
িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ- িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 

ারক নং-                            তািরখ- 
 

ওয়াড অ যায়ী অ ািধকারিভি ক বা বায়ন ি েমর তািলকা 
 

ওয়াড 
নং 

অ ািধকারিভি ক িনবািচত ি েমর নাম 
থম বছর (২০১২-২০১৩) ি তীয় বছর (২০১৩-২০১৪) তীয় বছর (২০১৪-২০১৫) চ থ বছর (২০১৫-২০১৬) প ম বছর (২০১৬-২০১৭) 

১ 

ক) পািনসারা মা িমক িব ালয় সং ার 
ও ব  সরবরাহ। 
খ) গা রা র হইেত পািনসারা পয  খাল 
সং ার। 
গ) িলয়া আিলম সরদােরর জিমর 
পাে  কালভাট িনমাণ। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) পািনসারা সরকারী াথিমক 
িব ালয়, নারা ালী ভায়া আিতয়ােরর 
বাড়ী পয  রা া সং ার। 
খ) পািনসারা খােলর মােড়র কালভাট 
িনমাণ। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) পািনসারা ঈদগাহ হইেত টাওরা রা া 
সং ার। 
খ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
গ) ঃ  নারীেদর মােঝ সলাই মিশন 
সরবরাহ। 
ঘ) পািনসারা গাজীপাড়া বটতলায় 
কালভাট িনমাণ। 

ক) গা রা র মিফেজর জিমর পাে  
কালভাট িনমাণ। 
খ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) পািনসারা াইমারী হইেত মাড়ল 
পাড়া পয  রা া সং ার। 

ক) পািনসারা ঈদগাহ হইেত টাওরা িডপ 
পয  রা া সং ার। 
খ) পািনসারা িজবার ঢালীর জিমর 
পাে র খাল খনন। 
গ) গা রা র মসিজদ ও মি র সং ার। 
ঘ) পািনসারা ল সং ার। 
ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

২ 

ক) িলয়া মা াসা সং ার ও ব  
সরবরাহ। 
খ) নায়ালী হইেত চ পর পয  
কাচা রা া সং কার। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) িলয়া সরকারী াথিমক 
িব ালেয়র মাঠ ভরাট। 
খ) িলয়া হইেত চ র রা া 
সং ার। 
গ) িলয়া মা াসা ও েলর ব  
সং ার। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) িলয়া ছা ােরর বাড়ীর সামেন 
কালভাট িনমাণ। 
খ) ওয়ােডর িবিভ  মসিজদ ও মি র 
সং ার। 
গ) চ র দি ণপাড়া হইেত িবেষর 
বাড়ী রা া সং ার। 
ঘ) চ র ীজ হইেত কানারালী 
ীজ পয  খাল খনন। 

ক) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
খ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

গ) িলয়া াথিমক িব ালয় হইেত 
নওয়ালী পয  রা া সং ার। 
ঘ) িলয়া মা াসার মাঠ ভরাট ও 
সং ার। 

ক) চ র মােড় ািনটারী াি ন 
িনমাণ। 
খ) চ র দি ণপাড়া হইেত িবেশর 
বাড়ী পয  রা া সং ার। 
গ) িলয়া মা াসা ও াইমাির েলর 

 সরবরাহ। 
ঘ) গিণর বাড়ীর সামেন কালভাট িনমাণ। 



িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
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ওয়াড অ যায়ী অ ািধকারিভি ক বা বায়ন ি েমর তািলকা 
 

ওয়াড 
নং 

অ ািধকারিভি ক িনবািচত ি েমর নাম 
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৩ 

ক) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

খ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
গ) নায়ালী হইেত নগর াইমারী ল 
পয  কাচা রা া সং ার। 

ক) নারা ালী গিণ িব ােসর বাড়ী হইেত 
চ র পয  রা া সং ার।  

খ) ওয়ােডর মসিজদ ও মি র সং ার। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) আমতলা িবেলর কিবেরর জিমর 
পাে  কালভাট িনমাণ। 
ঘ) বিজয়াতলা হইেত নায়ালী পয  
কাচা রা া সং ার। 

ক) নারা ালী রিহেমর বাড়ী হইেত বণ  
ভায়া ঋিষপাড়া রা া সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) র নাথনগর সবার বাড়ী হইেত 
বাকড়া পাকা রা  পয  রা া সং ার। 
খ) নারা ালী হইেত বন  (ভায়া 
ঋিষপাড়া) পয  রা া সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) পািনসারা ঈদগাহ হইেত টাওরা পয  
রা া সং ার। 
খ) পািনসারা িজবার ঢালীর জিমর 
পাে র খাল খনন। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) নারা ালী আ র রহমােনর বাড়ীর 
পাে  কালভাট িনমাণ। 

৪ 

ক) বন  তালতলা হইেত সরদার পাড়া 
পয  কাচা রা া সং ার। 
খ) বন  ল ও মা াসায় চয়ার ও ব  
সরবরাহ। 
গ) ইউিনয়ন পিরষদ সং ার ও মাঠ 
ভরাট। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) বন  িরিফউিজ পাড়া, বন  বাজার 
মসিজদ ও  বন  িহ পাড়া ম ীর 
সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) তালতলা হইেত টাওরা পয  কাচা 
রা া সং ার। 
ঘ) বন  খােলর উপর কালভাট িনমাণ। 

ক) বন  তালতলা হইেত আমেজেদর 
বাড়ী পয  রা া এইচিবিব করণ। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) বন  হািফিজয়া মা াসা সং ার। 
খ) বন  সল ীেনর র হইেত 
নারা ালী পয  খাল সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) বন  তালতলা হইেত বন  বাজার 
রা া এইচিবিব করণ। 
খ) বন  হইেত টাওরা পয  রা া 
সং ার। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ইউিনয়ন ত  সবা কে  
আসবাবপ  য় ও মরামত। 
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৫ 

ক) সয়দপাড়া হইেত চাপাতলা পয  
কাচা রা া সং ার। 
খ) চাপাতলায় কালভাট িনমাণ। 
গ) সয়দপাড়া কিমউিন  েলর মাঠ 
ভরাট। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) চাপাতলা ঈদগাহ হইেত মিহনীকা  
বটতলা পয  রা া সং ার। 
খ) িনলক নগর রল রা া হইেত 
সয়দপাড়া পয  কাচা রা া সং ার। 

গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  
 মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) সয়দপাড়া ও চাপাতলা মসিজেদ 
মা  ভরাট। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
ঙ) চাপাতলা হইেত সয়দপাড়া পয  
কাচা রা া সং ার। 

ক) সয়দপাড়া খাকেনর বাড়ী হইেত 
সমেসেরর বাড়ী পয  পয  রা া 
সং ার। 
খ) সয়দপাড়া ও চাপাতলা ঈদগােহ মা  
ভরাট। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) চাপাতলা রেবর বাড়ী হইেত 
িজবেরর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

খ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ আরিসিস পাইপ াপন। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

৬ 

ক) টাওরা দি ণপাড়া ও িনলক নগর 
জােম মসিজদ সং ার। 
খ) টাওরা েল ব  ও চয়ার সরবরাহ। 
গ) সয়দপাড়া খাল সং ার। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) টাওরা ইকবেলর বাড়ী হইেত 
মাবারেকর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

খ) টাওরা সদারপাড়া, দি ণপাড়া, 
নীলক নগর উ রপাড়া মসিজদ সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) নীলক নগর সেরার বাড়ী হইেত 
নীমতলা (ভায়া খাল) পয  রা া 
সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) টাওরা ন ন পাকা রা্তা হইেত 
ছামােদর বাড়ী পয  রা া এইচিবিব 
করণ। 
খ) টাওরা েল আেসিনক  পািন 
সট িনমাণ। 

গ) টাওরা াথিমক িব ালেয়র মাঠ 
ভরাট। 
ঘ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) টাওরা রা র বাড়ী হইেত আ েলর 
বাড়ী পয  রা া সং ার। 
খ) টাওরা সিহ েলর বাড়ী হইেত বন  
িবেলর উপর রা া সং ার। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 



িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ- িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 

ারক নং-                            তািরখ- 
 

ওয়াড অ যায়ী অ ািধকারিভি ক বা বায়ন ি েমর তািলকা 
 

ওয়াড 
নং 

অ ািধকারিভি ক িনবািচত ি েমর নাম 
থম বছর (২০১২-২০১৩) ি তীয় বছর (২০১৩-২০১৪) তীয় বছর (২০১৪-২০১৫) চ থ বছর (২০১৫-২০১৬) প ম বছর (২০১৬-২০১৭) 

৭ 

ক) র র র আিজ েরর বাড়ী হইেত 
ফিকেরর বাড়ী পয  রা া সং ার। 
খ) র র র হইেত রাজা র ল রা া 
এইচিবিব করণ। 
গ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) র র র মতেলব মা ােরর বাড়ী 
হইেত রাজা র ল রা া এইচিবিব 
করণ। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) র র র মতেলব মা ােরর বাড়ী 
হইেত রাজা র ল রা া এইচিবিব 
করণ। 
খ) র র র হইেত রাজা র মা িমক 
িব ালয় পয  রা া সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) র র র পৗরসভা হইেত কেলানী 
পাড়া পয  কাচা রা া সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) র র র কেলানী মাড়লপাড়া ও 
দি ণপাড়া জােম মসিজদ সং ার। 

ক) র র র চাকলার িবেলর 
আিন েরর জিমর পাে  কালভাট িনমাণ। 
খ) র র র কেলানী হইেত রাজা র 
ীজ পয  রা া সং ার। 

গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

৮ 

ক) রাজা র মা িমক িব ালয় সং ার, 
মাঠ ভরাট, ব  ও চয়ার সরবরাহ। 
খ) রাজা র কালনীপাড়া ও মাড়লপাড়া 
জােম মসিজ সং ার। 
গ) রাজা র কেলানী হইেত টাওরা পয  
কাচা রা া সং ার। 
ঘ) রাজা র সিলম ম র ও চয়ার ান 
সােহবেদর কবর ান সং ার। 
ঙ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

চ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) রাজা র বা ালপাড়া, রাজা র 
রাজা র মাড়লপাড়া, রাজা র লপাড়া 
জােম মসিজদ, রাজা র ঋিষেদর 
দি ণপাড়া ও বপাড়া মি র সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
ঙ) কাউিরয়া ঢালী পাড়া হইেত ল পয  
কাচা রা া সং ার। 

ক) কাউিরয়া হইেত রাজা র ল পয  
রা া সং ার। 
খ) চয়ার ােনর চাতাল হইেত 
চৗ রীপাড়া পয  কাচা রা া সং ার। 

গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  
 মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
চ) রাজা র ল সং ার ও ব  
সরবরাহ। 

ক) রাজা র কেলানী হইেত চাপাতলা 
পয  রা া সং ার। 
খ) রাজা র ীজ হইেত র র র 
কেলানীপাড়া পয  কাচা রা া সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে  

 মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
চ) ওয়ােড িবিভ  িশ া িত ান 
সং ার। 

ক) রাজা র েলর রা া এইচিবিব 
করণ। 
খ) ইউিনয়ের িবিভ  িশ া িত ােন 
চয়ার ও ব  সরবরাহ। 

গ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

চ) রাজা র াথিমক িব ালেয়র পাে  
পািনর সট িনমাণ। 



িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ- িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 

ারক নং-                            তািরখ- 
 

ওয়াড অ যায়ী অ ািধকারিভি ক বা বায়ন ি েমর তািলকা 
 
ওয়াড 
নং 

অ ািধকারিভি ক িনবািচত ি েমর নাম 
থম বছর (২০১২-২০১৩) ি তীয় বছর (২০১৩-২০১৪) তীয় বছর (২০১৪-২০১৫) চ থ বছর (২০১৫-২০১৬) প ম বছর (২০১৬-২০১৭) 

৯ 

ক) মিহনীকা  আনার বাড়ী হইেত 
মিহনীকা  খাল পয  কাচা রা া সং ার। 
খ) মিহনীকা  বটতলা হইেত তােহেরর 
বাড়ী পয  কাচা রা া সং ার। 
গ) বিজয়াতলা মা াসা সং ার, ব  ও 
চয়ার সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   মিশন 
সরবরাহ। 
ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 

ক) মিহনীকা  বটতলায় আেসিনস  
পািনর সট িনমাণ। 
খ) মিহনীকা  সদারপাড়া, মিহনীকা  
িরিফউিজপাড়া জােম মসিজদ ও 
বিজয়াতলা মি র সং ার। 

গ) বিজয়াতলা হইেত মিহনীকা  ল 
পয  কাচা রা া সং ার। 
ঘ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
চ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) বিজয়াতলা মােলা পাড়ায় আেসিনক 
 পািনর সট িনমাণ। 

খ) মিহনীকা  মাতববেরর বাড়ী হইেত 
ােজর বাড়ী পয  রা া সং ার। 

গ) বিজয়াতলা হইেত ীজ পয  রা া 
এইচিবিব করণ। 
ঘ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঙ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ 
িমঃ িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
চ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) মিহনীকা  মক েলর বাড়ীর পাে  
কালভাট িনমাণ। 
খ) মিহনীকা  িমজােরর বাড়ী হইেত 
সরকারী াথিমক িব ালয় পয  কাচা 
রা া সং ার। 
গ) ইউিনয়েনর াি ক চাষীেদর মে   
মিশন সরবরাহ। 

ঘ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ িমঃ 
িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঙ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 

ক) মিহনীকা  বটতলা হইেত ল পয  
কাচা রা া সং ার। 
খ) ইউিনয়েনর িবিভ  ােম ঃ  
মিহলােদর সলাই মিশন সরবরাহ। 
গ) ওয়ােডর িবিভ  ামীণ রা ায় ৩০০ িমঃ 
িমঃ েসর আরিসিস পাইপ াপন। 
ঘ) ওয়ােড াি  চাষীেদর মে   মিশন 
সরবরাহ। 

 
 
 


