
 

২০১১-১২ অথ  বছের ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) কম চীর মা েম বা বািয়ত কে র ত                                               [  
 
 
 

জলার নাম  ◌ঃ   মাদারী র খা শ (চাল/গম)       উপেজলা   ◌ঃ   মাদারী র সদর। 
    

 

িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কে র নাম কে র ধরণ 
(ক চা রা া হেল 

িকঃিমঃ) 

বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

েয়র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

িনেয়ািজত িমক সং া ম  
ষ মিহলা মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
1.  িশরখাড়া নসী শাহা ি ন শেখর বাড়ী হেত আলম মীেরর কাি  বরী বাধ পয  রা া নঃ 

িনম ান।  
০.৪০০ ১০.৯২১ ১০.৯২১ ৪০ -- ৪০  

2.  ,, িচয়ােমাড়া গ র মা া বাড়ী হেত ব র হাওলাদােরর পাকা রা া পয  রা া  
িনম াণ।  

০.৪০০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  

3.  ম ফা র খয়ারভা া ঈদগাহ মাঠ হেত ম ান মা ঃ বািড় পয  রা া িনম াণ। ০.২০০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  
4.  ,, ত তী বাড়ী ইসলািময়া উ  িব ালেয়র মাঠ ভরাট।  ০.৩০০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  
5.  ,, খয়ার ভা া উ  িব ালেয়র মাঠ ভরাট। ০.১৫৬ ১২.৬২৬ ১২.৬২৬ ৪০ -- ৪০  
6.  খায়াজ র মেঠর বাজার জােম মসিজেদ এর মাঠ ভরাট।  ০.০৪৬ হঃ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  
7.  ,, খায়াজ র হাজী জামান উ ীেনর বাড়ী িনকট হেত িড ী খায়াজ র সঃ াঃ 

িব ালয় পয  রা া নঃ িনম াণ। 
০.৬০০ ১৪.৯৮৩ ১৪.৯৮৩ ৪০ -- ৪০  

8.  রাইল  ইটেখালা বািজত র িসপাই কাি  ম ফা হাওলাদােরর বাড়ীর সামেনর দাকান হেত 
ত রাই বপারীর বাড়ী পয  রা া নঃ িনম াণ।  

০.৩০০ ৬.৮০৮ ৬.৮০৮ ২০ -- ২০  

9.  পয়ার র গাছবািড়য়া বাদশা হাওলাদােরর বাড়ী হেত সরকাির াথিমক িব ালেয়র সামেন 
িদেয় দি েন ম ফা মা ববেরর বাড়ী পয  রা া  নঃ িনম াণ। 

০.৭০০ ১৩.৫৮০ ১৩.৫৮০ ৪০ -- ৪০  

10.  প চেখালা জািজরা তয়ব আলী ি  বাড়ী  হেত প চেখালা ২নং ওয়াড   মাড়েলর বাড়ী 
পয  রা া নঃ িনম াণ।  

০.৬০০ ১৬.৭৪৫ ১৬.৭৪৫ ৬০ -- ৬০  

11.  ঘটামািঝ হািজর হাওলা পাকা সড়ক হেত র মাহা দ তা কদােরর পয  রা া িনম াণ।  ০.৪২০ ১০.০০০ ১০.০০০ ৪০ -- ৪০  
12.  ,, ঘটমািঝ ইউিনয়েন ছয়না চা  বপারীর বাড়ী হেত দেলায়ার হাওলাদােরর বাড়ী 

পয  রা া নঃ িনম াণ।  
০.৬০০ ১৩.২৪৬ ১৩.২৪৬ ৪০ -- ৪০  

13.  িনয়া আিদত র বাজার হেত আিদত র মা াসা পয  রা া নঃ িনম াণ।  ০.৩৫০ ১০.৪০৩ ১০.৪০৩ ৪০ -- ৪০  
14.  কািলকা র দি ন ধখালী ওহাব হাওলাদােরর বাড়ী হেত ওয়ােজদ হাং বাড়ী হেয় দি ন 

ধখালী সঃ াঃ িবঃ পয  রা া নঃ িনম াণ।  
০.২৩০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  

15.  ,, দি ন ধখালী ৯নং ওয়াড  জােন আলম বপারীর বাড়ী হেত হােসম আকেনর বাড়ী 
পয  রা া িনম াণ।  

০.৫৫০ ১১.৫৪৬ ১১.৫৪৬ ৪০ -- ৪০  

16.  ধখালী  উ র ধখালী সরাব উি ন চৗিকদােরর বািড় হেত বাদশা জমাদােরর সড়ক পয  
রা া িনম াণ। 

০.২৩০ ৮.০০০ ৮.০০০ ২০ -- ২০  



িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কে র নাম কে র ধরণ 
(ক চা রা া হেল 

িকঃিমঃ) 

বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

েয়র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

িনেয়ািজত িমক সং া ম  
ষ মিহলা মাট 

17.  ,, উ র ধখালী কােদর ম ার বাড়ী হেত ম ল বাড়ী পয  রা া িনম াণ। ০.২৫০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  
18.  ,, বায়ািলয়া রতন  খার  ীজ হেত কােলখার র পাড় পয  রা া নঃ িনম াণ। ০.৫৫০ ১১.৭৫৯ ১১.৭৫৯ ৪০ -- ৪০  
19.  রাি   য়া শের বাংলা মাঠ হেত আ  ব র মা ববেরর বাড়ী হেয় হাজরা র দরবার 

শরীফ এর রা া পয  রা া নঃ িনম াণ।  
০.৩০০ ৭.০৮৯ ৭.০৮৯ ২০ -- ২০  

20.  িছলারচর র  রাম র উ  িব ালেয়র িপছন হেত সাখাওয়াত আকেনর বাড়ী হেয় সিলম 
আকেনর বাড়ী পয  রা া নঃ িনম াণ।  

০.৪২৭ ১২.৩২৮ ১২.৩২৮ ৪০ -- ৪০  

21.  ক য়া ব  কলাগািছয়া মাহা দ খালাসী বাড়ী হেত কা  ম ার বাড়ী পয  রা া িনম াণ।  ০.২০০ ৫.০০০ ৫.০০০ ২০ -- ২০  
22.  ,, খাগদাহ বা েলর বািড় হেত চয়ার ােনর বািড় িনকট ীজ পয  রা া নঃ িনম াণ।  ০.৩০০ ৭.৫১৬ ৭.৫১৬ ২০ -- ২০  
23.  ,, দে রহাট মিনর সরদােরর বািড় হেত গ  হাওলাদােরর বািড় পয  রা া িনম াণ।  ০.৩০০ ৭.০০০ ৭.০০০ ২০ -- ২০  
24.  ঝাউিদ কালাইমারা সিলেমর দাকােনর িনকট ীেজর উ র পাস হেত পি ম কালাইমারা 

সাম  আকেনর বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ। 
০.৫১০ ১৩.৭২৬ ১৩.৭২৬ ৪০ -- ৪০  

25.  বাহা র র িমিরকিদয়া কওমী মা াসা হইেত কিমউিন  ি িনক পয  রা া নঃ িনম াণ।  ০.২৯০ ৬.৩০০ ৬.৩০০ ২০ -- ২০  
26.  িশরখাড়া সািরয়ার বাগ িজিসিস রাড সংল  মােলক িশকদার বাড়ী হেত ইি স মা ঃ বাড়ী 

িনকট বরী বাধ পয  রা া িনম ান।  
০.৩০০ ৭.০০০   ৭.০০০   ২০ -- ২০  

27.  ম ফা র িসিক নওহাটা াঃিবঃ হেত ি  যা া কালাম মা ববর বাড়ী হেত হােকম আ  
আলী বাড়ী পয  রা া নঃ িনম ান। 

০.৬০০ ১৪.৯০০     ১৪.৯০০     ৪০ -- ৪০  

28.  রাইল  ইটেখালা সাম  হাং বাড়ী হেত িসপাই কাি  আয়নাল হক বপারী বাড়ী পয  রা া 
নঃ িনম ান।  

০.৩০০ ৬.৫০০     ৬.৫০০     ২০ -- ২০  

29.   ক য়া নাথদী সালাম খ কােরর বাড়ী িনকট ীজ হেত নাথদী াঃ িব ালয় পয  রা া 
নঃ িনম ান।  

০.৪০০ ১০.০০০    ১০.০০০    ৪০ -- ৪০  

30.  ,, উ র কাউয়া ড়ী স খােনর বাড়ী  হেত উ র কাউয়া িড় সাহজােলর বাড়ী  পয  
রা া িনম ান।  

০.৩০০ ১০.০৫৮    ১০.০৫৮    ৪০ -- ৪০  

31.  বাহা র র পি ম বাহা র র মাছেলম ধার বাড়ী হেত বােরক হাং এর বাড়ী পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.২৩০ ৬.০০০      ৬.০০০      ২০ -- ২০  

32.  ধখালী  এওজ ওহাব ধার পাড় হেত সয়দ হািকেমর বাড়ীর সামেন ীজ পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.৩০০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

33.  কািলকা র  দি ন ধখালী ৯নং ওয়াড  বাদশা ফিকেরর বাড়ী হইেত দি ন ধখালী ম ান 
মাড়েলল বাড়ী পয  রা া িনম ান।  

০.৩০০ ৮.০০০     ৮.০০০     ২০ -- ২০  

34.  প চেখালা  মর ম জনাব ফরদাউস জমা ার সােহেবর বাড়ী হেত ২নং ওয়ােড র  মাড়েলর 
বাড়ী পয  রা া নঃ িনাম ন।  

০.৩০০ ১০.২০০    ১০.২০০    ৪০ -- ৪০  



িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কে র নাম কে র ধরণ 
(ক চা রা া হেল 

িকঃিমঃ) 

বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

েয়র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

িনেয়ািজত িমক সং া ম  
ষ মিহলা মাট 

35.   খায়াজ র  চরেগািব র আেলপ সরদােরর বাড়ী হেত এ াজি ন সরদােরর বাড়ী সংল  ীজ 
পয  রা া নঃ িনম ান।  

০.৩০০ ১০.৫০০    ১০.৫০০    ৪০ -- ৪০  

36.  ,,  খায়াজ র বাবনাতলা আ ল কােসম খােনর বাড়ী হেত সিনভ র খাল পয  রা া 
নঃ িনম ান।  

০.২৩০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

37.   পয়ার র  মড়াখালী সাহরাফ আকেনর বাড়ী হইেত ছ ার হাং এর বাড়ী পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.২৭০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

38.  িছলারচর  র রাম র তারািময়া আকেনর বাড়ী হইেত চয়ার ান সােহেবর বাড়ী পয  রা া 
িনম ান।  

০.৩৩০ ৮.৪০০    ৮.৪০০    ২০ -- ২০  

39.  রাি  ল ীগ  তা কদার বাড়ীর িনকট হইেত পিরয়া আ  সরদােরর মসিজদ পয  রা া 
নঃ িনম ান।  

০.৩০০ ৭.০০০     ৭.০০০     ২০ -- ২০  

40.  ঝাউিদ   হাগলপািতয়া খােলক ধার বাড়ী হেত ছ ার তা কদার এর বাড়ী পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.৩৩০ ৯.৬০০    ৯.৬০০    ৪০ -- ৪০  

41.  ,, ঝাউিদ ইসলাম র ীজ হেত শখ শিহ ল ইসলাম উ  িব ালেয়র উ র পা  পয  
রা া নঃ িনম ান।  

০.৩০০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

42.  িনয়া   দৗলত র হাজী গগন বপারী বাড়ী হেত লাল িময়া সরদােরর বাড়ী পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.২৭০ ৭.৩০০     ৭.৩০০     ২০ -- ২০  

43.  ঘটমািঝ  িঝকরহা  গ র খার বাড়ী হেত জাহা ীর খান বাড়ী হইয়া চাকদার রা া পয  
রা া নঃ িনম ান।  

০.২৫২ ৮.০০০     ৮.০০০     ২০ -- ২০  

44.  ,, ভ েখালা মক ল মা ার বাড়ী হেত ঢালী বাড়ী হইয়া সাহরাব তা কদার বাড়ী পয  
রা া নঃ িনম ান।  

০.২৭০ ৮.২০০    ৮.২০০    ২০ -- ২০  

45.  খায়াজ র নীলচর কী নাশা নদীর পাড় হেত সওজ এর পাকা রা া পয  নঃ িনম ান।  ০.৬২০ ১৩.০০০   ১৩.০০০   ৪০ -- ৪০  
46.  ঘটমািঝ হািজর হাওলা হাজী তা কদােরর বাড়ী হইেত কিরম হাওলাদােরর রান বাড়ীর রা া 

পয  রা া নঃ িনম ান।  
০.৩০০ ৭.০০০   ৭.০০০   ২০ -- ২০  

47.  ,, ঘটমািঝ ইউিনয়েনর দশ আিন হইেত গগন র রা া পয  রা া নঃ িনম াণ। 
 

০.৩১৫ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  

48.  ঝাউিদ ঝাউিদ হািবব ীর বািড় হেত শখ শহী ল ইসলাম উঃিবঃ পয  রা া নঃ িনম াণ। ০.৩৭৫ ১৬.০০০   ১৬.০০০   ৬০ -- ৬০  
49.  ম ফা র খাগছাড়া ড েরর বাজার হেত মি ক বাড়ী হেয় ঈদগাহ পয  রা া নঃ িনম ান। ০.৫৫০ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  
50.  ক য়া ক য়া এ,িব,িস, ক সয়দ আ ল হােসন কেলেজর মাঠ ভরাট।  ০.২১৮ হঃ ২০.০০০   ২০.০০০   ৬০ -- ৬০  
51.  পয়ার র  আদম র লতান খান এর বাড়ী হেত হায়দার খান এর বাড়অ পয  রা া নঃ 

িনম ান।  
০.২৮০ ৯.০০০   ৯.০০০   ৪০ -- ৪০  

52.  ,, পয়ার র ল হক তা কদার এর বাড়ী হেত িম  িময়ার বাড়ী হেত পয়ার র ০.৩০০ ৬.০০০   ৬.০০০   ২০ -- ২০  



িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কে র নাম কে র ধরণ 
(ক চা রা া হেল 

িকঃিমঃ) 

বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

েয়র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

িনেয়ািজত িমক সং া ম  
ষ মিহলা মাট 

রিজ ার াথিমক িব ালয় পয  রা া নঃ িনমান।  
53.  ধখালী  এওজ ও আই িস প ীর মসিজেদর সামেন মাঠ ভরাট।  ০.১৪৮ হঃ ১৫.০০০   ১৫.০০০   ৪০ -- ৪০  
54.  ,,  এওজ ও আই, িস প ীর মাঠ ভরাট।  ০.১৯৫ হঃ ১৫.০০০   ১৫.০০০   ৪০ -- ৪০  
55.  ,, ম হাউসদী আসমত আলী খান উ  িব ালয় সংল  সড়ক হেত ইি স মা ার বাড়ী 

পয  রা া নঃ িনম ান।  
০.৪৫০ ১৫.০০০   ১৫.০০০   ৪০ -- ৪০  

56.  িশরখাড়া  ম ফা সেকর বািড় হেত ভােরর বাজার পয  রা া নঃ িনম াণ। ০.৪৫০ ৮.০০০   ৮.০০০   ২০ -- ২০  
57.  কািলকা র  কািলকা র হাসনাবাদ িদ  বপারীর বাড়ী হেত হাসনাবাদ হাট  হেয় চরনাচনা 

সড়ক পয  রা া মরামত।  
০.৪৫০ ৮.০০০       ৮.০০০       ২০ -- ২০  

58.  প চেখালা  প চেখালা উঃ মিহেষরচর নদীর পাড় হেত মিজবর মা ববেরর বাড়ী পয  রা া 
িনম ান।  

০.৩০০ ৮.০০০  ৮.০০০  ২০ -- ২০  

59.  িনয়া  িনয়া আিদত র মা াসা হইেত আদম আলী চয়ার ান বাড়ী পয  রা া নঃ 
িনম ান।  

০.৩৫০ ৮.০০০   ৮.০০০   ২০ -- ২০  

60.  ,, আিদত র কদম হাজী বাড়ী হেত িসরাজ ডা ােরর বাড়ী পয  মা  ারা রা া নঃ 
িনম ান।  

০.২৫০ ৬.০০০    ৬.০০০    ২০ -- ২০  

61.  ,, গলী পরমািনক বাড়ী ীজ হইেত খাদ ী পয  রা া িনম ান।  ০.২৫০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  
62.  িছলারচর  িছলারচর লি র হমােয়ত চৗ রীর বাড়ী হেত আমজাদ মাড়েলর বাড়ী পয  মা  

ারা উ য়ন।  
০.৫০০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

63.  রাি   য়া দিলল উি ন হাওলাদার এর বািড় হেত শাজাহান ডা ার এর বািড় পয  রা া 
নঃিনম াণ। 

০.৪০০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

64.  রাইল  রাইল আদশ  িব া িনেকতন উ  িব ালেয়র মা  ভরাট উ য়ন।  ০.২৮৫ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  
65.  বাহা র র িমঠা র খ  বাড়ী ীজ হেত িসরাজ হাওলাদার বাড়ী পয  রা া িনম ান।  ০.২১০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  
66.  ,, বাহা র র কালা র  বপারীর বাড়ী হেত বাইছউি ন বপারীর বাড়ী পয  রা া  

িনম ান।  
০.২৭০ ৭.০০০    ৭.০০০    ২০ -- ২০  

67.  প চেখালা প চেখালা আ ার হাওলাদার এর বািড় হেত কািলয়া গিণর বািড় হেয় পাকা রা া 
পয  রা া উ য়ন। 

০.৪২০ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  

68.  রাইল ছিলমি ন এর খয়াঘাট হেত বরাগীর হাট পয  রা া সং ার। ০.৪৫০ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  
69.  িশরখাড়া ী উ  িব ালয় হেত আলমমীেরর কাি  পয  রা া িনম াণ। ০.৫২৫ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  
70.  িনয়া আশাপাট ড র মা ঃ বািড় হেত ি ভাগদী পাকা রা া পয  রা া উ য়ন। ০.৩২০ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  
71.  পয়ার র পয়ার র ঁইয়া বািড়র সামেন হেত আলী ইসলাম তা কদার বািড় পয  রা া 

উ য়ন। 
০.৪০০ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  

72.  ধখালী ধখালী বােরক ম ােরর বািড় হেত িরয়াকি  মসিজদ পয  রা া উ য়ন। ০.৩৯০ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  



িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কে র নাম কে র ধরণ 
(ক চা রা া হেল 

িকঃিমঃ) 

বরাে র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

েয়র পিরমাণ 
( মঃ টন) 

িনেয়ািজত িমক সং া ম  
ষ মিহলা মাট 

73.  ,, এওজ খােলক আকেনর বািড়র ইজ গট কিবর ম ােরর বািড় পয  রা া িনম াণ। ০.২৪০ ৮.০০০   ৮.০০০   ২০ -- ২০  
74.  ,, ম  হাউসদী মৗলভী আচমত আলী খান উ  িব ালেয়র মাঠ ভরাট। ০.১৮৫ হঃ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  
75.  িছলারচর আ লকাটা িলশ তদ েক  উ য়ন। ০.১৫৪ হঃ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  
76.  বাহা র র আলগী উ  িব ালেয়র মাঠ ভরাট। ০.১০৫ হঃ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  
77.  িনয়া বন াম ম ান ফরািজর বািড় হেত দীঘলপাড়া মাতাহার মা ববর এর বািড় পয  

রা া নঃ িনম াণ। 
০.২৩০ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  

78.  রাি  ল ীগ  সঃ াঃিবঃ মাঠ ভরাট। ০.০৭০ হঃ ৯.০০০   ৯.০০০   ৪০ -- ৪০  
79.  কািলকা র দি ণ ধখালী মর ম ওয়ােহদ হাওলাদার এর বািড় হেত সঃ াঃিবঃ পয  রা া 

িনম াণ। 
০.২৪০ ৬.০০০   ৬.০০০   ২০ -- ২০  

80.  ,, দি ণ ধখালী হােসন মা ববর এর বািড় হেত বড় রা া পয  রা া উ য়ন। ০.৩৬০ ৯.০০০   ৯.০০০   ৪০ -- ৪০  
81.  ক য়া(িনঃ-৩) বাহা র র সঃ াঃিবঃ সংল  ীজ হেত সাধন ভে র বািড় পয  রা া নঃ িনম াণ। ০.২৬০ ৮.০০০   ৮.০০০   ২০ -- ২০  
82.  ম ফা র খয়ারভা া পাই হাওলাদাের বািড় হেত ইউিনয়ন পিরষদ ভবন পয  রা া নঃ 

িনম াণ। 
০.৪৫০ ১২.০০০   ১২.০০০   ৪০ -- ৪০  

83.  ঘটমািঝ        ভ েখালা মিজবর হাওলাদার এর দাকান হেত সাম  সেকর বািড় পয  রা া নঃ 
িনম াণ। 

০.১৮০ ৭.০০০   ৭.০০০   ২০ -- ২০  

84.  ঝাউিদ হাগলপািতয়া জােম মসিজদ হেত িড়য়াল খা নদীর দি ণ পাড় পয  রা া নঃ 
িনম াণ। 

০.২৭০ ৯.০০০   ৯.০০০   ৪০ -- ৪০  

85.  খায়াজ র খায়াজ র আঃ মিজদ ীর বািড় হেত ওসমান তা কদার এর বািড় পয  রা া 
নঃ িনম াণ। 

০.২৪৪ ৬.০০০   ৬.০০০   ২০ -- ২০  

86.  ,, সােবক গািব র বয়ািত বািড় হেত িসিকম আলী বপারীর বািড় পয  রা া নঃ 
িনম াণ। 

০.৩০০ ৮.০০০   ৮.০০০   ২০ -- ২০  

87.  ক য়া ক য়া এ.িব.িস. ক সয়দ আ ল হােসন কেলেজর মাঠ ভরাট। ০.১৪০ হঃ ১৮.০০০   ১৮.০০০   ৬০ -- ৬০  
88.  খায়াজ র মাদারী র-শিরয়ত র সড়েক বামনাতলা িনকট হেত হাজী এসকা ার মা ার বািড় 

পয  রা া নঃ িনম াণ। 
০.৩৫০ ১০.০০০   ১০.০০০   ৪০ -- ৪০  

 
 
 

( মাঃ আলতাফ হাসাইন ) 
উপেজলা ক  বা বায়ন কম কত া 

মাদারী র সদর, মাদারী র। 

( চৗ রী সািময়া ইয়াসমীন ) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

মাদারী র সদর। 
 


