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প্রাককথন 
 
ভ ৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাাংিাণেশ লবণের অন্যতম দুণ্ যাগপ্রবন ভেশ। নানালবধ দুণ্ যাণগর ঘনঘটায় বছরব্যাপী 

এ ভেণশর মানুষণক দুণ্ যাণগর লবরচণে সাংগ্রাম  কণর জীবনজীলবকা পলরচািনা করণত হয়। প্রিয়ঙ্কর ঘূলে যঝড় ও 

জণিাচ্ছ্বাণস উপকূণির মানুণষর জানমাণির নজীরলবহীন ধ্বাংস্ণের করচে ইলতহাস বাাংিাণেণশ নতুন নয়। 

ঘূলে যঝড়-জণিাচ্ছ্বাস ছাড়াও বন্যা, খরা, অলত বৃলিসহ অন্যান্য প্রাকৃলতক দুণ্ যাণগ ভেণশর কৃলষ, স্বাস্থয, পয়ঃলনষ্কাষে, 

অথ যনীলত, অবকাঠাণমা ও পলরণবশ-প্রলতণবশ মারাত্মক াণব ক্ষলতগ্রস্ত হণে। দুণ্ যাণগর এই বাস্তবতাণক ভমণন লনণয়ই 

তৃনমূি লবপোপন্ন জনণগাষ্ঠীর সক্ষমতা বৃলের মাধ্যণম দুণ্ যাণগর ভনলতবাচক প্র াব কলমণয় মানুণষর জীবন্াত্রা 

স্বা ালবক রাখার িণক্ষয বতযমান সরকার নানালবধ কম যসূচী গ্রহে কণরণছ। এই কম যসূচীর অাংশ লহণসণবই বতযমান 

সরকাণরর দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাে মন্ত্রোিণয়র কণেণহনলস  লিজাস্টার ম্যাণনজম্যান্ট কম যসূচী  (লসলিএমলপ)-

এর লনণেশ যনায় ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিা প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি উন্নয়ন সাংগঠন রূপান্তর কালরগলর সহায়তায় 

এই পলরকল্পনাটি প্রেয়ণনর কা্ যক্রম শুরচ কণর।  

পলরকল্পনাটির মূি উণেশ্য হণিা-  

পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝ ু্ঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝু্ঁলক হ্রাসকরণে পলরবার, 

সমাজ, ইউলনয়ন প্রশাসন, উপণজিা ও ভজিা প্রশাসন প্ যাণয় বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা এবাং একইসাণথ 

অপসারে, উোর, চালহো লনরূপে, ত্রাে ও তাৎক্ষলেক পুেব যাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় াণব প্রেীত পলরকল্পনার 

অনুশীিন ও প্রণয়াগ। এই পলরকল্পনাটি দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি ও সাংলশি ভসক্টণরর (সরকারী, আন্তজযালতক ও 

জাতীয় এনলজও, োতা ইতযালে) জন্য একটি সালব যক পলরকল্পনা লহণসণব কাজ করণব এবাং দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

সাংলশি অাংশীোরণের পলরকল্পনা প্রেয়ন ও বাস্তবায়ণন লনণে যশনা প্রোন করণব।  

উণিলখত উণেশ্যসমূহ সামণন ভরণখ উন্নয়ন সাংগঠন রূপান্তর লসলিএমলপর লনণেশ যনা, গাইিিাইন এবাং ভমাণড়িগঞ্জ 

উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির সহায়তা এবাং পরামশ য অনু্ায়ী ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিার জন্য এই পলরকল্পনা 

প্রেয়ণনর কাজ ভশষ কণরণছ। প্রেীত পলরকল্পনাটিণত ভমাণড়িগণঞ্জর ভ ৌত অবকাঠাণমার লচত্রসহ উপণজিার সালব যক 

তথ্য সলন্নণবলশত কণর একটি পূে যাঙ্গ পলরকল্পনায় রূপ ভেয়া হণয়ণছ। এর ফণি দুণ্ যাণগর পূণব য ভ্ ভকান ঝু্ঁলক হ্রাস 

কম যসূচী প্রেয়ণন এটি লেকলনণেশ যনার কাজ করণব। একই সাণথ দুণ্ যাগ পরবতী পুনব যাসন এবাং পুনরচোর কা্ যক্রম 

পলরচািনায় এটি সরকারী ও ভবসরকারী প্ যাণয়র উন্নয়ন কম যসূচীণত লবণবচনার জন্য আলম সকণির প্রলত আহবান 

জানালে। আলম লবোস কলর পলরকল্পনাটি ভমাণড়িগণঞ্জর স্থানীয় প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূে য ভূলমকা 

রাখণব।   

 
আিহাজ্ব এিণ াণকট শাহ-ই-আিম বাচ্চু 
ভচয়ারম্যান 
ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিা পলরষে, বাণগরহাট 
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ভ্ কারণে দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনা 

 
ভ ৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাাংিাণেশ লবণের অন্যতম দুণ্ যাগপ্রবন ভেশ। ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাসসহ নানালবধ 

দুণ্ যাণগর ঘনঘটায় বছরব্যাপী এ ভেণশর মানুষণক দুণ্ যাণগর লবরচণে সাংগ্রাম  কণর জীবনজীলবকা পলরচািনা করণত 

হয়। প্রায় প্রলত বছরই উপকূিীয় এিাকা উণিলখত দুণ্ যাণগ  কমণবশী ক্ষলতগ্রস্ত হণিও উপণজিা ও ভজিা প্ যাণয় 
দুণ্ যাগ ভমাকাণবিায় লছি না ভকান কম যপলকল্পনা। কা্ যকর াণব দুণ্ যাগ ভমাকাণবিা ও প্রস্ত্তলত গ্রহণেও লছি না  

ভকান লেকলনণেশ যনা। এমলন বাস্তবতায় সালব যক দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনার অাংশ লহণসণব দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনাটি  

ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিার জন্য প্রেয়ন করা হণয়ণছ।  ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাে মন্ত্রোিণয়র কণেণহনলস  লিজাস্টার ম্যাণনজম্যান্ট কম যসূচী  (লসলিএমলপ)- এর লেকলনণেশ যনায় 

এবাং উন্নয়ন সাংগঠন রূপান্তণরর কালরগলর সহায়তায়  ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিার জন্য প্রেয়ন কণরণছ এই দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনা। পলরকল্পনাটির মূি উণেশ্য হণিা-  
পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝ ু্ঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝু্ঁলক হ্রাসকরণে পলরবার, 

সমাজ, ইউলনয়ন প্রশাসন, উপণজিা ও ভজিা প্রশাসন প্ যাণয় বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা এবাং একইসাণথ 

অপসারে, উোর, চালহো লনরূপে, ত্রাে ও তাৎক্ষলেক পুেব যাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় াণব প্রেীত পলরকল্পনার 

অনুশীিন ও প্রণয়াগ।  
প্রেীত পলরকল্পনাটিণত ভমাণড়িগণঞ্জর ভ ৌত অবকাঠাণমার লচত্রসহ উপণজিার সালব যক তথ্য সলন্নণবলশত কণর একটি 

পূে যাঙ্গ পলরকল্পনায় রূপ ভেয়া হণয়ণছ। এর ফণি দুণ্ যাণগর পূণব য ভ্ ভকান ঝু্ঁলক হ্রাস কম যসূচী প্রেয়ণন এটি 

লেকলনণেশ যনার কাজ করণব। একই সাণথ দুণ্ যাগ পরবতী পুনব যাসন এবাং পুনরচোর কা্ যক্রম পলরকল্পনা প্রেয়ণন এটি 

সরকারী ও ভবসরকারী প্ যাণয়র উন্নয়ন কম যসূচীণত পলরকল্পনাটি লবণবচনার জন্য আলম সকণির প্রলত আহবান 

জানালে।  
আলম লবোস কলর পলরকল্পনাটি ভমাণড়িগণঞ্জর স্থানীয় প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনায় গুরচত্বপূে য ভূলমকা রাখণব এবাং 

উপণজিার লবপোপন্ন জনণগাষ্ঠীর দুণ্ যাগ ঝু্ঁলক হ্রাসসহ তাণের সক্ষমতা বৃলের কা্ যক্রম পলরচািনায় সহায়ক লহণসণব 

কাজ করণব।       
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৩.৪.৪ োভারবক সমদ্দয়/ ঝুঁরকহ্রাস সমদ্দয় .......................................................................................................44 

িতুথ ে অধ্যায়: েরুিী সািা প্রদান .............................................................................................................. 45 

৪.১ েরুিী অপাদ্দিশন মসন্টাি (EOC): ...................................................................................................... 45 

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা .................................................................................................................... 45 

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়দ্দনি রনদ্দদ েশনা .............................................................................................. 46 
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প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এিাকা পলরলচলত 
 

১.১ পটভূলম  :  

বাাংিার স্বাধীনতার রলিম সূ্ য অস্তলমত হওয়ার  পর ১৭৮০-৮১ খ্রীস্টাণে ইাংণরজ ভবলনয়াণের ইস্ট ইলিয়া 

ভকাম্পানী  ্ণশার ভজিার মুরলিণত একটি প্রশাসলনক ভকন্দ্র স্থাপন কণরন। ভস মণত সুন্দরবনণক অণনকগুলি খণি 

 াগ কণর লবল ন্ন জলমোরণের লনকট আবাে করার জন্য বণন্দাবস্ত ভেন। সুন্দরবণনর পূব য সীমানা প্ যন্ত ভমাণরিগঞ্জ 

এিাকা ২৪ পরগনা ভজিার জলমোর কালিনাথ মুন্নআর লনকট (িাহা ট্রাস্ট) ৩৩ বৎসণরর জন্য বণন্দাবস্ত ভেয়া হয়। 

লকন্তু লতলন ্থাসমণয় এিাকা আবাে করণত ব্যথ য হওয়ায় ঐগুলি নতুন কণর বণন্দাবণস্তর জন্য সরকার লনণে যশ জারী 

কণরন। তখন লমণসস ভমাণড়ি নাণম এক ইাংণরজ লবধবা উি প্লটগুলি লনজ চার পুণত্রর নাণম বণন্দাবস্ত ভনন। 

এরমণধ্য রবাট য ভমাণড়ি, টমাস ও উইলিয়াম  ই যান্স ভমাণড়ি নাণম লতন পুত্র লনণজণের িক্ষ্মীর পাত্র পূন য করার 

আশায় ১৮৪৩ খ্রীস্টাণে এক সকািণবিা ভনৌকাণ্াণগ বতযমান পানগুলছ ও লবষখািী নেীর সাংণ্াগস্থণির 

পলিমতীণর সরালিয়া নামক স্থাণন এণস ভপৌছান এবাং জাংগি ভকণট বসলত স্থাপন কণরন। ভমাণড়ি সাণহব পলরশ্রণম 

মাত্র ১ েশণকর মণধ্য আবাে কণর বসলত এিাকায় পলরেত কণরন এবাং এখাণন একটি বাজার স্থাপন কণরন। উি 

বাজার ধীণর ধীণর তৎকািীন েলক্ষেঞ্চণির লবণশষ নেী বন্দর ও ব্যবসাণকন্দ্র লহণসণব পলরেত হণয় ভমাণড়িগঞ্জ নাম 

ধারন কণর। 

 
বাাংিাণেশ লবণের অন্যতম দুণ্ যাগপ্রবন একটি ভেশ।এ ভেণশর ৬৪টি ভজিার মণধ্য অন্যতম দূণ্ যাগপ্রবন ভজিা হণিা 

বাণগরহাট।  ভ ৌগলিক অবস্থানগত কারণে এ ভজিার ভমাণরিগঞ্জ উপণজিা একটি দুণ্ যাগ ঝু্ঁলকপূে য এিাকা। অতীণত 

লসির আইিার মত মারাত্মক এবাং লবধ্বাংসী ঘূলে যঝণড় এই উপণজিায় জানমাি ও সম্পণের ব্যাপক ক্ষলত হণয়ণছ। 

কৃলষ, অবকাঠাণমা, পলরণবশ-প্রলতণবশসহ লবল ন্ন খাত মারাত্মক াণব ক্ষলতগ্রস্ত হণয়ণছ।  

ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাস এই এিাকার প্রধান দুণ্ যাগ। প্রায় প্রলত বছরই এ উপণজিা কমণবশী দুণ্ যাণগ পলতত হণিও 

উপণজিা প্ যাণয় দুণ্ যাগ ভমাকাণবিায় ভকান কম যপলকল্পনা ভনই। কা্ যকর াণব দুণ্ যাগ ভমাকাণবিা ও প্রস্ত্তলত গ্রহণে 

ভনই ভকান লেকলনণেশ যনা। এমলন বাস্তবতায় সালব যক দূণ্ যাগ ব্যবস্থাপনার অাংশ লহণসণব দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

পলরকল্পনাটি ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিার জন্য প্রেয়ন করা হণয়ণছ। 

 
১.২ পলরকল্পনার মূি উণেশ্য  : 

  পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝ ু্ঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝু্ঁলক হ্রাসকরণে 

পলরবার, সমাজ, ইউলনয়ন প্রশাসন, উপণজিা ও ভজিা প্রশাসন প্ যাণয় বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।  

 স্থানীয় উণযাণগ ্থাসম্ভব স্থানীয়সম্পে ব্যবহাণরর মাধ্যণম ঝু্ঁলক হ্রাসকরে ও ব্যবস্থালের বাস্তবায়ন 

পেলতর উন্নয়ন সাধন। 

 অপসারে, উোর, চালহো লনরূপে ত্রাে ও তাৎক্ষলেক পুেব যাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় াণব প্রেীত 

পলরকল্পনার অনুশীিন ও প্রণয়াগ। 

 একটি লনলে যি এিাকা এবাং লনলে যি সমণয়র জন্য ভকৌশিগত েলিি ততরী করা। 

 দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি ও সাংলিি ভসক্টণরর (সরকারী, আস্তজযালতক ও জাতীয় এনলজও, োতা ইতযালে) 

জন্য একটি সালব যক পলরকল্পনা লহণসণব কাজ করণব। 

 দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা সাংলশিি অাংশীোরণের পলরকল্পনা প্রেয়ণন ও বাস্তবায়ণন লনণে যশনা প্রোন কণর। 

 সাংলিি কলমউলনটির দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনায় আন্তলরক অাংশগ্রহে, কা্ যকর অাংশীোলরত্ব ও মালিকানাণবাধ 

জাগ্রত করা। 

 
১.৩ স্থানীয় এিাকা পলরলচলত : ভমাণরিগঞ্জ উপণজিার  উতণর কচুয়া ও বাণগরহাট উপণজিা , েলক্ষণে শরেণখািা , পূণব য লপণরাজপুর 

সের ,  ািালরয়া ও মঠবালড়য়া এবাং পলিণম মাংিা উপণজিা। 

 
১.৩.১. ভজিা/উপণজিার ভ ৌগলিক অবস্থান: :  
ভমাণরিগঞ্জ উপণজিার  উতণর বাণগরহট ভজিার  কচুয়া ও বাণগরহাট  উপণজিা, েলক্ষণন শরেণখািা উপণজিা, পূণব য  বলরশাি 

লব াণগর লপণরাজপুর সের উপণজিা, লজয়ানগর উপণজিা ও মঠবালড়য়া উপণজিা এবাং পলিণম বাণগরহট ভজিার  মাংিা উপণজিা। 
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উপণজিার ভূ-প্রাকৃলতক অবস্থাঃ উচুু্ঁ মাটি-২৮৮৮ ভহক্টর, মাঝারী উচুু্ঁ-১৭৫৬৫ ভহক্টর, মাঝারী নীচু-১১৩৭২ ভহক্টর, 

নীচু সমতি ভূলম-৭০০ ভহক্টর রণয়ণছ (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ কম যকতযা)।  

এ উপণজিায় স্থায়ী ভকান বনাঞ্চি ভনই, তণব উপণজিা সামালজক বন লব াণগর মাধ্যণম লকছু বনাঞ্চি সৃলি  হণয়ণছ। 

ভতি, গ্যাস, কয়িার মত ভকান খলনজসম্পে ভনই। উপণজিার সব ইউলনয়ণনই  িবোিতা রণয়ণছ। আবার লমলি 

পালনর উৎসও লকছু রণয়ণছ। এ কারণে খাবার পালনর লকছুটা চালহো লমটণিও বৃহৎ জনণগাষ্ঠীর বৃলির পালন এবাং 

পুকুণরর পালন সাংগ্রহ কণর শুকনা ভমৌসুণম খাবার পালনর চালহো লমটিণয় থাণক। িবোি পালনর জন্য কৃষকণের 

আউশ ধানসহ রলবশস্যও শীতকািীন সলির উৎপােন মারাত্মক াণব ব্যাহত হয়।  
 

 

১.৩.২ আয়তন : ৪৬১ বগ যলকণিালমটার (৪৪.৫৮০ ভহক্টর) 

ভজিা ভথণক উপণজিার দূরত্ব ২০ লকঃ লমঃ 
 

 
উপণজিা নম্বর ইউলনয়ণনর নাম ইউলনয়নল লতক ভমৌজার নাম 

ইউলনয়ণনর নাম ভমৌজার সাংখ্যা  

ভতলিগালত ১০ 
১.বরনিাঙ্গা ২.ণবৌিতলি নালজরলেয়া  ৩. বরহমনকাঠি ৪. চক ঢুলিঘালত ৫. চক হলরঘালত ৬. চক 

লমস্ত্রীিাঙ্গা ৭. চক ভতলিগালত ৮. চাগলর ৯. চুচরামালর ১০. মিমগাছা  

পঞ্চকরে ৫ ১. চক খাররখালি ২. কুমালরয়াণজািা ৩. চক মলহসচরলন ৪. চক পঞ্চকরন ৫. ভিবরাজ 

পুটিখালি ৪ ১.চক পুটিখািী ২.চক পুটিখািী ৩. গজালিয়া ৪. পুটিখািী 

 তেবঞ্জহাটি ১৫ 

১.আিলত বুরচজবালরয়া ২. বরিবুলনয়া ৩. ভবতকালশ ৪. তেবঞ্জহাটি ৫. গাবগালছয়া ৬. গালজরঘাট ৭. 

হমছাপুর ৮. ভজাকা ৯. কাছারামপুর ১০. খািকুলিয়া ১১. খািকুলিয়া ১২.লকছমত মধুপুর ১৩. 

লমতরিাাংগা ১৪. নুরচিিাপুর ১৫.সাগরকাঠি 

 রামচন্দ্রপুর ১৩ 

১. বরলষবাওয়া ২. চর কুমারখালি ৩. ভছাট লজিবুলনয়া ৪. ভছাট কুমারখালি ৫. ডুমুলরয়া ৬. 

ঘারঘাটা ৭. লজিবুলনয়া ৮. কচুবুলনয়া ৯. কেমরসুণির পার ১০. কামিা ১১. খাতাবুলনয়া ১২. 

লকছমত ঘারঘাটা ১৩. রামচন্দ্রপুর 

 লচাংড়াখালি ১২ 
১.বণরা জাময়া ২. চলিপুর ৩. চর ভগাপািপুর আনটাপাটি ৪ ভছাট জামুয়া ৫.লচাংড়াখালি 

৬.ধরাণধায়া ৭.জামুয়া ৮. কালচকাটা ৯. পাথুলরয়া ১০.লসাংণ্ার ১১.ভিপুয়ার পার ১২. ভগাফািপুর 

 বনগ্রাম ১৫ 

১. আণবতা ২.বহরণবৌিা ৩.বি দ্রপুর ৪.বনগ্রাম ৫.লবসখালি ৬.জয়পুর ৭.জয়ালন্তপুর ৮. 

কান্দারপাপুর ৯.োসখালি ১০ ভছাট করা ভবৌিা ১১. করাণবৌিা ১২.কাঠি পাড়া ১৩ ভমাহনপুর 

১৪.পুটিয়া ১৫.লছলরপুর 

ভহগিাপাশা ৮ 
১. বহর ভবৌিা ২.ভবৌিপুর ৩ ভছাট হলরপুর ৪ ভগালবন্দপুর ৫.ভহাগিাপাশা ৬. কালিয়া ভমঘা 

৭.লকছমত ভবৌিপুর  ৮.  মধুরকাঠি 

 বণিাইবুলনয়া ৪ ১.বিইবুলনয়া ২.লকছমত জামুয়া ৩.কুহারো ভনহািখালি ৪.রারজর 

ভহাগিাবুলনয়া ১০ 
১. বড় বাদুরা ২. ভছাটবাদুরা ৩. ভহাগিবুলনয়া ৪. চর ভহাগিবুলনয়া ৫. পাঠামারা ৬. বেলন াঙ্গা ৭. 

গুয়াবালরয়া ৮. ভগাোরা ৯. কালিকাবালর ১০. সানলক াঙ্গা 

 বহরবুলনয়া ৫  ১.উঃ ফুিহাতা ২. গলশয়াকািী ৩.শলনরণজার  ৪.বহরবুলনয়া ৫.উতর ফুি হাতা 

 লজউধরা ৫ ১. েলক্ষন লজউধারা ২. েলক্ষন ফুিহাতা ৩.িউয়াতিা ৪. মালনকখালি ৫. উতর লজউধারা  

 লনসানবালরয়া ৫ ১. বাসান্দি ২. গুয়াতিা ৩. গুলিসাখালি ৪. লজউধারা ৫. পলিম লচপাবারইখালি  

 বারইখালি ৩ ১. েলক্ষন সুতািলর ২.ফলকণরর টালকয়া ৩. উতর সুতািলর 

ভমাণরিগঞ্জ ৩ ১.ভমাণরিগঞ্জ ২.বাদুরা  ৩. সরালিয়া 

 খাউলিয়া ৩ ১.চালরতাবুলন্া ২. পূব য লচপাবাড়ইখািী  ৩. কুমারখালি  

ভমাট ১২০ টি  

 

 
১.৩.৩ জনসাংখ্যাঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিার জনসাংখ্যা- পূরুষ ১.৪৩.২৫১জন, মলহিা- ১.৫১.৩২৫জন,  ভমাট-  ২.৯৪.৫৭৬জন।   

তণথ্যর উৎসঃ পলরসাংখ্যান অলফস ভমাণরিগঞ্জ।  তথ্য প্রোনকারী আঃ হালিম,  সহকারী পলরসাংখ্যান কম যকতযা,  ভমাণরিগঞ্জ। 

 
উপণজিা/ 

ইউলনয়ন নাং 
পূরুষ মলহিা লশশু (০-১৫) বৃে (৬০+) প্রলতবলি ভমাট জনসাংখ্যা 

পলরবার 

/খানা 
ভ াটার 

১ ৬৭২০ ৬৮৩৬ ৩৩২১ ১২১৩ ৩০৮ ১৩৫৫৬ ৩০০৫ ৭০১৬ 

২ ১০৫৩০ ১০৯৪৫ ৪১৩২ ১৪৯৬ ৬২৩ ২১৪৭৫ ৪৮৫১ ১০৩১৫ 

৩ ৯৫৭৮ ৯৮৫৩ ৩৮১২ ১৫০৫ ৫৫৯ ১৯৪৩১ ৪১৭৫ ১০৪১৫ 

৪ ৯৬৩২ ৯৮৬৮ ৪০১০ ১৫২৮ ৫৯৬ ১৯৫০৩ ৪১৪০ ১১১৮৭ 
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৫ ১০৫০৭ ৯৩৪৪ ৪৪১১ ১৩৯৯ ৪৮৯ ১৯৮২১ ৪০৩১ ১০৫৯৭ 

৬ ৯৩৯৯ ৯৩৬৫ ৪১৬৫ ১২২২ ৪৭৭ ১৯১৬৪ ৪০৫৯ ১০৪১৪ 

৭ ৬২৭১ ৬৯৮৬ ৩৫৮৫ ১০৭৭ ৩৪৯ ১৩২৫৭ ২৭৬৩ ৭৮৯৬ 

৮ ৬২২৫ ৬৬৩২ ২৮৮৯ ১০৯৭ ২৭০ ১২৮৫৭ ২৬৭৬ ৭৬৫৯ 

৯ ৮৩৯৪ ৯২০৫ ৩০২১ ১১২৩ ৩৭৫ ১৭৫৯৯ ৩৬২৬ ৭৮৫২ 

১০ ১১৬৯৫ ১১৩৮৭ ৫২৭৬ ২৪২১ ৩৩৮ ২৩০৮২ ৪৬২৪ ১২৮৩২ 

১১ ১০৭২১ ১১০৭১ ৪২১৫ ২১১২ ৫৬২ ২১৭৯২ ৪৯৮৬ ১০৭৫৮ 

১২ ১২৩৭২ ১৩৩৩৬ ৬০৯৪ ২২৩৩ ৪৩৬ ২৫৭০৮ ৫৭৯২ ১৩৫০৯ 

১৩ ১৪৭৭৫ ১৪৮১৯ ৬৮৯৪ ২৫৩৪ ৬১০ ২৯৫৯৪ ৫৮৯৮ ১৫৯৩১ 

১৪ ১২১৯৫ ১২৬৫৮ ৫৪৮৮ ১৬৭৭ ৩৪৭ ২৪৮৫৩ ৬৬১৮ ১২১৭১ 

১৫ ৬৬৬২ ৭০৯৬ ৩২১১ ৮৭৬ ৪১১ ১৩৭৫৮ ২৮৮১ ৭৯৯৪ 

১৬ ১৫৯২২ ১৬৪২১ ৭৩০০ ২৯৮৩ ৭১৩ ৩২৩৫৩ ৬৯৬৯ ১৭৯৬১ 

ভমাট ১.৪৩.২৫১ ১.৫১.৩২৫ ৭১৪১৫ ২৬৪৯৬ ৭৪৬৩ ২৯৪৫৭৬ 
 
৭৫৪৭২ 

 
১৭৭.৭৪৪ 

 

 
১.৪ অবকাঠাণমা ও অঅবকাঠাণমা সাংক্রান্ত তথ্য 

 
১.৪.১ অবকাঠাণমা  

 বাঁধ ঃঃ  ১৪.৮৩ লকঃ লমঃ (৩৫/১ ভপাল্ডার) কুমারখালি ভথণক সন্নযাসী হণয় বান্দা ঘাটা বাজার প্ যন্ত  ৬ ফুট উচ্চতার একটি । 

এরমণধ্য কুমারখালি খাি, মধ্য বলরশাি খাি, সন্নযালস খাি, ভচয়ারমান বাজার খাি, পল্লীমঙ্গি খাি, জহুর আলির খাি, 

বান্দাঘাটা খাণি লুইজণগট সচি আণছ। 

  ১৫ লকঃ লমঃ (রেবঞ্জহাটি উপণকন্দ্র) ভছািমবালরয়া ভথণক ভসানাখালি হণয় ভিবরাজ প্ যন্ত ৬ ফুট উচ্চতার একটি ভ লড় বাঁধ 

আণছ। হাসপাতাি সাংিগ্ন খাি, ভছািমবালরয়া খাি, মঙ্গণিরটাট খাি, ভসানাখালি খাি, ভিবরাজ খাণি লুইজণগট সচি 

আণছ। (তথ্য- বাণগরহাট পালন উন্নয়ন ভবাি য,  তথ্য প্রোনকারী - এস এ হালবব) 

 স্লুইচণগট ঃঃ ৭+৬=১৩ টি 

 ব্রীজঃ ৭৮ টি 

 কাি াট যঃ ৬৬৪ ট 

 রাস্তা : পাকা রাস্তা- ৭৮.২৭ লকঃলমঃ,  কাঁচা রাস্তা ২৫৬.৮৩ লকঃলমঃ,  এইচলবলব/সলিাং রাস্তা ১৯৭.২৩ লকঃলমঃ = ৫৩২.২৬ 

লকঃ লমঃ। ( তথ্য ভমাণরিগঞ্জ এিলজইলি, প্রোনকারী এস এ লসরাজুি ইসিাম) 

  ভসচব্যবস্থাঃ ২৭টি (ব্লক) ছাড়া অন্য ভকান ভসচ ব্যবস্থা ভনই। 

 হাটবাজার ঃঃ ভমাট ৪৯টি। (ণছাট-বড়) (তথ্য সূত্রঃ পলরসাংখ্যান অলফস, ভমাণরিগঞ্জ)। 

  
১.৪.২ সামালজকসম্পে 

 ঘরবালড়: উপণজিায় ভমাট পলরবার ৭৫,৪৭২টি,  এরমণধ্য কৃষক পলরবাণরর সাংখ্যা ৫৫.৮৭৬টি (পাকা বালি ৩২%  অন্যান্য 

৬৮%।   উপণজিায় ঘরবালড় ততরীর সামগ্রী  লহণসণব ইট, বালু, লসণমন্ট, রি, কাঠ, বাঁশ, টন, ভছান, ভগািপাতা ইতযালে ব্যবহৃত 

হণয় থাণক। জনসাধারে বসলতর জন্য সব ধরণনর ঘর বালড়ই লনম যাে কণরন। তণব ঝপলড় এবাং কাঁচা ঘণরর ভবশীর  াণগর 

ছাউলনই ভগািপাতা লেণয় ততরী।  

 

 
 পালনঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিায় অগ ীর নিকূপ আণছ ২২৮৬টি (অণকণজা ৫৩৮), গ ীর নিকূপ ১০টি সচি,  ১টি লজউধারা 

ইউলনয়ণন। লপএসএফ ৭৭০টি সচি আণছ। ৪১৮টি ভরইন ওয়াটার হারণবলস্টাং, এরমণধ্য  ১৩২টি সচি আণছ। এরমণধ্য ৬০% 

পালন লমলি ও ৪০% িবে (৯৫% মানুষ পুকুণরর /লপএসএফ এবাং  ৫% মানুষ টিউবওণয়ণির  পালন পান কণর। বন্যা/  

জণিাচ্ছ্বাণসর সময় ভকান নিকূণপর পালন খাবার উপণ্াগী থাণকনা। 

 পয়ঃলনস্কাশন ব্যবস্থা ঃঃ ৯৫% পলরবাণরর স্যালনণটশন ব্যাবস্থ আণছ। বন্যা/ জণিাোণসর সময় ২% পায়খানা ব্যবহার 

উপণ্াগী থাণক। (তথ্যসূত্রঃ জনসাস্থয প্রণকৌশিী,  ভমাণরিগঞ্জ)। 

 লশক্ষা প্রলতষ্ঠানঃ 
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প্রলতষ্ঠাণনর ধরে নাম লশক্ষাথী 
লশক্ষক/ 

লশক্ষকা 
অবস্থান/ ওয়াি য 

বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহণসণব 

ব্যবহ্রত হয় 

লকনা 

সরঃ প্রাঃ লবঃ      

1.  ৫৫ নাং ভহাগিাপাশা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৪ ৭ ভহাগিাপাশা হয় 

2.  পলিম লচাংড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৪ উঃ লচাংড়াখািী হয় 

3.  ৬৫ নাং লবষখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২১ ৪ লবশখািী না 

4.  এ.লব গজলিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯৫ ৭ এ,লব গজালরয়া না 

5.  এ,লপ, কালিকাবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৯০ ৬ এ,লপ কালিকাবাড়ী হয় 

6.  একরামখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ৩ আকরামখািী না 

7.  আিলতবুরুজবালড়য়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৯ ৪ 
আিীতা বুরজা 

বাগী 

হয় 

8.  আমতিী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৭ ৩ আমতিী না 

9.  লব, লবশারীঘাটা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৬ ৪ লব, লবশারী ঘাটা না 

10.  লব, পাঠামারা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৯২ ৫ লব, পাঠমারা না 

11.  লব, ভসামাোরখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২৩ ৩ সমাোর খািী না 

12.   াষানেি উমাজুরী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫০ ৩ লব আমজুলর না 

13.  লব. ভক. বহরণবৌিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৩ ৪ লবণক বহর ভ ািা না 

14.  বহরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৮ ৩ বহরবুলনয়া না 

15.  বহরবুলনয়া ভক.লপ সরঃ প্রাঃ লবঃ ৬৭ ৪ বহরবুলনয়া হয়  

16.  বি দ্রপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৪ ৬ বিোরপুর না 

17.  বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৫৯৩ ৫ বাড়ইখািী হয় 

18.  বরইতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৬ ৪ বড়ইতিা না 

19.  বলশ যবাওয়া ভক, ভজ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৭ ৪ বরশাতবাওয়া হয় 

20.  বটতিা চন্দনতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৬ ৩ বটতিা না 

21.  ভবত বুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৪৮ ৪ ভবতবুলনয়া না 

22.   াইণজাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭১ ৪ বাইণজাড়া হয় 

23.   াটখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৯৩ ৬ বাটখািী হয় 

24.  ভবৌিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৭ ৪ ভবৌিপুর হয় 

25.  ভবৌিপুর বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৬ ৫ ভবৌিপুর না 

26.  বুরুজবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৭ ৬ বকারজুবালড়য়া না 

27.  লস, বাদুরতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৮০ ৮ বাদুরতিা না 

28.  চালিতাবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯২ ৫ চািতাবুলনয়া হয় 

29.  চক পুটিখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২৬ ৬ চাি পুটিয়াখািী  না 

30.  চলিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩১ ৩ চলিপুর না 

31.  চর ভহাগিাবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭০ ৫ চরণহািাবুলনয়া না 

32.  ভছাটবাদুরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬২ ৩ ভছাট বাদুরা না 

33.  লচাংড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩১ ৩ লচাংড়াখািী না 

34.  লচপা বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৩৫ ৪ লচপা বাড়ইখািী হয় 

35.  ভচামরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯২ ৪ চমরা হয় 

36.  ভছাটকুমারখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৪ ৩ ভছাট কুমারখািী না 

37.  লি,লব, নালজরেীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১১ ৪ নজরলেয়া হয় 

38.  ভেবরাজ লেঘীরপাড় সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৬ ৩ ভেবরাজ না 

39.  েঃ বহরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫০ ৪ বহরবুলনয়া হয় 

40.  েলক্ষে লচাংড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩ লচাংড়াখািী না 

41.  েলক্ষে ভজাকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৩ ৩ ভজাকা না 

42.  েঃ খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩ েঃ খারইখািী না 
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43.  েঃ কুমালরয়াণজািা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯৩ ৫ 
েঃ 

কুমালরয়াণজািা 

হয় 

44.  েঃ সুতািড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৪২ ৫ েঃ সুতািড়ী না 

45.  েঃ ভতলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮০ ৩ েঃ ভতলিগাতী না 

46.  োসখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৩ ৪ োসখািী না 

47.  ভিউয়াতিা ভক,লস সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৪০ ৪ ভিউয়াতিা ভক,লস হয় 

48.  ধানসাগর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫০ ৪ ধানসাগর হয় 

49.  ধরাণেয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩০ ৩ ধরাণেয়া না 

50.  ভেপুয়ার পাড় সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৪ ৪ ভেপুয়ার পাড় না 

51.  ভোনা এস,এস সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৩৮ ৬ ভোনা   হয় 

52.  ডুমুলরয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৩ ডুমুলরয়া না 

53.  পূব য গুলিশাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৩ ৪ গুলিশাখািী না 

54.  এনাণয়লতয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৯ ৫ এনাণয়লতয়া না 

55.  ফলকরবাড়ী কালিকাবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২১৪ ৪ ফলকরবাড়ী হয় 

56.  ফুিহাতা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৩৫০ ৬ ফুিহাতা না 

57.  গাবতিা ইসিামাবাে সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৬২ ৪ গাবতিা  হয় 

58.  গাউছি হক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৫ ৪ সরালিয়া না 

59.  গাজী ভমণমালরয়াি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৩ ৩ লচাংড়াখািী না 

60.  ঘলষয়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৩ ঘলষয়াখািী হয় 

61.  ভগালবন্দাপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৬ ৪ ভগালবন্দাপুর হয় 

62.  ভগািবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৭ ৩ ভগািবুলনয়া না 

63.  গুলিশাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৫৩ ৪ গুলিশাখািী হয় 

64.  এইচ, ভক লমস্ত্রীিাাংগা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯০ ৩ 
এইচ, ভক 

লমস্ত্রীিাাংগা 

না 

65.  হমাচাপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৭ ৪ হমাচাপুর হয় 

66.  ভহাগিপালত আবুি ভহাণসন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৩ ৩ ভহাগিপালত  না 

67.  ভহাগিাবুলনয়া বড়বাদুরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৯ ৩ বড়বাদুরা না 

68.  ভজ.ণক. ভবৌিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৯ ৪ ভবৌিপুর না 

69.  জালমরতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩১ ৩ জালমরতিা না 

70.  লজিবুলনয়া কামিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৭ ৪ কামিা হয় 

71.  ভজাকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২০ ৪ ভজাকা না 

72.  জয়পুর  সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৩ ৪ জয়পুর  না 

73.  ভক, বালনয়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৪ ৩ বালনয়াখািী হয় 

74.  ভক, ভুড়ঘাটা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৩ ৪ ভুড়ঘাটা না 

75.  ভক কঢ়ুবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪১ ৫ কঢ়ুবুলনয়া হয় 

76.  ভক, নূরুিঃাপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬০ ৪  নূরুিঃাপুর না 

77.  ভক,ণক, ভপাণিরহাট সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২৩ ৫  ভপাণিরহাট হয় 

78.  ভক,লপ,লস, বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৯ ৩ লপ,লস, বারইখািী না 

79.  কালছকাটা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৭ ৪ কালছকাটা না 

80.  কচুবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৫ ৪ কচুবুলনয়া হয় 

81.  কচুবুলনয়া বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৭ ৩ কচুবুলনয়া না 

82.  কালিবালড় পাথুলর্া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭২ ৩ 
কালিবালড় 

পাথুলর্া 

হয় 

83.  খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৩ ৩ খারইখািী না 

84.  কুহারোহ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৬ ৪ কুহারোহ হয় 

85.  কুমারখািী বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৬৫ ৩ কুমারখািী  না 

86.  িক্ষ্মীখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮১ ৪ িক্ষ্মীখািী না 

87.  এম, কাঠািতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২০ ৬ কাঠািতিা হয় 

88.  এম. রামচন্দ্রপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৩ ৪  রামচন্দ্রপুর না 

89.  মধ্যবড়পরী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৪ ৪ মধ্যবড়পরী না 
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90.  মধ্য বলরশাি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬২ ২ মধ্য বলরশাি না 

91.  মধ্য লবশারীঘাটা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৩৫ ৫ মধ্য লবশারীঘাটা হয় 

92.  মলহষচরনী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০০ ৪ মলহষচরনী হয় 

93.  মািমগাছা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৪ ৩ মািমগাছা না 

94.  মধুরকাঠী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৬ ৩ মধুরকাঠী না 

95.  ভমাণরিগঞ্জ মণিি সরঃ প্রাঃ লবঃ ৪৯৪ ৬ ভমাণরিগঞ্জ  না 

96.  মুনসীরহাট সরঃ প্রাঃ লবঃ ৫৭ ৩ মুনসীরহাট না 

97.  এন. ভক. রামচন্দ্রপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৩ ৪ রামচন্দ্রপুর না 

98.  ভনহািখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৬ ৩ ভনহািখািী হয় 

99.  ভনছালরয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ২ ভনছালরয়া না 

100.  লপ,লস, বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৩ লপ,লস, বারইখািী হয় 

101.  পাঁচগাও সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৪০ ৫ পাঁচগাও হয় 

102.  পঞ্চকরন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৮ ৩ পঞ্চকরন না 

103.  পারকুমারখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৭ ৩ পারকুমারখািী না 

104.  পলিম লচাংড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩২ ২ লচাংড়াখািী হয় 

105.  পঃ গাজীরঘাট সরঃ প্রাঃ লবঃ ৬৯ ৩ গাজীরঘাট না 

106.  পঃ খাউলিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৭ ৪ খাউলিয়া না 

107.  পঃ সানকী াাংগা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৩০৯ ৮ পঃ সানকী াাংগা হয় 

108.  পঃ সরালিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩ পঃ সরালিয়া না 

109.  পূব য খাউলিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৪ পূব য খাউলিয়া না 

110.  পূব য পুটিখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৮ ৪ পুটিখািী হয় 

111.  পূব য সুতািড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪০ ৪ পূব য সুতািড়ী না 

112.  রারজর জামুয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮৫ ৪ রারজর জামুয়া না 

113. এস, বহরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৬ ৫ এস, বহরবুলনয়া না 

114.  এস, গুয়াবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৫ ৪ গুয়াবাড়ীয়া হয় 

115.  এস,লব কালিকাবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২০০ ৬ কালিকাবাড়ী হয় 

116.  এস, লপ, বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১২ ৪ বারইখািী হয় 

117.  এস,লপ, রালশলেয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭২ ৪ রালশলেয়া 
না 

118.  সাগরকাঠি ভকশরামপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৪ 
সাগরকাঠি 

ভকশরামপুর 

না 

119.  শলনরণঝার সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮০ ৩ শলনরণঝার না 

120.  সানকী াাংগা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৩৪৮ ৭ সানকী াাংগা হয় 

121.  ছাপড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৮ ৪ ছাপড়াখািী না 

122.  শহীে অলজয়র স্মৃলত সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৩ পুটিয়াখািী না 

123.  ভশখপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৪ ৫ ভশখপাড়া হয় 

124.  লসাংণজার চলিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯০ ৪ লসাংণজার চলিপুর না 

125.  ভশৌিথািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫২ ৪ ভশৌিথািী হয় 

126.  লসাংণজার চলিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৪ লসাংণজার চলিপুর না 

127.  লসাংণজাড় জামুয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৬ ৪ লসাংণজাড় জামুয়া না 

128.  ভসানাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ২১৭ ৪ ভসানাখািী হয় 

129.  শ্রীপুর জয়পুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৪ ৪ শ্রীপুর জয়পুর না 

130.  ভতলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭১ ৭ ভতলিগাতী না 

131. উঃ বিইবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৬ ৪ উঃ বিইবুলনয়া না 

132.  উঃ বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২১ ৪ উঃ বারইখািী না 

133.  উঃ বলশ যবাওয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৩ ৩ উঃ বলশ যবাওয়া হয় 

134.  উতর লচাংড়াখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৫ ৫ উতর লচাংড়াখািী না 

135.  উঃ ফুিহাতা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩ উঃ ফুিহাতা না 

136.  উঃ খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৪ ৩ খারইখািী না 
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137.  উঃ সুতািড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৫ ৩ উঃ সুতািড়ী না 

138.  উঃ সুতািড়ী মধ্যপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৩ ৪ উঃ সুতািড়ী  হয় 

139.  লচপা বারইখািী সুন্দরবন  সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯৫ ৪ লচপা বারইখািী  হয় 

140.  এ.লব বাশবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৫০ ৪ এ.লব বাশবাড়ীয়া হয় 

141.  আণবতা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৫ ৪ আণবতা না 

142.  আেশ য প্রাইণ ট সরঃ প্রাঃ লবঃ ৫০ ৪ পাাংশারপাড় না 

143.  আমরবুলনয়া ভবিাণয়তীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪১ ৪ আমরবুলনয়া  না 

144.  আমবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৭ ৪ আমবাড়ীয়া না 

145.  বাদুরতিা ওয়াণজেীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৪৩৫ ৩ বাদুরতিা  হয় 

146.  বহরবুলনয়া মধ্যপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮৩ ৪ 
বহরবুলনয়া 

মধ্যপাড়া 

না 

147.  বিইবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫০ ২ বিইবুলনয়া না 

148.  বালনয়াখািী বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩০ ৪ বালনয়াখািী   

149.  বালনয়াখািী ই, লপ, সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৫ ৪ বালনয়াখািী   হয় 

150.  বারইখািী মালনক লময়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮১ ৪ বারইখািী  না 

151.  বারইখািী সুতািড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ৩ 
বারইখািী 

সুতািড়ী 

না 

152.  বলশ যবাওয়া লজিবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৭ ৪ বলশ যবাওয়া  হয় 

153.  বাসিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৩ ৪ বাসিা না 

154.  ভবত বুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৫ ৩ ভবতবুলনয়া হয় 

155.  ভবতকাশী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৩ ৪ ভবতকাশী হয় 

156.  লবষখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪২ ৪ লবষখািী না 

157.  বরইতিা গুয়াতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮৫ ৪ বরইতিা গুয়াতিা না 

158.  লস,ণক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৪ লসাংরাখািী না 

159.  লস,এস ,পাঠামারা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৩ ৪ পাঠামারা না 

160.  চকরগালছয়া আকনবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৮০ ৩ চকরগালছয়া  হয় 

161.  চাপড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮৮ ২ চাপড়ী হয় 

162.  ভছািমবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১১ ৩ ভছািমবাড়ীয়া না 

163.  ভছাট লজিবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮২ ৪ ভছাট লজিবুলনয়া না 

164.  ভছাট পরী আেশ য সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৯ ৪ ভছাট পরী  না 

165.  চুচড়ামারী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৩ ৪ চুচড়ামারী হয় 

166.  লি,ণক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৯ ২ েলক্ষে কাঠিমালর না 

167.  েলক্ষে চলিপুর লব,ণক, রায় সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯০ ৩ েলক্ষে চলিপুর  না 

168.  েলক্ষে ভসানাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৮ ৪ ভসানাখািী হয় 

169.  েলক্ষে বড়বাদুরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭০ ৪ বড়বাদুরা না 

170.  েঃ জালমরতিা গুয়াতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৫ ৪ জালমরতিা  না 

171.  েলক্ষে কুমারখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৯ ৪ েলক্ষে কুমারখািী না 

172.  েঃ মালনকণজাড় সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৪ ৪ েঃ মালনকণজাড় না 

173.  েঃ পুটিখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫২ ৩ েঃ পুটিখািী হয় 

174.  েলক্ষে সরালিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ৪ েলক্ষে সরালিয়া না 

175.  েঃ লজউধরা বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২৩৭ ৪ লজউধরা  হয় 

176.  েঃ লজিবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭০ ৪ লজিবুলনয়া হয় 

177.  তেবেহাটি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৫ ৪ তেবেহাটি হয় 

178.  ধরাণোয়া স্বলন যও সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৪ ধরাণোয়া  না 

179.  েীলঘরপাড় হালমো স্মৃলত সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৩ ৪ েীলঘরপাড়  না 

180.  ভোনা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪২ ৩ ভোনা না 

181.  পূব য খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৬ ২ পূব য খারইখািী হয় 

182.  লজ,লব সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৩  াটিখািী না 

183.  গাবগালছয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৪ গাবগালছয়া হয় 

184.  গজালিয়া ভমািঃাপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৫ ৪ গজালিয়া  না 



13 

 

185.  গাজী আলজজুি হক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৭ ১ লচাংড়াখািী না 

186.  গালজরঘাট সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৩ ৪ গালজরঘাট না 

187.  গালজরঘাট এম,লপ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৩ গালজরঘাট  না 

188.  ঘলষয়াখািী বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৭ ৩ ঘলষয়াখািী  না 

189.  ভগাোড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ৪৫ ৪ ভগাোড়া না 

190.  এইচ,ণক হলরপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৪ হলরপুর হয় 

191.  হরতকীতিা লজ, এম সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪১ ৩ হরতকীতিা  না 

192.  হরগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮২ ৪ হরগাতী না 

193.  হলরেধরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১১ ৪ হলরেধরা না 

194.  ভহড়মা বাজার সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮৯ ৪ ভহড়মা বাজার না 

195.  ভহাগি পাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০২ ৪ ভহাগি পাতী না 

196.  ভহাগিাবুলনয়া মধ্যপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০২ ৩ ভহাগিাবুলনয়া হয় 

197.  জালমরতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২৭ ৩ জালমরতিা না 

198.  ঝালন্টপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৪ ঝালন্টপুর না 

199.  ভজামাোর পাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১১ ৪ ভজামাোর পাড়া হয় 

200.  জয়পুর বনগ্রাম সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২২ ৪ জয়পুর বনগ্রাম হয় 

201.  ভক,ণক ভবৌিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০০ ৪ ভক,ণক ভবৌিপুর না 

202.  ভক,লব ডুমুলরয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৮ ৪ ডুমুলরয়া না 

203.  কিাতিা ভরয়াজ উলেন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৬ ৩ কিাতিা  না 

204.  কালিবাড়ী বহরবুলনয়া আেশ য সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৮ ৪ কালিবাড়ী  না 

205.  কড়াণবৌিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৭ ৪ কড়াণবৌিা না 

206.  খািকুিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫২ ৪ খািকুিা হয় 

207.  খািকুলিয়া পিঃীমঙ্গি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৪ খািকুলিয়া  না 

208.  খারইখািী আে যশ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৩ খারইখািী  না 

209.  খাউলিয়া লনশানবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৩ খাউলিয়া  না 

210.  এম.এম. উতর পুটিখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭০ ৪ উতর পুটিখািী না 

211.  এম,লজ, লমত্রিাঙ্গা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫২ ৩ লমত্রিাঙ্গা না 

212.  মধ্য ভসানাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৮ ৪ ভসানাখািী হয় 

213.  মধ্য বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৪  বারইখািী না 

214.  মধ্য চালিতাবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৫ ৪ চালিতাবুলনয়া না 

215.  মধ্য লচপবারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৪ ৪ লচপবারইখািী না 

216.  মধ্যম ঢুলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬০ ৪  ঢুলিগাতী না 

217.  মধ্য গজালিয়া আে যশ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫২ ৪  গজালিয়া  না 

218.  মধ্য গুয়াতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪২ ৪  গুয়াতিা না 

219.  মধ্য খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৮ ৩ খারইখািী হয় 

220.  মধ্য খাউলিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৭ ৪  খাউলিয়া হয় 

221.  মধ্য লমস্ত্রীিাাংগা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৯ ৪ লমস্ত্রীিাাংগা না 

222.  মধ্য পঞ্চকরন সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৪ ৩  পঞ্চকরন না 

223.  মধ্য পুটিখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৫ ৪ পুটিখািী হয় 

224.  মধ্য সানলক াাংগা গফুলরয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৩ ৪ সানলক াাংগা  হয় 

225.  মধ্য ভতলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৮ ৪  ভতলিগাতী না 

226.  মলজবুি হক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৫ ৪ মলজবুি হক না 

227.  ভমাণরিগঞ্জ আেশ য সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯০ ৪ ভমাণরিগঞ্জ   হয় 

228.  মঠবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৪ মঠবাড়ী না 

229.  নালরণকিবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২২ ৪ নালরণকিবাড়ীয়া না 

230.  লনশানবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ২ লনশানবাড়ীয়া হয় 

231.  লনশানবাড়ীয়া তাণছন স্মৃলত সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৫ ৩ লনশানবাড়ীয়া  না 

232.  উঃ পূব য কুমালরয়াণজািা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৫ ৪ পূব যকুমালরয়াণজািা না 

233.  উঃ কুমালরয়াণজািা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৫ ৪  কুমালরয়াণজািা হয় 
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234.  নরুিঃাহপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৪ ৪ নরুিঃাহপুর না 

235.  লপ,ণক আেশ য সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮১ ৪ পাাংশাকারে হয় 

236.  
পাচপাড়া সলম্মলনত আর,ণক,লজ ভশানামলেন 

সরঃ প্রাঃ লবঃ 
৩৫ ৩ পাচপাড়া  

না 

237.  পাণির খি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৫ ৩ পাণির খি না 

238.  পঃ বহরবুলনয়া বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৬ ৪  বহরবুলনয়া হয় 

239.  পঃ বালনয়াখািী আেশ য সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৩ ৪  বালনয়াখািী  না 

240.  পঃ চালিতাবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪০ ৩  চালিতাবুলনয়া না 

241.  পলিম লচাংড়াখািী এম, ভহাণসন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৬ ৪  লচাংড়াখািী  হয় 

242.  পঃ কঢ়ুবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৪ ৪  কচুবুলনয়া হয় 

243.  পলিম কালিকাবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৪  কালিকাবাড়ী হয় 

244.  পলিম পাণির খি: সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৪  পাণির খি:  না 

245.  পঃ ভসানাতিা কাকড়াতিী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৪ 
 ভসানাতিা 

কাকড়াতিী 

না 

246.  পঃ ভতলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০১ ৩  ভতলিগাতী না 

247.  পঃ লজউধরা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৩৪৫ ৪  লজউধরা হয় 

248.  পশুরবুলনয়া ছামাে ভমণমা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮৬ ৩ পশুরবুলনয়া  হয় 

249.  পূব য আমতিী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭১ ৩  আমতিী না 

250.  পূব য বহরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৪  বহরবুলনয়া না 

251.  পূব য বারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৪ ৪  বারইখািী হয় 

252.  
পুব য চর ভহাগিাবুলনয়া কলবরাজবাড়ী সরঃ প্রাঃ 

লবঃ 
১৮৪ ৪ চর ভহাগিাবুলনয়া  

না 

253.  পূব য চর ভহাগিাবুলনয়া ভসখপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭৩ ৪ চর ভহাগিাবুলনয়া  না 

254.  পূব য ভহাগিাপাশা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬০ ৪ ভহাগিাপাশা হয় 

255.  পূব য কুমারখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৪ ৩  কুমারখািী না 

256.  পূব য কুরুণপর োইড় সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৭০ ৪ কুরুণপর োইড় হয় 

257.  পূব য ভসামাোরখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯০ ৪ ভসামাোরখািী না 

258.  পূব য ভসানাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৭ ৩  ভসানাখািী না 

259.  পুটিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৩ পুটিয়া না 

260.  পুটিখািী কালিবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬০ ৪ 
পুটিখািী 

কালিবাড়ী 

না 

261.  রারজর লজ,ণক সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৭ ৩ রারজর  হয় 

262.  রসুিপুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৪ রসুিপুর না 

263.  ১১০নাং রূপচাে: সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ২ রূপচাে না 

264.  এস, বড়পরী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৮ ৪  বড়পরী না 

265.  এস,লপ,লব, সানলক াাংগা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯০ ৪ সানলক াাংগা হয় 

266.  সন্নযাসী বালিকা সরঃ প্রাঃ লবঃ ৪৬৫ ৫ সন্নযাসী  হয় 

267.  সন্নযাসী বলরশাি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬৪ ৪ সন্নযাসী বলরশাি না 

268.  সরালিয়া লবশারীঘাটা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫১ ৪ সরালিয়া  না 

269.  ভশর-ই-বাাংিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২১ ৩  হয় 

270.  েঃ গুলিশাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৯৩ ৪  গুলিশাখািী হয় 

271.  েঃ ভহাগিাবুলনয়া তালুকোরপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫০ ৪  ভহাগিাবুলনয়া  না 

272.  
েঃ ভহাগিাপাতী গুয়াতিী খণতজান সরঃ প্রাঃ 

লবঃ 
২০১ ৪ 

 ভহাগিাপাতী 

গুয়াতিী  

না 

273.  েঃ মলহষচরনী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৮১ ৩ মলহষচরনী না 

274.  েঃ পঞ্চকরন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৮ ৪  পঞ্চকরন না 

275.  েলক্ষে সুতািড়ী শাহজাহানীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৫ ৩ েলক্ষে সুতািড়ী  না 

276.  েলক্ষে ভতলিগাতী পূব যপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১১ ৪ 
 ভতলিগাতী 

পূব যপাড়া 

হয়  

277.  েঃ ভতলিগাতী পূব যপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২১ ৩ 
 ভতলিগাতী 

পূব যপাড়া 

না 
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278.  ভশ্রেীখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৬ ৪ ভশ্রেীখািী না 

279.  শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম সরঃ প্রাঃ লবঃ ২২০ ৩ পাজকাহিা হয় 

280.  সূ্ যমুখী হািোরবাড়ী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩১ ৪ 
সূ্ যমুখী 

হািোরবাড়ী 

হয় 

281.  তাফািবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২২ ৪ তাফািবাড়ীয়া হয় 

282.  ঠাকুরনতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৮ ৪ ঠাকুরনতিা না 

283.  ভতারাব ভমণমালরয়াি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৪ ৪ গলশয়াখািী  হয় 

284.  উতর বি দ্রপুর লএপিঃী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১০৬ ৪ চরণগািবুলনয়া হয় 

285.  উঃ  াষান্দি সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৬ ৪   াষান্দি হয় 

286.  উতর চর ভহাগিাবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৭ ৪  চর ভহাগিাবুলনয়া না 

287.  উঃ ভেবরাজ সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৮ ৩  ভেবরাজ না 

288.  উঃ ভিউয়াতিা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১০ ৪  ভিউয়াতিা হয় 

289.  উঃ ফুিহাতা পলিমপাড়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৪ ৪ 
 ফুিহাতা 

পলিমপাড়া 

হয় 

290.  উঃ গুলিশাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩৫ ৪  গুলিশাখািী হয় 

291.  উতর ভহাগিাবুলনয়া বড়বাদুর সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৯ ৪ 
 ভহাগিাবুলনয়া 

বড়বাদুর 

না 

292.  উঃ কঢ়ুবুলনয়া ভজ,ণক সরঃ প্রাঃ লবঃ ৯৩ ৪  কচুবুলনয়া  না 

293.  উঃ খাউলিয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩ খাউলিয়া না 

294.  উঃ কুমারখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২০ ৩  কুমারখািী হয় 

295.  উতর-পূব য আমতিী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১১৫ ৩ -পূব য আমতিী হয় 

296.  উতর ভসানাখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪৯ ৪ ভসানাখািী না 

297.  উঃ সূ্ যমুখী বহরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৪০ ৪  সূ্ যমুখী  হয় 

298.  পঃ ঢুলিগাতী সরঃ প্রাঃ লবঃ ৭৬ ৪  ঢুলিগাতী না 

299.  পঃ পঞ্চকরন সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৫৩ ২  পঞ্চকরন হয় 

300.  আমরবুলনয়া সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৩০ ৩ আমরবুলনয়া হয় 

301.  খারইখািী সরঃ প্রাঃ লবঃ ০  খারইখািী হয় 

302.  পূব য সানলক াঙ্গা সরঃ প্রাঃ লবঃ ১৬২ ৩ পূব য সানলক াঙ্গা হয় 

303.  পূব য সানকী াাংগা স্বল্পব্যায় প্রা:লব: ১৬২ ৩ পূব য সানকী াাংগা  না 

304.  উঃ বাদুরতিার সরঃ প্রাঃ লবঃ ১২৩ ৩ বাদুরতিা না 

  

ইউলনয়ন ও ক্লাস্টার লহণসণব ভেখাণনা হণয়ণছ। 

পাঁচগাও ক্লাস্টার  

 

০১নাং ভতলিগাতী 
 

০২নাং পঞ্চকরে 
 

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১  ১নাং লি.লব. নালজরলেয়া সপ্রালব   ১  ৬নাং এইচ.ণক. লমস্ত্রীিাঙ্গা সপ্রালব   

২  ২নাং মািমগাছা সপ্রালব   ২  ৭নাং ভেবরাজ েীলঘরপাড় সপ্রালব   

৩  ৩নাং ভচামরা সপ্রালব    ৩  ৮নাং েলক্ষে কুমালরয়াণজািা সপ্রালব   

৪  ৪নাং ভতলিগাতী সপ্রালব    ৪  ৯নাং পাচগাঁও সপ্রালব   

৫  ৫নাং েলক্ষে ভতলিগাতী সপ্রালব   ৫  ১০নাং মলহষচরনী সপ্রালব   

৬ ১৮১নাং হরগাতী সপ্রালব.  ৬  ১১নাং উতর খারইখািী সপ্রালব   

৭ ১৮৫নাং মধ্য লম&&স্ত্র াঙ্গা সপ্রালব.  ৭  ১২নাং খারইখািী সপ্রালব    

৮ ১৯০নাং পলিম ভতলিগাতী সপ্রালব.  ৮  ১৩নাং েলক্ষে খারইখািী সপ্রালব   

৯ ১৯১নাং েলক্ষে ভতলিগাতী সপ্রালব.  ৯  ১৪নাং পঞ্চকরে সপ্রালব   

১০ ১৯২নাং চুচরামালর সপ্রালব.  ১০ ১৯৩নাং লপ.ণক. আেশ য সপ্রালব.  

১১ ২১৮নাং মধ্যম ভতলিগাতী সপ্রালব.   ১১ ১৯৪নাং মধ্য ভেবরাজ সপ্রালব.  

১২ ২৪৬নাং পলিম ঢুলিগাতী সপ্রালব.  ১২ ১৯৫নাং েলক্ষে  পঞ্চকরে সপ্রালব.   
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১৩ ২৪৭নাং চাপড়ী সপ্রালব.   ১৩ ১৯৬নাং উতর ভেবরাজ সপ্রালব.  

১৪ ২৮৮নাং মধ্যম ঢুলিগাতী সপ্রালব.   ১৪ ২৩৪নাং উতর পূব য কুমালরয়াণজািা সপ্রালব.  

১৫ ২৯৭নাং ভহড়মা বাজার সপ্রালব.  ১৫ ২৫২নাং পূব য খারইখািী সপ্রালব.   

   ১৬ ২৫৫নাং েলক্ষে মলহষচরেী সপ্রালব.  

   ১৭ ২৫৯নাং পলিম পঞ্চকরে সপ্রালব.   

   ১৮ ২৭০নাং উতর কুমালরয়াণজািা সপ্রালব.  

   ১৯ ২৭৬নাং মধ্য খারইখািী সপ্রালব.  

   ২০ ২৮৫নাং মধ্য পঞ্চকরে সপ্রালব.  

   ২১ ২৯৫নাং খারইখািী আেশ য সপ্রালব.  

   ২২ ৩০২নাং খারইখািী সপ্রালব.  

 

পুটিখািী ক্লাস্টার 

 

০৩নাং পুটিখািী 

 

০৩নাং পুটিখািী 

 ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

১  ১৫ নাং পূব য পুটিখািী সপ্রালব   ১০ ১৯৮নাং পূব য ভসানাখািী সপ্রালব.  

২  ১৬নাং চকপুটিখািী সপ্রালব    ১১ ১৯৯নাং েলক্ষে ভসানাখািী সপ্রালব.  

৩  ১৭নাং ভসানাখািী সপ্রালব    ১২ ২০০নাং এম. এম. উঃ পুটিখািী সপ্রালব.  

৪  ১৮নাং শহীে অলজয়র স্মৃলত সপ্রালব.   ১৩ ২৪২নাং েলক্ষে পুটিখািী সপ্রালব.   

৫  ১৯নাং  াটখািী সপ্রালব    ১৪ ২৪৪নাং মধ্য পুটিখািী সপ্রালব.   

৬  ২০নাং এ.লব. গজালিয়া সপ্রালব    ১৫ ২৪৯নাং মধ্য ভসানাখারী সপ্রালব.   

৭  ২১নাং মুন্সীরহাট সপ্রালব    ১৬ ২৭৫নাং মধ্য গজালিয়া আেশ য সপ্রালব.  

৮ ১৮৭নাং পুটিখািী কািীবালড় সপ্রালব.  ১৭ ২৮০নাং উতর ভসানাখািী সপ্রালব.  

৯ ১৯৭নাং গজালিয়া ভমািিাপাড়া সপ্রালব.  ১৮ ভসানাখািী লশশু লশক্ষা লনণকতন ভকলজ.  
 

ভক.ণক. ভপাণিরহাট ক্লাস্টার  

০৪নাং তেবেহাটী 

 

০৫নাং রামচন্দ্রপুর 

 ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম  

১  ২২নাং হামচাপুর সপ্রালব   ১  ৩০নাং পাড়কুমারখািী সপ্রালব    

২  ২৩নাং সাগরকাঠী ভকশরামপুর সপ্রালব   ২  ৩১নাং ভছাট কুমারখািী সপ্রালব    

৩  ২৪নাং ভক. নুরচিিাপুর সপ্রালব   ৩  ৩২নাং কুমারখািী বালিকা সপ্রালব    

৪  ২৫নাং ভজাকা সপ্রালব   ৪  ৩৩নাং ভক. গড়ঘাটা সপ্রালব    

৫  ২৬নাং েলক্ষে ভজাকা সপ্রালব    ৫  ৩৪নাং লজিবুলনয়া কামিা সপ্রালব    

৬  ২৭নাং বুরচজবাড়ী সপ্রালব   ৬  ৩৫নাং এন. ভক. রামচন্দ্রপুর সপ্রালব    

৭  ২৮নাং আিতী বুরচজবাড়ীয়া সপ্রালব    ৭  ৩৬নাং উতর বলশ যবাওয়া সপ্রালব    

৮  ২৯নাং উতর বিইবুলনয়া সপ্রালব    ৮  ৩৭নাং বলশ যবাওয়া ভক.ণজ. সপ্রালব    

৯ ১৩৬নাং পলিম গাজীরঘাট সপ্রালব.  ৯  ৩৮নাংণক.কঢ়ুবুলনয়া সপ্রালব   

১০ ১৩৯নাং গালজরঘাট সপ্রালব.  ১০  ৩৯নাং কঢ়ুবুলনয়া সপ্রালব   

১১ ১৪২নাং বিইবুলনয়া সপ্রালব.    ১১  ৪০নাং কচুবুলনয়া বালিকা সপ্রালব    

১২ ১৪৩নাং এম.লজ. লমত্রিাঙ্গা সপ্রালব.    ১২  ৪১নাং ভক.ণক ভপাণিরহাট সপ্রালব    

১৩ 
১৭৯নাং খািকুলিয়া পিিীমঙ্গি 

সপ্রালব.  
১৩ 

১৪১নাং উতর কঢ়ুবুলনয়া ভজ.ণক. 

সপ্রালব.  
 

১৪ ২০২নাং খািকুিা সপ্রালব.    ১৪ ২০১নাং ভছাট লজিবুলনয়া সপ্রালব.  
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১৫ ২০৪নাং ভবতকাশী সপ্রালব.   ১৫ ২০৫নাং পলিম কচুবুলনয়া সপ্রালব.     

১৬ ২০৭নাং গাবগালছয়া সপ্রালব.    ১৬ ২৪৫নাং েলক্ষে  লজিবুলনয়া সপ্রালব.    

১৭ ২৪০নাং তেবেহাটি সপ্রালব.    ১৭ ২৫৩নাং লি.ণক. সপ্রালব.    

১৮ 
২৫০নাং লজ.লব. সপ্রালব.    

১৮ 
২৬২নাং বলশ যবাওয়া লজিবুলনয়া 

সপ্রালব. 
 

১৯ ২৬৭নাং নুরচিিাঃাপুর সপ্রালব.   ১৯ ২৯৩নাং ভক. লব. ডুমুলরয়া সপ্রালব.  

২০ ২৭৭নাং গালজরঘাট এম.লপ. সপ্রালব.  ২০ হাণসম আিী মাধ্যলমক লবযািয়  

 

লচাংড়াখািী ক্লাস্টার 

০৬নাং লচাংড়াখািী 

 

০৬নাং লচাংড়াখািী 

ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

১  ৪২নাং কালছকাটা সপ্রালব   ১১  ৫২নাং পলিম লচাংড়াখািী সপ্রালব  

২  ৪৩নাং ধরাণোয়া সপ্রালব    ১২  ৫৩নাং লচাংড়াখািী  সপ্রালব.  

৩  ৪৪নাং ভেপুয়ার পাড় সপ্রালব   ১৩  ৫৪নাং উতর লচাংড়াখািী সপ্রালব  

৪ 
 ৪৫নাং লসাংণজাড় জামুয়া 

সপ্রালব  
 ১৪ ১৩৫নাং পলিম লচাংড়াখািী সপ্রালব 

৫ 
 ৪৬নাং গাজী ভমণমালরয়াি 

সপ্রালব  
 ১৫ ১৪৪নাং গাজী আলজজুি হক সপ্রালব. 

৬ 
 ৪৭নাং লসাংণজাড় চলিপুর 

সপ্রালব  
 ১৬ ১৬৩নাং েলক্ষে চলিপুর লব.ণক রায় সপ্রালব. 

৭  ৪৮নাং চলিপুর সপ্রালব    ১৭ 
১৭৭নাং পলিম লচাংড়াখািী এম ভহাণসন 

সপ্রালব. 

৮  ৪৯নাং ভবতবুলনয়া সপ্রালব    ১৮ ২৮৩নাং ধরাণোয়া স্বলন যর সপ্রালব. 

৯  ৫০নাং এস. চলিপুর সপ্রালব    ১৯ ২৯৬নাং লস. ভক. সপ্রালব. 

১০ 
 ৫১নাং েলক্ষে লচাংড়াখািী 

সপ্রালব  
   

 

ভবৌিপুর ক্লাস্টার 

৭নাং ভহাগিাপাশা 

 

৮নাং বনগ্রাম 

 ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

ক্রঃ 

নাং 
লবযািণয়র নাম 

১  ৫৫নাং ভহাগিাপাশা সপ্রালব   ১  ৬২নাং োসখািী সপ্রলব.   

২  ৫৬ নাং ভগালবন্দপুর সপ্রালব   ২  ৬৩নাং শ্রীপুর জয়পুর সপ্রালব   

৩  ৫৭নাং ভবৌিপুর সপ্রালব   ৩ 
 ৬৪নাং লব.ণক. বহরণবৌিা 

সপ্রালব  
 

৪  ৫৮নাং মধুরকাঠী সপ্রালব   ৪  ৬৫নাং লবষখািী সপ্রালব   

৫  ৫৯নাং ভবৌিপুর বালিকা সপ্রালব   ৫  ৬৬নাং বি দ্রপুর সপ্রালব   

৬  ৬০নাং ভজ.ণক. ভবৌিপুর সপ্রালব   ৬  ৬৭নাং জয়পুর বালিকা সপ্রালব   
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৭  ৬১নাং ভশৌিখািী সপ্রালব   ৭  ৬৮নাং এম. রামচন্দ্রপুর  সপ্রালব  

৮ ১৪৫নাং এইচ.ণক. হলরপুর সপ্রালব.  ৮ ১৮৩নাং কড়াণবৌিা সপ্রালব.  

৯ ১৪৬নাং ভক.ণক ভবৌিপুর সপ্রালব.  ৯ ১৮৮নাং পুটিয়া সপ্রালব.  

১০ 
২৩০নাং পূব য ভহাগিাপাশা বালিকা 

সপ্রালব. 
 ১০ 

২৩৫নাং উতর বি দ্রপুর 

লত্রপিিী সপ্রালব. 
 

১১ ফাণতমাতুণজাহরা ভকলজ.  ১১ ২৩৬নাং ভমাহনপুর সপ্রালব.  

   ১২ ২৩৯নাং জয়পুর বনগ্রাম সপ্রালব.  

   ১৩ ২৬৯নাং আণবতা সপ্রালব.  

   ১৪ ২৭৯নাং ঝালন্টপুর সপ্রালব.  

   ১৫ বনগ্রাম ভসঞ্চুরী  

 

ভনহািখািী ক্লাস্টার 

০৯নাং বিাইবুলনয়া 
 

১০নাং ভহাগিাবুলনয়া 

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১ ৬৯নাং এস. লব. কালিকাবাড়ী সপ্রালব   ১ ৭৫নাং এস. গুয়াবাড়ীয়া সপ্রালব.  

২ ৭০নাং এ.লপ. কালিকাবাড়ী সপ্রালব  ২ ৭৬নাং ফলকরবাড়ী কালিকাবাড়ী সপ্রালব. 

৩ ৭১নাং ভোনা এস.এস. সপ্রালব   ৩ ৭৭নাং চরণহাগিাবুলনয়া সপ্রালব  

৪ ৭২নাং ভনহািখািী সপ্রালব   ৪ ৭৮নাং ভহাগিাবুলনয়া বড় বাদুরা সপ্রালব   

৫ ৭৩নাং কুহারোহ সপ্রালব   ৫ ৭৯নাং ভছাট বাদুরা সপ্রালব   

৬ ৭৪নাং রারজর জামুয়া সপ্রালব  ৬ ৮০নাং লব. পাঠামারা সপ্রালব  

৭ ১৪৭নাং রারজর লজ.ণক. সপ্রালব.  ৭ ৮১নাং সানলক াাংগা সপ্রালব   

৮ ১৪৮নাং ভশরই বাাংিা সপ্রালব.   ৮ ১৫১নাং আেশ য প্রাইণ ট সপ্রালব. 

৯ ১৪৯নাং  এ. লব বাঁশবাড়ীয়া সপ্রালব.  ৯ ১৫২নাং পাঁচপাড়া সলম্মলিত ভক.আর. উঃ গুঃ  

১০ ১৫০নাং ভছািম বাড়ীয়া সপ্রালব.   ১০ ১৫৩নাং পূব য চরণহাগিাবুলনয়া কলবরাজবাড়ী  

১১ ১৭৩নাং আমবাড়ীয়া সপ্রালব.  ১১ ১৫৪নাং মধ্য সানলক াাংগা গাফলরয়া সপ্রালব. 

১২ ২০৬নাং ভশ্রলেখািী সপ্রালব.  ১২ ২০৩নাং উতর ভহাগিাবুলনয়া বড়বাদুরা সপ্রালব. 

১৩ ২৩৩নাং ভোনা সপ্রালব.  ১৩ ২০৮নাং ভগাোড়া সপ্রালব.  

১৪ মধ্য কালিকাবাড়ী   ১৪ ২০৯নাং পলিম কালিকাবাড়ী সপ্রালব. 

১৫ আিণহরা ভকলজ.   ১৫ ২১০নাং পূব য চরণহাগিাবুলনয়া ভশখপাড়া সপ্রালব.  

   ১৬ ২৩২নাং উতর চর ভহাগিাবুলনয়া সপ্রালব. 

   ১৭ ২৩৭নাং লস.এস. পাঠামারা সপ্রালব.  

   ১৮ ২৩৮নাং েলক্ষে বড়বাদুরা সপ্রালব. 

   ১৯ ২৬০নাং ভহাগিাবুলনয়া মধ্যপাড়া সপ্রালব. 

   ২০ ২৬১নাং এস.লপ.লব সানলক াাংগা সপ্রালব. 

   ২১ ২৮২নাং েলক্ষে চরণহাগিাবুলনয়া  

   ২২ ৩০১নাং পূব য সানলক াাংগা সপ্রালব. 

   ২৩ েলক্ষে পাঠামারা হাজীগঞ্জ  
 

ফুিহাতা ক্লাস্টার 

১১নাং বহরবুলনয়া  
 

১২নাং লজউধরা 

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১ ৮৩নাং বহরবুলনয়া ভক.লপ. সপ্রালব  ১ ৯২নাং ভ উয়াতিা ভক.লস. সপ্রালব. 

২ ৮৪নাং েঃ বহরবুলনয়া সপ্রালব  ২ ৯৩নাং ডুমুলরয়া সপ্রালব 

৩ ৮৫নাং ছাপড়াখািী সপ্রালব  ৩ ৯৪নাং লব. ভসামাোরখািী সপ্রালব 

৪ ৮৬নাং ভগািবুলনয়া সপ্রালব  ৪ ৯৫নাং বরইতিা সপ্রালব 

৫ ৮৭নাং বহরবুলনয়া সপ্রালব  ৫ ৯৬নাং বটতিা চন্দনতিা সপ্রালব 
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৬ ৮৮নাং ফুিহাতা সপ্রালব  ৬ ৯৭নাং একরামখািী সপ্রালব 

৭ ৮৯নাং উতর ফুিহাতা সপ্রালব  ৭ ৯৮নাং কালিবাড়ী পাথুলরয়া সপ্রালব. 

৮ ৯০নাং ঘলষয়াখািী সপ্রালব  ৮ ১৩৪নাং িক্ষ্মীখািী সপ্রালব 

৯ ৯১নাং শলনরণঝার সপ্রালব  ৯ ১৫৬নাং পলিম ভসানাতিা কাকড়াতিী সপ্রালব. 

১০ ১৪০নাং উতর ফুিহাতা পলিমপাড়া সপ্রালব.  ১০ ১৫৯নাং পূব য কুরচণপর োইড় সপ্রালব.  

১১ ১৫৫নাং  উতর সূ্ যমুখী বহরবুলনয়া সপ্রালব.  ১১ ২২৪নাং পলিম পাণিরখি সপ্রালব.  

১২ ১৫৭নাং  নলরণকিবাড়ীয়া সপ্রালব.  ১২ ২২৯নাং কালিবাড়ী বহরবুলনয়া আেশ য সপ্রালব. 

১৩ ১৫৮নাং পুব য বহরবুলনয়া সপ্রালব.   ১৩ ২৩১নাং ঠাকুরনতিা সপ্রালব.  

১৪ ২২৬নাং ভতারাব ভমণমালরয়াি সপ্রালব.  ১৪ ২৬৪নাং পাণিরখি সপ্রালব.  

১৫ ২২৭নাং ভবতবুলনয়া বালিকা সপ্রালব.   ১৫ ২৬৫নাং উতর ভিউয়াতিা সপ্রালব. 

১৬ ২২৮নাং ঘলষয়াখািী বালিকা সপ্রালব.  ১৬ ২৭১নাং েলক্ষে লজউধরা বালিকা সপ্রালব. 

১৭ ২৬৬নাং পলিম বহরবুলনয়া বালিকা সপ্রালব.  ১৭ ২৮৪নাং পূব য ভসামাোরখািী সপ্রালব. 

১৮ ২৮৯নাং বহরবুলনয়া মধ্যপাড়া সপ্রালব.  ১৮ ২৯১নাং মঠবাড়ী সপ্রালব. 

১৯ ২৯৮নাং সূ্ যমুখী হািোরবাড়ী সপ্রালব.  ১৯ ২৯৯নাং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সপ্রালব. 

 

বারইখািী ক্লাস্টার 

১৩নাং লনশানবাড়ীয়া 
 

১৪নাং বারইখািী 

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১ ৯৯নাং ভহাগিপালত সপ্রালব  ১ ১০৮নাং উতর বারইখািী সপ্রালব 

২ ১০০নাং জালমরতিা সপ্রালব  ২ ১০৯নাং উতর সুতািড়ী সপ্রালব 

৩ ১০১নাং এনাণয়লতয়া সপ্রালব  ৩ ১১০নাং এস. বহরবুলনয়া সপ্রালব 

৪ ১০২নাং ভনছালরয়া সপ্রালব  ৪ ১১১নাং ভশখপাড়া সপ্রালব 

৫ ১০৩নাং গুলিশাখািী সপ্রালব  ৫ ১১২নাং েলক্ষে সুতািড়ী সপ্রালব 

৬ ১০৪ নাং পূব য গুলিশাখািী সপ্রালব  ৬ ১১৩নাং পূব য সুতািড়ী সপ্রালব  

৭ ১০৫নাং লপ.লস. বারইখািী সপ্রালব  ৭ ১১৪নাং এস.লপ. বারইখািী সপ্রালব 

৮ ১০৬ লব. উমাজুরী সপ্রালব  ৮ ১৩৭নাং উতর সুতািড়ী মধ্যপাড়া সপ্রালব 

৯ ১৬০নাং েীলঘরপাড় হালমো স্মৃলত সপ্রালব.  ৯ ১৬২নাং রসুিপুর সপ্রালব. 

১০ ১৬১নাং চরক গালছয়া আকনবাড়ী সপ্রালব.  ১০ ১৬৫নাং মুলজবুিহক সপ্রালব. 

১১ ১৬৪নাং েলক্ষে গুলিশাখািী সপ্রালব.  ১১ 
১৭৪নাং েলক্ষে সুতািলড় শাহজালনয়া 

সপ্রালব. 

১২ ১৬৬নাং আমুরবুলনয়া ভবিাণয়তীয়া সপ্রালব.  ১২ ১৭৫নাং তাফািবাড়ীয়া সপ্রালব. 

১৩ ১৭৬নাং হরতকীতিা লজ.এম. সপ্রালব.  ১৩ ১৮২নাং বারইখািী সুতািড়ী সপ্রালব. 

১৪ ১৭৮নাং মধ্য গুয়াতিা সপ্রালব.  ১৪ ১৮৬নাং বারইখািী মালনকলময়া সপ্রালব. 

১৫ ১৮০নাং েলক্ষে ভহাগিপালত গুয়াতিা খণতজান  ১৫ ২২৫নাং ভজামাোরপাড়া সপ্রালব. 

১৬ ২১৯নাং লনশানবাড়ীয়া সপ্রালব.  ১৬ ২৬৮নাং মধ্য বারইখািী সপ্রালব. 

১৭ ২২০নাং উতর গুলিশাখািী সপ্রালব.  ১৭ ২৭২নাং  াষিা সপ্রালব. 

১৮ 
২২১নাং লচপা বারইখািী সুন্দরবন সাংিগ্ন 

সপ্রালব. 
 ১৮  

১৯ 
২২২নাং েলক্ষে জালমরতিা গুয়াতিা ভষাি. 

ইউ.  
 ১৯  

২০ ২২৩নাং বরইতিা গুয়াতিা লপ.লস. বারইখািী     

২১ ২৪৮নাং রূপচাে সপ্রালব.    

২২ ২৫১নাং ভহাগিপালত বালিকা সপ্রালব.    

২৩ ২৫৪নাং উতর  াষানেি সপ্রালব.    

২৪ ২৫৭নাং কিাতিা ভরয়াজউলেন সপ্রালব.    

২৫ ২৮৬নাং পলিম লজউধরা সপ্রালব.    

২৬ ২৮৭নাং জালমরতিা সপ্রালব.    

২৭ ৩০০নাং আমুরবুলনয়া সপ্রালব.     
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ভমাণড়িগঞ্জ ক্লাস্টার 

 

১৫নাং ভমাণড়িগঞ্জ 
 

১৫নাং ভমাণড়িগঞ্জ 
  

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১ ১১৬নাং গাবতিা ইসিামাবাে সপ্রালব  ৭ ২১৪নাং েলক্ষে সরালিয়া সপ্রালব.  

২ ১১৭নাং  াইণজাড়া সপ্রালব  ৮ ২৬৩নাং সরালিয়া লবশারীঘাটা সপ্রালব.  

৩ ১১৯নাং মধ্য লবশারীঘাটা সপ্রালব   ৯ ২৭৪নাং হলরেধারা সপ্রালব.  

৪ ১২০নাং লব লবশারীঘাটা সপ্রালব   ১০ ৩০৩নাং উতর বাদুরতিা সপ্রালব.  

৫ ১২১নাং পলিম সরালিয়া সপ্রালব   ১১ ৩০৪নাং মধ্য  াইণজাড়া সপ্রালব.  

৬ 
১৮৯নাং বাদুরতিা ওয়ালজলেয়া সমবয় 

সপ্রালব. 
 ১২ মধ্য কাঁঠািতিা   

 

খাউলিয়া ক্লাস্টার 
 

১৬নাং খাউলিয়া 
 

১৬নাং খাউলিয়া 

ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম ক্রঃ নাং লবযািণয়র নাম 

১ ১২৪নাং পলিম খাউলিয়া সপ্রালব   ১৮ ২১১নাং েলক্ষে  কুমারখািী সপ্রালব. 

২ ১২৫নাং পূব য খাউলিয়া সপ্রালব   ১৯ ২১২নাং পশুর বুলনয়া সামাে ভমণমালরয়াি সপ্রালব. 

৩ ১২৬নাং চালিতাবুলনয়া সপ্রালব  ২০ ২১৩নাং উতর পূব য আমতিী এ.ণক. সপ্রালব. 

৪ ১২৭নাং এস. লপ. রালশলেয়া সপ্রালব    ২১ ২১৫নাং সন্নযাসী বলরশাি সপ্রালব. 

৫ ১২৮নাং মধ্য বলরশাি সপ্রালব   ২২ ২১৬নাং উতর কুমারখািী সপ্রালব. 

৬ ১২৯নাং আমতিী সপ্রালব   ২৩ ২১৭নাং খাউলিয়া লনশানবাড়ীয়া সপ্রালব. 

৭ ১৩০নাং ভক. বালনয়াখািী সপ্রালব  ২৪ ২৪১নাং পূব য বালনয়াখািী সপ্রালব.  

৮ ১৩১নাং ভক.লপ.লস. বারইখািী সপ্রালব  ২৫ ২৪৩নাং বালনয়াখািী ই.লপ. সপ্রালব. 

৯ ১৩২নাং লচপাবারইখািী সপ্রালব   ২৬ ২৫৬নাং মধ্য চালিতাবুলনয়া আেশ য সপ্রালব. 

১০ ১৩৩নাং ধানসাগর সপ্রালব   ২৭ ২৫৮নাং মধ্য লচপাবারইখািী সপ্রালব. 

১১ ১৩৮নাং মধ্য বড়পরী সপ্রালব  ২৮ ২৭৩নাং মধ্য খাউলিয়া সপ্রালব. 

১২ ১৬৭নাং এস. বড়পরী সপ্রালব.  ২৯ ২৭৮নাং পূব য কুমারখািী সপ্রালব. 

১৩ ১৬৮নাং ভছাটপরী আেশ য সপ্রালব.  ৩০ ২৯০নাং পলিম চালিতাবুলনয়া সপ্রালব. 

১৪ ১৬৯নাং েলক্ষে মালনক ভজাড় সপ্রালব.   ৩১ ২৯২নাং বালনয়াখািী বারইখািী সপ্রালব. 

১৫ ১৭০নাং লনশানবাড়ীয়া তাণছন উলেন সপ্রালব.  ৩২ ২৯৪নাং উতর খাউলিয়া সপ্রালব. 

১৬ ১৭১নাং পূ ব য আমতিী সপ্রালব.  ৩৩ ৩০৫নাং মণনায়ারা ভবগম ভরলজ.  

১৭ ১৮৪নাং সন্নযাসী মাধ্যলমক বালিকা সপ্রালব.    
 

ভপৌরস া 

ভপৌরস া 
 

ভপৌরস া 

ভপৌর নাং লবযািণয়র নাম ভপৌর নাং লবযািণয়র নাম 

১নাং ওয়াি য 

১০৭নাং বারইখািী সপ্রালব  

৭নাং ওয়াি 

১১৫নাং এম. কাঁঠািতিা সপ্রালব 

২৮১নাং পূব য বারইখািী সপ্রালব.  
১৭২নাং ভমাণড়িগঞ্জ আেশ য 

সপ্রালব. 

লময়াফুয়াে ইন্টারঃ স্কুি  ভক. লজ মাধ্যলমক 

৩নাং ওয়াি য ১২২নাং গাউছি হক সপ্রালব  লে িাইলসয়াম 

৪নাং ওয়াি য ১১৮নাং লস. বাদুরতিা সপ্রালব  এলসিাহা পাইিট 

৫নাং ওয়াি য 
১২৩নাং ভমাণড়িগঞ্জ মণিি 

সপ্রালব 
 ৯নাং ওয়াি য ৮২নাং পঃ সানলক  াাংগা সপ্রালব 

 

 

 
(তথ্যসূত্রঃ উপণজিা প্রাঃ লশক্ষাঅলফস ভমাণড়িগঞ্জ)।   
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প্রলতষ্ঠাণন

র ধরে 

নাম 

(মাধ্যলমক লবযািয়) 
লশক্ষাথী 

লশক্ষক/ 

লশক্ষকা 
অবস্থান/ ওয়াি য 

বন্যা আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহণসণব ব্যবহ্রত 

হয় লকনা 

1.  সুণরন্দ্রনাথ স্মৃলত মাধ্যলমক লবযািয় ১৬৩ ৮ মলহশচরনী না 

2.  চুলিগাতী এম,টি মাধ্যলমক লবযািয় ৩১১ ১০ চুলিগাতী না 

3.  শহীে স্মৃলত উচ্চ মাধ্যলমক লবযািয় ২০৮ ১০ ভতলিগাতী না 

4.  পাঁচগাও এম,এ মাধ্যলমক লবযািয় ৪৪৮ ১৩ মলহশচরনী না 

5.  জনশলি বালিকা মাধ্যলমক লবযািয় ১২০ ৮ লমস্ত্রীিাঙ্গা না 

6.  খাড়ইখািী জহুরা লনম্ন মাধ্যলমক বালিকা লবযািয় ১২০ ৬ খাড়ইখািী না 

7.  ভসানাখািী মহাববত আিী মাধ্যলমক লবযািয় ৩৩০ ২৪ ভসানাখালি না 

8.  লবলপলজ এম রহমালনয়া মাধ্যলমক লবযািয় ৪৩১ ১১ পুটিখালি না 

9.  তেবেহাটি আেশ য বালিকা মাধ্যলমক লবযািয়  ৪৪৮ ১১ তেবেহাটি না 

10.  ভবতকালশ মাধ্যলমক লবযািয় ২২১ ৯ ভবতকালশ না 

11.  কচুবুলনয়া রহমলতয়া মাধ্যলমক লবযািয়  ৪৫৫ ১৯ কচুবুলনয়া না 

12.  কচুবুলনয়া হাণশম আিী মাধ্যলমক লবযািয় ২৯২ ১২ কচুবুলনয়া হয় 

13.  ভক ভক ভপাণিরহাট মাধ্যলমক লবযািয় ২৯২ ১২ কাটাবুলনয়া না 

14.  পারকুমারখািী মাধ্যলমক লবযািয় ২১৭ ৮ কেমরসুণিরপাড় না 

15.  লসাংণজাড় ভগাপািপুর সলম্মলিত মাঃ বাঃ লবযািয়  ১০০ ১৪ লসাংণজাড় না 

16.  লসাংণজাড় চলিপুর বহুমুখী মাধ্যলমক লবযািয় ১৯৪ ৯ লসাংণজাড় না 

17.  লচাংড়াখািী মাধ্যলমক লবযািয় ২৮৫ ১১ লচাংরাখালি না 

18.  পূব য চলিপুর লনম্ন মাধ্যলমক লবযািয়  ৭২ ৭ চলিপুর না 

19.  ধরাণোয়া বহুমুখী মাধ্যলমক লবযািয় ২৬৭ ৯ ধরাণোয়া হয় 

20.  সলম্মলিত উচ্চ বালিকা মাধ্যলমক লবযািয়  ২২৬ ১১ গলবন্দপুর না 

21.  সলম্মিনী মাধ্যলমক লশক্ষা লনণকতন ১৯১ ১২ গলবন্দপুর না 

22.  বনগ্রাম ভসঞ্চুরী ইনলসটিটিউশন ৫৫ ১০ বনগ্রাম না 

23.  লব,ণক মাধ্যলমক লবযািয় ৫৫৭ ১৫ বনগ্রাম না 

24.  পুটিয়া আেশ য বালিকা মাধ্যলমক লবযািয় ১৬১ ১০ পুটিয়া হয় 

25.  মুহালসনী মাধ্যলমক লবযািয়  ৩০০ ১১ ভহাগিাপশা না 

26.  বিইবুলনয়া মাধ্যলমক লবযািয় ৪৫০ ১৩ কালিকাবলর না 

27.  সাণবরা ভফরণেৌসী লনম্ন মাধ্যলমক বালিকা লবযািয় ৪০ ৫ আমবালড়য়া না 

28.  শহীে ভশখ রাণসি মুলজব মাধ্যলমক লবযািয়  ৩১৮ ১৫ কচুবুলনয়া না 

29.  ভসানাখািী বালিকা মাধ্যলমক লবযািয় ১৩৫ ৯ কুহারোহ না 

30.  কুহারোহ আর.এ.এম বহুমুখী মাধ্যলমক লবযািয় ৩৫৮ ১২ কুহারোহ না 

31.  চরণহাগিাবুলনয়া মলমন স্মৃলত মাধ্যলমক লবযািয় ২১৫ ১২ চরণহাগিাবুলনয়া না 

32.  বেনী  াঙ্গা আেশ য মাধ্যলমক লবযািয় ২৩০ ১১ বেনী  াঙ্গা না 

33.  ফলকর বাড়ী আেশ য মাধ্যলমক লবযািয় ২১৫ ১২ কাইিকা বালর হয় 

34.  ভতারাব ভমণমালরয়া মাধ্যলমক লবযািয় ১৮০ ১৩ সু্ যমুলখ না 

35.  ছাপড়াখািী মাধ্যলমক লবযািয় ১৭৫ ১১ ছাপরাখালি না 

36.  এস,লব আেশ য বহুমুখী মাধ্যলমক লবযািয় ২১০ ১৩ বহরবুলনয়া না 

37.  ভগািবুলনয়া মাধ্যলমক লবযািয় ২৪৫ ১২ ভগািবুলনয়া না 

38.  ফুিহাতা মাধ্যলমক লবযািয় ৩০০ ১৪ ফুিহাতা হয় 

39.  লবলপন কমি লনম্ন মাধ্যলমক লবযািয় ৬৭ ৪ ফুিহাতা না 

40.  বহরবুলনয়া মাধ্যলমক লবযািয় ২১২ ৭ বহরবুলনয়া না 

41.  হাজী রাজাউল্লাহ স্মৃলত মাধ্যলমক লবযািয় ৩০৫ ১২  ইণজারা না 

42.  লজউধারা ভসরজন স্মৃলত মাধ্যলমক লবযািয় ৪৬৭ ১৩ লজউধারা না 

43.  ভিাউয়াতিা ভক, লস মাধ্যলমক লবযািয় ১৩২ ৯ ভিাউয়াতিা না 

44.  এস,এস, ভগাপািচাঁে মাধ্যলমক লবযািয় ৩১২ ৯ িক্ষীখালি না 

45.  গুলিশাখািী আর,এম মাধ্যলমক লবযািয়  ২২০ ১২ গুলিশাখালি না 

46.  ভহাগিপালত মাধ্যলমক লবযািয়  ১৭৫ ১১ ভহগিপালত না 
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47.  হরতকীতিা উরফুি স্মৃলত মাধ্যলমক লবযািয়  ২২০ ৯ হরতলকতিা না 

48.  তুজাম্বর আিী মাধ্যলমক লবযািয়  ৪৭৯ ১২ লপলসবারর খালি না 

49.  রওশানারা বালিকা মাধ্যলমক লবযািয় ৩৫০ ১০ বরইখালি না 

50.  েলক্ষে সুতািড়ী এইচ,এম,ণক এম মাধ্যঃ লবযািয় ২১৯ ১১ েলক্ষে সুতািড়ী না 

51.  উতর সুতািড়ী মাধ্যলমক লবযািয়  ২৫০ ৮ উতর সুতািলর না 

52.  আঃ আলজজ ভমণমাঃ মাধ্যলমক লবযািয় ১০৫ ৫ ভমাণরিগঞ্জ না 

53.  লব লব আফসার আিী মাধ্যলমক লবযািয় ৩৬৭ ১১ লবশালরঘাটা না 

54.  ধানসাগর পল্লী মঙ্গি মাধ্যলমক লবযািয় ৪৮৬ ১৫ পলিিমঙ্গি না 

55.  লচপাবাড়ইখািী মাধ্যলমক লবযািয় ৫৭৪ ৯ লচপাবররখালি না 

56.  এস,লপ রলশলেয়া মাধ্যলমক লবযািয় ৫০৫ ১৭ সন্যালস না 

57.  সন্নযাসী বালিকা মাধ্যলমক লবযািয়  ৩৫০ ১০ সন্যালস হয় 

58.  বড়পরী লনম্ন মাধ্যলমক লবযািয় ৬৭ ৪ উতর বড়পরী না 

59.  ভমাণরিগঞ্জ সরকালর উচ্চ বালিকা লবযািয় ৪৭১ ১২ ভমাণরিগঞ্জ হয় 

60.  ভমাণরিগঞ্জ ভকলজ মাধ্যলমক লবযািয় ৪৬০ ২৫ ভমাণরিগঞ্জ না 

61.  ভমাণরিগঞ্জ টাউন মাধ্যলমক লবযািয় ২৯৮ ১১ ভমাণরিগঞ্জ না 

62.  এ,লস িাহা পাইিট উচ্চ লবযািয়  ৯৫০ ৩৫ কুটিবালর হয় 
 

 মাদ্রাসা    না 

1.  েলক্ষে ভতলিগাতী লব,এস আলিম মাদ্রাসা ৩৫৮ ১৮ েঃণতলিগাতী না 

2.  পঞ্চকরে লসরাজ স্মৃলত োলখি মাদ্রাসা ৩০৮ ১৫ পঞ্চকরন না 

3.  খারইখািী আহম্মলেয়া োলখি মাদ্রাসা ৩৩৮ ১৪ খারইখালি না 

4.  লিণকএম ইসিালময়া োলখি মাদ্রাসা ৩০৩ ১৪ ভিবরাজ না 

5.  এ,লজ মকবুি ভহাণসন োলখি মাদ্রাসা ৩০০ ১৫ খাররখালি না 

6.  োররুি ভকারআন ফজলুি কলরম োলখি মাদ্রাসা ২১৩ ১২ আমতিা না 

7.  পুটিখািী ইসিালময়া আলিম মাদ্রাসা  ৩৭৩ ১৮ পুটিখালি না 

8.  পুটিখািী মলহিা োলখি মাদ্রাসা ৩৭২ ১৫ পুটিখালি না 

9.  উতর পুটিখািী োলখি মাদ্রাসা ২৭৬ ১৬ পুটিখালি না 

10.  ভসানাখািী আলজলজয়া আলিম মাদ্রাসা  ৩৩০ ২৪  ভসানাখালি না 

11.  ভসানাখািী লপণক ভমাহলশলনয়া আলিম মাদ্রাসা  ২৩৫ ১৭ এ লব গজালিয়া না 

12.  এলব গজালিয়া হাজী মণহরউেীনস্মৃলতোলখি মাদ্রাসা ২৭৬ ১৩ গজালিয়া না 

13.  হামচাপুর ভেৌিলতয়া োলখি মাদ্রাসা  ২৬২ ১২ হামচাপুর না 

14.  ভপাণিরহাট আিহাজ্ব আজাহালরয়া োলখি মাদ্রাসা  ২৭৭ ১৮ ভপাণিরহাট না 

15.  লব,ণক লজিবুলনয়া আহম্মলেয়া োলখি মাদ্রাসা  ২৫২ ১৪ লজিবুলনয়া না 

16.  হালববুল্লাহ আবাে কালমি মাদ্রাসা ৪০৩ ২৪ ভচামরা না 

17.  কেম রসুণিরপাড় ভিহালজয়া োলখি মাদ্রাসা ২১১ ১১ কালচকাটা না  

18.  ভসলিমগড় লচাংড়াখািী ইসিালময়া আলিম মাদ্রাসা  ২৫৫ ১৯ ভসলিমগড় না 

19.  ভজ,এস পাথুলরয়া হাজী আহম্মলেয়া বাঃ োঃ মাদ্রাসা ৩০০ ১৩ পাথুলরয়া না 

20.  এস, চলিপুর োলখি মাদ্রাসা ৩১৭ ১২ চলিপুর না 

21.  কালছকাটা জামুয়া ভমাহাম্মালেয়া োলখি মাদ্রাসা  ১০০ ১৪ লসাংণ্ার না 

22.  ভক,এম ভবৌিপুর ইসিালময়া আলিম মাদ্রাসা  ৩০০ ২০ ভরৌিপুর না 

23.  ভনহািপুর কুহারো োলখি মাদ্রাসা ২৬৫ ১৪ ভনহািপুর না 

24.  রারজর ভনছালরয়া ফালজি মাদ্রাসা ২২২ ১২ রারজর না 

25.  ভশ্রেীখািী ইসাহাক আিী স্মৃলত োলখি মাদ্রাসা ২৫০ ১৪ ভশ্রেীখািী না 

26.  ভহাগিাবুলনয়া ভিহাজ এরফালনয়া োলখি মাদ্রাসা ৩০০ ১৩ ভহাগিাবুলনয়া না 

27.  চর ভহাগিাবুলনয়া আলজলজয়া োলখি মাদ্রাসা ২৯০ ১৩ চর ভহাগিাবুলনয়া না 

28.  ভতাফাণয়ি উেীন স্মৃলত োলখি মাদ্রাসা ৩০০ ১৪ ভহাগিাবুলনয়া না 

29.  োরুি কুরআন লসলনয়র মাদ্রাসা  ৩৭২ ১৬ বেলন  াঙ্গা না 

30.  লজলব আণমনা খাতুন মলহিা োলখি মাদ্রাসা ২১২ ১১  ভহাগিাবুলনয়া না 

31.  লব,এস রহমালতয়া োলখি মাদ্রাসা ২৭০ ১৩ বেলন  াঙ্গা না 



23 

 

32.  বহরবুলনয়া োলখি মাদ্রাসা ২৮৭ ১৩ বহরবুলনয়া না 

33.  ফুিহাতা ফজলুি কলরম োলখি মাদ্রাসা ১৭৮ ১৪ ফুিহাতা না 

34.  গলশয়াখািী ইসিামীয়া োলখি মাদ্রাসা ২৯৫ ১৩ ঘলসয়াখালি না 

35.  ছাপড়াখািী গাজীরহাট োলখি মাদ্রাসা ২৫৩ ১২ পঃ ঘলসয়াখালি না 

36.  সূ্ যমুখী হািোর বাড়ী বালিকা োলখি মাদ্রাসাঃ  ১৮০ ১৩ সু্ যমুলখ না 

37.  পঞ্চগ্রাম সলম্মলিত ইউলসলফয়া আলিম মাদ্রাসা ৪৪১ ২২ চন্দন তিা না 

38.  তালিমুন ভনছা মলহিা োলখি মাদ্রাসা ৩২৫ ১৫ বরইতিা না 

39.  সমাোরখািী ইসিামীয়া োলখি মাদ্রাসা ৩৮৭ ১৫ ভসামাোরখালি না 

40.  খলনরখি লসলেলকয়া ইসিালময়া োলখিমাদ্রাসা ১৮৮ ১৪ খলনরখি না 

41.  গুলিশাখািী ফালজি মাদ্রাসা ৮৩০ ২২ গুলিশাখািী হয় 

42.  গুিলজয়া ইসিালময়া আলিম মাদ্রাসা  ৩৫০ ২১ গুলিশাখািী না 

43.  লজউধারা এম বাজারণনছারলরয়া োলখিমাদ্রাসা ২০০ ১১ লজউধারা না 

44.  এনাণয়লতয়া োলখি মাদ্রাসা ১৯১ ১৬ পলিিমঙ্গি না 

45.  েলক্ষে জালমরতিা লজএইচ,এম আই োঃ মাঃ ২২৭ ১৭ জালমরতিা না 

46.  এস,লবএস হাজী নুর উেীন োলখি মাদ্রাসা ১৪২ ১৪ ভহাগিপালত না 

47.  হাণফলজয়া োলখি মাদ্রাসা  ২০০ ১৬ লনশানবালরয়া না 

48.  বাণপজান্নাত ইসিাম োলখি মাদ্রাসা ৩০০ ১৬ জালমরতিা না 

49.  হাজী ইব্রালহম স্মৃলত োলখি মাদ্রাসা ২৮০ ১৫ বারইখািী হয় 

50.  ভগায়ািবালড়য়া আবুি কাণসম স্মৃলত োলখি মাদ্রাসা ২৩৫ ১৪ ভগায়ািবালড়য়া না 

51.  েঃ সুতািড়ী মলনরউেীন োলখি মাদ্রাসা ৩৬৫ ১৩ পায়িাতিা না 

52.  লব,এস,এস োলখি মাদ্রাসা  ২৫০ ১৫ উঃ সুতািলর না 

53.  লব,এস ওয়াণজলেয়া োলখি মাদ্রাসা ২৫৩ ১৭ সুতািলর না 

54.  মালনক লময়া োলখি মাদ্রাসা ২০০ ১৬ বারইখািী না 

55.  সুতািড়ী সলফজ উেীন োলখি মাদ্রাসা ২৫১ ১০ উঃ সুতািলর না  

56.  বাদুরতিা ভচৌেঘর ফলকরবাড়ী োলখি মাদ্রাসা ২৫৬ ১৪ বাদুরতিা না 

57.  আমতিী ইসিালময়া কালমি মাদ্রাসা ৫২১ ২৭ আমতিী না 

58.  সন্যাসী বলরশাি িলতলফয়া োলখি মাদ্রাসা ২৮৫ ১৫ পঃ বলরশাি না 

59.  ওিামাগঞ্জ এন,ইউ আলিম মাদ্রাসা ৪১৩ ২২ ওিামাগঞ্জ না 

60.  লনশানবাড়ীয়া োলখি মাদ্রাসা ৩১০ ১৪ লনশানবালরয়া না 

61.  ভমাণরিগহঞ্জ িলতলফয়া োলখি মাদ্রাসা ৫৫০ ১৬ ভমাণরিগঞ্জ না 

62.  আবু হুরাইরা আেশ য োলখি মাদ্রাসা ৩১৫ ১৬ আবু হুরাইরা ভিন হয় 

63.  মণনায়ারা ভবগম ইসিামীয়া োলখি মাদ্রাসা ৩০০ ১৮ ভমাণরিগঞ্জ না 

64.  কাঠািতিা লগয়ালশয়া োলখি মাদ্রাসা ৩০১ ১৫ কাঠািতিা না 

65.  রওশনারা স্মৃলত মলহিা লিগ্রী কণিজ ৫৭০ ৩৯ ভমাণরিগঞ্জ হয় 

 কণিজ     

1.  এস, এম কণিজ ১১২৮ ৫৩ ভমাণরিগঞ্জ হয় 

2.  এ আর খান লিগ্রী কণিজ ৪১৫ ৪২ সন্যালস হয় 

3.  ভসলিমাবাে মহা লবযািয় ১১২৫ ৩১ তেবঞ্জহাটি হয় 

4.  মা বাবার ঋে কণিজ ২১০ ১৮ বহরবুলনয়া না 

5.  েলক্ষে বাাংিা কণিজ ২১১ ১৯  াইণজারা না 

6.  িাঃ খলিলুর রহমান কণিজ ৮৫ ৫ কালিকাবালর না 

7.  লসাংণজাড় ভগাপািপুর কণিজ ৭৫ ১৪ লসাংণ্ার না 

8.  ভবগম মণহরুন ভনছা মলহিা কণিজ ৫৪ ১৬ তেবঞ্জহাটি না 

9.  িাঃ লহরন্ময় হািোর ভটকলনকযাি কণিজ ১৩০ ৬ বহরবুলনয়া না 

10.  আণিালকত বাাংিাণেশ ভটকলনকযাি কণিজ ৮০ ৬ ভসামাোর খালি না 

11.  ভসানাখািী ভটকলনকযাি এযাি লব,এম কণিজ ৮৫ ৫ ভসানাখালি না 

12.  ি. লময়া আববাস উেীন টি টি কণিজ ৬৮ ১৬ পঃ সরালিয়া না 

13.  ভসতারা আববাস ভটকলনকযাি এযাি লব,এম কণিজ ৫১২ ২৪ পঃ সরালিয়া না 

(তথ্যসূত্রঃ প্রাথলমক ও মাধ্যলমক লশক্ষা অলফস  ভমাণরিগঞ্জ)। 
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 ধমীয় প্রলতষ্ঠান ঃঃ মসলজে ৬১৮টি, মলন্দর ৬৮টি 

 ধমীয় জমাণয়ত স্থান(ঈেগাঁহ্) ১২টি 

 স্বাস্থযণসবা: উপণজিা স্বাস্থয কমণপ্লক্স ১টি, উপণজিা সেণর সানলক াঙ্গা, আরলি ১টি তেবঞ্জহাটি বাজাণর, ইউলনয়ন ল লতক 

পলরবার কল্যাে ভকন্দ্র ১৫টি , কলমউলনটি লক্ললনক ৪৫টি, ভবসরকারী লক্ললনক ১টি (লসআরলস এনলজও) উপণজিা সেণর। 

 *** এ সকি স্বাস্থযণকণন্দ্র সব যসাকুণল্য িািার আণছন ২জন। 

 ব্যাাংক :  উপণজিায় ভমাট ৮টি ব্যাাংণকর শাখা রণয়ণছ।  সবই ভমাণরিগঞ্জ বাজাণর অবলস্থত। (১. ভসানািী ব্যাাংক ২. কৃলষ 

ব্যাাংক ৩. জনতা ব্যাাংক ৪.অগ্রেী ব্যাাংক ৫. রূপািী ব্যাাংক ৬. ইসিামী ব্যাাংক ৭. ব্রা ্ ক ব্যাাংক  ৮. গ্রামীে ব্যাাংক ) 

 ভপাস্ট অলফস : উপণজিায় ভমাট ৪৭টি ভপাস্ট অলফস রণয়ণছ।  তা’ উপণজিার লবল ন্ন ইউলনয়ণন ও উপণজিা সেণর। 

 ক্লাব/সাাংস্কৃলতক ভকন্দ্র  :  উপণজিায় ভমাট ৪৮টি ক্লাব ও সাাংস্কৃলতক সাংগঠন আণছ  উপণজিা সেরসহ লবল ন্ন ইউলনয়ণন। 

 

 
 এনলজও/ণস্বোণসবী সাংস্থাসমূহ 

ক্রলমক 

নাং 
এনলজও লক লবষণয় তারা কাজ 

উপকার ভ াগীর 

সাংখ্যা 

প্রকল্পগুণিার 

ভময়ােকাি 

1.  লপআর বাাংিাণেশ  দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা। বৃলির 

পালন সাংরক্ষে। 

১৫০০ ২০১২-১৫ 

2.  লসলসলিলপ দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা।  

জীবন্াত্রার মান উন্নন্নয়ন, 

এযািণ াণকলস 

১৬৩৩ ২০১৩-১৪ 

3.  জাগরে দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা। নরাপে 

খাবার পালন,িবেসলহসণু  ফসি ও মাছ 

উৎপােন। বৃলির পালন সাংরক্ষে 

২৭০০ ২০১৩-১৪ 

4.  আশ্রয় ফাউণিশন দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

ওয়াকযসপ, ভসলমনার করা 

৫০০০ ২০১৪-২০১৫ 

5.  ব্র্যাক দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

ওয়াটার, ভসলনণটশন ও হাইলজন লবষণয়র 

কম যকাি 

৫০০০ ২০১২-১৫ 

6.  লিলিণজ দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা। হাঁস, 

মুরগীর ভখাপ লবতরে ও 

বসতবালড়র ল টা উচু করা । 

 

৬০০ ২০১৪-১৫ 

7.  উতরে দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

মাইণক্রা ভক্রলিি  

২০০০ চিমান  

8.  ভজণজএস দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  কলমটি 

গঠন কণর স া করা, 

নাটক ও ল লিও ভশা করা, 

দূণ্ যাণগর মহরা করা। 

৬০০ ২০১৩-১৪ 

9.  লরক দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

মাইণক্রা ভক্রলিি  

২৫০০ চিমান 

10.  নবণিাক দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

ম্যানণগ্রা  সুন্দরবণনর সঙরক্ষায় নীলত ও 

আইলন গণবষো। 

  

11.  আশা দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

মাইণক্রা ভক্রলিি  

৩০০০ চিমান 

12.  সূণ্ যর হালস লচহ্নত লক্ললনক  স্বাস্থয ভসবা প্রোন  ২০১০-১৫ 

13.  ওয়াল্ড ল শন দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  েলরদ্র 

ছাত্র-ছাত্রীণের অনুোন ও লশক্ষা উপকরে 

প্রোন, লশক্ষকণের লবষয় ল লতক প্রলশক্ষে, 

ভপশাল লতক পুনব যাসন , প্রলশক্ষন ও স্বাস্থয 

ভসবা প্রোন। 

১০,০০০ ২০১০-১৫ 

14.  ল লিলপলস দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

এসওলি বাস্তবায়ন করা (ইউলিএমলস ও 

ইউণজিলিএমলসণক শলিশািী করা। 

১৫৭ ২০১৪-১৫ 
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15.  লপএইচলি দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,   

গ যবতী মা ও নবজাতক লশশুর স্বাস্থয ভসবা 

লনলিত করা 

 ২০১৩-১৬ 

16.  ভকাণিক দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,     

17.  লরলিফ ইন্টারন্যাশনাি  দুণ্ যাগ লবষণয় সণচতনতা বৃলে করা,  

লিআরআর 
 ২০১৪-১৫ 

 ভখিার মাঠঃ উপণজিায় ভমাট ৬টি ভখিার মাঠ আণছ। 

 কবরস্থান/শ্মশানঘাট :  ভমাণরিগঞ্জ উপণজিার ইউলনয়নসমূণহ অসাংখ্য পালরবালরক কবরস্থান রণয়ণছ, তণব ইউলপ’র তথ্য 

অনু্ায়ী ১৬ ইউলনয়ণন ভমাট কবরস্থাণনর সাংখ্যা-২৪ টি ও শ্মশানঘাণটর সাংখ্যা-  ৪টি (তথ্যসূত্রঃ ইউলনয়ন পলরষে)।    

  

 ভ্াগাণ্াগ ও পলরবহণনর মাধ্যমঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিার ভ্াগাণ্াগ মাধ্যণমর মণধ্য সড়ক ও ভনৌ্ান অন্যতম। উপণজিার 

ভ্াগাণ্াগ মাধ্যম লহণসণব বাস, ট্রাক, লমলনবাস, লরক্সা,  যান, ইলজ বাইক ইতযালে ব্যবহৃত হয়। উপণজিার প্রলতটি 

ইউলনয়ণনর সাণথ সড়ক ভ্াগাণ্াগ লবযমান। এছাড়াও উপণজিার মণধ্য লেণয় ৪টি নেী  এবাং ৫১টি সাংণ্াগ খাি প্রবালহত 

হওয়ায় ভনৌপথও লবযমান রণয়ণছ। ভনৌপণথ উপণজিাবাসী স্বা ালবক সমণয় লকছু মািামাি পলরবহন কণর থাণক। তণব 

উপণজিার প্রতযন্ত এিাকায়  যান, লরক্সা, ইলজ বাইক ইতযালে চিাচি করণত পাণর বণি ভ্াগাণ্াগ মাধ্যম লহণসণব 

সড়কপথই জনলপ্রয়। উপণজিা সেণরর সাণথ ইউলনয়নসমূণহর দূরত্ব ৫ ভথণক ৩০ লকণিালমটাণরর মণধ্য। উপণজিা সেণরর 

সাণথ এিাকাবাসী সড়ক পণথই ভবশী ভ্াগাণ্াগ কণর।   

 
বন ও বনায়ন ঃঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিায় ভকান বনভূলম ভনই। তণব সামালজক বন লব াগ  উপণজিায় ১৬টি ইউলনয়ণন ভমাট 

১১৭.০০ লকঃ লমঃ রাস্তায় সামালজক বনায়ন কম যসূচী গ্রহে কণরণছ। উপণজিা বন লব াগ ভ্ গাছগুণিা িালগণয়ণছ তা’ হণিা অজুযন, 

ভমহগলন, ভরইনলি, লশশু, লনম, কেণবি, আকাশমলন, বাবিা, উলড়আম, লশলরষ, জাম ইতযালে।  (তথ্য সূত্রঃ উপণজিা সামালজক 

বন লব াগ)।    

 
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জিবায়ু 

 বৃলিপাণতর ধারা বৃলিপাণতর ধারা : 

২০১৩ সাণি ভমাট বৃলিপাণতর পলরমাে ৬৩৬ লমঃ লমঃ এবাং গড় বৃলিপাত লছি ১.৭৪ লমঃ লমঃ। 

২০১৩ সাণি উপণজিা কৃলষ কম যকতযার ভরকি য অনু্ায়ী খলরপ- ১ এ বৃলিপাণতর পলরমাে ২৪৬ লমঃলমঃ, খলরপ-২ এ বৃলিপাণতর 

পলরমাে ৩৬১ লমঃলমঃ এবাং রলব ভমৌসুণম বৃলিপাণতর পলরমাে ২৯ লমঃ লমঃ।  

 তাপমাত্রা :  এই অঞ্চণির সণব যাচ্চ তাপমাত্রা ৪০-৪২ লিলগ্র ভসিলসয়াস ্া এলপ্রি-ভম মাণস লবযমান থাণক। 

একই াণব শীতকাণি সব যলনন্ম তাপমাত্রা ৮-১০ লিলগ্র ভসিলসয়াস লবযমান থাণক।  গ্রীস্মকাণি বতযমাণন তাপমাত্রা 

ভবশী অনুভূত হয়। লবগত ১০ বছণরর উপাত লবণিষণে ভেখা ্ায় তাপমাত্রা বৃলের হার ভমাটামুটি ঊধ্বযমুখী।  

 (তথ্যসূত্র: খুিনা আবহাওয়া অলফস)। 

 ভূ-গ যস্থ পালনর স্তর :  

অতীণত ভমাণরিগঞ্জ উপণজিায় ভূ-গ যস্থ পালনর স্তর লবল ন্ন ইউলনয়ণন লবল ন্ন রকম লছি। তণব শুস্ক ভমৌসুণম খাবার বা ভসণচর 

পালনর ভতমন ভকান সাংকট হয় না  

 
১.৪.৪ অন্যান্য 

 ভূলম ও ভূলমর ব্যবহার ঃঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিায় উচু জলম ২৮৮৮ ভহঃ, মাঝারী উচু জলম ১৭৫৬৫ ভহঃ,  মাঝারী নীচু জলম 

১১৩৭২ ভহঃ, নীচু জলম ৭০০ ভহঃ, ভমাট ৩২৫২৫ ভহঃ। (কৃলষ পলরণবশ অঞ্চি ১৩ জলমর পলরমান ৪৪৫৮০)।  

 নীট ফসিী জলম ২৭০৫১ ভহঃ, এক ফসিী ১৮০৫০ ভহঃ, দুই ফসিী ৭২১১ ভহঃ, লতন ফসিী  ১৭৯০ ভহঃ, ভমাট ফসিী জলম 

৩৭,৮৭১ ভহক্টর।  ফসণির লনরবতা ১৪০%  

 কৃলষ ও খায ঃঃ  প্রধান প্রধান শষ্য লবন্যাসল লতক জলমর পলরমাে (কৃলষ)  

ক্রঃ নাং 
লববরে শষ্যলবন্যাস ল লতক এিাকা 

(ণহক্টর) রলব খলরপ-১ খলরপ-২ 

 পলতত পলতত ভরাপা আমন ১৫২৬৫ 
 ভবাণরা পলতত পলতত ১১৫ 
 ভবাণরা পলতত ভরাপা আমন  ২২০০ 
 রলব পলতত ভরাপা আমন  ৬৭৫ 
 িাি পলতত ভরাপা আমন  ৬০০ 

 রলব আউশ ভরাপা আমন  ২৫০ 

 পলতত আউশ ভরাপা আমন  ২৭৭৫ 

 সবজী পলতত ভরাপা আমন  ২৫০ 

 সবজী সবজী সবজী ৫৬০ 
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 লচাংলি লচাংলি ভরাপা আমন  ২১৫০ 

 ভবাণরা আউশ পলতত ২৪০ 

 

 খাযঃ  

ক্রঃ 

নাং 
লববরে সাি সাি সাি মন্তব্য 

1.   ভমাট জনসাংখ্যা -২,৯৪,৫৭৬ জন ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

জনসাংখ্যা 

বৃলের হার 

০.৫৯% 

2.   ভমাট জনসাংখ্যার খাণযর চালহো (জন প্রলত তেলনক 

খাণযর চালহো ৪৮৭ গ্রাম)  

৬৩৫১০ ৬৪২৪০ ৫২৩৬২ 

3.  বীজ, ভগা খায ও অপচয় বাবে চালহো (জনসাংখ্যার 

খায চালহোর ১১.৫৮%) ভমঃ টন 

৭৪০০ ৭৬৬০ ৬৪৪০ 

4.  ভমাট খায চালহো (২+৩) ভমঃ টন।  ৭০৯১০ ৭১৯০০ ৫৮৮০২ 

5.   ভমাট খায উৎপােন (চাউি+গম+ভূিা) ভমঃ টন ৫৯৪০০৭ ৬২৫০০ ৫৫৬১৯ 

6.  উদ্ধৃলত (+) ঘাটলত (-) ভমঃ টন  ঘাটলত  ঘাটলত ঘাটলত 

  

 

 

 
 নেী : ৪টি উপণজিার মধ্যলেণয় মূিতঃ ৪টি নেী প্রবালহত হণয়ণছ- ১. বণিের ২. পানগুলচ ৩. েরাটানা ও ৪.ঘলসয়াখালি। 

বতযমাণন নেীগুলি ভথণক কৃষক ভসচ কাণজর জন্য পালন আহরে ও ভছাট ভছাট ভনৌকা ব্যবহাণরর মাধ্যণম স্থানীয় ব্যবসায়ীরা  

মািামাি পলরবহে করণছন। এছাড়া স্থানীয় জনগে ভগাসি ও রান্না-বান্না কাণজও পালন ব্যবহার করণছন।  

অতীণত নেীগুলির গ ীরতা ও পালন প্রবাণহর ব্যপকতার ফণি কৃলষকাণ্ য পালনর ব্যবহার, ব্যবসা-বালেজয, এক ভজিা ভথণক অন্য 

ভজিায় মানুণষর চিাচি, ভজণিণের মাছ আহরে, পলরবাণর রান্না-বান্না ও ভগাসণির কাণজ নেীগুলি ভথণক জনগে ব্যাপক াণব 

উপকৃত হত। বতযমাণন নেীর নাব্যতা হালরণয় ্াওয়ার কারণে ভজায়াণরর পালন ও অলত বৃলির ফণি জলম এবাং ফসণির ব্যাপক 

ক্ষলত হণে।  (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর)। 

  

 পুকুর  :   উপণজিায় ভমাট ১০৭টি পুকুর  রণয়ণছ।  

 খািঃ  উপণজিার ১৬ ইউলনয়ণনর মধ্য লেণয় ভছাট-বড় ৫১টি খাি প্রবালহত। এরমণধ্য উণল্লখণ্াগ্য ১০টি খাি রণয়ণছ 

       লবিঃ উপণজিার অন্তগ যত ভকান ইউলনয়ণন লবি ভনই (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর)। 

  

হাওড়ঃ  উপণজিার অন্তগ যত ভকান ইউলনয়ণন হাওড় ভনই (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর)। 

 িবোিতা ঃঃ  উপণজিার কৃলষ কাণজর জন্য উপণ্াগী  ৩টি ভমৌসুমই ফলকরহাট উপণজিায় লবযমান। ১৬ মাচ য ভথণক ১৫ 

জুিাই প্ যন্ত খলরপ-১ এর ভমৌসুম। তখন  িবোিতায় পলরমাে ৬-১০% এিাকা। এ সমণয় ৫০% আবােী জলম চাষাবাণের 

অণ্াগ্য হণয় পণড়।  

 খলরপ-২ এর ভমৌসুম ১৬ জুিাই ভথণক ১৫ অণক্টাবর প্ যন্ত।  এ সমণয় পালনণত িবোিতার পলরমাে ১-৩%। তখন সম্পূে য 

আবােণ্াগ্য জলম আবাণের আওতায় থাণক।  

প্রাকৃলতক দুণ্ যাগ ছাড়া কৃলষ উৎপােণন ভতমন ভকান প্র াব পণড় না। এছাড়া ১৬ অণক্টাবর ভথণক ১৫ মাচ য প্ যন্ত খলরপ-৩ এর ভমৌসুম, 

তখন পালনণত িবোিতার পলরমাে ৪-৮%।  এ সমণয় ৭৫% জলমণত ভবাণরা ধান, শীতকািীন সবজী ও িাি জাতীয় ফসণির 

উৎপােন হয়।   

আণস যলনক দুষে ঃঃ উপণজিার সকি ইউলনয়ণনই আণস যলনক কম ভবলশ আণছ।  তণব সহনীয় মাত্রায় আণছ।  (তথ্যসূত্রঃ ২০০৫ 

সাণির জলরপ ভমাতাণবক, জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর)। 
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লিতীয় অধ্যায়:  

দুণ্ যাগ, আপে এবাং লবপোপন্নতা 
২.১ দুণ্ যাণগর  ইলতহাস 

উপণজিা ভ ৌণগালিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃলতক দুণ্ যাগ ঝু্ঁলক তুিনামুিক াণব অণনক ভবলশ। ভস কারণন আইিা ও লসিণরর মত বড় 

বড় দুণ্ যাগ উপণজিার অলধবাসীরা ক্ষয়ক্ষলতর লশকার হণয়ণছন অণনক ভবলশ।  

ইউলনয়ন প্ যাণয়র জনপ্রলতলনলধবৃন্দ, নাগলরক ভনতা ও স্থানীয় অলধবাসীণের সূণত্র জানা ্ায়,  উপণজিার জন্য ঘূলে যঝড় ও  জণিাচ্ছ্বাস 

প্রধান আপে হণিও অলত বৃলিপাণতর জন্য ভকান ভকান বছর ব্যাপক জিাবেতার সৃলি হয় ্া কখণনা কখণনা দুণ্ যাণগ পলরগলেত হয়। 

 ঙ্কুর লনষ্কাষে ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক াণব জিাবেতার সৃলি হয় ্া মানুণষর দুণ যাগ বালড়ণয় ভেয়। এছাড়াও এিাকার কৃলষপ্রধান 

অথ যনীলত, মৎস্য উৎপােন,  মানুণষর জীবন-জীলবকা, স্বাস্থয, লশক্ষা, অবকাঠাণমাসহ  লবল ন্ন ভক্ষণত্র মারাত্মক াণব ক্ষলতর সম্ম খীন হন।  

 
দুণ্ যাণগর নাম বছর ক্ষলতর পলরমাে ভকান ভকান খাত/উপাোন ক্ষলতগ্রস্ত হয় 

ঘূলে যঝড় ২০০৭-২০০৮ ১৫,৬৫,৯০,০০০/= প্রায়  মানবসম্পে ,কৃলষ, অবকাঠাণমা ও স্বাস্থয 

নেী াঙ্গন ২০১০-২০১৩ ১০ ভকাটি টাকা প্রায়      অবকাঠাণমা ও কৃলষ,্াতয়াত ব্যবস্থা। 

িবোিতা ২০০৮ ৫ ভকাটি টাকা প্রায়     

  

 মৎস্য ও কৃলষখাণত 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) 

২.২ ইউলনয়ণনর আপে সমুহ  

‘আপে’ সাধারেতঃ ‘সম্ভাব্য’ অণথ য ব্যবহার করা হয়। অথ যাৎ, এটা এমন একটা সম্ভাব্য অস্বা ালবক ঘটনা ্া প্রাকৃলতক, মানবসৃি বা কালরগলর ত্রুটির 

কারণে ঘটণত পাণর এবাং ্া মানুণষর স্বা ালবক জীবন-জীলবকা ও পলরণবণশর ব্যাপক ক্ষলত সাধন করণত পাণর। 

মণন রাখা প্রণয়াজন, আপে ভকান দুণ্ যাগ নয়; বরাং দুণ্ যাণগর সম্ভাব্য কারে। অন্য কথায়, সকি আপেই দুণ্ যাগ নয়।  লকন্তু সকি দুণ্ যাগই আপে। 

উোহরে স্বরূপ ঘূলে যঝড় একটি আপে, এর কারণে প্রােহালনসহ বসলত, ফসি ও অন্যান্য অবকাঠাণমা ধ্বাংণসর মাধ্যণম দুণ্ যাগ ভেখা লেণত পাণর। 

 ভমাণরিগঞ্জ উপকূিীয় ভজিা বাণগরহাণটর একটি উপণজিা। বাণগরহাট উপণজিা সমুদ্রঘলনি ভজিা। বাণগরহাট ভজিা সের হণত 

সমুণদ্রর দূরত্ব প্রায় ৮০-৯০ লকণিালমটার হণিও বাণগরহাণটর সাণথ সুন্দরবণনর ভবশ কণয়কটি বড় বড় নেী সমুণদ্র লগণয় পলতত হণয়ণছ। 

ভস লবণবচনায় পুণরা বাণগরহাট ভজিা সামুলদ্রক ঘূলেঝণড়র জন্য কমণবশী ঝু্ঁলকপূে য। এ উপণজিা বাণগরহাণটর অন্যান্য উপণজিার মতই 

ঝু্ঁলকপে যর্।  লসিণরর মত প্রিয়ঙ্করী দুণ্ যাণগর জন্য অবশ্যই ঝু্ঁলকপূে য। ঘূলে যঝণড়র কথা লবণবচনায় আনণি এিাকার কৃলষ ব্যবস্থাপনা 

সবণচণয় ভবশী ঝু্ঁলকপূে য অবস্থায় রণয়ণছ। কারে এ উপণজিা কৃলষ এবাং মৎস্য উৎপােণন বাাংিাণেণশ উণল্লখণ্াগ্য ভূলমকা পািন কণর 

আসণছ। এিাকার ৭০-৮০ শতাাংশ মানুষ প্রতযক্ষ এবাং পণরাক্ষ াণব কৃলষ এবাং মৎস্য চাষ ও ব্যবসার সাণথ জলড়ত। সুতরাাং ঘূলে যঝণড়র 

মত দুণ্ যাণগ কৃলষর পাশাপালশ অবকাঠাণমা, ভ্াগাণ্াগ, লশক্ষা, পলরণবণশর মত গুরুত্বপূে য খাতগুণিা ঝু্ঁলকর মণধ্য থাণক।   

 
১ নাং ভতলিখািী ইউলনয়ন 

 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

 

২ নাং পঞ্চকরে ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  
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৩ নাং পুটিখািী ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৪ নাং তেবেহাটি ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘুলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৫ নাং রামচন্দ্রপুর ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘুলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৬ নাং লচাংড়াখািী ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৭ নাং ভহাগিাপাশা ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৮ নাং বনগ্রাম ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

৯ নাং বিইবুলনয়া ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১০ নাং ভহাগিাবুলনয়া ইউলনয়ন 
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আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১১ নাং বহরবুলনয়া ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3. নেী  াঙ্গন 

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১২ নাং লজউধারা ইউলনয়ন 

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3. িবোিতা 

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১৩ নাং লনশানবাড়ীয়া ইউলনয়ন  

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3.  

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১৪ নাং বাড়ইখািী ইউলনয়ন  

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3. নেী  াঙ্গন 

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১৫ নাং ভমাণরিগঞ্জ ইউলনয়ন  

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3. নেী  াঙ্গন 

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

১৬ নাং খাউলিয়া ইউলনয়ন  

আপে অগ্রালধকার 

1. িবোিতা 1. ঘূলে যঝড় 

2. ঝড় 2. বন্যা  

3. নেী  াঙ্গন 3. নেী  াঙ্গন 

4. ঘূলে যঝড় 4.  

5. বন্যা  5.  

২.৩ লবল ন্ন আপে ও তার বতযমান ও  লবষ্যৎ লচত্র লবস্তালরত বে যনাঃ 
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 ভমাণরিগঞ্জ উপকূিীয় ভজিা বাণগরহাণটর একটি উপণজিা। বাণগরহাট উপণজিা সমুদ্রঘলনি ভজিা। বাণগরহাট ভজিা সের হণত 

সমুণদ্রর দূরত্ব প্রায় ৮০-৯০ লকণিালমটার হণিও বাণগরহাণটর সাণথ সুন্দরবণনর ভবশ কণয়কটি বড় বড় নেী সমুণদ্র লগণয় পলতত হণয়ণছ। 

ভস লবণবচনায় পুণরা বাণগরহাট ভজিা সামুলদ্রক ঘূলেঝণড়র জন্য কমণবশী ঝু্ঁলকপূে য। এ উপণজিা বাণগরহাণটর অন্যান্য উপণজিার মত 

ঝু্ঁলকপুে য।  লসিণরর মত প্রিয়ঙ্করী দুণ্ যাণগর জন্য অবশ্যই ঝু্ঁলকপূে য। ঘূলে যঝণড়র কথা লবণবচনায় আনণি এিাকার কৃলষ ব্যবস্থাপনা 

সবণচণয় ভবশী ঝু্ঁলকপূে য অবস্থায় রণয়ণছ। কারে এ উপণজিা কৃলষ এবাং মৎস্য উৎপােণন বাাংিাণেণশ উণল্লখণ্াগ্য ভূলমকা পািন কণর 

আসণছ। এিাকার ৭০-৮০ শতাাংশ মানুষ প্রতযক্ষ এবাং পণরাক্ষ াণব কৃলষ এবাং মৎস্য ব্যবসার সাণথ জলড়ত। সুতরাাং ঘূলে যঝণড়র মত 

দুণ্ যাণগ কৃলষর পাশাপালশ অবকাঠাণমা, ভ্াগাণ্াগ, লশক্ষা, পলরণবণশর মত গুরুত্বপূে য খাতগুণিা ঝু্ঁলকর মণধ্য থাণক।   

 
1. বন্যাঃ ভমাণরিগঞ্জ উপণজিা একটি দূণ্ যাগপ্রবন এিাকা। এ এিাকা আষাঢ় মাস হণত কালতযক মাস প্ যন্ত কম ভবলশ উচ্চ ভজায়ার 

অব্যাহত থাণক ্া ফণি এিাকার কৃলষ মৎস্য অবকাঠাণমা, আবাসন ভ্াগাণ্াগ প্রভৃলত খাণতর ব্যাপক ক্ষলত সলধত হয়। আবােী 

জলমণত বালি ও িবে পালনর কারণে ফসি চাষ করা সম্ভব হয় না। ্ার ফণি এিাকার প্রায় .০৫%একর জলম কৃলষ চাণষর 

উপণ্াগী থাণক না। প্রায় প্রলত বছর বন্যা হণিও ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৭, ২০০৮ সাণির বন্যা লছি সবণচণয় ব্যাপক।  

2. নেী াঙ্গনঃ ভমাণড়িগঞ্জ উপণজিায় নেী াঙ্গন আণছ। প্রলত বছর নেী  াঙ্গন হণয়ই চিণছ। নেী  াঙ্গন আষাঢ় মাস হণত আলেন 
মাস প্ যন্ত। ্ার ফণি এিাকার কৃলষ ফসি, ঘর বাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপািা ব্যাপক হাণর ক্ষলতর সম্ম লখন হণয় থাণক। ফণি খায 

উৎপােনসহ অন্যান্য কাজ ব্যাহত হয়। মানুষ আশ্রয়হীন ও পলরণবণশর ক্ষলত হয়। সরকালর াণব নেীণত ব্লক িারা, নেী ভেলজাং 

কণর নেীর পলতপথ পলরবতযন এবাং বন্যার সময় পালনর গলত কমাণনার জন্য ‘টি’ বাঁধ লনম যাে করা না হণি লবল ন্ন এিাকার সাণথ 

ভ্াগাণ্াগ বি হণয় ্াণব এবাং বহু আবাসস্থি নেীর গণ য লবিীন হণয় ্াণব। 

 (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) 

২.৪ লবপোপন্নতা ও সক্ষমতা 

 

আপে লবপোপন্নতা সক্ষমতা 

 িবোিতা  জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, গাছ-পািা , ফসণির 

ক্ষলত, স্যালনণটশণনর সমস্যা, কৃলষ জলম নি 

 সুণপয় পালনর ব্যবস্থা রাখা ও 

িবেসলহসণু  কৃলষজাত উৎপন্ন 

করা 

 নেী  ঙ্গন  উপণজিার খাউলিয়া ইউলনয়ণন নেী  ঙ্গণন কৃলষ 

সম্পে ব্যাপক ঝু্ঁলকণত থাণক 

 উচু ভবলড়বাঁধ লনম যাণের কারণে 

এখন ফসিহালন কম ঘণট 

 ঘূলে যঝড়  জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, 

গরু-ছাগি, ফসণির ক্ষক্ষত, ভরাণগর প্রাদু যাব, 

লবশুে পালনর সমস্যা, স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

খাণযর সমস্যা, লশশুণের লশক্ষা বাঁধাপ্রাপ্ত 

 ঝড় সহনশীি স্থাপনা উচু মাটির 

লকল্লা ততলর করা 

 বন্যা  রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ পণড়, 

ফসণির সমস্য, স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব বৃলে পায়, 

স্থানান্তলরত হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতাহীনতায় ভ াণগ 

  গাছপািা, জাি-ভনৌকা, ফসি, 

জীব-জন্তু, পশু-পালখ, ঘর-বালড়,  

পানীয় জি, স্যালনণটশন, লশক্ষা, 

খায, ্াতায়াত ব্যবস্থা ইতযালে 

সাব যক্ষলেক াণব  প্রস্ত্তত রাখা 

২.৫ সব যালধক লবপোপন্ন এিাকা 

 

আপে সব যালধক লবপোপন্ন এিাকা লবপোপণন্নর কারে লবপোপন্ন জনসাংখ্যা 

জণিাচ্ছ্বাস সন্নযালস, খাউলিয়া, ভমাণরিগঞ্জ, বরইখালি, 

ফুিহাতা. ভসানাখালি  ভিবরাজ 

নেী াঙ্গন ৩৫.০০০ (প্রায়) 

িবোিতা লজউধারা,বহরবুলনয়া, রামচন্দ্রপুর, 

লনশানবালরয়ার (অাংশ), ভতলিগালত (অাংশ)। 

িবোিতা ৪০.০০০ (প্রায়) 

ঘূলে যঝড় উপণজিার  সকি ইউলনয়নই ঘূলে যঝণড়র জন্য 

কমণবশী ঝলকপূে য। তণব নেীসাংিগ্ন গ্রামগুলি 

ভবশী ঝু্ঁলকপূে য। এছাড়াও ভ্ ভবলড়বাঁধ রণয়ণছ 

তার ভবশ লকছু অাংশ খুবই নড়বণড় ্ার পুণরা 

অাংশই জণিাচ্ছ্বাস এবাং উচু ভজায়াণরর জন্য 

ঝু্ঁলকপূে য বা লবপোপন্ন।  

 উপকূি সাংিগ্ন 

ভ ৌগলিক অবস্থান।  

 ভ লড়বাঁধ ্ণথি 

উচু না থাকা। 

 সণচতনতার 

অ াব। 

 

 

 উপণজিার ২৮০০০ 

ভিাক অলত ঝু্ঁলকপূে য 

অবস্থায় রণয়ণছ।  

 ৩৭০০০  াগ ভিাক 

মধ্যম ঝলকপূে য।  
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২.৬ উন্নয়ন পলরকল্পনার প্রধান খাতসমুহ 

 

প্রধান খাত সমুহ লবস্তালরত বন যনা দুণ্ যাগ ঝলক হ্রাণসর সাণথ সমন্বয় 

 কৃলষ ও মৎস্য প্রাকৃলতক দুণ্ যাগ ও জিবায়ু 

পলরবতযনজলনত দুণ্ যাণগর ফণি এ 

অঞ্চণি কৃলষ উৎপােন ব্যাপক াণব 

বাধাগ্রস্ত হণে। গরণমর সময় ভবশী 

গরম, বৃলির ভমৌসুণম বৃলি না হণয় 

ভেলরণত বৃলি ও শীণতর ভমৌসুণম মাণঝ 

মণধ্য তশত প্রবাণহর কারণে কৃলষ এ 

অঞ্চণির লচরাচলরত কৃলষ ব্যবস্থাপনায় 

ভনলতবাচক প্র াব পড়ণছ।  সমস্ত নেী-

নািা, খাি-লবণির নাব্যতা হালরণয় 

্াওয়ায় মাঝারী ধরণের বৃলিপাণতই 

জিাবেতা/বন্যার সৃলি হয়। 

বৃলিপাতজলনত বন্যার কারণেও কৃষণকর 

ফসি নি হণে এবাং কৃলষর উপর লন যর 

পলরবাণরর জীবন ও জীলবকায়ণনর উপর 

প্র াব পড়ণছ।  মৎস্য  এ অঞ্চণি 

অথ যনীলতর অন্যতম প্রধান খাত। 

উপণজিার প্রায় প্রলতটি পলরবারই 

প্রতযক্ষ বা পণরাক্ষ াণব লচাংলড় এবাং 

মৎণস্যর সাণথ জলড়ত। ঘূলে যঝড় বা 

জণিাচ্ছ্বাস বা অন্য ভ্ ভকান দুণ্ যাণগ 

নেী, জিাশয় বা জিাধারগুণিার 

মৎস্যসম্পে মারাত্মক াণব।   

অনক সময় জণিাচ্ছ্বাণস পুকুর/ণঘণরর 

মাছ ভ ণস ্ায়। অণনক সময় অলতলরি 

িবোিায় মৎস্যসম্পে মারা ্ায়। 

 াইরাণসর লচাংলড় ও মৎস্যসম্পণের 

মারাতক াণব ক্ষলতগ্রস্ত হয়।  

 

1. আধুলনক প্রযুলিসমূহ সেসারে। 

2. িবেসলহষ্ণ ফসণির আবাে বৃলে 

3. জলম ব্যবহাণরর লনলবড়তা বৃলে। 
4. স্বল্পণময়ােী উচ্চ ফিনশীি ফসণির 

আবাে বৃলে। 

5. প্রযুলির উপর কৃষকণের 

সণচতনতা বৃলের জন্য প্রলক্ষণের 

আণয়াজন করা। 

6. উচ্চ মূণল্যর ফসি আবাে ও ফসি 
বাজারজাতকরে। 

7. খাি খনণনর মাধ্যণম ভসচ/ 

লনস্কাষে লনলিত করা।  

 

 পশুসম্পে উপণজিায় পশুসম্পে বিণত গৃহপালিত 

পশু গরু-ছাগি কমণবশী অণনক 

পলরবাণরই আণছ। লকন্তু বতযমাণন 

িবোিতা বৃলে এবাং লচাংলড় চাণষ অলত 

আগ্রণহর কারণে পশুসম্পণের প্রসার 

এখন লনন্মমুখী হণিও  অণনক পলরবার 

আণছ পশুসম্পেই তাণের জীলবকার 

প্রধান অবিম্বন।  

 উপণজিা প্রালেসম্পে অলধেপ্তণরর 

পশু হাসপাতািসহ প্রালেসম্পে 

কম যকতযার সাণথ সমন্বয় কণর 

সরকারী সহায়তা গ্রহে। 

 টীকা কম যসূচী ্থা্থ াণব 

সময়মত প্রোন। 

 ভগা-খাণযর সাংকট লনরসণন 

উপকূিীয় বাঁণধ এবাং সরকারী খাস 

জলমণত ঘাস চাষ।  

 স্বাস্থয উপণজিা স্বাস্থযব্যবস্থা বিণত উপণজিা 

প্ যাণয় সরকারী হাসপাতাি। এখাণন 

মূিত েলরদ্র এবাং অলত েলরদ্র জনণগাষ্ঠী 

স্বাস্থয সুলবধা লনণত আণস। লকন্তু চালহোর 

তুিনায় ভসবা ভেয়ার সক্ষমতা খুবই 

কম। অবস্থাপন্ন জনণগাষ্ঠী ভজিা সের 

এবাং লব াগীয় সেণর লগণয় 

লচৎলকসাণসরা গ্রহে কণর থাণকন। 

উপণজিা সেণর কণয়কটি ভবসরকারী 

প্ যাণয়র লক্ললনক রণয়ণছ। এরপণরও  

সরকারী এবাং ভবসরকারী উ য় 

 ইউলনয়ন প্ যাণয় স্বাস্থযকমীণের 

দুণ্ যাগ পরবতী স্বাস্থযণসবা প্রোন 

লবষণয় প্রলশক্ষে প্রোন। 

 ওয়াি যল লতক ধাত্রীণের তালিকা 

ততরী এবাং তাণের জরুরী 

পলরলস্থলত ভমাকাণবিায় প্রলশক্ষে 

প্রোন।  

 দুণ্ যাগ পরবতী সমণয় পালনবালহত 

ভরাগ প্রলতণরাণধ সণচতনতা ততরীর 

জন্য কম যসূচী পলরচািনা।  
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প্ যাণয়ই লচলকৎসকসহ েক্ষ 

লচকৎসাকমী এবাং অবকাঠাণমাগত 

ভক্ষণত্র ্ণথি অ াব ও অব্যবস্থাপনা 

লবযমান।   

 জীলবকা উপণজিায় জীলবকা মূিত কৃলষলন যর। 

৮০ শতাাংশ ভিাক কৃলষ এবাং মৎস্য ও 

লচাংলড় চাণষর সাণথ সরাসলর জলড়ত। 

এছাড়াও উণল্লখণ্াগ্য অাংশ অন্যান্য 

ব্যবসা এবাং চাকুরী কণর জীলবকা লনব যাহ 

কণর থাণক। কৃলষলন যর জীলবকার 

কারণে জীলবকার উপাোনগুলি 

সবসময়ই  দুণ্ যাগ ঝু্ঁলকর মণধ্য থাণক। 

কারে ভ্ ভকান দুণ্ যাগই প্রথমতই কৃলষ 

ব্যবস্থার উপর আঘাত হাণন। এ কারণে 

ঘূলে যঝড় বা জণিাচ্ছ্বাস বা অন্য ভ্ ভকান 

দুণ্ যাগই উপণজিার প্রচলিত জীলবকার 

মণিিণক ক্ষলতগ্রস্ত করণত পাণর 

ভ্মনটি হণয়লছি ঘূলে যঝড় লসির এবাং 

আইিায়।    

 উপণজিার অলত েলরদ্র এবাং 

প্রালন্তক জনণগাষ্ঠীর জন্য সরকাণরর 

ভসফটি ভনট কম যসূচীর সেসারে 

 ভপশার বহুমুলখকরে কম যসূচী চালু  

 কৃষক এবাং মৎস্যচাষীণের দুণ্ যাগ 

ঝু্ঁলক হ্রাস বা লিআরআর লবষণয় 

প্রলশক্ষে প্রোন    

 গাছপািা জিবায়ু পলরবতযন জলনত দুণ্ যাণগর 

ফণি নেী ও খাণির নাব্যতা হালরণয় 

্াণে। ফণি মাঝারীধরণের বৃলিণতই 

জিাবেতা সৃলি হয় এবাং েীঘ যলেন 

গাণছর ভগাড়ায় পালন থাকায় সকি 

প্রজালত গাণছর ব্যাপক ক্ষলত হণয় 

থাণক। ভকান ভকান গাছ মারা ্ায় 

অথবা বৃলেণত বাধাগ্রস্ত হয়।    

 

 

 অবকাঠাণমা  উপণজিাটির উণল্লখণ্াগ্য অাংশ 

উপকূিীয় বাঁধ িারা ভবলিত। এই বাঁণধর 

লসাংহ াগই নড়বণড় এবাং  ঙ্কুর। 

এছাড়াও জিবায়ু পলরবতযণনর 

ভপ্রক্ষাপণট সমুদ্রপৃণির উচ্চতা বৃলের 

আশাংকার সাণথ এই বাঁধ ভমাণটই 

উপণ্াগী নয়। কারে ভজায়াণরর উচ্চতা 

এখন আণগর তুিনায় ভবণড়ণছ। এ 

কারণে  রা কাটাণি পালনর চাণপ 

অণনক স্থাণনই বাঁধ উপণচ পালন বাঁণধর 

অ যন্তণর ঢুণক  অণনক সময় প্লাবণনর 

সৃলি কণর। আবার অণনক সময় বাঁধ 

ভ ণঙ্গ ্াওয়ার ইলতহাসও রণয়ণছ। এ 

কারণে এ উপণজিার জন্য উপকূিীয় 

বাঁধ একটি প্রধান লবণবচয লবষয়। এই 

বাঁণধর স্থায়ীত্ব এবাং ভটকসই ব্যবস্থাপনা 

লনলিত করা খুবই জরুরী। বাস্তবতা 

হণিা- উপকূিীয় বাঁধ জিবায়ু 

পলরবতযণনর চযাণিঞ্জ ভমাকাণবিায় 

সক্ষমতা অজযণনর মত অবস্থায় ভনই। 

খুবই নড়বণড় এবাং দুব যি অবস্থায় 

রণয়ণছ।  

 

এ উপণজিার জীবন-জীলবকা, কৃলষ ব্যবস্থা 

এবাং অথ যনীলতর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখণত হণি 

উপকূিীয় বাঁধণক সমণয়র চালহো অনু্ায়ী 

ততরী করণত হণব।   

বাঁধ ব্যবস্থাপনা এবাং সাংরক্ষে কলমটি গঠন 

করণত হণব।  

পালন উন্নয়ন ভবাি যণক জনগণের কাণছ 

জবাবলেলহ করার ব্যবস্থা লনলিত করণত  

হণব।  

 



  
 

২.৭ সামালজক মানলচত্র 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

২.৮ আপে ও ঝু্ঁলক মানলচত্র 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 ২.৯ আপদের মমৌসমুী দেনপদি   

 
ক্রলমক আপেসমূহ তবশাখ তজযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবে  াদ্র আলেন কালতযক অগ্রহায়ে ভপৌষ মাঘ ফাল্গুন তচত্র 

১ 
অলতবৃলি 

জলনত 

বন্যা 

      অলতবৃলি

  

অলতবৃলি

  

 অলতবৃলি 

জলনত বন্যা 

বন্যা বন্যা 

            

২ 
বন্যা  নেী া

ঙ্গন 

 নেী াঙ্গন

  

                    

৩ খরা                  খরা  খরা  খরা খরা  

৪ 
কািরবশা

খী 

 কািরব

শাখী 

    

          

        

৫ 
ঘুলন যঝড়  ঘুলন যঝ

ড়   ঘুলন যঝড়         

 ঘুলন যঝ

ড়  ঘুলন যঝড়         

 
(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
২.১০ জীলবকার ভমৌসুমী লেনপলঞ্জ 

 খলরপ-২ ভমৌসুণমর ভশণষর লেণক অথ যাৎ ভসণেম্বর, অণক্টাবর ও নণ ম্বর মাণস কৃষক ভবকার হণয় পণড়। কৃলষ উৎপােন না থাকায়  

কৃষক বায হণয় জীলবকার জন্য ভপশার পলরবতযন কণর এবাং কৃষক পলরবাণরর আয় কণম ্ায়। এছাড়া রলব ভমৌসুণমর ভশষ দুই মাস 

ফাল্গুন ও তচত্র মাণস কৃষণকরা ভবকার হণয় পণড় এবাং তাণের তেলনক আয় কণম ্ায়। 

 
ক্রলমক জীলবকার 

উৎস 

তবশাখ তজযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবে  াদ্র আলেন কালতযক অগ্রহায়ে ভপৌষ মাঘ ফাল্গুন তচত্র 

  
কৃষক 

            

                 

                   

                     

  
মৎস্যজীলব 

                 

                   

                     

                      

  
লেনমজুর 

                        

                

                 

                      

  
ব্যবসায়ী 

            

                        

                        

                        

 
২.১১ জীবন এবাং জীলবকা সম্পলকযত লবপোপন্নতা  

 
ক্রঃ 

নাং 
জীলবকাসমূহ 

আপে/ দুণ্ যাগ সমূহ 

ঘুলন যঝড় বন্যা িবনািতা খরা নেী াঙ্গন 

০১ কৃষক 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

পানীয়জণির 

সমস্যা, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির 

সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে 

পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ 

বৃলে পায়, 

লনরাপতাহীনতায় 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, 

পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতাহীনতায় ভ াণগ 

ফসণির সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত 

ও 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত 

হয়, 

বনায়ণনর 

ক্ষলত ও 

লনরাপতা 

হীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

লশক্ষা ব্যবস্থা 

ভ ণঙ্গ ও 

লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 
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ভ াণগ 

০২ মৎস্যজীলব 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

পানীয়জণির 

সমস্যা, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির 

সমস্য, স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে 

পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, 

পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতা হীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত 

ও 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত 

হয়, 

বনায়ণনর 

ক্ষলত ও 

লনরাপতা 

হীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

লশক্ষা ব্যবস্থা 

ভ ণঙ্গ ও 

লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 

০৩ লেনমজুর 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

পানীয়জণির 

সমস্যা, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির 

সমস্য, স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে 

পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, 

পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতা হীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত 

ও 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত 

হয়, 

বনায়ণনর 

ক্ষলত ও 

লনরাপতা 

হীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

লশক্ষা ব্যবস্থা 

ভ ণঙ্গ ও 

লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 

০৪ ব্যবসায়ী 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

পানীয়জণির 

সমস্যা, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির 

সমস্য, স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে 

পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, 

পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতাহীনতায় ভ াণগ 

ফসণির সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত 

ও 

লনরাপতাহীনতায় 

ভ াণগ 

ফসণির 

সমস্য, 

স্থানান্তলরত 

হয়, 

বনায়ণনর 

ক্ষলত ও 

লনরাপতা 

হীনতায় 

ভ াণগ 

রাস্তা-ঘাণটর 

ক্ষলত, 

্াতায়াণতর 

সমস্যা, 

ফসণির 

সমস্য, স্থানান্ত 

লরত হয়, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

ও লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 
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২.১২ খাতল লতক আপে ও ঝু্ঁলকর বন যনা 

 
উপণজিার লবপোপন্ন খাতসমূহ লচলহ্নতকরে 

আপেসমূহ 

লবপোপন্ন সামালজক উপাোনসমূহ 

ফ
স
ি

 

গ
াছ
প
াি
া 

প
শু
স
ম্প
ে
 

ম
ৎ
স
স
ম্প
ে
 

ঘ
র
ব
াড়
ী 

র
াস্ত
াঘ
াট

 

ব্র
ীজ
/ক
াি
 
ট
য  

লশ
ক্ষ
া 
প্র
লত
ষ্ঠ
ান

 

স্ব
াস্থ
য 

অ
ন্য
ান্য

 

বন্যা ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

নেী াঙন ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 
খরা ■ ■ ■ ■     ■  

কািরবশাখী ■ ■   ■   ■   

অলতবৃলি ■  ■   ■     

 
২.১৩ জিবায়ু পলরবতযন এবাং তার সম্ভাব্য প্র াব 

 

খাতসমূহ বন যনা 

কৃলষ জিবায়ু পলরবতযন জলনত দুণ্ যাণগর ফণি এ অঞ্চণি কৃলষ উৎপােন ব্যাপক াণব বাধাগ্রস্থ হণে। 

তাপমাত্রা বৃলের কারণে গরণমর সময় ভবশী গরম, বৃলির ভমৌসুণম বৃলি না হণয় ভেলরণত বৃলি, পালনণত 

িবোিতা বৃলে ও শীণতর ভমৌসুণম মাণঝ মণধ্য তশত প্রবাণহ ফসণির পরাগায়ণনর লবঘ্ন ঘণট আর এ 

কারণে সময়মত কৃলষ উৎপােন বা ফসি আবাণে প্রলতবিকতা সৃলি হণে। সমস্ত নেী-নািা, খাি-

লবণির নাব্যতা হালরণয় ্াওয়ায় মাঝারী ধরণের বৃলিপাণতই দুণ্ যাণগর সৃলি হয়। বৃলিপাত জলনত 

বন্যা, জণিাোস ও বন্যার কারণে কৃষণকর ফসি নি হণে এবাং কৃলষর উপর লন যর পলরবাণরর জীবন 

ও জীলবকায়ণনর উপর প্র াব পড়ণছ। এ ছাড়া  জিবায়ু পলরবতযন জলনত কারণে ভপাকা-মাকড় ও 

ভরাগ বািাই বৃলে পাণে। 

 

মৎস্য  
ঘূলে যঝড় ও অলত বৃলিপাণতর ফণি মৎস্যচাণষর পুকুর ও ভক্ষত্রগুলি ভ ণস ্ায়। পালন দূলষত হণয় মাছ 

মারা ্ায়। অলত িবোিতায় মাছ মারা ্ায়। মাণছর বৃলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপােন  

কণম ্ায়। 

গাছপািা জিবায়ু পলরবতযন জলনত দুণ্ যাণগর ফণি নেী ও খাণির নাব্যতা হালরণয় ্াণে। ফণি মাঝারীধরণের 

বৃলিণতই জিাবেতা সৃলি হয় এবাং লেঘ যযলেন গাণছর ভগাড়াই পালন থাকায় সকি প্রজালত গাণছর 

ব্যাপক ক্ষলত হণয় থাণক। ভকান ভকান গাছ মারা ্ায় অথবা বৃলেণত বাধাগ্রস্থ হয়।    

 

স্বাস্থয অলতবৃলিজলনত বন্যা বা ঘূলে যঝণড়র মত দুণ্ যাণগ স্থানীয় অলধবাসীবৃন্দ নানা ধরণনর পালনবালহত ভরাণগ 

আক্রান্ত হয় ভ্মনঃ- িাইলর্া, লনমুলনয়া, চুিকানী, জ্বর, টাইফযাি ও জলিস ইতযালে। 

 

জীলবকা ঘূলে যঝড়, িবোিতা ও অলতবৃলির কারণে স্থানীয় প্ যাণয় জীলবকায়ণনর সকি উৎসগুলিই ক্ষলতগ্রস্ত 

হয়। কৃলষ জলম নি হয়। জলমর উব যরা শলি কণম ্ায়। কৃষক ভবকার হয়। ভজণি ভবকার হয়। 

কম যসাংস্থাণনর পথ বি হয়। রাস্তাঘাট ভ ণঙ্গচুণর ্াওয়ায় ্ানবাহণনর চিাচি বি হয়। পলরবহন 

শ্রলমকরা ভবকার হয়। ব্যবসা-বালেজয বি হয়। অথ যরনলতক কম যকাি স্থলবর হণয় ্ায়। মানুষ কম যচুযত 

হয়।    

 

পালন িবোিতার কারণে দূলষত হয়। মৃতণেহ, ময়িা আবজযনা ইতযালেও কারণে পালনর আধারসমূহ দূলষত 

হয়।  

 

অবকাঠাণমা ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাণস  স্কুি কণিজ রাস্তাঘাট পুি-ব্রীজ কাি াট য বালড়ঘর ইতযালে ভ ণঙ্গ পণড়, 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়, অণকণজা হয়। 
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তৃতীয় অধ্যায়: দুণ্ যাগ ঝু্ঁলক হ্রাস    
 
৩. ১ ঝু্ঁলকর কারেসমূহ লচলহ্নতকরে 

 

ঝু্ঁলকর 

বে যনা 

কারে 

তাৎক্ষলেক মাধ্যলমক চূড়ান্ত 

বন্যা খা য ও সুণপয় পালন সমস্যা ফসি ও আবাসন সমস্যা ঘরবাড়ী,লবল ন্ন ভরাণগর উপদ্রপ 

নেী াঙ্গন 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা , ফসণির ক্ষলত, 

স্যালনণটশণনর সমস্যা, জলম 

নি 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, ্াতায়াণতর সমস্যা, 

ফসণির সমস্য, স্থানান্তলরত হয়, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ ও লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার ক্ষলত, 

লশক্ষা ব্যবস্থাও আলথ যক ব্যয় বৃলে 

খরা 

 পালন সাংকট; 

 অসহনীয় পলরণবশ; 

 কৃলষ উৎপােন ব্যহত; 

 কৃলষ জলমর ক্ষলত; 

 পশু খাণযর অ াব; 

 সামালজক 

অলস্থলতশীিতা বৃলে; 

 লশক্ষা প্রলতষ্ঠান বি হণয় 

লশক্ষা প্রসাণরর স্বা ালবক 

গলত হ্রাস; 

 ভবকারত্ব বৃলে এবাং কম য 

উেীপনা হ্রাস; 

 পুলিহীনতা; 

 লবল ন্ন ভরাণগর প্রাদু যাব; 

 চুলর, িাকালত, রাহাজালন 

ইতযালে বৃলে। 

 

 পালনর সুষ্ঠ  ব্যবস্থাপনা; 

 ভূগ যস্থ পালনর স্তর প্ যণবক্ষন ও 

উণতািন কমাণনা; 

 ভমৌসুমী পালন সাংরক্ষে; 

 লশল্প/কারখানায় পালন পলরণশাধন ও 

পুন:ব্যবহার; 

 বাষ্পীয় করণনর গলত মন্থর ও 

সাংরক্ষণনর ব্যবস্থা করা; 

 ভেণশর খরা প্রবন অঞ্চি লচলহ্নত কণর 

ভসই অনুসাণর ফসণির চাষ করা ও 

কৃষক কুিণক সণচতন কণর ভতািা; 

 খরার পূব যা াস ভেওয়া ও জনগণনর 

সাণথ একাত্ম হণয় তা ভমাকাণবিার 

পলরকল্পনা ভনয়া; 

 জনসাধারনণক পালনর ্ণথাপযুি 

ব্যবহার সম্পণকয সজাগ করা; 

 পালন ভ্ একটি সম্পে এ লবষণয় গন 

সণচতনতা সৃলি করা; 

 প্রণয়াজন মত ফসণির ধরন পলরবতযন 

করা; 

 ভসচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পালনর 

অপচয় ভরাণধ সণচি হওয়া। 

 

 

 গাছপািা খরা লনবারন কণর, তাই 

বালড়র আনাণচ কানাণচ, সামালজক 

প্রলতষ্ঠাণনর মাণঠ, বাঁণধ ও রাস্তার 

ধাণর প্রচুর গাছ িাগাণত হণব। 

 এমন ফিজ বৃক্ষ সমূহ িাগাণত 

হণব, ভ্গুণিা েীঘ যলেন প্ যন্ত পালন 

ধণর রাখণত পাণর বা ভ্গুণিাণত 

পালন না লেণিও চণি (ণ্মন:- 

কিা, ভেঁণপ, আতা, ভবি ইতযালে)। 

সয়ালবন, বাোম, লতি প্রভৃলত 

ফসিও িাগাণনা ভ্ণত পাণর। 

 বাড়ীণত, পুকুণর, কুণপ পালন ধণর 

রাখার ব্যবস্থা করা ভ্ণত পাণর। 

 

 

 

কািরবশাখী 

ঝড় 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, গরচ-

ছাগি, ফসণির ক্ষলত, ভরাণগর 

প্রাদু যাব, লবশুে পালনর 

সমস্যা, স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

খাণযর সমস্যা, লশশুণের 

লশক্ষা বাধা প্রাপ্ত, 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার ক্ষলত, 

দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, 

আলথ যক ব্যয় বৃলে 

অলতবৃলি 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, গরচ-

ছাগি, ফসণির ক্ষলত, ভরাণগর 

প্রাদু যাব, লবশুে পালনর 

সমস্যা, স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

খাণযর সমস্যা, লশশুণের 

লশক্ষা বাধা প্রাপ্ত 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির সমস্যা, 

্াতায়াণতর সমস্যা, লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব 

বৃলে পায়, স্থানান্তলরত হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার ক্ষলত, 

দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, 

আলথ যক ব্যয় বৃলে 

িবনািতা 
ঘর-বালড়, গাছ-পািা , জলম 

নি ও ফসণির ক্ষলত 

ফসণির সমস্য, স্থানান্তলরত হয়, বনায়ণনর 

ক্ষলত ও লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলতও আলথ যক ব্যয় বৃলে 
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৩.২ ঝু্ঁলক লনরসণনর উপায় লচলহ্নতকরে 

 

ঝু্ঁলকর বে যনা 
ঝু্ঁলক লনরসণনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পণময়ােী মধ্যণময়ােী েীঘ যণময়ােী 

বন্যা 

 ঘর-বালড়, গাছ-পািা, 

হাঁস-মুরগী, গরচ-ছাগি, 

ফসণির ক্ষলত, ভরাণগর 

প্রাদু যাব, লবশুে পালনর 

সমস্যা, স্যালনণটশণনর 

সমস্যা, খাণযর সমস্যা, 

লশশুণের লশক্ষা বাধা 

প্রাপ্ত ভথণক সণচতন 

থাকা, 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির 

সমস্যা, ্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ পণড়, 

ফসণির সমস্য, স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, লনরাপতা 

হীনতায় না ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার 

ক্ষলত, দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা 

ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, আলথ যক ব্যয় 

বৃলে না করা 

নেী াঙ্গন 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-

বালড়, গাছ-পািা , 

ফসণির ক্ষলত, 

স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

জলম নি না করা 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, ্াতায়াণতর 

সমস্যা, ফসণির সমস্য, 

স্থানান্তলরত হয়, লশক্ষা ব্যবস্থা 

ভ ণঙ্গ ও লনরাপতা হীনতায় না 

ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার 

ক্ষলত, লশক্ষা ব্যবস্থাও আলথ যক 

ব্যয় বৃলে না করা 

খরা 

গাছ-পািা , জলম নি ও 

ফসণির ক্ষলত না করা 

ফসণির সমস্য, স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত ও লনরাপতা 

হীনতায় না ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলতও আলথ যক ব্যয় 

বৃলে না করা 

কািরবশাখী ঝড়    

অলতবৃলি 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-

বালড়, গাছ-পািা, হাঁস-

মুরগী, গরচ-ছাগি, 

ফসণির ক্ষলত, ভরাণগর 

প্রাদু যাব, লবশুে পালনর 

সমস্যা, স্যালনণটশণনর 

সমস্যা, খাণযর সমস্যা, 

লশশুণের লশক্ষা বাধা 

প্রাপ্ত না করা 

রাস্তা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির 

সমস্যা, ্াতায়াণতর সমস্যা, 

লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ পণড়, 

ফসণির সমস্য, স্বাস্থযহানী, 

ভবকারত্ব বৃলে পায়, স্থানান্তলরত 

হয়, অপরাধ বৃলে পায়, লনরাপতা 

হীনতায় না ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলত, অবকাঠাণমার 

ক্ষলত, দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা 

ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, আলথ যক ব্যয় 

বৃলে না করা 

িবনািতা 

ঘর-বালড়, গাছ-পািা , 

জলম নি ও ফসণির 

ক্ষলত না করা 

ফসণির সমস্য, স্থানান্তলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত ও লনরাপতা 

হীনতায় না ভ াণগ 

অথ যরনলতক ক্ষলতও আলথ যক ব্যয় 

বৃলে না করা 

 
৩.৩ এনলজওণের উন্নয়ন পলরকল্পনা   

ক্রলমক নাং এনলজও দুণ্ যাগ লবষণয় কাজ 

উপকার 

ভ াগীর 

সাংখ্যা 

পলরমান/ সাংখ্যা 

প্রকল্প গুণিার ভময়ােকাি 

18.  ওয়াল্ড ল শন দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

েলরদ্র ছাত্রছাত্রীণের অনুোন ও লশক্ষা 

উপকরন প্রোন, লশক্ষকণের লবষয় 

ল লতক প্রলশক্ষন, ভপশাল লতক 

পুনব যাসন , প্রলশক্ষন ও স্বাস্থয ভসবা 

প্রোন। 

১০,০০০ ১ ২০১০-১৫ 

২ ল লিলপলস দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

এসওলি বাস্তবায়ন করা (ইউলিএমলস 

ও ইউণজিলিএমলসণক শলিশালি 

করা। 

 ১ ২০১৪-১৫ 

৩ আশ্রয় ফাউণিশন দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

কলমউলনটি ওয়াকৃ ইন এসলিলস 

সাইণক্লান ভসিাটার। 

১২,০০ ১ ২০১৩-২০১৪ 
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ওয়াকযসপ, ভসলমনার করা । 

৪ ভজণজএস দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

কলমটি গঠন কণর স াকরা, 

নাটক ও ল লিও ভসা করা, 

 দূণ্ যাণগর মহরা করা। 

৬০০ ১ ২০১৩-১৪ 

৫ লি লি ভজ দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

হাস, মুরগীর ভখাপ লবতরন ও 

বসতবালড়র ল টা উচু করা । 

 

৬০০ ১ ২০১৪-১৫ 

৬ জাগরলন 

ফাউণিশন 

দুণ্ যাগ লবসণয় সণচতনতা বৃলে করা। 

কলমটি গঠন কণর স াকরা, 

নাটক ও ল লিও ভসা করা, 

 দূণ্ যাণগর মহরা করা। 

২৭০০ ১ ২০১৪-১৫ 

 

 
(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
৩.৪ দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপলরকল্পনা 

দুণ্ যাগ হণে প্রাকৃলতক বা মানব সৃি এমন ঘটনা ্া হঠাৎ কণর অথবা ধীণর ধীণর ঘটণত পাণর। ্ার ফণি আক্রান্ত জনণগাষ্ঠীণক অবশ্যই 

ব্যলতক্রমী প্রণচিার মাধ্যণম ভমাকাণবিা করণত হণব। 

দুণ্ যাগ এমন এক চরম ঘটনা বা পলরলস্থলত ্া একটি জনণগাষ্ঠী বা সমাজ ও তার পালরপালেযকতাণক ক্ষলতগ্রস্ত কণর এবাং স্বা ালবক 

জীবনধারাণক লবপ্ যস্ত কণর, এমন প্ যাণয় লনণয় ্ায় ্া ভমাকাণবিা করার জন্য ঐ সমাণজর বাইণরর সাহায্যও েরকার হণত পাণর।  

 

 

৩.৪.১ দুণ্ যাগ পূব য প্রস্তুলত 

ক্র

লম

ক 

কা্ যক্রম 
িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়ণন

র সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন 

পলরকল্প

নার সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউলন

টি % 

ইউলপ 

% 

এন.লজ.

ও % 

১. ভটকসই ভেঁধীবাধ 

সাংসাকার  

৩০লকঃ ১ভকাটি খলতগ্রস্ত 

এিাকা 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

২. সাইণক্লান ভশল্টার 

লনম যান 

১০০টি ৩০০ভকাটি প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%   

৩. জনগনণক সণচতন করা  ২৯৪৫৭

৬জন 

১০ভকাটি প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৪. বৃক্ষণরাপন  প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

মাকযটণ 

লু 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৫. পুকুর ও খাি খনন প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

মাকযটণ 

লু 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৬. রাস্তা ওপুি কাি াট 

লনম যান  

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

মাকযটণ 

লু 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৭. ভস্বো ভসবক েি গঠন  সকি 

ওয়াণি য 

১৪৪*৫০০

০=৭২০০

০০/= 

ইউলিএমলস ২০১৪ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

 
(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
৩.৪.২ দুণ্ যাগ কািীন 

ক্রলমক কা্ যক্রম 
িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব 
উন্নয়ন পলরকল্পনার 

সাণথ সমন্বয় 
উপণজিা 

প্রশাসন 

কলমউলনটি 

% 

ইউলপ 

% 

এন.লজ.ও 

% 
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ক্রলমক কা্ যক্রম িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন পলরকল্পনার 

সাণথ সমন্বয় % 

১. সাংণকত প্রচার প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০% কা্ যক্রমগুণিা 

এণিাকার জনগনণক 

তাৎক্ষলনক দূণ্ যাগ 

ঝলক রাস করার 

িণক্ষপূব য প্রস্ত্তলত 

গ্রহণন সণচতন 

উণোগী বরণব। 

২. গব যবলত মা লশশু বৃে 

প্রলতবলন্দণের আশ্রয় 

ভনওয়ার  ব্যবস্থা করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%   

৩.  আশ্রয় ভকণন্দ্র 

শাংখিা বজায় রাখা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৪. ভরলিওর লনণে যশনা 

ভমণন চিা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৫. আশ্রয় স্থণি সুণপয় 

পালনর ব্যবস্থা করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

৬. তাৎখলন সাহণয়যর 

জন্য োলয়ত প্রাপ্ত 

ব্যলি্কর সাণথ 

ভ্াগাণ্াগ রাখা  

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজনী 

অনুসার 

২০১৪-১৬ ৪৫% ১% ৪% ৫০%  

           

 

 
 (তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
৩.৪.৩ দুণ্ যাগ  পরবতী 

ক্রলমক কা্ যক্রম 
িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব 

উন্নয়ন পলরকল্পনার সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউলনটি 

% 

ইউলপ 

% 

এন.লজ.ও 

% 

১ দুণ্ যাণগ আক্রান্ত 

মানুণষর তাৎক্ষলনক 

চালহো পুরন 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫% দূণ্ যাগ পরবলতয 

সমণয়কা্ যক্রমগুণিা 

এিাকার বাস্তবায়ন হণি 

জনগনণক জীবন ও 

ক্ষয়ক্ষলত কমাণত 

সহায়তাকরণব। 

২ ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থা 

সচি করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫%   

৩ আহত ব্যলিণের 

জরচলর লচলকৎসা 

ব্যবস্থা লনলিত করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫%  

৪ ক্ষলতগ্রস্থ ব্যালিণের 

বাড়ী ভফরার ব্যবস্থা 

করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫%  

৫ ক্ষয়খলতর পলরমান 

লনরপন কণর ইউণজি 

লিএমলসর কাণছ 

হস্তান্তর করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫%  

৬ জরচরী ত্রান 

কা্ যক্রমসুস্ত্ঠ াণব 

পলরচািনা করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিায় 
 ৩০% ১০% ১৫% ৪৫%  
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৩.৪.৪ স্বা ালবক সমণয়/ ঝু্ঁলকহ্রাস সমণয়  

ক্রলমক কা্ যক্রম 
িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব 
উন্নয়ন 

পলরকল্প

নার 

সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউলন

টি % 

ইউ

লপ 

% 

এন.লজ.ও 

% 

১ ঝণড়র ভমৌসুম শুরুর 

পূব য ভথণকই খায দ্রব্য 

চাি, িাি, গম ও শস্য 

বীজ বড় মাটির 

মটলকণত  ণর রাখা 

ভ্ন ঝণড়র সাংণকত 

ভশানার সাণথ সাণথ 

মাটিণত পুণত রাখা 

্ায়; 

 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%  

২ ঝণড়র ভমৌসুম শুরুর 

আণগ ভথণকই শুকনা 

খাবার, লচড়া, গুড়, 

মুলড়, লবস্কুট ইতযালে 

টিণনর পাণত্র ভরণখ মুখ 

বি কণর রাখা; 

 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%   

৩ কৃলষ উপকরেসমূহ 

িাঙ্গি, ভজায়াি, 

মই, ট্রাক্টর, পাম্প 

ইতযালে েলড় লেণয় 

ভমাটা গাণছর সাণথ 

ভেঁণধ রাখা; 

 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%  

৪ ভনৌকা, জাি ইতযালে 

ভমাটা গাণছর সাণথ 

ভেঁণধ রাখা; 

 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%  

৫ ঘূলে যঝড় ভ্ন 

টিউবণয়ণির ক্ষলত না 

করণত পাণর তার জন্য 

টিউবওণয়ণির মুখ 

খুণি রাখার জন্য 

প্রণয়াজনীয় ্ন্ত্রপালত 

ভ্াগাড় কণর রাখা; 

 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%  

৬ জণিাোণসর পালনণত 

পুকুর ভ্ন ডুণব না ্ায় 

তার জন্য পুকুর পাড় 

উঁচু কণর বাধা। 
 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজ

ন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

উপণজিার 

ইউলনয়ন 

ওয়াণি য 

 ৬০% ১০% ১০% ২০%  

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 
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চতুথ য অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রোন 
৪.১ জরুরী অপাণরশন ভসন্টার (EOC): 

 সকি দুণ্ যাণগ জরুরী অপাণরশন ভসন্টার ভ্ণকান সাড়া প্রোণন কা্ যকরী ও সমন্বয় প্রোন কণর থাণক। দুণ্ যাণগ ইহা ২৪ ঘন্টা সচি 

ভথণক  তথ্য-উপাত সাংগ্রহ, পরীক্ষে প্রেশ যন ও সম্পণের সঠিক ব্যবহার কণর থাণক। জরুরী অপাণরশন ভসন্টাণর ১টি অপাণরশন রুম, ১টি 

কণরাি রুম ও ১টি ভ্াগাণ্াণগর রুম থাণক। 

 

 
ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভমাঃ আবদুি হালিম  উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১১-৪৪৮৯৬১ 
২  ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 
৩  ভমাঃ মামুনুর রলশে সহকারী কলমশনার (ভূলম) ০১৭৩৩-৫১৭৯৯৬ 
৪ ভমাঃ ইয়ালকন আলি উপণজিা মৎস্য কম যকতযা               ০১৭১৬-১৩৫০৩২ 

৫ ভমাঃ মঞ্জুরুি হাছান উপণজিা সমাজণসবা কম যকতযা              

৬  উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭২৬-৩১৬৪২০ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 ৪.১.১ জরুরী কণরাি রুম পলরচািনা 

  দুণ্ যাগ সাংগঠিত হওয়ার পর পরই উপণজিা কা্ যািয় জরুরী কণরাি রুম স্থাপন করণত হণব। ভসখাণন 

পািাক্রণম একসণঙ্গ কমপণক্ষ ৩/৪ জন ভস্বোণসবক ও পুলিশ সেস্য উপলস্থত লনলিত করণত হণব। 

 উপণজিার োলয়ত্বশীি ব্যলিবগ য কণরাি রুণমর সালব যক োলয়ণত্ব থাকণবন। প্রলত েণি কমপণক্ষ ৩ জন কণর 

ভমাট ৩টি ভস্বোণসবক েি পািাক্রণম লেবা-রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কণরাি রুণমর োলয়ত্ব পািন করণবন। 

 লব াগ/ণজিা সেণরর সণঙ্গ সাব যক্ষলনক ভ্াগাণ্াগ রক্ষা করণবন। 

 কণরািরুণম ১টি কণরািরুম ভরলজস্টার থাকণব। উি ভরলজস্টাণর ভকান সমণয় ভক োলয়ত্ব গ্রহে করণবন, 

োলয়ত্বকািীন সমণয় লক সাংবাে পাওয়া ভগি এবাং লক সাংবাে ভকাথায় কার লনকট ভপ্ররে করা হণিা তাহা 

লিলপবে করণত হণব। 

 ভেয়াণি টাাংগাণনা একটি উপণজিার ম্যাপ লবল ন্ন ইউলনয়ণনর অবস্থান, লবল ন্ন গ্রাণম ্াতায়াণতর রাস্তা, 

খাি, বাঁধ, ইউলপ  বন,স্কুি,কণিজ, বাজার-ঘাট, সাইণক্লান ভসল্টার ইতযালে লচহৃলঃত থাকণব। দুণ্ যাগ 

পরবতী সমণয় ভকান ভকান এিাকায় সবণচণয় ভবশী ক্ষলত হণয়ণছ তা  লচহৃলঃত করণত হণব। 

 কণরািরুণমর োলয়ত্ব পািণনর সুলবোণথ য ভরলিও, হযাজাক, চাজযার িাইট, কমপণক্ষ ৫টি বড় টচ য িাইট, গাম 

বুট, িাইফ জযাণকট, ব্যাটারী, ভরইন ভকাট য কণরািরুণম মজুত রাখা একান্ত অপলরহা্ য। 

 ৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা   

ক্রঃ 

নাং 
কাজ িক্ষ মাত্রা 

কখন 

করণব 

ভক 

করণব 

কারা 

সাহাণয্য 

করণব 

লক াণব করণব ভ্াগাণ্াগ 

১. ভস্বো ভসবকণের 

প্রস্ত্তত রাখা 

১০০ দুণ্ যাগ 

কালিন 

লপআইও লজও/এনলজও প্রলশক্ষন প্রোন, সরঞ্জামালে সরবরাহ। ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

২. সতযকবাতযা প্রচার ৩২ দুণ্ যাগ 

কালিন 

পআইও লজও/এনলজও মাইণক্রাণফান,ণমগাণফান,সাইণরনবালজণয়। ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

৩. ভনৌকা/গাড়ী/ যান 

প্রস্ত্তত রাখা 

৫০ দুণ্ যাগ 

কালিন 

পআইও লজও/এনলজও ভনীকা, গাড়ী,ও  যান চািণকর সাণথ 

আণিাচনা কণর তাণের ভফান নাম্বার 

সাংগ্রহ করা। 

 েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত ভবলি 

৪. উোর কাজ ১০০ দুণ্ যাগ 

পরবলতয 
 লজও/এনলজও উোর কাজ করণত পাণর এমন লকছু 

ভসোণসবক লনধ যারন কণর ওলরণয়ণন্টশন 

করা। 

 েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত ভবলি 

৫. প্রাথলমক 

লচলকৎসা/স্বাস্থয/মৃত 

ব্যবস্থাপনা 

১০০ দুণ্ যাগ 

কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলতয 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও   েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত ভবলি 

৬. শুকনা খাবার, প্রণয়াজন দুণ্ যাগ ভস্বো লজও/এনলজও স্বাস্থযণসবা ভকণন্দ্রর ভ্াগাণ্াগ ও ভফান ইউণজি 
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জীবন রক্ষাকারী 

ঔষধ সাংগ্রহ ও 

প্রস্ত্তত রাখা 

অনু্ায়ী কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভসবক নাম্বার সাংগ্রহ করা। লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

৭. গবােী পশুর 

লচলকৎসা/টিকা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ 

কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও   েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত ভবলি 

৮. আশ্রয় ভকন্দ্র 

রক্ষনাণবক্ষন 

ভস্বো ভসবক দুণ্ যাগ 

কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও ওষুধ সম্পণকয ধারনা আণছ এমন মানুণষর 

সাণখ আণিাচনা করা। 

ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

৯. ত্রান কা্ যক্রম 

সমন্বয় করা 

লজও/এনলজও দুণ্ যাগ 

কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও ইউলেয়ণনর োয়ীত প্রাপ্ত কমীর সাণথ 

আণিাচনা করা। 

ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

১০. মহড়ার আণয়াজন 

করা 

লজও/এনলজও দুণ্ যাণগর 

আণগ 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও ইউলেয়ণনর োয়ীত প্রাপ্ত কমীর সাণথ 

আণিাচনা করা। 

ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

১১. জরুরী কণরাি রুম 

পলরচািনা 

লজও/এনলজও দুণ্ যাগ 

কালিন ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভস্বো 

ভসবক 

লজও/এনলজও ইউলেয়ণনর োয়ীত প্রাপ্ত কমীর সাণথ 

আণিাচনা করা। 

ইউণজি 

লিএমলস/ইউলিএমলস 

সহ েয়য়ীত্ব প্রাপ্ত 

ভবলি 

        

(তথ্যসূত্র: ইউণজিলিএমলস) 

 
আপেকািীন পলরকল্পনা বাস্তবায়ণনর লনণে যশনা 

৪.২.১ ভস্বোণসবকণের প্রস্ত্তত রাখাঃ 

 ওয়াি য প্ যাণয় ইউলপ সেস্যণেরলক ভনতৃণত্ব েি গঠন করা। 

 ভস্বোণসবকণের মাধ্যণম গ্রাণম গ্রাণম তথ্য ও সতকীকরে বাতযা প্রচার করা। 

 ভস্বোণসবক েণির সেস্যণের মণধ্য লবল ন্ন প্রকার োলয়ত্ব ্থা- সাংণকত, বাতযা উোর ও অপসারে, আশ্রয়ণকণন্দ্রর 

ব্যবস্থাপনা, দুণ্ যাগ ঝলকহ্রাণসর উপর প্রলশক্ষে আণয়াজন করা। 

 

৪.২.২ সতকযবাতযা প্রচারঃ 

 প্রণতযক ওয়াণি যর ইউলপ সেস্য তার এিাকার প্রণতযক বাড়ীণত সতযক সাংণকত প্রচাণরর লবষয়টি ব্যলিগত োলয়ত্ব লনলিত 

করণবন। 

 ৫নাং সতকয সাংণকত ভরলিও, ভটলিল শণনর মাধ্যণম প্রচালরত হওয়া প্ যন্ত প্রলত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইণক ভঘাষনা ভেয়ার 

ব্যবস্থা করণত হণব। মহালবপে সাংণকত ভরলিও, ভটলিল শণনর মাধ্যণম প্রচাণরর সণঙ্গ সণঙ্গ মাইক বালজণয় ও স্কুি, মাদ্রাসা, 

মসলজে, নন্দীর, লগজযার ঘন্টা লবপে সাংণকত লহণসণব একটানা  াণব বাজাণনার ব্যবস্থা করণত হণব। 

৪.২.৩ জনগেণক অপসারণের ব্যবস্থালে গ্রহনঃ 

 ভরলিও, ভটলিল শন মারফত ঝলকপূে য এিাকার ভিাকজনণক লনরাপে আশ্রয় ভকণন্দ্র অপসারণের কাজ শুরু করা। বাতযা 

প্রচাণরর সণঙ্গ সণঙ্গ স্ব-স্ব ওয়াণি যর ইউলপ সেস্য তার এরাকার ভস্বোণসবকণের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করণবন। 

 ৮নাং মহালবপে সাংণকত প্রচাণরর সণঙ্গ সণঙ্গ ঝলকপূে য এিাকার জনগেণক লনরাপে আশ্রয়ণকণন্দ্র আশ্রয় গ্রহে করবার জন্য 

মাইণক প্রচার করণত হণব এবাং ভস্বচ্চাণসবক েি বালড় লগণয় আশ্রয় গ্রহণের ভজার তালগে লেণবন। প্রণয়াজণন অপসারে করণত 

হণব। ভকান ঝলকপূে য এিাকার ভিাক ভকান আশ্রয়ণকণন্দ্র আশ্রয়  লনণব তা জালনণয় লেণব।   

 ৪.২.৪ উোর ও প্রাথলমক লচলকৎসা প্রোনঃ 

 অতযালধক ঝলকপূে য এিাকার সাংলিি উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির সেস্যণের তত্বাবধাণন ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করণত 

হণব। 

 উোর কাজ পলরচািনার জন্য উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির তত্বাবধাণন একটি স্থায়ী তহলবি গঠন করা। 

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পলরচারনা করা। 

 আশ্রয় ভকণন্দ্র অবস্থান গ্রহেকারী অসুস্থ ব্যলি, বণয়াবৃে লশশু ও আসন্ন প্রসবী মলহিাণের জরুরী ল লতণত হাসপাতাণি ভপ্ররে 

করণত হণব। 

 মৃত ভেহ সৎকার ও গবালে পশু মাটি ভেওয়ার কাজ সকি ইউলপ সেস্য ভস্বোণসবণকর সহায়তায় ওয়াি য ল লতক োলয়ত্ব 

পািন করণবন।  

৪.২.৫ আশ্রয় ভকন্দ্র রক্ষনাণবক্ষেঃ 

 দুণ্ যাগপ্রবন ভমৌসুণমর শুরুণতই আশ্রয় ভকন্দ্রগুণিা প্রণয়াজনীয় ভমরামত কণর ব্যবহার উপণ্াগী রাখা। 
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 জরুরী মুহূণতয ভকান লনলে যি লনরাপে স্থাণন বা আশ্রয়ণকণন্দ্র আশ্রয় ভনণব তা ঠিক রাখা। 

 দুণ্ যাগকািীন সমণয় মলহিা, লশশু ও প্রলতবেীণের সালব যক লনরাপতা (আশ্রয়ণকন্দ্র ও অন্যান্য স্থাণন আশ্রয় ভনয়া) 

লনলিতকরে। 

 আশ্রয়ণকণন্দ্র লনরাপে পালন সরবরাহ ও অন্যান্য ভসবাসমূহ লনলিত করা। 

 জনসাধারেণক তাণের প্রণয়াজনীয় সম্পে (গবালেপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খায, প্রণয়াজনীয় কাগজপত্র ইতযালে) লনরাপে স্থাণন 

স্থানান্তণর সহায়তাকরে। 

৪.২.৬ ভনৌকা প্রস্ত্তত রাখাঃ 

 উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি ইউলনয়ণন কতগুণিা ইলঞ্জন চালিত ভনৌকা আণছ তার লহসাব রাখণবন এবাং কয়টি ও 

ভকানগুণিা দুণ্ যাণগর সময় জরুরী কাণজ ব্যবহৃত হণব তা ঠিক করণবন। 

 ভনৌকার মালিকগে তাণের এ কাণজ সহায়তা প্রোন করণবন। 

 জরুরী কণরাি রুণম ভনৌকার মালিক ও মালঝণের ভমাবাইি নাং সাংরলক্ষত থাকণব। 

৪.২.৭ দুণ্ যাণগর ক্ষয়ক্ষলতর চালহো লনরুপন ও প্রলতণবেন ভপ্ররেঃ 

 দুণ্ যাগ অব্যাহলতর পর পরবতী ২৪ ঘন্টার মণধ্য ’’এসওএস ফরম’’ ও অনলধক ৭ লেণনর মণধ্য ’’ি’’ ফরম ইউলনয়ন 

পলরষে ভচয়ারম্যাণনর লনকট পাঠাণবন। 

 ইউলনয়ন পলরষণের ভচয়ারম্যান ইউলপ সলচণবর মাধ্যণম প্রণতযক ওয়াণি যর প্রলতণবেন একলত্রত কণর পরবতী ১২ ঘন্টার মণধ্য 

উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির ভচয়ারম্যাণনর লনকট ভপ্ররে করণবন। 

৪.২.৮ ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় করাঃ 

 ইউলনয়ন পলরষণের ভচয়ারম্যান লবল ন্ন ত্রাে ও পূনব যাসন সহায়তাকারী েণির ত্রাে কাজ সমন্বয় করণবন। 

 বাইণর ভথণক ত্রাে লবতরেকারী েি আসণি তারা লক পলরমান বা ভকান ধরণনর ত্রাে সামগ্রী ও পুনব যাসন সামগ্রী এণনণছন তা 

একটি ভরলজিাণর লিলপবে করণত হণব। উি েি ভকান এিাকায় ত্রাে কাজ পলরচািনা করণবন তা কণরাি রুমণক জানাণত 

হণব। 

 ইউলনয়ন দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষলতর ল লতণত ওয়াি য প্ যাণয় ত্রাে সামগ্রী বরাণের পলরমাে ঠিক করণবন 

এবাং বরােকৃত ত্রাে সামগ্রীর পলরমাে/সাংখ্যা ওয়াণি যর জনগণের মণধ্য প্রচাণরর ব্যবস্থা করণবন।  

 
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সাংগ্রহ ও প্রস্ত্তত রাখাঃ  

 তাৎক্ষলনক াণব লবতরণের জন্য শুকনা খাবার ভ্মন- লচড়া, মুলড় গুড়,ম্যাচ,ণমামবালত ইতযালে স্থানীয় াণব হাট-বাজার ভথণক 

সাংগ্রহ করণত হণব। 

 চাি,িাি,আটা, ভতি ইতযালে উপকরে ও গৃহ লনম যাণনর উপকরন ্থা- ভেউটিন, ভপণরক, নাইিণনর রলশ, পলিলথন ইতযালে 

স্থানীয় বাজার ভথণক সাংগ্রহ করণত হণব। 

 ইউলনয়ন প্ যাণয় স্বাস্থয সহকারী ও পলরবার কল্যাে সহকারীর সহায়তায় প্রণয়াজনীয় ঔষধপণত্রর তালিকা ততরী ও তা স্থানীয় 

বাজার ভথণক সাংগ্রহ করণত হণব। 

 ত্রাে সামগ্রী পলরবহন ও ত্রাে কমীণের ্াতায়াণতর জন্য প্রণয়াজনীয় লরক্সা, ভববীণটক্সী ও অন্যান্য ্ানবাহন ইতযালে সমন্বণয়র 

োলয়ত্ব ইউলনয়ন পলরষে ভচয়ারম্যাণনর উপর থাকণব।  

৪.২.১০ গবােী পশুর লচলকৎসা/টিকাঃ 

 উপণজিা প্রালেসম্পে হাসপাতাি ভথণক অবস্থা লবণবচনা কণর প্রণয়াজনীয় ঔষধ সাংগ্রহ কণর ইউলপ  বন/স্বাস্থয ভকণন্দ্র 

সাংরক্ষে করণত হণব। 

 ইউলনয়ন দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির সেস্যণের প্রালে লচলকৎসা লবষয়ক প্রণয়াজনীয় প্রলশক্ষণের ব্যবস্থা করণত হণব। 

 প্রণয়াজণন অল েতা সম্পন্ন ব্যালিণের আপেকািীন সমণয় প্রালে লচলকৎসা কাণজর সাণথ সম্পৃিকরণের ব্যবস্থা করণত হণব। 

৪.২.১১ মহড়াত আণয়াজন করাঃ 

 সতকযবাতযা/পূব যা াস প্রচার,অপসারে,উোর ও প্রাথলমক ত্রােকা্ য পলরচািনা লবষণয় মহড়া অনুষ্ঠাণনর আণয়াজন করা। 

 ঘূলে যঝড়/বন্যাপ্রবে এিাকাসমূণহ অব্যাহত াণব দুণ্ যাগ মহড়া আণয়াজন করা। 

 প্রলত বছর এলপ্রি এবাং ভসণেম্বণর জনণগাষ্ঠীণক লনণয় মহড়ার মাধ্যণম প্রস্ত্তলতর অবস্থা পরীক্ষা করা। 

 মহড়া অনুষ্ঠাণন অসুস্থ, পঙ্গু,গ যবতী নারী ও লশশুণের আশ্রয় ভকণন্দ্র লনয়া ্াওয়াণক লবণশষ াণব উণল্লখ করা। 

 ঝলকপূে য এিাকার ভিাকজন আশ্রয় ভকণন্দ্র ্াওয়ার জন্য মহড়ার অনুষ্ঠান, ইউলপ কা্ যািণয় না কণর ঝলকপূে য গ্রাণম করণত 

হণব। 

৪.২.১২ জরুরী কণরাি রুম পলরচািনাঃ 

 দুণ্ যাগ সাংগঠিত হওয়ার পর পরই উপণজিা/ইউলনয়ন পলরষে কা্ যািয় জরুরী কণরাি রুম স্থাপন করণত হণব। ভসখাণন 

পািাত্রণম একসণঙ্গ কমপণক্ষ৩/৪জন ভস্বোণসবক ও গ্রাম পুলিশ সেস্য উপলস্থত লনলিত করণত হণব। 

 ইউলনয়ন পলরষণের সলচব ও োলয়ত্বশীি ব্যলিবগ য কণরাি রুণমর সালব যক োলয়ণত্ব থাকণবন। প্রলত েণি কমপণক্ষ ৩জন কণর 

ভমাট ৩টি ভস্বোণসবক েি পািাক্রণম লেবারাত্র কণরাি রুণমর োলয়ত্ব পািন করণবন। ইউলনয়ন পলরষে সলচব 

সাব যক্ষলনক াণব ততাবধান করণবন। 

৪.২.১৩ আশ্রয়ণকন্দ্র/লনরাপে স্থানসমূহঃ 

 বন্যার সময় ডুণব ্াণবনা, নেী াঙ্গন ভথণক দূণর এমন স্থান আশ্রয়ণকন্দ্র লহসাণব ব্যবহৃত হণত পাণর। 
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 লনধ যালরত আশ্রয়ণকন্দ্র, স্থানীয় স্কুি, কণিজ, সরকারী ও ভব-সরকারী প্রলতষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়ণকন্দ্র লহসাণব ব্যবহৃত 

হণত পাণর। 

 প্রলতটির লবস্তালরত বন যনা লিখণত হণব। 

 লনণচর ভটলবণির মাধ্যণমও ভেখাণত হণব।  

 
৪.৩ উপণজিার লনরাপে স্থানসমুণহর তালিকা ও বন যনা  

আশ্রয়ণকন্দ্র নাম ইউলনয়ণনর নাম ধারন 

ক্ষমতা 

মন্তব্য 

০১ বারইখািী সরকারলপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার  বারইখালি ৫০০  
০২ এম.কাঠািতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 
ভমাণরিগঞ্জ ৫৫০  

০৩ বটতিা চন্দনতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- 

সাইণক্লান ভশল্টার 
লজউধারা ৬২৫  

০৪ উতর বারইখািী সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 
বারইখালি ৭০০  

০৫ বহরবুলনয়া ভক.লপ সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- 

সাইণক্লান ভশণল্টার 

বহরবুলনয়া ৪০০  

০৬ েলক্ষন বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- 

সাইণক্লান ভশল্টার 

বহরবুলনয়া ৮০০  

০৭ বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

বহরবুলনয়া ৩৫০  

০৮ এফরামখািী সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
বারইখালি ৬০০  

০৯ লব. লবশালরঘাটা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশণল্টর। 
বারইখালি ৬৫০  

১০ ভশখপাড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
বারইখালি ৫০০  

১১ ভোনা এস.এস. সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
বিইবুলনয়া ৫০০  

১২ লজিবুলনয়া কামিা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-

সাইণক্লান ভশল্টার। 
রামচন্দ্রপুর ৫৫০  

১৩ লশাংণজাড় চলিপুর সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- 

সাইণক্লান ভশল্টার। 
লচাংড়াখালি ৬২৫  

১৪ কচুবুলনয়া বালিকা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার । 
রামচন্দ্রপুর ৭০০  

১৫ ধরাণধায়া সরকারী প্রাথলমক লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
রামচন্দ্রপুর ৪০০  

১৬ েলক্ষন লচাংড়াখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- 

সাইণক্লান ভশল্টার। 

 লচাংড়াখালি ৮০০  

১৭ ভবতবুলনয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
বিইবুলনয়া ৩৫০  

১৮ এইচ,ণক.লমস্ত্রীিাঙ্গা সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-

সাইণক্লান ভশল্টার। 
ভটলিগালত ৬০০  

১৯  ভচামড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। রামচন্দ্রপুর ৬৫০  

২০ কালিবালড় পাথুলরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-

সাইণক্লান ভশল্টার। 
তেবঞ্জহাটি ৫০০  

২১ লপ,লস বারইখলি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
লনশানবালরয়া ৫০০  

২২ শলনরণজাড় সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টান। 
লনশানবালরয় ৫৫০  

২৩ পাঁচগাও সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। পঞ্চকরন ৬২৫  

২৪ খারইখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
পঞ্চকরন ৭০০  

২৫ ভনছালরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান ভশণ্টার। পঞ্চকরন ৪০০  

২৬ গুলিশাখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান লনশানবালরয় ৮০০  
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ভশল্টার। 

২৭ ভহাগিাপালত আবুি ভহাণসন সঃপ্রাঃলবঃকাম-

সাইণক্লান ভশল্টার 
লনশানবালরয় ৩৫০  

২৮ পূব য গুলিশাখালি সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
লনশানবালরয় ৬০০  

২৯ ভেবরাজ লেঘীর সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার।  
পঞ্চকরন ৬৫০  

৩০ ভক.লপ.লস বারইখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভতলিগালত ৫০০  

৩১ ভতলিগালত সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভতলিগালত ৫০০  

৩২ ভজাকা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। পঞ্চকরন ৫৫০  

৩৩ পলিম সরালিয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
তেবঞ্জহাটি ৬২৫  

৩৪ খারইখালি সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
বিইবুলনয়া ৭০০ প্রায় সবগুণিা সাইণক্লান ভসিাণর 

পালন ও আণিার ব্যবস্থা নাই।এ 

ছাড়া ভমরামত প্রণয়াজন। 

৩৮ ভনহািখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভহাগিাইবুলনয়া ৬০০  

৩৯ ৬৩ নাং শ্রীপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
বনগ্রাম ৬৫০  

৪০ ৬৬ নাং বি দ্রপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
বনগ্রাম ৫০০  

৪১ জয়পুর বালিকা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
বনগ্রাম ৫০০  

৪২ ১৪ নাং পঞ্চকরে সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

পঞ্চকরে ৫৫০  

৪৩ েঃ কুমারীয়াণজািা সঃ প্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র। 
খাউলিয়া ৬২৫  

৪৪ ১১ নাং উঃ খারইখালি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র।       
খাউলিয়া ৭০০  

৪৫ মধ্যবলরশাি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। খাউলিয়া ৪০০  

৪৬ সন্নাসী ভরলজঃ ভব- সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঘড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
খাউলিয়া ৮০০  

৪৭ আমতলি সঃপ্রাৎ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। খাউলিয়া ৩৫০  

৪৮ মধ্য বড়পলর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
খাউলিয়া ৬০০  

৪৯  াটখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। পুটিখালি ৬৫০  

৫০ ভসানাখালি সঃপ্রাঃলবঃকাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। পুটিখালি ৫০০  

৫১ লব পাঠামারা সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূেেীঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
পুটিখালি ৫০০  

৫২ লিলব নালজরলেয়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
পুটিখালি ৫৫০  

৫৩ মািমগাছা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। পুটিখালি ৬২৫  

৫৪ ৫০ নাং এস চলিপুর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র। 

লচাংড়াখালি ৭০০  

৫৫ পঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

লচাংড়াখালি ৪০০  

৫৬ উঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

লচাংড়াখালি ৮০০  

৫৭ ১০৪ নাং সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লচাংড়াখালি ৩৫০  

৫৮ বরইতিা সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লজউধারা ৬০০  

৫৯ িক্ষীখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লজউধারা ৬৫০  

৬০ আিলত ব্রচজবালড়য়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র। 
লজউধারা ৫০০  

৬১ বুরচজবাড়ীয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 
লজউধারা ৫০০  
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৬২ এনাণয়লতয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লজউধারা ৫৫০  

৬৩ পলিম লজউধরা ভরলজঃণবঃসঃঃ রপাঃলবঃকাম-

ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। 
লজউধারা ৬২৫  

৬৪ ভসানাখািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। পুটিখালি ৭০০  

৬৫ ভছাট কুমার খািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
পুটিখালি ৪০০  

৬৬ লব পাঠামারা লজ.লপ.এস কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। পুটিখালি ৮০০  

৬৭ পশুরবুলনয়া সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ খাউলিয়া। খউলিয়া ৩৫০  

৬৮ গাবতিা সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ ভমাণড়িগঞ্জ। ভমাণড়িগঞ্জ। ৬০০  

৬৯ ভবতকালশ ভরলজঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভহাগিাপাশা ৬৫০  

৭০ মলহশচরনী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভহাগিাপাশা ৫০০  

৭১ পূব য পুটিখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। পুটিখািী ৫০০  

৭২ ফলকর বাড়ী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাণড়িগঞ্জ। ৫৫০  

৭৩ সন্নাসী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। খউলিয়া ৬২৫  

৭৪ হালজণরজাউিিা হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। বারইখালি ৭০০  

৭৫ তুজম্বর আিী হাইস্কুি কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। লনশানবালরয়া ৪০০  

৭৬ ভশখ আব্দুি গফার সাইণক্লান ভশল্টার লনশানবালরয়া ৮০০  

৭৭ ভতারাব ভমণমালরয়াি হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
খাউলিয়া ৩৫০  

৭৮ কুিসুম গলন সাইণক্লান ভশল্টার খাউলিয়া ৬০০  

৭৯ লসরাজ উলেন ভমাসণিম ভমাবারক সাইণক্লান 

ভশল্টার। 
খাউলিয়া ৬৫০  

৮০ আবদ্দুি িলতব সাইণক্লান ভশল্টার। লনশানবালরয়া ৫০০  

 

 
৪.৪ আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির গঠনঃ  

আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনার ভক্ষণত্র অতযন্ত গুরুত্বপুন য অাংশ। সঠিক ও সময়ণয়াপণ্াগী রক্ষনাণবক্ষণের অ াণব অণনক 

আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবহার অনুপণ্াগী হণয় পণরণছ। তাই আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনায় অস্তভু যি করা হণয়ণছ। 

আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ভকনঃ 

 দুণ্ যাণগর সময় জীবন ও সম্পে বাচাঁণনা। 

 দুণ্ যাণগর সময় গবােীপশুর জীবন বাচাঁণনা। 

 আশ্রয়ণকণন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাণবক্ষে লনলিত করা। 

আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটিঃ 

 আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির সেস্য ৭-৯ জন। 

 ইউলপ ভচয়ারম্যান/ণমম্বর, গন্যমান্য ব্যালি, সমাজণসবক, লশক্ষক, এনলজও প্রলতলনলধ, জলমোতা, ভস্বোণসবী প্রভৃলতর সমন্বণয় 

৭-৯ সেস্য লবলশি কলমটি গঠন করা। 

 এিাকাবাসীর সম্মলতক্রণম এই কলমটি ব্যবস্থাপনা কলমটি লহসাণব োলয়ত্ব পািন করণত পাণর। 

 কলমটির কমপণক্ষ অণধ যক সেস্য নারী হণত হণব। 

 কলমটির োয়-োলয়ত্ব সম্প©কয ধারনা ভেয়া (আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা লবষণয়) 

 এিাকাবাসীর সহায়তায় কলমটি আশ্রয়ণকন্দ্র রক্ষনাণবক্ষে ও সালব যক ব্যবস্থাপনার োলয়ত্ব পািন করণব।  

 কলমটি লনলে যি সময় অন্তর অন্তর স া করণব, সবার লসোন্ত খাতায় লিলপবে করণত হণব এবাং লসোন্ত বাস্তবায়ণনর জন্য 

োলয়ত্ব বন্টন এবাং সময়সীমা ভবণধ লেণত হণব। 

 আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির তালিকা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরীকল্পনার সাণথ সাংযুলি লহণসণব থাকণব। 

 
ভকান স্থানণক আশ্রয়ণকন্দ্র লহসাণব ব্যবহার করণবনঃ 

 লনধ যালরত আশ্রয়ণকন্দ্র 

 স্থানীয় স্কুি, কণিজ, মাদ্রাসা 

 সরকারী ও ভব-সরকারী প্রলতষ্ঠান 

 উঁচু রাস্তা, বাঁঃাধ 

 
আশ্রয়ণকণন্দ্র লকলক িক্ষয রাখণত হণবঃ 

 আশ্রয়ণকণন্দ্র তাবু/পলিলথন/ওআরএস/লফটলকলর/লকছু জরুরী ঔষধ (প্যারালসটামি,ণফিালজি ইতযালে)পালন ভশাধন 

বলড়/লব্ললচাং পাউিাণরর ব্যবস্থা রাখণত হণব। 
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 খাবার পালন ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা 

 পয়ঃলনস্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুণষর জন্য আিাো আিাো) 

 নারী-পুরুণষর জন্য আিাো আিাো ভগাসণির ব্যবস্থা করা 

 পলরস্কার পলরেন্ন রাখা এবাং আবজযনা সরাণনার ব্যবস্থা করা 

 লনরাপতার ব্যবস্থা করা 

 আণিার ব্যবস্থা করা 

 আশ্রয়ণকন্দ্রটি স্বাস্বয সম্মত হণত হণব 

 আলশ্রত মানুণষর ভরলজণেশন, গলেত মািামাণির তালিকা ততরী ও ভিালরাং করা এবাং চণি ্াবার সময় তা ঠিকমত ভফরৎ 

ভেওয়া 

 আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য লনলে যি কমী ও ভস্বো-ভসবকণের োলয়ত্ব প্রোন করা 

 আলশ্রত মানুণষর খায ও লচলকৎসার ব্যবস্থা করা 

 গ যবলত নারী, বৃে-বৃো, লশশু ও প্রলতবিীণের প্রলত লবণশষ নজর ভেয়া 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর ব্যবহারঃ 

 আশ্রয়ণকন্দ্র মূিতঃ দুণ্ যাণগর সময় জনসাধারণের লনরাপে আশ্রণয়র জন্য ব্যবহৃত হয় 

 দুণ্ যাণগর সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূিক কা্ যক্রণম আশ্রয়ণকন্দ্র ক্ষযব্হার করা ভ্ণত পাণর 

 প্রাথলমক লচলকৎসার ভকন্দ্র লহসাণব ব্যবহার করা ভ্ণত পাণর 

 বয়স্ক লশক্ষাণকন্দ্র ও স্কুি লহসাণব ব্যবহার করা ভ্ণত পাণর 

 ওয়ারণিস ভিশণনর জন্য ব্যবহার করা ভ্ণত পাণর 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর রক্ষনাণবক্ষেঃ 

 প্রলতটি আশ্রয়ণকন্দ্র সুষ্ঠ  াণব রক্ষনাণবক্ষে করণত হণব। লবণশষ কণর পলরস্কার-পলরেন্ন রাখণত হণব 

 আশ্রয়ণকণন্দ্রর েরজা-জানািা লবনণির হাত হণত রক্ষাকণল্প স্থানীয় াণব উণযাগ লনণত হণব 

  আশ্রয়ণকণন্দ্রর জলমণত পলরকলল্পত াণব বৃক্ষণরাপে করণত হণব 

 আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবহাণরর সময় ব্যতীত অন্য সময় তািাবে রাখণত হণব 

               
  গাইি িাইন অনুসরে কণর আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটি গঠন করণত হণব 

  আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির তালিকা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনার সাণথ সাংযুলি লহণসণব থাকণব 

 

 

আশ্রয়

ভকন্দ্র 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

১ কুিসুম গেী আশ্রয়ণকন্দ্র ভমাঃ ভগািাম ভমাস্তফা খলিফা ০১৭২০১৩০২৫৫  

২ লসরাজউলেন ভমাসণিম ভমাবারক আশ্রয়ণকন্দ্র মাওঃ ভমাসণিম উলেন ০১৭১১২২৮২৬৬  

৩ আঃ িলতফ হাওিাোর আশ্রয়ণকন্দ্র আঃ হালমে ভশখ ০১৯১৮৮৯৬৫৫৮  

৪ ভশখ আঃ গফ্ফার আশ্রয়ণকন্দ্র আঃ হক হাওিাোর ০১৯১১৬৯৭১৮৫  

 
৪.৫ উপণজিার সম্পণের তালিকা (্া দুণ্ যাগকাণি ব্যবহৃত হণত পাণর)    

 

অবকাঠাণমা/ সম্পে সাংখ্যা োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি সাংলক্ষপ্ত বন যনা 

আশ্রয়ণকন্দ্র ৮০টি ইউণজিলিএমলস/ইউলিএমলস  

ভগািাউন ২টি ওলএিএসলি  

ভনৌকা ২৩৩ খানা 
মালঝমািিা সলমলত ও লবল ন্ন 

ব্যলি 
 

মাটির লকল্যা নাই   

গাড়ী ৩৮ খানা  মালিক সলমলত ও লবল ন্ন ব্যলি  

৪.৬ অথ যায়ন:  

ইউলনয়ন পলরষণের আয় আণস স্থানীয় কর আোয়, হাট-বাজার ইজারা, খাি-লবি ইজারা এবাং লকছু ব্যবসা বালেজয ভট্রি িাইণসন্স 

প্রোণনর মাধ্যণম। বতযমাণন বড় হাট-বাজার, খাি-লবি ইজারার ব্যবস্থা ইউলনয়ন পলরষণের হাণত ভনই, ফণি ইউলনয়ন পলরষণের 

আণয়র উৎস আণগর তুিনায় অণনক কম । তণব সরকার স্থানীয় প্ যাণয় জলম ক্রয়-লবক্রয় (ভূলম ভরলজণেশন) ভথণক উপণজিা পলরষণের 
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মাধ্যণম ১% অথ য ইউলনয়ন পলরষণের কাণছ হস্তান্তর কণর থাণকন। ্লেও উি অথ য ইউলনয়ন পলরষেণক সব সময় ভেওয়া সম্ভব হয় না, 

কারে ঐ অথ য লেণয় গ্রাম পুলিশ ও সলচবণের ভবতন/ াতালে পলরণশাধ করণত হয়। তৃনমূণির স্থানীয় সরকারণক শলিশািী করার জন্য 

বতযমাণন বাাংিাণেশ সরকার ভিাকাি গ যণমন্ট সাণপ যাট প্রণজক্ট-এর মাধ্যণম সরাসলর ইউলনয়ন পলরষেণক ভথাক বরাে লহণসণব ৫ ভথণক 

১০ িক্ষ টাকা প্রোণনর ব্যবস্থা হাণত লনণয়ণছন।  

 
পলরষণের আয়   

প্রণতযক ইউলনয়ন পলরষণের জন্য সাংলিি পলরষণের নাণম একটি তহলবি থালকণব।  

  
(ক) লনজস্ব উৎস (ইউলনয়ন কর, ভরট ও লফস) 

 বসত বাড়ীর বাৎসলরক মূণল্যর উপর ট্যাক্স 

 ব্যবসা, ভপশা ও জীলবকার উপর কর (ণট্রি সাইণসন্স) 

 পলরষে কতৃযক ইসুযকৃত িাইণসন্স ও পারলমট লফস 

 ইজারা বাবে প্রালপ্ত 

           * হাট-বাজার ইজারা বাবে 

           * ঘাট ইজারা বাবে 

           * খাস পুকুর ইজারা বাবে  

           * ভখায়াড় ইজারা বাবে 

 মটর্ান ব্যতীত অন্যান্য ্ানবাহণনর উপর কর 

 সম্পলত হণত আয় 

 ইউলনয়ন পলরষণের সাধারে তহলবি 

(খ) সরকারী সূণত্র অনুোন 

 উন্নয়ন খাত 

                * কৃলষ 

                * স্বাস্থয ও পয়ঃপ্রনািী 

                * রাস্তা লনম যান ও ভমরামত 

                * গৃহ লনম যান ও ভমরামত 

                * উন্নয়ন সহায়তা তহলবি (এিলজএসলপ) 

 সাংস্থাপন 

                * ভচয়ারম্যান ও সেস্যণের সম্মানী  াতা 

                * ভসণক্রটারী ও অন্যান্য কম যচারীণের ভবতন ও  াতালে 

 অন্যান্য 

                * ভূলম হস্তান্তর কর ১% 

(গ) স্থানীয় সরকার সূণত্র 

                *উপণজিা পলরষে কতৃযক প্রেত টাকা 

                *ভজিা পলরষে কতৃযক প্রেত টাকা 

(ঘ) ভব-সরকারী উন্নয়ন সাংস্থা 

                      *এনলজও 

                      *লসলিএমলপ 

বাাংিাণেশ সরকারসহ লবল ন্ন োতা সাংস্থা, ভব-সরকারী উন্নয়ন সাংস্থা, স্থানীয় সরকারণক শলিশািীকরণের িণক্ষয ইউলনয়ন পলরষেণক 

সরাসলর অথ য প্রোন করণছ। ইউলনয়ন পলরষণে অলধকতর সহায়তা পাওয়া লন যর করণছ, ঐ পলরষণের সক্ষমতা, স্বেতা,জবাবলেলহতা ও 

সব যপলর সুশাসণনর উপর। প্রলতটি ইউলনয়ন পলরষে তার প্রধান দুণ্ যাগগুণিা লবণবচনা কণর উন্নয়ন পলরকল্পনা ততরী করণব। উন্নয়ন 

পলরকল্পনার সাণথ দুণ্ যাগ ঝলকহ্রাসণক লবণবচনা কণরই প্রকল্প গ্রহন, ততরী, অথ য বরাে ও বাস্তবায়ন সম্পােন প্রণয়াজন। ভ্ন তার 

ইউলনয়ণন সালব যক উন্নয়ণনর জন্য প্রধান বাধা না হয়। 

                            
 
৪.৭ কম য পলরকল্পনা হািনাগাে করে ও পরীক্ষা করে 

দুণ্ যাগ পলরকল্পনা প্রনয়ে ও বাস্তনায়ণনর জন্য প্রলতটি ইউলনয়ণন ২টি কলমটি গঠন করণত হণব।  

 
1. পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটি 

2. পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষন কলমটি 

 

 
পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটিঃ 
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ফণিাআপ কলমটির সাংখ্যা হণত হণব ৫(পাঁচ) সেস্যলবলশি। 

1. ভচয়ারম্যান 

2. সলচব 
3. এনলজও প্রলতলনলধ 

4. সেস্য ২ জন (সাধারে কলমটি ভথণক) 

 
পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটি   

ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১  ভমাঃ আবদুি হালিম  উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১১-৪৪৮৯৬১ 
২  ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 
৩  ভমাঃ মামুনুর রলশে সহকারী কলমশনার (ভূলম) ০১৭৩৩-৫১৭৯৯৬ 

 ভমাঃ ইয়ালকন আলি উপণজিা মৎস্য কম যকতযা        ০১৭১৬-১৩৫০৩২ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষন কলমটি  

কলমটির কাজ 

 খসড়া পলরকল্পনা ততরী,পলরকল্পনা প্ যাণিাচনা ও চুড়ান্ত পলরকল্পনা প্রেয়ন। 

 লবষয় ল লতক পলরকল্পনা প্রেয়ণন উপ-সহকারী কৃলষ কম যকতযার সহায়তা ভনয়া ভ্মনঃ কৃলষ, পশুপািন, মৎস্য ইতযালে। 

 দুণ্ যাগ পলরকল্পনাটি বাস্তবসম্মত হওয়া অথ যাৎ ভক করণব, লক করণব, ভকাথায় করণব, লক াণব করণব, কাণের করণব ইতযালে 

সুলনলে যি করা। পাশাপালশ অথ যায়ণনর লবষয়টি গুরুত্ব ভেওয়া।  

 
পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষন কলমটি 

ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ আিহাজ এযািঃ সাণহ-আিম বাচ্চু ভচয়ারম্যান ০১৭১১-৫৪২৩৭১ 
২              ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন সেস্য সচীব ০১৭১১-৪৪৮৯৬১ 
৩ আজলমন নাহার সেস্য ০১৭৩১-৯৮০৩০৭ 

৪ ভসীণমত্র সরকার সেস্য ০১৭২৬-৩১৬৪২০ 

৫ শলহদুল্লাহ কায়সার সেস্য ০১৭১৮-৬৪৮৫৮৩ 

৬ গণেশ পাি সেস্য ০১৭১৯-৫০৬২৭০ 

৭ জালকর ভহাণসন সেস্য ০১৭১১-৯৫০৫৪৮ 

 
(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 কলমটির কাজ  

 প্রলত বৎসর এলপ্রি/ণম মাণস বতযমান কম যপলরকল্পনা আগাণগাড়া প্ যাণিাচনা করা এবাং পরীক্ষাপূব যক প্রণয়াজনীয় সাংণশাধন ও 

সাংণ্াজণনর মাধ্যণম হািনাগাে করণত হণব। কলমটির সেস্য সলচব এই ব্যাপাণর ব্যলিগত উণযাগ লনণবন এবাং প্রণতযক 

দুণ্ যাগ পরবতী ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহ প্ যাণিাচনা কণর পলরকল্পনায় প্রণয়াজনীয় সাংণশাধন আনণত হণব। 

 প্রলত বছর এলপ্রি/ণম মাণস একবার ও জাতীয় দুণ্ যাগ লেবণস একবার, দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা বুযণরার লনণে যশনা মত দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা মহড়ার অনুষ্ঠান কলরণত হইণব। 

  দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনাটি ভজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির লনকট ভথণক অনুণমােন লনণত হণব। 

 পলরকল্পনা বাস্তবায়ন তোরলক করা। 

 লবল ন্ন প্রলতষ্ঠাণনর সাণথ লনয়লমত ভ্াগাণ্াগ রক্ষা করা। 
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পঞ্চম অধ্যায়: 

উোর ও পুনব যাসন পলরকল্পনা 
৫.১ ক্ষয়ক্ষলত মূল্যায়ন 

 

খাতসমূহ বন যনা 

কৃলষ ঘূলে যঝড় ও িবোিার কারণে উঠলত ফসি নি হয়। কৃলষজলম িবোি হয়। জলম চাণষর অনুপণ্াগী 

হয়। জলমর জীবলনশলি হ্রাস পায়।  কৃলষ ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ পণড়।  

মৎস্য ঘূলে যঝড় ও অলত বৃলিপাণতর ফণি মৎস্যচাণষর পুকুর ও ভক্ষত্রগুলি ভ ণস ্ায়। পালন দূলষত হণয় মাছ 

মারা ্ায়। অলত িবোিতায় মাছ মারা ্ায়। মাণছর বৃলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপােন  

কণম ্ায়। 

গাছপািা ঘূলে যঝণড় গাছপািা ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়। বনায়ন নি হয়।  

স্বাস্থয ঘূলে যঝণড় মানুষ হতাহত হয়। িবোি ও দূলষত পালন পাণনর কারণে মানুষ পালনবালহত ভরাণগ আক্রান্ত 

হয়।  

জীলবকা ঘূলে যঝড়, িবোিতা ও অলতবৃলির কারণে স্থানীয় প্ যাণয় জীলবকায়ণনর সকি উৎসগুলিই ক্ষলতগ্রস্ত 

হয়। কৃলষ জলম নি হয়। জলমর উব যরা শলি কণম ্ায়। কৃষক ভবকার হয়। ভজণি ভবকার হয়। 

কম যসাংস্থাণনর পথ বি হয়। রাস্তাঘাট ভ ণঙ্গচুণর ্াওয়ায় ্ানবাহণনর চিাচি বি হয়। পলরবহন 

শ্রলমকরা ভবকার হয়। ব্যবসা-বালেজয বি হয়। অথ যরনলতক কম যকাি স্থলবর হণয় ্ায়। মানুষ কম যচুযত 

হয়।    

পালন িবোিতার কারণে দূলষত হয়। মৃতণেহ, ময়িা আবজযনা ইতযালেও কারণে পালনর আধারসমূহ দূলষত 

হয়।  

 

অবকাঠাণমা ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাণস  স্কুি কণিজ রাস্তাঘাট পুি-ব্রীজ কাি াট য বালড়ঘর ইতযালে ভ ণঙ্গ পণড়, 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়, অণকণজা হয়।  

 
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুোর   

 
৫.২.১ প্রশাসলনক পুনঃপ্রলতষ্ঠা   

 
ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভমাঃ আবদুি হালিম  উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 
২ ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৭১১-৪৪৮৯৬১ 
৩ ভসীলমত্র সরকার উপণজিা কৃলষ অলফসার  ০১৭৪৬-৩৯১৯৯৯  

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
৫.২.১ ধ্বাংসাবণশষ পলরষ্কার 

ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ আলরফ ভহাণসন ভিশন কম যকতযা (ফায়ার সাল যস) ০১৭১৭৯৩৪৪৩৯ 

২ ভমাঃ নুরুি ইসিাম  উপণজিা আনসার ল লিলপ কম যকতযা ০১৭১২-৬৩৭২৯৮ 

৩ ভমাঃ সলহদুিিা কায়সার উপণজিা ভকা-অলি যণনচর(ল লিলপলস) ০১৭১৮-৬৪৮৫৮৩ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
৫.২.৩ জনণসবা পুনরারম্ভ 

ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 
২  উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭২৬-৩১৬৪২০ 
৩ ভসীলমত্র সরকার  উপণজিা কৃলষ অলফসার 

 

০১৭৪৬-৩৯১৯৯৯ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 
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৫.২.৪ জরুরী জীলবকা সহায়তা 

ক্রলমক নাং নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 
২  উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭২৬-৩১৬৪২০ 
৩ ভসীলমত্র সরকার উপণজিা কৃলষ অলফসার ০১৭৪৬-৩৯১৯৯৯ 

৪ ভমাঃ ইয়ালকন আলি উপণজিা মৎস্য কম যকতয ০১৭১৬-১৩৫০৩২ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপেকািীন পলরকল্পনা বাস্তবায়ণনর ভচক÷ 

 
ভরলিও টিল র মারফত ৫নাং লবপে সাংণকত আবহাওয়া বাতযা প্রচাণরর সাংণঙ্গ সাংণঙ্গ লনচবলে যত ’’ছক’’ (ণচক লিি পরীক্ষা কণর 

ভেখণত এবাং তাৎক্ষলনক প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করণত হণব)  

 

 

 
ভচক লিি  

ক্রঃ নাং- লবষয় হযাঁ/না 

১. সতকযবাতযা প্রচাণরর লনব যালচত ভস্বোণসবক েণির সেস্যণের ভিণক আসন্ন লবপে সম্মণি প্রচার কাজ শুরু করণত 

বিা হণয়ণছ 

হযা 

২. ঝলকপূে য এিাকার ভিাকজনণক উোর করার জন্য োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যালি/েি ততরী করা আণছ লকনা।  হযা 

৩. ২/১ লেণনর শুকনা খাবার ও পানীয় জি লনরাপতা ভমাড়ণক মাটির নীণচ পুলতয়া রাখার জন্য প্রচার করা হণয়ণছ।  হযা 

৪. ভস্বোণসবক েণির সেস্যণের লনরাপতার জন্য িাইফ জযাণকট সরবরাহ করা হণয়ণছ। না 

৫. ইউলনয়ন লনয়ন্ত্রে কক্ষ সাব যক্ষলনক  াণব চালু রাখার জন্য প্রণয়াজনীয় জনবণির ব্যবস্থা করা হণয়ণছ। হযা 

৬. ইউলনয়ন খায গুোম/ত্রাে গুোণমর ব্যবস্থা আণছ।  হযা 

৭. অন্যান্য  

 

 
লবঃদ্রঃ 

 ভচকলিি পরীক্ষা কণর ভ্ই ভক্ষণত্র নানারুপ ত্রুটি ভেখা ্াণব ভসই ভক্ষণত্র জরুরী াণব পেণক্ষপ গ্রহন করণত হণব। 

 ইউলনয়ন পলররষে তহলবি িারা বা ভ্ ভকান উৎস/সাংস্থা হইণত ভস্বোণসবক েণির সেস্যণেও জন্য িাইফ জযাণকট সাংগ্রহ 

লবণশষ প্রণয়াজন।  

ভচকলিি 

 প্রলত বৎসর এলপ্রি/ণম মাণসর ১৫ তালরণখর মণধ্য ইউলনয়ন দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটির স ায় আিাপ আণিাচনার মাধ্যণম 

লনণম্মর ছণকর ভচক লিি পুরে কণর উপণজিা লনব যাহী অলফসার ও ভজিা প্রশাসণনর লনকট ভপ্ররে প্রণয়াজন।  

 

ক্রঃ নাং লবষয় উপযুি স্থাণন টিক লচহ্ন 

১. ইউলনয়ন খায গুোণম প্ যাপ্ত পলরমান খায মজুে আণছ। না 

২. ঝলকপূে য এিাকার লশশুণের টিকা/ যাকলসন ভেয়া হণয়ণছ। হযা 

৩. ১-৬ বৎসণরর লশশু ও মাণয়ণের ল টালমন খাওয়াণনা হণয়ণছ। হযা 

৪. ইউলপ লক্ললনক হাসপাতাণি ওরস্যািাইন মজুে আণছ। হযা 

৫. ভস্বোণসবক েণির সেস্যণেরণক বাৎসলরক প্রলশক্ষে ভেয়া হণয়ণছ। না 
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৬. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্রর জন্য প্রণয়াজনীয় প্রাথলমক লচলকৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আণছ। না 

৭. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্রর জন্য লনব যালচত পল্লী লচলকৎসক এিাকায় উপলস্থত আণছন।  না 

৮. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র নিকুপ আণছ। হযা 

৯. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র েরজা জানািা ঠিক আণছ। হযা 

১০. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র লনব যালচত লবকল্প ভকয়ার ভটকার উপলস্থত আণছ। না 

১১. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র মলহিাণের জন্য আিাো ব্যবস্থা আণছ।  না 

১২. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র প্রসবা মলহিাণের ভেখাশুনা করার জন্য লনব যালচত ধাত্রী এিাকায় আণছ।  না 

১৩. গরু-ছাগণির অবস্থাণনর জন্য উচু স্থান লকল্লা লনধ যালরত হণয়ণছ।  না 

১৪. ভস্বোণসবক েণির সেস্যণেরণক লনধ যালরত োলয়ত্ব সম্মণি সণচতন করা হণয়ণছ। না 

১৫. আশ্রয় ভকন্দ্রগুলিণত পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আণছ। হযা 

১৬. আবহাওয়া ও লবপে সাংণকত প্রচাণরর জন্য প্রণয়াজনীয় মাইণক্রাণফান চালু আণছ। হযা 

১৭. কমপণক্ষ ২/১ লেণনর পলরমান শুকনা খাবার, পানীয় জি সাংরক্ষে করার জন্য জনগেণক সজাগ 

করা হণয়ণছ 

হযা 

১৮. অন্যান্য।  

 

 

 

 

 

উপণজিা/ণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি 

 

ক্র:নাং নাম পেবী সেস্য ভমাবাইি 

1.  িাঃণমাঃ ভমাজাণম্মি ভহাণসন মাননীয় সাংসে সেস্য উপণেিা  

2.  এযািঃ সাণহ-আম বাচ্চু উপণজিা ভচয়ারম্যান  স াপলত ০১৭১১-৫৪২৩৭১ 

3.  ভমাঃ আশরাফ ভহাণসন প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  সেস্য সলচব ০১৭১১-৪৪৮৯৬১ 

4.  ভমাঃ আবদুি হালিম  উপণজিা লনব যাহী অলফসার  সেস্য ০১৭১২-৬৯৯৩৮৮ 

5.   ভমাঃ মামুনুর রলশে সহকারী কলমশনার (ভূলম) সেস্য ০১৭৩৩-৫১৭৯৯৬ 

6.  ভমাঃ সাবুি আিার উপণজিা  াইস  ভচয়ারম্যান সেস্য ০১৭২৪-২৩২৫২৩ 

7.  আজলমন নাহার উপণজিা মলহিা  াইস  ভচয়ারম্যান সেস্য ০১৭৩১-৯৮০৩০৭ 

8.   অলফসার ইনচাজয ভমাণড়িগঞ্জ থানা  সেস্য ০১৭১৩-৩৭৪১২৭ 

9.  তলরকুি ইসিাম ১ নাং ভতলিগালত সেস্য ০১৭১৩-৯৯২৪৬৮ 

10.  আঃ রাজ্জাক মজুমোর ২ নাং পঞ্চকরন সেস্য ০১৭১৫-২১১৬১০ 

11.  শাহ চানলময়া শামীম ৩ নাং পুটিখালি সেস্য ০১৭১৬-৬২৫৬০৯ 

12.  ভমাঃ শলহদুি ইসিাম ৪ নাং তেবঞ্জহাটি সেস্য ০১৭১১-২৪৬৬৩৩ 

13.  আতাউর রহমান ৫ নাং রামচন্দ্রপুর সেস্য ০১৭১২-১১৯৬৩২ 

14.  আবুি কাণসম ৬ নাং লচাংড়াখালি সেস্য ০১৭২১-৩৬৩১৫০ 

15.  ইলিয়াস ভশখ ৭ নাং বনগ্রাম সেস্য ০১৭১১-১৯১৭৯২ 

16.  আঃ জববার ভমাল্লা ৮ নাং ভহাগিাপাশা সেস্য ০১৭১৫-৭১২১১৪ 

17.  রলফকুি ইসিাম ৯ নাং বিইবুলনয়া সেস্য ০১৭১৬-৯০৯৭১০ 

18.  ভমাঃ সণরায়ার ভহাণসন ১০ নাং ভহাগিাবুলনয়া সেস্য ০১৭৩০-১৭৫৩২৬ 
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19.  ভমাঃ লরপন তালুকোর ১১ নাং বহরবুলনয়া সেস্য ০১৭১৫-৭৫৭৩১২ 

20.  হালববুর রহমান হাওিাোর ১২ নাং লজউধরা সেস্য ০১৭৩৫-৫৬৯৯৫৩ 

21.  মাওঃ শরীফ ভমাঃ আঃ 
সািাম 

১৩ নাং লনসানবালরয়া সেস্য ০১৭১২-৯৫৫২৩১ 

22.  আউয়াি খান মহরাজ ১৪ নাং বারইখালি সেস্য ০১৭৫২-৯১৬৯৬১ 

23.  মাহমুদুর রহমান ১৫ নাং ভমাণরিগঞ্জ সেস্য ০১৭১১-৪৭৯২৭১ 

24.  আবুি খণয়র হাওিাোর ১৬ নাং খাউলিয়া সেস্য ০১৭১৭-১২৫৮৪০ 

25.   উপণজিা স্বাস্থয ও পঃ পঃ অলফসার  সেস্য ০১৭১৫-০৭১৭১৭ 

26.  ভসীণমন্দ্র নাথ উপণজিা কৃলষ অলফসার  সেস্য ০১৭৪৬-৩৯১৯৯৯ 

27.  জামাি ভহাণসন উপণজিা প্রণকৌশিী সেস্য ০১৭১৫-২১৪০৮৪ 

28.  ভমাল্লা ভসণকন্দার আিী  উপণজিা খায লনয়ন্ত্রক সেস্য ০১৭১১-২৩৭১১৭ 

29.  ভমাঃ মাসুম লবল্লাহ উপণজিা লশক্ষা অলফসার  সেস্য ০১৭২০-৩৬০৮২৯ 

30.   ভমাঃ ভমালফকুর রহমান 
নাহার 

স াপলত সমবায় সলমলত সেস্য  

31.  আব্দুি ওহাব উপণজিা মলহিা লবষয়ক কম যকতযা সেস্য ০১৭১৫-৩৮৪১৫৬ 

32.  ভমাঃ আসাদুি হক উপণজিা সমবায় কম যকতযা  সেস্য ০১৭১৮-৫৫০৪৬৩ 

33.   উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা সেস্য ০১৭২৬-৩১৬৪২০ 

34.  ভমাঃ নাজমুি হুো উপণজিা মৎস্য কম যকতযা সেস্য ০১৭১৬-১৩৫০৩২ 

35.  ভমাঃ মঞ্জুরুি হাছান উপণজিা সমাজণসবা কম যকতযা সেস্য  

36.  ভবগম ভরণবকা খাতুন  উপণজিা পলরবার পলরকল্পনা কম যকতযা সেস্য ০১৭১১-৭৮১৬৭৮ 

37.  মাঃ মনছুর আহণম্মে উপণজিা পলরসাংখ্যান কম যকতযা সেস্য ০১৯১৪-০৮৫৩৯০ 

38.  ভমাঃ আঃ হান্নান  উপণজিা মাধ্যলমক লশক্ষা কম যকতযা সেস্য ০১৭১২-২০২৪৪১ 

39.  লবপুি কালন্ত মিি উপণজিা লহসাব রক্ষে কম যকতযা সেস্য ০১৯৩২-২৪৭৭৪৯ 

40.  ইকবাি কলবর উপণজিা সহকালর প্রণকŠশিী (জনস্বাস্থয) সেস্য ০১৭১৭-৩৪২১৫১ 

41.  লরলজবুি ইসিাম উপণজিা লনব যাচন অলফসার  সেস্য ০১৮১৯-৯৩৫৩৬৭ 

42.  আলরফ ভহাণসন ভিশন কম যকতযা (ফায়ার সাল যস) সেস্য ০১৭১৭৯৩৪৪৩৯ 

43.  ভমাঃ নুরুি ইসিাম  উপণজিা আনসার ল লিলপ কম যকতযা সেস্য ০১৭১২-৬৩৭২৯৮ 

44.  ভমাঃ হালনফ  উপণজিা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা সেস্য ০১৯২৪-২১৮৪০০ 

45.  ফজরুি হক ভখাকন মণনানীত সেস্য  

46.  গণেশ পাি  মণনানীত সেস্য ০১৭১৯-৫০৬২৭০ 

47.  ভশখ লিয়াকত আিী কমািার মুলিণ্াো সাংসে সেস্য  

48.  কণল্লাি োস ওয়াি য ল শন (এনলজও) সেস্য ০১৭১২-৬৩৮৮৩৮ 

49.  শলহদুল্লাহ কায়সার ল লিলপলস (এনলজও) সেস্য ০১৭১৮-৬৪৮৫৮৩ 

50.  জালকর ভহাণসন  ল লসআরলস (এনলজও) সেস্য ০১৭১১-৯৫০৫৪৮ 

 
(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১ নাং ভতলিগাতী ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ শাহাবুলেন রুহুি আলমন  ০১ নাই ০১৭১০১২৬০৪৮ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

২ নাং পঞ্চকরে ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ রলবউি ইসিাম  ভমাঃ লুৎফর রহমান ১ নাই ০১৯১৪০৪৪৭১৫ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৩ নাং পুটিখািী ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ ভমণহলে হাসান হাণরজ হাাং ১ নাই ০১৭৩৭৮৭২৭১৮ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৪ নাং তেবেহাটি ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ সালববর ভহাণসন আঃ সামাে তাাং ১ নাই ০১৯১১৭৪৯০৬৫ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৫ নাং রামচন্দ্রপুর ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ জান্নাতুি ইসিাম আঃ কাণের  ১ নাই ০১৭৩১৫৫৩৯০৯ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৬ নাং লচাংড়াখািী ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ তাওলহদুি ইসিাম লুৎফর রহমান  ১ নাই ০১৭২১৬৯১০৬৪ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৭ নাং ভহাগিাপাশা ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ কামরচি ইসিাম  ভমাঃ লুৎফর রহমান ১ নাই ০১৭১৭১২৫১২৩ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৮ নাং বনগ্রাম ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ উতম কুমার মৃতঃ তসয়ে আিী  নাই ০১৭৩১৯৩৫৩৯২ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

৯ নাং বিইবুলনয়া ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ শলহদুি ইসিাম ভমাঃ আঃ সবুর  ১ নাই ০১৭১৩৯০৭৩৯৪ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 
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১০ নাং ভহাগিাবুলনয়া ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ আি আলমন 

ভশখ 

আঃ কাণের ১ নাই ০১৭৩৯৩২১১৯

২ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১১ নাং বহরবুলনয়া ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ সুব্রত কুমার মনমথ কুমার  ১ নাই ০১৭১৮০১৫৪৫১(অনুঃঃ ) 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১২ নাং লজউধারা ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ আসাদুজ্জামান  আঃ আলজজ ১ নাই ০১৭২৮০৩৩১৭৭ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১৩ নাং লনশানবাড়ীয়া ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ জয়নাি আণবলেন ভমাঃ লনজাম তাাং ১ নাই ০১৭৭০৭৫২১০৯ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১৪ নাং বারইখািী ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ লজয়ার  ভচরাগ আিী মাতুববর  ১ নাই ০১৯১৬০৯৬০৩২ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১৫ নাং ভমাণরিগঞ্জ ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃআিা উেীন   নুর মুহাম্মে হাওিাোর ১ নাই 
০১৯১২৯৬৮৮৭৬ 

 
ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

১৬ নাং খাউলিয়া ইউলনয়ন 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নাং প্রলশক্ষন ভমাবাইি 

০১ ভমাঃ মলনরচজ্জামান 

শালহন 

  আিী মাতুববর ১ নাই ০১৯১৩০৫২১৬৯ 
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আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির তালিকা 

মাটির লকল্লা 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

নাই নাই নাই  

 
স্কুি কাম ভশল্টার 

ক্রলমক 

নাং 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম  োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি/ মন্তব্য 

০১ বারইখািী সরকারলপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার  ভহাসণনয়ারা ভবগম ০১৭১৬৯৫১৮৪৫ 

০২ এম.কাঠািতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

হালসনা ভবগম ০১২৩৭৬১১৩১ 

০৩ বটতিা চন্দনতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভরহানা আকতার ০১৭২৪২৩৩০৯২ 

০৪ উতর বারইখািী সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভমাঃ ভমাতাণিব গাজ ০০১৭২০৬৯০৬৬৮ 

০৫ বহরবুলনয়া ভক.লপ সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশণল্টার 

ভশখ মলতউর রহান ০১৭৩৬৩৯৬৫২৩ 

০৬ েলক্ষন বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভমাঃ শামসুি আিম  ০১৭২৯৬৫৫৭৭৪ 

০৭ বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার এস এম কামাি উলেন ০১৪৫৬০৪৮৬৫ 

০৮ এফরামখািী সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। সুলমতা সরকার ০১৭১৪৮৪৬১৬১ 

০৯ লব. লবশালরঘাটা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশণল্টর। 

সালহো আকতার ০১৭১২১৭২৩৫৬ 

১০ ভশখপাড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। সাহনাজ ভবগম ০১৭১৮০১২৭৭১ 

১১ ভোনা এস.এস. সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। দূগ যাঘরাই ০১৭১০৯০১২৯৬ 

১২ লজিবুলনয়া কামিা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভমাসাঃ লশউলি গারল ন ০১৭৫২৪১৮৫৯৮ 

১৩ লশাংণজাড় চলিপুর সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভহাসণনয়ারা ভবগম ০১৭২০৩৬১২৫২ 

১৪ কচুবুলনয়া বালিকা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার । 

ভমাঃ আঃ জববার হাাং ০১৭১৪৮০৯৬৫৩ 

১৫ ধরাণধায়া সরকারী প্রাথলমক লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। আবুি ভহাণসন হাাং ০১৭২৩৪৩২০৮৪ 

১৬ েলক্ষন লচাংড়াখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

স্বপন কুমার হাাং ০১৭১৫৬৪৫০৯৩ 

১৭ ভবতবুলনয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভগলতম কুমার মিি ০১৭৪০৫৫১১৩৪ 

১৮ এইচ,ণক.লমস্ত্রীিাঙ্গা সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

খালেজা ইয়সলমন ০১৭১৭১৪৫৯৫৮ 

১৯  ভচামড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। আ ক ম আ গলন ০১৯১৮৬১২৬৮৮ 

২০ কালিবালড় পাথুলরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভমাঃ সুিতান আহণম্মে ০১৯১১৮৯৭১৪৯ 

২১ লপ,লস বারইখলি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

মলনরচজ্জামান ০১৭৩৬৯২৫৮৫০ 

২২ শলনরণজাড় সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টান। সাইফুি ইিাম ০১৭২৪১১৫৭৮০ 

২৩ পাঁচগাও সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। রলবন্দ্র নাথ লবোস ০১৭১৫২৬৮০৬৭ 

২৪ খারইখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ সাহ-আিম ০১৭১৪৮৩৬৬৩১ 

২৫ ভনছালরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান ভশণ্টার। সাংকর মজুমোর ০১৭২৪৪৩৪৮৬৯ 

২৬ গুলিশাখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ইসমাইি ভহাণসন  ০১৯১১৮৩৯০৪৬ 

২৭ ভহাগিাপালত আবুি ভহাণসন সঃপ্রাঃলবঃকাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভমাঃ নাজমুি হক ০১৯১২৭৬১৩৫০ 

২৮ পূব য গুলিশাখালি সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ কামরচ আহসান ০১৭১০৫৪০৫৪৮ 

২৯ ভেবরাজ লেঘীর সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।  ভমাঃ আহসান হালবব ০১৯১৩১২৪৫০৬ 
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৩০ ভক.লপ.লস বারইখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আবু বক্কর লসলেক ০১৭৩৭৩৯৭৭৩৭ 

৩১ ভতলিগালত সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আঃ আলজজ হাাং ০১৯২৫৬৮০২৮৫ 

৩২ ভজাকা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। লেপক হািোর ০১৭১৮৮৩১৩৫৩ 

৩৩ পলিম সরালিয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

নাজমুন নাহার ০১৭১৭৮৮২৬৬০ 

৩৪ খারইখালি সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আিম ভহাণসন  ০১৭৩১৯৬১৯০৬ 

৩৫ এলপ কালিকাবাড়ী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ ভমাসাণরফ ভহাসাইন ০১৯১১৬৫৩২৭১ 

৩৬ ভোনা এসএস সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ নুরচি আিম ০১৭৩১৩২৫৩৮১ 

৩৭ ভশ্রনীখািী সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লেনবন্দু লবোস ০১৭২৪২৫১৬৯৬ 

৩৮ ভনহািখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। বােি চন্দ্র কর ০১৭৪৬১৫৭৫২৫ 

৩৯ ৬৩ নাং শ্রীপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ আঃ জববার ০১৭১০৮/৪৯৯৮২ 

৪০ ৬৬ নাং বি দ্রপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। সরোর মলনরচি ইসিাম ০১৭২২৭৭২৪৮৬ 

৪১ জয়পুর বালিকা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ ভগািাম আলি ০১৭১৪৯৬৯৬৩৪ 

৪২ ১৪ নাং পঞ্চকরে সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ এনামুি হক  ০১৯১৩০১৭১৬৮ 

৪৩ েঃ কুমারীয়াণজািা সঃ প্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

অলজৎ কুমার মিি ০১৭২৫৮৪৬০২০ 

৪৪ ১১ নাং উঃ খারইখালি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র।       

ভশখ আঃ জববআর ০১৭১০৮৪৯৯৮২ 

৪৫ মধ্যবলরশাি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। অমর তবরাগী ০১৭৩১৯৬১৬১৯ 

৪৬ সন্নাসী ভরলজঃ ভব- সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঘড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

সরোর মলনরচি ইসিাম ০১৭২২৭৭২৪৮৬ 

৪৭ আমতলি সঃপ্রাৎ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আঃ রব হাাং ০১৭৪৯৮০৫১৮৬ 

৪৮ মধ্য বড়পলর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ আজাহারআলি ০১৯২৩০৭৩৯৯৫ 

৪৯  াটখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাসাঃ তাসলিমা ভবগম ০১৭৩৪২৮৫৭৪৩ 

৫০ ভসানাখালি সঃপ্রাঃলবঃকাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ মাইনুি আিম ০১৭১১৪৫৫৬৮৮ 

৫১ লব পাঠামারা সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূেেীঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। পারল ন আিার ০১৭১৫৭১২৭৩৫ 

৫২ লিলব নালজরলেয়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। হাচান মাতুববর ০১৭২৮০১৫৮৭৬ 

৫৩ মািমগাছা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভক এম নূরচি ইসিাম ০১৭২৮২৩১৮৯৮ 

৫৪ ৫০ নাং এস চলিপুর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

ভমাঃ শাহ-আিম ফরাজী ০১৯৪৯২১৮৯৬৫ 

৫৫ পঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আঃ জলিি খান ০১৭১২৭৮৬২৭৭ 

৫৬ উঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ আলতয়ার রহমান ০১৭২৬৬৩০৯৩৬ 

৫৭ ১০৪ নাং সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ মাফুজুর রহমান ০১৭২৪৪৭০০৯৭ 

৫৮ বরইতিা সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আবুি বাসার ভমািিা ০১৯২০২৪৬৫৮৬ 

৫৯ িক্ষীখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ মুলজবুর রহমান ০১৭৪২০৮৮০৯২ 

৬০ আিলত ব্রচজবালড়য়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

ভমািিা ইউসুফ ০১৯১৮০১৭৭১০ 

৬১ বুরচজবাড়ীয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। এমলি রূস্ত্তম আলি ভশখ ০১৭১৮৯৭৬১৭২ 

৬২ এনাণয়লতয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ তলহদুি ইসিাম ০১৭১২৪০৯৩৮৮ 

৬৩ পলিম লজউধরা ভরলজঃণবঃসঃঃ রপাঃলবঃকাম-ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র। 

ভমাঃ জালকর ভহাণসন ০১৭১৪৭৬৬৬৫১ 

৬৪ ভসানাখািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ শলহদুি ইসিাম ০১৭১৫১৪৫৮০৪ 

৬৫ ভছাট কুমার খািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভরজাউি কলরম ০১৭২০০৮৫০৯৮ 

৬৬ লব পাঠামারা লজ.লপ.এস কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভমাস্তফা জামান ০১৭১৮১২৪৯৭৮ 

৬৭ পশুরবুলনয়া সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ খাউলিয়া। ভমাঃ খলিলুর রহমান ০১৯৪৭৫১৯৩৭৭ 

৬৮ গাবতিা সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ ভমাণড়িগঞ্জ। নুরজাহান ভবগম ০১৭২৬৮৬১৬৮৮ 

৬৯ ভবতকালশ ভরলজঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ ছািাম গাজী ০১৭২৪৩৫২৪৪১ 

৭০ মলহশচরনী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভরক্রন্া আিার রচলম ০১৭৪১৩১১২৫৬ 

৭১ পূব য পুটিখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাবাণরক আলি  ০১৭১৯৬৩২৬৭০ 

৭২ ফলকর বাড়ী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।  ০১৭২২৫৫৬১৭৮ 

৭৩ সন্নাসী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ সাফায়াত ভহাণসন ০১১৯৮১৪৬৮৩১ 
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৭৪ হালজণরজাউিিা হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।   

৭৫ তুজম্বর আিী হাইস্কুি কাম- সাইণক্লান ভশল্টার।   

৭৬ ভশখ আব্দুি গফার সাইণক্লান ভশল্টার আঃ হক হাওিাোর ০১৯১১৬৯৭১৮৫ 

৭৭ ভতারাব ভমণমালরয়াি হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভগািাম ভমাস্তফা খলিফা ০১৭২০১৩০২৫৫ 

৭৮ কুিসুম গলন সাইণক্লান ভশল্টার মাওঃ ভমাসণিম উলেন ০১৭১১২২৮২৬৬ 

৭৯ লসরাজ উলেন ভমাসণিম ভমাবারক সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ হালমে ভশখ ০১৯১৮৮৯৬৫৫৮ 

৮০ আবদ্দুি িলতব সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ হক হাওিাোর ০১৯১১৬৯৭১৮৫ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্পবাস্তবায়ন কম যকতযা) 

 
সরকারী/ ভবসরকারী প্রলতষ্ঠান 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি /মন্তব্য 

বারইখািী সরকারলপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার  ভহাসণনয়ারা ভবগম ০১৭১৬৯৫১৮৪৫  

এম.কাঠািতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

হালসনা ভবগম ০১২৩৭৬১১৩১  

বটতিা চন্দনতিা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভরহানা আকতার ০১৭২৪২৩৩০৯২  

উতর বারইখািী সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভমাঃ ভমাতাণিব গাজী ০১৭২০৬৯০৬৬৮  

বহরবুলনয়া ভক.লপ সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশণল্টার 

ভশখ মলতউর রহান ০১৭৩৬৩৯৬৫২৩  

েলক্ষন বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার 

ভমাঃ শামসুি আিম  ০১৭২৯৬৫৫৭৭৪  

বহরবুলনয়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার এস এম কামাি উলেন ০১৪৫৬০৪৮৬৫  

এফরামখািী সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। সুলমতা সরকার ০১৭১৪৮৪৬১৬১  

লব. লবশালরঘাটা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশণল্টর। 

সালহো আকতার ০১৭১২১৭২৩৫৬  

ভশখপাড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। সাহনাজ ভবগম ০১৭১৮০১২৭৭১  

ভোনা এস.এস. সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। দূগ যাঘরাই ০১৭১০৯০১২৯৬  

লজিবুলনয়া কামিা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভমাসাঃ লশউলি গারল ন ০১৭৫২৪১৮৫৯৮  

লশাংণজাড় চলিপুর সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভহাসণনয়ারা ভবগম ০১৭২০৩৬১২৫২  

কচুবুলনয়া বালিকা সরকারী প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার । 

ভমাঃ আঃ জববার হাাং ০১৭১৪৮০৯৬৫৩  

ধরাণধায়া সরকারী প্রাথলমক লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। আবুি ভহাণসন হাাং ০১৭২৩৪৩২০৮৪  

েলক্ষন লচাংড়াখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

স্বপন কুমার হাাং ০১৭১৫৬৪৫০৯৩  

ভবতবুলনয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভগলতম কুমার মিি ০১৭৪০৫৫১১৩৪  

এইচ,ণক.লমস্ত্রীিাঙ্গা সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

খালেজা ইয়সলমন ০১৭১৭১৪৫৯৫৮  

 ভচামড়া সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। আ ক ম আ গলন ০১৯১৮৬১২৬৮৮  

কালিবালড় পাথুলরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

ভমাঃ সুিতান আহণম্মে ০১৯১১৮৯৭১৪৯  

লপ,লস বারইখলি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

মলনরচজ্জামান ০১৭৩৬৯২৫৮৫০  

শলনরণজাড় সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টান। সাইফুি ইিাম ০১৭২৪১১৫৭৮০  

পাঁচগাও সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। রলবন্দ্র নাথ লবোস ০১৭১৫২৬৮০৬৭  

খারইখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ সাহ-আিম ০১৭১৪৮৩৬৬৩১  

ভনছালরয়া সরকালর প্রাঃ লবঃকাম-সাইণক্লান ভশণ্টার। সাংকর মজুমোর ০১৭২৪৪৩৪৮৬৯  

গুলিশাখালি সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ইসমাইি ভহাণসন  ০১৯১১৮৩৯০৪৬  

ভহাগিাপালত আবুি ভহাণসন সঃপ্রাঃলবঃকাম-সাইণক্লান ভমাঃ নাজমুি হক ০১৯১২৭৬১৩৫০  



63 

 

ভশল্টার 

পূব য গুলিশাখালি সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ কামরচ আহসান ০১৭১০৫৪০৫৪৮  

ভেবরাজ লেঘীর সঃ প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।  ভমাঃ আহসান হালবব ০১৯১৩১২৪৫০৬  

ভক.লপ.লস বারইখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আবু বক্কর লসলেক ০১৭৩৭৩৯৭৭৩৭  

ভতলিগালত সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আঃ আলজজ হাাং ০১৯২৫৬৮০২৮৫  

ভজাকা সরকালর প্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। লেপক হািোর ০১৭১৮৮৩১৩৫৩  

পলিম সরালিয়া সরকালর প্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান 

ভশল্টার। 

নাজমুন নাহার ০১৭১৭৮৮২৬৬০  

খারইখালি সরকালর প্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ আিম ভহাণসন  ০১৭৩১৯৬১৯০৬  

এলপ কালিকাবাড়ী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ ভমাসাণরফ ভহাসাইন ০১৯১১৬৫৩২৭১  

ভোনা এসএস সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ নুরচি আিম ০১৭৩১৩২৫৩৮১  

ভশ্রনীখািী সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। লেনবন্দু লবোস ০১৭২৪২৫১৬৯৬  

ভনহািখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। বােি চন্দ্র কর ০১৭৪৬১৫৭৫২৫  

৬৩ নাং শ্রীপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ‡kL Avt ReŸvi ০১৭১০৮/৪৯৯৮২  

৬৬ নাং বি দ্রপুর সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। সরোর মলনরচি ইসিাম ০১৭২২৭৭২৪৮৬  

জয়পুর বালিকা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ ভগািাম আলি ০১৭১৪৯৬৯৬৩৪  

১৪ নাং পঞ্চকরে সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ এনামুি হক  ০১৯১৩০১৭১৬৮  

েঃ কুমারীয়াণজািা সঃ প্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

অলজৎ কুমার মিি ০১৭২৫৮৪৬০২০  

১১ নাং উঃ খারইখালি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র।       

ভশখ আঃ জববআর ০১৭১০৮৪৯৯৮২  

মধ্যবলরশাি সঃপ্রাঃলবঃ কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। অমর তবরাগী ০১৭৩১৯৬১৬১৯  

সন্নাসী ভরলজঃ ভব- সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঘড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

সরোর মলনরচি ইসিাম ০১৭২২৭৭২৪৮৬  

আমতলি সঃপ্রাৎ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আঃ রব হাাং ০১৭৪৯৮০৫১৮৬  

মধ্য বড়পলর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ আজাহারআলি ০১৯২৩০৭৩৯৯৫  

 াটখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাসাঃ তাসলিমা ভবগম ০১৭৩৪২৮৫৭৪৩  

ভসানাখালি সঃপ্রাঃলবঃকাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ মাইনুি আিম ০১৭১১৪৫৫৬৮৮  

লব পাঠামারা সঃপ্রাঃলবঃ কাম-ঘূেেীঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। পারল ন আিার ০১৭১৫৭১২৭৩৫  

লিলব নালজরলেয়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম-ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। হাচান মাতুববর ০১৭২৮০১৫৮৭৬  

মািমগাছা সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভক এম নূরচি ইসিাম ০১৭২৮২৩১৮৯৮  

৫০ নাং এস চলিপুর সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

ভমাঃ শাহ-আিম ফরাজী ০১৯৪৯২১৮৯৬৫  

পঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আঃ জলিি খান ০১৭১২৭৮৬২৭৭  

উঃ লচাংড়াখালি সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ আলতয়ার রহমান ০১৭২৬৬৩০৯৩৬  

১০৪ নাং সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ মাফুজুর রহমান ০১৭২৪৪৭০০৯৭  

বরইতিা সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ আবুি বাসার ভমািিা ০১৯২০২৪৬৫৮৬  

িক্ষীখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভশখ মুলজবুর রহমান ০১৭৪২০৮৮০৯২  

আিলত ব্রচজবালড়য়া সঃপ্রাঃ লবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় 

ভকন্দ্র। 

ভমািিা ইউসুফ ০১৯১৮০১৭৭১০  

বুরচজবাড়ীয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলে যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। এমলি রূস্ত্তম আলি ভশখ ০১৭১৮৯৭৬১৭২  

এনাণয়লতয়া সঃপ্রাঃলবঃ কাম- ঘূলন যঝড় আশ্রয় ভকন্দ্র। ভমাঃ তলহদুি ইসিাম ০১৭১২৪০৯৩৮৮  

পলিম লজউধরা ভরলজঃণবঃসঃঃ রপাঃলবঃকাম-ঘূলে যঝড় 

আশ্রয় ভকন্দ্র। 

ভমাঃ জালকর ভহাণসন ০১৭১৪৭৬৬৬৫১  

ভসানাখািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ শলহদুি ইসিাম ০১৭১৫১৪৫৮০৪  

ভছাট কুমার খািী লজ.লপ.এস কাম- সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভরজাউি কলরম ০১৭২০০৮৫০৯৮  

লব পাঠামারা লজ.লপ.এস কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভমাস্তফা জামান ০১৭১৮১২৪৯৭৮  

পশুরবুলনয়া সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ খাউলিয়া। ভমাঃ খলিলুর রহমান ০১৯৪৭৫১৯৩৭৭  

গাবতিা সাইণক্লান ভশল্টার ইউলপ ভমাণড়িগঞ্জ। নুরজাহান ভবগম ০১৭২৬৮৬১৬৮৮  

ভবতকালশ ভরলজঃপ্রাঃ লবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ ছািাম গাজী ০১৭২৪৩৫২৪৪১  

মলহশচরনী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভরক্রন্া আিার রচলম ০১৭৪১৩১১২৫৬  
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পূব য পুটিখািী সঃপ্রাঃলবঃ কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাবাণরক আলি  ০১৭১৯৬৩২৬৭০  

ফলকর বাড়ী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।  ০১৭২২৫৫৬১৭৮  

সন্নাসী হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ‡gvt mvdvqvZ 

†nv‡mb 

০১১৯৮১৪৬৮৩১  

হালজণরজাউিিা হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার।    

তুজম্বর আিী হাইস্কুি কাম- সাইণক্লান ভশল্টার।    

ভশখ আব্দুি গফার সাইণক্লান ভশল্টার আঃ হক হাওিাোর ০১৯১১৬৯৭১৮৫  

ভতারাব ভমণমালরয়াি হাইস্কুি কাম-সাইণক্লান ভশল্টার। ভমাঃ ভগািাম ভমাস্তফা 

খলিফা 

০১৭২০১৩০২৫৫  

কুিসুম গলন সাইণক্লান ভশল্টার মাওঃ ভমাসণিম উলেন ০১৭১১২২৮২৬৬  

লসরাজ উলেন ভমাসণিম ভমাবারক সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ হালমে ভশখ ০১৯১৮৮৯৬৫৫৮  

আবদ্দুি িলতব সাইণক্লান ভশল্টার। আঃ হক হাওিাোর ০১৯১১৬৯৭১৮৫  

 

 
উঁচু রাস্তা বা বাঁধ 

 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ নাই 

 

   

স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা কলমটি 
স্বাস্থয ভকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

ভমাণরিগঞ্জ স্বাস্থয ভকন্দ্র ইউ,এইচ,এযাি এফলপও ০১৭৮৫-৮২৭৩৮৭  

অলগ্ন লনরাপতা কলমটি 
ফায়ার ভস্টশণনর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

ভমাণরিগঞ্জ আলরফ ভহাণসন ০১৭১৭৯৩৪৪৩৯  

 

ইলঞ্জন চালিত ভনৌকা 

 

ইউলনয়ন/ ওয়াণি যর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

ভতলিগালত  ভমাঃ সুজে হাওিাোর  ০১৯৩৪৫০৬০১৩  
পঞ্চকরন  ভমাঃ মজনু লময়া ০১৯৩১৬৩৬২১৫  
পুটিখালি ভমাঃ  জালকর হাওিাোর  ০১৯৬৬৯৪০৯৬৬  
তেবঞ্জহাটি  ভমাঃ লরপন ভশখ  ০১৯৩৪৫০৬০১০  

রামচন্দ্রপুর  ভমাঃ লমজান   ০১৯৩৪৭১৭১৮২৮  

লচাংড়াখালি ভমাঃ আিী ভহাণসন  ০১৭৬৪৫৮২৯৪৩  

বনগ্রাম  ভমাঃ ভসলিম হাওিাোর  ০১৯৪৪২৩০১২৩  

ভহগিাপাশা ভমাঃ ভসাণহি ভশখ  ০১৮১৫২০৮৭৮৯  

বণরাইবুলনয়া  ভমাঃ লমন্টু ভশখ  ০১৯১১৯৫৬৯১  

ভহাগিাবুলনয়া ভমাঃ কুদ্দুস  ০১৮৭৮৪১৪৫৮৭  

বহরবুলনয়া ভমাঃ লসলেক  ০১৯৩৭৭৫৮৯৬০  

লজউধরা  ভমাঃ রুণবি  ০১৯৪০০১৯৮১৮  

লনসানবালরয়া  ভমাঃ আণনায়ার  ০১৯৮৩১২৯৫৭৩  

বারইখালি ভমাঃ আলনস  ০১৯২৯৩৯২৯৩৬  

ভমাণরিগঞ্জ ভমাঃ ভমায়াণজ্জন  ০১৯২১৭৭৬৬৫৭  

খাউলিয়া ভমাঃ শামীম  ০১৭৩৪৮৯৭৪৪৬  

 

 

স্থানীয় ব্যবসায়ী 

ইউলনয়ন/ ওয়াণি যর নাম স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম ভমাবাইি মন্তব্য 

ভতলিগালত ভমাঃ মলসউর ভশখ ০১৮২০৫৪৫৩১৭  
পঞ্চকরন ভমাঃ টুকু খাঁন  ০১৯১১০৮১১১০  



65 

 

পুটিখালি ভমাঃ িাবলু  ০১৭৭৬১৬৭১৪০  
তেবঞ্জহাটি  ভমাঃ িালিম তালুকোর  ০১৯২৩৫৮৩৮৫৮  

রামচন্দ্রপুর ভমাঃ বােি তালূকোর ০১৯১৫৬১৬২১৮  

লচাংড়াখালি ভমাঃ ভরজাউি হাঃ  ০১৮৪৫৮১৫৮৭৩  

বনগ্রাম ভমাঃ রণবি তালূকোর ০১৭৫৭১৮২৮৮৩  

ভহগিাপাশা ভমাঃ তলরকুি ইসিাম  ০১৯৩৩১৮৮১২৮  

বণরাইবুলনয়া  ভমাঃ শলফক খান  ০১৯২২৭৫০২৯৪  

ভহাগিাবুলনয়া  ভমাঃ মঞ্জু কাজী  ০১৭১২৯৭৪৭০৪  

বহরবুলনয়া ভমাঃ মাণিক ভশখ  ০১৭১৩৯০৭১৯৭  

লজউধরা ভমাঃ লিটন  ০১৯১৩৫১২৯৭৬  

লনসানবালরয়া শ্রী শুলসি  ০১৭২৪০০৩০৯০  

বারইখালি ভমাঃ কালু খাঁন  ০১৭৩০২০০৭৯৬  

ভমাণরিগঞ্জ  ভমাঃ জামাি ভশখ  ০১৯২৮৮৯২০৬৮  

খাউলিয়া ভমাঃ অলসম  ০১৭২৬৩৬১৮৩০  

 

 

 
এক নজণর  উপণজিা 

 

 

আয়তন ৪৩৯.৪১  গীজযা নাই 

ইউলনয়ন/ উপণজিা ১৬ ঈেগাঁহ্ ১২ 

ভমৌজা ১২০ ব্যাাংক ০৮ 

গ্রাম ১৮১ ভপাস্ট অলফস ৫০ 

পলরবার ৭৫৯৬৮ ক্লাব ৪৭ 

ভমাট জনসাংখ্যা ২,৯৪,৫৭৬ হাট বাজার ৩৭ 

পুরুষ ১,৪৩,২৫১  কবরস্থান  

মলহিা ১,৫১,৩২৫ শ্মশান ঘাট  

লশক্ষা প্রলতষ্ঠান ৪৬৫ মুরলগর খামার ১২৩ 

সরকারী প্রাথলমক লবযািয় ৩০৪ 

 

তাঁত লশল্প কারখানা  

ভরলজঃ প্রাথলমক লবযািয় নাই গ ীর নিকূপ  

মাধ্যলমক লবযািয় ৬৫ অগ ীর নিকূপ  

কণিজ ১২ হস্ত চালিত নিকূপ  

মাদ্রাসা(োলখি, 

ফালজি,এবণতোয়ী) 

৭৪   

ব্র্যাক স্কুি ০৪ নেী ০৪ 

লকন্টার গাণি যন স্কুি ০৬ খাি ৫১ 

লশক্ষার হার ৬৯% লবি  

কলমউলনটি লক্ললনক ৪৫ হাওড়  

বাঁধ ২৯.৮৩ লকঃলমঃ পুকুর ১২৮৫৭ 

স্লুইচ ভগট ১৩ জিাশয়  

ব্রীজ ৭৮ কাঁচা রাস্তা ১১৮৮.৭৯ 

কাি াট য ৬৬৪ পাকা রাস্তা ৫৬.০৯ 

মসলজে ৬১৮ ভমাবাইি টাওয়ার ৭৩ 

মলন্দর ১১০ ভখিার মাঠ ০৬ 
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বাাংিাণেশ ভবতাণর প্রচালরত কণয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

 
ভবতার ভকন্দ্র অনুষ্ঠাণনর নাম সময় বার 

োকা- ক কৃলষ সমাচার সকাি ৬.৫৫-৭.০০ প্রলতলেন 

 সুণখর ঠিকানা সকাি ৭.২৫-৭.৩০ প্রলতলেন 

 স্বাস্থযই সুণখর মূি সকাি ১১.৩০-১২.০০  শুক্রবার বাণে প্রলতলেন 

 ভসানািী ফসি  সিযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্রলতলেন 

 আবহাওয়া বাতযা  সিযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রলতলেন প্রলতলেন 

চট্রগ্রাম  কৃলষকথা  সকাি ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রলতলেন 

 কৃলষ খামার সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ ভসামবার বাণে প্রলতলেন 

 সুখী সাংসার রাত ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রবার বাণে প্রলতলেন 

রাজশাহী ভক্ষত খামার সমাচার সকাি ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রলতলেন 

 সবুজ বাাংিা সিযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্রলতলেন 

খুিনা স্বাস্থয তথ্য  সকাি ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রলতলেন 

 কৃলষ সমাচার  লবণকি ০৪.২০-০৪.৩০ প্রলতলেন 

 চাষাবাে সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্রলতলেন 

রাংপুর  সুণখর ঠিকানা  সকাি ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রলতলেন 

 ভক্ষত খামাণর  সিযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্রলতলেন 

লসণিট  আজণকর চাষাবাে  সকাি ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রলতলেন 

 সুণখর ঠিকানা  সকাি ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রলতলেন 

 শ্যামি লসণিট  সিযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রবার বাণে প্রলতলেন 

ঠাকুরগাঁও  লকষাে মাটি ভেশ  সিযা ০৬.০৫-০৬.২৫   শলন, ভসাম ও বুধবার 

কক্সবাজার  আজণকর কৃলষ  লবণকি ০৩.০৭-০৩.১০ প্রলতলেন 

 ভসানািী প্রান্তর  লবণকি ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গি ও বৃহস্পলতবার 

বলরশাি  কৃলষ কথা  লবণকি ০৩.১৫-০৩.৩০  শলন ও বুধবার বাণে প্রলতলেন 

 ভছাট পলরবার  লবণকি ০৩.৩৫-০৩.৫০  ভসাম, বুধ ও শুক্রবার বাণে 

প্রলতলেন 

রাঙ্গামাটি জীবণনর জন্য  দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫  প্রলতলেন 

 খামার বাড়ী  লবণকি ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রলতলেন 

 


