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Dc‡Rjv cwiwPwZ t  

শিণজ ালা উপজেলাটট ২২০৩৯ উত্তি অক্াাংশ এবাং৮৯০৪৭ পূব বদ্রারিমাাংজশ অবরিত। শিণজ ালাি মমাট 

আয়তন ১৫১.৯৭ বে বরিজলারমটাি (৭০.৩৮বে বমাইল)। ৪৪টট গ্রাম ১১টট মমৌো ৩৬ টট ওয় বাড বাজেিহাট 

মেলাি শিণজ ালা উপজেলা বজলশ্বি নদীি তীিবতী ও সুন্দিবজনি মিাল মিজস অবরিত।প্রািৃরতি প্রভাব ও 

মভৌেরলি অবিাজনি উপিরভরত্ত িজি উপিূলীয় এলািা দুই ভাজে ভাে িিা হজয়জে। মেমন তীিবতী এবাং 

অন্তবতী উপিূলীয় এলািা। মানরিজে শিণজ ালাি শিণজ ালাি অবিান োনজত





শরণজ  ল  উপজেল রপটভূম  

বাগেরহাট জেলার সব বদক্ষিগে অবক্ষিত শরেগ ালা উপগেলা। উপগেলাটট চারটট ইউক্ষিয়ি ক্ষিগয়

েটিত। যথাক্রগে ১ ধািসাের ২ জ ান্দাকাটা ৩ রাগয়ন্দা ৪ সাউথ ালী শরেগ ালা উপগেলার

উত্তগর জোড়লেঞ্জ উপগেলা পূগব ব বগলশ্বর পশ্চিে ও দক্ষিগে েযািগরাভ সুন্দরবি শরেগ ালা

উপগেলাটট ২২০৩৯ উত্তর অিাাংশ এবাং৮৯০৪৭ পূব বদ্রাক্ষিোাংগশ অবক্ষিত। শরেগ ালার জোট

আয়তি ১৫১ ৯৭ বে বক্ষকগলাক্ষেটার ৭০ ৩৮বে বোইল । ৪৪টট রাে ১১টট জেৌো ৩৬ টট ওয় বাড

বাগেরহাট জেলার শরেগ ালা উপগেলা বগলশ্বর িদীর তীরবতী ও সুন্দরবগির জকাল জিগস

অবক্ষিত।প্রাকৃক্ষতক প্রভাব ও জভৌেক্ষলক অবিাগির উপরক্ষভক্ষত্ত কগর উপকূলীয় এলাকা দুই ভাগে

ভাে করা হগয়গে। জযেি তীরবতী এবাং অন্তবতী উপকূলীয় এলাকা। োিক্ষচগে শরেগ ালার

শরেগ ালার অবিাি োিগত http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/node/1139723

১৯৮২সাগল শরেগ ালা থািা দপ্তর িাক্ষপত হয়। শরেগ ালার সুন্দরবগির দুক্ষি বক্ষত জচারাচালাি ডাকাত

দেি করার লগিয তাফালবাড়ী বড়রাোপুর পুক্ষলশ ফাাঁক্ষড় িাপিসহ শরেগ ালা ফগরষ্ট জরঞ্জ অক্ষফস

ও জকাষ্টোডব জষ্টশি িাপি করা হয়।১৯৮৫ ক্ষিস্টাগে শরেগ ালা উপগেলার সটৃষ্ট হয়।বাগেরহাট

সদর উপগেলার প্রথে উপগেলা ক্ষিব বাহী অক্ষফসার ক্ষেগলি েিাব তক্ষড়ৎ কাক্ষন্ত রায়।শরেগ ালা

উপগেলা পক্ষরষগদর জচয়ারেযাি পগদ ক্ষিব বাচি সম্পন্ন হওয়ার পর শরেগ ালা উপগেলা পক্ষরষগদর

প্রথে ক্ষিব বাক্ষচত জচয়ারেযাগির দাক্ষয়ত্ব রহে কগরি জোোঃ হাক্ষববুর রহোি। ১৯৮৪ ক্ষিস্টাগে শরেগ ালা

উপগেলা সটৃষ্টর সেয় উপগেলায় ইউক্ষিয়গির সাং যা ক্ষেল চারটট। ইউক্ষিয়ি গুক্ষল হগে ১

ধািসাের ২ জ ান্তাকাটা ৩ রাগয়ন্দা ৪ সাউথ ালী।

 
 
ভ ৌগর্িক পর্ির্ির্ি 

বাজেিহাট মেলাি সব ব দরক্জণ অবরিত শিণজ ালা উপজেলা। উপজেলাটট িািটট ইউরনয়ন রনজয় েটিত। 

েথাক্রজম ১. ধানসােি ২. ম ান্দািাটা ৩.িাজয়ন্দা ৪. সাউথ ালী শিণজ ালা উপজেলাি উত্তজি মমাড়লেঞ্জ 

উপজেলা পূজব ব বজলশ্বি পশ্চিম ও দরক্জণ মযানজগ্রাভ সুন্দিবন শিণজ ালা উপজেলাটট ২২০৩৯ উত্তি অক্াাংশ 

এবাং৮৯০৪৭ পবূ বদ্রারিমাাংজশ অবরিত। শিণজ ালাি মমাট আয়তন ১৫১.৯৭ বে বরিজলারমটাি (৭০.৩৮বে বমাইল)। 

বাজেিহাট মেলাি শিণজ ালা উপজেলা বজলশ্বি নদীি তীিবতী ও সনু্দিবজনি মিাল মিজস অবরিত।প্রািৃরতি 

প্রভাব ও মভৌেরলি অবিাজনি উপিরভরত্ত িজি উপিূলীয় এলািা দুই ভাজে ভাে িিা হজয়জে। মেমন 

তীিবতী এবাং অন্তবতী উপিূলীয় এলািা।মানরিজে শিণজ ালাি শিণজ ালাি অবিান

http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/page/1139723


                     ইউর্নয়নসমূহ 
শিণখ ািা উপখেিাটি িািটি ইউর্নয়ন র্নখয় গটিি ইউর্নয়নগুখিা হখে- 

  

১. ধানসাগি ইউর্নয়ন 

ধানসাগি   ইউর্নয়খনি র্বস্তার্িি োনখি র্নখিি র্িঙ্ক বযাবহাি করুন 
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/ 

  

২.  ভ ান্তাকািাইউর্নয়ন 

ভ ান্তাকািা ইউর্নয়খনি র্বস্তার্িি োনখি র্নখিি র্িঙ্ক বযাবহাি করুন 

http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/ 

 

৩. িাখয়ন্দাইউর্নয়ন 

িাখয়ন্দা ইউর্নয়খনি র্বস্তার্িি োনখি র্নখিি র্িঙ্ক বযাবহাি করুন 
http://rayendaup.bagerhat.gov.bd/ 

  

৪.  সাউথ ািীইউর্নয়ন 

সাউথ ািী ইউর্নয়খনি র্বস্তার্িি োনখি র্নখিি র্িঙ্ক বযাবহাি করুন 
http://southkhaliup.bagerhat.gov.bd/ 

 
 
 
 
 

                    াষা ও সংষৃ্কর্ি 
  

      শিণখ ািা  উপখেিা অঞ্চখি বন সর্িখয় েনপদ গখে উখির্িি।পার্শ্ িবিীর্বর্ ন্ন ভেিা হখি আগি 

বযক্তিবখগ িি আঞ্চর্িক  াষাি প্র াখব এ অঞ্চখিি র্বর্ ন্ন েনপখদি আঞ্চর্িক  াষাি মখধয র্ ন্নিা 

হয়। শিণখ ািা উপখেিাি অর্ধবাসীখদি মখধয বর্িশাি অঞ্চখিি আঞ্চর্িক াষাি প্র াব ভদ া যায়। 

মূিিঃ এ অঞ্চখিি অর্ধবাসীখদি একটি সাধািণ আঞ্চর্িক াষায় র্ির্িি কিা কটিন। 

সংসৃ্কর্ি 

       এ উপখেিাি গ্রামাঞ্চখিি প্রায় প্রর্িটি পর্িবাি আদিশ পর্িবাখিি দৃষ্টান্ত। কৃর্ষ, মৎসযিাষ, সাগি 

ও নদীখি মৎসয আহিন, সুন্দি ভথখক ভগািপািা, জ্বািানী কাি, মাি, মধু , কাকো ইিযার্দ সংগ্রহ 

িাখদি প্রধান ভপশা।প্রাক্বৈর্দক, ববর্দক, আয ি, ভবৌদ্ধ , মুসিমান ,সব যুখগি প্র াখব এ ভেিায় র্মশ্র 

সংসৃ্কর্িগখে উখিখি। ভমািগ ডাকা ভ াখি আেখমাে ভ খে এ াখন শুরু হয় র্দখনি র্নিযকায িক্রম। 

পুরুষহাি, ববিা,োি র্নখয় র্নিয কখম ি ভবর্েখয় পখে। নািী মন ভদয় গৃহ কাখে। মাখে মাখে নািী 

পুরুষ একসাখথ মাখি কাে কখি। পুরুখষি পাশাপার্শ মর্হিািাও এর্গখয় িখয়খি। সহ-র্শক্ষা 

কায িক্রমও দীঘর্দখনি। পর্িবাখিি প্রধান পুরুষ। নািী িখয়খি র্িিীয় স্থাখন। এ াখন মাঅিযন্ত সন্তান 

বৎসি। পুত্র সন্তাখনি প্রর্ি বাৎসখিযি আর্ধকয িখয়খি।যু িপর্িবাি র্দন র্দন ভিাপ পাখে। 

গ্রামাঞ্চখি মর্হিািা শার্ে পখে। কখনখক িাি শার্েপিাখনাি ভিওয়াে িখয়খি। ভমখয়িা দহুাি  খি 

কাাঁকন পখি। ভমখয়খদি পদিা কিখি ভদ া যায়। স্বামী র্নে হাখি র্সাঁদিু পিাখি মেি ভবশী হয় 

র্বখবিনায় র্ববার্হি র্হন্দ ুনািীিা স্বামীি হাখি র্সাঁদিু পিখি পিন্দ কখি। গ্রামাঞ্চখিি পুরুষিা িুর্ে 

পখি। পুরুষিা সব িত্র শািি পখি। ঘি গুখিাখি সিিািি ভিৌিািা, ভগািপািাি িাউর্ন, বাাঁশ বা কাখিি 

ভবো এবং মাটিি র্ ি ভদ া যায়। ইাঁদিু বা অনয প্রাণীি উপদ্রব হখি ভপখি হার্ে র্শকায় েুিাখি 

ভদ া যায়। শািদীয় দগু িা উৎসব ও ঈখদ উ য় সম্প্রদায়খক বণ িাঢ্য ভপাষাক পখি আনন্দ কিখি ভদ া 

যায়। এিাকাবাসী নািক , যাত্রা, ভমিা, ষাাঁখেি িোই , ভনৌকা বাইি ইিযার্দ ভদ খি  বু পিন্দ 

কখি।খ িাধুিাও িাখদি  ুব র্প্রয়। সন্তান েখেি পি র্হন্দিু ঘখি অন্ন প্রাশন আি মুসিমাখনি ঘখি 

http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/
http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/
http://rayendaup.bagerhat.gov.bd/
http://southkhaliup.bagerhat.gov.bd/


আর্িকা হয়। উ য় সম্প্রদায় দিগাহ ও পর্বত্র স্থান পর্িদশ িন কখি। ুি-ভপত্নী, জ্বীন-পিীি অক্তস্তত্ব 

সম্পখকি এ াখন র্কিু কুসংস্কাি িখয়খি।  াি ও মাি এ ভেিাি প্রধান  াদয।উপখেিাি সব িত্র িন্ধন 

প্রনািী প্রায় একই িকম। াটি অঞ্চখিি অর্ধবাসীখদি সেীি র্বখশষ কখি  াটিয়ািী গান অিযন্ত 

র্প্রয়।র্শশুখদি নাি, গান, র্িত্রঅংকন, অর্ নয় র্শ াখনাি েনয িখয়খি ভবশর্কিিু সংসৃ্কর্ি র্শল্পখগাটি।  

 
 

দশ িনীয় স্থান 
 
 

১ সুন্দিবন 

(বগী 

বন্দি 

ভিঞ্জ 

অর্িস) 

শিণখ ািা উপখেিা ভথখক বগী যাওয়াি েনয মিি সাইখকি ভযাখগ অথবা বাখস উপখেিা ভথখক 

িািািবােী বাোি পয িন্ত িািপি িািািবােী বাোি ভথখক মিি সাইখকি,বযান,র্িক্সা,অখিা র্িক্সা 

ভযাখগ বগী িখিষ্ট অর্িখস যাওয়াি বযবস্থা িখয়খি। িাখয়ন্দা বাোি ভথখক িিাি,িঞ্চ ইিযার্দ ভযাখগ 

যাওয়াি আসাি বযবস্থা িখয়খি, 
 

২ কিকা 

অ যয়ািনয 

কিকা অ য়ািখণয ভযখি িাইখি আপনাখক প্রথখমই ভযখি হখব সুন্দিবন অঞ্চখি ( ুিনা, বাখগিহাখিি 

মংিা)। কিকায় ভবোখি যাবাি প্রধান মাধযম বিখি ভগখি শুধইু িঞ্চ। আি পয িিকখদি র্নখয় এই 

িঞ্চ ভনােি কিা হয় কিকা  াখি।বিিমাখন ভিাি-বে শিার্ধক িুযি অপাখিিি প্রর্িিান সুন্দিবখন 

পয িিন বযবসায় র্নখয়াক্তেি। ভযখকাখনা  াি িুযি ভকাম্পার্নি সাখথ িুক্তি কখি সুন্দিবখন যাওয়া যায়। 

সুন্দিবখন যাওয়াি পি িুযি ভকাম্পার্নি ভিাকখদি সহায়িায় ভযখি পািখবন কিকািয়া। িােধানী 

ঢ্াকাি গাবিিী ও সাখয়দাবাদ বাস িার্ম িনাি ভথখক  ুিনা, বাখগিহািগামী বাস র্কংবা কমিাপুি ভেখন 

কখি  ুিনা এখস রুপসা বা বাখগিহাখিি মংিা ভথখক পাখবন িঞ্চ। এিাো বাখগিহাখিি মংিা, 

ভমাখিিগঞ্জ, শিণখ ািা ভথখক পাখবন সুন্দিবখন যাওয়াি ভনৌযান। 

 

HwZn¨ :
mgy‡`ªi †bvbv Rj we‡aŠZ Ges ebvÂ‡j Ave„Z e‡j GB AÂj cÖvPxb Rbc` e‡j KLbI g‡b 
nqwb| wKšÍz BwZnvm  †`q GB Rbc‡` KLbI ebf~wg KLbI Rbf~wg| mg‡qi G GK A™¢y` 
wbqg| Rbc` aŸsk n‡q‡Q ebf~wg M‡o D‡V‡Q, Avevi Rbc` M‡o D‡V‡Q, aŸskI n‡q‡Q|  
Kv‡ji mvÿx n‡q ¯§„wZi K¨v‡givq †hme wPÎ †Pv‡L c‡o †m me cyivK©xwZ© Lye cyiv‡bv bq eo‡Rvi 
k-cv‡PK eQ‡ii ev cÖZvcvw`Z¨-‡gvNj Avg‡ji| wKšÍz cÖZvcvw`Z¨ hLb Ck¦ixcy‡i h‡kv‡ik¦ix 
g›`xi cyb:cÖwZôv K‡ib Zrc~‡e© †mLv‡b gw›`i ev RbemwZi aŸskv‡ekl wQj| myZivs 
cÖZvcvw`‡Z¨i ms¯‹v‡ii ebf~wg I aŸskv‡ek AviIAZxZ Rbc‡`i mvÿ¨ †`q| †mme mg‡qi 
¸iæZ¡c~b© wb`k©b cÖvPxb‡Z¡i cÖgvb †`q| k¨vgbMi Dc‡Rjv AšÍM©Z HwZn¨ ev cyivKxwZ© mg~‡ni 
g‡a¨ AvRI `„k¨gvb KxwZ©¸‡jv‡K Avgiv Gfv‡e D‡jøL Ki‡Z cvwi| 

http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e27e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%20(%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%80%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8)
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e27e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%20(%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%80%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8)
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e27e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%20(%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%80%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8)
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e27e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%20(%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%80%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8)
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e27e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%A8%20(%E0%A6%AC%E0%A6%97%E0%A7%80%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%20%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8)
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e378-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A6%BE%20%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF
http://sarankhola.bagerhat.gov.bd/site/tourist_spot/d0b8e378-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A6%BE%20%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF


 

Dc‡Rjvi ¯’vbxq m¤ú` I Ab¨vb¨ Z_¨ 
mvaviY Z_¨ 

µt bs weeiY Z_¨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ø
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NGO
 
 FWC 
 
 

 

Dc‡Rjv LvZwfwËK Z_¨m¤¢vi
 

n Í̄všÍwiZ wefvMmg~‡ni mvaviY Z_¨ t 
 

Dc‡Rjvi AeKvVv‡gv welqK Z_¨vw` ( ’̄vbxq miKvi cÖ‡KŠkj wefvM-GjwRBwW)  

Dc‡Rjvi AeKvVv‡gv welqK Z_¨vw` 

Z_¨vw` 
iv Í̄v 
msL¨v 

iv Í̄vi ‡gvU ‡`N ©̈ 
cvKv 

wK. wg. 
HBB  

wK. wg. 
KuvPv 

wK. wg. 
KvjfvU©/ 

eªxR 
gšÍe¨ 

2.2.1.2 ¯̂v ’̄¨ wefvM t 



ø

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ welqK Z_¨ 

nvmcvZvj/¯̂v ’̄¨ †K›`ª ‡K‡›`ªi bvg 
Wv³v‡ii c` 

msL¨v 
eZ©gvb 

Wv³v‡ii msL¨v 
¯̂v ’̄¨ mnKvixi 

c` msL¨v 
eZ©gvb ¯̂v ’̄¨ 
Kg©xi msL¨v 

¯̂v ’̄¨ Kg©xi 
c` msL¨v 

eZ©gv‡b ¯̂v ’̄¨ 
Kg©xi msL¨v 

ø

SACMO- 6 

F.W.V- 8

eZ©gvb wPÎ evwl©K †gvU msL¨v/nvi ‡mevi aiY gšÍe¨ 

UHC, USC, CC. 

 
 
 
cwievi cwiKíbv wefvMt 

 

GK bR‡i cwievi cwiKíbv wefv‡Mi Z_¨ 
µt 
bs 

weeiY Z_¨ 



 

grm¨ wefvM t 

ø

Dc‡Rjvi Rjgnj I grm¨ welqK Z_¨vw`  
Z_¨vw` msL¨v AvqZb/cwigvY Pv‡li aib gv‡Qi aib gšÍe¨ 

 
 
 
Dbœqb cÖKí wfwËK Kvh©µ‡gi cÖwZ‡e`b GwcÖj/ 2018 

µg cÖK‡íi bvg 
cÖKí fz³ 
Dc‡Rjv 

cÖK‡íi Kvh©µg 
( K‡¤úv‡b›U 

Abyhvqx) 

PjwZgv‡m 
Kvh©µ‡gi AMÖMwZ 

µgcywÄZ AMÖMwZ 

 

 

 

 



 

Dc‡Rjv grm¨ m¤ú‡`i eZ©gvb Ae ’̄v 
Z_¨ msL¨v gšÍe¨ 

ø
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dc‡Rjv mgvRKj¨vY wefvM t 

  
Dc‡Rjvi mgvR‡mev wefv‡Mi Kg©KvÛ welqK Z_¨vw` 

Z_¨vw` msL¨vq KZRb/KqwU UvKvi cwigvY gvwmK/evwl©K gšÍe¨ 



 

FY Kvh©µg t   
µg Lv‡Zi bvg FY weZib cwievi msL¨v DcK…Z msL¨v mvgwRK Lv‡Z e¨q 

Dc‡Rjv hye Dbœqb wefvM t 

µt bs Z_¨ KZwU AskMÖnYKvix Av‡qvRK gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

wmwU‡Rb PvU©vi  hye Dbœqb wefvM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv  

 
 

 2018 mv‡ji kiY‡Lvjv  Dc‡Rjvi  †R.Gm.wm cixÿvi djvdj 



µt bs ‡gvU cixÿv_©x A+ A A- % ‡gvU K…ZKvh© ‡gvU AK…ZKvh© 
 

2018 mv‡ji †RwWwm cixÿvi djvdj 
µt bs ‡gvU cixÿv_©x A+ A A- % ‡gvU K…ZKvh© ‡gvU AK…ZKvh© 
 

Dc‡Rjvi 2014 mv‡ji gva¨wgK cixÿvi djvdj 
µt bs ‡gvU cixÿv_©x A+ A A- % ‡gvU K…ZKvh© ‡gvU AK…ZKvh© 
 

Dc‡Rjv cÖv_wgK wkÿvt 

  
 

1. Dc‡Rjv cÖv_wgK wkÿvt ev Í̄evwqZ Kh©µg 

cÖv_wgK wkÿvi eZ©gvb Ae ’̄v 
Z_¨ msL¨v/KZwU 

2.2.1.9 Dc‡Rjv cÖKí ev¯ Íevqb Awdmt 

Dc‡Rjvi 2017-2018 mv‡ji cÖKí ev Í̄evqb wefv‡Mi Kg©KvÛ

Kg©KvÛ jÿ¨gvÎv 
jÿ¨gvÎv 

AR©b 
ev‡RU (UvKv) ev‡R‡Ui 

UvKvi Drm ev‡RU (UvKv)  cÖKí 



Dc‡Rjvi cÖKí ev Í̄evqb (ag©xq, †Ljvi I Ab¨vb¨) welqK Z_¨ 
µ bs Dc‡Rjvi bvg/†cŠimfv gmwR` gw›`i Kei ’̄vb C`Mvn ‡Ljvi gvV gšÍe¨ 

 

2017-2018 A_© eQ‡i wewfbœ Dbœqb g~jK cÖK‡íi AMÖMwZi cÖwZ‡e`b 
ক্রঃ 
নং  াখিি নাম প্রকল্প 

সং যা 

শুরু 

হওয়া 

প্রকল্প 

সং যা 

সমাপ্ত 
কৃি 

প্রকল্প 

সং যা 

বিাদ্দকৃি 

 াদযশষয / িাকাি 

পর্িমাণ 

িােকৃি 

 াদযশষয / 

িাকাি 

পর্িমাণ 

অবর্শষ্ট 

 াদযশষয / 

িাকাি 

পর্িমাণ 

কাখেি 

অগ্রগর্ি 

০১ সাধািণ টট,আি- ১ম ২১৪ টট ২১৪ টট ২১৪ 

টট 
৩২৯.৭০৬৬ ৩২৯.৭০৬

৬ 
িাই ১০০% 

০

২ 
সাধািণ টট,আি- ২য় ২১৮ টট ১২৮টট ২১৮ 

টট 
৩২৯.৭০৬৬ ৩২৯.৭০৬

৬ 
িাই ১০০% 

০

৩ 
রবজশষ টট,আি- ১ম ৬০ টট ৬০টট ৬০টট ২০০.০০০ ১৯৪.০০০ ৬.০০০ ৯৭% 

০

৪ 
রবজশষ টট,আি- ২য় ৬৮টট ৬৮টট ৬৮টট ২০০.০০০ ১৯১.০০০ ৯.০০০ ৯৫.৫০

% 
০

৫ 
ক্ষবগশষ টট,আর- ৩য় ২৩ টট ২৩ টট ২৩ টট ৮৬.০০০ ৮৬.০০০ িাই ১০০% 

০

৬ 
ক্ষবগশষ টট,আর- ৪থ ব ১২ টট ১২ টট ১২ টট ৪৪.০০০ ৪৪.০০০ িাই ১০০% 

০

৭ 
ক্ষবগশষ জেলা প্রশাসক 
কতৃবক 

০৩ টট ০৩ টট ০৩ টট ৬.০০০ ৬.০০০ িাই ১০০% 

০

৮ 
ক্ষবগশষ ক্ষবভােীয় 
কক্ষেশিার  

০১ টট ০১ টট ০১ টট ৩.০০০ ৩.০০০ িাই ১০০% 

০

৯ 
সাধািণ িারব া- ১ম ৩০টট ৩০ টট ৩০ টট ৪২৫.৫৬৯৩ ৪১৮.৩১৯৩ ৭.২৫০   

৯৮.২৯
% 

১০ সাধািণ িারবটা- ২য় ৫০ টট ৫০ টট ৫০ টট ৯৭,৯৯,৬১৩/

৪৭ 
৯৭৫৭১১৩/

৪৭ 
৪২৫০০/
- 

৯৯.৫৬
% 

১১ সাধারে কাক্ষবটা-২য় 
(অবক্ষশষ্ট) 

১৭ টট ১৭ টট ১৭ টট ৩২,৬৬,৫৩৭
/৮২ 

৩১৭১৫৩৭/
৮২ 

৯৫০০০/
- 

৯৭.০৯
% 

১২ রবজশষ িারব া- ১ম ১৯ টট ১৯টট ১৯ টট ২০০.০০০ ২০০.০০ িাই ১০০% 
১৩ রবজশষ িারবটা- ২য় ১৩ টট ১৩ টট ১৩ টট ৩৪,৬২,৫০০/

- 
৩৪,৬২,৫০

০/- 
িাই ১০০% 

১৪ ক্ষবগশষ কাক্ষবটা-২য় ০৪ টট ০৪ টট ০৪ টট ১০,৮৭,৫০০/ ১০,৮৭,৫০ িাই ১০০% 



(অবক্ষশষ্ট) - ০/- 

১৫ ক্ষবগশষ জেলা প্রশাসক 
কতৃবক 

০১ টট ০১ টট ০১ টট ২০০০০০/- ২০০০০০/- িাই ১০০% 

১

৬ 
আশ্রয়ে প্রকল্প ০১ টট ০১ টট ০১ টট ৩৭৭.৯১৬ ৩৭৭.৯১৬ িাই ১০০% 

১৭ ইশ্চেরপ

রপ- ১ম 

পে বায় 

ওজয়ে ৯৯ টট ৯৯ টট ৯৯ টট ৫,৫৫,৪৪,০০

০/- 
৫,৫৪,৫৭,৮

০০/- 
৮৬,২০০

/- 
৯৯.৮৪

% 
নন ওজয়ে ৭৬ টট ৭৬ টট ৭৬ টট ৬২,৩৪,২৭০/ ৬২,৩৪,২৭

০/- 
িাই ১০০% 

১

৮ 
ইশ্চেরপ

রপ- ২য় 

পে বায় 

ওজয়ে ১০৪ টট ১০৪ টট ১০৪ 

টট 
৫,৫৬,০০,০০

০/- 
৫,৫৫,০৪,০

০০/- 
৯৬,০০০

/- 
৯৯.৮২

% 
নন ওজয়ে ৮৬ টট ৮৬ টট ৮৬ টট ৬২,৪০,২১১/ ৬২,৪০,২১১

/ 

িাই ১০০% 

১৯ েলবায় ুট্রাষ্ট ফাণ্ড ৬ 

পযাজিে 
৬ 

পযাজি

ে 

 ৯০,৫৪,৪৫০/- ৯০,৫৪,৪৫

০/- 
িাই ১০০% 

২

০ 
মসতু/িালভাটব ০৪ টট ০৪ টট  ৯০,৮১,৬৪৯/- ৯০,৮১,৬৪

৯/- 
িাই ১০০% 

২১ বহুমু ী িরূণ বঝড় 

আশ্রয়ণজিন্দ্র 
০২ টট ০২ টট  --- --- --- ১০০% 

২

২ 
ঝুুঁ রিহ্রাস িম বসূিী। ৪৯৭ 

েন 
--- --- ৩৫,০০,০০০/- ১৯,৬৬,২৮

৮/১৯ 

(আদায়িৃত) 

১৫,৩৩,
৭১১/৮১ 

৬৭% 

 
 
Dc‡Rjv K…wl I ‡mPt 

 

K…wl welqK mvaviY Z_¨ 
µt bs weeiY Z_¨ 

ø



µt bs weeiY Z_¨ 

 
 

mvm‡UbbGwej †Wfj&‡g›U †MvjÓ

Dc‡Rjvi Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj welqK Z_¨ 
µt Rb¯̂v ’̄¨ welqK Z_¨vw` ‡gvU msL¨v ¯̂v ’̄¨m¤§Z % wbR¯̂ wbivc` % 



bs cvqLvbv i‡q‡Q bjKzc 
i‡q‡Q 

cvwbi e¨e ’̄v 
i‡q‡Q 

 

BDwbqb wfwËK wbivc` cvwbi e¨e ’̄v welqK Z_¨ 

µt 
bs 

BDwbq‡bi bvg 
bjKz‡ci aib bó 

HTW Tara Other Total 
‡givgZ 
†hvM¨ 

‡givg‡Zi †hvM¨ bq 

 

 
 
 
 

Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkj `ß‡ii eZ©gvb Ae ’̄v (2017-18) 
µt bs weeiY msL¨v gšÍe¨ 

PEDP
PEDP

PEDP
PEDP wash Block 

 

Dc‡Rjv gwnjv welqKt 



Sustainable Development Goal(SDG)  

SDG 

 

Dc‡Rjv gwnjv welqK Kvh©vj‡qi eZ©gvb (2018-2019) Ae ’̄v 
µt bs Kg©m~Pxi bvg DcKvi‡fvMx gšÍe¨ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmt 

ø

 
 
Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awd‡mi eZ©gvb Ae¯’v 
9) Dc‡Rjvi weAviwWwe Z_¨vw` 

Z_¨vw` 
mwgwZi 
msL¨v 

m`m¨ msL¨v 
mÂq cwigvY  
(jÿ UvKvq) 

mwµq bv 
wbw®Œq ? 

FY 
Av`v‡qi 
nvi (%) 



ø

  

Dc‡Rjv cjøx Dbœq‡bi eZ©gvb Ae ’̄v 
cÖK‡íi bvg bvix cyiæl gšÍe¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dc‡Rjv mgevq Awdmt 

The co-operative 
credit societies Act of

mwgwZi aib mwgwZi msL¨v m`m¨ msL¨v 
mÂq cwigvb (jÿ 

UvKvq) 
FY cÖ`vb (jÿ 

UvKvq) 
Av`v‡qi nvi 

(%) 

me©‡gvU= 40  1556Rb 38.87 174.48  



 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm t 

 

 
 
 
 
 

Dc‡Rjvi cïcvjb welqK Z_¨vw` 



Dc‡Z_¨vw` msL¨v ckyi RvZ/ Lvgv‡ii aiY gšÍe¨ 

ø

cÖvwYm¤ú` wefv‡Mi Z_¨ 
µt bs Z_¨ejx msL¨v 

 
An Í̄všÍwiZ wefvM mg~‡ni mvaviY Z_¨ 

Dc‡Rjv f~wg Awdm 
µt bs weeiY Z_¨ 

Dc‡Rjv wbe©vPb Awdm 



Lv`¨ Awdm 

Dc‡Rjv cwimsL¨vb Awdm 

f~wg †iwR‡óªkb 

evsjv‡`k WvK wefvM 
Z_¨ wPÎ- 2018 DcKvi‡fvMx ‡jb‡`‡bi cwigvY 

cjøx `vwi ª̀ we‡gvPb dvD‡Ûkb



mwgwZi msL¨v ‡gvU m`m¨ msL¨v 
FY weZiY  

( jÿ UvKvq) 
FYx m`m¨ 

(jÿ UvKvq) 

m`m¨ mÂ‡qi 
cwigvY (jÿ 

UvKvq) 

‡gqv`x mÂ‡qi 
cwigvY (jÿ 

UvKvq) 

‡gvU FY 
Av`vq (jÿ 

UvKvq) 

Av`v‡qi 
nvi 

†mevcÖ`vbKvix cÖwZôvb wfwËK Z_¨vejx I Pvwn`v
1. K…wl m¤úªmviY Awa`ßi  

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 
DcKvi
‡fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/  

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

ø

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 
DcKvi
‡fvMx 

cwigvb
/‡`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 



 
µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ ‰`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

2. grm¨ Awa`ßi  

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

EU,NO
RAD&
Goverm
ent of 
Banglad
esh 

EU,NORAD
&Goverment 
of Bangladesh 

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 
DcKvi 
‡fvMx 

cwigvb/ 
ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

EU,NO

RAD&

Goverm

ent of 

Banglad

esh 

EU,NORAD

&Goverment 

of 

Bangladesh 



 
µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/ ˆ`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

EU,NORAD & 

Goverment of 

Bangladesh 

 
 
 
 

(1) Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` `ß‡ii Pjgvb Kvh©µg| 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 

4. mgvR‡mev Awa`ßi  
µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ DcKvi 

‡fvMx 
cwigvb/  

ˆ`N¨© 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡fvMx 

cwigvb/‡`N
¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 
DcKvi 
‡fvMx 

cwigvb/ 
ˆ`N¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N

¨© 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 
µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

5. hye Dbœqb Awa`ßi  

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡fvMx 

cwigvb/ 
ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 
µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡fvMx 

cwigvb/
‡`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 



µt bs Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

6. wkÿv Awa`ßi  

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

wRIwe wRIwe 

gvbbxq 
cÖavb 
gš¿xi 
wkÿv 
mnvqZv 
Uªv÷ 

gvbbxq 
cÖavb 
gš¿xi 
wkÿv 
mnvqZv 
Uªv÷ 

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

wRIwe wRIwe 

gvbbxq 
cÖavb 
gš¿xi wkÿv 
mnvqZv 
Uªv÷ 

gvbbxq 
cÖavb 
gš¿xi 
wkÿv 
mnvqZv 
Uªv÷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ ˆ`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 



wRIwe 

gvbbxq cÖavb 
gš¿xi wkÿv 
mnvqZv Uªv÷ 

 
9. Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj Awaßi   

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡f
vMx 

cwigvb/
‡`N¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

BRWSSP 

PEDP-3 m¨vwb‡Ukb 
e¨e ’̄vi Dbœqb 

PEDP-
3 

PEDP-3 

PEDP-3  PEDP-
3 

PEDP-3 

PEDP-3  

ø

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 
DcKvi
‡fvMx 

cwigvb
/‡`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡

`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 



BRWSSP 

PEDP-3 m¨vwb‡Ukb 
e¨e ’̄vi Dbœqb 

PEDP-
3 

PEDP-3 

PEDP-3  

PEDP-3  PEDP-
3 

PEDP-3 

ø
- 

 
µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

BRWSSP 

PEDP-3 m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi Dbœqb PEDP-3 

PEDP-3  

PEDP-3  PEDP-3 

- 



 
 
 
 
 

 

12 . Dc‡Rjv gwnjv welqK Awa`ßi   

µt 
bs 

cÖK‡íi 
bvg 

D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 
DcKvi 
‡fvMx 

cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

WFP WFP

 

µt 
bs 

cÖK‡íi 
bvg 

D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

WFP WFP

 

µt 
bs 

cÖK‡íi 
bvg 

D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

WFP

 

13. ‡hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv Dbbqb (GjwRBwW) 

µt 
bs 

Dbœqb LvZ 
cÖK‡íi 

bvg 
D‡Ïk¨ 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡

fvMx 

cwigvb/
ˆ`N¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N¨© 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi 
bvg 

D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/‡`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡

`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/ ˆ`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

14.‡hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv Dboeqb (cÖKí ev¯ Íevqb wefvM) 
µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 



 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

15. gva¨wgK wkÿv 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb
/‡`N ©̈/
GKK 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb
/ ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡
fvMx 

cwigvb/ 
ˆ`N ©̈ 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

ˆ`N ©̈ 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/ ˆ`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

 

16. cÖv_wgK I MYwkÿv 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fv
Mx 

cwigvb/‡
`N¨©/GK

K 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡fvMx 

cwigvb/ 
‡`N¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

PEDP
-3 

 

µt 
bs 

Dbœqb 
LvZ 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fv
Mx 

cwigvb/‡
`N¨© 

m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/ 

‡`N¨© 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

PEDP
-3 

 

µt 
bs 

Dbœqb LvZ cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤ ¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/ ˆ`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

PEDP-3 
 



18. eb I cwi‡ek 
µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨©

/GKK 
m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

m¤¢ve¨ 
DcKvi‡fvMx 

cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

SDBC 
Sundarbans 
project ( GIZ) 

GIZ GIZ

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ m¤¢ve¨ DcKvi‡fvMx cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N¨© m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

SDBC 
Sundarbans 
project( GIZ) 

GIZ GIZ

 

µt 
bs 

cÖK‡íi bvg D‡Ïk¨ 
m¤¢ve¨ 

DcKvi‡fvMx 
cwigvb/‡`N ©̈ m¤¢ve¨ e¨q A_©vqb 

SDBC Sundarbans 

project( GIZ) 

GIZ

 

 
 

BDwbqb cwil` mg~‡ni mvaviY Z_¨ 
 

 
mvD_Lvwj BDwbqb  

 

| c~e© †mvbvZjv eiBZjv n‡Z †mvbvZjv g‡Wj evRvi I nv‡dwRqv gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív Kv‡c©wUs mwjs Kib|  

2| †mvbvZjv mi: cÖv_wgK we`¨vjq n‡Z g‡Wj evRvi Avwjg gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs mwjs|  

3| †mvbvZjv cÖv_wgK we`¨vjq n‡Z Avj‡niv gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív mwjs/ Kv‡cwUs | 

4| c~e© ‡mvbvZjv cÖv_wgK we`¨vjq n‡Z Iqvc`v ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs | 

5| DËi †mvbvZjv dwKi evox Iqc`v n‡Z `v‡mi fvivbxi Lvj ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs Kib|  

eKzjZjv 



1| eKzjZjv g„av evoxi Lv‡ji Dci KvjfvU wbgv©b |  

2| eKzjZjv †gvjøvi †gvo n‡Z g‡Wj evRvi ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwU©s mwjs Kib|  

3| eKzjZjv ZvBRyj Bmjvg evox n‡Z `: Zvdvjevox b~fvb nvj`vi Gi evox ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs/ mwjs|  

4| eKzjZjv wm Gm we gby gyÝxi evox ch©šÍ wQwÏK divRxi evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs mwjs  

5| D: eKzjZjv †ecvix evox Rv‡g gmwR` n‡Z Zv‡Qb †gvjøvi evox ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs mwjs Kib|  

6| eKzjZjv Zv‡ni nvs Gi evox n‡Z eiBZjv n‡q b„fv‡bi evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs mwjs 

`wÿb/DËi Zvdvjevox 

1| c~e© †mvbvZjv n‡Z gvZzeŸi evox Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs mwjs  

2| †mvbvZjv myBR †MU n‡Z Dt Zvdvjevox dRjyj nK UzKz †g¤^‡ii evox ch©šÍ iv Í̄v BU mwjs Kv‡cwUs  

3| Zvdvjevox evRvi n‡Z †mvbvZjv nv‡dR †m‡µUvixi evox ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs Kib|  

4| Zvdvjevox evwjKv we`¨vjq n‡Z mivbb mgv`v‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs Kib|  

5| DËi Zvdvjevox bvbœv †PŠwK`v‡ii evox n‡Z †mvbvZjv †MU ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs  

6| Zvdvjevox †Mvwe›` gw›`i n‡Z `: Zvdvjevox BmgvBj Mv‡W©i evox ch©šÍ iv Í̄v mwjs Kv‡cwUs  

7| `t Zvdvjevox dRjyj nK UzKzi evox n‡Z gxiv evox ch©šÍ iv¯Ív mwjs Kv‡cwUs  

8| Dt Zvdvjevox †gŠivkx †cvj n‡Z cnjvb evox ch©šÍ iv¯Ív mwjs Kib|  

9| DËi Zvdvjevox ZzjvZjv Lv‡ji Dci KvjfvU wbgv©b|  

10| Dt Zvdvjevox †gŠivkx n‡Z Avkivd Avjx gvIjvbvi evox ch©šÍ iv Í̄v mwjs/ Kv‡cwUs  

11| `t Zvdvjevox BDbyQ gvIjvbvi gmwR` n‡Z Av‡bvqvi gyÝxi evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/mwjs  

12| `t Zvdvjevox gw›`i n‡Z evmvevox †cvj ch©šÍ mwjs Kv‡cwUs  

iv‡q›`v  

1| Zvdvjevox K‡jR †gvo n‡Z Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs Kib|  

2| Zvdvjevox Znkxj Awdm n‡Z nvmcvZvj n‡q Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs mwjs Kib 

3| Zvdvjevox cywjk dvox n‡Z DËi mvD_Lvjx ie KgvÛv‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/mwjs Kib|  

4| iv‡q›`v wkK`vi evox n‡Z Kv‡cwUs ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/mwjs Kib|  



DËi mvD_Lvjx  

1| Dt mvD_Lvjx meyi †gvjøvi evox n‡Z eUZjv ¯‹zj n‡q knx` DwÏb †gvjøvi evox ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs /mwjs 

Kib|  

2| Dt mvD_Lvjx Qvjvg cnjv‡bi evox n‡Z evBZzm Qvjvg Rv‡g gmwR` ch©šÍ iv Í̄v mwjs/ Kv‡cwUs Kib|  

3| Dt mvD_Lvjx nv‡Zg wg¯¿xi evox msjMœ KvjevU wbgv©b |  

4| Dt mvD_Lvjx eqvZx evox msjMœ iv¯Ívq KvjfvU© wbgv©b|  

`wÿb mvD_Lvjx  

1| `t mvD_Lvjx ie KgÛv‡ii evox n‡Z MveZjv evRvi ch©šÍ iv¯Ív Kv‡c©wUs Kib|  

2| `t mvD_Lvjx MveZjv evRv‡i miKvix cÖv_wgK we`¨vjq msjMœ KvjfvU© wbgv©b|  

3| `t mvD_Lvjx iæ ‘̄g nvs Gi evoxi mvg‡b KvjfvU© wbgv©b Îvb I `y‡hv©M e¨e ’̄vcbv gš¿vbvjq|  

4| `t mvD_Lvjx evRv‡ii evox n‡Z nv‡Zg wg¯Íxi evox n‡q wm Gm we cÖv_wgK we`¨vjq ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/mwjs 

Kib|  

5| `t mvD_Lvjx kvn Rvnvb †g¤^v‡ii evoxi mvg‡b w`‡q Rwjj gvZzeŸ‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/ mwjs  

eMx  

1| `t mvD_Lvjx Avkvi Av‡jv gmwR` n‡Z eMx 30bs miKvix cÖv_wgK we`¨vjq cÖv_wgK we`¨vjq ch©šÍ Kv‡cwUs  

2| eMx `vwLj gv`ªvmv n‡Z Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs / mwjs Kib|  

3| eMx ReŸvi gvSxi evox n‡Z Iqvc`v ch©šÍ Kv‡cwUs/ mwjs  

PvwjZveywbqv  

1| PvwjZveywbqv evRv‡ii cÖv_wgK we`¨vjq msjMœ KvjfvU© wbgv©b  

2| PvwjZveywbqv evRv‡ii c~e© cv‡k KvjfvU© wbgv©b|  

3| LywoqvLvjx Kv‡mg Mv‡W©i evoxi wm Gm we iv¯Ív msjMœ iv¯Ívq KvjfvU© wbgv©b|  

4| PvwjZveywbqv †gvZv‡je AvK‡bi evox mvg‡b KvjfvU© wbgv©b|  

5| PvwjZveywbqv Rvgvj †PŠwK`v‡ii evox msjMœ Lv‡ji Dci KvjfvU wbg©vb|  

6| PvwjZveywbqv evRvi n‡Z LyywoqvLvjx wm Gm we ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs/ mwjs  

7| PvwjZveywbqv evRvi cÖv_wgK we`¨vjq n‡Z Rvd‡ii evox n‡q wm Gm we cÖv_wgK we`¨vjq ch©šÍ iv Í̄v K‡cwUs  



8| PvwjZveywbqv wm Gm we cÖv_wgK we`¨vjq n‡Z mvgQz Mv‡W©i evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/ mwjs|  

9| LywoqvLvjx kvn Rvnvb †RvgvÏv‡ii evox n‡Z nwi gw›`i Kvwj gw›`i n‡q BDbyQ Wvt Gi evox ch©šÍ iv¯Ív 

Kv‡cwUs/ mwjs  

10| PvwjZveywbqv g„av evox n‡Z gwR` †g¤̂‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/mwjs  

11| PvwjZveywbqv †gvdv‡¾j †g¤^‡ii evox n‡Z †Zov‡eKv evRvi ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs/ mwjs  

LywoqvLvjx/ kiY‡Lvjv 

1| LywoqvLvjx m‡ivqvi Lvi evox n‡Z †mvbvZjv g‡Wj evRvi (wc‡ji iv Í̄v) ch©šÍ iv¯Ív mwjs/ Kv‡cwUs  

2| LywoqvLvjx gv ª̀vmv n‡Z Zv‡Qb cnjv‡bi evox ch©šÍ iv Í̄v BU mwjs/ Kv‡cwUs|  

3| LywoqvLvjx iæûj gyÝxi evox n‡Z gyÝx evoxi gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív BU mwjs/Kv‡cwUs  

4| LywoqvLvjx Rqbvj gx‡ii evox nv‡Zg †RvgvÏv‡ii evox n‡q Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív BU mwjs/ Kv‡ 
 
 
 

| c~e© †mvbvZjv eiBZjv n‡Z 

†mvbvZjv g‡Wj evRvi I 
nv‡dwRqv gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív 
Kv‡c©wUs/ mwjs Kib|  

১০০% ০% ৫০,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

2| †mvbvZjv mi: cÖv_wgK 
we`¨vjq n‡Z g‡Wj evRvi Avwjg 
gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs/ mwjs|  

১০০% ০% ২৫,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

3| †mvbvZjv cÖv_wgK we`¨vjq 
n‡Z Avj ‡niv gv`ªvmv ch©šÍ iv¯Ív 
mwjs/ Kv‡cwUs| 

১০০% ০% ২০,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

4| c~e© ‡mvbvZjv cÖv_wgK 
we`¨vjq n‡Z Iqvc`v ch©šÍ iv¯Ív 
Kv‡cwUs| 

১০০% ০% ১৫,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

5| DËi †mvbvZjv dwKi evox 
Iqc`v n‡Z `v‡mi fvivbxi Lvj 
ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs Kib|  

১০০% ০% ২০,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

৬| eKzjZjv g„av evoxi Lv‡ji 
Dci KvjfvU wbgv©b |  

১০০% ০% ২০,০০০,০০/= এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 



৭| eKzjZjv †gvjøvi †gvo n‡Z 
g‡Wj evRvi ch©šÍ iv¯Ív 
Kv‡cwU©s/mwjs Kib|  

১০০% ০% এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

৮| eKzjZjv ZvBRyj Bmjvg 
evox n‡Z `: Zvdvjevox b~fvb 
nvj`vi Gi evox ch©šÍ iv Í̄v 
Kv‡cwUs/ mwjs|  

১০০% ০% এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

৯| eKzjZjv wm Gm we gby gyÝxi 
evox হগয় wQwÏK divRxi evox 
ch©šÍ iv Í̄v Kv‡cwUs/ mwjs  

১০০% ০% এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

১০| D: eKzjZjv †ecvix evox 
Rv‡g gmwR` n‡Z Zv‡Qb †gvjøvi 
evox ch©šÍ iv¯Ív Kv‡cwUs /mwjs 
Kib|  

১০০% ০% এলশ্চেইক্ষড/জেলা পক্ষরষদ/ 

উপগেলা পক্ষরষদ/ ইউক্ষিয়ি 

পক্ষরষদ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

এক নেখি ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন 

কাখিি সাক্ষী বহণকািী বখির্শ্ি নদীি িীখি গখে ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন যাাঁি স্মরৃ্ি 

র্বের্েি বাখগিহাি ভেিাি অন্তগ িি শিণখ ািা উপখেিাি একটি ঐর্িহযবাহী অঞ্চি 

ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন। কাি পর্িক্রমায় আে ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন র্শক্ষা, সংসৃ্কর্ি, ধমীয় 

অনুিান ভ িাধুিা সহ র্বর্ ন্ন ভক্ষখত্র িাি র্নেস্ব স্বকীয়িায় সমুজ্জ্বি। 

  

২নং ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন পর্িষদ 

দার্য়ত্বিি ভিয়ািমযান – েনাব ভমাঃ মর্িয়াি িহমান  ান 

ইউর্নয়ন  স্থাপখনি িার্ি  :   ১৯৬১ 

আয়িন:   ১৫ বগ ি র্ক:র্ম: 

েনসং যা:    পুরুষ: ২২২০০ েন, মর্হিা: ২০২০৪ েন 



 ানাি সং যা:  ৭৮০২ 

র্সডখি ক্ষর্িগ্রস্থ পর্িবাখিি সং যা: আংর্শক ২৭৮৭টি, সমূ্পণ ি ৩০৬৩টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ গ্রাখমি সং যা: ১৬টি 

র্সডখিি কািখণ মৃিুযি সং যা: ৫৭টি 

র্সডখিি কািখণ এর্িখমি সং যা: ৪২েন 

র্নখ াখেি সং যা: ২২েন 

র্বধ্বস্থ ঘখিি সং যা: আংর্শক ২৭৮৭,সমূ্পণ ি ৩০৬৩টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ মসক্তেখদি সং যা: ৭৫টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ মক্তন্দখিি সং যা: ৪টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ ভপার্ি িাখম িি সং যা: ৬১টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ র্শক্ষা প্রর্িিাখনি সং যা: ২৩টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ কৃর্ষ ের্মি পর্িমান: ৭৫ ভহক্টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ মৎসখঘি ওপুকুখিি পর্িমান: ৭৫টি, ৭২টি 

মৃিুয গবার্দ পশুি সং যা: ২৭,৫০০টি [গরু:-১৭০০০,িাগি:-১০,৫০০টি] 

মৃিুয হাস মুির্গি সং যা: ৩০,২৭২টি আনুমার্নক 

সাইখলাখনি ভসিাখিিি সং যা: ৮টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ হািবাখেিি সং যা: ৩টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ পাকা িাস্তাি পর্িমান: ৪.৫০ র্ক:র্ম: 

ক্ষর্িগ্রস্থ কািা িাস্তাি পর্িমান: ৪৬ র্ক:র্ম: 

ক্ষর্িগ্রস্থ র্িে-কাি িাি এি সং যা: র্িে-৪টি,কাি িাি ৭টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ গািপািাি সং যা: ৯,৫০,০০০টি 

ক্ষর্িগ্রস্থ ওয়াব্দা ও ভ র্িবাখদি পর্িমান সং যা: ২,৫ র্ক:র্ম: 

র্ ক্তেএি কাখডিি প্রার্প্তি সং যা: ৪.৩৯৫ টি 

র্ ক্তেএি কাডি প্রার্প্তি পর্িমান: ৪৪৫ টি 

প্রর্শকা  াদয সহায়িা ডব্িুএির্প: ১৫৪০ টি 

ক্তেআি িাউি র্বিিন: ৬৯,০০০ ভম:িন 

ক্তেআি কযাশ র্বিিন: ২,৫০,০০০ িাকা 

গৃহ র্নম িাণ সহায়িা: ১.৫২,৪৮০০০িাকা 

ইউর্নয়ন স্বাস্তয কমখেক্স: ১টি 

পুর্িশ কযাম্প: নাই 

কখিখেি সং যা: ২টি 

মাধযর্মক র্বদযািয় সং যা: ৩টি 

র্নম্ন মাধযর্মক র্বদযািখয়ি সং যা: ২টি 

মাদ্রাসাি সং যা: ১০টি 



সিকার্ি প্রাথর্মক র্বদযািয় সং যা: ১১টি 

ভিক্তে: প্রাথর্মক র্বদযািয় সং যা: ২৪টি 

ইউর্প স্থাপন িার্ি : ২০০৫ 

ইউর্পি র্সমানা: 

ভমাি ের্মি পর্িমান: ১০০ ভহক্টি 

এক িসিী ের্মি পর্িমান: ১০০০ একি 

দইু িসিী ের্মি পর্িমান: ৬০০একি 

র্িন িসিী ের্মি পর্িমান: ১০০একি 

ভমৌোি সং যা: ৩টি 

গ্রাখমি সং যা: ১৭টি 

ভমাি ভ ািাি সং যা: নািী+পুরুষ:২৪,২৯২েন(পু:১২০০৬,না:১২২৮৬) 

দসু্থ নািীি সং যা: ৭,৮২০ েন 

ভেখিি সং যা: ১০৫০ েন  (আনুমার্নক) 

সিকািী িাকিীেীর্বি সং যা: ৩৫০(আনুমার্নক) 

গে আয়: ৩৫% 

র্শক্ষাি হাি: ৪৭% 

ভ ায়াখেি সং যা: ১২টি 

হাি-বাোখিি সং যা: ৩টি 

ধান  াোখনাি ভমর্শখনি সং যা: ১৮টি 

কিাি কখিি সং যা: ১৩টি 

বযাংখকি সং যা: নাই 

অ-গ ীি নিকুখপি সং যা: ১৭০টি 

ভমাি কািাাঁ িাস্তাি পর্িমান: ৬১ র্ক:র্ম: 

ভমাি ইি ভসার্িং এি পর্িমান: ৩৪ র্ক:র্ম; 

ভমাি কাি ািি িীখেি সং যা: ৭৯ 

দিাদাি কিেন: ১েন 

ভিৌর্কদাি/মহিদাি কিেন: ৯েন 

আখয়ি প্রধান উৎস:কৃর্ষ 

র্িিীয় আখয়ি উvস:মvসয 

 ুর্মহীন পর্িবাখিি সং যা: ৬৭৯ (আনুমার্নক) 

ডাকঘখিি সং যা: ২টি 

দশ িনীয় স্থাখনি সং যা: ১টি 

পুকুখিি সং যা: ৭২টি 

ভঘখিি সং যা: ৭৫টি 



মসক্তেখদি সং যা: ১০২টি 

মক্তন্দখিি সং যা: ০৬টি 

কবিস্থাখনি সং যা: িথয নাই 

কবিস্থাখনি সং যা 

কর্মর্নউটি র্লর্নখকি সং যা :৬টি 

কম িিি এনক্তেওি সং যা: ১৫টি 

ইি ািাি সং যা:নাই 

গুে গ্রাখমি সং যা:১টি 

মুক্তিখযাদ্ধাখদি সং যা:৭৫ েন 

র্বধবা  ািাখ াগী:১৩০ েন 

গ্রাখমি নাম: 

১নং ওয়াডি:(ক)ধানসাগি ( ) বার্নয়া ািী 

২নং ওয়াডি:(ক)নিবুর্নয়া 

৩নং ওয়াডি:প: ভ ান্তাকািা 

৪নং ওয়াডি:পুব ি ভ ান্তাকািা 

৫নং ওয়াডি:মধয ভ ান্তাকািা 

৬নং ওয়াডি:মখিিপাে 

৭নং ওয়াডি: িাক্বেি 

৮নং ওয়াডি: ভগািবুর্নয়া 

৯নং ওয়াডি:(ক)আমোগার্িয়া ( )দ: আমোগার্িয়া 

বিিমান পর্িষদঃ(ভিয়ািমযান ও সদসযবৃন্দ) 

েনাব ভমা: ভমা: মর্িয়াি িহমান  ান 

ভিয়ািমযান 

ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন পর্িষদ 

০১৭১৬-৯৫২৩০৩ 

র্মখসস:ির্মিা আকািাি র্িো    র্মখসস:র্পয়ািা ভবগম                র্মখসস: মমিােখবগম 

 মর্হিা সদসয                                     মর্হিা সদসয                           মর্হিা সদসয 

ওয়াডি নং০২                                   ওয়াডি নং০৫                         ওয়াডি নং০৭ 

সংির্ক্ষি- ১,২,৩                              সংির্ক্ষি-৪,৫,৬                           সংির্ক্ষি- ৭,৮,৯ 

ভমাবা: নং- ০১৯৩১-২৮৬৭৪৪ ভমাবা: নং- ০১৯৩৩-৮২৬৭০১    ভমাবা: নং- ০১৯১৮-

৩৬৫৫৯৩ 

ভমা: মর্হউক্তদ্দন  ান         ভমা: মর্িয়াি িহমান হাং         ভমা: ির্গি ভহাখসন পহিান 

সাধািন সদসয                                   সাধািন সদসয                                 সাধািন সদসয 

ওয়াডি নং-০১                                   ওয়াডি নং-০২                                 ওয়াডিনং-০৩ 

০১৭৩৬-৩৩০৩৫০                   ০১৭৩১-৫২৭৬৪৫                ০১৭১৬-৪০৬০৫৭ 



ভমা: োর্কি ভহাখসন গােী          ভমা: আব্দিু হক আকন         ভমা: শর্হদিু ইসিাম আকন 

  সাধািন সদসয                                সাধািন সদসয                                       সাধািন সদসয 

 ওয়াডি নং- ০৪                                 ওয়াডি নং- ০৫                              ওয়াডি নং-০৬  

০১৯৩০-৬২৪১৪৬                                  ০১৯৩৭-৮৫৯২৪৬                           ০১৭২৪-

৭৮৮৫৬৯ 

ভমা: মক্তেবি িহমন িাং                  ভমা: নার্সমুি আহসান               ভমা: পান্না 

িািুকদাি সাধািন সদসয                             সাধািন সদসয                   সাধািণ    সদসয  

 ওয়াডি নং-০৭                               ওয়াডি নং-০৮                           ওয়াডি নং- ০৯ 

০১৭১৬-২১১২৪১                          ০১৯১১-১৮৮৮১৪         ০১৭১৮-৭৫০২৫৩ 

কম িিািীঃসর্িব-ভমা: ভহমাখয়ি উক্তদ্দন ভশ , ভমাবাইি: ০১৭৫৮৩৩৩০৭২ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

গ্রাম র্ র্িক ভিাকসং যা 

২ নং ভ ান্তাকািা ইউর্নয়ন 

  

ক্রর্মক নং গ্রাখমি নাম পুরুষ মর্হিা 

০১ আমোগার্িয়া ১২১৫ ১৪০৩ 

০২ ভগািবুর্নয়া ১০৮৯ ১১৯২ 

০৩ নিবুর্নয়া ৬৩৬ ৭০৪ 

০৪ িাক্বেি ২২৪২ ২১৮৫ 

০৫ েীবণদযু়ািী ৪৫৮ ৫১৪ 

০৬ বার্নয়া ািী ৭৭৪ ৮২০ 

০৭ োখনিপাে ৬১০ ৬৪৭ 

০৮ ধানসাগি ৫৬৭ ৬০৭ 

০৯ বার্নয়া ািী নিবুর্নয়া ৯৬৮ ১০৪৭ 

১০ ভমাখেিাবাদ ২৭৯২ ২৮৩৩ 

১১ ভ ান্তাকািা ৪১৮৫ ৪৪৭২ 

 
 
 



 

ভ ান্তাকািা ইউর্নয়খনি ইর্িহাস 

এই উপমহাজদজশ রিটটশ শাসন আমজল ১৮৭০ সজনি রদজি বাজেিহাট মেলাি দরক্ণ অঞ্চল রেল বজলশ্বি নদীি  পূব ব পাি 

মিজস ঐরতহযবারহ সুন্দিবন । পাশ্ব ববতী বরিশাল মেলা মথজি আেত পূব ব পরুুজষিা েঙ্গল মিজট েনপথ সটৃষ্ট িজিন। এ 

েনপজদি নাম শিণজ ালা। আি এই শিণজ ালাি উত্তি অাংজশ মে েনপদ েজড় উজি তাি নাম ম ান্তািাটা ইউরনয়ন।

 াি ও নদী

ম ান্তািাটা ইউরনয়জন আনুমারনি ৮টট মোট -বড় মিিডীয়  াল িজয়জে। বষ বািাজল এ সব  াজলি মাধযজম বটৃষ্টি পারন রনষ্কারষত 

হয়। এোড়া এ সিল  াল পণয পরিবহন সহ েনসাধািজণি িলািজলি িাজে বযবহাি হজয় থাজি। এ ইউরনয়জনি িাজেি গ্রাজমি 

পাশ রদজয় বজলশ্বি নদী নাজম এিটট বড় নদী আজে।

 
 

 

 

 

 

 

 

হাি-বাোখিি-িার্িকা 

ক্ররমি নাম আয়তন তথয 

প্রদানিািী 

বযশ্চি

িাশ্চন্দনা 

রভটটি 

সাং যা

ইোিা 

মূলয

টিিানা

১ ম ান্তািাটা 

বাোি

গ্রাম:িাজেি ডািিি:িাজয়ন্দা শিণজ ালা বাজেিহাট।

২ নলবুরনয়া 

বাোি

গ্রাম:নলবুরনয়া 

বাোি ডািিি:িাজয়ন্দা শিণজ ালা বাজেিহাট।

  

র্সটিখেন িািিাি

ক্র: নং ভসবাি ধিণ র্ক াখব ভসবা ভসবািমূিয কি সময় প্রখয়ােন কাি সাখথ ভযাগাখযাগ কিখি হখব 

০১ নােরিি ও 

িারিশ্চেি 

সনদ

ইউরনয়জন 

বসবাসিািী 

নােরিজিি িারহদা 

অনুোয়ী োতীয় 

পরিিয় পে 

প্রদশ বজনি মাধযজম

ইউরনয়ন পরিষদ 

িতৃবি রনধ বারিত 

নাম মাে মূজলয 

/রবনামূজলয

িারহবা মাে (অরফস 

িলা িালীন সমজয়)

ইউরপ সরিব

০২ েন্ম রনবন্ধন 

সনদ

রনরদবষ্ট ফিম 

পূিজণি মাধযজম

০-১৮ বেি পে বন্ত 

রবনা মূজলয এবাং ১৮ 

বেজিি উপজি হজল 

৫০ টািা/ সিিাি 

িতৃবি রনধ বারিত 

পরিবরতবত রফ

সজব বাচ্চ ৭(সাত) রদন ইউরপ সরিব

নবোতজিি 

মক্জে রনরদবষ্ট 

রবনা মূজলয (েজন্মি 

৩০ রদজনি মজধয 

১-৫ রদন ইউরপ সরিব

http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc532e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc532e-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc53b6-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://khontakataup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc53b6-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/


ক্র: নং ভসবাি ধিণ র্ক াখব ভসবা ভসবািমূিয কি সময় প্রখয়ােন কাি সাখথ ভযাগাখযাগ কিখি হখব 

ফিম পূিণসহ

ইরপ আই িাডব 

প্রদশ বজনি মাধযজম

রনবন্ধজনি েনয 

আজবদন িিজত 

হজব অনযথায় 

ইউরপ িতৃবি 

রনধ বারিত রফ)

০৩ মতুৃয রনবন্ধন রনরদবষ্ট ফিম 

পূিজণি মাধযজম

মতুৃযি ৩০ রদজনি 

রভতি রনবন্ধজনি 

েনয আজবদন 

িিজত হজব)

১-৩ রদন ইউরপ সরিব

০৪ মতুৃয রনবন্ধন 

সনদ

রনরদবষ্ট ফিম 

পূিজণি মাধযজম

রবনা মূজলয ১-৩ রদন ইউরপ সরিব

০৫ ওয়ারিশ সনদ সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয /সাংিরক্ত 

সদজসযি মাধযজম 

আজবদন িিজত 

হজব।

রবনা মূজলয / ইউরপ 

িতৃবি রনধ বারিত 

মূজলয

১-৭ রদন ইউরপ সরিব

০৬ বয়স্ক ভাতা সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয / ওয়াডব 

িরমটটি িাজে 

আজবদন িিজত 

হজব

৬৫ বেি মথজি 

রবনা মূজলয

রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

সমাে িলযাণ 

অরধদপ্তজিি বিাদ্দ 

অনুোয়ী

সাংরিষ্ট ইউরপ সদসয

০৭ প্ররতবন্ধী 

ভাতা

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/সাংিরক্ত 

সদজসযি মাধযজম 

আজবদন িিজত 

হজব

মে মিান বয়জসি 

রবনা মূজলয

রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

সমােিলযাা্ণ 

অরধদপ্তজিি বিাদ্দ 

অনুোয়ী

সাংরিষ্ট ইউরপ সদসয

০৮ মাতৃত্বিালীন

রবধবা স্বামী 

পরিতযি 

ভাতা

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ওয়াডব 

িরমটটি িাজে 

আজবদন িিজত 

হজব

১৮-৬৫ বেি 

রবনামূজলয

রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

মরহলা অরধদপ্তি- এি 

বিাদ্দ অনুোয়ী

সাংরিষ্ট সাংিরক্ত আসজনি সদসয

০৯ রভশ্চেরড 

িম বসুিী

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ওয়াডব 

িরমটটি িাজে 

আজবদন িিজত 

হজব

১৮-৪৯ বেি 

রবনামূজলয

রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

মরহলা অরধদপ্তি- এি 

বিাদ্দ অনুোয়ী

সাংরিষ্ট সাংিরক্ত আসজনি সদসয

১০ রভশ্চে এফ 

িম বসূিী

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ওয়াডব 

িরমটটি িাজে 

আজবদন িিজত 

হজব

রবনামূজলয রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

োনমন্ত্রণালয়-এি 

বিাদ্দ অনুোয়ী

সাংরিষ্ট ওয়াডব সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব 

সদসয

১১ দরিদ্র িম ব 

সেৃন 

িম বসুিী

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ওয়াডব 

িরমটটি িাজে 

আজবদন িিজত 

হজব

৪০/৬০ রদজনি 

রবনামূজলয

রনরদবষ্ট সময় সাজপজক্ 

োনমন্ত্রণালয়-এি 

বিাদ্দ অনুোয়ী

সাংরিষ্ট ওয়াডব সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব 

সদসয

১২ িাস্তা -িাট 

পরিস্কাি- 

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ সাংিরক্ত 

রবনামূজলয /সিিাি 

িতৃবি রনধ বারিত রফ 

প্রজয়ােন সাজপজক্ ইউরপ সরিব



ক্র: নং ভসবাি ধিণ র্ক াখব ভসবা ভসবািমূিয কি সময় প্রখয়ােন কাি সাখথ ভযাগাখযাগ কিখি হখব 

পরিচ্ছন্ন ও 

আবেবনা 

অপসািণ

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম েন স্বািয 

প্রজিৌশল 

অরধদপ্তি -এি 

সহজোরেতায়

েমা মূজলয

১৩ পানীয় েজলি 

বযবিা

মিয়ািমযান/সাংরিষ্ট 

ওয়াডব সদসয/ 

সাংিরক্ত ওয়াডব 

সদজসযি মাধযজম 

েনস্বািয প্রজিৌশল 

অরধদপ্তি-এি 

সহজোরেতায়

রবনামূজলয/ সিিাি 

িতৃবি রনধ বারিত রফ 

েমা মূজলয

প্রজয়ােন সাজপজক্ 

বিাদ্দ অনুোয়ী।

সাংরিষ্ট ওয়াডব সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব

১৪ ইউরনয়ন 

পরিষদ 

িতৃবি 

মটন্ডাজিি 

মাধযজম েৃহীত 

প্রিজেি 

প্রাক্কলন

সাংরিষ্ট ওয়াড়ব 

সদসয/ সাংিরক্ত 

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম আজবদন 

িিজত হজব।

ইউরনয়ন পরিষদ 

িতৃবি রনধ বারিত 

নাম মাে মূজলয/ 

রবনামূজলয

প্রজয়ােন সাজপজক্ ইউরপ সরিব

১৫ পল্লী 

অবিািাজমা 

উন্নয়ন 

সাংিক্ণ ও 

িক্ণাজবক্ণ

সাংরিষ্ট ওয়াড়ব 

সদসয/ সাংিরক্ত 

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম আজবদন 

িিজত হজব।

রবনা মুজলয প্রজয়ােন সাজপজক্ সাংরিষ্ট ইউরপ সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব 

সদসয

১৬ আইন-শৃঙ্খলা 

িক্ায় 

প্রজয়ােনীয় 

ববযিা

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/ সাংিরক্ত 

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম আজবদন 

িিজত হজব

রবনা মূজলয প্রজয়ােন সাজপজক্ সাংরিষ্ট ইউরপ সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব

১৭ শারন্ত-শৃঙ্খলা 

িক্ায় ও 

রবিারিি 

িাে বক্রম

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয/সাংিরক্ত 

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম আজবদন 

িিজত হজব

রবনা মূজলয প্রজয়ােন সাজপজক্ সাংরিষ্ট ইউরপ সদসয/ সাংিরক্ত ওয়াডব

১৮ রবধবা

এরতম েিীব 

প্ররতবন্ধী ও 

দুুঃিজদি 

তারলিা 

প্রদান

রনরদবষ্ট ফিম 

পুিজণি মাধযজম

রবনামূজলয/ইউরনয়ন 

পরিষদ িতৃবি 

রনধ বারিত মূজলয

প্রজয়ােন সাজপজক্ ইউরপ সরিব

১৯ সিিািী 

উন্মুি োয়ো 

উদযান

ম লাি মাি 

িবিিান

শ্মশানিাট

সভা িান সহ 

অনযানয 

সাংরিষ্ট ওয়াডব 

সদসয /সাংিরক্ত 

ওয়াডব সদজসযি 

মাধযজম আজবদন 

িিজত হজব।

ইউরনয়ন পরিষদ 

িতৃবি রনধ বারিত রফ

প্রজয়ােন সাজপজক্ মিয়ািমযান



ক্র: নং ভসবাি ধিণ র্ক াখব ভসবা ভসবািমূিয কি সময় প্রখয়ােন কাি সাখথ ভযাগাখযাগ কিখি হখব 

সম্পরত্ত 

বযবহাি

ইউর্নয়ন পর্িষখদি কায িাবিী 
  

১ পরিষজদি প্রধান িাে বাবরল হজব রনম্নরুপ, েথা  

(ি  প্রশাসন ও সাংিাপন রবষয়ারদ; 

(  েনশৃাং লা িক্া 

(ে  েনিলযান মূলি িাে বসম্পরিবত মসবা; 

(ি  িানীয় অথ বজনরতি ও সামাশ্চেি উন্নয়ন সম্পরিবত পরিিেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

  

(২ উপ ধািা ১ এ উজল্লর ত প্রধান িাে বাবলীি উপি রভরত্ত িজি পরিষজদি িাে বা বলী রিতীয়

তফসীজল বরণ বত হল। 

রিতীয় তফসীল বরন বত ইউরনয়ন পরিষজদি িাে বাবরল – 

০১ পাুঁিশালা ও রবরভন্ন মময়াদী উন্নয়ন পরিিেনা ততিী। 

০২ পল্লী অবিািাজমা উন্নয়ন, সাংিক্ণ ও িক্না মবক্ণ। 

০৩ রশক্া এবাং প্রাথরমি ও েণরশক্া িাে বক্রম সম্পরিবত। 

০৪ স্বািয, পরিবাি পরিিেনা সম্পরিবত িাে বক্রম বাস্তবায়ন। 

০৫ িৃরষ, মৎসয ও পশু সম্পদ ও অনযানয অথ বজনরতি উন্নয়জন প্রজয়ােনীয় িাে বক্রম

গ্রহণ। 

০৬ মহামািী রনয়ন্ত্রন ও দুজে বাে বযবিাপনায় প্রজয়ােনীয় িাে বক্রম গ্রহণ। 

০৭ িি, রফ, মটাল, রফস ইতযারদ ধাে বিিণ ও আদায়। 

০৮ পারিবারিি রবজিাধ রনিসন, নািী ও রশশু িলযাণ সম্পরিবত প্রজয়ােনীয় িাে বক্রম

সম্পাদন। 

০৯ ম লাধুলা, সামাশ্চেি উন্নরত, সাংসৃ্করত ইতযারদ িাে বক্রজম প্রজয়ােনীয় উজদযাে গ্রহন ও

সহজোরেতা প্রদান। 

১০ পরিজবশ উন্নয়ন ও সাংিক্জন প্রজয়ােনীয় বযবিা গ্রহণ। 

১১ আইন শৃাং লা িক্ায় সিিাজিি অরপ বত দারয়ত্ব পালন ও প্রজয়ােনীয় িাে বক্রম গ্রহণ। 

১২ েন্ম মতুৃয রনবন্ধীিিণ। 

১৩ সিিারি িান, উন্মুি োয়ো, উদযান ও ম লাি মাজিি মহফােত িিা। 

১৪ ইউরনয়ন পরিষজদি িাস্তায় ও সিিািী িাজন বারত জ্বালাজনা। 

১৫ বকৃ্ মিাপণ ও সাংিক্ণ, বৃক্ সম্পদ িুরি ও ধ্বাংস প্ররতজিাধ। 

১৬ িবিিান, শ্মশান, েনসাধািজণি সভাি িান ও অনযানয সিিািী সম্পরত্তি িক্ণা

মবক্ণ ও পরিিালনা। 

১৭ েনপথ, িােপথ ও সিিারি িাজন অনরধিাি প্রজবশজিাধ এবাং এই সব িাজন উৎপাত

ও তাহাি িািন বন্ধ িিা। 

১৮ েন পথ ও িাে পজথি ক্রত, রবনষ্ট বা ধ্বাংস প্ররতজিাধ িিা। 



১৯ মোবি ও িাস্তাি আবেন বা সাংগ্রহ, অপসািণ ও বযাবিাপনা রনশ্চিত িিা। 

২০ অপিাধ মূলি ও রবপজ্জনি বযবসা রনয়ন্ত্রণ। 

২১ মতৃ পশুি মদহ অপসািণ ও রনয়ন্ত্রন এবাং পশু েবাই রনয়ন্ত্রণ। 

২২ ইউরনয়জন নতুন বাড়ী, দালান রনম বান ও পুনুঃরনম বান এবাং রবপজ্জনি দালান রনয়ন্ত্রন। 

২৩ িূয়া, পারন মতালাি িল, েলাধাি, পুিুি এবাং পারন সিবিাজহি অনযানয উৎজসি

বযবিাপনা ও সাংিক্ণ। 

২৪  াবাি পারনি উৎজসি দষূণজিাধ এবাং েনস্বাজিযি েনয ক্রতিি সজন্দহ েুি িূপ, 

পুিুি বা পারন সিবিাজহি অনযানয িাজনি পারন বযবহাি রনরষদ্ধ িিা। 

২৫  াবািপা রনিেনয সাংিরক্ত িূপ, পুিুি বা পারন সিবিাজহি অনযানয িাজন বা

রনিটবতী িাজন মোসল, িাপড় িািা ুঁ বা পশু মোসল িিাজনা রনরষদ্ধ বা রনয়ন্ত্রণ িিা। 

২৬ পুিুি বা পারন সিবিাজহি অনযানয িাজন বা রনিট বতী ন্থাজন শন, পাট বা অনযানয

রভোজনা রনরষদ্ধ রনয়ন্ত্রণ িিা। 

২৭ আবারসি এলািাি মজধয িামড়া িাং িিা বা পািা িিা রনরষদ্ধ বা রনয়ন্ত্রণ িিা। 

২৮ আবারসিএলািাি মাটট  নন িরিয়া পাথি বা অনযানয বস্তু উজত্তালন রনরষদ্ধ বা

রনয়ন্ত্রণ িিা। 

২৯ আবারসি এলািায় ইট, মাটটি পাে বা অনযানয ভাটট রনম বান রনরষদ্ধ বা রনয়ন্ত্রণ িিা। 

৩০ অরি, বনযা, রশলা বটৃষ্ট সহ ঝড়, ভূরম িম্প বা অনযানয প্রািৃরতি দজূে বাে মমািারবলায়

প্রজয়ােনীয় তৎপিতা গ্রহন ও সিিািজি সাব বক্রনি সহায়তা প্রদান। 

৩১ রবধবা, এরতম, েরিব ও দুুঃি বযাশ্চিজদি তারলিা সাংিক্ন ও সাহােয িিা। 

৩২ সমবায় আজন্দালন ও গ্রামীণ রশজেি উন্নয়ন উৎসাহ প্রদান। 

৩৩ বাড়রত  াদয উৎপাদজনি বযবিা গ্রহন। 

৩৪ েবারদ পশুি ম ায়াি রনয়ন্ত্রন ও িক্না মবক্জণি বযবিা িিা। 

৩৫ প্রাথরমি রিরিৎসা মিজন্দ্রি বযবিা িিা। 

৩৬ ইউরনয়জনি বারসন্দাজদি রনিাপত্তা,  আিাম আজয়শ বা সুজোে সুরবধাি েনয

প্রজয়ােনীয় অনযানয বযবিা গ্রহন। 

৩৭ ই েভজণ বন্স িালু উৎসারহতিিণ। 

৩৮ ইউরনয়ন পরিষজদি মত সদৃশ িাজে রনজয়াশ্চেত অনযানয সাংিাি সাজথ সহজোরেতা

সম্প্রসািণ। 

৩৯ সিিাি িতৃ বি সমজয় সমজয় আজিারপত দারয়ত্বাবলী। 

 
 
 
 
 

একনেখি১নংসানসাগিইউর্নয়নপর্িষদ 
 
 

ইউরনয়জনিনাম ১নাংধানসােি ইউরনয়নপরিষদ 



িারয়ত্বিতজিয়ািমযান েনাব  মইনুল হজসন  টটপু  

ইউরনয়ন  িাপজনিতারি         :                           ১৯৬১ররুঃ 

 ইউরনয়জনিআয়তন                                  34.42  বে বরিুঃরমুঃ 

মমাটেরমিপরিমাণ                                    ৯১৭৬ বে বরিুঃরমুঃ 

 মমৌোসাং যা                        :                            ২৪টট 

গ্রাজমিসাং যা                        :                            09টট 

েনসাং যা                             :                           ১৯৪১৭েন 

পুরুষ                                 :                           ৯৮৪১েন 

মরহলা                                :                            ৯৫৭৬েন 

মমাটজভাটািসাং যা                :                            ২৩,১৭৯েন 

পুরুষজভাটািসাং যা              :                            ৭৮২০েন 

মরহলাজভাটািসাং যা              :                            ৭৮৩১েন 

মমাট ানা                          :                            ৫৩০৭টট 

স্বচ্ছলপরিবাজিিসাং যা          :                            ১২০০টট 

অস্বচ্ছলপরিবাজিিসাং যা        :                           ৪৬০০টট          

মেজলিসাং যা                      :                           মিশ্চেুঃ০২টটসরমরত১১০েন| 

রশক্ািহাি                        :                           ৬১  

িজলে                              :                            ০২ টট 

আরলমমাদ্রাসা                    :                            ০৩টট 

দার লমাদ্রাসা                     :                            ০৩টট 

হাজফশ্চেয়ামাদ্রাসা                 :                            ৪টট 

মাধযরমিরবদযালয়                :                          ০৬টট 

সিিারিপ্রাথরমিরবদযালয়      :                           ১৪টট 

মব সিিারিপ্রাথরমিরবদযালয়  :                          ০৩টট            

হাট বাোি                         :                          04টট 

বযাাংি                               :                             নাই 

ডািিজিিসাং যা                  :                          04টট 

মসশ্চেজদিসাং যা                  :                           ৬২টটজোট বড় 

মশ্চন্দজিিসাং যা                   :                           ৩১টটসাব বেনীনওবযশ্চিেত। 

ম ায়াজিিসাং যা                  :                           ০৩টট 

সিিারিপুিুি                   :                           ১০টট 

বযশ্চিেতপুিুি                   :                           ১৫০টট পারনপাজনিজোেয  

পািািাস্তা                         :                           ১৩৫রিুঃরমুঃ 

িািা ুঁিাস্তা                         :                           ১৬৯রিুঃরমুঃ 

িীে                                :                           ০২টট 

আজয়িউৎস                      :                          ধান পান মৎসযজিি নািজিল সুপারি বযবসা িািুিী।    

মিজিিসাং যা                     :                          ১২৫৬টট 

রভ,শ্চে,রড,                        :                        ৪৪০ টট 

  



 াি ও নদী 

 াল আমড়াোরেয়া  াল ধানসােি  াল নলবুরনয়া  াল িাোপুি  াল বান্দাি হাট  াল ভাওয়াি  াল তিয়ি  াল উ িাোপুি

িাজয়ন্দা

নদী মবালা নদী

 

 

হাট-বাজারের-তালিকা
ক্ররমি নাম আয়তন তথয 

প্রদানিািী 

বযশ্চি 

িাশ্চন্দনা 

রভটটি 

সাং যা 

ইোিা 

মূলয 

টিিানা 

১ আমড়াোরেয়া 

বাোি 

    গ্রাম:আমড়াোরেয়া বাোি 

,ডািিি:আমড়াোরেয়া,শিণজ ালা,বাজেিোট। 

২ িাোপুি 

বাোি 

    গ্রাম:িাোপুি 

বাোি,ডািিি:িাোপুি,শিণজ ালা,বাজেিহাট। 

৩ বান্দািহাট 

বাোি 

    গ্রাম:বান্দািহাট,ডািিি:বান্দািহাট 

৪ নলবুনিয়া 

বাজার(ছুটুখার)  

     

 

র্সটিখেন িািিাি 

ক্র: 

নং ভসবািধিণ র্ক াখবখসবা ভসবামূিয কিসময়প্রখয়ােন 

কািসাখথ

ভযাগাখযা

গকিখিহ

ভব 

০১ নােরিিওিারিশ্চে

িসনদ 

ইউরনয়জনবসবাসিািীনােরিজি

িিারহদাঅনুোয়ীোতীয়পরিিয়

পেপ্রদশ বজনিমাধযজম 

ইউরনয়নপরিষদিতৃবিরনধ বারিতনাম

মােমূজলয/রবনামূজলয 

িারহবামাে(অরফসি

লািালীনসমজয়) 

ইউরপসরিব 

০২ েন্মরনবন্ধনসনদ 

  

রনরদবষ্টফিমপূিজণিমাধযজম ০-

১৮বেিপে বন্তরবনামূজলযএবাং১৮বে

মিিউপজিহজল৫০টািা/ 

সিিািিতৃবিরনধ বারিতপরিবরতবত

রফ 

সজব বাচ্চ৭(সাত) রদন ইউরপসরিব 

নবোতজিিজক্জেরনরদবষ্টফিম

পূিণসহ  

ইরপআইিাডবপ্রদশ বজনিমাধযজম 

রবনামূজলয(েজন্মি৩০রদজনিমজধয

রনবন্ধজনিেনযআজবদনিিজতহজব

অনযথায়ইউরপিতৃবিরনধ বারিতরফ) 

১-৫রদন ইউরপসরিব 

০৩ মতুৃযরনবন্ধন রনরদবষ্টফিমপূিজণিমাধযজম (মতুৃযি৩০রদজনিরভতিরনবন্ধজনিে

নযআজবদনিিজতহজব) 

১-৩রদন ইউরপসরিব 

০৪ মতুৃযরনবন্ধনসনদ রনরদবষ্টফিমপূিজণিমাধযজম রবনামূজলয ১-৩রদন ইউরপসরিব 

০৫ ওয়ারিশসনদ সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/সাংিরক্তস

দজসযিমাধযজমআজবদনিিজতহ

মব। 

রবনামূজলয/ইউরপিতৃবিরনধ বারিতমূ

মলয 

১-৭রদন ইউরপসরিব 

০৬ বয়স্কভাতা সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ওয়াডবিরম

টটিিাজেআজবদনিিজতহজব 

৬৫বেিজথজিরবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্

সমােিলযাণঅরধদ

প্তজিিবিাদ্দঅনুোয়ী 

সাংরিষ্টইউ

রপসদসয 

০৭ প্ররতবন্ধীভাতা সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/সাংিরক্তস মেজিানবয়জসিরবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্ সাংরিষ্টইউ

http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc5663-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc5663-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc56e9-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc56e9-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc5771-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc5771-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc57f6-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/
http://dhanshagorup.bagerhat.gov.bd/site/hatbazar/65fc57f6-1c3a-11e7-8f57-286ed488c766/


ক্র: 

নং ভসবািধিণ র্ক াখবখসবা ভসবামূিয কিসময়প্রখয়ােন 

কািসাখথ

ভযাগাখযা

গকিখিহ

ভব 

দজসযিমাধযজমআজবদনিিজতহ

মব 

সমােিলযাা্ণঅরধদ

প্তজিিবিাদ্দঅনুোয়ী 

রপসদসয 

০৮ মাতৃত্বিালীন, 

রবধবাবাস্বামীপরি

তযিভাতা 

সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ওয়াডবিরম

টটিিাজেআজবদনিিজতহজব 

১৮-৬৫বেিরবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্

মরহলাঅরধদপ্তি-

এিবিাদ্দঅনেুায়ী 

সাংরিষ্টসাংি

রক্তআস

মনিসদসয 

০৯ রভশ্চেরডিম বসুিী সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ওয়াডবিরম

টটিিাজেআজবদনিিজতহজব 

১৮-৪৯বেিরবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্

মরহলাঅরধদপ্তি-

এিবিাদ্দঅনেুায়ী 

সাংরিষ্টসাংি

রক্তআস

মনিসদসয 

১০ রভশ্চেএফিম বসূিী সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ওয়াডবিরম

টটিিাজেআজবদনিিজতহজব 

রবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্

োনমন্ত্রণালয়-

এিবিাদ্দঅনেুায়ী 

সাংরিষ্টওয়া

ডবসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডবসদসয 

১১ দরিদ্রিম বসেৃনি

ম বসুিী 

সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ওয়াডবিরম

টটিিাজেআজবদনিিজতহজব 

৪০/৬০রদজনিরবনামূজলয রনরদবষ্টসময়সাজপজক্

োনমন্ত্রণালয়-

এিবিাদ্দঅনেুায়ী 

সাংরিষ্টওয়া

ডবসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডবসদসয 

১২ িাস্তা-

িাটপরিস্কাি-

পরিচ্ছন্নওআবেব

নাঅপসািণ 

সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/ 

সাংিরক্তওয়াডবসদজসযিমাধযজম

েনস্বািযপ্রজিৌশলঅরধদপ্তি-

এিসহজোরেতায় 

রবনামূজলয/সিিািিতৃবিরনধ বারিত

রফেমামূজলয 

প্রজয়ােনসাজপজক্ ইউরপসরিব 

১৩ পানীয়েজলিবযব

িা 

মিয়ািমযান/সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/

সাংিরক্তওয়াডবসদজসযিমাধযজম

েনস্বািযপ্রজিৌশলঅরধদপ্তি-

এিসহজোরেতায় 

রবনামূজলয/সিিািিতৃবিরনধ বারিত

রফেমামূজলয 

প্রজয়ােনসাজপজক্ব

িাদ্দঅনেুায়ী। 

সাংরিষ্টওয়া

ডবসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডব 

১৪ ইউরনয়নপরিষদ

িতৃবিজটন্ডাজিিমা

ধযজমেৃহীতপ্রিজে

িপ্রাক্কলন 

সাংরিষ্টওয়াড়বসদসয/ 

সাংিরক্তওয়াডবসদজসযিমাধযজম

আজবদনিিজতহজব। 

ইউরনয়নপরিষদিতৃবিরনধ বারিতনাম

মােমূজলয/রবনামূজলয 

প্রজয়ােনসাজপজক্ ইউরপসরিব 

১৫ পল্লীঅবিািাজমা

উন্নয়নসাংিক্ণও

িক্ণাজবক্ণ 

সাংরিষ্টওয়াড়বসদসয/ 

সাংিরক্তওয়াডবসদজসযিমাধযজম

আজবদনিিজতহজব। 

রবনামুজলয প্রজয়ােনসাজপজক্ সাংরিষ্টইউ

রপসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডবসদসয 

১৬ আইন-

শৃঙ্খলািক্ায়প্রজয়া

েনীয়ববযিা 

সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/সাংিরক্তও

য়াডবসদজসযিমাধযজমআজবদনি

িজতহজব 

রবনামূজলয প্রজয়ােনসাজপজক্ সাংরিষ্টইউ

রপসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডব 

১৭ শারন্ত-

শৃঙ্খলািক্ায়ওরব

িারিিিাে বক্রম 

সাংরিষ্টওয়াডবসদসয/সাংিরক্তও

য়াডবসদজসযিমাধযজমআজবদনি

িজতহজব 

রবনামূজলয প্রজয়ােনসাজপজক্ সাংরিষ্টইউ

রপসদসয/ 

সাংিরক্তও

য়াডব 

১৮ রবধবা, এরতম, 

েিীবপ্ররতবন্ধীও

দুুঃিজদিতারলিা

প্রদান 

রনরদবষ্টফিমপুিজণিমাধযজম রবনামূজলয/ইউরনয়নপরিষদিতৃবি

রনধ বারিতমূজলয 

প্রজয়ােনসাজপজক্ ইউরপসরিব 

১৯ সিিািীউন্মুিো  
   



ক্র: 

নং ভসবািধিণ র্ক াখবখসবা ভসবামূিয কিসময়প্রখয়ােন 

কািসাখথ

ভযাগাখযা

গকিখিহ

ভব 

য়োউদযান, 

ম লািমািিবি

িান, শ্মশানিাট, 

সভািানসহঅনযা

নযসম্পরত্তবযবহাি 

 

 

পঞ্চবারষ বিী পরিিেনা

ক্রঃ 

নং 

প্রকখল্পি নাম ওয়াডি 

নং 

মমত্মবয 

০১ উত্তি িাোপুি েীবনদুয়ািী মসশ্চেদ হইজত  পুল পে বমত্ম িাসত্মা ইট 

সরলাং 

০১   

০২ উত্তি িাোপুি মততুল বাসাি পুল হইজত মরমন হােীি বাড়ী মসশ্চেদ 

পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং ও োেী বাড়ীি মসশ্চেদ হইজত অপদা 

মবড়ী বাদ হইয়া মাজলি রময়াি মাদ্রসা পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০১   

০৩ উত্তি িাোপুি বুরড়ি বাসাি মপাল মমিামত ০১   

০৪ উত্তি িাোপুি সিদাি বাড়ীি পুল মমিামত ০১   

০৫ উত্তি িাোপুি ততইমশ্চদ্দন এি মসশ্চেজদি পুিুি পািা োট রনম বান ০১   

০৬ দরক্ন িাোপুি আোহাি আলী এি বাড়ীি সামজনি পুল রন বমান ০২   

০৭ দরক্ন িাোপুি িম্নহুল আরমন হাওলাদাজিি বাড়ীি সামজন পুল 

রনম বান 

০২   

০৮ দরক্ন িাোপুি বড় বাসাি সামজন  াজলি উপি পুল সাংস্কাি ০২   

০৯ দরক্ন িাোপুি মুিাি মমম্বাি বাড়ীি সামজন  াজলি উপি পুল 

সাংস্কাি 

০২   

১০ মাুঃ িাোপুি আুঃ েত্তাি হাওলাদাজিি বাড়ী সাংলি পুল পুনুঃ রনম বান ০৩   

১১ মাুঃ িাোপুি ওিমান হাাং এি বাড়ী সাংলি পুল পুনুঃ রনম বান ০৩   

১২ মাুঃ িাোপুি মরনি আিজনি বাড়ীি সামজন িালভাটব রনম বান ০৩   

১৩ মাুঃ িাোপুি ডাুঃ ম ািন হাাং বাড়ীি সাংলি পুল রনম বান ০৩   

১৪ পশ্চিম  াদা হাজতম পুি িাসত্মা ইট সরলাং . . . িারল িুমাি  াজলি 

..... 

০৪   

১৫ পশ্চিম  াদা ওজতিউশ্চদ্দন পহলান বাড়ীি িাসত্মা ইট সরলাং ০৪   

১৬  াদা বাাংলা বাোজিি মেন রনম বান ও টলজসট রনম বান   ০৪   

১৭ পশ্চিম  াদা োলাম মিৌরিদাজিি বাড়ীি সামজন িাসত্মা ইট সরলাং ০৪   

১৮ মরহলা মাদ্রাসা সাংলি শাপলা  াজলি পাড় িাসত্মায় হারবব হাাং এি 

বাড়ী হইজত নজবোন বাড়ী সু্কল িাম সাইক্লন মসল্টাি 

০৫   

১৯ িাজয়ন্দা ওয়াপদা িলনীি দরক্ন পাজশ রস, এন, রভ হইজত ওয়াপদা ০৫   



িলনীি পূব ব পাশ হজয়  াজলন পাড় িাসত্মা পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

২০ িাজয়ন্দা বাোি হইজত  াদয গুদাজমি িাসত্মা সাংস্কাি সহ মেন 

রনম বান   

০৫   

২১ িাজয়ন্দা নদীি পাড় নেিম্নল মীি এি মদািান হইজত নুি ইসলাম 

হাাং এি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মাি ইট সরলাং 

০৫   

২২ িদমতলা হরি মশ্চন্দজিি িাসত্মা ও মাি সাংস্কাি ০৬   

২৩  ারলফা বাড়ী হইজত তালুিদাি বাড়ীি িাসত্মা ০৬   

২৪ মমালস্না বাড়ী রস, এন রভ হইজত মসশ্চেজদি িাসত্মা ০৬   

২৫ হারলম আিজনি বাড়ী হইজত মহািাে মমালস্নাি বাড়ী রদজিি িাসত্মা ০৬   

২৬ উুঃ তাফালবাড়ী সিদাি এি বাড়ী িালভবাট রনম বান ও তসয়েশ্চদ্দন 

মাষ্টাজিি মসশ্চেদ হইজত বাড়ীি সামজন অরভমুজ  িাসত্মা . . . . . . . .  

০৭   

২৭ িাজদি মুশ্চন্সি বাড়ীি  পুল রনম বান ০৭   

  

২৮ উুঃ তাফালবাড়ী ফরিি বাড়ী িাসত্মা, মন্নান হাাং এি বাড়ী হইজত িহমান 

ফরিি এি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৭   

২৯ উুঃ তাফালবাড়ী পশ্চিম েরনি  াজলি উপি পুল/  িালভবাট রনম বান ০৭   

৩০ িাল িাজয়ন্দা োনু মোমাদ্দাি বাড়ী হইজত মোমাদ্দাি বাড়ী মসশ্চেদ 

অরভমুজ  িাসত্মা ইট সরলাং  

০৮   

৩১ িাল িাজয়ন্দা বাস ষ্টান হইজত আশ্চেে এি বাড়ীি অরভমুজ  িাসত্মা 

এরড়াংবন িাসত্মা 

০৮   

৩২ িাজেশ্বি আুঃ েফুি রময়াি বাড়ীি সম্মুজ  পুল পুুঃন রনম বান ০৯   

৩৩ শ্চেলবুরনয়া তুোম্বাি আিজনি বাড়ীি সম্মুজ  পুল পুুঃন রনম বান ০৯   

৩৪ শ্চেলবুরনয়া মতাজমে  াজনি বাড়ীি সম্মুজ  পুল পুুঃন রনম বান ০৯   

৩৫ শ্চেলবুরনয়া হািম্নন  াজনি বাড়ী হইজত শ্চেলবুরনয়া মসশ্চেদ পে বমত্ম 

িাসত্মা ইট সরলাং 

    

  

৩ নং িাখয়ন্দা ইউর্নয়ন 

৫ বিি ভময়াদী উন্নয়ন মূিক কম িসুিীি পর্িকল্পনাি প্রকল্প 

অথ ব ২০১৩ - ২০১৪ সন 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রিজেি নাম ওয়াডব 

নাং 

মমত্মবয 

০১ উত্তি িাোপুি ফড়ােী বাড়ীি িাজট পুল মমিামত ০১   

০২ উত্তি িাোপুি মততুল বাসাি িাজট পুল মমিামত ০১   

০৩ উত্তি িাোপুি োেী বাড়ীি মসশ্চেদ হইজত অবদা পে বমত্ম িাসত্মা 

ইট সরলাং 

০১   

০৪ উত্তি িাোপুি লাল রময়াি বাড়ী হইজত সিদাি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা 

ইট সরলাং 

০১   

০৫ উত্তি িাোপুি  মরমন হােীি মসশ্চেজদি পুিুজিি িাট রনম বান ০১   



০৬ দরক্ন িাোপুি পািজভস  াজনি বাড়ীি সামজন  াজলি উপি পুল 

রনম বান 

০২   

০৭ দরক্ন িাোপুি  াজলি সিদাজিি বাড়ীি সামজন  াজলি উপি পুল 

রনম বান 

০২   

০৮ দরক্ন িাোপুি েত্তাি হাওলাদাজিি বাড়ীি পুিুজি িাট রনম বান ০২   

০৯ দরক্ন িাোপুি মাজেি  াল বড় বাসাি সামজনি িাসত্মা ইট সরলাং 

িিন 

০২   

১০ মাুঃ িাোপুি এনাজয়ত তাাং এি বাড়ী হইজত আিন বাড়ী োজম 

মসশ্চেদ পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১১ মাুঃ িাোপুি ম ািন মমম্ববজিি বাড়ী হইজত ড়াুঃ আলী মহাজসন 

আিজনি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১২ মাুঃ িাোপুি োরিি হাওলাদাজিি বাড়ী হইজত সাজবি মিয়ািমযান 

আুঃ েত্তাি হাাং এি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১৩ মাুঃ িাোপুি োেী পাড়া মসাহিাব মাষ্টাি এি বাড়ী হইজত োেী 

পাড়া প্রাথরমি রবদযালয় পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১৪ পশ্চিম  াদা িারল িুমাজিি  াজলি উপি িালভাটব রনম বান ০৪   

১৫ পশ্চিম  াদা মোমাদ্দাি বাড়ীি সম্মজ  িাসত্মা ইট সরলাং ০৪   

১৬ পশ্চিম  াদা মমােজলম আিন এি বাড়ী সম্মজ  িাসত্মা ইট সরলাং ০৪   

১৭ পশ্চিম  াদা গুিম্নজদব বাড়ীি সাইজক্লান মসল্টাি সাংলি িাসত্মা ইট 

সরলাং 

০৪   

১৮ টট, এন, টট িাসত্মাি িালভাটব সাংস্কাি ও টট, এন, টট িাসত্মাি িালভাটব 

হইজত উত্তি রদজি  াল পাড় পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৫   

১৯  িাজয়ন্দা বড় মাজিি পূব ব পাশ মথজি  নুি ইসলাম হুেজুিি বাড়ী 

হইজত ফরিি বাড়ীি োজম মসশ্চেদ পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৫   

২০ উত্তি িদমতলা নজবোন বাড়ীি রস, এন, রভ হইজত আজলি োজনি 

মাোি পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৫   

২১ পাি িাসত্মাি দরক্ন পাজশ ইউনুে মমালস্নাি বাড়ী হইজত আশ্রাব 

আলী হাাং এি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৫   

  

২৩ পশ্চিম  াদা িজবি িালভাটব হহইজত তেয়দ ডািাি এি বাড়ী পে বমত্ম 

িাসত্মা ইট সরলাং 

০৬   

২৪ উত্তি িদমতলা িান োেীি বাড়ী হইজত রস, এন, রব বটতলা পে বমত্ম 

িাসত্মা ইট সরলাং 

০৬   

২৫ হারলম আিজনি িালভাটব হইজত হারমদ  াজনি বাড়ীি রদজিি িাসত্মা ০৬   

২৬  াদা মশ্চেদ হাাং এি বাড়ী িাজিি পুল রনম বান ০৬   

২৭ নুিম্ন মধৃাি বাড়ী ও বাবুল মধৃাি বাড়ীি  াজল নুতুন পুল রনম বান ০৬   

২৮ িদমতলা িালী ম ালা হইজত আরমি মহাজসজনি বাড়ীি রদি ইজটি ০৬   



িাসত্মা 

        

ক্রুঃ 

নাং 

প্রিজেি নাম ওয়াডব নাং মমত্মবয 

২৯ উত্তি তাফালবাড়ী শাহোহান মীি এি বাড়ীি পুল/ িীে রনম বান ০৭   

৩০ উত্তি তাফালবাড়ী পূুঃ মন্দীি হইজত মবপািী বাড়ী ৩ িাসত্মাি মমাড় 

পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৭   

৩১ উত্তি তাফালবাড়ী মশ্চন্দি হইজত সুভাষ এি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট 

সরলাং 

০৭   

৩২ িাল িাজয়ন্দা মসরলজমি হাাং বাড়ী হইজত তাফালবাড়ী  াজলি মবড়ী বাদ 

পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৮   

৩৩ লািুড়তলা মনিঞ্জন তালুিদাজিি বাড়ীি িাজটি পুল সাংস্কাি ০৮   

৩৪ িাল িাজয়ন্দা বাস স্টান এি োেী োউরন রনম বান ০৮   

৩৫ লািুড়তলা মরত হাওলাদাজিি বাড়ীি সম্মুজ   াজল পুল রনম বান ০৮   

৩৬ শ্চেলবুরনয়া  মমাশাজিফ আিজনি বাড়ীি সম্মুজ  পুল পূন ব রনম বান ০৯   

৩৭ শ্চেলবুরনয়া হািম্নন  াজনি বাড়ী হইজত শ্চেলবুরনয়া িূরণ বঝড় আশ্রায় 

মিন্দ্র পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৯   

৩৮ িাজেশ্বি মহমাজয়ত  াজনি বাড়ীি সামজন পুল পূন ব রনম বান ০৯   

৩৯ িাল িাজয়ন্দা মোমাদ্দাি বাড়ী হইজত োজম মসশ্চেদ পে বমত্ম িাসত্মা 

ইট সরলাং 

০৮   

  

 

  

৩ নং িাখয়ন্দা ইউর্নয়ন 

৫ বিি ভময়াদী উন্নয়ন মূিক কম িসুিীি পর্িকল্পনাি প্রকল্প 

অথ ব ২০১৪ - ২০১৫ সন 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রিজেি নাম ওয়াডব 

নাং 

মমত্মবয 

০১ উত্তি িাোপুি রময়া বাড়ীি হইজত ফিােী বাড়ীি মসশ্চেদ পে বমত্ম 

িাসত্মাি ইট সরলাং 

০১   

০২ উত্তি িাোপুি নুি ইসলাম এি বাড়ী হইজত মমাশাজিজফি বাড়ী পে বমত্ম 

িাসত্মাি ইট সরলাং 

০১   

০৩ উত্তি িাোপুি সুইে মেট িলরনজত পািা মলটট্রন রনম বান ০১   

০৪ উত্তি িাোপুি অপদা িাসত্মা হইজত রক্লরনি পে বমত্ম িাসত্মাি ইট সরলাং ০১   

০৫ দরক্ন িাোপুি সাইজক্লান মসল্টাি হইজত ওয়াপদা পে বমত্ম িাসত্মা ইট 

সরলাং 

০২   



০৬ দরক্ন িাোপুি ধাজসি ভািানী িাসত্মা ইট সরলাং ০২   

০৭ দরক্ন িাোপুি  হােীি বাড়ীি মসশ্চেদ এি পুিুজি িাট রনম বান ০২   

০৮ দরক্ন িাোপুি বড় বাশাি পুল পূন ব রনম বান ০২   

০৯ দুঃ িাোপুি হািম্নন হাাংএি বাড়ী মথজি মসিান্দাি মমালস্নাি বাড়ী 

পে বনত িাসত্মা ইট সরলাং 

০২   

১০ দুঃ িাোপুি ইউনুি হাাংএি বাড়ী হইজত মেৌিাঙ্গ মাষ্টাজিি বাড়ীি পে বমত্ম 

িাসত্মা ইট সরলাং 

০২   

১১ দক্ন িাোপুি িম্নহুল হাাং এি বাড়ীি সামজন পুল রনম বান ০২   

১২ মারলয়া িাোপুি  আিন বাড়ীি োজম মসশ্চেদ সাংলি পুিুজি িাট 

রনম বান 

০৩   

১৩ মারলয়া িাোপুি রহন্দ ুপাড়াি িামত্মা ইট সরলাং ০৩   

১৪ মারলয়া িাোপুি অরলয়াি তাাংএি বাড়ী মথজি মুশ্চন্স বাড়ী মসশ্চেদ 

পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১৫ মারলয়া িাোপুি মুশ্চন্স বাড়ী মসশ্চেদ হইজত বড় িাসত্মাি সাজথ সাংজোে 

িাসত্মা ইট সরলাং 

০৩   

১৬ পশ্চিম  াদা মন্নান হাজফে এি বাড়ীি সম্মুজ  িাসত্ম ইট সরলাং ০৪   

১৭ পশ্চিম  াদা মন্নান মজফে তালুিদাজিি বাড়ীি সম্মুজ  িাসত্ম ইট সরলাং ০৪   

১৮ পশ্চিম  াদা আরমি মহাজসন এি বাড়ী সাংলি িালভাটব রনম বান ০৪   

১৯ পূব ব  াদা শিীফ বাড়ীি সম্মুজ  িাসত্ম ইট সরলাং ০৪   

২০ পশ্চিম  াদা েয়নাল মমৌলভীি বাড়ীি সম্মুজ  িাসত্ম ইট সরলাং ০৪   

২১ উত্তি িদমতলা রস, এন, রভ িাল ভাটব (  আলমেীি ফরিি ) এি বাড়ী 

হইজত আবুল মহাজসন ও বাদশা  াি নতুন বাড়ী পে বমত্ম িাসত্ম ইট সরলাং 

০৫   

২২ উত্তি িদমতলা শরহদুল  া (  িরিদাি ) এি বাড়ীি সামজন  াজল পািা 

িাট রনম বান 

০৫   

২৩ উত্তি িদমতলা আসমত আলী তাাং এি বাড়ীি সামজন  াজল পািা িাট 

রনম বান 

০৫   

২৪ উ:িদমতলা নজবোন বাড়ী সু্কল িামসাইজক্লান মসল্টাজিি সামজন  াজল 

পািািাট রনম বান 

০৫   

২৫ উ:িদমতলা টাওয়াজিি িাসত্মা মথজি পূব ব রদজি তসয়দ োেীি বাড়ী 

পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৫   

২৬ েববাি  াজনি বাড়ীি পুিুি  নন ০৬   

২৭ িদমতলা ১৯ নাং মবসিিািী প্রাথরমি রবদযালজয়ি মাি ভিাট ০৬   

২৮  াজলি মোমদ্দাি এি বাড়ীি সামজন িালভাটব রনম বান ০৬   

২৯ িুদু্দস হাওলাদাজিি বাড়ীি সামজন িালভাটব রনম বান ০৬   

৩০ উুঃ তাফালবাড়ী হইজত মিবুল  াি বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং ০৭   

৩১ উুঃ তাফালবাড়ী মমৌিাসী বাোি িাট/ মলটট্রন রনম বান ০৭   

৩২ উুঃ তাফালবাড়ী আবজগ্রড োজম মসশ্চেদ এি িাট রনম বান ০৭   

৩৩ উুঃ তাফালবাড়ী োহাঙ্গীি আিজনি বাড়ী হইজত আবোল পহলান এি ০৭   



বাড়ী পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রিজেি নাম ওয়াডব 

নাং 

মমত্মবয 

৩৪ লািুড়তলা বাোি সাংলি বাইন বাড়ীি সম্মুজ  বজৃক্ি নািারিাং ০৮             

৩৫ লািুড়তলা োদব িন্দ্র রমস্ত্রী বাড়ীি সম্মুজ ি িালভাটব রনম বান ০৮   

৩৬ লািুড়তলা প্রাইমািী সু্কজলি ভাউন্ডািী প্রািীি রনম বান ০৮   

৩৭ িারলতাবুরনয়া রবমল হাওলাদাজিি বাড়ীি সম্মুজ  িালভাটব রনম বান ০৮   

৩৮ লািুড়তল বািা্িু হাওলাদাজিি বাড়ী হইজত মডরস্টরন সাইজক্লান মশল্টাি 

হইয়া িাজয়ন্দা তাফালবাড়ী সড়ি পে বমত্ম িাসত্মাি দুই পাজশ বকৃ্জিাপন 

০৮   

৩৯ িাজেশ্বি ফািম্নি  াজনি বাড়ীি সম্মুজ  পুল পূণ ব রনম বান ০৯   

৪০ শ্চেলবুরনয়া  হারিম রশিদাজিি বাড়ী সম্মুজ  পুল পূণ ব রনম বান ০৯   

৪১ িাজেশ্বি মমাসত্মফা মমালস্নাি বাড়ী হইজত িাজেশ্বি িূরণ বঝড় আশ্রয় 

মিন্দ্র পে বমত্ম িাসত্মা ইট সরলাং 

০৯  



  


