রাতমর রাতসল েরিদার 
এর বাড়ীর সম্মুতখ গভীর নলকহি 
স্থািন। 

   ১.০০    

কনকিু
র 

ঙ) কাগড়াকাডি ড িার ডময়ার বাড়ীর 
উর্ত্তর িাবথ হইতে িডিম ডদতক ডমনু্ট 
ডময়ার বাড়ীর সম্মখু িযথমত্ম রাসত্মা 
ইট সডলং। 

   ৪.০০    

নাডেরা
বাদ 

চ) মগাডবিিরু বাোতর মাতছর মসি 
ডনমথাণ। 

   ৪.০০ 

 

   

একাটুনা ছ) উলুয়াইল ইসমাইল ডময়ার বাড়ী 
হতে আশ্রম মকন্দ্র িযথমত্ম রাসত্মা ইট 
সডলং। 

   ২.০০    

একাটুনা ে) ধনশ্রী আশুর বাড়ী হতে ডনোই 
বাবুর বাড়ী সম্মুখ িযথমত্ম গাইি 
ওয়ালসহ ইট সডলং। 

   ১.৫০    

১৬.৫০ 

৯ রােনগর 

 

মটংরা ক) করেল লডেিা খােুন মাদ্রাসার 
সম্মুখ হতে সমুে ডময়ার বাড়ীর ডিছন 
িযথমত্ম ওয়াব  াহার মমাকাম িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ২.০০      
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মনসুরন
গর 

খ) মহলাল িেল ডময়ার বাড়ীর 
উর্ত্ততরর রাসত্মা হতে মসডেদ িযথমত্ম 
রাসত্মা ইট সডলং। 

   ২.০০    

মটংরা গ)  ারডিন  াহ (রা ) মাোর সংলগ্ন 
সু্কল ও কতলে এর েনয যাত্রী ছাউনী 
ডনমথাণ। 

   ২.০০    

কুলাউড়া সদর ঘ) কুলাউড়া মষ্ট ন মরাি উন্নয়ন।    ৮.০০    

 কুলাউড়া কুলাউ
ড়া 

ঙ) মনসুর আ রাডিয়া মাদ্রাসার ডদডঘর 
িূবথ িাতড়র রাসত্মা ইট সডলং। 

   ২.০০      

১৬.০০ 

১০ শ্রীমঙ্গল 

 

শ্রীমঙ্গল ক) ডবষামনী-মহাডেরাবাদ িাাঁকা সড়ক 
হইতে িডিমমুখী মবগুনবাড়ীর প্রায় অধথ 
ডক ডম  রাসত্মা ইট সডলং। 

   ৫.০০      

ডমেথ ািুর খ) ডমেথ ািুর- মত রগঞ্জ িাকা রাসত্মা 
হতে ববানিুর গ্রাতমর মধয ডদতয় 
ডদনারিুর চা বাগাতনর কাচা রাসত্মা 
ইট সডলং। 

   ২.০০    

আ ীতদ্রা
ন 

গ) ডসিরুখাাঁন মরাতির দÿÿমন গাইি 
ওয়াল ডনমথাণ। 

   ৩.০০    

ভহনবী
র 

ঘ) িটিক দা  এর বাড়ী হইতে অরম্নন 
সরকার এ বাড়ী িযথমত্ম ইট সডলং। 

   ১.৫০    

বড়তলখা দÿÿন
ভাগ 

(উর্ত্তর) 

ঙ) মগৌরনগর রুধন ডময়ার বাড়ীর 
সম্মুখ হতে ইয়ামুছ আলীর বাড়ীর 
সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০    

কুলাউড়া েয়চডন্ড চ) কামার কাডি কবরস্থাতনর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ৩.০০    

১৫.৫০ 
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১১ কমলগঞ্জ   

 

কমলগ
ঞ্জ 

ক) আব্দুল গিুর মচৌধুরী মডহলা কতলে 
উন্নয়ন (৩য় েলা সম্প্রসারণ-ডসডড় 
রম্নম ও ছাদ ডনমথাণ) 

   ৭.০০      

 মত র
নগর 

খ) সুো মমতমাডরয়াল কতলে এর ডিেল 
ভবতনর ৩য় েলার উধ্রে্ধমখুী 
সম্প্রসারণ। 

   ৭.০০    

১৪.০০ 

   ২০১৭-১৮ অর্থ েছবরর তনজস্ব 

 

   

১২ সদর সদর মগাড়ারাই ওয়াডহদ ডসডদ্দক উচ্চ 
ডবদযালয় উদ্ধথ মুডখ সম্প্রসারণ। 

   ২০.০০      

১৩ সদর 

 

সদর ক) িরতমটডর কাম প্রড ÿন মকতন্দ্রর 
এতপ্রান, মেন ও সীমানা প্রাচীর রাসত্মা 
উন্নয়ন নাইট গাতিথ র বাসা মমরামে। 

   ২.০০      

সদর খ) মেলা িডরষদ মসডেতদর েনয ১টি 
টয়তলট ডনমথাণ। 

   ১.০০    

নাডেরা
বাদ 

গ) দঘুর শ্রীমডে উচ্চ ডবদযালতয়র 
রাসত্মা হতে কডলম আহমদ এর বাড়ীর 
সম্মুখ িযথমত্ম রাসত্মা ইট সডলং। 

   ১.০০    

রােনগর উর্ত্তরভা
গ 

ঘ) মচলারচক ময়দান টিলা কবরস্থাতনর 
সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ। 

   ৪.৫০      

 শ্রীমঙ্গল আ ীতদ্রা
ন 

ঙ) মঈন উডদ্দন সাতহতবর বাড়ীর 
সম্মুতখ ১টি গভীর নলকহি স্থািন (সাব 
মারডেবল)। 

   ১.৫০      

  কাঠাল চ) মেলা িডরষতদর মাধবকুন্ড, শ্রীমঙ্গল    ২.০০      
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বড়তলখা/ 
শ্রীমঙ্গল 

েলী/ 
শ্রীমঙ্গল 
মিৌ  

অডিটডরয়াম ও িাকবাংতলার মগইতটর 
অসমাি কাে সমাি করণ। 

১২.০০ 

             

 

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  এডিডি সংরÿÿে  সাধারণ                মমাট বরাদ্দ ঃ  ১০০.০০ 
লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                  মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   ১৫ টি 
 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ সদর আমতেল আমতেল উচ্চ ডবদযালয় িকুুর এর গাইি 
ওয়াল ডনমথাণ। 

 ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.
০৫৯.১৭.১৪৬৮, 
১২/০৮/২০১৮ইং। 

২.০০     

২ রােনগর কামারচাক বায়েুল আমান োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.২০     

৩ রােনগর মনসুরনগ
র 

মমতদডনমহল সরকারী িুকুর িাতড় োতম 
মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.৩০     

৪ রােনগর মুন্সীবাো
র 

ডনদনিুর োতম মসডেদ (হােী বাড়ীর িূতবথ) 
এর ওেখুানা উন্নয়ন। 

  ১.০০     

৫ কুলাউড়া িৃডর্মিা া রডবরবাোর হাডিডেয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।   ২.০০     

৬ কুলাউড়া  েয়চন্ডী মবগমানিুর শ্রী শ্রী মগৌররাতধ আশ্রম 
উন্নয়ন। 

  ১.৫০     
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৭ কুলাউড়া কমথধা ভাোইয়া মমাহাম্মডদয়া হাডিডেয়া মাদ্রাসা 
উন্নয়ন। 

  ১.০০     

৮ কুলাউড়া কুলাউড়া আহমদাবাদ োতম মসডেতদ গভীর নলকহি 
স্থািন। 

  ১.৫০     

৯ কুলাউড়া কমথধা মনসুরিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ২.০০     

১০ কুলাউড়া কমথধা ভাবডনয়া আল আসকা োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ১.০০     

১১ কুলাউড়া টিলাগাাঁও িডিম ডময়া িাড়া োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০     

১২ কমলগঞ্জ আদমিুর ভানুডবল আল মাহাববাহ লডেডিয়া 
হাডিডেয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। 

  ১.০০     

১৩ কমলগঞ্জ ইসলামিুর িালুয়া ছড়া ডনমণমাধযডমক ডবদযালতয়র 
 হীদ ডমনার ডনমথাণ। 

  ২.০০     

১৪ বড়তলখা দÿÿনভাগ 
(দÿÿন) 

িূবথ হােডলয়া দাডখল মাদ্রাসার অসমু্পথন 
কাে সমাি করন ও আসবাবিত্র 
সরবরাহ। 

  ১.৫০     

১৫ বড়তলখা বড়তলখা নেরম্নল একাতিডমর বাদযযন্ত্র ও 
আসবাবিত্র ও অডিস সরঞ্জামাডদ সরবরাহ। 

  ১.০০     

 

 

 

 

 

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  এডিডি অপ্রেযাড ে সাধারণ                মমাট বরাদ্দ ঃ  ১০০.০০ 
লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                  মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ  ২৩  টি 
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ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 

১ সদর োরািা া ডবষু্ণিদ ধাম এ ডিন্ডদান ঘাট ডনমথাণ।  ৪৬.০০.৫৮০০.০৪২.১৪.
০৫৯.১৭.১৪৬৯, 
১২/০৮/২০১৮ ইং 

২.০০     

২ সদর খডললিুর ব্রাক্ষ্মনগ্রাম সাবথেনীন শ্ম ানঘাট উন্নয়ন।   ১.০০     

৩ সদর খডললিুর আিতরােগঞ্জ (ম রিুর) বাোর বায়েুর 
রহমে োতম মসডেদ উন্নয়ন। 

  ১.৫০     

৪ সদর আমতেল গাগুটিয়া কডমউডনটি ডিডনতকর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০     

৫ সদর নাডেরাবা
দ 

বায়েুল মতনায়ার োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০     

৬ ঐ  আখাইলকু
ড়া 

েগৎিুর  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।   ১.০০     

৭ ঐ মনুমুখ মমাোিরাবাদ  বানঘাট এর সীমানা 
প্রাচীর ডনমথাণ। 

  ১.০০     

৮ ঐ কামালিুর কামালিুর দÿÿন বাড়মত্মী োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ২.০০     

৯ ঐ আমতেল আমতেল উচ্চ ডবদযালতয়র সীমনা প্রাচীর 
ডনমথাণ। 

  ২.০০     

১০ ঐ আমতেল খু ালিুর মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর ডনমথাণ।   ১.০০     

১১ রােনগর মনসুরনগ
র 

কদমহাটা কালী বাড়ী সংস্কার।   ২.০০     

১২ রােনগর মনসুরনগ
র 

বাসমহল গ্রাতম সাবথেনীন শ্রী শ্রী সনােন 
ধমথ মডির উন্নয়ন। 

  ১.০০     
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১৩ কুলাউড়া রাউৎগাাঁও উর্ত্তর নেথ ন োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ১.৫০     

১৪ কুলাউড়া কুলাউড়া দাউদিুর  াহী ঈদগাহ উন্নয়ন।   ১.০০     

১৫ কুলাউড়া েয়চডন্ড কামারকাডি কবরস্থাতনর সীমানা প্রাচীর 
ডনমথাণ। 

  ৩.০০     

১৬ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল িূবথ  াহীবাগ বাইেুনূর োতম মসডেদ এর 
অেখুানা সংস্কার। 

  ১.০০     

১৭ শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল শ্রীমঙ্গল উিতেলা িডরষতদর মহিেখানা 
উন্নয়ন। 

  ১.০০     

১৮ শ্রীমঙ্গল ভহনবীর লইয়ারকুল বাইেুল আমান োতম মসডেদ 
উন্নয়ন। 

  ১.০০     

১৯ শ্রীমঙ্গল ভহনবীর গন্ধববথিুর গ্রাতমর শ্রী শ্রী মগািাল ডেউর 
আখড়া (বড় আখড়া) উন্নয়ন। 

  ১.০০     

২০ ঐ আ ীতদ্রান সুনগইড় কবরস্থাতনর সীমানা প্রাচীর 
ডনমথাণ। 

  ১.০০     

২১ বড়তলখা োডলমিরু িডিম মঘাগড়া শ্ম ানঘাট উন্নয়ন।   ১.০০     

২২ বড়তলখা োডলমিরু িূবথ গগড়া সাবথেনীন আখড়া উন্নয়ন।   ২.০০     

২৩ েড়ুী সাগরনাল দÿÿন িডিম সাগরনাল মসডেদ উন্নয়ন।   ১.০০     

 

 

অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  আরএডিডি                মমাট বরাদ্দ ঃ   ০৫ লÿ 

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৭-১৮                  মমাট প্রকল্প সংখযা ঃ  ০৩  টি 
 

ক্রডমক 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়তন
র নাম 

প্রকতল্পর নাম কাে সমাডির 
প্রকৃে োডরখ 

মন্ত্রণালয় হতে বরাতদ্দর 
স্মারক নং 

বরাদ্দকৃে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

অগ্রগডের 
হার 

প্রকল্প কডমটির সভািডের নাম মমত্মবয 
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১ কুলাউড়া  টিলাগাাঁও ইছবিুর োতম মসডেদ উন্নয়ন।   ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.
০০১.১৭(৪).৯২১, 
০৪/০৬/২০১৮ইং।  

১.৫০     

২ কুলাউড়া  টিলাগাাঁও বাংলাটিলা দাডখল মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.
০০১.১৭(৪).৯২০, 
০৪/০৬/২০১৮ইং। 

১.৫০     

৩ সদর  আমতেল অলহা োতম মসডেদ ও ঈদগাহ মাঠ 
উন্নয়ন। 

 ৪৬.০০.০০০০.০৪২.২০.
০০১.১৭(৪).৯২২, 
০৪/০৬/২০১৮ইং। 

২.০০     
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  অগ্রগতি প্রতিবেদন (দরপে ও প্রকে কতমটির মাধ্যবম গহৃীি প্রকবের) 
খাতের নাম  ঃ  চলমান প্রকতল্পর অনুকহতল বরাতদ্দর উি-খাে               মমাট বরাদ্দ  ঃ   

অর্থ বৎসর  ঃ   ২০১৪-১৫                   মমাট প্রকল্প সংখযা  ঃ   
০৮ টি                  

বরাতদ্দর িডরমাণ    ঃ            

গ্রম্নি 
নং 

উিতেলা 
নাম 

ইউডনয়
মনর 
নাম 

প্রকতল্পর নাম কাযথাতদ  
োডরখ 

কাে 
সমাডির 
োডরখ 

(কাযথাতদ  
মমাোতবক) 

কাে 
সমাডি
র  

প্রকৃে 
োডরখ  

প্রাক্কডলে 
অর্থ 
(লক্ষ 
টাকায়) 

িডরত াডধে 
অর্থ 

চুডক্ত মূলয অগ্রগডের 
হার 

ঠিকাদারী 
প্রডেষ্ঠাতনর/ 
প্রকল্প 

সভািডের 
নাম 

মমত্মবয 

১ বড়তলখা  বড়তলখা উিতেলাধীন ৫০০ আসন ডবড ষ্ট 
আধুডনক অডিটডরয়াম ডনমথাণ। 

১৮/০২/২
০১৫ 

১৮/২/২০১
৭ 

- ৬৭০.৬৪ ২,৭০,০০০০
০/- 

৬,৬৯,৯৭,
০০০/- 

৭০% এি টি এন 
(মেডভ) 

 

 

 

২ কুলাউড়া  কুলাউড়া উিতেলাধীন ৫০০ আসন ডবড ষ্ট 
আধুডনক অডিটডরয়াম ডনমথাণ। 

১২/০৯/২
০১৭ 

১২/০৯/২০
১৯ 

 ৬৮৬.৮৫ -- ৫,১৯,৫৪,১
২৪/- 

১০%  

ডদ 
রয্াডিতয়ন্ট 
ইডঞ্জয়াডরং 
এবং 

কনসালতটন্ট 

 

 

৩ েড়ুী  েড়ুী উিতেলা সদতর ৪ েলা ডবড ষ্ট 
আধুডনক মরষ্ট হাউে ডনমথাণ। 

১২/০৯/২
০১৭ 

১২/০৯/২০
১৮ 

 ২৫৭.৮১ - ২,১২,১৮,৪
২৪/- 

 

৩০% 

 

এন টি 
(মেডভ) 

৪ সদর  প্রধান ডনবথাহী কমথকেথ ার বাস ভবন ডনমথাণ। ২০/০৭/২০
১৭ইং। 

  ৬৩.১১  ৫৯,৯৫,৪৮
৪/- 

৬০% সনডেে 
দাস 

। 

 

  
 

  (মমা  সাইদরু রহমান)                           (মখাতদো খােুন) 
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           সহকারী প্রতকৌ লী (অঃদ ঃ)                                                প্রধান 
ডনবথাহী কমথকেথ া  

         মেলা িডরষদ, মমৌলভীবাোর।                                          মেলা 
িডরষদ, মমৌলভীবাোর। 
 


