
২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা ংস্কায (কাবফখা) ১ভ ম থায় বনফ থাচনী এরাকা বববিক প্রকল্প তাবরকাাঃ 
ক্রাঃ নং প্রকরল্পয নাভ ইউবনয়রনয 

নাভ 

ফযাদ্দকৃত চাররয 

বযভাণ (রভাঃটন) 

০১ আপতাফগঞ্জ-নফাফগঞ্জ াকা ড়ক থথরক থয়াতপুয গ্রারভয ববতয বদরয় আবুর 

থভম্বারযয ফাবড়য থভাড় ম থন্ত যাস্তা পূনাঃ বনভ থাণ। 

 ২৫ থভাঃটন 

০২ আপতাফগঞ্জ-চামুন্ডা ব্রীরজয থভাড় রত ডাঙ্গা জালুয ফাবড়য থভাড় ম থন্ত যাস্তা 

পূনাঃ বনভ থাণ। 

কুদ ও 

জয়পুয 

২৫ থভাঃটন 

০৩ শুকযা ভন্ডররয ফাবড়য বনকরটয কফয স্থান ংস্কায। কুদ ১৫ থভাঃটন 

০৪ আপতাফগঞ্জ বডবগ্র করররজয ভাঠ বযাট ও ংস্কায। জয়পুয ১০ থভাঃটন 

০৫ চাকাড়া বঘন্নাই খার খনন। বফরনাগনগয ১৫থভাঃটন 

০৬ শুকারু ভন্ডররয ফাবড়য থভাড় রত ফাঘাডুবফ বফানীপুয রয় যবভাপুয 

বরবভজথাপুয যাস্তায থভাড় ম থন্ত যাস্তা পূনাঃ বনভ থাণ। যাস্তা ংরগ্ন ফাঘাডুবফ 

বফানীপুয প্রাথবভক বফদ্যাররয়য ভাঠ বযাট। 

কুদ ৩০ থভাঃটন 

০৭ চড়াযাট এবতভখানা ভাদ্রাা ভাঠ বযাট ও থেণীকক্ষ ংস্কায। পুটিভাযা ১০ থভাঃটন 

                                                                                                                     ফ থরভাট= ১৩০ থভাঃটন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা ংস্কায (কাবফখা) ১ভ ম থায় বনফ থাচনী এরাকা বববিক থারায প্যারনর তাবরকাাঃ 

০১ নং, প্রকরল্পয নাভ: সুজনাড়া গ্রারভ থারায স্থান-কুদ 

ক্রাঃ 

নং 

নাভ বতায নাভ গ্রাভ উরজরা ফযাদ্দকৃত চাররয 

বযভাণ (রভাঃটন) 

০১ থানবত রযন যাভদা টুডু সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০২ বজতু টুডু মৃত: ফড়কা টুডু সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৩ ওরভন ভাবড থ মৃত: যরভ ভাবড থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৪ অঞ্চবরনা টুডু মৃত:যবফন মুমু থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৫ থাভ রযন মৃত: বজতযাই রযন সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৬ তৃবান ভাবড থ মৃত: প্রধান ভাবড থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৭ গরন রযন থভান রযন সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৮ আবভন মুমু থ ফাবুযাভ মুমু থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

০৯ থানা মুমু থ মৃত: থকাকনা মুমু থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০ মুদান মুমু থ  মৃত: বুধু মুমু থ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১ থভাক্তায থম্ব্রভ মুমু থ মৃত: কাইয়া থম্ব্রভ সুজনাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১২ ছাবভ মুমু থ মৃত: ফাবুযাভ ভাবড থ গারযাাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৩ রবক্ষযাভ ভাবড থ মৃত: ভবচয়া ভাবড থ গারযাাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৪ শ্রী বফবতন চন্দ্র  গ্যান্দ্র চন্দ্র ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৫ শ্রী থগাার  বনরকান্ত ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৬ শ্রী বচন  থখাকা যাভ ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৭ শ্রী থদফ চন্দ্র থখাকা যাভ ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৮ শ্রী ননী থগাার  দয়ার ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১৯ শ্রী অতুর দয়ার ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২০ শ্রী যবফন দয়ার ঞ্চারয়তাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২১ থভাাঃ তফাযক আরী মৃত: তফরযজ মুহুযী উিয বগরাঝুবক নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২২ থভাাঃ আবজজুয যভান মৃত: থছাফ উবদ্দন ভাদ্রাাাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৩ াাজান মৃত: আবু সয়দ আরী লবিাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৪ আাম্মদ আরী মৃত: ভবছয উবদ্দন থঘানাাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৫ থরাকাভ বভয়া আগত  াটাযীাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৬ থভাাঃ াাজর বযাজুর লবিাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

                                                                                                                        থভাট= ২৬ থভাঃটন 

 

 

 

 

 

 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা ংস্কায (কাবফখা) ১ভ ম থায় বনফ থাচনী এরাকা বববিক থারায প্যারনর তাবরকাাঃ 

০২ নং, প্রকরল্পয নাভ: বগরাঝুবক বুনয়াাড়া গ্রারভ থারায স্থান-কুদ 

ক্রাঃ 

নং 

নাভ বতায নাভ গ্রাভ উরজরা ফযাদ্দকৃত চাররয 

বযভাণ (রভাঃটন) 

২৭ বফা ান্না মৃত: কাযী বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৮ ঞ্চ ান্না মৃত: কাযী বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

২৯ থবারা ান্না মৃত: ম্মা ান্না বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩০ ফধুয়া এক্কা মৃত: থফাকা এক্কা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩১ াবন রাকড়া মৃত: থফাকা এক্কা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩২ ফান্দু থকযকাটা মৃত: চান্দা  বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৩ কাযভা থকযকাটা মৃত: ফধুয়া থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৪ ফাচ্ছু থকযকাটা মৃত: থাটযা থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৫ বফযাভ বভনবজ মৃত: চরয়া বভনাজ বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৬ ধরন থকযকাটা মৃত: বফজয় বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৭ মরদ থকযকাটা মৃত: বফজয় বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৮ ভরন্দ্র থকযকাটা মৃত: করঙ্গ থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৩৯ ারফা বতগ্যা মৃত: ররয বতগ্যা  বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪০ বতয বতগ্যা মৃত: পযররাবজ বতগ্যা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪১ থমান বতগ্যা মৃত: াাবড় বতগ্যা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪২ বযা থকযকাটা মৃত: ভাংলু বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৩ বফশু থকযকাটা মৃত: এরতায়া থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৪ শুক্রয়া থকযকাটা মৃত: বতায় থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৫ াররফ থকযকাটা মৃত: টিয়া থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৬ শ্রী ারভন থকযকাটা মৃত: ববায় থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৭ টযা থকযকাটা মৃত: থবাপা থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৮ বফল থা থকযকাটা বুদু থকযকাটা বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৪৯ থভাছাাঃ জারফদা খাতুন াভসুর ক কুবিয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৫০ থভাছাাঃ থভারভনা ওয়াবরউল্লায বাই বুনয়াাড়া নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

                                                                                                                        থভাট= ৫০ থভাঃটন 

 

 

৮০ ফয়রজদ আনছায নফীন ডাঙ্গা নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮১ থজররখা  আছাদুর নফীন ডাঙ্গা নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮২ আবজজুর আইনুবদ্দন নফীন ডাঙ্গা নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৩ দুাঃবখ আপছায নফীন ডাঙ্গা নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

                                                                                                                        থভাট= ২৩ থভাঃটন 

 

 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা ংস্কায (কাবফখা) ১ভ ম থায় বনফ থাচনী এরাকা বববিক থারায প্যারনর তাবরকাাঃ 

০৫ নং, প্রকরল্পয নাভ: জারারপুয (আবদফাীাড়া) গ্রারভ থারায স্থান-থগারাগঞ্জ 

ক্রাঃ 

নং 

নাভ বতায নাভ গ্রাভ উরজরা ফযাদ্দকৃত চাররয 

বযভাণ (রভাঃটন) 

৮৪ শ্রী রার রযন কুর রযন জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৫ শ্রী পারুক াদা পৃবথ াদা জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৬ শ্রী যবফন াদা পৃবথ াদা জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৭ শ্রী ঠাকুয মুযমু মৃত: ভানবং মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৮ শ্রী থভান টুডু মৃত: থানতন টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৮৯ শ্রী রক্ষণ টুডু থভান টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯০ শ্রী বভবি টুডু থজঠা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯১ শ্রী ফাজুন টুডু থজঠা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯২ শ্রী যানা টুডু থজঠা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৩ শ্রী ববভয়ন টুডু থজঠা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৪ শ্রী রক্ষীযাভ রযন থগাাই রযন জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৫ শ্রী যরভ াদা াই াদা জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৬ শ্রী ফাদলু মুযমু রক্ষণ মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৭ শ্রী যাভ মুযমু াড় মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৮ শ্রী ফাফলু মুযমু াড় মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

৯৯ শ্রী  কভর রযন থফটকা রযন জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০০ শ্রী গরন ভাবড থ মৃত: যকায ভাবড থ জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০১ শ্রী চযণ মুযমু মৃত: ঠাকুয মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০২ শ্রী ভয় টুডু গাযভু টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৩ শ্রী থানাতন টুডু থভান টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৪ শ্রী কৃষ্ণ টুডু মৃত: াড়ভা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৫ শ্রী থানাতন টুডু (ফড়) মৃত: াড়ভা টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৬ শ্রী ফাবুযাভ টুডু মৃত: রক্ষীযাভ টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৭ শ্রী ভঙ্গর বকস্কু রক্ষীযাভ বকস্কু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৮ শ্রী ফীযবং বকস্কু রক্ষীযাভ বকস্কু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১০৯ শ্রী যকায ভাবড থ থরু ভাবড থ জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১০ শ্রী যঘন ভাবড থ থরু ভাবড থ জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১১ শ্রী ফাবুরার ভাবড থ থরু ভাবড থ জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১২ শ্রী জাটু টুডু মৃত: রক্ষীযাভ টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৩ শ্রী থানা টুডু মৃত: রক্ষীযাভ টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৪ শ্রী থানাতন টুডু মৃত: রক্ষীযাভ টুডু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৫ শ্রী সুবনযাভ মুযমু মৃত: চাতুয মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৬ শ্রী ভবত টুডু মৃত: চাতুয মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৭ শ্রী ায টুডু মৃত: চাতুয মুযমু জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

১১৮ শ্রী কবফযাজ থমান জারারপুয নফাফগঞ্জ ১ থভাঃটন 

                                                                                                                        থভাট= ৩৫ থভাঃটন 

                                                                                                                    ফ থরভাট= ১১৮ থভাঃটন 

 


