
(3127-3128 েথেক 3131-3132) পরয্মত্ম পঞ্চ বাির্ষকী পিরকল্পনা 
3131-3132 

কর্: 
নং কেল্পর নাম o aবস্থান কেল্পর ধরণ oয়ার্ড 

নং 
12 রতনপুর iিরেগর্শন ে ন িনর্মাণ কৃিষ o েসচ 13 
13 মধয্ রতনপুর তনু িময়া বয্াপারী বািড়র সামেন খাল খনেনর কাজ  েযাগােযাগ 13 
14 খামার বািড় েথেক রহমতখালী খােলর পাড় পরয্মত্ম সিলং করণ  েযাগােযাগ 13 
15 রতনপুর রহমতখালী খােলর পেড় েথেক uত্তর িদেক oিল uলয্া িডিস েরাড পরয্মত্ম বiেশর 

েজারা হেয় eকিট নতুন রাসত্মা িনর্মাণ o eকিট কালভার্ট িনর্মাণ 
 েযাগােযাগ 13 

16 ছুিড়রডিগ েথেক রতনপুর েহানার ভাংিত পুেলর েগাড়া পরয্মত্ম হাজী নুরম্নল iসলাম o মুকবুল 
আহাম্মেদর বািড় হেয় চলাচেলর রাসত্মার 

 েযাগােযাগ 13 

17 রতনপুর iির বােরা চাষাবােদর সুিবধাের্থ েহানার ভাংিত পুেলর েগাড়া হiেত েটেক েবেক বাচ্চুর 
রাসত্মার কালভাির্ট পরয্মত্ম খাল খনন। 

কৃিষ 13 

18 রতনপুর, সামাসপুর, uত্তর দূর্গাপুর পাবিলক টয়েলট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 13 
19 সমাসপুর মীর বািড়র নবীর ঘেরর দĀĀণ মাথা েথেক েটেক েবেট বাচ্চুর রাসত্মা পরয্মত্ম সিলং 

o বিনর বািড় পরয্মত্ম সিলং  
 েযাগােযাগ 13 

1৯ uত্তর দূর্গাপুর েরজাজ uিদ্দন ভূiয়া বািড় েথেক েটেক েবেক iuসুফ আলী হাজী বািড়র দরজা ঁ
পরয্মত্ম মািট o সিলং 

 েযাগােযাগ 13 

21 বরকন্দাজ বািড়র পিশ্চম পােশ রাসত্মার uপর কালবার্ট িনর্মাণ।  েযাগােযাগ 18 
22 বাiদ্দার বািড়র পিশ্চম পােশ রাসত্মার uপর কালবার্ট িনর্মাণ।  েযাগােযাগ 18 
23 iদার বািড়র পােশ খােলর uপের ীজ িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
24 মুহুরী বািড়র uত্তর পােশ খােলর uপের ীজ িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
25 খামার কািন্দ খােলর uপের ীজ িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
26 সর্দার বািড়র পূরব্ পােশ খােলর uপের ীজ িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
27 েমাহাম্মদনগর েনায়া বািড়র দরজা হiেত পিশ্চম িদেক খাল পাড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 12 
28 কািদর হাজী বািড় জােম মসিজেদ টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 12 
29 িময়া জান পাটoয়ারী বািড় েথেক খিলল ডাক্তােরর বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ  17 
2৯ আিমন বাজার টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 17 
31 আিমন বাজার পািন িনষ্কাশেনর জনয্ ে ন িনর্মান েযাগােযাগ 17 
32 oসমান আিল হাজী বািড়র মসিজেদর পুকুেরর পাড় িনর্মাণ েযাগােযাগ 17 
33 মািঝ বািড়র সামেন টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার  17 
34 oসমান আিল হািজ বািড়র মসিজেদর  সামেন গভীর নলকুপ স্থাপন সব্াস্থয্ o সয্ািনেটশান 17 
35 জগার বািড়র সামােন গভীর নলকুপ স্থাপন সব্াস্থয্ o সয্ািনেটশান 17 
36 aলী uলয্া দােরগা বািড়র সামেন পুকুর পােড় গাiড oয়াল িনর্মাণ  েযাগােযাগ 15 
37 িময়াপুর মীর বািড়র সামেন পুকুর পােড় গাiন oয়াল িনর্মাণ  েযাগােযাগ 15 
38 িময়াপুর মােলেগা বািড়র পুকুর পাড় গাiড oয়াল িনর্মাণ।  েযাগােযাগ 15 
39 চিকদার বািড়র পুকুর পাড় গাiড oয়াল িনর্মাণ  েযাগােযাগ 15 
3৯ uঃ দুর্গাপুর মাiেজর বাড়ীর মসিজেদo সামেন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 13 
41 সমাসপুর কািজম uিদ্দন বয্াপারী বাড়ী সড়ক সিলং েযাগােযাগ 13 
42  গন্ধবয্পুর oয়াপদা রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 18 
43 গন্ধবয্পুর সিফ uলয্া মাoলানা সােহেবর বাড়ীর সামেন খােলর uপর কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 18 
44 েবলু মাের্কট েথেক কালা ডাঃ বাড়ী হেয়আন্ধা হােফেজর বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 19 
45 পরান পুেতর বাড়ীর দরজা েথেক বাদশা িময়ার বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 19 
46 দঃ মান্দারী ছানাগাজী পাটoয়ারী বাড়ী সংলগ্ন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 1৯ 
47 গন্ধবয্পুর আিমর খা পাঠান বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
48 রতনপুর aিল uলয্া িড,িস েরাড হiেত হাজী বাড়ী সড়ক সিলং েযাগােযাগ 13 
49 হাজী েমাসত্মফা িময়ার বাড়ীর দরজা েথেক খােলদ সাiফুলয্ার বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 14 
4৯ িময়াপুর পাকা েথেক uঃ িদেক মসিজদ পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 15 
51 মুসিলম বয্াপারী বাড়ীর দরজা েথেক জেবদ uলয্া পাটoয়ারী বাড়ীর  দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
52 পঃ মান্দারী  চাদখালী ীেজর েগাড়া েথেক মােলক মাষ্টােরর মসিজদ পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
53  গন্ধবয্পুর বাবলাতলা টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 18 
54 আলী আহাং eর বাড়ীর সামেন খােলর uপর ীজ িনর্মান েযাগােযাগ 19 



55 গন্ধবয্পুর oয়ালী হাজী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
56 শংকর পুর  মসিজেদo সামেন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
57 দুর্গাপুর মাiেদ্দর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
58 uঃ দুর্গাপুর িরয়াজ uিদ্দর ভূiয়া বাড়ীঁ র রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
59 িময়াপুর মােলেগা বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
5৯ জুন uিদ্দন পাটšয়ারী  বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
61 চান িময়া মুন্সী বাড়ী েথেক দঃ িদেক সিলং েযাগােযাগ 16 
62 রিহম পাটoয়ারী বাড়ী েথেক দঃ িদেক রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 16 
63 দঃ মান্দারী েপাষ্ট aিফস রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 16 
64 বােদ্দর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 18 
65 আজবা বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 18 
66 ছিব uলয্া মাoরানার মসিজদ পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 18 
67 গন্ধবয্পুর গর্ােম সাস্থ সন্মত পায়খানা সরবরাহ েভৗত aবকাঠােমা 1৯ 
68 গন্ধবয্পুের গভীর নলকুপ স্থাপন সব্াস্থয্ o সয্ািনেটশান 1৯ 
69 গন্ধবয্পুর বাির iলয্ার বােপর বাড়ীর সংলগ্ন কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 1৯ 
6৯ আিমর খা পাঠান বাড়ী সংলগ্ন  রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
71 গন্ধবয্পুর আিমর খঁা পাঠান বািড়র সামেন বনায়ন পিরেবশ o বৃক্ষেরাপন 1৯ 
72 uত্তর দূর্গাপুর মীর বািড়র সংলগ্ন রাস্তার দু’পােশ বৃক্ষেরাপন পিরেবশ o বৃক্ষেরাপন 13 
73 াকৃিতক দূেরয্ােগ জরুরী বয্বস্থা গর্হণ দূেরয্াগ বয্বস্থাপনা -- 
74 গবািদ পশুেদর িটকার ভয্াকিসন সরবরাহ পশুসম্পদ -- 
75 মৎসয্ চােষ চাষীেদরেক িবিভন্নaবিহত করণ মৎসয্ -- 
76 ধান েক্ষেতর েপাকা-মাকড় িনবারেণ বয্বস্থা গর্হণ কৃিষ -- 
77 িময়াপুর বাবুল, িপতাঃ কালা িময়া (কালা িময়ার নতুন বািড়) eর ঘের েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 15 
78 মান্দারী শামছুন নাহার, িপতাঃ মৃত েহদােয়ত uলয্া (গনু েমৗলভী বািড়) eর ঘের েসানাল পয্ােনল 

স্থাপন। 
েসালার পয্ােনল 15 

79 গন্ধবয্পুর- 9, শামছুল হক, িপতাঃ জিব uলা,  eর ঘের েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 19 
7৯ গন্ধবয্পুর-9, িনজাম uিদ্দন, িপতাঃ জাখার আহাম্মদ eর ঘের েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 19 
81 গন্ধবয্পুর-৯, আরার বােপর বািড় জােম মসিজেদ েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 1৯ 
82 যাৈদয়া ফুিলর বােপর বািড়র ীজ হiেত পূরব্ িদেক মািঝ বািড়র রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 12 
83 িময়াপুর রাস্তা সিলং েথেক পূরব্ িদেক সিলং  েযাগােযাগ 15 
84 পিশ্চম মান্দারী আবুল খােয়েরর বািড়র সামেন সিলং েথেক পূরব্ িদেক িময়াজান পাটoয়ারীর 

বািড়র সামেন  পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 

85 দিক্ষণ গন্ধবয্পুর কিমuিনিট িক্লিনেকর মাঠ o গর্ত ভরাট সব্াস্থয্ 18 
86 গন্ধবয্পুর ছােয়দ uলয্া েমৗলভী বািড় (আবু তােহর মাষ্টােরর বািড়র সামেন গভীর নলকূপ স্থাপন। পািন সরবরাহ 19 
87 দিক্ষণ গন্ধবয্পুর সরকারী াথিমক িবদয্ালেয় আসবাবপ  (েবঞ্চ, েটিবল, েচয়ার) সরবরাহ। িশক্ষা 19 
88 মনর uিদ্দন হাজী বািড়র সামেন েথেক পরান পুেতর বািড়র সামেন পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
89 খায়রম্নল eনাম স্কুেলর uত্তর পােশ েনায়া বািড়র রাস্তায় খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 12 
8৯ রতনপুর aিল uলয্া িডিস েরােড আবুল কালােমর বািড় সংলগ্ন খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 13 
91 মান্দারী গন্ধবয্পুর খােলর uপর েলাকমােনর বািড়র সম্মুেখ খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 15 
92 iuিনয়ন পিরষদ কমেপ্লক্স ভবেনর সামেন েমাস্তািফজ মাoঃ সােহেবর বািড়র সামেন খােলর 

uপর ীজ িনর্মাণ 
েযাগােযাগ 16 

93 রতনপুর রহমতখালী খােলর uপর হাছান িময়ার বািড় সংলগ্ন খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 13 
94 গন্ধবয্পুর বীর গাজী পুেতর বািড়র uত্তর পােশ েবিড়র দিক্ষণ পােশ খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 18 
95 দিক্ষণ মান্দারী মুন্সী বািড়র সংলগ্ন েবিড়র দিক্ষণ পােশ খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 1৯ 
96 সিফ েমমব্ােরর বািড়র uত্তর পােশ েততুল গােছর সামেন খামার বািড়র সম্মুেখ রহমতখালী 

খােলর uপর ীজ িনর্মাণ। 
েযাগােযাগ 13 

 

 
(3127-3128 েথেক 3131-3132) পরয্মত্ম পঞ্চ বাির্ষকী পিরকল্পনা 

312৯-3131 
কর্: 
নং কেল্পর নাম o aবস্থান কেল্পর ধরণ oয়ার্ড 

নং 



12 রতনপুর মান্দারী বাজারস্থ জয় দূর্গা মিন্দর িদঘীর পূরব্পাড় েগiট, জানালা, আসবাবপ ।  েযাগােযাগ 13 
13 রতনপুর eবাদ uলয্া ভূiয়া বািড়র দরজা সিলংঁ   েযাগােযাগ 13 
14 রতনপুর েনায়া বািড় েথেক েটেক েবেক রাজার বািড় হiয়া সিহদ ডাক্তােরর বািড় পরয্মত্ম মািট 

o সিলং 
 েযাগােযাগ 13 

15 uত্তর রতনপুর মান্দারী o দত্তপাড়া েবােডর মেধয্ মান্দারী েরাড েথেক হািকম মাস্টার বািড় হiয়া 
নরিসংহপুর েরাড পরয্মত্ম মািট o সিলং 

 েযাগােযাগ 13 

16 রতনপুর আিমর েহােসন খন্দকার বািড় েথেক রহমতখালী খােলর পাড় পরয্মত্ম মািট o সিলং  েযাগােযাগ 13 
17 রতনপুর মিহলা দািখল মা াসার মাঠ ভরাট o আসবাবপ ।  েযাগােযাগ 13 
18 রতনপুর iির বােরা চাষাবােদর লĀĀ◌্য বiেশর েঝারা খাল খনন। কৃিষ 13 
19 তাজেমাহন পুেতর বািড় হiেত গন্ধবয্পুর াথিমক িবদয্ালয় পরয্মত্ম রাসত্মা পাকা করণ।  েযাগােযাগ 18 
1৯  ৈতoয়ারীগঞ্জ ীজ হiেত কাপ্তান খাল পােড়র রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 18 
21 বাবলাতলী েথেক পূরব্ িদেক খঁা বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 18 
22 জিহেরর বািড়র পিশ্চম পােশ রাসত্মার uপর কালবার্ট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
23 iসমাiেলর বািড়র পিশ্চম পােশ রাসত্মার uপর কালবার্ট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
24 কাপ্তােনর েগাড়ায় কালবার্ট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
25 িবরাজী পুেতর বািড়র uত্তর পােশ খােলর uপর ীজ িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
26 তফদার বািড়র পিশ্চম পােশ খােলর uপর কালবার্ট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 18 
27 মটবী সব্াস্থয্ িক্লিনক। সব্াস্থয্ 2, 3, 

4 
28 দাির  পিরবােরর মােঝ িরং েছলাপ িবতরণ্ সব্াস্থয্ 2, 3, 

4 
29 েমাহাম্মদনগর রমজান আলী হাজী বািড়র দরজা হiেত পিশ্চম িদেক পােলর বািড়র মসিজদ 

পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং 
 েযাগােযাগ 12 

2৯ মািঝ বািড়র দরজায় রাসত্মা সংলগ্ন জনসব্াের্থ টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 12 
31 খােসর বািড়র মসিজদ সংলগ্ন টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 12 
32 েমাহাম্মদনগর সরকারী াথিমক িবদয্ালেয় সংলগ্ন গিভর নলকূপ স্থাপন। পািন সরবরাহ 12 
33 চতািলয়া পুকুর পাড় জােম মসিজদ েথেক খানা বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ  17 
34 আিমন বাজার সরকাির থিমক িবদয্ালয় িনর্মণ/আসবাবপ  সবরাহ  িশĀ◌া 17 
35 মজুল হেকর বািড়র সামােনর কালেভট িনর্মাণ েযাগােযাগ 17 
36 জগার বােপর বািড়র রাসত্মা হiেত রাজািময়া বািড় পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 17 
37 িময়াজান পাটoয়ারী বািড় সামেন টয়েলট িনর্মাণ গনেসৗচাগার 17 
38 আদার বািড়র সামেন টয়েলট িনর্মাণ গনেসৗচাগার 17 
39 িময়াপুর মীর বািড়র সামেন েথেক দĀĀণ মান্দারী ধনকাজী পাটoয়ারী বািড় পরয্মত্ম নতুন 

রাসত্মা িনর্মাণ 
 েযাগােযাগ 15 

3৯ িময়াপুর লিকয়ত uলয্ার বািড় েথেক পূরব্ মান্দারী পরয্মত্ম নতুন রাসত্মা িনর্মাণ  েযাগােযাগ 15 
41 মান্দারী িজলস্নুর রিহম কেলজ েরাড েথেক শাহ আলেমর বািড় হেয় মােলেগা বািড় পরয্মত্ম 

নতুন রাসত্মা িনর্মাণ 
 েযাগােযাগ 15 

42 আববােসর েদাকান েথেক eিতম খানা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 13 
43 রতনপুর হাজী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
43 রতনপুর মসিজদ বাড়ী সড়ক সিলং েযাগােযাগ 13 
44 বাদশা ভূiয়া বাড়ীর মসিজদ থেথেক হািমদ uলয্াঁ  ভূiয়া বাড়ীর  মসিজদ পরয্ন্ত সিলংঁ  েযাগােযাগ 14 
45 দফাদার বাড়ীর দরজায় লয্াি ন িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 15 
46 িময়াপুর পাকা রাস্তার মাথা েথেকিমন্নত আলী বয্াপারী  বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 15 
47 গালর্স স্কুল েথেক দরেবশ সােহব হুজুেরর বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
48 দঃ মান্দারী েপাঃ aিফস হiেত uঃ িদেক  পীর সােহেবর বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
49 পঃ মান্দারী  কািজম uিদ্দন পাটoযারী বাড়ীর দরজা েথেক আিমন বাজার পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
4৯ গন্ধবয্পুর eহiয়া uলুম মা াসা সংলগ্ন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 18 
51 লাহারী বাড়ীর সামেন মসিজেদর টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 19 
52 গন্ধবয্পুর iসলািময়া িসিনয়র মা াসার টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 19 
53 গন্ধবয্পুর ি  কয্ােডট স্কুেরর িভিট পাকা করন িশক্ষা 1৯ 
54 পঃ মান্দারী  আবুল খােয়র পাটoয়ারী বাড়ী েথেক কােশম পাটoয়ারী বাড়ীর পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
55 গন্ধবয্পুর নুিরয়া iসলািময়া মা াসার িভিট পাকা করন িশক্ষা 19 
56 েমাহাম্মদ নগর বকশআলী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 12 



57 যাৈদয়া গর্ােমর হত দির  পিরবােরর মােঝ িরং স্লাব সরবরাহ েভৗত aবকাঠােমা 12 
58 মটবী বাদশা ভূiয়া বাড়ীর রাস্তা সিলংঁ  েযাগােযাগ 14 
59 মুসিলম বয্াপারী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 16 
5৯  uত্তর দুর্গাপুর মাiেদ্দর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
61 আফসার uিদ্দন পাটoয়ারী বাড়ী মসিজদ সংলগ্ন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 17 
62 িময়াজান পাটoয়ারী বািড় সংলগ্ন টয়েলট িনর্মাণ েভৗত aবকাঠােমা 16 
63 গন্ধবয্পুর ি -কয্ােডট স্কুেলর িভিট পাকা করন িশক্ষা 1৯ 
64 গন্ধবয্পুর েমাক্তার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 19 
65 গন্ধবয্পুর লাহারী  বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 19 
66 গন্ধবয্পুর হােফিজয়া মা াসা সংলগ্ন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 18 
67 গন্ধবয্পুর দািনজ পাটoয়ারী বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 17 
68 হাজী মিমন uলস্নার বাড়ী েথেক নুরম্ন মুন্সীর বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ  
69 গন্ধবয্পুর আবু সরকােরর বাড়ীর েফারকািনয়ার িভিট পাকা করন িশক্ষা 18 
6৯ দঃ মান্দারী চনাগাজী পাটoয়ারী বাড়ী সংলগ্ন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 17 
71 iuিনয়েনর িবিভন্ন oয়াের্ড িবনা মূেলয্ িরং স্লাব সরবরাহ েভৗত aবকাঠােমা  
72 যাৈদয়া ছমর uিদ্দন হাoলাদার বাড়ীর পুকুর পােড় পয্ালাসাiিটং েযাগােযাগ 12 
73 সমাসপুর কািজম uিদ্দন বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
74 হাজী েমাসত্মফা িময়ার বাড়ীর দরজা হiেতখােলদ সাiফুলয্ার বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 14 
75 বাiন েটালা রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
76 েতাফােয়েলর বাড়ীর দরজায় কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 16 
76 আলাuিদ্দন পাটoয়ারী বাড়ীর দরজায় কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 16 
78 কািজম uিদ্দন পাটšযারী বাড়ীর পুরব্ পােশ কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 17 
79 পূরব্ মান্দারী ধনকাজী পাটoয়ারী বািড়র সম্মুেখ রাস্তায় বনায়ন পিরেবশ o বৃক্ষেরাপন 16 
7৯ াকৃিতক দূেরয্ােগ জরুরী বয্বস্থা গর্হণ দূেরয্াগ বয্বস্থাপনা -- 
81 গবািদ পশুেদর িটকার ভয্াকিসন সরবরাহ পশুসম্পদ -- 
82 মৎসয্ চােষ চাষীেদরেক ৈবজ্ঞািনক পদ্ধিত সম্পের্ক aবিহত করণ মৎসয্ -- 
83 মান্দারী বহুমুখী uচ্চ িবদয্ালেয় েসালার পয্ােনল স্থাপন।  েসালার পয্ােনল 13 
84 রতনপুর মিহলা দািখল মা াসায় েসালার পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 13 
85 যাৈদয়া রাজু আহােম্মদ, িপতাঃ আবদুল খােলক eর ঘের েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 12 
86 যাৈদয়া ফারম্নক, িপতাঃ ছােয়দুল হক eর ঘের েসানাল পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 12 
87 িময়াপুর, শাহ আলম িমন্টু, িপতাঃ মৃত আবদুল হািফজ (পেলায়ান বািড়) eর ঘের েসানাল 

পয্ােনল স্থাপন। 
েসালার পয্ােনল 15 

88 েমাহাম্মদনগর খঁােসর বািড় জেম মসিজদ সংস্কার o েমরামত। ধর্মীয় িতষ্ঠাণ 12 
89 মটবী সমািজ বয্াপারী বািড় জােম মসিজদ সংস্কার o েমরামত। ধর্মীয় িতষ্ঠাণ 14 
8৯   রাম ঠাকুর মিন্দর সংস্কার o েমরামত। ধর্মীয় িতষ্ঠাণ 13 
91 রাধা েগািবন্দ মিন্দর সংস্কার o েমরামত। ধর্মীয় িতষ্ঠাণ 13 
92 জকিসন পূরব্ বাজার জােম মসিজদ নতুন িনর্মাণ। ধর্মীয় িতষ্ঠাণ 12 

 
(3127-3128 েথেক 3131-3132) পরয্মত্ম পঞ্চ বাির্ষকী পিরকল্পনা 

3129-312৯ 
কর্: 
নং কেল্পর নাম o aবস্থান কেল্পর ধরণ oয়ার্ড 

নং 
12 রতনপুর তনু িময়া বয্াপারী বািড়র সামেন মািট o সিলং  েযাগােযাগ 13 
13 রতনপুর ফিরদ পিন্ডেতর পুরান বািড়র রাসত্মার মািট o সিলং  েযাগােযাগ 13 
14 রতনপুর েরজ্জােকর বােপেগা বািড় েথেক েটােক েবেক মেধয্ রতনপুর পরয্মত্ম eবং েকানা বািড় েথেক 

েটেক েবেক মেধয্ রতনপুর েরার্ড পরয্মত্ম মািট o সিলং 
 েযাগােযাগ 13 

15 রতনপুর মন্টু িময়ার নতুন বািড় েথেক িস.eন.িব. েরাড পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 13 
16 রতনপুর ছকু িময়ার বািড়র সামেন কালভার্ট িনর্মাণ।  েযাগােযাগ 13 
17 রতনপুর সিহদ uলয্া হাজী◌াবিড় েথেক মান্দারী বাজার দĀĀণ েরাড পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 13 
18 রতনপুর মান্দারী বাজারস্থ   রাম ঠাকুর েসবা ম তহিসল aিফস পুকুেরর uত্তর পাড় মিন্দর সংস্কার ধর্ম 13 



o দĀĀণ পাড় গার্ড oয়াল 
19 সমাসপুর বুধা হাজী বয্াপারী বািড় েথেক বাচ্চু রাসত্মা পরয্মত্ম মািট o সিলং  েযাগােযাগ 13 
1৯ uত্তর দূর্গাপুর সাির বািড়র রাসত্মা েথেক বাচ্চু রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 13 
21 বটতলী বাজার েথেক বাদশা ভূiয়া বািড় পরয্মত্ম পাকা রাসত্মা সংস্কারঁ  েযাগােযাগ 14 
22 মটবী সমাজী বয্াপারী জােম মসিজেদর টয়েলট িনর্মাণ েভৗত aবকাঠােমা 14 
23 েমন্দু িময়া জােম মসিজেদর টয়েলট িনর্মাণ েভৗত aবকাঠােমা 14 
24 oয়াপদা বাজার হiেত বারাiপুর মসিজদ পরয্মত্ম রাসত্মা পাকা করণ।  েযাগােযাগ 18 
25 বরাiপুর মসিজদ হiেত কাপ্তান সিলং েযাগােযাগ 18 
26 oয়াপদা বাজার হiেত সুরম্নজ েগiট পরয্মত্ম রাসত্মা পাকা করণ  েযাগােযাগ 18 
27 খামার কািন্দ রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 18 
28 িময়াপুর িজলস্নুর রিহম কেলজ েরােড সাহাব uিদ্দেনর বািড়র সামেন েথেক িময়াপুর রাসত্মা সিলং 

পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। 
 েযাগােযাগ 15 

29 গন্ধবয্পুর বu বাজার েথেক আিশক পুেতর বািড়র মসিজদ পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার  েযাগােযাগ 15 
2৯ মান্দারী দফদার বািড়র েমাঃ েসিলেমর ঘের েসালার পয্ােনল স্থাপন।  েসালার পয্ােনল 15 
31 মান্দারী সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ েকে র জােম মসিজেদ েসালার পয্ােনল স্থাপন। েসালার পয্ােনল 15 
32 হািফিজয়া মা াসা হiেত iদার বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 18 
33 আজরা বািড় হiেত ৈছয়দ েমমব্ােরর বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা পাকা করণ।  েযাগােযাগ 18 
34 হাজী বািড়র দরজা হiেত uত্তর িদেক েখানার বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 12 
35 যাৈদয়া আিমত্ময়ার বািড়র মসিজদ হiেত uত্তর িদেক আবদুর রব মাস্টােরর বািড় পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 12 
36 গাজীর বািড়র মসিজদ হiেত পিশ্চম িদেক মািঝ বািড়র দরজা পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 12 
37 পােলর বািড়র দরজার মসিজদ টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 12 
38 েমাসত্মান বািড়র সামেন মসিজেদর টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 17 
39 চঁানখালী ি েজর সামেন েথেক নািফত বািড়র দĀĀেনর রাসত্মা পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ 17 
3৯ িমিঝ বািড়র সামেন েথেক সিফ েচয়ারময্ােনর বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ  17 
41 পিশ্চম মান্দারী আনা িময়া পাটoয়ারী বািড়র রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
42 পিশ্চম মান্দারী কুরম্নজী বািড়র রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
43 পিশ্চম মান্দারী কুরম্নজী বািড় েথেক কবলা মুন্সী বািড়র সামেন পাকা রাসত্মা পরয্মত্ম নতুন রাসত্মা 

িনর্মাণ 
 েযাগােযাগ 15 

44 যাৈদয়া আবুল েহােসন সড়ক সিলং েযাগােযাগ 12 
45 যাৈদয়া আবদুর রব মাষ্টােরর বাড়ী হiেত দীিঘরপাড় পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
12 

46 রতনপুর হািকম মাষ্টােরর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

13 

47 চিকদার বাড়ীর দরজা হiেত পাটoয়ারী বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

15 

48 িময়াপুর পাকা রাস্তার মাথা েথেক িমন্নত আলী বয্াপারী বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

15 

49 ধনগাজী পাটoয়ারী েতেক মজুল হক মাস্টার বািড় পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

4৯ গন্ধবয্পুর হাজরা বাড়ীর দরজা হiেত েবড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

18 

51 গন্ধবয্পুর আন্ধা হােফেজর বাড়ী েথেক নুরম্ন মুন্সী বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

52 দঃ মান্দারী েবড়ী েথেক িটেনর বাড়ী জােম মসিজদ পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

1৯ 

53 কািজম uদ্দন পাটoয়ারী বাড়ী েথেক আিমন বাজার পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
54 খােসর বাড়ী মসিজদ েথেক দােরাগােগা বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 12 
55 uঃ দুর্গাপুর মাiেদ্দর বাড়ীর পুকুর পােড় পয্ালাসাiিটং েযাগােযাগ 13 
56 রতনপুর মিহন িময়ার বাড়ী হiেত হাজী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 13 
57 ফিকর আবদুর রেবর বাড়ী েথেক ভহiয়া বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 14 



58 িময়াপুর পাকা েথেক িময়াপুর জােম মসিজদ পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 15 
59 কিড়য়ার বাড়ী েথেক চান িময়া মুন্সী বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
5৯ পুরব্ মান্দারী েখানার বাড়ী েথেক রিহম পাটoয়ারী বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
61 iছার uলস্নার বাড়ী েথেক সমাজ কলয্ান  মা াসা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 18 
62 গন্ধবয্পুর েবলু মাের্কট েথেক চাiেলর বয্াপারীর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
19 

63 uঃ দুর্গাপুর রাস্তা-eিতম খানা হiেত দঃ মুখী ৈসয়দ আলী মীর বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 13 
64 uঃ দুর্গাপুর মসিজদ েথেক েমাহাম্মদ নগর সড়ক সিলং েযাগােযাগ 13 
65 ফিকর আঃ রেবর দরজা হiেত হািমদ uলয্া ভূiয়া বাড়ীর পাকার মাথা পরয্ন্ত  সিলংঁ  েযাগােযাগ 14 
66 মধয্ মান্দারী যুগীর পুল েথেক িশেবর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
67 oসমান পাটoয়ারী  বাড়ী হiেত গালর্স স্কুল পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
68 ফােতমা বহুমুখী uচ্চিবঃ হiেত পুরব্ িদেক েবড়ী বঁাধ পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 16 
69 দঃ মান্দারী চুলু বয্াপারী বাড়ীর সামেন কিমuিনিট িক্লিনেকর মাঠ ভরাট  15 
6৯ েমাহাম্মদ নগর মীর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
12 

71 বটতলী বাদশা িময়ার বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

14 

72 পুরব্ মান্দারী কািদরার বােপর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

73 পিশ্চম মান্দারী পােলর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

17 

74 গন্ধবয্পুর কিমuিনিট িক্লিনক সংস্কার  সব্াস্থয্ 19 
75 গন্ধবয্পুর কালা মুন্সীর বাড়ীর সামেনর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
1৯ 

76 যাৈদয়া েজলা পিরষেদর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

12 

77 পুবূ মান্দারী কিড়য়ার বাড়ীর সামেনর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

78 যৈদয়া আবুল েহােসন সড়ক সিলং েযাগােযাগ 12 
79    
7৯ কয়াল বাড়ীর সামেন গন েশৗচাগার েভৗত aবকাঠােমা 16 
81 িময়াজান পাটoয়ারী েথেক েলংলা  িমিঝ মসিজদ পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
17 

82 বারাiপুর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 18 
83 oয়াপদা েবড়ী হiেত সমাজ কলয্ান মা াসা হেয় দিব uলস্না মাoলানার মসিজদ পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
18 

84 oয়ালী হাজী বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
85 গন্ধবয্পুর ছািবেদর রহমােনর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
86 আিমর খা পাঠান বাড়ী সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
87 রতনপুর িড িস েরাড সিলং েযাগােযাগ 13 
88 দফাদার বাড়ীর পুকুর পােড় পয্ালাসাiিটং েযাগােযাগ 15 
89 িময়াপুর মসিজেদর রাস্তা পয্ালাসাiিটং েযাগােযাগ 15 
8৯ কুরম্নজী বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
91 মান্দারী িজল্লুর রিহম কেলজ হiেত িময়াপুর পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
15 

92 শংকরপুর পরান পুেতর বাড়ী হiেতমেনাহর পুর হাজী বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

93 িময়াপুর নুরানী মা াসায় েসালার পয্ােনল স্থাপন যুিক্ত 15 
94 িজল্লু রিহম কেলেজ েসালার পয্ােনল স্থাপন যুিক্ত 15 
95 খায়রুল eনাম াখিমক িবদয্ালেয় েসালার পয্ােনল স্থাপন যুিক্ত 12 



96 মান্দারী বাজার েথেক মািল বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা uন্নয়ন েযাগােযাগ 13 
97 মমতাজ মুন্সীর বাড়ী েথেক হািমদ uলস্না ভূiয়া বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামতঁ  গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
14 

98 মান্দারী uচ্চ িবদয্ালেয় েসালার পয্ােনল স্থাপন যুিক্ত 13 
99 েমাহাম্মদনগর দােরাগা বািড় হiেত খােসর বািড়র মসিজদ পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
12 

9৯ েমাহাম্মদনগর সরকাির াথ: িবদয্া: েথেক আিকম uিদ্দন হাজী বািড়র দরজা পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

12 

৯1 রতনপুর পাটoয়ারী বািড়র দরজা হiেত জমাদার বািড়র দরজা পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

13 

৯2 যাৈদয়া খায়রুল eনাম স্কুেলর সামেন হiেত দূর্গাপুর দীিঘ পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

12 

৯3 ভুiয়া বািড় হiেতঁ  ধনকাজী পাটoয়ারী বািড় পরয্ন্ত রাস্তায় মািট ভরাট েযাগােযাগ 15 
৯4 মান্দারী বাiনেটালা জুগীর েপাল হiেত িশেবর বািড় পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
15 

৯5 পূরব্ মান্দারী রিহম পাটoয়ারী বািড়র দরজা হiেত হাছান আলী ভুiয়া বািড় পরয্ন্ত রাস্তাঁ  পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

৯6 দিক্ষণ মান্দারী আদার বািড়র ীজ হiেত পাঠান বািড় পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

৯7 পিশ্চম মান্দারী িময়াজান পাটoয়ারী বািড় হiেত হাটেখালার পুকুরপাড় পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

17 

৯8 দিক্ষণ মান্দারী খানা বািড়র সামেন হiেত মাদার পুকুেরর বািড় পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

17 

৯9 গন্ধবয্পুর (বারাiপুর) oয়াপদা বাজার সংলগ্ন খালপােড়র রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

18 

৯৯ গন্ধবয্পুর হাজী মিমন uলয্ার বািড় হiেত আন্ধা হােফেজর বািড় পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

211 গন্ধবয্পুর আন্ধার বািড়র দরজা হiেত কালা িময়ার বািড়র দরজা পরয্ন্ত রাস্তা পূণঃিনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

212 গন্ধবয্পুর আিমন খঁা পাঠান বািড় সংলগ্ন েবিড় বঁাধ পরয্ন্ত রাস্তা িনর্মাণ গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

1৯ 

213 iuিনয়েনর িবিভন্ন িশক্ষা িতষ্ঠােন আসবাবপ  সরবরাহ িশক্ষা --- 
214 মা o িশশু মৃতুয্ েরাধকেল্প বয্বস্থা গর্হণ সব্াস্থয্ o প:প  
215 সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা খােত uন্নয়ন সব্াস্থয্ o প:প  
216 iuিনয়েনর িবিভন্ন িশক্ষা িতষ্ঠান েমরামত িশক্ষা  
217 iuিনয়েনর িবিভন্ন স্থােন আরিসিস পাiপ স্থাপন েযাগােযাগ  
218 iিরেগর্শন েজক্ট বাস্তবায়েন iিরেগর্শন ে ন িনর্মাণ পািন সরবরাহ, 

পয়ঃিনষ্কাষন o 
ে েনজ 

 

219 পারস্পািরক িশখন সক্ষমতা বৃিদ্ধ  
21৯ গন্ধবয্পুর বাদ্দার বািড়র সামেন বনায়ন পিরেবশ o 

বৃক্ষেরাপন 
18 

221 রতনপুর হাজী বািড় সংলগ্ন রাস্তার পােশ বৃক্ষেরাপন পিরেবশ o 
বৃক্ষেরাপন 

13 

222 াকৃিতক দূেরয্ােগ তৎক্ষনাত বয্বস্থা গর্হণ o িশক্ষণ দূেরয্াগ বয্বস্থাপনা -- 
223 গবািদ পশুেদর িটকার ভয্াকিসন সরবরাহ পশুসম্পদ -- 
224 মৎসয্ চােষ চাষীেদর িবিভন্ন িবষেয় িশক্ষণ দান মৎসয্ -- 
225 কৃিষখােত আেরা েবিশ মেনােযাগশীলতা বৃিদ্ধকেল্প আেলাচনা কৃিষ -- 
226 যাৈদয়া iিরেগর্শন ে ন িনর্মাণ কৃিষ o েসচ -- 

 



 (3127-3128 েথেক 3131-3132) পরয্মত্ম পঞ্চ বাির্ষকী পিরকল্পনা 
3128-3129 

কর্: 
নং কেল্পর নাম o aবস্থান কেল্পর ধরণ oয়ার্ড 

নং 
12 রতনুর oিল uলয্া িডিস েরাড eর মািট , হাফ েবiচ, েমকাডম o কাের্পিটং eর কাজ েযেহতু 

রাসত্মািট জন বহুল, স্থান হািকম মাস্টার eর বািড় েথেক হাজী বািড় পরয্মত্ম। 
েযাগােযাগ 13 

13 রতনপুর aলী uলয্া িডিস েরাড eর সােথ 5িট কালভার্ট েযাগােযাগ 13 
14 রতনপুর মসিজদ বািড় েথেক েটেক েবেক পাটoয়ারী বািড় হiয়া মধয্ রতনপুর েরাড পরয্মত্ম মািট 

o সিলং eবং মেধয্ রতনপুর েরাড েথেক েটেক েবেক জমদার বািড় হiয়া aলী uলয্া িসিড েরাড 
পরয্মত্ম মািট o সিলং eবং জমাদার বািড়র পুকুর পাড় িদয়া গার্ডoয়াল 

েযাগােযাগ 13 

15 রতনপুর মরহুম জালাল িময়ার বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ 13 
16 পাকা রাসত্মা েথেক েসিলম িময়া বািড় পরয্মত্ম সিলং eবং গার্ড oয়াল েযাগােযাগ 13 
17 রতনপুর মান্দারী বাজারস্থ পালপিট্ট দূর্গা মিন্দর েগiট জানালা o আসবাবপ  ধর্ম 13 
18 সমাসপুর ৈজয়া হাজী বয্াপারী বািড় েথেক কাজম uিদ্দন বয্াপারী বািড় পরয্মত্ম মািট o সিলং েযাগােযাগ 13 
19 uত্তর দূর্গাপুর েরয়াজ uিদ্দন ভূiয়া বািড় েথেক বাচ্চু রাসত্মা পরয্মত্ম মািট o সিলংঁ  েযাগােযাগ 13 
1৯ uত্তর দূর্গাপুর েভালা গাজী পাটoয়ারী বািড়র কাছির েথেক েরয়াজ uিদ্দন ভূiয়া বািড়র দরজা ঁ

পরয্মত্ম মািট o সিলং 
েযাগােযাগ 13 

21 খােসর বাড়ীর মসিজেদর টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 12 
22 uঃ দুর্গাপুর মাiেজর বাড়ীর পুকুর পােড় পয্ালাসাiিটং েযাগােযাগ 13 
23 uঃ দুর্গাপুর েমাহাম্মদ uলস্না পাটoয়ারী বাড়ী o রাস্তা েথেক eিতম খানা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 13 
24 যাৈদয়া খায়রম্নল eনাম স্কুল হiেত দুর্গাপুর িদঘীর পাড় পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 12 
25 দুর্গাপুর বাচ্চুর রাস্তা হiেত িরয়াজ uিদ্দন ভূiয়া বাড়ী পরয্ন্ত সিলংঁ  েযাগােযাগ 13 
26 সুেবদার aিল uলস্নার বাড়ীর দরজা হiেত নিসর বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 14 
27 বাiনেটালা মসিজদ েথেক i াহীম হাজী বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 15 
28 iসমাiল মাষ্টার বাড়ীর দরজায় কালভার্ট িনর্মান েযাগােযাগ 16 
29 দঃ মান্দারী মাiন uিদ্দন পাটoয়ারী বাড়ীর দরজা েথেক িমিজ বাড়ীর দরজা পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
2৯  েমন্দী িময়ার বাড়ীর দরজায় মসিজেদর  লয্াি ন িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 14 
31 আিতকuলয্া িময়ার বাড়ীর সামেন েথেক মােলেগা বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 15 
32 দরেবশ সােহব হুজুেরর বাড়ীর দরজায় লয্াি ন িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 16 
33 ফােতমা বহুমুখী uচ্চিবঃ  সংলগ্ন  পাবিলক টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 16 
34 পঃ মান্দারী  নািপত বাড়ীর দরজায় মিন্দেরর টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 17 
35 গন্ধবয্পুর বারাiপুর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 18 
36 হােফিজয়া মা াসার সামেন টয়েলট িনর্মান েভৗত aবকাঠােমা 19 
37 গন্ধবয্পুর ছািবদুর রহমােনর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
38 যাৈদয়া কিরম খঁা হাজী বািড়র সংলগ্ন রাস্তার দু’পােশ বৃক্ষেরাপন পিরেবশ o বৃক্ষেরাপন 12 
39 াকৃিতক দূেরয্ােগ জরুরী বয্বস্থা গর্হণ দূেরয্াগ বয্বস্থাপনা -- 
3৯ গবািদ পশুেদর িটকার ভয্াকিসন সরবরাহ পশুসম্পদ -- 
41 মৎসয্ চােষ চাষীেদরেক ৈবজ্ঞািনক পদ্ধিত সম্পের্ক aবিহত করণ মৎসয্ -- 
42 দিক্ষণ মান্দারী iিরেগর্শন ে ন িনর্মাণ কৃিষ o েসচ -- 
43 আিজজ বয্াপারী বািড় েথেক েনoয়ােজর বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ 14 
44 মান্দারী পূরব্ বাজার েথেক আ াদ ভূiয়া বািড় পরয্মত্ম পাকা রাসত্মা সংস্কারঁ  েযাগােযাগ 14 
45 আ াদ ভূiয়া বািড়র পুকুর পােড় গার্ড oয়াল িনর্মাণঁ  েযাগােযাগ 14 
46 বটতলী মধয্ বাজার রাসত্মার uত্তর পােশ গর্ত ভরাট েযাগােযাগ 14 
47 মটবী হােসেমর েদাকান েথেক জািমরতলী iসমালী েসন্টার পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 14 
48 সমাজী বয্াপারী বািড়র রাসত্মার পােশ পুকুের গার্ড oয়াল িনর্মাণ েযাগােযাগ 14 
49 িময়া বািড় েথেক আক্তার িডলার বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 14 
4৯ uত্তর দূর্গাপুর মাiেজর বািড়র রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 2, 3, 

4 
51 দির  মিহলােদর মােঝ েসলায় েমিশন িবতরণ। েযাগােযাগ 2, 3, 

4 
52 মীর বািড়র আবুর বািড় হiেত পিশ্চম িদেক হiয়া uত্তর িদেক আবদুলয্ার বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা 

সিলং 
েযাগােযাগ 12 



53  েমাহাম্মদনগর আবদুেলর বািড়র সংলগ্ন কালভার্ট িনর্মাণ েযাগােযাগ 12 
54 েমাহাম্মদনগর কিমuিট িক্লিনেকর রং করণ o সংস্কার সব্াথয্ 12 
55 oসমান আিল হািজ বািড়র জােময়া মসিজেদর েসৗর িবদুয্◌াৎ স্থাপন ধর্ম 17 
56 তিমন uিদ্দন বয্াপাির রািড়র সােমন জােম মসিজেদর েস◌ীর িবদুয্◌াৎ স্থাপন ধর্ম 17 
57 শহীদ েমমব্ােরর বািড় েথেক ৈছয়াল বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 17 
58 নুর েমাহাম্মেদর বািড় েথেক েমাসত্মান বািড় নুরানী মসিজদ পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 17 
59 আকা িময়া পাটoয়ারী বািড়র সামেন টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 17 
5৯ লালীর বােপর বািড়র সামেন টয়েলট িনর্মাণ গণেসৗচাগার 17 
61 িময়াপুর জুনuিদ্দন পাটoয়ারী বািড়র নূর নবীর বািড়র সামেন েথেক িময়াপুর রাসত্মার সিলং 

পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং 
 েযাগােযাগ 15 

62 িময়াপুর আহাম্মদ আলী বয্াপারী বািড়র সামেন েথেক মােলেগা নতুন বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
63 িময়াপুর aলী uলয্া ভূiয়া বািড়র রাসত্মা সিলংঁ   েযাগােযাগ 15 
64 েমাহাম্মদনগর খােসর বািড় সংলগ্ন রাস্তার দু’পােশ বৃক্ষেরাপন পিরেবশ o বৃক্ষেরাপন 12 
65 াকৃিতক দূেরয্ােগ জরুরী বয্বস্থা গর্হণ দূেরয্াগ বয্বস্থাপনা -- 
66 গবািদ পশুেদর িটকার ভয্াকিসন সরবরাহ পশুসম্পদ -- 
67 মৎসয্ চােষ চাষীেদরেক ৈবজ্ঞািনক পদ্ধিত সম্পের্ক aবিহত করণ মৎসয্ -- 
68 ধান েক্ষেতর েপাকা-মাকড় িনবারেণ বয্বস্থা গর্হণ কৃিষ -- 
69 পিশ্চম মান্দারী iিরেগর্শন ে ন িনর্মাণ কৃিষ o েসচ -- 
6৯ ক) পিশ্চম মান্দারী মািঝ বািড়র সাহাব uিদ্দেনর ঘের েসৗর িবদুয্ৎ স্থাপন। 

খ) পিশ্চম মান্দারী বয্াপারী বািড় জােম মসিজেদ েসালার পয্ােনল স্থাপণ। 
গ) পিশ্চম মান্দারী oসমান আলী হাজী বািড় পােঞ্জকানা মসিজেদ  েসৗর িবদুয্ৎ স্থাপন। 

 েসালার পয্ােনল 17 
 

71 ক) মটবী সমাজী বয্াপারী বািড়র সেহেলর ঘের েসৗর িবদুয্ৎ স্থাপন। 
খ) মটবী সমাজী বয্াপারী বািড় জােম মসিজেদ েসালার পয্ােনল স্থাপন। 
গ) মটবী েমাঃ বাবুল, িপতাঃ আনার uলয্া, (চুিন কাজী বািড়) ঘের েসালার পয্ােনল স্থাপন। 

েসালার পয্ােনল 14 

72 রতনপুর মসিজদ বািড় েথেক জমদার বািড়র সামেন িদেয় aিল uলয্া িডিস েরাড পরয্মত্ম পাকা 
করণ। 

 েযাগােযাগ 13 

73 মান্দারী aিল uলয্া দােরাগা বািড়র ীজ েথেক েমাহাম্মদনগর াiমারী স্কুল হেয় আকাম uিদ্দন 
হাজী বািড়র ীজ পরয্মত্ম  পাকা করণ। 

েযাগােযাগ 12,15 

74 গন্ধবয্পুর েভলু মাের্কট েথেক বাবলাতলী পাকা পরয্মত্ম কািবটা/কািবখার মাধয্েম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 15 
75 েমাহাম্মদনগর মাoঃ েতাফার বািড়র সংলগ্ন েথেক আকাম uিদ্দন হাজী বািড়র ীজ পরয্মত্ম 

রাসত্মা সংস্কার। 
েযাগােযাগ 12 

76 যাৈদয়া পানা িময়ার বািড় হiেত হাজী বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 12 
77 রতনপুর মসিজদ বািড় েথেক মধয্ রতনপুর হেয় aিল uলয্া িডিস েরাড পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 13 
78 মটবী আশব্াদ ভূiয়া বািড় হiেত মহাজন বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কারঁ । েযাগােযাগ 14 
79 িময়াপুর সিলং eর মাথা েথেক মােলক িময়ার নতুন বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 15 
7৯ দĀĀণ মান্দারী কজম uিদ্দন হাজী বািড় েথেক েহদােয়ত uলয্া মুন্সী বািড়র রাসত্মা পরয্মত্ম 

রাসত্মা সংস্কার। 
েযাগােযাগ 16 

81 দĀĀণ মান্দারী সুজােয়ত uলয্া িময়ার বািড়র সামেন েথেক চনoয়ালা বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা 
রাসত্মা সংস্কার। 

েযাগােযাগ 17 

82 দĀĀণ মান্দারী হাoলাদার বািড়র দরজা েথেক ৈছয়াল বািড়র দরজা পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 17 
83 বারাiপুর মসিজদ েথেক oয়াপদা বাজার পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 18 
84 গন্ধবয্পুর কামাল েম ীর বািড়র েথেক েবলু মাের্কেটর ীেজর েগাড়া পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 19 
85 বারাiপুর আজােদর বািড় েথেক কাপতান হiয়া জাগীদার বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 18 
86 গন্ধবয্পুর ছািবদুর রহমােনর বািড় েথেক শামছুিদ্দন েমালস্না বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সংস্কার। েযাগােযাগ 1৯ 
87 িমিঝ বািড়র দরজা হiেত পিশ্চম িদেক মাঈন uিদ্দন পাটoয়ারী বািড়র দরজা পরয্মত্ম রাসত্মা 

সংস্কার। 
েযাগােযাগ 16 

88 মটবী েদায়া বািড় সংলগ্ন বঁােশর সােকঁা, গর্াম: মটবী, oয়ার্ড নং- 14, ডাকঘর: মান্দারী বাজার, 
uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 14 

89 মটবী oয়ােহদ আলী হাজী বািড়র uত্তর পােশ লক্ষ্মীপুর েচৗমুহরী হাioেয় েরােডর পােশ বঁােশর 
সােকঁা, গর্াম: মটবী, oয়ার্ড নং- 14, ডাকঘর: মান্দারী বাজার, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 14 

8৯ oসতান হাজী বািড়র রাস্তা েথেক পূরব্ িদেক সােকঁা, গর্াম: েমাহাম্মদনগর, oয়ার্ড নং◌ঃ 12, 
ডাকঘর: মান্দারী বাজর, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর।  

েযাগােযাগ 12 

91 খায়রুল eনাম স্কুেলর uত্তর পােশ মাতুল বািড়র সােকঁা, গর্াম: েমাহাম্মদনগর, oয়ার্ড নং◌ঃ 12, েযাগােযাগ 12 



ডাকঘর: মান্দারী বাজর, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 
92 গন্ধবয্পুর চঁান মাের্কেটর দিক্ষণ িদেক মােলর বািড়র সােকঁা, গর্াম: গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড নং◌ঃ 19, 

ডাকঘর: িহরামন বাজর, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 
েযাগােযাগ 19 

93 গন্ধবয্পুর হায়দার আলী জােম মসিজেদর দিক্ষেণ আলী আহাম্মেদর বািড়র সােকঁা, গর্াম: গন্ধবয্পুর, 
oয়ার্ড নং◌ঃ 19, ডাকঘর: িহরামন বাজর, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 19 

94 যাৈদয়া মুিনরুজ্জামান বািড়র সামেন খােলর uপর সােকঁা, গর্াম: যাৈদয়া, oয়ার্ড নং- 12, ডাকঘর: 
জকিসন বাজার, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 12 

95 গন্ধবয্পুর রিহম মুন্সীর বািড়র uত্তর পােশ ভুলুয়ার খােলর uপর সােকঁা, গর্াম: গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড 
নং◌ঃ 19, ডাকঘর: িহরামন বাজর, uপেজলা: সদর, েজলা: লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 19 

96 রতনপুর িসরাজ িময়ার বািড়র সামেন রহমতখালী খােলর uপর সােকঁা, গর্াম: রতনপুর, oয়ার্ড 
নং◌ঃ 13, ডাকঘর: মান্দারী, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 13 

97 রতনপুর জালাল িময়ার বািড়র সামেন রহমতখালী খােলর uপর সােকঁা, গর্াম: রতনপুর, oয়ার্ড 
নং◌ঃ 13, ডাকঘর: মান্দারী, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 13 

98 রতনপুর মন্তাজ পাটoয়ারী  বািড়র সামেন রহমতখালী খােলর uপর সােকঁা, গর্াম: রতনপুর, oয়ার্ড 
নং◌ঃ 13, ডাকঘর: মান্দারী, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 13 

99 েভৗেশর েজারার uপর রুহুল আিমেনর বািড়র সামেন সােকঁা, গর্াম: রতনপুর, oয়ার্ড নং◌ঃ 13, 
ডাকঘর: মান্দারী, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

েযাগােযাগ 13 

9৯ oয়াপদা বাজার মসিজেদর পােশ েবিড়র uপর ীজ িনর্মাণ।  েযাগােযাগ 18 
 
 

(3127-3128 েথেক 3131-3132) পরয্ন্ত পঞ্চ বাির্ষকী পিরকল্পনা 
3127-3128 

কর্: নং কেল্পর নাম o aবস্থান কেল্পর ধরণ oয়ার্ড 
নং 

12 রতনপুর রহমতখালী খােলর uত্তর পাড় িদয়া কািছদ বািড় েথেক মান্দারী বাজার পরয্মত্ম নতুন গার্ড 
oয়াল িদয়া রাসত্মা িনর্মাণ। 

 েযাগােযাগ 13 

13 রতনপুর হাজী বািড় েথেক হাজী ছকু িময়ার বািড়র দরজার ীজ পরয্মত্ম সিলং o কাের্পিটং  েযাগােযাগ 13 
14 রতনপুর হািবব uলয্া বয্াপারী বািড় o iuছুফ আলী বয্াপারী বািড় হেয় আেনায়ারম্নল হক মাস্টার 

বািড় পরয্মত্ম িসলেকাট, কাের্পিটং o সিলং eবং iuছুফ আলী বয্াপারী বািড়র রাসত্মার পােশ পুকুের 
গার্ড oয়াল িনর্মাণ। 

 েযাগােযাগ 13 

15 রতনপুর মান্দারী বাজারস্থ িদঘীর পূরব্ পােড় মািল বািড় েরাের্ডর মািট o সিলং।  েযাগােযাগ 13 
16 রতনপুর হািবব uলয্া বয্াপারী বািড়র সামেন কালভার্ট।  েযাগােযাগ 13 
17 রতনপুর দব্ীন েমাহাম্মেদর বািড়র সামেন পাiপ কালভার্ট।  েযাগােযাগ 13 
18 সমাসপুর িস.eন.িব. েরাড েথেক কাজম uিদ্দন বয্াপারী বািড় পরয্মত্ম মািট o সিলং eবং পুকুর পাড় 

গার্ডoয়াল o কালভার্ট স্থাপন। 
 েযাগােযাগ 13 

19 নুর বকস বয্াপারী বািড়র সামেন মািট o সিলং  েযাগােযাগ 13 
1৯ uত্তর দূর্গাপুর নুরম্নলয্া বািড় েথেক েটেক েবেক মিফেজর বািড় হেয় দূর্গাপুর মসিজদ বািড়র মসিজদ 

পরয্মত্ম মািট o সিলং eবং মিফেজর বািড়র পুকুের গার্ড oয়াল 
 েযাগােযাগ 13 

21 uত্তর দূর্গাপুর মসিজদ বািড় মসিজদ েথেক েটেক েবেক যাৈদয়া মা াসা পরয্মত্ম কাের্পিটং  েযাগােযাগ 13 
22 আ াদ ভূiয়া বািড় েথেক বাদশা ভূiয়া বািড়র রাসত্মা পরয্মত্ম কাচা রাসত্মা পাকা করণঁ ঁ ।  েযাগােযাগ 14 
23 বয্াপারী বািড় হiেত ম ী পাটoয়ারী বািড় পরয্মত্ম কাচা রাসত্মা পাকা করণ। েযাগােযাগ 14 
24 চুিন কাজী বািড় েথেক iসমাiল েমমব্ােরর বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ 14 
25 যাৈদয়া আিমত্ময়ার বািড়র হiেত ফুিলর বােপর বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 2, 3, 

4 
26 যাৈদয়া িদঘীর পােড় নুরানী মা াসা পােশ গনেশৗচাগার িনর্মাণ। সব্াস্থয্ 2, 3, 

4 
27 জকিসন পূরব্ বাজার  গনেশৗচাগার িনর্মাণ। সব্াস্থয্ 2, 3, 

4 
28  েতাফােয়ল আহাম্মদ মাoলানার বািড় হiেত পিশ্চম িদেক আকাম uিদ্দন হাজী বািড় ীজ পরয্মত্ম 

রাসত্মা সিলং 
 েযাগােযাগ 12 

29 মািঝ বািড় দরজার সিলং eর মাথা হiেত পূরব্ িদেক আিমত্ময়ার বািড়র মসিজদ পরয্মত্ম রাসত্মা 
সিলং 

 েযাগােযাগ 12 



2৯ মুন্সী সর্দার বািড়র পূেরব্ রাসত্মার মধয্বির্ত স্থােন বকস কালভার্ট িনর্মাণ  েযাগােযাগ 12 
31  েমাহাম্মদনগর আছলাম বয্াপারী বািড়র uত্তের মৎসয্ কল্প সংস্কার মৎসয্ 12 
32 আহাম্মদ uলয্া কমেপস্নক্স েথেক আববােছর েদাকান েথেক েটেকেবেক েখানার বািড় পরয্মত্ম সিলং  েযাগােযাগ 13 
33 দĀĀন মান্দারী কািজম uিদ্দন হাজী বািড় েথেক চনাগাজী পাটoয়ারী বািড় পরয্মত্ম সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
34 গন্ধরব্য্পুর oয়াপদা বাজার েবিড় েথেক পূরব্ িদেক ভূiয়া বািড় রাসত্মা পরয্মত্ম সিলংঁ  েযাগােযাগ 1৯ 
35 গন্ধরব্য্পুর আিশেকর পুেতর বিড় েথেক uত্তর িদেক েবিড়র মাথা পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
36 গন্ধরব্য্পুর সরকাির থিমক িবদয্ালয় রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 1৯ 
37 গন্ধবয্পুর ি -কয্ােডট স্কুেলর সংস্কার o আসবাব প  সবরাহ  িশĀ◌া 1৯ 
38 দĀĀন মান্দারী কািজম uিদ্দন হািজ বািড় মসিজদ সংলঙ্গ টয়েলট িনর্মাণ েভৗত aবকাঠােমা 1৯ 
39 মােলক মাষ্টােরর বািড় েথেক নুেরজ্জােনর বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং েযাগােযাগ 17 
3৯ সুজা িময়া বািড়র রাসত্মার মাথা েথেক চনoয়ালা বািড় দরজা পরয্মত্ম কঁাচা রাসত্মা  েযাগােযাগ 17 
41 oসমাসন আিল হাজী বািড়র খােলল মুেখ কালেভট িনর্মাণ েযাগােযাগ 17 
42 চিকদার বািড়র দরজা েথেক িময়াপুর জােম মসিজদ পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
43 বাiনেটালা িশেবর বািড়র রাসত্মার সিলং েথেক িশেবর বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
44 বাiনেটালা বায়তুল মামুর জােম মসিজদ েথেক i ািহম হাজী বািড় পরয্মত্ম রাসত্মা সিলং  েযাগােযাগ 15 
45 েচয়ারময্ান সদসয্ o সদসয্ােদর সন্মানী ভাতা দান েযাগােযাগ  
46 আিমন বাজার টয়েলট িনর্মাণ েযাগােযাগ 17 
47 মটবী পাটoয়ারী বাড়ী েথেক বয্াপারী বাড়ীর মসিজদ পরয্ন্ত uন্নয়ন েযাগােযাগ 14 
48 পুরব্ মান্দারী ফােতমা বহুমুখী uচ্চ িবদয্ালয েথেক  মিজবুল হক মাষ্টার বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
16 

49 দিক্ষণ মান্দারী কািজম uিদ্দন হাজী বাড়ীর েমাড় েথেক ছনাগাজী পাটঃ মসিজদ পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

17 

4৯ গন্দবয্পুর পরান পুেতর বাড়ীর  েথেক মেনাহর uিদ্দন হাজী বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

51 uঃ দুর্গাপুর েথেক েমাহাম্মদ নগর সড়ক েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

13 

52 গন্ধবয্পুর oয়াদুদ িময়া বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

19 

53 গন্ধবয্পুর oয়াপদা খালপাড় রাস্তা সংস্কার েযাগােযাগ 18 
54 েমাহাম্মদ নগর াথিমক িবদয্ালয রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
12 

55 মান্দারী ফােতমা বহুমুখী uচ্চ িবদয্ালয় রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

16 

56 চঁাদখালী পুেলর েগাড়া েথেক মােলক মাষ্টােরর বাড়ী পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 17 
57 েমাহাম্মদ নগর খােসর বাড়ীর রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 12 
58 জকিসন পুরব্ বাজার জােম মসিজেদর টয়েলট িনর্মান েযাগােযাগ 12 
59  রতনপুর হাজী বাড়ীর সন্মুেখ টয়েলট িনর্মাণ েভৗত aবকাঠােমা 13 
5৯ রতনপুর পানা হাজী জােম মসিজেদর টয়েলট িনর্মান েযাগােযাগ 13 
61 যাৈদয়া eিতম খানা েমরামত িশক্ষা 12 
62  মান্দারী েমাহাম্মিদয়া ফজলুল uলুম মা াসা েমরামত িশক্ষা  
63 পিশ্চম মান্দারী নািপত বাড়ীর দরজা হiেত হািনেফর েদাকান পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
17 

64 গন্ধবয্পুর বাদ্দার বাড়ী েথেক বরকন্দাজ বাড়ী পরয্ন্ত রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 
িনর্মাণ o সংস্কার 

18 

65 েমাহাম্মদ নগর আিকম uিদ্দন হাজী বাড়ীর রাস্তা পুণঃিনর্মান েযাগােযাগ 12 
66 মান্দারী কুরীজুগী বাড়ীর েথেক iি স মাষ্টােরর বাড়ীর রাস্তা েমরামত গর্ামীণ aবকাঠােমা 

িনর্মাণ o সংস্কার 
15 

67 মান্দারী বাiনেটালা রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 15 
68 দিক্ষণ মান্দারী কািজম uিদ্দন হাজী বাড়ীর সামেন রাস্তা uন্নয়ন েযাগােযাগ 17 
69 যাৈদয়া শহীদ আবুল েহােসন সড়ক uন্নয়ন েযাগােযাগ 12 
6৯ মান্দারী খন্দকার বাড়ী জােম মসিজদ সংলগ্ন রাস্তা সিলং েযাগােযাগ 16 
71 পুরাতন জন্ম িনবন্ধন aন লাiন ভুক্ত করন যুিক্ত  
72 েমাহাম্মদ নগর স্কুল েরাড েথেক জািকেরর চােয়র েদাকান পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 12 



73 সাজ্জাদ েমেমািরয়াল াথিমক িবদয্ালয় আসবাব প  সরবরাহ িশক্ষা 14 
74 যাৈদয়া তনু ভূiয়া বািড়র রাসত্মায় মািট ঁ ভরাট েযাগােযাগ 12 
75 দĀĀণ মান্দারী েবসরকারী াথিমক িবদয্ালেয়র মােঠ মািট ভরাট। েযাগােযাগ 16 
76 আবদুল কােদর েমমব্ােরর পুরাতন বািড়র রাসত্মায় মািট ভরাট। েযাগােযাগ 13 
77 oয়াপদা বাজার হiেত পিশ্চম িদেক রাসত্মার মািট ভরাট েযাগােযাগ 18 
78 ক) গন্ধবয্পুর জাহাঙ্গীর আলম বাবুেলর বািড়েত েসৗর িবদুয্ৎ স্থাপন। 

খ) গন্ধবয্পুর-19, ফােতমা, সব্ামীঃ েবলস্নাল, (আবু মুনচুর িময়ার বািড় eর ঘের েসালার পয্ােনল 
স্থাপণ। 
গ) গন্ধবয্পুর-18, দােসর পুকুর পাড় জােম মসিজেদর েসালার পয্ােনল স্থাপণ। 

েযাগােযাগ 19 
 
 

18 
79 মান্দারী গন্ধবয্পুর রাসত্মা, গন্ধবয্পুর েবিড় বাধ েথেক দĀĀণ িদেক তফন ডাক্তােরর দরজা হেয় 

আেশােকর পুেতর বািড়র সামেন পাকার মাথা পরয্মত্ম। 
েযাগােযাগ  

7৯ যাৈদয়া খায়রম্নল eনাম স্কুেলর uত্তর পাশ েথেক দĀĀণ িদেক েচৗমুহনী সঁাকু স্থান েথেক ীেজর 
েগাড়া পরয্মত্ম সিলং করেনর আেবদন। 

 েযাগােযাগ 12 

81 মান্দারী iuিনয়েন মান্দারী চঁাদখালী পাকা সড়ক েমরামত o সড়েক গার্ডoয়াল িনর্মােণর আেবদন।  েযাগােযাগ 17 
82 মান্দারী মােলক মাস্টােরর বািড়র দরজা হiেত eেক েবেক পূরব্ িদেক িদঘীর পাড় পরয্ন্ত সিলং।  েযাগােযাগ 17 
83 iuিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর জনয্ আসবাবপ  সরবরাহ-  তথয্ o যুিক্ত 17 
84 পূরব্ মান্দারী oসমান আলী পাটoয়ারী বািড়র দরজা েথেক পিশ্চম িদেক eেক েবেক পূরব্ িদেক সিলং েযাগােযাগ 16 
85 বাচ্ছুর রাসত্ম পাকার মাথা দঃ িদেক সিলং- েযাগােযাগ 12 
86 েমাহাম্মনগর সরকারী াথিমক িবদয্ালেয়র সামেন েথেক uত্তর িদেক সিলং। েযাগােযাগ 12 
87 গন্ধবয্পুর দােসর পুকুর পাড় পরয্ন্ত সিলং েযাগােযাগ 18 
88 মান্দারী িজলস্নুর রিহম কেলেজ আসবাবপ  সরবরাহ। িশĀ◌া 15 
89 দিক্ষণ মান্দারী গর্ােমর সরব্সাধারেনর জনয্ ছনাগাজী বািড়র সামেন টয়েলট িনর্মাণ। সব্াস্থয্ 1৯ 
8৯ মটবী তুলাগাছতল েথেক uত্তর িদেক সিলং। েযাগােযাগ 14 
91 হাজী ছকু িময়ার বািড়র ীেজর েগাড়া েথেক uত্তর িদেক সিলং েযাগােযাগ 13 
92 গন্ধবয্পুর বাদশা িময়ার বািড় সংলগ্ন রাসত্মা সিল। েযাগােযাগ 19 
94 মান্দারী গন্ধবয্পুর রাসত্মায় হািফিজয়া মা াসার সামেন ীেজর চাদ িনর্মাণ। েযাগােযাগ 17 
95 পূরব্ মান্দারী সরকারী াথিমক িবদয্ালেয় ফয্ান সরবরাহ o িবদুয্ৎ oয়ািরং িশĀ◌া 16 
96 ক) গন্ধবয্পুর আরার বািড়র দĀĀণ পােশ কালভার্ট িনর্মাণ। 

খ)সুলতান েমমব্ােরর বািড়র আিমন বাজােরর uত্তর পােশ কালভার্ট িনর্মাণ। 
 েযাগােযাগ 19 

 
17 

97 মটবী তাজু পাটoয়ারীর নতুন বািড়েত েপে াল পােম্পর uত্তর পােশ গভীর নলকূপ স্থাপন পািন সরবাহ 14 
98 মান্দারী আিমন বাজার েরােড মান্দারী iসলািময়া আিলম মেডল মা াসার দĀĀণ পােশ কালভার্ট 

িনর্মাণ, চাদ িনর্মাণ। 
েযাগােযাগ 17 

99 iuিনয়ন িডিজটাল েসন্টােরর জনয্ লয্াপটপ, কালার ি ন্টার eবং মেডম কর্য়। তথয্ যুিক্ত 17 
9৯ পূরব্ মান্দারী েপাষ্ট aিফস েরােড হুজুেরর বািড়র পােশ কালভার্ট িনর্মাণ। েযাগােযাগ 16 
৯1 ক) iuিনয়ন সব্াস্থয্ কমেপস্নক্স eর জনয্ গভীর নলকূপ স্থাপন। 

খ) iuিনয়েনর 15 িট িক্লিনেকর জনয্ আসবাবপ  সরবাহ। 
খ/2। গন্ধবয্পুর কিমuিনিট িক্লিনেকর আসবাবপ  সরবরাহ। 
খ/3। চলু বয্াপারী বািড় কিমuিনিট িক্লিনেকর আসবাবপ  সরবরাহ। 
খ/4।  েমাহাম্মদনগর খামার বািড় কিমuিনিট িক্লিনেকর আসবাবপ  সরবরাহ। 
খ/5। রতনপুর কিমuিনিট িক্লিনেকর আসবাবপ  সরবরাহ। 

পানী সরবারাহ 
 

সব্াস্থয্ 

17 
19 
15 
12 

 
13 

৯2 মান্দারী iসলামীয়া আিলম মেডল মা াসার পিশ্চম পােশ গর্ত o েডাবা ভরাট। িশĀ◌া 17 
৯3 iu.িপ. কমেপস্নক্স ভবেনর চার পােশ মািট ভরাট o oয়াল িনর্মাণ। aভকাঠােমা 17 
৯4 iu.িপ. কমেপস্নক্স ভবেন রং করণ। aভকাঠােমা 17 

 


