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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 লবরুণে সাংগ্রাম কণর জীবনজীলবকা পলরচািনা করণত হয়। প্রিয়ঙ্কর ঘূলে যঝড় ও 

জণিাচ্ছ্বাণস উপকূণির মানুণষর জানমাণির নজীরলবহীন ধ্বাংস্ণের কারে 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 ম্যাণনজণমন্ট কম যসূচী  (লসলিএমলপ) উপণজিা 

প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনা প্রেয়ণনর কা্ যক্রম শুরু কণরণছ।  

 
পলরকল্পনাটির মূি উণেশ্য হণিা-  

পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝুঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝুঁলক 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  সাংলিি ভসক্টণরর (সরকারী, আন্তত্মজযালতক ও 

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

অাংশীোরণের পলরকল্পনা প্রেয়ন ও বাস্তবায়ণন লনণে যশনা প্রোন করণব।  

উণেলখত উণেশ্যসমূহ সামণন ভরণখ উন্নয়ন সাংগঠন রূপান্তর লসলিএমলপর লনণেশ যনা, গাইিিাইন এবাং ফলকরহাট 

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

প্রেয়ণনর কাজ ভশষ কণরণছ। প্রেীত পলরকল্পনাটিণত ফলকরহাণটর 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 ঝুঁলক হ্রাস 

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

পলরকল্পনা প্রেয়ণন এটি সরকারী ও ভবসরকারী প্ যাণয়র উন্নয়ন কম যসূচীণত আলম পলরকল্পনাটি লবণবচনার জন্য 

সকণির প্রলত আহবান জানালে। আলম লবোস কলর পলরকল্পনাটি ফলকরহাণট স্থানীয় প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনায় 

গুরুত্বপূে য ভূলমকা রাখণব।   

 

 

    
(ভশখ শলরফুি কামাি কালরম) 

স াপলত 

উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি  

এবাং 

ভচয়ারম্যান 

উপণজিা পলরষে, ফলকরহাট, 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 লবরুণে বছরব্যাপী এ ভেণশর মানুষণক সাংগ্রাম  কণর জীবনজীলবকা পলরচািনা 

করণত হয়। প্রায় প্রলত বছরই উপকূিীয় এিাকা উণেলখত 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 ফলকরহাট উপণজিার জন্য প্রেয়ন করা হণয়ণছ। উন্নয়ন 

সাংগঠন রূপান্তর দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাে মন্ত্রোিণয়র কণেণহনলস  লিজাস্টার ম্যাণনজণমন্ট কম যসূচী  

(লসলিএমলপ) সহায়তা এবাং লেকলনণেশ যনায় ফলকরহাট উপণজিার জন্য প্রেয়ন কণরণছ দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনা। পলরকল্পনাটির মূি উণেশ্য হণিা-  

পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝুঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝুঁলক 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 ফলকরহাণটর 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 ঝুঁলক হ্রাস কম যসূচী 

প্রেয়ণন এটি লেকলনণেশ যনার কাজ করণব। একই সাণথ দুণ্ যাগ পরবতী পুনব যাসন এবাং পুনরুোর 

কা্ যক্রম পলরকল্পনা প্রেয়ণন এটি সরকারী ও ভবসরকারী প্ যাণয়র উন্নয়ন কম যসূচীণত আলম পলরকল্পনাটি 

লবণবচনার জন্য সকণির প্রলত আহবান জানালে।  

আলম লবোস কলর পলরকল্পনাটি ফলকরহাণট স্থানীয় প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূে য ভূলমকা রাখণব 

এবাং উপণজিার লবপোপন্ন জনণগাষ্ঠীর দুণ্ যাগ ঝুঁলক হ্রাসসহ তাণের সক্ষমতা বৃলের কা্ যক্রম 

পলরচািনায় সহায়ক লহণসণব কাজ করণব।  

 

      
(ণমাঃ মাহবুবুর রহমান) 
উপণজিা লনব যাহী অলফসার 

ফলকরহাট, বাণগরহাট।   
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২.৪ লবপোপন্নতা ও সক্ষমতা ২৪ 

২.৫ সব যালধক লবপোপন্ন এিাকা ২৫ 
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৪.১ জরুরী অপাণরশন ভসন্টার  ৩৯ 

৪.১.১ জরুরী কণরাি রুম পলরচািনা ৩৯ 

৪.২ আপেকািীন পলরকল্পনা ৩৯ 

৪.২.১ ভস্বোণসবকণের প্রস্ত্তত রাখা ৪০ 

৪.২.২ সতকযবাতযা প্রচার ৪০ 

৪.২.৩ জনগেণক অপসারণের ব্যবস্থালে ৪০ 
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৪.২.৪ উোর ও প্রাথলমক লচলকৎসা প্রোন ৪১ 

৪.২.৫ আশ্রয় ভকদ্র রক্ষোণবক্ষন ৪১ 

৪.২.৬ ভনৌকা প্রস্ত্তত রাখা ৪১ 

৪.২.৭ দূণ্ যাণগর ক্ষয়ক্ষলত চালহো লনরুপন ও প্রলতণবেন ভপ্ররেঃ ৪১ 

৪.২.৮ ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় করা ৪১ 

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সাংগ্রহ ও প্রস্ত্তত রাখা ৪১ 

৪.২.১০ গবােী পশুর লচলকৎসা/টিকা ৪২ 

৪.২.১১ মহড়ার আণয়াজন করা ৪২ 

৪.২.১২ জরুরী কণরাি রুম (ঊঙঈ) পলরচািনা ৪২ 

৪.২.১৩ আশ্রয়ণকন্দ্র / লনরাপে স্ত্হান সমুহ ৪২ 

৪.৩ উপণজিার  লনরাপে স্থান সমুণহর তালিকা ও বন যনা ৪২ 

৪.৪ আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির গঠন ৪৬ 

৪.৫ উপণজিার  সম্পণের তালিকা (্া দুণ্ যাগকাণি ব্যবহৃত হণত পাণর) ৪৮ 

৪.৬ অথ যায়ন ৪৮ 

৪.৭ কম য পলরকল্পনা হািনাগাে করে ও পরীক্ষা করে ৪৯ 

পঞ্চম অধ্যায়: উোর ও পুনব যাসন পলরকল্পনা ৫১ 

৫.১ ক্ষয়ক্ষলত মূল্যায়ন ৫১ 

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুোর ৫১ 

৫.২.১ প্রশাসলনক পুনঃপ্রলতষ্ঠা ৫১ 

৫.২.২ ধ্বাংসাবণশষ পলরষ্কার ৫১ 

৫.২.৩ জনণসবা পুনরারম্ভ ৫২ 

৫.২.৪ জরুরী জীলবকা সহায়তা ৫২ 

সাংযুলি ১ আপেকািীন পলরকল্পনা বাস্তবায়ণনর ভচক লিি  ৫২ 

সাংযুলি ২ উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি ৫৩ 

সাংযুলি ৩ উপণজিার  ভসোণসবকণের তালিকা ৫৫ 

সাংযুলি ৪ আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির তালিকা ৬৩ 

সাংযুলি ৫ এক নজণর উপণজিা ৬৬ 

সাংযুলি ৬ বাাংিাণেশ ভবতাণর প্রচালরত কণয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী ৬৭ 
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প্রথম অধ্যায়:  

স্থানীয় এিাকা পলরলচলত 
 

১.১ পটভূলম  : দুণ্ যাণগর স্থায়ী আণেশাবিীণত ঝুঁলকহ্রাস ও কলন্টনণজন্সী পলরকল্পনাণক অন্তর্ভ যি কণর ভজিা, উপণজিা, 

ভপৌরস া ও লসটি কণপ যাণরশন প্ যাণয় দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপলরকল্পনা প্রেয়ণনর সুপালরশ করা হণয়ণছ। দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কম যপলরকল্পনা লবষয়টি লসলিএমলপ খুবই গুরুণত্বর সাণথ লনণয়ণছ। পলরকল্পনার স্থায়ীত্বশীিতা ও 

কা্ যকারীতা, লনলবড় এবাং ফিাফিধমী কম যপেলত, সাংলিি সাংগঠন, প্রলতষ্ঠাণনর ও জনণগাষ্ঠীর অাংশগ্রহণের উপর 

লন যরশীি। দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনাটি ৩-৫ বছণরর জন্য প্রেয়ন করা হণব। 
  

বাাংিাণেশ লবণের মানলচণত্র অন্যতম একটি দুণ্ যাগপ্রবে ভেশ। এণেণশর প্রলতটি ভজিায় কমণবলশ দুণ্ যাগ আক্রান্ত হয়। 

এ ভজিাগুণিার মণধ্য বাণগরহাট ভজিা অন্যতম।  বাণগরহাট ভজিার ফলকরহাট উপণজিা একটি দুণ্ যাগ ঝুঁলকপ্রবে 

এিাকা। ঘূলে যঝড় এই এিাকার প্রধান দুণ্ যাগ। প্রায় প্রলত বছর এখাণন দুণ্ যাগ হয় এবাং জনসাধারণের জীবন ও 

জীলবকার উপর লবরূপ প্র াব ভফণি। উপণজিা প্ যাণয় ভকান কম যপলরকল্পনা ইলতপূণব য ততরী করা হয়লন।  সালব যক 

দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনার অাংশ লহণসণব এই দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পলরকল্পনাটি ফলকরহাট উপণজিার জন্য প্রনয়ে করা 

হণয়ণছ।  

 
১.২ পলরকল্পনার মূি উণেশ্য  :  

পলরবার ও সমাজ প্ যাণয় দুণ্ যাণগর ঝুঁলক সম্পণকয গেসণচতনতা সৃলি ও সকি প্রকার ঝুঁলক হ্রাসকরণে পলরবার, 

সমাজ, ইউলনয়ন প্রশাসন, উপণজিা ও ভজিা প্রশাসন প্ যাণয় বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।  

স্থানীয় উণযাণগ ্থাসম্ভব স্থানীয় সম্পে ব্যবহাণরর মাধ্যণম ঝুঁলক হ্রাসকরে ও ব্যবস্থালের বাস্তবায়ন পেলতর উন্নয়ন 

সাধন। 

অপসারন, উোর, চালহো লনরুপে ত্রাে ও তাৎক্ষলেক পুে যবাসন 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 সাংলিি অাংশীোরণের পলরকল্পনা প্রনয়ণে 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  :  

১.৩.১. উপণজিার ভ ৌগলিক অবস্থান:  বাণগরহাট ভজিার অন্তযগত এবাং লব াগীয় শহর ভথণক খুিনা ২৭ লকঃ লমঃ 

পলিণম ফলকরহাট উপণজিা অবলস্থত। উপণজিাটি বৃটিশ উপলনণবলশক শাসনামণি ৭ জুন ১৮৬৯ খ্রীস্টাণে পুলিশ 

ভিশন গঠণনর মাধ্যণম ফলকরহাট থানা গঠিত হয়। পরবলতযণত ১ আগি, ১৯৮৩ খ্রীস্টাণে স্থানীয় সরকার  

লবণকন্দ্রীকরণের মধ্যলেণয় ফলকরহাট উপণজিা প্রবতযন হয়। ফলকরহাট নামকরণের প্রকৃত ভকান ইলতহাস না পাওয়া 

ভগণিও স্থানীয় জনগণের কলথত মণত, খ্যালতমান মুসলিম আধ্যালত্বক ভনতা ফলকর মঙ্গি শাহ&’র নামকরণে 

ফলকরহাট নাণমর পলরলচলত িা  কণর। ফলকর মঙ্গি সাহা  উপণজিার আট্টালক গ্রাণম স্থায়ী াণব বসবাস করণতন 

এবাং লতলন ফলকরহাট নাণম একটি বড় ব্যবসায়ী ভকন্দ্র/হাট স্থাপন কণরন। ঐলতহালসক াণব মঙ্গলিয়ান জালতসহ 

লবল ন্ন ধণম যর অলধবাসীবৃন্দ সাংলমশ্রণনর মাধ্যণম অত্র এিাকায় বসবাস করণতন।  
 

খুিনা-মাওয়া-ঢাকা (কাওড়াকালন্দ) মহাসড়ক, খুিনা-বাণগরহাট সড়ক ও খুিনা-ভমাাংিা সড়ক উপণজিার মধ্য লেণয় 

অবলস্থত। এ সড়ক ও মহাসড়ণকর তেঘ যয ভমাট ২০ লকঃ লমঃ। ফলকরহাট উপণজিার উতণর বাণগরহাট ভজিার 

ভমােযাহাট উপণজিা অবলস্থত, পলিণম বাণগরহাট সের ও লচতিমালর উপণজিা, েলক্ষণে বাণগরহাট ভজিার রামপাি 

উপণজিা এবাং পূণব য খুিনা ভজিার রূপসা ও বটিয়াঘাটা উপণজিা অবলস্থত। উপণজিার ভূ-প্রাকৃলতক অবস্থা ভ্মনঃ 

উচুঁ মাটি-২৭৪০ ভহক্টর, মাঝারী উচুঁ-৩২৮৭ ভহক্টর, মাঝারী নীচ-৩৩০৬ ভহক্টর, নীচ সমতি ভূলম-৬৪৮ ভহক্টর রণয়ণছ 

(তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ কম যকতযা) । 
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এ উপণজিায় স্থায়ী ভকান বনাঞ্চি ভনই, তণব উপণজিা সামালজক বন লব াণগর মাধ্যণম লকছু বনাঞ্চি সৃলি  হণয়ণছ, 

্লেও তা প্ যাপ্ত নয় । ভতি, গ্যাস, কয়িার মত ভকান খলনজসম্পে উপণজিায় ভনই । উপণজিার সব ইউনয়ণনই  

িবোিতা রণয়ণছ আবার লমলি পালনর উৎসও রণয়ণছ। এ কারণে খাবার পালনর ভতমন অসুলবধা না হণিও  িবোি 

পালনর জন্য কৃষকণের আউশ ধানসহ রলব শস্য ও শীতকািীন সলির উৎপােন মারাত্মক াণব ক্ষলতর সম্মুখীন হয়।  
 

১.৩.২ আয়তন : ১৬০.৬৮ বগ যলকণিালমটার (৩৯,৭০৫ একর), ৬৭-ভমৌজা  
 

নম্বর উপণজিা 
ইউলনয়ণনর 

নাম 
ইউলনয়ন ল লতক ভমৌজার নাম 

১ 

ফলকরহাট 

 

 

 

 

 

ভবতাগা 
১. মাসকাটা ২. ধনণপাতা ৩. শ্রী-কৃষ্ণপূর ৪. ভবতাগা ৫. জয়পূর ভবতাগা ৬. 

কুমারখালি ৭. লবঘাই ৮. লকসমত লবঘাই ৯. সুরলিয়া ১০. ষাটতিা = ১০টি   

২  

িখপুর 

১. িখপুর ২. খাজুরা ৩. বেবপূর ৪. কাহারিাঙ্গা ৫. কালরবুলনয়া ৬. জালড়য়া 

মাইটণকামড়া ৭. জালড়য়া কাহারিাঙ্গা  ৮.  ট্রখামার ৯.  বনা = ৯টি 

৩  

লপিজাংগ 

১. বালিয়ািাঙ্গা ২. ভনায়াপাড়া ৩. ভবৌিতিী ৪. শ্যামবাগাত ৫. ভবড়বালড় ৬. 

লপিজাংগ ৭. শাহাপূর = ৭টি  

৪ 

ফলকরহাট 

১. আট্রাকী ২. বারালশয়া ৩. কাঠািতিা ৪. পাগিা শ্যামনগর ৫. উতরপাড়া 

৬. পাগিা ভেয়াপাড়া ৭. সাতলশকা ৮. ব্রাক্ষন রাাংলেয়া ৯. জালড়য়া ১০. 

লসাংগালত ১১. পাইকপাড়া ১২. ভহাগিিাঙ্গা = ১২টি 

৫  

বালহরলেয়া 

১. মানসা ২. বালহরলেয়া ৩. আট্রাকা ৪. ভহাচিা ৫. সাতবালড়য়া ৬. 

িািচন্দ্রপুর ৭. বড়বালড়য়া = ৭টি  

৬ 
নিধা 

ভমৌণ াগ 

১. লবি ভমৌণ াগ ২. নিধা ৩. কামটা ৪. কাথিী  ৫. ঝািহাটি = ৫টি 

 

৭ 

মুিঘর 

১. মূিঘর ২. চর ত রব ৩. খড়লরয়া ৪. ভসানাখািী ৫. রাজপাট 

 ৬. কিকলিয়া ৭. চক কিকলিয়া ৮. রাধাগাতী ৯. পুটিয়া ১০. গুড়গুলড়য়া 

১১. ফিলততা ১২. ভগািবাড়ী = ১২টি 

৮ 
শু লেয়া 

১. ঘন শ্যামপূর ২. ভতকাটিয়া ৩. ভেয়াপাড়া ৪. ভছাট শু লেয়া ৫. বড় 

শু লেয়া = ৫টি 

তথ্যসূত্র: উপণজিা পলরসাংখ্যান অলফস 

১.৩.৩ জনসাংখ্যা 
 

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

জনসাংখ্যা 

পলরবার 

/খানা 
ভ াটার 

নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ 

১ ভবতাগা ৪০৭০ ৪১৬০ ১৭৪২ ১৭৬৮ ৬৯৪ ৭০৪ ১৫৩ ১৫৬ ১৩৪৪৭ ৩৪১৪ ৯৮৩২ 

২ িগপুর ৫৮৯৫ ৫৯৬৬ ৩২৩২ ৩২৮০ ৮৫১ ৮৬৪ ১৬২ ১৬৫ ২০৪১৫ ৪৮০৮ ১২৯২০ 

৩ লপিজাংগ ৫৭৮৭ ৫৫৫৯ ২৮০৭ ২৮৪৮ ৮৫৭ ৮৭০ ১২৩ ১২৪ ১৮৯৭৫ ৪৫৬৫ ১২৮৪৯ 

৪ ফলকরহাট ৭৬৭১ ৭৫৫০ ৩৬০৯ ৩৬৬৩ ১০৯৫ ১১১২ ১৮৭ ১৮৯ ২৫০৭৬ ৬২০৫ ১৬৮৮১ 

৫ বালহরলেয়া ৪৩৬১ ৪৪১৪ ২১৬৩ ২১৯৫ ৬৪১ ৬৫০ ১২৪ ১২৫ ১৪৬৭৩ ৩৫৩৫ ৯৯৭৬ 

৬ মুিঘর ৪৪৯৫ ৪২৭৮ ২১৬৯ ২২০২ ৭০৩ ৭১৪ ১৭৮ ১৮০ ১৪৯১৯ ৩৪১৪ ১০৫২৯ 

৭ শু লেয়া ৪০৮০ ৪২০৯ ১৮৯৪ ১৯২২ ৭৪২ ৭৫৪ ৬২ ৬২ ১৩৭২৫ ৩৫০১ ১০২০৬ 

৮ নিধা ভমৌণ াগ ৫০৯৩ ৪৭০৯ ২৫৪০ ২৫৭৭ ৬৯৯ ৭০৯ ১১৫ ১১৭ ১৬৫৫৯ ৩৬৯১ ১০৯২৭ 

ভমাট ৮টি ৪১৪৫২ ৪০৮৪৫ 

২০১৫৬ ২০৪৫৫ ৬২৮২ ৬৩৭৭ ১১০৪ ১১১৮ 

১৩৭৭৮৯ ৩৩১৩৩ ৯৪১২০ ৪০৬১১ ১২৬৫৯ ২২২২ 

 
তথ্যসূত্র: উপণজিা পলরসাংখ্যান অলফস 
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১.৪ অবকাঠাণমা ও অ-অবকাঠাণমা সাংক্রান্ত তথ্য 

১.৪.১ অবকাঠাণমা 

বাঁধ :   

ফলকরহাট উপণজিায় পালন উন্নয়ন ভবাণি যর অধীন ১টি ভপাল্ডার রণয়ণছ, ভপাল্ডার নাং- ৩৬/১। রামপাি উপণজিার 

উজিকুি ইউলনয়ণনর ভশষ সীমানা ভথণক মূিঘর ইউলনয়ণনর (ণগাোড়া) ভশষ সীমানা প্ যন্ত- ৫লকঃ লমঃ এবাং 

ভমৌণ াগ ও ঘাট ভমৌণ ণগর সীমানা ভথণক বাণগরহাট সের উপণজিার বারুইপাড়া ইউলনয়ন প্ যন্ত- ১০লকঃ লমঃ = 

ভমাট ১৫ লকঃলমঃ। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার েপ্তর ভথণক বাস্তবালয়ত নিধা ভমৌণ াগ, বালহরলেয়া ও 

ফলকরহাট ইউলনয়ণনর মণধ্য ১০ লকঃ লমঃ বাঁধ রণয়ণছ ।  

(তথ্যসুত্রঃ িালিউ লি লব ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার েপ্তর)  

   

স্লুইচ ভগট :  

ফলকরহাট উপণজিায় ১৬টি স্লুইচ ভগট রণয়ণছ। ১টি এিলজইলি ও ১৫টি ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য কতৃযক লনলম যত। 

িখপূর ইউলনয়ণন মাসকাটা খাণির উপর ৬ ভরগুণিটর লবলশি স্লুইচণগট, এিলজইলি কতৃযক লনলম যত। বতযমাণন  াি 

আণছ। 

িখপূর ইউলনয়ণন যুলগখািী নেীর উপর ১০ ভরগুণিটর লবলশি স্লুইচণগট, পালন উন্নয়ন ভবাি য কতৃযক লনলম যত। বতযমাণন 

আাংলশক  াি আণছ। 

শু লেয়া ইউলনয়ণন (ণগারম্ভা বাজার) ভ ািা নেীর উপর ৪ ভরগুণিটর লবলশি স্লুইচণগট, পালন উন্নয়ন ভবাি য কতৃযক 

লনলম যত। বতযমাণন  াি অবস্থায় ভনই। এছাড়া ইউলনয়ণন আণরা দুইটি স্লুইচণগট রণয়ণছ-কাটাখািী ও শাপখািী ভগট।              

(ক) মূিঘর ইউলনয়ণন লচত্রা নেীর উপর ২২ ভরগুণিটর লবলশি ভগাোড়া স্লুইচণগট, ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য কতৃযক 

লনলম যত। বতযমাণন ভগটটি ৪০% কা্ যকরী রণয়ণছ। এছাড়া ইউলনয়ণন আণরা ১টি স্লুইচণগট রণয়ণছ - পুটিয়া ভগট।              

মূিঘর ইউলনয়ণন ত রব নেীর উপর ২ ভরগুণিটর লবলশি ভসানাখািী স্লুইচণগট, ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য কতৃযক 

লনলম যত। বতযমাণন ভগটটি  াি অবস্থায় ভনই। 

নিধা ভমŠভ াগ ইউলনয়ণন ত রব নেীর উপর ২ ভরগুণিটর লবলশি মানসা স্লুইচণগট, ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য 

কতৃযক লনলম যত। বতযমাণন ভগটটি  াি ভনই। 

লপিজাংগ ইউলনয়ণন যুলগখািী খাণির উপর ৪ ভরগুণিটর লবলশি ভবাউিতিী স্লুইচণগট, ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য 

কতৃযক লনলম যত। বতযমাণন ভগটটি  াি ভনই। 

বালহরলেয়া ইউলনয়ণন যুলগখািী খাণির উপর ২ ভরগুণিটর লবলশি গাবখািী স্লুইচণগট, ওয়াটার ভিণ িপণমন্ট ভবাি য 

কতৃযক লনলম যত। বতযমাণন ভগটটি  াণিা ভনই। 

ভবতাগা ইউলনয়ণন ৩টি স্লুইচণগট রণয়ণছ - কুমারখািী, গজার ভগট ও চাকুিী ভগট (ণগটগুণিা  াণিা ভনই)। 

ফলকরহাট ইউলনয়ণন ১টি স্লুইচণগট রণয়ণছ - ত রব নেীর সাংণ্াগ মীরখািী খাণির উপর। 

(তথ্যসূত্রঃ পালন উন্নয়ন ভবাি য ও ইউলনয়ন পলরষে) 
 

 

ব্রীজ :   

উপণজিার লবল ন্ন স্থাণন ৩০ লমটাণরর উপণর ৫টি, ২০ লমটার ১টি ও ১২ লমটাণরর ৪টি- ভমাট ১০টি ব্রীজ রণয়ণছ।  

ব্রীজগুণিা অবস্থান ত রব নেীর উপর ৫টি, যুলগখািী খাণির উপর ৪টি ও মাসকাটা খাণির উপর ১টি।  

ইউলনয়নল লতক তথ্যঃ  

১. বালহরলেয়া ইউলনয়ণন ৩টি ২. ফলকরহাট ইউলনয়ণন ৩টি ৩. িখপূর ইউলনয়ণন ৩টি  ৪.ভবতাগা ইউলনয়ণন ১টি। 

সকি ব্রীজ কা্ যকরী অবস্থায় আণছ  (তথ্যসূত্রঃ এিলজইলি, ফলকরহাট) । 
 

এছাড়া উপণজিা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার কা্ যািয় ভথণক ২০০৯-১৩ প্ যন্ত নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ণন কয়রা খাণির 

উপর ২টি, মূিঘর ইউলনয়ণন কািীগাংঙ্গা নেীর উপর ১টি, ফলকরহাট ইউলনয়ণন মীরখািী লবণির খাণির উপর ১টি ও 

বাণির খাণির উপর ১টিসহ ৫টি ভসতু লনম যাে করা হণয়ণছ। ব্রীজগুণিা  াি অবস্থায় আণছ 
 

 (তথ্যসূত্র: উপণজিা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার কা্ যািয়) । 
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কাি াট য :  

উপণজিায় ১২ লমটাণরর লনণচ সব যণমাট কাি াণট যর সাংখ্যা- ৪৭১টি। সকি কাি াট য  াি অবস্থায় আণছ। উপণজিা 

প্রণকৌশিীর তথ্য মণত ১২ লমটাণরর লনণচ অণবাকাঠাণমাগুলি কাি যাট লহসাণব লবণবচনায় আনা হণয়ণছ  

(তথ্যসূত্রঃ এিলজইলি, ফলকরহাট) । 

রাস্তা  :  

ফলকরহাট উপণজিায় ভমাট রাস্তার সাংখ্যা ২২৯টি ্ার সব যণমাট  তেঘ যয - ৬৬১ লকঃ লমঃ। মাটির রাস্তা ৪৪৯ লকঃ লমঃ, 

লবটুলমন কাণপ যটিাং রাস্তা সব যণমাট-২০৩ লকঃ লমঃ এবাং িালিউলবএম/এইচলবলব রাস্তা সব যণমাট  ৯ লকঃলমঃ। 

বালহরলেয়া ইউলনয়নঃ  

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ৩৯টি ্ার ভমাট তেঘ যয-১০১.২৮ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-৩২.৯১ লকঃ লমঃ 

এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৬৮.৩৭ লকঃলমঃ।  

ভবতাগা ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ৬০টি ্ার তেঘ যয- ১৩০.০০ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-৩৬.৮০ লকঃ লমঃ  

এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৪২.৪৯ লকঃলমঃ ও এইচ লব লব ৫০.৭১ লকঃলমঃ| 

ফলকরহাট ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা-৪৮টি। ভমাট রাস্তার তেঘ যয- ১২০.৯৬ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-৩৯.৮৩ লকঃ 

লমঃ এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৮১.১৩ লকঃলমঃ। 

িখপূর ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ৩০টি। ভমাট রাস্তার তেঘ যয- ৭৪.৩৩ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-২৮.৮৬ লকঃ 

লমঃ এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৪৫.৪৭ লকঃলমঃ। 

মূিঘর ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ২৬টি। ভমাট রাস্তার তেঘ যয- ৬৭.২৯ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-২৫.৫১ লকঃ 

লমঃ এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৪১.৭৮ লকঃলমঃ। 

ভমৌণ াগ ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ১৮টি। ভমাট রাস্তার তেঘ যয- ৬৪.৫৪ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-২৮.৫৮ লকঃ 

লমঃ এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৩৫.৯৬ লকঃলমঃ। 

লপিজাংগ ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ৩৩টি। ভমাট রাস্তার তেঘ যয- ১০৪.৬৮ লকঃলমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-৪০.৫২ লকঃ 

লমঃ এবাং ভমাট কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৬৪.১৬ লকঃলমঃ। 

শু লেয়া ইউলনয়নঃ 

ইউলনয়ণন ভমাট রাস্তার সাংখ্যা- ২০টি ্ার তেঘ যয- ৬৪.০৭ লকঃ লমঃ। ভমাট পাকা রাস্তার তেঘ যয-২৫.৫৯ লকঃ লমঃ এবাং 

কাঁচা রাস্তার তেঘ যয- ৩৮.৪৮ লকঃলমঃ (তথ্যসূত্রঃ এিলজইলি, ফলকরহাট) 

ভসচ ব্যবস্থা 

কৃলষ কা্ যক্রম পলরচািনায় ভসচ কাণজ ব্যবহৃত ভকান হস্তচালিত  ও গ ীর নিকূপ ভনই। তণব শ্যাণিা ভমলশণনর 

সাংখ্যা- লবদুযৎচালিত ৫৬০টি। এর মাধ্যণম ১১১০ ভহক্টর জলমণত ভসচ কা্ যক্রম চািাণনা হয়। লিণজিচালিত ২৫৪০টি 

শ্যাণিা ভমলশন ব্যবহার হয় ্া লেণয় ৩৪১১ ভহক্টর জলমণত ভসচ কা্ যক্রম পলরচািনা কর হয়।  এছাড়া কৃলষ কা্ যক্রম 

পলরচািনায় লিণজি চালিত ২৮৯০ ভহক্টর জলমণত ১৬৫০টি এিএিলপ ব্যবহৃত হয়। রলব ভমৌসুণম ভসচ কাজ 

পলরচািনার জন্য এসটিিাব্লুও এবাং এিএিলপ ব্যবহার করা হয়। লকন্তু খলরপ- ০১ ও খলরপ- ০২ ভমৌসুণম ভতমন ভসচ 

কাজ করা হয় না।   (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ কম যকতযা) 
 

হাটবাজার : উপণজিায় ভমাট হাট-বাজাণরর সাংখ্যা-১৬ টি (ণগ্রাথ ভসন্টার ৪টি ও বাজার ১২টি)। 

ভগ্রাথ ভসন্টার ৪ টি 

 াঙ্গনপাড় বাজার -- শু লেয়া ইউলনয়ন। 

ফলকরহাট বাজার -- ফলকরহাট ইউলনয়ন। 

িখপূর বাজার -- িখপূর ইউলনয়ন। 

মানসা বাজার --  বালহরলেয়া ইউলনয়ন।   
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বাজার ১২টি 

ভবতাগা , ষাটতিা, ভপাণির ও মাসকাটা বাজার -- ভবতাগা ইউলনয়ন। 

শাহ্আউলিয়াবাগ বাজার, কাটাখািী বাজার ও টাউন ভনায়াপাড়া বাজার -- লপিজাংগ ইউলনয়ন। 

ভমাোর বাজার ও শু লেয়া বাজার -- শু লেয়া ইউলনয়ন। 

ফিলততা ও কিকলিয়া বাজার -- মূিঘর ইউলরয়ন। 

লসাংগাতী বাজার -- ফলকরহাট ইউলনয়ন (তথ্যসূত্রঃ এিলজইলি, ফলকরহাট)। 

   
১.৪.২ সামালজক সম্পে 

ঘরবালড় : উপণজিায় পাকাঁ ঘণরর সাংখ্যা-২,৪১৯ (৭.৩%), ভসলমপাকাঁ ঘণরর সাংখ্যা-৯,৪৭৬ (২৮.৬%), কাঁচা ঘণরর 

সাংখ্যা-২০,০৭৮ (৬০.৬%) এবাং ঝপলড় ঘণরর সাংখ্যা-১,১৬০ (৩.৫%)।   

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

হণয় থাণক। জনসাধারে বসলতর জন্য সব ধরণনর ঘরবালড়ই লনম যাে কণরন। তণব ঝপলড় এবাং কাঁচা ঘর ভবশীর াগ 

ভগািপাতা ছাউলনই লেণয় ততরী।  

 
পালন :     

খাবার পালনর উৎস লহণসণব গ ীর নিকূপ, পুকুর ও সরকারী লরজা য ট্াাংক হণত জনগে খাবার পালনর চালহো 

ভমটায়। এছাড়া বষ যা ভমৌসুণম লকছু বৃলির পালনও ব্যবহার কণর থাণক। উপণজিায় ভমাট ১৫০৩টি গ ীর ও ২২৩৭টি 

অগ ীর নিকূপ রণয়ণছ। এরমণধ্য ১৪৯৩টি গ ীর ও ২১৫৭টি অগ ীর নিকূপ  াি অবস্থায় রণয়ণছ। গ ীর ১০টি ও 

অগ ীর  ৮০টি নিকূপ অকা্ যকর আণছ। ভমাট নিকূণপর সাংখ্যা অনুপাণত ৮১% বন্যা ভিণবণির উপণর এবাং ঐ 

৮১%ই বন্যার সময় ব্যবহার উপণ্াগী থাণক। উপণজিার ভমাট ৮৩% জনগে নিকূণপর পালন ব্যবহার কণর। বাকী 

জনগে পুকুর, লরজা য ট্াাংক ও বৃলির পালন ব্যবহার কণর। এছাড়া উপণজিা জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর ভথণক 

ভমৌণ াগ ইউলনয়ণন সরকারী াণব একটি লরজা য ট্াাংক স্থাপন করা হণয়ণছ। এই লরজা য ট্াাংক ভথণক প্রলতলেন ২০০০ 

পলরবার খাবার পালন সাংগ্রহ কণর (তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর) । 

 

 
পয়ঃলনস্কাশন ব্যবস্থা : 

ফলকরহাট উপণজিার ভমাট-২৫৫০৫ টি স্বাস্থযসম্মত পায়খানা রণয়ণছ। ভমাট স্বাস্থযসম্মত পায়খানার ৮১% বন্যা 

ভিণবণির উপণর এবাং বন্যার সময় ঐ ৮১%ই ব্যবহার উপণ্াগী থাণক। উপণজিার ভমাট ৮২.৫% অলধবাসী 

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যবহার কণর (তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর,ফলকরহাট) । 

 
লশক্ষা প্রলতষ্ঠান/পাঠাগার  
 

ইউলনয়ন 

লবযািয়/ 

মাদ্রাসা/ 

কণিজ 

নাম লশক্ষাথী 
লশক্ষক/ 

লশক্ষকা 

অবস্থান/ 

ওয়াি য 

বন্যা আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহণসণব ব্যবহ্রত হয় 

লকনা 

ভবতাগা সরকারী ১. ভবতাগা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৮৪ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ না 

২. চাকুলি সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৫০ ০৪ ওয়াি য নাং-৪  হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. মাসকাটা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৬৭ ০৫ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৪. ধনণপাতা পলিমপাড়া  সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৬১ ০৩ ওয়াি য নাং-৩ না 

৫. শ্রী রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৫১ ০৩ ওয়াি য নাং-৯ বতযমাণন আশ্রয়ণকন্দ্র 

ততরীর কাজ চিণছ 
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৬. ষাটতিা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৯৮ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

ভরলজিাি য ১. কািীবাড়ী ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

২০৪ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ না 

২. মাসকাটা ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৭৭ ০৪ ওয়াি য নাং-১ না 

৩. পূব য ভবতাগা ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৯০ ০৪ ওয়াি য নাং-৫ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১. ভবতাগা ইউনাইণটি মাধ্যলমক 

লবযািয় 

২৯৪ ১২ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. ভবতাগা আেশ য মাধ্যলমক 

বালিকা লবযািয় 

২৭৬ ১২ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. মাসকাটা লনম্ন মাধ্যলমক 

লবযািয় 

২১৭ ০৭ ওয়াি য নাং-১ না 

৪. ধনণপাতা মাসকাটা ইউনাইণটি 

মাধ্যলমক লবযািয় 

২০০ ০৮ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৫. লব,ণক, ভশখ আিী আঃ লনম্ন 

মাধ্যলমক লবযািয় 

৫৩ ০৬ ওয়াি য নাং-৯ হয় না লকন্তু হণত পাণর। 

৬. চাতকপুর এস এম লনম্ন 

মাধ্যলমক লবযািয় 

৩৮ ০৪ ওয়াি য নাং-৭ না 

িখপুর সরকারী ১. খাজুরা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৪২৮ ০৯ ওয়াি য নাং-৩ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. কাহারিাঙ্গা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৪৬৯ ১০ ওয়াি য নাং-৪ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. জালড়য়া মাইটণকামারা সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৮৩ ০৮ ওয়াি য নাং-৬ না 

৪.  বনা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৭২ ০৩ ওয়াি য নাং-৮ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৫. জালড়য়া  ট্রখামার সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৬৪ ০৫ ওয়াি য নাং-৭ না 

ভরলজিাি য ১. খাজুরা পূব যপাড়া ভরলজঃ 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৭০ ০৪ ওয়াি য নাং-২ না 

২. িখপুর ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৫৭ ০৫ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

মাদ্রাসা ১. বনা ইসিালময়া োলখি মাদ্রাসা ৯৯ ১৩ ওয়াি য নাং-৯ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.জালড়য়া ইসিালময়া োলখি 

মাদ্রাসা 

১২৮ ১৪ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩.আবুবক্কত্ম লসলেক আলিম মলহিা 

োলখি মাদ্রাসা 

১১১ ১৩ ওয়াি য নাং-১ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.িখপুর আঃ ইঃ আলম্বয়া বালিকা 

মাধ্যলমক লবযািয় 

৪৫২ 

 

১২ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.বাঐিাাংগা (লবি এ) মাধ্যলমক 

লবযািয় 

৪১৮ ১৪ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 
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৩. বনা মাধ্যলমক লবযািয় ৩৭৩ ১২ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৪.জালড়য়া  ট্রখামার মাধ্যলমক 

লবযািয় 

১৯৪ ০৮ ওয়াি য নাং-৭ না 

লপিজাংগ সরকারী ১. টাউন নওয়াপাড়া সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৭৪ ০৭ ওয়াি য নাং-১ না 

২. শ্যামবাগাত সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২০০ ০৫ ওয়াি য নাং-৩ না 

৩. তবিতিী লপিজাংগ সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৫২ ০৬ ওয়াি য নাং-২ না 

৪. লপিজাংগ সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৯৭ ০৫ ওয়াি য নাং-৬ না 

৫. শাহপুর সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৮৭ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

৬.শাহ্ আউলিয়াবাগ সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২২৮ ০৫ ওয়াি য নাং-৩ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

ভরলজিাি য ১. বালিয়ািাঙ্গা ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৩৯ ০৪ ওয়াি য নাং-৭ না 

২. তবিতিী পলিমপাড়া ভরলজঃ 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৩৪ ০৩ ওয়াি য নাং-৬ না 

৩. জয়পুর ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৩৪ ০৩ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৪. ভশণখরিাঙ্গা ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৬৪ ০৪ ওয়াি য নাং-১ না 

৫. লপিজাংগ পূব যপাড়া ভরলজঃ 

প্রাথলমক লবযািয় 

৫১ ০২ ওয়াি য নাং-৬ না 

৬. লপিজাংগ কলমউলনটি প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৪৭ ০৪ ওয়াি য নাং-৪ না 

মাদ্রাসা ১.আি-ভহরা আলিম মাদ্রাসা ১৭৫ ২২ ওয়াি য নাং-১ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.লপিজাংগ মাধ্যলমক লবযািয় ৪০৬ ১৩ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.বঙ্গবন্ধু মাধ্যলমক বালিকা 

লবযািয় 

২০৭ ১০ ওয়াি য নাং-৫ না 

৩.শাহ্ আউলিয়া এমএম মাধ্যলমক 

লবযািয় 

১৮৫ ১০ ওয়াি য নাং-৮ না 

কণি ১.শহীে সৃলত লিগ্রী কণিজ ১৩৫৬ ৪৩ ওয়াি য নাং-৯ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

ফলকরহাট সরকারী ১. কাঠাঁিতিা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৫২ ০৬ ওয়াি য নাং-৩ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. পাগিা ভেপাড়াজা সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৯৪ ০৬ ওয়াি য নাং-৪ না 

৩. পাগিা শ্যামগনর সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

৩০৩ ০৯ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 
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৪. সাতলশকা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৭৭ ০৬ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৫. লশাংগাতী সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৮২ ০৫ ওয়াি য নাং-৮ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৬. ব্রাহ্মে রাকয়ালে সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১০৫ ০৩ ওয়াি য নাং-৭ না 

৭. পাইকপাড়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৫৯ ০২ ওয়াি য নাং-৯ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৮. বারালশয়া কাঃ আঃ উঃ সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৪৬ ০৪ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৯. ব্রাহ্মে রাকয়ালে উতরপাড়া 

সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

১৬৬ ০৪ ওয়াি য নাং-৭ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

১০. জালড়জা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৪৫ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

ভরলজিাি য ১. লশলরন হক ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

২০৭ ০৪ ওয়াি য নাং-২ না 

মাদ্রাসা ১.ফলকরহাট কারামলতয়া ফালজি 

মাদ্রাসা 

===

= 

২৫ ওয়াি য নাং-১ না 

২.খাঁনজাহানপুর আলিম মাদ্রাসা ১৭৪ ১৫ ওয়াি য নাং-৭ না 

৩.হ্রত আলমর হাজমা রাঃ 

োলখি মাদ্রাসা 

১৩২ ১৪ ওয়াি য নাং-৫ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.লশলরন হক মাধ্যঃ বালিকা 

লবযািয় 

৩০৪ ১৬ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.হাজী আঃ হালমে মাধ্যঃ লব ৬৭৭ ২১ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩.কাজী আজাহার আিী মাধ্যঃ 

লবযািয় 

১৮৮ ১২ ওয়াি য নাং-৩ না 

৪.বনফুি মাধ্যঃ লবযািয় ২০৯ ১১ ওয়াি য নাং-৪ না 

৫.িাঃ বলন আলমন বালিকা মাধ্যঃ 

লবযািয় 

৭১ ০৮ ওয়াি য নাং-৪ না 

কণিজ ১. কাজী আজাহার আিী লিগ্রী 

কণিজ 

১৪১৮ ৪০ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

বালহরলেয়া সরকারী ১. আট্রাকা মণিি সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

৫৭৫ ১৩ ওয়াি য নাং-৩ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. বালহরলেয়া মানসা সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৬৯ ০৫ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. বুলড়র বটতিা সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৫৭ ০৪ ওয়াি য নাং-৫ না 

৪. পলিম বালহরলেয়া সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১০২ ০৫ ওয়াি য নাং-৪ না 

৫. সাতবালড় সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৪৭ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

৬. ভহাচিা সরকারী প্রাথলমক ২৩৩ ০৬ ওয়াি য নাং-৭ হয় না লকন্তু বন্যার 
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লবযািয় সময় হণত পাণর। 

৭. িািচন্দ্রপূর সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৮৩ ০৩ ওয়াি য নাং-৯ না 

ভরলজিাি য ১. মধ্য বালহরলেয়া ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৬৯ ০৪ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. এি লপ উতরপাড়া ভরলজঃ 

প্রাথলমক লবযািয় 

১৩৯ ০৪ ওয়াি য নাং-৯ না 

৩. গাবখালি ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৩৬ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

৪. আেন্দ লনণকতন ২০০ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ না 

মাদ্রাসা ১.বড়বালড়য়া িািচন্দ্রপুর োলখি 

মাদ্রাসা  

১৬৪ ১৩ ওয়াি য নাং-৯ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.বালহরলেয়া মাধ্যলমক লবযিয় ৮৯০ ২২ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.আট্রাকা ভক, আিী পাইিট 

মাধ্যলমক লবযািয় 

৬৪২ ১৪ ওয়াি য নাং-৩ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩.গাবখািী মাধ্যলমক লবযািয় ৩৫২ ১২ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

কণিজ ১.ফলজিাতুণন্নছা মুলজব মলহিা 

কণিজ 

১৪৫০ ৬৪ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.ভশখ হালসনা কালরগলর কণিজ ১৭১ ১০ ওয়াি য নাং-৬ না 

মুিঘর সরকারী ১.মূিঘর সরকারী উচ্চ লবযািয় ৩৩৫ ১১ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. ভক, খাতুন সরকারী বালিকা 

মাধ্যলমক লবযািয় 

১৬৩ ০৮ === না 

৩. মূিঘর সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৬২ ০৪ ওয়াি য নাং-১ না 

৪. ভসানাখািী সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২২৬ ০৬ ওয়াি য নাং-৪ না 

৫. তসয়ে মহো সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৯৩ ০৯ ওয়াি য নাং-৩ না 

৬. তসয়ে মহো বালিকা সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

১২২ ০৩ ওয়াি য নাং-৩ না 

৭. ফিলততা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১১৩ ০৩ ওয়াি য নাং-৫ না 

৮. কিকলিয়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৫৫ ০৫ ওয়াি য নাং-৭ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৯. ভগায়ািবাড়ী সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১২২ ০৪ ওয়াি য নাং-৯ না 

১০. পুটিয়া গুড়গুলড়য়া সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

৬৪ ০৪ ওয়াি য নাং-৯ না 

ভরলজিাি য ১. ফিলততা ভরলজঃ প্রাথলমক ৮৮ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ না 
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লবযািয় 

২.কাঠাঁিবাড়ী ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১২৫ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. রাজপাট কলমউলনটি  প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৩২ ০২ ওয়াি য নাং-৪ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.মূিঘর বালিকা মাধ্যলমক 

লবযািয় 
 ১২ ওয়াি য নাং-২ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২.ফিলততা শশধর মাধ্যলমক 

লবযািয় 

১৬০ ১০ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩.কিকলিয়ালজ,লস, মাধ্যলমক 

লবযািয় 

২৬৩ ১০ ওয়াি য নাং-৭ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৪.িােশপেী মাধ্যলমক বালিকা 

লবযািয় 

১১৯ ১০ ওয়াি য নাং-৮ না 

৫.সলম্মিনী লনম্ম মাধ্যলমক 

লবযািয় 

৪৯ ০৬ ওয়াি য নাং-১ না 

৬.ভগায়ািবাড়ী লনম্ম মাধ্যলমক 

লবযািয় 

৭২ ০৪ ওয়াি য নাং-৯ না 

কণিজ ১.সালকিা আজাহার ভটকলনকযাি 

কণিজ 

৫২০ ০২ ওয়াি য নাং- না 

শু লেয়া সরকারী ১. ঘনশ্যামপুর সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১২২ ০৩ ওয়াি য নাং-২ না 

২. কচয়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৭০ ০৪ ওয়াি য নাং-৩ না 

৩. ভতকাটিয়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২৩৭ ০৫ ওয়াি য নাং-৪ না 

৪. ভেয়াপাড়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৯৮ ০৮ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৫. শু লেয়া তালকয়াবাড়ী সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২৪৬ ০৬ ওয়াি য নাং-৭ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৬. ভেয়াপাড়া ভমাো কঃ আঃ দূঃ 

মাঃ সরঃ প্রাঃ লবযাঃ 

১৮৬ ০৫ ওয়াি য নাং-৬ না 

ভরলজিাি য ১. বড় শু লেয়া ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৬৭ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ না 

মাদ্রাসা ১. ভতকাটিয়া ভেয়াপাড়া োলখি 

মাদ্রাসা 

১৮৯ ১৩ ওয়াি য নাং-৪ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.শু লেয়া লব,ণক মাধ্যলমক 

লবযায়ি 

১৭৭ ১২ ওয়াি য নাং-৯ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

২. ভতকাটিয়া মাধ্যলমক লবযািয় ১৭২ ১০ ওয়াি য নাং-৪ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. ভেয়াপাড়া এসএম মাধ্যলমক 

লবযািয় 

২৪৭ ১১ ওয়াি য নাং-৫ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

কণিজ ১.ভশখ ভহিাি উলেন কণিজ ৭২৩ ৩৪ ওয়াি য নাং-৮ বতযমাণন আশ্রয় ভকন্দ্র 

লহসাণব ততরীর কাজ 
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চিণছ 

নিধা 

ভমৌণ াগ 

সরকারী ১. ভমৌণ াগ সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৪২ ০৫ ওয়াি য নাং-৩ না 

২. িহর ভমৌণ াগ সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২২৮ ০৬ ওয়াি য নাং-১ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৩. ভমৌণ াগ মধ্যপাড়া সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

২০৮ ০৫ ওয়াি য নাং-৫ না 

৪. নিধা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৮৬ ০৪ ওয়াি য নাং-৬ না 

৫. খড়লরয়া সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৫৯ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৬. ভোহাজারী সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

১২৪ ০৪ ওয়াি য নাং-৮ হয় না লকন্তু বন্যার 

সময় হণত পাণর। 

৭. কাথিী সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৯৭ ০৫ ওয়াি য নাং-৯ না 

ভরলজিাি য ১. কামটা ভরলজঃ প্রাথলমক 

লবযািয় 

১৭৫ ০৪ ওয়াি য নাং-৪ না 

উচ্চ 

লবযািয় 

১.নিধা মাধ্যলমক লবযািয় ২৫৬ ১২ ওয়াি য নাং-৬ হয় না লকন্   বন্যার 
সময় হণত পাণর। 

২.িহর ভমৌণ াগ মাধ্যলমক 

লবযািয় 

৩৯৯ ১২ ওয়াি য নাং-১ না 

৩.কাথিী লনম্ম মাধ্যলমক লবযািয় ১০৩ ০৭ ওয়াি য নাং-৩ না 

৪.ভমŠ-ভ াগ নূর আফণরাজ বালিকা 

লবযািয় 

১২০ ০৬ ওয়াি য নাং-৩ না 

 
(তথ্যসূত্রঃ উপণজিা প্রাথলমক ও মাধ্যলমক লশক্ষা কম যকতযার কা্ যািয়) 

 
ধমীয় প্রলতষ্ঠান  : মসলজে ১৭০টি, মলন্দর ৬৬ টি ও লগজযা ১টি। 
 

ধমীয় জমাণয়ত স্থান (ঈেগাঁহ্) :  উপণজিায় ধমীয় জমাণয়ত স্থান ভমাট- ৬৫টি ।  

১. বালহরলেয়া ইউলিয়ন ৫টি  ২. শু লেয়া ইউলনয়ন ৬টি  ৩. লপিজাংগ ইউলনয়ন ১১টি ৪. িখপুর ইউলনয়ন ৫টি  

৫. ভবতাগা ইউলনয়ন ৬টি  ৬. ফলকরহাট ইউলনয়ন ২০টি  ৭. নিধা ইউলনয়ন ৯টি ও মূিঘর ইউলনয়ন ৩টি  

(তথ্যসূত্রঃ ইউলনয়ন পলরষে) ।    
 

স্বাস্থ্্ ্্ ণসবা: ৫০শয্যা লবলশি উপণজিা স্বাস্থয কমণেক্স ১টি, পলরবার কল্যাে ভকনদ্র ৮টি,  কলমউলনটি লিলনক ৭টি ও 

স্যাণটিাইট লিলনক ১টি । উপণজিা প্ যাণয় ব্যলিমালিকানােীন ৪টি লিলনক রণয়ণছ ।   
 

ব্যাাংক: উপণজিায় ভমাট -১৫টি বালেলজযক ব্যাাংণকর শাখা ব্যাাংলকাং কা্ যক্রম পলরচািনা করণছ।  ফলকরহাট 

ইউলনয়ণন অবলস্থত উপণজিা প্রশাসন এবাং একটি বড় ব্যবসা প্রলতষ্ঠান থাকায় উি ইউলনয়ণন ব্যাাংণকর সাংখ্যা ১০টি। 

এছাড়া ভবতাগা ইউলনয়ণন ১টি (রূপািী ব্যাাংক), মূিঘর ইউলনয়ণন ১টি (কৃলষ ব্যাাংক), লপিজাংগ ইউলন্ণন ২টি(কৃলষ 

ব্যাাংক) ও িখপূর ইউলনয়ণন ১টি জনতা ব্যাাংণকর শাখা রণয়ণছ। ব্যাাংণকর শাখাগুণিা লনয়ম অনু্ায়ী প্রায় সকি 

ভসবায় প্রোন কণর থাণক ভ্মন সাধারে ব্যাাংলকাং, কৃলষ ঋে, লবণেণশ অথ য ভিন-ভেন, ক্ষুদ্র লশল্প ঋে, ঘরবালড় ততরী 

ঋে ইতযালে। (তথ্যসূত্র: উপণজিা পলরসাংখ্যান অলফস) 
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ভপাস্ট অলফস  : উপণজিায় ভমাট ১৮টি ভপাস্ট অলফস রণয়ণছ । ১.ফলকরহাট ইউলনয়ন- ৩টি (ফলকরহাট সের, 

সাতলশকা ও লশাংগাতী) ২. মূিঘর ইউলনয়ন- ৩টি(মূিঘর, তসয়ে মহো ও কিকলিয়া) ৩. নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন-

১টি(নিধা) ৪. বালহরলেয়া ইউলনয়ন-৩টি(মানসা বাজার, গাবখািী ও আট্রাকা) ৫. লপিজাংগ ইউলনয়ন-৩টি(লপিজাংগ, 

টিএন পাড়া ও গাবখািী) ৬. ভবতাগা ইউলনয়ন- ২টি(ণবতাগা ও ষাটতিা) ৭. শু লেয়া ইউলনয়ন-২টি(শু লেয়া ও 

 াঙ্গনপাড় বাজার) ৮. িখপূর ইউলনয়ন-১টি(বাঐিাঙ্গা) । 
 

ভপাস্ট অলফসগুণিা ভ্ ভসবা লেণয় থাণক- 

মালনঅি যার ইসুয ২. ইণিকট্রলনক মালনঅি যার ইসুয ৩. ওণয়স্টযান ইউলনয়ন মালন ট্রান্সফার ৪. ভরলজলি ইসুয লবি ৫. 

গ্যারারী এক্সণপ্রস ভপাি ৬. ল লপলপ এবাং ল লপএি ইসুয লবলি ৭. ভপািাি অি যার ইসুয  ৮. ভপাস্টাি কযাশ কাি য ৯. 

সঞ্চয় লহসাব ও সঞ্চয়পত্র লবক্রয়া ১০. িাক টিলকট লবক্রয় ও ফ্াাংলকাং ভমলশণন ছাপাণনা ইতযালে।  

     (তথ্যসূত্র: উপণজিা ভপাস্ট অলফস) 
 

িাব/সাাংস্কৃলতক ভকন্দ্র  : উপণজিায় ভমাট ৫৪টি িাব 

উপণজিার িাব বা সাাংস্কৃলতক প্রলতিানগুলি সামালজক বহুলবধ কা্ যক্রম সম্পােন কণর থাণক। সম্পালেত 

কা্ যক্রমগুলির মণধ্য রণয়ণছ- মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পািন, প্রাথলমক লচলকৎসা, স্যালনণটশন, জাতীয় লেবস পািন, 

ভ্ৌতুক লবণরাধী আণন্দািন, নারী ও লশশু লন্ যাতন প্রলতণরাধ, মােক লবণরাধী কা্ যক্রম, ক্রীড়া ও সাাংস্কৃলত ইতযালে।  

এনলজও/ণস্বোণসবী সাংস্থাসমূহ: 

ক্রলমক 

নাং 
এনলজও লক লবষণয় তারা কাজ উপকার ভ াগীর সাংখ্যা প্রকল্প গুণিার ভময়ােকাি 

১. রূপান্তর দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

পলরকল্পনা। 

ভমাট জনসাংখ্যা ১৩৭৭৮৯ 

জন | ভমাট জনসাংখ্যা 

৯৫% 

ভসণেম্বর ২৯, ২০১৩ ভথণক 

জুিাই ৩১, ২০১৪ 

২. আশা ১. মাইণক্রা ভক্রলিট ২. 

লশক্ষা ৩. স্বাস্থয ৪. 

লবণেণশ অথ য লবলনময় ও 

ভসািার কম যসূচী। 

আট হাজার (৮০০০) জন 

উপকারণ াগী 

লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম 

প্রকল্পগুণিা কম য এিাকায় চিমান 

থাকণব। 

৩. ব্র্যাক মাইণক্রা ভক্রলিট, লশক্ষা, 

স্বাস্থয, খায স্বয়াং 

সর্ম্পযতা ও  সামালজক 

উন্নয়ন অজযণন প্রলশক্ষে  

১৫০০০ জন 

উপকারণ াগী 

লশক্ষা, স্বাস্থয, খায স্বয়াং সর্ম্পযতা 

ও  সামালজক উন্নয়নঅজযণন 

প্রলশক্ষে কা্ যক্রম ২০০৯ সাি 

ভথণক ২০১৯ সাি প্ যন্ত এবাং 

মাইণক্রা ভক্রলিট চিমান 

কা্ যক্রম। 

৪. গ্রামীে 

ব্যাাংক 

মাইণক্রা ভক্রলিট ৩১০০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

৫. স্ব-লন যর 

বাাংিাণেশ 

মাইণক্রা ভক্রলিট ১০৫০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

৬. চিলন্তকা প্রলতবিী উন্নয়ন ও 

ভশিাই লশক্ষা 
 প্রলতবিী কা্ যক্রম সমাপ্তীর পণথ 

ও ভশিাই লশক্ষা কা্ যক্রম চিমান 

থাকণব। 

৭. ভকাণিক মাইণক্রা ভক্রলিট, 

লকণশার-লকণশারীণের 

প্রলশক্ষে 

১০৪৪ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব 

লকন্তু কণশার-লকণশারীণের 

প্রলশক্ষে কা্ যক্রম ২০১৩ সাণি 

ভশষ হণয় ভগণছ। 

৮. লসএসএস মাইণক্রা ভক্রলিট ১৭০০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 
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কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

৯. হীি 

বাাংিাণেশ 

মাইণক্রা ভক্রলিট ১৪২৬ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১০. আি-িীন স্বাস্থয ভসবা ও মাইণক্রা 

ভক্রলিট 

১৪৯৯ জন উপকারণ াগী ২০০৬ সাি কা্ যক্রম শুরু এবাং 

লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব । 

১১. উন্নয়ন মাইণক্রা ভক্রলিট (ব্যবসা 

ও কৃলষ ভিান) 

২০০০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১২. জাগরেী 

চক্র 

মাইণক্রা ভক্রলিট, লশক্ষা 

ও ভরলমণটন্স আোন-

প্রোন 

৭০০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১৩. লরক মাইণক্রা ভক্রলিট ৫৫০ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১৪. ভজণজএস   ০১৯১৫৯৩৬০৪৩ (ণগাপাি রাহা) 

১৬ নবণিাক মাইণক্রা ভক্রলিট  ২১১৪ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১৭. প্রেীপন মাইণক্রা ভক্রলিট  লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

১৮. উেীপন মাইণক্রা ভক্রলিট ও হাসঁ-

মুরগী, গা ী  পািন ও 

শাক-সবজ্বী উৎপােণন 

প্রলশক্ষে 

১৩৭৯ জন উপকারণ াগী প্রলশক্ষে কা্ যক্রমটি ২০১৪ সাি 

ভথণক ২০১৯ সাি প্ যন্ত চিণব 

এবাং মাইণক্রা ভক্রলিট চিমান 

থাকণব। 

১৯. আলশব যাে লশশু লশক্ষা কা্ যক্রম  ২০০৫ সন ভথণক প্রকল্পটি শুরু 

হণয়ণছ এবাং চিমান থাকণব । 

২০. সুলশিন স্থানীয় সরকার 

শলিশািীকরে 

৪৩১ জন উপকারণ াগী ২০১২-২০১৪ লিণসম্বর। 

২১. উতরন মাইণক্রা ভক্রলিট ৮৫২ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

২২. বুযণরা 

বাাংিাণেশ 

মাইণক্রা ভক্রলিট, লশক্ষা 

ও ভরলমণটন্স আোন-

প্রোন 

১৩৭৬ জন উপকারণ াগী লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 

২৩. লন যর মাইণক্রা ভক্রলিট ০১৯১৫-৫৯২৯২৯ (লবেব 

সরকার) 

লনজস্ব তহলবণির মাধ্যণম প্রকল্পটি 

কম য এিাকায় চিমান থাকণব। 
 

ভখিার মাঠ :  

উপণজিায় ভমাট ৪১টি ভখিার মাঠ ।   

১. বালহরলেয়া ইউলিয়ন ৭টি ২. শু লেয়া ইউলনয়ন ১টি ৩. লপিজাংগ ইউলনয়ন ৪টি ৪. িখপুর ইউলনয়ন ৫টি ৫. 

ভবতাগা ইউলনয়ন ৫টি ৬. ফলকরহাট ইউলনয়ন ৮টি ৭. নিধা ইউলনয়ন ৬টি ৮. মূিঘর ইউলনয়ন ৫টি  

(তথ্যসূত্রঃ ইউলনয়ন পলরষে) ।   
 

কবরস্থান / শ্মশানঘাট :   

ফলকরহাট উপণজিার ইউলনয়নসমূণহ অসাংখ্য পালরবালরক কবর স্থান রণয়ণছ, তণব ইউলপহর তথ্য অনু্ায়ী আট 

ইউলনয়ণন ভমাট কবর স্থাণনর সাংখ্যা- ৬টি ও শ্মশানঘাণটর সাংখ্যা- ৩০টি (তথ্যসূত্রঃ ইউলনয়ন পলরষে) ।    
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ভ্াগাণ্াগ ও পলরবহণনর মাধ্যম :   

ফলকরহাট উপণজিার ভ্াগাণ্াগ মাধ্যণমর মণধ্য সড়ক্ান অন্যতম। উপণজিার ভ্াগাণ্াগ মাধ্যম লহণসণব বাস, 

ট্রাক, লমলনবাস, লরক্সা,  যান, ইলজবাইক ইতযালে ব্যবহৃত হয়। উপণজিার প্রলতটি ইউলনয়ণনর সাণথ সড়ক ভ্াগাণ্াগ 

লবযমান। এছাড়াও উপণজিার পাশ লেণয় ৩টি নেী  এবাং সাংযুি খাি প্রবালহত হওয়ায় লকছু ভনৌপথও লবযমান 

রণয়ণছ। ভনৌপণথ উপণজিাবাসী স্বা ালবক সমণয় লকছু মািামাি পলরবহন কণর থাণক। তণব উপণজিার প্রতযমত্ম 

এিাকায়  যান, লরক্সা, ইলজবাইক ইতযালে চিাচি করণত পাণর বণি ভ্াগাণ্াগ মাধ্যম লহণসণব সড়কপথই জনলপ্রয়। 

উপণজিা সেণরর সাণথ ইউলনয়নসমূণহর দূরত্ব ৫ ভথণক ২০ লকণিালমটাণরর মণধ্য। উপণজিা সেণরর সাণথ 

এিাকাবাসী সড়ক পণথই ভবশী ভ্াগাণ্াগ কণর।   

 
বন ও বনায়ন :  

উপণজিায় ভকান বনভূলম ভনই। তণব সামালজক বন লব াগ ফলকরহাট উপণজিায় ৮ ইউলনয়ণন ভমাট ১৫৩.৬০ লকঃ 

লমঃ রাসত্মায় সামালজক বনায়ন কম যসূচী গ্রহে কণরণছ। উপণজিা বন লব াগ ভ্ গাছগুণিা িালগণয়ণছ তা হণিা অজুযন, 

ভমহগলন, ভরইলর, লশশু, লনম, কেণবি, আকাশমলন, বাবিা, উলড়আম, লশলরষ, জাম ইতযালে  

(তথ্যসূত্রঃ উপণজিা সামালজক বন লব াগ) ।    

এছাড়া ভবতাগা ইউলনয়ন পলরষণের উণযাণগ একটি সামালজক বনায়ন কম যসূচী গ্রহে কণরণছ। 

 
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জিবায়ু 
 

বৃলিপাণতর ধারা : 

ফলকরহাট উপণজিায় ২০১৩ সাণি ভমাট বৃলিপাণতর পলরমাে ৬৩৬ লমঃ লমঃ এবাং গড় বৃলিপাত 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 লবণশস্নষণে ভেখা ্ায় তাপমাত্রা বৃলেও হার ভমাটামুটি ঊধ যমুখী 

 (তথ্যসূত্র: খুিনা আবহাওয়া অলফস) । 
 

ভূ-গ যস্থ পালনর স্তর :  

অতীণত উপণজিায় ভূ-গ যস্থ পালনর স্তর লবল ন্ন ইউলনয়ণন লবল ন্ন রকম লছি। ভ্মনঃ  

১. ভবতাগা ইউলনয়ন- ০৮” -০”    

২. িখপূর ইউলনয়ন ৯”-৩”  

৩. লপিজাংগ ইউলনয়ন ০৯”-০” .  

৪. ফলকরহাট ইউলনয়ন ০৮” -০৯”.  

৫. বালহরলেয়া ইউলনয়ন    ০৯” -০”.  

৬. নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন ০৮” -৩”. 

৭. মূিঘর ইউলনয়ন ০৮” -০”.  

৮. শু লেয়া ইউলনয়ন ০৮” -২”.  

লকন্তু বতযমাণন পালনর স্তর ভনণম  লগণয় লবল ন্ন ইউলনয়ণন লবল ন্ন রকম ভেখা ্াণে। ভ্মনঃ ১. ভবতাগা ইউলনয়ন- ১০” 

-০”   

২. িখপূর ইউলনয়ন ১১”-০” ৩. লপিজাংগ ইউলনয়ন ১০” -৬” . ৪. ফলকরহাট ইউলনয়ন ১০” -০”. ৫. বালহরলেয়া 

ইউলনয়ন    ১১” -০”. ৬. নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন ১০” -০”.৭. মূিঘর ইউলনয়ন ০৯” -৬”. ৮. শু লেয়া ইউলনয়ন 

১০” -৩”. তণব শুস্ক ভমৌসুণম খাবার বা ভসণচর পালনর ভতমন ভকান সাংকট হয় না  

(তথ্যসূত্রঃ জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর,ফলকরহাট) । 
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১.৪.৪ অন্যান্য 

 
ভূলম ও ভূলমর ব্যবহার : 
উপণজিায় ভমাট জলমর পলরমাে- ১৫৮৯০ ভহক্টর। আবােী জলমর পলরমাে- ৯৯৮১ ভহক্টর, অনাবােী জলম ভনই এবাং 

বসলত জলমর পলরমাে ৪২৪০ ভহক্টর। আবােী জলমর মণধ্য এক ফসিী জলমর পলরমাে-৩৭৫০ ভহক্টর, দুই ফসিী 

জলমর পলরমাে- ৫০০০ ভহক্টর এবাং লতন ফসিী জলমর পলরমাে- ১২৩১ ভহক্টর।  

 

কৃলষ ও খায :             

উপণজিায় উৎপালেত প্রধান প্রধান ফসি: ধান, গম, পান, িাি সবজী ইতযালে।  এছাড়া ফণির মণধ্য রণয়ণছ: 

নালরণকি, সুপালর, কিা, বরুই, আম, কাঠাঁি ইতযালে।  

 
পলরসাংখ্যান অনু্ায়ী ২০১২-১৩ সণন উৎপােণনর পলরমাে  ধান আউশ-৩৫৮ ভমঃ টন (চাউণির লহসাব অনু্ায়ী), 

আমন-১১৪৫৭ ভমঃ টন (চাউণির লহসাব অনু্ায়ী), ভবাণরা-২৭৭৯৮ ভমঃ টন (চাউণির লহসাব অনু্ায়ী), গম-৪৮ ভমঃ 

টন , পান-৪২০ ভহক্টর জলমণত উৎপােন-২৫২০ ভমঃ টন, সবজী-১০২০ ভহক্টর জলমণত উৎপােন-১২২৪০ ভমঃ টন। 

তণব ২০১২-১৩ সণন কৃলষ সেসারে অলধেপ্তণরর লহসাণব উপণজিায় প্রাকৃলতক কারণে ভতমন ভকান ক্ষলত হয়লন।  

কৃলষ সেসারে অলধেপ্তণরর জরীপ অনু্ায়ী এিাকার জনগণের প্রোন প্রধান খায  াত, মাছ, মাাংস, সবলজ, িাি, 

দুধ, রম্নটি ইতযালে। এিাকার মানুণষর খায াস সাধারেত গ্রামাঞ্চণি সকাি-দুপুর-রাণত  াত এবাং উপণজিা সের বা 

বাজার এিাকায় সকাণি রম্নটি, দুপুর ও রাণত  াত। 
  

নেী :  

উপণজিার মধ্য লেণয় মূিতঃ ৩টি নেী প্রবালহত হণয়ণছ- ১. ত রব নেী ২. লচত্রা নেী ৩. কালিগাংগা নেী। 

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

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

অলতণত 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 ব্যপক উপকৃত হত। বতযমাণন নেীর নাব্যতা হালরণয় ্াওয়ার কারণে ভজায়াণরর পালন ও অলত বৃলির ফণি জলম 

এবাং ফসণির ব্যপক ক্ষলত হণে (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) । 
 

পুকুর :  

ফলকরহাট উপণজিায় ভমাট ১৮টি পুকুর ও ৫৪টি জিাশয় রণয়ণছ। পুকুরগুণিা ভথণক লসলিএমলপ ২-এর অধীন ৫টি 

(পাচঁ) পুকুণরর খনন কা্ যক্রম সম্পােন হণয়ণছ এবাং ১টি (এক) পুকুণরর খনন কা্ যক্রম চিমান। 

খননকৃত পুকুরগুণিার নামঃ  

িাি চন্দ্রপূর পুকুর, বালহরলেয়া ইউলনয়ন ২. উতরপাড়া পুকুর, ফলকরহাট ইউলনয়ন ৩. কাচালরবাড়ী পুকুর, নিধা 

ভমৌণ াগ ৪. কুমারখািী লেঘী, ভবতাগা ইউলনয়ন ৫. শু লেয়া েলক্ষনা পুকুর, শু লেয়া ইউলনয়ন ৬. ভনায়াপাড়া সরকারী 

পুকুর (চিমান)। স্থানীয় অলধবাসীবৃন্দ খননকৃত পুকুরগুণিা ভথণক তাণের খাবার পালনর চালহো লনবারে করণছন 

অন্যান্য পুকুর ও জিাশয়গুণিা লকছু বন্দবস্ত ভেয়া এবাং লকছু উন্মুি রণয়ণছ  

(তথ্যসূত্রঃ উপণজিা ভূলম ও লপআইও অলফস) । 

এছাড়া বাণগরহাট ভজিা পলরষণের অধীন উপণজিার লবল ন্ন ইউলনয়ণন আণরা ২৩টি পুকুর আণছ। পুকুরগুণিা ভজিা 

পলরষে কতৃযক মাছ চাণষর জন্য ইজারা ভেওয়া হয়। উি পুকুণরর মণধ্য ৫টির পালন পান কণর এবাং অন্য ১৮টির পালন 

পান কণর না (তথ্যসূত্র: ভজিা পলরষে, বাণগরহাট)  
 

খাি  :   

উপণজিার ৮ ইউলনয়ণনর মধ্যলেণয় মূিতঃ ভছাট-বড় অণনক খাি প্রবালহত। এরমণধ্য উণিস্নখণ্াগ্য ১৫টি খাি 

রণয়ণছ। ভ্মন-   

১.কাণসমখািী খাি, নিধা ইউলনয়ন  
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২.ভসানvখািী খাি, মূিঘর ইউলনয়ন 

৩.সুলতর খাি ও ভকরামেী খাি, শু লেয়া ইউলনয়ন  

৪.যুলগখািী খাি, লপিজঙ্গ ইউলনয়ন  

৫.মানুষ ভপাড়vভনা খাি, ভোয়াণনর ও ভগওয়াখািী খাি, িখপুর ইউলনয়ন  

৬. গজার খাি, ভবতাগা ইউলনয়ন ।  

৭.  নিিাঙ্গা খাি, লবরমালন খাি, শ্রীপুণতর খাি, কুণির খাি, ভহাচিার খাি। বালহরলেয়া ইউলনয়ন। 

 

বতযমাণন খািগুণিা মণজ ্াওয়ার অবস্থায়। খািগুণিাণত সারা বছর কমণবশী পালন থাণক। শুষ্ক ভমৌসুণম পালন প্রবাণহর 

মাত্রা খুবই সামান্য। জনগণের ভতমন ভকান উপকার আসণছ না, ্া হণে তা খুবই সামান্য ভ্মন- ভসচ কা্ য 

পলরচািনা, পালরবালরক কাণজ ব্যবহার. অলত সামান্য মাছ ধরা ও গরম্নর ভগাসি করাণনার মণধ্য সীমাবে। নেীর মত 

খাণিরও নাব্যতা হালরণয়ণছ। এখনই খািগুণিার খনন কা্ যক্রম হাণত ভনওয়া জরম্নরী, তা না হণি কৃলষ উৎপােন 

চরম াণব ব্যহত হণব। লনষ্কাশন ব্যবস্থা লুপ্ত হণব। সামান্য বৃলিণত জিাবেতার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষলতর সম্ভাবনা 

রণয়ণছ। 

 (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) 

লবি  : 

উপণজিার সকি ইউলনয়ণনই লবি রণয়ণছ। ভমাট লবণির সাংখ্যা- ২৭টি, ভ্মন-  

বালহরলেয়া ইউলনয়ন- ৩টি,  ভগায়ালিয়া লবি, কয়াণরর লবি ও ভসািাউড়া লবি। 

নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন- ২টি, িহর ভমৌণ াগ ও নলনয়ার লবি। 

মূিঘর ইউলনয়ন- ৪টি, ভিািমারার লবি, কাঠািীিাঙ্গা লবি, ভসানাখািীর লবি ও কিকলিয়ার লবি। 

ফলকরহাট ইউলনয়ন-৩টি, ব্রাহ্মেরাকলেয়া লবি, মীণররখািী লবি ও জালড়য়ার লবি। 

লপরজাংগ ইউলনয়ন-৪টি, বালরয়ািাঙ্গা লবি, তবিতিী লবি, নওয়াপাড়া লবি ও শ্যামবাগাত লবি। 

িখপুর ইউলনয়ন-২টি, খাজুরার লবি ও বিস্নবপুর লবি। 

শু লেয়া ইউলনয়ন-২টি, শু লেয়া েলক্ষেপাড়া লবি ও শু লেয়া পূব যপাড়া লবি।   

ভবতাগা ইউলনয়ন-৭টি, মাসকাটা লবি, কুমারখািী লবি, পাইস্যাখািী লবি, বাসাবাড়ী লবি, চাকুিী লবি, গজার ও 

োণেমারী লবি।   

বতযমাণন এ অঞ্চণির লবি িারা স্থানীয় জনগে খুবই কম উপকৃত হন। ভসচ কাজ ভূলমকা রাখার পাশাপালশ এই লবি 

অঞ্চণি ব্যাপক মাছ চাষ হয়।  এ অঞ্চণি ব্যাপক াণব গিো লচাংলড় উৎপােন হয় ্া বাাংিাণেণশ তবণেলশক আণয়র 

একটি বড় উৎস। গিো লচাংলড় উৎপােণনর পাশাপালশ রম্নই, কাতিা, মৃগািসহ লবল ন্ন কাব য জাতীয় মাণছরও চাষ হয়। 

এ সকি মাছ স্থানীয় চালহো ভমটাণনার পর ঢাকাসহ ভেণশর লবল ন্ন স্থাণন সরবরাহ হয়। নেী ও খািগুণিা  রাণটর 

ফণি পূলে যমা ও অমাবশ্যার সময় ভজায়াণরর পালন প্রণবশ হওয়ায় পলি পণড় লবিগুণিা প্রায়  রাট হণয় ্াণে। 

লবিগুণিাণত েখিবাজণের খিোরীর  প্রলতণ্ালগতা রণয়ণছ (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) 
 

হাওড় :  

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

িবোিতা : ফলকরহাট উপণজিায় িবোিতার প্র াব লেন লেন বাড়ণছ। মাটিণত পালনণত উ য়স্থাণনই িবোিার 

মাত্রা উধ্বযমুখী। মাটিণত বতযমাণে িবণের পলরমাে ১৫-২০ লিএস/লমটার। পালনণত িবণের পলরমাে শুষ্ক ভমৌসুণম 

নেীসাংিগ্ন জিাশণয় ১০-১৫ লপলপটি এবাং বষ যা ভমৌসুণম ৬-৭ লপলপটি। ভূগণ যর পালনণতও িবণের আলেখ্য এখন প্রধান 

আণিাচয লবষয়। কৃলষ লব াণগর সাণথ সাংলশস্নিণের তথ্য মণত,  

কৃলষ কাণজর জন্য উপণ্াগী  ৩টি ভমৌসুমই ফলকরহাট উপণজিায় লবযমান। ১৬ মাচ য ভথণক ১৫ জুিাই প্ যমত্ম খলরপ-

১ এর ভমৌসুম। তখন  িবোিতায় পলরমাে ১০-১৪% এিাকা। এ সমণয় ৫০% আবােী জলম চাষাবাণের অণ্াগ্য হণয় 

পণড়।  

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

সর্ম্পে য আবাে ভ্াগ্য জলম আবাণের আওতায় থাণক।  
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প্রাকৃলতক দুণ্ যাগ ছাড়া কৃলষ উৎপােণন ভতমন ভকান প্র াব পণড় না। এছাড়া ১৬ অণক্টাবর ভথণক ১৫ মাচ য প্ যমত্ম 

খলরপ-৩ এর ভমৌসুম, তখন পালনণত িবোিতার পলরমাে ৪-৮%।  এ সমণয় ৭৫% জলমণত ভবাণরা ধান, শীতকািীন 

সবজী ও িাি জাতীয় ফসণির উৎপােন হয়। (তথ্যসূত্র: উপণজিা কৃলষ সেসারে অলধেপ্তর) 
 

আণস যলনক দুষে : 
উপণজিার সকি ইউলনয়নই আণস যলনক দূষে রণয়ণছ। একটি ইউলনয়ন ভথণক অন্য ইউলনয়ণন দূষে মাত্রার লকছু ল ন্নতা 

রণয়ণছ। ভবতাগা ইউলনয়ণন ৫৭%, িখপূর ইউলনয়ণন ৭০%, লপিজাংগ ইউলনয়ণন ৭৩%, ফলকরহাট ইউলনয়ণন ৬৯%, 

বালহরলেয়া ইউলনয়ণন ৮১%, নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ণন ৭৩%, মূিঘর ইউলনয়ণন ৯০% এবাং শু লেয়া ইউলনয়ণন 

৪৮% নিকূণপর পালনণত  আণস যলনক পাওয়া ভগণছ।  আণস যলনক দূষেকবলিত সব নিকূণপই িাি কালি লেণয় লচলিত 

করা হণয়ণছ। আণস যলনকযুি পালন ব্যবহাণরর ফণি উপণজিার অণনক অলধবাসী আণস যলনণকালসস ভরাণগ আক্রামত্ম 

হণয়ণছ 

(তথ্যসূত্রঃ ২০০৩ সাণির জলরপ ভমাতাণবক, জনস্বাস্থয প্রণকৌশিীর েপ্তর,ফলকরহাট) । 

লিতীয় অধ্যায়:  

দুণ্ যাগ, আপে এবাং লবপোপন্নতা 
 
২.১  দুণ্ যাণগর সালব যক ইলতহাস 

ফলকরহাট উপণজিা ভ ৌণগালিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃলতক দুণ্ যাণগর ঝুঁলক তুিনামুিক াণব কম। উপণজিার 

অবস্থান অণনকটা উচুঁণত, ভস কারণে দুণ্ যাণগর প্র াব অন্যান্য দুণ্ যাগপ্রবন এিাকা ভথণক তুিনামূিক াণব একটু 

আিাো। তারপরও লসিণরর বড় বড় দুণ্ যাণগ উপণজিার অলধবাসীরা ক্ষয়ক্ষলতর হাত ভথণক মুলি পান না।  

ইউলনয়নপ্ যাণয়র জনপ্রলতলনলধবৃন্দ, নাগলরকণনতা ও স্থানীয় অলধবাসীণের পূব য অল েতার আণিাণক জানা ্ায়, 

ফলকরহাট উপণজিার জন্য ঘূলে যঝড় ও  জণিাচ্ছ্বাস প্রধান আপে হণিও অলত বৃলিপাণতর জন্য ভকান ভকান বছর 

ব্যাপক জিাবেতার সৃলি হয় ্া কখণনা কখণনা দুণ্ যাগ প্ যাণয় 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, লশ, অবকাঠাণমাসহ  লবল ন্ন ¶¶ভত্র মারাত্মক াণব ¶লতর সম্মুখীন হন।  

বন্যায় পালনর উচ্চতা লছি ৫-৬ লফট, পালন প্রবাণহর গলতণবগ লছি ঘন্টায় ৩০-৪০ লকঃ লমঃ। উপণজিায় অলত 

বৃলিপাণতর ফণি জিাবেজলনত বন্যা ২-৩ মাস প্ যমত্ম স্থালয়ত্ব হয়। জুন/জুিাই মাণস অলত বৃলিপাণতর ফণি 

জিাবেজলনত এ বন্যা সাংগঠিত হয়।  

 

দুণ্ যাণগর নাম বছর ক্ষলতর পলরমাে 
ভকান্ ভকান্ খাত/উপাোন 

ক্ষলতগ্রস্থ হয় 

অলতবৃলিপাত 

জলনত 

বন্যা/জিাবেতা  

২০০৬ ৫৬,০৫,০০০/= কৃলষ (ণরাপা আমন, সবলজ, পান 

ইতযালে)  

িবোিতা ২০১০  ভবাণরা ধাণনর ক্ষণত্র  উপণজিায় ১২,০০,০০০/= 

টাকার ক্ষলত হয়।  

এছাড়াও  মানুণষর জীবন-জীলবকায় ব্যাপক 

ক্ষয়ক্ষলত হণিও সাংখ্যাগত লহণসণব ক্ষলতর ভকান 

পলরসাংখ্যান উপণজিা প্ যাণয় পাওয়া ্ায়লন।  

ধান, পান, সবলজ, ফি 

ঝড় ২০০৭ ৯,৪৮,৮৪,০০০/= (শুধু কৃলষণত) কৃলষ, পলরণবশ, অবকাঠাণমা, 

স্বাস্থয 

 
২.২ ইউলনয়ণনর আপেসমুহ   
 

 আপে অগ্রালধকার 

১. সামুলদ্রক  ঘূলে যঝড় ১. অলত বৃলিপাতজলনত বন্যা 
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২. বন্যা ২. সামুলদ্রক  ঘূলে যঝড়  

৩. িবোিতা ৩. িবোিতা 

৪. কািববশাখী ঝড় ৪. কািববশাখী ঝড় 

৫. অলত বৃলিপাতজলনত বন্যা ৫. বন্যা 

৬. তশতয প্রবাহ ৬. খরা 

৭. খরা ৭. তশতয প্রবাহ 

 

২.৩  লবল ন্ন আপে ও তার বতযমান ও  লবষ্যৎ লচত্র লবস্তালরত বন যনাঃ 

 ফলকরহাট 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 ঝুঁলকপূে য। 

ফলকরহাট উপণজিা বাণগরহাণটর অন্যান্য উপণজিা হণত ঘূলে যঝণড়র ভত্র লকছুটা ঝুঁলকমুি মণন হণিও লসিণরর মত 

প্রিয়ঙ্করী দুণ্ যাণগর জন্য অবশ্যই ঝুঁলকপূে য। ঘূলে যঝণড়র কথা লবণবচনায় আনণি এিাকার কৃলষ ব্যবস্থাপনা সবণচণয় 

ভবশী ঝুঁলকপূে য অবস্থায় রণয়ণছ। কারে ফলকরহাট উপণজিা লচাংলড় এবাং মৎস্য উৎপােণন বাাংিাণেণশ উণিস্নখণ্াগ্য 

ভূলমকা পািন কণর আসণছ। এিাকার ৪০-৫০ শতাাংশ মানুষ প্রতযক্ষ এবাং পণরাক্ষ  াণব লচাংলড় এবাং মৎস্য ব্যবসার 

সাণথ জলড়ত। সুতরাাং ঘূলে যঝণড়র মত দুণ্ যাণগ কৃলষর পাশাপালশ অবকাঠাণমা, ভ্াগাণ্াগ, লশক্ষ, পলরণবণশর মত 

গুরম্নত্বপূে য খাতগুণিা ঝুঁলকর মণধ্য রণয়ণছ।   

বৃলিজলনত বন্যা/জিাবেতা: ফলকরহাট উপণজিা বাণগরহাট ভজিার অপরাপর উপণজিাগুলি হণত খালনকটা উচ 

হণিও পালন লনষ্কাষণের ভকান ব্যবস্থা ভনই। উপণজিার উপর লেণয় খুিনা-মাওয়া মহাসড়ক, খুিনা-মাংিা মহাসড়ক, 

খুিনা-বাণগরহাট মহাসড়কসহ অন্যান্য ভবশলকছু সড়ক অবকাঠাণমা লনম যাণের ফণি উপণজিার পালন প্রবাণহর 

প্রাকৃলতক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বাংস হণয় ভগণছ।  এছাড়াও উপণজিার পাশ লেণয় প্রবালহত নেীগুলির নাব্যতা প্রায় শূণের 

ভকাঠায় ভনণম ্াওয়ায় অলত ভজায়ার এবাং অলত বৃলিপাতজলনত পালন নেীগুলি ধণর রাখণত পাণর না। অন্যলেণক প্রায় 

সকি সস্নুইজণগটগুলি অণকাণজা এবাং অকা্ যকর থাকায় পালনও লনষ্কালষত হণত পাণর না। ফিশ্রম্নলতণত বৃলির পালন 

প্রায় প্রলত বছরই বন্যারূণপ এিাকাবাসীর কাণছ আলব যভূত হণিও প্রকারমত্মণর তাহ স্থায়ী জিাবেতায় রূপ ভনয়।  

উোহরেস্বরূপ ২০০৬, ২০০৮ ও ২০১১ সাণির বৃলিপাতজলনত জিাবেতা কথা এখাণন উণিস্নখ করা ভ্ণত পাণর।  

এিাকাসীর তথ্য অনু্ায়ী বৃলিপাতজলনত এই জিাবেতা কখণনা কখণনা ১-২ মাস সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়। এর ফণি 

কৃলষপ্রধান উপণজিার কৃলষ ব্যবস্থাপনা োরম্নে ক্ষলতর সম্মুখীন হয়। ধান, মৎস্য, লচাংলড়সহ ঋতুল লতক সবলজ চাষ 

মারাত্মক াণব ক্ষলতগ্রসত্ম হয়। জীবন-জীলবকায় ভনলতবাচক প্র াব পণড়। রাসত্মা-ঘটসহ ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থাও 

োরম্নে াণব ভ ণঙ্গ পণড়। লশক্ষ প্রলতষ্ঠাণনর কা্ যক্রণমও ছন্দপতন হয়।     

সামুলদ্রক ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাসঃ ফলকরহাট সামুলদ্রক ঘূলে যঝণড়র জন্য মাঝালর মাত্রার ঝুঁলকপূে য উপণজিা। কারে এই 

উপণজিাটি ভজিার উতর লেণক। ভজিা সেণরর খুব কাছাকালছ লবধায় এই উপণজিায় অবকাঠাণমাগত ভবশ লকছু 

সুলবধা এখাণনর ঘূলে যঝণড়র ঝলক কমাণত সহায়ক লহণসণব ভূলমকা রাখণছ। তারপরও এই উপণজিায় ২০০৭ সাণির 

লবধ্বাংসী ঘূলে যঝড় লসিণর ভবশ ক্ষলতগ্রসত্ম হয়। ঐ সময় এই উপণজিারয় ভকান প্রােহালন না হণিও কৃলষ, মৎস্য, 

পশুসম্পে, রাসত্মাঘাট, লশক্ষ প্রলতষ্ঠান ও উপকূিীয় বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠাণমাগত ব্যাপক ক্ষলত হয়। ্লেও ২০০৯ 

সাণির অপর ঘূলে যঘড় আইিায়ও এখাণন কৃলষ, মৎস্য, পশুসম্পে এবাং অবকাঠাণমাগত ভবশ ক্ষলত সালধত হয়। 

বাণগরহাট উপকূিীয় এবাং সমুদ্রঘলনি ভজিা। এই ভজিার একটি উপণজিা লহণসণব ফলকরহাট সামুলদ্রক ঘূলে যঝণড়র 

জন্য ঝলকপূে য। জিবায়ু পলরবতযণনর ভনলতবাচক প্র াণবর কারণে আগামীণত ঘূলে যঝড়-জণিাচ্ছ্বাণসর মত দুণ্ যাণগর 

আলধকয এবাং প্রচন্ডতা তাবৎ বাণগরহাট ভজিায় অবাসত্মব লকছু নয়। ভস দৃলিণকাে ভথণক ফলকরহাট উপণজিা সম্ভাব্য 

ঘূলে যঝড়-জণিাচ্ছ্বাণসর ঝুঁলকর মণধ্য রণয়ণছ।      
 

িবোিতাঃ   

িবোিতা এখন বাণগরহাটবাসী ভেঁণচ থাকার চযাণিি। িবোিতায় সবণচণয় খারাপ প্র াব সৃলি করণছ  ভূগ যস্থ ও 

ভূউপলরলস্থত পালন এবাং মাটিণক িবোয়ন কণর ্া বাণগরহাণটর কৃলষলন যর অথ যনীলতর জন্য লবরাট উণিণগর লবষয়। 

িবোিতার লবস্তার ভূলমর িবোিতা বৃলেরও একটি অন্যতম কারে। লবণশষ কণর ্খন কৃষকরা পালন স্বল্পতার সময় 
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লকছুটা িবোি ভূ-উপলরলস্থত পালন লেণয়ই ভসণচর কাজ চালিণয় ভনয়। এসআরলিআই (১৯৯৭) একটি প্রলতণবেণন বিা 

হণয়ণছ, বাণগরহাণট পালন স্বল্পতার ভমৌসুণম ভূলমর িবোিতার মাত্রা থাণক ৮ ভথণক ১৫ লিএস/এম। জিবায়ু 

পলরবতযণনর ফণি পালন স্বল্পতার মওসুণম িবোিতার লবসত্মার অণনক ভবণড় ্াণে।  

ফলকরহাণট িবোিতার প্র াণব অনুলমত আশাংকার মণধ্য রণয়ণছ  িবোি জলমর লবসতৃ্মলত এবাং িবণের ঘনত্ব বাড়া। 

এছাড়াও কৃলষ জলমর প্রালপ্ত/উৎপােন হ্রাস, প্রাকৃলতক াণব ভবণড় ওঠা প্রজালত লবলুপ্ত হওয়ার আশাংকা রণয়ণছ ্াণত 

লকনা খায লনরাপতাহীনতা বাড়ণব। লনরাপে খাবার পালনর তীব্র সাংকট ভেখা ভেণব। শহণর গ্রাণম সব যত্র পালনর জন্য 

হাহাকার ভেখা লেণব। জীবববলচত্রয ধ্বাংস হণব। ফণি উলদ্ভে প্রজালত ও স্বাদু পালনর মাছ হ্রাস পাণব। আথ যসামালজক 

সমস্যা তীব্রতর হণব।  লবণশষ কণর নারী এবাং লশশুরা আণরা সাংকণট পড়ণব। িবোিতায় ফলকরহাণটর ঐলহতযবাহী  

মৎস্য উৎপােনণকও  হ্রাস করণব। মাণছর অণনক প্রজালতর জন্যই পালনর তাপমাত্রা ও িবোিতা বৃলে সহনীয় নয়। 

সম্ভাব্য সমুদ্রপৃণষ্ঠর উচচতা বৃলে মাছ চাণষর জন্য স্বাদু পালনর এিাকা হ্রাস করার মধ্য লেণয় মৎস্য উৎপােন ব্যাহত 

করণব। উপণজিার  পুকুণর িবোি পালনর লবসত্মাণরর মাধ্যণম পুকুণর মাছ চাষ বি হণয় ্াণব। উপকূিীয় এিাকায় 

লচাংলড় ভঘর একটি আকষ যেীয় ব্যবসা হণিও িবোিতা বৃলের তীব্রতায় লচাংলড় চাষও ধ্বাংস হণয় ভ্ণত পাণর।  
 

 

বন্যাঃ  

উপকূিীয় এিাকা লহণসণব এই উপণজিায় বন্যা সাংঘটণনর ইলতহাস ভনই বিণিই চণি। তারপরও জিবায়ু 

পলরবতযণনর পলরবলতযত ভপ্রক্ষাপট এবাং নেীণবলষ্ঠত উপণজিা লহণসণব ভ ৌগলিক তবলশণির কারণে উপণজিাটি 

প্রতযক্ষ াণব না হণিও পণরাক্ষ াণব বন্যার জন্য মধ্যমমাত্রার ঝুঁলকপূে য উপণজিা। এছাড়াও উপণজিার পয়ঃলনষ্কাষে 

ব্যবস্থা  াি না হওয়ার কারণে অলতবৃলি বা উচ্চ ভজায়াণরও উপণজিাটি জিাবে হণয় ্াওয়ার আশাংকা রণয়ণছ। ভস 

কারণে কৃলষ অথ যনীলতলন যর উপণজিা লহণসণব ফলকরহাট উপণজিার জীবন-জীলবকা এবাং অথ যনীলত বন্যা এবাং 

জিাবেতার জন্যও ঝলকপূে য।      
 

২.৪ লবপোপন্নতা ও সক্ষমতা 

আপে লবপোপন্নতা সক্ষমতা 

১. অলত বৃলিজলনত 

বন্যা/জিাবেতা 

ফসিহালন, ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থা ব্যহত, জিাবেতা, 

পালনবালহত ভরাগব্যালধ 

দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি, জনস্বাস্থয অলধেপ্তর  

২. সামুলদ্রক ঘূলে যঝড় 

ও জণিাচ্ছ্বাস  

জীবনহালন ও হতাহত, ঘরবালড় ধ্বাংস, গাছপািা 

ধ্বাংস, পশুসম্পে ধ্বাংস, ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থা লবধ্বসত্ম, 

কৃলষ ব্যবস্থা ধ্বাংস, মৎস্য চাষ ক্ষলত, অবকাঠাণমা 

(রাসত্মা, ঘাট, বাজার, লশক্ষা প্রলতষ্ঠান, ব্রীজ-

কাি াট য ইতযালে)  

ঝড় সহনলশি স্থাপনা,  উচ মাটির লকিস্না ততলর করা , 

উপকূিীয় বাঁধ, মহাসড়ক, ২টি লনম যাোধীন 

আশ্রয়ণকন্দ্র, স্কুি-কণিজ,  ইউলনয়ন পলরষেসহ লবল ন্ন 

প্রলতষ্ঠান, উপণজিা এবাং ইউলনয়ন পলরষণের দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি, উপণজিা স্বাস্থয লব াগ, জনস্বাস্থয 

অলধেপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রণকৌশি অলধেপ্তর,  

এনলজওণের উপলস্থলত   

ঝড় সহনলশি স্থাপনা,  উচ মাটির লকিস্না ততলর করা 

৩. িবোিতা নড়বণড় ও  ঙ্কুর উপকূিীয় বাঁধ ও অকা্ যকর 

সস্নুইজ ভগট, কৃলষ ব্যবস্থা ধ্বাংস, মৎস্য চাষ ক্ষলত, 

ভরাগব্যালধর উপদ্রব, গাছপািা নি হয়।  

উপকূিীয় বাঁধ, পালন উন্নয়ন ভবাি য,  িবে পালন 

প্রলতণরাণধ সণচতনতা, িবেসলহষু কৃলষ ব্যবস্থা শুরম্ন, 

মণনা ভসক্স মৎস্য চাষ শুরম্ন  

৪. বন্যা ঘরবালড় ক্ষলতগ্রসত্ম, গাছপািা ক্ষলতগ্রসত্ম,   

ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থা লবধ্বসত্ম, কৃলষ ব্যবস্থা ধ্বাংস, 

মৎস্য চাষ ক্ষলত, অবকাঠাণমা (রাসত্মা, ঘাট, 

বাজার, লশক্ষা প্রলতষ্ঠান, ব্রীজ-কাি াট য ইতযালে) 

উপকূিীয় বাঁধ, মহাসড়ক, ২টি লনম যাোধীন 

আশ্রয়ণকন্দ্র, স্কুি-কণিজ,  ইউলনয়ন পলরষেসহ লবল ন্ন 

প্রলতষ্ঠান, উপণজিা এবাং ইউলনয়ন পলরষণের দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি, উপণজিা স্বাস্থয লব াগ, জনস্বাস্থয 

অলধেপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রণকৌশি অলধেপ্তর, 

এনলজওণের উপলস্থলত   
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২.৫ সব যালধক লবপোপন্ন এিাকা    

আপে সব যালধক লবপোপন্ন এিাকা লবপোপণন্নর কারে লবপোপন্ন জনসাংখ্যা 

ঘূলে যঝড় উপণজিার  সকি ইউলনয়নই ঘূলে যঝণড়র জন্য 

কমণবশী ঝলকপূে য। তণব নেীসাংিগ্ন গ্রামগুলি 

ভবশী ঝুঁলকপূে য। এছাড়াও ভ্ ভবলড়বাঁধ রণয়ণছ 

তার ভবশ লকছু অাংশ খুবই নড়বণড় ্ার পুণরা 

অাংশই জণিাচ্ছ্বাস এবাং উচ ভজায়াণরর জন্য 

ঝুঁলকপূে য বা লবপোপন্ন।  

১. উপকূি সাংিগ্ন  

ভ ৌগলিক অবস্থান।  

২. ভ লড়বাঁধ ্ণথি উচ  

না থাকা। 

৩. সণচতনতার অ াব। 

১. উপণজিার ২৮০০০ 

ভিাক অলত ঝুঁলকপূে য 

অবস্থায় রণয়ণছ।  

২. ৩৭০০০  াগ 

ভিাক মধ্যম ঝলকপূে য।  

 

 

অলত বৃলিপাতজলনত 

বন্যা 

ফলকরহাণটর প্রায় সকি ইউলনয়ণন অল্প বৃলিণতই 

বন্যা প্রবালহত হয়  লবণশষ কণর লপিজাংগ, 

মুিঘর, ফলকরহাট, বালহরলেয়া ও নিধা 

ভমৌণ াগ ইউলনয়ণন প্রকট। 

কারে নেীর তিণেশ  রাট 

হণয় ্াওয়া্ পালনর 

সরবরাহ ভনই বিণি চণি। 

১. প্রায় ৭৫ হাজার 

লবপোপন্ন জনসাংখ্যা। 

িবোিতা উপণজিার সকি ইউলনয়ণন িবোিতা রণয়ণছ 

লবণশষ কণর শু লেয়া, ভবতাগা, িখপুর, 

বালহরলেয়া ও নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ণন ভবশী।  

১. নেী উপকুিবতী এিাকা 

২. লচাংড়ী চাণষর জন্য পালন 

জলমণয় রাখা। 

৩. খুবই নড়বণড় ভবলড়বাঁধ 

১. প্রায় ৯০ হাজার 

লবপোপন্ন জনসাংখ্যা। 
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২.৬ উন্নয়ন পলরকল্পনার প্রধান খাত সমুহ 

 
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 বাধাগ্রসত্ম 

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 ফলকরহাণটর 

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 ক্ষলতগ্রসত্ম হয়।  

 

 আধুলনক প্রযুলিসমূহ 

সেসারে। 

 িবেসলহষ্ণু&ফসণির আবাে 

বৃলে 

 জলম ব্যবহাণরর লনলবড়তা বৃলে। 

 স্বল্পণময়ােী উচ্চ ফিনশীি 

ফসণির আবাে বৃলে। 

 প্রযুলির উপর কৃষকণের 

সণচতনতা বৃলের জন্য 

প্রলক্ষণের আণয়াজন করা। 

 উচ্চমূণল্যর ফসি আবাে 

ওফসি বাজারজাতকরে। 

 খাি খনণনর মাধ্যণম ভসচ/ 

লনস্কাষে লনলিত করা।  

  

পশুসম্পে উপণজিায় পশুসম্পে বিণত গৃহপালিত পশু গরম্ন- 

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 স্বাস্থয ব্যবস্থা 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 লিলনক রণয়ণছ। 

এরপণরও  সরকারী এবাং ভবসরকারী উ য় প্ যাণয়ই 

লচলকৎসকসহ েক্ষ লচকৎসাকমী এবাং অবকাঠাণমাগত 

ভক্ষণত্র ্ণথি অ াব ও অব্যবস্থাপনা লবযমান।   

 ইউলনয়ন প্ যাণয় স্বাস্থযকমীণের 

দুণ্ যাগ পরবতী স্বাস্থযণসবা 

প্রোন লবষণয় প্রলশক্ষে প্রোন। 

 ওয়াি যল লতক ধাত্রীণের 

তালিকা ততরী এবাং তাণের 

জরম্নরী পলরলস্থলত ভমাকাণবিায় 

প্রলশক্ষে প্রোন।  

 দুণ্ যাগ পরবতী সমণয় 

পালনবালহত ভরাগ প্রলতণরাণধ 

সণচতনতা ততরীর জন্য কম যসূচী 
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পলরচািনা।  

জীলবকা উপণজিায় জীলবকা মূিত কৃলষলন যর। ৮০ শতাাংশ 

ভিাক কৃলষ এবাং মৎস্য ও লচাংলড় চাণষর সাণথ সরাসলর 

জলড়ত। এছাড়াও উণিস্নখণ্াগ্য অাংশ অন্যান্য ব্যবসা 

এবাং চাকুরী কণর জীলবকা লনব যাহ কণর থাণক। 

কৃলষলন যর জীলবকার কারণে জীলবকার উপাোনগুলি 

সবসময়ই  দুণ্ যাগ ঝুঁলকর 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 

ক্ষলতগ্রসত্ম করণত পাণও ভ্মনটি হণয়লছি ঘূলে যঝড় 

লসির এবাং আইিায়।    

 উপণজিার অলত েলরদ্র এবাং 

প্রালমত্মক জনণগাষ্ঠীর জন্য 

সরকাণরর ভসফটিণনট 

কম যসূচীর সেসারে 

 ভপশার বহুমুলখকরে কম যসূচী 

চালু  

 কৃষক এবাং মৎস্যচাষীণের 

দুণ্ যাগ ঝুঁলক হ্রাস বা 

লিআরআর লবষণয় প্রলশক্ষে 

প্রোন    

গাছপািা   

অবকাঠাণমা ফলকরহাট উপকূিীয় উপণজিা। উপণজিাটির 

উণিস্নখণ্াগ্য 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 যমত্মণর ঢুণক  অণনক সময় 

পস্নাবণনর সৃলি কণর। আবার অণনক সময় বাঁধ ভ ণঙ্গ 

্াওয়ার ইলতহাসও রণয়ণছ। এ কারণে ফলকরহাণটর 

জন্য উপকূিীয় বাঁধ একটি প্রধান লবণবচয লবষয়। এই 

বাঁণধর স্থায়ীত্ব এবাং ভটকসই ব্যবস্থাপনা লনলিত করা 

খুবই জরম্নরী। বাসত্মবতা হণিা- উপকূিীয় বাঁধ জিবায়ু 

পলরবতযণনর চযাণিি ভমাকাণবিায় সক্ষমতা অজযণনর 

মত অবস্থায় ভনই। খুবই নড়বণড় এবাং দুব যি অবস্থায় 

রণয়ণছ।  

 ফলকরহাণটর জীবন-জীলবকা, 

কৃলষ ব্যবস্থা এবাং অথ যনীলতর 

ধারা অক্ষণ্ণ 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।  
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২.৭ সামালজক মানলচত্র      মানলচত্র 
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২.৮ আপে ও ঝুঁলক মানলচত্র                      মানলচত্র 
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২.৯ আপণের ভমৌসুমী লেনপলি 
 

উপণজিার আপণের ভমৌসুমী লেনপলিঃ 
ক্র

লম

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

১ 

অলতবৃলি 

জলনত 

বন্যা 
   অলতবৃলি অলতবৃলি অলতবৃলি       

২ িবনািতা িবনািতা 
িবনা-

িতা 

িবনা-

িতা 
     

িবনা-

িতা 

িবনা-

িতা 

িবনা-

িতা 

িবনা-

িতা 

৩ ঘুলন যঝড় ঘুলন যঝড় ঘুলন যঝড়     ঘুলন যঝড় ঘুলন যঝড়     

৪ বন্যা    বন্যা বন্যা বন্যা       

 

 
২.১০  জীলবকার ভমৌসুমী লেনপলি 
 

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। 

উপণজিার জীলবকার ভমৌসুমী লেনপলিঃ 

 

ক্রলমক 
জীলবকার 

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

১. কৃষক 

              

                   

                     

                       

২. মৎস্যজীলব 

                  

                    

                      

                       

৩. লেনমজুর 

                        

                  

                   

                        

৪. ব্যবসায়ী 

              

                        

                        

                        

 
২.১১ জীবন এবাং জীলবকা সম্পলকযত লবপোপন্নতা  

 

ক্রঃ 

নাং 
জীলবকাসমূহ 

আপে/ দুণ্ যাগ সমূহ 

বৃলিপাত 

জলনতবন্যা 

     িবোিতা ঘূলে যঝড় 
বন্যা কািববশাখী 

০১ কৃষক বৃলিপাত জলনত নেী ও খাণির ফলকরহাট মূিত প্রণ্ায্য নয় ফলকরহাট মূিত 



31  

 

দুণ্ যাণগ আক্রান্ত 

কৃষণকর ফসি 

ব্যাপক 

ক্ষলতসাধন হয় 

ফণি কৃষক 

পলরবাণরর 

জীবন- জীলবকার 

উপর 

মারাত্বক াণব 

প্র াব পণড়। 

কৃষণকর আয় 

কণম ্ায়  এবাং 

আলথ যক সাংকট 

ভেখা ভেয়। 

নাব্যতা হালরণয় 

্াওয়ায় 

ভজায়াণরর 

পালনণত কৃলষ 

জলম ব্যাপক 

োলবত হয়। 

ফণি অলতমাত্রায় 

িবোিতার 

কারণে কৃলষ 

উৎপােন 

মারাত্বক াণব 

বাধাগ্রস্থ হওয়ায়  

কৃষক পলরবাণরর 

জীবন- জীলবকার 

উপর প্র াব পণড় 

এবাং কৃষণকর 

আয় কণম ভ্ণয় 

আলথ যক সাংকট 

ভেখা ভেয়।  

উপণজিার 

ভবতাগা, 

শু লেয়া, 

ফলকরহাট, 

িকপুর, 

বালহরলেয়া 

ইউলনয়ণন 

িবোিার প্র াব 

সব যালেক।  

কৃলষপ্রধান অঞ্চি। 

এখানকার 

জনবসলতর ৮০ 

শতাাংশই প্রতযক্ষ 

এবাং পণরাক্ষ াণব 

কৃলষর সাণথ 

সম্পৃি। এ কারণে 

ভ্ ভকান 

ঘূলে যঝণড়ই কৃলষ 

এবাং কৃষক 

সরাসলস ক্ষলতগ্রস্ত 

হয়।  ঘূলে যঝণড়র 

প্র াণব প্রথণমই 

আঘাতপ্রাপ্ত হয় 

কৃলষ ব্যবস্থা। 

সুতরাাং উপকূণির 

দুণ্ যাগ লহণসণব 

ঘূলে যঝণড়র 

ধ্বাংস্ণে 

এিাকার প্রধান 

কৃলষপে ভ্মন- 

ধান, পান, সুপারী, 

রলবশস্য, 

সবলজসহ অন্যান্য 

ফসি োরুে াণব 

ক্ষলতগ্রস্ত হয় ্ার 

প্র াব পণড় 

সরাসলর কৃষণকর 

উপর।   

কৃলষপ্রধান 

অঞ্চি। 

এখানকার 

জনবসলতর ৮০ 

শতাাংশই 

প্রতযক্ষ এবাং 

পণরাক্ষ াণব 

কৃলষর সাণথ 

সম্পৃি। এ 

কারণে 

কািববশাখী 

ঝণড় কৃলষ এবাং 

কৃষক সরাসলস 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়।  

সুতরাাং 

কািববশাখীর 

ধ্বাংস্ণে 

এিাকার প্রধান 

কৃলষপে ভ্মন- 

ধান, পান, 

সুপারী, রলবশস্য, 

সবলজসহ 

অন্যান্য ফসি 

োরুে াণব 

ক্ষলতগ্রস্ত হয় 

্ার প্র াব পণড় 

সরাসলর 

কৃষণকর উপর।   

০২ মৎস্যজীব 

বৃলিপাতজলনত 

বন্যায় 

মৎসজীবীরাও 

কমণবশী 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়। 

বন্যায় মাণছর 

আবাসস্থি ভ্মন 

পুকুর, ভিাবা, 

জিাশয়, লচাংলড় 

এবাং মৎস্যণঘর 

ভ ণস ্ায়। ফণি 

কৃষকরা সব যস্বান্ত 

হণয় ্ায়। 

উপণজিার 

ভবতাগা, 

িবোিতায় 

উপণজিার 

মৎস্যজীবীরা 

ক্ষলতর লশকার 

হণেন। কারে 

উপণজিায় 

িবণের 

ক্রমবেমান  

প্র াব মৎস্যচাণষ 

এবাং উৎপােণন 

োরুন াণব প্র াব 

ভফিণছ। মাণছর 

এবাং লচাংলড়র 

গড় উৎপােন 

কণম ্াণে। 

ফলকরহাট 

মৎস্যচাণষর জন্য 

লবখ্যাত।  এখাণন 

উৎপালেত গিো 

লচাংলড় লবণেণশ 

লবণশষ াণব 

সমাদৃত। 

উপণজিায় হাজার 

হাজার গিো ভঘর 

রণয়ণছ ভ্গুলিণত 

মূিত লমলি বা 

স্বাদু পালনর গিো 

চায় হয়। এছাড়াও 

লমলি বা স্বাদু 

পালনর অন্যান্য 

 

কািববশাখী 

ঝণড় মৎস্যজীব 

ভের ঘরবালড় 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়। 

অণনক সময় 

নেীণত 

অবস্থানকািীন 

সমণয় ঘণড় 

লবপণের 

সম্মুখীন হয়। 

এছাড়াও 

গাছপািা উপণর 

লগণয় পুকুর এবাং 

ভঘণরর ক্ষলত 

সাধন হয়।  
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শু লেয়া, 

ফলকরহাট, 

িকপুর, 

বালহরলেয়া, 

মূিঘর, নিধা ও 

ভমৌণ াগ    

ইউলনয়ণন 

লচাংলড়ণঘর ভবশী 

থাকায় এখানকার 

কৃষকণের ক্ষলগ্রস্ত 

হওয়ায় আশাংকা 

ভবশী।   

মৎস্যজীবীণের 

আয়ণরাজগার 

কম হণে। 

অথ যবনলতক 

তিনতা বৃলে 

পাণে।   

মাছও এখাণন 

ব্যাপক াণব চাষ 

হয়। িবোিতার 

আলধণখ্য মাছ 

এবাং লচাংলড় 

উৎপােন কণম 

্াণে ্ার প্র াব 

পড়ণছ সরাসলর 

মৎস্যজীবীণের 

উপর।   

 

০৩ লেনমজুর 

বন্যায় কৃলষ, 

রাস্তাঘাটসহ 

অবকাঠাণমা নি 

হয়, ক্ষলত গ্রস্ত 

হয়। বাজারঘাট, 

ভোকানপাট বি 

থাণক। ্ারবাহন 

চিাচি সীলমত 

হয়। কখণনা বি 

হয়। অথ যবনলতক 

কম যকান্ড ব্যাহত 

হয়। এর ফণি 

লেনমজুরণের 

কম যণক্ষত্র সীলমত 

হণয় পণড়। 

কখণনা কখণনা 

েীঘ যলেন 

আয়ণরাজগাণরর 

পথ থাণক না।  

িবোিতায় 

কৃলষ এবাং মৎস্য 

উৎপােন কণম 

্াওয়ায় 

লেনমজুরণেরও 

কম যণক্ষত্র 

সাংকুলচত হণয় 

পণড়। 

ফলকরহাণটর 

লচৎলড়ণঘর এবাং 

মৎস্যচাণষর 

৭,৪৬৩টি  

খামাণর  ২০-২৫ 

হাজার লেনমজুর 

শ্রমলবক্রয় কণর 

জীবীকা লনব যাহ 

কণর। সুতরাাং 

ভকান কারণে 

কৃলষ, মৎস্য 

অথবা অন্যান্য 

অঅয়মুিক ভক্ষত্র 

ক্ষলতগ্রস্ত হণি 

লেনমজুররাও 

আলথ যক াণব 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়।    

 ভ্ ভকান দুণ্ যাণগ  

কৃলষ, মৎস্য অথবা 

অন্যান্য আয়মুিক 

ভক্ষত্র ক্ষলতগ্রস্ত 

হণি লেনমজুররাও 

আলথ যক াণব 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়। 

 

কািববশাখীর 

মত দুণ্ যাণগ  

কৃলষ, মৎস্য 

অথবা অন্যান্য 

আয়মুিক ভক্ষত্র 

ক্ষলতগ্রস্ত হণি 

লেনমজুররাও 

আলথ যক াণব 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়। 

০৪ ব্যবসায়ী 

বন্যায় মূিত 

ভছাট এবাং 

মাঝারী ধরণের 

ব্যবসায়ীরা ভবশী 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়। 

ফলকরহাট 

উপণজিার ৮টি 

 ভ্সব ব্যবসায়ী 

লচাংলড় ভঘর এবাং 

মৎস্য খামার 

সাংলিি ব্যবসায় 

জলড়ত তারা 

িবোিতার মত 

সমস্যায় 

তীব্রতর ঘূলে যঝণড় 

অথ যবনলতক 

কম যকাণন্ডর 

উপাোনগুলি 

ক্ষলতগ্রস্ত হয়, 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়। 

ফলকরহাণটর  ৫০ 

 

কািববশাখী 

একটি স্থালনত 

ঘূলে যঝড়। এই 

ধরণের ঘূলে যঝড় 

ভ্ এিাকায় 

আঘাত হাণন ভস 

এিাকায়  
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ইউলনয়ণন ভছাট, 

ক্ষুদ্র, মাঝারী 

এবাং বড় প্রায় ৫০ 

হাজার ব্যবসায়ী 

রণয়ণছ। বন্যায় 

এই ব্যবসায়ীরা 

কমণবশী ক্ষলত্র 

হণবন। তণব 

ক্ষলতর পলরমাে 

লন যর কণর 

বন্যার তীব্রতার 

উপর।   

ক্ষলতগ্রস্ত হণেন। 

ফলকরহাণট 

ভছাটবড় প্রায় -

১০-১২ হাজার 

লচাংলড়ণঘর ও 

মৎস্যখামার এই 

ঝলকর মণধ্য 

রণয়ণছ।   

হাজার ব্যবসায়ীই 

কমণবশী এই 

ঝুঁলকর মণধ্য 

রণয়ণছ।     

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষলত 

হয়। ভস লহণসণব 

ভছাট এবাং ক্ষুদ্র 

ব্যবসায়ীরা 

কািববশাকী 

ঝণড় ঝলকর 

মণধ্য রণয়ণছ।   

 
২.১২ খাত ল লতক আপে ও ঝুঁলকর বন যনা 

 
উপণজিার লবপোপন্ন খাতসমূহ লচলিত করে 

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

 

অলতবৃলি জলনত 

বন্যা 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ঘূলন যঝড় ও জিোস ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

িবনািতা ■ ■  ■     ■  

বন্যা ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 
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  
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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, চিকানী, জ্বর, টাইফযি ও 

জলন্ডস ইতযালে। 

 

জীলবকা 

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

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

ভজণি ভবকার হয়। কম যসাংস্থাণনর পথ বি হয়। রাসত্মাঘাট ভ ণঙ্গচণর ্াওয়ায় 

্ানবাহণনর চিাচি বি হয়। পলরবহন শ্রলমকরা ভবকার হয়। ব্যবসা-বালেজয বি হয়। 

অথ যবনলতক কম যকান্ড স্থলবর হণয় ্ায়। মানুষ কম যচযত হয়।    

 

পালন 

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

আধারসমূহ দূলষত হয়।  

 

অবকাঠাণমা 

ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাণস  স্কুি কণিজ রাসত্মাঘাট পুি-ব্রীজ কাি াট য বালড়ঘর ইতযালে 

ভ ণঙ্গ পণড়, ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়, অণকণজা হয়। 
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তৃতীয় অধ্যায়:  

দুণ্ যাগ ঝুঁলক হ্রাস 
 
৩. ১ ঝুঁলকর কারেসমূহ লচলিতকরে 

 

ঝুঁলকর বে যনা 
কারে 

তাৎক্ষলেক মাধ্যলমক চূড়ান্ত 

বন্যা 
খা্য ও সুণপয় পালন সমস্যা ফসি ও আবাসন সমস্যা ঘরবাড়ী,লবল ন্ন ভরাণগর 

উপদ্রপ 

ঘুলে যঝড় ও জণিাোস 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, 

গরম্ন-ছাগি, ফসণির ক্ষলত, 

ভরাণগর প্রাদু যাব, লবশুে 

পালনর সমস্যা, 

স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

খাণযর সমস্যা, লশশুণের 

লশক্ষা বাধা প্রাপ্ত, 

রাসত্মা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় 

জণির সমস্যা, ্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব বৃলে পায়, 

স্থানামত্মলরত হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যবনলতক ক্ষলত, 

অবকাঠাণমার ক্ষলত, 

দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা 

ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, 

আলথ যক ব্যয় বৃলে 

অলতবৃলি 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, 

গরম্ন-ছাগি, ফসণির ক্ষলত, 

ভরাণগর প্রাদু যাব, লবশুে 

পালনর সমস্যা, 

স্যালনণটশণনর সমস্যা, 

খাণযর সমস্যা, লশশুণের 

লশক্ষা বাধা প্রাপ্ত 

রাসত্মা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় 

জণির সমস্যা, ্াতায়াণতর 

সমস্যা, লশক্ষা ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ 

পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব বৃলে পায়, 

স্থানামত্মলরত হয়, অপরাধ বৃলে 

পায়, লনরাপতা হীনতায় ভ াণগ 

অথ যবনলতক ক্ষলত, 

অবকাঠাণমার ক্ষলত, 

দ্রব্যমুল্য বৃলে, লশক্ষা 

ব্যবস্থা, স্বাস্থযগত, 

আলথ যক ব্যয় বৃলে 

িবনািতা 

গাছ-পািা , জলম নি ও 

ফসণির ক্ষলত 

ফসণির সমস্য, স্থানামত্মলরত 

হয়, বনায়ণনর ক্ষলত ও লনরাপতা 

হীনতায় ভ াণগ 

অথ যবনলতক ক্ষলতও  

ব্যয় বৃলে 

 
৩.২ ঝুঁলক লনরসণনর উপায় লচলিতকরে 

 

ঝুঁলকর বে যনা 
  ঝুঁলক লনরসণনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পণময়ােী মধ্যণময়ােী েীঘ যণময়ােী 

বন্যা ও 

ঘুলে যঝড় 

 ঘর-বালড়, গাছ-পািা, 

হাঁস-মুরগী, গরম্ন-ছাগি, 

ফসণির ক্ষলত, ভরাণগর 

প্রাদু যাব, লবশুে পালনর 

সমস্যা, স্যালনণটশণনর 

সমস্যা, খাণযর সমস্যা, 

লশশুণের লশক্ষা বাধা প্রাপ্ত 

ভথণক সণচতন থাকা, 

রাসত্মা-ঘাণটর ক্ষলত, পানীয় জণির 

সমস্যা, ্াতায়াণতর সমস্যা, লশক্ষা 

ব্যবস্থা ভ ণঙ্গ পণড়, ফসণির সমস্য, 

স্বাস্থযহানী, ভবকারত্ব বৃলে পায়, 

স্থানামত্মলরত হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতা হীনতায় না ভ াণগ 

অথ যবনলতক 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, স্থানামত্মলরত হয়, 

বনায়ণনর ক্ষলত ও লনরাপতা হীনতায় 

না ভ াণগ 

অথ যবনলতক ক্ষলতও আলথ যক 

ব্যয় বৃলে না করা 
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ঝুঁলকর বে যনা 
  ঝুঁলক লনরসণনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পণময়ােী মধ্যণময়ােী েীঘ যণময়ােী 

অলতবৃলি 

জীবণনর ক্ষলত, ঘর-বালড়, 

গাছ-পািা, হাঁস-মুরগী, 

গরম্ন-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, 

স্থানvন্তলরত হয়, অপরাধ বৃলে পায়, 

লনরাপতা হীনতায় না ভ াণগ উপণরাি 

লবষয়গুলির উপর পঞ্চবালষ যকী 

পলরকল্পনা গ্রহে করা 

অথ যবনলতক ক্ষলত, 

অবকাঠাণমার ক্ষলত, দ্রব্যমুল্য 

বৃলে, লশক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থয 

ব্যবস্থা, আলথ যক ব্যয় বৃলে না 

করার জন্য সণচতনতা বৃলে 

সহ সরকারী এবাং 

ভবসরকারী প্ যাণয় 

েীঘ যণময়ােী পলরকল্পনা গ্রহে 

 
৩.৩ এনলজওণের উন্নয়ন পলরকল্পনা 

ক্রলমক 

নাং 
এনলজও দুণ্ যাগ লবষণয় কাজ উপকার ভ াগীর সাংখ্যা পলরমান/ সাংখ্যা 

প্রকল্প গুণিার 

ভময়ােকাি 

১.      

      

 
৩.৪ দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপলরকল্পনা 

 
৩.৪.১ দুণ্ যাগ পূব য প্রস্তুলত 

ক্রলমক কা্ যক্রম িক্ষ মাত্রা 
সম্ভাব্য 

বাণজট 
ভকাথায় 

করণব 

বাস্ত-

বায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন 

পলর-

কল্পনার 

সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউ-

লনটি % 

ইউলপ 

% 

এন.লজ.

ও % 

১. 
ভটকসই ভবড়ীবাধঁ 

সাংসাকার  

১০লকঃ ১ ভকাটি ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 

২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

২ 
সাইণিান ভশল্টার 

লনম যাে 

১০টি ২০ভকাটি প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

৩ 

জনগনণক সণচতন 

করা  

প্রলত 

পলরবার 

ভথণক এক 

জন 

১ভকাটি প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী ২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

৪ 

বৃক্ষণরাপন  প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

সরকারী 

ের 

ভমাতাবক 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 
২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

৫ 

পুকুর ও খাি খনন প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

সরকারী 

ের 

ভমাতাবক 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 
২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

৬ 

রাস্তা ও ব্রীজ- 

কাি াট লনম যান  

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

সরকারী 

ের 

ভমাতাবক 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 
২০১৪-

১৬ 
৮০% ১% ৪% ১৫%  

৭ 
ভস্বোণসবক েি 

গঠন  

সকি 

ওয়াণি য 

২৪০ জন ইউলিএমলস 
২০১৪ ৮০% ১% ৪% ১৫%  
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৩.৪.২ দুণ্ যাগকািীন 

ক্রলমক কা্ যক্রম িক্ষ মাত্রা 
সম্ভাব্য 

বাণজট 
ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়

ভনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন 

পলর-

কল্পনার 

সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউ-

লনটি % 
ইউলপ 

% 
এন.লজ.

ও % 

১ 
সাংণকত প্রচার প্রলত ও্াণি য প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ঝলকপূে য 

এিাকায় 

২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

২ 

গ যবলত মা, লশশু, 

বৃে, প্রলতবলন্দণের 

আশ্রয় ভকণন্দ্র 

ভনওয়ার  ব্যবস্থা 

করা 

সকি ভক প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

আশ্রয় 

ভকণন্দ্র ২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

৩ 
 আশ্রয় ভকণন্দ্র 

শাংখিা বজায় রাখা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

আশ্রয় 

ভকণন্দ্র 

২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

৪ 
ভরলিওর লনণে যশনা 

ভমণন চিা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ঝলকপূে য 

এিাকায় 

২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

৫ 
আশ্রয় স্থণি সুণপয় 

পালনর ব্যবস্থা করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

আশ্রয় 

ভকণন্দ্র 

২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

৬ 

তাৎখলন সাহণয়যর 

জন্য োলয়ত প্রাপ্ত 

ব্যলি্কর সাণথ 

ভ্াগাণ্াগ রাখা  

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ঝলকপূে য 

এিাকায় ২০১৪-

১৬ 
৯০% ১% ৪% ৫%  

 

৩.৪.৩ দুণ্ যাগ  পরবতী 

ক্রলম

ক 
কা্ যক্রম িক্ষ মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 
ভকাথায় 

করণব 

বাস্ত-

বায়ণনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন 

পলর-

কল্পনার 

সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউ-

লনটি % 
ইউলপ 

% 
এন.লজ.ও 

% 

১ 

দুণ্ যাণগ আক্রামত্ম 

মানুণষর তাৎ¶লনক 

চালহো পুরন 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

২ 
ভ্াগাণ্াগ ব্যবস্থা 

সচি করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

৩ 

আহত ব্যলিণের 

জরম্নলর লচলকৎসা 

ব্যবস্থা লনলিত করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

৪ 

¶লতগ্রস্থ ব্যালিণের 

বাড়ী ভফরার ব্যবস্থা 

করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

৫ 

¶য়খলতর পলরমান 

লনরপন কণর ইউণজি 

লিএমলসর কাণছ 

হসত্মামত্মর করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

৬ 

জরম্নরী ত্রান 

কা্ যক্রমসুস্ত্ঠ াণব 

পলরচািনা করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  

৭ 

দুণ্ যাণগ আক্রামত্ম 

মানুণষর তাৎ¶লনক 

চালহো পুরন 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 

৭০% ১০% ৫% ১৫%  
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৩.৪.৪ স্বা ালবক সমণয়/ ঝুঁলকহ্রাস সমণয়  

ক্রলমক কা্ যক্রম 
িক্ষ 

মাত্রা 

সম্ভাব্য 

বাণজট 

ভকাথায় 

করণব 

বাস্তবায়

ভনর 

সম্ভাব্য 

তালরখ 

ভক করণব এবাং কতটুকু করণব উন্নয়ন 

পলরকল্পনা

র সাণথ 

সমন্বয় 

উপণজিা 

প্রশাসন 

% 

কলমউ-

লনটি % 

ইউলপ 

% 

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; 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  

২ 

ঝণড়র ভমৌসুম শুরুর 

আণগ ভথণকই 

শুকনা খাবার, 

লচড়া, গুড়, মুলড়, 

লবস্কুট ইতযালে 

টিণনর পাণত্র ভরণখ 

মুখ বি কণর রাখা; 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  

৩ 

কৃলষ উপকরেসমূহ 

িাঙ্গি, ভজায়াি, 

মই, ট্রাক্টর, পাম্প 

ইতযালে েলড় লেণয় 

ভমাটা গাণছর সাণথ 

ভেঁণধ রাখা; 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  

৪ 

ভনৌকা, জাি 

ইতযালে ভমাটা 

গাণছর সাণথ ভেঁণধ 

রাখা; 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  

৫ 

ঘূলে যঝড় ভ্ন 

টিউবণয়ণির ক্ষলত 

না করণত পাণর 

তার জন্য 

টিউবওণয়ণির মুখ 

খুণি রাখার জন্য 

প্রণয়াজনীয় 

্ন্ত্রপালত ভ্াগাড় 

কণর রাখা; 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  

৬ 

জণিাোণসর 

পালনণত পুকুর ভ্ন 

ডুণব না ্ায় তার 

জন্য পুকুর পাড় উঁচ 

কণর বাধা। 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

ক্ষলতগ্রস্ত 

এিাকায় 
 ৭০% ১০% ১০% ১০%  



চতুথ য অধ্যায়:  

জরুরী সাড়া প্রোন 
 

৪.১ জরুরী অপাণরশন ভসন্টার (ইওলস): 

 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. ভমা: মাহবুবুর রহমান উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১৬১১৩৩১৯ 

২. ভমাসা: নাসলরন সুিতানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

৩. ভমা: মাহবুবুর রহমান সহকারী কলমশনার (ভূলম) ০১৭১৬১১৩৩১৯ 

৪. ভমা: ইফণত খায়রূি আিম উপণজিা মৎস্য কম যকতযা ০১৭১৬৭১১৬০১ 

৫. ভমাঃ রালকবি ইসিাম উপণজিা সমাজণসবা কম যকতযা ০১৭১৬-৭২৫১৫১ 

৬. িাঃ মণনাহর চন্দ্র মন্ডি উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭১৬-৮৭৫০৮৬ 

 
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, সাইণিান ভসল্টার ইতযালে লচহৃল্ত থাকণব। দুণ্ যাগ পরবতী সমণয় ভকান ভকান 

এিাকায় সবণচণয় ভবশী ক্ষলত হণয়ণছ তা  লচহৃল্ত 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 আপেকািীন পলরকল্পনা 

ক্রঃ 

নাং 
কাজ িক্ষ মাত্রা কখন করণব ভক করণব 

কারা সাহাণয্য 

করণব 

লক াণব 

করণব 
ভ্াগাণ্াগ 

১. 
ভস্বোণসবকণের 

প্রস্ত্তত রাখা 

প্রলত ইউলপহর 

জন্য ১০ জন 

কণর 

দুণ্ যাগ পূব য 

কালিন 

উপণজিা দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি 
লজও/এনলজও 

প্রলশক্ষণের 

মাধ্যণম 

গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

২. সতযকবাতযা প্রচার প্রলত ইউলনয়ণন 
দুণ্ যাগ পূব য 

কালিন 

উপণজিা দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি 
লজও/এনলজও 

প্রলশক্ষণের 

মাধ্যণম 

গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

৩. 
ভনৌকা/গাড়ী/ যান 

প্রস্ত্তত রাখা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ পূব য 

কালিন 

উপণজিা দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি 
লজও/এনলজও 

সচি ্ন্ত্র 

প্রস্তুত রাখণব 

গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

৪. উোর কাজ 
সকি 

ক্ষলতগ্রস্তণের 

দুণ্ যাগ 

পরবলতয 

উপণজিা দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি 
লজও/এনলজও গননা কণর 

গাড়ী/ যান/ 

ভনŠকা 

৫. 
প্রাথলমক 

লচলকৎসা/স্বা্াস্থয/মৃ

সকি 

ক্ষলতগ্রস্তণের 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 
ভমলিণকি টিম লজও/এনলজও 

দুণ্ যাগ 

এিাকায় 

গাড়ী/ যান/ 

ভনŠকা 
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ত ব্যবস্থাপনা দুণ্ যাগ 

পরবলতয 

উপলস্থত হণয় 

৬. 

শুকনা খাবার, জীবন 

রক্ষাকারী ঔষধ 

সাংগ্রহ ও প্রস্ত্তত 

রাখা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভমলিণকি টিম লজও/এনলজও 

দুণ্ যাগ 

এিাকায় 

উপলস্থত হণয় 

গাড়ী/ যান/ 

ভনŠকা 

৭. 
গবােী পশুর 

লচলকৎসা/টিকা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভমলিণকি টিম লজও/এনলজও 

দুণ্ যাগ 

এিাকায় 

উপলস্থত হণয় 

গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

৮. 
আশ্রয় ভকন্দ্র 

রক্ষনাণবক্ষন 
ভস্বো ভসবক 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

ভস্বো ভসবক লজও/এনলজও আশ্রয় ভকণন্দ্র 
গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

৯. 
ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় 

করা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

উপণজিা দুণ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কলমটি 
লজও/এনলজও 

দুণ্ যাগ 

এিাকায় 

উপলস্থত হণয় 

গাড়ী/ যান 

/ণনŠকা 

১০. 
মহড়ার আণয়াজন 

করা 
লজও/এনলজও 

দুণ্ যাণগর 

আণগ 
ভস্বো ভসবক লজও/এনলজও 

সম্ভাব্য 

দুণ্ যাগ 

এিাকায় 

গাড়ী/ যান/ 

ভনŠকা 

১১. 
জরুরী কণরাি রুম 

পলরচািনা 

প্রণয়াজন 

অনু্ায়ী 

দুণ্ যাগ কালিন 

ও 

দুণ্ যাগ 

পরবলত 

লপ আই ও লজও/এনলজও 
উপণজিা 

পলরষণে 

ভমাবাইি 

ভফান 

 
আপেকািীন পলরকল্পনা বাসত্মবায়ণনর 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। 
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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। 

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 ইলিন 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 হহএসওএস ফরমহহ ও অনলধক ৭ লেণনর মণধ্য হহিহহ 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  



42  

 

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- ভঢউটিন, 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 সম্পিৃকরণের ব্যবস্থা 

করণত হণব। 
 

৪.২.১১ মহড়াত্ম 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 উণেখ 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। 

লনধ যালরত আশ্রয়ণকন্দ্র, স্থানীয় স্কুি, কণিজ, সরকারী ও ভব-সরকারী প্রলতষ্ঠান, উঁচ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়ণকন্দ্র লহসাণব 

ব্যবহৃত হণত পাণর। 

প্রলতটির লবস্তালরত বন যনা লিখণত হণব। 

লনণম্নর ভটলবণির মাধ্যণমও ভেখাণত হণব।  

 
৪.৩ উপণজিার লনরাপে স্থান সমুণহর তালিকা ও বন যনা 

আশ্রয়ণকন্দ্র নাম 
ইউলনয়ণনর 

নাম 
ধারন ক্ষমতা মন্তব্য 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

ভবতাগা 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার শ্রী রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথলমক লবযািয় ১৫শ জন বতযমাণন স্কুি কাম 

ভশল্টাণরর কাজ চিণছ। 
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ভকান কলমটি ভনই। 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১. চাকুলি সরকারী প্রাথলমক লবযািয়  

২. মাসকাটা সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৩. ভবতাগা ইউনাইণটি মাধ্যলমক লবযািয় 

৪. ভবতাগা আেশ য মাধ্যলমক বালিকা 

লবযািয় ৫. ধনণপাতা মাসকাটা মাধ্যলমক 

লবযািয়  

৬. লব,ণক, ভশখ আিী আঃ লনম্ন মাধ্যলমক 

লবযািয় 

 

 

২০শ জন 

 

 

 
লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন ভবতাগা ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  ভবতাগা গ্রাম ভথণক চাতকপুর স্কুি প্ যন্ত- ৪ 

লকঃলমঃ উপণজিা সড়ক 

২-৩ হাজার 

জন 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

আাংলশক  াণিা। 

বাঁধ পালন উন্নয়ন ভবাণি যর বাধঁ কুড়ািতিা ভথণক 

কুমারখািী সুইজণগট প্ যন্ত- ৬ লকঃ লমঃ 

(ওয়াি য নাং- ৩,৪,৮ ও ৯) 

৩০শ জন বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

শু লেয়া 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

কণিজ কাম ভশল্টার ভশখ ভহিাি উলেন লিগ্রী কণিজ ২০শ জন বতযমাণন কণিজ কাম 

ভশল্টাণরর কাজ চিণছ। 

ভকান কলমটি ভনই। 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১. ভেয়াপাড়া সরকারী প্রাথলমক লবযািয়  

২. শু লেয়া লব,ণক মাধ্যলমক লবযািয়  

৩. শু লেয়া তালকয়াবাড়ী সরকারী 

প্রাথলমক লবযািয় 

৪. ভতকাটিয়া ভেয়াপাড়া োলখি মাদ্রাসা 

৫. ভতকাটিয়া মাধ্যলমক লবযািয় 

৬. ভেয়াপাড়া এসএম মাধ্যলমক লবযািয় 

 

 

২৫শ জন 

 

 
লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন শু লেয়া ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  চাতকপুর স্কুি ভথণক ভগারম্বা বাজার প্ যন্ত- 

৯ লকঃ লমঃ উপণজিা সড়ক 

৫-৭ হাজার 

জন 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

আাংলশক  াণিা। 

বাঁধ কুমারখািী নেী হইণত ভগারম্ভা প্ যন্ত- ৯ 

লকঃ লমঃ। ওয়াি য নাং- ৭,৮ও ৯। 

৪-৫ হাজার 

জন। 

বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

লপিজাংগ 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১.শহীে সৃলত লিগ্রী কণিজ 

২. শাহ্ আউলিয়া এমএম মাধ্যলমক 

লবযািয় 

৩. জয়পুর ভরলজঃ প্রাথলমক লবযািয় 

২৫-২৮শ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 
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৪. লপিজাংগ মাধ্যলমক লবযািয় পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন লপিজাংগ ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  ১. িখপূর ব্রীজ ভথণক শুখোড়া ভমাড়, 

কাটাখািী ভমাড় ভথণক ধণরর বাড়ী এবাং  

কাটাখািী ভমাড় ভথণক ভবৌিতিীর ভমাড়  

প্ যন্ত- ১৪.৫০ লকঃ লমঃ (খুিনা-ভমাাংিা 

মহাসড়ক, খুিনা-বাণগরহাট মহাসড়ক 

এবাং খুিনা-ঢাকা হাইওণয় সড়ক) 

২. সাইণতন তিা ব্রীজ ভথণক ফলকরহাট 

ইউলনয়ন শুরু- ২লকঃলমঃ (উপণজিা 

সড়ক)।  

১২-১৪ হাজার 

জন 

 

 

 

 

 
২০-২৫শ জন 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

 াণিা। 

বাঁধ নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

বালহরলেয়া 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১.ফলজিাতুণন্নছা মুলজব মলহিা কণিজ 

২. আট্রাকা মণিি সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৩. বালহরলেয়া মাধ্যলমক লবযািয়  

৪ আট্রাকা ভক, আিী পাইিট মাধ্যলমক 

লবযািয়. 

৫. বালহরলেয়া মানসা সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয়   

৬. গাবখািী মাধ্যলমক লবযািয় 

২৫-৩০শ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন বালহরলেয়া ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  ফলকরহাট ভিশন ভথণক স্বল্প বালহরলেয়া 

প্ যন্ত- ৪ লকঃলমঃ (উপণজিা সড়ক)। 

৩৫-৪০শ জন  

বাঁধ    

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

নিধা 

ভমৌণ াগ 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১. িহর ভমৌণ াগ সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

২. খড়লরয়া সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৩. ভোহাজারী সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৪. নিধা মাধ্যলমক লবযািয়   

১৮-২০শ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 
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ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা     

বাঁধ মানসা ব্রীজ- ফলকরহাট ব্রীজ বাঁধ প্রায় ২ 

লকঃ লমঃ। ওয়াি য নাং- ৩, ৪ ও ৮ 

১০-১৫শ জন বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

ফলকরহাট 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১.কাজী আজাহার আিী লিগ্রী কণিজ 

২. হাজী আঃ হালমে মাধ্যলমক লবযািয়. 

৩. পাগিা শ্যামগনর সরকারী প্রাথলমক 

লবযািয় 

৪. কাঠাঁিতিা সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৫. লশলরন হক মাধ্যঃ বালিকা লবযািয় 

৬. লশাংগাতী সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৭. পাইকপাড়া সরকারী প্রাথলমক লবযািয়  

১৬-১৮শ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন ফলকরহাট ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  ১. ভবৌিতিীর ভমাড় ভথণক ফলকরহাট ব্রীজ 

প্ যন্ত- ৪ লকঃ লমঃ (খুিনা-ঢাকা হাইওণয় 

সড়ক) 

২. ফাকরহাট ভিশন ভথণক ব্রাক্ষে- রাাংলেয়া 

প্ যন্ত- ৩.৫ লকঃলমঃ (উপণজিা সড়ক) ।   

৪-৬ হাজার 

জন 

২৫-৩০শ জন 

 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

 াণিা। 

বাঁধ আট্রাকা ভ ড়ীবাঁধ-৪ লকঃ লমঃ, ওয়াি য নাং- 

১। বারালশয়া ভ ড়ীবাঁধ-২ লকঃ লমঃ, ওয়াি য 

নাং- ২। কাঠাঁিতিা ভ ড়ীবাঁধ- ৫ লকঃ লমঃ, 

ওয়াি য নাং- ৩ ও পাইকপাড়া ভ ড়ীবাঁধ- ৬ 

লকঃ লমঃ, ওয়াি য নাং- ৯। 

১০- ১২ হাজার 

জন 

বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

িখপূর 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১. িখপুর আঃ ইঃ আলম্বয়া বালিকা 

২.  বনা মাধ্যলমক লবযািয় 

৩.  বনা ইসিালময়া োলখি মাদ্রাসা  

৪. খাজুরা সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

৫. কাহারিাঙ্গা সরকারী প্রাথলমক লবযািয় 

২৫-২৮শ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন িখপূর ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  কুলের বটতিা ভথণক িখপূর ব্রীজ প্ যন্ত -৪ 

লকঃ লমঃ (খুিনা-ভমাাংিা মহাসড়ক) 

৫-৬ হাজার 

জন 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

 াণিা। 

বাঁধ েমণগট ভথণক িখপূর ব্রীজ প্ যন্ত- ৩.৫ লকঃ 

লমঃ, ৪ নাং- ওয়াি য ও েশণগট ভথণক 

৬-৭ হাজার 

জন 

বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 
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খাজুলরয়া প্রাঃ লবযািয় প্ যন্ত- ৩.৫ লকঃ 

লমঃ, ও্াি য নাং-৩। 

মাটির লকো/বন্যা 

আশ্রয়ণকন্দ্র 

নাই 

মূিঘর 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

ঘুলে যঝড় আশ্রয়ণকন্দ্র নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

স্কুি কাম ভশল্টার নাই প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

সরকারী/ণব-সরকারী 

প্রলতষ্ঠান 

১. কিকলিয়া লজ,লস, মাধ্যলমক লবযািয় 

২. ফিলততা শশধর মাধ্যলমক লবযািয় 

৩. কাঠাঁিবাড়ী ভরলজঃ প্রাথলমক লবযািয়  

৪. মূিঘর সরকারী উচ্চ লবযািয় 

  

১৮-২২ জন লবযািয়গুণিাণত স্থানীয় 

অলধবাসী বন্যার সময় 

আশ্রয় লনণত পাণর। 

প্ যাপ্ত পলরমাে 

পায়খানার ব্যবস্থা ভনই। 

ইউলপ  বন মূিঘর ইউলনয়ন পলরষে ৪-৫শ জন ইউলপ  বনগুণিা একই 

লিজাইণনর ফণি প্ যাপ্ত 

পলরমাে পায়খানার 

ব্যবস্থা ভনই। 

উঁচ রাস্তা  ফলকরহাট ব্রীজ ভথণক ফিলততা বাজার 

প্ যন্ত - ৫লকঃ লমঃ(খুিনা-ঢাকা হাইওণয় 

সড়ক) 

৭-৮ হাজার 

জন 

রাস্তার অবস্থা বতযমাণন 

 াণিা। 

বাঁধ ভসানাখািী ভথণক ভবণনখািী প্ যন্ত-৬ লকঃ 

লমঃ ও গুড়গুলড়য়া ভ ড়ীবাঁধ-৭ লকঃ লমঃ। 

ওয়াি য নাং- ৪, ৬ ও ৯ 

১০-১২ হাজার 

জন 

বাঁধ ভমরামত প্রণয়াজন 

 
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 অস্তর্ভ 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 সম্পর্রকয 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 
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সরকারী ও ভব-সরকারী প্রলতষ্ঠান 

উঁচ রাস্তা, বাঁ্াধ 
 

 

 

আশ্রয়ণকণন্দ্র লকলক িক্ষয রাখণত হণবঃ 

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

বলড়/লিলচাং পাউিাণরর ব্যবস্থা রাখণত হণব।  

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 ভরলজণিশন, 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 ক্ষ্্হার 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 সুষ্ঠু া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 
 

আশ্রয়ণকন্দ্র আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

মাটির লকো প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়   

স্কুি কাম ভশল্টার প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়   

সরকালর/ণবসরকালর প্রলতষ্ঠান প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়   

উঁচ রাস্তা প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়   

বাঁধ প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়   
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৪.৫ উপণজিার সম্পণের তালিকা (্া দুণ্ যাগকাণি ব্যবহৃত হণত পাণর)  
 

অবকাঠাণমা/ সম্পে সাংখ্যা োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি সাংলক্ষপ্ত বন যনা 

আশ্রয়ণকন্দ্র/স্কুি,কণিজ কাম ভশল্টার ৫টি অধ্যক্ষ ও প্রধান লশক্ষক  

ভগািাউন এক টি   

ভনৌকা নাই   

মাটির লকো নাই   

গাড়ী ২০টি 
উপণজিা ভচয়ারম্যান ও উপণজিা লনব যাহী 

কম যকতযা 
 

স্পীি ভবাট নাই   

 

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 ভরলজণিশন) ভথণক উপণজিা পলরষণের 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 আয়ঃ  

প্রণতযক ইউলনয়ন পলরষণের জন্য সাংলিি পলরষণের নাণম একটি তহলবি থালকণব।  

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

বসত বাড়ীর বাৎসলরক মূণল্যর উপর ট্াক্স 

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 
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                * ভসণক্রটারী ও অন্যান্য কম যচারীণের ভবতন ও  াতালে 

অন্যান্য 

                * ভূলম হস্তান্তর কর ১% 

(গ) স্থানীয় সরকার সূণত্র 

                *উপণজিা পলরষে কতৃযক প্রেত টাকা 

                *ণজিা 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 পরীক্ষাকরে 

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

পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটি 

পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষন কলমটি 

 
পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটিঃ 

ফণিাআপ কলমটির সাংখ্যা হণত হণব ৫(পাঁচ) সেস্যলবলশি। 

ভচয়ারম্যান 

সলচব 

এনলজও প্রলতলনলধ 

সেস্য ২ জন (সাধারে কলমটি ভথণক) 

পলরকল্পনা ফণিাআপ কলমটি 

 

ক্রলমক 

নাং 
নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভমা: মাহবুবুর রহমান উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১৬১১৩৩১৯ 

২ ভমাসা: নাসলরন সুিতানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

৩ ভমা: মাহবুবুর রহমান সহকারী কলমশনার (ভূলম) ০১৭১৬১১৩৩১৯ 

৪ ভমা: ইফণত খায়রূি আিম উপণজিা মৎস্য কম যকতযা ০১৭১৬৭১১৬০১ 

৫ ভগাপাি রাহা ভজণজ এস ০১৯১৫৯৩৬০৪৩ 

 
কলমটির কাজ 

খসড়া পলরকল্পনা ততরী,পলরকল্পনা প্ যাণিাচনা ও চড়ান্ত 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।  
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পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষন কলমটি 

৭ সেস্য লবলশি পলরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাণবক্ষে কলমট । 

ভচয়ারম্যান 

সলচব 

নারী সেস্য 

সরকারী প্রলতলনলধ  

এনলজও প্রলতলনলধ 

সেস্য ২ জন (সাধারে কলমটি ভথণক) 

 

 

 
ক্রলমক 

নাং 
নাম পেবী ভমাবাইি 

১ ভশখ শলরফুি কামাি কালরম ভচয়ারম্যান ০১৭১১৪৪৩২৭২ 

২ ভমাসা: নাসলরন সুিতানা সেস্য সচীব ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

৩ তহুরা খানম সেস্য ০১৭২৩৯০৮১১১ 

৪ তুলহন কালন্ত ভঘাষ সেস্য ০১৭১৬৭৭৬৮৮৩ 

৫ ভগাপাি রাহা সেস্য ০১৯১৫৯৩৬০৪৩ 

৬ ভমা: হালফজুি হক সেস্য ০১৭১৪৩৩৪৯ 

৭ ভমা: নুরূি ইসিাম সেস্য ০১৭১২৬৩৭২৯৮ 

 
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 ¶¶ত্রগুলি 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 

আক্রামত্ম হয়।  

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

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

কম যসাংস্থাণনর পথ বি হয়। রাসত্মাঘাট ভ ণঙ্গচণর ্াওয়ায় ্ানবাহণনর চিাচি বি হয়। পলরবহন 

শ্রলমকরা ভবকার হয়। ব্যবসা-বালেজয বি হয়। অথ যবনলতক কম যকান্ড স্থলবর হণয় ্ায়। মানুষ 

কম যচযত হয়।    

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

দূলষত হয়।  

অবকাঠাণমা ঘূলে যঝড় ও জণিাচ্ছ্বাণস  স্কুি কণিজ রাসত্মাঘাট 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. ভমা: মাহবুবুর রহমান উপণজিা লনব যাহী অলফসার  ০১৭১৬১১৩৩১৯ 

২. ভমাসা: নাসলরন সুিতানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

৩. ভমা: ভমাতাহার ভহাণসন উপণজিা কৃলষ অলফসার  ০১৭২৬৪১০৪৪০ 

 
৫.২.২ ধ্বাংসাবণশষ পলরষ্কার 

 
ক্রলমক 

নাং 
নাম পেবী ভমাবাইি 

১. ভশখ লমজানুর রহমান  াইস ভচয়ারম্যান, উপণজিা পলরষে ০১৭১১২৮০০৮৮ 

২. ভমা: নুরূি ইসিাম উপণজিা আনসার ল লিলপ কম যকতযা ০১৭১২৬৩৭২৯৮ 

৩. ভশখ আমজাে ভহাণসন উপণজিা যুব উন্নয়ন কম যকতযা ০১৭১২১৫৪০০৫ 
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৫.২.৩ জনণসবা পুনরারম্ভ 

 

ক্রলমক 

নাং 
নাম পেবী ভমাবাইি 

১. ভমাসা: নাসলরন সুিতানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

২. িা: মণনাহর চন্দ্র মন্ডি উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭১৬৮৭৫০৮৬ 

৩. ভমা: ভমাতাহার ভহাণসন উপণজিা কৃলষ অলফসার ০১৭২৬৪১০৪৪০ 

 
৫.২.৪ জরুরী জীলবকা সহায়তা 

 
ক্রলমক 

নাং 
নাম পেবী ভমাবাইি 

১. ভমাসা: নাসলরন সুিতানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা  ০১৮১৫৪২৩৬৪০ 

২. িা: মণনাহর চন্দ্র মন্ডি উপণজিা প্রালে সম্পে কম যকতযা ০১৭১৬৮৭৫০৮৬ 

৩. ভমা: ভমাতাহার ভহাণসন উপণজিা কৃলষ অলফসার ০১৭২৬৪১০৪৪০ 

৪. ভমা: ইফণত খায়রূি আিম উপণজিা মৎস্য কম যকতয ০১৭১৬৭১১৬০১ 
 

সাংযুলি ১ 

আপেকািীন পলরকল্পনা বাস্তবায়ণনর ভচক লিি  

ভচক লিি   

ভরলিও টিল র মারফত ৫নাং লবপে সাংণকত আবহাওয়া বাতযা প্রচাণরর সাংণঙ্গ সাংণঙ্গ লনম্নবলে যত হহছকহহ (ণচক লিি 

পরীক্ষা কণর ভেখণত এবাং তাৎক্ষলনক প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করণত হণব)  

  
ক্রঃ 

নাং- 
লবষয় হযাঁ/না 

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

কাজ শুরু করণত বিা হণয়ণছ 
 

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

লকনা।  
 

৩. 
২/১ লেণনর শুকনা খাবার ও পানীয় জি লনরাপতা ভমাড়ণক মাটির নীণচ পুলতয়া রাখার জন্য 

প্রচার করা হণয়ণছ ।  
 

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

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

হণয়ণছ। 
 

৬. ইউলনয়ন খায গুোম/ত্রাে গুোণমর ব্যবস্থা আণছ।   

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

মাধ্যণম লনণম্ন চণকর ভচক লিি পুরে কণর উপণজিা লনব যাহী অলফসার ও ভজিা প্রশাসণনর লনকট ভপ্ররে প্রণয়াজন।  

 

ক্রঃ নাং লবষয় 
উপযুি স্থাণন 

টিক লচি 

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

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

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

৪. ইউলপ লিলনক হাসপাতাণি ওরস্যািাইন মজুে আণছ। হযাঁ 

৫. ভস্বোণসবক েণির সেস্যণেরণক বাৎসলরক প্রলশক্ষে ভেয়া হণয়ণছ। না 

৬. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্রর জন্য প্রণয়াজনীয় প্রাথলমক লচলকৎসার ঔষধ সরিাম আণছ। না 

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

৮. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র নিকুপ আণছ। হযাঁ 

৯. প্রলত আশ্রয় ভকণন্দ্র েরজা জানািা ঠিক আণছ। হযাঁ 

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

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

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

আণছ।  
না 

১৩. গরু-ছাগণির অবস্থাণনর জন্য উচ স্থান লকো লনধ যালরত হণয়ণছ।  না 

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

১৫. আশ্রয় ভকন্দ্রগুলিণত পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আণছ। হযাঁ 

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

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

জনগেণক সজাগ করা হণয়ণছ 
হযাঁ 

১৮. অন্যান্য। হযাঁ 

 

 
সাংযুলি ২ 

উপণজিা দুণ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কলমটি 
 
ক্র:নাং নাম পেবী সেস্য ভমাবাইি 

1.  ভশখ শলরফুি কামাি কালরম ভচয়ারম্যান উপণজিা পলরষে স াপলত ০১৭১১৪৪৩২৭২ 

2.  ভশখ লমজানুর রহমান উপণজিা  াইস ভচয়ারম্যান সেস্য ০১৭১১২৮০০৮৮ 

3.  তহুরা খানম উপণজিা  াইস ভচয়ারম্যান সেস্য ০১৭২৩৯০৮১১১ 

4.  ভমাসাম্মে নাসলরন সুিতানা উপণজিা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা সলচব ০১৮১৫-৪২৩৫৪০ 

5.  সরোর ইকরামুি কবীর উপণজিা প্রণকৌশিী, এলজইলি সেস্য ০১৭২৪-৪৩৩২৬৫ 

6.  কাজী ওয়ালি-উি হক উপণজিা জনস্বাস্থয প্রণকৌশিী সেস্য ০১৭১৭-৯৪৬৩৫৭ 

7.  ভমা: ভমাতাহার ভহাণসন উপণজিা কৃলষ কম যকতযা সেস্য ০১৭২৬-৪১০৪৪০ 

8.  ভমাঃ রালকবি ইসিাম উপণজিা সমাজণসবা কম যকতযা সেস্য ০১৭১৬-৭২৫১৫১ 



54  

 

9.  ভমাঃ হালফজুি হক উপণজিা পলরসাংখ্যান কম যকতযা সেস্য ০১৭১৪-৩৩৪৯৫৫ 

10.  খান ভগািাম রহমান উপণজিা সমবায় কম যকতযা সেস্য ০১৭১৫-১৮২২৬৩ 

11.  রুহুি কুদ্দুস তালুকোর উপণজিা প্রাথলমক লশক্ষা কম যকতযা সেস্য ০১১৯১-১৩৫৬০৯ 

12.  ভেবাশীষ কুমার লবোস উপণজিা মাধ্যলমক লশক্ষা কম যকতযা সেস্য ০১৭১২-১৩৫৪৩২ 

13.  িাঃ কৃষ্ণপে িসকর উপণজিা  স্বাঃ ও পঃ পলরঃ কম যঃ সেস্য ০১৮১৯-০৫৪৪২৮ 

14.  িাঃ মণনাহর চন্দ্র মন্ডি উপণজিা প্রােী সম্পে কম যকতযা সেস্য ০১৭১৬-৮৭৫০৮৬ 

15.  জান্নাতুি ভফরণোসী উপণজিা পেী উন্নয়ন কম যকতযা সেস্য ০১৭১৭৭৯৪৭৮ 

16.  ভমা: ইফণতখারূি আিম উপণজিা লসলনয়ার মৎস্য কম যকতয সেস্য ০১৭১৬৭১১৬০১ 

17.  কাজী জালকরুি হাসান উপণজিা লহসাব রক্ষে কম যকতযা সেস্য ০৪৫৬৩০৫ 

18.  তুলহন কালন্ত ভঘাষ উপণজিা  পলরবার  পলরকল্পনা কম য সেস্য ০১৭১৬৭৭৬৮৮৩ 

19.  রলবউি ইসিাম খান উপণজিা খায লনয়ন্ত্রক সেস্য ০১৭১৬৪৯৫৯৩০ 

20.  ভশখ আমজাে ভহাণসন উপণজিা যুব উন্নয়ন কম যকতযা সেস্য ০১৭১২১৫৪০০৫ 

21.  ভমা: নুরূি ইসিাম উপণজিা আনসার ল লিলপ কম যকতযা সেস্য ০১৭১২৬৩৭২৯৮ 

22.  এস এম আণনায়ার ভহাণসন  ারপ্রপ্ত কম যকতযা সেস্য ০৪৫৬২৩৪ 

23.  স্বপন কুমার োশ ভচয়ারম্যান ১নাং ভবতাগা ইউলপ সেস্য ০১৭১১২৯৫৮৬১ 

24.  এস এম আবুি ভহাণসন ভচয়ারম্যান ২নাং িখপুর ইউলপ সেস্য ০১৭১৩৪০০২৪৫ 

25.  খানঁ শামীম জামান পিাশ ভচয়ারম্যান ৩নাং লপিজাংগ ইউলপ সেস্য ০১৭১৫২৯২৬৪৬ 

26.  লশরীনা আিার ভচয়ারম্যান ৪নাং ফলকরহাট ইউলপ সেস্য ০১৯২২৬৬৮৫৪৬ 

27.  ভমাঃ ভরজাউি কলরম ফলকর ভচয়ারম্যান  বালহরলেয়া ইউলপ সেস্য ০১৭৫৭৮৪২৩৩৬ 

28.  কাজী ভমাঃ মহলসন ভচয়ারম্যান  নিধা-ভমাণ াগ ইউলপ সেস্য ০১৭১২২৬৬৭৫০ 

29.  তসয়ে ভতৌলহদুি ইসিাম ভচয়ারম্যান ৭নাং মূিঘর ইউলপ সেস্য ০১৭১৪০২৮৯৬৭ 

30.  এম এ আউয়াি ভচয়ারম্যান ৮নাং শু লেয়া ইউলপ সেস্য ০১৭১১৪৮২২১৯ 

31.  ভশখ কামরূি ইসিাম ভচয়ারম্যান লব আর লি লব সেস্য ০১৮১৯৯০৪৮০০ 

32.  ইয়ালছন আহম্মে স াপলত ভপ্রসিাব সেস্য ০১৭১২৫২৩২৭০ 

33.  ভগাপাি রাহা এনলজও (ণজণজএস) সেস্য ০১৯১৫৯৩৬০৪৩ 

34.  রিে কুমার ভসন গন্যমান্য ব্যালি সেস্য  

35.  ভববী ইয়াছমীন মলহিা প্রলতলনলধ সেস্য  

36.  আিতাফ ভহাণসন টিপু সমাজ ভসবক সেস্য  
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সাংযুলি ৩ 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

লপিজাংগ ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 
ক্র:

নাং 
নাম লপতার/স্বামীর  নাম 

ওয়াি য 

নাং 
প্রলশক্ষন ভমাবাইি তথ্যসূত্র 

০১ লমজানুর রহমান আব্দুি মান্নান ০৬ নাই ০১৭১৬-৮২০৪১৮ 
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০২ আসিাম ভমােযা ভমাহাম্মাে ভমােযা ০৮ নাই ০১৭২৫-০৩৮১৩২ 

০৩ ভমাঃ আলনছুর রহমান  ভমাঃ আোব আিী ০৯ নাই ০১৯৩৬-৫৬৪৭৩২ 

০৪ লমন্টু রহমান জববার ভশখ ০৯ নাই ০১৯১২-২৮৬২৬৫ 

০৫ ভমাস্তাইন লবেয আঃ মাণিক ০২ নাই ০১৭৩৪-১৫৮০৭৪ 

০৬ নাইম ভশখ ভমাঃ আোব আিী ০৯ নাই ০১৯৩৮-৬০৬৬৪৮ 

০৭ আণনায়ার ভমাড়ি মৃত: আলমন ভমাড়ি ০১ নাই ০১৭২৫-৩৫৮৯২১ 

০৮ কমণিশ মজুমোর সুশান্ত মজুমোর ০৪ নাই ০১৭১৩-৯২১৭৮২ 

০৯ ভমাঃ আছাদুজ্জামান ভশখ রলফ ভশখ ০৪ নাই ০১৭৪৮-৯৮০০১৫ 

১০ লজয়া ভশখ   ভশখ আঃ িলতফ ০৪ নাই ০১৭৫২-০৪৭১৫২ 

১১ লমিন ভশখ ভশখ আঃ রলশে ০৮ নাই ০১৭২৫-০৩৮১৩২ 

১২ ভরজওয়ান মলেক ইলিয়াছ ভহাণসন ০৬ নাই ০১৭২৪-৭১৮৩৮০ 

১৩ উজ্জি ভে রনলজৎ ভে ০৬ নাই ০১৭২০-৬৮৫৯২০ 

১৪ অল  ভঘাষ মৃত: অমি ভঘাষ ০৫ নাই ০১৭১১-২১১৭৫০ 

১৫ লমন্টুন েত ভকি েত ০১ নাই ০১৭২০-৬৮৫৯২০ 

১৬ সমীর ভে মালনক ভে ০১ নাই ০১৭৪২-৯০১৮১৫ 

১৭ আববাস ভশখ ভশখ আঃ িলতফ ০১ নাই ০১৭৫২-০৪৭১৫২ 

১৮ আিতাফ ভহাণসন জািাি ভশখ  ০১ নাই  ০১৭৫২-০৪৭১৫২ 

১৯ ভরাস্তম ভশখ ====== ০৭ নাই ০১৭৩৩-১০৭০৭২ 

২০ ফয়সাি ভশখ গলন ভশখ ০৭ নাই ০১৮২৮-৭৪১২১৪ 

২১ আরমান ভশখ আিতাফ ভশখ ০১ নাই  ০১৭৫২-০৪৭১৫২ 

২২ ভমাঃ রলফক খান ====== ০১ নাই ০১৯৪৩-৭৬৪০১৩ 

২৩ ভমাঃ হালফজ ভশখ ভমাঃ হাণরজ ভশখ ০৯ নাই ০১৭২৮-৯৫০৮০৪ 

২৪ ভমাঃ এরশাে কাজী কাজী রুস্তম কাজী ০৮ নাই ০১৭২০-৬৮৫৮৭৯ 

২৫ নূর ভমাহাম্মাে ঢািী আবুি ঢািী ০৮ নাই ০১৭৯৩-৬৪৫৮৮৭ 

২৬ শাহাজাহান ভশখ ভতারাফ আিী ভশখ ০৪ নাই ০১৭৩১-৪৫৪৩২২ 

২৭ তসয়ে রাজু এনোে মীর ০৫ নাই ০১৭৫৮-৪১৩৬২৬ 

২৮ সজি ভশখ আবুি ঢািী ০৮ নাই ০১৯২১-৯৪৫০০৬ 

২৯ রলফকুি ইসিাম আঃ িলতফ ভশখ ০৪ নাই ০১৭৬১-৭৫৭৯৩৭ 

৩০ ভশখ ভবোি ভহাণসন আকাম উলেন ভশখ ০৪ নাই ০১৮৫৮-০৯৫৯৬৯ 

৩১ কালরমা ভবগম স্বাঃ আওয়াি ভহাণস ০৪ নাই ০১৮৩৩-৭৭১৪১৪ 

৩২ লফণরাজা ভবগম স্বাঃ আব্দুি গলন ০৪ নাই ০১৯২১-৯৪৫০০৬ 

৩৩ ভমৌসুমী আিার আব্দুি গলন ০৪ নাই ০১৮২৮-৭৪১২১৪ 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

মূিঘর ইউলনয়ন, ফলকরহাট 
 

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

০১ কাজী ফারুকুজ্জামান ভগািাম রহমান ০১ নাই ০১৯১২-৮২৬৩৮৩ 
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০২ ভশখ রাণসি জহুরুি হক ০১ নাই ০১৭১৪-৫৭২১৫৭ 

০৩ কামাি ভহাণসন আ: ছািাম ০৩ নাই ০১৭৪৩-৯১৫৬৩৩ 

০৪ সুকান্ত মন্ডি সহাণেব মন্ডি ০৫ নাই ০১৭২০-৫১৫১১৪ 

০৫ ভহাসণনয়ারা ভবগম নালজম ভশখ ০২ নাই ০১৯২২-৩১৭৬৫০ 

০৬ খালেজা খানম ভমা: মহাসীন ০১ নাই ০১৭৫৩-৩৫৭২১০ 

০৭ অপূব য রায় অণধ যন্দু রায় ০৯ নাই ০১৭১৮-৯০৪৯০৬ 

০৮ অমণিন্দু লবোস অতুি লবোস ০৬ নাই ০১৭১৯-৭৬৮৬২০ 

০৯ আলশষ কুমার রায় মণনাহর রায় ০৬ নাই ০১৭১২-২৫১৮৭৪ 

১০ মণনারিন রায় রলশক িাি রায় ০৮ নাই ০১৭২২-২১১৬০৬ 

১১ ভগাশাই োস তবরাগী লনবারন তবরাগী ০৭ নাই ০১৭৩২-৭৭৮১৭৪ 

১২ লচন্ময় লবোস  অনন্ত লবোস ০৬ নাই ০১৭১৫-৬৪৫৮৬৭ 

১৩ ভগািক লবোস লবমি লবোস ০৫ নাই ===== 

১৪ জয়ণেব লবোস  নকুি লবোস ০৬ নাই ০১৭৫৪-৬০৮৬০৬ 

১৫ ননী রানী লবোস সুনীি লবোস ০৭ নাই ০১৭২০-৯১৯৩৮২ 

১৬ অপ যনা মন্ডি সুমন্ত লবোস ০৮ নাই ০১৬৭১-৫৬৬২৯৯ 

১৭ লশমুি ভগািোর  লগরথ ভগািোর ০৬ নাই ০১৭৩৫-০৫৬৬৮৪ 

১৮ আশািতা লবোস অণশাক লবোস  ০৭ নাই ০১৭৩২-৫৯২৬৩০ 

১৯ অিনা রায়  লবণরন্দ্রনাথ রায় ০৮ নাই ===== 

২০ জয়মািা লবোস অনন্ত লবোস ০৬ নাই ০১৮১১-৩৮৮৬৫৯ 

২১ ভগািাম ছণরায়ার লরয়াজ উলেন  ০২ নাই ====== 

২২ কামনা মজুমোর  সু াষ মজুমোর ০৮ নাই ০১৮১২-৬৯৮৪৩০ 

২৩ লেপািী মন্ডি লিটন লবোস ০৮ নাই ০১৭২১-৬৮৯৯২১ 

২৪ অপু লবোস লমি লবোস ০৮ নাই ০১৭১১-৮২৪৫৫২ 

২৫ আলশক মজুমোর তাপস মজুমোর ০৮ নাই ০১৮৫-৯৭১৯২৭ 

২৬ অজয় রায় গিরাজ রায় ০৯ নাই ===== 

২৭ সজি বািা অমি বািা ০৯ নাই ০১৮৩৮-১৮৩৬৩৯ 

২৮ সুমি মন্ডি লবকাশ মন্ডি ০৯ নাই ০১৮৪০-৫৭২৭৩৫ 

২৯ অলসম রায় প্রফুে রায় ০৯ নাই ০১৭৪৫-৬০৪৯৭৮ 

৩০ পলপ রায় সণন্তাষ রায় ০৯ নাই ০১৭১৫-৭১২৫৭৭ 

৩১ ভেবালশষ রায় মণনাহর রায় ০৬ নাই ০১৭২০-৫০৫৬২১ 

৩২ ভশখ আবু বকর লসলেক ভশখ ০৩ নাই ০১৭১০-৯০০৩৯৩ 

৩৩ সনাতন বািা জুড়ান বািা ০২ নাই ০১৮১২-৮৩৬১৩৬ 

৩৪ তারক বম যন লবর্ভলত বম যন ০৭ নাই ===== 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

ফলকরহাট ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম 
ওয়াি য 

নাং 
প্রলশক্ষন ভমাবাইি তথ্যসুত্র 

০১ ভশখ ছণরায়ার ভহাণসন মৃত: আলজজুি হক ০১ নাই ০১৭১১-৩৯৭৫২২ 
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০২ খান হারুনার রলশে মৃত: ইসমাইি ০১ নাই ০১৭১৫-১৮২৮১৪ 

০৩ ভশখ আলনছুর রহমান মৃত: ভশখ আনছার ০১ নাই ০১৭২৪-১১৫০৬৯ 

০৪ অপুব য কুমার ভঘাষ লনতাই ভঘাষ ০১ নাই ০১৭১৬-৭৮১৬১৮ 

০৫ ভশখ তসয়ে আিী মৃত: ভশখ ওলছর উলেন ০২ নাই ০১৭১৬-৭০১৭০৪ 

০৬ ভশখ আঃ ছািাম মৃত: ভশখ আফছার উলেন ০২ নাই ০১৫৫৩-৭৯৪৮০৮ 

০৭ ভশখ ভমািার আিী ভশখ বকর আিী ০২ নাই ০১৭৬৯-৯১২০০৯ 

০৮ লজল্লুর রহমান মৃত: আঃ হালকম ০২ নাই ০১১৯১-৬০১৪৮৯ 

০৯ আসাে ভশখ ভশখ আবুি ভহাণসন ০৩ নাই ০১৭১১-৪৪৮৯৩১ 

১০ ভশখ এখিাজ ভহাণসন মৃত: কালু লময়া ০৩ নাই ০১৭১৮-৩২৬২৮৯ 

১১ ভগালবন্দ কুমার জীবন বসু ০৩ নাই ০১৭১৪-৩৯৬০৯৬ 

১২ ভশখ হ্রত আিী মুহাম্মে আিী ০৩ নাই ০১৭২৪-৯৫৬৮২৮ 

১৩ নারায়র মজুমোর  মৃত: সুবীর মজুমোর ০৪ নাই ০১৭২৫-৯১৯২৯১ 

১৪ ভশখ ভমাসণিম উলেন মৃত: আণয়ন উলেন ০৪ নাই ০১৭১১-২৭৪৩০৮ 

১৫ নজরুি গাজী মৃত: মালনক গাজী ০৪ নাই ০১৭৩০-১৮১৪২১ 

১৬ ভরজাউি কলরম ফলকর ভহাণসন আিী ০৫ নাই ০১৭৪৭-০৭৪২৪৭ 

১৭ কানাই ভেব নাথ মৃত: হলর োস ০৫ নাই ০১৭৩১-৪৫৪৩৬৪ 

১৮ ভশখ নওণসর আিী ওয়াণজে উলেন ০৫ নাই ০১৭১৬-৪৪৬৮৮৮ 

১৯ ভশখ ইয়ালসন ভশখ আঃ কলরম ০৬ নাই ০১৭১৭-৭৫১৯০০ 

২০ ভশখ আইয়ুব আিী মৃত: ভশখ পাচ ০৬ নাই ০১৭২৮-৭৫০২৯৩ 

২১ ভশখ মাসুম মৃত: ভশখ আবু তাণিব ০৬ নাই ০১৭১৯-০১৫০০৮ 

২২ ভশখ লজল্লুর রহমান  মৃত: ভশখ মাসুে উলেন ০৭ নাই ০১৭১১-৩৫৯৭৮৫ 

২৩ ভমাড়ি আঃ জলিি মৃত:আঃ ভমাকাম ০৭ নাই ০১৭১১-১৯৭৪৫০ 

২৪ ভমােযা আক্কাস আিী ভমােযা ছাণয়ম আিী ০৭ নাই ০১৭২১-০৪৬০৩২ 

২৫ তসয়ে আকবর আিী তসয়ে ভবিাণয়ত আিী ০৮ নাই ০১৭২৫-৫২৩০৩১ 

২৬ ভশখ ফরহাে ভহাণসন মৃত: ভশখ এয়াকুব আিী ০৮ নাই ০১৭১৬-৯৫৩৪৭০ 

২৭ কাজী নূর ভমাহাম্মাে মৃত: নন্দ কাজী ০৮ নাই ০১৭২৬-২৭৮৭৮৬ 

২৮ অণশাক রায়  লশবনাথ  রায় ০৮ নাই ০১৭৪৩-৯০৮৭৮০ 

২৯ এবারাত  আিী লবোস মৃত: হাণরজ আিী লবোস ০৯ নাই ০১৭৩৯-১৩৫১৪৫ 

৩০ ভশখ সাইফুজ্জামান মৃত: ভশখ আফছার উলেন ০৯ নাই ০১৭১৪-৬৯৫৩০৬ 

৩১ ননী ভগাপাি েত মৃত: ফলনভূষন েত ০৯ নাই ০১৭৫৬-৩১৩৯৯৫ 

৩২ ভমােযা মুলজবর রহমান মৃত: ভমােযা মতণিব রহমান ০৯ নাই ০১৭১৭-৫৮৩২৬৪ 

৩৩ লজয়া উলেন ভমাড়ি রওশন আিী ভমাড়ি ০৪ নাই ০১৭২১-৩৩২৩৫০ 

৩৪ শালহনা ভবগম স্বা: তাণিব আিী ০৩ নাই ০১৪৪৫-৪২৮৬৩৬ 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

বালহরলেয়া ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম 
ওয়াি য 

নাং 
প্রলশক্ষন ভমাবাইি তথ্যসূত্র 

০১ ভমাঃ তালরক ভশখ  ভমাঃ খলিলুর রহমান ভশখ ০১ নাই ০১৭১৬-৮৪১০৩৩ 
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০২ ভমাঃ মাসুে ভশখ ভশখ হালফজুর রহমান  ০১ নাই ০১৮২৭-৫৫৮৫৭২ 

০৩ আলরফ খান ভমাঃ হায়োর খান ০১ নাই ০১৭৭৮-০৭১১৯৭ 

০৪ মামুন ভশখ আহম্মে ভশখ ০২ নাই ০১৭১৪-৯৩১৩৯০ 

০৫ ভশখ সালহকুি ইসিাম ইলিয়াছ ভশখ ০৪ নাই ০১৭২২-৫১১৯১০ 

০৬ জববার ভশখ আফছার উলেন ভশখ ০৩ নাই ০১৭৭০-৭৫২২৫২ 

০৭ ভরজাউি ইসিাম সামাে উলেন ভশখ ০৪ নাই ০১৭১৯-৮৪৯৮৩০ 

০৮ আহম্মে ভশখ হালমে ভশখ ০৪ নাই ০১৭৪৫-৯৫৪৪০৯ 

০৯ সাঈে ভশখ শাহাজান ভশখ ০৪ নাই ০১৭৪৩-৯৩১৮০৮ 

১০ ভমাঃ লশমুি ভশখ আলজজুর রহমান ০৪ নাই ০১৭২৮-২৪২৩৮৬ 

১১ সাইদুি ভশখ সামাে ভশখ ০৪ নাই ০১৭২৫-১৭৬৯৩৬ 

১২ ইবাে ভশখ ভগািাম ভমাস্তফা ভশখ ০৪ নাই ০১৯৩৯-৩৪৬১৮৯ 

১৩ কামরুি ভশখ আঃ ছতার ভশখ ০৪ নাই ০১৯২৭-৩৭২৯১১ 

১৪ শলফক ভশখ মলজে ভশখ ০৪ নাই ০১৯১৬-৪৮২০৩৬ 

১৫ সািমা ভবগম স্বা:  বাবুি ভশখ ০৪ নাই ০১৯২১-৯২৩০৫৩ 

১৬ ইকরাম ভশখ আঃ মাণিক ভশখ ০৪ নাই ০১৭৫২-৬৩৬১৬৪ 

১৭ জলিি ভশখ মঞ্জুর ভশখ ০৪ নাই ০১৮৩৬-১৪১৮৬২ 

১৮ জীবন োস নণগন োস ০৫ নাই ০১৭৩১-৩২৫৫৬৮ 

১৯ মকসূে ভশখ আক্কাস ভশখ ০৮ নাই ০১৮৩৩-৮৭১৩৪৭ 

২০ তুলহন রসুি ভগািাম রসুি ০৯ নাই ০১৭১৮-৭৭৬৪৬১ 

২১ ফাণতমা ভবগম স্বামী- আলতয়ার রহমান ০১ নাই ০১৭৪৪-৮৯৪২১৫ 

২২ লকশর লমত্র কানাইিাি লমত্র ০৯ নাই ০১৭৪৫-৬০৪৩০০ 

২৩ হায়োর আিী আফছার ভশখ ০৯ নাই ০১৯২০-২৭৭৫৮৮ 

২৪ এখিাছ ভশখ ইনছান ভশখ ০৯ নাই ০১৭১৫-৯১৫২৯০ 

২৫ আলরফুি গাজী ইশারাত গাজী ০৯ নাই ০১৮২০-৬২৬২০১ 

২৬ ফারজানা খাতুন হায়োর খান ০১ নাই ০১৭২২-৪৬৭০১৫ 

২৭ ভফরোউস ভশখ ইউনুস ভশখ ০৯ নাই ০১৮২২-৯৪৬৬৭০ 

২৮ ভগালবন্দ্র চন্দ্র রায় সলতশ রায় ০৯ নাই ০১৯৬৫-৪৪০১৫১ 

২৯ নজরুি ইসিাম হাণসম ভশখ ০৯ নাই ০১৭২৫-৯১৯৩৬৫ 

৩০ ভেণিায়ার ভহাণসন লবোস হালকম লবোস ০৯ নাই ০১৭১০-২৮৯৭৩১ 

৩১ আিার ভশখ মহর আিী ভশখ ০৪ নাই ০১৮৩১-৬৮৭৮৭৪ 

৩২ জাহাঙ্গীর ভশখ ভমাতাহার ভশখ ০১ নাই ০১৭৬৩-৮১৫৬০৩ 

৩৩ খলিি ভশখ আফছার ভশখ ০২ নাই ০১৯১৩-৩৬১৮৯২ 

৩৪ ফাণতমা ভবগম স্বামী:ইসা ভমাড়ি ০১ নাই ০১৮৩৯-২৬২০৪০ 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

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

০১ তমণরশ অলধকারী উপানন্দ আধকারী ০১ নাই ০১৭৩৫-৪৫৭০০০ 
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০২ সবুজ অলধকারী  লবজন অলধকারী ০১ নাই ০১৭২৪-৩৫১৯৭০ 

০৩ লিটন মন্ডি ঠাকুর মন্ডর ০১ নাই ০১৭৩৫-৪৫৭০০০ 

০৪ মহাণেব মািী হলর ঢািী ০১ নাই ০১৭৩৫-৪৫৭০০০ 

০৫ জণগশ তরফোর অলনি তরফোর ০২ নাই ০১৭১৫-২৬৮১৮৪ 

০৬ সুলনি হািোর ফলে ভূষন হািোর ০২ নাই ০১৭৭০-৮০৮০১৪ 

০৭ ইনামুি লসকোর কুদ্দুস লসকোর ০২ নাই ০১৭১৭-৩৪৮৫৪৮ 

০৮ আলরফ ভশখ ভমাঃ শলরফুি ইসিাম ০৩ নাই ০১৭৫২-৬৩৭৭০২ 

০৯ মলবনুর ভশখ ভমাঃ ভমাজাম ভশখ ০৩ নাই ০১৭৩৫-৪৯৩৮৭৫ 

১০ অমি চক্রবতী মৃত: সুমঙ্গি চক্রবতী ০৪ নাই ০১৭৪১-১৮২৫২৭ 

১১ রাজ্জাক ভশখ মৃত: ফজর ভশখ ০৪ নাই ০১৯৩৪-৫০৪৭২৩ 

১২ আফণরাজা ভবগম স্বা: ভমানতাজ ভশখ ০৪ নাই ০১৭১৯-৭৭৭৭৩১ 

১৩ নাজমা ভবগম স্বা: রলফকুি হাওিাোর ০৪ নাই ০১৭৩৫-৫৮৮৮৫২ 

১৪ পলপ ভবগম স্বা: আসাদুজ্জামান ০৮ নাই ০১৯৮৯-৫৭০৮০৪ 

১৫ ভমাঃ আসাদুজ্জামান আোব আিী ভশখ ০৮ নাই ০১৭৫৮-১৮৭০৪০ 

১৬ ভমাঃ আজলমর ভহাণসন  ভমাঃ আকরাম সরোর ০৭ নাই ০১৯১৩-৫৩৯৪৩৭ 

১৭ মামুন ভশখ ভহমাণয়ত আিী ভশখ ০৭ নাই ০১৯১৬-১০৩৪৩৮ 

১৮ আকরাম সরোর সাণেক সরোর ০৭ নাই ০১৭১৮-৩৪৮০০৭ 

১৯ রুণবি সরোর মৃত: ভেণিায়ার সরোর ০৭ নাই ০১৯৪৪-২৩৮৭০৭ 

২০ খান মাহফুজুর রহমান ভগািাপ খান ০৮ নাই ০১৭২০-৯০২৭৭০ 

২১ সুমন ভশখ লুৎফর ভশখ ০৮ নাই ০১৭১৪-৮৯০৫৬৬ 

২২ নাইম ভশখ সাণয়ব আিী ভশখ ০৮ নাই ০১৭৩৪-৪৭১৭৯৬ 

২৩ রাজু ভশখ নুণরা ভশখ ০৮ নাই ০১৬৮৩-৮০২১৭০ 

২৪ স্বপন খাঁ ভবদু খাঁ ০৯ নাই ০১৭১০-১২৫৬৮৯ 

২৫ লবপ্রোস রায় মৃত: অজুযন রায় ০৯ নাই ========= 

২৬ সুলজত তবরাগী সলচন তবরাগী ০৯ নাই ০১৯৬২-৭০০৮৭০ 

২৭ লমিন ভশখ  ০৬ নাই ০১৭১০-৬১৭৭০৮ 

২৮ ঝিক সরোর কুদ্দুস সরোর ০৬ নাই ০১৭৩৪-৮৯৬৭৭৭ 

২৯ শলহদুি মলেক মলজে মলেক ০৫ নাই ========= 

 

 

 

 

 

 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 



60  

 

শু লেয়া ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

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

০১ নাজরি হাওিাোর ইজারলেন হাওিাোর ০১ নাই ==== 
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০২ আব্দুল্যা ভশখ ভমান্তাজ ভশখ ০১ নাই ==== 

০৩ মুসলিমা ভবগম আঃ আিী ভশখ ০১ নাই ==== 

০৪ কালতযক চন্দ্র ভঘাষ কৃষ্ণ চন্দ্র ভঘাষ ০২ নাই ০১৭১৪-৬৭২৮১৮ 

০৫ জালকর ভহাণসন ফলকর ভমাস্তাক আিী ফলকর ০২ নাই ০১৯১৩-১০৭৪৬৯ 

০৬ লমজান ভশখ আঃ আিী ভশখ ০২ নাই ০১৭২৭-৮৮৩০৭১ 

০৭ ভমানণছার আিী ভশখ ছণবে আিী ভশখ ০৩ নাই ==== 

০৮ আিহাজ্ব ইকরামুি ভশখ তসয়ে ভশখ ০৩ নাই ০১৭১২-৪৯৭৩৭ 

০৯ লশপ্রা লবোস স্বাঃ লবনয় লবোস ০৩ নাই ==== 

১০ চম্পা রায় ভচৌধুরী মৃত নারায়ে চন্দ্র লবোস ০৪ নাই ==== 

১১ শুকুমার ভঘাষ মৃত রলশক িাি ভঘাষ ০৪ নাই ==== 

১২ শওকাত ভশখ ইব্রাতুেযা ভশখ ০৪ নাই ==== 

১৩ মামুন ভশখ তসয়ে ভশখ ০৪ নাই ==== 

১৪ ভমাঃ কলবর ভহাণসন মৃঃ হালববুর রহমান ০৫ নাই ==== 

১৫ রওশনারা ভবগম স্বাঃ নূর ভমাহাম্মাে ভশখ ০৫ নাই ==== 

১৬ আিহাজ্ব খলিলুর রহমান মাওঃ আব্দুি খাণিক ভশখ ০৫ নাই ==== 

১৭ সুষমা রােী শীি স্বাঃ ভগৌর চন্দ্র শীি ০৫ নাই ==== 

১৮ এস্তফা ভমােযা মৃঃ হাণসম ভমােযা ০৬ নাই ==== 

১৯ ভিয়াকত আিী মীর মৃঃ মীর ভমাহাম্মে ০৬ নাই ==== 

২০ সরুিতা ভচৌধুরী স্বাঃ মণনাজ ভচৌধুরী ০৬ নাই ==== 

২১ ভিয়াকত ভশখ লকয়ামুলেন ভশখ ০৬ নাই ==== 

২২ িাঃ মঈন ভশখ মৃত আফছার উলেন ভশখ ০৭ নাই ০১৭৪৩-৭০১৯৩০ 

২৩ কলনকা মন্ডি স্বাঃ মহাণেব মন্ডি ০৭ নাই ০১৮২৮-০০৭৭৬৯ 

২৪ শরফরাজ আিী ভশখ মৃতঃ ভমাখণিজ ভশখ ০৭ নাই ০১৯৩৭-৭৭৫৭৯০ 

২৫  াগ্য িক্ষী মলেক স্বাঃ শীব প্রসাে মলেক ০৮ নাই ==== 

২৬ শাহা আিম ভশখ হারুন-অর-রলশে ০৮ নাই ==== 

২৭ রুলবয়া ভবগম নূর ভমাহাম্মাে ০৮ নাই ০১৯১৪-৬৫১৮১২ 

২৮ েীপাি মন্ডি কালিচরন মন্ডি ০৮ নাই ==== 

২৯ পঞ্চানন লবোস মৃত দুণমাধন লবোস  ০৯ নাই ==== 

৩০ নালসর ভশখ ভহাণসন আিী ০৯ নাই ==== 

৩১ শাহানাজ ভবগম স্বাঃ লমনহাজ ভশখ ০৯ নাই ==== 
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ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

িখপুর ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

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

০১ িা: আইয়ুব আিী ভমাঃ রুহুি আমীন ০১ নাই ০১৯১৫-৪২০৭৪৬ 
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০২ জািাি ভমােযা মৃ: হাণসম ভমােযা ০১ নাই ০১৯৬৭-৫৭১৫২৪ 

০৩ জাহাঙ্গীর ভমাড়ি আঃ হালমে ভমাড়ি ০১ নাই ০১৯২৩-৪০২২৫০ 

০৪ ভসালনয়া ভবগম স্বা: আঃ ছািাম ০১ নাই  ০১৭৫২২২১৭৮৬ 

০৫ কুদ্দুস কাজী ইিম বক্স কাজী ০২ নাই ==== 

০৬ ভমাঃ মুরাদুজ্জামান মৃ: ওহাব ভমাড়ি ০৭ নাই ০১৮১৬-৬০৪১২১ 

০৭ ভশখ আঃ হালমে মুিার আিী ভশখ ০২ নাই ==== 

০৮ ভমাঃ গাউস খাঁন মৃ: আকরাম খাঁন ০৭ নাই ০১৭৪২-৯০১১২৩ 

০৯ রলশে লবোস লেোর লবোস ০২ নাই ==== 

১০ মহালসন ভমাড়ি জুমান ভমাড়ি ০৪ নাই ০১৭২২-৩১০৮৩২ 

১১ ভমা: টুটুি ভমাড়ি ভমা: আফছার ভমাড়ি ০৩ নাই ==== 

১২ আ: রহমান ভশখ ভমা: ইসহাক ভশখ ০৩ নাই ==== 

১৩ আবু বক্কত্ম ভশখ কাণসম ভশখ ০৪ নাই ০১৯৩৮-৬১৭০১৯ 

১৪ এনামুি হক মৃ: নুরুি হক ০৪ নাই ০১৭৫২৮৩৭১৩৬ 

১৫ ভমাছাঃ খুকু মলন স্বা: আজাহার ভশখ ০৩ নাই ==== 

১৬ জয়তুণন্নছা  আ: আোে আিী ০৪ নাই ০১৯৪৪-৮৯৮৭২৮ 

১৭ ভেণিায়ার ভহাণসন হাণতম ভশখ ০৯ নাই ০১৯২৮৪৫০৬৩৭ 

১৮ আকবর আিী হাসান আিী ভশখ ০৫ নাই ০১৭৪২-০৩৭৪০৪ 

১৯ আবুি খাণয়র মৃ; নলকম উলেন ০৫ নাই ০১৮৫২৪০০৫৩৩ 

২০ আঃ ছতার ভমােয মৃ: ভমাকাণম্মি ভমােযা ০৫ নাই ০১৯৩১০২৮৮৬৯ 

২১ সুরাইয়া ভবগম মহর আিী ভশখ ০৫ নাই ==== 

২২ ভমাঃ সাণহন শাহ ভরজওয়ান ভশখ ০৬ নাই ০১৯২০-০৬১০৪৭ 

২৩ আফলতয়ার ভহাণসন মৃ: সলিম উলেন ০৬ নাই ০১৭২৪-২৬৪০০৪ 

২৪ তে মন্ত্রী োস স্বা: লচতরিন োস ০৮ নাই ==== 

২৫ িলতফা ভবগম স্বা: লিয়াকত ভশখ ০৬ নাই ০১৯২৫৩৩০৮১৫ 

২৬ ভমাঃ আিঙ্গীর  মৃ; নূরূি হক ০৮ নাই ==== 

২৭ আজমি ভহাণসন মৃত ইসহাক ভহাণসন ০৮ নাই ==== 

২৮ ভমাঃ শাহজাহান আিী মৃ: তফলছর উলেন ০৮ নাই ০১৭১০-৬১৫১৩০ 

২৯ লবোি হাওিাোর মৃ: ইউছুব হাওিাোর ০৬ নাই ০১৯৩৮১২৫৬০২ 

৩০ ভমাঃ আকবর ভহাণসন ইসহাক ভশখ ০৯ নাই ০১৭২৪-২১৮৭১৮ 

৩১ মলনরা ভবগম স্বা: ভমাঃ ভখারণশে ০৯ নাই ০১৭২৪-১১৫৮৮৯ 

৩২ ভমাঃ ভসলিম ভরজা আঃ আলজজ ০৯ নাই ০১৭১৩-৯১৩৬৬৪ 

৩৩ ভমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মৃ: আলজজ ০৭ নাই ০১৭১৪-৮৪৬৬৭৮ 

৩৪ হালসনা ভবগম স্বা; শলফকুি ইসিাম ০৭ নাই ০১৭৪৯-৫৬২৫১৪ 

 

 

 

 



62  

 

ইউলনয়ণনর ভসোণসবকণের তালিকা 

ভবতাগা ইউলনয়ন, ফলকরহাট 

 

ক্র:নাং নাম লপতার/স্বামীর  নাম 
ওয়াি য 

নাং 
প্রলশক্ষন ভমাবাইি তথ্যসূত্র 

০১ তাপস ভে লনমাই ভে ০১ নাই ০১৭৩৬-৪৪০৫৭৪ 

এ
ফ
লজ
লি
হ
র
 ম
াধ্য
ণ
ম
 ই
উ
লন
য়
ন
 প
লর
ষ
ে
 ক
তৃ
য ক
 স
র
ব
র
াহ 

০২ আনলজরা খাতুন স্বা:খলিি ভশখ  ০১ নাই ==== 

০৩ রাণসি ভশখ ইব্রালহম ভশখ ০১ নাই ০১৯৩৮-১৪১৭০৫ 

০৪ ইনছান উলেন ভশখ ভনছার উলেন ভশখ ০২ নাই ০১৭২৩-৪১০৪১৪ 

০৫ বাসারাত ভমােযা আফাজ ভমােযা ০২ নাই ০১৭১৮৩৮১৫৬৫ 

০৬ ভহনারা ভবগম স্বা: আঃ সবুর ভশখ ০২ নাই ০১৭২৮-৪০৩২৮২ 

০৭ আরব আিী ভশখ আপ্তাব আিী ভশখ ০৩ নাই ==== 

০৮ হালসনা ভবগম স্বা: আঃ মামুন ভশখ ০৩ নাই ------ 

০৯ ভবারহান আহণম্মে আইজ উলেন আহণম্মে ০৩ নাই ০১৭১৬-১৩৪৪৮৪ 

১০ মলিন পাি মধাব পাি ০৩ নাই ==== 

১১ আসাে ভশখ লগয়াস উলেন ভশখ ০৪ নাই ০১৯৩২৭৪২৫৩৩ 

১২ আলরফুি ভশখ নূর ইসিাম ভশখ ০৪ নাই ০১৯৩২৬৮৭৪৮৪ 

১৩ কুিসুম ভবগম সাইক ভশখ ০৪ নাই ==== 

১৪ ছায়রা ভবগম রালকব ভশখ ০৪ নাই ০১৯৬২-০৫৫৬৯৪ 

১৫ রলিতা োস লবনয় কৃষ্ণ োস ০৫ নাই ------ 

১৬ ভববী ভবগম স্বস্বা: মারুফ লশকারী ০৫ নাই ------ 

১৭ সুনীি োস মৃত: ততিক্ষী োস ০৫ নাই ------ 

১৮ লিয়াকত লশকারী হাণসম লশকারী ০৬ নাই ০১৯৪৯-২২৫৯০৯ 

১৯ অচ যনা চক্রবতী শাংকর চক্রবতী ০৫ নাই ==== 

২০ লবেব কুমার োস মৃ: লচতরিন োস ০৬ নাই ০১৯৬৪-৪৫২৪০৮ 

২১ লমনলত চক্রবতী কৃষ্ণপে চক্রবতী ০৬ নাই ০১৭২২৬৪৫৮৩৩ 

২২ লত্রেীপ কুমার োস হণরন্দ্রনাথ োস ০৬ নাই ==== 

২৩ সাধন োশ সু াষ চন্দ্র োশ ০৭ নাই ০১৭১৬-১১৭৪৭৮ 

২৪ সিযা রানী োস  স্বা: নণরাতম োস ০৭ নাই ------ 

২৫ অসীনা চক্রবতী স্বা: হণরন চক্রবতী ০৭ নাই ০১৭৩৪৫২৩৪৩৬ 

২৬ লরলতকা োস স্বা: মৃত লপজুষ োস ০৭ নাই ------ 

২৭ আসাে ভশখ মৃ: ভগািাম ভশখ ০৮ নাই ০১৭২৮-৭৫০১৬৫ 

২৮ লনরাপে রায় মৃ: ননী ভগাপাি রায় ০৮ নাই ০১৭৩৩৫৩০৫৫৭ 

২৯ কামনা রায় স্বা: পিাশ রায় ০৮ নাই ==== 

৩০ আরতী ভেবনাথ কৃষ্ণপে ভেবনাথ ০৮ নাই ==== 

৩১ লবপন লবোস মৃত: সুরাজ লবোস ০৯ নাই ০১৭৪৪-৪৪৩৪৪২ 

৩২ রলিৎ লবোস মৃত: সুণরন লবোস ০৯ নাই ০১৭২৪-৫৩৭০৪৭ 

৩৩ মঞ্জু বসু গুরুোস বসু ০৯ নাই ০১৭২৮-৩৭৩০২৭ 

৩৪ মমতা লবোস স্বা: রলবন মলেক ০৯ নাই ------ 
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সাংযুলি ৪ 

আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটির তালিকা 

মাটির লকো 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

প্রকৃতপণক্ষ উপণজিার আট ইউলনয়ণনই দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র লহসাণব ব্যবহাণরর জন্য ভকান মাটির লকো 

ততরী হয় ভনই। আর এ কারণনই ভকান আশ্রয়ণকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কলমটি ভনই। তণব ফলকরহাট ইউলনয়ণন একটি 

ভহলিপ্যাি রণয়ণছ ্া দুণ্ যাণগর সময় ব্যবহার করা ভ্ণত পাণর। োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি উপণজিা লনব যাহী কম যকতযা।  

 
স্কুি কাম ভশল্টার 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়  

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়  

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয়  

 
সরকারী/ ভবসরকারী প্রলতষ্ঠান 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

মূিঘর ইউলনয়ন পলরষে তসয়ে ভতৌলহদুি ইসিাম পপলু ০১৭১৪-৩২৮৯৬০ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়।  

ফলকরহাট ইউলনয়ন পলরষে লশলরনা আিার ০১৯২২-৬৬৮৫৪৬ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

নিধা ভমৌণ াগ ইউলনয়ন 

পলরষে 
কাজী ভমাঃ মহলসন ০১৭১২-২৬৬৭৫০ 

দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

বালহরলেয়া ইউলনয়ন পলরষে ভমাঃ ভরজাউি কলরম ফলকর ০১৭১৯-১৩৯৪৮১ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

লপিজাংগ ইউলনয়ন পলরষে খানঁ শালমম জামান পিাশ ০১৭১৫-২৯২৬৪৬ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

িখপুর ইউলনয়ন পলরষে এস এম আবুি ভহাণসন ০১৭১৩-৪০০২৪৫ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

ভবতাগা ইউলনয়ন পলরষে স্বপন কুমার োশ ০১৭১১-২৯৫৮৬১ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

শু লেয়া ইউলনয়ন পলরষে এম এ আউয়াি ০১৭১১-৪৮২২১৯ 
দুণ্ যাণগর সময় আশ্রয়ণকন্দ্র 

লহসাণব ব্যবহার হয়। 

 
উঁচ রাস্তা বা বাঁধ 

আশ্রয়ণকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 

প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় প্রণ্াজয নয় 
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স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা কলমটি 

 
স্বাস্থয ভকণন্দ্রর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

উপণজিা স্বাস্থয 

কমণেক্স, ফলকরহাট। 

িাঃ ভমাঃ আতাউর রহমান, 

এমওলিলস 

০৪৬৫৩৫৬২৪৪ টিম সেস্যঃ 

১. ভশখ আমীর আিী, এইচ আই  

২. লনতাই চন্দ্র পাি, এসএলসএমও 

৩. নারায়ন চন্দ্র বসু, ফাম যালসি  

৪. লরপা খাতুন, লসএইচলসলপ  

িখপুর ইউলনয়ন ভসলিনা খাতুন, এএইচআই 

 

০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. কল্পনা রায় ভচৌধুরী, ২. লমিন 

ভশখ, এইচএ ৩. নলন্দতা রানী নাথ, 

লসএইসলসলপ 

লপিজাংগ ইউলনয়ন লব াষ চন্দ্র রায়. এসআই ০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. রলশো সুিতানা, এইচএ  

২. রিন ভসন, এইচএ  

৩. ভসাণহিী মলরয়ম, লসএইসলসলপ 

ফলকরহাট ইউলনয়ন ভগািাম ভমাস্তফা, 

এএইচআই 

০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. শামছুন্নাহার, এইচএ 

২. খান ফলরো, এইচএ 

৩. নালসমা খাতুন, এইচএ 

বালহরলেয়া ইউলনয়ন আঃ ছািাম, এএইচআই ০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. আঃ রাজ্জাক, এইচএ 

২. কালরমা খানম, এইচএ 

৩. জান্নাতুি ভমওয়া, লসএইসলসলপ 

নিধা ইউলনয়ন  ভশখ মুলজবুর রহমান, 

এএইচআই 

০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১.ঝে যা লবোস, এইচএ 

২. মলরয়ম ভবগম (িলি) এইচএ 

৩. লমলহনা খাতুন,  এইচএ 

মুিঘর ইউলনয়ন বলঙ্কম মূখালজয, এএইচআই ০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. খালেজা খানম, এইচএ 

২. প্রমানন্দ অলধকারী, এইচএ 

৩. শারলমন সুিতানা, লসএইসলসলপ 

শু লেয়া ইউলনয়ন আবুি কাণসম, এএইচআই ০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. মলেক হায়োর আিী, এইচএ 

২. িালিম ভশখ, লসএইসলসলপ 

২. লপ্রন্স তরফোর, লসএইসলসলপ 

 ভবতাগা ইউলনয়ন সুিতানা জুবাইো, এইচএ ০৪৬৫৩৫৬২৪৪ ১. আফণরাজা বুিবুি, এইচএ 

২. কল্পনা পাি, এসএলসএমও 

৩. ভসলিনা  খাতুন 

 

 

অলগ্ন লনরাপতা কলমটি 

 

ফায়ার ভস্টশণনর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

আট ইউলনয়নসহ উপণজিা সেণর ভকান ফায়ার ভস্টশন ভনই। ভকাথাও ভকান অলগ্ন সাংগঠিত হণি ভজিা সের 

বাণগরহাট ভথণক অলগ্ন লনব যাপক েি/ গাড়ী এণস তাহা লনব যাপক কণর। তণব উপণজিার সকি স্তণরর জেণগালির 

ফায়ার ভস্টশণনর চালহো রণয়ণছ। উপণজিায় ভকান অলগ্ন লনরাপতা কলমটি ভনই। 
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ইলিন চালিত ভনৌকা 
 

ইউলনয়ন/ ওয়াণি যর নাম োলয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যলি ভমাবাইি মন্তব্য 

ভবতাগা ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

ফলকরহাট ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

নিধা ভমৌণ াগ ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

িগপুর ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

শু লেয়া ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

লপিজাংগ ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

মুিঘর ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  

বালহরলেয়া ইউলপ’র কাণছ ভকান তথ্য ভনই  
 

স্থানীয় ব্যবসায়ী 

ইউলনয়নর নাম স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম ভমাবাইি মন্তব্য 

ভবতাগা 

1. সুকুমার োস ০১৭১১-১৪৬৮১১  
2. লিপক নন্দী ০১৭৪৯-০৩৫৭৮২  

3. সিয় অধীকালর ০১৭১১-০৬৫৭০৯  

ফলকরহাট 

1. ভশখ ভমাহাম্মে আিী 
ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব ভমাবাইি নাং সাংগ্রহ 

কণরন নাই। 
2. ভশখ লিয়াকত আিী 
3. তসয়ে লমজানুর রহমান 

4. ভশখ ভমাসণিম উলেন 

নিধা ভমৌণ াগ 

1. সরোর লমজানুর রহমান 

ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব ভমাবাইি নাং লেণত 

পাণরন নাই। 

2. আিহাজ্ব ভমাহাম্মে আিী 

3. লনজাম ভশখ 

4. আিহাজ্ব ভমাঃ আিম সরোর 

5. আঃ কুদ্দুস বড়লময়া 

6. বাবু অলমঅ মুখালজয 
7. ভসখ জাহাঙ্গীর ভহাণসন 

িগপুর 

1. আলমর আিী ভহাণসন 

ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব ভমাবাইি নাং সাংগ্রহ 

কণরন নাই। 
2. জাহাঙ্গীর ভহাণসন 

3. ভমালমন ফরাজী 

শু লেয়া 
1. ভশখ নালজম উলেন ০১৭১৮-৫৫৫৬৬১  
2. ভগালবন্দ্র কুন্ডু ০১৭১৫-৮৫৭০৭২  
3. ইকিাছ ভশখ ০১৭১২-২৪৯৭৩৯  

লপিজাংগ 

1. ভমাসাণরফ ভহাণসন ০১৭১৫-০৪২৯৯৩  
2. ভমাঃ মলনর তালুকোর  ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব 

ভমাবাইি নাং লেণত পাণরন 

নাই। 
3. সলমর ভে ০১৭৪২-৯০১৮১৫  

4. ভমাহাম্মে ফায়সাি ০১৯১৭-৭৬৩০৬০  

মুিঘর 

1. তসয়ে তলহদুি ইসিাম ০১৭১৪-০২৮৯৬৭  
2. অপূব য রায়  ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব 

ভমাবাইি নাং লেণত পাণরন 

নাই। 
3. সু লনম যি পাড় ০১৭১২-৪০৫৫৭৩  

বালহরলেয়া      ১. ওয়াণহে ভমাড়ি ০১৭৩৪-৮৪৫৫২৩  
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     ২. রবীন্দ্রনাথ হািোর ০১৭৩৬-৩০৩২২৩  
     ৩. হুমাউন কলবর বাচ্চু  ০১৮২৩-৮৩১৩৩০  
  ৪. সিয় সাহা  ভচয়ারম্যান ও ইউলপ’র সলচব 

ভমাবাইি নাং লেণত পাণরন 

নাই। 
  ৫. জালকর ভশখ  

  ৬. বাবলু কুন্ডু  

 
তথ্যসূত্র: ইউলনয়ন পলরষে 

 

সাংযুলি ৫ 

এক নজণর  উপণজিা/ণজিা 
 
আয়তন ১৬০.৬৮-বগ য 

লক:লম:(৩৯৭০৫ একর) 
 গীজযা ১টি 

ইউলনয়ন/ উপণজিা ৮টি ঈেগাঁহ্ ৬৫টি 

ভমৌজা ৬৭টি ব্যাাংক  ১৫টি 

গ্রাম ৮৭টি ভপাস্ট অলফস ১৮টি 

পলরবার ৩৩,১৩৩-খানা িাব/সাাংস্কৃলতক ভকন্দ্র  ৫৪টি 

ভমাট জনসাংখ্যা ১,৩৭,৭৮৯-জন হাট বাজার  ১৭টি 

পুরুষ ৬৯,৪০২-জন  কবরস্থান ৬টি (পাবলিক), তণব 

পালরবালরক  াণব 

শতালধক কবরস্থান 

রণয়ণছ 

মলহিা ৬৮,৩৮৭-জন শ্মশান ঘাট ৩০টি 

লশক্ষা প্রলতষ্ঠান ১২৯টি মুরলগর খামার ৪৭টি 

সরকারী প্রাথলমক লবযািয় ৫৩টি তাঁত লশল্প কারখানা নাই 

ক্ষুদ্র লশল্প (বাশঁ, স্বে যকার, 

ফালে যচার, কামার, কুণমার, 

ভটইিলরাং ও কাথা ভসিাই 

৫০৮টি লচাংড়ী ভকাাং ২টি 

ভরলজঃ প্রাথলমক লবযািয় ২০টি গ ীর নিকূপ ১৫০৩টি 

মাধ্যলমক লবযািয় ২টি সরকারী ও ২৪টি ভব-

সরকারী 

অগ ীর নিকূপ ২২৩৭টি 

কণিজ ৩টি হস্ত চালিত নিকূপ ৩৭৪০ টি 

ব্র্যাক স্কুি  নেী ৩টি (বড়) 

লকন্টার গাণি যন স্কুি  খাি ১৪টি (বড়) 

লশক্ষার হার  ৬২% লবি ২৩টি 

কলমউলনটি লিলনক ৭টি হাওড় নাই 

বাঁধ ১টি, ৩৬/১ ভপাল্ডার পুকুর ১৮টি (সরকারী) 

স্লুইচ ভগট ১৬টি জিাশয় ৫৪টি (সরকারী) 

ব্রীজ ১০টি (১২ লমঃ উপণর) কাঁচা রাস্তা ৫৬৩ লক:লম: 

কাি াট য ৪৭১টি (১২ লমঃ লনণচ) পাকা রাস্তা ৬১ লক:লম: 

মসলজে ১৭০টি ভমাবাইি টাওয়ার  

মলন্দর ৬৬টি ভখিার মাঠ ৪১টি 

 
তথ্যসূত্রঃ লবলবএস, উপণজিার লবষয়ল লতক েপ্তরসমূহ ও ইউলনয়ন পলরষে 
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সাংযুলি ৬ 

বাাংিাণেশ ভবতাণর প্রচালরত কণয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 
 

ভবতার ভকন্দ্র অনুষ্ঠাণনর নাম সময় বার 

ঢাকা- 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 

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  

রাঙ্গামাটি জীবণনর জন্য  দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫  প্রলতলেন 

 খামার বাড়ী  লবণকি ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রলতলেন 
 

* সিযা ৬.৫০লমলনণট আবহাওয়া বাতযা সকি ভকন্দ্র হণত একণ্াণগ প্রচালরত হয় 
 

কলমউলনটি ভরলিও এর প্রচালরত কণয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 
 

ভবতার ভকন্দ্র অনুষ্ঠাণনর নাম সময় বার 

কলমউলনটি ভরলিও নিতা, 

কালিগি, সাতক্ষীরা 

লনরাপে জীবন লবকািঃ ৪.৪৫-৫.০০লমঃ শলন, রলব. ভসাম ও 

মঙ্গিবার 

বুণিটিাং (দুণ্ যাণগর 

সময়) 

লবকািঃ ২.৩০লমঃ. ৪.৩০লমঃ 

ও রাতঃ ১১.০০টা  

(দুণ্ যাণগর সময়) 

কলমউলনটি ভরলিও 

লঝনুক, লঝনাইোহ সের 

আণস যলনক অন 

ফায়ার 

৩০লমঃ অন ইয়ার শুরু হয় নাই 

(লসলিএমলপ’র অথ যায়ণন) 

আগুন ১২লমঃ 

কলমউলনটি ভরলিও 

সুন্দরবন, কয়রা, খুিনা 

জণির সাণথ িড়াই রাতঃ ৮.০০-৮.৩০লমঃ প্রলত মঙ্গিবার ও পুেঃপ্রচার 

প্রলত বুধবার 
 


