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সংযুবিঃ ১ 

 

    ইউবনয়ন ব বিক গ্রাম ভমৌোি িাবলকাঃ 

ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

1.  কুলকািী িীিকুিশা  িীি কুমািা ওয়াড য নং ২ 

2.  চি কুলকাবি  চি কুলকাবি ওয়াড য নং ৫ 

3.  হবিন িিা হবিন িিা ওয়াড য নং ৩ 

4.  েীগািলা  েীগািলা ওয়াড য নং ১ 

5.  কুলকাবি  কুলকাবি ওয়াড য নং 

4,5,6,7,8,9 

6.  বময়াপাড়া - ওয়াড য নং ৪ 

7.  মিদাি পাড়া  - ওয়াড য নং ৪ 

8.  ভিপাড়ী পাড়া  - ওয়াড য নং ৭ 

9.  পূি ণ পাড়া  - ওয়াড য নং ৯ 

10.  ভোোি পাড়া - ওয়াড য নং ৮ 

11.  আকিা পাড়া - ওয়াড য নং ৭ 

12.  পবিম পাড়া - ওয়াড য নং ৫ 

13.  আটিয়ামাবি - ওয়াড য নং ৪ 

14.  

ভিলগাো 

বুরুল  বুরুল ওয়াড য নং ৮ 

15.  ভিলগাো ভিলগাো ওয়াড য নং ৩ 

16.  িনিলা িনিলা ওয়াড য নং ১ 

17.  মুবন্নয়া মুবন্নয়া ওয়াড য নং ৯ 

18.  বশলদহ বশলদহ ওয়াড য নং ৭ 

19.  বসন্দুিিবল বসন্দুিিবল ওয়াড য নং ৭ 

20.  ভিদ্দিগ্রাম - ওয়াড য নং ১ 

21.  কাবেমা - ওয়াড য নং ২ 

22.  ভঘানা পাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

23.  ভগায়দ্দলি ভডািা - ওয়াড য নং ৫ 

24.  িবকি পাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

25.  মাঝ পাড়া - ওয়াড য নং ১ 

26.  উিি িরুল  -  ওয়াড য নং ৪ 

27.  উিিমদ্দধ্য ভিলগাো - ওয়াড য নং ৬ 

28.  বময়া পাড়া - ওয়াড য নং ৪ 

29.  ভঘানা পাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

30.  

বচনাডুলী 

 

িবলয়াদহ িবলয়াদহ ওয়াড য নং ৭,৮,৯ 

31.  িামনা িামনা ওয়াড য নং ৫,৬ 

32.  চিনািনাি পাড়া চিনািনাি পাড়া ওয়াড য নং ৪ 

33.  বচনাডুলী বচনাডুলী ওয়াড য নং ৮ 

34.  বগলািাড়ী বগলািাড়ী ওয়াড য নং ১,২,৩ 

35.  নািনাি পাড়া নািনাি পাড়া ওয়াড য নং ৪ 

36.  পূি ণ িলীয়াদহ - ওয়াড য নং ৯ 

37.  পবিমিবলয়াদহ - ওয়াড য নং ৯ 

38.  পূি ণ িামনা - ওয়াড য নং ৬ 

39.  পবিমিামনা - ওয়াড য নং ৫ 

40.  ভোটদ্দদলী - ওয়াড য নং ৬ 

41.  পূি ণ বচনাডুলী - ওয়াড য নং ৮ 
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ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

42.  ভডিিাই ভপচ - ওয়াড য নং ৯ 

43.  পােদ্দলায়াি িাড়ী - ওয়াড য নং ৭ 

44.  বশং াঙ্গা - ওয়াড য নং ৭ 

45.  আেমিাদ - ওয়াড য নং ৭ 

46.  ভদওয়ান পাড়া - ওয়াড য নং ৭ 

47.  সিদাি পাড়া - ওয়াড ণ নং ৮ 

48.  পবিম বচনাডুলী - ওয়াড ণ নং ৮ 

49.  িবলয়ামািী - ওয়াড ণ নং ২ 

50.  কামািীয়া পাড়া - ওয়াড ণ নং ২ 

51.  আকি পাড়া - ওয়াড ণ নং ১ 

52.  গুঠাইল িাোি - ওয়াড ণ নং ১ 

53.  দবিনবগলািাড়ী - ওয়াড ণ নং ৩ 

54.  নদী পাড়া - ওয়াড ণ নং ১ 

55.  

সাপিিী 

ভোগনাই ভোগনাই ওয়াড ণ নং ১ 

56.  চিবশশুয়া চিবশশুয়া ওয়াড ণ নং ১ 

57.  চিবদঘায়ী চিবদঘায়ী ওয়াড ণ নং ২ 

58.  সাপিিী সাপিিী ওয়াড ণ নং ২ 

59.  িীি সাপিিী িীি সাপিিী ওয়াড ণ নং ২ 

60.   াঙিািী  াঙিািী ওয়াড ণ নং ৮ 

61.  ভচিাবনয়া  ভচিাবনয়া ওয়াড ণ নং ৯ 

62.  প্রোপবি প্রোপবি ওয়াড ণ নং ৮ 

63.  বশশুয়া বশশুয়া ওয়াড ণ নং ২ 

64.  বেগািলা - ওয়াড ণ নং ৮ 

65.  কুদালধুয়া - ওয়াড ণ নং ৫ 

66.  িাদ্দয়ি পাড়া - ওয়াড ণ নং ৫ 

67.  ইন্দুল পাড়া - ওয়াড ণ নং ৮ 

68.  আকি পাড়া - ওয়াড ণ নং ৭ 

69.  িাোপুি - ওয়াড ণ নং ৫ 

70.  কাশািীডুিা - ওয়াড ণ নং ৩ 

71.  নামািচি - ওয়াড ণ নং ৩ 

72.  নয়াপাড়া - ওয়াড ণ নং ৬ 

৭৩. িবকি পাড়া - ওয়াড ণ নং ৬ 

৭৪. দবিন ভোি ভডািা - ওয়াড ণ নং ৫ 

৭৫. মন্ডল পাড়া  - ওয়াড ণ নং ৫ 

৭৬. উিি বশশুয়া  - ওয়াড ণ নং ১ 

৭৭. দবিন বশশুয়া - ওয়াড ণ নং ২ 

৭৮. পবিম ভচঙ্গাবনয়া - ওয়াড ণ নং ৯ 

৭৯. পূি ণ ভচঙ্গাবনয়া - ওয়াড ণ নং ৮ 

৮০. ভনায়াি পাড়া কাটমা কাটমা ওয়াড ণ নং ৮ 

৮১. কােলা কােলা ওয়াড ণ নং ৭,৯ 

৮২. মাইেিাড়ী মাইেিাড়ী ওয়াড ণ নং ৪ 

৮৩. ভনায়ািপাড়া ভনায়ািপাড়া ওয়াড ণ নং ১ 

৮৪. ভসানামুখী - ওয়াড ণ নং ১ 

৮৫. তিাদ্দসি গড় - ওয়াড ণ নং ২ 

৮৬. উবলয়া - ওয়াড ণ নং ২ 

৮৭. ভকাবিিাি - ওয়াড ণ নং ২ 
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ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

৮৮. িােনগড় - ওয়াড ণ নং ৩ 

৮৯. িাম দ্রা - ওয়াড ণ নং ৪ 

৯০. নতুন পাড়া - ওয়াড ণ নং ৪ 

৯১. ব্রঘিি - ওয়াড ণ নং ৫ 

৯২. িািিা পাড়া - ওয়াড ণ নং ৬ 

৯৩. ইসলামপুি সদি  

 

গঙ্গা পাড়া গঙ্গা পাড়া ওয়াড ণ নং ১ 

৯৪. সংকি পুি সংকি পুি ওয়াড ণ নং ২ 

৯৫. পাঁচিাড়ীয়া পাঁচিাড়ীয়া ওয়াড ণ নং ৩,৪ 

৯৬. পঁচািাহলা পঁচািাহলা ওয়াড য নং 

৫,৬,৭,৮,৯ 

৯৭. কাবচহাড়া পাঁচিাবড়য়া ওয়াড য নং ৩ 

৯৮. সিকাি পাড়া পঁচািাহলা ওয়াড য নং ৬ 

৯৯. পচািাহলা আলাই পাড় ” ওয়াড য নং ৫ 

১০০. পচািাহলা মধ্যপাড়া ” ওয়াড য নং ৭ 

১০২. পচািাহলা িবকি পাড়া  ” ওয়াড য নং ৮ 

১০৩. িমপুড়া ” ওয়াড য নং ৯ 

১০৪. পাথ ণশী ভ ংগািগড় ভ ংগািগড় ওয়াড য নং ৮ 

১০৫. গামাবিয়া গামাবিয়া ওয়াড য নং ৭ 

১০৬. হাবড়য়ািাড়ী হাবড়য়ািাড়ী ওয়াড য নং ৪ 

১০৭. কৃষ্ণ নগড় কৃষ্ণ নগড় ওয়াড য নং ১ 

১০৮. লাউদি লাউদি ওয়াড য নং ৬ 

১০৯. ভমাোআটা ভমাোআটা ওয়াড য নং ৪ 

১১০. মুখবশমলা মুখবশমলা ওয়াড য নং ৫ 

১১১. পাথ ণশী পাথ ণশী ওয়াড য নং ৩ 

১১২. িাবিি আগলা িাবিি আগলা ওয়াড য নং ৫ 

১১৩. ভিৌহাি কািা ভিৌহাি কািা ওয়াড য নং ৬ 

১১৪. শশাবিয়া িাড়ী শশাবিয়া িাড়ী ওয়াড য নং ১ 

১১৫. পুি ভ ংগাি গড় - ওয়াড য নং ৯ 

১১৬. দবিন ভ ংগাি গড়  - ওয়াড য নং ৮ 

১১৭. পবিম ভমাোআটা - ওয়াড য নং ৪ 

১১৮. পূি ণ ভমাোআটা - ওয়াড য নং ৪ 

১১৯. মুিাদািাদ - ওয়াড য নং ২ 

১২০. োরুলিলা - ওয়াড য নং ৭ 

১২১. মলম গি - ওয়াড য নং ৩ 

১২২. ভদবলি পাড় - ওয়াড য নং ৭ 

১২৩. িাবনয়া িাড়ী - ওয়াড য নং ৮ 

১২৪. পলিান্ধা বসিাোিাদ  বসিাোিাদ ওয়াড য নং 1,2,3 

১২৫. িাহাদুিপুি  িাহাদুিপুি ওয়াড য নং 4,5,6 

১২৬. িাটিকামািী িাটিকামািী ওয়াড য নং 7,8,9 

১২৭. চি চািীয়া চি চািীয়া ওয়াড য নং ৬ 

১২৮. উিি বসিাোিাদ - ওয়াড য নং ১ 

১২৮. পবিম বসিাোিাদ - ওয়াড য নং ২ 

১২৯. দবিন বসিাোিাদ - ওয়াড য নং ৩ 

১৩০. উিি িাহাদুিপুি - ওয়াড য নং ৪ 

১৩১. পূি ণ িাহাদুি পুি - ওয়াড য নং ৫ 

১৩২. দবিন িাহাদুি পুি  - ওয়াড য নং ৬ 
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ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

১৩৩. চি িাটিকামািী - ওয়াড য নং ৭ 

১৩৪. উিি িাটিকামািী - ওয়াড য নং ৮ 

১৩৫. দবিন িাটিকামািী - ওয়াড য নং ৯ 

১৩৬. ভগায়াদ্দলিচি 

 

মালমািা মালমািা ওয়াড য নং 

১,২,৩,৪, 

১৩৭. ভগায়াদ্দলিচি  ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড য নং ৭ 

১৩৮. কাবেমািচি  কাবেমািচি ওয়াড য নং ৯ 

১৩৯. কদমিলী কদমিলী ওয়াড য নং ৫,৬ 

১৪০. মহলবগিী মহলবগিী ওয়াড য নং ৮,৯ 

১৪১. ভমাহাম্মদপুি - ওয়াড য নং ৪ 

১৪২. স ািচি - ওয়াড য নং ৫ 

১৪৩. সভুকুড়া - ওয়াড য নং ৬ 

১৪৪. মহলবগিী - ওয়াড য নং ৮ 

১৪৫. কুবমি দহ - ওয়াড য নং ১ 

১৪৬. ভিলাকী পাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

১৪৭. গাইিান্ধা  চিদাদনা চিদাদনা ওয়াড য নং 1,2, 

৩ 

১৪৮. গাইিান্ধা গাইিান্ধা ওয়াড য নং 

4,5,6,৯(2,3)  

১৪৯. ভগাপাল নগি  ভগাপাল নগি ওয়াড য নং 7,8, 

৯ 

১50. সািমাি  সািমাি ওয়াড য নং ৪ 

151. িট চি  - ওয়াড য নং ১ 

152. ইসলামপুি  পাড়া - ওয়াড য নং ১ 

153.  ভপাড়াি চি - ওয়াড য নং ২ 

154. সিকাি পাড়া - ওয়াড য নং ৪ 

155. ভটংিাকুড়া - ওয়াড য নং ১ 

156.  াটিয়াপাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

157. টুংবিয়া  - ওয়াড য নং ১ 

158. শাহ পাড়া - ওয়াড য নং ৪ 

159. আগুদ্দনি চি  - ওয়াড য নং ৫ 

560. মিাকাবি  - ওয়াড য নং ৬ 

161. দি পাড়া - ওয়াড য নং ৭ 

162. ফুলকািচি - ওয়াড য নং ৭ 

163. কড়ইিলা - ওয়াড য নং ৮ 

164. ভটংিা পাড়া - ওয়াড য নং ৬ 

165. মালপাড়া - ওয়াড য নং ৬ 

166. ডাকপাড়া - ওয়াড য নং ৬ 

167. খিাকাবি - ওয়াড য নং ৬ 

168. ভিঘুবিয়া - ওয়াড য নং ১ 

169. কািািচি - ওয়াড য নং ৩ 

170. মবহষকুড়া - ওয়াড য নং ৩ 

171. আদশ ণ গ্রাম - ওয়াড য নং ৪ 

172. গংঙ্গা পাড়া - ওয়াড য নং ৩ 

173. চিনপুি - ওয়াড য নং ৯ 

174. আড়াইমািী - ওয়াড য নং ৯ 
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ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

175. নাবপিািচি - ওয়াড য নং ৪ 

176. িলীদাপাড়া - ওয়াড য নং ৫ 

177. চিপুঠিমািী বকসমি ভগাবিবি বকসমি ভগাবিবি ওয়াড য নং 7,8, 

৯ 

178. িাঘিবদ িাঘিবদ ওয়াড য নং 

7,8,9,  

179. উিি ভগায়াবলনী উিি ভগায়াবলনী ওয়াড য নং 4,5, 

৬ 

180. চি পুঠিমািী চি পুঠিমািী ওয়াড য নং 1,2, 

৩ 

181. সাোদ্দলি চি  - ওয়াড য নং ১ 

182. ভপচাি চি - ওয়াড য নং ২ 

183. বচনাি চি - ওয়াড য নং ৩ 

184. ভিনুয়াি চি - ওয়াড য নং 

1,5,6, 

185. আগ্রাখালী - ওয়াড য নং ৭ 

186. চাি নং চি  - ওয়াড য নং ৮ 

187. িাবলয়ামািী - ওয়াড য নং ৯ 

188. চিলাপাড়া - ওয়াড য নং ১ 

189. টাবুি চি  - ওয়াড য নং ৮ 

190. বডগ্রীি চি - ওয়াড য নং ৬ 

191. চিদ্দগায়াবলনী 

 

উিি ভগায়াবলনী উিি ভগায়াবলনী ওয়াড য নং1,2,4, 

৫ 

192. চি ভগায়াবলনী চি ভগায়াবলনী ওয়াড য নং 

6,7,8,9, ৩ 

193. বডগ্রীিচি - ওয়াড য নং 7,8, 

৯ 

194. আমডাঙ্গা - ওয়াড য নং ৭ 

195. কািািচি - ওয়াড য নং 1,২ 

196. লক্ষ্ণীপুি - ওয়াড য নং 4,৫ 

197. হবিন িিা - ওয়াড য নং ৩ 

198. বপবিচপুি - ওয়াড য নং ৬ 

১৯৯. ভপৌিস া  

 

দবিয়ািাদ  দবিয়ািাদ  ওয়াড য নং ১ 

২০০. ইসলামপুি  ইসলামপুি ,বকংোো ওয়াড য নং ২ 

২০১. ভমৌোোো ভমৌোোো ওয়াড য নং ৩ 

২০২. নটািকািা বকসামিোো,পাকামুিী ওয়াড য নং ৪ 

২০৩. ভ ংগুড়া ভ ংগুড়া,পাঁচিাড়ীয়া ওয়াড য নং ৫ 

২০৪. গাঁওকুড়া গাঁওকুড়া,পলিান্ধা 

চিগাঁওকুড়া  

ওয়াড য নং ৬ 

২০৫. পলিান্ধা পলিান্ধা ওয়াড য নং ৭ 

২০৬. ভিঘবিয়া ভিঘবিয়া,পলিান্ধা ওয়াড য নং ৮ 

২০৭. টংদ্দগি আগলা  টংদ্দগি আগলা  ওয়াড য নং ৯ 

২০৮. িবকি পাড়া  - ওয়াড য নং ২ 

২০৯. উিি দবিয়ািাদ - ওয়াড য নং ১ 

২১০. দবিনদবিয়ািাদ  - ওয়াড য নং ১ 

২১১. ইসলামপুি  - ওয়াড য নং ২ 
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ক্রবমক নম্বি ইউবনয়দ্দনি নাম ইউবনয়ন ব বিক ভমৌোি নাম 

গ্রাদ্দমি নাম ভমৌোি নাম ওয়াড ণ নং 

২১২. বকংোো  - ওয়াড য নং ২ 

২১৩. ভমৌোোো - ওয়াড য নং ৩ 

৩১৪. পাটবনপাড়া  - ওয়াড য নং ৩ 

২১৫. সিদািপাড়া  - ওয়াড য নং ৩ 

২১৬. দবিনবকসামি োো - ওয়াড য নং ৪ 

২১৭. কাসািী পাড়া  - ওয়াড য নং ১ 

২১৮. নটািকািা  - ওয়াড য নং ৪ 

২১৯. িাদ্দয়ন পাড়া - ওয়াড য নং ৪ 

২২০. ভিপাড়ী পাড়া  - ওয়াড য নং ৪ 

২২১. উিিদ্দ ঙ্গুিা - ওয়াড য নং ৫ 

২২২. দবিনদ্দ ঙ্গুিা - ওয়াড য নং ৫ 

২২৩. তকিিপাড়া  - ওয়াড য নং ৪ 

২২৪. পবিম ভ ঙ্গুিা - ওয়াড য নং ৫ 

২২৫. পূি ণ ভ ঙ্গুিা - ওয়াড য নং ৫ 

২২৬.  ালীিিাড়ী - ওয়াড য নং ৫ 

২২৭. কাঁচািীপাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২২৮. দেী পাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২২৯. খাদ্দল পাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২৩০. মন্ডল পাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২৩১. ভিপাড়ী পাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২৩২. ভঘানাপাড়া  - ওয়াড য নং ৬ 

২৩৩. িমকুড়া - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৪. বিদ্দলি পাড় - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৫. উোন পাড়া  - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৬.  াটি পাড়া  - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৭. ভঘানাপাড়া  - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৮. পবিমপলিান্ধা - ওয়াড য নং ৭ 

২৩৯. ভিায়ালমািী - ওয়াড য নং ৮ 

২৪০. মীিপাড়া  - ওয়াড য নং ৮ 

২৪১. বমঞা পাড়া  - ওয়াড য নং ৮ 

২৪২. খাদ্দলপাড়া - ওয়াড য নং ৮ 

২৪৩. িন্নাপাড়া - ওয়াড য নং ৯ 

২৪৪. টংদ্দগি আলগা  - ওয়াড য নং ৯ 

২৪৫. উিিটংদ্দগি আলগা  - ওয়াড য নং ৯ 

২৪৬. দবিনটংদ্দগি আলগা  - ওয়াড য নং ৯ 

২৪৭. মধ্যঃটংদ্দগি আলগা  - ওয়াড য নং ৯ 

২৪৮. গাইবে িাড়ী  - ওয়াড য নং ৯ 

 িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ 
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সংযুবি-২ 

   

ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ইউবনয়ন ব বিক  ব্রীদ্দেি নাম সহ িিণমান অিস্থা  েদ্দকি মাধ্যদ্দম সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা কিা হদ্দলাঃ 

ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

1.  ভগায়াদ্দলিচি  ওয়াড ণ নং ৬;  সভুকুড়া গাইিান্ধা 

সীমানাি বনকট । 

গাইিান্ধা সীমানাি ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

২০০০ সাজল দতরর করা হয় তজব 

জমরামত জ্াগ্য। ব্রীজের দু’পাজশ 

মাটি  সজর জগজে এটা মাটি রৈজয় 

ভরাট করজত হজব । 

2.  ওয়াড ণ নং ৭;  ভগায়াদ্দলিচি 

কাদ্দদি গাদ্দয়দ্দনি িাড়ীি বনকট। 

ভগায়াদ্দলিচি কাদ্দদি 

গাদ্দয়দ্দনি িাড়ীি বনকট 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

সন্তষেনক 

3.  ওয়াড ণ নং ৭;  ভগায়াদ্দলিচি 

েব্বাদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশ । 

ভগায়াদ্দলিচি েব্বাি িাড়ীি 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

অিস্থা  াল আদ্দে 

4.  ওয়াড ণ নং ৮;  মহলগীবি চামাি 

িাড়ী। 

মহলগীবি চামাি িাড়ী 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

ব্রীজের দু’পাজশ মাটি  সজর জগজে 

এটা মাটি রৈজয় ভরাট করজত হজব 

। 

5.  ওয়াড ণ নং ৮;  মহলগীবি 

হাসপািাদ্দলি বনকট। 

মহলগীবি হাসপািাদ্দলি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

 ব্রীজের দু’পাজশ মাটি  সজর জগজে 

এটা মাটি রৈজয় ভরাট করজত হজব 

। 

6.  ওয়াড ণ নং ৮;  মহলগীবি আনুি 

িাড়ী বনকট । 

মহলগীবি আনুি িাড়ী 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

চলাচল ভ্াগ্য 

7.  ওয়াড ণ নং ২;  মালমািা 

মহলগীবি িাোি িাস্তা িটিলাি 

বনকট। 

মহলগীবি িাোি িাস্তা 

িটিলাি বনকট ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি 

 াল িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে  

8.  ওয়াড ণ নং ২;  মালমািা 

ভমাহাম্মদপুি িাোি  িাস্তা 

ভহলাদ্দলি িাড়ীি বনকট  

ভহলাদ্দলি িাড়ীি বনকট 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

ভ্াগাদ্দগি েন্য  াল 

9.  ওয়াড ণ নং ২;  মালমািা মন্ডল  

িাড়ী হদ্দয় মসবেদ এি বনকট । 

মন্ডল  িাড়ী মসবেদ এি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

 াল অিস্থা 

10.  ওয়াড ণ নং ২;  মালমািা আবলয়া 

মাদ্রাসাি পবিম পাদ্দশ ব্রীে । 

আবলয়া মাদ্রাসাি পবিম 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

চলাচদ্দলি েন্য উপদ্দ্াগী 

11.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভমাহাম্মদপুি 

িাোি িাস্তা হদ্দয় আদ্দিবদন 

িাড়ীি বনকট । 

আদ্দিবদন এি িাড়ীি বনকট 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

িাস্তা  াঙ্গা এিং ব্রীদ্দেি দু’পাদ্দশ 

গিণ 

12.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভমাহাম্মদপুি 

োদ্দহি আলী িাড়ীি বনকট । 

োদ্দহি আলীি িাড়ীি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

ভমিামি কিদ্দি হদ্দি কাির্ বকছু 

বকছু োয়গায় ভিদ্দট ভগদ্দে  । 

13.  ওয়াড ণ নং ৬;  সভুকুড়া 

দবিনপাড়া েয়নাদ্দলি িাড়ীি 

বনকট । 

দবিনপাড়া েয়নাদ্দলি 

িাড়ীি বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি 

 াল ২০০৯ সাদ্দল কিা হদ্দয়দ্দে  

14.  ভিলগাো ওয়াড ণ নং ৪;  মাবনক বমঞাি 

িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ । 

মাবনক বমঞাি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ মাঝপাড়া খাদ্দলি 

উপি অিবস্থি  

িিণমাদ্দন এটি  াল আদ্দে । 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

15.  ওয়াড ণ নং ৪;  কাবেমা ব্রীে 

খাদ্দলি উপি । 

কাবেমা খাদ্দলি উপি   িিণমান অিস্থা  াল 

16.  ওয়াড ণ নং ৪;  িয়লামািী 

ঈদগাহ মাদ্দঠি পূি ণ পাদ্দশ । 

িয়লামািী ঈদগাহ মাদ্দঠি 

পূি ণ পাদ্দশ খাদ্দলি উপি  

সন্তষেনক 

17.  ওয়াড ণ নং ৩;  িািা বমঞাি 

িাড়ীি সামদ্দনি ব্রীে । 

িািা বমঞাি িাড়ীি 

সামদ্দনি হায়দ্দিদ্দডািা 

খাদ্দলি উপি  

ভমাটামুটি  াল  

18.  ওয়াড ণ নং ৩;  োলাদ্দমি 

ভদাকাদ্দনি সামদ্দনি ব্রীে।  

োলাদ্দমি ভদাকাদ্দনি 

সামদ্দনি হায়দ্দিদ্দডািা 

খাদ্দলি উপি  

এই ব্রীে পূদ্দি ণ  াল বেল িিণমাদ্দন 

এটি সংস্কাি কিা প্রদ্দয়ােন । 

19.  ওয়াড ণ নং ৩;  িনিলা প্রাথবমক 

স্কুদ্দলি সামদ্দন। 

প্রাথবমক স্কুদ্দলি সামদ্দন 

সুবিখালী খাদ্দলি উপি  

এই ব্রীে পূদ্দি ণ  াল বেল িিণমাদ্দন 

এটি সংস্কাি কিা প্রদ্দয়ােন । 

20.  পাথ ণশী  ওয়াড ণ নং ৭;  হল হবলয়া ব্রীে । হল হবলয়া বিদ্দলি উপি  িিণমান অিস্থা  াল  

21.  ওয়াড ণ নং ৭;  ভদবলি পাড় ব্রীে 

। 

ভদবলি পাড় ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

িিণমান অিস্থা  াল  

22.  ওয়াড ণ নং ৭;  গামািীয়া ব্রীে।  কুদ্দড়ি পাড় মাদ্দলি উপি  িিণমান অিস্থায় চলাচল 

 উপদ্দ্াগী  

23.  ওয়াড ণ নং ৮;  নিকুড়া ব্রীে। নিকুড়া খাদ্দলি উপি িিণমান অিস্থা  াল  

24.  ওয়াড ণ নং ৬;  বুলবুবল ব্রীে। ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  িিণমান অিস্থা  াল  

25.  ওয়াড ণ নং ৭;  উিি ভদলীি পাড় 

ব্রীে। 

উিি ভদলীি পাড় 

ভদলীবিদ্দলি উপি  

সন্তষেনক 

26.  ওয়াড ণ নং ৭;  দবিন ভদলীি 

পাড় ব্রীে। 

 

দবিন ভদলীি পাড় 

ভদলীবিদ্দলি উপি  

িিণমান অিস্থা  াল  

27.  চিপুঠিয়ামািী 

 

ওয়াড ণ নং ১;  আকি িাোি। আকি িাোি ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

িিণমান অিস্থা  াল  

28.  ওয়াড ণ নং ৩;  বচনািচি নামা 

পাড়া । 

বচনািচি নামা পাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

 াল 

29.  ওয়াড ণ নং ৩;  বচনািচি ভিপািী 

পাড়া । 

বচনািচি ভিপািী পাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

ভ্াগদ্দ্াগ উপদ্দ্াগী 

30.  ওয়াড ণ নং ৩;  বচনািচি লবিি 

মুন্সীি িাড়ীি সামদ্দন । 

বচনািচি লবিি মুন্সীি 

িাড়ীি সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

্ািায়াদ্দিি েন্য  াল 

31.  ওয়াড ণ নং ৩;  বচনািচি কামাি 

িাড়ীি সামদ্দন । 

বচনািচি কামাি িাড়ীি 

সামদ্দন নদীি উপি  

সন্তষেনক 

32.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভিনুয়ািচি 

মধ্যখালী । 

ভিনুয়ািচি মধ্যখালী নদীি 

উপি  

 াল 

33.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভিনুয়ািচি 

িহমাদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন। 

ভিনুয়ািচি িহমাদ্দনি 

িাড়ীি সামদ্দন নদীি উপি  

ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি েন্য  াল আদ্দে 

34.  ওয়াড ণ নং ১;  সূ্ ণনগি আলীম 

উবেদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন।  

সূ্ ণনগি আলীম উবেদ্দনি 

িাড়ীি সামদ্দন নদীি উপি  

বকছু টা  াল 

35.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভিনুয়ািচি 

বেয়াউবেদ্দনি িাড়ী সামদ্দন। 

বেয়াউবেদ্দনি িাড়ী সামদ্দন 

নদীি উপি  

খুিই  াল 

36.  ওয়াড ণ নং ৫;  ভিনুয়ািচি গাদ্দয় 

মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন । 

গাদ্দয় মন্ডদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দন নদীি উপি  

িন্যা হদ্দলও  াল আদ্দে 

37.  ওয়াড ণ নং ২;  ভপচাঁিচি পাগলা 

পাড়া । 

ভপচাঁিচি পাগলা পাড়া 

নদীি উপি  

 াল অিস্থা 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

38.  ওয়াড ণ নং ১;  আইিমািী । আইিমািী নদীি উপি  ভ্াগাদ্দ্াগ উপদ্দ্াগী 

39.  ওয়াড ণ নং ১;  আইিমািীি পূি ণ 

পাদ্দশ । 

আইিমািীি পূি ণ পাদ্দশি 

নদীি উপি  

 াল 

40.  ওয়াড ণ নং ৬;  ভিনুয়ািচি উিি 

পাড়া । 

ভিনুয়ািচি উিি পাড়া  

নদীি উপি  

 াল মাদ্দনি 

41.  ওয়াড ণ নং ৬;  ভিনুয়ািচি 

িাদ্দিক মাস্টাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

। 

িাদ্দিক মাস্টাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

সন্তষেনক 

42.  ওয়াড ণ নং ৬;  বস এন্ড বি িাস্তা 

বকিদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন । 

বকিদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

্ািায়াদ্দিি েন্য  াল 

43.  ওয়াড ণ নং ৫;  ভিনুয়ািচি 

িাোদ্দিি পবিদ্দম। 

ভিনুয়ািচি িাোদ্দিি 

পবিদ্দম ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

ভ্াগাদ্দ্াগ  াল 

44.  ওয়াড ণ নং ৪;  ভিনুয়ািচি 

আলকাদ্দদি িাড়ীি সামদ্দন । 

ভিনুয়ািচি আলকাদ্দদি 

িাড়ী সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

সন্তষেনক 

45.  চিদ্দগায়াবলনী ওয়াড ণ নং ১;  কািািচি 

িাোদ্দিি সামদ্দন। 

কািািচি িাোদ্দিি 

সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

আশানুরূপ  াদ্দি  াল আদ্দে 

46.  ওয়াড ণ নং ১;  কািািচি আনি 

িাোি। 

কািািচি আনি িাোদ্দিি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি  

 াল 

47.  ওয়াড ণ নং ১;  বপবিেপুি 

মুখদ্দলদ্দেি িাড়ীি সামদ্দন । 

বপবিেপুি মুখদ্দলদ্দেি 

িাড়ীি সামদ্দন  ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

48.  ওয়াড ণ নং ১;  হবির্িিা আোদ 

এি িাড়ী হদ্দি দবিদ্দর্। 

হবির্িিা আোদ এি িাড়ী 

হদ্দি দবিদ্দর্ ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

িিণমাদ্দন  াল আদ্দে 

49.  ওয়াড ণ নং ১;  লক্ষ্ণীপুি শাহোন 

বময়াি িাড়ীি সামদ্দন । 

লক্ষ্ণীপুি শাহোন বময়াি 

িাড়ীি সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

50.  ওয়াড ণ নং ১;  পূি ণ কািািচি 

হাদ্দসদ্দমি িাড়ীি পবিদ্দম । 

পূি ণ কািািচি হাদ্দসদ্দমি 

িাড়ীি পবিদ্দম ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

খুি  াল ভদখা ভগদ্দে 

51.  ভনায়ািপাড়া  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওয়াড ণ নং ৩;  কবড় িবেি 

িেদ্দলি িাড়ী । 

কবড় িবেি িেদ্দলি 

িাড়ীি সাদ্দথ ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

িন্যা হওয়াি পদ্দিও  াল আদ্দে 

52.  ওয়াড ণ নং ৬;  পুি ভনায়াপাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যাদ্দয়ি 

দবিন পাদ্দশ। 

পুি ভনায়াপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যাদ্দয়ি দবিন 

পাদ্দশ ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

 াল 

53.  ওয়াড ণ নং ৪;  নতুন পাড় িবহে 

উবেদ্দনি িাড়ীি পাদ্দশ  

িবহে উবেদ্দনি িাড়ীি 

পাদ্দশ ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

িিণমাদ্দন  াল আদ্দে 

54.  ওয়াড ণ নং ৮;  কাটমা িাোদ্দিি 

পাদ্দশ । 

 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  িিণমাদ্দন  াল আদ্দে 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

55.  ওয়াড ণ নং ৫;   াংিাড়ী 

বিদ্যালদ্দয়ি পাদ্দশ । 

 াংিাড়ী বিদ্যালদ্দয়ি পাদ্দশ 

মুনা নদীি শাখাি উপি  

িিণমাদ্দন  াল আদ্দে 

56.  ওয়াড ণ নং ২;  উবলয়া িাোদ্দিি 

পবিম পাদ্দশ। 

উবলয়া িাোদ্দিি পবিম 

পাদ্দশ ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

 াল 

57.  ওয়াড ণ নং ৩;  িাম দ্রা 

িাোদ্দিি পবিম পাদ্দশ । 

িাম দ্রা িাোদ্দিি পবিম 

পাদ্দশ ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

খুি  াল ভদখা ভগদ্দে 

58.  ওয়াড ণ নং ৬;  ভনায়ািপাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় পুি 

পাদ্দশ । 

ভনায়ািপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় পুি 

পাদ্দশ ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

খুি  াল ভদখা ভগদ্দে 

59.  ওয়াড ণ নং ৪; হাড়বগলা িাদ্দগদ্দদি 

িাড়ী দবিন পাদ্দশ । 

হাড়বগলা িাদ্দগদ্দদি িাড়ী 

দবিন পাদ্দশ ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

সদ্দন্তাষেনক 

60.  বচনাডুলী  ওয়াড ণ নং ২;  কাবেমা ব্রীে । ্মুনা নদীি শাখাি উপি   াল 

61.  ওয়াড ণ নং ১; বগলা িাড়ী িবহম 

বময়াি িাড়ী সামদ্দন। 

বগলা িাড়ী িবহম বময়াি 

িাড়ী সামদ্দন ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

ভমাটামুটি  ালই আদ্দে 

62.  ওয়াড ণ নং ১; নদীপাড়া োবহদ 

বময়াি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ । 

নদীপাড়া োবহদ বময়াি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

এখন  াল আদ্দে 

63.  ওয়াড ণ নং ২; ভদবলপাড় ব্রীে । ভদবলপাড় ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

এটা  াল আদ্দে 

64.  ওয়াড ণ নং ২;  দবিন বগলািাড়ী 

সেদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন । 

সেদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

 াল 

65.   ওয়াড ণ নং ২;  ভোট ভদলীয় 

পাড় ব্রীে । 

ভোট ভদলীয় পাড় ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

অিস্থা  াল 

66.  ওয়াড ণ নং ৭; 

পাহদ্দলায়ানিাদ,পাহদ্দলায়ান 

িাড়ীি সামদ্দন । 

পাহদ্দলায়ান িাড়ীি সামদ্দন 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

ভ্াগাদ্দগি েন্য  াল 

67.  ওয়াড ণ নং ৭;  দবিন বচনাডুলী 

ভহলাদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন । 

ভহলাদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

 াল 

68.  ওয়াড ণ নং ৮;  সিদাি পাড়া 

মসবেদ্দদি পাদ্দশ । 

মসবেদ্দদি পাদ্দশ ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

69.  ওয়াড ণ নং ৯;  পূি ণ িবলয়াদহ 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় এি 

পাদ্দশ। 

সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় এি পাদ্দশ ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

চলাচদ্দলি েন্য  াল 

70.  ওয়াড ণ নং ৯; পবিম িবলয়াদহ 

আমিলী িাোি এি পাদ্দশ। 

আমিলী িাোি এি পাদ্দশ 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

খুি  াল অিস্থায় আদ্দে 

71.  গাইিান্ধা 

 

ওয়াড ণ নং ১; চিদাদনা িড় 

ব্রীে। 

চিদাদনা ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

72.  ওয়াড ণ নং ১; িটচি িড় িাস্তাি 

ব্রীে। 

িটচি ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি  

্ািায়াদ্দিি েন্য  াল 

73.  ওয়াড ণ নং ১; ভটংিাকুড়া িড় 

ব্রীে। 

ভটংিাকুড়া ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

74.  ওয়াড ণ নং ২; ভপাড়াি চি ভপাড়াি চি পবিমপাড়া  াল অিস্থায় আদ্দে 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

পবিমপাড়া । ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

75.  ওয়াড ণ নং ২; ভপাড়াি চি িবঙন 

ব্রীে । 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি   াল 

76.  ওয়াড ণ নং ২; ভপাড়াি চদ্দিি 

সমু্মদ্দখ । 

ভপাড়াি চি ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

সদ্দন্তাষ েনক 

77.  ওয়াড ণ নং ৩; মবহষা কুড়া 

ময়দাদ্দনি িাড়ীি বনকট । 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  চলাচল উপদ্দ্াগী 

78.  ওয়াড ণ নং ৩; মবহষকুড়া । মবহষকুড়া ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

খুি  াল আদ্দে 

79.  ওয়াড ণ নং ৩; মবহষকুড়া দবিন 

পাড়া । 

মবহষকুড়া দবিন পাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

্ানিাহন চলাচদ্দলি েন্য  াল  

80.  ওয়াড ণ নং ৩; পূি ণ পাড়া ভডরুি 

িাড়ী সমু্মদ্দখ । 

ভডরুি িাড়ী সমু্মদ্দখ ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

81.  ওয়াড ণ নং ৩; পূি ণ পাড়া ভডরুি 

িাড়ী  বপেদ্দন । 

ভডরুি িাড়ী  বপেদ্দন 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

সাবি ণক াদ্দি  াল 

82.  ওয়াড ণ নং ৪; ভপাড়া িাড়ী িবলদা 

পাড়া । 

ভপাড়া িাড়ী িবলদা পাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

ব্রীদ্দেি সামদ্দন ও বপেদ্দন মাটি 

বদদ্দি হদ্দি  

83.  আদ ণশ গ্রাম িাস্তাি ব্রীে  আদ ণশ গ্রাম ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

ব্রীদ্দেি সামদ্দন ও বপেদ্দন মাটি 

বদদ্দি হদ্দি  

84.  ওয়াড ণ নং ৫; নয়ামাদ্দলামািা 

সমু্মদ্দখ ব্রীে । 

নয়ামাদ্দলামািা ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

85.  ওয়াড ণ নং ৫; িবলদা পাড়া 

কদমিলা ব্রীে । 

িবলদা পাড়া কদমিলা 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

ভ্াগদ্দ্াগ উপদ্দ্াগী 

86.  ওয়াড ণ নং ৫; আগুদ্দনি চি ব্রীে। আগুদ্দনি চি ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

87.  ওয়াড ণ নং ৫; সুিাি পাড়া । সুিাি পাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

88.  ভপাড়া িাড়ীি সমু্মদ্দখ ব্রীে। ভপাড়া িাড়ীি সমু্মদ্দখ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

 াল অিস্থায় 

89.  ওয়াড ণ নং ৬; টুংিাপাড়া দশানী 

নদীি উপি ব্রীে । 

টুংিাপাড়া দশানী নদীি 

উপি  

 াল 

90.  ওয়াড ণ নং ৭; মিাকাবি 

টুংিাপাড়া । 

মিাকাবি টুংিাপাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

 াল 

91.  ওয়াড ণ নং ৬; মালপাড়া । মালপাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

92.  ওয়াড ণ নং ৬; শাহপাড়া ডাক 

পাড়ায় িাস্তা। 

শাহপাড়া ডাক পাড়ায় 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

 াল 

93.  ওয়াড ণ নং ৬; সিকাি পাড়া 

মিাকাবি। 

সিকাি পাড়া মিাকাবি 

দশানী নদীি উপি  

দুই পাদ্দশ মাটি বদদ্দয়  িাট 

কিদ্দি হদ্দি  

94.  ওয়াড ণ নং ৮; কড়ইিলা 

কাটাখাবল। 

কড়ইিলা কাটাখাবল 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

 াল 

95.  ওয়াড ণ নং ৮; কড়ইিলা 

কািাপাড়া । 

কড়ইিলা কািাপাড়া 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

মানুষ চলাচদ্দল স্বাচ্ছি ভিাি কদ্দি 

96.  ওয়াড ণ নং ৮; কড়ইিলা 

অদ্দহিখালী । 

কড়ইিলা ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

97.  ওয়াড ণ নং ৯; চিনপুি িদ্দি 

আলী ব্রীে । 

চিনপুি ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

98.  ওয়াড ণ নং ৯; চিনপুি এি 

বপেদ্দন িড় ব্রীে । 

চিনপুি এি বপেদ্দন 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি  

এটা  াল আদ্দে 

99.  ওয়াড ণ নং ৯; চিনপুি এি 

সমু্মদ্দখ িড় ব্রীে । 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি   াল 

100.  ইসলামপুি 

সদি  

  

ওয়াড ণ নং ১; গঙ্গাপাড়া িাোি 

হদ্দি িাোদ্দিি বনকট। 

গঙ্গাপাড়া িাোি এি 

বনকট ্মুনা নদীি শাখাি 

উপি  

খুি  াদ্দলা আদ্দে 

101.  ওয়াড ণ নং ১; নাও াঙ্গা িেলুল 

হক এি িাড়ীি সামদ্দন । 

্মুনা নদীি শাখাি উপি   াল 

102.  ওয়াড ণ নং ১; গঙ্গাপাড়া মাদাি 

দহ। 

গঙ্গাপাড়া মাদাি দহ 

বিদ্দলি উপি 

ভ্াগাদ্দগি েন্য  াদ্দলা 

103.  ওয়াড ণ নং ১; আকি িাড়ী হদ্দি 

ভদলুি ভদাকান । 

ভদলুি ভদাকান এি সামদ্দন 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

 াল অিস্থায় আদ্দে 

104.  ওয়াড ণ নং ২; শংকিপুি ভিলাল 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি পাথ ণশী 

সীমানা প্ ণন্ত। 

পাথ ণশী সীমানায়  ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

105.  ওয়াড ণ নং ৩; পাঁচিাড়ীয়া িাস্তায় 

। 

পাঁচিাড়ীয়া ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

106.  ওয়াড ণ নং ৪; পাঁচিাড়ীয়া পাকা 

িাস্তায় । 

পাঁচিাড়ীয়া পাকা িাস্তায় 

্মুনা নদীি শাখাি উপি  

দু’পাদ্দশই  াল আদ্দে 

107.  ওয়াড ণ নং ৯; িম ণকুড়া িাইগাি 

খাদ্দলি উপি। 

িম ণকুড়া িাইগাি ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

108.  ওয়াড ণ নং ৫; পঁচািহলা আলায় 

ব্রীে। 

পঁচািহলা ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

ভ্াগাদ্দ্াগ এি উপদ্দ্াগী 

109.  ওয়াড ণ নং ৪; পাঁচিাড়ীয়া 

গইমািী। 

পাঁচিাড়ীয়া গইমািী ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

110.  ওয়াড ণ নং ৪; পাঁচিাড়ীয়া ভচৌধুিী 

খাদ্দলি উপি ব্রীে। 

পাঁচিাড়ীয়া ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

একদম  াল আদ্দে 

111.  ওয়াড ণ নং ৪; পাঁচিাড়ীয়া 

সািানী খাল । 

পাঁচিাড়ীয়া ্মুনা নদীি 

শাখাি উপি  

 াল 

112.  ওয়াড ণ নং ৮-৫; পাঁচিাড়ীয়া 

দবিনপাড়া ঝনু সিকাদ্দিি 

িাড়ীি সামদ্দন। 

দবিনপাড়া ঝনু সিকাি 

এি িাড়ীি সামদ্দন ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

113.  ওয়াড ণ নং ৫; পঁচািহলা গুচ্ছগ্রাম 

সামদ্দন ব্রীে। 

গুচ্ছগ্রাম এি সামদ্দন ্মুনা 

নদীি শাখাি উপি  

 াল 

114.  পলিান্ধা ওয়াড ণ নং ৬; িাহাদুি 

মিাব্রহ্মপুত্র নদ্দদি উপি বস্টল 

ব্রীে। 

িাহাদুি মিাব্রহ্মপুত্র নদ্দদি 

উপি 

 াল 

115.  

116.  ওয়াড ণ নং ৬; িাহাদুিপুি 

আোহাি আলীি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ পাকা িাস্তাি উপি ব্রীে। 

আোহাি আলীি িাড়ী 

দবিন পাদ্দশ খাদ্দলি উপি  

চািপাদ্দশি মাটি ঠিক থাকায় এটা 

 াল আদ্দে 

117.  ওয়াড ণ নং ৬; দবিন িাহাদুিপুি 

িািি আলীি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ 

পাকা িাস্তাি উপি ব্রীে। 

িািি আলীি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ খাদ্দলি উপি  

 াল 

118.  ওয়াড ণ নং ৬; িাহাদুিপুি মবনি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ পাকা 

িাস্তাি উপি ব্রীে। 

মবনি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

পাকা িাস্তায় ব্রহ্মপুত্র নদীি 

উপি  

 াল 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

119.  ওয়াড ণ নং ৫; পূি ণ িাহাদুিপুি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় পাদ্দশ। 

প্রাথবমক বিদ্যালয় পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি উপি  

এই ব্রীেটি নদীি পাদ্দশ অিবস্থি 

থাকায় িাস্তাি সাইদ্দড মাটি 

ভ দ্দঙ্গ ্ায় 

120.  ওয়াড ণ নং ৩; দবিন 

বসিাোিাদ নেরু িাড়ীি উিি 

পাদ্দশ । 

নেরু িাড়ীি উিি পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি উপি  

 াল 

121.  ওয়াড ণ নং ৩; দবিন 

বসিাোিাদ বিিকি আলীি 

িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ । 

বিিকি আলীি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি উপি  

 াল 

122.  ওয়াড ণ নং ৭;  চি িাটিকামািী 

গিি আলীি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ । 

চি িাটিকামািী গিি 

আলীি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

চািবদদ্দকই  াল আদ্দে 

123.  ওয়াড ণ নং ৭;  িাটিকামািী 

খাদ্দলি উপি । 

িাটিকামািী ব্রহ্মপুত্র নদীি 

শাখা নদীি উপি 

 াল 

124.  ওয়াড ণ নং ৩; উিি বসিাোিাদ 

সুিাি কােীি িাড়ীি সামদ্দন । 

সুিাি কােীি িাড়ীি 

সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা 

নদীি উপি 

 াল 

125.  ওয়াড ণ নং ৩; উিি বসিাোিাদ 

আলদ্দমি িাড়ীি সামদ্দন । 

আলদ্দমি িাড়ীি সামদ্দন 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

খুি  াল আদ্দে 

126.  ওয়াড ণ নং ৭; িাটিকামািী 

আশিাি আলীি িাড়ীি বনকট । 

আশিাি আলীি িাড়ীি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা 

নদীি উপি 

 াল 

127.  ওয়াড ণ নং ৭; চি িাটিকামািী 

েবলদ্দলি িাড়ীি পবিম পাদ্দশ। 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

খুি  াল ভদখা ভগদ্দে 

128.  ওয়াড ণ নং ৭; চি িাটিকামািী 

মসবেদ্দদি  পবিম পাদ্দশ। 

মসবেদ্দদি  পবিম পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

খুি  াল ভদখা ভগদ্দে 

129.  ওয়াড ণ নং ৭; চি িাটিকামািী 

নুিদ্দিি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ । 

নুিদ্দিি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

 াল 

130.  ওয়াড ণ নং ৭; িাটিকামািী 

মকবুদ্দলি িাড়ীি পাদ্দশ । 

মকবুদ্দলি িাড়ীি পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

 াল 

131.  ওয়াড ণ নং ৯; দবিন 

িাটিকামািী বক্লবনদ্দকি পূি ণ পাদ্দশ 

। 

িাটিকামািী বক্লবনদ্দকি পূি ণ 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা 

নদীি উপি 

 াল 

132.  ওয়াড ণ নং ৮; উিি িাটিকামািী 

আদ্দিদ আলীি  িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ 

। 

আদ্দিদ আলীি  িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা 

নদীি উপি 

সদ্দন্তাষেনক  

133.  ভপৌিস া 

 

কাঁচািীপাড়া ভমাদ্দড়। 

 

কাঁচািীপাড়া ভমাদ্দড় ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখা নদীি উপি 

 াল 

134.  কাঁচািীপাড়া দবিন ঈদগাহ 

মাদ্দঠি বনকট। 

দবিন ঈদগাহ মাদ্দঠি 

বনকট ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা 

নদীি উপি 

 াল 

135.  কদ্দলেদ্দমাড় ইসলামপুি । কদ্দলেদ্দমাড় ইসলামপুি দুপাদ্দশি মাটি ঠিক থাকায় এটা 
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ক্র নং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি 

উপদ্দি অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি 

 াল আদ্দে 

 

136.  পাটবন পাড়া পাথি ঘাট। 

 

পাটবন পাড়া পাথি ঘাট 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি  

 াল 

137.  কাঁচাবিপাড়া ঈদগাহ মাদ্দঠি 

উিি পাদ্দশ । 

ঈদগাহ মাদ্দঠি উিি পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখা নদীি 

উপি  

ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি েন্য ঠিক আদ্দে 

ভ্ া 

িথ্য সূত্র াঃ উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী-এলবেইবড, ইউবনয়ন পবিষদ ও স্থানীয় েনসািাির্। 
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সংযুবি-৩ 

   

ইউবনয়ন ব বিক কাল াট ণ এি  নাম, ভকাথায় অিবস্থি, ও িিণমান অিস্থা বক িাি পবিসংখ্যান ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম প্রদান কিা 

হদ্দলাঃ 

ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

1.  কুলকাবি বগয়াসউবেন এি িাড়ীি ভপেদ্দন 

িাস্তা; ৪ নং ওয়াড ণ। 

বগয়াসউবেন এি িাড়ীি ভপেদ্দন 

িাস্তায় 

 াল ২০১৩ সাদ্দল নদ্দ ম্বি 

মাদ্দস সংস্কাি কিা হদ্দয়দ্দে। 

2.  ফুলু সিদাি িাড়ীি বপেদ্দন; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

ফুলু সিদাি িাড়ীি বপেদ্দনি 

িাস্তায় 

বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে । 

3.  আিাদ্দিি িাড়ীি বনকট কাল াট ণ 

; ৯ নং ওয়াড ণ। 

আিাদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশি িাস্তায় বিং কাল াট ণ  াঙ্গা এক 

সাইদ্দড সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি। 

4.  আবুদ্দলি িাড়ীি বনকট; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

আবুদ্দলি িাড়ীি পাদ্দশি িাস্তায় বিং কাল াট ণ  াল এিং 

চলাচল ভ্াগ্য । 

5.  কিী ভিপাড়ীি পুকুদ্দিি পাদ্দেণ ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

কিী ভিপাড়ীি পুকুদ্দিি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

িক্স কাল াট ণ  াল এিং সচল 

আদ্দে। 

6.  ভমাোি িাড়ীি বনকট; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

ভমাোি িাড়ীি পাদ্দশি িাস্তায় এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

। 

7.  োবকউল ভমম্বাি এি িাড়ীি পাদ্দেণ 

; ৯ নং ওয়াড ণ। 

োবকউল ভমম্বাি এি িাড়ীি 

পাদ্দশি িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

। 

8.  হুমাি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দেণ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

হুমাি িাড়ীি পূি ণ  পাদ্দশি িাস্তায় ইউদ্দডন কাল াটি ণ নতুন কিা 

হদ্দয়দ্দে  াল আদ্দে। 

9.  ভেল হদ্দকি িাড়ীি বপেদ্দন; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

ভেল হদ্দকি িাড়ীি বপেদ্দনি  

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল । 

10.  িাদ্দেদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

িাদ্দেদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দনি িাস্তায় বিং কাল াট ণ   াল । 

11.  ভিািা বময়াি িাড়ীি সামদ্দন ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

ভিািা বময়াি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল । 

12.  শুকুদ্দিি িাড়ীি উিি পাদ্দেণ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

শুকুদ্দিি িাড়ীি উিি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

বিং কাল াট ণ   াল । 

13.  নুিইসলাদ্দমি িাড়ীি পাদ্দেণ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

নুিইসলাদ্দমি িাড়ীি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল ।  

14.  আবুল কালাদ্দমি িাড়ীি 

দবিনপাদ্দেণ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

আবুল কালাদ্দমি িাড়ীি দবিন 

বদদ্দকি িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল ।  

15.  িাবুল এি িাড়ীি পবিম পাদ্দেণ; ৫ 

নং ওয়াড ণ। 

িাবুল এি িাড়ীি পবিম পাদ্দশি 

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ ভ্াগদ্দ্াগ 

উপদ্দ্াগী ।  

16.  িবিউল এি িাড়ীি উিি পাদ্দেণ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

িবিউল এি িাড়ীি উিি পাদ্দেণি 

িাস্তা 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল ।  

17.  িাহােদ্দলি িাড়ীি উিি পাদ্দেণ;  ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

িাহােদ্দলি িাড়ীি উিি পাদ্দেণি 

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণটি চলাচদ্দলি 

েন্য  াল আদ্দে।  

18.  অবহমবেদ্দনি িাড়ীি পাদ্দেণ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

অবহমবেদ্দনি িাড়ীি পাদ্দেণ 

িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল। 

19.  েদ্দিদাি িাড়ীি পাদ্দেণ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

েদ্দিদাি িাড়ীি পাদ্দশি িাস্তায় এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল । 

20.  সুরুিামাদ্দনি ভদাকাদ্দনি পাদ্দেণ ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

সুরুিামাদ্দনি ভদাকাদ্দনি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল ।  

21.  পাথ ণশী সীমানাি িাস্তা পাথ ণশী সীমানাি বনকট িাস্তাি বিং কাল াট ণটি   াল আদ্দে। 



 
 
 

92 
 

ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

 উপি 

22.  ব ক্কুি িাড়ীি দবিন পাদ্দেণ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

ব ক্কুি িাড়ীি দবিন পাদ্দেণি  

িাস্তায় 

এটা ইউদ্দড ªন কাল াট ণ  াল । 

23.  ইটায়ািী িাস্তাি উপি; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

ইটায়ািী গ্রাদ্দমি িাস্তায় এটা বিং কাল াট ণ এটা 

মাটিদ্দি চাপা পদ্দড়দ্দে। 

24.  ভিলগাো 

 
 
 

মুবন্নয়া িবদি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

মুবন্নয়া িবদি িাড়ীি বপেদ্দনি 

িাস্তায় 

এটা িক্স কাল াট ণ সচল আদ্দে 

25.  মুবন্নয়াকবল মুবন্সি িাড়ীি সামদ্দন ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

মুবন্নয়াকবল মুবন্সি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায়  

এটা িক্স কাল াট ণ সচল আদ্দে 

26.  িদ্দিি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

িদ্দিি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

িক্স কাল াট ণটি  াঙ্গা ্া 

সংস্কাি  কিদ্দি হদ্দি 

27.  মুবন্নয়া োিাি িাড়ী সামদ্দন ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

মুবন্নয়া োিাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

বিং কাল াট ণ  াল  িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা 

28.  হাোি আলীি িাড়ীি সামদ্দন ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

হাোি আলীি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

বিং কাল াট ণ  াল  িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা 

29.  িরুল মবিদ্দনি িাড়ীি উিদ্দিি 

িাস্তা; ৮ নং ওয়াড ণ। 

মবিদ্দনি িাড়ীি উিদ্দিি িাস্তা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

30.  কাবেমা আয়ন্জেী িাড়ী সামদ্দন ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

কাবেমা আয়ন্জেীি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

31.  মৃিঃ োমাল মন্ডদ্দলি িাবড় 

সামদ্দন; ৩ নং ওয়াড ণ। 

মৃিঃ োমাল মন্ডদ্দলি িাবড়ি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

32.  িানিলা মকবুদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা মকবুদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

33.  িনিলা ইয়াকুি ভমম্বাি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দেণ 

িনিলা ইয়াকুি ভমম্বাি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দেণি িাস্তায় 

এটাি এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে 

এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

34.  িনিলা আলদ্দমি িাড়ী সামদ্দন ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

িনিলা আলদ্দমি িাড়ী সামদ্দনি 

িাস্তায় 

এটাি এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে 

এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

35.  িনিলা লািলু িাড়ী সামদ্দন ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

িনিলা লািলু িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

এটাি এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে 

এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

36.  িনিলা িাদ্দেদ ভমম্বাি িাড়ী 

পবিম পাদ্দেণ ; ১ নং ওয়াড ণ। 

িনিলা িাদ্দেদ ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দেণি িাস্তায় 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

37.  িানিলা  নয়াবময়া িাড়ী পূি ণ পাদ্দেণ 

; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা  নয়া বময়াি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দেণি িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

38.  িানিলা ভসাহিাি আলীি িাড়ী 

পাদ্দেণ  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা ভসাহিাি আলীি িাড়ীি 

পাদ্দেণি িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

39.  িানিলা ভমাো পাড়া োদ্দম 

মসবেদ্দদি পাদ্দেণ ; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা ভমাো পাড়া োদ্দম 

মসবেদ্দদি পাদ্দেণি িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ সচল আদ্দে 

40.  িানিলা হাবন িাড়ীি দবিন পাদ্দেণ 

; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা হাবন িাড়ীি দবিন 

পাদ্দেণি িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

41.  িানিলা নান্টুি েবমি পাদ্দেণ  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

িানিলা নান্টুি েবমি বনকট 

িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

42.  িানিলা মাস্তাদ্দনি িাড়ীি উিি 

পাদ্দেণ ; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা মাস্তাদ্দনি িাড়ীি উিি 

বদদ্দকি িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

43.  িানিলা ইয়াদ আলীি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দেণ ; ১ নং ওয়াড ণ। 

িানিলা ইয়াদ আলীি িাড়ীি 

পবিম বদদ্দকি িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ  াঙ্গা এটা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 
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ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

44.  বচনাডুলী কবিদ্দমি িাড়ীি ভমাড় ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

কবিদ্দমি িাড়ীি ভমাদ্দড় িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ সিবদক 

বদদ্দয়ই  াল 

45.  ভডফুি িাড়ীি মাঝখাদ্দন ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

ভডফুি িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল 

46.  ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 
 

ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল 

47.  মানুি িাড়ী সামদ্দন ; ১ নং ওয়াড ণ। 

 

মানুি িাড়ী সামদ্দন িাস্তাি উপি এটা বিং কাল াট ণ অদ্দনকটাই 

 াল 

48.  ভমদ্দলটাবিি িাড়ীি সামদ্দন ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

ভমদ্দলটাবিি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

49.  আকদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

আকদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

50.  পান্জজুি িাড়ীি সামদ্দন ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

পান্জজুি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

মাদ্দনি  

51.  আে ান ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

; ১ নং ওয়াড ণ। 

আে ান ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল 

52.  সুরুদ্দেি িাড়ীি সামদ্দন ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

সুরুদ্দেি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল 

53.  আলাউবেদ্দনি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

; ২ নং ওয়াড ণ। 

আলাউবেদ্দনি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

ভ্াগদ্দ্াদ্দগি উপদ্দ্াগী 

54.  হাইদাদ্দিি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ হাইদাদ্দিি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

িাস্তায় 

এখাদ্দন বিনটি বিং কাল াট ণ 

একটি িন্ধ হদ্দয় আদ্দে 

55.  কালাি িাড়ীি সামদ্দন ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

কালাি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

56.  নান্নুি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

নান্নুি িাড়ীি দবিন পাদ্দশি 

িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

57.  হাবকম বময়াি িাড়ীি পাদ্দশ ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

হাবকম বময়াি িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এখন ইউদ্দডন কাল াট ণটি  াল 

আদ্দে 

58.  কাপাবলয়াি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ 

স্কুদ্দলি সাইদ্দড ; ২ নং ওয়াড ণ। 

কাপাবলয়াি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ 

স্কুদ্দলি বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

59.  িলাি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

িলাি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ  

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

60.  দুলাল ভমদ্দলটাবিি িাড়ীি পবিম 

পাদ্দশ ; ২ নং ওয়াড ণ। 

িলাি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ  

িাস্তাি উপি 

এই ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে 

61.  আঃ োিাি মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি বনকট 

; ৩ নং ওয়াড ণ। 

আঃ োিাি মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

62.  োিাি মুবন্সি িাড়ীি সামদ্দন ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

োিাি মুবন্সি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ মাটিদ্দি 

চাপা পদ্দড় আদ্দে 

63.  িাবু মন্ডদ্দলি  িাড়ীি পাদ্দশ ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

িাবু মন্ডদ্দলি  িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ মাটিদ্দি 

চাপা পদ্দড় আদ্দে 

64.   সিকাি িাড়ীি সাদ্দথ ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

সিকাি িাড়ীি সাদ্দথ িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

65.  হুমায়ন ভমম্বদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশ ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

হুমায়ন ভমম্বদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

66.  োলাম মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি  সামদ্দন ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

োলাম মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি  সামদ্দন  

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  
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ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

67.  ভসানাি  িাড়ীি সামদ্দন ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

ভসানাি  িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াদ্দট ণি এক 

সাইদ্দড বকছুটা  াঙ্গা আদ্দে 

68.  জুমা মন্ডদ্দলি  িাড়ীি সামদ্দন ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

জুমা মন্ডদ্দলি  িাড়ীি সামদ্দন  

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

69.  তসয়দ আলী ভমৌল ীি িাড়ীি   

সমু্মদ্দখ ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

তসয়দ আলী ভমৌল ীি িাড়ীি   

সমু্মদ্দখ িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

70.  সাইিদ্দনি  িাড়ীি সামদ্দন ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

সাইিদ্দনি  িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ মাটিদ্দি 

চাপা পদ্দড় আদ্দে 

71.  বিষুি  িাড়ীি সামদ্দন ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

বিষুি  িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

72.  িাদ্দেদ্দদি িাড়ীি বনকট; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

িাদ্দেদ্দদি িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

73.  নূি শাহাদ্দনি িাড়ীি বনকট ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

নূি শাহাদ্দনি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণটি এখন  াল 

আদ্দে  

74.  িািলুি িাড়ীি বনকট ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

িািলুি িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

75.  ভসানাহাদ্দড়ি  িাড়ীি বনকট ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

ভসানাহাদ্দড়ি  িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

76.  িক্কাদ্দিি  িাড়ীি বনকট ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

িক্কাদ্দিি  িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

77.   ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

78.  স্কুদ্দলি  বপেদ্দন ; ৬ নং ওয়াড ণ। স্কুদ্দলি  বপেদ্দন িাস্তাি উপি এটা বিং কাল াট ণ  াল  

79.  বনন্ম মাধ্যাবমক স্কুদ্দলি সামদ্দন  বনন্ম মাধ্যাবমক স্কুদ্দলি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

80.  মাজুি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

মাজুি িাড়ীি বপেদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

81.  আবমি হােীি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

আবমি হােীি িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

82.  আনোদ্দিি  িাড়ীি বপেদ্দন ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

আনোদ্দিি  িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল 

83.  িাো সিকাদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

িাো সিকাদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

84.  িাদশা ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

িাদশা ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল 

85.  িকেদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

িকেদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

86.  পূি ণ িামনা িাোদ্দিি সাদ্দথ ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

পূি ণ িামনা িাোদ্দিি সাদ্দথ 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

87.  বশং াঙ্গা হদ্দি িবলয়াি মাঝখাদ্দন 

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

বশং াঙ্গা হদ্দি িবলয়াি 

মাঝখাদ্দন িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

88.  িবলয়াদহ িিা গাড়ী বিদ্দলি 

মাঝখাদ্দন ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

িবলয়াদহ িিা গাড়ী বিদ্দলি 

িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল 

89.  বশং াঙ্গা পাকা িাস্তায় ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

বশং াঙ্গা পাকা িাস্তাি উপি এটা িক্স কাল াট ণ  াল 

90.   কােী আবিদ্দসি পাদ্দশ ; ৮ নং িাস্তাি উপি এটা বিং কাল াট ণ  াল  
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ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

ওয়াড ণ। 

91.   আইজুো মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

কােী আবিদ্দসি পাদ্দশি িাস্তায় এটা বিং কাল াট ণ  াল  

92.  আমচুিদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

আমচুিদ্দলি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

93.  সামছুদ্দলি িাড়ীি বনকট ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

সামছুদ্দলি িাড়ীি বনকট িাস্তায় এটা বিং কাল াট ণ  াল  

94.  খাদ্দলদ্দকি  িাড়ীি বনকট ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

খাদ্দলদ্দকি  িাড়ীি বনকট  িাস্তায় এটা বিং কাল াট ণ  াল  

95.  ভগালাপ উবেদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

ভগালাপ উবেদ্দনি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

এই িক্স কাল াট ণটি এক 

সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

96.  আব্দুল সবচদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশ ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

আব্দুল সবচদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

97.  ভিিাদ্দকি িাড়ীি পবিম পাদ্দশ ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

ভিিাদ্দকি িাড়ীি পবিম পাদ্দশি 

িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল  

98.  চাঁনবময়াি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

চাঁনবময়াি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশি 

িাস্তায় 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

99.  ভলবুি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

ভলবুি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশি িাস্তায় এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

100.  বসিাজুদ্দলি  িাড়ীি পবিম পাদ্দশ ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

বসিাজুদ্দলি  িাড়ীি পবিম পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

101.  সাপিিী মন্ডল পাড়া ভচয়ািম্যান িাড়ীি 

উিি পাদ্দশ  

কাবিখা িাস্তাি উপদ্দি  কাল াট ণটি দুই সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ 

ভগদ্দে এটা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

102.  চিবদয়ািী দবিন মাদ্রাসাি পূি ণ 

পাদ্দশ  

পূি ণ মন্ডল পাড়া মাদ্রাসাি িাস্তায়  কাল াট ণ ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

103.  সাপিিী উচ্চ বিদ্যালদ্দয়ি পবিম 

পাদ্দশ 

সাপিিী উচ্চ বিদ্যাঃিাস্তাি উিি 

পবিম পাদ্দশ 

িন্যাি পাবনি চাদ্দপ 

কাল াট ণটি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

104.  মন্ডল পাড়া িাোি এি দবিন 

পাদ্দশ 

মন্ডল পাড়া িাোদ্দিি িাস্তায়  দুটি সাইদ্দডি িািটি খুদ্দল 

ভগদ্দে এটাও সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

105.  আকি পাড়া োলাম উবেদ্দনি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

আকি পাড়া োলাম উবেদ্দনি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

ইউদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

106.  ভনায়ািপাড়া সওদাগদ্দিি িাড়ীি উিি পাদ্দশি ; 

৮ নং ওয়াড ণ।  

সওদাগদ্দিি িাড়ীি উিি পাদ্দশি 

িাস্তায় 

 াল 

107.  আিা বি এস সী ‘ি িাড়ীি সামদ্দন 

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

আিা বি এস সী ‘ি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

108.  মান্নান ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ 

নং ওয়াড ণ।  

মান্নান ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

109.  সুকচি প্রাঃ বিদ্যাঃ সংলগ্ন পূি ণ 

পাদ্দশি ; ৭ নং ওয়াড ণ।  

সুকচি প্রাঃ বিদ্যাঃ সংলগ্ন পূি ণ 

পাদ্দশি িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

110.  তসয়দ িাড়ীি পবিম পাদ্দশি ; ৭ 

নং ওয়াড ণ।  

তসয়দ িাড়ীি পবিম পাদ্দশি  

িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

111.  একিা িাোদ্দিি উিি পাদ্দশি ; ৭ 

নং ওয়াড ণ।  

একিা িাোদ্দিি উিি পাদ্দশি  

িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 
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ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

112.  েিীপ আলীি িাড়ীি  উিি পাদ্দশ ; 

৭ নং ওয়াড ণ।  

েিীপ আলীি িাড়ীি  উিি পাদ্দশ 

িাস্তায় 

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

113.  কায়ম ডাঃ এি িাড়ীি উিি পাদ্দশ 

; ৭ নং ওয়াড ণ।  

কায়ম ডাঃ এি িাড়ীি উিি 

পাদ্দশি িাস্তায় 

 াল 

114.  নরুল ইসলাদ্দমি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

নরুল ইসলাদ্দমি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তা 

ভকান িকম  াল ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি । 

115.  হাবিিি সিদাি িাড়ীি সামদ্দন ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

হাবিিি সিদাি িাড়ীি সামদ্দনি 

িাস্তা 

পূদ্দি ণ  াল বেল , এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

116.  সামচ্ছু সিদাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

সামচ্ছু সিদাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তা 

পূদ্দি ণ  াল বেল , এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

117.  োমাদ্দদি িাড়ীি সামদ্দন । োমাদ্দদি িাড়ীি সামদ্দনি িাস্তা পূদ্দি ণ  াল বেল , এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

118.  ব্রমদ্দন িাড়ীি সামদ্দন। ব্রমদ্দনি িাড়ীি সামদ্দনি িাস্তাি পূদ্দি ণ  াল বেল , এখন সংস্কাি 

কিা দিকাি 

119.  আকোি ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

আকোি ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি 

ভমাটামুটি  াল আদ্দে 

120.  আব্বাস মুনসীি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৫ 

নং ওয়াড ণ। 

আব্বাস মুনসীি িাড়ীি বপেদ্দন  

িাস্তাি উপি 

 াল  

121.  হয়িি সিদাদ্দিি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ। 

হয়িি সিদাদ্দিি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

ভমাটামুটি  াল 

122.  আঃ লবিি ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

আঃ লবিি ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি 

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন 

দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি কিা 

দিকাি 

123.  ইমিাদ্দেি িাড়ীি সাদ্দথ  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

ইমিাদ্দেি িাড়ীি সাদ্দথ  িাস্তায় আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন 

দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি কিা 

দিকাি 

124.  আইেল হদ্দকি িাড়ীি সামদ্দন ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

আইেল হদ্দকি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তায় 

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন 

দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি কিা 

দিকাি 

125.  সুরুে মন্ডদ্দলি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

সুরুে মন্ডদ্দলি িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তায় 

 াল 

126.  িেলু ভমম্বদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

িেলু ভমম্বদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তাি 

 াল 

127.  উবলয়া আকোি আলীি িাড়ীি 

সামদ্দন  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

উবলয়া আকোি আলীি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

 াল 

128.  ভচান্দুি িাড়ীি সামদ্দন ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

ভচান্দুি িাড়ীি সামদ্দন িমপাড়া 

িাস্তায় 

ভমাটামুটি  াল আদ্দে 

129.  উবলয়া িাোদ্দিি দবিন পাদ্দশ ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

উবলয়া িাোদ্দিি দবিন পাদ্দশি 

িাস্তায় 

ভমাটামুটি  াল আদ্দে 

130.  জুনদ্দপি িাড়ীি বপেদ্দন ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

জুনদ্দপি িাড়ীি বপেদ্দনি িাস্তায় সচল আদ্দে 

131.  সুলিান হােীি িাড়ী ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

সুলিান হােীি িাড়ীি িাস্তায় ভমাটামুটি  াল আদ্দে 

132.  োহািালী মুন্সীি িাড়ীি সামদ্দন ; 

১ নং ওয়াড ণ। 

োহািালী মুন্সীি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তায় 

ভমাটামুটি  াল আদ্দে 

133.  োিাি বডলাদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন ; ১ 

নংওয়াড ণ 

োিাি বডলাদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দনি 

িাস্তায় 

ভমাটামুটি  াল আদ্দে 
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ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

134.  ইসলামপুি 

সদি 

িমকুড়া ভচৌিাস্তাি বনকট ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

িমকুড়া ভচৌিাস্তাি বনকট িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

135.  গঙ্গা পাড়া ভিোি িাড়ী ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

গঙ্গা পাড়া ভিোি িাড়ীি িাস্তাি 

উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

136.  কাবচহাড়া িািেী িাড়ীি বনকট ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

কাবচহাড়া িািেী িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

137.  পাঁচিাড়ীয়া কােদ্দলি িাড়ীি বনকট 

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

পাঁচিাড়ীয়া কােদ্দলি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

138.  পাঁচিাড়ীয়া আসাদ ব্যাপািীি 

িাড়ীি বনকট  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

পাঁচিাড়ীয়া আসাদ ব্যাপািীি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

139.  পঁচািাংলা মুসবলম ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

পঁচািাংলা মুসবলম ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

140.  পঁচািহলা খবলল হােীি িাড়ীি 

বনকট ; ৬ নং ওয়াড ণ। 
পঁচািহলা খবলল হােীি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

141.  পঁচািহলা লাল চাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

পঁচািহলা লাল চাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দডন কাল াট ণ  সচল 

আদ্দে  

142.  পঁচািহল ভহবলম এি িাড়ীি বনকট 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

পঁচািহল ভহবলম এি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ সচল আদ্দে  

143.  পঁচািহলা ঝনু সিকাদ্দিি িাড়ীি 

মাঝখাদ্দন ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

পঁচািহলা ঝনু সিকাদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

ইউদ্দডন কাল াট ণ অিস্থা  াল 

আদ্দে  

144.  পচাঁিহলা িাইগড় খাদ্দলি 

মাঝখাদ্দন ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

পচাঁিহলা িাইগড় খাদ্দলি 

মাঝখাদ্দনি িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ অিস্থা  াল 

আদ্দে 

145.  পাথ ণশী কৃষ্ণনগি ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়ীি বনকট  কৃষ্ণনগি ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি ভ দ্দঙ্গ 

ভগদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

146.  ভ ংগািগড় শহীদ ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

ভ ংগািগড় শহীদ ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি িাস্তাি 

উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

147.  ভিৌহাি কািা আঃ মান্নাদ্দনি িাড়ীি 

দবিন পাদ্দশ ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

ভিৌহাি কািা আঃ মান্নাদ্দনি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটা  বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

148.  ভ ংগাি গড় চাঁন বমঞাি পুকুদ্দিি 

পূি ণ পাদ্দশ 

ভ ংগাি গড় চাঁন বমঞাি 

পুকুদ্দিি পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটা  বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে 

149.  হাবড়য়া িাড়ী শান্ত বিদ্দলি পাদ্দশ ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

হাবড়য়া িাড়ী শান্ত বিদ্দলি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এই িক্স কাল াট ণটি এক 

সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

150.  গামািীয়া হাসপািাল এি সামদ্দন  

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

গামািীয়া হাসপািাল এি সামদ্দন  

িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি  াল 

আদ্দে 

151.  মুখবসমলা মুবচ িাড়ী ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

মুখবসমলা মুবচ িাড়ী িাস্তাি 

উপি 

এই িক্স কাল াট ণ   াল আদ্দে 

152.  িাবিি আগলা জুদ্দলি পাড় ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

িাবিি আগলা জুদ্দলি পাড় 

িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি এক 

সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

153.  মুখবশমলা বলয়াকি ভচয়ািম্যান 

এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

মুখবশমলা বলয়াকি ভচয়ািম্যান 

এি িাড়ীিাস্তাি 

এটি িক্স কাল াট ণ পুনিাই 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

154.  মুখবশমলা িািােী িাড়ীি বদদ্দক ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

মুখবশমলা িািােী িাড়ীি 

পাদ্দশি িাস্তায় 

এই বিং কাল াট ণটি এক 

সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  
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ির্ ণনা করুন 

155.  ভমাোআটা মলমগি হাই স্কুল এি 

সামদ্দন ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

মলমগি হাই স্কুল এি সামদ্দনি 

িাস্তায় 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে  

156.  পলিান্ধা দবিন বসিাোিাদ শাহোহান এি 

ভদকাদ্দনি পাদ্দশ ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

দবিন বসিাোিাদ শাহোহান 

এি ভদকাদ্দনি পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি এক 

সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

157.  দবিন বসিাোিাদ আলাউল এি 

িাড়ীি বনকট  ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

দবিন বসিাোিাদ আলাউল এি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

158.  দবিন বসিাোিাদ আঃ গফুদ্দিি 

িাড়ীি পবিম পাদ্দশ ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

দবিন বসিাোিাদ আঃ গফুদ্দিি 

িাড়ীি পবিম পাদ্দশ িাস্তাি 

উপি 

িক্স কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

159.  দবিন বসিাোিাদ েবমি ভমম্বাি 

এি িাড়ীি উিি পাদ্দশ  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

েবমি ভমম্বাি এি িাড়ীি উিি 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

160.  উিি বসিাোিাদ খান পাড়া আেি 

কােীি িাড়ীি বনকট ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

খান পাড়া আেি কােীি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

161.  উিি িাহাদুি পুি মসবেদ্দদি 

সমু্মদ্দখ  । 

উিি িাহাদুি পুি মসবেদ্দদি 

সমু্মদ্দখ  িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটিি বনদ্দচ 

আি ণেনা েমা হদ্দয়দ্দে িা 

পবিষ্কাি কিদ্দি হদ্দি 

162.  চি িাটিকামািী েবলদ্দলি িাড়ীি 

বনকট । 

চি িাটিকামািী েবলদ্দলি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

163.  চি িাটিকামািী  নতুন পাড়া 

শবহেল ভগায়াদ্দলি িাড়ীি বনকট। 

চি িাটিকামািী  নতুন পাড়া 

শবহেল ভগায়াদ্দলি িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

164.  চি িাটিকামািী নুিি আলীি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ। 

চি িাটিকামািী নুিি আলীি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

165.  পবিম বসিাোিাদ । 
 

পবিম বসিাোিাদ খাদ্দলি উপি  বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

166.  পবিম বসিাোিাদ সুনুি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ । 

পবিম বসিাোিাদ সুনুি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ  িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

167.  চি চাবড়য়া ভিহান আলীি িাড়ীি 

বনকট।  

িাস্তাি উপি  বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

168.  পূি ণ িাহাদুি পুি ইব্রাহীম কািীি 

িাড়ীি সাদ্দথ। 

ইব্রাহীম কািীি িাড়ীি সাদ্দথ 

িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

169.  দবিন িাহাদুিপুি মকবুদ্দলি 

িাড়ীি সাদ্দথ । 

দবিন িাহাদুিপুি মকবুদ্দলি 

িাড়ীি পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি এক 

সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

170.  পূি ণ িাহাদুিপুি আবেদ্দিি িাড়ীি 

সাদ্দথ । 

পূি ণ িাহাদুিপুি আবেদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশ  িাস্তাি উপি 

এই বিং কাল াট ণটি এক 

সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

171.  পূি ণ িাহাদুিপুি আনোি হােীি 

িাড়ীি উিি পাদ্দশ। 

পূি ণ িাহাদুিপুি আনোি হােীি 

িাড়ীি উিি পাদ্দশিাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

172.  দবিন িাটিকামািী িন মামুদ্দদি 

িাড়ী ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

দবিন িাটিকামািী িন মামুদ্দদি 

িাড়ী িাস্তাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

173.  দবিন িাটিকামািী শবহদুল 

উবকদ্দলি িাড়ীি উিি পাদ্দশ। 

শবহদুল উবকদ্দলি িাড়ীি উিি 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

174.  দবিন িাটিকামািী শাহোহান শাহোহান ভমৌল ীি িাড়ীি  বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 
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ির্ ণনা করুন 

ভমৌল ীি িাড়ীি পাদ্দশ। পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

175.  উিি িাটিকামািী লাল বময়াি 

িাড়ীি বনকট । 

উিি িাটিকামািী লাল বময়াি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

এই িক্স কাল াট ণটি এক 

সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

176.  দবিন িাটিকামািী সামীি আলীি 

িাড়ীি বনকট। 

দবিন িাটিকামািী সামীি 

আলীি িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

 বিং কাল াট ণটি  াল আদ্দে 

177.  ভগায়াদ্দলিচি 

 

ভমাহাম্মদপুি চাঁন মন্ডদ্দলি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দশ  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

ভমাহাম্মদপুি চাঁন মন্ডদ্দলি 

িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

178.  ভমাহাম্মদপুি নওয়াড ণবেি  িাড়ীি 

বনকট ; ওয়াড ণ নং ৪ 

ভমাহাম্মদপুি নওয়াড ণবেি  িাড়ীি 

বনকট  িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

179.  ভমাহাম্মদপুি গুচ্ছ গ্রাদ্দমি পূি ণ 

দবিন পাদ্দশ   ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

ভমাহাম্মদপুি গুচ্ছ গ্রাদ্দমি পূি ণ 

দবিন পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

180.  ভমাহাম্মদপুি মান্নাি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

ভমাহাম্মদপুি মান্নাি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

181.  স াি চি দবষ্টি   িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশ  

; ৫ নং ওয়াড ণ। 

স াি চি দবষ্টি   িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ  িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

182.  স াি চি খবলদ্দলি    িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

স াি চি খবলদ্দলি    িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ  িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ িিণমাদ্দন অিস্থা 

 াল আদ্দে  

183.  স াি চি ইিদ্দিি িাড়ীি বনকট   

; ৫ নং ওয়াড ণ। 

স াি চি মইন উবেন মাষ্টাদ্দিি   

িাড়ীি  বনকট িাস্তাি উপি 

কাল াদ্দট ণি দুই পাদ্দশ িাস্তায় 

মাটি বদদ্দি হদ্দি 

184.  স াি চি মইন উবেন মাষ্টাদ্দিি   

িাড়ীি  বনকট  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

ঘয়বদয়ািচি বহদ্দিা মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

কাল াদ্দট ণি দুই পাদ্দশ িাস্তায় 

মাটি বদদ্দি হদ্দি 

185.  ঘয়বদয়ািচি বহদ্দিা মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট ; ১ নং ওয়াড ণ। 

ঘয়বদয়ািচি বহদ্দিা মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

186.  কুবমিদহ ইসমাইদ্দলি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ ; ১ নং ওয়াড ণ। 

 

কুবমিদহ ইসমাইদ্দলি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

187.  েন্টুি িাড়ীি বনকট  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

েন্টুি িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে  

188.  ভিালাকী পাড়া িাস্তায় ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

ভিালাকী পাড়া িাস্তায় িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে  

189.  ভিালাকী পাড়ায় ভিডমািী সুিি 

আলীি িাড়ীি বনকট  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

ভিালাকী পাড়ায় ভিডমািী সুিি 

আলীি িাড়ীি বনকট িাস্তাি 

উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে  

190.  ভিালাকী পাড়া  ভমদ্দেদ্দিি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ । 

ভিালাকী পাড়া  ভমদ্দেদ্দিি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে  

191.  ভগায়াদ্দলিচি কাদ্দসম মন্ডদ্দলি 

িাড়ী বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি কাদ্দসম মন্ডদ্দলি 

িাড়ী বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

ভমিামি  কিদ্দি হদ্দি 

192.  ভগায়াদ্দলিচি ঈদগাহ মাদ্দঠি বনকট 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি ঈদগাহ মাদ্দঠি 

বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

ভমিামি  কিদ্দি হদ্দি 

193.  মহলবগিী লক্ষ্ণীি িাড়ীি বনকট ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

মহলবগিী লক্ষ্ণীি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা আদ্দে 

194.  মহলবগিী বিষ্ণু মন্ডদ্দলি িাড়ীি 

বনকট ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

মহলবগিী বিষ্ণু মন্ডদ্দলি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

বিং কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা আদ্দে 

195.  মহলবগিী চামাি িাড়ীি বনকট ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

মহলবগিী চামাি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল  
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নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি 

অিবস্থি 

িিণমান অিস্থা সংদ্দিদ্দপ 

ির্ ণনা করুন 

196.  মহলবগিী কামল মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি  

বনকট ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

মহলবগিী কামল মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ীি  বনকটিাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল  

197.  কাবেমািচি হাদ্দমদ আলীি িাড়ীি 

বনকট ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

কাবেমািচি হাদ্দমদ আলীি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা   আদ্দে  

198.  কাবেমািচি ভশদ্দখিচি িাস্তাি 

বনকট ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

কাবেমািচি ভশদ্দখিচি িাস্তাি 

বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা 

 াঙ্গা   আদ্দে  

199.  স ািচি িটিদ্দকি িাড়ীি বনকট ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

স ািচি িটিদ্দকি িাড়ীি বনকট  

িাস্তাি উপি 

 াল 

200.  সভুকুড়া বহয়াদ আলীি িাড়ীি 

বনকট ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

সভুকুড়া বহয়াদ আলীি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

 াল িদ্দি িাস্তাি এক পাদ্দশ 

ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় কাল াট ণটি 

 াসমান আদ্দে  

201.  সভুকুড়া েিদ্দদি িাড়ীি বনকট ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

সভুকুড়া েিদ্দদি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

202.  সভুকুড়া পাষার্ িবকি িাড়ী বনকট 

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

সভুকুড়া পাষার্ িবকি িাড়ী 

বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

203.  ভগায়াদ্দলিচি মক্কি িাড়ীি বনকট ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি মক্কি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

204.  ভগায়াদ্দলিচি নুরুল িািাবেি 

িাড়ীি বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি নুরুল িািাবেি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

িক্স কাল াট ণ  াল আদ্দে 

205.  ভগায়াদ্দলিচি মদ্দনায়াি মাষ্টাি 

িাড়ী বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি মদ্দনায়াি মাষ্টাি 

িাড়ী বনকট িাস্তাি উপি 

কাল াট ণটি িক্স িদ্দি এক 

সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

206.  ভগায়াদ্দলিচি িবহম দালাদ্দলি 

িাড়ীি বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগায়াদ্দলিচি িবহম দালাদ্দলি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

কাল াট ণটি িক্স িদ্দি এক 

সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

207.  গাইিান্ধা ইসলামপুি  পাড়া চিদ্দগায়াদ্দলনী 

বনকট ; ১ নং ওয়াড ণ। 

চিদ্দগায়াদ্দলনী িাস্তাি উপি হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

208.  চিদাদনা পূি ণপাড়া মসবেদ্দদি 

বনকট ; ১ নং ওয়াড ণ। 

চিদাদনা পূি ণপাড়া মসবেদ্দদি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

209.  চিদাদনা হইিদ্দিি িাড়ীি বনকট   

; ১ নং ওয়াড ণ। 

চিদাদনা হইিদ্দিি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

210.  চিদাদনা ভগায়াদ্দলিচি  

; ১ নং ওয়াড ণ। 

চিদাদনা ভগায়াদ্দলিচি িাস্তাি 

উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

211.  চিদাদনা নদীি পাড়া ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

চিদাদনা নদীি পাড়া িাস্তাি 

উপি 

কাল াট ণ  াদ্দলা এিং 

ভ্াগদ্দ্াগ উপদ্দ্াগী 

212.  ইসলামপুি  পাড়া োলাদ্দমি িাড়ীি 

বনকট  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

োলাদ্দমি িাড়ীি বনকট  িাস্তাি 

উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

213.  ভপাড়ািচি ভগায়াদ্দলিচি বনকট ; 

২ নং ওয়াড ণ। 

ভপাড়ািচি ভগায়াদ্দলিচি বনকট 

িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

214.  ভপাড়ািচি ভডরুি িাড়ীি বনকট ; 

২ নং ওয়াড ণ। 

ভপাড়ািচি ভডরুি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

পুদ্দি এই কাল াট ণ  ালবেল , 

িিণমাদ্দন এটি খািাপ আদ্দে 

ভমিামি দিকাি 

215.  ভপাড়ািচি নয়া মালমািা  ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

ভপাড়ািচি নয়া মালমািা িাস্তাি 

মাঝখাদ্দন 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

216.  ভপাড়ািচি সুকলাদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

নামা পাড়া ; ২ নং ওয়াড ণ। 

ভপাড়ািচি সুকলাদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

নামা পাড়া িাস্তায় 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

217.  মবহষকুড়া ভিলকুচী পাড়া  ; ৩ নং মবহষকুড়া ভিলকুচী পাড়া িাস্তাি এক সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে  
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ওয়াড ণ। উপি 

218.  গঙ্গাপাড়া িবশদ ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

গঙ্গাপাড়া িবশদ ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

219.  মবহষকুড়া আকি িাড়ীি বনকট ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

মবহষকুড়া আকি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

ভেন কাল াট ণ  াদ্দলা 

220.  নাবপদ্দিিচি আদশ ণ গ্রাদ্দমি পাদ্দশি 

িাস্তায়  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

নাবপদ্দিিচি আদশ ণ গ্রাদ্দমি 

বনকট িাস্তাি উপি 

ভেন কাল াট ণ  াদ্দলা 

221.  শাহপাড়া পািারুি িাড়ীি বনকট ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

শাহপাড়া পািারুি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

ভেন কাল াট ণ  াদ্দলা 

222.  সিকাি পাড়া মদ্দনাি িাড়ীি বনকট 

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

সিকাি পাড়া মদ্দনাি িাড়ীি 

বনকট  িাস্তাি উপি 

ভেন কাল াট ণ  াদ্দলা 

223.  গাইিান্ধা উ/বি মাদ্দলাপাড়া  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

মাদ্দলাপাড়া িাস্তাি উপি ভেন কাল াট ণ  াদ্দলা 

224.  িবলদাপাড়া সুলিাদ্দনি িাড়ীি 

বনকট ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

িবলদাপাড়া সুলিাদ্দনি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

কাল াট ণটিি দুই পাদ্দশ মাটি 

নাই  

225.  সুিি আগুদ্দনি চি  ; ৫ নং ওয়াড ণ। সুিি আগুদ্দনি চি িাস্তাি উপি হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

226.  আগুদ্দনিচি নয়ন ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

আগুদ্দনিচি নয়ন ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

227.  আগুদ্দনিচি ভমািাদ্দিদ্দলি েবমি 

বনকট ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

আগুদ্দনিচি ভমািাদ্দিদ্দলি 

েবমি বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

228.  মিাকাবি সদই মাস্টাদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশ ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

মিাকাবি সদই মাস্টাদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

229.  িদ্দি আলী ব্রীে হদ্দি 

দশানীদ্দিিীঘাট ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

দশানী ভিিীঘাট িাস্তাি উপি এটাি এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে 

্া ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

230.  ইসলামপুি ঝগড়ািচি িাস্তা 

টুংিাপাড়া ব্রীদ্দেি পবিম পাদ্দশ ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

ইসলামপুি ঝগড়ািচি িাস্তাি 

উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

231.  মিাকবি ভডরুবডলাি িাড়ীি বনকট 

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

মিাকবি ভডরুবডলাি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

232.  মালপাড়া েদ্দমদ্দিি িাড়ীি বনকট ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

মালপাড়া েদ্দমদ্দিি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

233.  ফুলকািচি ঈদগাহ মাদ্দঠি বনকট ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

ফুলকািচি ঈদগাহ মাদ্দঠি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

234.  ফুলকািচি বমোদ্দনি িাড়ীি 

বনকট  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ফুলকািচি বমোদ্দনি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

235.  ফুলকািচি বস এন বি হদ্দি 

কাদ্দশম ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি বনকট ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

ফুলকািচি কাদ্দশম ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

236.  ফুলকািচি সাদ্দহি আলী কােীি 

িাড়ীি বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ফুলকািচি সাদ্দহি আলী কােীি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

237.  িািশমািী কটাি িাড়ীি বনকট ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

িািশমািী কটাি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

238.  কড়াইিলা কািাপাড়া কামাদ্দলি 

িাড়ীি বনকট  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

কড়াইিলা কািাপাড়া কামাদ্দলি 

িাড়ীি বনকট িাস্তাি উপি 

ইউদ্দডন কাল াট ণটি এক 

সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে  

239.  কড়াইিলা সাদ্দহি িনালী িাড়ীি 

বনকট  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

কড়াইিলা সাদ্দহি িনালী িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 
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240.  কড়াইিলা কাদ্দদদ্দিি িাড়ীি বনকট 

৮ নংওয়াড ণ 

কড়াইিলা কাদ্দদদ্দিি িাড়ীি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

241.  আইড়মািী িাস্তায় ; ৯ নং ওয়াড ণ। আইড়মািী িাস্তাি উপি হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

242.  চিনপুি ভিোদ্দলি িাড়ীি বনকট ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

চিনপুি ভিোদ্দলি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

243.  চিনপুি উিি পাড়ায় মাদ্রাসাি 

বনকট ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

চিনপুি উিি পাড়ায় মাদ্রাসাি 

বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

244.  আইড়মািী টগদ্দিি িাড়ীি বনকট । আইড়মািী টগদ্দিি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

245.  চিনপুি োলাম মাস্টাদ্দিি  িাড়ীি  

বনকট ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

চিনপুি োলাম মাস্টাদ্দিি  

িাড়ীি  বনকট িাস্তাি উপি 

হাইদ্দডন কাল াট ণ  াদ্দলা 

246.  চিপুঠিমািী ভপঁচাি চি আনোি ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি দবিনপাদ্দশ ; ২ নং ওয়াড ণ। 

ভপঁচাি চি আনোি ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি দবিনপাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

247.  ভপঁচাি চি ভমাখদ্দলদ্দেি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ ; ২ নং ওয়াড ণ। 

ভপঁচাি চি ভমাখদ্দলদ্দেি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

248.  চাি নং চি িবনদ্দেি িাড়ীি পাদ্দশ 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

িবনদ্দেি িাড়ীি পাদ্দশ িাস্তাি 

উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

249.  বচনাি চি আদ্দহে উবেদ্দনি 

ভদাকাদ্দনি সামদ্দন ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

বচনাি চি আদ্দহে উবেদ্দনি 

ভদাকাদ্দনি সামদ্দন িাস্তাি উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

250.  বচনািচি ভিহান ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

বচনািচি ভিহান ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি 

িাস্তাটিি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

251.  টাবুিচি ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়বি বনকট 

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

টাবুিচি ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়বি 

বনকট িাস্তাি উপি 

 কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

252.  িালীয়ামািী ভূটুি িাড়ীি সামদ্দন  ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 

 
 

ভূটুি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

253.  ভপঁচাি চি ডাঃ আদ্দিদ আলীি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ  ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

ডাঃ আদ্দিদ আলীি িাড়ীি 

দবিন পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

254.  বডগ্রীিচি ভগািস্থাদ্দনি দবিন পাদ্দশ 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভগািস্থাদ্দনি দবিন পাদ্দশ িাস্তাি 

উপি 

এই িাস্তাটিি হাইদ্দডন 

কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

255.  বচনািচি িাহািউবেদ্দনি িাড়ীি 

বপেদ্দন  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

িাহািউবেদ্দনি িাড়ীি বপেদ্দন 

িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

256.  সাদ্দেদ্দলিচি আকিদ্দিি িাড়ীি 

বপেদ্দন ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

সাদ্দেদ্দলিচি আকিদ্দিি িাড়ীি 

বপেদ্দন িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

257.  ভিনুয়ািচি সদ্দিল কামাদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

ভিনুয়ািচি সদ্দিল কামাদ্দিি 

িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

258.  বডগ্রীিচি েংদ্দসি িাড়ীি পাদ্দশ ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

বডগ্রীিচি েংদ্দসি িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

259.  চাি নং চি কাদ্দশদ্দমি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

কাদ্দশদ্দমি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

260.  ভিনুয়ািচি মনছুদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

ভিনুয়ািচি মনছুদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

261.  ভপচািচি েদ্দিদ আলীি িাড়ীি 

সামদ্দন ; ২ নং ওয়াড ণ। 

ভপচািচি েদ্দিদ আলীি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 
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262.  বডগ্রীিচি দবিন পাড়া পাফ্িাদ্দিি 

ভমবশন ঘি প্ ণন্ত িাস্তাি মাঝ খাদ্দন 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

বডগ্রীিচি দবিন পাড়া 

পাফ্িাদ্দিি ভমবশন ঘদ্দিি বনকট 

িাস্তাি উপি 

এটাি হাইদ্দডন কাল াট ণ 

 াদ্দলা আদ্দে 

263.  চিদ্দগায়াবলনী ভিপািীপাড়া হাবিদ্দিি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

ভিপািীপাড়া হাবিদ্দিি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণটি ণ মাটি 

চাপা পদ্দড় আদ্দে  

264.  বডগ্রীি চি িেদ্দলি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ ;  ৯ নং ওয়াড ণ। 

বডগ্রীি চি িেদ্দলি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

265.  ইউবপ  িদ্দনি সামদ্দন দবিন পাদ্দশ 

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ইউবপ  িদ্দনি সামদ্দন দবিন 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

266.  িািােী পাকড়া নাবেম উবেদ্দনি 

িাড়ীি পাদ্দশ ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

িািােী পাকড়া নাবেম উবেদ্দনি 

িাড়ীি পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

267.  সািাি এি িাড়ীি উিি পাদ্দশ ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

সািাি এি িাড়ীি উিি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

268.  বকদ্দনি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

বকদ্দনি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

269.  হবির্ িিা ঈদগাহ মাদ্দঠি পূি ণ 

পাদ্দশ ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

হবির্ িিা ঈদগাহ মাদ্দঠি পূি ণ 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

270.  োদ্দনায়াি সিকাি িাড়ীি পাদ্দশ ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

োদ্দনায়াি সিকাি িাড়ীি পাদ্দশ 

িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

271.  কািািচি ভিহান িবকদ্দিি িাড়ীি 

দবিন পাদ্দশ ; ২ নং ওয়াড ণ। 

কািািচি ভিহান িবকদ্দিি 

িাড়ীি দবিন পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

272.  কািািচি মবি মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশ ; ২ নং ওয়াড ণ। 

কািািচি মবি মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশিাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

273.  বপবিেপুি ভখয়াঘাট খাদ্দলি উপি 

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

বপবিেপুি ভখয়াঘাট এি বনকট 

িাস্তাি উপি 

ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল আদ্দে  

274.  মন্ডল িাড়ীি পাদ্দশ কাল াট ণ ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

মন্ডল িাড়ীি পাদ্দশ িাস্তাি উপি এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

275.  বপবিেপুি ভমািাদ্দম্মদ্দলি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দশ ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

বপবিেপুি ভমািাদ্দম্মদ্দলি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

276.  বপবিেপুি আব্বাদ্দসি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

বপবিেপুি আব্বাদ্দসি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

277.  ভমাোপাড়া ভসানাহাদ্দিি িাড়ীি 

উিি পাদ্দশ  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

ভমাোপাড়া ভসানাহাদ্দিি িাড়ীি 

উিি পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

কাল াট ণ  াল আদ্দে  

278.  ভিপাবড়পাড়া িেদ্দলি িাড়ীি পূি ণ 

পাদ্দশ  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

ভিপাবড়পাড়া িেদ্দলি িাড়ীি 

পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

279.  বডগ্রীিচি নতুন পাড়া মসবেদ 

প্রাঙ্গদ্দন ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

বডগ্রীিচি নতুন পাড়া মসবেদ 

প্রাঙ্গদ্দন িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

280.  বডগ্রীিচি হাদ্দিে উবেদ্দনি িাড়ীি 

পবিম পাদ্দশ  

বডগ্রীিচি হাদ্দিে উবেদ্দনি 

িাড়ীি পবিম পাদ্দশি িাস্তায় 

এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

281.  িাদ্দহিচি ; ৫ নং ওয়াড ণ। িাদ্দহিচি িাস্তাি উপি এটা বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে  

282.  বপবিেপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় এি পাদ্দশ।  

বপবিেপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় এি পাদ্দশ িাস্তাি উপি 

এটাি ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

283.  ভপৌিস া ভোক ইট াটাি দবিন পাদ্দশ ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

ভোক ইট াটাি দবিন পাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল আদ্দে  

284.  ভোক ইট াটাি উিিপাদ্দশ ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

ভোক ইট াটাি উিিপাদ্দশ 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  
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285.  ইটাপীি মাোদ্দিি পাদ্দশ ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

ইটাপীি মাোদ্দিি পাদ্দশ পুকুদ্দিি 

উপি  

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

286.  এক্সদ্দচি অবিস এি সামদ্দন ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

এক্সদ্দচি অবিস এি সামদ্দনি 

পুকুদ্দিি উপি  

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

287.  ইসলামপুি বিে বিদ্যালদ্দয়ি উিি 

পাদ্দশ ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

ইসলামপুি বিে বিদ্যালদ্দয়ি 

উিি পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি 

উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

288.  কিিস্থাদ্দনি পূি ণ পাদ্দশ ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

কিিস্থাদ্দনি পূি ণ পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি 

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

289.  খাদ্দলদ ভমাশািি িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালদ্দয়ি ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

খাদ্দলদ ভমাশািি িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালদ্দয়ি পাদ্দশ 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

আদ্দে  

290.  ভমাশািি িাোদ্দিি পবিম পাদ্দশ 

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

ভমাশািি িাোদ্দিি পবিম 

পাদ্দশ ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি উপি 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

291.  মুন্নু পাহদ্দলায়াদ্দনি পবিম িাড়ীি 

পাদ্দশ ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

মুন্নু পাহদ্দলায়াদ্দনি পবিম িাড়ীি 

পাদ্দশ পুকুদ্দিি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

292.  জুব্বাি বডলাদ্দিি পুকুদ্দিি উপি ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

জুব্বাি বডলাদ্দিি পুকুদ্দিি উপি এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল  

293.  নটািকািা িেদ্দলি িাড়ীি সামদ্দন 

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

নটািকািা িেদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দন পুকুদ্দিি উপি  

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

294.  লালবময়াি িাড়ীি সামদ্দন ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

লালবময়াি িাড়ীি সামদ্দন খাদ্দলি 

উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

295.  লালবময়াি িাড়ীি বপেদ্দন ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

লালবময়াি িাড়ীি বপেদ্দন 

পুকুদ্দিি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

296.  দুলাল বময়াি িাড়ীি পবিম পাদ্দশ 

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

দুলাল বময়াি িাড়ীি পবিম 

পাদ্দশ ভিদ্দত্রি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

297.  হুমায়দ্দনি িাড়ীি পাদ্দশ অবষ্টমাঘাট 

; ৩ নং ওয়াড ণ। 

হুমায়দ্দনি িাড়ীি পাদ্দশ 

অবষ্টমাঘাট িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

298.  ভলচুি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

ভলচুি িাড়ীি সামদ্দন ব্রহ্মপুত্র 

নদীি শাখাি উপি 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

299.  িািলু মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন । িািলু মাষ্টাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

300.  ভডবিট এি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

ভডবিট এি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি  

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণ  াল 

301.  ভমাশািি গি িাোি মসবেদ্দদি 

পূি ণ পাদ্দশ । 

ভমাশািি গি িাোি মসবেদ্দদি 

পূি ণ পাদ্দশ িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

302.  ভমাশািি গি মাদদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন । 

ভমাশািি গি মাদদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি  

িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা আদ্দে 

303.  ভমাশািি গি মবেবুি িহমান এি 

িাড়ীি সামদ্দন । 

ভমাশািি গি মবেবুি িহমান 

এি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

304.  ভিিীি িাড়ীি সামদ্দন। ভিিীি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি 

উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

305.  ভিঈু িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ নং ওয়াড ণ। ভিঈু িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি  বিং কাল াট ণ  াল  

306.  িড় সিদাি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

িড় সিদাি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

307.  শুকুি আলীি িাড়ীি সামদ্দন ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

শুকুি আলীি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি 

একসাইড বনচু হদ্দয় ভগদ্দে  
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308.  শহীদ বময়াি িাড়ীি দবিন পাদ্দশ ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

শহীদ বময়াি িাড়ীি দবিন 

পাদ্দশ িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি 

একসাইড বনচু হদ্দয় ভগদ্দে  

309.  োলাল ভচৌবকদাদ্দিি িাড়ীি বপেদ্দন 

। 

োলাল ভচৌবকদাদ্দিি িাড়ীি 

বপেদ্দন িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

310.  ভিঘিীয়া সামছুদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

ভিঘিীয়া সামছুদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

311.  ভমাোোো সিদাি িাড়ী সামদ্দন । ভমাোোো সিদাি িাড়ী সামদ্দন 

িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

312.  সিদাি পাড়া কবিদ্দমি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

সিদাি পাড়া কবিদ্দমি িাড়ীি 

সামদ্দন িাস্তাি উপি  

এটা িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

313.  কামাি পাড়া িমোদ্দনি িাড়ী 

সামদ্দন । 

কামাি পাড়া িমোদ্দনি িাড়ী 

সামদ্দন িাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

314.  পূি ণ নটাি কািা বিব্বদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন । 

পূি ণ নটাি কািা বিব্বদ্দিি 

িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

315.  উিি ভ ঙ্গুিা বেয়াউল 

ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন।  

উিি ভ ঙ্গুিা বেয়াউল 

ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ীি সামদ্দন 

িাস্তাি উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

316.  দবিন ভ ঙ্গুিা ভূট্টুি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

দবিন ভ ঙ্গুিা ভূট্টুি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তাি উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

317.  পবিম ভ ঙ্গুিা কােদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

পবিম ভ ঙ্গুিা কােদ্দলি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

318.  ভঘানাপাড়া সেদ্দলি িাড়ীি 

বপেদ্দন।  

ভঘানাপাড়া সেদ্দলি িাড়ীি 

বপেদ্দনি িাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

319.  উোনপাড়া ইউসুদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

উোনপাড়া ইউসুদ্দিি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

320.  ভিায়ালমািী ভিোউল এি িাড়ীি 

সামদ্দন।  

ভিায়ালমািী ভিোউল এি িাড়ীি 

সামদ্দনি িাস্তাি উপি  

বিং কাল াট ণ  াল  

321.  মীিপাড়া দবিনপাড়া মসবেদ্দদি 

পাদ্দশ । 

দবিনপাড়া মসবেদ্দদি 

পাদ্দশিাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

322.  খাদ্দলপাড়া মনছুদ্দিি িাড়ীি পাদ্দশ।  খাদ্দলপাড়া মনছুদ্দিি িাড়ীি 

পাদ্দশিাস্তাি উপি  

 িক্স কাল াট ণ  াদ্দলা  

িথ্য সূত্রঃ  উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী-এলবেইবড, ইউবনয়ন পবিষদ ও স্থানীয় েনসািির্। 
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সংযুবি-৪ 

 

এ ইউরনয়ন রভরিক রাস্তার সংখ্যা, রাস্তার নাম, জকাোয় অবরস্থত রাস্তার বতযমান অবস্থা সংজেজপ বর্ যনা করা হজলািঃ 

ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথা হদ্দি ভকাথা প্ ণন্ত কি বক.বম. িির্(পাকা/কাঁ

চা/এইচ বিবি) 

উচ্চিা িিণমান অিস্থা 

সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা 

করুন 

1.  কুলকাবি পাথ ণশী সীমানা হদ্দি 

পাইবলংপাি প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৬ বক.বম. কাঁচা ৭ ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

2.  সদ্দনট ভচয়ািম্যান এি িাড়ী 

হদ্দি পাথ ণশী সীমানা প্ ণন্ত ;৪ 

নং ওয়াড ণ। 

5  বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

3.  িাঁি হদ্দি ঈদগাহ ভটংকুড়া 

মাঠ প্ ণন্ত-; ৪ নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

4.  সামছুিনাহাি উচ্চ  বিদ্যাঃ 

হদ্দি ভমদ্দহদী বময়াি িাড়ী 

প্ ণন্ত-; ৪ নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

5.  িাঁি হদ্দি মাবঝ পাড়া হদ্দয় 

বিষুউবেন এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

িদ্দি নতুন কদ্দি 

কাে শুরু কদ্দিদ্দে। 

6.  িাঁি হদ্দি বগয়াসউবেদ্দনি 

িাড়ী হদ্দয় ভমাোি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

2 বক.বম. কাঁচা 5ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

বকন্তু িন্যায় সমস্ত 

প্লাবিি হয়। 

7.  িনিলা সীমানা হাদ্দি 

োবকউল ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দয় 

েড়া পািা মুনেদ্দি এি িাড়ী 

প্ ণন্ত;  ৯ নং ওয়াড ণ। 

4বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তাি বকছু বকছু 

স্থাদ্দন  াঙ্গা থাকায়  

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

8.  োবকউল ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

শহীদ স্মৃবি উচ্চ বিদ্যাঃ হদ্দয় 

কিী িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

2 বক.বম. কাঁচা 2.50 

ফুট 

িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

9.  িানিল সীমানা হদ্দি 

ভিায়ালমািী ব্রীে হদ্দয় পাথ ণশী 

সীমানা প্ ণন্ত; ৯ নং ওয়াড ণ। 

4 বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

10.  মকবুল ভহাদ্দসদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

ভিািাি িাড়ী হদ্দয় চিলবিল 

প্ ণন্ত; ৯ নং ওয়াড ণ। 

2 বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

11.  লা লু ভমম্বাি এি িাড়ী হদ্দি 

চান্দু ভমম্বাি এি িাড়ী হদ্দয় 

ভমািািক মাষ্টাি এি িাড়ী 

প্ ণন্ত; ৫ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

12.  কাশুি িাড়ী হদ্দি আলীম 

উবেদ্দনি িাড়ী হদ্দয় হাোি 

আলীি িাড়ী প্ ণন্ত; ৫ নং 

1বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 
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ওয়াড ণ। 
 

13.  ভমৌতুিী িাড়ী হদ্দয় দুলু ডা. 

এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 
 

1বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

14.  সামছুিনাহাি উচ্চবিদ্যা হদ্দি 

িাোি হদ্দয় িাচ্চুি িাড়ী প্ ণন্ত 

3বক.বম. কাঁচা 6ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

15.  বেগািলা োকুয়াি 

খিকাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

সুরুদ্দেি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ।  

0.50বক.বম

. 

কাঁচা 5ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা ্াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

16.  বেগািলা ভলাকাি িাড়ী হদ্দি 

আদ্দখদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটিি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি। 

17.  ভিড়কুশা নুিইসলাদ্দমি িাড়ী 

হদ্দি ইসুদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 
 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটিি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

িন্যায় প্লাবিি হয়। 

18.  হবিনিিা ইিদ্দিদায়ী মাদ্রাসা 

হদ্দি ্মুনানদী প্ ণন্ত ; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

0.50বক.বম

. 

কাঁচা 4ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি। 

19.  হাদ্দেন মাষ্টাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

িড় িাস্তা প্ ণন্ত ;ওয়াড ণ নং ৬ 

ওয়াড ণ 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 5ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

20.  োইবুবেন এি িাড়ী হদ্দি 

পাথ ণশী সীমানা প্ ণন্ত; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

2.50বক.বম

. 

কাঁচা 5ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

21.  মধ্যপাড়া েয়নাল সোদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি হুরু ভসকািাদ্দিি 

িাড়ী প্ ণন্ত িড় িাস্তা ; ৬ 

নংওয়াড ণ 

1বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

22.  হাবমদুি এি িাড়ী হদ্দি 

মকবুল ভমম্বাদ্দিি ব টা প্ ণন্ত; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

0.50বক.বম

. 

কাঁচা 4ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

23.  টিদ্দক োদ্দম মসবেদ হদ্দি 

লবিি ভমম্বাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

0.50বক.বম

. 

কাঁচা 5ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

24.  ভিলগাো 

 

কাবেমা ব্রীে হদ্দি আলী 

আকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

1.25বক.বম

. 

কাঁচা 4ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 
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ওয়াড ণ। এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

25.  িািােী িাড়ী লুৎিি এি 

িাড়ী হদ্দি ঈদগাহ মাঠ ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 
 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

26.  কাবেমা িনিল প্রাঃ বিদ্যাঃ 

হদ্দি গফুি আকদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

27.  কাবেমা নয়াি িাড়ী হদ্দি দুদু 

ভ লী িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

28.  কাবেমা ভমাড় হদ্দি সুগাি 

বমল প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

2.50বক.বম

. 

পাকা 4ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

বকন্তু িন্যায় প্লাবিি 

হয় উচুুঁ কিা 

দিকাি। 

29.  বময়া িাড়ী চাঁন আকদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

প্ ণন্ত ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

30.  ভগয়াদ্দলি ভডািা নুরুল কাবিি 

িাড়ী হদ্দি কুলকাবি দবিন 

ব্রীে সীমানা প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

1.25বক.বম

. 

কাঁচা 4ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

31.  ভগায়াদ্দলি ভডািা িাদ্দেি 

আলীি িাড়ী হদ্দি িন 

ভিপাড়ীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

1.25বক.বম

. 

কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

32.  উিি মধ্য ভিলগাো বুচাি 

িাড়ী হদ্দি কালাম এি িাড়ী  

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট িন্যায় িাস্তাটি ডুদ্দি 

্ায় এিং েন-

সািািদ্দর্ি চলাচদ্দল 

সম্যস্যা হয়। উচুুঁ 

কিা প্রদ্দয়ােন। 

33.  উিি মধ্য ভিলগাো মাবনক 

বময়াি িাড়ী হদ্দি কালাম 

আকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 5ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

34.  বমলদহ আিসাদ্দিি িাড়ী 

হদ্দি বমলদহ স্কুল প্ ণন্ত ; ৭ 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 
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নং ওয়াড ণ। মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

35.  বমদ্দলদহ কাদ্দশদ্দমি িাড়ী হদ্দি 

নদী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

36.  ভঘানা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি 

োমাল মন্ডদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

ওয়াড ণ নং ৩। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

37.  ভঘানা পাড়া ভমাস্তিাি িাড়ী 

ভথদ্দক িািাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি অিস্থা 

খািাপ কাির্ মাদ্দঝ 

মাদ্দঝই গ ীি গি © 

ZvB সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

38.  আবেম উবেদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

মুবন্নয়া িাোি প্ ণন্ত কাঁচা 

িাস্তা ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 5ফুট এই িাস্তাি পূি ণ 

পাদ্দশ ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

39.  মুবনয়া িাোি হদ্দি দবিদ্দন 

েয়নাল হাওলাদাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাি পূি ণ 

পাদ্দশ ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

40.  মুবন্নয়া দুলাদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

আঃ খাদ্দলক ভচয়ািম্যাদ্দনি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তা িন্যাি 

সময় প্লাবিি হয় 

এিং িাস্তা আদ্দিাও 

বিন ফুট উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

41.  মুবন্নয়া আদশ ণ গ্র ণাম হদ্দি 

োলাল আকদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

ভসালাইমান খবলিাি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তা িন্যাি 

সময় প্লাবিি হয় 

এিং িাস্তা আদ্দিাও 

বিন ফুট উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

42.  মুবন্নয়া আঃ খাদ্দলক 

ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

আসাদ মন্ডল এি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৯ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2ফুট ঐ িাস্তাটি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

43.  মুবন্নয়া  নাবেম মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি দবিন মুবন্নয়া সঃ 

প্রাঃ বিদ্যালয় প্ ণন্ত ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 6ফুট িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে 

্া সংস্কাদ্দিি ভ্াগ্য 

44.  িরুল আঃ মাদ্দলক ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি আবনে মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ী 

2বক.বম. কাঁচা 2.50ফুট িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে 

এটি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

45.  আঃ মবিদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

আিাি ভদাকাোি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তা িন্যায় 

ডুদ্দি ্ায় এটি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

46.  িরুল বমন্টু ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 1বক.বম. কাঁচা 1ফুট এই িাস্তাি আদ্দিা ৫ 
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হদ্দি িািাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

ফুট উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

কাির্ িি ©মাদ্দন এই 

িাস্তাটি িন্যাি সময় 

ডুদ্দি ্ায় 

47.  উিি িরুল িাোি হদ্দি 

দবিন আদশ ণ গ্রাম প্ ণন্ত ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাি আদ্দিা ৫ 

ফুট উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

কাির্ িি ©মাদ্দন এই 

িাস্তাটি িন্যাি সময় 

ডুদ্দি ্ায় 

48.  বময়া পাড়া আলম বময়াি 

িাড়ী হদ্দি শবহদুদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

0.60 

বক.বম. 

কাঁচা 3ফুট িাস্তাটি এক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

49.  বময়া পাড়া িিহাদ ভহাদ্দসন 

এি িাড়ী হদ্দি মাবনক বময়াি 

িাড়ীি সামদ্দনি ব্রীে প্ ণন্ত ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা 5ফুট িাস্তাটি এক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

50.  বময়া পাড়া আবমল হক 

আকি িাড়ী হদ্দি িলা 

ভিপাড়ীি িাড়ী প্ ণন্ত 

1.30 

বক.বম. 

কাঁচা 2ফুট এটা বনচু িাস্তা 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

এটা উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

51.  িনিলা সানুি িাড়ী হদ্দি 

সাজুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

0.50 

বক.বম. 

কাঁচা 6 ইবঞ্চ িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

বনচু  আদ্দে উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

52.  িনিলা চাঁদদ্দমাোি িাড়ী 

হদ্দি লািলুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

0.50 

বক.বম. 

কাঁচা 6 ইবঞ্চ িাস্তাটি উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

53.  িনিলা োমাল এি িাড়ী 

হদ্দি প্রিান িাড়ী হদ্দয় দুলাল 

ডাঃ এিিাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা 2 ফুট এই িাস্তা  াঙ্গা 

আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

54.  িনিলা   লুৎিি এি িাড়ী 

হদ্দি কুলকাবি সীমানা প্ ণন্ত 

; ১ নং ওয়াড ণ। 

1.50 

বক.বম. 

কাঁচা 2 ফুট িাস্তাটি সচল আদ্দে 

এিং স্বা াবিক 

 াদ্দি মানুষ চলাচল 

কিদ্দি পাদ্দি। 

55.  িনিলা পাকা িাস্তা হদ্দি 

সিদাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

0.50 

বক.বম. 

কাঁচা 1.50 

ফুট 

িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

56.  িনিলা োরুলিলা িাোি 

হদ্দি লুৎিি এি িাড়ী প্ ণন্ত 

1.50 

বক.বম. 

পাকা 3ফুট িাস্তাটি সচল আদ্দে 

এিং স্বা াবিক 

 াদ্দি মানুষ চলাচল 

কিদ্দি পাদ্দি। 

57.  িবকি পাড়া হদ্দি িনিলা 

স্কুল প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

4বক.বম. কাঁচা 2.50ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 

্ায় ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

58.  িবকি পাড়া িাদশা মন্ডদ্দলি 

িাড়ী হদ্দি কাদ্দদি মন্ডদ্দলি 

2.50 

বক.বম. 

কাঁচা 2.50ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 
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িাড়ী প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ। ্ায় ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

59.  িবকি পাড়াি িাড়ী হদ্দি 

কাপ্তান আকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 

্ায় ্া উচুুঁ কিা ও 

ভমিামি কিা 

দিকাি। 

60.  ভঘানা পাড়া কবিি এি িাড়ী 

হদ্দি শাবকল এি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 2 ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 

্ায় ্া উচুুঁ কিা ও 

ভমিামি কিা 

দিকাি। 

61.  িনিলা িতুি িাড়ী হদ্দি 

োরুলিলা িাোি মসবেদ 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 2 ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 

্ায় ্া উচুুঁ কিা ও 

ভমিামি কিা 

দিকাি। 

62.  িনিলা িইচ উবেদ্দনি িাড়ীি 

পাদ্দশ  মসবেদ হদ্দি হাদ্দেি 

আলীি িাড়ীি বনকট পাকা 

িাস্তা প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 10ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি 

্ায় ্া উচুুঁ কিা ও 

ভমিামি কিা 

দিকাি। 

63.  িনিলা আলাল ভমাোি িাড়ী 

হদ্দি কাদ্দশদ্দমি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

১ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 1ফুট এই িাস্তাটি উচুুঁ 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

64.  োরুলিলা িাোি হদ্দি 

কাবেমা ব্রীে প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

0.50বক.বম

. 

পাকা 3ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

65.  কাবেমা ব্রীে হদ্দি আলদ্দমি 

িাড়ী প্ ণন্ত  

1বক.বম. কাঁচা 2 ফুট িাস্তাি অিস্থা  াল 

আদ্দে 

66.  বচনাডুলী ওয়াদ্দিে আলীি িাড়ী হদ্দি 

িািা বময়াি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 6ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

67.  ভখাকা বময়াি িাড়ী হদ্দি 

অবহদুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 7ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

68.  দুদু ডাঃ এি িাড়ীি ভমাড় হদ্দয় 

আবমনুদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 6ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

69.  বিষুি িাড়ী হদ্দি ভ লুি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ। 

 

1বক.বম. কাঁচা 7ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

70.  বগলা িাড়ী গুঠাইল বসবনয়ি 

মাদ্রাসা  হদ্দি লাল চাদ্দনি 

ভমাড় প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ। 

3.50বক.বম

. 

কাঁচা 8ফুট  াল িদ্দি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য গিণ আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 
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হদ্দি 

71.  গুঠাইি বমল হদ্দি পূি ণ িামনা 

িাস্তাি ভমাড় পয়ন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

6বক.বম. কাঁচা 7ফুট  াল িদ্দি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

72.  সাহাে উবেদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

ভিাচাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

2.50বক.বম

. 

কাঁচা 6ফুট  াল িদ্দি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

73.  িবশদ বস,আই,বস এি পুকুি 

পাি হদ্দি সুরুদ্দেি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ২ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

74.  ভহলাি িাড়ী ভথদ্দক আদ্দলপ 

উবেদ্দনি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

3বক.বম. কাঁচা 2ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

75.  হাবকম বময়াি িাড়ী হদ্দি 

িেদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা সমিল িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

76.  হাবকম বময়াি িাড়ীি দবিন 

পাশ হদ্দি বকবুদ্দটি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ২ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা সমিল িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

77.  ভোট ভদবলি পাড় হদ্দি 

ওয়াদ্দিদ্দেি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 1ফুট িাস্তাটিি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

আদ্দে ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

78.  কাবেমা গুনুি ভদাকান ভথদ্দক 

ভিবলি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

0.50বক.বম

. 

কাঁচা 4ফুট  াল 

 

 

79.  ভিাচাি িাড়ী হদ্দি সঞ্চয় এি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা সমিল  াল 

80.  িলাি িাড়ীি উিি পাশ হদ্দি 

হবহদ্দকি সািা আকদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

2.50বক.বম

. 

কাঁচা 2ফুট  াল 

81.  দুলাল ভমদ্দলটাবিি দবিন 

পাশ ভথদ্দক বমন্টুি িাড়ীি 

উিি পাশ প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 5ফুট িাস্তা মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গাি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

82.  গদ্দিি িাড়ী ভথদ্দক মুবিি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

3বক.বম. কাঁচা 4ফুট গিণ ও  াঙ্গা আদ্দে 

্া  িাট কিা 

প্রদ্দয়ােন 

83.  িড় ভদবলি পাি ব্রীে হদ্দি 

দুলাদ্দলি িাবড়ি দবিন পাশ 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 5.৫০ফুট গিণ ও  াঙ্গা আদ্দে 

্া  িাট কিা 

প্রদ্দয়ােন 

84.  িািিা পাড়া হদ্দি মাদ্দদক 

ব্যাপািীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা  
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85.  মাদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি 

গুেীমািী িাস্তা হইয়া নদী 

পাড় প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৬ফুট  িন্যায় প্লাবিি হয় 

ও ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

86.  হবি ভচয়ািম্যান িাস্তা হদ্দি 

িবদ কমান্ডাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

5বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

87.  িাবু গাবড়য়াদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

িবদ কমান্ডাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

1.5বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

88.  কদ্দিাবুোি চি চান বময়াি 

িাড়ী হদ্দি লাল মবনি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

89.  নালু ব্যাপািীি িাড়ীি বনকট 

পাকা িাস্তা হদ্দি আমাদ্দেি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. পাকা ৩ ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ্া ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

90.  মদ্দনায়াি ভহাদ্দসদ্দনি িাড়ী 

হদ্দি পাকা িাস্তা প্ ণন্ত  ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩ ফুট  াল থাকায় 

স্বা াবিক  াদ্দি 

চলাচল কিা ্ায় 

91.  এনামুদ্দলি িাড়ী হদ্দি পাকা 

িাস্তা প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ ফুট  াল থাকায় 

স্বা াবিক  াদ্দি 

চলাচল কিা ্ায় 

92.  প্রাইমািী স্কুদ্দলি সাইড ভথদ্দক 

পাকা িাস্তা প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ ফুট  াল থাকায় 

স্বা াবিক  াদ্দি 

চলাচল কিা ্ায় 

93.  বিস্কুদ্দটি িাড়ী হদ্দি 

ভকইদ্দয়গুড়ী বিল প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫বক.বম. কাঁচা ৪ ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

94.  আবুদ্দলি িাড়ী হদ্দি মান্নান 

ব্যাপািীি িাড়ী প্ ণন্ত  ওয়াড ণ 

নং ৯ ওয়াড ণ 

২বক.বম. কাঁচা ৪ ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

95.  ভলবুি িাড়ী হদ্দি খইিাবিি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

১.৫বক.বম. কাঁচা ৪ ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

96.  খইিাবিি িাড়ী হদ্দি 

পাইদ্দলায়াদ্দনি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা থাকায় ও 

বনচু হওয়াি কািদ্দর্ 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

97.  সাদ্দদক ভিপাড়ীি ভমাড় ভথদ্দক 

নদী পাড় প্ ণন্ত ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 6ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা ও 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

ভমিামি কিাি 

প্রদ্দয়ােন  

98.  ভমদ্দলটািীি িাড়ী হদ্দি উমি 

আলীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা  

99.  মাছুদ্দমি িাড়ী হদ্দি নানুি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৪ ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা  

100.  দুলাদ্দলি িাড়ী হদ্দি নিদ্দনি 

পাড় স্কুল প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা  
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101.  মবে ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

গুলুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৫ ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা  

102.  আেি উবেন এি িাড়ী হদ্দি 

বিশুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা 

থাকায়  িাট এিং 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

103.  িহমাদ্দন এি িাড়ী হদ্দি উিি 

জুব্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা - িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা 

থাকায়  িাট এিং 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

104.  দবিন বচনাডুলী ব্রীে হদ্দি 

ভদৌলি মাষ্টাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

০.50বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট ভমাটামুটি  াল 

105.  খাদ্দলদ্দকি ভদাকান হদ্দি 

উবনয়া িাোি প্ ণন্ত ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

106.  কমলাি িাড়ী হদ্দি বচনাডুলী 

মাষ্টাদ্দিি ঘি প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩.৫০ফুট িাস্তাি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

107.  িবলয়াদহ হাই স্কুল হদ্দি িক্কি 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

108.  ভমািাি আকদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

কদমিলী ব্রীে প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

1.৫বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

109.  ভিিাদ্দকি িাড়ী হদ্দি 

জুব্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাি বিব ন্ন স্থাদ্দন 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন। 

110.  কাদ্দেি িাড়ী হদ্দি হবব্বি 

হােীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

গিণ ও  াঙ্গা 

থাকায়  িাট কিা 

প্রদ্দয়ােন 

111.  বগলািাড়ী হদ্দি মদ্দয়ে 

উবেদ্দনি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

112.  সুলিান সিকাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

মবেিি ভকপদ্দটদ্দনি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 
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সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

113.  িন ি সিকাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

আদ্দিক উবেদ্দনি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

114.  বিন ব্যাপািীি িাড়ী হদ্দি 

েবলম বমস্ত্রীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৭৫বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

115.  বগয়াস ভদওয়ালীি িাড়ী হদ্দি 

ইসবল িাড়ী প্ ণন্ত ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট  াদ্দলা 

116.  মবহদ্দিি িাড়ী হদ্দি নদীি 

পাড় প্ ণন্ত ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

117.  লবহদুদ্দিি ভদাকান হদ্দি 

িডুদ্দলি পাড় প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা 4ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

118.  আেমিাদ হদ্দি ভডিিাইদ্দপচ 

িাস্তা প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তা  াল না 

থাকায় ্ানিাহন 

চলাচদ্দল ব্যাপক 

সমস্যা সৃবষ্ট হয় 

ভমিামি কিা 

দিকাি 

119.  ভদওয়ানপাড়া িাবলকা দাবখল 

মাদ্রাসা হদ্দি বচনাডুলী প্ ণন্ত ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

120.  বসিাদ্দেি িাড়ী হদ্দি 

বশং াঙ্গা প্ ণন্ত ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

1.৫বক.বম. কাঁচা 3.২৫ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

121.  বশং াঙ্গা পাকা িাস্তা হদ্দি 

বিল প্ ণন্ত িাস্তা ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

.৫বক.বম. পাকা ৩ফুট  াল 

122.  ভহাদ্দসন িবকদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

বচনাডুলী পাকা িাস্তা প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. পাকা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 
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123.  চাঁনবময়াি িাড়ী হদ্দি 

োমছুদ্দলি িাড়ী িাস্তা প্ ণন্ত  ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

১.৫বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

124.  দবিন বচনাডুলী পাকা িাস্তা 

হদ্দি সুরুদ্দেি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. পাকা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

125.  িবশদ ভমম্বাি এি িাড়ী হদ্দি 

ভনিাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

126.  মামদালীি ভদাকান হদ্দি 

রুস্তম কাপািীি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

127.  সাজুি িাড়ী হদ্দি িক্কদ্দিি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩.২৫ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

128.  মবেদ্দদি িাড়ী হদ্দি সুেদ্দনি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

129.  আবমি হােীি ব্রীে ভথদ্দক 

কইমুবেন ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

130.  মকেদ্দলি িাড়ী ভথদ্দক মুইল 

ডাঃ এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

131.  িামনা িাোি ভথদ্দক 

কদমিলী ব্রীে প্ ণন্ত  

২বক.বম. কাঁচা ৪  ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

132.  েহুদ্দিি িাড়ী হদ্দি প্রাইমািী 

স্কুল প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িন্যায় প্লাবিি 

হয়য়াি কািদ্দন 

িাস্তাটি  াঙ্গা িাই 

ভমিামি কিা 

দিকাি  

133.  ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ী ভথদ্দক 

িাচ্চু আকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিাি প্রদ্দয়ােন 

134.  ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

প্রাইমািী স্কুল প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

135.  িামনা িাোি ভথদ্দক িাদশা ১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 
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ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

136.  িবলয়াদহ হদ্দি বশং াঙ্গা 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

 

১.25বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

137.  িবলয়াদহ ব্রীে হদ্দি ঈদগাহ  

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

 

১বক.বম. পাকা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

138.  বশং াঙ্গা হদ্দি বচনাডুলী 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

 

১.25বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট িাস্তাটি  াল িদ্দি 

মাদ্দঝ ৪ভথদ্দক ৫ 

োয়গায় সামান্য 

 াঙ্গা িদ্দয়দ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

139.  সাপিিী 

 

দুদুি ব লা হদ্দি চি বদঘিী 

দাবখল মাদ্রাসা প্ ণন্ত 

১.২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তাি মাদ্দঝ 

অদ্দনক  াঙ্গা আদ্দে 

্া চলা ভিিাি 

উপদ্দ্াগী নয় এেন্য 

িাস্তাটি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

140.  আবেম উবেন এি িাড়ী হদ্দি  

বদঘািীি স্কুল প্ ণন্ত   

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা দুই 

সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে  

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

141.  চিবদঘািী দাবখল মাদ্রাসা 

হদ্দি কাদ্দসম মন্ডদ্দলি িাড়ী 

প্ ণন্ত  

১বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তা পুিটাই 

 াঙ্গা িাই সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

142.  আকি পাড়া িাদশা’ি িাড়ী 

হদ্দি দবিন স্যাদ্দটলাইট 

বক্লবনক প্ ণন্ত  

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে িা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

143.  পূি ণ ভচঙ্গানীয়া হাসপািাল 

হদ্দি সামছুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তা বনচু আদ্দে িা 

উঁচু ও চওড়া কিদ্দি 

হদ্দি  

144.  কাদ্দশম মন্ডদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

উিি বদঘািী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ১  ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচু ও  াঙ্গা এটা 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

145.  গনী ভগিাি িাড়ী হদ্দি 

দবিদ্দন বিলাল এি িাড়ী 

প্ ণন্ত । 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তা  াঙ্গা 

চলা-চদ্দল বিপদ 

ঘদ্দট িাই সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

146.  কাশািীডুিা ইসহাক মন্ডদ্দলি 

িাড়ী হদ্দি নিনা পাড়া প্ ণন্ত 

। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা পুিটাই 

 াঙ্গা এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

147.  কাশািীডুিা ডাবুি িাড়ী হদ্দি 

উিদ্দি ইসাদ্দকি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট িন্যায় িাস্তাটি 

মাদ্দঝ মাদ্দঝ ভ দ্দঙ্গ 
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ভগদ্দে  

148.  কাশািী ডুিা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় হদ্দি 

পূি ণবদদ্দক নদীি ঘাট প্ ণন্ত । 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট নতুন কদ্দি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

149.  উিি বশশুয়া ইিাে এি িাড়ী 

হদ্দি উিদ্দি তুিাি আলীি 

িাড়ী প্ ণন্ত । 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি অদ্দনক বনচুুঁ 

এিং সরু িাই 

িাস্তাটি উঁচু ও প্রসস্ত 

কিা  দিকাি 

150.  প্রোপবিি িাোি হদ্দি লাল 

বময়া ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত । 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট নতুন কদ্দি  সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

151.  নিীন ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

প্রোপবি িাোি প্ ণন্ত । 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন 

োয়গায়   াঙ্গা 

থাকায় ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

152.  কাদ্দশদ্দমি িাড়ী হদ্দি 

পূি ণবদদ্দক এনদাদ এি িাড়ী 

প্ ণন্ত । 

৩৩৫ ফুট এইচ বি বি ৫ফুট  াল আদ্দে 

153.  এমদাদ এি িাড়ী হদ্দি আসাদ 

এি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ অদ্দনক 

 াঙ্গা আদ্দে 

154.  বদঘািীি স্কুল হদ্দি আনাহাদ্দি 

এি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তাটি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

155.  দবিন বশশুয়া িাদ্দিক এি 

িাড়ী হদ্দি পবিম ভ্াগনাই 

প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

156.  ভনায়াি পাড়া 

 

উবলয়া িাোি ভথদ্দক 

ভনায়ািপাড়া মাঠ প্ ণন্ত । ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. পাকা ৮ফুট প্রায় ২ বক.বম.িাস্তা 

 াঙ্গা আদ্দে এগুদ্দলা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

157.  ভনায়াি পাড় ব্রীে হদ্দি লুৎিি 

এি িাড়ী  প্ ণন্ত । ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. পাকা ৬ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

158.  লুৎিি এি িাড়ী হদ্দি হাদ্দিল 

এি িাড়ী প্ ণন্ত । ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৭ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

159.  হাবকম মন্ডদ্দলি িাড়ী হদ্দি  

ভগাকাি িাড়ী প্ ণন্ত । ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৮ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

160.  হাবলম এি িাড়ী হদ্দি কালাম 

মন্ডদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত । ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৫ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

161.  সাদ্দহি িাোি হদ্দি দুলাল ২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 
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হােীি িাড়ী ; ৬ নং ওয়াড ণ। মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

162.  হাদ্দব্বদ্দলি িাড়ী হদ্দি কােলা 

ব্রীে প্ ণন্ত । ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

৭বক.বম. কাঁচা ৮ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

163.  কালাম মন্ডদ্দলি ভমাড় হদ্দি 

অবহেল ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত 

।  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

৭বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

164.  কুদুি আলীি িাড়ী হদ্দি কােী 

গােীি প্ ণন্ত । ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 
 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

165.  মাোি আলীি িাড়ী হদ্দি 

িাটলু গােীি িাড়ী প্ ণন্ত । ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

166.  োিাি সিদাি এি িাড়ী হদ্দি 

হাইিি ভদাকান হদ্দয় কােলা 

মাদ্রাসা প্ ণন্ত । ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

167.  হাইিি ভমকাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

হইিি নাবপি এি িাড়ী প্ ণন্ত 

। ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

168.  মাক্কুি িাড়ী হদ্দি অবহেল 

কামাি এি িাড়ী প্ ণন্ত ।  

২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

169.  িব্বানীি ভদাকান হদ্দি মকবুল 

এি িাড়ী প্ ণন্ত ।  

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

170.  িিেল হােীি িাড়ী হদ্দি 

ভখদুি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৫ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 
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171.  িবশদ এি িাড়ী হদ্দি পাকা 

ভিাড প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৭ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

172.  অিদা িাধঁ ভথদ্দক ভসাহিাি 

ভমাোি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৫ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

173.  ভহলাল এি িাড়ী হদ্দি হারুন 

ভমৌল ীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

174.  খবলল খবলিাি িাড়ী হদ্দি 

েনিা িাোি প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় ভমিামি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

175.  েনিা িাোি হদ্দি ্মুনা 

নদীি পাদ্দশ ইব্রাহীদ্দম এি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট বনচু  আদ্দে উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি িন্যায় 

প্লাবিি  হয় 

176.  েনিা িাোি হদ্দি দবিন 

িাোি  সীমানা প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট বনচু  আদ্দে উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি িন্যায় 

প্লাবিি  হয় 

177.  আবমি ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

েনিা িাোি প্ ণন্ত  । 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ০.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

178.  কাঠমা সঃপ্রাঃবিদ্যাঃ হদ্দি 

আসাদ এি িাড়ী প্ ণন্ত।   

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

179.  আমান উোি িাড়ী হদ্দি 

িসুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

180.  েনিা িাোি হদ্দি হাদ্দমদ 

ভমম্বাদ্দিি এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ০০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

181.  মাহমুদ এি িাড়ী হদ্দি িাদশা 

কামাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

182.  কানুি িাড়ী হদ্দি আল্তা ডাঃ 

এি িাড়ী প্ ণন্ত  । 

২বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট  াল 

183.  ইন্দ্রি ভদাকান হদ্দি অদুি ২বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে 
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িাড়ী প্ ণন্ত  

 

এেন্য সংস্কাি /উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  

184.  কােলা মিাহুদ্দি এি িাড়ী 

হদ্দি কােলা  বসবনয়াি 

মাদ্রাসাি আিাউি 

বি,এস.বস’ি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ৩৫ফুট ভকান িকম চলা 

চদ্দলি উপদ্দ্াগী  

185.  মুন্তাসীি এি িাড়ী ব্রীে হদ্দি 

আঃ আলীম কামাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট ভকান িকম চলা 

চদ্দলি উপদ্দ্াগী  

186.  লবিি  ভমম্বি এি িাড়ী হদ্দি 

হবিন িিা প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 
 

২বক.বম. কাঁচা ৪ফুট চলা চল এখন কিা 

্ায় িদ্দি িন্যাি 

সময় সমস্যা হয় 

187.  কােলা একিা িাোি হদ্দি 

খবললুি িহমান উচ্চ বিদ্যাঃ 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট ভকান িকম 

চলাদ্দিিা কিা ্ায় 

হদ্দি ভমিামি কিা 

দিকাি 

188.  আদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি এইস 

উেীন মুন্সীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট স্বা াবিক  াদ্দি 

চলাদ্দিিা কিা ্ায়  

189.  কাবিজুদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

ভমলািহ থানাি সীমানা প্ ণন্ত 

; ওয়াড ণ নং ৭ 

৪বক.বম. কাঁচা ৪ফুট ভকান িকম মানুষ 

চলাচল কিদ্দি 

পাদ্দি হদ্দি গাড়ী 

চলাচদ্দলি 

অনুপদ্দ্াগী 

190.  আইনাদ্দলি িাড়ী হদ্দি মাক্কুি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৫ফুট ভকান িকম মানুষ 

চলাচল কিদ্দি 

পাদ্দি হদ্দি গাড়ী 

চলাচদ্দলি 

অনুপদ্দ্াগী 

191.  আম দ্রা ভথদ্দক কালাি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

192.  িবকদ্দিি িাড়ী হদ্দি ভিোি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

193.  আকুদ্দলি িাড়ী হদ্দি নুি 

ইসলাদ্দমি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

194.  কালাদ্দমি িাড়ী হদ্দি েদ্দিদ 

এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা  াঙ্গা 

আদ্দে ও িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

195.  চাঁনবময়াি িাড়ী হদ্দি পবচি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

 

১বক.বম. কাঁচা ১.৫ফুট এই িাস্তা  াঙ্গা 

আদ্দে ও িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 
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কিদ্দি হদ্দি 

196.  ইসলামপুি 

সদি 

গঙ্গাপাড়া ভসন্টাি হদ্দি 

ভপৌিস াি সীমানা প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট  াল 

197.  গঙ্গা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি 

মাদািদহ বিল প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

198.  গঙ্গা পাড়া ভিসিকাবি 

প্রাঃবিদ্যাঃ হদ্দি ঈদগাহ মাঠ 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

199.  নাও াঙ্গা ভশখিাড়ী মসবেদ 

হদ্দি িেলুল হক স্কুল প্ ণন্ত  ; 

১ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

200.  পবিম গঙ্গা পাড়া িাক্কা 

ডািাদ্দিি িাড়ী হদ্দি খাল 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

201.  গঙ্গা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি 

ভমািািদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

202.  শংকিপুি চানবময়াি িাড়ী 

হদ্দি পাকা িাস্তা প্ ণন্ত  ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

203.  শংকিপুি হাবনি মন্ডদ্দলি 

িাড়ী হদ্দি কালু মন্ডদ্দলি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

204.  িবলয়াদহ পাকা িাস্তা হদ্দি 

কিী মন্ডদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত   ; 

২ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

205.  কাবচহািা মবিদ্দেি িাড়ী 

হদ্দি লুৎিদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

206.  কাবচহািা ভচৌিাস্তা হদ্দি 

িমকুড়া সীমানা প্ ণন্ত  ওয়াড ণ 

নং ৩  

৫বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

207.  কাবচহাি হােী িাড়ী হদ্দি ০.৫০বক.বম কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 
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ভচৌিাস্তা  ; ৩ নং ওয়াড ণ। . বনচুুঁ থাকায় িন্যায় 

প্লাবিি  হয় িাই 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

208.  পাঁচিাড়ীয়া পাকািাস্তা হদ্দি 

ঈদগাহ মাঠ প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি খুিই খািাপ 

অিস্থা এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

209.  পঁচািহলা আলাই ব্রীে হদ্দি 

কাটাখালী  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি খুিই খািাপ 

অিস্থা এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

210.  আলাই ব্রীে হদ্দি খবদয়া 

কািা সীমানা প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তা  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

্া সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

211.  োদ্দমদ আলী মাদ্রাসা হদ্দি 

ভলবুি িাড়ী প্ ণন্ত   ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

বকন্তু এটা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

িন্যায় ডুদ্দি ্ায়  

212.  পঁচািহলা মবেিদ্দিি িাইস 

বমল হদ্দি বচনা ডুবল সীমানা 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তা  াঙ্গা 

আদ্দে এিং িন্যায় 

এক সাইড প্লাবিি 

হয় 

213.  পঁচািহলা পাকা িাস্তা হদ্দি 

ভনায়াি পাড়া সীমানা প্ ণন্ত  ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তা অদ্দনক 

 াঙ্গা িাই উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  

214.  পঁচািহলা কাশািী  ীটা হদ্দি 

পয়খাি বিল প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

215.  পঁচািহলা ভহলাল মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি আদশ ণ গ্রাম প্ ণন্ত  

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

216.  পঁচািহলা আইগি খাল হদ্দি 

উবলয়া প্ ণন্ত  ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

217.  িমকুড়া সীমানা হদ্দি 

কাবচহাড়া সীমানা  প্ ণন্ত  ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তা পুদ্দিাটাই 

িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

্া সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

218.  গঙ্গা পাড়া বিদ্দিাে বময়াি 

িাড়ী হদ্দি হাবনি উবেদ্দনি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তা  াল আদ্দে  

219.  শংকিপুি ভমাোদ্দমি িাড়ী 

হদ্দি আদ্দমে উবেদ্দনি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তা  াল আদ্দে  

220.  পঁচািহলা বেবসআি হদ্দি 

িাইগািঘা প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. পাকা ৪ফুট িাস্তা  াল আদ্দে  

221.  পাথ ণশী ভদাহা ভমম্বদ্দিি িাড়ী হদ্দি  ১বক.বম. পাকা 1.50ফুট এই িাস্তা  াল 
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ভদওয়ান গি প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

আদ্দে  

222.  কৃষ্ণনগড় ভদওয়ান গি হদ্দি 

শশাবিয়া িাড়ী খান পাড়া 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

3বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

223.  পাথ ণশী পাকা িাস্তা হদ্দি 

ভমািাদািাদ আঃ কুদ্দুে এি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. পাকা 3ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

224.  মন্জজুরুল হাসান এি িাড়ী 

হদ্দি িাকা ব্রীে প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

2.50বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

225.  মলম গি কুলকািী পাকা 

িাস্তা হদ্দি মন্ডল িাড়ী কাঁচা 

িাস্তা প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা 1ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

226.  ভমাোআটা আঃ মাদ্দলক 

ডািাদ্দিি িাড়ীি বনকট পাকা 

িাস্তা হদ্দি গুঠাইল পাকা িাস্তা 

প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

3বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

227.  হাবড়য়া িাড়ী উচ্চ বিদ্যাঃ 

মাদ্দঠি পাশ হদ্দি ইসলামপুি 

মলম গি পাকা িাস্তা প্ ণন্ত  ; 

৪ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা 4ফুট এই িাস্তা  াল 

আদ্দে 

228.  আঃ হাবলম ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

হদ্দি িড় ভদলীি পাড় ব্রীে 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

229.  আদ্দনায়াদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

হবলয়া বিল প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

 

3বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

বৃবষ্টি সময় পাবন 

েদ্দম থাদ্দক 

230.  মাখন মুবচি িাড়ী হদ্দি পূি ণ 

গামাবি্া চুন্নু মন্ডদ্দলি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

বৃবষ্টি সময় পাবন 

েদ্দম থাদ্দক 

231.  োরুল িলা পাকা িাস্তা হদ্দি 

ভোট ভদলীি ভমাড় প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. পাকা 4ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

িাস্তাটি উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

232.  মুখবশমলা পাকা িাস্তা হদ্দি 

বসবেক এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৫ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

233.  মুখবশমলা পাকা িাস্তা হদ্দি 

আবেি উবেন এি িাড়ী প্ ণন্ত  

; ৫ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

234.  মুখবশমলা প্রিান  িাড়ী হদ্দি 2বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 



 
 
 

125 
 

ভমাশািি গি সীমানা প্ ণন্ত  

; ৫ নং ওয়াড ণ। 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

235.  ভিৌহাি কািা আঃ মান্নান 

িাড়ীি বনকট হদ্দি িািলু 

বমঞাি িাড়ী প্ ণন্ত  ০; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. পাকা 4ফুট এই িাস্তা  াল 

আদ্দে িদ্দি পাকা 

কিদ্দি হদ্দি  

236.  িাবনয়া িাড়ী পাকা িাস্তা হদ্দি 

সুদ্দিি পাড় আবেি সঃপ্রাঃ 

বিদ্যাঃ প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

3বক.বম. কাঁচা 2ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

237.  ভ ংগাি গড় িাইচ বমদ্দলি 

বনকট হদ্দি িামনা বিল প্ ণন্ত  

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. পাকা 3ফুট এই িাস্তা  াল 

আদ্দে 

238.  পলিান্ধা িাহাদুিপুি  সীমানা হদ্দি 

উিি বসিাোিাদ প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

3বক.বম. পাকা 7ফুট এই িাস্তাি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

এটা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

239.  িাহাদুিপুি পাকা িাস্তা হদ্দি 

পূি ণ িাহাদুিপুি ব্রহ্মপুত্র নদী 

প্ ণন্ত   িাস্তা ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. পাকা 7ফুট এই িাস্তা  াল 

আদ্দে 

240.  িাটিকামািী ভপৌিস াি 

সীমানা হদ্দি িাটিকামািী 

আকি পাড়া প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

2বক.বম. পাকা 4ফুট এই িাস্তাি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

পুনিাই সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

241.  বসিাোিাদ িাোি হদ্দি 

ভোোি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. পাকা 3ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে িা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

এেন্য উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

242.  িাটিকামািী স্যাদ্দটলাইট 

বক্লবনক হদ্দি নন্দুদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 
 

১বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে িা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

এেন্য উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

243.  িাটিকামািী ঈদগাহ মাঠ হদ্দি 

িন মামুদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৯ 

নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় আি 

 াঙ্গা আদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

244.  িাটিকামািী স্যাদ্দটলাইট 

বক্লবনক হদ্দি বসিাোিাদ 

িাোি প্ ণন্ত  ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় আি 

 াঙ্গা আদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

245.  িাটিকামািী উৎমািচি 

সীমানা হদ্দি বসিাোিাদ 

িাোি প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 5ফুট এই িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় আি 

 াঙ্গা আদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 
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246.  চি িাটিকামািী শবহেল 

ভগায়াদ্দলি িাড়ী হদ্দি পবিম 

বসিাোিাদ মবিন এি িাড়ী 

প্ ণন্ত  িাস্তা ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা 4ফুট এই িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  ও 

 াঙ্গা আদ্দে  

247.  উিি বসিাোিাদ হান্নান এি 

ভদাকান সমু্মখ হদ্দি বিলকপুি 

আদ্দহদ মাষ্টাি এি িাড়ী প্ ণন্ত  

; ১ নং ওয়াড ণ। 

2বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  ও 

 াঙ্গা আদ্দে  

248.  বসিাোিাদ িাোি হদ্দি 

মকবুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 
 

 

১বক.বম. কাঁচা 3ফুট এটি বনচু িাস্তা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

এটা িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

249.  দবিন িাহাদুিপুি সালাদ্দমি 

ভদাকান হদ্দি ভসকিাদ্দিি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এটি বনচু িাস্তা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

এটা িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

250.  দবিন িাহাদুিপুি আবশ 

মন্ডদ্দলি িাড়ীি বনকট হদ্দি 

ইসলামপুি িবকি পাড়া 

সীমানা প্ ©ন্ত; ৬ নং ওয়াড ণ। 

1.50বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এটি বনচু িাস্তা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

এটা িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

251.  চি চাড়ীয়া োলাদ্দলি িাড়ী 

হদ্দি ভিহান আলীি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট এটি বনচু িাস্তা উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

এটা িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

252.  উিি িাহাদুি পুি পাকা িাস্তা 

হদ্দি মুকুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট এই িাস্তা মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে  

সংস্কাি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

253.  েবম ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি বনকট 

হদ্দি পবিম বসিাোিাদ 

ভসানাউোি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

254.  উিি বসিাোিাদ েয়নাল 

আদ্দিদীন এি িাড়ী হদ্দি 

েদ্দহি হােীি িাড়ী প্ ণন্ত   ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

255.  দবিন বসিাোিাদ 

আলাউবেদ্দনি  িাড়ী হদ্দি 

গাদ্দয়ন পাড়া প্ ণন্ত   ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

256.  বসিাোিাদ নদাই িািােীি 

িাড়ী হদ্দি পূি ণ িাহাদুিপুি 

ব্রহ্মপুত্র শাখা নদী প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

257.  পূি ণ িাহাদুি পুি প্রাঃবিদ্যাঃ 

হদ্দি দুলু মুবন্সি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা 3ফুট এই  িাস্তা িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  

258.  ভগায়াদ্দলিচি গাইিান্ধা সীমানা হদ্দি কবিল ৩বক.বম. কাঁচা ৭ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 
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উবেন মন্ডল এি িাড়ী প্ ণন্ত  

; ১ নং ওয়াড ণ। 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

259.  কুবমিদহ মেি ব্যাপাড়ীি 

িাড়ী হদ্দি মালমাড়া 

আবেেদ্দলি িাড়ী প্ ©ন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৭০বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

260.  কুবমিদহ খাঁপাড়া আহালুি 

িাড়ী হদ্দি মালমাড়া বমষ্টাি 

এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

261.  খয়বদয়ািচি ভখয়াঘাট হদ্দি 

আগুদ্দনি চি আোদ্দনি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

262.  কুবমি দহ নুরুল হদ্দকি িাড়ী 

হদ্দি বশয়ালদহ নদী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

1.৫০বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

263.  কুবমি দহ নষ্কদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

িাটু মন্ডদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

264.  কুবমিদহ হােী আঃ হদ্দকি 

িাড়ী হদ্দি চাঁন বময়াি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

265.  মালমাড়া চাঁনবময়াি িাড়ী 

হদ্দি টঙ্গদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

266.  মালমাড়া িটিলা ব্রীে হদ্দি 

হারুন িবশদ এি  িাড়ী প্ ণন্ত  

; ২ নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

267.  মালমাড়া পবিমপাড়া 

মসবেদ হদ্দি ভমাহাম্মদ পুি 

গ্রাদ্দমি সীমানা প্ ণন্ত  ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

1.৫০বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

268.  মালমাড়া ভহলাদ্দলি িাড়ীি 

পাদ্দশি ব্রীে হদ্দি আবেেদ্দলি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

269.  মালমাড়া  িািাি িাড়ীি  

পুকুি হদ্দি নস্কদ্দিি  িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

270.  ভিালাকীপাড়া দশানী নদীি 

ভখয়াঘাট হদ্দি কাবেমাচ ণি 

সীমানা  প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

1বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 
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ওয়াড ণ। 

271.  ভিালাকীপাড়া কচুখালঘাট 

হদ্দি ভিালাকী পাড়া িাোি 

প্ ণন্ত  ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

272.  ভিালাকীপাড়া িাোি হদ্দি 

ভিিমািী সীমানা প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

273.  ভিালাকীপাড়া িাোি হদ্দি 

মহলবগিী চামড়া িাড়ী ব্রীে 

প্ ণন্ত  ; ৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িন্যায় 

ভ দ্দঙ্গ ্ায় িা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

274.  ভিালাকীপাড়া িাোি হদ্দি 

আহম্মদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িন্যায় 

ভ দ্দঙ্গ ্ায় িা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

275.  ভমাহাম্মদপুি নিীি উবেন 

ভমম্বদ্দিি িাড়ী হদ্দি গাইিান্ধা 

ইউবপ সীমানা প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িন্যায় 

ভ দ্দঙ্গ ্ায় িা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

276.  ভমাহাম্মদপুি িাোি হদ্দি 

ভহলাদ্দলি িাড়ী  প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িন্যায় 

ভ দ্দঙ্গ ্ায় িা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

277.  ভমাহাম্মদপুি  গুচ্ছ গ্রাম হদ্দি 

স ািচি সীমানা প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

278.  ভমাহাম্মদপুি  িাোি হদ্দি 

চাঁনবময়াি িাড়ী  প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

1বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

279.  ভমাহাম্মদপুি োলাম ভমম্বদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি  িদ্দয়ে ভদওয়ানীি 

িাড়ীি পবিম সীমানা প্ ণন্ত  

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

280.  মালমাড়া িটিলা ব্রীে হদ্দি 

ঈদগাহ মাঠ প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

281.  স ািচি আঃ জুব্বাি 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

িাদ্দেদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৫ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে  

282.  স ািচি মবনি উবেন 

বডলাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

মহলবগিী মন্ডল িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে  

283.  স ািচি আয়ুি আলী 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

মহলবগিী িালিলা প্ ণন্ত  ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে  
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284.  স ািচি মবদনাি িাড়ী হদ্দি 

ভদলুয়াদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৫ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে  

285.  স ািচি জুব্বাি ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি িালিলা প্ ণন্ত  ; 

৫ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

286.  সভুকুড়া িারু ভদওয়ানীি িাড়ী 

হদ্দি ভমাহাম্মদপুি িদ্দয়ে 

ভদওয়ানীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

287.  গাইিান্ধা ইউবপ সীমানা হদ্দি 

চিচািীয়া ভখয়া ঘাট প্ ণন্ত  ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

288.  সভুকুড়া আলিা ভমম্বাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি েবলল মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

289.  সভুকুড়া েবলল মাষ্টাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি সভুকুড়া সিকাবি 

প্রাঃ বিদ্যাঃ প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

290.  সভুকুড়া আবু িাদ্দহদ্দিি িাড়ী 

হদ্দি সভুকুড়া উিি পাড়া 

োদ্দম মসবেদ প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

291.  সভুকুড়া উিি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ নাগড় আলীি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

গিণ আদ্দে 

292.  ভগায়াদ্দলিচি কাদ্দদদ্দিি িাড়ী 

হদ্দি উসমান ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

293.  ভগায়াদ্দলিচি পাকা িাস্তা হদ্দি 

ইো হােীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল আদ্দে 

294.  ভগায়াদ্দলিচি আেগি 

ভকিানীি িাড়ী হদ্দি োইদ 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৭০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

295.  ভগায়াদ্দলিচি বমিাবল িাোি 

হদ্দি িেলুি ভদাকান প্ ণন্ত  ; 

৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

296.  ভগায়াদ্দলিচি বমিাবল িাোি 

হদ্দি িবসদ িািােী িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

297.  ভগায়াদ্দলিচি নুরুল িািােীি 

িাড়ী হদ্দি বি এম কদ্দলে 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 
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প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

298.  ভগায়াদ্দলিচি আকি িাড়ী 

হদ্দি উসমান ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 
 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

299.  মহলবগিী সিকাি িাড়ী 

মাদ্রাসা হদ্দি কুবমিদহ 

সীমানা প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

300.  মহলবগবি চামািিাড়ী ব্রীে 

হদ্দি মহলবগিী িাোি প্ ণন্ত  

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

301.  মহলবগিী প্রাঃ বিদ্যাঃ হদ্দি 

মহলবগিী িাোি প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

302.  মহলবগিী িাোি হদ্দি 

িালিলা হদ্দয় মালমাড়া 

সীমানা প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

303.  মহলবগিী লক্ষ্ণীি িাড়ী হদ্দি 

মক্কুি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল  

304.  মহলবগিী  াটিপাড়া স্কুল হদ্দি 

কুবমিদহ সীমানা প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  

305.  কাবেমািচি োলাম মাষ্টাি 

এি িাড়ী হদ্দি ভশদ্দখিচি 

সীমানা প্ ণন্ত  ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি  

306.  ভশদ্দখিচি িাোি হদ্দি 

মহলবগিী শবহদুি হােীি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াল  

307.  কাবেমাচ ণি িবকি িাড়ী ব্রীে 

হদ্দি িাোি টিলা িাঁদ্দিি মাথা 

প্ ণন্ত  ; ৯ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

308.  গাইিান্ধা ইসলামপুি ঝগড়াি চি িাস্তা 

হদ্দয় চিদাদনা ঘাট হদ্দি 

ঝগড়ািচি প্ ণন্ত  ; ১ নং 

১৩বক.বম. কাঁচা ৭ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 
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ওয়াড ণ। হদ্দি 

309.  চিদাদনা িড় িাস্তা হদ্দি 

ভগায়াদ্দলি চি সীমানা প্ ণন্ত  ; 

১ নং ওয়াড ণ।  

৮বক.বম. কাঁচা ৭ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

310.  দুিমঠ বনলিীয়া িাস্তা হদ্দয় 

চাঁনগি হদ্দি আগুদ্দনি চি 

গাইিান্ধা সীমানা ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 
 

১২বক.বম. কাঁচা ৬ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

311.  চিদাদনা িাোি হদ্দি নদীি 

পাড় প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

 

০.২৫বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

312.  চিদাদনা কবমউবনটি  বক্লবনক  

নুি ইসলাম িাড়ী হদ্দয় িড় 

িাস্তা প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

313.  নুি ইসলাম এি িাড়ী হদ্দয় 

সাগি হােীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

০.২৫বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট  াল 

314.  ইসলামপুি ঝগড়ািচি িাস্তা 

হদ্দি কবেি ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

হদ্দয় হাইিি এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

১ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

315.  দুিমুঠ বনলিীয়া িাস্তা হদ্দয় 

ইসলামপুি  হদ্দি 

চিদ্দগায়াবলনী সীমানা প্ ণন্ত  ; 

১ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩ফুট  াদ্দলা 

316.  টুংিাকুড়া ব্রীে হদ্দি ঈদগাহ 

মাঠ হদ্দয় স্কুল প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

317.  ভটংিাকুড়া মাদ্রাসা হদ্দি 

পবিম পাড়া মালুি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

318.  পীিগি িাোি হদ্দি িপেল 

ভদাকানদাদ্দিি িাড়ী হদ্দয় 

ভগায়াদ্দলিচি সীমানা প্ ণন্ত  ; 

২ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

319.  ভপাড়ািচি িপেদ্দলি িাড়ী 

হদ্দি  আহমদপুি স্কুল হদ্দয় 

ভগায়াদ্দলিচি সীমানা প্ ণন্ত  ; 

৩বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 
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২ নং ওয়াড ণ। হদ্দি 

320.  আহমদপুি স্কুল হদ্দয় নতুন 

পাড়া প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

৩.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

321.  সদ©vিপাড়া ভিািা মাস্টাদ্দিি  

িাড়ী হদ্দি মন্ডল িাড়ী হদ্দয় 

ভগায়াদ্দলিচি সীমানা ; ২ নং 

ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি  মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

322.  ভিািা মাষ্টাদ্দিি িাড়ী হদ্দয় 

পূি ণ পাড়া স্কুল প্ ণন্ত   

৩বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

323.  সদ©vিপাড়া সুকলাল ভচৌবকদাি 

এি িাড়ী হদ্দি বশয়ালদহ নদী 

প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৩.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

324.  দুিমুঠ বনলিীয়া আকি 

িাড়ীি ভমাড় হদ্দি  পূি ণপাড়া 

স্কুল হদ্দয়  ঝগড়ািচি প্ ণন্ত  ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

325.  আকি িাড়ীি  ভমাড় হদ্দয় 

মধ্যপাড়া িড় িাস্তা প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

326.  ময়দান মাষ্টাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

দুিমুঠ বনলিীয়া িাস্তা প্ ণন্ত  

; ৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

327.  ইসলামপুি ঝগড়ািচি িাস্তা 

হদ্দি কািািচি নুরুল 

মাস্টাদ্দিি  িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে এোড়া উঁচু ও 

কিদ্দি হদ্দি  

328.  নুরুল মাস্টাদ্দিি  িাড়ী হদ্দি 

আকি িাোি প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

329.  ইসলামপুি ঝগড়ািচি িবশদ 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দয় দুিমুঠ 

বনলিীয়া প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটিি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

্া মাটি বদদ্দয় পূির্ 

কিদ্দি হদ্দি এিং 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

330.  ভপাড়ািচি পূি ণপাড়া স্কুল হদ্দি 

েবমদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 
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পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

331.  ভপাড়ািাড়ী ভমাড় হদ্দি িবলদা 

পাড়া  ব্রীে প্ ণন্ত   ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৩ফুট উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

332.  সিকাি িাড়ী হদ্দি োবমরুল 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

333.  োবমরুল ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

দশানী ভিিী ঘাট প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

৬বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

গিণ আদ্দে  

334.  শাহাপাড়া আলী ভহাদ্দসদ্দনি 

িাড়ী হদ্দি আকুদ্দলি িাড়ী 

হদ্দি মালমািা প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

গিণ আদ্দে  

335.  শাহপাড়া আলীি িাড়ী হদ্দি 

কুশলনগি ঘাট প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

৭বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

গিণ আদ্দে  

336.  গাইিান্ধা সুরুিামান উচ্চ 

বিদ্যাঃ হদ্দি োিাদ্দিি িাড়ীি 

বনকট ব্রীে প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

337.  িবলদাপাড়া ব্রীে হদ্দি নতুন 

মািমাড়া প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

338.  নাবপিাি িাোি হদ্দি নতুন 

আগুদ্দনি চি গাইিান্ধা সীমানা 

প্ ণন্ত  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

339.  চাঁন ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

আগুদ্দনি চি প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

340.  টুংিাপাড়া ব্রীে হদ্দি 

মিাকাবি োদ্দম মসবেদ 

প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

341.  টুংিাপাড়া ব্রীে হদ্দি 

ডাকপাড়া ব্রীে প্ ণন্ত   ; ৬ 

নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য অদ্দনক 

োয়গায়  াঙ্গা  

আদ্দে মাটি বদদ্দয় 
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 িাট কিদ্দি হদ্দি  

342.  ভপাড়ািাড়ী ভমাড় হদ্দি হােী 

পবি হদ্দয় ভূবম অবিস প্ ণন্ত   

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

343.  ডাকপাড়া হদ্দি শাহপাড়া 

প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট  াল 

344.  ডাকপাড়া ভিিীঘাট হদ্দি 

 াঙ্গা ব্রীে প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

345.  দিাপাড়া আনি িাোি হদ্দি 

দশানী ভিিীঘাট প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

346.  ফুলকািচি ব্রীে হদ্দি  

 ফুলকািচি উিি পাড়া প্ ণন্ত  

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

347.  বনমিলী হদ্দি ইবদ্রস 

ভমদ্দলটিীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

348.  বসএনবি হদ্দি ঈদগাহ মাঠ 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট  াদ্দলা 

349.  বমোদ্দনি িাড়ী হদ্দি কামাল 

মািিদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট  াল 

350.  ফুলকািচি ঈদগাহ মাঠ হদ্দি 

খিকাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ। 
 

১বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট  াল 

351.  ফুলকািচি বমোদ্দনি িাড়ী 

হদ্দি কাদ্দশম ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১ফুট  াঙ্গা আদ্দে 

352.  কড়ইিলা কামাল মাস্টাদ্দিি  

িাড়ী হদ্দি মাদ্রাসা প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

১.২৫বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

353.  ফুলমাহমুদ্দদি বমল হদ্দি নদীি 

পাড় প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

০.২৫বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট  াল 

354.  বস এন বি িাস্তা হদ্দি 

ইসলামপুি ঝগড়ািচি প্ ণন্ত  

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. পাকা ৫.৫০ফুট  াল 

355.  মুল্যাি হাট হদ্দি ভপচািচি 

প্ ণন্ত  ; ৮ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট  াঙ্গা আদ্দে অদ্দনক 

োয়গায়  

356.  ইসলামপুি ঝগড়ািচি হদ্দি 

েবলল মাবঝি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৮ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট  াঙ্গা আদ্দে অদ্দনক 

োয়গায়  

357.  ডাকপাড়া ভিিীঘাট হদ্দি 

ঝগড়ািচি প্ ণন্ত  ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা - িদ্দি উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

358.  ঝগড়ািচি িাস্তা হদ্দি 

ফুলকািচি বেয়া খাল প্ ণন্ত  

; ৯ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

359.  চিনপুি িদ্দি আলী ব্রীে ১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 
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হদ্দি দশানী ভিিীঘাট প্ ণন্ত  ; 

৯ নং ওয়াড ণ। 
 

আদ্দে ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

360.  কড়াইিলা েবলল মাবঝি 

িাড়ী হদ্দি আইিমাড়ী 

গাইিান্ধা নামা প্ ণন্ত  ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ১ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

361.  চিপুঠিমািী ভিনুয়াি চি মধ্যপাড়া মাদ্রাসা 

হদ্দি ঝগড়ািচি প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. পাকা ৬ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

িদ্দি বকছু বকছু 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

362.  ভিনুয়ািচি িাোি হদ্দি 

বচনাি চি কািািচি িাোি 

প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

৭.৫০বক.বম. পাকা ৬ফুট িাস্তা  াল আদ্দে 

িদ্দি বকছু বকছু 

োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

363.  ভিনুয়ািচি িাোি হদ্দি 

কািািচি প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

৯বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

364.  ভিনুয়ািচি নতুন পাড়া 

ভমাোি িাড়ী হদ্দি আনি 

িাোি প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

৮বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে ্া 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

365.  ভিনুয়ািচি ভগাোঘাট হদ্দি 

ঝগড়ািচি িাোি প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াল 

366.  ভমাদক পাড়া  হদ্দি বচনাি চি 

িাোি প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িা 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

367.  কািািচি ব্রীে হদ্দি 

বডগ্রীিচি দবিন পাড়া প্ ণন্ত  

; ৯ নং ওয়াড ণ। 

১১বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে িা 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

368.  বডগ্রীিচি মাদ্রাসা হদ্দি চাি 

নং চি িাোি প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

৭বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি ভ্াগ্য 

369.  তিশাবিল হদ্দি বডগ্রীি চি 

দবিনপাড়া প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

৫বক.বম. কাঁচা ৫ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি ভ্াগ্য 

370.  ভিনুয়ািচি পানা মাষ্টাদ্দি িাড়ী 

হদ্দি বে বস আি িাস্তা প্ ণন্ত  

; ৪ নং ওয়াড ণ। 

৪বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি ভ্াগ্য 

371.  ভিনুয়ািচি নামা পাড়া 

ভোহিাদ্দিি িাড়ী হদ্দি দম-

আলী নদীি মাঠ প্ ণন্ত  ; ৪ 

নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৪ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি ভ্াগ্য 

372.  চিদ্দগায়াবল বেবসআি িাস্তা বপবিেপুি ৩.৫০বক.বম এইচ বি বি ৬ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 
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নী 

 

 

 

হদ্দি ভমাো পাড়া প্ ণন্ত  ; ৭ 

নং ওয়াড ণ। 

.  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

373.  বেবসআি িাস্তা ভমাোপাড়া 

হদ্দি হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা প্ ণন্ত  

; ৮ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৭ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

374.  ভিপাড়ী পাড়া মসবেদ হদ্দি 

লালু ভশদ্দখি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 
 

৪বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

375.  ভিািা ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ী 

হদ্দি সুি ইসলাদ্দমি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 
 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি বিব ন্ন স্থাদ্দন  

 াঙ্গা ও  নীচুুঁ আদ্দে  

এিং িন্যাি সময় 

পাবনি ভরাদ্দি মাটি 

িদ্দস ্ায় িাই 

ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

376.  ভমাোপাড়া মসবেদ হদ্দি 

আমডাঙ্গা ইদ্দনদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৫ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

377.  বপবিেপুি বেবসআি িাস্তা 

হদ্দি ভডিিাঘাট প্ ণন্ত  ওয়াড ণ 

নং ৭ 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

378.  মাটিি িাস্তা ভহলাদ্দলি িাড়ী 

হদ্দি িাদ্দেি এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৬ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

379.  বেবসআি িাস্তা হদ্দি 

হাসপািাল হদ্দয় মাদ্রাসা প্ ণন্ত  

; ৭ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

380.  হাদ্দসদ্দমি িাড়ী হদ্দি ঈদগাহ 

মাঠ হদ্দয় মাবনদ্দকি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ৭ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

381.  খাদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি হাদ্দমদ 

আলীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

382.  মাদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি আব্দুি 

িি এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৯ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

383.  ভমাস্তিা িাড়ী হদ্দি চান 

িিােীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৭ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি অদ্দনক 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 
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384.  সাদ্দহি আলীি িাড়ী হদ্দি আবু 

মামাি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ৬ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়  

385.  আিীবদদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

ভিািকাদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৮ 

নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৩ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়  

386.  ভিািকাদ্দদি িাড়ী হদ্দি 

বসিাে ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  

; ২ নং ওয়াড ণ। 

৩বক.বম. কাঁচা ৬ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

কাির্ িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

387.  বখি ভমাহাম্মদ সিদাদ্দিি 

িাড়ী হদ্দি বুইদ মন্ডদ্দলি িাড়ী 

প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

কাির্ িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

388.  আনি িাোি হদ্দি কািািচি 

ব্রীে প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৪ফুট  াল 

389.  ফুলুি িাড়ী হদ্দি কািািচি 

িাোি প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৪ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

কাির্ িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

390.  ফুলুি িাড়ী হদ্দি মুনু িবকদ্দিি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩.৫০ফুট  াঙ্গা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

391.  কািািচি ব্রীে হদ্দি নেরুল 

ইসলাদ্দমি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ২ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট  াঙ্গা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

392.  কািািচি িাোি হদ্দি 

খুনদ্দেলুি িাড়ী ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট  াঙ্গা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

393.  িবশদ্দদি িাদড়ী হদ্দি 

কািািচি ভিঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ 

প্ ণন্ত  ; ১ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

394.  নেরুদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

ভিলাদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

395.  কািািচি িাোি হদ্দি 

ইব্রাবহদ্দমি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ১ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

396.  ইব্রাবহদ্দমি িাড়ী হদ্দি নদীি 

ঘাট প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

397.  লক্ষ্ণীপুি ভখয়াঘাট হাি 

িাদ্দেিচি প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

398.  আবেেল ভমাোি িাড়ী হদ্দি 

ভসওড়া গাে প্ ণন্ত  ; ৫ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

399.  লক্ষ্ণীপুি ভখয়াঘাট হদ্দি 

ফুলমাহমুদ উচ্চ বিদ্যাঃ । 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

400.  িইমবেদ্দনি িাড়ী হদ্দি ভলবুি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৫ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 
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হদ্দি  

401.  মইমুবেদ্দনি পুকুি পাড় হদ্দি 

লক্ষ্ণীপুি সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ প্ ণন্ত  

; ৫ নং ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

402.  লক্ষ্ণীপুি মনু িবকদ্দিি িাড়ী 

হদ্দি লক্ষ্ণীপুি সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ 

প্ ণন্ত   ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

403.  লক্ষ্ণীপুি স্কুল হদ্দি ইব্রাবহদ্দমি 

িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

404.  লক্ষ্ণীপুি স্কুল হদ্দি ভমািািক 

ডািাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৪ নং 

ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

405.  মনা ভমদ্দলটািীি িাড়ী হদ্দি 

আিাি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

406.  হবির্ িিা িাোি হদ্দি 

িবশদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৩ নং 

ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

407.  হবির্ িিা ভখয়াঘাট হদ্দি 

ভিনুয়ািচি ভখয়াঘাট প্ ণন্ত  ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

৩.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ১.৫০ফুট এই িাস্তাটি মাদ্দঝ 

মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

408.  শাদ্দমদ্দেি িাড়ী হদ্দি 

শাহআলম এি িাড়ী প্ ণন্ত  ; 

৩ নং ওয়াড ণ। 

২বক.বম. কাঁচা ১.৫০ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

409.  হাদ্দেন সিকাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

হবির্ িিা িাোি প্ ণন্ত  ; ৩ 

নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

410.  বপবিেপুি ভখয়াঘাট হদ্দি 

ঈদগাহ মাঠ প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

411.  ভমািাদ্দলি আবমদ্দনি িাড়ী 

হদ্দি ভমলািহ সীমানা প্ ণন্ত  

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

০.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

412.  হাদ্দিদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

বপবিেপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

413.  কালুচািা পাকা িাস্তা হদ্দি 

মন্ডল িাড়ী হদ্দয় আবমি 

হােীি িাড়ী প্ ণন্ত  ; ৬ নং 

ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ২ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয়  
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414.  োিাদ্দিি িাড়ী হদ্দি ভসওড়া 

গাে প্ ণন্ত  ; ৬ নং ওয়াড ণ। 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি  াঙ্গা এিং 

িন্যায় প্লাবিি হয়  

415.  ভমলািহ সীমানা হদ্দি 

িালুচািা ভশষ সীমানা প্ ণন্ত  

; ৬ নং ওয়াড ণ। 

১বক.বম. কাঁচা ৩ফুট  াঙ্গা  ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

416.  ভপৌিস া ভমাশিিগি িাোি মসবেদ 

হদ্দি আলীি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. পাকা ২ফুট মাদ্দঝ মাদ্দঝ বকছু 

বকছু োয়গায়  াঙ্গা 

ও উপদ্দিি  ালাই 

উদ্দঠ ভগদ্দে 

417.  ভমাশািিগি ভষ্টশন হদ্দি 

িমকুড়া হাট প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট  াল 

418.  সাদ্দনায়াি সিকাদ্দিি ভদাকান 

হদ্দি বনবখদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত।   

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৩ফুট  াঙ্গা  ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

419.  ভপৌি পলিান্ধা ভিলদ্দগট োদ্দম 

মসবেদ হদ্দি ভপৌিস া মাঠ 

প্ ণন্ত।  

১.৫০বক.বম. পাকা ৩ফুট  াল 

420.  ভসবলম বময়াি িাড়ী হদ্দি আবু 

ভশদ্দখি িাড়ী প্ ণন্ত । 

.৪০বক.বম. কাঁচা সমান  াল িদ্দি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যায় প্লাবিি হয় 

421.  দবিয়া িাড়ী হদ্দি টংদ্দঙি 

আগলা ভপৌি সীমানা প্ ণন্ত।  

৪বক.বম. পাকা ৫ফুট  াল 

422.  দবিয়াদ ভপৌি সীমানা হদ্দি 

িবকি পাড়া ঘাট প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট  াল 

423.  হাসপািাদ্দলি পূি ণ পাদ্দশ 

ভচৌিাস্তা ভমাড় হদ্দি ভিপাড়ী 

পাড়া ভমাড় প্ ণন্ত।  

২বক.বম. পাকা ৫ফুট  াল 

424.  থানা ভমাড় হদ্দি এক্সদ্দচি 

অবিস প্ ণন্ত।  

.৪০বক.বম. পাকা সমান  াল 

425.  ভিবেবে অবিস হদ্দি 

মাধ্যবমক বশিা অবিস প্ ণন্ত 

।  

.৩০বক.বম. পাকা ১ফুট  াল 

426.  ভিবেষ্টাি অবিস হদ্দি 

ইকিাল পুবলশ এি িাড়ী প্ ণন্ত 

। 

১.৫০বক.বম. পাকা ৩ফুট  াল 

427.  থানা ভমাড় হদ্দি সিদাি পাড়া 

প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ৪ফুট  াল 

428.  সিদাি ভথদ্দক পাটবন পাড়া 

হদ্দয় ভিলদ্দগট প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ৪ফুট  াল 

429.  ভপাোি পাড়া হদ্দয় লালুি 

িাড়ী প্ ণন্ত । 

.৫০বক.বম. এইচ বি বি সমান মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

430.  ভগৌিদ্দমি িাড়ী হদ্দি ভসািাি 

এি িাড়ী প্ ণন্ত । 

.২০বক.বম. এইচ বি বি ২ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

431.  বনবশি ভদাকান হদ্দি ভমন্দু 

ভমদ্দলটািীি িাড়ী প্ ণন্ত।   

.৫০বক.বম. এইচ বি বি সমান মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

432.  খাদ্দল পাড়া ইবদ্রস এি িাড়ী 

হদ্দি দুলাদ্দলি িাড়ীি 

গাওকুড়া প্ ণন্ত।  

২.৫০বক.বম

. 

এইচ বি বি ২ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

433.  বমল্কব টা অবিস হদ্দি খাদ্দল 

পাড়া সিকাবি 

.৫০বক.বম. এইচ বি বি সমান মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 
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প্রাথবমকবিদ্যালয় প্ ণন্ত।   

434.  হাসপািাদ্দলি পবিম পাশ 

হদ্দি হবিস া প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ২.৫০ফুট  াল 

435.  ইটাবপি মাঝাি হদ্দি 

নটািকািা সীমানা প্ ণন্ত  । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট  াল 

436.  ঘুবন্ট ভমাড় হদ্দি ইসলামপুি 

ভষ্টশন প্ ণন্ত   

.৪০বক.বম. পাকা ২ফুট  াল 

437.  মুন্নু পাহদ্দলায়াদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

পঁচািহলা  িটিলা প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ৪ফুট  াল িদ্দি িাস্তাটি 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য উপদ্দিি 

আিিন উদ্দঠ ভগদ্দে 

ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

438.  েব্বাি বডলাদ্দিি পুকুি হদ্দি 

নটাি কািা কবিদ্দমি  িাড়ী 

প্ ণন্ত  । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩.৫০ফুট  াল 

439.  পঁচািহলা ভিাড ভপৌি সীমানা 

হদ্দি ভ ঙ্গুিা দালাল িাড়ী 

প্ ণন্ত  । 

২.৫০বক.বম

. 

এইচ বি বি ২.০০ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

440.  বেয়াউল ভময়ি এি নতুন 

িাড়ী হদ্দি পঁচািহলা ভিাড 

িটগাে প্ ণন্ত । 

২.০০বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট  াল 

441.  কদ্দলে ভমাড় ভথদ্দক বুলবুবল 

ব্রীে প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ৫ফুট  াল 

442.  কাঁচািী হদ্দি ভ ঙ্গিা সীমানা 

প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩.০০ফুট  াল 

443.  ব  বপ োহাঙ্গীি এি িাড়ী 

হদ্দি গঙ্গা পাড়া ভিাড প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ২.৫০ফুট  াল 

444.  ভ ঙ্গুিা িেল বময়াি িাড়ী 

হদ্দি োমাল এি িাড়ী প্ ণন্ত  

। 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট বনচু  ও মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

445.  দিবেপাড়া আন্জজুি ভদাকান 

হদ্দি ব  বপ োহাঙ্গীি এি 

িাড়ী প্ ণন্ত।  

.৭০বক.বম. কাঁচা সমান বনচু  ও মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

446.  ভ ঙ্গুিা হাদ্দসদ্দমি িাড়ী হদ্দি 

িবিদ্দকি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা সমান বনচু  ও মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

447.  ভিায়ালমািী মাদ্রাসা হদ্দি 

শবিদ্দকি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২ফুট  াল িদ্দি উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

448.  কুবড় পাড়া ভমাড় হদ্দি 

ভিায়ালমািী মাদ্রাসাি পবিম 

পাশ প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

পাকা ৩ফুট  াল 

449.  িমকুড়া হাট হদ্দি বিন িাস্তা 

প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. পাকা ৩ফুট  াল 

450.  ভপৌিস া ভগদ্দটি সামদ্দন হদ্দি 

ভনকোহান স্কুদ্দলি বপেদ্দনি 

ভমইন ভিাড প্ ণন্ত । 

১বক.বম. পাকা ২ফুট  াল 

451.  টংদ্দগি আগলা িাোি ভমাড় 

হদ্দি বসিাে বময়াি িাড়ী 

প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. পাকা ২ফুট  াল 

452.  বসিাে বময়াি িাড়ী হদ্দি ২.৫০বক.বম এইচ বি বি ২.৫০ফুট মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 
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িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ ও উপদ্দেলা বনি ণাহী প্রদ্দকৌশলী এলবেইবড। 

 

  

ভদওয়ানগি সীমানা প্ ণন্ত  । . আদ্দে 

453.  টংদ্দগি আগলা োবহদুল এি 

িাড়ী হদ্দি দবিন টংদ্দগি 

আগলা সীমানা প্ ণন্ত।  

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট িিণমান অিস্থা 

খািাপ ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

454.  দবিনটংদ্দগি আগলা বসকদাি 

এি িাড়ী হদ্দি উিি টংদ্দগি 

আগলা সীমানা প্ ণন্ত।   

২বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িিণমান অিস্থা 

খািাপ ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

455.  টংদ্দগি আগলা ভমাড় হদ্দি 

গাইবে িাড়ী পুকুি প্ ণন্ত  । 

১.৫০বক.বম. এইচ বি বি ২ফুট িিণমান অিস্থা 

খািাপ ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

456.  ভ ংগুিা পূি ণ পাশ হদ্দি 

গঙ্গাপাড়া িাোি প্ ণন্ত  । 

১বক.বম. পাকা ২.৫০ফুট িাস্তাটি নতুন কিা 

হদ্দয়দ্দে 

457.  ভিপাড়ী পাড়া হদ্দি মাোি 

প্ ণন্ত।  

১াঃবমঃ পাকা ৭ফুট  াল 

458.  ভিপাড়ী পাড়া মাোি হদ্দি 

িাটিকামািী হদ্দয় ভমইন ভিাড 

প্ ণন্ত । 

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ৩.৫০ফুট  াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

459.  কাসািী পাড়া িমোদ্দনি িাড়ী 

হদ্দি খাদ্দলক বময়াি িাড়ী 

প্ ণন্ত । 

২বক.বম. কাঁচা ২ফুট  াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

460. 1  ালীিাড়ী হদ্দি িহমি হােীি 

িাড়ী প্ ণন্ত।  

২.৫০বক.বম

. 

কাঁচা ২.৫০ফুট  াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

461.  খাদ্দলপাড় নিীন বময়াি িাড়ী 

হদ্দি শহীদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ৩ফুট  াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

462.  ভঘানাপাড়া বসিাদ্দেি িাড়ী 

হদ্দি আশিাি এি িাড়ী 

প্ ণন্ত।  

১বক.বম. এইচ বি বি ২ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

463.  বময়া পাড়া মুকদ্দেদ বময়াি 

িাড়ী হদ্দি কাদ্দশম এি িাড়ী 

প্ ণন্ত।  

২বক.বম. এইচ বি বি ১ফুট িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

ইট ভনই 

464.   িন্নাপাড়া ব দ্দমি িাড়ী হদ্দি 

তসকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত । 

১.৫০বক.বম. কাঁচা ২.৫০ফুট িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  
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সংযুবি-৫ 

 ভসচ ব্যিস্থা 

ক্ররমক 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিিির্ সংখ্যা িিণমান ভসচ ব্যিস্থাি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

সিকাবি/ 

ভিসিকাবি 

প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

ব্যবি 

মাবলকানাবিন 

1.  কুলকাবি গ ীি নলকুপ নাই নাই নাই 

2.  

 

শ্যাদ্দলা নাই ৩৫০ টি িিণমাদ্দন প্রিান অথ ©কিী িসল গম 

,আখ,িান, 

ভুিা,পাট,মবিচ,বপয়াে,িসুন,সবিষা 

ইিযাবদদ্দি ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ। 

3.  হস্ত চাবলি 

নলকুপ 

নাই নাই নাই 

4.  ভিলগাো গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

5.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ৫৪৫ টি িসদ্দলি েবমদ্দি পাবন ভদওয়া হদ্দচ্ছ এিং 

সিগুবল ভমবশন  াল আদ্দে । 

6.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

7.  বচনাডুলী গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

8.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ৬২৫ টি এই শ্যাদ্দলা ভমবশন কৃষদ্দকি বনে বনে 

দাবয়দ্দত্ব চদ্দল , এগুদ্দলা িসল উৎপাদদ্দনি 

কাদ্দে ব্যিহৃি হয়। এখানকাি  প্রিান 

িসল িান ,পাট,গম ,ভিগুন,মবিচ ইিযাবদ 

কাদ্দে ব্যিহাি হদ্দয় থাদ্দক  । 

9.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

10.  সাপিিী গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

11.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ৯৫০ টি িিণমাদ্দন মবিচ ,গম ,ভূিা ,বপয়াে , িসুন 

,িাদাম ,িান,পাট ইিযাবদ ভি ভসচ ভদওয়া 

আদ্দে । 

12.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

13.  ভনায়াি পাড়া গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

14.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ৯২৫টি এসি ভমবশন বদদ্দয় িিণমাদ্দন 

িান,গম,ভুিা,মবিচ,ভিগুন ভসচ ভদওয়া 

হদ্দচ্ছ  

15.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

16.  ইসলামপুি 

সদি 

গ ীি নলকূপ ২ টি  

বি এ বড বস 

১টি ভমাট গ ীি নলকূপ ৩টি ,২টি হদ্দচ্ছ বি এ 

বড বস আি ১টি হদ্দচ্ছ ব্যবি 

মাবলকানাবিন এগুদ্দলা িান,পাট,সবিষা, 

মবিচ ইিযাবদদ্দি ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ । 

17.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ৬৫০টি এসি শ্যাদ্দলাদ্দমবশন ব্যবি মাবলকানা 

এগুদ্দলা ব্যিহাি হদ্দচ্ছ িান,পাট, 

সবিষা,গম,মবিচ,ভিগুন ইিযাবদদ্দি ভসচ 

ভদওয়া হদ্দচ্ছ। 

18.  হস্ত চাবলি নাই নাই নাই 
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ক্ররমক 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিিির্ সংখ্যা িিণমান ভসচ ব্যিস্থাি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

সিকাবি/ 

ভিসিকাবি 

প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

ব্যবি 

মাবলকানাবিন 

নলকূপ 

19.  পাথ ণশী গ ীি নলকূপ সিকাবি ৪ টি নাই সিকাবি ৪ টিি মদ্দধ্য  ২  টি অচল অিস্থা 

আদ্দে ওয়াড ণ নং ৪ ওয়াদ্দড ণ এিং িিণমাদ্দন 

ভ্ ২টি ব্যিহাি হদ্দচ্ছ ভসগুদ্দলা ওয়াড ণ নং 

৪ ওয়াদ্দড ণ অিবস্থি এটা িিণমাদ্দন ব্যিহাি 

হদ্দচ্ছ ।   

20.  শ্যাদ্দলা ভমবশন 

 

নাই প্রায় -১০০০টি সিগুদ্দলা শ্যাদ্দলা ভমবশন পাবন ভসদ্দচি 

কাদ্দে ব্যিহাি হদ্দচ্ছ । 

21.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

22.  পলিান্ধা গ ীি নলকূপ নাই ৬টি এই ৬টিি মদ্দধ্য ২টি  াল আদ্দে এই ২টি 

বদদ্দয় ভসচ ব্যিস্থাি উন্নয়ন হদ্দচ্ছ এগুদ্দলা 

বদদ্দয় িিণমাদ্দন ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ 

23.  শ্যাদ্দলা ভমবশন 

মটি  চাবলি 

নাই 

নাই 

১২০টি 

৪২৫টি 

এই ইউবনয়দ্দন ১২০টি শ্যাদ্দলা ভমবশন 

৪২৫টি মটি চাবলি  ভমবশন এি মাধ্যদ্দম  

িান,পাট,গম ইিযাবদদ্দি ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ 

24.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

25.  ভগায়াদ্দলিচি গ ীি নলকূপ সিকাবি -১টি নাই এই ইউবনয়দ্দন ১টি সিকাবি গ ীি নলকূপ 

আদ্দে এটা বদদ্দয় িিণমাদ্দন ভসচ ভদওয়া 

হদ্দচ্ছ 

26.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই প্রায় ১২০০টি এই ইউবনয়দ্দন ভমাট ১২০০ টিি মি 

শ্যাদ্দলা ভমবশন আদ্দে ্াি মদ্দধ্য ৪০ টিি 

অিস্থা খািাপ আি ১১৬০টি সচল ্া 

ব্যিহাি হদ্দচ্ছ িান,পাট,গম ,সবিষা  

ইিযাবদ িসদ্দলি ভিদ্দি পাবন ভসদ্দচি েন্য 

। 

27.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

28.  গাইিান্ধা গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

29.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ১১৫০টি  িিণমাদ্দন িান,গম,মবিচ,ভিগুন,লাউ,ডাটা 

ইিযাবদ িসদ্দল ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ  

30.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

31.  চিপুঠিমািী গ ীি নলকূপ নাই নাই নাই 

32.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ১৬০০টি িিণমাদ্দন 

িান,গম,মবিচ,ভূিা,আখ,ভিগুন,শশা 

ইিযাবদ িসদ্দল ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ 

33.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

34.  চিদ্দগায়াবলনী গ ীি নলকূপ সিকাবি ২টি নাই িিণমাদ্দন প্রিান িসল 

িান,মবিচ,ভিগুন,সবিষা,আলু ইিযাবদ 

ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ। 

35.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই নাই শ্যাদ্দলা ভমবশন গুদ্দলা িান চাষ সহ 

অন্যান্য সিবে চাদ্দষ ব্যিহৃি হদ্দচ্ছ। 
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ক্ররমক 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিিির্ সংখ্যা িিণমান ভসচ ব্যিস্থাি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

সিকাবি/ 

ভিসিকাবি 

প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

ব্যবি 

মাবলকানাবিন 

36.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

37.  ভপৌিস া গ ীি নলকূপ পলিান্ধা 

সিকাবি াদ্দি 

সচল ১টি আি 

৪টি অচল  

০৩টি এসি গ ীি নলকূপ কৃষকদ্দদি ভিদ্দি 

ব্যিহাি হদ্দচ্ছ।িিণমাদ্দন ভসচ ভদওয়া হদ্দচ্ছ 

িান ভিদ্দি। 

38.  শ্যাদ্দলা ভমবশন নাই ২২৫টি শ্যাদ্দলা ভমবশন গুদ্দলা িান চাষ সহ 

অন্যান্য সিবে চাদ্দষ ব্যিহৃি হদ্দচ্ছ। 

39.  হস্ত চাবলি 

নলকূপ 

নাই নাই নাই 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি ও  ভমাঃ আঃ খাদ্দলক আকি ,ইউবপ ভচয়ািম্যান ,০১৭৬৪-২৬৬৫০০ । 
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সংযুবি-৬ 

ইউরনয়ন রভরিক বাোজরর সংখ্যা, বাোজরর নাম, জকাোয় অবরস্থত এবং বাোজরর সংরেপ্ত বর্ যনা তুজল ধরা হজলািঃ 

ক্র 

নং 

ইউবনয়ন 

 

িাোদ্দিি নাম কখন 

িাোি 

িদ্দস 

িাোদ্দি 

ভদাকান 

সংখ্যা 

িাোদ্দি 

সবমবি 

সংখ্যা 

িাোদ্দিি সংবিপ্ত বিিির্ 

1.  কুলকাবি কুলকাবি মাগুন  

বময়া িাোি  

 

সকাল 

ও  

বিকাল 

100 টি 1 টি 

 

সকাল সন্ধযা দুই ভিলা এই িাোি িদ্দস। এই 

িাোদ্দি িবিিিকািী সহ বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় দব্য 

সামগ্রী পাওয়া ্ায়। 

2.  ভিড়কুশা িাোি 

 

বিকাল 20 টি নাই এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস।এই িাোদ্দি 

িবিিিকািী সহ বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় দব্য সামগ্রী 

পাওয়া ্ায়। 

3.  হবির্ িিা িাোি  বিকাল ১৫ টি নাই এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস।এই িাোদ্দি 

িবিিিকািী সহ বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পন্য সামগ্রী 

পাওয়া ্ায়। 

4.  বেগািলা িাোি  বিকাল 30 টি নাই এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস।এই িাোদ্দি 

িবিিিকািী সহ বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পন্য সামগ্রী 

পাওয়া ্ায়। 

5.  ভিলগাো উিি িরুল 

িাোি 

সকাল 

ও  

বিকাল 

30 টি 1 টি 

 

এই িাোি সকাল সন্ধযা িদ্দস এদ্দি মানুদ্দষি বনিয 

প্রদ্দয়ােনীয় খাদ্য দ্রব্য বিবক্র কিা হয় । 

6.  মুবন্নয়া িাোি  সকাল 

ও  

বিকাল 

50 টি 1 টি 

 

এই িাোি সকাল সন্ধযা িদ্দস এদ্দি মানুদ্দষি বনিয 

প্রদ্দয়ােনীয় খাদ্য দ্রব্য বিবক্র কিা হয় । 

7.  বচনাডুলী পূি ণ পািনা সকাল 

ও  

বিকাল 

৫০-৫৫ 

টি 

২ টি িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক 

এখাদ্দন িবিিিকািী,মাে,মাংস,ইিযাবদ পন্য 

সামগ্রী পাওয়া ্ায় । এদ্দথদ্দক অদ্দনক মানুষ 

েীবিকা বনি ণাহ কদ্দি। 

8.  ভডিিাই ভপঁচ সকাল 

ও  

বিকাল 

৭০-৭৫ 

টি 

৩ টি িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক 

এখাদ্দন িবিিিকািী,মাে,মাংস,ইিযাবদ পন্য 

সামগ্রী পাওয়া ্ায় । এই িাোদ্দি ব্যিসা কদ্দি 

অদ্দনক মানুষ েীবিকা বনি ণাহ কদ্দি।  

9.  সাপিিী মন্ডল  পাড়া 

িাোি 

বিকাল ২৫টি ২টি এই িাোদ্দি শাক-সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ সি 

িিদ্দনি  পন্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়  । 

10.  প্রোপবি িাোি 

 

বিকাল ০৭টি নাই এই িাোদ্দি শুধু মদ্দনাহািীি ভদাকান িদ্দস। এখাদ্দন 

কাঁচা িাোি ,চাল,ডাল,ময়দা ইিযাবদ পাওয়া ্ায় 

।  

11.  দবিন বশশুয়া 

িাোি 

 

বিকাল ০৬টি নাই এই িাোদ্দি শুধু মদ্দনাহািীি ভদাকান িদ্দস। এখাদ্দন 

কাঁচা িাোি ,চাল,ডাল,ময়দা ইিযাবদ পাওয়া ্ায় 

।  

12.  ভচঙ্গানীয়া িাোি 

 

বিকাল ০৭টি নাই এই িাোদ্দি শুধু মদ্দনাহািীি ভদাকান িদ্দস। এখাদ্দন 

কাঁচা িাোি ,চাল,ডাল,ময়দা ইিযাবদ পাওয়া ্ায় 

।  

13.  ভনায়াি পাড়া উবলয়া িাোি সকাল 

ও 

বিকাল 

৯৪টি 1 টি 

 

এই িাোদ্দি শাক-সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ সি 

িিদ্দনি  পন্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়  । 

14.   েনিা িাোি  বিকাল ৪৫টি 1 টি 

 

এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস। এ িাোদ্দি শাক-

সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ সি িিদ্দনি  পন্য 

সামগ্রী পাওয়া ্ায়  । 
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ক্র 

নং 

ইউবনয়ন 

 

িাোদ্দিি নাম কখন 

িাোি 

িদ্দস 

িাোদ্দি 

ভদাকান 

সংখ্যা 

িাোদ্দি 

সবমবি 

সংখ্যা 

িাোদ্দিি সংবিপ্ত বিিির্ 

15.  

 

একিা িাোি  সকাল 

ও 

বিকাল 

৯০টি 1 টি 

 

এই িাোদ্দি সকল প্রকাি পন্য সামগ্রী খুচিা ও 

পাইকািী বিক্রয় কিা হয় 

16.  হাড়বগলা িাোি বিকাল ২৫টি 1 টি 

 

এই িাোি বিকাদ্দল িদ্দস ও ভলাক সমাগম না 

থাকায় এই িাোদ্দি ভদাকান সংখ্যা কম। ভোট 

িাোি বহদ্দসদ্দি কাঁচা িিীিিকািী সহ 

বনিযপ্রদ্দয়ােনী বকছু বকছু দ্রব্য পাওয়া ্ায় । 

17.  িাম দ্রা িাোি বিকাল ১১টি নাই এই িাোি বিকাদ্দল িদ্দস ও ভলাক সমাগম না 

থাকায় এই িাোদ্দি ভদাকান সংখ্যা কম। ভোট 

িাোি বহদ্দসদ্দি এখাদ্দন কাঁচা িিীিিকািী সহ 

বনিযপ্রদ্দয়ােনী বকছু বকছু দ্রব্য পাওয়া ্ায় ।  

18.  

ইসলামপুি 

সদি 

পঁচািহলা িাোি সকাল 

ও  

বিকাল 

১০৮টি 1 টি 

 

এই িাোদ্দি হাস,মুিগী ও কাঁচা িাোি এোড়াও 

মদ্দনাহািীি ভদাকান আদ্দে । 

19.  গঙ্গাপাড়া িাোি সকাল 

ও  

বিকাল 

৩২টি নাই এই িাোদ্দি হাস,মুিগী ও কাঁচা িবিিিকািী 

িাোি এোড়াও মদ্দনাহািীি ভদাকান আদ্দে । 

20.  পাথ ণশী মলমগি িাোি সকাল 

ও  

বিকাল 

৪৫টি ২টি এই িাোদ্দিি অিস্থা  াল । পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি 

মদ্দধ্য িড় িাোি। িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা 

প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক এখাদ্দন 

িবিিিকািী,মাে,মাংস,ইিযাবদ পন্য সামগ্রী 

পাওয়া ্ায় । এদ্দথদ্দক অদ্দনক মানুষ েীবিকা 

বনি ণাহ কদ্দি। 

21.  ভমাোআটা 

আদশ ণ িাোি  

বিকাল ১৫টি নাই  এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস। এ িাোদ্দি শাক-

সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ সি িিদ্দনি  পন্য 

সামগ্রী পাওয়া ্ায়  । 

22.  মুিাদািাদ নতুন 

িাোি  
 

সকাল 

ও  

বিকাল 

৩০টি নাই এই িাোি নতুন হদ্দয়দ্দে । এই িাোদ্দি কাঁচা 

িাোি সহ বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া 

্ায়। 

23.  মুখবশমলা 

িাোি 

সকাল 

ও  

বিকাল 

২০টি নাই এই িাোদ্দি শাক-সিবে ,মাে ,মাংস ,ও 

মদ্দনাহািী ভদাকান  আদ্দে । 

24.  োরুলিলা 

িাোি  

সকাল 

ও  

বিকাল 

৩৫টি ২টি এখাদ্দন মাে,মাংস,মুিগী ইিযাবদ আদ্দিা অদ্দনক 

ভদাকান আদ্দে । 

25.  ভমাোআটা নতুন 

িাোি  

বিকাল ১৫টি নাই এই িাোদ্দি শাক- সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ 

বিবক্র হয় । 

26.  পলিান্ধা বসিাোিাদ 

িাোি 

সকাল 

ও  

বিকাল 

১৫৫টি ১টি এই িাোদ্দি মদ্দনাহািী, কাঁচা িাোি ইিযাবদ পন্য 

সামগ্রী বিবক্র হয় । 

27.  উিিিাটিকামািী 

িাোি 

সকাল 

ও  

বিকাল 

৪৫টি ১টি এই িাোদ্দি মদ্দনাহািী, কাঁচা িাোি ইিযাবদ পন্য 

সামগ্রী বিবক্র হয় । 

28.  দবিন 

িাটিকামািী 

িাোি 

সকাল 

ও  

বিকাল 

২৫টি ১টি এই িাোদ্দি মদ্দনাহািী, কাচা িাোি ইিযাবদ পন্য 

সামগ্রী বিবক্র হয় । 



 
 
 

147 
 

ক্র 

নং 

ইউবনয়ন 

 

িাোদ্দিি নাম কখন 

িাোি 

িদ্দস 

িাোদ্দি 

ভদাকান 

সংখ্যা 

িাোদ্দি 

সবমবি 

সংখ্যা 

িাোদ্দিি সংবিপ্ত বিিির্ 

29.  ভগায়াদ্দলিচি মহলবগিী িাোি  সকাল 

ওসন্ধযা 

৫৫টি নাই এই িাোদ্দি কাঁচা িাোি ,মাে,মাংস,মুিবগ ও 

বনিয প্রদ্দয়ােনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিবক্র কিা হয় । 

30.  মালমাড়া িাোি বিকাল 

ওসকাল 

২০টি নাই এই িাোদ্দি কাঁচা িাোি ,মাে,মাংস,মুিবগ ও 

বনিয প্রদ্দয়ােনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিবক্র কিা হয় । 

31.  ভমাহাম্মদপুি 

িাোি 

বিকাল ৪১টি নাই এগুদ্দলা িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস এই িাোদ্দি 

কাঁচা িিীিিকািী ও মদ্দনাহািী ভদাকান আদ্দে ।  

32.  ভগায়াদ্দলিচি 

বমিালী িাোি 

বিকাল ১৪টি নাই এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস এই িাোদ্দি কাঁচা 

িিীিিকািী ও মদ্দনাহািী ভদাকান আদ্দে ।  

33.  ভিালাকী পাড়া 

িাোি 

বিকাল ২০টি নাই এই িাোি শুধু বিকাদ্দল িদ্দস এই িাোদ্দি কাঁচা 

িিীিিকািী ও মদ্দনাহািী ভদাকান আদ্দে ।  

34.  গাইিান্ধা নাবপিািচি 

িাোি 

সকাল 

সন্ধযা 

১৮০টি ১টি এই িাোদ্দি অদ্দনক ভদাকান পাঠ আদ্দে িাোিটি 

২একি েবমি উপি ।িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা 

প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক এখাদ্দন িবিিিকািী, মাে, 

মাংস,ইিযাবদ পন্য সামগ্রী পাওয়া ্ায় । এই 

িাোদ্দি ব্যিসা কদ্দি অদ্দনক মানুষ েীবিকা বনি ণাহ 

কদ্দি। 

35.  ভপাড়ািচি 

বপড়গি িাোি 

সকাল 

সন্ধযা 

৬০টি ১টি এই িাোদ্দি কাঁচা িিকািী ও মদ্দনাহািী বেবনস 

পত্র বিবক্র কিা হয় । 

36.  ভপাড়াি চি 

সিদাি পাড়া 

সকাল 

সন্ধযা 

৩০টি নাই এই িাোদ্দি কাঁচা িিকািী ও মদ্দনাহািী বেবনস 

পত্র বিবক্র কিা হয় । 

37.  চিদাদনা িাোি  বিকাদ্দল ২৫টি নাই এই িাোি বিকাদ্দল িদ্দস িাোদ্দি শাক- 

সিবে,মাে,মাংস ইিযাবদ বিবক্র হয় । 

38.  কড়ই িলা ভমাো 

িাোি  

সকাল 

সন্ধযা 

৭২টি ১টি িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক 

এখাদ্দন িবিিিকািী, মাে, মাংস,ইিযাবদ  অদ্দনক 

বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়।  

39.  চিপুঠিমািী বচনাি চি িাোি সকাল 

সন্ধযা 

২৫টি নাই এগুদ্দলা ভোট িাোি এই িাোদ্দি শাক সিবে, 

মাে,মাংস , িবিিিকািী  পাওয়া ্ায়। 

40.  আনি িাোি 

 

সকাল 

সন্ধযা 

২০টি নাই এগুদ্দলা ভোট িাোি এই িাোদ্দি শাক সিবে, 

মাে,মাংস , িবিিিকািী  পাওয়া ্ায়। 

41.  বডগ্রীি চি 

দবিনপাড়া 

িাোি  

সকাল 

সন্ধযা 

১৭টি নাই এগুদ্দলা ভোট িাোি এই িাোদ্দি শাক সিবে, 

মাে,মাংস , িবিিিকািী  পাওয়া ্ায়। 

42.  ভিনুয়াি চি 

িাোি 

সকাল 

সন্ধযা 

৫৫টি ০১টি এই িাোদ্দি চি পুঠিমািী সিদ্দচদ্দয় িড় িাোি 

এখাদ্দন সকল প্রকাি পন্য সামগ্রী পাওয়া ্ায় 

এিং বনিয প্রদ্দয়ােনীয় বেবনস পাওয়া ্ায় । 

43.  চিদ্দগায়াবলনী বডগ্রীিচি 

খবলিাপাড়া 

িাোি 

বিকাল  ৫৫টি ১টি এই িাোি শুধু মাত্র বিকাদ্দল িদ্দস আি িিকািী 

বিবক্র কিা হয় । 

44.  আনি িাোি 

কািািচি  

সকাল 

ও  

বিকাল 

২৫টি নাই িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক 

এখাদ্দন িবিিিকািী, মাে, মাংস,ইিযাবদ  অদ্দনক 

বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়।  

45.  কািািচি 

িাোি  

সকাল 

ও  

বিকাল 

৭৫টি ১টি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক এখাদ্দন 

িবিিিকািী, মাে, মাংস,ইিযাবদ  অদ্দনক 

বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়।  

46.  বডগ্রীি চি ভিাড 

িাোি  

 বিকাল ২০টি ১টি এই িাোদ্দি শাক সিবে মাে,মাংস , এিং বনিয 

প্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী বিবক্র হয় 



 
 
 

148 
 

ক্র 

নং 

ইউবনয়ন 

 

িাোদ্দিি নাম কখন 

িাোি 

িদ্দস 

িাোদ্দি 

ভদাকান 

সংখ্যা 

িাোদ্দি 

সবমবি 

সংখ্যা 

িাোদ্দিি সংবিপ্ত বিিির্ 

47.  বডগ্রীিচি 

ভিপাড়ী পাড়া  

সকাল 

ও  

বিকাল 

৩০টি নাই িাোি সকাল ভথদ্দক সন্ধযা প্ ণন্ত  ভখালা থাদ্দক 

এখাদ্দন িবিিিকািী, মাে, মাংস,ইিযাবদ  অদ্দনক 

বনিযপ্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়।  

48.  হবির্ িিা  

 

 বিকাল ২৫টি নাই এই িাোদ্দি শাক সিবে মাে,মাংস , এিং বনিয 

প্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী বিবক্র হয় 

49.  ভপৌিস া ইসলামপুি 

িাোি 

সকাল 

ভথদ্দক 

িাি 

৭২০টি ১টি ইসলামপুি উপদ্দেলাি মদ্দধ্য িড় িাোি । এই 

িাোদ্দি কাঁচা িবিিিকািী,শাক সিবে ,মাে, 

মাংস,মুিগী ইিযাবদ ও মানুদ্দষি চাবহদা পূিদ্দর্ি 

েন্য বনিয প্রদ্দয়ােনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া ্ায়। 

50.  ভমাশািিগি 

িাোি 

সকাল 

ভথদ্দক 

িাি 

৩৫টি নাই এই িাোদ্দি শাক সিবে মাে,মাংস , এিং বনিয 

প্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী বিবক্র হয় 

51.  িমকুড়া িাোি সকাল 

ভথদ্দক 

িাি 

৬০টি ১টি শাক সিবে মাে,মাংস , এিং বনিয প্রদ্দয়ােনীয় 

পণ্য সামগ্রী বিবক্র হয়। এোড়াও মানুষ িাদ্দদি 

বনিয প্রদ্দয়ােনীয় দ্রব্যাবদ এই িাোি ভথদ্দক সংগ্রহ 

কিদ্দি পাদ্দি। 

িথ্য সূত্রঃ ইউবপ, িবনক সবমবি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন।  
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সংযুবি-৭ 

 প্রাথবমক বিদ্যালয় 

ক্র 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

সিকাবি/ 

ভিসিকাবি 

 প্রাথবমক বিদ্যালদ্দয়ি নাম বশিাথী বশিক/ 

বশিকা 

অিস্থান/ 

ওয়াড ণ নং 

িন্যা 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বকনা 

1.  ভিলগাো  
সিকাবি 

বসন্দুিিলী সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৬২েন ০৪েন বসন্দুিিলী; 

৭ নং ওয়াড ণ 

না 

2.  
সিকাবি 

মুবন্নয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩০০েন ০৫েন মুবন্নয়া ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

না 

3.  
সিকাবি 

চিিরুল সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৪৫েন ০৩েন চিিরুল; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

4.  

সিকাবি 

দবিন মুবন্নয়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২০০েন ০৪েন দবিনমুবন্নয়া

; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

5.  
সিকাবি 

দবিনিরুল সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২০েন ০৪েন দবিনিরুল; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

6.  
সিকাবি 

বশলদহ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৯০েন ০৪েন বশলদহ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

না 

7.  
সিকাবি 

ভিদ্দড় গ্রাম সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৫েন ০৪েন ভিদ্দড়গ্রাম; ১ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

8.  
সিকাবি 

িনিলা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৮০েন ০৪েন িনিলা ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

9.  
সিকাবি 

ভিলগাো সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩৮৫েন ০৫েন ভিলগাো; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

10.  পাথ ণশী  সিকাবি মুখবশদ্দমলী সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২০০েন ০৬েন পাথ ণশী 

মুখবশদ্দমলী; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

11.  

সিকাবি 

হাবড়য়ািাড়ী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৬০০েন ০৯েন হাবড়য়ািাড়ী

; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

12.  
সিকাবি 

ভ ংগািগড় আবেয়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৫০েন ০৬েন ভ ংগািগড়; 

৪ নং ওয়াড ণ 

না 

13.  
সিকাবি 

শশাবিয়া িাড়ী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩৫০েন ০৭েন শশাবিয়া 

িাড়ী; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

14.  সিকাবি শশাবিয়া িাড়ী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৪৮০েন ০৫েন শশাবিয়া 

িাড়ী 

মুিাদািাদ; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

15.  
সিকাবি 

গামাবিয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫০েন ০৪েন গামাবিয়া; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

16.  
সিকাবি 

োরুলিলা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৫েন ০৫েন োরুলিলা; 

৭ নং ওয়াড ণ 

না 

17.  
সিকাবি 

মলমগি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১১০েন ০৯েন মলমগি; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

18.  সিকাবি ইসলামপুি বুলবুল সিকাবি ২৬৪েন ০৭েন লাউদি; ৬ না 
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প্রাথবমক বিদ্যালয় নং ওয়াড ণ 

19.  
সিকাবি 

ভ ংগািগড় সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৩০েন ০৭েন ভ ংগািগড়; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

20.  
সিকাবি 

ভদবলি পাড় সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২২০েন ০৫েন ভদবলি 

পাড়া; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

21.  
সিকাবি 

িাবনয়ািাড়ী ভিবেঃ সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয়  

১৮০েন ০৪েন িাবনয়ািাড়ী; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

22.  
সিকাবি 

ভিৌহাি কািা  ভিবেঃ 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৯২েন ০৫েন ভিৌহাি 

কািা  ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

23.  
সিকাবি 

গামাবিয়া আবেি উবেন 

ভিবেঃ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭২েন ০৪েন গামাবিয়া; 

৭ নং ওয়াড ণ 

না 

24.  ভগায়াদ্দলিচি  

সিকাবি 

কাবেমািচি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২১৮েন ০৪েন কাবেমািচি

; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

না 

25.  
সিকাবি 

ভগায়াদ্দলি চি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৪৫৮েন ০৫েন ভগায়াদ্দলিচ

ি; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

26.  
সিকাবি 

কুবমিদহ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৫৫৪েন ০৪েন কুবমিদহ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

27.  
সিকাবি 

মালমািা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩৩৯েন ০৪েন মালমািা; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

28.  
সিকাবি 

ভমাহাম্মদপুি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৫১০েন ০৬েন ভমাহাম্মদপু

ি; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

29.  
সিকাবি 

কাবেমািচি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৬০০েন ০৩েন কাবেমািচি

; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

না 

30.  
সিকাবি 

সভুকুড়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৪০েন ০৪েন সভুকুড়া; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

31.  

সিকাবি 

হাসামপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২০েন ০৩েন ভমাহাম্মদপু

ি,মালমািা 

; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

32.  
সিকাবি 

ভমাহাম্মদপুি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৫৫েন ০৪েন ভমাহাম্মদপু

ি; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

33.  
সিকাবি 

মহলবগিী সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩৬৫েন ০৪েন মহলবগিী; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

34.  
সিকাবি 

িালিলা  াটিপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৮০েন ০৪েন ভগায়াদ্দলিচ

ি ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

35.  
সিকাবি 

কদমিলী কািীপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩১৬েন ০৪েন ভগায়াদ্দলিচ

ি ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

36.  
সিকাবি 

গদ্দয়নপাড়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১২৫েন ০৩েন ভগায়াদ্দলিচ

ি ; ৭ নং 

না 
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ওয়াড ণ 

37.  সাপিিী  
সিকাবি 

প্রোপবি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১২০েন ০৪েন প্রোপবি; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

38.  
সিকাবি 

উিি বশশুয়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৩৫েন ০৪েন উিি 

বশশুয়া; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

39.  
সিকাবি 

কাশািীডুিা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১১০েন ০৪েন কাশািীডুিা; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

40.  
সিকাবি 

বদঘায়ীি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫০েন ০৩েন মন্ডল পাড়া 

; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

41.  সিকাবি চিবদঘায়ীি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৩৫েন ০৪েন পূি ণ মন্ডল 

পাড়া ; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

না 

42.  
সিকাবি 

ভচঙ্গানীয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১০০েন ০৪েন ভচঙ্গানীয়া; 

৯ নং ওয়াড ণ 

না 

43.  
সিকাবি 

উিি বদঘায়ীি আকি পাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৯৬েন ০৪েন উিি 

বদঘায়ীি; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

না 

44.  

সিকাবি 

উিিদ্দোি ভডািা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৮০েন ০৪েন উিিদ্দোি 

ভডািা; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

45.  চিদ্দগায়াবলনী  
সিকাবি 

লক্ষ্ণীপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১১০েন ০৪েন লক্ষ্ণীপুি ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

46.  
সিকাবি 

পুি হবির্িিা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১২০েন ০৫েন পুি 

হবির্িিা; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

47.  গাইিান্ধা  

সিকাবি 

আহদ্দম্মদপুি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৫১েন ০৪েন আহদ্দম্মদপুি

; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

48.  
সিকাবি 

আগুদ্দনিচি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৪০েন ০৪েন আগুদ্দনিচি; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

49.  
সিকাবি 

কড়ইিলা কািা পাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২২৫েন ০৪েন কড়ইিলা; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

50.  
সিকাবি 

পূি ণ ভপাড়াি চি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৯৫েন ০৪েন পূি ণ 

ভপাড়ািচি; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

51.  
সিকাবি 

চিদাদনা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৩৫েন ০৪েন চিদাদনা; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

52.  
সিকাবি 

ভিঘবিয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫১েন ০৪েন ভিঘবিয়া; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

53.  কুলকাবি 
সিকাবি 

কুলকাবি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৪৫েন ০৫েন কুলকাবি; 

৫ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

54.  
সিকাবি 

কুলকাবি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৬েন ০৪েন কুলকাবি; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

55.  
সিকাবি 

কুলকাবি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২০৭েন ০৩েন কুলকাবি; 

৪ নং ওয়াড ণ 

না 

56.  
সিকাবি 

হবির্িিা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫৭েন ০৪েন হবির্িিা; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 
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57.  
সিকাবি 

পূি ণহবির্িিা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২২৫েন ০৪েন হবির্িিা; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

58.  
সিকাবি 

হবির্িিা নয়াপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৮৫েন ০৩েন হবির্িিা; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

59.  
সিকাবি 

ভিদ্দড়গ্রাম সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৬৭েন ০৪েন ভিদ্দড়গ্রাম; 

২ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

60.  বচনাডুলী  
সিকাবি 

বচনাডুলী সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫৫েন ০৪েন বচনাডুলী; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

না 

61.  
সিকাবি 

িবলয়াদহ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৬েন ০৪েন িবলয়াদহ; 

৯ নং ওয়াড ণ 

না 

62.  
সিকাবি 

িামনা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৭৬েন ০৩েন িামনা; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

63.  
সিকাবি 

গুঠাইল সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৬৭েন ০৪েন গুঠাইল; ১ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

64.  
সিকাবি 

িীি নিদ্দনি পাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৮৭েন ০৩েন িীি নিদ্দনি 

; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

65.  
সিকাবি 

চি নিদ্দনি পাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২১০েন ০৪েন চি নিদ্দনি 

; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

66.  
সিকাবি 

দবিনবচনাডুলী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২২৭েন ০৪েন দবিনবচনাডু

লী 

না 

67.  
সিকাবি 

পূি ণ িামনা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৪েন ০৪েন পূি ণ িামনা; 

৬ নং ওয়াড ণ 

না 

68.  
সিকাবি 

দবিনবগলািাড়ী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৮৮েন ০৪েন দবিনবগলা

িাড়ী; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

69.  
সিকাবি 

দি পাড়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৯৬েন ০৩েন দি পাড়া; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

না 

70.  
সিকাবি 

পবিমিামনা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৯৫েন ০৪েন পবিমিাম

না; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

না 

71.  ভনায়াি 

পাড়া সিকাবি 

ভনায়াি পাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৬২েন ০৩েন ভনায়াি 

পাড়া; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

না 

72.  
সিকাবি 

িাম দ্রা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৬েন ০৫েন িাম দ্রা; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

73.  
সিকাবি 

উবলয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৮৬েন ০৫েন উবলয়া; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

74.  
সিকাবি 

ভিৌদ্দশিগড় সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১৯৮েন ০৪েন ভিৌদ্দশিগড়; 

১ নং ওয়াড ণ 

না 

75.  
সিকাবি 

 াংিাড়ী সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৭েন ০৪েন  াংিাড়ী/ 

০৫ 

না 

76.  
সিকাবি 

কাটমা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৮েন ০৫েন কাটমা; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

না 

77.  
সিকাবি 

পবিম নতুন পাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৬৬েন ০৪েন পবিম নতুন 

পাড়া; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

78.  সিকাবি কবিি িাইি সিকাবি ২৭৬েন ০৪েন কবিি না 
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প্রাথবমক বিদ্যালয় িাইি; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

79.  
সিকাবি 

 পূি ণ ভনায়ািপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৯৬েন ০৫েন পূি ণ 

ভনায়ািপাড়; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

80.  ইসলামপুি 

সদি  
সিকাবি 

পাঁচিাড়ীয়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৮েন ০৪েন পাঁচিাড়ীয়া; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

81.  
সিকাবি 

পঁচািহল সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৭েন ০৪েন পঁচািহল; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

82.  
সিকাবি 

কাবচহািা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৪৭েন ০৪েন কাবচহািা; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

83.  
সিকাবি 

গঙ্গাপাড়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭২েন ০৪েন গঙ্গাপাড়া; 

১ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

84.  
সিকাবি 

ভ ংগুড়া সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩১৪েন ০৫েন ভ ংগুড়া; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

না 

85.  
সিকাবি 

পঁচািহলা িবকি পাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৮৫েন ০৪েন পঁচািহলা; 

৬ নং ওয়াড ণ 

না 

86.  
সিকাবি 

উিিগংঙ্গাপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৭৬েন ০৪েন উিিগংঙ্গা

পাড়া; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

87.  পলিান্ধা  

সিকাবি 

িাটিকামািী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩৫৪েন ০৭েন িাটিকামািী

; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

না 

88.  
সিকাবি 

িাহাদুিপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৫১েন ০৪েন িাহাদুিপুি; 

৬ নং ওয়াড ণ 

না 

89.  
সিকাবি 

বসিাোিাদ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৫েন ০৪েন বসিাোিাদ; 

৩ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

90.  
সিকাবি 

িাহাদুি পূি ণ পাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

288েন 05েন িাহাদুি পূি ণ; 

৫ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

91.  
সিকাবি 

পূি ণ পলিান্ধা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

321েন 05েন পূি ণ পলিান্ধা 

ভপৌিস া ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

92.  
সিকাবি 

টগা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

224েন ওয়াড য 

নং 

৩েন 

টগা-

সাপিিী ; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

93.  
সিকাবি 

িীিবসংহ সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

195েন 04েন িীিবসংহ; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

94.  
সিকাবি 

িীিটগা সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

175েন ওয়াড য 

নং 

৩েন 

িীিটগা; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

95.  
সিকাবি 

উিিবসিাোিাদ সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

188েন ওয়াড য 

নং 

৩েন 

উিিবসিাো

িাদ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

96.  
সিকাবি 

চিিাটিকামািী সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

178েন 04েন চিিাটিকামা

িী/০ 

না 

97.  চিপুঠিমািী  
সিকাবি 

চিনপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৬৬েন 04েন চিনপুি; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

না 

98.  
সিকাবি 

ভগাপালনগি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩১০েন ০৫েন ভগাপালনগি

; ৪ নং 

না 
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ওয়াড ণ 

99.  
সিকাবি 

মিাকাবি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭৬েন 04েন মিাকাবি; 

৪ নং ওয়াড ণ 

না 

100.  
সিকাবি 

ভিনুয়ািচি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১২৫েন 04েন ভিনুয়ািচি; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

101.  
সিকাবি 

সাদ্দেদ্দলি চি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৭৮েন 04েন সাদ্দেদ্দলি; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

102.  
সিকাবি 

চািলাপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২২৫েন 04েন চািলাপাড়া; 

৫ নং ওয়াড ণ 

না 

103.  
সিকাবি 

চাি নং চি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

১২৭েন 04েন চাি নং চি; 

৮ নং ওয়াড ণ 

না 

104.  
সিকাবি 

বডগ্রীি চি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২২৫েন 04েন বডগ্রীি চি; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

105.  
সিকাবি 

বপবিেপুি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৩১১েন 04েন বপবিেপুি; 

১ নং ওয়াড ণ 

না 

106.  
সিকাবি 

কািািচি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৭২েন 04েন কািািচি; 

১ নং ওয়াড ণ 

না 

107.  

সিকাবি 

ভিনুয়ািচি সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

৫৪৫েন ০৬েন চিপুঠিয়ামা

িী ইউবপ; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

108.  

সিকাবি 

সাদ্দেদ্দলি চি দবিনপাড়া  

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩৩০েন ০৫েন সাদ্দেদ্দলিচ

ি; ২ নং 

ওয়াড ণ 

না 

109.  
সিকাবি 

 বচনাি চি উিি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৮৮েন 04েন বচনাি চি; 

৩ নং ওয়াড ণ 

না 

110.  

সিকাবি 

বডগ্রীিচি দবিনপাড়া 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩২৭েন ০৫েন বডগ্রীিচি-

চিদ্দগায়াবল

নী  

না 

111.  
সিকাবি 

বডগ্রীিচি নয়াপাড়া সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩৩৮ে

ন 

04েন বডগ্রীিচি; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

112.  
সিকাবি 

পূি ণ কািািচি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১২০েন 04েন পূি ণ কািাি 

চি০২ 

না 

113.  

সিকাবি 

পবিমকািািচি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

১৩৪েন 04েন পবিমকািা

ি চি ; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

114.  ভপৌিস া 

সিকাবি  

ইসলামপুি মদ্দডল সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৭৫েন ০৫েন ইসলামপুি 

থানা ভমাড় ; 

৪ নং ওয়াড ণ 

না 

115.  

সিকাবি 

উিি ইসলামপুি সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৫৫েন ০৪েন উিিইসলাম

পুি ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

116.  
সিকাবি 

ভে ভে ভক এম সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

৩১০েন ০৫েন বকং োো; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

117.  

সিকাবি 

নটাি কািা সিকাবি 

প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৭৫েন ০৪েন নটাি 

কািা; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

118.  
সিকাবি 

গাঁওকুড়া োদ্দিদা খাতুন 

সিকাবি প্রাথবমক বিদ্যালয় 

২৬৬েন ০৪েন গাঁওকুড়া; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

119.  সিকাবি দবিন দবিয়ািাদ সিকাবি ২৭৫েন ০৫েন দবিন না 
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িথ্য সূত্রঃ িথ্য সূত্র াঃ উপদ্দেলা বশিক বমটিং এ উপবস্থি মাধ্যবমক বশিা কম ণকিণা,কদ্দলে অধ্যি, বিব ন্ন মাদ্রাসা সুপাি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ইসলামপুি । 

 

 

 মাধ্যবমক বিদ্যালয় 

প্রাথবমক বিদ্যালয় দবিয়ািাদ; 

১ নং ওয়াড ণ 

120.  
সিকাবি 

বকং োো সিকাবি প্রাথবমক 

বিদ্যালয় 

২৮৫েন ০৪েন বকং োো; 

২ নং ওয়াড ণ 

না 

ক্র 

নং 

িির্ বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলে 

 মাধ্যবমক বিদ্যালদ্দয়ি নাম বশিাথী বশিক/ 

বশিকা 

অিস্থান/ ওয়াড ণ 

নং 

িন্যা 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বকনা 

1.  মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 
ভি-সিকাবি 

ভ ংগািগড় িেলুল হক উচ্চ 

বিদ্যালয় 

১৭০েন ১৭েন ভ ংগািগড়; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

না 

2.  
ভি-সিকাবি 

হাবড়য়ািাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ৫৯০েন ১২েন হাবড়য়ািাড়ী; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

3.  
ভি-সিকাবি 

বুলবুল িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় ৩৩০েন ১২েন লাউদি; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

না 

4.  

ভি-সিকাবি 

কাবেমািচি উচ্চ বিদ্যালয় ৪২০েন ১৫েন কাবেমািচি 

ভগায়াদ্দলিচি / 

 

না 

5.  
ভি-সিকাবি 

কুবমিদহ উচ্চ মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

৩৬৫েন ১০েন কুবমিদহ; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

6.  
ভি-সিকাবি 

ভগায়াদ্দলিচি উচ্চ মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

১৪০েন ০৭েন ভগায়াদ্দলিচি; 

৭ নং ওয়াড ণ 

না 

7.  
ভি-সিকাবি 

স ািচি বনন্ম মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

২১৪েন ০৭েন স ািচি; ৫ নং 

ওয়াড ণ 

না 

8.  
ভি-সিকাবি 

সাপিিী উচ্চ বিদ্যালয় ২১০েন ১০েন পূি ণ মন্ডলপাড়া; 

৫ নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

9.  
ভি-সিকাবি 

ইসলামপুি ভনকোহান 

পাইলট মদ্দডল উচ্চ বিদ্যালয় 

১৪০০েন ২৮েন িমকুড়া ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

10.  
ভি-সিকাবি 

ইসলামপুি ভে ভে ভক এম 

িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয় 

১৬৮৫েন ২৭েন বকং োো; ২ 

নং ওয়াড ণ 

না 

11.  

ভি-সিকাবি 

শহীদ বব্রদ্দগডীয়াি খাদ্দলদ 

ভমাশািি িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয় 

১৫৬০েন ২৭েন ভমাশািি গি; 

৯ নং ওয়াড ণ 

না 

12.  
ভি-সিকাবি 

ইসলামপুি উচ্চ বিদ্যালয় ৫৬৫েন ১৭েন থানা ভমাড় ; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

না 

13.  
ভি-সিকাবি 

মলমগি উচ্চ বিদ্যালয় ৯৫৫েন ১৭েন মলমগি; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

14.  
ভি-সিকাবি 

কুলকাবি শামপুি নাহাি উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৪৪৭েন ১২েন কুলকাবি; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

15.  
ভি-সিকাবি 

ভিলগাো উচ্চ বিদ্যালয় ১৪০০েন ৪৮েন ভিলগাো; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

16.  
ভি-সিকাবি 

গুঠাইল মাধ্যবমক বিদ্যালয় ৭৫০েন ১৬েন গুঠাইল; ১ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

17.  ভি-সিকাবি হাড়বগলা উচ্চ বিদ্যালয় ৪০০েন ১২েন হাড়বগলা/  
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18.  
ভি-সিকাবি 

পঁচািহলা েয়তুদ্দন্নো উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৪৬০েন ১৩েন পঁচািহলা; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

না 

19.  
ভি-সিকাবি 

কােলা খবললুি িহমান উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৩০০েন ১২েন কােলা; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

না 

20.  
ভি-সিকাবি 

বচনাডুলী এস.এন উচ্চ 

বিদ্যালয় 

২৭৫েন ১১েন বচনাডুলী; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

21.  
ভি-সিকাবি 

িবলয়াদহ উচ্চ বিদ্যালয় ৪০০েন ১৪েন িবলয়াদহ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

না 

22.  
ভি-সিকাবি 

উবলয়া এম এ উচ্চ বিদ্যালয় ৪১২েন ১৩েন উবলয়া; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

23.  
ভি-সিকাবি 

গাইিান্ধা সুরুিামান উচ্চ 

বিঃ 

৪২৮েন ০৯েন গাইিান্ধা; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

24.  
ভি-সিকাবি 

ভপাড়ািচি আঃোিাি উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৩৫০েন ১১েন ভপাড়ািচি; ১ 

নং ওয়াড ণ 

না 

25.  
ভি-সিকাবি 

ভিনুয়ািচি এম এইচ উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৬০০েন ১৩েন ভিনুয়ািচি; ২ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

26.  
ভি-সিকাবি 

বডগ্রীিচি উচ্চ বিদ্যালয় ৪৫০েন ১৩েন বডগ্রীিচি; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

27.  
ভি-সিকাবি 

চাি নং চি উচ্চ বিদ্যালয় ৩৮৮েন ১১েন চাি নং চি; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

না 

28.  
ভি-সিকাবি 

শ্যামপুি উচ্চ বিদ্যালয় ৪৯২েন ১২েন শ্যামপুি; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

29.  
ভি-সিকাবি 

বসিাোিাদ উচ্চ বিদ্যালয় ৬৫০েন ১৩েন বসিাোিাদ; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

30.  
ভি-সিকাবি 

মবন্নয়া উচ্চ বিদ্যালয় ৪১৩েন ১২েন মবন্নয়া; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

না 

31.  
ভি-সিকাবি 

টুপকািচি উচ্চ বিদ্যালয় ৩৫০েন ১১েন টুপকািচি; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

না 

32.  
ভি-সিকাবি 

পাঁচিাড়ীয়া  িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয় 

২৫০েন ১০েন পাঁচিাড়ীয়া; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

33.  
ভি-সিকাবি 

গাইিান্ধা সাদ্দিদা মাহমুদ উচ্চ 

বিদ্যালয় 

৩০০েন ১২েন গাইিান্ধা; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

34.  
ভি-সিকাবি 

লক্ষ্ণীপুি হােীফুল মাহমুদ 

উচ্চ বিদ্যালয় 

৩৫০েন ১৩েন লক্ষ্ণীপুি; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

35.  
ভি-সিকাবি 

আমদ্দম্মদপুি উচ্চ বিদ্যালয় ২০৯েন ১২েন আমদ্দম্মদপুি 

; ২ নং ওয়াড ণ 

না 

36.  
ভি-সিকাবি 

বচনাডুলী বনন্ম মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

২৪০েন ১০েন বচনাডুলী; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

37.  
ভি-সিকাবি 

ভগায়াদ্দলিচি বনন্ম মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

৩২৫েন ১২েন ভগায়াদ্দলিচি; 

৭ নং ওয়াড ণ 

না 

38.  
ভি-সিকাবি 

কাবেহািা বনন্ম মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 

৪৩২েন ১৩েন কাবেহািা; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

39.  
ভি-সিকাবি 

িাসনা বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

২৫৩েন ১১েন িাসনা; ৫ নং 

ওয়াড ণ 

না 

40.  
ভি-সিকাবি 

কাঠমা বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

৪১৪েন ১২েন কাঠমা; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

না 

41.  
ভি-সিকাবি 

পূি ণ ভকাদালধুয়া বনন্ম 

মাধ্যবমক  বিদ্যালয় 

৩৬৫েন ০৬েন পূি ণ ভকাদালধুয়া 

; ৬ নং ওয়াড ণ 

না 

42.  ভি-সিকাবি উিি ভগায়াদ্দলিচি বনন্ম ৩২৮েন ০৭েন উিি না 
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 িথ্য সূত্র াঃ উপদ্দেলা বশিক বমটিং এ উপবস্থি  উচ্চ মাধ্যবমক  বশিা কম ণকিণা,কদ্দলে অধ্যি, বিব ন্ন মাদ্রাসা সুপাি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ইসলামপুি । 

  

মাধ্যবমক  বিদ্যালয় ভগায়াদ্দলিচি 

; ৭ নং ওয়াড ণ 

43.  
ভি-সিকাবি 

মহলবগিী বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

২০৯েন ০৬েন মহলবগিী; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

44.  
ভি-সিকাবি 

বচনািচি িেলুল িহমান 

বনন্ম মাধ্যবমক  বিদ্যালয় 

১৮০েন ০৬েন বচনািচি; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

45.  
ভি-সিকাবি 

চিমহলবগিী বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

১৮০েন ০৬েন মহলবগিী ; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

না 

46.  
ভি-সিকাবি 

মহলবগিী এন ভক বনন্ম 

মাধ্যবমক  বিদ্যালয় 

১৮৫েন ০৬েন মহলবগিী; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

হযাঁ 

47.  
ভি-সিকাবি 

িবকি পাড়া বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

১০০েন ০৭েন িবকি পাড়া 

; ৭ নং ওয়াড ণ 

না 

48.  
ভি-সিকাবি 

সভুকুড়া মন্ডল পাড়া বনন্ম 

মাধ্যবমক  বিদ্যালয় 

১৫০েন ০৯েন সভুকুড়া; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

না 

49.  
ভি-সিকাবি 

িটচি বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

১৪৫েন ০৬েন িটচি; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

না 

50.  
ভি-সিকাবি 

কািািচি বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

১৮৫েন ০৭েন কািািচি; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

না 

51.  
ভি-সিকাবি 

ষাড়মািা বনন্ম মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

১৩৫েন ০৬েন ষাড়মািা; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

না 

52.  
ভি-সিকাবি 

শহীদ স্মৃবি এ বি এস উচ্চ 

বিদ্যালয় 

২৫০েন ০৮েন ভিলগাো; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

না 

53.  
ভি-সিকাবি 

ভিলগাো মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 

৪৩৫েন ০৯েন ভিলগাো না 
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 কদ্দলে 

ক্র 

নং 

িির্ বিদ্যালয়/ 

কদ্দলে 

বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলেনাম 

বশিাথী বশিক/ 

বশিকা 

অিস্থান/ ওয়াড ণ 

নং 

িন্যা আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি ব্যিহ্রি হয় 

বকনা 

1.  কদ্দলে 
ভি-সিকাবি  

মলমগি মদ্দডল কদ্দলে ১৭০েন ১৮েন মলমগি; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

হযাঁ 

2.  
ভি-সিকাবি  

বশমুলিলা ভটবকবনকযাল 

এন্ড বিএম কদ্দলে 

১৫০েন ১১েন বশমুলকলা; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

3.  
ভি-সিকাবি  

স ািচি ভটকবনকযাল এন্ড 

বি এম কদ্দলে 

৬০েন ০৭েন স ািচি; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

4.  
ভি-সিকাবি  

ইসলামপুি ভে.ভে.ভক.এম 

কদ্দলে 

৫৪৪েন ১৬েন বকংোো; ২ নং 

ওয়াড ণ 

না 

5.  
ভি-সিকাবি  

ইসলামপুি মদ্দডল 

বিেবিদ্যালয় কদ্দলে 

১৫৪৫েন ২৪েন ইসলামপুি; ৫ নং 

ওয়াড ণ 

না 

6.  
ভি-সিকাবি  

এম এ সামাদ মবহলা বডগ্রী 

কদ্দলে 

৭৫৫েন ১৪েন ইসলামপুি; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

না 

7.  

ভি-সিকাবি  

িাদ্দশদ ভমাশািি 

ভটকবনকযাল এন্ড বি এম 

কদ্দলে 

৩৭৫েন ০৯েন িমকুড়া ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

না 

8.  
ভি-সিকাবি  

গুঠাইল কদ্দলে ৬৭৫েন ১৭েন বগলািাড়ী ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

না 

9.  
ভি-সিকাবি  

োয়রুল িলা বি এম কদ্দলে ৩৭৫েন ১২েন োদ্দমরুলিলা; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

না 

10.  
ভি-সিকাবি  

এস এন বস কদ্দলে,বচনাডুলী ২৭৫েন ১১েন বচনাডুলী; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

না 

িথ্য সূত্র াঃ কদ্দলে অধ্যি, বিব ন্ন মাদ্রাসা সুপাি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ইসলামপুি । 

 

 মাদ্রাসা  
ক্র 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলে 
মাদ্রাসাি  নাম বশিাথী 

বশিক/ 

বশিকা 
অিস্থান/ ওয়াড ণ 

িন্যা আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি ব্যিহ্রি 

হয় বকনা 

1.  কুলকাবি 

ভি-সিকাবি 

কুলকাবি ভহদায়বিয়া 

বসবনয়ি আবলম 

মাদ্রাসা 

২০০েন ২২েন কুলকাবি; 

ওয়াড ণ নং ৬  

হযাঁ 

2.  

ভি-সিকাবি 

হবির্ িিা এিদ্দিদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৫০েন ৫েন কুলকাবি হবির্ 

িিা; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

না 

3.  
ভি-সিকাবি 

কুলকাবি বময়া িাড়ী 

হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

৮৫েন ২েন বময়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

না 

4.  
ভি-সিকাবি 

কুলকাবি িিকাবনয়া 

হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

৫৫েন ২েন ভোোি পাড়া ; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

না 

5.  ভিলগাো 

ভি-সিকাবি 

িরুল হাদ্দিবেয়া 

মাদ্রাসা 

 

৭০েন 4েন উিি িরুল না 

6.  

ভি-সিকাবি 

মুবন্নয়া ইিদ্দিদায়ী 

মাদ্রাসা 

 

২২০েন 8েন মন্ডল পাড়া না 

7.  ভি-সিকাবি মুবন্নয়া কবল মুবন্সি ৫৫েন 2েন কবল মুবন্সি না 
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ক্র 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলে 
মাদ্রাসাি  নাম বশিাথী 

বশিক/ 

বশিকা 
অিস্থান/ ওয়াড ণ 

িন্যা আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি ব্যিহ্রি 

হয় বকনা 

িাড়ী হাদ্দিবেয়া 

মাদ্রাসা  

িাড়ী 

8.  

ভি-সিকাবি 

বসন্দুি িলী হি 

মাদ্রাসা 

 

১২০েন 3েন বসিিিলী হযাঁ 

9.  বচনাডুলী 

ভি-সিকাবি 

বগলা িাড়ী বসবনয়ি 

িাবেল মাদ্রাসা 

 

৪৫০েন ২২েন গুঠাইল ; ওয়াড ণ 

নং ১ 

না 

10.  
ভি-সিকাবি 

বচনাডুলী বসবনয়ি 

মাদ্রাসা 

৩৫৫েন ১৬েন বচনাডুলী ; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

না 

11.  
ভি-সিকাবি 

ভদওয়ানপাড়া দাবখল 

মাদ্রাসা  

২৫৫েন ১৪েন ভদওয়ান পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

না 

12.  
ভি-সিকাবি 

গুঠাইল দাবখল 

মাদ্রাসা 

 

৩৯৬েন ১৬েন গুঠাইল; ওয়াড ণ 

নং ১ 

না 

13.  
ভি-সিকাবি 

চিনিন পাড়া দাবখল 

মাদ্রাসা 

২৯০েন ১৪েন চি নিন পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

না 

14.  সাপিিী 
ভি-সিকাবি 

চি বদঘায়ীি দাবখল 

মাদ্রাসা 

৩৫০েন ১৪েন মন্ডল পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৫ 

না 

15.  
ভি-সিকাবি 

আকি পাড়া 

হাদ্দিেীয়া মাদ্রাসা 

১০০েন ২েন আকি পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

না 

16.  
ভি-সিকাবি 

হাদ্দিবেয়া মবহলা 

মাদ্রাসা 

৫০েন ১েন আকি পাড়া;  

ওয়াড ণ নং ৭ 

না 

17.  
ভি-সিকাবি 

প্রোপবি হাদ্দিে 

মাদ্রাসা 

১২৫ ৩েন প্রোপবি; ওয়াড ণ 

নং ১ 

না 

18.  ভনায়াি পাড়া 
ভি-সিকাবি 

িীি মাইে িাড়ী 

িাবলকা দাবখল 

মাদ্রাসা  

৩১০েন ১৬েন িািিা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

19.  
ভি-সিকাবি 

িাম দ্রা দাবখল 

মাদ্রাসা  

৩৯০েন ১৯েন িাম দ্রা; ওয়াড ণ 

নং ৩ 

না 

20.  
ভি-সিকাবি 

কােলা আলীম 

বসবনয়াি মাদ্রাসা 

৫৮৪েন ২৫েন কােলা; ওয়াড ণ 

নং ৭ 

না 

21.  
ভি-সিকাবি 

হাড়বগলা দাবখল 

মাদ্রাসা 

৩২০েন ১৭েন হাড়বগলা; ওয়াড ণ 

নং ৬ 

না 

22.  
ভি-সিকাবি 

ভসানামুখী দাবখল 

মাদ্রাসা  

১২৫েন ১৫েন ভসানামুখী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

23.  
ভি-সিকাবি 

কাঠমা িাদ্দয়ে ানী 

দাবখল মাদ্রাসা 

 

৪৩৫েন ১৬েন কাঠমা ; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

না 

24.  ইসলামপুি 

সদি ভি-সিকাবি 

পবিম গঙ্গা পাড়া 

ইসলামীয়া দাবখল 

মাদ্রাসা 

৩৩৩েন ১৪েন পবিম 

গঙ্গাপাড়া ওয়াড ণ 

নং ১ 

না 

25.  
ভি-সিকাবি 

পঁচািহলা োদ্দমদ 

আলী দাবখল মাদ্রাসা 

৩৩৫েন ১৪েন পঁচািহলা; 

ওয়াড ণ নং ৬  

না 

26.  
ভি-সিকাবি 

পঁচািহলা ইিদ্দিদায়ী  

মাদ্রাসা দবিনপাড়া 

১৪২েন ০৪েন পঁচািহলা; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

না 
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ক্র 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলে 
মাদ্রাসাি  নাম বশিাথী 

বশিক/ 

বশিকা 
অিস্থান/ ওয়াড ণ 

িন্যা আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি ব্যিহ্রি 

হয় বকনা 

27.  
ভি-সিকাবি 

কাবচহািা আলমাবেয়া 

স্বিন্ত্র ইমদ্দিদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৪৮েন ০৪েন কাবচহািা; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

না 

28.  
ভি-সিকাবি 

পাঁচিাড়ীয়া  স্বিন্ত্র 

ইমদ্দিদায়ী মাদ্রাসা 

১৫৫েন ০৪েন পাঁচিাড়ীয়া 

ওয়াড ণ নং ৪ 

না 

29.  পাথ ণশী ভি-সিকাবি ভ ংগাি গড় নুরুল হুদা 

আবলম মাদ্রাসা 

400েন 15েন ভ ংগাি গড় 

গ্রাম; ওয়াড ণ নং 

৯ 

না 

30.  
ভি-সিকাবি 

শশাবিয়া িাড়ী খান 

পাড়া দাবখল মাদ্রাসা 

290েন 12েন শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

31.  
ভি-সিকাবি 

হাবড়য়া িাড়ী 

আঃসািাি দাবখল 

মাদ্রাসা 

320েন 13েন হাবড়য়া িাড়ী 

গ্রাম; ওয়াড ণ নং 

৪ 

না 

32.  
ভি-সিকাবি 

োরুলিলা দাবখল  

মাদ্রাসা 

570েন 13েন োরুলিলা; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

না 

33.  
ভি-সিকাবি 

মলমগি স্বিন্ত্র 

ইিদ্দিদায়ী  মাদ্রাসা 

160েন 4েন মলমগি; ওয়াড ণ 

নং ৩ 

না 

34.   
ভি-সিকাবি 

ভমাোআটা ভিবেঃ 

স্বিন্ত্র ইিদ্দিদায়ী  

মাদ্রাসা 

120েন 4েন ভমাোআটা; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

না 

35.  
ভি-সিকাবি 

পাঠাগাি মিমগি 

উচ্চ বিদ্যালয়  

- - মিমগি ;ওয়াড ণ 

নং ৩ 

না 

36.  পলিান্ধা ভি-সিকাবি িাহাদুিপুি দাবখল 

মাদ্রাসা 

২২০েন ১৩েন উিি 

িাহাদুিপুি;  

ওয়াড ণ নং ৪ 

হযাঁ 

37.  
ভি-সিকাবি 

বসিাোিাদ 

ভকিািীয়া মাদ্রাসা 

১২৫েন ২েন বসিাোিাদ;  

ওয়াড ণ নং ২ 

না 

38.  
ভি-সিকাবি 

বসিাোিাদ 

ফুিকানীয়া  মাদ্রাসা 

৯৮েন ১েন বসিাোিাদ; 

ওয়াড ণ নং ২ 

না 

39.  
ভি-সিকাবি 

বসিাোিাদ ভমাঃ 

আলী ইপদ্দিদায়ী 

মাদ্রাসা 

৯৫েন ৪েন বসিাোিাদ; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

না 

40.  ভগায়াদ্দলিচি ভি-সিকাবি মালমাড়া ইসলামীয়া 

বসবনয়ি মাদ্রাসা  

৩৬৪েন ১৭ েন মালমাড়া ; 

ওয়াড ণ নং ২ 

না 

41.  
ভি-সিকাবি 

স ািচি দারুচ্ছুন্নি 

দাবখল মাদ্রাসা 

৪৬৫েন ১৭ েন স ািচি;  

ওয়াড ণ নং ৫ 

না 

42.  
ভি-সিকাবি 

মহলবগিী সিকাি 

পাড়া ইসলাবময়া 

দাবখল মাদ্রাসা 

৪০০০েন ১৫ েন মহলবগিী;  না 

43.  গাইিান্ধা ভি-সিকাবি ভপাড়াি চি এস এম 

দাবখল মাদ্রাসা 

404েন 16েন ভপাড়াি চি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

না 

44.  

ভি-সিকাবি 

মিাকাবি নবেমুদ্দন্নো 

ইসলাবময়া  দাবখল 

মাদ্রাসা 

410েন 15েন মিাকাবি ; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

45.  
ভি-সিকাবি 

কড়ই িলা ইসলামীয়া  

দাবখল মাদ্রাসা 

345েন 14েন কড়ই িলা; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

না 
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ক্র 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

বিদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/কদ্দলে 
মাদ্রাসাি  নাম বশিাথী 

বশিক/ 

বশিকা 
অিস্থান/ ওয়াড ণ 

িন্যা আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি ব্যিহ্রি 

হয় বকনা 

46.  
ভি-সিকাবি 

মিাকবি নবেমুদ্দন্নো 

এিদ্দিদায়ী মাদ্রাসা 

133েন ওয়াড য নং 

৩েন 

মিাকাবি ; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

47.  
ভি-সিকাবি 

চিদাদনা হাদ্দিবেয়া 

মাদ্রাসা 

35েন 02েন চিদাদনা; ওয়াড ণ 

নং ১ 

না 

48.  
ভি-সিকাবি 

ভপাড়াি চি 

হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

25েন 02েন ভপাড়াি চি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

না 

49.  
ভি-সিকাবি 

ফুলকািচি 

হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

28েন 02েন ফুলকািচি; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

না 

50.  
ভি-সিকাবি 

মবহষ কুড়া  

হাদ্দিবেয়া মাদ্রাসা 

22েন ওয়াড য নং 

৩েন 

মবহষকুড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

না 

51.  
চিপুঠিমািী 

ভি-সিকাবি বডগ্রীিচি খবলিা 

দাবখল মাদ্রাসা 

225েন 14েন বডগ্রীিচি; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

52.  চিদ্দগায়াবলনী ভি-সিকাবি কািািচি হােী 

িবহম িক্স িাবলকা 

দাবখল মাদ্রাসা  

255েন 14েন কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

53.  
ভি-সিকাবি 

কািািচি িবকি 

পাড়া স্বিন্ত্র 

ইিদ্দিদায়ী মাদ্রাসা  

120েন 04েন কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

54.  
ভি-সিকাবি 

কািািচি িবকি 

পাড়া ইসলাবময়া 

দাবখল মাদ্রাসা  

285েন 16েন কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

55.  ভপৌিস া ভি-সিকাবি ইসলামপুি 

ইসলাবময়া িাবেল 

মাদ্রাসা 

1418েন 22েন িমকুড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

56.  ভি-সিকাবি ইসলামপুি 

ইিদ্দিদায়ী মাদ্রাসা 

336েন 05েন িমকুড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

না 

57.  ভি-সিকাবি ইসলামপুি আশিাফুল 

উলুম মাদ্রাসা 

555েন 07েন বদনুয়াি ভমাড়; 

নটািকািা  

না 

58.  ভি-সিকাবি ইসলামপুি 

এবিমখানা 

হাদ্দিমাদ্রাসা 

253েন 04েন দবিয়ািাদ; 

ওয়াড ণ নং ১ 

না 

 

িথ্য সূত্র াঃ উপদ্দেলা বশিক বমটিং এ উপবস্থি মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক  বশিা কম ণকিণা,কদ্দলে অধ্যি, বিব ন্ন মাদ্রাসা সুপাি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ইসলামপুি । 
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সংযুবি-৮ 

ইউরনয়ন রভরিক মসরেৈ ও মরন্দজরর নামসহ মসরেৈ ও মরন্দরগুজলা জকাোয় অবরস্থত এবং বতযমান অবস্থা সংজেজপ বর্ যনা 

করা হজলা। 

 মসবেদ 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

কুলকাবি 1.  কুলকাবি বময়া পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

বময়াপাড়া ওয়াড ণ নং ৪ নিায়ন কিা হদ্দচ্ছ 

2.  মাদ্রাসা োদ্দম মসবেদ কুলকাবি ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

3.  পূি ণ মধ্য পাড়া োদ্দম মসবেদ ” ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

4.  শাহীন বশমুল োদ্দম মসবেদ ” ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

5.  টি.ভক.োদ্দম মসবেদ মধ্যপাড়া ওয়াড ণ নং ৫ ভমিামি ভ্াগ্য 

(পাকা) 

6.  ভিপািী পাড়া েদ্দম মসবেদ ভিপািী পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ ভমিামি ভ্াগ্য 

(পাকা) 

7.  আকি পাড়া োদ্দম মসবেদ পূি ণ আকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

8.  ঈদগাহ মাঠ োদ্দম মসবেদ ভিপািী পাড়া  ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

9.  ভোোি পাড়া োদ্দম মসবেদ ভোোি পাড়া ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

10.  পূি ণ পাড়া োদ্দম মসবেদ পূি ণ পাড়া ওয়াড ণ নং ৯ পাকা নিায়ন ভ্াগ্য 

11.  মুন্ডল পাড়া োদ্দম মসবেদ মুন্ডল পাড়া ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

12.  পূি ণ পাড়া োদ্দম মসবেদ (আকি) পূি ণ আকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৯ পাকা নিায়ন ভ্াগ্য 

13.  পূি ণ পাড়া োদ্দম মসবেদ 

(ভিৌয়ালমািী) 

ভিৌয়ালমািী ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

14.  বেগািলা োদ্দম মসবেদ বেগািলা ওয়াড ণ নং ১ টিন ভশড 

15.  হবির্ িিা োদ্দম মসবেদ হবির্িিা ওয়াড ণ নং ৩ টিন ভশড নিায়ন 

ভ্াগ্য 

16.  ভিড়াকুশা োদ্দম মসবেদ ভিড়াকুশা ওয়াড ণ নং ২ টিন ভশড নিায়ন 

ভ্াগ্য 

ভিলগাো 17.  িনিলা ভমাোপাড়া োদ্দম মসবেদ ভমম্বি িাড়ী 

িনিলা  

ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা এিং  াল 

18.  িনিলা িাদ্দেদ ভমম্বদ্দিি িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ 

” ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা এিং  াল  

19.  িনিলা প্রিান িাড়ী োদ্দম মসবেদ ” ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল  

20.  িনিলা দুলাল ডাঃ িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

” ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল  

21.  িনিলা ইয়াকুি ভমম্বি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

” ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা এিং  াল 

22.  কাবেমা উিি পাড়া োদ্দম মসবেদ  কাবেমা ওয়াড ণ নং ২ পাকা িদ্দি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

23.  ভিদ্দড় গ্রাম োদ্দম মসবেদ ভিদ্দড় গ্রাম ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা এিং  াল 

24.  পূি ণ ভিলগাো ভঘানাপাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

ভিলগাো ওয়াড ণ নং ৩ পাকা িদ্দি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

25.  িবকি পাড়া োদ্দম মসবেদ  িবকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভসমী পাকা সংস্কাি 

ভ্াগ্য 

26.  পবিম িবকি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

পবিম পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

27.  বময়া পাড়া োদ্দম মসবেদ বময়া পাড়া  ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

28.  িােিািি োদ্দম মসবেদ বময়া পাড়া  ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা সংস্কাি 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

কিদ্দি হদ্দি 

29.  পাথবলয়া োদ্দম মসবেদ পাথবলয়া ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা 

30.  দবিন ভিলগাো োদ্দম মসবেদ  দবিন ভিলগাো ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

31.  বসন্দুিিলী িাোি োদ্দম মসবেদ  বসন্দুিিলী ওয়াড ণ নং ৭ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

32.  বসন্দুিিলী  োদ্দম মসবেদ  বসন্দুিিলী ওয়াড ণ নং ৭ ভসমী পাকা  

33.  মধ্য মুবন্নয়া ইছ্েি আলী োদ্দম 

মসবেদ  

মধ্য মুবন্নয়া ওয়াড ণ নং ৯ ভসমী পাকা এিং  াল 

34.  কাদ্দশম ভচয়ািম্যান োদ্দম মসবেদ  মধ্য মুবন্নয়া ওয়াড ণ নং ৯ ভসমী পাকা এিং  াল 

35.  খাদ্দলক ভচয়ািম্যান িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

ভচয়ািম্যান িাড়ী ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

36.  িায়হান আলী িাড়ী োদ্দম মসবেদ  মুবন্নয়া ওয়াড ণ নং ৯ ভসমী পাকা এিং  াল 

37.   োবনদ্দকি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  মুবন্নয়া োবনদ্দকি 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৯ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

38.   েবহি ভদওয়ানী িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

ভদওয়ানী িাড়ী ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা এিং  াল 

39.  বুরুল আঃ হক মাষ্টাি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

বুরুল আঃ হক 

মাষ্টাি 

ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

40.  বুরুল উসমান ভদাকান োদ্দম 

মসবেদ  

বুরুল িাড়ী ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা এিং  াল 

41.  িালুকদাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  বুরুল ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা এিং  াল 

42.  মন্ডলপাড়া োদ্দম মসবেদ  মন্ডলপাড়া ওয়াড ণ নং ৯ ভসমী পাকা সংস্কাি 

ভ্াগ্য 

43.  বুরুল কাদ্দেি ভদওনী িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

বুরুল ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

44.  বুরুল িইসউবেন িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

বুরুল ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

45.  বুরুল আমেদ মাষ্টাি িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

বুরুল আমেদ 

মাষ্টাি 

ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

বচনাডুলী 

 

46.  ভোট ভদলী মসবেদ 

 

ভোট ভদলী ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

47.  গুঠাইল িাোি োদ্দম মসবেদ গুঠাইল িাোি ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

48.  গুঠাইল িাোি কাঁচািী িাইতুল 

আমান োদ্দম মসবেদ 

গুঠাইল িাোি ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

49.  গুঠাইল পাইবলং পাড়োদ্দম 

মসবেদ 

গুঠাইল পাইবলং 

পাড় 

ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

50.   গুঠাইল মাদ্রাসা োদ্দম মসবেদ গুঠাইল িাোি 

কােীিাড়ী 

ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

51.  খামাবিয়া পাড়া োদ্দম মসবেদ খামাবিয়া পাড়া ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

52.  বময়া িাড়ী োদ্দম মসবেদ বময়া িাড়ী ওয়াড ণ নং ২ পাকা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

53.   কাবেমা োদ্দম মসবেদ কাবেমা ওয়াড ণ নং ২ পাকা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

54.  িবলয়ামাবি োদ্দম মসবেদ িবলয়ামাবি ওয়াড ণ নং ২ ভসমী পাকা এিং  াল 

55.  দবিনবগলা িাড়ী োদ্দম মসবেদ দবিনবগলা িাড়ী ওয়াড ণ নং ৩ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 



 
 
 

164 
 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

56.  দবিন বগলািাড়ী মন্ডল পাড়া 

োদ্দম মসবেদ 

মন্ডলপাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

57.  চিিদ্দনি পাড়া োদ্দম মসবেদ চিিদ্দনি পাড়া ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

58.  পবিম িামনা ভঘানাপাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

ভঘানাপাড়া ওয়াড ণ নং ৫ পাকা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

59.  পবিমিামনা নবেম উবেন িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ 

পবিম িামনা ওয়াড ণ নং ৫ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

60.  পবিম িামনা মধ্য পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

মধ্যপাড়া ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল 

61.  পবিমিামনা িরুল োদ্দম মসবেদ পবিমিামনা ওয়াড ণ নং ৫ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

62.  খবলশাকুবড় োদ্দম মসবেদ আকি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৬ ভসমী পাকা এিং  াল  

63.  িামনা আকি িাড়ী পুিািন োদ্দম 

মসবেদ 

আকি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৬ ভসমী পাকা 

64.   িামনা মন্ডল িাড়ী পুিািন োদ্দম 

মসবেদ 

িামনা মন্ডল 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

65.   বশং াঙ্গা নয়া িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

বশং াঙ্গা 

নয়ািাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

66.  বশং াঙ্গা িবকি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

বশং াঙ্গা িবকি 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ ভসমী পাকা 

67.   সিকাি পাড়া োদ্দম মসবেদ সিদাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

68.  ভদওয়ান পাড়া োদ্দম মসবেদ ভদওয়ান পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

69.  পােবলয়ান িাড়ী োদ্দম মসবেদ পােদ্দলায়ান িাড়ী ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

70.  পবিম বচনাডুলী উিিপাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

পবিম বচনাডুলী 

উিিপাড়া 

ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা এিং  াল 

71.  পবিম বচনাডুলী  োদ্দম মসবেদ পবিম বচনাডুলী ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

72.  সিদাি পাড়া োদ্দম মসবেদ সিদাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

73.  দবিনবচনাডুলী োদ্দম মসবেদ দবিন বচনাডুলী ওয়াড ণ নং ৮ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

74.  পূি ণ বচনাডুলী োদ্দম মসবেদ পূি ণ বচনাডুলী ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা এিং  াল 

75.  দবিন বচনাডুলী োদ্দম মসবেদ দবিন বচনাডুলী ওয়াড ণ নং ৮ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

76.  পবিম বচনাডুলী উিি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

পবিম বচনাডুলী 

উিি 

ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

77.  ভডিিইদ্দপচ দবিন োদ্দম মসবেদ ভডিিইদ্দপচ 

দবিন 

ওয়াড ণ নং ৯ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

78.  ভডিিইদ্দপচ উিি োদ্দম মসবেদ ভডিিইদ্দপচউিি ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

79.  পূি ণ িবলয়াদহ োদ্দম মসবেদ পূি ণ িবলয়াদহ ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

80.  আমিলী িাোি োদ্দম মসবেদ আমিলী ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

81.  পবিম িবলয়াদহ োদ্দম মসবেদ পবিম িবলয়াদহ ওয়াড ণ নং ৯ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

সাপিিী 82.  চি বশশুয়া োদ্দম মসবেদ চি বশশুয়া ওয়াড ণ নং ১ কাঁচা  াল 

83.  উিি বশশুয়া োদ্দম মসবেদ উিি বশশুয়া ওয়াড ণ নং ১ কাঁচা সংস্কাি কিদ্দি 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

হদ্দি 

84.  দবির্ বশশুয়া োদ্দম মসবেদ দবির্ বশশুয়া ওয়াড ণ নং ২ কাঁচা  াল 

85.  প্রোপবি োদ্দম মসবেদ প্রোপবি ওয়াড ণ নং ৮ কাঁচা  াল 

86.  উিি কাশািী ভডািা োদ্দম মসবেদ উিিকাশািী 

ভডািা 

ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

87.  দবিন কাশািী ভডািা োদ্দম 

মসবেদ 

দবিন কাশািী 

ভডািা 

ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা এক সাইদ্দড 

 াঙ্গা আদ্দে 

88.  পবিম কাশািী ভডািা োদ্দম 

মসবেদ 

পবিম কাশািী 

ভডািা 

ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

89.  িীিশশী োদ্দম মসবেদ িীিশশী ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

90.  পবিম মন্ডল পাড়া োদ্দম মসবেদ পবিম মন্ডল ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা  াল 

91.  দবিন মন্ডল পাড়া োদ্দম মসবেদ দবিন মন্ডল 

পাড়া 

ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

92.  পুি মন্ডল পাড়া োদ্দম মসবেদ পুি মন্ডল পাড়া ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা  াল 

93.  দবিন ভোি-ভডািা োদ্দম মসবেদ দবিন ভোি 

ভডািা 

ওয়াড ণ নং ৫ কাঁচা  াল 

94.  আকি পাড়া োদ্দম মসবেদ আকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

95.  িবকি পাড়া োদ্দম মসবেদ িবকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৬ িন্যায় প্লাবিি  হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

96.  পূি ণ নয়াপাড়া োদ্দম মসবেদ পূি ণ নয়াপাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ঐ 

97.  ভচঙ্গাবনয়া প্রমাবনক পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

ভচঙ্গাবনয়া 

প্রমাবনক 

ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা  াল আদ্দে 

98.  কালীি চি োদ্দম মসবেদ ভচঙ্গাবনয়া ওয়াড ণ নং ৯ উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

99.  ভচঙ্গাবনয়া মধ্যপাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

ভচঙ্গাবনয়া 

মধ্যপাড়া 

ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা   াল আদ্দে 

ভনায়াি পাড়া 100.  িাম দ্রা মুবন্স িাড়ী োদ্দম মসবেদ িাম দ্রা ওয়াড ণ নং ৩  াল আদ্দে 

101.  িাম দ্রা আকি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

িাম দ্রা আকি 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৩ আিা পাকা িদ্দি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

102.  িাম দ্রা মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

িাম দ্রা মন্ডল 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৩  াল আদ্দে 

103.  িাম দ্রা  ালী িাড়ী োদ্দম মসবেদ  ালী িাড়ী ওয়াড ণ নং ৩  াল আদ্দে 

104.  িােনগি দুলু ভমম্বাি  িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

িােনগি ওয়াড ণ নং ২  াল আদ্দে 

105.  কবড়িিাইল ভিপািী োদ্দম 

মসবেদ 

কবড়িিাইল 

ভিপািী 

ওয়াড ণ নং ২  াল আদ্দে 

106.  কবড়িিাইল  িাড়ী োদ্দম মসবেদ কবড়িিাইল  

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ২ সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

107.  কবড়িিাইল টুরু োদ্দম মসবেদ মবন্স িাড়ী ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

108.  উবলয়া িাোি  োদ্দম মসবেদ উবলয়া ওয়াড ণ নং ২  াল আদ্দে 

109.  উবলয়া োদ্দম মসবেদ উবলয়া ওয়াড ণ নং ২  াল আদ্দে 

110.  মাইেিাড়ী সদাি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

সদাি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৯  াল আদ্দে 

111.  মাইে িাড়ী  বগয়াস সদাি িাড়ী মাইে িাড়ী   ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা িদ্দি সংস্কাি 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

োদ্দম মসবেদ কিদ্দি হদ্দি 

112.  ভসানামুখী মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

মন্ডল িাড়ী ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা িদ্দি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

113.  ভসানামুখী সুরুিামান িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ভসানামুখী ওয়াড ণ নং ১  াল আদ্দে 

114.  ভিৌদ্দশি গড় োদ্দম মসবেদ ভিৌদ্দশি গড় ওয়াড ণ নং ১ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

115.  কাঠমা ভকিামি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

কাঠমা ভকিামি 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৮  াল আদ্দে 

116.  কাঠমা আলিাি বি এস বস িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ 

কাঠমা আলিাি ওয়াড ণ নং ৮  াল আদ্দে 

117.  কাঠমা আদশ ণ গ্রাম োদ্দম মসবেদ কাঠমা আদশ ণ 

গ্রাম 

ওয়াড ণ নং ৮ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

118.  ভনায়াি পাড়া আকি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ভনায়াি পাড়া 

আকি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৪  াল আদ্দে 

119.  ভনায়াি পাড়া োদ্দহি আকি পাড়া 

োদ্দম মসবেদ 

ভনায়াি পাড়া ওয়াড ণ নং ৪  াল আদ্দে 

120.  িািিা পাড়া আকি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

িািিা পাড়া 

আকি পাড়া 

ওয়াড ণ নং ৬  াল আদ্দে  

121.  িািিা পাড়া ভমৌদ্দেি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

িািিা পাড়া 

ভমৌদ্দেি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৬ কাঁচা িদ্দি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

122.  ব্রদ্দমািি সাদ্দয়দুি কােী িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ 

ব্রদ্দমািি সাদ্দয়দুি 

কােী 

ওয়াড ণ নং ৫  াল আদ্দে 

123.  ব্রদ্দমািি হাদ্দব্বদ্দলি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ব্রদ্দমািি 

হাদ্দব্বদ্দলি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৫ কাঁচা িদ্দি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

124.  ব্রদ্দমািি িাবক্কল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ব্রদ্দমািি িাবক্কল 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৫ কাঁচা িদ্দি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

125.  ব্রদ্দমািি আস্কদ্দিি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ব্রদ্দমািি 

আস্কদ্দিি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৫ কাঁচা িদ্দি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

126.  কােলা একিা িাোি  োদ্দম 

মসবেদ 

কােলা ওয়াড ণ নং ৭  াল আদ্দে 

127.  িািিাপাড়া মুন্সি  িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

িািিাপাড়া 

মুন্সি 

ওয়াড ণ নং ৬  াল আদ্দে 

ইসলামপুি 

সদি  

128.  গঙ্গা পাড়া ভচৌধুিী িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

গঙ্গা পাড়া ওয়াড ণ নং ১  াল 

129.  গঙ্গা পাড়া প্রিান িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

গঙ্গা পাড়া প্রিান 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ১  াল 

130.  গঙ্গা পাড়া আলিা ভমম্বি  এি 

িাড়ীি বনকট োদ্দম মসবেদ 

গঙ্গা পাড়া 

আলিা ভমম্বি 

ওয়াড ণ নং ১ পাকা অিস্থা  াল 

131.  মন্ডল  িাড়ী োদ্দম মসবেদ মন্ডল  িাড়ী ওয়াড ণ নং ১  াল 

132.  লাউ াঙ্গা ভশখ িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

গঙ্গা পাড়া 

লাউ াঙ্গা 

ওয়াড ণ নং ১  াল 

133.  শংকিপুি িাটালু ভদাকান এি 

পাদ্দশ োদ্দম মসবেদ 

শংকিপুি ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

134.  শংকিপুি মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

মন্ডল িাড়ী ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

135.  কাবচহািা িািােী িাড়ী োদ্দম িািােী িাড়ী ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা এিং  াল 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

মসবেদ 

136.  কাবচহািা মধ্যপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ 

কাবচহািা 

মধ্যপাড়া   

ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা এিং  াল 

137.  কাবচহািা খাঁ পাড়া োদ্দম মসবেদ খাঁ পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা ভমিামি 

ভ্াগ্য 

138.  কাবচহািা পুটল পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

পুটল পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ঐ 

139.  কাবচহাি আলাই পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

আলাই পাড়া ওয়াড ণ নং ৩  াল 

140.   পাঁচিাড়ীয়া মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

মন্ডল িাড়ী ওয়াড ণ নং ৪ পাকা নতুন কদ্দি 

সংস্কাি কিা 

141.  পাঁচিাড়ীয়া ভশখ িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ভশখ িাড়ী ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা 

142.  পাঁচিাড়ীয়া শবিকদি  িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

পাঁচিাড়ীয়া ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা ভমিামি ভ্াগ্য 

143.  পাঁচিাড়ীয়া নাবেম উবেন িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ 

পাঁচিাড়ীয়া ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা এিং  াল 

144.  পাঁচিাড়ীয়া ভিপািী পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

ভিপািী পাড়া ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা এিং  াল 

145.  পঁচািহলা িাোি োদ্দম মসবেদ পঁচািহলা ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল 

146.  পঁচািহলা ভমাো   িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

ভমাো   িাড়ী ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

147.  পঁচািহলা    ভমৌল ী িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

ভমৌল ী  িাড়ী ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

148.  পঁচািহলা   সিকাি পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ 

সিকাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

149.  পঁচািহলা    সিকাি পাড়া 

খবলদ্দলি িাড়ী   োদ্দম মসবেদ 

সিকাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা ভমিামি 

ভ্াগ্য 

150.  পঁচািহলা  মধ্যপাড়া   োদ্দম 

মসবেদ 

মধ্যপাড়া ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

151.  পঁচািহলা    আকি িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

আকি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

152.  পঁচািহলা হাই মন্ডদ্দলি  িাড়ী   

োদ্দম মসবেদ 

মন্ডদ্দলি  িাড়ী    ওয়াড ণ নং ৭ কাঁচা ভমিামি ভ্াগ্য  

153.  পঁচািহলা িবকি িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

িবকি িাড়ী    ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

154.  পঁচািহলা  কাশািী  ীটা   োদ্দম 

মসবেদ 

কাশািী  ীটা ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

155.  পঁচািহলা কবিিাে িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

কবিিাে িাড়ী ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

156.  পঁচািহলা গুচ্ছ গ্রাম োদ্দম মসবেদ পঁচািহলা ওয়াড ণ নং ৬ কাঁচা ভমিামি ভ্াগ্য 

157.  িবকি িাড়ী   োদ্দম মসবেদ িমকুড়া ওয়াড ণ নং ৯ আিা পাকা ভমিামি 

ভ্াগ্য 

158.  িমকুড়া মন্ডল িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

মন্ডল িাড়ী    ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

159.  িমকুড়া মুবন্স িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ 

মুবন্স িাড়ী    ওয়াড ণ নং ৯ আিাপাকা এিং  াল 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

পাথ ণশী  160.  উিি শশাবিয়া িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

উিি শশাবিয়া ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল  

161.  নাদ্দিকুড়া োদ্দম  মসবেদ  নাদ্দিকুড়া পাড়া ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

162.  শশাবিয়া িাড়ী ভিগ িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

শশাবিয়া িাড়ী 

ভিগ িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

163.   শশাবিয়া  পূি ণ পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

শশাবিয়া  পূি ণ 

পাড়া    

ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

164.  শশাবিয়া ভশখ পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

শশাবিয়া ভশখ 

পাড়া    

ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

165.  খান পাড়া   োদ্দম মসবেদ  খান পাড়া    ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

166.  ভিড় পাড়া   োদ্দম মসবেদ  ভিড় পাড়া    ওয়াড ণ নং ১ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

167.  হােী িাড়ী   োদ্দম মসবেদ  হােী িাড়ী    ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল  

168.  মুিাদািাদ উিি পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

মুিাদািাদ উিি 

পাড়া   

ওয়াড ণ নং ২ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

169.  মুিাদািাদ   োদ্দম মসবেদ  মুিাদািাদ ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল  

170.  পাথ ণশী মন্ডল পাড়া োদ্দম মসবেদ  পাথ ণশী মন্ডল 

পাড়া 

ওয়াড ণ নং ৩ পাকা এিং  াল  

171.  পাথ ণশী ভশখ পাড়া  োদ্দম মসবেদ  পাথ ণশী ভশখ 

পাড়া   

ওয়াড ণ নং ৩ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  

172.  পাথ ণশী সিকাি িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ  

পাথ ণশী সিকাি 

িাড়ী    

ওয়াড ণ নং ৩ পাকা বকন্তু ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

173.  পাথ ণশী পূি ণ পাড়া   োদ্দম মসবেদ  পাথ ণশী পূি ণ পাড়া    ওয়াড ণ নং ৩ ভসমী পাকা এিং  াল 

আদ্দে 

174.  পাথ ণশী পবিম পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

পাথ ণশী পবিম 

পাড়া    

ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা এিং  াল 

175.  হাবড়য়ািাড়ী মন্ডলিাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

হাবড়য়ািাড়ী 

মন্ডলিাড়ী     

ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা এিং  াল 

176.  হাবড়য়ািাড়ী আঃ ডাঃ িাড়ী    

োদ্দম মসবেদ  

হাবড়য়ািাড়ী আঃ 

ডাঃ িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

177.  হাবড়য়ািাড়ী  িােমহল িাড়ী    

োদ্দম মসবেদ  

িােমহল িাড়ী     ওয়াড ণ নং ৪ ভসমী পাকা এিং  াল 

178.  পূি ণ হাবড়য়ািাড়ী িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

পূি ণ হাবড়য়ািাড়ী ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল  

179.  মুোআটা উিি পাড়া    োদ্দম 

মসবেদ  

মুোআটা উিি 

পাড়া     

ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল  

180.  মুখবশমলা মুবন্স িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

মুখবশমলা মুবন্স 

িাড়ী     

ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল  

181.  মুখবশমলা সিকাি িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

মুখবশমলা 

সিকাি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল  

182.  মুখবশসলা িািাবে িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

মুখবশসলা 

িািাবে 

ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল  

183.  মুখবশমলা ভমাো িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

মুখবশমলা ভমাো 

িাড়ী     

ওয়াড ণ নং ৫ পাকা এিং  াল  

184.  ভিৌহাি কািা োদ্দম মসবেদ  ভিৌহাি কািা ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল  

185.  লাউদিা আকি িাড়ী    োদ্দম আকি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল  
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মসবেদ  

186.  লাউদিা খান িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

লাউদি খান 

িাড়ী     

ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল  

187.  িড় ভদবলি পাড়    োদ্দম মসবেদ  িড় ভদবলি পাড়     ওয়াড ণ নং ৭ ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

188.  ভদবলি পাড় সিকাি িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

ভদবলি পাড় 

সিকি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল  

189.  ভিদ্দড় গ্রাম সিকাি িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

ভিদ্দড় গ্রাম 

সিকাি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল  

190.  োরুলিলা মন্ডল িাড়ী    োদ্দম 

মসবেদ  

োরুলিলা মন্ডল 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল  

191.  মবহষ িািন    োদ্দম মসবেদ  মবহষ িািন     ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল  

192.  পূি ণ গামাবিয়া োমাদ িাড়ী    

োদ্দম মসবেদ  

পূি ণ গামাবিয়া 

োমাদ িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

193.  নিকুড়া     োদ্দম মসবেদ  নিকুড়া ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল  

194.  সুদ্দিি পাড়     োদ্দম মসবেদ  সুদ্দিি পাড়      ওয়াড ণ নং ৮ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

195.  দবে পাড়া     োদ্দম মসবেদ  দবে পাড়া      ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল  

196.  মাদ্রাসা     োদ্দম মসবেদ  দবে পাড়া      ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল  

197.  সিদাি িাড়ী     োদ্দম মসবেদ  সিদাি িাড়ী      ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল  

198.  িংদাি িাড়ী    োদ্দম মসবেদ  িংদাি িাড়ী     ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল  

199.  িাবনয়া িাড়ী    োদ্দম মসবেদ  িাবনয়া িাড়ী     ওয়াড ণ নং ৯ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

200.  বশমুলিলা    োদ্দম মসবেদ  বশমুলিলা ওয়াড ণ নং ৯ পাকা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

201.  পূি ণ গামাবিয়া আেগি িাড়ী   

োদ্দম মসবেদ  

পূি ণ গামাবিয়া 

আেগি িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭  ভসমী পাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

পলিান্ধা  202.  উিি  বসিাোিাদ ভসকািাি পাড়া 

োদ্দম মসবেদ 

উিি  বসিাোিাদ ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

203.  উিি বসিাোিাদ েবসম ভমম্বাি 

িাড়ীি বনকট   োদ্দম মসবেদ  

উিি  বসিাোিাদ ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

204.  উিি  বসিাোিাদ খান পাড়া  

োদ্দম মসবেদ  

উিি  বসিাোিাদ ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

205.  পবিম বসিাোিাদ   োদ্দম 

মসবেদ  

পবিম 

বসিাোিাদ    

ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

206.  দবিনবসিাোিাদ  োদ্দম মসবেদ  দবিনবসিাোিাদ ওয়াড ণ নং ৩ পাকা এিং  াল 

207.  দবিন  বসিাোিাদ নতুন পাড়া   

োদ্দম মসবেদ  

দবিন 

 বসিাোিাদ 

ওয়াড ণ নং ৩ পাকা এিং  াল 

208.  বসিাোিাদ িাোি  োদ্দম মসবেদ  বসিাোিাদ ওয়াড ণ নং ৩ পাকা এিং  াল 

209.  উিি িাহাদুিপুি মাদ্রাসা   োদ্দম 

মসবেদ  

উিি িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

210.  পূি ণ িাহাদুিপুি নতুন পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

পূি ণ িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

211.  পূি ণ িাহাদুিপুি স্কুল সংলগ্ন  োদ্দম 

মসবেদ  

পূি ণ িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা িদ্দি ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  
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212.  পূি ণ িাহাদুিপুরু েদ্দয়ন মুন্সীপাড়া 

োদ্দম মসবেদ  

পূি ণ িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

213.  চাড়ীয়া  োদ্দম মসবেদ   চি চাড়ীয়া ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

214.  িাহাদুিপুি মধ্য পাড়া ও মন্ডল 

পাড়া োদ্দম মসবেদ  

িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

215.  দবিন িাহাদুিপুি দবিনপাড়া 

োদ্দম মসবেদ 

দবিন 

িাহাদুিপুি 

ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

216.  চি িাটিকামািী  োদ্দম মসবেদ  চি িাটিকামািী   ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

217.  উিি িাটিকামািী োদ্দম মসবেদ  উিি িাটিকামািী ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

218.  উিি িাহাদুিপুি কাটিকামািী  

োদ্দম মসবেদ  

উিি িাহাদুিপুি ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা এিং  াল 

219.  দবিন িাটিকামািী  োদ্দম মসবেদ  দবিন 

িাটিকামািী 

ওয়াড ণ নং ৯ আিাপাকা এিং  াল 

220.  দবিন িাটিকামািী নয়া পাড়া  

োদ্দম মসবেদ  

দবিন 

িাটিকামািী 

ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

221.  পবিমবসিাোিাদ  াটিপাড়া 

োদ্দম মসবেদ  

পবিম 

বসিাোিাদ 

ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা এিং  াল 

ভগায়াদ্দলিচি 222.  কুবমিদহ মধ্যপাড়া োদ্দম মসবেদ কুবমিদহ ওয়াড ণ নং ১ পাকা এিং  াল 

223.  কুবমিদহ হাবনদ্দদি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ 

কুবমিদহ ওয়াড ণ নং ১ আিাপাকা এিং  াল  

224.  কুবমিদহ উিি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

কুবমিদহ ওয়াড ণ নং ১ আিাপাকা এিং  াল  

225.  মালমাড়া  মধ্যপাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

মালমাড়া   ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

226.  মালমাড়া পূি ণপাড়া মন্ডল িাড়ী    

োদ্দম মসবেদ  

মালমাড়া ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা এিং  াল  

227.  দবিন মালমাড়া শবহদুি িহমান 

িাড়ী   োদ্দম মসবেদ  

দবিনমালমাড়া ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা এিং  াল  

228.  ভিালাকী পাড়া নতুন   োদ্দম 

মসবেদ  

ভিলাকী পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা  সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

229.  ভিালাকী পাড়া ভোট িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ  

ভিালাকী পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা  াল আদ্দে 

230.  ভিালাকী পাড়া ভগায়াল পাড়া   

োদ্দম মসবেদ  

ভিালাকী পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা িদ্দি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

231.  ভিালাকী পাড়া টুংিা পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

ভিালাকী পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

232.  ভমাহাম্মদপুি আকি িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ  

ভমাহাম্মদপুি ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

233.  ভমাহাম্মদপুি  াটিপাড়া    োদ্দম 

মসবেদ  

ভমাহাম্মদপুি ওয়াড ণ নং ৪ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

234.  ভমাহাম্মদপুি টংগি িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

ভমাহাম্মদপুি ওয়াড ণ নং ৪ কাঁচা  াল 

235.  স ািচি পুিািন     োদ্দম 

মসবেদ  

স ািচি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

236.  স ািচি পবিম পাড়া    োদ্দম 

মসবেদ  

স ািচি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  
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237.  স ািচি উিি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ 

স ািচি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

238.  স ািচি গদ্দয়নপাড়া    োদ্দম 

মসবেদ  

স ািচি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

239.  সভুকুড়া দবিন   োদ্দম মসবেদ  সভুকুড়া ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

240.  সভুকুড়া মধ্যপাড়া   োদ্দম মসবেদ  সভুকুড়া ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

241.  সভুকুড়া ভমাোপাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

সভুকুড়া ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

242.  সভুকুড়া উিিপাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

সভুকুড়া ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

243.  ভগায়াদ্দলিচি িবকি পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

244.  ভগায়াদ্দলিচি মন্ডল    োদ্দম 

মসবেদ  

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

245.  ভগায়াদ্দলিচি পবিমপাড়া    োদ্দম 

মসবেদ  

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা  াদ্দলা 

246.  ভগায়াদ্দলিচি আকি পাড়া     

োদ্দম মসবেদ  

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

247.  ভগায়াদ্দলিচি বমিালী িাোি    

োদ্দম মসবেদ  

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

248.  মহলবগিী মওলা  পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ পাকা  াদ্দলা 

249.  মহলবগিী িাোি    োদ্দম মসবেদ  মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ পাকা এিং  াল 

250.  মহলবগিী লক্ষ্ণী িাড়ী   োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

251.  মহলবগিী মন্ডল পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

252.  মহলবগিী নদ্দিকুড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

 পবিম মহলবগিী   োদ্দম মসবেদ  মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ আিাপাকা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

253.  মহলবগিী সংকি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ আিাপাকা এিং  াল 

254.  কাবেমািচি নামা পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

 

কাবেমািচি ওয়াড ণ নং ৯ আিাপাকা এিং  াল 

255.  কাবেমািচি িাোি টিলা োদ্দম 

মসবেদ  

কাবেমািচি ওয়াড ণ নং ৯ পাকা এিং  াল 

256.  কাবেমািচি  মধ্যপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

কাবেমািচি ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

257.  কাবেমািচি পবিম পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

কাবেমািচি ওয়াড ণ নং ৯ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

258.  মহলবগিী  াইদ্দট পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ কাঁচা ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

গাইিান্ধা 259.  চিদাদনা সিকাি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

চিদাদনা ওয়াড ণ নং ১  াল  
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260.  চিদাদনা পূি ণ পাড়া   োদ্দম 

মসবেদ  

চিদাদনা ওয়াড ণ নং ১  াল  

261.  গঙ্গাপাড়া   োদ্দম মসবেদ  চিদাদনা ওয়াড ণ নং ২ ভমাটামুটি  

262.  ইসলামপুি  পাড়া  োদ্দম মসবেদ  ইসলামপুি  পাড়া   ওয়াড ণ নং ১  াল  

263.  ভটংিাকুড়া  োদ্দম মসবেদ  ভটংিাকুড়া ওয়াড ণ নং ১  াল  

264.  ভিঘুবিয়া   োদ্দম মসবেদ  ভিঘুবিয়া ওয়াড ণ নং ১  াল  

265.  ভপাড়াি চি োদ্দম মসবেদ  ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

266.  ভপাড়াি চি গঙ্গাপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

267.  ভপাড়াি চি মধ্যপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২ ভমাটামুটি 

268.  ভপাড়াি চি সদাি পাড়া ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

269.  পূি ণপাড়া   োদ্দম মসবেদ  ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

270.  কািািচি  োদ্দম মসবেদ  কািািচি ওয়াড ণ নং ৩  াল 

271.  নয়াপাড়া মালমািা োদ্দম মসবেদ  মালমািা ওয়াড ণ নং ৬  াল 

272.  িবলদা পাড়া  োদ্দম মসবেদ  িবলদা পাড়া   ওয়াড ণ নং ৫  াল 

273.  আগুদ্দনি চি োদ্দম মসবেদ  আগুদ্দনি চি ওয়াড ণ নং ৫  াল 

274.  নাবপদ্দিি চি  োদ্দম মসবেদ  নাবপদ্দিি চি   ওয়াড ণ নং ৩  াল 

275.  আগুদ্দনি চি োদ্দম মসবেদ  আগুদ্দনি চি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা 

276.  আগুদ্দনি চি উিিপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

আগুদ্দনি চি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা 

277.  শাহ পাড়া  োদ্দম মসবেদ শাহ পাড়া   ওয়াড ণ নং ৫  াল 

278.  মিািন  োদ্দম মসবেদ  শাহ পাড়া   ওয়াড ণ নং ৫  াল 

279.  আদশ ণ গ্রাম  োদ্দম মসবেদ  শাহ পাড়া   ওয়াড ণ নং ৫  াল 

280.  শাহপাড়া মধ্যপাড়া  োদ্দম মসবেদ  শাহ পাড়া   ওয়াড ণ নং ৫  াল 

281.  দবিন শাহপাড়া  োদ্দম মসবেদ  শাহপাড়া  ওয়াড ণ নং ৫  াল 

282.  ভপাড়াি চি আকি িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

283.  ডাকপাড়া  োদ্দম মসবেদ  ডাকপাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভমাটামুটি 

284.  মালপাড়া উিি  োদ্দম মসবেদ  মালপাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

285.  টুংিাপাড়া োদ্দম মসবেদ  টুংিাপাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

286.  মিাকবি   োদ্দম মসবেদ  মিাকবি ওয়াড ণ নং ৬  াল 

287.  মালপাড়া দবিন োদ্দম মসবেদ  মালপাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

288.  মিাকাবি ভপাড়া িাড়ী  োদ্দম 

মসবেদ  

মিাকাবি ওয়াড ণ নং ৬  াল 

289.    ভিঘুবিয়া পবিমপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ভিঘুবিয়া ওয়াড ণ নং ১  াল 

290.  ভিঘুবিয়া পুিপাড়া  োদ্দম মসবেদ  ভিঘুবিয়া ওয়াড ণ নং ১  াল 

291.  উিি সিকাি পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

সিকাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৪  াদ্দলা 

292.  দবিনসিকাি পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

সিকাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৪  াল 

293.  চিনপুি উিিপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

চিনপুি ওয়াড ণ নং ৯ ঐ 

294.  চিনপুি দবিনপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

চিনপুি ওয়াড ণ নং ৯ ভমাটামুটি  াল 
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295.  আড়াইমািী  োদ্দম মসবেদ  আড়াইমািী ওয়াড ণ নং ৯  াল 

296.  কড়াইিলী মধ্যপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

কড়াইিলী ওয়াড ণ নং ৮  াল 

297.  কড়াইিলী ভমাদ্দোপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

কড়াইিলী ওয়াড ণ নং ৮  াল 

298.  িাউশমািী  োদ্দম মসবেদ  িাউশমািী ওয়াড ণ নং ৮  াল 

299.  ফুলকািচি উিিপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ফুলকািচি ওয়াড ণ নং ৭  াল 

300.  ফুলকািচি মবদনা   োদ্দম 

মসবেদ  

ফুলকািচি ওয়াড ণ নং ৭  াল 

301.  দিপাড়া আনি িাোি  োদ্দম 

মসবেদ  

দিপাড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

302.  ফুলকািচি দবিনপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ফুলকািচি ওয়াড ণ নং ৭  াল 

303.  কড়াইিলা িবকি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

কড়াইিলা ওয়াড ণ নং ৮  াল 

চিপুঠিমািী 304.  ভিনুয়ািচি িাোি োদ্দম মসবেদ  ভিনুয়ািচি ওয়াড ণ নং ১  াল 

305.  ভিনুয়ািচি নতুন পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ভিনুয়ািচি ওয়াড ণ নং ৪  াল 

306.  ভিনুয়ািচি মধ্যপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

ভিনুয়ািচি ওয়াড ণ নং ১  াল 

307.  ভমাদক পাড়া  োদ্দম মসবেদ  ভিনুয়ািচি ওয়াড ণ নং ৫  াল 

308.   ভপচাি চি োদ্দম মসবেদ  ভপচাি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

309.   আনোি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  ভপচাি চি ওয়াড ণ নং ২  াল 

310.   চাি নং চি োদ্দম মসবেদ  চাি নং চি ওয়াড ণ নং ৭  াল 

311.   বচনাি চি োদ্দম মসবেদ  বচনাি চি ওয়াড ণ নং ৩  াল 

312.    ভসামাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  বচনাি চি ওয়াড ণ নং ৩  াল 

313.   িালীয়ামািী োদ্দম মসবেদ   ওয়াড ণ নং ৯  াল 

314.    ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  িালীয়ামািী ওয়াড ণ নং ৯  াল 

315.   বডগ্রীি চি িাোি োদ্দম মসবেদ  বডগ্রীি চি ওয়াড ণ নং ৬  াল 

316.  বডগ্রীিচি দবিনপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

বডগ্রীি চি ওয়াড ণ নং ৬  াল 

317.   বডগ্রীি চি মাদ্রাসা োদ্দম মসবেদ  বডগ্রীি চি ওয়াড ণ নং ৬  াল 

318.    োিাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  বডগ্রীি চি ওয়াড ণ নং ৬ এটা ভমাটামুটি  াল  

চিদ্দগায়াবলনী 319.   কািািচি আকি পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ১  াদ্দলা 

320.   হােী িবহম িক্স িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ১  াদ্দলা 

321.   পবিম পাড়া োদ্দম মসবেদ  কািািচি ওয়াড ণ নং ১  াদ্দলা 

322.  কািািচি দবিনপাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ২  াল  

323.  কািািচি িাোি  োদ্দম মসবেদ  কািািচি ওয়াড ণ নং ২ পাকা এিং  াল 

324.   কািািচি মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা   াল 

325.   িবকি পাড়া িাদশা বময়াি িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ২ আিাপাকা   াল 



 
 
 

174 
 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রিঃ 

নং 

মসবেদ 

মসবেদ্দদি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

326.   িবকি পাড়া গবন িবকদ্দিি িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ  

কািািচি ওয়াড ণ নং ২  াল 

327.   পূি ণ কািািচি োদ্দম মসবেদ  কািািচি ওয়াড ণ নং ২  াল 

328.   হবির্ িিা পুিািন পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩ পাকা এিং  াল  

329.  হবির্ িিা ঈদগাহ মাঠ  োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা   াল 

330.   হবির্ িিা নয়াপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩ আিাপাকা এিং  াল 

331.   হবির্ িিা  ানদ্দে পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩  াল  

332.   হবির্ িিা আঃ িহমান িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩  াল  

333.   হবির্ িিা প্ন্ত্রী োদ্দম মসবেদ  হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩  াল  

334.   হবির্ িিা নদীি পাড় োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা  ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা  াল  

335.  হবির্ িিা উিি পাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩ কাঁচা  াল  

336.  লক্ষ্ণীপুি ভঘানাপাড়া  োদ্দম 

মসবেদ  

লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

337.  লক্ষ্ণীপুি হারুন মাষ্টাি িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৪ পাকা এিং  াল 

338.  লক্ষ্ণীপুি িালুচািা োদ্দম মসবেদ  লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

339.  লক্ষ্ণীপুি চিপাড়া োদ্দম মসবেদ  লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

340.  ভমাোপাড়া োদ্দম মসবেদ  লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৫ আিাপাকা এিং  াল 

341.  আমডাঙ্গা োদ্দম মসবেদ  আমডাঙ্গা ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

342.  আদশ ণ গ্রাম োদ্দম মসবেদ  আমডাঙ্গা ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

343.  ভিাড িাোি োদ্দম মসবেদ  আমডাঙ্গা ওয়াড ণ নং ৭ পাকা এিং  াল 

344.  বপবিেপুি োদ্দম মসবেদ  বপবিেপুি ওয়াড ণ নং ৬ পাকা এিং  াল 

345.  িালুচািা োদ্দম মসবেদ  বপবিেপুি ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা এিং  াল  

346.  পূি ণ বপবিেপুি মবিে উবেন 

োদ্দম মসবেদ  

বপবিেপুি ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা এিং  াল  

347.  পূি ণ বপবিেপুি সুরুে মন্ডল িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ  

বপবিেপুি 06 আিাপাকা এিং  াল  

348.  িাবলয়ামািী এনামুল মাষ্টাি িাড়ী 

োদ্দম মসবেদ  

বপবিেপুি ওয়াড ণ নং ৬ আিাপাকা এিং  াল  

349.  বডগ্রীিচি িড় োদ্দম মসবেদ  বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৭ পাকা াল  

350.  বডগ্রীিচি ভিপাড়ী পাড়া োদ্দম 

মসবেদ  

বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

351.  বডগ্রীিচি আঃ িউি িাড়ীি োদ্দম 

মসবেদ 

  

বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৭ আিাপাকা এিং  াল 

352.  বডগ্রীিচি নতুন পাড়া মদ্দনাহদ্দিি 

িাড়ী োদ্দম মসবেদ  

বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৮  াল 

353.  বডগ্রীিচি নতুন পাড়া নেরুদ্দলি 

িাড়ী  োদ্দম মসবেদ  

বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৮  াল 
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354.  বডগ্রীিচি হাসপািাল োদ্দম 

মসবেদ  

বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৯  াল 

ভপৌিস া  355.  মাখিাে োদ্দম মসবেদ  ইসলামপুি ওয়াড ণ নং ২  াল 

356.  ইসলামপুি িাোি োদ্দম মসবেদ  ইসলামপুি 

িাোি 

ওয়াড ণ নং ২  াল 

357.  ইসলামপুি থানা োদ্দম মসবেদ  ইসলামপুি 

বকংোো 

ওয়াড ণ নং ২  াল 

358.  ইসলামপুি বকংোো োদ্দম 

মসবেদ  

বকংোো ওয়াড ণ নং ২  াল 

359.  ইসলামপুি উপদ্দেলা োদ্দম 

মসবেদ  

বকংোো ওয়াড ণ নং ২  াল 

360.  দবিনদবিয়ািাদ োদ্দম মসবেদ  দবিনদবিয়ািাদ ওয়াড ণ নং ১  াল 

361.  দবিনদবিয়ািাদ োদ্দম মসবেদ  দবিনদবিয়ািাদ ওয়াড ণ নং ১  াল 

362.  কাসািী পাড়া োদ্দম মসবেদ  কাসািী পাড়া ওয়াড ণ নং ১  াল 

363.  হাসপািাদ্দল োদ্দম মসবেদ  ইসলামপুি 

হাসপািাল 

ওয়াড ণ নং ১ টিনদ্দসট পাকা কিদ্দি 

হদ্দি 

364.  পূি ণ নটািকািা োদ্দম মসবেদ  পূি ণ নটািকািা ওয়াড ণ নং ৪  াল 

365.  মাোি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  মাোি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৪  াল 

366.  সিকাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  নটািকািা  ওয়াড ণ নং ৪  াল 

367.  পাইক পাড়া োদ্দম মসবেদ  নটািকািা  ওয়াড ণ নং ৪  াল 

368.  মধ্যপাড়া োদ্দম মসবেদ  নটািকািা  ওয়াড ণ নং ৪  াল 

369.  ভিপািী পাড়া োদ্দম মসবেদ  নটািকািা  ওয়াড য নং ৪ টিনদ্দসট পাকা কিদ্দি 

হদ্দি 

370.  ইসলামপুি ভষ্টশন  মসবেদ  নটািকািা  ওয়াড য নং ৪  াল 

371.  গাঁওকুড়া োদ্দম মসবেদ  গাঁওকুড়া ওয়াড য নং ৬  াল 

372.  সিকাি িাড়ী োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা  ওয়াড য নং ৫  াল 

373.  কাঁচািী পাড়া োদ্দম মসবেদ  কাঁচািী পাড়া ওয়াড য নং ৬  াল 

374.  দিেী পাড়া োদ্দম মসবেদ  দিেী পাড়া ওয়াড য নং ৬  াল 

375.  দালাল িাড়ী োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

376.  মধ্য ভ ঙ্গুিা োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

377.  ভশদ্দখি পাড়া োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

378.  পবিম ভ ঙ্গুিা োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

379.   ালী িাড়ী োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

380.  আশিাফুল মাদ্রাসা োদ্দম মসবেদ  ভিপাড়ী পাড়া  ওয়াড য নং ৪  াল 

381.  সিকাি পাড়া োদ্দম মসবেদ  দিেী পাড়া ওয়াড য নং ৬  াল 

382.  পবিম ভ ঙ্গুিা োদ্দম মসবেদ  পবিম ভ ঙ্গুিা ওয়াড য নং ৫  াল 

383.  উিি ভ ঙ্গুিা োদ্দম মসবেদ  উিি ভ ঙ্গুিা ওয়াড ণ নং ৫  াল 

384.  দবিন ভ ঙ্গুিা োদ্দম মসবেদ  দবিন ভ ঙ্গুিা ওয়াড ণ নং ৫  াল 

385.  সিকাি পাড়া োদ্দম মসবেদ  সিকাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৩  াল 

386.  পাটবন পাড়া োদ্দম মসবেদ  পাটবন পাড়া ওয়াড ণ নং ৩  াল 

387.  ভমৌোোো োদ্দম মসবেদ  ভমৌোোো ওয়াড ণ নং ৩  াল 

388.  িবকি পাড়া োদ্দম মসবেদ  িবকি পাড়া ওয়াড ণ নং ২  াল 

389.  মন্ডলপাড়া োদ্দম মসবেদ  মন্ডলপাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

390.  িমকুড়া োদ্দম মসবেদ  িমকুড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

391.  িমকুড়া হাট োদ্দম মসবেদ  িমকুড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

392.  পূতি পলিান্ধা োদ্দম মসবেদ  পলিান্ধা ওয়াড ণ নং ৭  াল 
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393.  পুি ভপৌি পলিান্ধা োদ্দম মসবেদ  পলিান্ধা ওয়াড ণ নং ৭  াল 

394.  পলিান্ধা োদ্দম মসবেদ  পলিান্ধা ওয়াড ণ নং ৭  াল 

395.  ভিপাড়ী পাড়া োদ্দম মসবেদ  ভিপাড়ী পাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

396.  ভমাশািিগি িাোিোদ্দম মসবেদ  ভমাশািিগি ওয়াড ণ নং ৯  াল 

397.  ভিঘবিয়া োদ্দম মসবেদ  ভিঘবিয়া ওয়াড ণ নং ৮  াল 

398.  পাঁচিাড়ীয়া োদ্দম মসবেদ  ভ ঙ্গুিা ওয়াড ণ নং ৫  াল 

399.  বকসামি োো োদ্দম মসবেদ  বকসামি োো ওয়াড ণ নং ৪  াল 

400.  কুবড়পাড়া োদ্দম মসবেদ  কুবড়পাড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

401.  টংদ্দগি আগলা োদ্দম মসবেদ  টংদ্দগি আগলা ওয়াড ণ নং ৯  াল 

402.  ভময়ি িাোি োদ্দম মসবেদ  টংদ্দগি আগলা ওয়াড ণ নং ৯  াল 

403.  উিি টংদ্দগি আগলা োদ্দম 

মসবেদ  

উিি টংদ্দগি 

আগলা 

ওয়াড ণ নং ৯  াল 

404.  দবিন টংদ্দগি আগলা োদ্দম 

মসবেদ  

দবিন টংদ্দগি 

আগলা 

ওয়াড ণ নং ৯  াল 

405.  মধ্য টংদ্দগি আগলা োদ্দম মসবেদ  মধ্য টংদ্দগি 

আগলা 

ওয়াড ণ নং ৯  াল 

406.  িন্নাপাড়া োদ্দম মসবেদ  িন্নাপাড়া ওয়াড ণ নং ৯  াল 

407.  মীিপাড়া োদ্দম মসবেদ  মীিপাড়া ওয়াড ণ নং ৮  াল 

408.  বময়া পাড়া োদ্দম মসবেদ  বময়া পাড়া ওয়াড ণ নং ৮  াল 

409.  খাদ্দল পাড়া োদ্দম মসবেদ  খাদ্দল পাড়া ওয়াড ণ নং ৮  াল 

410.  ভিঘবিয়া মন্ডল িাড়ী োদ্দম 

মসবেদ  

ভিঘবিয়া ওয়াড ণ নং ৮  াল 

411.  ভঘানাপাড়া োদ্দম মসবেদ  ভঘানাপাড়া ওয়াড ণ নং ৬  াল 

412.  বিদ্দলি পাড়া োদ্দম মসবেদ  বিদ্দলি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

413.  উোন পাড়া োদ্দম মসবেদ  উোন পাড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

414.   াটি পাড়া োদ্দম মসবেদ   াটি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭  াল 

  িথ্য সূত্র াঃ  ইউবনয়ন পবিষদ, ইমাম, এলাকাি েনসািািন ও সদ্দিেবমদ্দন পবিদষ 

 মবিি 
 

  

 িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ, পুিবহি, এলাকাি েনসািািন ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 

 

 

  

ইউবনয়ন ক্রবমক 

নং 

মবিি 

মবিি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িিণমান অিস্থা 

কুলকাবি  দুগ ণা মবিি কুলকাবি ওয়াড ণ নং ৪ ঝপবড় 

ভিলগাো 1.  ভঘানা পাড়া মবিি ভঘানা পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

বচনাডুলী 2.  মাবঝ পাড়া মবিি বগলািাড়ী মাবঝ পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

ভনায়ািপাড়া 3.  মাবঝ পাড়া মবিি বগলািাড়ী মাবঝ পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

পাথ ণশী 4.  ভিৌহাি কািা কুমাি পাড়া 

মবিি  

কুমাি পাড়া ভিৌহাি 

কািা 

ওয়াড ণ নং ৬ মবিিটি ভিমন  াল 

ভনই সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

। 

ভপৌিস া 5.  িািা ভগাবিি বেউি মবিি বকংোো ওয়াড ণ নং ২  াল 

6.  হবি স াি মবিি  বকংোো ওয়াড ণ নং ২  াল 

7.  িসাক পাড়া শ্রী শ্রী দুগ ণা মবিি  সিদাি পাড়া ওয়াড ণ নং ৩  াল 
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সংযুবি-৯ 

 ঈদগাঁে্ মাঠ  
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রঃ

নং 

ঈদগাঁদ্দে্ি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িাির্ 

িমিা 

িন্যা আশ্রয় 

ভকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বক না 

িিণমান অিস্থা 

কুলকাবি 1.  কুলকাবি ও ভিলগাো 

মুহাম্মবদয়া ঈদগাঁে্ মাঠ 

কুলকাবি ওয়াড ণ নং ৮ ১৪০০ েন না এটি উঁচু আদ্দে 

2.  কুলকাবি ভটংড়াকুড়া 

ইসলাবময়া ঈদগাঁে্ মাঠ 

কুলকাবি ওয়াড ণ নং ৪ 700 েন না িন্যায় প্লাতবিি 

হয় 

3.  কুলকাবি ভিড়কুশা 

ঈদগাঁে্ মাঠ (অস্থায়ী) 

ভিড়াকুশা ওয়াড ণ নং ৩ 400 েন না িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

4.  বেগািলা ঈদগাঁে্ মাঠ বেগািলা ওয়াড ণ নং ১ 500 েন না িন্যায় প্লাবিি 

হয় উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি 

ভিলগাো 

5.  তিলায়ািী ঈদগাঁে্ মাঠ তিলায়ািী ওয়াড ণ নং ৩ 1150েন না  াল  

6.  ভিদ্দড়গ্রাম ঈদগাঁে্ মাঠ 

 

ভিদ্দড়গ্রাম ওয়াড ণ নং ১ 1000েন না উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

7.  পাথবলয়া ঈদগাঁে্ মাঠ পাথবলয়া ওয়াড ণ নং ৪ 700েন না  াল 

8.  িনিলা ঈদগাঁে্ মাঠ িনিলা ওয়াড ণ নং ১ 1500েন না  াল আদ্দে 

বচনাডুলী 9.  বচনাডুলী উচ্চ বিঃ 

অস্থায়ী ঈদগাঁে্ মাঠ 

উিি পাড়া ওয়াড ণ নং ৮ ১২০০েন না  াল 

10.  ভডিিাই  ভপচ ঈদগাঁে্ 

মাঠ 

ভডিিাই 

ভপচ 

ওয়াড ণ নং ৯ ৬০০েন না  াল 

11.  পূি ণ িবলয়াদহ ঈদগাঁে্   

দবিন মাঠ 

পূি ণ 

িবলয়াদহ 

ওয়াড ণ নং ৯ ৮৫০েন না  াল 

12.  পূি ণ উিি ঈদগাঁে্ মাঠ উিি 

িবলয়াদহ 

ওয়াড ণ নং ৯ ৬৫০েন না  াল 

13.  পবিম িবলয়াদহ 
ঈদগাঁে্ মাঠ 

পবিমিবল

য়াদহ 

ওয়াড ণ নং ৯ ৭০০েন না  াল 

14.  বশং াঙ্গা ঈদগাঁে্ মাঠ িবকি িাড়ী ওয়াড ণ নং ৭ ৩৫০েন না  াল 

15.  পােদ্দলায়ান িাড়ী 
ঈদগাঁে্ মাঠ 

পােদ্দলায়ান 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৭ ৩০০েন না  াল 

16.   পূি ণ িামনা খবলশাকুবড় 
ঈদগাঁে্ মাঠ 

খবলশাকুবড় ওয়াড ণ নং ৬ ৫০০েন না  াল 

17.   িবলয়ামািী  ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

িবলয়ামািী ওয়াড ণ নং ২ ৪০০েন না  াল 

18.   খামাবিয়া পাড়া 
ঈদগাহ মাঠ 

খামাবিয়া ওয়াড ণ নং ২ ৩00 েন না  াল 

19.  বগলািাড়ী আঃ পাড়া  
ঈদগাঁে্ মাঠ 

মন্ডল পাড়া ওয়াড ণ নং ৩ ৪৫0 েন না উঁচু বনচু আদ্দে 

20.  গুঠাইল উচ্চ বিদ্যালয় 
ঈদগাঁে্ মাঠ 

গুঠাইল 

িাোি 

ওয়াড ণ নং ১ ৬50 েন না এক সাইদ্দড 

বনচু আদ্দে 

সাপিিী 21.  চিবশশুয়া ঈদগাঁে্ মাঠ চিবশশুয়া ওয়াড ণ নং ১ ১৫০0 েন না এটা িন্যায় 

প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

22.  ভচঙ্গানীয়া ঈদগাঁে্ মাঠ ভচঙ্গানীয়া   ওয়াড ণ নং ১ ২৫00 না  াল 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রঃ

নং 

ঈদগাঁদ্দে্ি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িাির্ 

িমিা 

িন্যা আশ্রয় 

ভকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বক না 

িিণমান অিস্থা 

মন্ডল পাড়া েন 

ভনায়াি পাড়া 23.  ভসানামুখী ঈদগাঁে্ মাঠ ভসানামুখী ওয়াড ণ নং ১ ৮৫০েন না  াল আদ্দে 

24.   িাম দ্রা ঈদগাঁে্ মাঠ িাম দ্রা ওয়াড ণ নং ৩ ৪৫০েন না মাঠটি উঁচু বনচু 

আদ্দে 

25.  হাড়বগলা  ঈদগাঁে্ মাঠ িািিা পাড়া ওয়াড ণ নং ৬ ৩০৫০েন না িন্যায় পাবন 

উদ্দঠ  এেন্য 

উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

26.  মাইেিাড়ী  ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

মাইেিাড়ী ওয়াড ণ নং ৯ ৫৬০০েন না িন্যায় পাবন 

উদ্দঠ  এেন্য 

উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

27.   কাঠমা ঈদগাঁে্ মাঠ কাঠমা ওয়াড ণ নং ৮ ১০৬০েন না িন্যায় পাবন 

উদ্দঠ  এেন্য 

উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

28.   ব্রমিি ঈদগাঁে্ মাঠ ব্রদ্দম্মািি ওয়াড ণ নং ৫ ২০২৩েন হয় িন্যায় পাবন 

উদ্দঠ  এেন্য 

উঁচু কিদ্দি 

হদ্দি  

ইসলামপুি 

সদি 

29.  গঙ্গাপাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ গঙ্গাপাড়া ওয়াড ণ নং ১ ১২০০েন না  াল িদ্দি উঁচু 

বনচু আদ্দে 

30.  পঁচািহলা ঈদগাঁে্ মাঠ পঁচািহলা ওয়াড ণ নং ৫ ১৯০০েন না  াল আদ্দে 

31.  পাঁচিাবড়য়া কাবেহািা 
ঈদগাঁে্ মাঠ 

পাঁচিাবড়য়া ওয়াড ণ নং ৪ ১৮০০েন না  াল আদ্দে 

পাথ ণশী 32.  শশাবিয়া িাড়ী ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

শশাবিয়া 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ১ 700েন হযাঁ ভমাটামুটি  াল 

আদ্দে িদ্দি 

সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

33.  মলমগি ঈদগাঁে্ মাঠ মলমগি 

িাোি 

ওয়াড ণ নং ৩ 1500েন হযাঁ ভমাটামুটি  াল 

আদ্দে িদ্দি 

সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

34.   মুিাদািাদ ঈদগাঁে্ মাঠ 
 

মুিাডুিলী ওয়াড ণ নং ২ 2000েন হযাঁ এই মাঠটি উঁচু 

বনচু আদ্দে এটা 

সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

35.  হাবড়য়া িাড়ী  ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

হাবড়য়া িাড়ী ওয়াড ণ নং ৪ 8000েন না এই মাদ্দঠি 

অিস্থা  াল  

36.  ভ ংগাি গড়  ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

ভ ংগাি গড় ওয়াড ণ নং ৮ 1500েন না এই মাদ্দঠি 

এক পাদ্দশ বনচু 

আদ্দে এটা 

সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  



 
 
 

179 
 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রঃ

নং 

ঈদগাঁদ্দে্ি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িাির্ 

িমিা 

িন্যা আশ্রয় 

ভকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বক না 

িিণমান অিস্থা 

37.  মুখবসমলা  ঈদগাঁে্ মাঠ মুখবসমলা ওয়াড ণ নং ৫ 1000েন না এই মাদ্দঠি 

এক পাদ্দশ বনচু 

আদ্দে এটা 

সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

পলিান্ধা 38.  চি িাটিকামািী ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

চি 

িাটিকামািী 

ওয়াড ণ নং ৭ 1000েন না  াল আদ্দে  

39.  িাটিকামািী ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

িাটিকামািী ওয়াড ণ নং ৯ 700েন না  াল আদ্দে  

40.  পূি ণ িাহাদুি পুি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

পূি ণ িাহাদুি 

পুি 

ওয়াড ণ নং ৫ 800েন না  াল আদ্দে  

41.  পূি ণ িাহাদুিপুি সিকাি 

িাড়ী ঈদগাঁে্ মাঠ 

পূি ণ 

িাহাদুিপুি 

সিকাি 

িাড়ী 

ওয়াড ণ নং ৫ 500েন না  াল আদ্দে  

42.  চি চাড়ীয়া ঈদগাঁে্ মাঠ চি চাড়ীয়া ওয়াড ণ নং ৫ 420েন না  াল আদ্দে  

ভগায়াদ্দলিচি 43.  মালমাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ মালমাড়া ওয়াড ণ নং ২ 600েন না  াল আদ্দে  

44.  মহলবগিী ঈদগাঁে্ মাঠ মহলবগিী ওয়াড ণ নং ৮ 800েন না  াল আদ্দে  

45.   ভগায়াদ্দলিচি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

ভগায়াদ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ 700েন না  াল আদ্দে  

46.  স ািচি ঈদগাঁে্ মাঠ স ািচি ওয়াড ণ নং ৫ 550েন না  াল আদ্দে  

47.  ভমাহাম্মদপুি আহদ্দল 
হাবদস  ঈদগাঁে্ মাঠ 

ভমাহাম্মদপুি ওয়াড ণ নং ৪ 620েন না  াঙ্গা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

48.  সভুকুড়া  ঈদগাঁে্ মাঠ সভুকুড়া ওয়াড ণ নং ৬ 400েন না  াল আদ্দে  

49.  ভিালাকী পাড়া ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

ভিালাকী 

পাড়া 

ওয়াড ণ নং ৩ 600েন না  াল আদ্দে  

50.  ভগায়দ্দলিচি পবিম 
মন্ডল পাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ 

ভগায়দ্দলিচি ওয়াড ণ নং ৭ 400েন না বৃবষ্টদ্দি পাবন 

েদ্দম 

51.  িবকি পাড়া  ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

িবকি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ 300েন না  াল আদ্দে  

গাইিান্ধা 52.  চিদাদনা   ঈদগাঁে্ মাঠ চিদাদনা ওয়াড ণ নং ১ 855েন না  াল 

53.  ভপাড়াি চি পবিম 
পাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ 

ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ২ 450েন না  াল 

54.  ভপাড়াি চি সিকাি 
পাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ 

ভপাড়াি চি ওয়াড ণ নং ৪ 480েন না  াল 

55.  ভটংিাকুড়া  ঈদগাঁে্ মাঠ ভটংিাকুড়া ওয়াড ণ নং ১ 350েন না  াল 

56.  গাইিান্ধা ঈদগাঁে্ মাঠ গাইিান্ধা ওয়াড ণ নং ৫ 900েন না  াল 

57.  মালপাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ মালপাড়া ওয়াড ণ নং ৬ 340েন না  াল 

58.  ডাকপাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ ডাকপাড়া ওয়াড ণ নং ৬ 480েন না  াল 

59.  চিনপুি ঈদগাঁে্ মাঠ চিনপুি ওয়াড ণ নং ৯ 600েন না  াল 

60.  কড়াই িলা ঈদগাঁে্ মাঠ কড়াই িলা ওয়াড ণ নং ৮ 1100েন না  াল 

61.  ফুলকাি চি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

ফুলকাি চি ওয়াড ণ নং ৭ 700েন না  াল 
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ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রঃ

নং 

ঈদগাঁদ্দে্ি নাম গ্রাদ্দমি নাম ওয়াড ণ নং িাির্ 

িমিা 

িন্যা আশ্রয় 

ভকন্দ্র 

বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহ্রি হয় 

বক না 

িিণমান অিস্থা 

62.  দি পাড়া ঈদগাঁে্ মাঠ দি পাড়া ওয়াড ণ নং ৭ 350েন না  াল 

চিপুঠিমািী 63.  ভিনুয়াি চি ঈদগাঁে্ মাঠ ভিনুয়াি চি ওয়াড ণ নং ৪ 1200েন না  াল 

64.  সাদ্দেদ্দলি চি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

সাদ্দেদ্দলি 

চি 

ওয়াড ণ নং ১ 800েন না  াল 

65.  ভপচাি চি ঈদগাঁে্ মাঠ ভপচাি চি ওয়াড ণ নং ২ 450েন না  াল 

66.  বচনাি চি ঈদগাঁে্ মাঠ বচনাি চি ওয়াড ণ নং ৩ 650েন না  াল 

67.  িালীয়ামািী ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

িালীয়ামািী ওয়াড ণ নং ৯ 750েন না  াল 

68.  টাবুিচি ঈদগাঁে্ মাঠ টাবুিচি ওয়াড ণ নং ৮ 850েন না  াল 

69.  বডগ্রীি চি ঈদগাঁে্ মাঠ বডগ্রীি চি ওয়াড ণ নং ৬ 600েন না  াল 

চিদ্দগায়াবলনী 70.  কািািচি ঈদগাঁে্ মাঠ কািািচি ওয়াড ণ নং ১ 800েন না  াল 

71.  পূি ণ কািাি চি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

পূি ণ কািাি 

চি 

ওয়াড ণ নং ২ 1150েন না  াল 

72.  হবির্ িিা ঈদগাঁে্ মাঠ হবির্ িিা ওয়াড ণ নং ৩ 1400েন না  াল 

73.  লক্ষ্ণীপুি ঈদগাঁে্ মাঠ লক্ষ্ণীপুি ওয়াড ণ নং ৪ 600েন না উঁচু বনচু আদ্দে 

74.  বপবিেপুি ঈদগাঁে্ মাঠ বপবিেপুি ওয়াড ণ নং ৬ 1160েন না  াল 

75.  বডগ্রীিচি ঈদগাঁে্ মাঠ বডগ্রীিচি ওয়াড ণ নং ৯ 1350েন না  াল 

ভপৌিস া 76.  কাঁচািী পাড়া ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

কাঁচািী 

পাড়া 

ওয়াড ণ নং ৬ ৪৯৫০েন না  াল 

77.  আসিাফুল উলুম 
মাদ্রাসা ঈদগাঁে্ মাঠ 

বদলুয়ািদ্দমা

ড় 

নটািকািা 

ওয়াড ণ নং ৪ ১৭৫০েন না  াল 

78.  িবকি পাড়া ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

িবকি পাড়া ওয়াড ণ নং ১ ১৩৬৫েন না  াল 

79.  উপদ্দেলা ঈদগাঁে্ মাঠ দবিয়ািাদ ওয়াড ণ নং ১ ১২৭০েন না  াল 

80.  ভমাশািিগি ঈদগাঁে্ 
মাঠ 

ভমাশািিগ

ি 

ওয়াড ণ নং ৮ ১৫২০েন না  াল 

81.  বকংোো ঈদগাঁে্ মাঠ বকংোো ওয়াড ণ নং ২ ১১৬০েন না  াল 

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ, ইমাম, এলাকাি েনসািািন ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 
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সংযুবি -১০ 

 স্বাস্থয ভসিা 
উপদ্দেলা

ি নাম 

ক্রঃ

নং 

স্বাস্থয ভসিা 

ভকদ্দন্দ্রি নাম 

ভকাথায় অিবস্থি সিকাবি 

/ভি-

সিকাবি

/ 

এনবেও 

ডািা

ি 

সংখ্যা 

নাস 

সং

খ্যা 

ভসিা

ি 

মান 

ভকম

ন 

িিণমা

ন 

অিস্থা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবিি নাম ও 

িাি ভমািাইল 

নং (স্বাস্থয 

ভকন্দ্র 

ব্যিস্থাপনা 

কবমটি) 

ইসলাম 

পুি 

1.  হবির্িিা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

হবির্িিা 

কুলকাবি ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল 

ভসিা 

প্রদান 

কদ্দি 

হাবলমা 

আিাি 

০১৭১৯-

৮০০৩২২ 

 

 2.  িনিলা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িনিলা 

ভিলগাো ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল নােমুল 

ভহাসাইন 

০১৭১৯-

২৯৬০১৫ 

 

 3.  চি মুবন্নয়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

চি মুবন্নয়া 

ভিলগাো ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল িাদশা আলম 

০১৭২৮-

৫৩০৫০১ 

 

 4.  কােী িাড়ী 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

কােীিাড়ী 

বচনাডুলী 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আবিি 

মাহমুদ 

০১৭১০-

২৯৮৬৪০ 

 5.  পূি ণ িামনা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

পূি ণ িামনা 

বচনাডুলী 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল িাদ্দশদুল 

০১৭৩৪-

৪৭৩৩৫১ 

 6.  পবিম িামনা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

পবিম িামনা 

বচনাডুলী 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল লুটাস 

আিাি 

০১৭৫৪-

৯৮৫১৪৬ 

 7.  চি বশশুয়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

চি বশশুয়া 

সাপিিী 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল নােনীন 

আিাি 

০১৮১৮-

৩৭৬৭৬৫ 

 8.  ভচঙ্গাবনয়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভচঙ্গাবনয়া 

সাপিিী 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভমাঃ িাবি 

০১৭৪৯-

৩৯০০৯৩ 

 9.  উবলয়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

উবলয়া 

ভনায়ািপাড়া 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভমবহদী 

খানম 

০১৭৫০-

৫৭৪২৪৭ 

 10.  িাম দ্রা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িাম দ্রা 

ভনায়ািপাড়া 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল িবিউল 

ইসলাম 

০১৭২৯-

৯১৭১৮৫ 
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উপদ্দেলা

ি নাম 

ক্রঃ

নং 

স্বাস্থয ভসিা 

ভকদ্দন্দ্রি নাম 

ভকাথায় অিবস্থি সিকাবি 

/ভি-

সিকাবি

/ 

এনবেও 

ডািা

ি 

সংখ্যা 

নাস 

সং

খ্যা 

ভসিা

ি 

মান 

ভকম

ন 

িিণমা

ন 

অিস্থা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবিি নাম ও 

িাি ভমািাইল 

নং (স্বাস্থয 

ভকন্দ্র 

ব্যিস্থাপনা 

কবমটি) 

 11.  কাঠমা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

কাঠমা 

ভনায়ািপাড়া 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ওমি  

বিদ্দিাে 

০১৭৫০-

৮৯২০২৯ 

 12.  গঙ্গাপাড়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

গঙ্গাপাড়া 

ইতসলামপুি ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল মবহউবেন 

আহদ্দম্মদ 

০১৯১৫-

৬৯৮১০০ 

 13.  কাবচহািা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

কাবচহািা ইতসলামপুি 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল োবহদুল 

িহমান 

০১৭৩৯-

৬৬৪০১২ 

 14.  পঁচািহলা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

পঁচািহলা ইতসলামপুি 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল এিশাদ 

ভহাদ্দসন 

০১৭৬৫-

৪৫৯২৫৬ 

 15.  িমকুড়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িমকুড়া ইতসলামপুি 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভিাখশানা 

খানম 

০১৭৩৬-

৪৪০১১৯ 

 16.  পাঁচিাড়ীয়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

পাঁচিাড়ীয়া ইতসলামপুি 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভমাদ্দশদা 

আিাি 

০১৭১৫-

২৮২২৩৮ 

 17.  মলমগি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

মলমগি পাথ ণশী ইউবপ  সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল দীবপ্ত 

পািব ন 

০১৭৪৬-

০২২৬৭৩ 

 18.  শশাবিয়া িাড়ী 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

শশাবিয়া িাড়ী 

পাথ ণশী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আবেমা 

আিাি 

০১৭৪৭-

৭৪২৩৬৬ 

 19.  হাবড়য়া িাড়ী 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

হাবড়য়া িাড়ী 

পাথ ণশী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল োদ্দনায়াি 

ভহাদ্দসন 

০১৭৫৪-

৩৬৭৪১০ 

 20.  ভিৌহাি কািা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভিৌহাি কািা 

 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভমানাবলসা 

০১৭১২-

৭৭৪৫৩৯ 

 21.  ভ ংগাড় গড় 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভ ংগাড় গড় সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল বশবিনা 

আিাি 

০১৭৬৬-

২৪৮৬৬৮ 
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উপদ্দেলা

ি নাম 

ক্রঃ

নং 

স্বাস্থয ভসিা 

ভকদ্দন্দ্রি নাম 

ভকাথায় অিবস্থি সিকাবি 

/ভি-

সিকাবি

/ 

এনবেও 

ডািা

ি 

সংখ্যা 

নাস 

সং

খ্যা 

ভসিা

ি 

মান 

ভকম

ন 

িিণমা

ন 

অিস্থা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবিি নাম ও 

িাি ভমািাইল 

নং (স্বাস্থয 

ভকন্দ্র 

ব্যিস্থাপনা 

কবমটি) 

 22.  িাটিকামািী 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িাটিকামািী সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল সবমউল 

আলম 

০১৭৬৩-

৫১৮২৭৬ 

 23.  িাহাদুিপুি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িাহাদুিপুি সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল মাহবুবুল 

আলম 

০১৭১৬-

৮৪৮৮৬৭ 

 24.  উিিবসিাোিা

দ কবমউবনটি 

বক্লবনক 

উিিবসিাোিাদ 

পলিান্ধা ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভেসবমন 

নাহাি 

০১৭৬৪-

১৪৭৮৫৮ 

 25.  মহলগীবি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

মহলগীবি 

ভগায়াদ্দলিচি ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল বমোনুি 

িহমান 

০১৭৬৮-

৯০৫০৬৬ 

 26.  ভিালাকী পাড়া 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভিালাকী পাড়া 

ভগায়াদ্দলিচি ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল মন্জজুরুল 

০১৭৭৭-

৪৭৬৭১০ 

 27.  মালমািা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

মালমািা ভগায়াদ্দলিচি 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আবু সাঈদ 

০১৭৮১-

৬৭০৬৩২ 

 28.  ভমাহাম্মদপুি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভমাহাম্মদপুি 

ভগায়াদ্দলিচি ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল শবিকুল 

ইসলাম 

০১৭৩৯-

৪৭২৩২৯ 

 29.  চিদাদনা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

চিদাদনা গাইিান্ধা 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল োন্নাতুল 

ভিিদ্দদৌস 

০১৯৩২-

০৯১২২৮ 

 30.  ভপাড়ািচি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভপাড়ািচি গাইিান্ধা 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল শাবহদা 

সুলিানা 

০১৭২৬-

১১২৬৭৬ 

 31.  মিাকাবি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

মিাকাবি গাইিান্ধা 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আব্বাস আলী 

০১৭৩৯-

১৫৪৯৩০ 

 32.  কড়ইিলা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

কড়ইিলা গাইিান্ধা 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল নােমুল 

আলম 

০১৯১২-

৯৯৬২৯৫ 

 33.  বচনািচি 

কবমউবনটি 

বচনািচি 

চি পুঠিমািী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল সাথী নাহাি 

০১৯৩৫-
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উপদ্দেলা

ি নাম 

ক্রঃ

নং 

স্বাস্থয ভসিা 

ভকদ্দন্দ্রি নাম 

ভকাথায় অিবস্থি সিকাবি 

/ভি-

সিকাবি

/ 

এনবেও 

ডািা

ি 

সংখ্যা 

নাস 

সং

খ্যা 

ভসিা

ি 

মান 

ভকম

ন 

িিণমা

ন 

অিস্থা 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবিি নাম ও 

িাি ভমািাইল 

নং (স্বাস্থয 

ভকন্দ্র 

ব্যিস্থাপনা 

কবমটি) 

বক্লবনক ০৮৩৪৬৮ 

 34.  ভিনুয়ািচি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

ভিনুয়ািচিচি পুঠিমািী 

ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল নােমুন 

নাহাি 

০১৭১৩-

৫৪১২২৪ 

 35.  চাি নং চি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

চাি নং চি চি 

পুঠিমািী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল িবিকুল 

ইসলাম 

০১৯১৪-

৬৩২৭৪০ 

 36.  িাবুিচি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

িাবুিচি 

চি পুঠিমািী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভহাদ্দসদ্দনআিা 

০১৯২৯-

১০৩০৪৭ 

 37.  কািািচি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

কািািচি 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভিাকসানা 

আিাি 

০১৯৩৮-

৭৯৪৬২৩ 

 38.  হবির্িিা 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

হবির্িিা 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল ভমািাদুিমা

ন 

০১৭২০-

৬৯৪৬৪৮ 

 39.  বপবিেপুি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

বপবিেপুিচিদ্দগায়াবল

নী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আলমামুন 

০১৭২৮-

০৮৭৯৭০ 

 40.  লক্ষ্ণীপুি 

কবমউবনটি 

বক্লবনক 

লক্ষ্ণীপুি 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবপ 

সিকা

বি 

০১টি নাই  াল  াল আলমগীি 

০১৯১৭-

৫৯২২৫২ 
 

িথ্য সূত্রঃ ইউএইচএিবপ ও এি কা্ ণালয়, ইউবনয়ন পবিষদ ও এলাকাি েনসািাির্। 
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সংযুবি ১১ 

আপদকালীন পবিকল্পনা িাস্তিায়দ্দনি ভচক বলষ্ট 

ভচক বলষ্ট  

ভিবডও টিব ি মািিি ৫ নং বিপদ সংদ্দকি আিহাওয়া িািণা প্রচাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ বনেিবর্ ণি েক ভমািাদ্দিক ভচক বলষ্ট পিীিা 

কদ্দি ভদখদ্দি এিং িাৎিবনক  াদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি। 

ক্রঃ 

নং- 

বিষয় হযাঁ/না 

১. সিকিািণা প্রচাদ্দিি বনি ণাবচি ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদি ভডদ্দক আসন্ন বিপদ সম্বদ্দন্ধ প্রচাি কাে শুরু কিদ্দি 

িলা হদ্দয়দ্দে।  

 

২. ঝুঁবকপূর্ এলাকাি ভলাকেনদ্দক উদ্ধাি কিাি েন্য দাবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবি/দল তিিী কিা আদ্দে বকনা।   

৩. ২/১ বদদ্দনি শুকনা খািাি ও পানীয় েল বনিাপিা ভমাড়দ্দক মাটিি নীদ্দচ পুবিয়া িাখাি েন্য প্রচাি কিা 

হইয়াদ্দে।  

 

৪. ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদি বনিাপিাি েন্য লাইি েযাদ্দকট সিিিাহ কিা হদ্দয়দ্দে।   

৫. ইউবনয়ন বনয়ন্ত্রর্ কি সািিবনক  াদ্দি চালু িাখাি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় েনিদ্দলি ব্যিস্থা কিা হয়দ্দে।   

৬. ইউবনয়ন খাদ্য গুদাম/ত্রার্ গুদাদ্দমি প্রদ্দয়ােনীয় বনিাপিা ব্যিস্থা আদ্দে।   

৭. অন্যান্য  

বিঃদ্রঃ 

 ভচকবলষ্ট পিীিা কদ্দি ভ্ই ভিদ্দত্র নানারুপ ত্রুটি ভদখা ্াদ্দি ভসই ভিদ্দত্র েরুিী াদ্দি পদদ্দিপ গ্রহর্ কিদ্দি হদ্দি। 

 ইউবনয়ন পবিষদ িহবিল িািা িা ভকান উৎস/ সংস্থা হদ্দি ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদি েন্য লাইি েযাদ্দকট সংগ্রহ  

বিদ্দশষ প্রদ্দয়ােন। 

ভচক বলষ্ট  

প্ররত বের এরপ্রল জম মাজসর ১৫ তাররজখর মজে ইউরনয়ন দুজ্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটির সভায় আলাপ আজলাচনা কজর রনেরলরখত 

েক পুরর্ কজর উপজেলা রনব যাহী কম যকতযা জক জেলা প্রশাসজন পাঠাজনার ব্যবস্থা গ্রহর্ করজত হজব। 

ক্রঃ 

নং- 

বিষয় হযাঁ/না 

1.  ইউবনয়ন খাদ্য  গুদাদ্দম প্া ©প্ত পবিমান খাদ্য মজুদ  আদ্দে।  

2.  ঝুঁবকপূর্ এলাকি বশশুদ্দদি টিকা/ যাকবসন ভদয়া হদ্দয়দ্দে।   

3.  ১-৬ িৎসদ্দিি বশশু ও মাদ্দয়দ্দদি ব টাবমন খাওয়াদ্দনা হদ্দয়দ্দে।  

4.  ইউবপ বক্লবনক হাসপািাদ্দল ওিস্যালাইন মজুদ আদ্দে।   

5.  ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদি ভক িাৎসবিক প্রবশির্ ভদয়া হদ্দয়দ্দে।  

6.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় প্রাথবমক বচবকৎসাি ঔষি সিিাম আদ্দে।   

7.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি েন্য বনি ণাবচি পেী বচবকৎসক এলাকায় উপবস্থি আদ্দেন।  

8.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র নলকুপ আদ্দে  

9.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র দিো োনালা ঠিক আদ্দে  

10.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র বনি ণাবচি বিকল্প ভকয়াি ভটকাি উপবস্থি আদ্দে  

11.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র মবহলাদ্দদি েন্য আলাদা ব্যিস্থা আদ্দে  

12.  প্রবি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র প্রসিা মবহলাদ্দদি ভদখাশুনা কিাি েন্য বনি ণাবচি িাত্রী এলাকায় আদ্দে  

13.  গরু, োগদ্দলি অিস্থাদ্দনি েন্য উঁচু স্থান বকো বনি ণাবিি হদ্দয়দ্দে  

14.  ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদিদ্দক বনি ণাবিি দাবয়ত্ব সম্ভদ্দন্ধ সদ্দচিন কিা হদ্দয়দ্দে  

15.  আশ্রয় ভকন্দ্রগুবলদ্দি পায়খানা/প্রসািখানা ব্যিস্থা আদ্দে  

16.  আিহাওয়া ও বিপদ সংদ্দকি প্রচাদ্দিি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় মাইদ্দক্রাদ্দিান চালু আদ্দে  

17.  কমপদ্দি ২/১ বদদ্দনি পবিমান শুকনা খািাি, পানীয় ে সংিির্ কিাি েন্য েনগর্দ্দক সোগ কিা হদ্দয়দ্দে ।   

18.  অন্যান্য  
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সংযুবি ১২ 

 

ইসলামপুি   উপদ্দেলা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ক্রঃনং নাম পদিী সদস্য ভমািাইল 

1.  ভমাঃ নিী ভনওয়াে খান ভলাহানী 

(বিপুল)  

উপদ্দেলা ভচয়ািম্যান ইসলামপুি  স াপবি ০১৯১৪-৯০৯০৮৫ 

2.  ভমাঃ মাসূমুি িহমান  উপদ্দেলা বনি ণাহী অবিসাি  ভকা-

ভচয়ািম্যান 

 

3.  ভমাঃ সবিকুল ইসলাম দুলাল   াইস ভচয়ািম্যান , উপদ্দেলা পবিষদ  সদস্য ০১৭২১-৪৯৩৮৬৫ 

4.  ভমাোঃ সুবিয়া ভিগম  মবহলা  াইস ভচয়ািম্যান  সদস্য ০১৭৩০-৯০৩০১৮ 

5.  ভমাঃ আঃ কাদ্দদি ভশখ  ভময়ি ইসলামপুি ভপৌিস া  সদস্য ------ 

6.  ডা. সুলিান ভমাঃ শামছুিামান  উপদ্দেলা স্বাস্থয ও পবিিাি পবিকল্পনা  সদস্য ০১৭১১-৬৩২২৮৩ 

7.  ভমাঃ মবিয়াি িহমান  উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি  সদস্য ০১৭৫৬-৮০৭৭৮১ 

8.  ভমাঃ সাইফুল  ইসলাম  উপদ্দেলা প্রার্ী সম্পদ অবিসাি  সদস্য ০১৭১২-১৩২৭০৬ 

9.  ভমাঃ িমোন আলী  উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী  এলবেইবড সদস্য ০১৭১৫-০৯২৯৭৭ 

10.  ভমাঃ িিহাদ ভহাদ্দসন  বশিা কম ণকিণা  সদস্য ০১৭১৪-৫৪১৩১৭ 

11.  ভমাঃ ভগালাম  ভমাস্তিা  মাধ্যবমক বশিা অবিসাি  সদস্য ০১৭১২-০২১৫৭৫ 

12.  ডা. আসাদুল ইসলাম  পবিম পবিকল্পনা অবিসাি  সদস্য ০১৭১২-৫৮৫৯১৬ 

13.  কােী সাইদুি িহমান   ািপ্রাপ্ত কম ণকিণা  সদস্য ০১৭১৩-৩৭৩৫৪২ 

14.  ভমাঃ কামরুিামান  উপসহকািী প্রদ্দকৌশলী েনস্বাস্থয  সদস্য ০১৭১৮-০৯৬৮১৫ 

15.  ভমাোঃ ভসবলনা আলম  ভচয়ািম্যান কুলকাবি , ইউবপ সদস্য ---- 

16.  ভমাঃ আব্দুি িউি দানু  ভচয়ািম্যান ভিলগাো , ইউবপ সদস্য ০১৭৩৩-১৬২৩৮০ 

17.  ভমাঃ কামরুিামান পাহদ্দলায়ান ভচয়ািম্যান বচনাডুবল , ইউবপ সদস্য ------- 

18.  ভমাঃ মবশউি িহমান  িাদল  ভচয়ািম্যান ভনায়ািপাড়া  , ইউবপ সদস্য ০১৭১৫-৮৮৭৬৮৫ 

19.  ভমাঃ সুরুে মন্ডল  ভচয়ািম্যান সাপিিী , ইউবপ সদস্য ০১৭৬৮-২৮৬৪৯৬ 

20.  ভমাঃ হাবিবুি িহমান ভচৌধুিী শাহীন  ভচয়ািম্যান ইসলামপুি , ইউবপ সদস্য ০১৭১৮-১২৭৫৮০ 

21.  ভমাঃ হাসমি আলী খান  ভচয়ািম্যান পাথ ণশী , ইউবপ সদস্য ০১৭৪০-৯৯০০৯২ 

22.  ভমাঃ মবেিি িহমান ভোোি  ভচয়ািম্যান পলিান্ধা , ইউবপ সদস্য ০১৭২০-৬৪৫৪৮৪ 

23.  ভমাঃ এনামুল হক  ভচয়ািম্যান ভগায়াদ্দলিচি  , ইউবপ সদস্য ০১৭২৮-০৬৭৮৩২ 

24.  ভমাঃ মাহমুদুল হাসান কবিি  ভচয়ািম্যান গাইিান্ধা , ইউবপ সদস্য ০১৭১১-০৩১২৩৯ 

25.  ডা. ভমাঃ শাহোহান ভচয়ািম্যান চিপুঠিমািী, ইউবপ সদস্য ০১৭১৩-৫৭৫২৪২ 

26.  ভমাঃ সাইফুল ইসলাম ভিািা  ভচয়ািম্যান চিদ্দগায়াবলনী , ইউবপ সদস্য ০১৭২৬-১৯৯৮০৫ 

27.  ভমাঃ ভগালাম ভমাস্তিা বদলদাি  প্রিান বশিক , ভনকোহান 

উচ্চবিদ্যালয়  

সদস্য -------- 

28.  ভমাঃ আশিাফুি িহমান খান  আহিায়ক , প্রাথবমক বশিক সবমবি  সদস্য ০১৭১৯-০৭৪২৭৪ 

29.  ভমাঃ হাবলম দুলাল  কা্ ণকবি স াপবি , ভপ্রস ক্লাি  সদস্য ০১৭১৪-৮১৯৮৪২ 

30.  শ্রী সুশান্ত চন্দ্র  ভদ িায়  উন্নয়ন সংঘ সদস্য ০১৭১৮-২১৬০১০ 

31.  ভমাঃ আবনসুি িহমান  ইএসবডও সদস্য ০১৭১২-৩৬৩৬৪২ 

32.  ভমাঃ মাহফুজুি কবিম  ঈমাম , উপদ্দেলা মসবেদ  সদস্য ---------- 

33.  ভমাঃ আলাউবেন  উপদ্দেলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কম ণকিণা  সদস্য সবচি ০১৭১৮৬৩২৭৭৫ 
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সংযুবি-১৩ 

কুলকাবি ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 
 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                           ইউবনয়নঃ কুলকাবি 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  ভসবলনা আলম স াপবি কুলকাবি ভচয়ািম্যান 01718-688111 

2.  আঃমবেদ  সদস্য সবচি কুলকাবি সবচি 01721-836191 

3.  আঃ িবহমা ইউবপ সদস্য বেগািলা সদস্য 01714-560909 

4.  খাইরুল হক  ইউবপ সদস্য ভিিকুশা সদস্য 01191-554828 

5.  আলিাফুি িহমান ইউবপ সদস্য হবিনিিা সদস্য 01713-568213 

6.  িবহম উবেন ইউবপ সদস্য আঠিয়ামািী সদস্য 01765-826335 

7.  লা লু ভশখ ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য 01738-128772 

8.  সাদ্দহম আলী ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য 01735-502269 

9.  মকবুল ভহাদ্দসন ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য 01730-608895 

10.  আকবলমা মবহলা ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য 01196-251758 

11.  মবিয়ম ভিগম মবহলা ইউবপ সদস্য ভিিকুশা সদস্য 01937-476138 

12.  শবহদুি িহমান ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য - 

13.  হুমায়ুন কিীি ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য - 

14.  মাইমুনা ভিগম মবহলা ইউবপ সদস্য কুলকাবি সদস্য - 

15.  ভমাঃ োবহদুল বশিক কুলকাবি সদস্য 01710-075458 

16.  আব্দুোহ আল কাবি উপ সঃ কৃবষ কুলকাবি সদস্য 01718-817527 

17.  লাইলী ভিগম স্বাস্থয সহকািী কুলকাবি সদস্য 01713-549327 

18.  ভিাখসানা  স্বাস্থয সহকািী কুলকাবি সদস্য 01718-641925 

19.  আয়শা পঃপঃ সহকািী কুলকাবি সদস্য 01710-041289 

20.  সুলিান বময়া সমাে ভসিক কুলকাবি সদস্য - 

21.  রুহুল আবমন স্বাস্থয সহকািী কুলকাবি সদস্য 01714-417639 

22.  ডাঃ োওয়াদুল ভমবডদ্দকল অবিসাি কুলকাবি সদস্য 01712-071197 

23.  আবনসুি িহমান সমাে ভসিক কুলকাবি সদস্য 01734-182785 

24.  িদ্দমশ  - কুলকাবি সদস্য - 

25.  েহুরুল হক বশিক আকিপাড়া সদস্য 01734-896010 

26.  সুলিান মাহমুদ সমাে ভসিক আকিপাড়া সদস্য 01733-675969 

27.  খবশ ভিওয়া ব বডবস সদস্য কুলকাবি সদস্য 01751-808246 

28.  আদ্দমি আলী ব বডবস সদস্য ভিিকুশা সদস্য - 

29.  ভমাঃ িাপসান োবম সহঃ উপবিম খাদ্য কুলকাবি সদস্য 01723-645011 

30.  ভিৌবহদ আনাম পেী বচবকৎসক কুলকাবি সদস্য 01740-510265 

31.  কােী হাবিজুি িহমান কােী কুলকাবি সদস্য 01719-654072 

32.  হাদ্দিে ভমাঃ ভসালায়মান ইমান কুলকাবি সদস্য 01712-394892 

33.  মবিউি িহমান সমাে ভসিক কুলকাবি সদস্য 01734-201416 

34.  আমোদ ভহাদ্দসন ব বডবস সদস্য কুলকাবি সদস্য 01724-190655 

35.  কল্পনা ব বডবস সদস্য আকিপাড়া সদস্য - 

36.  ভখািদ্দশদা পঃ পঃ সহকািী আকিপাড়া সদস্য 01724-193169 
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সংযুবি-১৩ 

বচনাডুলী ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                          ইউবনয়নঃ বচনাডুলী 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  ভমাঃ আঃ োলাম ভচয়ািম্যান সিকাি পাড়া 

বচনাডুলী 

ভচয়ািম্যান ০১৯১৪-৫০৩২৫৬ 

2.  ভমাঃ আব্দুোহ সবচি ঐ সবচি ০১৭১২-৩৮০৪৮৩ 

3.  ভমাঃ শাহোহান কবিি ইউবপ ভমম্বি বচনাডুলী ওয়াড ণ 

নং ৩ 

সদস্য ০১৭১৯-৫৯৭৮৮৭ 

4.  ভমাঃ লুৎিি িহমান ” ” সদস্য - 

5.  ভমাঃ ভদদ্দলায়াি ভহাদ্দসন ” ” সদস্য - 

6.  ভমাঃ আব্দুল হাবমদ ” ” সদস্য ০১৭৩২-৩৫৭৪৭১ 

7.  এস এম োহাঙ্গীি আলম ” ” সদস্য - 

8.  ভমাঃ ভিািািল ভহাদ্দসন ” ”  ০১৭৩৪-৭৯৮১৭৬ 

9.  ভমাঃ শবহদুল িহমান ” ” সদস্য ০১৭২৬-৩০৬৫৯৩ 

10.  ভমাঃ লাল বময়া ” ” সদস্য ০১৭৩১-১৫২৩৮৯ 

11.  ভমাঃ আোদ সিকাি  ” ” সদস্য ০১৭৫০-৬১০৯১২ 

12.  ভমাোঃ মাদ্দেদা ভিগম ” ” সদস্য - 

13.  ভমাোঃ চাম্পা ভিগম ” ” সদস্য - 

14.  ভমাোঃ িবিদা ভিগম ” ” সদস্য - 

15.  ভমাঃ আব্দুল কালাম আোদ  উপ সহকািী প্রদ্দকৌঃ ” সদস্য - 

16.  ভমাঃ পািদ্দ ে পােদ্দলায়াল কৃবিম প্রদ্দিনন ” সদস্য - 

17.  ভমাঃ কাদ্দয়ে উপসহকািী 

কবমউবনটি স্বাস্থয 

” সদস্য - 

18.  ভমাঃ মবিে উবেন  বিল্ড এযাঃমৎস অবিঃ ” সদস্য - 

19.  ভমাঃ িবিকুল ইসলাম স্বাস্থয পবিদশক ” সদস্য - 

20.  সামছুল আলম পবিিাি পবিকল্পনা  সদস্য - 

21.  ভমাোঃ মদ্দনায়ািা ভিগম সমাে কমী সমাে 

ভসিা অবিদপ্তি 

” সদস্য - 

22.  ভমাঃ খবললুি িহমান  দলদ্দনিা আনসাি 

ব বডবপ 

বচনাডুলী ; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

সদস্য - 

23.  ভমাঃ ভগালাম ভমাস্তিা টিউিওদ্দয়ল ভমকাবনক ” সদস্য - 

24.  ভমাঃ শবহদুল িহমান কবমউবনটি 

অিগানাইোি 

” সদস্য - 

25.  ভমাঃিবেি উবেন  মাঠ সংগঠন ” সদস্য - 

26.  ভমাঃ ভমাখদ্দলছুি িহমান কােী ” সদস্য - 

27.  ভমাঃ নােমুল ইসলাম বিদ্যাঃব্যিস্থাপনা 

কবমটিি প্রবিবনবি 

” সদস্য - 

28.  ভমাঃ িবিউল ইসলাম বিদ্যাঃব্যিস্থাপনা 

কবমটিি প্রবিবনবি 

” সদস্য - 

29.  ভমাঃ েয়নাল আদ্দিবদন এনবেও  ” সদস্য - 

30.  ভমাঃ হারুন আি িবশদ সংগঠন প্রবিবনবি ”   

31.  আলহাে হুমায়ন কবিি স্থানীয় ব্যিসায়ী ” সদস্য - 

32.  ভমাঃ মন্জজুরুল ইসলাম ইমাম ” সদস্য - 

33.  ভমাোঃ লাইলা ভিগম নািী প্রবিবনবি ” সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

ভনায়ািপাড়া ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                     উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                          ইউবনয়নঃ ভনায়ািপাড়া  

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  ভমাঃ মবশউি িহমান ভচয়ািম্যান উবলয়া ভচয়ািম্যান ০১৭১৫-৮৮৭৬৮৫ 

2.  োবমউল হক সবচি ভনায়াি পাড়া সবচি ০১৭১৮-৪৬১৮৯৯ 

3.  সুরুিামান ইউবপ সদস্য ভসানামুখী সদস্য - 

4.  ভমাহাম্মদ আলী ইউবপ সদস্য উবলয়া সদস্য ০১৭২৫-৮৪০৮৭৪ 

5.  েিান আলী ইউবপ সদস্য িাম দ্রা সদস্য ০১৭৫৪-২১৯৪৬৩ 

6.  শমদ্দসি আলী ইউবপ সদস্য নতুন পাড়া সদস্য ০১৭৩৭-০৫৯৪৩১ 

7.  আিোি আলী ইউবপ সদস্য ব্রদ্দম্মািি সদস্য ০১৯৩২-২৩২৬০৪ 

8.  লালু মন্ডল ইউবপ সদস্য িািিাপাড়া সদস্য ০১৭৫৮-৫৮৮৭৫৮ 

9.  আব্দুল মান্নান ইউবপ সদস্য কােলা সদস্য ০১৭১০-৯৩১২৫৩ 

10.  আবমি উবেন ইউবপ সদস্য কাটমা সদস্য ০১৭২৭-৫৮৩০৫৫ 

11.  িবহেল সিদাি ইউবপ সদস্য মাইেিাড়ী সদস্য ০১৭৩৪-৯৩৩১৯৬ 

12.  উিফুল ভিগম মবহলা ইউবপ সদস্য ভসানমুখী সদস্য ০১৭৫৪-০৯০৪৭১ 

13.  চম্পা ভিগম মবহলা ইউবপ সদস্য নতুন পাড়া সদস্য ০১৭৩৪-২২৫৭৭৪ 

14.  িবহমা ভিগম মবহলা ইউবপ সদস্য মাইেিাড়ী সদস্য ০১৭২২-১৮০৫৩৫ 

15.  আনোি আলী কােী / ইমান িাম দ্রা সদস্য ০১৭৫৮-৫৮৮৭৪৭ 

16.  ভগালাম িব্বানী পশু বচবকৎসক (কৃবত্রম 

প্রেনন) 

িাম দ্রা সদস্য ০১৭২৯-৫০৩৭২৬ 

17.  োবকউল আলম সমাে ভসিক মাইেিাড়ী সদস্য ০১৯২০৬৭৫৫০৮ 

18.  আনোি উবেন সমাে ভসিক ভিৌদ্দশি গড় সদস্য ০১৭৪০-১৪৪২৮৫ 

19.  আহােউবেন  বশিক হাড়বগলা সদস্য ০১৭১২-৩৯৫০৩০ 

20.  ভমাঃ ে্নাল আদ্দিদীন  সমাে ভসিক  িাদ্দয়ি পাড়া সদস্য ০১৭১৩-৫৮১৫৫৩ 

21.  আলহাজ্ব ইসমাইল ভহাদ্দসন কৃষক কােলা সদস্য ০১৭১৯-৩৪০৭৫৪ 

22.  সাইফুল ইসলাম ইমাম কাটমা সদস্য ০১৯১৬-৯৭৪৬৫৩ 

23.  ফুদ্দলিা ভিগম এনবেও কমী িািিাপাড়া সদস্য ০১৭২৭-৮৫১১৭৪ 

24.  সুলিান মাহমুদ বশিক হাড়বগলা সদস্য ০১৯২১-১৩২১৬৮ 

25.  আঃ িহমান মুবিদ্দ্াদ্ধা হাড়বগলা সদস্য ০১৯৩০-২৯৩২৯৪ 

26.  ভমাদ্দশদা ব বডবস সদস্য িািিাপাড়া সদস্য ০১৯২৫-৮৬৯১৪৩ 

27.  োবহদুল  ব বডবস সদস্য িােনগি সদস্য ০১৭১৭-৯৮৪৩৮৭ 

28.  শাপলা ভিগম ব বডবস সদস্য কাটমা সদস্য ০১৯৩৫-০০১৮২৪ 

29.  ইব্রাহীম  ব বডবস সদস্য মাইেিাড়ী সদস্য ০১৭৫৬-৩৫৫২৮৩ 

30.  সাবহদা ভিগম একিা পবিচালনা 

কবমটি সদস্য 

কাটমা সদস্য ০১৯৪৮-৩৪৮৪৭৭ 

31.  কুলসুম একিা দল  িািিাপাড়া সদস্য ০১৯২৩-৯০০৫২৭ 

32.  ভিিী একিা সদস্য মাইেিাড়ী সদস্য - 

33.  নুরুল ইসলাম সমাে ভসিক িািিাপাড়া সদস্য ০১৯২০-৭৪১৯৬২ 

34.  আব্দুস সািাি  ব বডবস সদস্য িািিাপাড়া সদস্য ০১৭৭২-৩০৯০১৮ 

35.  আকিাি নুিী এি ডাবিও এ নতুনপাড়া সদস্য ০১৭৪৯-৮০৭৯৬৫ 

36.  ভমাবিজুি িহমান স্বাস্থয কমী িাম দ্রা সদস্য ০১৭১৫-৮৮৪১০৯ 
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সংযুবি-১৩ 

ইসলামপুি   ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ভেলাি নামঃ ইসলামপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                         ইউবনয়নঃ ইসলামপুি   

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  ভমাঃ হাবিবুি িহমান  ভচয়ািম্যান গঙ্গা পাড়া স াপবি 01718-127580 

2.  ভমাঃ িবিকুল ইসলাম সবচি ঐ সদস্য সবচি 01718-342192 

3.  ভমাোঃ ভমাদ্দশদা ভিগম   সদস্য কাবচহািা সদস্য 01763-957429 

4.  ভমাোঃ ভসবলনা আিাি   সদস্য পাঁচিাড়ীয়া  সদস্য 01739-244945 

5.  ভমাোঃ নাবেমা ভিগম  সদস্য পঁচািহলা সদস্য 01734-183181 

6.  ভমাঃ ভমাবমনুি িহমান   সদস্য গঙ্গা পাড়া সদস্য 01713-539174 

7.  ভমাঃ আলিাবুি িহমান  সদস্য শংকিপুি সদস্য 01767-417087 

8.  ভমাঃ েহুরুল হক   সদস্য কাবচহািা সদস্য 01963-880442 

9.  ভমাঃ িবিকুল ইসলাম   সদস্য পাঁচিাড়ীয়া  সদস্য 01713-581636 

10.  ভমাঃ আদ্দয়ি আলী  সদস্য পঁচািহলা সদস্য 01738-464263 

11.  ভমাঃ িবিকুল ইসলাম (িকুল)  সদস্য ” সদস্য 01740-624200 

12.  ভমাঃ ভিািাবময়া   সদস্য ” সদস্য - 

13.  ভমাঃ আঃ োলাম  সদস্য ” সদস্য 01740-575719 

14.  ভমাঃ আমসুল হক   সদস্য িমকুড়া সদস্য 01753-540544 

15.  ভমাঃ আঃ আবমনুি িহমান গণ্যমান্য ব্যাবি গঙ্গা পাড়া সদস্য - 

16.  ভমাঃ আঃ িাদ্দিক  ” ” সদস্য - 

17.  ভমাঃ আোহাি আলী ” শংকিপুি সদস্য - 

18.  ভমাঃ ইয়ানুে আলী ” ” সদস্য - 

19.  ভমাঃ খবললুি িহমান ” কাবচহািা সদস্য - 

20.  ভমাঃ আঃ িবশদ ” ” সদস্য - 

21.  ভমাঃ আঃ িবশদ মন্ডল  ” পাঁচিাড়ীয়া  সদস্য - 

22.  ভিোউল কবিম  গণ্যমান্য ব্যাবি পাঁচিাড়ীয়া সদস্য - 

23.  মমিাে আলী ” পঁচািহলা সদস্য - 

24.  ওয়াদ্দহদুিামান ” ” সদস্য - 

25.  ভমাঃ িবিকুল ইসলাম ” পঁচািহলা সদস্য - 

26.  ভমাঃ আবুল কাদ্দশম ” ” সদস্য - 

27.  ভমাঃ আঃ েব্বাি  ” ” সদস্য - 

28.  ভমাঃ ভমাোদ্দম্মল হক  ” ” সদস্য - 

29.  ভমাঃ আবুল কালাম ” ” সদস্য - 

30.  ভমাঃ িেলুল হক  ” ” সদস্য - 

31.  ভমাঃ ভমাকাদ্দেে িবকি  ” িমকুড়া সদস্য - 

32.  ভমাঃ নেরুল ইসলাম ” ” সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

পাথ ণশী ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                         ইউবনয়নঃ পাথ ণশী 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  হাসমি আলী  ভচয়ািম্যান শশাবিয়া িাড়ী স াপবি 01740-990092 

2.  আঃ হাবলম সবচি ইউবপ সদস্য সবচি 01734-352474 

3.  মদ্দলিা ভিগম ইউবপ সদস্য পাথ ণশী  সদস্য - 

4.  ভিাদ্দকয়া ভিগম  ইউবপ সদস্য সুখবশমলা সদস্য - 

5.  বিিািবশদ ইউবপ সদস্য ভ ংগাি গড় সদস্য - 

6.  আঃ হাই ইউবপ সদস্য শশাবিয়া িাড়ী সদস্য - 

7.  োবকউল ইসলাম ইউবপ সদস্য ভমািাদািাদ সদস্য - 

8.  আখিারুিামান ইউবপ সদস্য পাথ ণশী  সদস্য - 

9.  একিামুল হক  ইউবপ সদস্য ভমাোআটা সদস্য - 

10.  োইফুল ইসলাম ইউবপ সদস্য সুখবশমলা সদস্য - 

11.  ভিোউল কবিম ইউবপ সদস্য ভিৌহািকািা সদস্য - 

12.  নাদ্দয়ি আলী ইউবপ সদস্য ভগামাবিয়া সদস্য - 

13.  হবিিি িহমান ইউবপ সদস্য ভ ংগাি গড় সদস্য - 

14.  ভিিদ্দদৌস হাসান ইউবপ সদস্য ভ ংগাি গড় সদস্য - 

15.  শবহদুি িহমান উপসহকািী কম ণকিণা 

কৃবষ 

” সদস্য - 

16.  মবেিি িহমান আনসাি ব বডবপ ” সদস্য - 

17.  আবু িকি বসবেক স্বাস্থয পবিিাি 

পবিকল্পনা 

” সদস্য - 

18.  আবুল কালাম আোদ ভূবম  কম ণকিণা ” সদস্য - 

19.  খাদ্দলকুল ইসলাম বশিক ” সদস্য - 

20.  িবি ভিগম মবহলা প্রবিবনবি ” সদস্য - 

21.  ভমাসদ্দলম উবেন ইমাম ভ ংগাি গড় সদস্য - 

22.  আঃ  কুদ্দুে মুবিদ্দ্াদ্ধা ভমাোআটা সদস্য - 

23.  িবিকুল ইসলাম সমাে ভসিক ভসিক 

মুখবশমলা 

সদস্য - 

24.  ওয়াহাি  ” িাবিি আলপা সদস্য - 

25.  সুিাইয়া ভিগম এনবেও  প্রবিবনবি সদস্য - 

26.  ভসামা আিাি  ” ” সদস্য - 

27.  একদ্দিয়াি আলম গণ্যমান্য ব্যাবি ভমািাদািাদ সদস্য - 

28.  আঃ িাশী (ভলচু ) ” ভ ংগাি গড় সদস্য - 

29.  আওলদ ভহাদ্দসন  প্রানীসম্পদ  িাবিি আলপা সদস্য - 

30.  িানা ইমান মুখবশমলা সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

পলিান্ধা ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                           ইউবনয়নঃ পলিান্ধা 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  ভমাঃ মবেিি িহমান ভোোি ব্যিসা বসিাোিাদ স াপবি 01720-645484 

2.  ভমাঃ সুরুিামান মন্ডল চাকুিী পলিান্ধা সদস্য সবচি 01933-282692 

3.  ভমাোঃ নুরুন নাহাি  সদস্য বসিাোিাদ সদস্য 01763-898332 

4.  ভমাোঃ রূপসী ভিগম সদস্য িাহাদুি পুি সদস্য 01736-196607 

5.  ভমাোঃলিা  পাি ীন সদস্য িাটিকামািী সদস্য 01829-743694 

6.  ভমাঃ োদ্দনায়াি ভহাসাইন সদস্য উিিবসিাোিাদ সদস্য 01723-768578 

7.  ভমাঃ জুব্বাি মন্ডল  সদস্য পবিমবসিাোিাদ সদস্য 01730-649117 

8.  ভমাঃ ভমািাহাি  সদস্য দবিনবসিাোিাদ সদস্য 01736-414965 

9.  ভমাঃ ভিলাল উবেন  সদস্য উিিিাহাদুি পুি সদস্য 01718-650963 

10.  ভমাঃ োহাঙ্গীি আলম সদস্য পূি িাহাদুি পুি সদস্য 01728-332853 

11.  ভমাঃ োদ্দনায়াি সদস্য দবিনিাহাদুি পুি সদস্য 01721-887307 

12.  ভমাঃ সদাগি সদস্য চি িাটিকামািী সদস্য 01748-068531 

13.  ভমাঃ িেলুল হক সদস্য উিি িাটিকামািী সদস্য 01725-427105 

14.  ভমাঃ শাহাোদা সদস্য দবিনিাটিকামািী সদস্য 01723-175380 

15.  ভমাঃ মুখদ্দলছুি িহমান গ্রাম সিকাি 

প্রবিবনবি 

িাহাদুি পুি সদস্য - 

16.  হুিমুে আলী উপসহকািী কৃবষ  

কম ণকিণা  

” সদস্য - 

17.  আঃ ভমািাদ্দলি  বশিক বসিাঃ  উচ্চ 

বিদ্যাঃ 

বসিাোিাদ সদস্য - 

18.  ভমাঃ ভমৌলনা নুরুল ইসলাম ইমাম বসিাোিাদ সদস্য - 

19.  ভমাঃ আোদ আলী সমাে কমী বসিাোিাদ সদস্য - 

20.  ভমাঃ ভিহান আলী পঃপঃ পবিদশক ” সদস্য - 

21.  ভসািাইয়া আিাি  পঃপঃ মাঠ কমী ” সদস্য - 

22.  আকিাম ভহাদ্দসন আনোি বিবডবপ  বসিাোিাদ সদস্য - 

23.  কািী িেলুল হক  ইমাম িাহাদুিপুি ” সদস্য - 

24.  কািী আয়ুি আলী ইমাম  মধ্য 

িাহাদুিপুি 

” সদস্য - 

25.  আলম মন্ডল প্রবিবনবি  

ভিডবক্রদ্দসন্ট 

” সদস্য - 

26.  শু া আিাি  সদস্য িাহাদুিপুি সদস্য - 

27.  ভমিী ভিগম সদস্য উিি বসিাোিাদ সদস্য - 

28.  ভপয়ািা ভিগম সদস্য দবিনিাহাদুিপুি সদস্য - 

29.  হােিা ভিগম সদস্য বসিাোিাদ সদস্য - 

30.  খাোনুি  ব্র্যাক প্রবিবনবি ” সদস্য - 

31.  িাদ্দসল মাহমুদ ভহলাল ম্যাদ্দনোি  

একটি িাড়ী একটি 

খামাি 

” সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

গাইিান্ধা  ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                           ইউবনয়নঃ গাইিান্ধা 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  মাহমুদ হাসান কবিি ইউবপ ভচয়ািম্যান - স াপবি - 

2.   ভমাোঃ আদ্দেদা ভিগম সদস্য - সদস্য সবচি - 

3.  ভমাোঃ সবুো ভিগম সদস্য - সদস্য - 

4.  ভমাোঃ মদ্দনায়ািা ভিগম সদস্য - সদস্য - 

5.  ভমাঃ রুকুনুিামান সদস্য - সদস্য - 

6.  ভমাঃ িাবুল মন্ডল সদস্য - সদস্য - 

7.  ভমাঃ িাবুল ইসলাম সদস্য - সদস্য - 

8.  ভমাঃ োবমরুল  সদস্য - সদস্য - 

9.  ভমাঃ োিবে সদস্য - সদস্য - 

10.  ভমাঃ আকোি আলী সদাি সদস্য - সদস্য - 

11.   ভমাঃ কাদ্দশম সদস্য - সদস্য - 

12.  ভমাঃ ভিলাল সদস্য - সদস্য - 

13.  ভমাঃ হয়িি আলী সদস্য - সদস্য - 

14.  ভমাঃ িেলুি িহমান প্রাং বশিক - সদস্য - 

15.  ভমাোঃ মুন্নী নাসিীন  বশিকা - সদস্য - 

16.  ভমাঃ আঃ ভমািাদ্দলি  মুবিদ্দ্াদ্ধা - সদস্য - 

17.  ভমাঃ নেরুল ইসলাম  উপসহকািী কম ণকিণা 

কৃবষ 

- সদস্য - 

18.  ভমাোঃ বিনা ভিগম  স্বাস্থয সহকািী - সদস্য - 

19.  ভমাোঃ আদ্দমনা কবিম পঃপঃ মাঠ কমী - সদস্য - 

20.  ভমাঃ ভেলহক  ভূবম অবিস সহকািী - সদস্য - 

21.  ভমাঃ ভমেিাহ উবেন  সমাে ভসিক - সদস্য - 

22.  ভমাঃ বমোনুি িহমান সমাে ভসিক - সদস্য - 

23.  ভমাঃ নেরুল ইসলাম সুরুে  সমাে ভসিক - সদস্য - 

24.  ভমাঃ ভিিদ্দদৌে ইমাম ওয়াড ণ নং ১ - সদস্য - 

25.  ভমাঃ  হাদ্দিে আঃ হান্নান ইমাম ওয়াড ণ নং ১ - সদস্য - 

26.  ভমাঃ ওয়াদ্দহদ আলী ইমাম ওয়াড ণ নং ১ - সদস্য - 

27.  তসয়দ বিরুজুল আলম  ইউবপ সবচি - সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

চিপুঠিমািী  ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                    উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                           ইউবনয়নঃ চিপুঠিমািী 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য ভমািাইল 

1.  শাহোহান বময়া  ইউবপ ভচয়ািম্যান সাোদ্দলি চি স াপবি 01713-575242 

2.  আবুল কালাম সদস্য  সাোদ্দলি চি সদস্য  01923-570062 

3.  আবুল ভহাদ্দসন  সদস্য  ভপচািচি সদস্য  01931-649639 

4.  োদ্দিদ আলী সদস্য  বচনািচি সদস্য  01740-614595 

5.  হাবনি উবেন  সদস্য  ভিনুয়ািচি সদস্য  01914-36০৩62 

6.  লাল বময়া সদস্য  ভিনুয়ািচি সদস্য  01935-791096 

7.  আবু িাদ্দলি সদস্য  ভিনুয়ািচি সদস্য  01814-121919 

8.  ইউসুি  সদস্য  আগ্রাখালী সদস্য  01931-170738 

9.  িারুক আকি সদস্য  চাি নং চি সদস্য  - 

10.  এিাদুল সদস্য  িাবলয়ামািী সদস্য  - 

11.  মাসুদ বময়া সবচি  চিপুঠিমািী 

ইউবপ 

সদস্য  01717-787063 

12.  ভমাোঃ িনু ভিগম ইউবপ মবহলা সদস্য বচনািচি সদস্য  01736-664861 

13.  ভিখা ভিগম ইউবপ মবহলা সদস্য ভিনুয়ািচি সদস্য  01814-866356 

14.  বিদ্দিাো ভিগম ইউবপ মবহলা সদস্য আগ্রাখালী সদস্য  01937-2০৩616 

15.  ভমাঃ আবেজুল হক  উপবিমসহঃ কৃবষ চিপুঠিমািী 

ইউবপ 

সদস্য  01720-322085 

16.  আবু মুসা স্বাস্থয সহকািী বচনািচি সদস্য  01911-314758 

17.  আসাদুিামান িহশীলদাি চিপুঠিমািী 

ইউবপ 

সদস্য  01715-226459 

18.  মবনরুিামান  সুশীল সমাে সাোদ্দলিচি সদস্য  - 

19.  ভমাঃ বিয়াজুবেন বশিক প্রবিবনবি  ভিনুয়ািচি সদস্য  - 

20.  লুৎিি িহমান  বশিক প্রবিবনবি বচনািচি সদস্য  - 

21.  আঃ িউি সমাে ভসিক ভিনুয়ািচি সদস্য  - 

22.  আলী আকিি মুবিদ্দ্াদ্ধা বচনািচি সদস্য 01918-097871 

23.  তিমুে উবেন  ব এিএ ভিনুয়ািচি সদস্য 01721-086178 

24.  আোদ বময়া ইমাম ভপচািচি সদস্য 01913-343701 

25.  ভদলু বময়া এনবেও প্রবিবনবি  বচনািচি সদস্য 01718-698416 

26.  শবিকুল ইসলাম গণ্যমান্য ব্যবি চিলাপাড়া সদস্য - 

27.  িবিকুল ইসলাম ( শাহোহান ) মৎস্যবেিী ভিনুয়ািচি সদস্য - 

28.  মুসিাক আহদ্দমদ  সমাে ভসিক ভিনুয়ািচি সদস্য 01754-225352 

29.  নুিন্নাহান সমাে ভসিক বচনািচি সদস্য 01719-430117 

30.  িাদ্দসদুিামান মবহলা প্রবিবনবি িাবলয়ামািী সদস্য - 

31.  মাসুদ িানা  (বপ-৭৯) ব বডবস সদস্য আগ্রাখালী সদস্য - 

32.  আবু িায়হান ( বপ-২৩ ) ব বডবস সদস্য সাোদ্দলিচি সদস্য - 

33.  শবিকুল ইসলাম (বপ-৭৪ ) ব বডবস সদস্য ভপচািচি সদস্য - 

34.  ভমাহাম্মদ আলী (বপ-৩৮ ) ব বডবস সদস্য চিলািচি সদস্য 01719-989189 

35.  ভিাোদ্দম ইসলাম  গণ্যমান্য ব্যবি ভিনুয়ািচি সদস্য 01719-530490 

36.  ভমাখদ্দলছুি িহমান ( বপ-৬৭) ব বডবস সদস্য টাবুিচি সদস্য - 
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সংযুবি-১৩ 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                    উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                           ইউবনয়নঃ চিদ্দগায়াবলনী 

ক্রঃনং নাম পদিী গ্রাম/ঠিকানা সদস্য জমাবাইল 

1.  ভমাঃ সাইফুল ইসলাম ভিািা  ইউবপ ভচয়ািম্যান বডগ্রীিচি  স াপবি 01726-199805 

2.  উমি িারুক  ইউবপ সবচি  ঝাউগড়া  সদস্য  01764-149555 

3.  ভমাোঃ মবেনা ভিগম  ইউবপ সদস্য  কািাি চি সদস্য  01736-077459 

4.  ভমাোঃ েহুিা ভিগম  ইউবপ সদস্য  বপবিেপুি   সদস্য  01760-757544 

5.  ভমাোঃ লবিিা ভিগম ইউবপ সদস্য  বডগ্রীিচি  সদস্য  01929-249262 

6.  ভমাঃ হাসি আলী  ইউবপ সদস্য  কািাি চি সদস্য  01760-029364 

7.  ভমাঃ িেলুল হক  ইউবপ সদস্য  কািাি চি  সদস্য  01731-083426 

8.  আলহাে ভমাঃ বকিাি আলী  ইউবপ সদস্য  হবির্ িিা  সদস্য  01911-807517 

9.  ভমাঃ আলিাি আলী ইউবপ সদস্য  লক্ষ্ণীপুি  সদস্য  01770-454840 

10.  ভমাঃ ভিোউল কবিম ইউবপ সদস্য  লক্ষ্ণীপুি  সদস্য  01732-047825 

11.  ভমাঃ আবেজুল হক  ইউবপ সদস্য  বপবিেপুি   সদস্য  01761-561549 

12.  ভমাঃ ময়নাল িািােী ইউবপ সদস্য  বডগ্রীিচি  সদস্য  01772-804934 

13.  ভমাঃ ভমাোদ্দম্মল হক  ইউবপ সদস্য  বডগ্রীিচি  সদস্য  01782-486475 

14.  ভমাঃ ইব্রাবহম  ইউবপ সদস্য  বডগ্রীিচি  সদস্য  01734-933167 

15.  ভমাঃ নুি ভহাদ্দসন উপবিমসহঃ কৃবষ চিদ্দগায়াবলনী 

ইউবপ 

সদস্য  01719-643664 

16.  ভমাঃ ভিোউল কবিম  স্বাস্থয সহকািী চিদ্দগায়াবলনী 

ইউবপ 

সদস্য  - 

17.  ভমাঃ শাহোহান িহশীলদাি চিদ্দগায়াবলনী 

ইউবপ 

সদস্য  01754-225352 

18.  ভমাঃ ভমাস্তাবিজুি িহমান  সুশীল সমাে বডগ্রীিচি  সদস্য  01921-901351 

19.  ভমাঃ আঃ সালাম  বশিক প্রবিবনবি বডগ্রীিচি  সদস্য  - 

20.   ভমাঃ িবিকুল  বশিক প্রবিবনবি বডগ্রীিচি  সদস্য  - 

21.  ভমাঃ ভকািিান আলী  সমাে ভসিক বডগ্রীিচি  সদস্য  01740-583759 

22.  ভমাঃ  সুরুিামান  মুবিদ্দ্াদ্ধা বপবিেপুি  সদস্য - 

23.  ভমাঃ িবিকুল ব এিএ লক্ষ্ণীপুি  সদস্য 01928-057844 

24.  ভমাঃ আসাদুিামান  ইমাম লক্ষ্ণীপুি  সদস্য 01716-408627 

25.  ভমাঃ িবিউল ইসলাম  এনবেও প্রবিবনবি  চিদ্দগায়াবলনী 

ইউবপ 

সদস্য 01717-3364০৩ 

26.  ভমাঃ মইন উবেন গণ্যমান্য ব্যবি লক্ষ্ণীপুি  সদস্য - 

27.  ভমাঃ কবহনুি  মৎস্যেীিী বডগ্রীিচি  সদস্য - 

28.  ভমাঃ আবু সাঈদ  সমাে ভসিক লক্ষ্ণীপুি  সদস্য 01933-957543 

29.  ভমাঃ োিাি  সমাে ভসিক ঐ সদস্য 01721-715126 

30.  ভমাোঃ সাদ্দেদা ভিগম  মবহলা প্রবিবনবি ঐ সদস্য 01941-505266 

31.  ভমাোঃ লাকী ভিগম  ব বডবস সদস্য ঐ সদস্য 01777-381255 

32.  ভমাঃ আঃ হাই  ব বডবস সদস্য বপবিেপুি  সদস্য 01951-7০৩484 
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সংযুবি -১৪ 

পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি ভসচ্ছাদ্দসিকদ্দদি িাবলকা 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                          ইউবনয়নঃপাথ ণশী 

ক্রিঃনং নাম বপিাি/স্বামীি  নাম ওয়াড য নং প্রবশিন ভমািাইল 

০১ িবিকুল ইসলাম বসিাজুল ইসলাম ওয়াড য নং ৫ - 01918-727748 

০২ আবমনুল ইসলাম  আবেি উবেন ওয়াড য নং ৫ - - 

০৩ আঃ ওয়াহাি  িিজুি মন্ডল  ওয়াড য নং ৫ - - 

০৪ মবিউি িহমান  িমদ্দসি আলী ওয়াড য নং ৫ - - 

০৫ আবমনুল  আেি উবেন ওয়াড য নং ৪ - - 

০৬ আঃ োলাম  খটু ভশখ ওয়াড য নং ৪ - - 

০৭ মান্নু  উদ্দমদ আলী ওয়াড য নং ৪ - - 

০৮ আঃ খাদ্দলক  সুরুিামান ওয়াড য নং ৪ - - 

০৯ িিহাদ ভহাদ্দসন ভমানাে উবেন ওয়াড য নং ৩ - - 

১০ ভিাকুনুিামান  ভখাকা সিকাি  ওয়াড য নং ৩ - - 

১১ আঃ হক ভমাোরুল হক  ওয়াড য নং ৩ - - 

১২ নিীনুি িহমান মবেিি িহমান ওয়াড য নং ৬ - - 

১৩ আবুল হাদ্দশম  িবিক সিকাি ওয়াড য নং ৬ - - 

১৪ আলাল  আবুল ভহাদ্দসন ওয়াড য নং ৬ - - 

১৫ শওকি আলী  কেরুবেন ওয়াড য নং ৭ - - 

১৬ িেলুল িহমান  - ওয়াড য নং ৭ - - 

১৭ আলাল  িাচ্চু  ওয়াড য নং ৭ - - 

১৮ আোদ  শামসুল  ওয়াড য নং ২ - - 

১৯ মুসবলম উবেন  - ওয়াড য নং ২ - - 

২০ বমষ্টাি আঃ ওয়াদ্দহদ ওয়াড য নং ২ - - 

২১ ওয়াদ্দহদ শহি আলী ওয়াড য নং ২ - - 

২২ আঃ িািাক  আঃ খাদ্দলক ওয়াড য নং ১ - - 

২৩ শবহদুি িহমান ” ওয়াড য নং ১ - - 

২৪ আবমনুল হক  আঃ কবিম ওয়াড য নং ১ - - 

২৫ বমো আোদ  মন্জজুরুল হক  ওয়াড য নং ১ - - 

২৬ িবিকুল  হবিিি ওয়াড য নং ৮ - - 

২৭ মামুনুি িবশদ ভগালোি ওয়াড য নং ৮ - - 

২৮ েবলল উবেন - ওয়াড য নং ৮ - - 

২৯ মুসবলমবেন - ওয়াড য নং ৯ - - 

৩০ বলয়াকি আলী ভহাদ্দসন আলী ওয়াড য নং ৯ - - 

৩১ ভহলাল উবেন  ওয়াড য নং ৯ - - 

৩২ লািলু  মবেিি িহমান ওয়াড য নং ৯ - - 
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সংযুবি -১৪ 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি ভসচ্ছাদ্দসিকদ্দদি িাবলকা 

 

ভেলাি নামঃ োমালপুি                   উপদ্দেলাি নামঃ ইসলামপুি                          ইউবনয়নঃ চিদ্দগায়াবলনী 

ক্রঃনং নাম বপিাি/স্বামীি  নাম ওয়াড ণ নং প্রবশিন ভমািাইল 

০১ ভমাঃ আব্দুল  আদ্দিদ আলী  ওয়াড য নং ৩ - 01911-807517 

০২ ভমাঃ দুদু মৃিঃ মদ্দেি আলী ওয়াড য নং ৩ - - 

০৩ ভমাঃ শাহোহান  আদ্দমি আলী ওয়াড য নং ৩ - - 

০৪ বিোল ভহাদ্দসন  িেি আলী ওয়াড য নং ৩ - - 

০৫ সবুে বমঞা  েনাি আলী ওয়াড য নং ২ - 01843301579 

০৬ িবিকুল  সমদ্দসি আলী ওয়াড য নং ২ - - 

০৭ ভমাশািি  ভমাঘল মন্ডল  ওয়াড য নং ২ - - 

০৮ আমু যুগল ওয়াড য নং ২ - - 

০৯ নেরুল  মালদ্দিপািী  ওয়াড য নং ৮ - 01921-244822 

১০ বিয়াজুল আদ্দহদ  ওয়াড য নং ৮ - - 

১১ সাদ্দদক আলী েদ্দমদ ওয়াড য নং ৮ - - 

১২ ভমািাদ্দলি  আঃ খাদ্দলক  ওয়াড য নং ৮ - - 

১৩ আঃ সুবিয়ান  সামশুল হক  ওয়াড য নং ৪ - - 

১৪ হ্িি  মৃিঃ আমকি আলী ওয়াড য নং ৪ - - 

১৫ শবিি  হাবিে মন্ডল ওয়াড য নং ৪ - - 

১৬ ভিািা  হাদ্দশম আলী ওয়াড য নং ৪ - - 

১৭ আব্দুল  েয়নাল িািােী ওয়াড য নং ৭ - - 

১৮ সাদ্দহি আলী িেল িািােী ওয়াড য নং ৭ - - 

১৯ আন্দুল -২ িাচ্চু ভশখ  ওয়াড য নং ৭ - - 

২০ বমোনুি সনদ্দিশ আলী  ওয়াড য নং ৭ - - 

 

িথ্য সুত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ ভচয়ািম্যান, সবচি এিং সদ্দিেবমদ্দন পবিদশ ণন  
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সংযুবি ১৫ 

 

স্বাস্থয ব্যিস্থাপনা কবমটি 

 

উপদ্দেলাি 

নাম 

স্বাস্থয ভসিা ভকদ্দন্দ্রি নাম দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবিি নাম ভমািাইল 

ইসলামপুি  হবির্িিা কবমউবনটি বক্লবনক হাবলমা আিাি ০১৭১৯-৮০০৩২২ 

 িনিলা কবমউবনটি বক্লবনক নােমুল ভহাসাইন ০১৭১৯-২৯৬০১৫ 

 চি মুবন্নয়া কবমউবনটি বক্লবনক িাদশা আলম ০১৭২৮-৫৩০৫০১ 

 কােী িাড়ী কবমউবনটি বক্লবনক আবিি মাহমুদ ০১৭১০-২৯৮৬৪০ 

 পূি ণ িামনা কবমউবনটি বক্লবনক িাদ্দশদুল  ০১৭৩৪-৪৭৩৩৫১ 

 পবিম িামনা কবমউবনটি বক্লবনক লুটাস আিাি ০১৭৫৪-৯৮৫১৪৬ 

 চি বশশুয়া কবমউবনটি বক্লবনক নােনীন আিাি ০১৮১৮-৩৭৬৭৬৫ 

 ভচঙ্গাবনয়া কবমউবনটি বক্লবনক ভমাঃ িাবি ০১৭৪৯-৩৯০০৯৩ 

 উবলয়া কবমউবনটি বক্লবনক ভমবহদী খানম ০১৭৫০-৫৭৪২৪৭ 

 িাম দ্রা কবমউবনটি বক্লবনক িবিউল ইসলাম ০১৭২৯-৯১৭১৮৫ 

 কাঠমা কবমউবনটি বক্লবনক ওমি  বিদ্দিাে ০১৭৫০-৮৯২০২৯ 

 গঙ্গাপাড়া কবমউবনটি বক্লবনক মবহউবেন আহদ্দম্মদ 

 

০১৯১৫-৬৯৮১০০ 

 কাবচহািা কবমউবনটি বক্লবনক োবহদুল িহমান ০১৭৩৯-৬৬৪০১২ 

 পঁচািহলা কবমউবনটি বক্লবনক এিশাদ ভহাদ্দসন ০১৭৬৫-৪৫৯২৫৬ 

 িমকুড়া কবমউবনটি বক্লবনক ভিাখশানা খানম ০১৭৩৬-৪৪০১১৯ 

 পাঁচিাড়ীয়া কবমউবনটি বক্লবনক ভমাদ্দশদা আিাি ০১৭১৫-২৮২২৩৮ 

 মলমগি কবমউবনটি বক্লবনক দীবপ্ত পািব ন ০১৭৪৬-০২২৬৭৩ 

 শশাবিয়া িাড়ী কবমউবনটি বক্লবনক আবেমা আিাি ০১৭৪৭-৭৪২৩৬৬ 

 হাবড়য়া িাড়ী কবমউবনটি বক্লবনক োদ্দনায়াি ভহাদ্দসন ০১৭৫৪-৩৬৭৪১০ 

 ভিৌহাি কািা কবমউবনটি বক্লবনক ভমানাবলসা  ০১৭১২-৭৭৪৫৩৯ 

 ভ ংগাড় গড় কবমউবনটি বক্লবনক বশবিনা আিাি ০১৭৬৬-২৪৮৬৬৮ 

 িাটিকামািী কবমউবনটি বক্লবনক সবমউল আলম ০১৭৬৩-৫১৮২৭৬ 

 িাহাদুিপুি কবমউবনটি বক্লবনক মাহবুবুল আলম ০১৭১৬-৮৪৮৮৬৭ 

 উিি বসিাোিাদ কবমউবনটি বক্লবনক ভেসবমন নাহাি ০১৭৬৪-১৪৭৮৫৮ 

 মহলগীবি কবমউবনটি বক্লবনক বমোনুি িহমান ০১৭৬৮-৯০৫০৬৬ 

 ভিালাকী পাড়া কবমউবনটি বক্লবনক মন্জজুরুল  ০১৭৭৭-৪৭৬৭১০ 

 মালমািা কবমউবনটি বক্লবনক আবু সাঈদ  ০১৭৮১-৬৭০৬৩২ 

 ভমাহাম্মদপুি কবমউবনটি বক্লবনক শবিকুল ইসলাম ০১৭৩৯-৪৭২৩২৯ 

 চিদাদনা কবমউবনটি বক্লবনক োন্নাতুল ভিিদ্দদৌস ০১৯৩২-০৯১২২৮ 

 ভপাড়ািচি কবমউবনটি বক্লবনক শাবহদা সুলিানা ০১৭২৬-১১২৬৭৬ 

 মিাকাবি কবমউবনটি বক্লবনক আব্বাস আলী  ০১৭৩৯-১৫৪৯৩০ 

 কড়ইিলা কবমউবনটি বক্লবনক নােমুল আলম  ০১৯১২-৯৯৬২৯৫ 

 বচনািচি কবমউবনটি বক্লবনক সাথী নাহাি ০১৯৩৫-০৮৩৪৬৮ 

 ভিনুয়ািচি কবমউবনটি বক্লবনক নােমুন নাহাি ০১৭১৩-৫৪১২২৪ 

 চাি নং চি কবমউবনটি বক্লবনক িবিকুল ইসলাম ০১৯১৪-৬৩২৭৪০ 

 িাবুিচি কবমউবনটি বক্লবনক ভহাদ্দসদ্দনআিা  ০১৯২৯-১০৩০৪৭ 

 কািািচি কবমউবনটি বক্লবনক ভিাকসানা আিাি ০১৯৩৮-৭৯৪৬২৩ 

 হবির্িিা কবমউবনটি বক্লবনক ভমািাদুিমান  ০১৭২০-৬৯৪৬৪৮ 

 বপবিেপুি কবমউবনটি বক্লবনক আলমামুন ০১৭২৮-০৮৭৯৭০ 

 লক্ষ্ণীপুি কবমউবনটি বক্লবনক আলমগীি ০১৯১৭-৫৯২২৫২ 
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সংযুবি ১৬ 

 

ইবিন চাবলি ভনৌকা 

 

ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়ন / 

ওয়াদ্দড ণি 

নাম 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি গ্রাদ্দমি নাম ও ওয়াড ণ নং জমাবাইল জনৌকাসংখ্যা মন্তব্য 

1.  কুলকাবি 

 

ইব্রাবহম বমঞা হবিন িিা ; ৩ নং ওয়াড ণ ০১৭১৬-

৯৯০০৭০ 

01 টি  াল 

2.  আবেজুল হক  হবিন িিা ; ৩ নং ওয়াড ণ নাই 01 টি  াল 

3.  আশআি খাঁ বেগািলা ; ১ নং ওয়াড ণ ০১৮৮৪-

৬৯৮০০৮ 

০২ টি  াল 

4.  িমোন আলী বেগািলা ; ১ নং ওয়াড ণ ০১৯৯৮-

৭৮৪৮০০ 

01 টি  াল 

5.  কামিান ভহাদ্দসন  িীিকুমদ্দিা ; ২ নং ওয়াড ণ নাই 01 টি  াল 

6.  শাহদাও খাঁ িীিকুমদ্দিা ; ২ নং ওয়াড ণ নাই 01 টি  াল 

7.  সুরুে আলী কুলকাবি ; ৪ নং ওয়াড ণ ০১৮৪৮-

৯০৮৭১২ 

01 টি  াল 

8.  ভিলগাো ভমাঃ সামসুল হক  ভিলগাো ; ওয়াড ণ নং ৩ - 01 টি নাম্বাি ভনই 

9.  ভমাঃ আঃ িবশদ ভিলগাো ; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৩৬-

৪৪১৩৫৫ 

01 টি িন্ধুি নাম্বাি 

10.  ভমাঃ ভমাস্তিা ভিলগাো উিি মধ্য ; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

০১৭২১-

৭৪২৩২১ 

01 টি - 

11.  ভমাঃ িািাক 

ভহাদ্দসন 

বসন্দুিিলী ; ওয়াড ণ নং ৭ ০১৭৬৫-

৮৪৬২২৯ 

02 টি মুবন্নয়া-িরুল 

বসন্দুিিলী ্ায় 

12.  ভমাঃ কবিম ভহাদ্দসন 

 

বসন্দুিিলী ; ওয়াড ণ নং ৭ ০১৭৩৩-

৬৭৫৯৬৪ 

02 টি মুবন্নয়া-িরুল 

বসন্দুিিলী ্ায় 

13.  ভমাঃ বমষ্টাি আলী বশলদহ ;ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৫৪-

৮৭৭৮৪৫ 

02 টি বিো   াড়ায় 

চাবলি হয় 

14.  ভমািািল ভহাদ্দসন 

 

দবিন বুরুল; ওয়াড ণ নং ৮ ০১৭৫৪-

৮৭৭৮২৭ 

01 টি  াল আদ্দে 

15.  ভমাঃ আবেম উবেন  

 

দবিন বুরুল; ওয়াড ণ নং ৮ ০১৭৫৩-

৬৪৯৯২২ 

01 টি  াল আদ্দে 

16.  আোদ ভহাদ্দসন  বচনাডুবল ইউবপ গুঠাইল - 02 টি এনবডবপ বিো   

১টা 

17.  েহুরুল ইসলাম বচনাডুবল ইউবপ গুঠাইল ০১৭৪০-

৫৯৬৭২৭ 

01 টি সাপিিী-ভিলগাো 

বচনাডুবল সকল োয়গায় 

18.  ভমাঃ িেলু 

 

বচনাডুবল ইউবপ গুঠাইল ০১৭৫৭-

৯৭৮৮৪৬ 

01 টি সাপিিী-ভিলগাো 

বচনাডুবল সকল োয়গায় 

19.  ভমাঃ আইনুল 

ইসলাম 

 

বচনাডুবল ইউবপ গুঠাইল ০১৭২৮-

৭৩৩০৪৯ 

01 টি সাপিিী-ভিলগাো 

বচনাডুবল সকল োয়গায় 

20.  ভমাঃ নান্টু  াই 

 

বচনাডুবল ইউবপ গুঠাইল ০১৭৩৬-

২৯৮১৫৩ 

01 টি সাপিিী-ভিলগাো 

বচনাডুবল সকল োয়গায় 

21.  ভমাঃ ভমাখদ্দলে 

ভশখ  

সপিিী ইউবপ 

প্রোপবি ; ওয়াড ণ নং ৭ 

০১৭২৫-

৩৩৬৩৬৭ 

01 টি - 

22.  বচনাডুলী ভমাঃ আমোদ  গুঠাইল; ওয়াড ণ নং ১ - 02 টি একটি এনবডবপ 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়ন / 

ওয়াদ্দড ণি 

নাম 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি গ্রাদ্দমি নাম ও ওয়াড ণ নং জমাবাইল জনৌকাসংখ্যা মন্তব্য 

বিো  

23.  েহুরুল ইসলাম 

 

বচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৪০-

৫৯৬৭২৭ 

01 টি  াদ্দলা 

24.  নান্টু  াই বচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৩৬-

২৯৮১৫৩ 

01 টি  াল 

25.  ভমাঃ িেলু বচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৫৭-

৯৭৮৮৪৬ 

0১টি  াল 

26.  আইনুল ইসলাম বচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭২৮-

৭৩৩০৪৯ 

0১ টি  াল 

27.  বমষ্টাি আলী বচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ৩ ০১৭৫৪-

৮৭৭৮৪৫ 

0১টি  াল 

28.  িািাক ভহাদ্দসন সিকাি পাড়া - 02 টি  াল 

29.  আহমদ  সিকাি পাড়া - 01টি  াল 

30.  আবেে উবেন বচনাডুলী;  ওয়াড ণ নং ৫ ০১৭৫৩-

৬৪৯৯২২ 

01 টি  াল 

31.  ভনায়াি 

পাড়া 

নিীন ইসলাম  কাঠমা; ওয়াড ণ নং ৮ - 01টি  াল 

32.  
33.  ভমাঃ শাবমম 

 

কাঠমা; ওয়াড ণ নং ৮ - 01টি  াল 

34.  ভমাঃ ভহলাল উবেন 

 

কােলা; ওয়াড ণ নং ৭ ০১৭১৯-

৩০৬৩১১ 

02 টি  াল 

35.  ভমাঃ চাঁদ বময়া 

 

ভনায়াি পাড়া; ওয়াড ণ নং ৪ ০১৯৪৯-

৩১৪৭৮৫ 

0১ টি  াল 

36.  ভমাঃ আদ্দিদ আলী 

 

ভনায়াি পাড়া; ওয়াড ণ নং ৪ - 0১ টি  াল 

37.  হাসান সিকাি 

 

মাইে িাড়ী; ওয়াড ণ নং ৯ - 01টি  াল 

38.  ভহকমাি খান 

 

মাইে িাড়ী; ওয়াড ণ নং ৯ - 01টি  াল 

39.  িেি আলী 

 

মাইে িাড়ী; ওয়াড ণ নং ৯ - -  াল 

40.  ইসলামপুি 

সদি  

ভমাঃ িবকি পঁচািহলা; ওয়াড ণ নং ৫ - ০১টি িন্যাি সময়  াড়ায় 

চাবলি কদ্দি  

41.  েবসম বময়া 

 

পঁচািহলা; ওয়াড ণ নং ৫ - ০২টি িন্যাি সময়  াড়ায় 

চাবলি কদ্দি  

42.  আঃ আবেে 

 

পঁচািহলা; ওয়াড ণ নং ৫ - ০১টি িন্যাি সময়  াড়ায় 

চাবলি কদ্দি  

43.  আকিি ভহাদ্দসন 

 

িমকুড়া; ওয়াড ণ নং ৯ ০১৭১৯-

১৩৭১৪৭ 

০২টি িন্যাি সময়  াড়ায় 

চাবলি কদ্দি  

44.  পাথ ণশী ভমাঃ হাসমি আলী 

খান (ভচয়ািম্যান) 

শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

01740-

990092 

০২টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

45.  ভমাঃ হাদ্দসম আলী 

মাষ্টাি  

শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়ন / 

ওয়াদ্দড ণি 

নাম 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি গ্রাদ্দমি নাম ও ওয়াড ণ নং জমাবাইল জনৌকাসংখ্যা মন্তব্য 

 াল আদ্দে 

46.  ভমাঃ কালু বমঞা 

 

শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

47.  আঃ মান্নান 

 

শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

48.  ভমাঃ মনু বমঞা 

 

শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

49.  ভমাঃ সাইিালী মুিাদািাদ; 

ওয়াড ণ নং ২ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

50.  ভমাঃ কাইউবেন 

 

মুিাদািাদ; 

ওয়াড ণ নং ২ 

- ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

51.  ভমাঃ ভিািা বমঞা শশাবিয়া িাড়ী; 

ওয়াড ণ নং ১ 

- ০২টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

52.  ভমাঃ আঃ হাই মুিাদািাদওয়াড ণ নং ২ - ০১টি এই ভনৌকা গুদ্দলা সি 

সময় চলাচল কদ্দি 

এেন্য সকল ভনৌকা 

 াল আদ্দে 

53.  ভগায়াদ্দলি

চি 

বুো  কুবমিদহ; ওয়াড ণ নং ১ - 02টি একটি  াঙ্গা 

ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

54.  েদ্দিদ ভমম্বাি 

 

কুবমিদহ; ওয়াড ণ নং ১ ০১৮৯৯-

৪৭৬৬৪২ 

02টি  াল 

55.  একলাে উবেন 

 

কাবেমািচি; ওয়াড ণ নং ৯ ০১৭৩৯-

৭৮০৭২২ 

02টি  াল 

56.  ভিাোদ্দম্মল ভহাদ্দসন 

 

কাবেমািচি; ওয়াড ণ নং ৯ - ০১টি  াল 

57.  আব্দুল োলাম 

 

কাবেমািচি; ওয়াড ণ নং ৯ - ০১টি  াল 

58.  েবহি বময়া 

 

কদমিলী; ওয়াড ণ নং ৫ ০১৮৪৯-

৭৮৬৪৯৮ 

০১টি  াল 

59.  ভসানাহাি 

 

কদমিলী; ওয়াড ণ নং ৫ ০১৯৯৮-

৪৭০৮৬০ 

০১টি  াল 

60.  একিাম আলী 

 

মালপাড়া; ওয়াড ণ নং ২ ০১৬৯৭-

৮০৭৬৭১ 

 

০১টি  াল 
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61.  আঃ মাদ্দলক  

 

মালপাড়া; ওয়াড ণ নং ২ ০১৫৫৯-

৭৯২৮০৮ 

০১টি  াল 

62.  গাইিান্ধা  নােমুল 

 

নাবপিািচি; ওয়াড ণ নং ৪ - ০১টি  াল 

63.  কবিম 

 

মিাকাবি; ওয়াড ণ নং ৬ - ০১টি  াল 

64.  হুমায়ন  

 

মিাকাবি; ওয়াড ণ নং ৬ 01734-

692845 

০১টি  াল 

65.  হািা  

 

িবলদাপাড়া; ওয়াড ণ নং ৫ - ০১টি  াল 

66.  আউিঙ্গদ্দেি  

 

মিাকাবি; ওয়াড ণ নং ৬ - ০5টি  াল 

67.  শবিকুল 

 

মিাকাবি; ওয়াড ণ নং ৬ 01727-

260785 

০১টি  াল 

68.  আঃ হাবকম 

 

নাবপিািচি; ওয়াড ণ নং ৪ - ০১টি  াল 

69.  চিপুঠিমা

িী 

নেরুল ইসলাম 

 

িাবলয়ামািী; ওয়াড ণ নং ৯ 01730-

958934 

০১টি  াদ্দলা 

70.  সুেন বমঞা 

 

িাবলয়ামািী; ওয়াড ণ নং ৯ ঐ ০১টি  াল 

71.  ময়না আলী চাি নং চি; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

01748-

755061 

০১টি  াল 

72.  চিদ্দগায়া

বলনী 

বিোল ভহাদ্দসন  

 

হবির্ িিা; ওয়াড ণ নং ৩ 01911-

807517 

০১টি  াল 

73.  খবলল  

 

হবির্ িিা; ওয়াড ণ নং ৩ ঐ ০১টি  াল 

74.  হাবনি 

 

হবির্ িিা; ওয়াড ণ নং ৩ - ০১টি  াল 

75.  সাদ্দহি আলী  

 

বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ নং ৮ 01921-

244822 

০১টি  াল 

76.  আিবদন বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ নং ৮ ঐ ০১টি  াল 

77.  মহি আলী 

 

কািািচি; ওয়াড ণ নং ১ 01731-

083826 

০১টি  াল 

78.  মহেউবেন  

 

কািািচি; ওয়াড ণ নং ২ ঐ ০১টি  াল 

79.  আেিউবেন 

 

কািািচি; ওয়াড ণ নং ২ 01731-

083426 

০১টি  াল 

80.  ভমাো  

 

কািািচি; ওয়াড ণ নং ২ - ০১টি  াল 

81.  মবহেল 

 

লক্ষ্ণীপুি ;ওয়াড ণ নং ৪ 01770-

454240 

০১টি  াল 

82.  বিোল 

 

লক্ষ্ণীপুি ;ওয়াড ণ নং ৪ ঐ ০১টি  াল 

83.  ভসানা উোহ  

 

লক্ষ্ণীপুি ;ওয়াড ণ নং ৪  ০১টি  াল 
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সংযুবি ১৭ 

 

স্থানীয় ব্যিসায়ী 

ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

স্থানীয় ব্যিসায়ীি 

নাম 

ব্যিসাি নাম ব্যিসায়ীি  

বনদ্দেি গ্রাম 

ওয়াদ্দড ণি নাম 

ব্যিসাি স্থান 

/িাোদ্দিি 

নাম 

ভমািাইল 

1.  কুলকাবি িিহাদ মদ্দনাহাবি িীিকুমিা; 

ওয়াড ণ নং ২ 

মাগুন িাোি - 

2.  সওদাগড় মদ্দনাহাবি কুলকাবি ;ওয়াড ণ 

নং ৪ 

মাগুন িাোি ০১৭৩৯-৪৮৭৭৭৯ 

3.  ইসমাইল 

 

লুঙ্গী-গামো কুলকাবি ;ওয়াড ণ 

নং ৪ 

মাগুন িাোি ০১৯৮৯-৭০৯৪০২ 

4.  ভমাঃ মুদাদ 

 

িাদ্দম ণসী কুলকাবি ;ওয়াড ণ 

নং ৪ 

মাগুন িাোি ০২৬৮৭-০৮৮৯৮০ 

5.  মদ্দনায়াি 

 

লুঙ্গী-গামো কুলকাবি ;ওয়াড ণ 

নং ৪ 

মাগুন িাোি - 

6.  আকিি আলী 

 

জুিাি ভদাকান কুলকাবি ;ওয়াড ণ 

নং ৪ 

মাগুন িাোি ০১৬৭৪-৮০৯০৯৯ 

7.  ভিলগাো হােী িাদশা 

সিকাি 

চাউদ্দলি 

ব্যািসায়ী 

ভঘানা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি - 

8.  ভমাঃ আেগি আলী চাউল ও আটা মদ্দধ্য ভিলগাো; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

গুঠাইল িাোি ০১৭৩৭-১৯৫৫৫৭ 

9.  ভমাঃ আঃ িািাক 

 

চাউল ও আটা মদ্দধ্য ভিলগাো; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

গুঠাইল িাোি ০১৭৬১-৫৬১৫০৭ 

10.  ভমাঃ আব্দুোহ 

 

মদ্দনাহাবি মদ্দধ্য ভিলগাো; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

গুঠাইল িাোি - 

11.  ভমাঃ মুবি মদ্দনাহাবি ভঘানাপাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি - 

12.  োলাল উেীন 

 

কাপদ্দড়ি ভঘানাপাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি - 

13.  কামরুল  

 

চাউদ্দলি ভঘানাপাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি ০১৭১৭-৭৫৫৮৮১ 

14.  আব্দুি িবহম কাপদ্দড়ি পূি ভিলগাো; গুঠাইল িাোি - 

15.  আশিাি আলী 

ভখাকা 

লুঙ্গী-গামো বময়া পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

গুঠাইল িাোি - 

16.  মাবনকুল ইসলাম 

েীিন  

মদ্দনাহাবি ভঘানা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি ০১৭১৫-৭৮২০৭২ 

17.  বচনাডুলী শবহদুল িহমান  মদ্দনাহাবি আেমিাদ 

;ওয়াড ণ নং ৭ 

আমিলী 

িাোি 

০১৭৩৪-৭৯৮১৭৬ 

18.  হােী সামাদ  

 

গািদ্দমন্স আমিলী; ওয়াড ণ 

নং ৯ 

আমিলী 

িাোি 

- 

19.  আসাদ গািদ্দমন্স আমিলী; ওয়াড ণ 

নং ৯ 

আমিলী 

িাোি 

০১৭৫০-৬১০৯১২ 

20.  নুরুল ইসলাম 

 

চাউল ব্যিসায়ী গুঠাইল ; ওয়াড ণ 

নং ১ 

গুঠাইল িাোি ০১৭১৩-৫২৫৭৩৪ 

21.  কান্দু মদ্দনাহাবি পূি িামনা; গুঠাইল িাোি ০১৭২৮-৫৩০৬৭৩ 

22.  ডাঃ বেয়াউল হক  

 

িাদ্দম ণসী দবিন বগলা 

িাড়ী; 

গুঠাইল িাোি ০১৭৪৫-৮৬০০৩৮ 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

স্থানীয় ব্যিসায়ীি 

নাম 

ব্যিসাি নাম ব্যিসায়ীি  

বনদ্দেি গ্রাম 

ওয়াদ্দড ণি নাম 

ব্যিসাি স্থান 

/িাোদ্দিি 

নাম 

ভমািাইল 

23.  মাবনক 

 

মদ্দনাহাবি গুঠাইল; ওয়াড ণ 

নং ১ 

গুঠাইল িাোি ০১৭২৮-৩৩৩৮৯৪ 

24.  কাবেরুল 

 

মদ্দনাহাবি গুঠাইল; ওয়াড ণ 

নং ১ 

গুঠাইল িাোি - 

25.  সেল 

 

জুিাি ভদাকান গুঠাইল; ওয়াড ণ 

নং ১ 

গুঠাইল িাোি ০১৯২০-৭১২১৮৮ 

26.  শাবমম 

 

জুিাি ভদাকান গুঠাইল; ওয়াড ণ 

নং ১ 

গুঠাইল িাোি ০১৬২৪-৮০৯৯৭৮ 

27.  িহমি আলী মুবড়ও বচড়া 

ব্যিসায়ী 

পূি িামনা; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি - 

28.  শিািি আলী 

 

মুবড়ও বচড়া 

ব্যিসায়ী 

পূি িামনা; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

গুঠাইল িাোি ০১৯৮০-০৭৬৯৮৭ 

29.  ভনায়াি পাড়া আিদুোহ  মুবড়ও বচড়া 

ব্যিসায়ী 

উবলয়া িাোি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

উবলয়া িাোি ০১৭১৯-১৩৭১৪৭ 

30.  
31.  বহকমি মুবড়ও বচড়া 

ব্যিসায়ী 

উবলয়া িাোি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

উবলয়া িাোি - 

32.  কাদ্দশম ভিপািী 

 

িাদ্দম ণসী কাঠমা; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

কাঠমা ০১৮৫২-৩৫৬১৪৬ 

33.  িবকি বমঞা 

 

িাদ্দম ণসী কাঠমা; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

কাঠমা - 

34.  িহমান 

 

মদ্দনাহািী ভদাকান কাঠমা; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

কাঠমা - 

35.  ইকিাল 

 

লুঙ্গী-গামো হাড়বগলা; ওয়াড ণ 

নং ৪ 

হাড়বগলা - 

36.  আহসান 

 

লুঙ্গী-গামো হাড়বগলা; ওয়াড ণ 

নং ৪ 

হাড়বগলা - 

37.  ইসলামপুি 

সদি 

ভমাঃ শাহীন মদ্দনাহািী গঙ্গা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ১ 

গঙ্গা পাড়া 

িাোি 

01849-732481 

38.  ভমাঃ শাহী কামাল িাদ্দম ণসী গঙ্গা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ১ 

গঙ্গা পাড়া 

িাোি 

01916-705746 

39.  ভমাঃ িাদ্দশদুল মদ্দনাহািী গঙ্গা পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ১ 

গঙ্গা পাড়া 

িাোি 

01918-885530 

40.  ভমাঃ বমোন 

আকি 

মদ্দনাহািী পঁচািহলা; 

িাোি; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01765-027437 

41.  ভমাঃিবিকুল 

ইসলাম 

মদ্দনাহািী পঁচািহলা; 

িাোি; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01728-650281 

42.  বিোল ভহাদ্দসন  

 

লুঙ্গী-গামো পঁচািহলা; 

িাোি; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01716-896857 

43.  িেি আলী লুঙ্গী-গামো সিকাি পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01753-256271 

44.  নুি ইসলাম মদ্দনাহািী পঁচািহলা 

িাোি; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01740-812281 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

স্থানীয় ব্যিসায়ীি 

নাম 

ব্যিসাি নাম ব্যিসায়ীি  

বনদ্দেি গ্রাম 

ওয়াদ্দড ণি নাম 

ব্যিসাি স্থান 

/িাোদ্দিি 

নাম 

ভমািাইল 

45.  ভদদ্দলায়াি ভহাদ্দসন মদ্দনাহািী সিকাি পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01714-560548 

46.  আঃ িবহম (মন্টু) লুঙ্গী-গামো সিকাি পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01724-3747০ ৩ 

47.  ভমাঃ আঃ িািাক  লুঙ্গী-গামো সিকাি পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৬ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01722-655168 

48.  ডাঃ আদ্দনায়াি িাদ্দম ণসী পঁচািহলা; 

আলাই পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01725-042925 

49.  ভমাঃ হাবিেল  

 

চাউল ব্যিসায়ী সিকাি পাড়া পঁচািহলা 

িাোি 

01711-331590 

50.  ভমাঃ ভিািাবময়া  

 

মদ্দনাহািী ভদাকান সিকাি পাড়া পঁচািহলা 

িাোি 

01713-521404 

51.  ভমাঃ শহীদ  াই 

 

লুঙ্গী-গামো সিকাি পাড়া পঁচািহলা 

িাোি 

01716-411353 

52.  ভমাঃ আলমাে 

ভহাদ্দসন 

লুঙ্গী-গামো ও 

জুিা ব্যিসায়ী 

পঁচািহলা; 

আলাই পাড়; 

ওয়াড ণ নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01712-478288 

53.  ভমাঃ িাদ্দহি জুিাি ব্যিসায়ী সাবদপাটি; 

কুবলয়া ইউবপ 

পঁচািহলা 

িাোি 

- 

54.  ডাঃ আলঃ মনছুি িাদ্দম ণসী পঁচািহলা; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01724-101148 

55.  মকবুল ভহাদ্দসন 

 

লুঙ্গী-গামো পঁচািহলা; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01715-908471 

56.  আেহারুল ইসলাম 

 

িাদ্দম ণসী পঁচািহলা; ওয়াড ণ 

নং ৫ 

পঁচািহলা 

িাোি 

01724-372458 

57.  পাথ ণশী  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

ভমাঃ ভসাদ্দহল  মুবদি ভদাকান 

 

শশাবিয়া; ওয়াড ণ 

নং ১ 

মলমগি 

িাোি 

- 

58.  ভমাঃ শাহাদি 

ভহাদ্দসন 

কাপদ্দড়ি 

ব্যিসায়ী 

পাথ ণশী;  ওয়াড ণ 

নং ৩ 

মলমগি 

িাোি 

- 

59.  ভমাঃ মবমনুল হক 

(িিসাদ) 

িীে ও সাি পাথ ণশী;  ওয়াড ণ 

নং ৩ 

মলমগি 

িাোি 

01718-167854 

60.  ভিন্টু সিকাি বিশুদ্ধ পাবন ও 

বিস্কুট 

পাথ ণশী;  ওয়াড ণ 

নং ৩ 

মলমগি 

িাোি 

 

61.  আবু িক্কাি বসবেক 

খান  

জুিাি ভদাকান শশাবিয়া; ওয়াড ণ 

নং ১ 

মলমগি 

িাোি 

 

62.  হারুনুি িবশদ িাদ্দম ণসী 

 

ভমাোঅবচি মলমগি 

িাোি 

01729-924425 

63.  তুিাি মুবদি ভদাকান শশাবিয়া; ওয়াড ণ 

নং ১ 

মলমগি 

িাোি 

01729-959953 

64.  
65.  ভগায়াদ্দলিচি আক্কােবময়া  মুবদি ভদাকান মহলবগিী; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

মহলবগিী 

িাোি 

01958-486070 

66.  আকিাম ভহাদ্দসন 

 

লুঙ্গী-গামো মহলবগিী; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

মহলবগিী 

িাোি 

01965-139158 

67.  শবহদুি লুঙ্গী-গামো মহলবগিী; মালমাড়া - 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

স্থানীয় ব্যিসায়ীি 

নাম 

ব্যিসাি নাম ব্যিসায়ীি  

বনদ্দেি গ্রাম 

ওয়াদ্দড ণি নাম 

ব্যিসাি স্থান 

/িাোদ্দিি 

নাম 

ভমািাইল 

 ওয়াড ণ নং ৮ িাোি 

68.  আদ্দিদ বমঞা মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

ভগায়াদ্দলিচি; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

ভগায়াদ্দলিচি 01965-885900 

69.  কােল বমঞা 

 

মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

ভগায়াদ্দলিচি; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

ভগায়াদ্দলিচি 01850-689570 

70.  িািাক  

 

িাদ্দম ণসী ভগায়াদ্দলিচি; 

ওয়াড ণ নং ৭ 

ভগায়াদ্দলিচি 01689-570891 

71.  ভোিহান বমঞা িাদ্দম ণসী ভিালাবক পাড়া; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

ভিালাকী পাড়া 01896-708716 

72.  মহাদ্দদি  লুঙ্গী-গামো মহলবগিী; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

মহলবগিী 

িাোি 

01559-086479 

73.  আকাশ বমঞা লুঙ্গী-গামো মহলবগিী; 

ওয়াড ণ নং ৮ 

মহলবগিী 

িাোি 

- 

74. - গাইিান্ধা ভসািাহান মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01789-069987 

75.  আকিি  মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

নাবপিাি চি নাবপিাি চি - 

76.  ওয়াবসম মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01874-098670 

77.  হাদ্দিে আলী মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01620-484939 

78.  কাদ্দশম বমঞা  িাদ্দম ণসী নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01624-894760 

79.  িাহাি বমঞা িাদ্দম ণসী নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01925-899799 

80.  িিকি আলী  মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

ভপাড়াি চি নাবপিাি চি 01789-048750 

81.  আকিাম খাঁ মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

ভপাড়াি চি নাবপিাি চি - 

82.  েমদ্দসদ আলী মদ্দনাহািীি 

ভদাকান 

ভপাড়াি চি নাবপিাি চি - 

83.  োমাল লুঙ্গী-গামো নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01684-076902 

84.  োবহদুল লুঙ্গী-গামো নাবপিাি চি নাবপিাি চি - 

85.  এনাম ভসদ্দন্ডল  ভদাকান নাবপিাি চি নাবপিাি চি 01740-896758 

86.  চিপুঠিমািী ভমাস্তাক আহদ্দমদ  কাপদ্দড়ি ভদাকান ভিনুয়ািচি 

মধ্যপাড়া; ওয়াড ণ 

নং ৪ 

ভিনুয়ািচি 01914-36০৩62 

87.  হাদ্দিম আলী মদ্দনাহািী 

ওিাদ্দম ণসী 

ভিনুয়ািচি 

মধ্যপাড়া; ওয়াড ণ 

নং ৪ 

ভিনুয়ািচি 01914-36০৩62 

88.  মাবনক আলী িাদ্দম ণসী ভিনুয়ািচি 

মধ্যপাড়া; ওয়াড ণ 

নং ৪ 

ভিনুয়ািচি 01914-36০৩62 

89.  এিাদুল ইসলাম  িাদ্দম ণসী িালীয়ামািী; 

ওয়াড ণ নং ৯ 

বডগ্রীিচি 01730-958934 

90.  আবুল কালাম বচড়া ,মুড়ী ,সাি, 

ভিল 

সাোদ্দলিচি; 

ওয়াড ণ নং ১ 

আনি িাোি 01748-755061 

91.  চিদ্দগায়াবলনী  িাদ্দশদুল  মদ্দনাহািী  বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ বডগ্রীিচি 01898-704892 
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ক্রঃ 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

স্থানীয় ব্যিসায়ীি 

নাম 

ব্যিসাি নাম ব্যিসায়ীি  

বনদ্দেি গ্রাম 

ওয়াদ্দড ণি নাম 

ব্যিসাি স্থান 

/িাোদ্দিি 

নাম 

ভমািাইল 

নং ৭ 

92.  কাউোি  

 

মদ্দনাহািী  বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৭ 

বডগ্রীিচি - 

93.  আদ্দিদ আলী 

 

লুঙ্গী-গামো বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৭ 

বডগ্রীিচি 01698-748077 

94.  আকিি আলী 

 

লুঙ্গী-গামো বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৭ 

বডগ্রীিচি - 

95.  িহমি আলী মদ্দনাহািী  বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

বডগ্রীিচি - 

96.  আঃ লবিি িাদ্দম ণসী বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৭ 

বডগ্রীিচি 01884-789021 

97.  হাবুল ভহাদ্দসন িাদ্দম ণসী বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

বডগ্রীিচি 01787-684000 

98.  কালাম ভসদ্দন্ডল  ভদাকান বডগ্রীিচি; ওয়াড ণ 

নং ৮ 

বডগ্রীিচি - 

99.  চান্দু ভসদ্দন্ডল  ভদাকান কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

কািািচি  - 

100.  ইকিাল ভহাদ্দসন মদ্দনাহািী  কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

কািািচি  01760-০০ ৩988 

101.  আহসান  মদ্দনাহািী  কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ২ 

কািািচি  01845-009878 

102.  কবিম ভশখ  িাদ্দম ণসী কািািচি; 

ওয়াড ণ নং ১ 

কািািচি  01764-899748 

103.  ভপৌিস া িাবুল মন্ডল লুঙ্গী-গামো নটািকািা; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭১৩-৫৩২৩০০ 

104.   েবন  মদ্দনাহািী  বকংোো; ওয়াড ণ 

নং ২ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭২৭-৯২০০১৪ 

105.   সুমন কুমাি দাস গািদ্দমন্স দবিবয়ািাদ; 

ওয়াড ণ নং ১ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭১৫-১৩১৬৫৮ 

106.   ভমাঃ আঃহাদ্দসম 

আলী 

কাপদ্দড়ি ভদাকান বসিােগি ভেলা  ইসলামপুি 

িাোি  

০১৯১৩-৫৫৯৭০১ 

107.   ভমাঃ রুদ্দিল কাপদ্দড়ি ভদাকান বকংোো; ওয়াড ণ 

নং ২ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৯২৫-৫৭৭৩৭০ 

108.   হাবিি মন্ডল কাপদ্দড়ি ভদাকান মন্ডলপাড়া ; 

ওয়াড ণ নং ৪ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭২৪-২৫৯৫৫১ 

109.   আিারুিামান মদ্দনাহািী  বকসামি োো; 

ওয়াড ণ নং ২ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭১১-২৩৯৭৫৮ 

110.   বশবু মদক  মদ্দনাহািী  বকসামি োো; 

ওয়াড ণ নং ২ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭২৪-৬৫৩৮৫১ 

111.   সুমন িসাক  মুবড়ওবচড়া 

ব্যিসা 

ভমাোোো; 

ওয়াড ণ নং ৩ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৯১৬-৪৭১৬৩৮ 

112.   বমোনুি িহমান চিন  গঙ্গাপাড়া; 

ওয়াড ণ নং ১ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৯৩৭-৯২৯৮৪২ 

113.   আবিকুি িহমান 

বলংকন  

স্যাদ্দন্ডল ব্যিসায়ী গঙ্গাপাড়া; 

ওয়াড ণ নং ১ 

ইসলামপুি 

িাোি  

০১৭৮৩-১৭৯৯৯০ 
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সংযুবি - ১৮ 

িাংলাদ্দদশ ভিিাদ্দি প্রচাবিি কদ্দয়কটি গুরুত্বপূন ণ অনুষ্ঠান সূচী 

 
ভিিাি ভকন্দ্র অনুষ্ঠাদ্দনি নাম সময় িাি 

 াকা- ক কৃবষ সমাচাি সকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্রবিবদন 

 সুদ্দখি ঠিকানা সকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্রবিবদন 

 স্বাস্থযই সুদ্দখি মূল সকাল ১১.৩০-১২.০০  শুক্রিাি িাদ্দদ প্রবিবদন 

 ভসানালী িসল  সন্ধযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্রবিবদন 

 আিহাওয়া িািণা  সন্ধযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রবিবদন প্রবিবদন 

চিগ্রাম  কৃবষকথা  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবিবদন 

 কৃবষ খামাি সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ ভসামিাি িাদ্দদ প্রবিবদন 

 সুখী সংসাি িাি ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রিািিাদ্দদ প্রবিবদন 

িােশাহী ভিি খামাি সমাচাি সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবিবদন 

 সবুে িাংলা সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্রবিবদন 

খুলনা স্বাস্থয িথ্য  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবিবদন 

 কৃবষ সমাচাি  বিদ্দকল ০৪.২০-০৪.৩০ প্রবিবদন 

 চাষািাদ সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্রবিবদন 

িংপুি  সুদ্দখি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রবিবদন 

 ভিি খামাদ্দি  সন্ধযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্রবিবদন 

বসদ্দলট  আেদ্দকি চাষািাদ  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবিবদন 

 সুদ্দখি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রবিবদন 

 শ্যামল বসদ্দলট  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রিািিাদ্দদ প্রবিবদন 

ঠাকুিগাঁও  বকষার্ মাটি ভদশ  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.২৫  শবন, ভসাম ও বুিিাি 

কক্সিাোি  আেদ্দকি কৃবষ  বিদ্দকল ০৩.০৭-০৩.১০ প্রবিবদন 

 ভসানালী প্রান্তি  বিদ্দকল ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গল ও বৃহস্পবিিাি 

িবিশাল  কৃবষ কথা  বিদ্দকল ০৩.১৫-০৩.৩০  শবন ও বুিিাি িাদ্দদ প্রবিবদন 

 ভোট পবিিাি  বিদ্দকল ০৩.৩৫-০৩.৫০  ভসাম, বুি ও শুক্রিাি িাদ্দদ 

প্রবিবদন 

িাঙ্গামাটি েীিদ্দনি েন্য  দুপুি ০১.৫০-০১.৫৫  প্রবিবদন 

 খামাি িাড়ী  বিদ্দকল ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রবিবদন 

 

* সন্ধযা ৬.৫০বমবনদ্দট আিহাওয়া িািণা সকল ভকন্দ্র হদ্দি একদ্দ্াদ্দগ প্রচাবিি হয়। 

 

 

 

 

 


