
অতি দতযদ্রদদয জন্য কভ মংস্থান কভ মসূচী 

২০১৫-২০১৬ অর্ ম ফছদযয (১ভ ম মায়) এয প্রকল্প িাতরকাাঃ 

 
উদজরাাঃ নফাফগঞ্জ।                                                                                                                  জজরাাঃ তদনাজপুয। 

ক্রতভক 

নং 

ইউতনয়দনয 

নাভ 

প্রকদল্পয নাভ 

০১ জয়পুয ভঞ্জুাড়া ারফাগান জভাড় ইদি তচরাাড়ায তবিয তদয়া ফাফলু মুতিয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০২ জয়পুয ছাগযাভডাঙ্গা ইদি আদভয ডাঙ্গায তবিয তদয়া তিয়ায তভজমাপুয ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৩ জয়পুয ছাত্তাদযয ফাজায ইদি পুরফান্দা যকাযী প্রার্তভক তফদ্যারয় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৪ তফদনাদনগয াঠানগঞ্জ ফাজায ইিদি জবাটাযাড়ায ফাতগচা াড়া ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৫ তফদনাদনগয াঠানগঞ্জ ভতজদ এয ফাতড় ইদি িাভাযদদফীপুয দয় ৩২ নং যাত্মায় নাযায়নপুয ফটগাছ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৬ তফদনাদনগয ভাগুযা তন্দুাড়া ইদি দাঃ ভাগুযা ম মভত্ম ও তন্দুাড়ায দা াড়া গ্রাদভয যাত্মা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৭ তফদনাদনগয ারাড়া ইদি কদভিরী ম মন্ত এফং াতভদ ভাষ্টাদযয ফাড়ী ইদি ব্রীজ ম মন্ত এফং গাজীপুয াকা যাস্তা ইদি আাদদয 

ফাড়ী দয় াকা যাস্তা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৮ জগারাগঞ্জ নাওডাঙ্গা াকা যাস্তায ভার্া দি নয়াাড়া গ্রাভ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

০৯ জগারাগঞ্জ ২ নং ওয়াড ভদপুদযয গ্রাভ ইদি আতভ জারার ফাতড় গ্রাভ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১০ জগারাগঞ্জ াদভপুয ফাজায ইদি রাইকা চড়া ইয়া াটাজাগীয জচৌওযাস্তা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১১ জগারাগঞ্জ ফাভনগড় নরতলায ব্রীজ ইদি তছতিদকয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 
১২ জগারাগঞ্জ নফাফগঞ্জ তফযাভপুয াকা যাত্মা উদজরা তযলদদয ীভানা জর্দক ভভিাদজয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৩ ারখুতযয়া ৬ নং ওয়াদড ময জগাারপুদযয যাত্মায ব্রীজ ইদি আভপুযা গ্রাদভয ইউসুদপয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৪ ারখুতযয়া জছাট জিতুতরয়া রতিদপয জদাকান ইদি যকাযী কফযস্থান ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৫ ারখুতযয়া ১ নং ওয়াদড ময আবুর াজীয ফাতড় ইদি জগারজায জাদদনয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৬ পুটিভাযা চতিপুয ইদি ফাঘযাভ াড়া ইয়া াযাইাড়ায জল ীভানা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৭ পুটিভাযা জাটিায ইদি জানায তদঘীাড়া ইয়া বুজযম্নপ তযনা ফয়যা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৮ পুটিভাযা পুটিভাযা ইদি ভতিাযা গ্রাদভয তবিয তদয়া কয়যাছয ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

১৯ বাদুতযয়া যঞ্জয়পুয গ্রাদভয ত্রাদনয ব্রীজ দি টাকাভতিয জভাড় ম মভত্ম, াতিার তন্দুাড়া যাত্মা দি ভধ্যাড়া ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ 

তনভ মাণ।  

২০ বাদুতযয়া জদরঞ্চা জফরাদরয ফাতড় দি তফযাভপুয দয় তযনা ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২১ বাদুতযয়া াকুতযয়া এতিভিানায ভাঠ বযাট। 

২২ বাদুতযয়া আতিযা নজফ উতিদনয ফাতড় দি তযযাভপুয দয় াতিমুযাদপুয, জাতভযা গ্রাদভয াকা যাত্মা দি আবুদরয ফাতড় ম মভত্ম 

যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৩ বাদুতযয়া বাদুতযয়া ইউতনয়ন ভুতভ অতপদয ভাঠ বযাট 

২৪ দাউদপুয কুতুফ পজলু দকয ফাতড় ইদি কুতুফ গ্রাভ দয় জরাকভান এ জতভ ম মভত্ম কুতুফ গ্রাদভয পূফ ম জরাকভাদনয জতভয তনকট 

ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৫ দাউদপুয পূফ ম বফদাায এতিভিানা ইদি াইস্কুর দয় তজগাগড় ক্লাফ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৬ দাউদপুয ৫ নং ওয়াদডয জডাভাড়া গ্রাদভয যাত্মা ইদি াওিারাড়া গ্রাদভয ভধ্য দয় কাঞ্চাাড়া রারভদনয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা 

পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৭ দাউদপুয তনিাই ফাজায ইদি কাতদযাাড়া ফটগাছ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৮ ভামুদপুয দাতযয়া ব্রীজ দি জফড়াডাঙ্গা প্রার্তভক তফদ্যারয় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

২৯ ভামুদপুয নদরয়া াকা যাত্মা দি জগতদপুয জাদভ ভতজদ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩০ ভামুদপুয কবুরীাড়া জভৌজায যাজায ফাতড় ইদি সুইচদগট ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩১ ভামুদপুয চকনওদা জভৌজায প্রার্তভক তফদ্যারয় দি তযাজুদরয ফাতড় ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩২ কুদ ভাদাযপুয নয়াাড়া ইদি পূফ ম তদদক তফপুয নয়াাড়া দয় দাভাইর ভতজদ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩৩ কুদ কুদ নয়াাড়া দি জঠংগাভারী ডাঙ্গাাড়া দয় জঘানাাড়া ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩৪ কুদ িাতরপুয চাদনয ািায দুরাদরয জতভ ইদি ধদযয াড় দয় জভারস্দাই ফীর ম মভত্ম নারা িনন। 

৩৫ কুদ তফন্নাগাতড় ডাঙ্গাাড়া দি াদিারা তফদরয ত্রাদণয ব্রীজ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

৩৬ কুদ ভারবফাতনপুয জাদভ ভতজদ দি উত্তদয কচুয়া দয় কুটিয আযা ব্রীজ ম মভত্ম যাত্মা পুনাঃ তনভ মাণ। 

 


