
২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা যক্ষনারফক্ষন(টি,আয)ননফ থাচনী এরাকা নবনিক প্রকল্প তানরকাাঃ 

 

 

 

ক্রনভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ ইউননয়ন ফযাদ্ধকৃত চাররয নযভান 

মভাঃটাঃ 

১ াধু ভনিয(নফভর) ংস্কায জয়পুয ১ মভাঃটাঃ 

২ উিয াাফাজপুয ানপনজয়া ভাদ্রাা ংস্কায জয়পুয ২ মভাঃটাঃ 

৩ চামুন্ডা ঈদ গাঁ ভাঠ(যনপকুর) ংস্কায জয়পুয ২ মভাঃটাঃ 

৪ ছাগযাভ ডাঙ্গা জারভ ভনজদ ংস্কায জয়পুয ১ মভাঃটাঃ 

৫ আরভয ডাঙ্গা জারভ ভনজদ ংস্কায জয়পুয ১ মভাঃটাঃ 

৬ উিয াাফাজপুয মুননয াানঘাট ংস্কায জয়পুয ২ মভাঃটাঃ 

৭ চককনযভ নতুন দুগ থা ভনিয ংস্কায জয়পুয ১ মভাঃটাঃ 

৮ নরনা পুনর ফক্স ংস্কায জয়পুয ২ মভাঃটাঃ 

৯ নতনপুর পুনর ফক্স ংস্কায জয়পুয ২ মভাঃটাঃ 

১০ নাযায়নপুয যকানয প্রাথনভক নফদ্যরয় ংস্কায নফরনাদনগয ১ মভাঃটাঃ 

১১ নফরনাদনগয ভুনভ অনপ ংস্কায নফরনাদনগয ৭ মভাঃটাঃ 

১২ ভাগুযা নয়াাযা ভনজদ ংস্কায নফরনাদনগয ১ মভাঃটাঃ 

১৩ নফাফগঞ্জ ত্রাণ অনপ ংস্কায নফরনাদনগয ৫ মভাঃটাঃ 

১৪ নফাফগঞ্জ ক্লাফ ও রাইরেযী ংস্কায মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

১৫ কাীপুয জারভ ভনজদ ংস্কায মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

১৬ ভারজযপুয দনক্ষন াড়া জারভ ভনজদ ংস্কায মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

১৭ নযপুয াট অনপ ঘয মভযাভত মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

১৮ ইরাভপুয ানপনজয়া ভাদ্রাা মভযাভত মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

১৯ আাঃ যভান ভাদ্রাা ংস্কায বাদুনযয়া ২ মভাঃটাঃ 

২০ ঘউড়া আনদফাী াড়া গীজথা ংস্কায বাদুনযয়া ১ মভাঃটাঃ 

২১ শরান পুনর ফক্স ংস্কায বাদুনযয়া ২ মভাঃটাঃ 

২২ চড়াযাট পুনর ফক্স ংস্কায পুটিভাযা ২ মভাঃটাঃ 

২৩ ঈশ্বযপুয ননয ভনিয ংস্কায দাউদপুয ২ মভাঃটাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রনভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ ইউননয়ন ফযাদ্ধকৃত চাররয নযভান 

মভাঃটাঃ 

২৪ মদওগাঁ কফযস্থান ংস্কায দাউদপুয ৩ মভাঃটাঃ 

২৫ মদাভাইর আনতভখানা ংস্কায দাউদপুয ২ মভাঃটাঃ 

২৬ যঘুনদিনপুয ভাদ্রাা ংস্কায দাউদপুয ৬ মভাঃটাঃ 

২৭ জুভাযাড়া নেজ ও ভনজদ ংস্কায দাউদপুয ১ মভাঃটাঃ 

২৮ রাইজানা(ভনজয নফ,আ,ন) ভনজদ ংস্কায ভাামুদপুয ১ মভাঃটাঃ 

২৯ ভাযাজপুয ভাদ্রাা ংস্কায ভাামুদপুয ২ মভাঃটাঃ 

৩০ পুটিাযা ভাদ্রাা ংস্কায ভাামুদপুয ১ মভাঃটাঃ 

৩১ ভনফাতান ভনজরদয ভাইরকয ব্যাটাযী ক্রয় মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 

৩২ নিভ রাফাড়ী আরর াদী ভনজদ ংস্কায মগারাগঞ্জ ২ মভাঃটাঃ 

৩৩ ছানফদগঞ্জ ইদগাঁ ভাঠ ংস্কায কুদা ৩ মভাঃটাঃ 

৩৪ আযপানাড়া ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৩৫ আদ থ চাইল্ড মকয়ায মফফী স্কুর ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৩৬ কুদ ননরযডাঙ্গা ফানরকা নফদ্যারয় ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৩৭ রারঘাট ছাভছুররয াড়া ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৩৮ ভধ্যখানরপুয (নভন াড়া) ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৩৯ নাভাাড়া াড়া জারভ ভনজদ(রালুফাড়ী) ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪০ মদফীপুয (ভননয মভম্বায) ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪১ কানজাড়া স্কুর ংস্কায কুদা ৬ মভাঃটাঃ 

৪২ নপজু মনভ ইংনর নভনডয়াভ স্কুর ংস্কায কুদা ৩ মভাঃটাঃ 

৪৩ দাভাইর(নফভর)দুগ থা ভনিয ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪৪ ননরযডাঙ্গা আনতভখানা ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪৫ ড়কাড়া ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪৬ যনভাপুয নিভ াড়া ভনজদ ংস্কায কুদা ৪ মভাঃটাঃ 

৪৭ ইরাভপুয জারভ ভনজদ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪৮ জাত বফানীপুয াী ইদ্গাঁ ভাঠ ংস্কায কুদা ১ মভাঃটাঃ 

৪৯ জাত বফানীপুয পুযাতন ইদ্গাঁ ভাঠ ংস্কায কুদা ২ মভাঃটাঃ 

মভাট ৯১ মভাঃটাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছরয গ্রাভীণ অফকাঠারভা যক্ষনারফক্ষন(টি,আয)ননফ থাচনী এরাকা নবনিক মভারায প্যারনরাঃ 

 

ক্রনভক 

নং 

নাভ নতায নাভ গ্রাভ ইউ,ন ফযাদ্ধকৃত চাররয 

নযভান 

মভাঃটাঃ 

১ মভাাঃ নাজমুর ক মাঃছনয খারজয ডাঙ্গা কুদ ১ মভাঃটাঃ 

২ মভাাঃ কাভরুর ভরয়ন মদফীপুয মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৩ মভাছাাঃ পনজরা খাতুন ইভাইর কুনিয়াাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৪ মভাছাাঃ চায়না মফগভ মভাজা কুনিয়াাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৫ আাঃযনদ ভান্নান ছানফদগঞ্জ মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৬ মভাাঃ তুনন মাঃ ছাভছুর ঞ্চারয়তাযা মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৭ মভাাঃ যারজকুর মাঃভনপজ লনিাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৮ াাজাান আবু শয়দ আরী লনিাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
৯ তফাযক আরী তফরযদ ভহুযী নগরাঝুনক মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১০ আনজফয যভান মাফ উনিন ভাদ্রাাাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১১ আম্মদ আরী ভনছয উনিন মঘানাাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১২ মরাকভান নভয়া আগত ারটায়াযী াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৩ মভাাঃ লুরুর ক আযাদ ানদাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৪ মভাাঃ ভখররছ চা গাছুয়া ভাতাফাড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৫ মভাছাাঃ মজাৎস্দা মনজা ঠাৎ াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৬ মভাাঃ আনছায মাঃভনপজ ফড় কচুয়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৭ ভাছুভা মফগভ ওয়ানর উল্লা ঠাৎ াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৮ আব্দুর আনরভ যভান ারটায়াযী াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
১৯ াাজাান যভান ারটায়াযী াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২০ অরদুর ছনদয ারটায়াযী াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২১ আননচুর মাঃ আব্দুর ারটায়াযী াড়া মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২২ মভাাঃ যাজ্জাক ারদক আরী জাতবফাননপুয মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২৩ হুভায়ুন আনভয উনিন জাতবফাননপুয মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২৪ নভজানুয আনভয উনিন জাতবফাননপুয মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২৫ আরফদ আরী মারন আরী জাতবফাননপুয মগারাগঞ্জ ১ মভাঃটাঃ 
২৬ ভভতাজ আফদায জাতবফাননপুয নফরনাদনগয ১ মভাঃটাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রনভক 

নং 

নাভ নতায নাভ গ্রাভ ইউ,ন ফযাদ্ধকৃত চাররয 

নযভান 

মভাঃটাঃ 

২৭ ভনফয আফদায জাতবফানীপুয কুদ ১ মভাঃটাঃ 

২৮ নাজমুর আফদায জাতবফানীপুয কুদ  

২৯ াযনবন ভান্নান মগুনফাগান কুদ  

৩০ মভাাঃ পাইজুর ইরাভ নগয়াজুর ক ভন ফাতান মগারাগঞ্জ  

৩১ মভাাঃ ভনঞ্জর মারন মভাাঃ ভফাযক আরী নযপুয মগারাগঞ্জ  

৩২ মভাাঃ মাররভান মুন্সী মাঃ ভাননকুল্যা ীযদা মগারাগঞ্জ  

৩৩ মভাাঃ আরাউনিন মাঃ যাফত আরী ভন্ডফ চান মগারাগঞ্জ  

৩৪ মভাাঃ মযত আরী মাঃ  মভাাম্মদ আরী মভাারেয াড়া মগারাগঞ্জ  

৩৫ মভাছাাঃ আদুনয স্বাভী মাঃ মতাযাফ আরী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৩৬ মভাাঃ খানরভ উনিন যইচ উনিন খারাভাগাড়ী মগারাগঞ্জ  

৩৭ ভাখন টুডু মাঃ মানা টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৩৮ ফাবুযাভ টুডু মাঃ মানা টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৩৯ ামুরয়র টুডু মাঃ মাভ টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪০ রুাই ভাডী মাঃ সুকদা ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪১ যকায ভাডী মাঃ সুকদা ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪২ গুনন ভাডী মাঃ ফাগযাই ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৩ মমারগন ভাডী মাঃ ভগযাই ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৪ ঈশ্বয টুডু ফাবুযাভ টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৫ যনফন ভাডী মমারগন ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৬ নভকারয়র টুডু ভাখন টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৭ যারজন ভাডী গুনন ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৮ নফরনাদ টুডু ভাখন টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৪৯ যাইরন টুডু ভাখন টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫০ সুরর টুডু ফাবুযাভ টুডু বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫১ যরভ ভাডী গুনন ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫২ মমান ভাডী গুনন ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫৩ সুননর ভাডী মমারগন ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫৪ নফশ্বনাথ ভাডী রুাই ভাডী বুনড় ভন্ডফ মগারাগঞ্জ  

৫৫ গুনন াদা মাঃ বুড়া াদা ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৫৬ মদরফন াদা গুনন াদা ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৫৭ মনতন মুমু থ মাঃ ধারনা মুমু থ ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৫৮ নভস্ত্রী মুমু থ মাঃ গুড্রা মুমু থ ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৫৯ মাভ রযন মাঃ চুড়কা রযন ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬০ ভঞ্জরা রযন মাঃযাফন রযন ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬১ ননযভন যকায মাঃযাফন রযন ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬২ গরন রযন মাঃ সুর রযন ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬৩ নফশ্বনাথ াদা গুনন াদা ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬৪  যরভ রযন মাভ রযন ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬৫ ভনতয়ায মভাতাররফ ভন্ডফচাঁন মগারাগঞ্জ  

৬৬ নফরার সুপর জয়রদফপুয নফনদনগয  

 

 

 



ক্রনভক 

নং 

নাভ নতায নাভ গ্রাভ ইউ,ন ফযাদ্ধকৃত চাররয 

নযভান 

মভাঃটাঃ 

৬৭ মজানতন ভাইনকযা জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 

৬৮ করভ মুনন্স জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৬৯ যরভ মুনন্স জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭০ নাইকযা মদরফন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭১ চুড়কা সুপর জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭২ সুননযাভ আরতায়ায জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৩ নফপ্লফ সুপর জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৪ ভঙ্গর ভুরতয জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৫ ররগন নভতারযন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৬ ইস্কয রব্দ জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৭ ভস্তপা মভাজাপপয জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৮ ফাবু মভাজাপপয জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৭৯ ভনজফয ভনপজনিন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮০ ভনয ভনপজনিন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮১ ভনয়ায ভনপজনিন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮২ আবুর কারভ আবুর ক জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৩ জয়নার মদররায়ায জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৪ আপতাফ ভান্নান জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৫ আযরকায আনভয উনিন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৬ ওরদুর আনভয উনিন জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৭ আনভনুর াভাদ জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৮ কারাভ নয়মুর জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৮৯ খাররক মভান্তাজ জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 
৯০ নতাবুয আরতাফ জয়রদফপুয নফনদনগয ১ মভাঃটাঃ 

মভাট ৯০ মভাঃটাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


