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স্মারক নাং(-----)৫১ .১১. ১১১১.১২৪.৩৪.১১১/ তাধরখঃ ১৭/১২/২১১৫ধরঃ 

  

প্রাপক :  ১।    প্রিান ধহসাব রক্ষণ কম যকতা 

  দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় 

  খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গধণ করাড, ঢাকা-১১১১।  

 

    ২। ক) উপদজলা ধনব যাহী অধিসার, -------------------,  কজলা- ------------। 

   খ) উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা ,-------------------,  কজলা- ------------।   

 

ধবষয় : বাধষ যক উন্নয়ন কম যসূচীর আওতায় “গ্রামীণ রাস্তায় ক াট ক াট (১২ধমঃ দের্ঘ যয প্ যন্ত) কসতু/কালভাট য ধনম যাণ (৩য় প্ যায়) (২য় সাংদশাধিত)” প্রকদল্পর অধিদন ধনম যাণািীন 

কসতু/কালভাট য এর অর্ য  াড় করণ প্রসাংদগ। 

 

সূত্র : দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালদয়র স্মারক :  ১) ৫১.১৪৪.১১৪.১১.১১.১২১.২১১২-১৩.১১৮ তাধরখঃ ১২.১৮.২১১৪ধরঃ 

         ২) ৫১.১৪৪.১১৪.১১.১১.১২১.২১১২-১৩.১১ তাধরখঃ ১৮.১১.২১১৫ধরঃ 

 

 উপর্যকু্ত বিষয় ও সূত্রের প্রবি দৃবি আকষণু পূর্ব্ুক জানান যাত্রে যয, ২০১৪-১৫ অর্ ুিছত্রর “গ্রামীণ রাস্তায় ক াট ক াট (১২ধমঃ দের্ঘ যয প্ যন্ত) কসতু/কালভাট য ধনম যাণ (৩য় প্ যায়) 

(২য় সাংদশাধিত)” প্রকদল্পর অধিদন ধনম যাণািীন কসতু/কালভাট য ধনম যাণ বাবে বনত্রের ৪নং অনুত্রেত্রে িাবিকাভূক্ত ৪৬১(চারশি একষবি) টি উপত্রজিায় প্রবি উপত্রজিার পাত্রব ু

িবণিু অংকসমূহ সিতু্র াট ১০৮০০.০০ িক্ষ(একশি আট যকাটি) টাকা এিদ্বারা ছাড় করা হত্রিা। উক্ত ছাড়কৃি অর্ ুচূড়ান্ত ব্যত্রয়র সাত্রর্ স ন্বয় করা হত্রি। 

 

২। উপদজলা ধনব যাহী অধিসার ও উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযাগণদক তাদেঁর অনুকূদল  াড়কৃত উক্ত অর্ য হদত ক্ৌর্ স্বাক্ষদর ঠিকাোদরর ধবল পধরদশাদির প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর ক্ষমতা প্রোন করা হদলা। সাংধিষ্ট কম যকতযাগণ অত্র প্রকদল্পর বাস্তবায়ন পধরপদত্রর ৬নাং অনুদেদের শতযানু্ায়ী এ অর্ য ব্যয় করদবন।  

 

৩। এ ব্যয় ২১১৪-১৫ অর্ য ব দরর উন্নয়ন বাদজট ব্যয় ধবভাজন এর ৫-৪৯৩২-৫১২৮-৭১২৬ নাং ধহসাব খাত হদত বহন করা হদব এবাং ধনরীক্ষার জন্য উপদজলা ধনব যাহী অধিসার ও 

উপদজলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা ধবধি কমাতাদবক প্রদয়াজনীয় কাগজ-পত্র সাংরক্ষণ করদবন। প্রিান ধহসাব রক্ষণ কম যকতাদক সাংধিষ্ট উপদজলা বরাবদর অর্ধরটি কপ্ররণ করার 

জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

 

৪। উপদজলার নাম ও  াড়কৃত অদর্ যর পধরমাণ: 

কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

 কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

খুলনা ১ কয়রা  নড়াইল ২৯ কাধলয়া 

খুলনা ২ ডুমুধরয়া  নড়াইল ৩১ নড়াইল সের 

খুলনা ৩ কতরখাো  নড়াইল ৩১ কলাহাগড়া 

খুলনা ৪ োদকাপ  নাদটার ৩২ গুরুোসপুর 

খুলনা ৫ ধের্ঘধলয়া  নাদটার ৩৩ নাদটার সের 

খুলনা ৬ পাইকগা া  নাদটার ৩৪ বড়াইগ্রাম 

খুলনা ৭ ফুলতলা  নাদটার ৩৫ বাগাধতপাড়া 

খুলনা ৮ বটিয়ার্ঘাটা  নাদটার ৩৬ লালপুর 

খুলনা ৯ রুপসা  নাদটার ৩৭ ধসাংড়া 

চাঁেপুর ১১ কচুয়া  পাবনা ৩৮ আটর্ঘধরয়া 

চাঁেপুর ১১ চাঁেপুর সের  পাবনা ৩৯ ঈশ্বরেী 

চাঁেপুর ১২ িধরেগঞ্জ  পাবনা ৪১ চাটদমাহর 

চাঁেপুর ১৩ মতলব )েধক্ষন(   পাবনা ৪১ পাবনা সের 

চাঁেপুর ১৪ মতলব )উত্তর(   পাবনা ৪২ িধরেপুর 

চাঁেপুর ১৫ শাহরাধস্ত  পাবনা ৪৩ কবড়া 

চাঁেপুর ১৬ হাইমচর  পাবনা ৪৪ ভাঙ্গুরা 

চাঁেপুর ১৭ হাজীগঞ্জ  পাবনা ৪৫ সুজানগর 

নওগাঁ ১৮ আত্রাই  পাবনা ৪৬ সাধর্য়া 

নওগাঁ ১৯ িামুরহাট  িধরেপুর ৪৭ আলিাডাাংগা 

নওগাঁ ২১ নওগাঁ সের  িধরেপুর ৪৮ চরভদ্রাসন 

নওগাঁ ২১ ধনয়ামতপুর  িধরেপুর ৪৯ নগরকান্দা 

নওগাঁ ২২ পত্নীতলা  িধরেপুর ৫১ িধরেপুর সের 

নওগাঁ ২৩ কপারশা  িধরেপুর ৫১ কবায়ালমারী 

নওগাঁ ২৪ বেলগা ী  িধরেপুর ৫২ ভাাংগা 

নওগাঁ ২৫ মহাদেবপুর  িধরেপুর ৫৩ মধুখালী 

নওগাঁ ২৬ মান্দা  িধরেপুর ৫৪ সেরপুর 

নওগাঁ ২৭ রানীনগর  িধরেপুর ৫৫ সালর্া 

নওগাঁ ২৮ সাপাহার     

            চলমান পাতা/২ 

http://www.ddm.gov.bd/


পাতা-২ 

কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ টাকায়) 

 কজলা ক্র/ নাং উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

বগুড়া ৫৬ আেমধেধর্ঘ  বাদগরহাট ১১১ কচুয়া 

বগুড়া ৫৭ কাহালু  বাদগরহাট ১১২ ধচতলমারী 

বগুড়া ৫৮ গাবতলী  বাদগরহাট ১১৩ িধকরহাট 

বগুড়া ৫৯ দুপচাঁচীয়া  বাদগরহাট ১১৪ বাদগরহাট সের 

বগুড়া ৬১ ধুনট  বাদগরহাট ১১৫ কমাাংলা 

বগুড়া ৬১ নধন্দগ্রাম  বাদগরহাট ১১৬ কমাড়লগঞ্জ 

বগুড়া ৬২ বগুড়া সের  বাদগরহাট ১১৭ কমাল্লাহাট 

বগুড়া ৬৩ শাহজাহানপুর  বাদগরহাট ১১৮ রামপাল 

বগুড়া ৬৪ ধশবগঞ্জ  বাদগরহাট ১১৯ শ্বরনদখালা 

বগুড়া ৬৫ কশরপুর  কভালা ১২১ তজুমধিন 

বগুড়া ৬৬ সাধরয়াকাধন্দ  কভালা ১২১ মনপুরা 

বগুড়া ৬৭ কসানাতলা  নরধসাংেী ১২২ নরধসাংেী সের 

মাগুরা ৬৮ মাগুরা সের  নরধসাংেী ১২৩ পলাশ 

মাগুরা ৬৯ কমাহাম্মেপুর  নরধসাংেী ১২৪ কবলাব 

মাগুরা ৭১ শ্রীপুর  নরধসাংেী ১২৫ মদনাহরেী 

মাগুরা ৭১ শাধলখা  নরধসাংেী ১২৬ রায়পুরা 

্দশার ৭২ অভয়নগর  নরধসাংেী ১২৭ ধশবপুর 

্দশার ৭৩ ককশবপুর  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১২৮ আখাউড়া 

্দশার ৭৪ কচৌগা া  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১২৯ আশুগঞ্জ 

্দশার ৭৫ ধিকরগা া  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩১ কসবা 

্দশার ৭৬ বার্ঘারপাড়া  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩১ নবীনগর 

্দশার ৭৭ মধণরামপুর  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩২ নাধসরনগর 

্দশার ৭৮ ্দশার সের  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩৩ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সের 

্দশার ৭৯ শাশ যা  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩৪ বাঞ্চারামপুর 

রাজশাহী ৮১ কগাোগাড়ী  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩৫ ধবজয়নগর 

রাজশাহী ৮১ চারর্ঘাট  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১৩৬ সরাইল 

রাজশাহী ৮২ তাদনার  হধবগঞ্জ ১৩৭ আজদমরীগঞ্জ 

রাজশাহী ৮৩ দূগ যাপুর  হধবগঞ্জ ১৩৮ চুনারুর্ঘাট 

রাজশাহী ৮৪ পুঠিয়া  হধবগঞ্জ ১৩৯ নবীগঞ্জ 

রাজশাহী ৮৫ পবা  হধবগঞ্জ ১৪১ বাধনয়াচাং 

রাজশাহী ৮৬ বাগমারা  হধবগঞ্জ ১৪১ বাহুবল 

রাজশাহী ৮৭ বার্ঘা  হধবগঞ্জ ১৪২ মািবপুর 

রাজশাহী ৮৮ কমাহনপুর  হধবগঞ্জ ১৪৩ লাখাই 

সাতক্ষীরা ৮৯ আশাশুধন  হধবগঞ্জ ১৪৪ হধবগঞ্জ সের 

সাতক্ষীরা ৯১ কলাদরায়া  কক্সবাজার ১৪৫ উধখয়া 

সাতক্ষীরা ৯১ কাধলগঞ্জ  কক্সবাজার ১৪৬ কক্সবাজার সের 

সাতক্ষীরা ৯২ তালা  কক্সবাজার ১৪৭ কুতুবধেয়া 

সাতক্ষীরা ৯৩ কেবহাটা  কক্সবাজার ১৪৮ চদকাধরয়া 

সাতক্ষীরা ৯৪ শ্যামনগর  কক্সবাজার ১৪৯ কটকনাি 

সাতক্ষীরা ৯৫ সাতক্ষীরা সের  কক্সবাজার ১৫১ কপকুয়া 

ধসরাজগঞ্জ ৯৬ উল্লাপাড়া  কক্সবাজার ১৫১ মদহশখালী 

ধসরাজগঞ্জ ৯৭ কাজীপুর  কক্সবাজার ১৫২ রামু 

ধসরাজগঞ্জ ৯৮ কামারখন্দ  কুধমল্লা ১৫৩ কুধমল্লা সের )আেশ য সের(  

ধসরাজগঞ্জ ৯৯ কচৌহাধল  কুধমল্লা ১৫৪ কুধমল্লা সের েধক্ষণ 

ধসরাজগঞ্জ ১১১ তারাশ  কুধমল্লা ১৫৫ চাধন্দনা 

ধসরাজগঞ্জ ১১১ কবলকুধচ  কুধমল্লা ১৫৬ কচৌিগ্রাম 

ধসরাজগঞ্জ ১১২ রায়গঞ্জ  কুধমল্লা ১৫৭ ধততাস 

ধসরাজগঞ্জ ১১৩ শাহজােপুর  কুধমল্লা ১৫৮ োউেকাধন্দ 

ধসরাজগঞ্জ ১১৪ ধসরাজগঞ্জ সের  কুধমল্লা ১৫৯ কেধবদ্বার 

বরগুনা ১১৫ আমতলী  কুধমল্লা ১৬১ নাাংগলদকাট 

বরগুনা ১১৬ তালতলী  কুধমল্লা ১৬১ বুধড়চাং 

বরগুনা ১১৭ পার্রর্ঘাটা  কুধমল্লা ১৬২ বরুড়া 

বরগুনা ১১৮ বরগুনা সের  কুধমল্লা ১৬৩ ব্রাহ্মনপাড়া 

বরগুনা ১১৯ বামনা  কুধমল্লা ১৬৪ মদনাহরগঞ্জ 

বরগুনা ১১১ কবতাগী  কুধমল্লা ১৬৫ মুরােনগর 

   কুধমল্লা ১৬৬ কমর্ঘনা 

   কুধমল্লা ১৬৭ লাকসাম 

   কুধমল্লা ১৬৮ কহামনা 

            চলমান পাতা/৩ 



পাতা-৩ 

কজলা ক্র/ নাং উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর পধরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

 কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর পধরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

ধকদশারগঞ্জ ১৬৯ অষ্টগ্রাম  কনত্রদকানা ২২৩ আটপাড়া 

ধকদশারগঞ্জ ১৭১ ইটনা  কনত্রদকানা ২২৪ কলমাকান্দা 

ধকদশারগঞ্জ ১৭১ কটিয়াধে  কনত্রদকানা ২২৫ ককন্দুয়া 

ধকদশারগঞ্জ ১৭২ কধরমগঞ্জ  কনত্রদকানা ২২৬ খাধলয়াজুধর 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৩ কুধলয়ারচর  কনত্রদকানা ২২৭ দুগ যাপুর 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৪ ধকদশারগঞ্জ সের  কনত্রদকানা ২২৮ কনত্রদকানা সের 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৫ তাড়াইল  কনত্রদকানা ২২৯ পুব যিলা 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৬ ধনকলী  কনত্রদকানা ২৩১ বারহাট্রা 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৭ পাকুধন্দয়া  কনত্রদকানা ২৩১ মেন 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৮ বাধজতপুর  কনত্রদকানা ২৩২ কমাহনগঞ্জ 

ধকদশারগঞ্জ ১৭৯ দভরব  পটুয়াখালী ২৩৩ কলাপাড়া 

ধকদশারগঞ্জ ১৮১ ধমঠামইন  পটুয়াখালী ২৩৪ গলাধচপা 

ধকদশারগঞ্জ ১৮১ কহাদসনপুর  পটুয়াখালী ২৩৫ দুমকী 

গাজীপুর ১৮২ কাপাধসয়া  পটুয়াখালী ২৩৬ েশধমনা 

গাজীপুর ১৮৩ কাধলয়াককর  পটুয়াখালী ২৩৭ পটুয়াখালী সের 

গাজীপুর ১৮৪ কালীগঞ্জ  পটুয়াখালী ২৩৮ বাউিল 

গাজীপুর ১৮৫ গাজীপুর সের  পটুয়াখালী ২৩৯ ধমজযাগঞ্জ 

গাজীপুর ১৮৬ শ্রীপুর  পটুয়াখালী ২৪১ রাঙ্গাবালী 

চট্টগ্রাম ১৮৭ আদনায়ারা  কমৌলভীবাজার ২৪১ কমলগঞ্জ 

চট্টগ্রাম ১৮৮ চন্দনাইশ  কমৌলভীবাজার ২৪২ কুলাউড়া 

চট্টগ্রাম ১৮৯ পটিয়া  কমৌলভীবাজার ২৪৩ জুধড় 

চট্টগ্রাম ১৯১ িটিক ধড়  কমৌলভীবাজার ২৪৪ বড়দলখা 

চট্টগ্রাম ১৯১ বাশঁখালী  কমৌলভীবাজার ২৪৫ কমৌলভীবাজার সের 

চট্টগ্রাম ১৯২ কবায়ালখালী  কমৌলভীবাজার ২৪৬ রাজনগর 

চট্টগ্রাম ১৯৩ মীরসরাই  কমৌলভীবাজার ২৪৭ শ্রীমঙ্গল 

চট্টগ্রাম ১৯৪ রাাংগুধনয়া  সুনামগঞ্জ ২৪৮  াতক 

চট্টগ্রাম ১৯৫ রাউজান  সুনামগঞ্জ ২৪৯ জগন্নার্পুর 

চট্টগ্রাম ১৯৬ কলাহাগড়া  সুনামগঞ্জ ২৫১ জামালগঞ্জ 

চট্টগ্রাম ১৯৭ সন্দীপ  সুনামগঞ্জ ২৫১ তাদহরপুর 

চট্টগ্রাম ১৯৮ সাতকাধনয়া  সুনামগঞ্জ ২৫২ েধক্ষণ সুনামগঞ্জ 

চট্টগ্রাম ১৯৯ সীতাকুন্ড  সুনামগঞ্জ ২৫৩ ধেরাই 

চট্টগ্রাম ২১১ হাটহাজারী  সুনামগঞ্জ ২৫৪ কোয়ারাবাজার 

চাঁ :নবাবগঞ্জ  ২১১ কগামস্তাপুর  সুনামগঞ্জ ২৫৫ িম যপাশা 

চাঁ :নবাবগঞ্জ  ২১২ চাঁ :নবাবগঞ্জ সের   সুনামগঞ্জ ২৫৬ ধবশ্বম্ভরপুর 

চাঁ :নবাবগঞ্জ  ২১৩ নাদচাল  সুনামগঞ্জ ২৫৭ শাল্লা 

চাঁ :নবাবগঞ্জ  ২১৪ কভালাহাট  সুনামগঞ্জ ২৫৮ সুনামগঞ্জ সের 

চাঁ :নবাবগঞ্জ  ২১৫ ধশবগঞ্জ  ধসদলট ২৫৯ কানাইর্ঘাট 

টাাংগাইল ২১৬ কাধলহাতী  ধসদলট ২৬১ ককাম্পানীগঞ্জ 

টাাংগাইল ২১৭ কগাপালপুর  ধসদলট ২৬১ কগায়াইনর্ঘাট 

টাাংগাইল ২১৮ র্ঘাটাইল  ধসদলট ২৬২ কগালাপগঞ্জ 

টাাংগাইল ২১৯ টাাংগাইল সের  ধসদলট ২৬৩ জধকগঞ্জ 

টাাংগাইল ২১১ কেলদুয়ার  ধসদলট ২৬৪ দজন্তাপুর 

টাাংগাইল ২১১ িনবাড়ী  ধসদলট ২৬৫ েধক্ষণ সুরমা 

টাাংগাইল ২১২ নাগরপুর  ধসদলট ২৬৬ কিষ্ণুগঞ্জ 

টাাংগাইল ২১৩ বাসাইল  ধসদলট ২৬৭ বালাগঞ্জ 

টাাংগাইল ২১৪ ভূয়াপুর  ধসদলট ২৬৮ ধবয়ানীবাজার 

টাাংগাইল ২১৫ মধুপুর  ধসদলট ২৬৯ ধবশ্বনার্ 

টাাংগাইল ২১৬ ধমজযাপুর  ধসদলট ২৭১ ধসদলট সের 

টাাংগাইল ২১৭ সধখপুর  কগাপালগঞ্জ ২৭১ কাধশয়ানী 

ঢাকা ২১৮ ককরানীগঞ্জ  কগাপালগঞ্জ ২৭২ ককাটাধলপাড়া 

ঢাকা ২১৯ কোহার  কগাপালগঞ্জ ২৭৩ কগাপালগঞ্জ সের 

ঢাকা ২২১ িামরাই  কগাপালগঞ্জ ২৭৪ টুাংধগপাড়া 

ঢাকা ২২১ নবাবগঞ্জ  কগাপালগঞ্জ ২৭৫ মুকসুেপুর 

ঢাকা ২২২ সাভার  িালকাঠী ২৭৬ কাঠাধলয়া 

    িালকাঠী ২৭৭ নলধ টি 

চলমান পাতা -৪ 

 



পাতা-৪ 

কজলা ক্র/ নাং উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

 কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর পধরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

মাোরীপুর ২৭৮ কালধকধন  কুধষ্টয়া ৩৩৭ কুমারখাধল 

মাোরীপুর ২৭৯ মাোরীপুর সের  কুধষ্টয়া ৩৩৮ কুধষ্টয়া সের 

মাোরীপুর ২৮১ রাকজর  কুধষ্টয়া ৩৩৯ কখাকসা 

মাোরীপুর ২৮১ ধশবচর  কুধষ্টয়া ৩৪১ কেৌলতপুর 

রাজবাড়ী ২৮২ কালুখালী  কুধষ্টয়া ৩৪১ কভড়ামারা 

রাজবাড়ী ২৮৩ কগায়ালন্দ  কুধষ্টয়া ৩৪২ ধমরপুর 

রাজবাড়ী ২৮৪ পাাংশা  গাইবান্ধা ৩৪৩ গাইবান্দা সের 

রাজবাড়ী ২৮৫ বাধলয়াকাধন্দ  গাইবান্ধা ৩৪৪ কগাধবন্দগঞ্জ 

রাজবাড়ী ২৮৬ রাজবাড়ী সের  গাইবান্ধা ৩৪৫ পলাশবাড়ী 

শরীয়তপুর ২৮৭ কগাসাইরহাট  গাইবান্ধা ৩৪৬ ফুল ধড় 

শরীয়তপুর ২৮৮ জাধজরা  গাইবান্ধা ৩৪৭ সুন্দরগঞ্জ 

শরীয়তপুর ২৮৯ ডামুডযা  গাইবান্ধা ৩৪৮ সার্ঘাটা 

শরীয়তপুর ২৯১ নধড়য়া  গাইবান্ধা ৩৪৯ সাদুল্লাপুর 

শরীয়তপুর ২৯১ কভেরগঞ্জ  চুয়াডাাংগা ৩৫১ আলমডাাংগা 

শরীয়তপুর ২৯২ শরীয়তপুর সের  চুয়াডাাংগা ৩৫১ চুয়াডাাংগা সের  

িালকাঠী ২৯৩ িালকাঠী সের  চুয়াডাাংগা ৩৫২ জীবননগর 

িালকাঠী ২৯৪ রাজাপুর  চুয়াডাাংগা ৩৫৩ োমুরহুো 

ধপদরাজপুর ২৯৫ কাউখালী  জয়পুরহাট ৩৫৪ আদেলপুর 

ধপদরাজপুর ২৯৬ ধজয়ানগর  জয়পুরহাট ৩৫৫ কক্ষতলাল 

ধপদরাজপুর ২৯৭ নাধজরপুর  জয়পুরহাট ৩৫৬ কালাই 

ধপদরাজপুর ২৯৮ কন ারাবাে  জয়পুরহাট ৩৫৭ জয়পুরহাট সের 

ধপদরাজপুর ২৯৯ ধপদরাজপুর সের  জয়পুরহাট ৩৫৮ পাঁচধবধব 

ধপদরাজপুর ৩১১ ভান্ডাধরয়া  জামালপুর ৩৫৯ ইসলামপুর 

ধপদরাজপুর ৩১১ মঠবাড়ীয়া  জামালপুর ৩৬১ জামালপুর সের 

বধরশাল ৩১২ আকগলিড়া  জামালপুর ৩৬১ কেওয়ানগঞ্জ 

বধরশাল ৩১৩ উধজরপুর  জামালপুর ৩৬২ বকশীগঞ্জ 

বধরশাল ৩১৪ কগৌরনেী  জামালপুর ৩৬৩ মাোরগঞ্জ 

বধরশাল ৩১৫ বধরশাল সের  জামালপুর ৩৬৪ কমলান্দহ 

বধরশাল ৩১৬ বাদকরগঞ্জ  জামালপুর ৩৬৫ সধরষাবাড়ী 

বধরশাল ৩১৭ বানরীপাড়া  ধিনাইেহ ৩৬৬ কালীগঞ্জ 

বধরশাল ৩১৮ বাবুগঞ্জ  ধিনাইেহ ৩৬৭ ককাটচাঁেপুর 

বধরশাল ৩১৯ মূলােী  ধিনাইেহ ৩৬৮ ধিনাইেহ সের 

বধরশাল ৩১১ কমদহন্দীগঞ্জ  ধিনাইেহ ৩৬৯ মদহশপুর 

বধরশাল ৩১১ ধহজলা  ধিনাইেহ ৩৭১ দশলকুপা 

মুধিগঞ্জ ৩১২ গজাধরয়া  ধিনাইেহ ৩৭১ হধরণাকুন্ডু 

মুধিগঞ্জ ৩১৩ টুাংগীবাড়ী  ঠাকুরগাঁও ৩৭২ ঠাকুরগাঁও সের 

মুধিগঞ্জ ৩১৪ মুধিগঞ্জ সের  ঠাকুরগাঁও ৩৭৩ পীরগঞ্জ 

মুধিগঞ্জ ৩১৫ কলৌহজাং  ঠাকুরগাঁও ৩৭৪ বাধলয়াডাধঙ্গ 

মুধিগঞ্জ ৩১৬ শ্রীনগর  ঠাকুরগাঁও ৩৭৫ রানীশাংককল 

মুধিগঞ্জ ৩১৭ ধসরাজধেখান  ঠাকুরগাঁও ৩৭৬ হধরপুর 

নারায়নগঞ্জ ৩১৮ আড়াইহাজার  ধেনাজপুর ৩৭৭ কাহাদরাল 

নারায়নগঞ্জ ৩১৯ নারায়নগঞ্জ সের  ধেনাজপুর ৩৭৮ খানসামা 

নারায়নগঞ্জ ৩২১ বন্দর  ধেনাজপুর ৩৭৯ কর্ঘাড়ার্ঘাট 

নারায়নগঞ্জ ৩২১ রুপগঞ্জ  ধেনাজপুর ৩৮১ ধচধররবন্দর 

নারায়নগঞ্জ ৩২২ কসানারগাঁও  ধেনাজপুর ৩৮১ ধেনাজপুর সের 

কভালা ৩২৩ চরিযাশন  ধেনাজপুর ৩৮২ নবাবগঞ্জ 

কভালা ৩২৪ কেৌলতখান  ধেনাজপুর ৩৮৩ পাব যতীপুর 

কভালা ৩২৫ কবারহানউধিন  ধেনাজপুর ৩৮৪ ফুলবাড়ী 

কভালা ৩২৬ কভালা সের  ধেনাজপুর ৩৮৫ ধবরল 

কভালা ৩২৭ লালদমাহন  ধেনাজপুর ৩৮৬ ধবরামপুর 

কুধড়গ্রাম ৩২৮ উধলপুর  ধেনাজপুর ৩৮৭ বীরগঞ্জ 

কুধড়গ্রাম ৩২৯ কুধড়গ্রাম সের  ধেনাজপুর ৩৮৮ কবাচাগঞ্জ 

কুধড়গ্রাম ৩৩১ ধচলমারী  ধেনাজপুর ৩৮৯ হাধকমপুর 

কুধড়গ্রাম ৩৩১ নাদগশ্বরী  নীলিামারী ৩৯১ ধকদশারগঞ্জ 

কুধড়গ্রাম ৩৩২ ফুলবাড়ী  নীলিামারী ৩৯১ জলঢাকা 

কুধড়গ্রাম ৩৩৩ ভূরুাংগামারী  নীলিামারী ৩৯২ ধডমলা 

কুধড়গ্রাম ৩৩৪ রাজারহাট  নীলিামারী ৩৯৩ কডামার 

কুধড়গ্রাম ৩৩৫ রাধজবপুর  নীলিামারী ৩৯৪ নীলিামারী সের 

কুধড়গ্রাম ৩৩৬ করৌমারী  নীলিামারী ৩৯৫ দসয়েপুর 

       চলমান পাতা-৫



পাতা-৫ 

কজলা ক্র/ নাং উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর 

পধরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

 কজলা ক্র/ 

নাং 

উপদজলা  াড়কৃত অদর্ যর পধরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

কনায়াখালী ৩৯৬ কধবরহাট  মাধনকগঞ্জ ৪২৯ ধর্ঘওর 

কনায়াখালী ৩৯৭ ককাম্পানীগঞ্জ  মাধনকগঞ্জ ৪৩১ কেৌলতপুর 

কনায়াখালী ৩৯৮ চাটধখল  মাধনকগঞ্জ ৪৩১ মাধনকগঞ্জ সের 

কনায়াখালী ৩৯৯ কনায়াখালী সের  মাধনকগঞ্জ ৪৩২ ধশবালয় 

কনায়াখালী ৪১১ কবগমগঞ্জ  মাধনকগঞ্জ ৪৩৩ সাটুধরয়া 

কনায়াখালী ৪১১ সুবণ যচর  মাধনকগঞ্জ ৪৩৪ ধসাংগাইর 

কনায়াখালী ৪১২ কসনবাগ  মাধনকগঞ্জ ৪৩৫ হধররামপুর 

কনায়াখালী ৪১৩ কসানাইমুড়ী  কমদহরপুর ৪৩৬ গাাংনী 

কনায়াখালী ৪১৪ হাধতয়া  কমদহরপুর ৪৩৭ মুধজবনগর 

পঞ্চগড় ৪১৫ আদটায়ারী  কমদহরপুর ৪৩৮ কমদহরপুর সের 

পঞ্চগড় ৪১৬ কেঁতুধলয়া  রাংপুর ৪৩৯ কাউধনয়া 

পঞ্চগড় ৪১৭ কেবীগঞ্জ  রাংপুর ৪৪১ গাংগাচড়া 

পঞ্চগড় ৪১৮ পঞ্চগড় সের  রাংপুর ৪৪১ তারাগঞ্জ 

পঞ্চগড় ৪১৯ কবাো  রাংপুর ৪৪২ পীরগঞ্জ 

কিনী ৪১১  াগলনাইয়া  রাংপুর ৪৪৩ পীরগা া 

কিনী ৪১১ োগনভূঞা  রাংপুর ৪৪৪ বেরগঞ্জ 

কিনী ৪১২ পরশুরাম  রাংপুর ৪৪৫ ধমঠাপুকুর 

কিনী ৪১৩ ফুলগাজী  রাংপুর ৪৪৬ রাংপুর সের 

কিনী ৪১৪ কিনী সের  লক্ষীপুর ৪৪৭ কমলনগর 

কিনী ৪১৫ কসানাগাজী  লক্ষীপুর ৪৪৮ রামগঞ্জ 

ময়মনধসাংহ ৪১৬ ঈশ্বরগঞ্জ  লক্ষীপুর ৪৪৯ রামগধত 

ময়মনধসাংহ ৪১৭ গিরগাঁও  লক্ষীপুর ৪৫১ রায়পুর 

ময়মনধসাংহ ৪১৮ কগৌরীপুর  লক্ষীপুর ৪৫১ লক্ষীপুর সের 

ময়মনধসাংহ ৪১৯ ধত্রশাল  লালমধনরহাট ৪৫২ আধেতমাধর 

ময়মনধসাংহ ৪২১ তারাকান্দা  লালমধনরহাট ৪৫৩ কাধলগঞ্জ 

ময়মনধসাংহ ৪২১ কিাবাউড়া  লালমধনরহাট ৪৫৪ পাটগ্রাম 

ময়মনধসাংহ ৪২২ নান্দাইল  লালমধনরহাট ৪৫৫ লালমধনরহাট সের 

ময়মনধসাংহ ৪২৩ ফুলপুর  লালমধনরহাট ৪৫৬ হাধতবান্ধা 

ময়মনধসাংহ ৪২৪ ফুলবাড়ীয়া  কশরপুর ৪৫৭ ধিনাইগাতী 

ময়মনধসাংহ ৪২৫ ভালুকা  কশরপুর ৪৫৮ নকলা 

ময়মনধসাংহ ৪২৬ মুক্তাগা া  কশরপুর ৪৫৯ নাধলতাবাড়ী 

ময়মনধসাংহ ৪২৭ ময়মনধসাংহ সের  কশরপুর ৪৬১ শ্রীবেী 

ময়মনধসাংহ ৪২৮ হালুয়ার্ঘাট  কশরপুর ৪৬১ কশরপুর সের 

    সব যদমাট একশত আট ককাটি ১১৮১১.১১ 

 

 )কমাহাম্মে আবদুল ওয়াদজে(  

 মহাপধরচালক ও প্রকল্প পধরচালক 

 )অধতধরক্ত সধচব (  

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর 

 কিান: ৯৮৪১৫৮১  

 e-mail: dg@ddm.gov.bd 
স্মারক নাং(-----)৫১ .১১. ১১১১.১২৪.৩৪.১১১/ তাধরখঃ ১৭/১২/২১১৫ধরঃ 

 

 সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা  গ্রহদণর জন্য অনুধলধপ কপ্ররণ করা হকলা 
 

১। সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

২। কজলা প্রশাসক ,------------। 

৩। কজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা ,------------। 

৪। কজলা ধহসাব রক্ষণ কম যকতযা, ------------। 

৫। উপদজলা ধহসাব রক্ষণ কম যকতযা ,-------------------,  কজলা- ------------।   

৬। সাংরক্ষণ নধর্। 

 )কমাঃ আব্দুল মাদজে(  

 উপ - প্রকল্প পধরচালক  

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর 

 কিানঃ ৯৮৮৩২৮১  
ddmbridge.com 

mailto:dg@ddm.gov.bd

