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বাণী 

 

সমগ্র ববশ্বে বাাংলাশ্বেশ একটি দূশ্ব্ যাগ প্রবণ দেশ বিশ্বসশ্বব পবিবিত। দ ৌগবলক অবস্থান, জলবায়ু ও আবিাওয়াি 

তািতশ্বেি কািশ্বণ স্থানশ্ব শ্বে এশ্বেশ্বশ প্রবত বছি বন্যা (নেীবাবিত/বৃবিপাত জবনত), নেী  াঙ্গন, ঘূবণ যঝড়, খিা, ঘন 

কুয়াশাি মত ববব ন্ন রিশ্বণি আপে আঘাত িাশ্বন। বাাংলাশ্বেশ একটি নেীমাৃকক দেশ িওয়ায় প্রবতবছি এলাকা 

ব বিক নেী  াঙ্গশ্বনি বশকাি িশ্বয় বহু মানুষ ব শ্বে-মাটি ছাড়া িয়, বনিঃস্ব িশ্বয় পশ্বড় এবাং নেী-নালা, খাল-ববল  িাে 

জবনত কািশ্বণ এলাকা ব বিক অবরবাসীশ্বেি সাংবিি নানা রিশ্বনি আপশ্বেি সম্মুখীন িশ্বত িয়। এ সমস্ত আপশ্বেি 

প্র াশ্বব সিায় সম্পে সি জান-মাল, পশু সম্পে ও ফসশ্বলি ব্যাপক ক্ষবত সাবরত িয়। এি ফশ্বল শুধু আক্রান্ত 

জনশ্বগাষ্ঠীই  ক্ষবতগ্রস্থ িয় না, জাতীয় সম্পে এবাং অর্ যনীবতশ্বত ও ব্যাপক এি প্র াব পবিলবক্ষত িয়। 

দূশ্ব্ যাগ প্রবণ দেশ িশ্বলও পূশ্বব য দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনাি মাধ্যশ্বম মানুশ্বষি সিায় সম্পেসি জান-মাল, পশু সম্পে 

ও ফসশ্বলি ক্ষয়ক্ষবত কমাশ্বনাি সুদূি প্রসািী দকান পবিকল্পনা গ্রিণ কিা িয়বন। সুষ্ঠু পবিকল্পনা ব্যাবতশ্বিশ্বক শুধুমাত্র 

ত্রাণ ও পূনব যাসনশ্বকই দববশ প্রারান্য দেয়া িশ্বয়শ্বছ। 

সম্প্রবত বাাংলাশ্বেশ সিকাি UNDP সি ববব ন্ন োতা দগাষ্ঠীি আবর্ যক সিায়তায় দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনা 

ততিীি মাধ্যশ্বম এক যুগান্তকািী কম যসূিী িাশ্বত বনশ্বয়শ্বছ। এই কম যসূিীি আওতায় প্রার্বমক াশ্বব সমাশ্বজি ববব ন্ন স্তশ্বিি 

জনসারািণ, দজলা ও উপশ্বজলা দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটিি সমন্বশ্বয় স্থানীয় ঝুঁবক বিবিত কশ্বি তা প্ যাশ্বলানাি মাধ্যশ্বম 

কম য-পবিকল্পনা প্রনয়শ্বনি উশ্বযাগ দনয়া িশ্বয়শ্বছ। ঝুঁবক বনিসন কম য-পবিকল্পনায় স্থানীয় আপেসমূি বিবিত কশ্বি ঝুঁবক 

বনিসশ্বনি জন্য প্রবতটি উপশ্বজলা প্ যাশ্বয় েীঘ যশ্বময়ােী পবিকল্পনা প্রণয়ন কিা িশ্বয়শ্বছ।  

আবম বসিাজগঞ্জ দজলাি দজলা দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটিি স াপবত বিশ্বসশ্বব এলাকাবাসীি পক্ষ দর্শ্বক ঝুঁবক হ্রাস কম য-

পবিকল্পনা প্রণয়শ্বন সাংবিি সবাইশ্বক আন্তবিক রন্যবাে জ্ঞাপন কিবছ। 
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বাণী 

 

 

্মুনা নেীি দকাল দঘশ্বষ বসিাজগঞ্জ দজলা অববস্থত। প্রাকৃবতক দূশ্ব্ যাশ্বগি সশ্বঙ্গ সখ্যতা গশ্বড়ই এই দজলাি মানুষগুশ্বলা 

জীবন ্াত্রাি মান উন্নয়শ্বনি প্রাণান্তকি দিিা কশ্বি ্াশ্বে।  প্রকৃবতি অপরুপ দসৌন্দশ্ব্ যি দগৌিব দ্মন এই এলাকাি 

মানুষগুশ্বলাশ্বক আলাো াশ্বব ম্ যাোয় আসীন কশ্বিশ্বছ দতমবন প্রকৃবতি রুঢ়তা এই জনপশ্বেি মানুষগুশ্বলাশ্বক বািবাি 

উন্নয়শ্বনি রািা দর্শ্বক বপছশ্বন দেশ্বল বেশ্বয়শ্বছ। ্মুনা নেী দববিত বসিাজগঞ্জ দজলা অতযন্ত দুশ্ব্ যাগ ঝুঁবকপ্রবণ এলাকা। 

এখানকাি মানুশ্বষি জীবন জীববকাি অন্যতম সঙ্গী িল কৃবষ ও তাঁত বশল্প। এখাশ্বন উন্নয়শ্বনি মূল প্রবতবন্ধকতা িল 

ববব ন্ন প্রকাশ্বিি দুশ্ব্ যাগ। আগাম বন্যা এই উপশ্বজলাি প্ররান দুশ্ব্ যাগ। এছাড়া, এ দজলাি উশ্বেখশ্ব্াগ্য দুশ্ব্ যাগসমূি িল 

বন্যা, নেী াঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, খিা, তশতযপ্রবাি, আশ্বস যবনক দূষণ ইতযাবে। প্রাকৃবতক দূশ্ব্ যাগসমূি প্রায়শই  য়াবি 

আকাশ্বি আঘাত দিশ্বন জানমাল ও সম্পশ্বেি ক্ষবত সারন কশ্বি, ্া শুধুমাত্র ব্যবি বা একটি সমাশ্বজি জনশ্বগাষ্ঠীশ্বকই 

ক্ষবতগ্রস্ত কশ্বি না, জাতীয় আর্ যনীবত ও সম্পশ্বেি অপূিণীয় ক্ষবত সারন কশ্বি। দূশ্ব্ যাশ্বগি ঝুঁবক ও ক্ষয়ক্ষবত কবমশ্বয় 

আনাি জন্য সব যাত্মক প্রশ্বিিা গ্রিণ সব যাশ্বগ্র প্রশ্বয়াজন একটি সঠিক পবিকল্পনা। 

 

এিই রািাবাবিকায় ইডা বসিাজগঞ্জ দজলায় বসবডএমবপ দফইজ-২ এি আবর্ যক সিশ্ব্াবগতায় দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

পবিকল্পনা প্রকশ্বল্পি আওতায় দজলা দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটিি সিায়তায় বাস্তবতাি বনবিশ্বখ স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠীশ্বক 

সশ্বঙ্গ বনশ্বয়  দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনা ততবি কশ্বিশ্বছ। পবিকল্পনাটিশ্বত দ্সব তথ্য ববযমান দসগুশ্বলা িল স্থানীয় 

এলাকা পবিবিবত- দূশ্ব্ যাশ্বগি ইবতিাস, জনসাংখ্যা, অবকাোশ্বমা, দুশ্ব্ যাগ, আপে এবাং ববপোপন্নতা, দুশ্ব্ যাগ ঝুঁবকহ্রাস-

ঝুঁবকি কািণ, ঝুঁবক বনিসশ্বনি উপায়, দুশ্ব্ যাগ পূব য প্রস্তুবত, দুশ্ব্ যাগকালীন প্রস্তুবত, দুশ্ব্ যাগ পিবতী প্রস্তুবত, স্বা াববক 

সমশ্বয় কিণীয়, জরুিী সািা প্রোন, উদ্ধাি ও পুনব যাসন পবিকল্পনা ইতযাবে। ইিা অত্র দজলাি দুশ্ব্ যাগ ঝুঁবক হ্রাসকিশ্বণ 

অগ্রণী ভূবমকা পালন কিশ্বব বশ্বল আবম মশ্বন কবি। 

  

দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনা প্রণয়শ্বনি সাশ্বর্ সাংবিি সকলশ্বক আবম আন্তবিক রন্যবাে জানাবে এবাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

কিবছ। দসই সাশ্বর্ দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনা প্রকশ্বল্পি সফল বাস্তবায়ন কামনা কিবছ।  
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সূচীপত্র 

 

বিষয়  পৃষ্ঠা নং 

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পবিবচবি - 

১.১ পটভূবম ০৭ 

১. ২ পবিকল্পনাি মূল উদ্দেশ্য ০৭ 

১.৩ স্থানীয় এলাকা পবিবচবি ০৭ 

১.৩.১ জেলা/উপদ্দেলাি জ ৌগবলক অিস্থান ০৭ 

১.৩. ২ আয়িন ০৮ 

১.৩.৩ েনসংখ্যা ১৫ 

১.৪. অিকাঠাদ্দমা ও অ-অিকাঠাদ্দমা সংক্রান্ত িথ্যগুদ্দলাি সংবিপ্ত  াদ্দি িন ননা থাকদ্দি হদ্দি ১৫ 

১.৪.১ অিকাঠাদ্দমা ১৫ 

১.৪.২ সামাবেক সম্পদ ১৬ 

১.৪.৩ আিহাওয়া ও েলিায়ু ২২ 

১.৪.৪ অন্যান্য ২২ 

বিিীয় অধ্যায়: দুদ্দ্ নাগ, আপদ এিং বিপদাপন্নিা - 

২.১ দুদ্দ্ নাদ্দগি সাবি নক ইবিহাস ২৫ 

২.২ জেলা/উপদ্দেলাি  আপদ সমুহ ২৬ 

২.৩ বিব ন্ন আপদ ও িাি িিনমান  বিষ্যৎ বচত্রিন ননা ২৬ 

২.৪ বিপদাপন্নিা ও সিমিা ২৭ 

২.৫ সি নাবিক বিপদাপন্ন এলাকা ২৯ 

২.৬ উন্নয়ন পবিকল্পনাি প্রিান খাি সমুহ ৩২ 

২.৭ সামাবেক মানবচত্র ৩৭ 

২.৮ আপদ ও ঝুঁবক মানবচত্র ৩৮ 

২.৯ আপদ্দদি জমৌসুমী বদনপবি ৩৯ 

২.১০ েীবিকাি জমৌসুমী বদনপবি ৪০ 

২.১১ েীিন এিং েীবিকা সম্পবকনি বিপদাপন্নিা ৪১ 

২.১২ খাি ব বিক আপদ ও ঝুঁবকি িন ননা ৪১ 

২.১৩ েলিায়ু পবিিিনন এিং িাি সম্ভাব্য প্র াি ৪৬ 

তৃিীয় অধ্যায়: দুদ্দ্ নাগঝুঁবক হ্রাস - 

৩. ১ ঝুঁবকি কািণসমূহ বচবিিকিণ ৫৭ 

৩.২ ঝুঁবক বনিসদ্দনি উপায় বচবিিকিণ ৬০ 

৩.৩ এনবেওদ্দদি উন্নয়ন পবিকল্পনা ৬৩ 

৩.৪ দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কম নপবিকল্পনা ৬৪ 

৩.৪.১ দুদ্দ্ নাগ পূি ন প্রস্তুবি ৬৪ 
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বিষয়  পৃষ্ঠা নং 

৩.৪.২ দুদ্দ্ নাগ কালীন ৬৫ 

৩.৪.৩ দুদ্দ্ নাগ  পিিিী ৬৭ 

৩.৪.৪ স্বা াবিক সমদ্দয়/ ঝুঁবকহ্রাস সমদ্দয় ৬৯ 

চতুথ ন অধ্যায়: েরুিী সাড়া প্রদান - 

৪.১ েরুিী অপাশ্বিশন দসন্টাি (EOC) ৭১ 

৪.১.১ েরুিী কদ্দরাল রুমপবিচালনা ৭১ 

৪.২ আপদ কালীন পবিকল্পনা ৭১ 

৪.২.১ জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি প্রস্ত্িি িাখা ৭৩ 

৪.২.২ সিকনিািনা প্রচাি ৭৩ 

৪.২.৩ েনগণদ্দক অপসািদ্দণি ব্যিস্থাবদ ৭৩ 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথবমক বচবকৎসাপ্রদান ৭৪ 

৪.২.৫ আশ্রয় জকদ্র িিনাদ্দিিন ৭৪ 

৪.২.৬ জনৌকা প্রস্ত্িি িাখা ৭৪ 

৪.২.৭ দূদ্দ্ নাদ্দগি িয়িবি চাবহদা বনরুপন ও প্রবিদ্দিদন জপ্রিণঃ ৭৪ 

৪.২.৮ ত্রান কা্ নক্রম সমন্বয় কিা ৭৪ 

৪.২.৯ শুকনা খািাি, েীিন িািাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্ত্িি িাখা ৭৫ 

৪.২.১০ গিাদী পশুি বচবকৎসা/টিকা ৭৫ 

৪.২.১১ মহড়াি আদ্দয়ােন কিা ৭৫ 

৪.২.১২ েরুিী কদ্দরাল রুম (EOC)পবিচালনা ৭৫ 

৪.২.১৩ আশ্রয়দ্দকন্দ্র / বনিাপদ স্ত্হান সমুহ ৭৬ 

৪.৩ জেলা/উপদ্দেলাি বনিাপদ স্থান সমুদ্দহি িাবলকা ও িন ননা ৭৬ 

৪.৪ আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি গঠন ৭৬ 

৪.৫ জেলা/উপদ্দেলাি সম্পদ্দদি িাবলকা (্া দুদ্দ্ নাগকাদ্দল ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি) ৯৯ 

৪.৬ অথ নায়ন ১০০ 

৪.৭ কম ন পবিকল্পনা হালনাগাদ কিণ ও পিীিা কিণ ১০৩ 

পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধাি ও পুনব যাসন পবিকল্পনা - 

৫.১ ক্ষয়ক্ষবত মূল্যায়ন ১০৪ 

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধাি ১০৮ 

৫.২.১ প্রশাসবনক পুনিঃপ্রবতষ্ঠা ১০৮ 

৫.২.২ ধ্বাংসাবশ্বশষ পবিষ্কাি ১০৮ 

৫.২.৩ জনশ্বসবা পুনিািম্ভ ১০৮ 

৫.২.৪ জরুিী জীববকা সিায়তা ১০৮ 

সংযুবি ১ আপদকালীন পবিকল্পনা িাস্তিায়দ্দনি জচক বলষ্ট  ১০৯ 

সংযুবি ২ জেলা/উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি ১১০ 

সংযুবি ৩ জেলা/উপদ্দেলাি  জসচ্ছাদ্দসিকদ্দদি িাবলকা ১১২ 
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বিষয়  পৃষ্ঠা নং 

সংযুবি ৪ আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি িাবলকা ১১৩ 

সংযুবি ৫ এক নেদ্দি  জেলা/উপদ্দেলা ১৩৬ 

সংযুবি ৬ িাংলাদ্দদশ জিিাদ্দি প্রচাবিি কদ্দয়কটি গুরুত্বপূন ন অনুষ্ঠান সূচী ১৪৫ 

সংযুবি ৭ অিকাঠাদ্দমা ১৪৬ 

সংযুবি ৮ জসচ ব্যিস্থা ১৪৭ 

সংযুবি ৯ হাট িাোদ্দিি িাবলকা ১৪৮ 

সংযুবি ১০ নলকূদ্দপি িথ্য ১৪৯ 

সংযুবি ১১ পয়: বনষ্কাশদ্দনি িথ্য ১৫০ 

সংযুবি ১২ মসবেদ ও মবিদ্দিি িথ্য ১৫০ 

সংযুবি ১৩ িমীয় েমাদ্দয়দ্দিি স্থাদ্দনি িথ্য ১৫১ 

সংযুবি ১৪ স্বাস্থয জসিা জকদ্দন্দ্রি িথ্য ১৫২ 

সংযুবি ১৫ ব্যাংক সমূদ্দহি িথ্য ১৫৪ 

সংযুবি ১৬ ক্লাদ্দিি িাবলকা ১৫৭ 

সংযুবি ১৭ কিি স্থান ও শ্মশান ঘাদ্দটি িাবলকা ১৫৭ 

সংযুবি ১৮ িন ও িনায়দ্দনি িথ্য ১৫৮ 

সংযুবি ১৯ নদীি িথ্য ১৫৮ 

সংযুবি ২০ আদ্দস নবনদ্দকি িথ্য ১৫৯ 

সংযুবি ২১ জেলাি বনিাপদ স্থান সমূদ্দহি িাবলকা ১৬০ 

সংযুবি ২২ সি নাবিক বিপদাপন্নিাি মানবচত্র ১৭৮ 

সংযুবি ২৩ ওয়াকনশদ্দপি ছবি ১৭৯ 

সংযুবি ২৪ ওয়াকনশদ্দপি হাবেিা শীট ১৮০ 

সংযুবি ২৫ ওয়াকনশদ্দপি জপপাি কাটি নং ১৮৩ 
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প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পবিবচবি 

 

১.১ পটভূবম: 

দ ৌগবলক অবস্থাশ্বনি কািশ্বন বালাশ্বেশ একটি দূশ্ব্ যাগ প্রবণ দেশ। ঘূবন যঝড়, জশ্বলাোস, বন্যা, নেী াঙন, খিা, তশতয প্রবাি, 

েশ্বন যশ্বডাি মশ্বতা প্রাকৃবতক দূশ্ব্ যাগসমুি বাাংলাশ্বেশ্বশি জন্য বনয়বমত ঘেনা। জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল এসব প্রাকৃবতক 

দূশ্ব্ যাশ্বগি মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমাগত াশ্বব বাড়শ্বছ। বাাংলাশ্বেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । কাোশ্বমাগত উন্নয়শ্বনি মাধ্যশ্বম 

দূশ্ব্ যাগ ঝুঁবকহ্রাস কিাি মশ্বতা ক্ষমতা বাাংলাশ্বেশ্বশি দনই। তশ্বব দূশ্ব্ যাশ্বগি বসবাশ্বসি অব জ্ঞতা এ দেশ্বশি মানুশ্বষি 

েীঘ যবেশ্বনি। এইশ্বেশ্বশি মানুশ্বষি দূশ্ব্ যাগ দমাকাববলাি সাফল্য পৃবর্বীি অন্যান্য দূশ্ব্ যাগ প্রবন দেশ্বশি কাশ্বছ দৃিান্ত বিসাশ্বব 

অনুসিনীয়। বাাংলাশ্বেশ্বশি গতানুগবতক দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁবক প্রবন সমাশ্বজি এই সক্ষমতাি ববষয়টি উশ্বপবক্ষত। 

এশ্বেশ্বশি প্রবতটি দজলাই কম দববশ দূশ্ব্ যাগ আক্রান্ত িয়। এ দজলাগুশ্বলাি মশ্বধ্য বসিাজগঞ্জ দজলা অন্যতম। বসিাজগঞ্জ 

দজলাি ৫টি উপশ্বজলা একটি অতযন্ত দূশ্ব্ যাগ ঝুঁবক প্রবন এলাকা। বন্যাএই এলাকাি প্ররান দূশ্ব্ যাগ। প্রবতটি উপশ্বজলা প্রবত 

বছি দূশ্ব্ যাগ িয় এবাংজন সারািশ্বণি জীবন ও জীববকাি উপি ববরুপ প্র াব দফশ্বল। প্রবত বছি ববব ন্ন দূশ্ব্ যাগ পবতত িশ্বলও 

দজলা প্ যাশ্বয় দকান কম যপবিকল্পনাি প্রবতফলন দেখা ্ায়বন। সাবব যক দূশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনাি অাংশ বিশ্বসশ্বব এই দূশ্ব্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনাটি বসিাজগঞ্জ দজলাি জন্য প্রনয়ন কিা িশ্বয়শ্বছ। 

 
 

১.২ পবিকল্পনাি মূল উদ্দেশ্য 

 পবিিাি ও সমাে প্ নাদ্দয় দূদ্দ্ নাদ্দগি ঝুঁবক সম্পদ্দকন গণসদ্দচিনিা সৃবষ্ট সম্পদ্দকন গণসদ্দচিনিা সৃবষ্ট ও সকল প্রকাি ঝুঁবক 

হ্রাস কিদ্দন পবিিাি, সমাে, ইউবনয়ন প্রশাসন, উপদ্দেলা ও জেলা প্রশাসন প্ নাদ্দয় িাস্তি সম্মি উদ্ভািন কিা।  

 স্থানীয় উদ্দযাদ্দগ ্থাসম্ভি স্থানীয় সম্পদ ব্যিহাদ্দিি মাধ্যদ্দম ঝুঁবক হ্রাস কিন ও ব্যিস্থাবদি িাস্তিায়ন পদ্ধবিি উন্নয়ন 

সািন।  

 অপসািন, উদ্ধাি, চাবহদা বনরূপন ত্রান ও িাৎিবনক পুনি নাসন ব্যিস্থাি েন্য স্থানীয় াদ্দি প্রণীি পবিকল্পনাি অনুশীলন ও 

প্রদ্দয়াগ।  

 একটি বনবদ নষ্ট এলাকা এিং বনবদ নষ্ট সমদ্দয়ি েন্য জকৌশলগি দবলল তিিী কিা।  

 দূদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি ও সংবিষ্ট জসক্টদ্দিি (সিকািী, আন্তেনাবিক ও োিীয় এনবেও, দািা ইিযাবদ) েন্য একটি 

সাবি নক পবিকল্পনা বহদ্দসদ্দি কাে কিদ্দি।  

 দূদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা সংবিষ্ট অংশীদািদ্দদি পবিকল্পনা প্রনয়দ্দণ ও িাস্তিায়দ্দন বনদ্দদ নশনা প্রদান কদ্দি। 

 সংবিষ্ট কবমউবনটি দূদ্দ্ নাগ পবিকল্পনায় আন্তবিক অংশগ্রহন, কা্ নকি ও অংশীদাবিত্ব ও মাবলকানাদ্দিাি োগ্রি কিা।  

 
১.৩ স্থানীয় এলাকা পবিবচবি: 

 

১.৩.১. জেলা/উপদ্দেলাি জ ৌগবলক অিস্থান: 

বসিােগি জেলা ্মুনা নদীি িীি জঘদ্দষই িােশাহী বি াদ্দগ অিস্থবি। বি াগ হদ্দি ১৩০ বক: বম: দূদ্দি অিবস্থি। জেলাটি 

িাংলাদ্দদদ্দশি অিাংশ ২৪
০.
০০ - ২৪

০
.৪০ দ্রাবঘমাংশ ৮৯

০
 ২০ - ৮৯

০
৫০। বসিােগি জেলাি উিি-পবিদ্দম িগুড়া ও নাদ্দটাি, 

পুি ন-দবিদ্দণ টাঙ্গাইল, মাবনকগি ও পািনা জেলা। বসিাগি জেলায় জমাট ৯টি উপদ্দেলা, ১২টি থানা, ৬টি জপৌিস া, ৮২টি 

ইউবনয়ন। এই জেলাি প্রিান প্রিান নদীগুদ্দলা হদ্দচ্ছ- ্মুনা, িড়াল, ইছামবি, কিদ্দিায়া ও ফুলদ্দোড় ইিযাবদ। মূলি ্মুনাি 

 াঙ্গন জিাদ্দি জেলাি চািটি উপদ্দেলা ব্যাপী িন্যা প্রবিদ্দিাি িাঁি িদ্দয়দ্দছ। প্রবিটি উপদ্দেলাি সাদ্দথ পাকা িাস্তা িদ্দয়দ্দছ। 

এছাড়াও গ্রাম জথদ্দক গ্রাদ্দম জ্াগাদ্দ্াদ্দগি েন্য কাচা িাস্তা িদ্দয়দ্দছ। 
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১.৩.২ আয়িন : 

আয়িন ২৪০২.০৫ িঃ বকদ্দলাবমটাি। বসিােগি জেলায় জমাট ৯টি উপদ্দেলা, ১২টি থানা, ৬টি জপৌিস া, ৮২টি ইউবনয়ন, 

জমৌো-১৪৭২টি এিং ২১৮০টি গ্রাম িদ্দয়দ্দছ।  

 

জেলাি নাম উপদ্দেলাি 

নাম 
জমৌোি 

সংখ্যা 
জমৌোি নাম 

 

 

 

 

বসিােগি 

 

 

বসিােগি 

সদি 

 

 

২০৬টি 

মবহষামুড়া, একডালা, ফুল িয়িা, আগ িয়িা, জখাে িয়িা, হবিণা িায়নপুি,  

বিনয়পুি,চক িাহুকা, িিনকাবি, জ ন্না িাড়ী, জখালা িাড়ী, সিাতিল, িাহুকা , 

শুকদ্দদিপুি, জগাবিি জপাটল, হবিণা, খামািগািী, শ্যামপুি ও নািায়নবদয়া, 

িাগিাটি, মাবল গাবি, আদ্দলাকবদয়া, হাসনা, সূিণ ন গাবি, হবিণা জগাপাল, 

িলদ্দডাপ, কানগাবি, তিয িলদ্দডাপ, গারুদহ, পাবনয়ািাড়ী, চক বমিা জখাি, 

হবিপুি, জঘাড়া চড়া, বপপুল িাবড়য়া, দিিাড়ী, চক ফুলদ্দকাচা, ফুলদ্দকাচা, 

ইছামবি, িাবেিপুি, নাবিনা, জিেগাবি ও িাঙ্গাবলয়া গাবি, িহুলী, িীিপুি 

কানু, িীিপুি আলাল, সাবিশা, খাগা,  দবিণ আদ্দলাকবদয়া, কাবলদাসগাবি, 

চাদপাল, নুটি হবিণা, জদউেী, বসঙ্গািগাবি, ডুমুি, পদমপাল, িতুনী, হবিণাহাটা, 

িবহমপুি, িাোপুি, িাগডুমুি, িঘুিগাবি, বনয়ামিপুি,  সিাইচন্ডী ও ব্রিদ্দখালা, 

ফুলিাড়ী, িঘুনাথপুি, বশলিা, বশয়ালদ্দকাল, বিলিলী, িড় হামকুবড়য়া, চক 

বশয়ালদ্দকাল, জখাে বশয়ালদ্দকাল, আবড়য়া জমাহন, উিি সারুটিয়া, িহুিী, 

কদ্দয়লগািী, বশিনাথপুি, পবিম জমাহনপুি, চন্ডী দাসগািী, জছাট হামকুবড়য়া, 

পবিম জকানাগািী, েগি গািী, পাইকশা, পাবচল, বদয়াি পাবচল, ব্রািণ িয়িা, 

জদৌলিপুি, খবলসাকুিা, তশলািাড়ী,চক জখাকশািাড়ী, জখাকশািাড়ী, গুদ্দনি 

গাঁবি, জিলকুবপ, নওদা জিলকুবপ, মুনসুবম, সাটিকা িাড়ী, ব্রািণ গাঁবি, 

শালুয়াব টা, বখদিানী, আবমনপুি, খািা, নওদা ফুলদ্দকাচা, ভুিভুবিয়া, িবলদহ, 

গুবপিপাড়া, শাহানগাছা, বিনাইগাবি, জছানগাছা, পািপাবচল,  াটবপয়ািী, 

িাবলঘুগিী, ইটালী, বিল নলচুঙ্গী, বিলবছলপািা, পাঁচ ঠাকুিী, মবিয়ািপুি, 

বসমলা, জকছুয়া হাটা, খারুয়া, েয়কৃঞ্চপাড়া, চি খারুয়া, পাি জমছড়া, জমছড়া, 

জিতুয়া, জিড়াদবড়, নলদাইি, খাস হুিকাবি, জিহাই হুিকাবি  াঙ্গািা, রুপসা, 

জিঘড়ী, সাচাবলয়া, খাসিাবলয়াদ্দমিা, আকনাবদঘী, জগাটিয়া, বখবদিপুি, জঘাদ্দষি 

পটল, চাঁদগি মুদীপাড়া, হাবড় াঙ্গা, মাটিদ্দকাড়া, আঠাি টাকাি পাড়, উিি 

োমুয়া, হাট িয়িা, কাদ্দটংগা, চক বচথুবলয়া, ভূিমা, িাবনয়া িাড়ী, ক্ষুদ্র 

কাদ্দটংগা, কাকমািী, বসংগাবিল, বচথুবলয়া, কাওয়াদ্দকালা, কুবড়পাড়া, জদাগাছী, 

মদ্দহশকাংলা, িবণ ন, সয়াদ্দসখা, বমেনাপুি, িড় কয়িা, জদািিা জছাট কয়িা, চন্ডাল 

িয়ড়া, জিিা িাড়ী, কাবলয়া জচৌধুিী, নািান িাড়ী, কাবলয়া হবিপুি, জিতুবলয়া, 

িনিাবড়য়া, ছাবিয়ান িলী, জমািগ্রাম, জিলুটিয়া, িািাকাবি, চাকুলী, িামগাবি, 

বিয়াড়া, জছাট বপয়ািী, িড় বপয়ািী ও সাপিী, খাস ছত্রগাছা, জিহাই ছত্রগাছা, 

্মুনািালী, েগিলা, পূি ন জমাহনপুি, িাঐিািা, জকানাগাবি, কড্ডা, কৃষ্ণপুি, 

সদািপুি, োমতিল, বখবদিপুি, োমতিলদাস, োবিলা, সািটিয়া, দুবখয়ািাড়ী, 

সয়দািাদ,  গাছািাড়ী, িড় বশমুল, পঞ্চদ্দসানা, খাস িড় বশমুল, চক িয়িা ও 

বিিহািী। 
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কাবেপুি 

 
 
১২৩টি 

পারুলকাবি, হবিনাথপুি, পিাণপুি, িবশকপুি, পাইকপাড়া, জিৌহািাড়ী, কৃঞ্চ 

জগাবিিপুি, জসানামুখী, স্থলিাড়ী, গাড়াদ্দিড়, কবিহাি, িশী  াঙ্গা, ানুডাঙ্গা,  

সািকয়া, হাটবশিা, মাথাইল চাপড়,  িানীপুি, দুগ নবিয়াপাড়া, চাবলিা ডাঙ্গা,  

লিীপুি, কাবচহািা, খুকবশয়া, পবিম জিিগাড়ী, কাবলকাপুি, পাটাগ্রাম, 

িড়ইিলা, মীিািপাড়া, আলমপুি, গান্ধাইল, শু গাছা, ঝনকাইল, জদাদ্দয়ল, 

জচািমািা,  িয়িািাড়ী, একডালা, জিৌহািাড়ী, িড়িাবড়য়া,  আমনদ্দনহাি, জমঘাই, 

ক্ষুদ িাবন্ধ, কাবেপুি, বিলদুয়াবিয়া, প্রোিপাড়া, চি বসংড়ািাড়ী, পূি ন জিিগাড়ী, 

বসংড়ািাড়ী, হাটগাছা, সুিানািা,  াটি জমওয়াদ্দখালা, মাইেিাড়ী, জেকুবড়য়া, 

কুনকুবনয়া, পাইকিিলী, িাবনয়াগাছা, যুবিগাছা, বিবশিগা, উোন 

জমওয়াদ্দখালা, শানিািা, পীিগাছা, জগাদাি িাগ, বিলদবল, দাদিয়িা, 

খাসিােিাড়ী, হাটবশিা, লিীপুি, হােিাহাটি,  ানু ডাঙ্গা, চি  ানু ডাঙ্গা, 

খুকবশয়া, গাড়াদ্দিড়, জগাদাগাড়ী, জ টুয়া েগন্নাথপুি, চি ডগলাশ, চি জমাবমন, 

ছালাল, বসন্দুি আটা,  ঘুনাথপুি, জোড়মবণ, গুোিাড়ী, গুয়াখড়া, জ ালািবদয়া, 

িােনাথপুি, চি নটি পাড়া, চি বগবিশ, িাউয়া মািী, উিি জিকানী, ফুলদ্দোড়, 

নাটুয়ািপাড়া, খাস শুবড়দ্দিড়, জিহাই শুবড়দ্দিড়, জোড় গাছা, পানাগাড়ী, পাি 

খুকবশয়া, জুমাি খুকবশয়া, মাবনক দাঈড়, আবদিযপুি, জকানািাড়ী, বকনািদ্দিড়, 

দবিণ জিকানী, চি পানাগাড়ী, চিদ্দদািিা, চিপানাগাবড়, পািদ্দদািিা, 

চিেগন্নাথপুি, কােলগ্রাম, বনবিন্তপুি, জগায়ালিাথান, উিি ছালাল, শালদহ, 

বছন্নাহ, চি শালদহ, শালগ্রাম,  াওিামািী,  দীঘল কাবি, মােনািাড়ী,  পূি ন 

মােনািাড়ী,  উিি কুমাবিয়া িাড়ী ও দবিণ কুমাবিয়া িাড়ী। 

  
 
িায়গি 

 
 
১৯৩টি 

আবেতযবাড়ীয়া, আন্দ্রা, অজুনী, বাঁকাই, িাঁকাই, িড়ইল, বিদ্দনাদিাড়ী, চাদ্দিি 

পাইকিা, িামাইনগি, জগায়ালপাড়া, জগালিা, োমতিল, বখয়াইল, জখাদাদপুি, 

জকামিপুি, কৃষ্ণপুি, বিদ্র সুহািা, বিিিালা, কুড়চা,  লবিদ্দকািলাতুি, 

মািবডয়া, জমছািাবড়য়া, নিানদ্দকাটা, জনওপা, সাদ্রা, সািইল, বশিপুি, উিি 

ফবিদপুি, আকড়া, িবিহাি, িানাইল, ভু ুঁইয়ট, িনোল, জদাস্তপাড়া, জগাপালপুি, 

জগাথীিা, হাবেপুি, কবলয়া, তখচালা, মধুপুি, জমৌহাি, বনমগাবছ, পবিম 

আটঘবড়য়া, পুল্লা, রুপাখাড়া, বশিলপাইক, জসানাখাড়া, শ্রীিামপুি, উঠিা 

হাবেপুি, আমসাড়া, জিতুয়া, চক দাউদ, চক ঘুঘাট, জচৌধুিী ঘুঘাট, চুবনয়াখাড়া, 

ধুবিল কািািমহল, ধুবিল জমহমানশাহী, জগাবপনাথপুি, ইছাদহ, িাউল, খাবিো 

ঘুঘাট, মালিীনগি, নইপাড়া, সািকুবশ, শ্যাদ্দমি ঘন, উিি পাড়া  িদ্দমাহনী, 

শ্যামনাই, জদওদ্দ াগ, হাট ইচলা, খিদ্দদা িঘুনাথপুি, মিবদয়া, হািবন, 

ইচলাবদগি, ভুঞাগািী, লাঙ্গলদ্দমািী, চক জগাবিিপুি, ঘুড়কা, িয়হাটি, 

েগন্নাথপুি, িাসুদ্দদি জকালা, শ্রীিাদ্দমি পাড়া, মধ্যপাড়া  িদ্দমাহনী, 

চািাইদ্দকানা,  চকগাত্রা, সািটিয়া, বনঝবড়, জসানািাম, জদিিাহপুি, পািদ্দকাদলা, 

বিলিামাই, িল্লাদ্দ ংকি, বসমলা, জখাদ জদৌলিপুি, িিািী পাড়া, দাবিয়া বদগি, 

জদড়াগািী, জিড়ািােয়া, জকাদলা বদগি, রূদ্রপুি, িাঐদ্দখালা, ডুমিাই কািািী 

পাড়া, পাইকড়া, জখাকশাহাট, সিাইদহ, জমাোফ্ফািপুি, সিাই হােীপুি, 

শ্যামদ্দঘাপ, লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রসাদ, প:লবিদ্দখালা, িাপাড়া, কবিলািাড়ী, আদিবদয়া, 
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জসাবলসািলা, নলবছয়া, বনেপাড়া, জিতুয়া বদিণপাড়া, িায়গি, বিলচবন্ড, 

জিলীোনা, নলবছয়া, জিৌহা, িাশুবড়য়া, আটঘটিয়া, পুি ন আট ঘবড়য়া, ব কনপুি, 

দিিস্ত, আলম চাঁদপুি, আংগারু, বিষ্ণুপুি, চকদাদ্দদি পাড়া, চক মদ্দনাহি, চি 

ফবিদপুি, দাদপুি, দিকুশা, জগাবপনাথপুি, এিািহ িাবকবড়,  কাঠালিাবড়য়া, 

কুদ্দমেপুি, পূি ন মথুিামপুি, নলবছয়া, নলকা জসনগাবি, পূি ন ফবিদপুি, িামপুি, 

সুোপুি, বিন নাবিনা, জিংনাই, ব্রাহ্মনিাবড়য়া, চকনুি, জদউলদ্দমািা, গ্রাম 

পাংঙ্গাসী, কাবলনো, মাটিকিা, বমক্রদ্দিঘিী, বমদ্দিি জদউলাদ্দমাি  নওদা 

শালুয়া,  নািায়ন শালুয়া, নারুয়া,  িাদ্দমশ্বি গািী, শ্রীদাস গাবি, ব্রাহ্মন াগ, 

িািই াগ, দিদািগাবি চক জমাহনিাড়ী, িাসুবিয়া,  াি হাবিয়া, বিশ্বাসপাড়া, 

ব্রহ্মগাছা, চাঁদপুি, তিিািী গাবি, িমদাস গাবি, জগাদগাবি,  হাদ্দমন দাদ্দমন, 

হাবসল জহাদ্দসন,  হাবসল িঘুনাথপুি, ইলাঙ্গা, োবনকী গািী, কয়ড়া, 

কাবলয়ািাবড়, খামাি গাবি, কুমাি গািা, কুঠািগাবি, িাবন্ডলা প্রাসাদ, 

জিিাবড়য়া, িানগড়া পূি ন, িানগড়া পবিম, িানগড়া উিি, বসমলা,িায়গি উিি, 

িায়গি মধ্য, িনবিয়া পূি নপাড়া, দাদ্দশিপাড়া, িানগড়া উিি পূি ন, পূি ন 

লিীদ্দখালা উিি পাড়া,  িনবথয়া উিি িাগািাবড়, জিতুয়া উিি, ক্ষুদ্র িাশুবিয়া, 

পূি ন লবিদ্দখালা, উিি পাড়া, গুণগাবি, মবকমপুি, চক মাথুি, মদ্দহষপুি, 

িাবেিপুি, মদ্দহষপুি পবিমপাড়া, িামনাথ িাপড়া,  

  
 
জিলকুবচ 

 
 
১০৮টি 

শদকাদা, জিলকুবচ, জদলুয়া, মনিলা, হাটিয়ড়া, িান্ধুনী িাড়ী, িয়ড়া মাসুম,  

জকানািাবড়, মাইিাইল, সদ্দমশপুি,  াতুিীয়া, জিড়াখারুয়া, মবকমপুি, চন্দ্রপাড়া, 

িাোপুি,  াতুিীয়া, মধ্য খামাি, িামনিাবড়য়া, আগুবড়য়া, শাহাপুি, 

হবিনাথপুি, নাগগাবি, আজুগড়া, কামািপাড়া,  াঙ্গািাবড়, জদৌলিপুি, 

ধুলগাগড়াখালী,  জগাপালপুি, জগাপদ্দিখী, োমতিল, বিদ্রদ্দগাপদ্দিখী, মামুদপুি, 

কািাপাড়া, জশালাকুড়া,  জমঘুল্লা, শালদাইড়, জগাপালপুি, চি নিীপুি, মািিপুি, 

বিন্নাকাবি, ধুল গাগড়াখালী, জপস্তুক, সগুনা, কল্যানপুি, সি নতুলসী,  ধুলবদয়াি, 

কলাগাবছ, জমটুয়ানী, খামাি উল্লাপাড়া, সড়াতিল, লিীপুি, বপিাি চি, ধুকুবিয়া, 

িাহ্মনগ্রাম, চি জগাঘাট, িালািাড়ী, ধুকুবিয়া জিড়া, গয়নাকাবি, কদ্দলি চি, 

িাবলয়া পাড়া, জমদ্দহি নগি,  চিদ্দিল,  াঙ্গািাড়ী,  কাদ্দটঙ্গা, জছাটধুল, 

দূল নিগাবি, বদঘুবলয়া, োঙ্গাবলয়া, পূি নপাড়া, জগায়ালিাড়ী, বিদ্রচাপড়ী, 

িড়ধূল,কৃবিনদ্দখালা, বিলমবহষা, আদ্দলাকাবদয়াি, গাছচাপড়ী, িনদ্দখািী, 

বিবন্নিাড়ী, বখবদি সূিন নসাড়া, িয়ড়ািাড়ী, জিড়া খারুয়া, বিদ্রমাটিয়া, জসাহাগপুি, 

িাঙ্গুয়া, চালা, বেধুিী, গাড়ামাবস,  মুকিগাবি, কামািপাড়া, িামাই, কাবেপুি, 

আদাচাকী, িাবনয়াগাবি, চক নলুয়া, বনবশ িয়ড়া, জসন  াঙ্গািাবড়, চিনগাবি, 

গািগাবছ, বিশ্বাসিাবড়,. জোকনালা, ভুবিয়াপাড়া, শালদাইড়, খাস জসানামুবখ, 

বিদ্রদ্দোকনালা, জশলিবিষা, 

  
জচৌহালী 

 
১৫২টি 

জিবিল, চাঁদপুি, সবদয়া, মািগ্রাম, এলবঙ্গআটা, শংকিহাটি, জদওয়ানিলা, 

উল্লাপাড়া, খামািগ্রাম, এনাদ্দয়িপুি, ধুবলয়ািাড়ী, বিিহ, মদ্দহশপুি, শাহপুি, 

জগালািাড়ী, কাবিপাড়া, ইোিাপাড়া, িামেীিনপুি, উিি িািিয়লা, দবিণ 

িািিয়লা, জমৌহালী, জিহাই ইোিাপাড়া, জিায়ালকাবি, জিহাইদ্দমৌশা, উড়াপাড়া, 
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গাড়ািাড়ী, িসুলপুি, সন্তুশা, জকাচগ্রাম, মাবলপাড়া, িসন্তপুি, স্থল, হাটিয়িা, 

নয়াপাড়া, িয়িা, বদঘলকাবি, স্থলচি, লাঙ্গলমুড়া, দশবসকা, খাস দশবসকা, 

হটিিাড়ী, ফলসাটিয়া, বিঞ্চুপুি, কািাপাড়া, মন্ডলদ্দ াগ, জিহাই মন্ডলদ্দ াগ, 

বমবশ্রগাবি, স্থল জনৌঘাটা, চালুহািা, িাইশিাড়ী, জিঘবি, জগাস্বাইিাড়ী, কুিাগাছা, 

জিহাই ফলসাটিয়া, খাস ফলসাটিয়া, জছাট জচৌহালী, িড় জচৌহালী, জগাপীনাথপুি, 

চি োজুবিয়া, খাস িলাই, জিহাই কাউবলয়া, হুইপাড়া, রুয়াোনী, িাি পাবখয়া, 

মুিাদপুি পূি ন, মুিাদপুি পবিম, চি বিিপুি, জঘািোন, িাবলয়াকাবি, হাট 

জঘািোন, দবিণ িিঙ্গাইল, উিি িিঙ্গাইল, দবিণ জিঘবি, জিাচািগাবি, 

ফুলহািা, িাকুবলয়া, শমু্ভবদয়া, বব্র দাশুবিয়া, পাকুটিয়া, পাঁচ বশমুবলয়া, পয়লা, 

থাক মধ্য বশমুবলয়া, জচৌিাবড়য়া, আিােী বিল েলহি, বসংগুবল, উমিপুি, 

আবিয়া ধুপুবলয়া, কাটাবলয়া, ধুপকাঠি, ইউসুফ শাহী সলংঙ্গী, আগ বশমুবলয়া, 

জগাদ্দিখী, দিকাবি, পাচুবিয়া, হাপাবনয়া, পািিাইল, বমনাবদয়া, শমু্ভবদয়া-১, 

শমু্ভবদয়া- ২, জিহাই পাি বশমুবলয়া, ধুপুবল্া, িাউশা, বিল েলহি,চাতিি, খাস 

কাউবলয়া, চি কুিকী, তিন্যা, চি জকাদাবলয়া, খাস পুকুবিয়া, বমটাইল, 

শাকপাল, িীি মাশুকা, খাস আি মাশুকা, জদলদািপুি, এওয়ােী ধুপুবলয়া, 

এওয়ােী পাকুবলয়া, এওয়ােী সূিা, এওয়ােী গয়নাকাবি, এওয়ােী কাঠাবলয়া, 

এওয়ােী আি মাশুকা, এওয়ােী বসংগুলী, বহজুবলয়া, আিমাশুকা, খাস 

জদলদািপুি ও িীিিাউবনয়া, জিহাই পুকুবিয়া, চি নাকাবলয়া, বিনা নই পূি ন, 

বিনা নই পবিম, িাঘুটিয়া পূি ন, িাঘুটিয়া পবিম, জঘাসুবিয়া, হাটাইল উিি, 

হাটাইল দবিণ, জচৌিাবড়য়া উিি, জচৌিাবড়য়া দবিণ, চি সবলমািাদ, মবশপুি-১, 

মবশপুি-২, গাড়াদহ, গাড়াদহ  ায়া বিশ্বাস, নিীপুি, িাতি জটপিী ও 

মাকিদ্দকালা। 

 

  
 
উল্লাপাড়া 

 
 
২০৩টি 

িিাইল, জচংটিয়া, সামাইল দহ, মাবি পাড়া, িহবমপুি, গঙ্গািামপুি, 

বিনাদ্দয়কপুি, শবমলা, জমাড়দহ, িাঙ্গালা, চক িাঙ্গালা, মধ্য মহদ্দষপুি,  য় 

নগি, িয়ড়া, পিবম সািিাবড়য়া, আফাি, মধূদ্দকালা, বপয়ািাপুি, িাবনয়াতকড়া, 

প্রিাপ, আবলয়ািপুি, জঘানা, দিবণ গাইলোবন, উিি জমাহনপুি, তকগাবি, 

পিবম মহদ্দষপুি, ফােবল নগি, গাড়দ্দশ্বি, িদ্দলাই, গোইল, খানপুি, জখাে 

গোইল,  ায়িা, দবঘল গাঁ, চয়ড়া, চান্ডাল গাঁবি, আগদবঘল গাঁ, পাছ দবঘল গাঁ, 

জিাবড়য়া, কমল মিবচ, িগুড়া, িদ্দিকাবি, পংখারুয়া, জখালহাবড়য়া, দি খাড়ুয়া, 

জখাে িংকবিট, উধুবনয়া, িাদিলী দহ, হাটিকুমরুল, চবড়য়াউেবি, চবড়য়া,  

চবড়য়াবশকাি, হাসান পুি, জিাপাকাবি, পাঁচবলয়া, িানী নগি, আদ্দলাকবদয়া, 

দাদনপুি, িাদুল্লাপুি, িশবদপুি, িারুটিয়া, পাটিািী, িাকুন্ডা, আমডাংগা, 

হািবিপুি, িাখু ুঁয়া,  ট্টকাওয়াক, িিন কাওয়াক, মন্ডল োবন, পািদ্দিতুবলয়া, 

খাবলয়াপাড়া, মাগুড়াডাঙ্গা, চালা, পংদ্দিৌহা, জগায়ালোবন, পূবণ নমাগাবি, 

পুকুিপাড়, ছয়িাড়ীয়া, উিি জিতুয়া, বমোপুি জ ংড়ী, বঘয়ালা, ফবলয়া, 

জকামলকাবি, মধুপুি, পূ নিিাম কৃষ্ণপুি, িবশপাড়া, জগাপালপুি, পািকুল, পুঠিয়া, 

জখাশালপুি, পিবম কৃষ্ণপুি, সদ্দনগাঁবি, দাদপুি, ফিবদপুি, িামনবঘয়ালা, 
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কালাবসংিাড়ী, জ ংড়ী, পাগলা, জিায়াবলয়া, গুয়াগাঁবি, ব্রিকপাবলয়া, 

পূি নদ্দদলুয়া, ভূিগাছা, িড়হি, তমত্র িড়হি, সড়াতিল,  জিতুবলয়া, োমালপুি, 

ধুনচী, খাসচি োমালপুি, তডফলিাড়ী, আঙ্গািপাড়া, দূ নগাপুি, দিবন জমাহনপুি, 

িিনগাছা, িাদ্দল্লাপাড়া , দহদ্দকালা, জকানািাড়ী, এলংোনী, পািএলংোনী,  

িলতিল, স্বল্প মামুদপুি, সূো, কাবলয়াতকড়, পিবম িংকবিট, পূ নি িংবকিাট, 

দিবনদ্দিতুয়া, তকিিিগাঁিী, পিবম িামন গাঁও, নাদা, হােীপুি, চবন্ডপুি, 

আলীপ্রাম, িামাইল গ্রাম, িাহুবলয়া, চন্দ্রগািী, জছাট জকায়ালীদ্দিড়, খাদুলী, িড় 

জকায়ালীদ্দিড়, শ্রী পাঙ্গাসী, আগ গয়হাট্টা, চকপাঙ্গাসী, সতয়দপুি, শকুলহাট, 

নিবসংহ পাড়া, আড়ুয়া পাঙ্গাসী, চকখাদুলী, হাওড়া, চাকশা, িড়পাঙ্গাসী, 

সলপ, িামগাঁিী,  ািকী, জগািবিপুি, িামাইল, কানদ্দসানা, শ্রীিাড়ী, হাবড় াঙ্গা, 

জকানািাড়ী মধু, পূ নিলক্ষ্ণীদ্দকালা, নওতকি, জোলাহাটি, জসানিলা, িািািাড়ীয়া, 

নলদ্দসািা, িামনগি, িন্যাকাবি, কালীগি জিতুবলয়া, িাঘিিাড়ীয়া, 

পূ নিকৃষ্ণপুি, দমদমা, জকাচিদ্দিকাবি, শাওদ্দকালা, পূ নি দ্রদ্দকাল, মাটিদ্দকাড়া, 

িদ্দিিাড়ী, িামকান্তপুি, পূ নিসািিাড়ীয়া, পঞ্চদ্দক্রাশী,  িাখালগাছা, দাদপুি, 

নগিকয়ড়া, েঙ্গলখামাি, খামািপাড়া, সড়ািলা, চড়ুইমুড়ী, জহাড়পাড়া, 

মুবহষাদ্দখালা, িাঘলপুি, আগকয়ড়া, দূ নগানগি, নিীগাঁিী, পাইকপাড়া, 

পািদ্দসানিলা, িালসািাড়ী, জ্াবগনীিাড়ী, মবিচা, মহানিপাড়া, পূ নিমহদ্দশপুি, 

পিবম লিীদ্দকালা,  তিি, ক্ষুদ্র মদ্দনাহািা, িড় মদ্দনাহািা, হদ্দমন্তিাড়ী, 

শ্যামপুি, প্রবূ িামনগাঁও, িদ্দড়া পাবিয়া, মূল িাড়ীয়া, িােমান, িাউিান, 

 াটদ্দিড়া,  াদাবলয়াকাবি, িাঙ্গাটিয়া, সল্প মদ্দনাহািা, ডুিডাঙ্গা, সলঙ্গা , 

িনিাড়ীয়া, জগাো, নাইমুবড়, সািটবকিী, িদ্দলকুবপ, িদ্দড়া, দিবন পাড়া 

 িদ্দমাহনী, আংগারু,  েগেীিনপুি , জচৌবিলা , বসংগা, রুয়াপাড়া, শিবফ 

সলঙ্গা, উিি পুবস্তগাছা, শহবিয়ািপুি, আগিপুি, জখাদ্রসবমলা, জিৌহাদহ, নলুয়া 

বদবঘ, মাহমুদপুি, তখইশ্বি, তচত্রাহাটি, তকমাবিড়া, োলসুখা, পাঁচান, কুমাি 

গাইলোবন, পিবম িামকৃষ্ণপুি, দিবন পুস্তগাছা, নিকুশা, শবল, কাবলকাপুি, 

হিবনচিা,  ট্টমাবিিা, িাদ্দদকুশা, অলবদহ,  জ ংড়ী, িবহমািাদ, শ্রীদ্দকালা, 

িািইয়া, বিবকড়া, ঘাদ্দষগাঁিী, এনায়দ্দিপুি,  ট্টকাওয়াক,  িাখু ুঁয়া (আংশবক), 

বসংহগাঁিী (আংশবক), শ্রীফলগাঁিী, জনওয়ািগাছা 

 

  
 
শাহাোদপুি 

 
 
২৫৪টি 

িলবদপাড়া হলবদঘি, বিলইবিল, িেনিালা, িীি আঙ্গারু, চিহবিপুি, 

হবিিামপুি, কাদ্দয়মদ্দকালা, কাদ্দয়মপুি, খাড়–য়ােঙ্গলা, পবিম খাড়–য়া, 

স্বিািলী, শাদ্দয়স্থািাবড়য়া, িািাই জিপবি, িহাটা গাড়াদহ,  গাড়াদহ, গাড়াদহ 

বিশ্বাস, মাকািদ্দকালা,  মাবসপুি, নবিপুি, পুিানদ্দিপবি, আদ্দলাকাবদয়া, 

িহালিাবড়, জিেগাবন্ত, চক জপািাবেয়া, নগিিদ্দয়িা, নুকাবল, নুনদাহ, 

জপািাবেয়া, িাউিািা, সাকিালা, জটউিিািা, আহদ্দমদপুি, িাঘািাবড়, 

িাঘাদিবনয়াল, িাঘুটিয়া, িড় দিনয়াদাবি, িহুলিাঘুটিয়া,  বিল কলবম, চক আইমা, 

চদ্দয়িা, ধুনাইল, জচৌহুটা দিনয়াদাবি, কািশাবলকা, জলাকনা, জমায়াদ্দখালা, 

িামদ্দকৌহুিা, রুিািাটি, সাদ্দন্তাশা, বশলাচাপবড়, িািবনয়া, িদ্দয়িা, জিনবিয়া, 
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দিদুিিা, দুিিাবমবহ, দুগাবল, গালা, গািোনা, কাবশপুি, কাশচি বপছাদ্দখালা, 

পাইকািা, িািািাইয়া, িচড়া, িাবিদ্দখালা, িাশুবিয়া, জিাবগিহাট পুটিয়া, 

চকেবমিিা,  কাকুবড়য়া, বকসমাট েবমিিা, নিলালপুি, জপািোনা, 

িাবনদ্দখালা, উল্টাডাি, িাবেয়ািপাড়া, জিড়াকচুটিয়া, জদয়া, ফবিদপাঙ্গাসী, 

হামলাদ্দখালা, ইশ্বিিী, কুবমিদ্দঘায়াবলয়া, নগিডালা, নারুউয়া, পাঙ্গাসী ফবিদ, 

িয়পুি, শ্রীপালদ্দিালা, শাহাোদপুি (পাট), িিনকাবি (পাট), আেদ্দিড়া, 

আগনুখালী, জিলতিল, জিিকাবি, চি জিিকাবি, িিোমদ্দিল, জঘািশাল, 

জগাবপনাথপুি, কাবদয়ািদলা, মালবিডাঙ্গা, মিাকাবদয়া,সািিাবড়য়া, জিলকুবপ, 

আড়কাবি, ব্রহমগাঁও, েবগিাবড়, খুকশািাবড়, খুকনী, রুপনাই, রুপবশ, 

 াটবদঘুবলয়া,  াটপাড়া,ঘুবড়িাবড়, জগাপালপুি, হাটপাবচল, োগদ্দিল, েয়পুি, 

কচুয়া, তকজুিী, কায়ানাথাই, জমৌকুিী, থুটিয়াপাবচল, পূি নকারুয়া, পবিম 

চবিয়াপাবচল, আগিানঘানা, আিাবে িানাটিওি, িানাবিওি, িাবনয়া বশঙ্গুবল, 

িড়চানিািা,  ামুবিয়া, জছাট চানিািা, দায়কাবি, দাশুবড়য়া, জদাবহিপুি, হি 

বদঘুবলয়া, ক্ষুদ্র দাশুবড়য়া, কুিবস, মাকড়া, পঞ্চিাংলা, জসানািনী, শ্রীপুি, 

িাবিয়া, চি নবিনা, নবিনা, নািায়ানদহা, পাড়দ্দকালা, বিহকা, জসন্টাি চি, 

িাউদাশ পবট্ট, ঘাটিিাবড়, োলালপুি, লুকানপাড়া, মালকাবি, পাকুড়িলা, 

পূি নশিাদ্দিল,  সাদ্দয়দপুি, শবিদাহপুি, পারুলকাবি, হবিনাথপুি, পিাণপুি, 

িবশকপুি, পাইকপাড়া, জিৌহািাড়ী, কৃঞ্চ জগাবিিপুি, জসানামুখী, স্থলিাড়ী, 

গাড়াদ্দিড়, কবিহাি, িশী  াঙ্গা, ানুডাঙ্গা,  সািকয়া, হাটবশিা, মাথাইল 

চাপড়,  িানীপুি, দুগ নবিয়াপাড়া, চাবলিা ডাঙ্গা, লিীপুি, কাবচহািা, খুকবশয়া, 

পবিম জিিগাড়ী, কাবলকাপুি, পাটাগ্রাম, িড়ইিলা, মীিািপাড়া, আলমপুি ও 

গান্ধাইল, শু গাছা, ঝনকাইল, জদাদ্দয়ল, জচািমািা,  িয়িািাড়ী, একডালা, 

জিৌহািাড়ী, িড়িাবড়য়া ও  আমনদ্দনহাি, জমঘাই, ক্ষুদ িাবন্ধ, কাবেপুি, 

বিলদুয়াবিয়া, প্রোিপাড়া, চি বসংড়ািাড়ী, পূি ন জিিগাড়ী ও বসংড়ািাড়ী, 

হাটগাছা, সুিানািা,  াটি জমওয়াদ্দখালা, মাইেিাড়ী, জেকুবড়য়া, কুনকুবনয়া, 

পাইকিিলী ও িাবনয়াগাছা, যুবিগাছা, বিবশিগা, উোন জমওয়াদ্দখালা, 

শানিািা, পীিগাছা, জগাদাি িাগ, বিলদবল, দাদিয়িা, খাসিােিাড়ী, হাটবশিা, 

লিীপুি, হােিাহাটি,  ানু ডাঙ্গা, চি  ানু ডাঙ্গা, খুকবশয়া, গাড়াদ্দিড়, 

জগাদাগাড়ী, জ টুয়া েগন্নাথপুি, চি ডগলাশ, চি জমাবমন, ছালাল, বসন্দুি আটা,  

ঘুনাথপুি, জোড়মবণ, গুোিাড়ী, গুয়াখড়া, জ ালািবদয়া, িােনাথপুি, চি নটি 

পাড়া, চি বগবিশ, িাউয়া মািী, উিি জিকানী, ফুলদ্দোড়, নাটুয়ািপাড়া, খাস 

শুবড়দ্দিড়, জিহাই শুবড়দ্দিড়, জোড় গাছা, পানাগাড়ী, পাি খুকবশয়া, জুমাি 

খুকবশয়া, মাবনক দাঈড়, আবদিযপুি, জকানািাড়ী, বকনািদ্দিড়, দবিণ জিকানী, 

চি পানাগাড়ী, চিদ্দদািিা, চিপানাগাবড়, পািদ্দদািিা, চিেগন্নাথপুি, 

কােলগ্রাম, বনবিন্তপুি, জগায়ালিাথান,উিি ছালাল, শালদহ, বছন্নাহ, চি 

শালদহ, শালগ্রাম,  াওিামািী,  দীঘল কাবি, মােনািাড়ী,  পূি ন মােনািাড়ী,  

উিি কুমাবিয়া িাড়ী ও দবিণ কুমাবিয়া িাড়ী। 

 



14 

 

  
িাড়াশ 

 
১৭৮টি  

 িাড়াশ, কবহি, ক্ষুদ্রমাবি, িনপাড়া, জঘালচাবড়য়া, িড়গ্রাম, চিেয়কৃষ্ণপুি, 

মঙ্গলিাবড়য়া, জষালাপাড়া, চিমাগুিা, খাটিগাছা, কাউিাইল, জিায়াবলয়া, 

চিদ্দগাপীনাথপুি, মথুিাপুি, কলামূলা, চক কলামূলা, খসালপুি, তেবন্তপুি,  ানি 

গাড়ী, িড়ইচড়া, জ ংিী, জিাকনপুি, িািাটিয়া, হাবড়দ্দসানা, কুিাদ্দশান, দামড়া, 

জদওঘি, পাবড়ল িড়ইচড়া, চক জদিী িামপুি, জচৌড়া, পাবড়ল, লাউিা, জগান্তা, 

চাদপুি, উপ বসদ্দলট, নামা বসদ্দলট, মাবনক চাপড়, গুল্টা, গুল্টা জগালাপুি, 

পান্তুিা, পদ্মপাড়া, িালম আদাি পাড়া, িালম, কাটািাড়ী, কুশািাড়ী, জপায়াবি, 

সগুনা, মাকিদ্দশান, লালুয়া মাবিড়া, কামািদ্দশান, িাপ জিতুবলয়া, জ টুয়া, 

কুিইল, আিােী জ টুয়া, বিন্নািাড়ী, বিল বিন্নািাড়ী, বিল জটবপগাড়ী, সিাপপুি, 

ঝড়ঝবড়, জসানাপাবিল, ওয়াশীন, িল া, জিনাশীন, চক সিাপপুি, কাঞ্চদ্দনশ্বি, 

চলাগাড়ী, োহাঙ্গীিগাবি, জপৌষা, বিলাসপুি, কাস্তা, মালশীন, গুিমা, জিাদ্র 

মািাইনগি, িনকুনশী, মিা শকুনা, উিি মথুিাপুি, গুয়ািাবখ, শু াি, 

মাদািোবন, ব কমপুি,  াদাস, মািাইনগি, িারুহাস, সিািাড়ী, সাচানবদঘী, 

বদঘবড়য়া, সানিা, মদ্দনাহিপুি, িস্তুল, পলাশী, িটগাড়ী, জছাট জপায়ািা, িড় 

জপায়ািা, লাঙ্গলমুড়া, লাউদ্দসান, িানীবদঘী, জপংগুয়ািী, কােীপুি, বশিপুি, 

তিযনাথপুি, বিনসািা, আসানিাড়ী, জচৌিাবড়য়া, চক বমেনাপুি, জকাবহি 

জিতুবলয়া, কুসুবি, জচৌিাবড়য়া চবক, বিদ্দনাদপুি, নওগা, হাসানপুি, 

বিদ্দনাদ াটিা, িড় াটিা, মহবষকুটি, জদিীপুি, মহবষদ্দিৌখালী, িীিদ্দিৌহালী, 

পঙদ্দিৌহালী,  ায়হাট, কালূপাড়া, খালকুল্লা, মাটিয়ামাবলপাড়া, জচৌপাবকয়া, 

ইসলামপুি, িাবনয়ািহুি, চকিসুল্লা, শাদ্দকায়াবদঘী, জখালািাবড়য়া, 

কাবলদাসীবনবল, জদওড়া, জদশীগ্রাম, দুবলশ্বি, শাকমল, েবন্তহাি, উষাইদ্দকাল, 

নাড়াদ্দিঘিী, জমঘাি চড়া, জ াগলমান, সদানিপুি, বিিদ্দপািা, উিি শ্যামপুি, 

িলদীপাড়া, বসঙ্গািপাড়া, বশলংদহ, পবিম পাইকড়া, কুমাল্লু, বিষমডাঙ্গা, 

 াটািপাড়া, জঘচুগাড়ী, আিঙ্গাইল, কন নদ্দঘাষ, িািাকান্তপুি, িলাপাড়া, বিিশীন, 

গুড়বপপুল, চবন্ডদ্দ াগ, টাগিা, িড় মাি দবিণা, জছাট মাি দবিণা, কৃষ্ণপুি, 

দীবঘ শকুনা, মাগুিা বিদ্দনাদ, মাগুিা মকুি, ঘিগ্রাম, দবিলা, ললুয়াকাবি, 

হামকুবড়য়া, দিবণ শ্যামপুি, হামকুটিয়া, চি হামকুটিয়া, নাদু সতয়দপুি, 

 কামািখি ৫৫টি িসুলপুি, িািাকাি, শাহিােপুি, িলদ্দশ্বি, িােলপাড়া, শ্যামপুি, িাঁশিাড়ীয়া, 

কােীপুিা, জচৌিাড়ী, িলিামপুি, িায়দ্দদৌলিপুি, দশসবক কুড়া উদয়পুি, কুড়া, 

কুড়া উদয়পুি, পদ্দস্তক, োমিতল, কণসূিী, কামািখি, পাকুিবয়,  টংিাইল, 

জিাপাকাি, হালুয়াকাি, টংিাইল, টংিাইল, নািবন মধু,  ািাি চি,  দ্রঘাট, 

চতিগাঁি, িামকতল, িানবয়গাঁি, মদ্দঘাই  দ্রঘাট, িবদ্রঘাট, মধ্য  দ্রঘাট, জদাগাছ, 

উদয়কৃষ্ণপুি, পুিান জদাগাছ, মুগ িদ্দলই, সতয়দগাঁি, জচৌদুয়াি, িবয়িা, জছাট 

জিাপাকাি, নািবন কামালবয়, গাড়ািাড়ী,চিগাড়া িাড়ী, িাটবিদ্দলাই, 

জকানািাড়ী, স্বল্পমাহমুদপুি, েয়দ্দনিড়ধুল, খামাি িড়ধুল, ময়নাকাি, 

পাঁচিাড়বয়, চালা, চকশাহিােপুি,  ািাংগা, িাঐল, চাঁদপুি, মামুদাদ্দকালা, 

িাগিাড়ী, িালুদ্দকাল, িদ্দঘিী, পাইকশা, লাহবড় িাড়ী 

 ০৯টি ১৪৭২টি  
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১.৩.৩ েনসংখ্যা: 

 

বসিােগি জেলায় জমাট েনসংখ্যা-৩০,৯৭,৪৮৯েন, পুরুষ-১৫,৫১,৩৬৮, মবহলা-১৫,৪৬,১২১ ও জমাট পবিিাদ্দিি সংখ্যা-

৭,১৫,০১২ টি িদ্দয়দ্দছ।  

 

উপদ্দেলাি 

নাম 
পুরুষ মবহলা 

বশশু (০-

১৫) 

বৃদ্ধ 

(৬০+) 
প্রবিিবন্ধ 

জমাট 

েনসংখ্যা 
পবিিাি/খানা জ াটাি 

বসিােগি 

সদি 

২৭৯১১৩ ২৭৬০৪২ ২৭৭৫৭ ৫৫৫১৫ ৫২৩৭৫ ৫৫৫১৫৫ ১২৫৪৮৫ ৩৫৩৭৮৮ 

কাবেপুি 

১৩৪৯৯২ ১৩৯৬৮৭ ১৩৭৬২ ২৭৪৬৮ ২৬২২৫ ২৭৪৬৭৯ ২৭৪৬৭৯ ১৮৩৩১৫ 

িায়গি 

১৫৮৬০৪ ১৫৯৫৬২ ১৫৮৮৩ ৩১৭৬৬ ৩০২৬৫ ৩১৭৬৬৬ ৭৭১৯৮ ১০২২২৭ 

িাড়াশ 

৯৭৪৪৭ ৯৯৭৬৭ ৯৮৬০ ১৯৭২১ ১৮৭১৪ ১৯৭২১৪ ৪৮৯৪২ ১২৭১২৭ 

উল্লাপাড়া 

২৬৯৪৮১ ২৭০৬৭৫ ২৭০০৮ ৫৪০১৫ ৫২০১২ ৫৪০১৫৬ ১২৩৮৬৪ ৩৪৭০৪০ 

শাহাোদপুি 

২৮৩৩৩০ ২৭৭৭৪৬ ২৮০৫৩ ৫৬১০৭ ৫১৩২৫ ৫৬১০৭৬ ১২৩৮৬৪ ৩৪৭০৪০ 

জচৌহালী 

৮০২৫২ ৭৯৮১১ ৯৬০৩ ১৯২০৭ ১৬০৬৩ ১৬০০৬৩ ৩৯৮৭২ ৮৭২৮৪ 

জিলকুবচ 

১৭৯৭৩৮ ১৭৩০৯৭ ২৪৬৯৮ ৪৯৩৯৭ ৩২০৬৫ ৩৫২৮৩৫ ৭৪৪৫০ ২১৫৯৯৩ 

কামািখি 

৬৮৪১১ ৭০২৩৪ ৯০১২ ১৮০২৪ ১৩২৪৫ ১৩৮৬৪৫ ৩১৯১ ৮৯৯৯২ 

 জমাট ১৫৫১৩৬৮ ১৫৪৬১২১ ১৬৫৬৩৬ ৩৩১২৭২ ২৯২২৪৯ ৩০৯৭৪৮৯ ৭১৫০১২ ১৮৬৩২০৩ 
িথ্য সূত্র : জেলা বনি নাচন অবফস,বসিােগি 

 

 

১.৪ অিকাঠাদ্দমা ও অ-অিকাঠদ্দমা সংক্রান্ত িথ্য সমূহ বনদ্দে সংদ্দিদ্দপ িণ ননা কিা হদ্দলা : 

১.৪.১ অিকাঠাদ্দমা : 

 

বাঁর :  

বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ৮০ বকশ্বলাবমোি বাঁর িশ্বয়শ্বছ। বাঁরগুশ্বলাি গড় উচ্চতা আি এল (বিবডউস দলশ্ব ল) ৫.৫ দর্শ্বক ৭ 

বমোি। প্রবতবছি বষ যায় বাঁরগুশ্বলা কমশ্ববশী ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এজন্য প্রবতবছিই বাঁরগুশ্বলা সাংস্কাশ্বিি প্রশ্বয়াজন পশ্বড়। উদেখ্য দ্, 

বসিাজগঞ্জ দজলা িক্ষাি জন্য ্মুনা নেীি রাি বেশ্বয় ববশাল একটি িাড য পশ্বয়ন্ট বাঁর আশ্বছ, ্াি তেঘ যয ২৫৫০বমোি। ববশাল 

বাঁরটি পার্ি, কনবক্রে বেশ্বয় বনবম যত। এই বাশ্বেঁি  উপি একটি ইশ্বকা পাকয আশ্বছ। অত্র এলাকাি জনগন এবাং প্ যেশ্বকিা বাঁরটি 

ববশ্বনােন দকন্দ্র বিশ্বসশ্বব ব্যবিাি কশ্বি। 

উৎসিঃ বাাংলাশ্বেশ পাবন উন্নয়ন দবাড য, বসিাজগঞ্জ।   

 

স্লুইি দগইে : বসিাজগঞ্জ দজলায় ২৮টি স্লুইি দগইে িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য ১৯ টি সিল এবাং ০৯ টি অশ্বকশ্বজা িশ্বয়শ্বছ।  

 উৎসিঃ বাাংলাশ্বেশ পাবন উন্নয়ন দবাড য, বসিাজগঞ্জ।     
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ব্রীজ : বসিাজগঞ্জ দজলায় ব্রীশ্বজি সাংখ্যা ১,৯৮৫টি িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য সড়ক ও জনপে এি আওতারীন ৮৩৫ টি এবাং 

এলবজইবড-এি আওতারীন ১১৫০ টি ব্রীজ িশ্বয়শ্বছ। সবগুশ্বলা ব্রীজই সিল িশ্বয়শ্বছ।  

উৎসিঃ সড়ক ও জনপে বব াগ এবাং এলবজইবড, বসিাজগঞ্জ।    

 

কাল াে য : বসিাজগঞ্জ দজলায় কাল াশ্বে যি সাংখ্যা  ৩,০১৯টি িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য সড়ক ও জনপে এি আওতারীন ১০৪২ টি এবাং 

এলবজইবড-এি আওতারীন ১৯৭৭ টি কাল াে য িশ্বয়শ্বছ। এগুশ্বলাি মশ্বধ্য ২৯৭৫ টি সিল এবাং ৪৪ টি অশ্বকশ্বজা িশ্বয়শ্বছ। 

উৎসিঃ সড়ক ও জনপে বব াগ এবাং এলবজইবড, বসিাজগঞ্জ। 

 

িাস্তা : বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ১,৬৭৩টি িাস্তা আশ্বছ, ্াি তেঘ যয ৪,৪৭৫বকশ্বলাবমোি, এি মশ্বধ্য পাকা িাস্তা ৯২৯ বক: বম:, 

কাঁিা িাস্তা- ৩৪০৭ বক:বম:।িাস্তাগুশ্বলাি গড় উচ্চতা ৬ ফুে। এখাশ্বন উশ্বেখ কিা প্রশ্বয়াজন দ্, দজলায় দমাে ৪৪৭৫ বক.বম. 

িাস্তাি মশ্বধ্য ১২৪২বক.বম. িাস্তা বন্যা ঝুঁবকমুি।  

উৎসিঃ সড়ক ও জনপে বব াগ এবাং এলবজইবড, বসিাজগঞ্জ। 

 

দসি ব্যবস্থা : বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ১০২৯৯০টি নলকুপ িশ্বয়শ্বছ ্াি মশ্বধ্য গ ীি নলকুপ-৭৫২টি, িস্তিাবলত নলকুপ 

সিকািী-৩১,৩৩৮টি, ব্যাবি মাবলকানারীন- ৬৫,৭৮৮টি, শ্যাশ্বলাশ্বমবশন-১,২৯০টিসি দমাে ৯৫,১২৬টি নলকুপ িালু িশ্বয়শ্বছ, 

বন্ধ আশ্বছ ৩,৮২২টি নলকুপ। বসিাজগঞ্জ দজলাি দসি ব্যবস্থাি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা। 

তথ্য সূত্র : বাাংলাশ্বেশ কৃবষ উন্নয়ন কিশ্বপাশ্বিশন। 

 

িােবাজাি :  

বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ৫০টি িাে বাজাি িশ্বয়শ্বছ, িাে বাজি গুশ্বলা শবনবাি, মঙ্গলবাি ও বৃিস্পবতবাি বশ্বস। ৫০টি িাে 

বাজাশ্বিি মশ্বধ্য দোকাশ্বনি সাংখ্যা ১১,২৮৫টি, এবাং সবমবতি সাংখ্যা ৫০টি। বসিাজগঞ্জ দজলাি িাে বাজাশ্বিি তাবলকা সাংযুু্ি 

কিা িশ্বলা। 

উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিাজগঞ্জ। 
 

১.৪.২ সামাবজক সম্পে: 

 

ঘিবাবড় : 

বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ঘিবাবড়/পবিবাি/খানাি সাংখ্যা ৭,১৫,০১২টি, এি মশ্বধ্য পাকা ঘি-২,৫০,২৫৪টি এবাং কাঁিা ঘি- 

৪,৬৪,৭৫৮টি িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য কাঁিা, পাকা, আরাপাকা, ছশ্বনি এবাং টিশ্বনি ঘি উশ্বেখশ্ব্াগ্য। কাঁিাঘি সারািণতিঃ মাটি, টিন, 

ছন, ইকি, বাঁশ ইতযাবে উপকিণ বেশ্বয় ততবি কিা িয়। পাকা ঘি ততবি কিা িয় ইে, বাবল, বসশ্বমন্ট, িড, পার্ি ইতযাবে বেশ্বয়। 

আবাি আরাপাকা ঘি ইে, বাবল, বসশ্বমন্ট, িড ও টিন বেশ্বয় ততবি কিা িয়। এছাড়া, ছশ্বনি ঘি ছন ও ইকি দবড়া বেশ্বয় এবাং 

টিশ্বনি ঘি টিন, কাে ও দলািা বেশ্বয় ততবি কিা িয়।    

উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিাজগঞ্জ। 
 

পাবন :  

বসিাজগঞ্জ দজলায় দমাে ১,০২,৯৯০টি নলকুপ িশ্বয়শ্বছ ্াি মশ্বধ্য গ ীি নলকুপ-৭৫২টি, িস্তিাবলত নলকুপ সিকািী-

৩১,৩৩৮টি, ব্যাবি মাবলকানারীন- ৬৫,৭৮৮টি, শ্যাশ্বলাশ্বমবশন-১,২৯০টিসি দমাে ৯৫,১২৬টি নলকুপ িালু িশ্বয়শ্বছ, বন্ধ আশ্বছ 

৩,৮২২টি নলকুপ।বসিাজগঞ্জ দজলাি নলকূশ্বপি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা। 

তথ্য সূত্র : বাাংলাশ্বেশ কৃবষ উন্নয়ন কিশ্বপাশ্বিশন, বসিাজগঞ্জ। 
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পয়:বনষ্কাশন : 

বসিােগঞ্জ দজলায় দমাে ৪,৪৪,১২২টি স্বাস্থযসম্মত পায়খানা িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য ১,৫৫,৪৪৩টি স্বাস্থযসম্মত পায়খানা বন্যা 

দলশ্ব শ্বলি উপশ্বি স্থাপন কিায় পায়খানাগুশ্বলা বন্যাি সমশ্বয় ব্যবিাি উপশ্ব্াগী র্াশ্বক। বসিােগঞ্জ দজলাি ৬৫% অবরবাসী 

স্বাস্থযসম্মত পায়খানা ব্যবিাি কশ্বি। বসিাজগঞ্জ দজলাি পয়:বনষ্কাশন-এি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা। 

িথ্য সুত্র : জমা: িবিদিি িহমান,০১৭১৪-৯৭২৯৮২, েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশলী অবিদপ্তি,বসিােগি 

বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান: 

বসিােগি দজলায় দমাে ৬২৯ টি সিকাবি দবসিকাবি বশক্ষা প্রবতষ্ঠাশ্বন দমাে ৫,৬৭৫ জন বশক্ষক বশবক্ষকাি তত্ত্বাবরাশ্বন দমাে 

৩,০৩,৩৭৫ জন বশক্ষার্ী পড়াশুনা কিশ্বছ।  এি মশ্বধ্য দমাে ৩৪৫ টি সিকাবি প্রার্বমক ববযালশ্বয় ২,৪১৫ জন বশক্ষক বশবক্ষকা 

কম যিত িশ্বয়শ্বছন। এশ্বত ২,৫২,১৪০ জন বশক্ষার্ী পড়াশুনা কিশ্বছ। এছাড়া, দজলাি দমাে ১৪৮ টি সিকাবি ও দবসিকাবি উচ্চ 

ববযালশ্বয় ১,৪৫২ জন বশক্ষক বশবক্ষকাি তত্ত্বাবরাশ্বন ৫২,১৯৬ জন বশক্ষার্ী পড়াশুনা কিশ্বছ। দজলাি দমাে ৯৬ টি মাদ্রাসায় 

১,২৩৫ জন বশক্ষক বশবক্ষকা কম যিত িশ্বয়শ্বছন। এশ্বত ৩২,৮৭০ জন বশক্ষার্ী পড়াশুনা কিশ্বছ। দজলায়-২টি ববেববযালয় 

িশ্বয়শ্বছ, ববেববযালশ্বয় ৬৫ জন বশক্ষক/বশবক্ষকা কম যিত আশ্বছন। এশ্বত ৯৮২জন  বশক্ষার্ী পড়াশুনা কিশ্বছ। 

উৎসিঃ উপশ্বজলা প্রার্বমক ও উচ্চ মাধ্যবমক অবফস, বসিােগি। 

  

রমীয় প্রবতষ্ঠান:  

বসিােগি জেলায় জমাট ৪,০৪৪টি িমীয় প্রবিষ্ঠান িদ্দয়দ্দছ। এি মদ্দধ্য ৩,৫৬৭টি মসবেদ, ৪৭৭টি মবিি িদ্দয়দ্দছ। বসিাজগঞ্জ 

দজলাি রমীয় প্রবতষ্ঠাশ্বনি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা। 

িথ্য সূত্র :দ্দেলা পবিসংখ্যান অবফস, বসিােগি 

রমীয় জমাশ্বয়শ্বতি স্থান (ঈেগাি): 

বসিােগি দজলায় দমাে ১,২৯১ টি রমীয় জমাশ্বয়ত স্থান (ঈেগাি) িশ্বয়শ্বছ। ঈেগািগুশ্বলা দজলাি ০৯ টি উপশ্বজলায় ববযমান।  

উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস,বসিােগি 

 

স্বাস্থয দসবা: 

বসিােগি দজলায় ১ টি দজলায় জেনাদ্দিল িাসপাতাল, ১ টি মা ও বশশু কল্যাণশ্বকন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাবর িাসপাতাল, ১ টি 

ডাশ্বয়শ্ববটিক িাসপাতাল, ৮ টি উপশ্বজলা স্বাস্থয কমশ্বেক্স, ৬৫ টি  স্বাস্থয ও পবিবাি কল্যাণশ্বকন্দ্র, ৩৪৪ টি কবমউবনটি বিবনক 

এিং উপ-স্বাস্থয জকন্দ্র-৩১টি িশ্বয়শ্বছ। দজলায়  িক্ষু িাসপাতালসি দমাে ৩৪ টি দবসিকাবি স্বাস্থযশ্বসবা দকন্দ্র িশ্বয়শ্বছ। দজলাি 

এসব স্বাস্থযশ্বকশ্বন্দ্র দমাে ১১৭ জন ডািাি ও ১৫১ জন নাস য িশ্বয়শ্বছ। বসিাজগঞ্জ দজলাি স্বাস্থয দসবা দকশ্বন্দ্রি তাবলকা সাংযুু্ি 

কিা িশ্বলা। 

  উৎসিঃ জেলা বসব ল সােনন অবফস, বসিােগি 

 

 

ব্যাাংক: 

বসিােগি দজলায় ববব ন্ন ব্যাাংশ্বকি দমাে ৯৮ টি শাখা িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য দসানালী ব্যাাংক, জনতা ব্যাাংক, পূবালী ব্যাাংক, 

রূপালী ব্যাাংক, অগ্রণী ব্যাাংক, িােশাহী কৃবষ উন্নয়ন ব্যাাংক, ডাচ িাংলা ব্যাাংক, ইসলামী ব্যাাংক, প্রাইম ব্যাাংক,ওয়ান ব্যাাংক,  

োকা ব্যাাংক, বপ্রবময়াি ব্যাাংক, ইতযাবে উশ্বেখশ্ব্াগ্য। ব্যাাংকগুশ্বলা এখাশ্বন কৃবষঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সাংগ্রি 

ইতযাবে দসবা প্রোন কশ্বি র্াশ্বক। বসিাজগঞ্জ দজলাি ব্যাাংশ্বকি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা। 

উৎসিঃ দজলাি সংবিষ্ট ব্যাংক, বসিােগঞ্জ। 
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দপাি অবফস : 

বসিােগঞ্জ দজলায় দমাে ২১৪ টি দপাস্ট অবফস িশ্বয়শ্বছ। দপাস্ট অবফসগুশ্বলা বসিােগঞ্জ দজলাি ০৯ টি উপশ্বজলায় অববস্থত। 

দপাস্ট অবফসগুশ্বলা এখাশ্বন বিঠি ও পাশ্বস যল আোন প্রোন, দিব বনউ ও জুবডবশয়াল স্টযাম্প, দপাস্টাল অড যাি, মাবন ট্রান্সফাি 

ইতযাবে দসবা প্রোন কশ্বি র্াশ্বক।  

উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিােগঞ্জ। 

 

িাব ও সাংস্কৃবতক দকন্দ্র: 

বসিােগঞ্জ দজলায় দমাে ৭৩১ টি িাব/সাাংস্কৃবতক দকন্দ্র  ও ৯৫টি জস্বচ্ছাদ্দসিী প্রবিষ্ঠান িশ্বয়শ্বছ। িাব/সাাংস্কৃবতক দকন্দ্রগুশ্বলা 

বসিােগঞ্জ দজলাি ০৯ টি উপশ্বজলায় অববস্থত। িাব/সাাংস্কৃবতক দকন্দ্রগুশ্বলা এখাশ্বন ববব ন্ন িকশ্বমি সমাজশ্বসবা ও উন্নয়নমূলক 

কাশ্বজ সিায়তা কিশ্বছ। 

উৎসিঃ দজলা সমােদ্দসিা অবিদপ্তি, বসিােগি। 

 

# এনবজও/ দস্বোশ্বসবী সাংস্থাসমূি: 

ক্রবমক 

নাং 
এনবজও’ি নাম বক ববষশ্বয় কাজ কশ্বি 

উপকািশ্ব াগীি 

সাংখ্যা 

প্রকল্পগুশ্বলাি 

দময়ােকাল 

০১ ন্যাশনাল জডদ্দ লপদ্দমন্ট 

জপ্রাগ্রাম (এনবডবপ) 

সঞ্চয়, অনুদান, নািীি িমিায়ন, প্রবশিণ, 

পুনি নাসন, স্বাস্থযদ্দসিা, চিেীবিকায়ন। 

৮৪৪৫ িলমান 

০২ মানিমুবিসংস্থা 

(এমএমএস) 

প্রবিিন্ধী উন্নয়ন,  নািীি িমিায়ন, প্রবশিণ, 

পুনি নাসন, স্বাস্থযদ্দসিা, চিেীবিকায়ন। 

৭২১৫ িলমান 

০৩ জঠঙ্গামািা মবহলা সদিে 

সংঘ (টিএমএসএস) 

পুবষ্ট ব্যিস্থাপনা, সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, 

িনায়ন। 

১০৬২৫ িলমান 

০৪ জসাবসও জহলথ এন্ড 

বিহাবিদ্দলদ্দটশন জপ্রাগ্রাম 

(শাপ ন) 

দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা, স্বাস্থযদ্দসিা, স্যাবনদ্দটশন, 

এবসড সন্ত্রাস বনমু নল,মানিাবিকাি, স্বািলিী, 

কৃবষ। 

৭৩৭৬৬ িলমান 

০৫ গণ স্বাস্থয জকন্দ্র বশিা, স্বাস্থয জসিা ইিযাবদ ২১৩৫ িলমান 

০৬ গণ কল্যাণ সংস্থা সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, নািীি িমিায়ন, কুটিি বশল্প 

প্রবশিণ, পুনি নাসন। 

৩৪৬৮ িলমান 

০৭ দীপদ্দসতু সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, নািীি িমিায়ন, কুটিি বশল্প 

প্রবশিণ, পুনি নাসন, স্যাবনদ্দটশন। 

৪৮৩৪ িলমান 

০৮ বহউম্যান বিদ্দসাস ন 

জডদ্দ লপদ্দমন্ট জপ্রাগ্রাম 

(এইচআিবডবপ) 

বশিা উপকিণস িিিাহ, বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

মাঠ িাট,  কবম্পউটাি প্রবশিণ ইিযাবদ। 

৩২১৪ িলমান 

০৯ সমাে উন্নয়ন কা্ নক্রম 

(সুক) 

সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ,নািীি িমিায়ন, প্রবশিণ। ২৯৭৪ িলমান 

১০ পল্লী িিা সংস্থা (পিস) সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ,নািীি িমিায়ন, প্রবশিণ। ২৮৪৫ িলমান 

১১ পটল সমাে উন্নয়ন 

সংস্থা (বপএসইউএস) 

সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রবশিণ। ১৯৮৭ িলমান 
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ক্রবমক 

নাং 
এনবজও’ি নাম বক ববষশ্বয় কাজ কশ্বি 

উপকািশ্ব াগীি 

সাংখ্যা 

প্রকল্পগুশ্বলাি 

দময়ােকাল 

১২ িাংলাদ্দদশ ন্যাশনাল 

জসাসাইটি ফি বদ িস্নাইন্ড 

(বিএনএসবি) 

বিনামূদ্দল্য গিীি জিাগীদ্দদি চক্ষু বচবকৎসা। ২০৩৬ িলমান 

১৩ বশসউক অব িাসীদ্দদি পুনি নাসন প্রবক্রয়াকিণ, বশিা 

স্বাস্থয,এইচআইব এইচ। 

৩১০২ িলমান 

১৪ উিিা জডদ্দ লপদ্দমন্ট 

জপ্রাগ্রাম জসাসাইটি 

(ইউবডবপএস)। 

সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রবশিণ, উিুদ্ধকিণ, পশু সম্পদ 

উন্নয়ন। 

২৪৩৬ িলমান 

১৫ শবি ফাউদ্দন্ডশন সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রবশিণ, উিুদ্ধকিণ, পশু সম্পদ 

উন্নয়ন। 

৪৩১২ িলমান 

১৬ আিদ্দচস সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রবশিণ, উন্নয়ন। ৩১২০ িলমান 

১৭ সাউথ এবশয়াপাট ননাশীপ 

(স্যাপ) 

সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রাঃবশিা বিষয়ক, অন্ধ 

বশশুদ্দদি স্বাস্থয উন্নয়ন, পুনি নাসন, নািীি 

িমিায়ন। 

৪২৮৭ িলমান 

১৮ ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ,সঞ্চয়, গিাবদ পশুপালন, উপানুষ্ঠাবনক 

বশিা,  স্যাবনদ্দটশন, উফশী িীে উৎপাদন। 

১০৮৩৫ িলমান 

১৯ জলপ্রা িাংলাদ্দদশ ্ক্ষ্মা ও কুষ্ঠ জিাগীদ্দদি বিনামূদ্দল্য বচবকৎসা 

জসিা প্রদান, প্রবশিণ, পুনি নাসন। 

২৪৯৬ িলমান 

২০ আশা ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, প্রবশিণ। ৫৬৩৪ িলমান 

২১ জমিী জষ্টাপস বক্লবনক প্রেনন স্বাস্থয জসিা ১৯৮৫ িলমান 

২২ নািী ও বশশু কল্যাণ 

সংস্থা (এনএসদ্দকএস) 

ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, প্রবশিণ। ২৬৩৪ িলমান 

২৩ বসিােগি উিিণ মবহলা 

সংস্থা 

এযাডদ্দ াদ্দকবস, মানিাবিকাি, ওয়াকনশপ, নািী 

িমিায়ন। 

২৩৪৫ িলমান 

২৪ এবডবড, িাংলাদ্দদশ প্রবিিন্ধী উন্নয়ন, পুনি নাসন ইিযাবদ। ৩৪৬৮ িলমান 

২৫ জপ্রাগ্রাম ফি বপপুল 

জডদ্দ লপদ্দমন্ট 

(বপবপবড) 

স্যাবনদ্দটশন, স্বাস্থয বশিা ও পাবন সিিিাহ 

(বেওবিইউবনদ্দসফপ্রকল্প)। 

৩৫২৪ িলমান 

২৬ দীপ বশখা ক্ষুদ্রঋণ, কৃবষ, স্বাস্থয, স্যাবনদ্দটশন, বশিা, 

প্রবশিণ, মবহলা উন্নয়ন, আদ্দস নবনক, িনায়ন, 

পশুপালন, িাস্তা জমিামি, আবদিাসী উন্নয়ন। 

 

৭৬২৫ িলমান 

২৭ বনদ্দেিা কবি জসাস্যাল জমাবিলাইদ্দেশন,  দ্দয়স 

এযান্ডদ্দডদ্দমাক্রাসী। 

৪৬৮১ িলমান 

২৮ গুডদ্দনইিাস িাংলাদ্দদশ কৃবষ, স্বাস্থয, যুি উন্নয়ন, স্থানীয় এনবেওদ্দদিদ্দক 

িমিায়ন কিা। 

৩৫৪৬ িলমান 
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ক্রবমক 

নাং 
এনবজও’ি নাম বক ববষশ্বয় কাজ কশ্বি 

উপকািশ্ব াগীি 

সাংখ্যা 

প্রকল্পগুশ্বলাি 

দময়ােকাল 

২৯ দিদ্দিা িাংলাদ্দদশ ক্ষুদ্রঋণ, জিবমদ্দটন্স, স্যাবনদ্দটশন, বৃিদ্দিাপন, 

প্রবশিণ। 

৬৪৮২ িলমান 

৩০ পবিিিনন সমাদ্দেি দুঃস্থ ভূবমহীন ও দবিদ্র মানুদ্দষি 

সহায়িা, বশিা,স্বাস্থয, প্রবিিন্ধী, িনায়ন, 

পাঠাগাি ও ঋণ সহায়িা। 

৫৯৮৭ িলমান 

৩১ ওয়ার্ল্ন ব শন িাংলাদ্দদশ বশিা, স্বাস্থয, কৃবষ, দুদ্দ্ নাগ ও পুনি নাসন। ৫৬২৪ িলমান 

৩২ দাবিদ্র বনিািণ জকন্দ্র 

 (বডএনদ্দক) 

মাইদ্দক্রাদ্দক্রবডট,  

গৃহবনম নাণ ও অন্যান্য 

৪৩২১ িলমান 

৩৩ বিদ্দলািমা মবহলা জস্বচ্ছা 

জসিী সংস্থা 

প্রেনন স্বাস্থয, বশশু স্বাস্থয ও সংক্রমণ জিাগ 

বিষয়ক বনয়ন্ত্রক। 

৩৫২১ িলমান 

৩৪ মুসবলম এইড ইউদ্দকা 

িাংলাদ্দদশ বফর্ল্ অবফস 

ক্ষুদ্রঋণ, উঠান তিঠদ্দকি মাধ্যদ্দম েনগণদ্দক 

স্বাস্থয সদ্দচিন, বৃিদ্দিাপণ 

৩৪৫২ িলমান 

৩৫ পল্লী বশশু ফাউদ্দন্ডশন অি 

িাংলাদ্দদশ 

(বপএসএফ) 

পবিিাি পবিকল্পনা ও বশশু জসিা ৪২৩৬ িলমান 

৩৬ উিিায়ন েন কল্যাণ 

মবহলা সবমবি 

(ইউদ্দেএমএস) 

-- ২৩১৫ িলমান 

৩৭ বহউম্যান এইড 

বসিােগি (হযাস) 

বশিা, দবিদ্র জমিািী বশিা প্রকল্প, বচবকৎসা 

প্রকল্প, ইয়াবিম প্রকল্প, জসলাই প্রবশিণ। 

৬৮৪৩ িলমান 

৩৮ চাইর্ল্ সাইট ফাউদ্দন্ডশন 

(বসএসএফ) 

কমবপ্রদ্দহনবস  জপ্রাগ্রাম ফি িস্নাইন্ডবচলদ্দেন 

ইন িাংলাদ্দদশ 

২৪৫৪ িলমান 

৩৯ জসন্টাি ফি মাস 

এডুদ্দকশন ইন সাদ্দয়ন্স 

(বসএমইএস) 

সুবিিা িবঞ্চি বকদ্দশাি-বকদ্দশািীদ্দদি সািািণ 

বশিা, প্রযুবি বশিা এিং জেন্ডাি বশিা 

৪৩১৫ িলমান 

৪০ জসল্টাি মানি পাচাি প্রবিদ্দিাি মূলক সদ্দচিনিা 

কা্ নক্রম। 

৬৪৩০ িলমান 

৪১ িাংলাদ্দদশ প্রগবি সংস্থা 

(বিবপএস) 

সম্পদ সমাদ্দিশীকিদ্দণি মাধ্যদ্দম িাসত্মিায়ন, 

গৃহায়ণ প্রকল্প, পাবন ও পয়ঃবনষ্কাষণ, প্রবিিন্ধী 

উন্নয়ন ও  পূনি নাসন, প্রাথবমক স্বাস্থয পবিচ্ না, 

সামাবেক িনায়ন, উপানুষ্ঠাবনক বশিা, দূদ্দ্ নাগ 

পূি ন প্রস্ত্িবি ও ব্যিস্থাপনা, এইচআইব /এইডস 

গণসদ্দচিনিা ও পুকুিপুনঃ খনন ও মৎস্যচাষ। 

৮৬১৫ িলমান 

৪২ প্রাকটিকযাল এযাকশন- 

িাংলাদ্দদশ 

 ১৩৫৪ িলমান 
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ক্রবমক 

নাং 
এনবজও’ি নাম বক ববষশ্বয় কাজ কশ্বি 

উপকািশ্ব াগীি 

সাংখ্যা 

প্রকল্পগুশ্বলাি 

দময়ােকাল 

৪৩ িাংলাদ্দদশ এদ্দসাবসদ্দয়শন 

ফি জসাসাল 

এড ান্সদ্দমন্ট (িাসা) 

ভূবমহীন, প্রাবমত্মক এিং ক্ষুদ্র চাষীদ্দদি েন্য 

কৃবষ ও িাোি ব্যিস্থা উন্নয়ন প্রকল্প 

(ফুডফযাবসবিটিপ্রকল্প) 

৪৩৫২ িলমান 

৪৪ ইদ্দকা জসাস্যাল 

জডদ্দ লপদ্দমন্ট 

অগ নািনাইদ্দেশন 

(ইএসবডও) 

ক্ষুদ্রঋণ, বনিাপদপাবন,  স্যাবনদ্দটশন, বশিা, 

ব বেবড মবহলাদ্দদি প্রবশিণ। 

৫৩১৫ িলমান 

৪৫ জডদ্দ লপদ্দমন্ট 

অগ নানাইদ্দেশন অি বদ 

রুিাল -পূয়ি (ডিপ) 

ক্ষুদ্রঋণ, বনিাপদপাবন,  স্যাবনদ্দটশন। ৪৩২৬ িলমান 

৪৬ গ্রাম উন্নয়ন কম ন জকন্দ্র 

(গাক) 

ক্ষুদ্রঋণ ও প্রবশিণ কা্ নক্রম। ৪৩২৮ িলমান 

৪৭ কাবিিাস িাংলাদ্দদশ স্বাস্থয, এযাবনদ্দমল, পশু সম্পদ উন্নয়ন, প্রবশিণ 

মাধ্যদ্দম, িন্যািনদ্দদি পুনি নাসন। 

৫৩১৫ িলমান 

৪৮ ওয়াটাি এইড বনিাপদ পাবন, স্যাবনদ্দটশন ও স্বাস্থযগি আচিণ 

পালদ্দনি মাধ্যদ্দম বিদ্দশ্বি সিদ্দচদ্দয় দবিদ্র 

কবমউবনটিি েীিন ্াত্রাি মান উন্নিকিা। 

৬৩২৮ িলমান 

৪৯ ব দ্দলে এডুদ্দকশন 

বিদ্দসাস ন জসন্টাি ( াকন)  

বশখন কম নসূবচ ( উপানুষ্ঠাবনক প্রাথবমক বশিা)  ১৫৫০ িলমান 

 

দখলাি মাে: 

বসিােগঞ্জ দজলায় দমাে ৪৯৯ টি দখলাি মাে িশ্বয়শ্বছ। দখলাি মােগুশ্বলা বসিােগঞ্জ দজলাি ০৯ টি উপশ্বজলায় অববস্থত। । এি 

মশ্বধ্য ৭৫ টি দখলাি মাে বন্যা দলশ্ব শ্বলি উপশ্বি িওয়ায় দুশ্ব্ যাশ্বগি সময় এগুশ্বলা কাশ্বজ লাশ্বগ। ঐ সময় মাশ্বে মানুষ ও পশু 

সম্পে আশ্রয় বনশ্বত পাশ্বি। উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিােগঞ্জ। 

 

কবিস্থান/শ্মশান ঘাে: 

বসিােগঞ্জ দজলায় দমাে ১০০৭ টি কবিস্থান ও ১৭২ টি শ্মশানঘাে িশ্বয়শ্বছ। এগুশ্বলা বসিােগঞ্জ দজলাি ০৯ টি উপশ্বজলায় 

অববস্থত। অবরকাাংশ কবিস্থান বন্যা দলশ্ব শ্বলি উপশ্বি িওয়ায় দুশ্ব্ যাশ্বগি সময় বা বষ যাকাশ্বল মৃতশ্বেি সৎকাি কিা সিজ িয়। 

অপিপশ্বক্ষ, দববশি াগ শ্মশানঘাে বন্যা দলশ্ব শ্বলি নীশ্বি িওয়ায় দুশ্ব্ যাশ্বগি সময় বা বষ যাকাশ্বল মৃতশ্বেি সৎকাি কিা কিকি 

িয়। উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিােগঞ্জ। 

 

দ্াগাশ্ব্াগ ও পবিবিন মাধ্যম: 

দজলাি সাশ্বর্ দ্াগাশ্ব্াশ্বগি মাধ্যম িল বাস, বমবনবাস, বসএনবজ, দলগুনা, দমােি সাইশ্বকল, ট্রাক, বপকআপ, লঞ্চ, দনৌকা ও 

ইবঞ্জনিাবলত দনৌকা। স্থানীয় জনগণ বাস, বমবনবাস, বসএনবজ, দলগুনা, দমােি সাইশ্বকল, লঞ্চ, দনৌকা ও ইবঞ্জনিাবলত দনৌকা 

ইতযাবে পবিবিশ্বনি মাধ্যশ্বম একস্থান দর্শ্বক অন্যস্থাশ্বন ্াতায়াত কশ্বি র্াশ্বক। এছাড়া, ট্রাক, বপকআপ, লঞ্চ, ইবঞ্জনিাবলত দনৌকা 

ইতযাবে পবিবিশ্বনি মাধ্যশ্বম মালামাল একস্থান দর্শ্বক অন্যস্থাশ্বন বনশ্বয় র্াশ্বক। উৎসিঃ দজলা পবিসাংখ্যান অবফস, বসিােগঞ্জ। 
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বন ও বনায়ন : 

বসিােগঞ্জ দজলায় িঙ্গিন্ধু ্মুনা ইদ্দকা পাকন আদ্দছ ্াি আয়িন ৬০০। িন বি াদ্দগি উদ্দযাদ্দগ জসখাদ্দন আকাশমবন, বশশু, িাউ, 

আম, বনম, কৃষ্ণচুড়া, জশানালুসহ বিব ন্ন প্রোবিি গাছ জিাপন কিা হদ্দয়দ্দছ। িাছাড়া বসিােগি জেলাি বিব ন্ন স্থাদ্দন, িাঁি, 

সওে ও জিলওদ্দয়ি ৬৭৭বক:বম: িাস্তায় স্থানীয় সিকাি, ব্যবিমাবলকানা ও বিব ন্  এনবেওদ্দদি উদ্দযাদ্দগ আকাশমবন, বনম, 

বশশু, কাঁঠাল, কড়ুই, জমহগবন, অজুনন, িািলা, বচকিাবশ, িদ্দহিা, গামাি, আম, োম, হিিবক, ও আমলবকসহ বিব ন্ন প্রোবিি 

িনে ও ঔষিী গাছ িদ্দয়দ্দছ।  বসিাজগঞ্জ দজলাি বনায়শ্বনি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা- 

উৎসিঃ িনবি াগ, বসিােগঞ্জ। 

 

১.৪.৩ আবিাওয়া ও জলবায়ু : 

 

বৃবষ্টপাদ্দিি িািা: 

িাবষ নক গড় বৃবষ্টপাি ১৬১০ বমঃ বমঃ। সািািণি িষ না জমৌসুদ্দমই প্ নাপ্ত বৃবষ্টপাি হদ্দয় থাদ্দক। িদ্দি অন্যান্য জমৌসুদ্দম বৃবষ্টপাি 

খুিই কম হয়।  ইদাবনং লিনীয় জ্, স্বা াবিদ্দকি তুলনায় বৃবষ্টি পবিমাণ কদ্দম আসদ্দছ। 

উৎস : আিহাওয়া অবিদপ্তি, বসিােগি 

 

িাপমাত্রা : 

জেলাি গড় িাপমাত্রা সদ্দি নাচ্চ ৩৪.৬ বডগ্রী জসবন্টঃ এিং সি নবনে ১১.৯ বডগ্রী জসবন্টঃ। িাপমাত্রাি পবিিিনন লি কিা ্ায় জ্মন 

- পূদ্দি ন শীিকাল শুরু হদ্দিা কাবিনক মাদ্দসই। ইদাবনং অগ্রহায়দ্দণও জিমন শীি পবিলবিি হয় না। এছাড়া শীদ্দিি সময়কালও 

কদ্দম এদ্দসদ্দছ। 

উৎস : আিহাওয়া অবিদপ্তি, বসিােগি 

ভূ-গ নস্থ পাবনি স্তি: 

বসিােগি জেলায় ভূ-গ নস্থ পাবনি স্তি ২২ জথদ্দক ২৫ ফুট। ভূ-গ নস্থ পাবনি স্তি ক্রমান্বদ্দয় বনম্মগামী হদ্দচ্ছ িদ্দি শুষ্ক জমৌসুদ্দম 

খািাি পাবন িা জসদ্দচি পাবন জিমন সংকট হয় না। 

উৎসিঃ জনস্বাস্থয প্রশ্বকৌশল অবরেপ্তি, বসিােগঞ্জ। 

 

 

১.৪.৪ অন্যান্য : 

 

ভূবম ও ভূবমি ব্যিহাি: 

জেলাি জমাট েবমি পবিমাণ ২,৪৪,৫৬৬ জহক্টি।  আিাদদ্দ্াগ্য েবম ১,৮৪,০৪০ জহক্টি, আিাদদ্দ্াগ্য পবিি েবম ৮২০ জহক্টি, 

আিাদ অদ্দ্াগ্য চিাঞ্চল ৭৩০ জহক্টি, েলাভূবম ১২১০০ জহক্টি, িনভূবম ১৬ জহক্টি, িশি িাড়ী ৪৮,৪১০ জহক্টি। এক ফসলী 

েবমি পবিমাণ  ২৬,০৭৫ জহক্টি, ২ ফসলী েবম ১,১০,৪১৮ জহক্টি, ৩ ফসলী েবমি পবিমাণ ৪৬,৭২৭ জহক্টি। 

 

কৃবষ ও খায: 

বসিােগি জেলাি প্রিান প্রিান ফসলগুদ্দলা িদ্দিা িান, জিাপা আমন, আউস, জিানা আমন, গম, ভূট্রা, পাট, আখ, সবিষা, জগাল 

আলু, শাক সিবে, ডাল োিীয় ইিযাবদ।  
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প্রিান প্রিান ফসলগুদ্দলাি িথ্য বনেরুপ : 

ফসশ্বলি নাম আবােকৃত জবম (শ্বিিঃ) দমাে উৎপােন ( দমিঃ েন) মন্তব্য 

দবাশ্বিা  ১,৩৮,৬৯০  ৫,৭২,২৩৮ (িাউল)  

দিাপা আমন  ৬৪,৯৮১ ১,৪৮,০৩৫ (িাউল) বন্যায় ক্ষবত - ৬৬৮০ দিিঃ 

আউশ  ৬,৩০৫ ১১,৯৩৫ (িাউল) বন্যায় ক্ষবত- ১৬০ দিিঃ 

দবানা আমন  ২২,৫০০ ২০,১৩২ (িাউল) বন্যায় ক্ষবত - ৬৬৭৭ দিিঃ 

গম  ৪১৮০ ১৩,১০৪   

ভুট্রা ৫০১৫ ৩৭,৩৪১  

পাে  ২৩,১৯০ ১৯৭৯২২ (শ্ববল) বন্যায় ক্ষবত ৪৩৬৫ দিিঃ 

আখ ৩২৮৫ ১৮৯০৭৫  

সবিষা  ৫৩৪৫০ ৫৩,২১৩  

বিনাবাোম ২৮১০ ৪,৬০৭   

দগাল আলু  ২৭১৫ ৩৯,৯৩১  

শাকসববজ  ৮৭৫০ ১,৬০,৫৫১  

ডাল জাতীয় ২১,৭১৪ ১২,৩৯৭ ক্ষবত + দগাখায = ৪৫৯২ দিিঃ 

উৎস : কৃবষ সম্প্রসািণ অবিদপ্তি, বসিােগি 

 

নদী:  

বসিােগি জেলায় জছাট-িড় ৮ টি নদী িদ্দয়দ্দছ। জেলাি পাশ বদদ্দয় ্মুনা নদী প্রিাবহি ও অন্যান্য নদী জেলাি মদ্দধ্য বদদ্দয় 

অন্যবদদ্দক প্রিাবহি। প্রবি িছি ্মুনাি  াঙ্গদ্দন ৫ টি উপদ্দেলা িবিগ্রস্থ হয়। নেী র্াকাি কিশ্বণ এলাকাি ্শ্বর্ি উন্নয়ন ঘেশ্বছ। 

দ্মন প্রচুি মাছ উৎপাবেত িশ্বে এবাং মালামাল পবিবিশ্বন ব্যয় কম িশ্বে। বাবল, পার্ি ও মাছ খুব অল্প সমশ্বয় একস্থান দর্শ্বক 

অন্যস্থাশ্বন। অপকাশ্বিি বেক দর্শ্বক বলশ্বত দগশ্বল প্রবত বছশ্বি বকছু না বকছু জবম নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় ্াশ্বে। ফশ্বল আবােশ্ব্াগ্য 

জবমি পবিমাণ ক্রমান্বশ্বয় হ্রাস পাশ্বে। জেলাি নদীি িাবলকা সংযুি কিা হদ্দলা- 

উৎসিঃ বাাংলাশ্বেশ পাবন উন্নয়ন দবাড য, বসিােগঞ্জ।   

পুকুি : 

জেলায় পুকুদ্দিি সংখ্যা  ১৯,১৮৪ টি। সকল পুকুদ্দিই কম জিশী মৎস্য চাদ্দষি মাধ্যদ্দম এলাকািাসী সুফলদ্দ াগ কদ্দি থাদ্দক। 

সবগুশ্বলা পুকুি দর্শ্বক মাছ ববক্রয় কশ্বি প্রবতবছি ববপুল অশ্বেি োকা আয় িশ্বে ্া সামাবজক উন্নয়শ্বন অগ্রণী ভূবমকা িাখশ্বছ। 

উৎসিঃ দজলা মৎস্য অবফস, বসিােগঞ্জ। 

খাল: 

বসিােগি জেলায় খাদ্দলি সংখ্যা প্রায় ২১ টি। বসিােগি শহদ্দিি মদ্দধ্য বদদ্দয়ই একটি দীঘ ন খাল প্রিাবহি এিং এছাড়াও 

অন্যান্য খাদ্দলও মৎস্য চাদ্দষি মাধ্যদ্দম েনগণ উপকৃি হদ্দচ্ছ। 

উৎসিঃ দজলা মৎস্য অবফস, বসিােগঞ্জ। 

বিল : 

বসিােগি জেলাি বিব ন্ন উপদ্দেলায় জমাট ৫২ টি জছাট িড় বিদ্দলি সন্ধান পাওয়া ্ায়। জ্খাদ্দন মৎস্য চাদ্দষি মাধ্যদ্দম মানুষ 

উপকৃি হদ্দচ্ছ। 

উৎসিঃ দজলা মৎস্য অবফস, বসিােগঞ্জ। 
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হাওড় : 

বসিােগি জেলায় জকান হাওড় জনই িদ্দি চলনবিদ্দলি একটি অংশ িদ্দয়দ্দছ ্াদ্দক িলা হয় প্লািন ভূবম।  ১৫১ টি প্লািন ভূবম 

িদ্দয়দ্দছ। 

  উৎসিঃ দজলা মৎস্য অবফস, বসিােগঞ্জ। 

 

লিনািিা : 

বসিােগি জেলায় ব্যিিি পাবনদ্দি জকান লিণািিা পাওয়া ্ায়বন। 

  উৎসিঃ দজলা মৎস্য অবফস, বসিােগঞ্জ। 

 

আদ্দস নবনদ্দকি িথ্য : 

বসিােগি জেলায় ০৫টি উপদ্দেলায় (বসিােগি সদি, শাহাোদপুি, িায়গি, কামািখি ও জিলকুবচ) ০৯টি ইউবনয়দ্দনি ১৪টি 

গ্রাদ্দম আদ্দস নবনক দূষণ িদ্দয়দ্দছ। জেলায় সি নদ্দমাট ৯৭,১২৬টি নলকুপ আদ্দছ। জ্ সমস্ত নলকূদ্দপ আদ্দস নবনক পাওয়া জগদ্দছ িাি 

সিগুদ্দলাদ্দি লাল বচবিি কিা আদ্দছ। এি ফদ্দল এলাকাি েনগন এগুদ্দলাি পাবন ব্যিহাি কিদ্দছ না। এদ্দি কদ্দি জেলায় জকান 

আদ্দস নবনদ্দকাবসস জিাদ্দগি প্রাদূ নাি ঘটদ্দছ না।  বসিাজগঞ্জ দজলাি আশ্বস যবনশ্বকি তাবলকা সাংযুু্ি কিা িশ্বলা- 

উৎসিঃ জনস্বাস্থয প্রশ্বকৌশল অবরেপ্তি, বসিােগঞ্জ। 
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বিিীয় অধ্যায় : দূদ্দ্ নাগ, আপদ এিং বিপদাপন্নিা 

 

২.১ দুদ্দ্ নাদ্দগি সাবি নক ইবিহাস (ববগত ১০ িছিদ্দি): 

বসিােগি জেলাি দু নদ্দ্াগ ঝুঁবক সম্পন্ন উপদ্দেলা গুদ্দলাি মদ্দধ্য বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও 

জচৌহালী উপদ্দেলা অন্যিম। প্রায় প্রবি িছি জকান না জকান দু নদ্দ্াদ্দগি সম্মুখীন হয় উি উপদ্দেলা গুদ্দলাি অবিকাংশ 

ইউবনয়ন/ গ্রাম। িন্যা, নদী াঙ্গন, খিা, অবিবৃবষ্ট কালতিশাখী সহ বিব ন্ন আপদ্দদ মানুষদ্দি স্বা ািবক েীিন্াত্রা বিপন্ন 

এিং সম্পদ্দদি ব্যাপক িবি সািন হয়। ্মুনা, ইছামবি, িড়াল, কিদ্দিায়া ও হুড়া সাগি নদীি নাব্যিা কদ্দম ্াওয়ায় ি নষা 

জমৌসুদ্দম নদীি দু-কুল  াবসদ্দয় ঐ সমস্ত উপদ্দেলা গুদ্দলাি অবিকাংশ ইউবনয়ন/গ্রাম ব্যাপক এলাকা প্লাবিি হয়। িাছাড়া 

জেদ্দনে ব্যিস্থা  াদ্দলা না থাকায় ি নষা জমৌসুদ্দম অবিবৃবষ্টি ফদ্দল উপদ্দেলা গুদ্দলাি বনে এলাকাি িসি িাড়ীদ্দি েলািদ্ধিাি 

সৃবষ্ট কদ্দি। ্া প্রায় ১৫ জথদ্দক ১ মাস স্থায়ী জথদ্দক নদী  িাট বদন বদন প্রদ্দকাপ  এ এলাকায় িন্যা ও েলািদ্ধিাি মাত্রা বৃবদ্ধ 

পাদ্দচ্ছ। ২০০৪ সাদ্দল ও ২০০৭ সাদ্দল জদখা জগদ্দছ উিদ্দিি বহমালয়দ্দি পাদদ্দদশ িথা উোন জথদ্দক জনদ্দম আসা েদ্দল ্মুনা 

নদীি পাবন বৃবদ্ধ জপদ্দয় ৩-৫ বদদ্দনি মদ্দধ্য  উি উপদ্দেলাসহ সমগ্র বসিােগি জেলা প্লাবিি হদ্দয় ্ায়। িন্যাি প্রকদ্দপ 

িসিিাবড় িবলদ্দয় মানুষ গৃহহািা হদ্দয় ্ায়, জশ্রাদ্দিি প্রকদ্দপ আিা কাচা ও কাচা ঘিিাবড় বিবলন হদ্দয় ্ায়, জিদ্দিি ফসল 

ডুদ্দি নষ্ট হদ্দয় ্ায়, িাস্তাঘাট সহ সকল িিনদ্দি অিকাঠাদ্দমাি িবি হয়, স নাবি নক াদ্দি েনেীিন বিপন্ন হদ্দয় উদ্দঠ। ফদ্দল 

বসিােগি এি সমগ্র এলাকায় দুদ্দ্ নাগ জঘাষনা কিা হয় এিং সিকািী ও িদ্দসিকািী াদ্দি উদ্ধাি,  ত্রান ও পুন নিাসন 

কনা্ক্রম পবিচালনা কিা হয় ।  উি উপদ্দেলা গুদ্দলাি প্রায় পবিিাি িাদদ্দি মালামাল বনিাপদ্দদ সবিদ্দয় আনাি সময়টুকু 

পায়বন। এক প ন্ াদ্দয় প্রায় ২০০০ পবিিািদ্দক উপদ্দেলা প্রশাসন ও এনবেওি পি জথদ্দক িাদ্দদিদ্দক বনিাপদ্দদ সবিদ্দয় আনা 

হয়। ২০০৪ ও ২০০৭ িন্যাি পাবন ্থাক্রদ্দম বিপদসীমাি ১০৫-১১৫ জস: বম:  উপি বদদ্দয় প্রিাহবি হদ্দয়দ্দছ।  

 

দুদ্দ্ নাদ্দগি িবিি পবিমান ঘটাি সময় এিং িবিগ্রস্থ খািসমূহ ছক আকাদ্দি বনদ্দে জদয়া হদ্দলা: 

দুদ্দ্ নাদ্দগি নাম িছি িবিি পবিমাণ জকান্ জকান্ খাি/উপাদান িবিগ্রস্থ হয় 

িন্যা  ২০০৪ ও ২০০৭   আনুমাবনক প্রায় ৫০০ জকাটি কৃবষ, ঘিিাড়ী, ্ািায়াি/িাস্তাঘাট, 

ব্রীে/কাল াট, স্বাস্থয/পুবষ্ট কম নসংস্থান, 

ববশুদ্ধ পাবন, স্যাবনদ্দটশন,  মৎস্য, 

খাযা াি 

নদী াঙ্গান চলমান আনুমাবনক প্রায় ৬৫০ জকাটি ৬০ 

লি 

কৃবষ, ঘিিাড়ী , অিকাঠাদ্দমা, েবম 

কালতিশাখী ২০১২ আনুমাবনক প্রায় ৪ জকাটি ৭০ লি ঘিিাড়ী , গাছপালা  

খিা ২০০৫ আনুমাবনক প্রায় ২৫জকাটি  ৮০ লি কৃবষ, বিশুদ্ধ পাবন, মৎস্য 

অবিবৃবষ্ট ২০০৯ আনুমাবনক প্রায় ৮জকাটি  ৪৫ লি  েীিন ও েীবিকা,   িবিশষ্য, সিবে , 

িাস্তাঘাট 

কুয়াশা ও তশিয 

প্রিাহ 

২০০১-২০১৩ আনুমাবনক প্রায় ৬জকাটি   েীিন ও েীবিকা,   িবিশষ্য, সিবে 

,স্বাস্থয 

 

িথ্য সূত্র: সকল ইউনবয়নদ্দি চদ্দয়ািম্যানগণ 
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২.২  জেলাি আপদ সমুহঃ 

 

দু নদ্দ্াগদ্দি িবিি পবিমান, ঘটাি সময় এিং িয়িবি এিং খান সমূহ  বনদ্দে ছদ্দকি মাধ্যদ্দম জদওয়া হল: 

ক্রবমক আপদ অগ্রাবিকাি স্তি 

০১ বন্যা বন্যা ১ম 

০২ কালতিশাখী নেী  াঙ্গন ২য় 

০৩ কুয়াশা ও তশিযপ্রিাহ কালতিশাখী ৩য় 

০৪ অবিবৃবষ্ট খিা ৪র্ য 

০৫ নেী  াঙ্গন অবিবৃবষ্ট ৫ম 

০৬ খিা কুয়াশা ও তশিযপ্রিাহ ৬ষ্ঠ 

উৎস্য : এফবেবড, এলাকাি েনগণ ও ইউবনয়ন পবিষদ। 

 

২.৩ বিব ন্ন আপদ ও িাি িিনমান ও  বিষ্যৎ বচত্র বিস্তাবিি িন ননাঃ 

১.িন্যা: 

ব্যাপক মাত্রায় িন্যা কিবলি একটি এলাকা বসিােগি জেলা । বসিােগি জেলাি ৯ টি উপদ্দেলাি মদ্দধ্য ৫ টি জেলাই িন্যা 

আক্রান্ত এলাকা। সািািণিঃ আষাঢ়- শ্রািণ মাদ্দসই অবি বৃবষ্ট ও উিদ্দিি আসাম হইদ্দি আগি অবিবিি পাবন িন্যাি কািণ।  

প্রবি িছিই এই এলাকায় কম জিশী িন্যা হদ্দয় থাদ্দক। এদ্দি ব্যাপক াদ্দি ফসদ্দলি িবি হয় এিং োনমাদ্দলিও িয়-িবি হদ্দয় 

থাদ্দক। চিাঞ্চদ্দলি মানুষ আশ্রয়হীন হদ্দয় পদ্দড়। িদ্দি ্দ্দথষ্ট আশ্রয় জকন্দ্র নাই। মানুষেন শহি িিা িাঁদ্দি আশ্রয় জনয়, দবিদ্র 

মানুষ আবথ নক াদ্দি িবিগ্রস্থ হয় এিং কম নসংস্থান কদ্দম ্ায়। এ ব্যাপাদ্দি ব্যাপক ব বিক পবিকল্পনা গ্রহদ্দণি মাধ্যদ্দম এ 

সমস্যাি সমািান কিা সম্ভি।  

   

২.নদী  াঙ্গন: 

বসিােগি জেলাি ৫ টি উপদ্দেলাই ্মুনা নদীি িীদ্দি অিবস্থি। এই উপদ্দেলা গুবলদ্দি অদ্দনক গুদ্দলা চিাঞ্চল িদ্দয়দ্দছ।  িাই 

প্রবি িছি এইসি এলাকা িষ নাি আদ্দগ এিং িষ নাি জশদ্দষ নদী  াঙ্গদ্দনি বশকাি হয়। এদ্দি মানুষ ভূবমহীন হদ্দয় পদ্দড়, দবিদ্রিা 

িাদ্দড়, কৃবষ েবম হািায় এিং ব্যাপাক িয়-িবিি বশকাি হয়। ব্যাপক িনায়নই পাদ্দি এই সমস্যাদ্দক কবমদ্দয় আনদ্দি।  

 

৩.কালতিশাখী: 

সািািণি তিশাখ ও তেষ্ঠ মাদ্দস এ জেলায় কালতিশাখী সংঘটিি হদ্দয় থাদ্দক এিং িা বফ িছিই কমদ্দিশী হদ্দয় থাদ্দক। এদ্দি 

কৃবষ খাদ্দি উৎপাদন ব্যাহি কদ্দি। িদ্দড়ি কািদ্দণ ইবি িান িদ্দি পড়া, শুদ্দয় পড়াি মধ্য বদদ্দয় উৎপাদন হ্রাস কদ্দি। এছাড়া 

পাদ্দটিও িবি হয় এিং শাক সিবেি জিি লন্ড ন্ড হদ্দয় ্ায়।  কালতিশাখীি িদ্দড় িসি িাবড়ি জ দ্দঙ্গ পদ্দড় এিং মানুষেন 

আশ্রয়হীন হদ্দয় পদ্দড়। এছাড়া কাঁচা তিবি বশিা প্রবিষ্ঠানও িবিগ্রস্থ হয়। কালতিশাখীদ্দি বিদ্দশষ াদ্দি আমাদ্দদি বৃি সম্পদ 

জ দ্দঙ্গ পদ্দড় এিং আবথ নক িবিসাবিি হয়।  

 

২০০৫ সাদ্দল বসিােগি সদি উপদ্দেলা এিং জপৌিস ায় কালতিশাখীি কািদ্দণ িনে, ফলে এিং ঔষবি গাছপালা জ দ্দঙ্গ পদ্দড় 

এিং ২০% িবি হয়। কালতিশাখীি িবিি পবিমাণ কমাদ্দি হদ্দল িসিিাবড়, স্কুল কদ্দলে মেদিি কদ্দি বনম নাণ কিদ্দি হদ্দি 

এিং ব্যাপক িনায়ন দিকাি।  
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৪.খিা : 

জেলাি জকান জকান এলাকায় প্রবিিছিই কৃবষ েবম খিাি কিদ্দল পদ্দি ব্যাপক িবিগ্রস্থ হয়। িদ্দি ২০০৬ সাদ্দলি খিাি কািদ্দণ 

প্রবিটি উপদ্দেলাি কমদ্দিশী িবিগ্রস্থ হয়। িদ্দি সদি উপদ্দেলা জপৌিস াসহ সি নাবিক িবিগ্রস্থ হয়। ঐ িছি িািণা কিা হয় 

জ্, আিাবদ ফসদ্দলি প্রায় ২০% িবিগ্রস্থ হয়। প্রচন্ড খিায় পুকুদ্দিি পাবন শুকাদ্দনাি কািদ্দণ এিং পাবনি িাপমাত্রা বৃবদ্ধি 

কািদ্দণ মৎস্য খাদ্দি ব্যাপক িবিসাবিি হয়।  

 

৫.অবিবৃবষ্ট : 

আষাঢ় - শ্রািণ মাদ্দস টানা বৃবষ্টপাদ্দি জেলাি কৃবষ, মৎস্য, েনস্বাস্থয, গিাবদ পশু, হাঁস-মুিগী ও জ্াগাদ্দ্াগ খাদ্দি িবিি 

সম্মুখীন হয়। অবিবৃবষ্টি ফদ্দল কৃবষ ফসল শাক সিবে নষ্ট হয়। মাছ নদী, খাল-বিদ্দল চদ্দল ্ায় এিং মৎস্য চাষী িবিগ্রস্থ হয়। 

এছাড়া বৃবষ্টদ্দি জ োি ফদ্দল েনগদ্দণি মদ্দধ্য সবেন, কাবশ, জ্বি, বনউদ্দমাবনয়া, হাপানী, ডায়বিয়া ইিযাবদ জিাদ্দগি প্রাদু নাি হয়। 

গিাবদ পশু, হাঁস-মুিগীিও মড়ক জদখা জদয়। কাঁচা িাস্তা-ঘাট জ দ্দঙ্গ এিং কদ নমাি হদ্দয় চলাচদ্দলি অদ্দ্াগ্য হদ্দয় পদ্দড় এিং 

মালামাল পবিিহন কষ্টসাধ্য হয়।  

 

৬.তশিযপ্রিাহ: 

উিিিদ্দঙ্গি প্রদ্দিশিাি বহসাদ্দি পবিবচি বসিােগি জেলায় প্রবি িছিই কম জিশী তশিয প্রিাদ্দহ আক্রান্ত হয়। জপৌষ- মাদ্দঘ প্রচন্ড 

তশিয প্রিাহ এিং ঘন কুয়াশাি কািদ্দণ শবিষা, আলু ও শাকসিবে িবিগ্রস্থ হয়। জিাপা আমন ও জিাদ্দিা িাদ্দনি বৃবদ্ধ হ্রাস পায়। 

এদ্দি েনস্বাস্থযও িবিগ্রস্থ হয়, মানুষেন সবেন কাবশ, হাঁপানী, জ্বি, আমাশয় জিাদ্দগ আক্রান্ত হয় বিদ্দশষ কদ্দি দবিদ্র েনদ্দগাষ্ঠী। 

২০০৬ সাদ্দলি মদ্দিা তশিয প্রিাহ বসিােগি সদি উপদ্দেলা ও জপৌিস াি দবিদ্র েনদ্দগাষ্ঠী ব্যাপক কম নসংস্থাদ্দনি বশকাি হয়। 

 

২.৪ বিপদাপন্নিা ও সিমিা:  

জকান জকান এলাকা বক বক কািদ্দণ বক াদ্দি বিপদাপন্ন িা পদ্দয়ন্ট আকাদ্দক সংবিপ্ত াদ্দি ছদ্দকি মাধ্যদ্দম জদয়া হদ্দলা: 

আপদ বিপদাপন্নিা সিমিা 

 

০১. িন্যা 

 ঘি িাড়ী , িসিব টা ডুদ্দি ্ায় 

 ফসদ্দলি িবি হয়  

 খািাদ্দিি সমস্যা হয় 

 বশশু, বৃদ্ধ ও গ নিিীি চলাচদ্দলি সমস্যা হয় 

 বনিাপদ পাবনি  অ াি হয়  

 মানুদ্দষি বিব ন্ন জিাগ িালাই জদখা জদয়  

 জ্াগাদ্দ্াগ বিবচ্ছন্ন হয়  

 আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি সমস্যা 

 বশিা ব্যহি হয়  

 বশশু খািাদ্দিি সমস্যা হয়  

 গিাদী পশুি খািাি, স্থানান্তদ্দিি সমস্যা ও 

জিাগব্যািী জদখা জদয়  

 মৃি জদদ্দহি সৎকাদ্দিিি সমস্যা হয়  

 স্বাস্থয সম্মি পায়খানাি সমস্যা হয়  

 এই উপদ্দেলায় আশ্রয় জকন্দ্র বহসাদ্দি 

জমাট ৩৮৫ টি  স্কুল কাম জশল্টাি 

িদ্দয়দ্দছ।  

 এলাকাি মানুষ পূদ্দি নি তুলনায় িন্যা 

বিষদ্দয় অদ্দনক সদ্দচিন 

 অদ্দনদ্দকি িন্যা জমাকাদ্দিলায় বনেস্ব 

সিমিা িদ্দয়দ্দছ 

 জ্াগাদ্দ্াগ মাধ্যম সবক্রয় 

 জ্ জকান স্থাদ্দন দ্রুি জ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যম 

আদ্দছ। 
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আপদ বিপদাপন্নিা সিমিা 

০২. নদী াঙ্গান  িাড়ী ঘি নদীি মদ্দধ্য চদ্দল ্ায় ।  

 ফসদ্দলি েবম নদীি মদ্দধ্য চদ্দল ্ায়  

 িাস্তাঘাট জ দ্দঙ্গ ্ায় 

 জিকািত্ব/দাবিদ্রিা জিদ্দড় ্ায় 

 আশ্রয় জনয়াি োয়াগা পায় না  

 বশিা প্রবিষ্ঠান জ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় পড়া জলখা 

িন্ধ হয়  

 খািাি সংকট জদখা জদয়  

 ডািাি িা বচবকৎসাি সমস্যা হয়  

 নদী  াঙ্গন প্রবিদ্দিাদ্দিি েন্য এই 

উপদ্দেলায় অিদা ও জিবি িাধঁ 

বনম নান কিা হদ্দয়দ্দছ। 

 নদী  াঙ্গনেবনি সমস্যাি সাদ্দথ 

বনদ্দেিা খাপ খাইদ্দয় বনদ্দি বশদ্দখদ্দছ 

 আদ্দগ জথদ্দকই এলাকাি মানুষ নদী 

 াঙ্গদ্দনি লিণ দিিদ্দি পাদ্দি 

০৩. কালতিশাখী িড়  ঘি িাড়ী গাছপালা জ দ্দঙ্গ ্ায় ও 

পবিদ্দিদ্দশি িবি হয় । 

 ফসল মাটিদ্দি পদ্দি িবি হয়  

 আগুন জলদ্দগ ্ায়  

 পঙ্গুত্ব জিদ্দড় ্ায়  

 বশিা প্রবিষ্ঠান জ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বশিা কা্ নক্রম 

ব্যহি হয়  

 প্রাণ হাবন ঘদ্দট  

 মানুষ ও পশু পাখীি িবি হয়  

 তিদুযবিক সংদ্দ্াগ বিবচ্ছন্ন হদ্দয় ্ায়। 

 জশল্টাি িদ্দয়দ্দছ 

 প্ নায়ক্রদ্দম গাছপালা লাগাদ্দনা হদ্দচ্ছ 

 পূদ্দি ন তূলনায় মানুষ এখন সদ্দচিন 

 িাবড়ি চািপাদ্দশ গাছপালা 

লাগাদ্দনাি ব্যিস্থা কিা হদ্দয়দ্দছ 

 আিহাওয়া িািনা ্থাসমদ্দয় জপৌদ্দছ 

জদয়াি ব্যিস্থা আদ্দছ 

 জ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও জ্াগাদ্দ্াগ 

মাধ্যম পূদ্দি নি তুলনায় অদ্দনক উন্নি 

০৪. খিা  

 ফসল পুদ্দড়  নষ্ট হদ্দয় ্ায়  । 

 পাবনি অ াি জদখা জদয় 

 গিদ্দমি প্রা াদ্দি বিব ন্ন জিাগ িালাই জদখা 

জদয়  

 গিাদী পশুি খািাদ্দিি সংকট হয়  

 মাছ চাদ্দষি সমস্যা হয়  

 প্রাণী কূদ্দলি মৃতুয হয়  

 গাছপালা মািা ্ায়। 

 পাবন সিিাদ্দহি েন্য  ২৫৬ টি 

গ ীি নলকুদ্দপি ব্যিস্থা িদ্দয়দ্দছ।  

০৫. অবিবৃবষ্ট  ফসল নষ্ট হয়  

 পাবন েদ্দম েলািদ্ধিা সৃবষ্ট হয়  

 িাস্তা ঘাট ডুদ্দি ্ায় ।  

 িাস্তা ঘাট জ দ্দঙ্গ ্ায়।  

 বকছু পাবন বনষ্কাশদ্দনি ব্যিস্থা 

িদ্দয়দ্দছ।  

 ঘদ্দি িদ্দস কাে কিাি মদ্দিা 

কম নসস্থাদ্দনি ব্যিস্থা হদ্দয়দ্দছ 
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০৬. তশিযপ্রিাহ ও 

কুয়াশা 

 ফসদ্দলি িবি হয় 

 জিাগ িালাই বৃবদ্ধ পায় 

 িীেিলা নষ্ট হয় 

 প্রাণ হাবন ঘদ্দট 

 জপাবি সম্পদ্দদি িবি হয় 

 পশু সম্পদ্দদি িবি হয় 

 কাদ্দে জ্দ্দি না পািায় িাি বশদ্দল্পি 

উৎপাদন কম হয়। 

 

 সিকািী ও জিসিকািী াদ্দি 

গিীিদ্দদি মাদ্দি বকছু বকছু শীি িস্ত্র 

িীিিণ কিা হদ্দয় থাদ্দক 

 জপাবি চাদ্দষি েন্য ঘদ্দি িাপ মাত্রা 

বৃবদ্ধি ব্যিস্থা কিা হদ্দচ্ছ। 

 বশশুদ্দদি টিকাদান ব্যিস্থা কিা 

হদ্দয়দ্দছ 

িথ্য সূত্র: সকল ইউবপি জচয়ািম্যানগণ 

 

 

২.৫ সি নাবিক বিপদাপন্ন এলাকা 

জকান জকান গ্রাম বক বক কািদ্দণ বক াদ্দি সি নাবিক বিপদাপন্ন িা সংবিপ্ত িন ননা সহ বনদ্দে ছদ্দকি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলা: 

আপদ সি নাবিক বিপদাপন্ন এলাকা বিপদাপদ্দন্নি কািণ বিপদাপন্ন েনসংখ্যা 

িন্যা ১.   বসিােগি সদি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন 

সমূহ- জছানাগাছা, িিনকাবি, বসিােগি সদি, 

জখাকসািাবড়, কাওয়াদ্দকালা, সায়াদািাদ। 

২. কাবেপুি উপদ্দেলা-  ইউবনয়ন সমূহ- 

নাটুয়ািপাড়া, খাসিােিাবড়, কাবেপুি, 

জসানামুখী, চাবলিাডাঙ্গা, বনবিন্তপুি, গান্ধাইল, 

শু গাছা ও চিবগবিশ।  

৩. জিলকুবচ উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

িাোপুি, জিলকুবচ সদি, জদৌলিপুি, িড়ধূল ও 

 াঙ্গািাবড় 

৪. শাহাোদপুি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

গালা, জসানািনী, তকজুিী, োলালপুি, রুপিাটি, 

জপািবেয়া, শাহাোদপুি সদি ও কাদ্দয়মপুি 

৫. জচৌহালী উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

জচৌহালী সদি, িাঘুটিয়া, সাবদয়াচাঁদপুি, স্থল, 

জঘািোন ও উমিপুি 

 িন্যা সহনশীল োদ্দিি 

চাষািাদ সম্পদ্দকন িািণা 

জনই  

 এলাকা বনচু  

 িসিব টা বনচু 

 িন্যা বনয়ন্ত্রণ িাঁি জনই 

 আিাদী েবম বনচু 

 িন্যা সমদ্দয়ি পবিিিনন 

 

২১,১৩,২৮০ েন 

নদী াঙ্গান 

 

 

১.   বসিােগি সদি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন 

সমূহ- জছানাগাছা, িিনকাবি, বসিােগি সদি, 

জখাকসািাবড়, কাওয়াদ্দকালা, সায়াদািাদ। 

 জেউদ্দয়ি আঘাদ্দি নদীি 

পাড় জ দ্দঙ্গ 

 পবল পদ্দড় নদী  িাট হদ্দল 

৮৪৮৫০০ েন 
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২. কাবেপুি উপদ্দেলা-  ইউবনয়ন সমূহ- 

নাটুয়ািপাড়া, খাসিােিাবড়, কাবেপুি, 

জসানামুখী, চাবলিাডাঙ্গা, বনবিন্তপুি, গান্ধাইল, 

শু গাছা ও চিবগবিশ।  

৩. জিলকুবচ উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

িাোপুি, জিলকুবচ সদি, জদৌলিপুি, িড়ধূল ও 

 াঙ্গািাবড় 

৪. শাহাোদপুি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

গালা, জসানািনী, তকজুিী, োলালপুি, রুপিাটি, 

জপািবেয়া, শাহাোদপুি সদি ও কাদ্দয়মপুি 

৫. জচৌহালী উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

জচৌহালী সদি, িাঘুটিয়া, সাবদয়াচাঁদপুি, স্থল, 

জঘািোন ও উমিপুি 

 নদীি গবিপথ পবিিিনন 

হদ্দল 

 পাদ্দড়ি ওপি অবিবিি 

চাপ পদ্দড় 

 নদীি আকাি নদী 

 াঙ্গদ্দনি কািণ  

 নদীি স্বা াবিক গবি িাঁিা 

গ্রস্থ হদ্দল  

 অবিবৃবষ্ট হদ্দয়  

 চদ্দিি গাছ ও কাঁশিন 

ধ্বংদ্দসি ফদ্দল  

 গাছ ও িনাঞ্চল বনিদ্দনি 

ফদ্দল 

 জোয়াি  াটাি কািদ্দণ 

খিা    উপদ্দেলাি সমগ্র ইউবনয়ন  প্ নাপ্ত গাছ পালা না থাকায়  

 খিা সহনশীল োদ্দিি 

ফসল সম্পদ্দকন িািণা না 

থাকা 

 বৃবষ্টি অ াি 

 বিকল্প জসদ্দচি অ াি 

 প্রচন্ড জিাদ্দদি িাপ 

 পুকুি, নদী-নালা, খাল-

বিল, গ ীিিা কম থাকায়  

 পাবনি স্তি বনদ্দচ জনদ্দম 

্াওয়া 

 বৃবষ্টি পাবনি সংিিদ্দণি 

ব্যিস্থা না থাকা 

 গ ীি নলকুপ প্ নাপ্ত না 

থাকায় 

১১,০৫,৮৩৬ েন 

কালতিশাখী 

িড় 

উপদ্দেলাি সমগ্র ইউবনয়ন  কালতিশাখী সহনশীল 

গাছপালা না থাকা 

 ঘি িাড়ী বনয়বমি জমিামি 

না কিা 

১৩,৫২,৩৩৬েন 
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 দূি নল ঘি িাড়ী  

 আবথ নক সিমিা না থাকা 

 বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

অিকাঠাদ্দমা দূি নল 

 বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি ্থা্থ 

পবিকল্পনাি অ াি 

 ঘি িাড়ীি চািপাদ্দশ 

গাছপালা না থাকা 

 পবিকল্পনা ছাড়া িাড়ী কিা। 

 সদ্দচিনিাি অ াি। 

 িদ্দড়ি পূি না াস না পাওয়া 

তশিযপ্রিাহ ও 

কুয়াশা 

১.   বসিােগি সদি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন 

সমূহ- জছানাগাছা, িিনকাবি, বসিােগি সদি, 

জখাকসািাবড়, কাওয়াদ্দকালা, সায়াদািাদ। 

 

২. কাবেপুি উপদ্দেলা-  ইউবনয়ন সমূহ- 

নাটুয়ািপাড়া, খাসিােিাবড়, কাবেপুি, 

জসানামুখী, চাবলিাডাঙ্গা, বনবিন্তপুি, গান্ধাইল, 

শু গাছা ও চিবগবিশ।  

 

৩. জিলকুবচ উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

িাোপুি, জিলকুবচ সদি, জদৌলিপুি, িড়ধূল ও 

 াঙ্গািাবড় 

 

৪. শাহাোদপুি উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

গালা, জসানািনী, তকজুিী, োলালপুি, রুপিাটি, 

জপািবেয়া, শাহাোদপুি সদি ও কাদ্দয়মপুি 

 

৫. জচৌহালী উপদ্দেলা- ইউবনয়ন সমূহ-  

জচৌহালী সদি, িাঘুটিয়া, সাবদয়াচাঁদপুি, স্থল, 

জঘািোন ও উমিপুি 

 নদীি িীিিিী এলাকায় 

অিস্থান হওয়ায় কুয়াশা ও 

তশিযপ্রিাহ জিশী প্র াি 

জফদ্দল। 

 গাছপালা না থাকাি কািদ্দণ 

 

৮৫ হাোি পবিিাি  

িথ্য সূত্র:সকল ইউবনয়ন পবিষদ 
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২.৬ উন্নয়ন পবিকল্পনাি প্রিান খাি সমুহ: 

 

উদ্দেশ্য অেনদ্দনি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় কাদ্দেি ব্যাপাদ্দি অিীি ও িিনমান অিস্থা সিদ্দদ্ধ িথ্য সংগ্রহ কদ্দি এিং  বিষ্যদ্দিি 

পূি না াস ঠিক কদ্দি কম নপন্থা বস্থি কিাি প্রবক্রয়াি ফল হদ্দচ্ছ উন্নয়ন পবিকল্পনা। 

 

বনদ্দে খািসমুদ্দহি বিস্তাবিি িন ননা ও ঝুঁবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ সমন্বয়, ছদ্দকি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলা: 

খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি িন ননা দুদ্দ্ নাগ ঝবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ 

সমন্বয় 

কৃবষ  িন্যা  ২০০৪ ও ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা জদখা বদদ্দল  বসিােগি 

সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি 

৩৫টি ইউবনয়দ্দনি ১৫০০০ একি েবমি ফসল পাবনদ্দি ডুদ্দি 

৪৫০০০ পবিিাি আবথ নক  াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। জসই 

সাদ্দথ এলাকায় খায সংকট জদখা বদদ্দি পদ্দি।  

 িন্যা সহনশীল োদ্দিি 

ফসদ্দলি চাষািাদ্দদি প্রচলন 

কিদ্দি হদ্দি।  

 আগাম ফসল চাষািাদ 

কিদ্দি হদ্দি।  

 কৃবষ খাদ্দি উন্নয়দ্দনি 

েন্য পাবন বনষ্কাশন ও 

পাবন সিিিাদ্দহি ব্যিস্থা 

কিদ্দি হদ্দি। 

 

নদী াঙ্গন প্রবিিছদ্দিি ন্যায় নদী  াংদ্দি থাকদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি ৭২০ 

একি িসিব টা সহ আিাদী েমী নদী গদ্দি ন বিলীন হদ্দয় ঐ 

এলাকাি গ্রাম গুদ্দলাি ৪৩,০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্থ 

হদ্দি পাদ্দি।  

খিা খিাি কািদ্দণ বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি 

ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি  ইউবনয়দ্দনি  ১৫৩০০ একি েবমি 

ফসল জ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী ফসল পাবন অ াদ্দি পুদ্দড় 

জ্দ্দি পাদ্দি। এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি ৭০,০০০পবিিাদ্দিি 

খাদ্দযি সমস্যা জদখা বদদ্দি পাদ্দি।  

কালতিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালতিশাখী িড় জদখা বদদ্দল 

বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী 

উপদ্দেলা ৩৫টি ইউবনয়দ্দনি  ১৬০০০ একি েবমি ফসল জ্মন-

িান, পাট, গম, তচিালী ফসল বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ 

সকল  ইউবনয়দ্দনি মানুদ্দষি খাদ্দযি সংকট জদখা বদদ্দি পাদ্দি 

এিং পিিিীদ্দি কৃবষ িীদ্দেি অ াি জদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

মৎস্য িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি  িন্যা হদ্দল বসিােগি সদি, কাবেপুি, 

জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি ইউবনয়দ্দনি 

১৪০০টি পুকুি ও খাদ্দলি পাড় জ দ্দস জছাট িড় জপানা মাছ সহ 

চদ্দল জ্দ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকায় মাদ্দছ সংকট ও 

পিিিীদ্দি মাছ চাদ্দষি েন্য জপানা, মা মাদ্দছি সংকট জদখা বদদ্দয় 

পাদ্দি এিং ঐ এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী ও জেদ্দলদ্দদি  

আবথ নক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি ।  

 িাঁি জমিামি ও তিিী 

কিা 

 জটকশই পুকুি প্রস্তুি 

কিাি েন্য সদ্দচিনিা 

বৃবদ্ধ কিা 

 মৎস্যচাষীদ্দদি েন্য 
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খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি িন ননা দুদ্দ্ নাগ ঝবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ 

সমন্বয় 

নদী াঙ্গন নদী াঙ্গদ্দনি  প্র াদ্দি বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, 

শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি ইউবনয়দ্দনি সিবমবলদ্দয় 

১০৫০ টি পুকুদ্দিি নদী গদ্দ ন বিলীন হদ্দয় ঐ এলাকাি প্রবিটি  

মৎস্য চাষী ও জেদ্দলদ্দদি  আবথ নক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন 

হদ্দি পাদ্দি । 

প্রবশিদ্দনি ব্যিস্থা কিা 

 ৩ স্তি বিবশষ্ট মৎস্য চাষ 

কিা 

 িবিগ্রস্থ দবিদ্র 

মৎস্যচাষীদ্দদি েন্য 

সহায়িা প্রদান কিা খিা খিাি কািদ্দণ বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি 

ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি  ইউবনয়দ্দনি  ৩২০০ টি পুকুদ্দিি পাবন 

শুবকদ্দয় মাছ চাদ্দষি ব্যাপক িয়িবি হদ্দি পাদ্দি জসই সাদ্দথ 

এলাকায় মাদ্দছি ঘাটবি জদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি 

ইউবনয়দ্দনি ১৫০০টি  পুকুদ্দিি মাছ খাল বিদ্দল জিি হদ্দয় মৎস্য 

চাষীদ্দদি ব্যাপক িবি কিদ্দি পাদ্দি । 

পশুসম্পদ িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি  িন্যা হদ্দল বসিােগি সদি, কাবেপুি, 

জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি ইউবনয়দ্দনি 

গরু,ছাগল,জ ড়াি  খাযা াি সহ েীিন ঝুঁবকি  সম্ভিনা িদ্দয়দ্দছ 

এিং ্াি ফদ্দল ঐ এলাকাি পশুপালন ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি ।  

 মাটিি বকল্লা বনম নান কিা  

  সিকািী পবিি েবমদ্দি 

গিাবদ পশুি চিনভুবম 

তিবি কিা 

  পশুিখায তিবি কিাি 

েন্য বমল তিবি কিাি 

েন্য উদ্ভিু কিা 

 পশাপবশ েবমদ্দি একদ্দত্র 

পাবি হাঁস, মৎস্য, সিবে 

চাষ কিা 

  আপদ সহনশীল সংকি 

োিীয় পশুপাবখ চাদ্দষ 

উদ্ভিু কিা 

 পশুি টিকা সিিািহ 

বনবিি কিা 

খিা ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা  জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি 

ইউবনয়দ্দন খিাি প্রচন্ড িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাষ পুদ্দড় বগদ্দয়  পশু 

খাদ্দযি অ াি জদখা বদদ্দি পাদ্দি। এিং বিব ন্ন জিাগ িালাই জদখা 

বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি  পশু সম্পদ  ব্যাপক  াদ্দি িবি হদ্দি 

পাদ্দি। 

কালতিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালতিশাখী িড় জদখা বদদ্দল 

বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী 

উপদ্দেলাি   গিাদীপশু  সহ অন্যান্য পশুপাবখ মািা জ্দ্দি পাদ্দি 

এিং আহি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ঐ সকল  ইউবনয়দ্দন পশু 

পালদ্দন মানুদ্দষি আগ্রহ কদ্দম জ্দ্দি পাদ্দি।   

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি প্রায় 

ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট িবলদ্দয় বগদ্দয় পশু 

খাদ্দযি অ াি জদখা বদদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি পশুি মৃতুযও 

বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি।  
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সমন্বয় 

 

স্বাস্থয 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি  িন্যা হদ্দল বসিােগি সদি, কাবেপুি, 

জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি  ৪০০০০ 

পবিিাদ্দিি প্রায় বৃদ্ধ, প্রবিিন্ধী, গ িিী ও বশশুি পাবন িাবহি 

জিাগ জদখা বদদ্দয় স্বাস্থযি প্র াি পদ্দড় এমনবক মৃতুযও হদ্দি পাদ্দি ।  

 স্বাস্থয বিষদ্দয় সদ্দচিনিা 

বৃবদ্ধ কিা 

 প্রাথবমক বচবকৎসাি 

প্রদ্দয়ােবনয় ওষি 

সিিািহ বনবিি কিা 

 প্ নাপ্ত টিকা ও 

প্রবিদ্দষিদ্দকি ব্যিস্থা 

কিা 

 

খিা  খিা  কািদ্দণ বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি 

ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি ইউবনয়দ্দনি  প্রবিিন্ধী, গ নিিী ও 

বশশুসহ সকল জশ্রনীি মানুদ্দষি বিব ন্ন িিদ্দনি জিাগ িালাই জদখা 

বদদ্দয় মানুদ্দষি েীিন নাশ কিদ্দি পাদ্দি।  

তশিযপ্রিাহ 

ও কুয়াশা 

প্রবি িছি এ াদ্দি তশিয প্রিাহ ও ঘন কুয়াশা িাড়দ্দি থাকদ্দল 

মানুষ ও পশু পাবখি জিাগিালাই বৃবদ্ধ জপদ্দি পাদ্দি। বিদ্দশষ কদ্দি 

প্রিল শীদ্দি বশশু,বৃদ্ধ ও প্রবিিন্ধী ব্যবিিা জিশী আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি। ঘন কুয়াশাি কািদ্দণ ফসদ্দলি িয় িবি বৃবদ্ধ জপদ্দি পাদ্দি।  

 জিশী কদ্দি গাছ পালা 

লাগাদ্দনা 

 শীি িস্ত্র িীিিণ কিা 

 শীি িস্ত্র পবিিাদ্দনি 

এিং ঠান্ডা েবনি 

জিাগিালাই সম্পদ্দকন 

েনগণদ্দক সদ্দচিন কিা 

 

 

েীবিকা 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি বিব ন্ন 

জপশােীবি জশ্রণীি জলাদ্দকি কম নসংস্থান হাবিদ্দয় জিকািত্ব েীিন 

কাটাদ্দি পাদ্দি ্াি ফদ্দল ঐ সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যপক 

 াদ্দি আবথ নক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি এিং এি  প্র াদ্দি ঐ এলাকাি 

প্রবিটি মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  

 জটকসই বিকল্প েীবিকা 

সৃবষ্ট কিাি লদ্দিয 

প্রবশিন প্রদান কিা 

 জটকসই বিকল্প েীবিকা 

সৃবষ্ট কিা 

 মবহলাদ্দদি েন্য 

িসিিাড়ীদ্দি আদ্দয়ি 

ব্যিস্থা কিা 

 স্থানীয় সম্পদ্দদি 

সদ্দি নািম ব্যিহাি 

বনবিি কদ্দি েীবিকা 

  েনদ্দগাবষ্ট ব বিক 

িনায়ন সৃবষ্ট কিা 

 সমাবেক খায বনিাপিা 

ব্যিস্থা বৃবদ্ধ কিা 

নদী াঙ্গন ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন জদখা বদদ্দল বসিােগি 

সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি  

সকল এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী, জেদ্দল, ব্যিসায়ী, 

বদনমজুি, চাকুিীেীবি, বিব ন্ন জপশাি মানুষ  আবথ নক  াদ্দি 

ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি এিং েীিন েীবিকাি উপি 

প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি। 

খিা ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা  জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলা ৩৫টি 

ইউবনয়দ্দনি   ২৫০০০০ পবিিাদ্দিি েীিন ও েীবিকাি উপি 

প্র াি পদ্দড় খাদ্দযি সমস্যা জদখা বদদ্দি পাদ্দি। 
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সমন্বয় 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি সকল 

ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট, আিাবদ েবম, িাঁি 

কািখানা ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয়  বদনমুজুিী, 

ব্যিসায়ী, িাঁি কাবিগি  জশ্রণী জপশােীবি মানুদ্দষি কম নসংস্থান 

হাবিদ্দয় আবথ নক  াদ্দি িবিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন ও 

েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি।  

জটকসই বিকল্প েীবিকা 

সৃবষ্ট কিাি লদ্দিয প্রবশিন 

প্রদান কিা 

 

 

গাছপালা 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি সকল 

ইউবনয়দ্দনি প্রবিটি প্রাণী অবিদ্দেন ও মানুদ্দষি কাঠ, ফল, 

ইিযাবদি অ াি জদখা বদদ্দি পাদ্দি ।  

িাসত্মা ও জিড়ী িাঁদ্দিি দুই 

পাদ্দশ বৃি জিাপণ কিা ; 

িাবড়ি আদ্দশ পাদ্দশ বৃি 

জিাপণ কিাি েন্য 

েনগণদ্দক উৎসাবহি 

কিন। 

প্যািািন সৃবষ্ট কিা; 

পবিদ্দিশ বিষদ্দয় সদ্দচিনিা 

বৃবদ্ধ কিা; 

অতিি াদ্দি গাছ কাটা 

বনয়ন্ত্রণ কিাি েন্য 

আইনগি ব্যিস্থা গ্রহণ ও 

প্রদ্দয়াগ কিা। 

খিা খিা  জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, 

শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি ব্যপক গাছ 

পালা মদ্দি ও বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ 

ও মানুদ্দষি আবথ নক িবি হদ্দি পাদ্দি।  

কালতিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালতিশাখী িড়  জদখা বদদ্দল 

বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী 

উপদ্দেলাি গাছপালা জ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ঐ 

এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ নক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

অিকাঠাদ্দমা িন্যা জিলকুবচ উপদ্দেলাদ্দি ২০০৭ সাদ্দলি মি িন্যা হদ্দল বসিােগি 

সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি 

বিদ্দশষ কদ্দি িাস্ত ঘাট, বশিা প্রবিষ্ঠান, ব্যিসা প্রবিষ্ঠান ও 

হাটিাোদ্দিি  আংবশক বকংিা সম্পূণ ন বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ফদ্দল 

এলাকাি মানুষ বশিা স্বাস্থ জসিা বিব ন্ন সুবিিা জথদ্দক িবঞ্চি 

হদ্দি পাদ্দি। 

-িাস্তা উচু ও পাকা কিা 

-জিবড়িাি বনম নাণ  ও 

সংস্কাি কিা; 

-প্রদ্দয়ােনীয় কাল াট ন ও 

ব্রীে বনম নাণ কিা 

-স্লুইেদ্দগট বনম নান কিা  

-প্ নাপ্ত সাইদ্দক্লান জসল্টাি 

বনম নাণ কিা 

-অিকাঠাদ্দমা স্থাপনাি 

চাবিবদদ্দক, িাস্তা ও 

খালসমূদ্দহি দুই িাদ্দি বৃি 

জিাপণ কিা; 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল িাড়ী 

বনম নান কিাি েন্য 

নদী াঙ্গন নদী াঙ্গন জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, 

শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি   িাস্ত ঘাট, বশিা প্রবিষ্ঠান, 

ব্যিসা প্রবিষ্ঠান ও হাটিাোদ্দিনদীি গদ্দ ন বিবলন হদ্দয় জ্দ্দি 

পাদ্দি। সি বমদ্দল এি উপদ্দেলাি ৬০,০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি 

িবিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি। 

কালতিশাখী বসিােগি সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী 

উপদ্দেলা গুদ্দলাদ্দি কালতিশাখী িড়  হদ্দল ২০১৩ সাদ্দলি মি 

আঘাি হানদ্দল  বশিা প্রবিষ্ঠান, ঘিিাবড় এিং ব্যিসা 
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সমন্বয় 

প্রবিস্ত্ঠাদ্দনি আংবশক বকংিা সম্পূণ ন বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। সুদমুি  ঋদ্দনি ব্যিস্থা 

কিা 

 জিবড়িাি বনম নাণ  ও 

সংস্কাি কিা; 

 

 

িাঁি বশল্প 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি ৮৫০০০ 

িাঁি বশল্প পাবনদ্দি ডুদ্দি িাঁি বশদ্দল্পি সাদ্দথ সম্পৃি  পবিিাি 

ব্যপক  াদ্দি আবথ নক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি।  

 িাি ঘি উচু স্থাদ্দন 

স্থাপন কিা 

 ক্লাস্টাি ব বিক িাি 

কািখানা কিা 

 িাবিদ্দদি ঋদ্দণি 

ব্যিস্থা কিা 

 নদীি িীিিী এলাকা 

জথদ্দক িাি কািখানা 

সবিদ্দয় বনদ্দয় বনিাপদ স্থাদ্দন 

স্থাপন কিা 

নদী াঙ্গন ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি  নদী াঙ্গন জদখা বদদ্দল বসিােগি 

সদি, কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি 

২৫টি ইউবনয়দ্দনি িাঁবি পবিিািগুবল মািাত্বক াদ্দি িবিি 

সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি । 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট জদখা বদদ্দল বসিােগি সদি, 

কাবেপুি, জিলকুবচ, শাহাোদপুি ও জচৌহালী উপদ্দেলাি সকল 

ইউবনয়দ্দনি িাবিঁ পবিিাি ও িদ্দিি সাদ্দথ সম্পৃি পবিিািগুবল  

আবথ নক  াদ্দি ব্যপক িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। 

 

িথ্য সূত্র : সকল ইউবনয়ন পবিষদ 
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২.৭ সামাবেক মানবচত্র : 
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২.৮ আপদ ও ঝবকি মানবচত্র :  
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2.৯ আপদ্দদি জমৌসুমী বদনপবি 

 

জকান জকান আপদ জকান জকান মাস গুদ্দলাদ্দি আঘাি কিদ্দি পাদ্দি িা সংবিপ্ত আকাদ্দি জটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা 

ক্রবমক আপদসমূহ তিশাখ তেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রািণ  াদ্র আবশ্বন কাবিনক অগ্রহায়ণ জপৌষ মাঘ ফাল্গুন তচত্র 

১ িন্যা                         

২ নদী াঙ্গান                         

৩ খিা                         

৪ কালতিশাখী/ 

িড় 

                        

৫ অবিবৃবষ্ট                         

৬ 
তশিযপ্রিাহ ঔ 

কুয়াশা    

  

       

 

 

বদনপবি বিদ্দিষণ: 

আপদগুদ্দলা এই এলাকাদ্দি িছদ্দিি িাদ্দিা মাদ্দসি মদ্দধ্য জকান্ জকান্ মাদ্দস সংগঠিি হয় এিং জকান্ জকান্ মাদ্দস এি প্র াি জিবশ 

িা কম থাদ্দক িা জিখাবচদ্দত্রি মাধ্যদ্দম জমৌসুমী বদনপবিদ্দি জদখাদ্দনা হদ্দয়দ্দছ। বপ্র-বসআিএ কাদ্দেি অংশ বহদ্দসদ্দি 

অংশগ্রহণকািীদ্দদি সাদ্দথ আদ্দলাচনাি মাধ্যাদ্দম োনা ্ায়: 

 িন্যা বসিােগি জেলাি অন্যিম প্রিান আপদ। িন্যা এই এলাকাি ঘিিাবড়, জ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও েীিন েীবিকাি 

ব্যাপক িবি কদ্দি। এটি জুলাই মাদ্দসি মািামাবি জথদ্দক আগষ্ট মাদ্দসি মািামাবি প্ নন্ত থাদ্দক । 

  বসিােগি জেলাি ঘিিাবড়, িাস্তাঘাট, সামাবেক ও বশিাপ্রবিষ্ঠানসহ ফসল ও গিাবদপশু নদী াঙ্গদ্দন প্রবি িছি 

বিলীন হদ্দয় ্াদ্দচ্ছ। এখাদ্দন নদী াঙ্গন ঘদ্দট মাচ ন মাদ্দসি মািামাবি জথদ্দক অদ্দক্টািি মাস প্ নন্ত। 

 জশিযপ্রিাহ এ অঞ্চদ্দলি একটি অন্যিম সমস্যা। ্মুনা, ইছামবি, হুিাসাগি, কিদ্দিায়া, িড়ালসহ অন্যান্য নদী 

বিিিিী এলাকা বিিায় এখাদ্দন কুয়াশা ও তশিয প্রিাদ্দহি প্র াি জিশী এছাড়া উিদ্দিি বহমালদ্দয়ি জথদ্দক আশা তশিয 

আিহাওয়া এ অঞ্চদ্দল অদ্দনক অসুখ বিসুদ্দখি প্র াি বিস্তাি কদ্দি।  

 ঘূবণ নিড় আি একটি মািাত্মক আপদ। ঘূবণ নিড় এই এলাকাি ঘিিাবড়, জ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও গাছপালাি ব্যাপক িবি 

কদ্দি। এটি মাচ ন মাদ্দসি মািামাবি জথদ্দক জম মাদ্দসি মািামাবি প্ নন্ত  এিং জসপ্টিি মাদ্দসি মািামাবি জথদ্দক 

বডদ্দসিি  মাদ্দসি মািামাবি সমদ্দয়ি মদ্দধ্য ঘদ্দট থাদ্দক।  

বসিােগি জেলাি খিা সংঘঠিি আপদ্দদি মদ্দধ্য একটি। খিাি কািদ্দণ এখানকাি অদ্দনক ফসল জসদ্দচি অ াদ্দি নষ্ট হদ্দচ্ছ। 

আিাি জ্গুদ্দলা জকাদ্দনা মদ্দি হদ্দচ্ছ িাদ্দিও প্ নাপ্ত পাবনি অ াদ্দি ফলন কদ্দম ্াদ্দচ্ছ। আিাি এই খিাি কািদ্দণ সংিবিি 

পুকুদ্দিি পাবন শুবকদ্দয় ্াওয়ায় এিং ভূগ নস্থ পাবনি স্তি বনদ্দচি বদদ্দক জনদ্দম ্াওয়ায় জদখা বদদ্দচ্ছ পানীয় েদ্দলি চিম সঙ্কট। 

জুন মাস জথদ্দক এবপ্রল মাস প্ নন্ত এই এলাকাদ্দি খিা জদখা ্ায়। 
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২.১০ েীবিকাি জমৌসুমী বদনপবি: 

জকান জকান মাদ্দস েীবিকাি িা কম নসংস্থাদ্দনি বক অিস্থা হয় িা বনদ্দে জটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলা: 

ক্রবমক েীবিকাি 

উৎস 

তিশাখ তেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রািণ  াদ্র আবশ্বন কাবিনক অগ্রহায়ণ জপৌষ মাঘ ফাল্গুন তচত্র 

০১ কৃবষ 

                        

                        

                        

                        

০২ মৎস্যেীিী 

                        

                        

                        

                        

০৩ বদনমুজুি 

                        

                        

                        

                        

০৪ ব্যিসা 

                        

                        

                        

                        

 

েীবিকাি জমৌসুমী বদনপবি বিদ্দিষন: 

 েীবিকাি জমৌসুমী বদনপবি বিদ্দললষণ কিদ্দল জদখা ্ায় জ্, এ এখাদ্দন নদ্দ িি জথদ্দক শুরু কদ্দি জম মাস প্ নন্ত কৃবষ 

কাে থাদ্দক িদ্দি বডদ্দসিি োনুয়ািী এিং এবপ্রল জম মাদ্দস কৃবষ কাে জিবশ থাদ্দক। এছাড়া অন্যান্য মাসগুবলদ্দিও্ বকছু 

বকছু কৃবষ কাে কিদ্দি জদখা ্ায়।  

 ্মুনা, ইছামবি, হুিাসাগি, কিদ্দিায়া, িড়ালসহ অন্যান্য নদীি িীিিিী উপদ্দেলা হওয়ায় সািা িছিই এলাকাি 

জেদ্দলিা মাছ িিাি কাে কিদ্দি পাদ্দি । িদ্দি জুলাই মাস জথদ্দক মৎস্য েীিীদ্দদি কাে জিশী জদখা ্ায়। 

 এলাকাি প্রিান বদনমুজুদ্দিি জিত্র হদ্দলা িাি বশল্প কািখানা। িাি প্রিান এলাকা হওয়ায় এখাদ্দন িাি শ্রবমবকদ্দদি 

কাে প্রায় সািা িছিই থদ্দক 

 অত্র এলাকাি প্রিান ব্যিসা িাি ব্যিসা। বসিােগি জেলাি ৬৫% জলাক িাঁি বশদ্দল্পি সাদ্দথ জকান না জকান াদ্দি 

েবড়ি িদ্দয়দ্দছ।  
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২.১১ েীিন এিং েীবিকা সম্পবকনি বিপদাপন্নিা: 

 

এলাকাি প্রিান েীবিকা সমূহ বক বক এিং েীবিকা সমুহদ্দক জকান জকান আপদ/দুদ্দ্ নাগ িবি কদ্দি িা বনদ্দে জটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম 

তুদ্দল িিা হদ্দলা: 

ক্রঃ নং েীবিকাসমূহ 

আপদ/ দুদ্দ্ নাগ সমূহ 

িন্যা নদী াঙ্গন 
কালতিশাখী 

িড় 

খিা 
অবিবৃবষ্ট 

০১ 
কৃবষ 

■ ■ ■ ■ ■ 

০২ 
মৎস্য 

■ ■ 
                   ■ 

■ 

০৩ 
বদনমুজুি 

■ ■ ■ ■ ■ 

০৪ 
ব্যিসায়ী 

■ ■ ■ ■ ■ 

 

 

বসিােগি জেলায় েীবিকাসমুদ্দহি মদ্দধ্য িাঁিবশল্প অন্যিম প্রিান। সুিিাং এ এলাকায় িন্যাি ফদ্দল িাঁিবশল্প সিদ্দথদ্দক জিবশ 

িবিগ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক। সকল িিদ্দনি আপদ্দদি কািদ্দণই কৃবষ খাি িবি গ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক। মৎস্য খাদ্দি জিশী িবি কদ্দি থাদ্দক 

িন্যা অবিবৃবষ্ট ঔ খিা। িন্যাি ফদ্দল এলাকাি পুকুি জ দ্দস মাছ পুকুি জথদ্দক জিি হদ্দয় ্ায় আিাি খািাি কািদ্দণ পাবন শুবকদ্দয় 

চাদ্দষি িবি হয় এিং চাবষ িবি গ্রস্থ হয়। সি িিদ্দণি আপদ্দদি কািদ্দণই বদনমুজুি ও ব্যিসায়ীিা িবি গ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক।  

 

 

২.১২ খাি ব বিক আপদ ও ঝুঁবকি িণ ননা: 

বসিাজগঞ্জ নেীবাবিত নীচু ভূবম এলাকা এবাং অতযন্ত দুশ্ব্ যাগ ঝুঁবকপ্রবণ একটি দজলা দ্খানকাি মানুশ্বষি জীবন জীববকাি অন্যতম সঙ্গী 

িল কৃবষ। এখাশ্বন উন্নয়শ্বনি মূল প্রবতবন্ধকতা িল ববব ন্ন প্রকাশ্বিি দুশ্ব্ যাগ। এই দজলাি প্ররান দুশ্ব্ যাগগুশ্বলা িল আগাম বন্যা, দমৌসুমী বন্যা,  

নেী াঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, অবতবৃবি, খিা, তশতযপ্রবাি ও আশ্বস যবনক দূষণ ইতযাবে। বসিাজগঞ্জ নেীবাবিত নীচু ভূবম এলাকা িওয়ায় 

এটি একটি বপবছশ্বয় পড়া অনগ্রসি দজলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কববলত একটি এলাকা বসিাজগঞ্জ দজলা। বষ যা দমৌসুম শুরু িওয়াি 

আশ্বগই সীমাশ্বন্তি ওপাি দর্শ্বক দনশ্বম আসা পািাবড় ঢশ্বল মুলতিঃ বসিাজগশ্বঞ্জ আগাম বন্যাি সৃবি িয়। তিত্র মাশ্বসি দশশ্বষি বেশ্বক অর্বা 

তবশাখ মাশ্বসি প্রর্ম বেশ্বক সারািণতিঃ আগাম বন্যা সাংগঠিত িশ্বয় র্াশ্বক। এশ্বত অত্র দজলাি ববব ন্ন  দবাশ্বিা ফসল নি িয়। অত্র দজলা 

ব্যাপক মাত্রায় দমৌসুমী বন্যা কববলত একটি দজলা।  প্রিন্ড বৃবিপাশ্বতি ফশ্বল আষাঢ় মাস িশ্বত  াদ্র মাস প্ যন্ত এ দজলায় দমৌসুমী বন্যা 

িয়। বষ যাকাশ্বল পুশ্বিা এলাকা পাবনশ্বত তর্ তর্ কশ্বি। তখন দূি দর্শ্বক দেখশ্বল এশ্বককটি গ্রামশ্বক কচুিী পানাি মশ্বতা মশ্বন িয়। এসময়  

বাতাশ্বসি কািশ্বণ দঢউশ্বয়ি (আফাল) সৃবি িয়। এশ্বত ঘিবাবড়, িাস্তাঘাে, ব্রীজ, কাল াে য, পশু সম্পে, বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, রমীয় প্রবতষ্ঠান, 

গাছপালা ও দবিীবার ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এছাড়া, দনৌকাডুববশ্বতও প্রাণিাণী ঘশ্বে। বসিাজগঞ্জ দজলায়  বজ্রপাশ্বত প্রবতবছি অশ্বনক মানুষ মািা 

্ায়।  অত্র দজলায় নেী  াঙ্গন দবশ্বড় িশ্বলশ্বছ। এ দজলাি সেি, দবলকুবি, দিৌিালী, কাজীপুি ও শািাজােপুি উপশ্বজলায় সারািণতিঃ নেী 

 াঙ্গন দেখা ্ায়। এ দজলায় নেী াঙ্গন সারািণতিঃ আষাঢ় মাস িশ্বত দপৌষ মাস প্ যন্ত িশ্বলও কাবতযক মাস িশ্বত তিত্র মাস প্ যন্ত নেী 

 াঙ্গন দবশী িশ্বয় র্াশ্বক। এছাড়া, আষাঢ় মাস িশ্বত আবেন মাস প্ যন্ত অল্প পবিমাশ্বণ নেী  াঙ্গন দেখা ্ায়। এি ফশ্বল এলাকাি বাবড়ঘি, 

িাস্তাঘাে, বীজতলা, ফসশ্বলি জবম, বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, গাছপালা ইতযাবে িবিগ্রস্থ হয়। বসিাজগঞ্জ দজলায় আশ্বস যবনক দূষণ িশ্বয়শ্বছ। দূষশ্বণি 

মাত্রা ৬০ বপবপবব’ি উপশ্বি। এ-এলাকায় অগ ীি নলকূপগুশ্বলাশ্বত মাত্রাবতবিি আশ্বস যবনক ও আয়িন র্াকায় তা মানুশ্বষি খাওয়াি কাশ্বজ 

ব্যবিাশ্বিি অনুপশ্ব্াগী। তিত্র-তবশাখ মাশ্বস এলাকাি পাবনি স্তি বনশ্বি দনশ্বম ্াওয়াশ্বত অগ ীি নলকূপগুশ্বলাশ্বত পাবন পাওয়া ্ায় না এবাং 

গ ীি নলকূপগুশ্বলাশ্বত পাবন উোশ্বত খুবই কি িয়। সবশ্বিশ্বয় দববশ আশ্বসবনক দূষণ পবিলবক্ষত িয় বষ যাি পূব যবতী সমশ্বয় ্াি মাত্রা িশ্বলা 

১০০ বপবপবব এবাং সব যবনম্ন পবিলবক্ষত িয় বষ যাকাশ্বল ্াি মাত্রা িশ্বলা ৬০ বপবপবব। আশাংকা কিা িশ্বে অদূি  ববষ্যশ্বত গ ীি 

নলকূপগুশ্বলাশ্বতও আশ্বস যবনক, আয়িনমুি সুশ্বপয় পাবন পাওয়া ্াশ্বব না। বাাংলাশ্বেশ জনস্বাস্থয প্রশ্বকৌশল অবরেপ্তি, বসিাজগঞ্জ কৃকযক 

জিীশ্বপি ফলাফশ্বল দেখা ্ায়, দজলাি ১,০২,৯৯০ টি নলকূশ্বপি মশ্বধ্য ৭,৩৪২ টি নলকূশ্বপ আশ্বস যবনক পাওয়া বগশ্বয়শ্বছ। ্াি শতকিা িাি 

িল ১৫.৪০। ্বেও এ দজলায় দকান আশ্বস যবনশ্বকাবসস দিাশ্বগি প্রদু যাব দেখা ্ায়বন তর্াবপ বতযমান জিীশ্বপি ফলাফল  ববষ্যশ্বত উশ্বেশ্বগি 

কািণ িশ্বত পাশ্বি।   
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জেলা/উপদ্দেলাি বিপদাপন্ন খািসমূহ বচবিি কিণ : 

 

 

আপদসমুহ 

বিপদাপন্ন সামাবেক উপাদান সমূহ 

ফ
স
ল
 

গ
াছ
প
াল
া 

প
শু
স
ম্প
দ
 

ম
ৎ
স্য
 

স
ম্প
দ
 

ঘ
ি
ি
াব
ড়
 

ি
াস্ত
াঘ
াট

 

ব্র
ীে
 

ক
াল
 
াট
ন  

বশ
ি
া 

প্র
বি
ষ্ঠ
ান

 

স্ব
াস্থ
য 

আ
শ্র
য়
দ্দ
ক
ন্দ্র

 

িন্যা ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

নদী  াঙ্গন ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
 ■ 

খিা ■ ■ ■ ■ 
    ■ 

 

কালতিশাখী িড় ■ ■ 
  ■ 

  ■ 
  

অবিবৃবষ্ট ■ 
 ■ 

  ■ 
    

 

দজলাি প্ররান দুশ্ব্ যাগগুশ্বলা িল বন্যা, নেী াঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, খিা, অবতবৃবি ও তশতযপ্রবাি ইতযাবে। এসব দুশ্ব্ যাশ্বগি 

মাধ্যশ্বম মূলতিঃ ববব ন্ন সামাবজক উপাোন দ্মন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পে, মৎস্যসম্পে, িাস্তাঘাে, ব্রীজ, কাল াে য, বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, স্বাস্থয, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, বীজতলা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বয় র্াশ্বক। উপশ্বিাি আপে োিা ববব ন্ন সামাবজক উপাোশ্বনি 

উপশ্বজলাব বিক ঝুঁবকসমূি বনশ্বম্ন বণ যনা কিা িলিঃ  

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি  বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় ১৪১৩৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৩৭৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে 

(আাংবশক), ১১১ টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ২৬৫ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ৪৫ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ১২ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ২৮ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১৭ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৯ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৬৩ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ২৯৬৪২ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় ১২১৪৩ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ১৮৩৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), ৬১১ 

টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ১৪৫২ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ৩৭ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২১ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ১৩ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, 

১৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১২৫ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। এি ফশ্বল 

১৫৪৩২ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় ১৪৭০৩ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৯০৫দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

৭৩০টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য),২১২৪টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২৮ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২৫ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ১৮ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ২৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১১ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৪৫ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। 

এি ফশ্বল ২১২৩৫ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 
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 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি  বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি  কামািখন্দ উপশ্বজলায়  ১৩১৩৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২১৪৪ দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

৪২৩ টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ১৪৫৫ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২৫ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২০ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ১৭ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ২৪ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৩৭ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। 

এি ফশ্বল ১৫৪৫৫ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায়  ১৫৩০৫দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৬০৮ দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

৯৩৩টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ১৮৬৪টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২৯বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২৬ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ২৭ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ২৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১১ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৫১ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। 

এি ফশ্বল ১৮৫৭৫ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি আগাম বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল 

বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় ১১১০৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২০৪২ দিক্টি জবমি ফসলাবে 

(আাংবশক), ৭১৩ টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ১৮১৩ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ৩১ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২৩ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ১৮ 

টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ২৬ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৭৪ টি গবাবে পশু মািা 

দ্শ্বত পাশ্বি। এি ফশ্বল ১৭৪৬৪ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় ১৭২৯৯ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৫৩৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

১২৭৩ টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ৩২৩৭ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ৩৫ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২৭ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ২২ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ৩১ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৯ টি মৎস্য খামাি, ৭২টি দুগ্ধজাত খামাি, ১১২টি তাঁতবশল্প ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি 

এবাং ২৮৫ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। এি ফশ্বল ২৫১৪২ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত 

িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় ১৪১০৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৬০৯ দিক্েি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

৬১২টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ১৫৬৩ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২৯ বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২১ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ১৬ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ২০ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ১৩৯ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত পাশ্বি। 

এি ফশ্বল ১৫১৪১ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 প্রবল বষ যণ ও নেী  াঙ্গন-এি ফশ্বল বন্যা িশ্বল বকাংবা ২০০৭ সাশ্বলি বন্যাি মশ্বতা বন্যা আঘাত িানশ্বল বসিাজগঞ্জ 

দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় ১৪১৪৫ দিক্টি জবমি ফসলাবে (সম্পূণ য), ২৫৩৭দিক্টি জবমি ফসলাবে (আাংবশক), 

১১৭৩ টি ঘিবাবড় (সম্পূণ য), ২৬২৭ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ৩০বকিঃবমিঃ িাস্তা, ২৫ বকিঃবমিঃ দবড়ীবাঁর, ২৯ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ৩৫ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১২ টি মৎস্য খামাি ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং ২১৪ টি গবাবে পশু মািা দ্শ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৩২৩১২ কৃষক পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 
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 বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় অব্যািত নেী াঙ্গশ্বনি ফশ্বল ৩০০ টি বসতব ো, ৩ বক.বম. িাস্তা এবাং ১৯০ দিক্টি 

ফসলী জবম, ৫০ টি টিউবওশ্বয়ল, ২১০ টি পায়খানা এবাং ২১৩ টি গাছপালা নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। ্াি 

ফশ্বল ১২১৬ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 দবলকুবি উপশ্বজলায় অব্যািত নেী াঙ্গশ্বনি ফশ্বল ২৫১ টি বসতব ো, ৪ বক.বম. িাস্তা এবাং ১৮০ দিক্টি ফসলী জবম, 

৬৫ টি টিউবওশ্বয়ল, ১৮৫ টি পায়খানা এবাং ১৯৫ টি গাছপালা নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। এশ্বত ১০৭৫ পবিবাি 

প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ।  

 

 

 দিৌিালী উপশ্বজলায় অব্যািত নেী াঙ্গশ্বনি ফশ্বল ৩৩৫ টি বসতব ো, ৮ বক.বম. িাস্তা এবাং ১৭৫ দিক্টি ফসলী জবম, 

১২৫ টি টিউবওশ্বয়ল, ১৬৫ টি পায়খানা এবাং ২৮৩ টি গাছপালা নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। এশ্বত ২৭১৯ 

পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 কাবজপুি উপশ্বজলায় অব্যািত নেী াঙ্গশ্বনি ফশ্বল ৩২৫ টি বসতব ো, ১০ বক.বম. িাস্তা এবাং ১৯৫ দিক্টি ফসলী 

জবম, ২০৪ টি টিউবওশ্বয়ল, ১৯৩ টি পায়খানা এবাং ১৮৩ টি গাছপালা নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। এশ্বত ১৯৮৪ 

পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 শািাজােপুি উপশ্বজলায় অব্যািত নেী াঙ্গশ্বনি ফশ্বল ২৭৪ টি বসতব ো, ৬ বক.বম. িাস্তা এবাং ১৬৩ দিক্টি ফসলী 

জবম, ১৪৫ টি টিউবওশ্বয়ল, ১৫৩ টি পায়খানা এবাং ২৯১ টি গাছপালা নেীগশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। এশ্বত ২০১৫ 

পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

    

 বসিাজগঞ্জ  সেি উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা 

২০০৫ সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৫৮ দিক্েি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ১১৩ টি ঘিবাবড় 

(আাংবশক), ১৭ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৬ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ১৫৬ টি গাছপালা, ও ১৭২ টি 

পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফশ্বল ৭২৪৪ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 দবলকুবি উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৪৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ১২৬ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২৩ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৮ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ১৩৪ টি গাছপালা, ও ১৪২ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৪৪২১ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 দিৌিালী উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ২৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ৮৩ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১২ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৭ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১১ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৭৮ টি গাছপালা, ও ১৩৬ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ২৭৫৬ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 
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 কামািখন্দ উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৩৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ১০৭ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১৬ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ২৬ টি গাছপালা, ও ১৩২ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৩৬৫১ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 কাবজপুি উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৬৮ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ২১৩ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ২১ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১১ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৭ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৭৫ টি গাছপালা, ও ২০৯ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৬২৩৫ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ সাশ্বলি 

কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৩৪ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ৮৩ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১৩ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ৭ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৪৫টি গাছপালা, ও ১০৩ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। এি 

ফশ্বল ২৩৬৪ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 শািাজােপুি উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৬৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ২০৯ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১৭ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৮ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৯ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৭৩ টি গাছপালা, ও ১৪৫ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৬৮৩৪ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 তাড়াশ উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ সাশ্বলি 

কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৩৮ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ৯৪ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১৩ টি বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, ৮ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৪৫ টি গাছপালা, ও ১২৫ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

এি ফশ্বল ৫৩৪৬ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 উোপাড়া উপশ্বজলায় জলবায়ু পবিবতযন ও দমৌসুমী বায়ুি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত কালববশাখী ঝড় িশ্বল বকাংবা ২০০৫ 

সাশ্বলি কালববশাখী ঝশ্বড়ি মশ্বতা আঘাত িানশ্বল ৪৯ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল, ২০৬ টি ঘিবাবড় (আাংবশক), ১৪ টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ০৯ টি ববদুযশ্বতি খুটি, ৭৩ টি গাছপালা, ও ১৭৫ টি পায়খানা ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল ৪৫১২ পবিবাি প্রতযক্ষ এবাং পশ্বিাক্ষ াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 জলবায়ু পবিবতযশ্বনি প্র াশ্বব  ববষ্যশ্বত অত্র দজলায় আশ্বস যবনক দূষণ আশ্বিা বাড়শ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ 

পাওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। ফশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি মানুষ আশ্বস যবনশ্বকাবসস দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি।  
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কৃবষ 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত অত্র দজলায় ঘন ঘন বন্যা, নেী  াঙ্গন, কালববশাখী ঝড় ইতযাবে 

আঘাত িানশ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত কৃবষখাশ্বতি ব্যাপক ক্ষবত িওয়াি 

সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। এসময় দগা-খাশ্বযি ব্যাপক সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি, বেনমজুিশ্বেি কম যসাংস্থাশ্বনি 

সুশ্ব্াগ আশ্বিা কশ্বম আসশ্বত পাশ্বি এবাং ব্যবসাশ্বয় মন্দা দেখা বেশ্বত পাশ্বি। জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক কৃবষখাশ্বতি দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি 

সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় বন্যায় ১২৩১১ 

দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ২৫৮৪ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী 

ঝশ্বড় প্রায় ৪৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় বন্যায় ১৩৬৪৫ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ৩৭৪২ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১১০ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায়  বন্যায় ১০১৪২ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য),৬৪০৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ২৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় বন্যায় ৮৩০৪ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ১৭৪২ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১৯ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় বন্যায় ১৮৩৪৪ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ৮৬১২দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১২৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় বন্যায় ১৫৩৪২ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ৬৩৪৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১১৬ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 
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 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় বন্যায় ২৩৬১২ 

দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ১০১১৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী 

ঝশ্বড় প্রায় ১৩২ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি 

ফশ্বল  ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

তাড়াশ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় বন্যায় ১৪৫২৭ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ৪৫৭২ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১০৭ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় বন্যায় ৩১৫৩৩ দিক্টি 

জবমি দবাশ্বিা ফসল (সম্পূণ য), ১১৫২৩ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল (আাংবশক) এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় 

প্রায় ১৮৫ দিক্টি জবমি দবাশ্বিা ফসল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমােকর্া, জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল 

 ববষ্যশ্বত অত্র উপশ্বজলায় দবাশ্বিা ও আমন রাশ্বনি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি। 

 

মৎস্য 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ঘন ঘন বন্যা আঘাত িানশ্বত পাশ্বি এবাং এি 

ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত মৎস্য সম্পশ্বেি  ব্যাপক ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ।  

শীতকাশ্বল খালববল দসশ্বি মাছ রিা এবাং বষ যাি শুরুশ্বত দকানা জাল অর্বা কাশ্বিন্ট জাল বেশ্বয় মাশ্বছি 

দপানা রিাি ফশ্বল অত্র দজলায় মাছ উৎপােন মািাত্মক াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। আবাি জাল ্াি 

জলা তাি এ দিাগান প্রিবলত র্াকশ্বলও এশ্বত দজশ্বলশ্বেি প্রশ্ববশ্বশাবরকাি সীবমত। বসিাজগঞ্জ দজলায় 

মাশ্বছি অ য়াশ্রম নি িশ্বে ্া  ববষ্যশ্বত আশ্বিা ব্যাপক আকাি রািণ কিশ্বত পাশ্বি। এশ্বত মাশ্বছি 

উৎপােন হ্রাস পাওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। শুধু তাই নয় এি ফশ্বল মাশ্বছি বৃবদ্ধও কম িশ্বত পাশ্বি। 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক 

মৎস্যসম্পশ্বেি দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৭ 

টি এবাং দমৌসুমী বন্যায় ১৮ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব 

হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি।  

 

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবাং 

দমৌসুমী বন্যায় ৬ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস 

দপশ্বত পাশ্বি।  

 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৯ টি এবাং 
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দমৌসুমী বন্যায় ১৭ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস 

দপশ্বত পাশ্বি।  

 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৪ টি 

এবাং দমৌসুমী বন্যায় ৭ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস 

দপশ্বত পাশ্বি।  

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৫ টি 

এবাং দমৌসুমী বন্যায় ৯ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস 

দপশ্বত পাশ্বি।  

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবাং 

দমৌসুমী বন্যায় ৯ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত 

পাশ্বি।  

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৭ টি 

এবাং দমৌসুমী বন্যায় ১১ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব 

হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি।  

 

তাড়াশৃ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবাং 

দমৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব হ্রাস দপশ্বত 

পাশ্বি।  

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৯ টি 

এবাং দমৌসুমী বন্যায় ১৫ টি পুকুশ্বিি মাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল মাশ্বছি উৎপােন ব্যাপক াশ্বব 

হ্রাস দপশ্বত পাশ্বি।  

 

 

 

 

গাছপালা 

 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল ববব ন্ন দুশ্ব্ যাগ, দ্মন, দমৌসুমী বন্যা, নেী  াঙ্গন, কালববশাখী ঝড় ও খিা 

ইতযাবে ঘন ঘন িশ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত গাছপালাি ব্যাপক ক্ষবত 

িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত অত্র দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ 

উপশ্বজলাব বিক গাছপালাি দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় 

২৭৫ টি গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ৫৬ টি গাছ এবাং নেী াঙ্গশ্বন ১২৪ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 
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দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ২৩৬ টি 

গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ১৬৪ টি গাছ এবাং নেী াঙ্গশ্বন ১৬৩ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ২৭৪ টি 

গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ২৩৫ টি গাছ এবাং নেী াঙ্গশ্বন ১৪২ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ২১৪ টি 

গাছ, এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় ১০২ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্থ িশ্বত পাশ্বি। 

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ১৭৬ টি 

গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ১০৯ টি গাছ এবাং নেী াঙ্গশ্বন ১৪৭ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ১৪৩ টি 

গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ৯৪ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ১৮৩ 

টি গাছ, কালববশাখী ঝশ্বড় ২১৭ টি গাছ এবাং নেী াঙ্গশ্বন ১৩৯ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

তাড়াশ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ১৩৪ টি 

গাছ এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় ১৫৮ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় দমৌসুমী বন্যায় ৩১০ টি 

গাছ এবাং কালববশাখী ঝশ্বড় ১৪০ টি গাছ ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 

 

স্বাস্থয 

 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা ও দমৌসুমী বন্যা আঘাত 

িানশ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত স্বাস্থযখাত নানা াশ্বব ক্ষবতগ্রস্ত িওয়াি 

সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ অর্ যাৎ ববব ন্ন রিশ্বনি দিাশ্বগি প্রাদু যাব দেখা বেশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, কালববশাখী 

িদ্দড়ি ফশ্বল মানুষ আিত িয় এবাং প্রাণিানী ঘেশ্বত পাশ্বি। জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত অত্র 

দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক স্বাস্থযখাশ্বতি দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা 

বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  
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জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট 

৫৫৫১৫৫ েন সংখ্যাি মদ্দধ্য ২% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় 

২.৫% জলাক ডায়বিয়া, ১.৫% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ২% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৩% জলাক আমাশয়, ১.৮% 

জলাক িম যশ্বিাগ এিং ৩% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায়  বন্যায় জমাট ৩৫২৮৩৫ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ১.৫% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ৩% 

জলাক ডায়বিয়া, ২% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ২% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৩% জলাক আমাশয়, ১.৩৭% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ১.৫% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ১৬০০৬৩ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ২% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ৪% জলাক 

ডায়বিয়া, ২% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ২.৫% জলাক টাইফদ্দয়ড, ২.৩% জলাক আমাশয়, ১.৩% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ৩% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ১৩৮৬৪৫ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ২.১% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ২.৫% 

জলাক ডায়বিয়া, ০.৫% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ১.৭% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.২% জলাক আমাশয়, ২.৫% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ২.৫% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ২৭৪৬৭৯ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ২.৫% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ৩.৫% 

জলাক ডায়বিয়া, ২.৩% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ১.৭% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৯% জলাক আমাশয়, ১.৯% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ৩.৫% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গগঞ্জ উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ৩১৭৬৬৬ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ১.৩% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ২.৫% 

জলাক ডায়বিয়া, ১.৪% বশশু বনউশ্বমাবনয়া,১.৪% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৩% জলাক আমাশয়, ১.৬% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ২.১% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট 
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৫৬১০৭৬ েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ২% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় 

৪% জলাক ডায়বিয়া, ২.৫% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ২.৫% জলাক টাইফদ্দয়ড, ২.২% জলাক আমাশয়, ২.৭% 

জলাক িম যশ্বিাগ এিং ৩.১% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল 

অত্র উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

তাড়াশ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ১৯৭২১৪  

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ১.৩% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ২.৫% 

জলাক ডায়বিয়া, ১.২% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ১.৮% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৩% জলাক আমাশয়, ১.৮% 

জলাক িম যশ্বিাগ এিং ২.৪% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল 

অত্র উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় বন্যায় জমাট ৫৪০১৫৬ 

েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ১.৪% চম নদিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, দমৌসুমী বন্যায় ৩.৪% 

জলাক ডায়বিয়া, ১.২% বশশু বনউশ্বমাবনয়া, ১.১% জলাক টাইফদ্দয়ড, ১.৫% জলাক আমাশয়, ১.৪% জলাক 

িম যশ্বিাগ এিং ২.২% জলাক  াইিাসেবনি দিাগসি বিব ন্ন জিাদ্দগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। এি ফদ্দল অত্র 

উপশ্বজলাি প্রবিটি পবিিাি আবথ নক অসচ্ছলিাসহ বিব ন্ন াদ্দি িবিগ্রস্ত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

 

জীববকা 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল ববব ন্ন দুশ্ব্ যাগ, দ্মন, আগাম বন্যা, দমৌসুমী বন্যা, নেী  াঙ্গন, খিা, 

কালববশাখী ঝড় ইতযাবে ঘন ঘন িশ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত কৃবষ ও 

মৎস্য উৎপােন ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং কম যসাংস্থাশ্বনি সুশ্ব্াগ কশ্বম আসশ্বত পাশ্বি এবাং ব্যবসাশ্বয় 

মন্দা দেখা বেশ্বত পাশ্বি ্া মানুশ্বষি জীববকাি উপি দনবতবািক প্র াব দফলশ্বত পাশ্বি। জলবায়ু 

পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক জীববকাি দ্রূপ 

ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় 

১৭৬২১ জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৮৭৪২ জন কৃবষজীবী, ২৩৫৫ জন 

মৎস্যজীবী, ৭০৯৫ জন বেনমজুি ও ৬৮১ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় 

৩৪৬৭ জন কৃবষজীবী, ২৭৪৬ জন বেনমজুি ও ৪৯৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১৩৬০২ 

জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৫৬৩৪ জন কৃবষজীবী, ২৪১২ জন 

মৎস্যজীবী,৭৩১৫ জন বেনমজুি ও ৪৯১ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩৪০৫ 

জন কৃবষজীবী, ৪৫৮ জন বেনমজুি ও ৪৩৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৯৪০৩ জন 

কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৫৬০৪ জন কৃবষজীবী, ২৩০৪ জন মৎস্যজীবী, ৬১৩৫ 

জন বেনমজুি ও ৩০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৪৩২ জন কৃবষজীবী, 

২৩০৫ জন বেনমজুি ও ৩৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
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কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৮৪৫৫ 

জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৫৫৩৩ জন কৃবষজীবী, ২৩৫৫ জন মৎস্যজীবী, 

৪৬৫৫ জন বেনমজুি ও ৪১৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩১১২ জন 

কৃবষজীবী, ২৩০৫ জন বেনমজুি ও ৩৯৯ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১৩১০৫ 

জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৬৩০৪ জন কৃবষজীবী, ২৩৩৫ জন মৎস্যজীবী, 

৬৫১১ জন বেনমজুি ও ৪১২ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩১১৫ জন 

কৃবষজীবী, ২১৫৫ জন বেনমজুি ও ৫০১ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১৪১৩৮ 

জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৫৬৪৫ জন কৃবষজীবী, ২৩০৮ জন মৎস্যজীবী, 

৫৬৫৫ জন বেনমজুি ও ৪৬৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩৬০৮ জন 

কৃবষজীবী, ২৫৫৫ জন বেনমজুি ও ৪৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় 

১৯১৩২ জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৮১১১ জন কৃবষজীবী, ২৬৩২ জন 

মৎস্যজীবী, ৮১৪৫ জন বেনমজুি ও ৫৯২ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৪৪১১ 

জন কৃবষজীবী, ৫৭৭ জন বেনমজুি ও ৩৪৬ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

তাড়াশ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৯১২৫ জন 

কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৩১৪৪ জন কৃবষজীবী, ১৫৩৫ জন মৎস্যজীবী, ৪১১৯ 

জন বেনমজুি ও ৩৫৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৫২৩ জন কৃবষজীবী, 

২১১২ জন বেনমজুি ও ৩১১ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১৮২০৫ 

জন কৃবষজীবী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৭৪০৩ জন কৃবষজীবী, ২৬০৪ জন মৎস্যজীবী, 

৮০১৩ জন বেনমজুি ও ৫৯২ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৪২৯২ জন 

কৃবষজীবী, ২৭১৩ জন বেনমজুি ও ৫৯১ জন ব্যবসায়ী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

পাবন 

 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল ববব ন্ন দুশ্ব্ যাগ, দ্মন, দমৌসুমী বন্যা, নেী  াঙ্গন ইতযাবে ঘন ঘন িশ্বত 

পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। এছাড়া, জলবায়ু 

পবিবতযশ্বনি ফশ্বল ভূগ যস্থ পাবনি স্তি বেন বেন নীশ্বি দনশ্বম ্াশ্বে। ফশ্বল অত্র এলাকায় পানীয় জশ্বলি 

সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি।  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক 

পাবনসম্পশ্বেি দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা বনম্নরূপিঃ 
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বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় বন্যায় ১০৫ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৫১১ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায়  বন্যায় ৫৬৫ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ১১১ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

 

 

 দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায়  বন্যায় ১০৯ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৮৭ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় বন্যায় ৯৫ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৪০৫ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় বন্যায় ১১২ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৩৭৫ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় বন্যায় ১২৫ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৫১৩ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় বন্যায় ১১৫ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৫৬৫ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 
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পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

তাড়াশ  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায়  বন্যায় ৯৩ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৪০৫ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় বন্যায় ১৩৭ টি 

টিউবওশ্বয়ল এবাং আশ্বস যবনক দূষশ্বণ ৫১৯ টি টিউবওশ্বয়ল ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ফশ্বল অত্র এলাকায় 

পানীয় জশ্বলি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। তখন ববশুদ্ধ পাবনি অ াশ্বব স্থানীয় জনশ্বগাষ্ঠী ববব ন্ন রিশ্বনি 

পাবনবাবিত দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি। 

 

অবকাোশ্বমা 

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাগ, দ্মন, আগাম বন্যা, দমৌসুমী বন্যা, নেী 

 াঙ্গন, কালববশাখী ঝড় ইতযাবে ঘন ঘন িশ্বত পাশ্বি এবাং এি ব্যাপকতাও বৃবদ্ধ দপশ্বত পাশ্বি। এশ্বত 

ববব ন্ন রিশ্বনি অবকাোশ্বমা দ্মন িাস্তাঘাে, দবিীবাঁর, ব্রীজ, কাল াে য, বশক্ষা ও রমীয় প্রবতষ্ঠান, 

বাসস্থান ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  ববষ্যশ্বত ইিা আশ্বিা ব্যাপক আকাি রািন কিশ্বত পাশ্বি। 

 ববষ্যশ্বত অত্র দজলায় ববব ন্ন দুশ্ব্ যাশ্বগ উপশ্বজলাব বিক দ্রূপ ক্ষয়ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ তা 

বনম্নরূপিঃ 

 

বসিাজগঞ্জ সেি  উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৮ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৪৫ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৭ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ২৭১ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ২২ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১৩ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৯ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ১৫ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৩২৫ টি বাবড়ঘি, ৮ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১০ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৮৩ টি বাবড়ঘি, ৪ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৬ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৭ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

দবলকুবি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দবলকুবি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১২ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ২৫ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫২ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ১২৫১ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ১৪টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১৫ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ৫১ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ১০ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৩০২ টি বাবড়ঘি, ১৩ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ২১টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩৩২ টি বাবড়ঘি, ৮ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৭ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৭ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

দিৌিালী উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৮ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ১৭ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৪৫ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ১৫৪ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ৮ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১০ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ১৩ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ০৮ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ২৬৫ টি বাবড়ঘি, ৬ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ৯ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৬৪ টি বাবড়ঘি, ৪ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৭ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৭ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

কামািখন্দ উপশ্বজলা  
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জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কামািখন্দ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ১৫ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৪২ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫৭ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ৫৩০ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ১৬ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ৯ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ২৫ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ২৩ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ২৫৬ টি বাবড়ঘি, ৬ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১০ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ১৫৬ টি বাবড়ঘি, ৫ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৯ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৪ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  
 

কাবজপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি কাবজপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ২৫ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৩৫ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫৩ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ৫৩৬টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ২৬ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ২০ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ১২ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ১২ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ১৮২ টি বাবড়ঘি, ৮টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১০ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৪৫ টি বাবড়ঘি, ১৫ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১২ 

টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৩ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

িায়গঞ্জ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি িায়গঞ্জ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ৯ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৩৮ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৩৫ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ৭১৩ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ১৭ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ৮ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ১৮ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৯ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৪৫৯ টি বাবড়ঘি, ৭ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১৮ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৫৭ টি বাবড়ঘি, ৫ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ৭ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ৭ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

শািাজােপুি উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি শািাজােপুি উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ২৭ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৫৩ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৮৫ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ৪৫২ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ২৬ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ২৭ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ২৫ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৩৬ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫৩২ টি বাবড়ঘি, ৯ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১৮ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৩২৮ টি বাবড়ঘি, ১৫ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১৬ 

টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১০ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

তাড়াশ উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি তাড়াশ উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ২৫ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৪৩ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫২ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ১৭৭ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ৪০ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১২ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ২৫ 

বকশ্বলাবমোি দবিীবাঁর, ৫৮ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৮২৭ টি বাবড়ঘি, ২৮ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ৩৭ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ৫০৭ টি বাবড়ঘি, ১৫ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১২ 

টি রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৪ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

উোপাড়া উপশ্বজলা  

জলবায়ু পবিবতযশ্বনি ফশ্বল  ববষ্যশ্বত বসিাজগঞ্জ দজলাি উোপাড়া উপশ্বজলায় আগাম বন্যায় ২৮ 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৬০ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৫৪৭ টি বাবড়ঘি (সম্পূণ য), ১২৫৭ টি বাবড়ঘি 

(আাংবশক), ১৬টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১২ টি রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। দমৌসুমী বন্যায় ২৯ 
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খািসমূহ িন ননা 

বকশ্বলাবমোি দ বড়বাঁর, ৩৬ বকশ্বলাবমোি িাস্তাঘাে, ৩১২ টি বাবড়ঘি, ১৭ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান ও ১৩ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। কালববশাখী ঝশ্বড় ২৫৬ টি বাবড়ঘি, ৭ টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ১২ টি 

রমীয় প্রবতষ্ঠান, ১৫ টি ববদুযশ্বতি খুটি ও তাি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

 

 

 

 

তৃিীয় অধ্যায় : দূদ্দ্ নাগ ঝুঁবক হ্রাস 

৩.১ ঝুঁবকি কািণসমূহ বচবিিকিণ: 

ঝুঁবকি বণ যনা 
কািণ 

তাৎক্ষবনক মাধ্যবমক চূড়ান্ত 

বন্যা: 

বসিাজগঞ্জ দজলায় প্রায় প্রবত 

বছি বন্যাি কািশ্বণ দজলাি প্রায় 

সকল উপশ্বজলাি কৃবষ খাত 

দবশী ক্ষবতগ্রস্থ িয়। ২০০৭ 

সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল দবানা 

আমন, দিাপা আমন, আউস রান 

ও ইবি রান, পাে, ইক্ষু, বতল, 

বতবস, সবি ইতযাবে ফসশ্বলি 

ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি। 

- বাঁর দ শ্বঙ্গ পাবন প্রশ্ববশ 

কিা 

- বন্যাি সতকযবাতযা না 

দপৌছাশ্বনা 

- বন্যা সিনশীল ফসল িাষ 

না কিা 

- বন্যাি পূব যা াস ও 

সতকযতামূলক প্রবশক্ষশ্বণি 

ব্যবস্থা না র্াকা  

- জনগশ্বণি সশ্বিতনতা 

অ াব 

- খালগুশ্বলা পবল জশ্বম 

 িাে িওয়া  

- নেীি গ ীিতা কশ্বম 

্াওয়া  

- প্ যাপ্ত পবিমাণ কাল াে য 

না র্াকা  

- উজাশ্বন বাঁর না র্াকা  

- বন্যা সিনশীল ফসল 

িাশ্বষ প্রবশক্ষশ্বণি ব্যবস্থা 

না র্াকা  

- বন্যা সিনশীল ফসল 

িাশ্বষ বীজ সিবিাি না 

কিা 

- বাঁর বনম যাণ/সাংস্কাি না 

কিাি  

- বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁর না 

র্াকা 

- সিকাবি/শ্ববসিকাবি 

 াশ্বব িাস্তা দমিামত ও 

বন্যাশ্বিাশ্বর ব্যবস্থা না 

দনওয়া  

- অপবিকবল্পত াশ্বব িাস্তা 

ঘাে বনম যাণ  

- পবিকল্পনা বাস্তবায়শ্বন 

েীঘ যস্থায়ী না িওয়া 

২০০৭ সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল 

বসিাজগঞ্জ দজলাি সেি 

উপশ্বজলাসি অন্যান্য উপশ্বজলাি 

ব্রীজ, কাল াে য, ববব ন্ন বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান, দপাি অবফস, 

কবমউবনটি বিবনক, মসবজে, 

- উজাশ্বন প্রিন্ড বৃবিপাত 

িওয়া  

- বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁর বনম যাণ 

না কিা 

- অবত বৃবি  

 

- পূব য প্রস্তবত না র্াকা  

- বাবড়ঘি উঁচু না র্াকা  

- ববব ন্ন বশক্ষা, 

দসবামূলক ও রমীয় 

প্রবতষ্ঠান এবাং দখলাি মাে 

উঁচু না র্াকা 

- পবিকল্পনা অনু্ায়ী িাস্তা 

বনম যাণ ও সাংস্কাি না কিা  

 



57 

 

মবন্দি ইতযাবে ক্ষবতগ্রস্থ িওয়াি 

সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

 

বন্যায় প্রায় বাবড় ঘি কম-দববশ 

ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এসময় কাঁিা ঘি 

পাবনশ্বত রক্ষশ্বস পশ্বড় এবাং 

অশ্বনক দক্ষশ্বত্র আরাপাকা এবাং 

পাকা ঘিও ক্ষবতগ্রস্ত িয়। ২০০৭ 

সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল দজলাি 

সকল উপশ্বজলা ববশ্বশষ কশ্বি 

দিৌিালী, কাবজপুি, বসিাজগঞ্জ 

সেি, শািজােপি, দবলকুবি 

এবাং কামািখন্দ উপশ্বজলাি 

ঘিবাবড় দবশী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল অশ্বনক পবিবাি 

আবর্ যক ক্ষবতসি আশ্রয়িীন 

িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

- সঠিক সমশ্বয় বন্যাি 

সতকীকিণ বাতযা না 

দপৌছাশ্বনা 

- উজাশ্বন বাঁর  াঙ্গা 

- অবতবৃবি 

- নেীি গ ীিতা কশ্বম 

্াওয়া 

- বাবড়ঘি উঁচু না র্াকা  

প্রকৃবতি  ািসাে নি 

িশ্বয় ্াওয়া  

- বৃক্ষ বনরন  

- দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

কবমটি সবক্রয়া ভূবমকা 

পালন না কিা 

- জলবায়ুি পবিবতযন 

-পবিকল্পনা বাস্তবায়শ্বন 

সিকাশ্বিি অসেতা 

- পবিকবল্পত াশ্বব বাঁর 

বনম যাণ না কিা 

 

বন্যা ও বন্যা পিবতী সমশ্বয় 

নানাববর পাবনবাবিত দিাগ 

দ্মন সবে য-কাবশ, োশ্বলবিয়া, 

ডায়বিয়া,আমাশায়, জলবসন্ত, 

জবন্ডস, দিাশ্বখি  াইিাস জবনত 

সমস্যা, োন্ডা-জ্বি, দপশ্বেি পীড়া, 

িম যশ্বিাগসি নানাববর দিাশ্বগি 

প্রাদু যাব দেখা দেয়। এ সময় 

বয়স্ক এবাং বশশুিা দববশ 

সমস্যাি সম্মুখীন িয়। তাছাড়া 

দছাে দছাে বাচ্চা পাবনশ্বত ডুশ্বব 

মািা ্াওয়াি সম্ভাবনাও দবশী 

র্াশ্বক। 

 

 

- ভ্রােমান বিবকৎসা দকন্দ্র 

না র্াকা 

- বন্যাি কািশ্বণ পায়খানা 

বনমবিত িওয়া 

 

 

- সশ্বিতনতাি অ াব  

- প্রশ্বয়াজনীয় ঔষরপত্র 

ববশুদ্ধ খাবাি পাবন ও 

খাবাি স্যালাইশ্বনি ব্যবস্থা 

না র্াকা 

 

 

 

- ইউবনয়ন প্ যাশ্বয় 

িাসপাতাল ও বিবনক না 

র্াকা  

 

নেী াাংগন: 

বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী, 

বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািজােপুি ও দবলকুবি 

উপশ্বজলায় নেী  াঙ্গশ্বনি 

প্রবণতা দবশী দেখা ্ায়। ্মুনা 

নেী  াঙ্গশ্বনি ফশ্বল দজলাি 

 

 

- নেীশ্বত পাবনি দরাত দবশ্বড় 

্াওয়া  

- উজাশ্বন পািাবড় ঢশ্বল িোৎ 

নেীি পাবন বৃবদ্ধ 

 

- নেীি গ ীিতা কশ্বম 

্াওয়া 

 

- নেীি গ ীিতা হ্রাস 

পাওয়া 

- নেীশ্বত িি জাগা 
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উশ্বেবখত উপশ্বজলাি কৃবষজবম 

নেী গশ্ব য ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল খাশ্বযি ব্যাপক 

ঘােবত িশ্বত পাশ্বি। 

বন্যায় কাঁিা ও ইেবসাশ্বনা িাস্তা 

ডুশ্বব বগশ্বয় িলািশ্বলি অশ্ব্াগ্য 

িশ্বয় পশ্বড়। আবাি অশ্বনক সময় 

বন্যাি পাবনি িাশ্বপ কাঁিা িাস্তাি 

ববব ন্ন স্থাশ্বন  াঙ্গন সৃবি িশ্বয় 

সম্পণ যিশ্বপ ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এি 

ফশ্বল দ্াগাশ্ব্াগ ব্যবস্থা ব্যািত 

িয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মবিলা ও 

স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীশ্বেি 

্াতায়াত, দিাগী আনা দনয়া ও 

মালামাল পবিবিশ্বন অসুববরাি 

সৃবি িয় এবাং পবিবিন খিি 

বৃবদ্ধ পায়। ২০০৭ সাশ্বলি মত 

 য়াবি বন্যা িশ্বল দজলাি 

কাবজপি, শািজােপুি, 

দবলকুবি, সেি, তাড়াশ এবাং 

উোপাড়া উপশ্বজলাি অশ্বনক 

িাস্তা এবাং কাল াে য সম্পূণ য বা 

আাংবশক ববনি িশ্বয় দ্াগাশ্ব্াগ 

ব্যবস্থা অিল িশ্বত পাশ্বি।  

 - িাস্তা বনচু িওয়া 

- নেীশ্বত দবাল্ডাি না দফলা 

- নেীশ্বত পাইবলাং না 

র্াকা  

- অবতমাত্রায় বৃক্ষ বনরন 

কিা 

- নেী খনন না কিা  

- পবিকবল্পত াশ্বব 

িাস্তাঘাে, বাবড়ঘি বনম যাণ 

না কিা  

বন্যাি কািশ্বণ অশ্বনক কৃবষ ও 

অকৃবষ শ্রবমকশ্বেিশ্বক কম যিীন 

বেন কাোশ্বত িয়। পাশাপাবশ 

প্রবতবন্ধী, ভূবমিীন ও নািীশ্বেিও 

কম যসাংস্থাশ্বনি অ াব দেখা দেয়। 

এ সময় এলাকাি সারািণ 

জনশ্বগাষ্ঠী ববশ্বশষ কশ্বি েবিদ্র 

জনশ্বগাষ্ঠী দূবব যসি কশ্বি জীবন-

্াপন কশ্বি র্াশ্বক।  

 

- আকবিক বন্যা  

- নেীি বাঁর  াঙ্গা  

- অবত বৃবিি  

 

- ববকল্প কম যসাংস্থাশ্বনি 

ব্যবস্থা না র্াকা  

- পুবজ বা সঞ্চয় না র্াকা 

- পূব য প্রস্তবত না র্াকা  

 

- েীঘ যশ্বময়ােী ঋশ্বণি 

ব্যবস্থা না র্াকা  

 

 

 - অসমশ্বয় বন্যা  

- বন্যা বনয়ন্ত্রশ্বন বাঁর 

িক্ষণাশ্ববক্ষণ না কিা  

- পাবন বনষ্কাশশ্বনি ব্যবস্থা 

- পুকুশ্বিি পাড় বনশ্বি 

র্াকা  

- খালগুশ্বলা সাংস্কাি না 

িওয়া 

- সিকাি ও পাবন উন্নয়ন 

দবাশ্বড যি উোসীনতা  

- বন্যা বনয়ন্ত্রশ্বণ সিকাবি 

নীবতমালা না র্াকা 
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না র্াকা  

- বন্যাি পূব যা াস না পাওয়া  

প্ যাপ্ত কাল াে য ও স্লুইস 

দগে না র্াকা 

- খালগুশ্বলা অববর েখল 

িওয়া 

 - অবত বৃবি  

- অসমশ্বয় বন্যা  

- বন্যাি পাবন আেশ্বক 

্াওয়া 

- পাবন বনস্কাশন ব্যবস্থা না 

র্াকা  

- তাৎবনক দসশ্বিি ব্যবস্থা না 

র্াকা  

  

- বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁর না 

র্াকা  

- দেন বা নালা না র্াকাি 

কািশ্বণ  

- আবােী জবম বনচু 

র্াকাি কািশ্বণ  

- অপবিকবল্পত  াশ্বব  

- িাস্তাঘাঢৌ ততিী  

- স্লুইি দগে না র্াকা  

- খাল ও পুকুি পুনিঃ খনন 

না কিা 

 - উজাশ্বন বাঁর  াঙ্গা  

- বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁর না র্াকা  

- নেীি তীিবতী এলাকায় 

দবশ্বল মাটি িওয়া 

- নেীি গবতপর্ পবিবতযন 

িওয়া    

- আবিাওয়া ও জলবায়ুি 

পবিবতযন  

- নেীি গ ীিতা কশ্বম 

্াওয়া 

 

৩.২ ঝুঁবক বনিসশ্বনি উপায় বিবিতকিণ : 

SyuwKi eY©bv SyuwK wbim‡bi m¤¢ve¨ Dcvq  

m¦í‡gqv`x ga¨‡gqv`x `xN©‡gqv`x  

বন্যা: 

বসিাজগঞ্জ দজলায় প্রায় প্রবত বছি 

বন্যাি কািশ্বণ দজলাি প্রায় সকল 

উপশ্বজলাি কৃবষ খাত দবশী ক্ষবতগ্রস্থ 

িয়। ২০০৭ সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল 

দবানা আমন, দিাপা আমন, আউস রান 

ও ইবি রান, পাে, ইক্ষু, বতল, বতবস, 

সবি ইতযাবে ফসশ্বলি ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি। 

 - বন্যা সতকীকিণ বাতযা 

দপ্রিণ  

- বন্যাি পূশ্বব য ফসল দিাপন 

কিা 

 - বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁর 

বনম যাণ  

-স্লুইস দগে বনম যাণ 

-প্ যাপ্ত কাল াে য বনম যাণ 

কিা  

- খাশ্বলি গ ীিতা বৃবদ্ধ 

কিা 

-আগাম ও বন্যা 

সিনশীল জাশ্বতি বীজ 

উদ্ভাবন কিা  

- স্থানীয় সিকাশ্বিি 

তোিবক কিশ্বণি 

ব্যবস্থা কিা  

-নািীশ্বেি কম যসাংস্থাশ্বনি 

ব্যবস্থা কিা  

২০০৭ সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল 

বসিাজগঞ্জ দজলাি সেি 

উপশ্বজলাসি অন্যান্য 

উপশ্বজলাি ব্রীজ, কাল াে য, 

ববব ন্ন বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, দপাি 

অবফস, কবমউবনটি বিবনক, 

মসবজে, মবন্দি ইতযাবে 

-ব্রীজ কাল াশ্বে যি দুই 

পাশ্বশ ব্লক দেওয়া  

- বনচু িাস্তা উঁচু কিা  

- প্রশ্ব্াজয স্থাশ্বন ব্রীজ 

কাল াে য বনম যাণ কিা  

- বাবড়ব ো উঁচু কিা  

- ববব ন্ন বশক্ষা, 

দসবামূলক ও রমী 

প্রবতষ্ঠান, এবাং দখলাি 

- পবিকল্পনা অনু্ায়ী 

ব্রীজ  ও কাল াে য 

বনম যাণ কিা  

- পবিকল্পনা অনু্ায়ী 

িাস্তা বনম যাণ ও সাংস্কাি 

কিা  
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ক্ষবতগ্রস্থ িওয়াি সম্ভাবনা 

িশ্বয়শ্বছ। 

মাে উঁচু কিা  - আশ্রয় দকন্দ্র/ মাটিি 

দকেয বনম যাণ কিা 

- আশ্রয় দকশ্বন্দ্রি িাস্তা 

সাংস্কাি কিা  

বন্যায় প্রায় বাবড় ঘি কম-দববশ 

ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এসময় কাঁিা ঘি পাবনশ্বত 

রক্ষশ্বস পশ্বড় এবাং অশ্বনক দক্ষশ্বত্র 

আরাপাকা এবাং পাকা ঘিও ক্ষবতগ্রস্ত 

িয়। ২০০৭ সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল 

দজলাি সকল উপশ্বজলা ববশ্বশষ কশ্বি 

দিৌিালী, কাবজপুি, বসিাজগঞ্জ সেি, 

শািজােপি, দবলকুবি এবাং কামািখন্দ 

উপশ্বজলাি ঘিবাবড় দবশী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত 

পাশ্বি। এি ফশ্বল অশ্বনক পবিবাি 

আবর্ যক ক্ষবতসি আশ্রয়িীন িওয়াি 

সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। 

- বাড়ীি ব ো উঁচু কিা  

- শি খুটি বেশ্বয় ঘি বাড়ী 

বনম যাণ কিা  

- ঝুঁবকপূণ য বাড়ী পাকা কিা  

- বাড়ীি ঢাশ্বল গাছ লাগাশ্বনা 

- বাড়ীি পাশ্বশ প্ যাপ্ত 

গাছ লাগাশ্বনা  

- বাড়ী বনম যাশ্বণি জন্য 

জনগণশ্বক ঋণ সিায়তা 

প্রোন কিা  

- আশ্রয় দকন্দ্র বনম যাণ 

কিা  

- বন্যা বনয়ন্ত্রণ বার 

বনম যাণ  

- স্লুইস দগে বনম যাণ 

 

বন্যা ও বন্যা পিবতী সমশ্বয় নানাববর 

পাবনবাবিত দিাগ দ্মন সবে য-কাবশ, 

োশ্বলবিয়া, ডায়বিয়া, আমাশায়, 

জলবসন্ত, জবন্ডস, দিাশ্বখি  াইিাস 

জবনত সমস্যা, োন্ডা-জ্বি, দপশ্বেি পীড়া, 

িম যশ্বিাগসি নানাববর দিাশ্বগি প্রাদু যাব 

দেখা দেয়। এ সময় বয়স্ক এবাং বশশুিা 

দববশ সমস্যাি সম্মুখীন িয়। তাছাড়া 

দছাে দছাে বাচ্চা পাবনশ্বত ডুশ্বব মািা 

্াওয়াি সম্ভাবনাও দবশী র্াশ্বক। 

- ভ্রােমান বিবকৎসা দকন্দ্র 

স্থাপন কিা  

- প্রশ্বয়াজনীয় ঔষরপত্র, 

ববশুদ্ধ খাবাি পাবন ও 

খাবাি স্যালাইন ববতিশ্বণি 

ব্যবস্থা কিা  

- মাইবকাং এি মাধ্যশ্বম 

স্বাস্থয সশ্বিতনতা 

সম্পশ্বকয সতকীকিশ্বণি 

ব্যবস্থা কিা  

- উঁচু স্থাশ্বন টিউবওশ্বয়ল 

স্থাপন কিা  

- স্বাস্থয সম্মত পায়খানা 

বনম যাণ কিা  

- ইউবনয়ন প্ যাশ্বয় 

িাসপাতাল ও বিবনক 

স্থাপন কিা 

নেী াাংগন: 

বসিাজগঞ্জ দজলাি দিৌিালী, বসিাজগঞ্জ 

সেি, কাবজপুি, শািজােপুি ও 

দবলকুবি উপশ্বজলায় নেী  াঙ্গশ্বনি 

প্রবণতা দবশী দেখা ্ায়। ্মুনা নেী 

 াঙ্গশ্বনি ফশ্বল দজলাি উশ্বেবখত 

উপশ্বজলাি কৃবষজবম নেী গশ্ব য ববলীন 

িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। এি ফশ্বল খাশ্বযি 

ব্যাপক ঘােবত িশ্বত পাশ্বি। 

- টিন/বাঁশ োিা পাবনি িাপ 

কমাশ্বনা  

- ব্লক োিা নেীি পাড় বারা  

- নেী িশ্বত বনিাপে দূিত্ব 

বজায় দিশ্বখ বাড়ী-ঘি 

বনম যাণ কিা  

 - প্রবত বছি দেবজাং 

এি মাধ্যশ্বম নেী খনন 

অব্যািত িাখা 

- নেীি তীশ্বি বনায়শ্বনি 

ব্যবস্থা কিা  

- নেীি পাড় ও িাস্তাি 

পােয বেশ্বয় বক বেশ্বয় 

বাঁরাই কিা 

- নেীি রাি বেশ্বয় 

পার্ি দফশ্বল বাঁর দেয়া 
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বন্যায় কাঁিা ও ইেবসাশ্বনা িাস্তা ডুশ্বব 

বগশ্বয় িলািশ্বলি অশ্ব্াগ্য িশ্বয় পশ্বড়। 

আবাি অশ্বনক সময় বন্যাি পাবনি িাশ্বপ 

কাঁিা িাস্তাি ববব ন্ন স্থাশ্বন  াঙ্গন সৃবি 

িশ্বয় সম্পণ যিশ্বপ ক্ষবতগ্রস্ত িয়। এি ফশ্বল 

দ্াগাশ্ব্াগ ব্যবস্থা ব্যািত িয়। এ 

অবস্থায় বৃদ্ধ, মবিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-

ছাত্রীশ্বেি ্াতায়াত, দিাগী আনা দনয়া 

ও মালামাল পবিবিশ্বন অসুববরাি সৃবি 

িয় এবাং পবিবিন খিি বৃবদ্ধ পায়। 

২০০৭ সাশ্বলি মত  য়াবি বন্যা িশ্বল 

দজলাি কাবজপি, শািজােপুি, 

দবলকুবি, সেি, তাড়াশ এবাং উোপাড়া 

উপশ্বজলাি অশ্বনক িাস্তা এবাং কাল াে য 

সম্পূণ য বা আাংবশক ববনি িশ্বয় 

দ্াগাশ্ব্াগ ব্যবস্থা অিল িশ্বত পাশ্বি। 

নেীশ্বত দবাল্ডাি দফলা - অবরক পবিমাশ্বণ 

গ ীি বশকঁড় যুি ও 

পাবন সিনীয় গাছ 

লাগাশ্বনা 

- পাইবলাং কিা 

- পবিকল্পনা মাবফক 

নেী খনন কিা 

- পবিকবল্পত াশ্বব 

িাস্তাঘাে, বাবড়ঘি 

বনম যাণ কিা  

বন্যাি কািশ্বণ অশ্বনক কৃবষ ও অকৃবষ 

শ্রবমকশ্বেিশ্বক কম যিীন বেন কাোশ্বত 

িয়। পাশাপাবশ প্রবতবন্ধী, ভূবমিীন ও 

নািীশ্বেিও কম যসাংস্থাশ্বনি অ াব দেখা 

দেয়। এ সময় এলাকাি সারািণ 

জনশ্বগাষ্ঠী ববশ্বশষ কশ্বি েবিদ্র জনশ্বগাষ্ঠী 

দূবব যসি কশ্বি জীবন-্াপন কশ্বি র্াশ্বক। 

- বন্যাকালীন সমশ্বয় দনৌকা 

ও মাছ রিা জাশ্বলি ব্যবস্থা 

কিা  

- পূব য প্রস্তবত র্াকা  

- দ্রুত পুনব যাসশ্বনি ব্যবস্থা 

কিা  

- ভূবমিীনশ্বেি কম য 

সাংস্থাশ্বনি ব্যবস্থা কিা  

- আত্মকম যসাংস্থাশ্বনি 

ব্যবস্থা ও আয়বর যক 

কাশ্বজি উপি প্রবশক্ষণ 

প্রোন কিা 

- ভূবমিীনশ্বেি ববনা 

শশ্বতয আবর্ যক সিায়তা 

প্রোন  

- সিকাবি উশ্বযাশ্বগ 

বাড়ী ঘি বনম যাণ  

- ববব ন্ন কল কািখানা 

স্থাপন কশ্বি 

কম যসাংস্থাশ্বনি ব্যবস্থা 

কিা  

- ববনা সুশ্বে েীঘ য 

দময়ােী সুশ্বেি ব্যবস্থা 

কিা  

- সিকাবি উশ্বযাশ্বগ 

ঘাস জবম ভূবমিীনশ্বেি 

মাশ্বঝ বিাদ্দ দেওয়া  

২০০৭ সাশ্বলি মত বন্যা িশ্বল দজলাি 

প্রায় সকল উপশ্বজলাি পুকুশ্বি িাষকৃত 

মাছ দবি িশ্বয় দ শ্বস ্াওয়াি সম্ভাবনা 

িশ্বয়শ্বছ। এি মশ্বধ্য বসিাজগঞ্জ সেি, 

তাড়াশ এবাং িায়গঞ্জ উপশ্বজলাি মৎস্য 

খাত দবশী ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 

- বাঁশ, িাোই এি দবড়া 

বেশ্বয় বাবলি বস্তা দফলা 

-পুকুি পাড়া উঁি কিা  

- পুকুশ্বিি িািপাশ্বশ 

বৃক্ষ দিাপণ কিা  

- খাল পুনিঃখনন কিা  

-প্ যাপ্ত পবিমাণ 

কাল াে য ও স্লুইস দগে 

বনম যাণ  

- খাল অববর েখলমুি 

কিশ্বত িশ্বব  

- পুকুি, খাল ও 

জলাশয় পুনিঃখনন 

কিা  

-বন্যা বনয়ন্ত্রশ্বণ 

সিকাবি নীবতমালা 

প্রশ্বয়াগ কিা।  

 

 

জলাবদ্ধতা বসিাজগঞ্জ দজলাি একটি 

স্থায়ী সমস্যা না িশ্বলও 

 

 

- তাৎক্ষবনক দসশ্বিি ব্যবস্থা 

 

 

- নতুন খাল খনন কিা  

 

 

- ব্রীজ/কাল াে বনম যাণ 
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অপবিকবল্পত াশ্বব িাস্তাঘাে ও বষ যা 

পিবতী পাবন বনষ্কাশশ্বনি সুব্যবস্থা না 

র্াকাি কািশ্বণ নীচু কৃবষ জবমশ্বত পাবন 

জশ্বম র্াকাি ফশ্বল শত শত একি 

আবােী জবম অনাবােী িশ্বয় পশ্বড়। 

উোপাড়া, শািজােপুি, বসিাজগঞ্জ 

সেি, তাড়াশ এবাং িায়গঞ্জ উপশ্বজলাি 

কৃবষ খাত জলাবদ্ধতাি কািশ্বণ দবশী 

ক্ষবত িওয়াি সম্ভাবনা িশ্বয়শ্বছ। এি 

ফশ্বল অশ্বনক পবিবাশ্বিি মশ্বধ্য 

ব্যাপক াশ্বব খাযা াব দেখা বেশ্বত 

পাশ্বি। 

কিা  

- খাল পুনিঃ খনন কিা 

- দেন ও কযাশ্বনশ্বলি 

ব্যবস্থা কিা  

কিা  

- স্লুইি দগে বনম যাণ 

কিা  

নেী  াঙ্গশ্বন িাস্তাঘাে, ব্রীজ কাল াে য ও 

বাঁর দ শ্বঙ্গ জনগশ্বণি দুশ্ব যাগ বাড়শ্বত 

পাশ্বি। ২০০৭ সাশ্বলি মত নেী  াঙ্গন 

িশ্বল বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলাি 

দপৌিস াসি ববব ন্ন ইউবনয়শ্বনি ববব ন্ন 

প্রবতষ্ঠান, ইউবপ  বন, ব্রীজ 

কাল াে যসি অশ্বনক অবকাোশ্বমা নেী 

গশ্বতয ববলীন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। 

- নেীি তীিবতী িাস্তা 

দমিামত কিা  

- নেীি তীশ্বি বনায়শ্বনি 

ব্যবস্থা কিা  

- িাস্তাি দুপাশ্বশ গাছ 

লাগাশ্বনা  

- পবিকবল্পত াশ্বব 

িাস্তাঘাে বনম যাণ 

- িাস্তাি দুপাশ্বশ ব্লক 

স্থাপন কিা  

- নেী পুনিঃ খনন কিা 

 

৩.৩ এনবজওশ্বেি উন্নয়ন পবিকল্পনা : 

ক্রবমক নাং এনবজও দূশ্ব্ যাগ ববষশ্বয় কাজ 
উপকািশ্ব াগীি 

সাংখ্যা 

পবিমাণ

/সাংখ্যা 

প্রকল্পগুশ্বলাি 

দময়ােকাল 

 

 

০১ 

 

 

মানব মুবি সাংস্থা 

(MMS) 

১) দূশ্ব্ যাগ দমাকাশ্ববলা কিাি জন্য বসত 

বাবড়শ্বত সবজী বাগান ততিী, মুিগী পালন, 

ছাগল পালন, মা ও বশশু স্বাস্থয ও পুবি, 

দূশ্ব্ যাশ্বগি ঝুঁবক হ্রাসকিন, দূশ্ব্ যাগ পূব য প্রস্তুবত 

ও উদ্ধাি কাজ সম্পশ্বকয জনগশ্বনি মশ্বধ্য 

সশ্বিতনতা বৃবদ্ধ, দূশ্ব্ যাগ দমাকাশ্ববলা ও 

মানুশ্বষি জীবন্াত্রাি মান উন্নয়নি জন্য 

ববব ন্ন রিশ্বনি প্রবশক্ষযণ প্রোন । 

২৫০০-৩০০০ 

 

৪টি 

 

িলমান 

 

২) িিাঞ্চশ্বলি মানুশ্বষি ক্ষযবতি পবিমান 

কবমশ্বয় আনাি জন্য মানুশ্বষি ফসল, গবােী 

পশু ও ঘি-বাবড় সমূিশ্বক বীমাি আওতায় 
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এশ্বন ঝুঁবক হ্রাসকিন। 

০২ দসাবসও দিলর্ এযান্ড 

বিশ্বিবববলশ্বেশন প্রকল্প  

দূশ্ব্ যাগ ববষশ্বয় সশ্বিতনতা ও মানুশ্বষি 

জীবন্াত্রাি মান উন্নয়নি জন্য ববব ন্ন 

রিশ্বনি প্রবশক্ষযণ প্রোন। 

১২০০-১৪০০ ১টি িলমান 

০৩ ব্র্যাক  দূশ্ব্ যাগ দমাকাশ্ববলা ও ঝুঁবক হ্রাসকশ্বল্প 

প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষযতা বৃবদ্ধ এবাং এলকাি 

জনগণশ্বক সশ্বিতনতা  

১৮০০-২০০০ ১টি িলমান 

০৪ এযাকশান কশ্বেলা 

ফাইম  

দূশ্ব্ যাশ্বগ ক্ষযবতগ্রস্থ পবিবাশ্বিি পূনব যাসন কিা  ৬৫০-৮০০ ১টি িলমান 

০৫ গণকল্যাণ সাংস্থা  দূশ্ব্ যাগ দমাকাশ্ববলায় সশ্বিতনতা বৃবদ্ধ ও 

দূশ্ব্ যাগ কালীন সমশ্বয় উদ্ধাি কাজ 

পবিিালনা সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ ও সিায়তা 

প্রোন 

১৫০০-১৮০০ ১টি িলমান 
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৩.৪ দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা কযমপিবকল্পনা : 

৩.৪.১ দুশ্ব্ যাগ পু যব প্রস্তুবত : 

ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব বাস্তবায়শ্বনি 

সম্ভাব্য তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 
উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ % এন.বজ.ও 

% 

১. উপশ্বজলা ও দজলা প্ যাশ্বয় কবমটি গেন কিা  ৪৫ টি ৫৫০০০০ উপশ্বজলা ও দজলা  দফব্রুয়ািী- এবপ্রল ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

২. স্থানীয় প্ যাশ্বয় ব যাতা প্রিাশ্বি স্থানসমূি 

বিবিত কিণ 

৪৫টি ৩৫০০০ দপৌিস া, উপশ্বজলা ও 

দজলা 

দফব্রুয়ািী- এবপ্রল ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৩. বন্যা/ঘটিত আপশ্বেি আগাম সাংবাে 

প্রিাশ্বিি লশ্বক্ষয পবিকল্পনা প্রনয়ন 

৪৫টি ২০০০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দফব্রুয়ািী- এবপ্রল ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৪. আশ্রয় দকন্দ্র দমিামত ৭৫টি ১৮৭৫০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দফব্রুয়ািী- এবপ্রল ৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৫. দমাবাইল স্বাস্থয বিবনক পবিিালনা ৪৫টি ২৭০০০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দফব্রুয়ািী- এবপ্রল ৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৬. মিড়াি আশ্বয়াজন ২৭টি ২১৫০০০ উপশ্বজলা ও দজলা দফব্রুয়ািী- দম ৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৭. দুশ্ব্ যাগ ও প্রার্বমক বিবকৎসা ববষয়ক 

প্রবশক্ষণ 

৯টি ১২০০০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দফব্রুয়ািী- দম ৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৮. সাংবিি ব্যবি ও প্রবতষ্ঠাশ্বনি প্রবতবনবরশ্বেি 

দফান নাং সাংিক্ষণ কিা 

টুউগঈ ,েউগঈ  

এবাং ববব ন্ন 

োতা সাংস্থাি 

- উপশ্বজলা ও দজলায় দফব্রুয়ািী- দম ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৯. দুশ্ব্ যাশ্বগি পূশ্বব য সতযকবাতযা ও জরুিী সতযক 

প্রিাি। 

৪৫টি ২৪০০০০ দজলাি সব উপশ্বজয়ায় দূশ্ব্ যাশ্বগি ঠিক পূব য 

মুিশ্বতয 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  
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৩.৪.২  দূশ্ব্ যাগ কালীন:  

 

ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 
উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ % এন.বজ.ও 

% 

১. নািী, বশশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রবতবন্ধীি জন্য 

জরুিী াশ্বব আশ্রয়শ্বকশ্বন্দ্র দনয়াি ব্যবস্থা 

কিা। 

৪৫ - উপশ্বজলা ও দজলা  দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  

২. উজাশ্বন বনকট্স্স্থ নেীি পাবন ববপে সীমা 

অবতক্রম কিাি সম্ভাবনা র্াকশ্বল অর্বা 

ঝশ্বড়ি পূব যা াস আসাি সাশ্বর্ সাশ্বর্ই জরুিী 

স া আশ্বয়াজন এবাং বাতযা প্রিাি কিা। 

৪৫ - দপৌিস া, উপশ্বজলা ও 

দজলা 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৩. আিত ব্যবিশ্বেি  াশ্বলা বিবকৎসাি ব্যবস্থা 

কিা  

৪৫ - ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৪ প্রবতবেন পবিবস্থবত প্ যশ্ববক্ষণ কিা ৪৫ - ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৫ জরুিী স া ১৫টি ৪৫০০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও দজলা 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৬ দ্রুত বাতযা দপ্রিণ - ১০০০০ ইউবপ, দপৌিস া, 

উপশ্বজলা ও ববব ন্ন 

প্রবতষ্ঠাশ্বন 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৭ আশ্রয় দকশ্বন্দ্র স্থানান্তি ও বনিাপিা বনবিত 

কিা 

- - বনকেস্থ আয়শ্রশ্বকশ্বন্দ্র দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৩৫% ০৫% ৩০% ৩০%  

৮ দ্রুত পুনরুদ্ধাি - ২৫০০০০ দুশ্ব্ যাগ আক্রান্ত 

এলাকায় 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  
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ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 
উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ % এন.বজ.ও 

% 

৯ দস্বোশ্বসবক েলশ্বক োবয়ত্ব বন্টন - - দুশ্ব্ যাগ আক্রান্ত 

এলাকায় 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৪০% ১০% ৩০% ২০%  

১০ আক্রান্ত এলাকায় দমবডশ্বকল টিম দপ্রিণ ২৭টি ৮০০০০ দুশ্ব্ যাগ আক্রান্ত 

এলাকায় 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

১০০%     

১১ দসবনশ্বেশশ্বনি ব্যবস্থা ৪৫০ ৯০০০০০ দুশ্ব্ যাগ আক্রান্ত 

এলাকায় 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

১০০%     

১২ বনিাপে পাবনি সিবিাি - - আশ্রয় দকন্দ্র গুশ্বলাশ্বত দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

১৩ জরুিী ত্রাণ ববতিণ ৪০ িাজাি 

পবিবাি 

- ক্ষবতগ্রস্থ পবিবাশ্বিি 

মাশ্বঝ 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

১৪ ্াতায়াত ব্যবস্থা সিল িাখাি ব্যবস্থা কিা  - দুশ্ব্ যাগ কববলত 

এলাকাশ্বত 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৫০%  ৫০%   

১৫ আশ্বলা/বাবত ও জ্বালানী সিবিাি কিা ৪০ িাজি 

পবিবাি 

- দুশ্ব্ যাগ আক্রান্ত পববাি 

ও আশ্রয়শ্বকশ্বন্দ্র 

দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

৫০% ১০% ৩০% ১০%  

১৬ ইউবনয়ন, উপশ্বজলা ও দজলা দুশ্ব্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটিশ্বক োবয়ত্ব বন্টন ও 

তাশ্বেি কাজ তোিবক কিা 

- - সাংবিি এলাকায় দুশ্ব্ যাগ কালীন 

সময় 

২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  
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৩.৪.৩ দূশ্ব্ যাগ পিবতী : 

 

ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব 
বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 
উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 
ইউবপ % 

এন.বজ.ও 

% 

১ উদ্ধাি কা্ যক্রম শুরু কিা ্ত দ্রুত 

সম্ভব 

৪৫ ৪৫০০০০ - - ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

২ মৃত মানুষ োফন ও গবাবে পশু 

অপসািশ্বণি ব্যবস্থা কিা 

২৭০০০ ৫৪০০০০ - - ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৩ আিতশ্বেি জরুিী বিবকৎসাি ব্যবস্থা ৪৫ ৬৩০০০০ - - ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৪ ৭২ ঘন্টাি মশ্বধ্য ক্ষয়-ক্ষবত বনরূপন ও 

িাবিো পুিণ এবাং িাবিো পত্র োবখল 

কিা 

৪৫ - - - ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৫ অবরক ক্ষবতগ্রস্থশ্বেি পূন যবাসশ্বনি 

ব্যবস্থা কিা 

২৫০০০ ৫০০০০০০ - - ৪০% ১০% ৩০% ২০%  

৬ ক্ষবত বনরূপন - ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ  এলাকাশ্বত দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

৭ ক্ষবতগ্রস্থশ্বেি পুনব যাসন  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ   

পবিবািশ্বক 

দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

৮ কম যসাংস্থাশ্বনি ব্যবস্থা কিা  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ  পবিবািশ্বক দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

৯ অবকাোশ্বমা (প্রাবতষ্ঠাবনক) সাংস্কাি  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ  

অবকাোশ্বমা 

দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   
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ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব 
বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 
উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 
ইউবপ % 

এন.বজ.ও 

% 

১০ িাস্তা সাংস্কাি  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

- দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

১১ কাল াে য সাংস্কাি  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ  কাল াে য দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

১২ বাঁর সাংস্কাি  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

ক্ষবতগ্রস্থ বাঁর দুশ্ব্ যাগ পিবতী 

সমশ্বয় 

২৫% ২৫% ২৫%   

১৩ িাবিো ব বিক কৃবষ উপকিণ ববতিণ 

ও প্রবশক্ষণ 

 ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

অত্র দজলাি সকল 

উপশ্বজলাশ্বত 

সািা বছি ২০১৪-

২০১৬ সাশ্বলি 

মশ্বধ্য 

২৫% ২৫% ২৫%   

১৪ প্রাণী সম্পশ্বেি বিবকৎসা ও পুনিঃবাসন  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

-  ২৫% ২৫% ২৫%   

১৫ মৎস্য জীবী ও িাবষশ্বেি পুনব যাসন  ক্ষবতি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

  ২৫% ২৫% ২৫%   
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৩.৪.৪ স্বা াববক সমশ্বয়/ঝুঁবকহ্রাস সমশ্বয়: 

 

ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযু্ মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব 
বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 
উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 
ইউবপ % 

এন.বজ.ও 

% 

১ দু যশ্ব্াগ ববষশ্বয় গণসশ্বিতনতা সৃবি   জেলা  ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

২ দস্বো দসবক েলশ্বক সবক্রয় িাখা    সকল উপদ্দেলা ও 

ইউবনয়দ্দন 

 ২৫%  ৭৫%   

৩ ঝুঁবক পূ যণ  এলাকাশ্বত অবকাোশ্বমা 

ততিী/উন্নয়ন 

২টি িাঁি  ঝুঁবক পূণ এলাকাদ্দি  ৭৫%  ২৫%   

৪ বন্যা সিনশীল জাতশ্বি ফসল িাশ্বষ 

উৎসািবত কিা 

২০টি বমটিং  বনচু এলাকাি 

কৃষকদ্দদি 

 ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

৫ নলকুপ ও ল্যাট্রবন  স্থাপশ্বন ববষশ্বয় 

বন্যা দলশ্ব ল ববশ্ববিনায় িাখাি জন্য 

সাংিবি প্রবিষ্ঠানদক/ বব াগশ্বক 

বনশ্বে যশনা প্রোন 

-  সংবিষ্ট বি াগদ্দক  ১০০% - - -  

৬ পুকুশ্বিি পাড় উঁচু কিণ এি ববষশ্বয় 

সিশ্বতনতামূলক কাজ কিা  

  জেলা/উপদ্দেলাি 

সকল মৎস্য চাষীদ্দদি 

মাদ্দি 

 ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  
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ক্রবমক কা্ যক্রম লক্ষযয মাত্রা সম্ভাব্য বাশ্বজে দকার্ায় কিশ্বব বাস্তবায়শ্বনি সম্ভাব্য 

তাবিখ 

জক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি উন্নয়ন 

পবিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 
উপশ্বজলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ % এন.বজ.ও 

% 

৭ বন্যা প্রবণ এলাকাশ্বত বসত ব ো উঁচু 

কিাি ববষশ্বয় পিাম যশ প্রোন 

  বনচু এলাকায়  ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

৮ শীত বশ্বেি ব্যবস্থা কিা ২০০০০  শীদ্দি আক্রান্ত 

এলাকাি গবিি 

দুঃবখদ্দদি মাদ্দি 

 ৫০% ২০% ২০% ১০%  

৯ আশ্রয়শ্বকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটি গেন 

কিা 

  জেলা ও উপদ্দেলা 

ব বিক 

 ২০%  ৮০%   

১০ ক্ষবতগ্রস্থ ব্রীজ  দমিামত কিা  ৬৫২টি  ক্ষবতগ্রস্থ উপদ্দেলা 

গুদ্দলাদ্দি 

 ৭৫% ১০% ১৫% ১০%  

১১ ক্ষবতগ্রস্থ কাল যাে দমিামত কিা ৫৩০টি  জ্ জ্ স্থাদ্দন কাল াট ন 

নষ্ট হদ্দয়দ্দছ  

 ৭৫% ১০% ১৫% ১০%  

১২ ক্ষবতগ্রস্থ িাস্তা দমিামত/সাংস্কাি 

কিা 

৩২৫টি  িবিগ্রস্থ উপদ্দেলা ও 

ইউবনয়দ্দনি িাস্তা 

সমুহ 

 ৭৫% ১০% ১৫% ১০%  
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চতুথ ন অধ্যায়: েরুিী সাড়া প্রদান 

 

৪.১ েরুিী অপাশ্বিশন দসন্টাি (EOC): 

 

 

ক্রবমক 

নং 

নাম পদিী জমািাইল 

১ জমাঃ বিল্লাল জহাদ্দসন   জেলা প্রশাসক (স াপবত) ০৭৫১-৬২৩৮৫ 

২ জমাঃ জাবকউি িবিম সাশ্বিে   জেলা ত্রাণ ও পূন নিাসন কম নকিনা (সদস্য 

সবচি) 

০১৭১৬-৮১০১৮৩ 

৩ দমািাম্মাে িাবসব সিকাি সিকািী কবমশনাি (সারািণ শাখা) 

(সেস্য) 

০১৭১৬-৩১৩০৩১ 

 

৪.১.১ েরুিী কদ্দরাল রুম পবিচালনা 

 

 দুশ্ব্ যাগ সাংগঠিত িওয়াি পি পিই উপশ্বজলা কা্ যালশ্বয় জরুিী কশ্বোল রুম স্থাপন কিা িশ্বব। দষখাশ্বন পালাক্রশ্বম 

একসাশ্বর্ কমপশ্বক্ষ ৩/৪ জন দস্বোশ্বসবক ও পুবলশ সেশ্বস্যি উপবস্থবত বনবিত কিা িশ্বব।  

 উপশ্বজলাি োবয়ত্বশীল ব্যবিবগ য কশ্বোল রুশ্বমি সাবব যক োবয়শ্বত্ব র্াকশ্ববন। প্রবত েশ্বল কমপশ্বক্ষ ৩ জন কশ্বি দমাে ৩ 

টি  দস্বোশ্বসবক েল পালাক্রশ্বম বেবা িাবত্র ২৪ ঘন্টা কশ্বোল রুশ্বমি োবয়ত্ব পালন কিশ্ববন। 

 দজলা শিশ্বিি সাংশ্বগ সাব যক্ষবণক দ্াগাশ্ব্াগ িক্ষা কিশ্ববন। 

 কশ্বোল রুশ্বম একটি কশ্বোল রুম দিবজস্টাি র্াকশ্বব। উি দিবজস্টাশ্বি দকান সমশ্বয় দক োবয়ত্ব গ্রিণ কিশ্ববন, 

োবয়ত্বকালীন সমশ্বয় বক সাংবাে পাওয়া দগল এবাং বক সাংবাে দকার্ায় কাি বনকে দপ্রিণ কিা িল তািা বলবপবদ্ধ 

কিা িশ্বব।  

 দেয়াশ্বল োঙ্গাশ্বনা একটি উপশ্বজলাি োশ্বপ ববব ন্ন ইউবনয়শ্বনি অবস্থান, ববব ন্ন গ্রাশ্বম ্াতায়াশ্বতি িাস্তা, খাল, বাঁর 

ইতযাবে বিবিত র্াকশ্বব। দুশ্ব্ যাগ পিবতী সমশ্বয় দকান দকান এলাকায় সবশ্বিশ্বয় দববশ ক্ষবত িশ্বয়শ্বছ তা বিবিত কিশ্বত 

িশ্বব। 

 কশ্বোল রুশ্বমি োবয়ত্ব পালন পালশ্বনি সুববরাশ্বর্ য দিবডও, িযাজাক, িাজযাি লাইে, ৫ টি বড় েি য লাইে, গামবুে, লাইফ 

জযাশ্বকে, ব্যাোিী, দিইন দকাে য ইতযাবে কশ্বোল রুশ্বমি মজুে িাখা িশ্বব।   

 

৪.২ আপদকালীন পবিকল্পনা: 

 

ক্রঃ 

নং 
কাে লিমাত্রা 

কখন 

কিদ্দি 
জক কিদ্দি 

কািা সাহাদ্দে 

কিদ্দি 
বক াদ্দি কিদ্দি জ্াগাদ্দ্াগ 

১. দস্বোশ্বসবক 

েল প্রস্তুত 

িাখা 

০৯টি ১২ মাস ইউএনও  DDM C 

ও জিসিকািী 

সংস্থা এিং 

েনদ্দগাবষ্ট 

প্রবশিণ প্রদান, সিিাম 

সিিিাহ, ব্যাবিগি 

জ্াগাদ্দ্াগ 

ইউবনয়ন ও 

উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ 

ব্যিস্থাপনা কবমটিি  

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 

২. েরুিী কদ্দরাল 

রুম পবিচালনা 

৯টি দুদ্দ্ নাগ 

জঘাষনাি 

পূি ন 

মুহুদ্দিন/ 

কদ্দরাল রুম 

পবিচালনা 

কবমটি 

ইউদ্দেডবডএ

মবস/ 

উপদ্দেলা/ 

এনবেও 

উপদ্দেলা ব বিক 

কদ্দরাল রুম খুদ্দল ২৪ 

ঘন্টা পালাক্রদ্দম দাবয়ত্ব 

পালন কিদ্দি 

UDM C 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 
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ক্রঃ 

নং 
কাে লিমাত্রা 

কখন 

কিদ্দি 
জক কিদ্দি 

কািা সাহাদ্দে 

কিদ্দি 
বক াদ্দি কিদ্দি জ্াগাদ্দ্াগ 

সিকন 

িািনা 

পাওয়া 

মাত্র 

৩. পূব য 

সতকীকিণ 

বাতযা প্রিাি 

০৯টি ৮ মাস 

(এবপ্রল-

নশ্ব ম্বি) 

দাবয়ত্ব প্রাপ্ত 

জস্বচ্ছা 

জসিক 

গ্রামপুবলশ মাইদ্দক্রাদ্দফান, 

জমগাদ্দফান, মসবজশ্বেি 

মাইক, বাঁবশ, সাইদ্দিন ও 

োম িাবেদ্দয় 

UDM C 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 

৪. দনৌকা, দ লা 

ও  যানগাবড় 

প্রস্তুত িাখা 

৫৭ টি ঐ ইউবনয়ন 

কা্ নালদ্দয়ি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 

UP সদস্য জনৌকা, গাড়ী ও  যান 

চালদ্দকি সাদ্দথ আদ্দলাচনা 

কদ্দি িাদ্দদি জফান নিি 

সংিিণ কিা 

    ঐ 

৫. জরুিী উদ্ধাি 

কা্ যক্রম 

পবিিালনা 

প্রশ্বয়াজন 

অনুসাশ্বি 

ঐ ঐ জিসিকািী 

সংস্থা এিং 

কবমউবনটিি 

েনগণ 

 উদ্ধাি কাে কিদ্দি 

পাদ্দি এমন বকছু 

জস্বচ্ছাদ্দসিক বনি নািণ 

কদ্দি ওবিদ্দয়দ্দন্টশন প্রদান 

এিং েীিন িিাকািী 

সিজ্ঞামসহ ্াবত্রক 

জনৌকা ব্যিহাি কদ্দি 

UzDM C ও 

UDM C 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ 

৬. প্রার্বমক 

বিবকৎসা / 

স্বাস্থয / মৃত 

ব্যবস্থাপনা 

০৯টি ঐ ঐ      ঐ বনকদ্দটি স্বাস্থযদ্দসিা 

জকদ্দন্দ্রি জ্াগাদ্দ্াগ ও 

জফান নং সংিিণ কিা 

উপদ্দেলা 

স্বাস্থযদ্দকদ্দন্দ্রি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম নকিনা 

৭. শুকনা খাবাি, 

জীবন 

িক্ষাকািী 

ঔষর সাংগ্রি 

ও প্রস্তুত িাখা 

১০০০০ 

পবিবাি 

৬ মাস 

(জুন-

নশ্ব ম্বি) 

UzDM 

C 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 

স্থানীয় 

ব্যিসায়ী ও 

জিসিকািী 

সংস্থা এিং 

কবমউবনটিি 

েনগণ 

কবমউবনটি ও সংস্থা 

্ািা খািাি ও ঔষি 

বদদ্দি পাদ্দি িাদ্দদি সাদ্দথ 

সিাসবি আদ্দলাচনা ও 

জফান নং সংগ্রহ কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ 

 

৮. গবােী পশুি 

বিবকৎসা / 

েীকা 

প্রশ্বয়াজন 

অনুসাশ্বি 

ঐ ইউবনয়ন 

কা্ নালদ্দয়ি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবি 

কবমউবনটিি 

েনগণ 

ইউবনয়দ্দনি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমীি সাদ্দথ আদ্দলাচনাি 

মাধ্যদ্দম 

UDMC 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি এিং 

উপদ্দেলা প্রাণী 

সম্পদ কম নকিনা  

৯. আশ্রয়শ্বকন্দ্র 

িক্ষণাশ্ববক্ষণ 

 ঐ ঐ সিকািী ও 

জিসিকািী 

সংস্থা এিং 

কবমউবনটিি 

েনগণ 

সিাসবি আশ্রয়দ্দকন্দ্রগুদ্দলা 

পবিদশ নন কদ্দি সংবিষ্ট  

কম নকিনাদ্দক অিবহি 

কদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় সমস্যা 

সমািান কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ। 

১০. ত্রাণ কা্ যক্রম 

সমন্বয় কিা 

০৯ টি 

উপশ্বজলা

য়  

উপবস্থত 

সময় 

ঐ ঐ জ্ সি প্রবিষ্ঠান / ব্যাবি 

ত্রাণ বদদ্দি িাদ্দদি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ  কিা 

 

UzDMC ও 

UDMC 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ। 
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ক্রঃ 

নং 
কাে লিমাত্রা 

কখন 

কিদ্দি 
জক কিদ্দি 

কািা সাহাদ্দে 

কিদ্দি 
বক াদ্দি কিদ্দি জ্াগাদ্দ্াগ 

১১. মিড়াি 

আশ্বয়াজন কিা 

০৯টি ৩ মাস 

(জানু-

মাি য) 

ঐ ঐ অবিক দুদ্দ্ নাগপ্রিন 

এলাকায় সিাসবি 

জস্বচ্ছাদ্দসিক ও 

কবমউবনটিি েনগণদ্দক 

সাদ্দথ বনদ্দয় একটি বনবদ নষ্ট 

স্থাদ্দন বিব ন্ন আপদ্দদি 

উপি মহড়া কিা 

UzDMC ও 

UDMC 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্রবিবনবিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ। 

 

১২. জরুিী কশ্বোল 

রুম পবিিালনা 

১ টি ৮ মাস 

(এবপ্রল-

নশ্ব ম্বি) 

জেলা 

দুদ্দ্ নাগ 

ব্যিস্থাপনা 

কবমটি 

জেলা প্রশাসন 
কদ্দরাল রুদ্দমি  

প্রদ্দয়ােনীয় সি উপকিণ 

ও িথ্য সংিিণ কিা 

জেলা দুদ্দ্ নাগ 

ব্যিস্থাপনা কবমটিি 

সাদ্দথ জ্াগাদ্দ্াগ  

 

 

আপদকালীন পবিকল্পনা িান্তিায়দ্দনি বনদ্দদ নশনা 

 

৪.২.১  জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি প্রস্তুি িাখা 

 ওয়াড ন প্ নাদ্দয় ইউবপ সদস্যদ্দদি জনতৃদ্দত্ব জস্বচ্ছাদ্দসিক দল গঠন কিা।  

 জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি মাধ্যদ্দম গ্রাদ্দম গ্রাদ্দম িথ্য ও সিকীকিণ িািনা প্রচাি কিা। 

 জস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দল সদস্যদ্দদি মদ্দধ্য বিব ন্ন প্রকাি দাবয়ত্ব ্থা- সংদ্দকি, িািনা, উদ্ধাি, অপসািণ  ও আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

ব্যিস্থাপনা, দুদ্দ্ নাগ ঝুঁবকহ্রাদ্দসি উপি প্রবশিণ আদ্দয়ােন কিা।  

 

৪.২.২  সতযকব যাতা প্রিাি: 

 প্রদ্দিযক ওয়াদ্দড নি ইউবপ সদস্য িাি এলাকাি প্রদ্দিযক িাড়ীদ্দি সিকন সংদ্দকি প্রচাদ্দিি বিষয়টি ব্যবিগি দায়ীত্ব 

বনবিি কিদ্দিন।  

 ৫নং সিকন সংদ্দকি জিবডও, জটবলব শদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রচাবিি হওয়া প্ নন্ত প্রবি ঘন্টায় অন্তি একিাি মাইদ্দকি জঘাষণা 

জদওয়াি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি। মহাবিপদ সংদ্দকি জিবডও, জটবলব শদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রচাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ মাইক িাবেদ্দয় 

ও স্কুল মাদ্রাসাি ঘন্টা বিপদ সংদ্দকি বহসাদ্দি একটানা াদ্দি িাোদ্দনাি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি।  

 

৪.২.৩  জনগণশ্বক অপসািণশ্বি ব্যবস্থােী: 

 জিবডও, জটবলব শন মািফি ঝুঁবকপূণ ন এলাকাি জলাকেনদ্দক বনিাপদ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র অপসািদ্দণি কাে শুরু কিা িািনা 

প্রচাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ স্ব স্ব ওয়াদ্দড নি ইউবপ সদস্য িাি এলাকাি জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি সহায়িায় অপসািদ্দণি কাে শুরু 

কিদ্দিন।  

 ৮ নং মহাবিপদ সংদ্দকি প্রচাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ ঝুঁবকপূণ ন  এলাকাি েনগণদ্দক বনিাপদ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ 

কিিাি েন্য মাইদ্দক প্রচাি কিদ্দি হদ্দি এিং জস্বচ্ছাদ্দসিক দল িাড়ী বগদ্দয় আশ্রয় গ্রহদ্দণি জোি িাবগদ জদদ্দিন। 

প্রদ্দয়ােদ্দন অপসািণ কিদ্দি হদ্দি। জকান ঝুঁবকপূণ ন এলাকাি জলাক জকান আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় বনদ্দি িা োবনদ্দয় বদদ্দিন।  
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৪.২.৪  উদ্ধাি ও প্রার্মবক িবকবৎসা প্রোন: 

 অিযাবিক ঝুঁবকপূণ ন এলাকাি  সংবিষ্ট জেলা/উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদস্যদ্দদি িত্বািিাদ্দন ন্যাস্ত কিাি 
ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি।  

 উদ্ধাি কাে পবিচালনাি েন্য জেলা/উপদ্দেলাি দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি িত্বািিাদ্দন একটি স্থায়ী িহবিল গঠন 
কিদ্দিন।  

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পবিচালনা কিদ্দিন।  

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র অিস্থান গ্রহণকািী অসুস্থ্ ব্যবি, িদ্দয়াবৃদ্ধ, বশশু ও আসন্ন প্রসিী মবহলাদ্দদি েরুিী ব বিদ্দি হাসপািাদ্দল 

জপ্রিণ কিদ্দি হদ্দি।  

 মৃিদ্দদহ সৎকাি ও গিাবদপশু মাটি জদিাি কাে সকল ইউবপ সদস্য জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি সহায়িায় ওয়াড নব বিক দাবয়ত্ব 
পালন কিদ্দিন।  

 

৪.২.৫  আশ্রয়দ্দকন্দ্র িিনাদ্দিিণ  

 দুদ্দ্ নাগপ্রিণ জমৌসুদ্দমি শুরুদ্দিই আশ্রয়দ্দকন্দ্রগুদ্দলা প্রদ্দয়ােনীয় জমিামি কদ্দি ব্যিহাি উপদ্দ্াগী িাখা। 

 েরুিী মুহূদ্দিন জকান বনবদ নষ্ট বনিাপদ স্থাদ্দন িা আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় জনদ্দি িা ঠিক কিা।  

 দুদ্দ্ নাগকালীন সমদ্দয় মবহলা, বশশু ও প্রবিিন্ধীদ্দদি সাবি নক বনিাপিা (আশ্রয়দ্দকন্দ্র ও অন্যান্য স্থাদ্দন আশ্রয় জনয়া) 

বনবিিকিণ।  

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র বনিাপদ পাবন সিিিাহ ও অন্যান্য জসিাসমূহ বনবিি কিা।  

 েনসািািণদ্দক িাদ্দদি প্রদ্দয়ােনীয় সম্পদ (গিাবদপশু, হাঁস-মুিগী, েরুিী খায ইিযাবদ) বনিাপদ স্থাদ্দন স্থানান্তদ্দি 

সহায়িাকিণ। 

 

৪.২.৬  জনৌকা প্রস্তুি িাখা  

 জেলা/উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি ইউবনয়দ্দন কিগুবল ইবিন চাবলি জনৌকা আদ্দছ িাি বহসাি িাখদ্দিন এিং 

কয়টি ও জকানগুদ্দলা দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় েরুিী কাদ্দে ব্যিহাি হদ্দি িা ঠিক কিদ্দিন।  

 জনৌকাি মাবলকগণ িাদ্দদি এ কাদ্দে সহায়িা কিদ্দিন।  

 েরুিী কদ্দরালরুদ্দম জনৌকাি মাবলক ও মাবিদ্দদি জমািাইল নািাি সংিবিি থাকদ্দি।  

 

৪.২.৭  দুদ্দ্ নাদ্দগি িয়িবি, চাবহদা বনরুপণ ও প্রবিদ্দিদন জপ্রিণ: 

 দুদ্দ্ নাগ অব্যহবিি পি পিিিী ২৪ ঘন্টাি মদ্দধ্য æএসওএস ফিম” ও অনবিক ৭ বদদ্দনি মদ্দধ্য æবড” ফিদ্দম ইউবনয়ন 

পবিষদ জচয়ািম্যাদ্দনি বনকট পাঠাদ্দিন।  

 ইউবনয়ন পবিষদ্দদি জচয়ািম্যান ইউবপ সবচদ্দিি মাধ্যদ্দম প্রদ্দিযক ওয়াদ্দড নি প্রবিদ্দিদন একবত্রি কদ্দি পিিিী ১২ ঘন্টাি 

মদ্দধ্য উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি জচয়ািম্যাদ্দনি বনকট জপ্রিণ কিদ্দিন।  

 

৪.২.৮  ত্রাণ কাক্রনম সমন্বয় কিা 

 ইউবনয়ন পবিষদ্দদি জচয়ািম্যান বিব ন্ন ত্রাণ ও পুনি নাসন সহািাকািী দদ্দলি ত্রাণ কাে সমন্বয় কিদ্দিন।  

 িাইদ্দি জথদ্দক ত্রাণ বিিিণকািী দল আসদ্দল িািা বক পবিমাণ িা জকান িিদ্দনি ত্রাণ সামগ্রী, পুনি নাসন সামগ্রী 

এদ্দনদ্দছন িা একটি জিবেষ্টাদ্দি বলবপিদ্ধ কিদ্দি হদ্দি। উি দল জকান এলাকায় ত্রাণ কাে পবিচালনা কিদ্দিন িা 

কদ্দরাল রুমদ্দক োনাদ্দি হদ্দি। 

 ইউবনয়ন দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি দুস্থিা ও িয়িবিি ব বিদ্দি ওয়াড ন প্ নাদ্দয় ত্রাণ সামগ্রী িিােি পবিমাণ ঠিক 

কিদ্দিন এিং িিােকৃি ত্রাণ সামগ্রীি পবিমাণ/সংখ্যা ওয়াদ্দড নি েনগদ্দণি মদ্দধ্য প্রচাদ্দিি ব্যিস্থা কিদ্দিন।  
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৪.২.৯  শুকনা খািাি, েীিন িিাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্তুি িাখা:  

 িাৎিবণক াদ্দি বিিিদ্দণি েন্য শুকনা খািাি জ্মন, বচড়া, মুবড় ইিযাবদ স্থানীয় াদ্দি হাট/িাোি জথদ্দক সংগ্রহ 

কিদ্দি হদ্দি।  

 চাল, ডাল, আটা, জিল ইিযাবদ উপকিণ ও গৃহ বনম নাদ্দণি উপকিণ ্থা জেউটিন, জপদ্দিক, নাইলদ্দনি িবশ ইিযাবদ 

স্থানীয় িাোি জথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি হদ্দি।  

 ইউবনয়ন প্ নাদ্দয় স্বাস্থয সহকািী ও পবিিািকল্যাণ সহকািীি সহায়িায় প্রদ্দয়ােনীয় ঔষিপদ্দত্রি িাবলকা তিিী ও 

স্থানীয় িাোি জথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি।  

 ত্রাণ সামগ্রী পবিিহন ও ত্রাণ কমীদ্দদি ্ািায়াদ্দিি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় বিিা, জিিীদ্দটবি ও অন্যান্য ্ানিাহন ইিযাবদ 

সমন্বদ্দয়ি দাবয়ত্ব ইউবনয়ন পবিষদ্দদি জচয়ািম্যাদ্দনি উপি থাকদ্দি।  

 

 

৪.২.১০ গিাবদপশুি বচবকৎসা/টিকা : 

 উপদ্দেলা প্রাণীসম্পদ হাসপািাল জথদ্দক অিস্থা বিদ্দিচনা কদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ কদ্দি ইউবনয়ন  িন অথিা 

স্বাস্থযদ্দকদ্দন্দ্র সংিিণ কিদ্দি হদ্দি।  

 ইউবনয়ন দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদস্যদ্দদি  প্রাণী বচবকৎসা বিষয়ক প্রদ্দয়ােনীয় প্রবশিদ্দণি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি।  

 প্রদ্দয়ােদ্দন অব জ্ঞিাসম্পন্ন ব্যবিদ্দদি আপদকালীন সমদ্দয় প্রাণী বচবকৎসা কাদ্দেি সাদ্দথ সম্পৃি কিাদ্দনাি ব্যিস্থা 

কিদ্দি হদ্দি। 

 

৪.২.১১ মহড়াি আদ্দয়ােন কিা:  

 সিকনিািনা/পূি না াস প্রচাি, অপসািণ, উদ্ধাি ও প্রাথবমক ত্রাণ কা্ ন পবিচালনা বিষদ্দয় মহড়া অনুষ্ঠাদ্দনি আদ্দয়ােন 

কিা।  

 ঘূণীিড়/িন্যা প্রিণ এলাকাসমূদ্দহ অব্যাহি াদ্দি দুদ্দ্ নাগ মহড়া আদ্দয়ােন কিা।  

 প্রবি িছি এবপ্রল এিং জসদ্দপ্টিদ্দি েনদ্দগাবষ্টদ্দক বনদ্দয় মহড়াি মাধ্যদ্দম প্রস্তুবিি অিস্থা পিীিা কিা।  

 মহড়া অনুষ্ঠাদ্দনি সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গ যবতী মবহলা ও বশশুদ্দদি আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র বনদ্দয় ্াওয়াদ্দক বিদ্দশষ াদ্দি উদ্দল্লখ 

কিা।  

 ঝুঁবকপূণ ন এলাকাি জলাকেন আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র ্াওয়াি েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউবপ কা্ নালদ্দয় না কদ্দি ঝুঁবকপূণ ন গ্রাদ্দম 

কিদ্দি হদ্দি।  

 

৪.২.১২ েরুিী কদ্দরাল রুম পবিচালনা  

 দুদ্দ্ নাগ সংগঠিি হওয়াি পিপিই জেলা/উপদ্দেলা/ইউবনয়ন পবিষদ কা্ নালদ্দয় েরুিী কদ্দরাল রুম স্থাপন কিদ্দি হদ্দি। 

জসখাদ্দন পালাক্রদ্দম একসংদ্দগ কমপদ্দি ৩/৪ েন জস্বচ্ছাদ্দসিক ও গ্রাম পুবলশ সদস্য উপবস্থবি বনবিি কিদ্দি হদ্দি।  

 ইউবনয়ন পবিষদ্দদি সবচি ও দায়ীত্বশীল ব্যবিিগ ন কদ্দরাল রুদ্দমি সাবি নক দায়ীদ্দত্ব থাকদ্দিন। প্রবি দদ্দল কমপদ্দি ৩ 

েন কদ্দি জমাট ৩টি জস্বচ্ছাদ্দসিক দল পালাক্রদ্দম বদিা-িাবত্র কদ্দরাল রুদ্দম দায়ীত্ব পালন কিদ্দিন। ইউবনয়ন পবিষদ্দদি 

সবচি সাি নিবণক াদ্দি িিািিান কিদ্দিন।  
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৪.২.১৩ আশ্রয়দ্দকন্দ্র/বনিাপদ স্থানসমূহ  

 িন্যাি সময় ডুদ্দি ্াদ্দি না, নদী াঙ্গন জথদ্দক দুদ্দি এমন স্থান আশ্রয়দ্দকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি।  

 বনি নাবিি আশ্রয়দ্দকন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কদ্দলে, সিকািী ও জিসিকািী প্রবিষ্ঠান, উঁচু িাস্তা, িাঁি আশ্রয়দ্দকন্দ্র বহসাদ্দি 

ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি।  

 প্রবিটিি বিস্তাবিি িণ ননা বলখদ্দি হদ্দি। 

 বনদ্দে জটবিদ্দলি মাধ্যদ্দমও জদখাদ্দি হদ্দি। 

 

৪.৩ দজলা/উপশ্বজলাি বনিাপে স্থান সমূশ্বিি তাবলকা ও বণ যনা:  

উপশ্বজলাি নাম আশ্রয়শ্বকশ্বন্দ্রি সাংখ্যা ইউবনয়শ্বনি সাংখ্যা রািণ ক্ষমতা মন্তব্য 

বসিাজগঞ্জ সেি ২৫ ১০ ৪৬৭৫  

কাবজপুি ৩৩ ১২ ৬১০৫  

শািাজােপুি ৪৫ ১৩ ৮২৩৫  

উোপাড়া ১২৫ ১৩ ২১৮৭৫  

তাড়াশ ২৮ ৮ ৫২৩৬  

দবলকুবি ৯৮ ৬ ১৭৫৪২  

কামািখন্দ ৭৫ ৪ ১৩৭২৫  

িায়গঞ্জ ৩৯ ৯ ৭০৯৮  

দিৌিালী ৪৬ ৭ ৮১৮৮  

০৯টি ৫১৪টি ৮২টি ৯২৬৭৯ জন  

 

৪.৪ উপশ্বজলা ব বিক আশ্রয়কশ্বন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটি গেন: 

স্কুল কাম দশল্টাি: 

ক্রবমক নাং  উপশ্বজলাি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(স্কুল কাম দশল্টাি) 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

1.   

দবলকুবি  

আজুগড়া স: প্রা: ববযালয় দমা: আব্দুি িউফ ০১৮১৯-৭৯৭৩৮  

2.  আজুগড়া উিি পাড়া স: প্রা: 

ববযালয় 

দমা: আব্দুল মবজে ০১৯১৩-৪৭২৬৩  

3.  জামবতল স: প্রা: ববযালয় দমা: আবু সমা ০১৭৩৯-৩৩৭৯৬  

4.  দগাপালপুি পূি ন পাড়া স: প্রা: 

ববযালয় 

দমা: িাজী ওসমান 

গবন 

০১৯২১-৪৫৯৭৯  

5.  দেৌলতপুি উিি নািামুবড় 

সি: প্রা: ববযা: 

দমা: সামছুল  ০১৭৫১-৮৮৯৭৭৬  

6.  মারবপু সি: প্রা: ববযা: দমা: জািাঙ্গীি  

আলম 

০১৭২২-২১৩০০৭  

7.  বারুপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: আব্দুল ওয়াদুে ০১৭২৩-২১৩১১১  

8.  দপস্তুক খুকনী স: প্রা: ববযা: দমা: আবু বক্কি ০১৭১৫-৩৪৩২২৩  

9.  ধুলগাগড়াখালী সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আয়ুবআলী ০১৮২৭-৬৩৯৫৯৪  

10.  িি নবীপুি কান্দাপাড়া সি: দমা: আব্দুো আল ০১৭৬২-৬০৫১২৯  
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ক্রবমক নাং  উপশ্বজলাি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(স্কুল কাম দশল্টাি) 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

প্রা: ববযা: মামুন 

11.  িিধুল গাগড়াখালী সিকািী 

প্রার্বমক ববযালয় 

দমা: আলতাফ ০১৭১৮-৮৪৪৬৫৫  

12.  দেৌলতপুি উিি দিবজ:  প্রা: 

ববযা: 

দমা: সামছুল িক ০১৮২৩-৬৪১১৬৮  

13.  কল্যানপুি সি: প্রা: ববযা: দমাছা: দসবলনা দবগম ০১৭১৬-৩০২৫৮৬  

14.  দেৌলতপুি উিি সি:  প্রা: 

ববযা: 

দমা: শামছুল িক ০১৭৮৯-৯২৩৯০৮  

15.  িি নবীপুি  সি: প্রা: ববযা: দমা: আব্দুো আল 

মামুন 

০১৭৬২-৬০৫১২৯  

16.  দবলকুবি বক্ষদ্রমাটিয়া উিি পাড়া স: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আবু বক্কাি  ০১৯১৪-৪৯৫৩৭৩  

17.   িালা মুকন্দগাঁবত স: প্রা: 

ববযা:  

দমা: আব্দুল দমান্নাফ ০১৮১৯-০১৮৫৩৬  

18.   বজধুিী দিবজ: প্রা: ববযা: দমা: আশ্বনায়াি 

দিাশ্বসন 

০১৭১২-৩৯১৬৮৬  

19.   িক দসািাগপুি স: প্রা: 

ববযালয় 

দমাছা: িবশো খাতুন ০১৮১৯-০৫৬০০৮  

20.   সূবণ নসাড়া স: প্রা: ববযালয় দমা: আব্দুল ওিাব ০১৭১৬-৬৭১৪৮১  

21.   দসািাগপুি বাবলকা স: প্রা: 

ববযালয় 

দমা: আব্দুল কুদ্দুস ০১৭৩১-৯৮১৯৯৬  

22.   দশিনগি নতুন পাড়া মশ্বডল 

স: প্রা: ববযা: 

দমা: িাবশদুল ইসলাম ০১৭২৮-৫৬৯৫০৪  

23.   ববন্নাবাড়ী সি: প্রা: ববযা:  দমা: আব্দুল কাশ্বেি ০১৭২৪-০৮০৮৮৫  

24.  বক্ষদ্র িাপড়ী সি: প্রা: ববযা:  দমা: আ: কবিম ০১৭৪৬-৬৩৫৬২৯  

25.  বাবলয়া পাড়া দিবজ: প্রা: 

ববযা:  

দমা: মবনি ০১৭৩৫-২২২৬৯৯  

26.  বড়ধুল দিবজ: প্রা: ববযা:  দমা: ওমি আলী ০১৭৪৫-১৭৯২৭৭  

27.  দমশ্বিিনগি দিবজ: প্রার্বমক 

ববযালয় 

দমা: আব্দুল িাই ০১৭১৭-৩২১৬৯৯  

28.  িিশ্ববল সিকািী প্রার্বমক 

ববযালয় 

দমা: রুহুল আমীন  ০১৭১৮-৩১৮২২৯  

29.  দষালশত জাঙ্গালীয়া সি: 

প্রার্বমক ববযালয় 

শ্রী ববেবজত কুমাি ০১৭২১-৪৩২৩৯১  

30.   ধুকুবিয়া পূব য পাড়া সি: প্রা: 

ববযা:  

দমা: শবিদুল ইসলাম ০১৭২৪-৫৮২৫৯২  

31.   ধুকুবিয়া েবক্ষণ পাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: সািাি আলী ০১৭১৮-১৫৮৫৭৭  

32.   খামাি উোপাড়া সি: প্রা: 

ববযা: 

বনমাই িন্দ্র দঘাষ ০১৭১৩-৭১৩৭৪৫  

33.   খামাি উোপাড়া েবক্ষণ 

পাড়া সি: প্রা: ববযা: 

দমা: এলািী বক্স ০১৭১৯-৬১৬৩৪৮  

34.   সড়াবতল সি: প্রা: ববযা: দমা: মািমুদুল ০১৭৩৭-১০৯৪৭১  

35.   সগুনা সি: প্রা: ববযা: দমা: আ: সািাি ০১৭২৭-২১৯০৬০  

36.   দকএমটি পাড়া সি: প্রার্: 

ববযালয় 

দমা: মবফজ উদ্দীন ০১৭৩৫-১০০৬৬০  

37.   মবুপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: ফবিদুল  ০১৭২৮-০০৭৫৩৭  
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ক্রবমক নাং  উপশ্বজলাি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(স্কুল কাম দশল্টাি) 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

38.   দকবস লবক্ষপুি সি: প্রা: 

ববযা:  

দমা: মবনরুিামান ০১৯১৩-৮৫৪৪১২  

39. দবলকুবি লবক্ষপুি পবিমপাড়া  সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: দমািন নাই  

40.   ধুকুবিয়া পূব য পাড়া সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: শবিদুল ইসলাম ০১৭২৪-৫৮২৫৯২  

41.   দগাপালপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: সািাি  ০১৮২৩-০৩১৮২০  

42.   দমটুয়ানী এম আি সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আব্দুল আবজজ ০১৭১৯-৯২৯২৬০  

43.    সড়াবতল েবক্ষণ পাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: ইব্রািীম ০১৭২৯-৬৩৩৪৫৯  

44.   ধুলবেয়াি নতুনপাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: সািাে দিাশ্বসন ০১৭২৫-০১৪৩০৫  

45.    িি দগাপালপুি সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আব্দুল খাশ্বলক নাই  

46.    দকবস খামাি উোপাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আব্দুি কাশ্বেি ০১৭১৪-৪৬২২৯২  

47.   পািসগুনা নতুন পাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: ছাশ্বনায়াি  ০১৭২৯-৪৫০৪৪  

48.   লবক্ষপুি নতুনপাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: ফারুক  ০১৭১৬-১৫৭৭৭৯  

49.   িাঁে দমটুয়ানী নতুন পাড়া 

সি: প্রার্: ববযা:  

দগালাম দমািাম্মে ০১৭২৭-৪৬৩৪০০  

50.   সড়াবতল পবিম পাড়া সি: 

প্রার্: ববযালয় 

দমা: আ: মবজে ০১৭৩৪-১০৫৮৮০  

51.   িি দমটুয়ানী সি: প্রা: 

ববযা:  

দমা: মািমুদুল আলম ০১৭১৯-৬০৮৮১১১  

52.   িি খাবশয়া দমটুয়ানী সি: 

প্রা: ববযা: 

দমাছা: ফবিো 

ইয়াসবমন 

০১৭২৯-৯৮৮০০২  

53.   িি দমটুয়ানী ববল পাড়া সি: 

প্রা: ববযা:  

দমা: আব্দুল খাশ্বলক নাই   

54.   ব্রাক্ষণগ্রাম সি: প্রা: ববযা:  দমা: নুিনবী ০১৯৩৬-৯৪৬৬৯৪  

55.   খাস ব্রাক্ষণগ্রাম সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: িায়োি আলী নাই  

56.   দকবস লবক্ষপুি সি: প্রা: 

ববযা:  

দমা: মবনরুিামান  নাই  

57.   ধুকুবিয়া বাবলকা সি: প্রা: 

ববযা:  

দমা: ওমি আলী  ০১৯২২-৩৮৪৪৬৪  

58.   সাতলাঠি সি:প্রা: ববযালয় আ: খাশ্বলক ০১৭১৫-৮০৫১৪৮  

59.   ধুকুবিয়া দবড়া উিি সি: 

প্রা: ববযা:  

দমা: আব্দুি িিমান ০১৭২৪-৮৬০৪২১  

60.   দবড়া দশ্বমৌল ীপাড়া সি: 

প্ররা: ববযা: 

দমা: নুিনবী ০১৭১৯-৫৩৪৭৬৩  

61.   িি সশ্বমশপুি সি: প্রা: 

ববযা: 

িবঞ্জত কুমাি ০১৭২০-৯৮০২৩২  

62.   মাইঝাইল সি: প্রা: ববযা: দমা: সাইফুিামান ০১৭১৯-৬৬৪৫৫৬  

63.   িান্ধুনীবাড়ী সি: প্রা: ববযা: দমা: সামছুল িক ০১১৯০-১৩৫৭১৫  
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64.   নাগফাো সি: প্রা: ববযা: দমা: মবনরুল  ০১৯৩৭-২৫৮৯৮৮  

65.   িাজাপুি সি: প্রা: ববযা: দমাছা: আফশ্বিাজা 

দবগম 

০১৭২৭-১৬৪৩৯৩  

66.   সশ্বমশপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: ি্তি আলী ০১৭১২-২০৬৭৮২  

67.    াতুবিয়া েবক্ষণ পাড়া 

মাইঝাইল সি: প্রা: ববযা: 

দমা: দিজাউল ০১৭১৬-৩৩২৭৪৭  

68.   ফাশ্বতমা িিমান সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: মবনরুল ইসলাম নাই  

69.   মবকমপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: আশিাফুল 

ইসলাম 

০১৭১৮-৫৭০০৬৬  

70.   আমবাড়ীয়া সি: প্রা: ববযা: দমা: নজরুল ইসলাম ০১৭১১-৩০১৯৮০  

71.   আগুবিয়া সি: প্রা: ববযা: দমা: দসবলম  ০১৭১৮-৬৬৪৮০৯  

72.   শািাপুি সি: প্রা: ববযা: দমাছা: আশ্বনায়ািা 

দবগম 

০১৭১৪-৫৭০৯৫১  

73.   নাগগাতী সি: প্রা: ববযা: ববেনার্ সুত্ররি ০১৭১৪-৭০৬২১২  

74. দবলকুবি তামাই বাজাি সি: প্রা: 

ববযালয় 

দমাছা: বশউবল ০১৭১০-০৬৮৪২১  

75.   িয়না পাড়া সি: প্রা: ববযা: দমাছা: মবজযনা খাতুন ০১৯১৩-২৮৩৪০৪  

76.   তামাই খন্দকাি পাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আ: িাবলম ০১৭১২-৩৫১০৮৫  

77.   বনবশ বয়ড়া সি: প্রা: ববযা: দমাছা: রুমা খাতুন ০১৯২৫-১২২৪৩৫  

78.   িি বাবনয়া গাবত সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: খবশ যদুল ইসলাম ০১৭২১-৭১৯৩০০  

79.   খাস  দসানামুবখ সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আ: িাই ০১৭২৯-৬১৪১০০  

80.  েবক্ষণ বাবনয়াগাবত সি: প্রা: 

ববযা: 

দমাছা:  িবিমা 

নাসিীন 

০১৭৪৬-০২৬০৯৪  

81.   গাড়ামাবস সি: প্রা: ববযা: শ্রী জয় সাংকি ০১৭১৮-৭২২৫৮৫  

82.  দকবস শালোইড় সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আ: খাশ্বলক ০১৭১৭-০১৭৬২৪  

83.   িি বনবশ বয়ড়া সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: ওমি আলী ০১৭১৭-৬৭৩০২৪  

84.  দকানাবাড়ী সি: প্রা: ববযা: দমা: শািালম ০১৭৩১-১০৯৪০৬  

85.   বক্ষদ্রশ্বজাকনালা সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: শামছুল বািী ০১৭২১-৩৮২১১৬  

86.   উিি িন্দন গাবত সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: দমশ্বিি আলী ০১৭২৬-৮২৮২৭০  

87.  আোিাবক েবক্ষণ পাড়া সি: 

প্রা: ববযা: 

দমাছা: নািগীস  ০১৭২৫-৬৪৪৬৭২  

88.   াঙ্গাবাড়ী সি:  প্রা: ববযা: দমা: আ: িবশে ০১৭১০-০৫৬০৮৬  

89.  তামাই যুি সি: প্রা: ববযা: দমা: মািবুব িাসান ০১৭৩২-০২১৫৮২  

90.  দবলকুবি  মূলকাবন্দ বাি পাবখয়া সি: 

প্রা: ববযা: 

শ্রী ববকাশ িন্দ্র বসাংি ০১৭১০-৬৪৪৬৭৫  

91.   দেলুয়া সি: প্রা: ববযা: শ্রী দেবব্রত ০১৭১৫-২২৪২৩৩  

92.  দেলুয়া কাবন্দ সি: প্রা: ববযা: দমা: শবফউল আলম ০১৭২৭-৮৫৪৮৩৫  

93.  দবলকুবি দবলকুবি বডগ্রী কশ্বলজ দমা: দমাস্তাবফজুি 

িিমান  

০১৭১৯-৪৫৪৫৭৫  
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94.  দসািাগপুি নতুন পাড়া এ 

এইি উচ্চ ববযালয়  

শাজািান ০১৭২১-২৮৪৫৪৩  

95.  দবলকুবি বহুমখী মবিল 

বডগ্রী কশ্বলজ 

সামছুল আলম ০১৭১৯-৪১৮২১২  

96.  দেলুয়া ইসলামীয়া আবলম 

মাদ্রাসা 

   

97.  কামািখন্দ েশবসকা সি:প্রা:ববযা: দমাছা: দিামানা 

পািব ন  

সিকািী প্ররান বশক্ষক 

০১১৯৮-৯৪৫৪৩১  

98.   কুড়া উেয়পুি সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: িায়োি আলী ০১৯২২-৯৮৩৮৪০  

99.   িিকুড়া সি:প্রা: ববযা: দমাছা: িাবমো  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৬৭৮৪৪১  

100.   দপস্তককুড়া সি: প্রা: ববযা: দমা: দবোল দিাশ্বসন ০১৯২২-৯০৫০৯১  

101.   জামবতল দরাপাকাবন্দ 

বিমুখী উচ্চ ববযা: 

আ: িািাক 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৭৮২৬৮৭  

102.   জামবতল দরাপাকবন্দ 

পাইলে উচ্চ ববযা: 

সাইফুল ইসলাম 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৬২২৬১৩  

103.   জামবতল দরাপাকবন্দ সি: 

প্রা: ববযা: 

ববলবকস জািান  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৮৮৫০১৫  

104.   জামবতল মশ্বডল সি: প্রা: 

ববযা: 

দমাছা: সুলতানা 

পািব ন  

০১৭৭৪-৯২৭৪৬৮  

105.   িি দোংিাইল সি:প্রা: ববযা: দমাছা: আবমনা খাতুন 

 প্ররান বশক্ষক 

  

106.   মাবঝ দোংিাইল দিবজ: দবস: 

প্রা: ববযা: 

শুকুমাি  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৮-২৫৩৩৪১  

107.   মবফজউবদ্দন  স্মৃবত উচ্চ 

ববযালয় 

আ: িবশে  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৪৬-৪৯৮৫৯১  

108.   িালুয়াকাবন্দ সি: প্রা:ববযা: দমাছা: দমাশ্বশো খাতুন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৮০২৯১৭  

109.   আশ্বলাকবেয়াি সি:প্রা: 

ববযা: 

সুিাইয়া আিাি  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-৮২১৪৮৮  

110.   বড়পাকুবিয়া দিবজ:শ্ববসি: 

প্রা:ববযা: 

আ: িািাক  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৫৬৭৭৮৬  

111.   কণসূতী সি: প্রা: ববযা: দমা: নজরুল ইসলাম  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৪৪-৫১৬১৩৮  

112.   নাবন্দনা মধু সি:প্রা: ববযা: ম োছ খোন   

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭২৮-৫৮৭৯১০  

113.   িসুলপুি সি: প্রা: ববযা: মাসুে আিশ্বম্মে  

প্ররান বশক্ষক  

০১৭১৭-৪৭৭৩৫৯  

114.  কামািখন্দ িসুলপুি কালী বাড়ী সি: 

প্রা: ববযা: 

ডা: আবু িাবনফ  

প্রবতষ্ঠাতা  

০১৭২৪-৬২৩০৮১  

115.   িসুলপুি উচ্চ মাধ্যবমক 

ববযালয় 

আ: িবশে মওলানা  

বশক্ষক 

০১৭২১-২২১৫৭০  

116.   বািাকাবন্দ সি: প্রা: 

ববযালয় 

জান্নাতুলশ্বনছা  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৫১৩০৩০  
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117.   দগাপালপুি সি: প্রা: 

ববযালয় 

িবফকুল ইসলাম  ০১৭১২-৮৩৯৮৬৩  

118.   শািবাজপুি সি: প্রা: 

ববযালয় 

দমাছা: শািবফন 

  

০১৭৪৩-৬৩৪৭৫৬  

119.   শািবাজপুি দিবজ: দবসি: 

প্রা: ববযা: 

আ: িবশে  ািপ্রাপ্ত 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৬-৯৪২৪৪২  

120.   ঝাটিবাড়ী সি: প্রা: ববযা: নুরুল ইসলাম  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৭-৮৯৯৭৩৮  

121.   রশ্বলেি সি: প্রা: ববযা: মবেকা ববোস  

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-৯৩১৬৭১  

122.   োকুিঝীপাড়া দিবজ: দবসি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: িাশান আলী  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩১-৫০৯৭১৩  

123.   শ্যামপুি সি: প্রা: ববযা: দমা: ইকবাল দিাশ্বসন  

প্ররান বশক্ষক  

০১৭৪৭-২৮২৫৫৩  

124.   িায়োিপুি সি: প্রা: ববযা: স্কুল কবমটিি স াপবত  

িায়িান কববি 

০১৭৩১-৫০৯৭১৩  

125.   বাঁশবাড়ীয়া সি: প্রা: ববযা: আসুশ্বতাষ সািা 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১১-১৩৮৯৭৭  

126.   িি বাঁশবাড়ীয়া দিবজ: 

দবসি: প্রা: ববযা: 

আ: ছালাম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯৩৫৯৬২  

127.   কাবজপুিা সি: প্রা: ববযা: দমাছা: সুলতানা 

িাশ্ববয়া 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৬৭৫৫২৯  

128.   দিৌবাড়ী সাশ্ববি দমশ্বিরুন 

বাবলকা উচ্চ ববযা: 

দমাছা: নাবছমা 

আিাি 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৯১৩-৭০৩০১৬  

129.   দিৌবাড়ী সি: প্রা: ববযা: শবিনুি সুলতানা     

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৬-৫৫২৪০৭  

130.   দিৌবাড়ী ইসলামীয়া উচ্চ 

ববযালয় 

দমা: আ: বািী 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-৭২২১১২  

131.   বলিামপুি সি: প্রা: 

ববযালয় 

দমাছা: ছাশ্বয়িা খাতুন 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৩৮২৩৭১  

132.   িায়শ্বেৌলতপুি েবক্ষন সি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আশ্বনায়ািা 

দিাশ্বসন 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-৮৬৪৭৬২  

133.   িায়শ্বেৌলতপুি সি: প্রা: 

ববযা: 

শািবমন জািান  

সিকািী বশক্ষক 

০১৭৭৩-০৬২০১৩  

134.   িায়শ্বেৌলতপুি উিি উচ্চ 

ববযালয় 

দমা: সাশ্বিায়াি 

দিাশ্বসন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৯৮৩-৮২৬৫৪২  

135.   িি  দ্রঘাে দিবজ: দবসি: 

প্রা: ববযা: 

আ: বাশ্বছে সি:  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-২৫৫৭৬৯  

136.  কামািখন্দ বাজাি  দ্রঘাে সি: প্রা: 

ববযা: 

ববশ্বজন্ডলাল ববোস  

প্ররান বশক্ষক 

০৭২৮৫-৬৭৯৮৭  

137.   দরাপাকাবন্দ দিবজ: দবসি: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আশ্রাফ  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৩৮৬১২২  
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138.   উেয়কৃষ্ণপুি সি: প্রা: 

ববযা: 

আফশ্বিাজা সুলতানা  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩১-২৮৬৩৫৭  

139.   িি নুিনগি সি: প্রা: ববযা: শায়লা আফশ্বিাজা   

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৭-৯৮৮৪৩৮  

140.   ঝাটিশ্ববলাই সি: প্রা: 

ববযালয় 

জহুরুল মািাি 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৯১৫-৫১৩৬৭০  

141.   ঝাটিশ্ববলাই সাশ্বেক আলী 

উচ্চ ববযালয় 

আ: কালাম আজাে 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৬৪৩৫৫৪  

142.   মুগশ্ববলাই সি: প্রা: ববযালয় আ: িািাক 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৬-৩২৬১২২  

143.   তসয়েগাঁতী দবসি: দিবজ: 

প্রা: ববযা: 

আ: খাশ্বলক  

প্ররান বশক্ষক 

০১৯৬৮-৮৪২৩৪  

144.   মুগশ্ববলাই লুৎবফয়া বেমুখী 

উচ্চ ববযালয় 

দমা: আইয়ুব খান  

প্ররান বশক্ষক  

০১৭২৭-৬৪০৮৪২  

145.   মধ্য  দ্রঘাে সি: প্রা: ববযা: তািবমনা ইয়াসবমন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯৪৫৩৬৭  

146.   কুঠিিিি সি: প্রা: ববযা: শুকুমাি িন্দ্র সািা  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৪-৩৫৭১৭২  

147.   তবয দোগাবছ সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আবমনুল ইসলাম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৪-৮৬০২৯৮  

148.   দমঘাই  দ্রঘাে দিবজ: 

দবসি: প্রা: ববযা: 

আ: িািাক  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৮০১৫১৭  

149.   তিিগাঁবত দিবজ: দবস: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আ: কালাম 

আজাে 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৯৬৫-১৩৩২০৪  

150.   নাবন্দনা কামাবলয়া উচ্চ 

ববযালয়  

দমা: মািমুদুল আলম 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৬০৬৪১২  

151.   দিৌদুয়াি সি: প্রা: ববযা:   আশ্বনায়ািা দবগম 

 াি প্রাপ্ত প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭৫৪-৭৩১৪৩৩  

152.   ববয়ািা দবসি: দিবজ: প্রা: 

ববযা: 

মাওলানা আ: কাশ্বশম  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩১-৪৩৯৪২১  

153.   িাঁেপুি দবসি: দিবজ: প্রা: 

ববযা: 

শামছুউবদ্দন সিকািী  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৫-২২৬৪৬৪  

154.   মামুোশ্বকালা দবস: দিবজ: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আ: মান্নান  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৯৮৮১২৬  

155.   িালা সি: প্রা: ববযা: আবুল কালাম  

প্ররান বশক্ষক 

০১১৯৫-১৫২৯৫৭  

156.   এম.ব   ািাঙ্গা সি: প্রা: 

ববযা: 

ববমল কুমাি বসক  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২০-৯৬৮০২৭  

157.  কামািখন্দ বাগবাড়ী আ: জবলল স্মৃবত 

উচ্চ ববযা: 

বসিাজুল িক  

 ািপ্রাপ্ত প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৬৭৫৮১২  

158.   বাগবাড়ী সি: প্রা: ববযা:  দমাছা: বেলরুবা 

পাি ীন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৫৫২-৪৮৬৯৮৯  

159.   বালুশ্বকাল সি: প্রা: ববযা: িববউল ইসলাম 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৮১৮-৮৭৫৪৯৯  
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160.   বাগবাড়ী বিবজয়া মকশ্বছে 

দিবজ: দবস: প্রা: ববযা: 

আশ্বনায়াি দিাশ্বসন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-০৪৭২৮০  

161.   পাইশ্বকাশা সি: প্রা: 

ববযালয় 

ও র আলী  
প্রধোন শিক্ষক 

০১৭১৯-৪১৭০৮১  

162.   সাইলোি দিবজ: দবসি: প্রা: 

ববযা: 

িহীদলু প্রধোন 

শিক্ষক 

০১৫৫৩-৩৩৮৪৬৯  

163.   িি বড়ধুল সি: প্রা: 

ববযালয় 

আব্দুর ছবুর খোন 

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭৫২-০৬৩৩৫১  

164.   বড়ধুল আেশ উচ্চ ববযা: শািাবিয়াি  আলম 

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭৪৭-৭৪৭৯৯২  

165.   খামাি বড়ধুল সি: প্রা: 

ববযালয় 

শািাবুবদ্দন  

 ািপ্রাপ্ত প্রধোন 

শিক্ষক 

০১৭২৫-৯৫০৫৭০  

166.   জশ্বয়ন বড়ধুল সি: প্রা: 

ববযা: 

দমাছা: দমশ্বিরুন  

 ািপ্রাপ্ত প্রধোন 

শিক্ষক 

০১৭২২-৬৪৬৭৬৩  

167.   কাবশিাো দিবজ: প্রা: 

ববযালয় 

িওশন আলম 

তালুকোি 

প্রধোন শিক্ষক  

০১৭১০-৮৭২৮০৩  

168.   দকানাবাড়ী সি: প্রা: ববো: দমা: িববউল আলাম  

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭২৬-২৩৪৪৮০  

169.   দকানাবাড়ী দবসি: দিবজ: 

প্রা: ববযা: 

কাবনজ জহুিা  

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭৬৩-১৬৫৩৫৪  

170.   দকানাবাড়ী ইসিাক উচ্চ 

ববযালয় 

সামছুল িক সিকাি 

প্রধোন শিক্ষক 

০১৭২৫-৮৫৬১৩৭  

171.  িায়গঞ্জ  রুপখাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাছাঃ আফরুনা খনম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭৬৭-২০৫৭৮৪  

172.    জিতু্া সিঃ প্রাঃ বিযালয় 

 

শ্রী শলন কুমাি( প্রিান 

বশিক) 

০১৭৪০-৮৬০২৫৬   

      

 

173.    িাউল  সিঃ প্রাঃ বিযালয় 

 

জমাঃ মবেিি িহমান 

( প্রিান বশিক) 

০১৭১৯-৯৮৫১০০ 

 

 

174.    কবিলা িাড়ী সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ জমামিাজুল 

ইসলাম ( প্রিান 

বশিক) 

০১৭১৬-৭১০৯৮৩ 

 

 

175.    কাঠালিাড়ীয়া সি: প্রা: 

বিযালয় 

জমাঃ আঃ ছালাম ( 

প্রিান বশিক 

০১৭১৬-৫১৩৮৭৮ 

 

 

176.    নলকা কাদ্দয়মগ্রাম সি: প্রা: 

বিযালয় 

জমাঃ েহুরুল ইসলাম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭১৮-৯৯৫৩২৫ 

 

 

177.    এিািহ সি: প্রা: বিযালয় জমাঃ সাইফুল ইসলাম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭১৮-৭৫৮১২৩ 

 

 

178.    পাঙ্গাসী সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ োবকি জহাদ্দসন 

( প্রিান বশিক)  

০১৭১৪-৫২৫০২২ 

 

 

179.    জিংনাই সিঃ প্রাঃ বিযালয় 

 

জমাঃ আকিাি জহাদ্দসন 

( প্রিান বশিক) 

০১৭২৭-৫৬৯৬৭৫ 
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180.   চি ব্রিগাছা সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ  আঃ খাদ্দলক ( 

প্রিান বশিক 

০১৭১৩-৬০১৯১৭ 

 

 

181.    উিি আমশাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ আঃ মান্নান ( 

প্রিান বশিক) 

০১৯৩৮৭৫৬৯৫৮ 

 

 

182.    মদ্দনাহিপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

 

জমাঃ আঃ িাজ্জাক ( 

প্রিান বশিক) 

  

০১৭১০-৬৪৫৩৬৬ 

 

 

183.    মাটিদ্দকাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ আদি িক্কাি 

বসবেক ( প্রিান 

বশিক) 

০১৭২৬-৬১৫২৮০ 

 

 

184.    িামাইনগি উঃ পাড়া  

 

জক এম োহাঙ্গীি 

জহাদ্দসন ( প্রিান 

বশিক) 

০১৭৬৮-৬৩০৬০৮ 

 

 

185.    কাবলয়া িাড়ীসিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ নুরুল ইসলাম ( 

প্রিান বশিক) 

০১৭৫৬-১১৪০৮০ 

 

 

186.    জিতুয়া উঃ পাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ শবহদুল ইসলাম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭২১-৯২৭৬৪৩ 

 

 

187.    জিৌহা সিঃ প্রাঃ বিযালয় 

 

জমাঃ মাহদিদিল আলম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭৬২-৭৬১৩৫৫ 

 

 

188.    বিশ্বাসপাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ শবহদূল ইসলাম 

( প্রিান বশিক) 

০১৭৩৪-২৯৩৩৪১ 

 

 

189.    িাদ্দমশ্বি গািী সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ আঃ িাজ্জাক ( 

প্রিান বশিক) 

০১৭৩১-৪৩৯৪০৪ 

 

 

190.    শ্যামনাই সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

শ্রী বদপক কুমাি িাং 

( প্রিান বশিক) 

০১৭৩৬-৬২৭৮৮৫ 

 

 

191.    নারুয়া পঃপাড়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ িেি আলী ( 

প্রিান বশিক) 

০১৭২১-৭৪৬৫০২ 

 

 

192.   েশবসকা সি:প্রা:ববযা: দমাছা: দিামানা 

পািব ন  

সিকািী প্ররান বশক্ষক 

০১১৯৮-৯৪৫৪৩১  

193.   েশবসকা পবিবাি কল্যাণ 

দকন্দ্র 

আব্দুস ছালাম ০১৭১২-৬৪৯৯৯৩  

194.   কুড়া উেয়পুি সি: প্রা: 

ববযা: 

দমা: িায়োি আলী ০১৯২২-৯৮৩৮৪০  

195.   িিকুড়া সি:প্রা: ববযা: দমাছা: িাবমো  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৬৭৮৪৪১  

196.   দপস্তককুড়া সি: প্রা: ববযা: দমা: দবোল দিাশ্বসন ০১৯২২-৯০৫০৯১  

197.   িাজী দকািব আলী বডগ্রী 

কশ্বলজ 

দমা: দতািাল দিাশ্বসন 

 বপ্রবন্সপাল 

০১৭১২-৩১৮৮১৭  

198.   জামবতল দরাপাকাবন্দ 

বিমুখী উচ্চ ববযা: 

আ: িািাক 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৭৮২৬৮৭  

199.   জামবতল দরাপাকবন্দ 

পাইলে উচ্চ ববযা: 

সাইফুল ইসলাম 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৬২২৬১৩  

200.  উোপাড়া তচত্রহাটি সঃ প্রাঃ বিযালয় খ.ম জগালাম  

প্রিান বশিক  

০১৭১১-৪৬৭৫৬৮  

201.   ক্ষুদ্রবসমলা সঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ আঃ িাজ্জাক  

প্রিান বশিক  

০১৭৪৫-০৫৪৭১১  
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202.   উনুখাঁ পাগলা পীি উচ্চ 

বিযালয়  

ইসমাইল জহাদ্দসন  ০১৭১০-৬০৮৭০১  

203.   উনুখাঁ িাোি  স্থানীয় েন প্রবিবনবি  -----------------  

204.   িামকৃষ্ণপুি ইউবপ  িন  আদি িক্কি  প্রাং  ০১৯১৮-৭৫২৯৮২  

205.   হাটিকুমরুল ইউবপ  িন  জমাঃ জহদাদ্দয়তুল 

আলম  

০১৭১২-২৪০৭৯৫  

206.   আদ্দলাকবদয়াি  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জক এম শবিফুল 

ইসলাম 

প্রিান বশিক  

০১৭১৯-৬১৬৮৭৮  

207.   দাদপুি  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাঃ জগালাম মওলা  

প্রিান বশিক  

০১৭২৯-৫৪৬৯১১  

208.   বিশ্বদ্দিাড সংলগ্ন বসিােগি এলাকাি েন 

প্রবিবনবি  

------------------  

209.   পাবচল  সঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাছাঃ োন্নতুল 

জফদ্দদৌস  

প্রিান বশিক  

০১৭৩৮-৪০৮১৯৮  

210.   িড়হি ইউবপ  িন  জমাঃ েহুরুল ইসলাম 

জচৌধুিী  

০১৭৪৩-৬৩৪৫১৫  

211.    ধুবিও সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আবমনুল ইসলাম  

প্রিান বশিক  

০১৭২৮-৫০৪৯৪৭  

212.    িড়হি সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আদ্দনায়ারুল ইসলাম  

জিািা  

প্রিান বশিক  

০১৭১১-২৭৭৭০৩  

213.   তমত্র িড়হি  সিকািী 

প্রাথবমক বিযালয় 

জমাঃ আশিাফুল 

ইসলাম  

প্রিান বশিক  

০১৭৩৪-৫৩১৩২৫  

214.   পূি নদ্দদলুয়া সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাছাঃ মাহমুদা 

খাতুন  

প্রিান বশিক  

০১৭৪৩-২৯৪৭৭৭  

215.   িল্লািপাড়া সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাঃ শাহাদৎ জহাদ্দসন  

প্রিান বশিক  

০১৭২৫-৬৯৮৪৬৫  

216.   িড়হি দবিণপাড়া  সিঃ  

প্রাঃ বিযাঃ 

জমাঃ জুলমাি জহাদ্দসন  

প্রিান বশিক  

০১৭১৭-৬২৫০৮৭  

217.   পূি নদ্দদলুয়া উচ্চ  বিযালয় জমাঃ আব্দল মাদ্দেদ 

আকি  

প্রিান বশিক  

০১৭২১-৩৮২৫২৮  

218.   িড়হি উচ্চ বিযালয় ও 

কদ্দলে  

জমাঃ সাইফুল ইসলাম ০১৭১২-১১৮৪৪০  

219.   জিায়াবলয়া উচ্চ বিযালয়  জমাঃ বমোনুি িহমান  ০১৭২৮-৬১৫৫২১  

220.   জিায়াবলয়া িাোি  জচয়ািম্যান িা 

এলাকাি েন 

প্রবিবনবি  

-------------  

221.   সলঙ্গা ইউবপ  িন  জমাঃ জমািাি জহাদ্দসন  ০১৭১০-৮৬৭১৯৭  

222.    জগাো  সিঃ প্রাঃ বিযালয় জমাছাঃ এবলো 

পাি ীন  

প্রিান বশিক  

০১৭১০-৭২৩০০৩  

223.    চিদ্দগাো সিঃ প্রাঃ জমাছাঃ আনজুমান ০১৭১৯-৯২৯২২১  
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বিযালয় আিা  

প্রিান বশিক  

224.   েগেীিনপুি সঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

প্রিান বশিক  ০১৭১২-৩১২১৩১  

225.   বেদ্দিলীপাড়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

জমাঃ আবমি জহাদ্দসন  ০১৭৪৩-১২৩০২০  

226.   প্রিাপ  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ  জমাঃ আলী আকিি  ০১৭১১-৪১০৮২৭  

227.   জঘানা কুবচয়াদ্দমাড়া সিঃ 

প্রাঃ বিযাঃ  

আঃ েবলল  ০১৭১৩-৯৩০৩০৫  

228.   জঘানা গাইলোনী দাবখল 

মাদ্রাসা   

জমাঃ জকফাদ্দয়িউল্লাহ 

মুবিদ্দ্াদ্ধা    

০১৭৫৮-৬২১৫১২  

229.   বশমলা জসানা ান সিঃ 

প্রাথবমক বিযালয় 

জমাঃ ফবিদ উবেন          

প্রিান বশিক  

০১৭২৪-২২৩৬১০  

230.   দবিণ গাইলোনী সিঃ 

প্রাথবমক বিযালয় 

জমাছাঃ িওশন আিা  

প্রিান বশবিকা  

০১৭২০-৬২১০২৯  

231.   জঘানা কুবচয়াদ্দমাড়া কদ্দলে  জমাঃ জকফাদ্দয়িউল্লাহ 

মুবিদ্দ্াদ্ধা    

০১৭৫৮-৬২১৫১২  

232.   বিনাদ্দয়কপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

ফুয়ািা খাতুন  ০১৭১২-০৯০৪৫৩  

233.   জঘানাকুবচয়ামাড়া দাবখল 

মাদ্রসা  

জমাঃ জকফাদ্দয়িউল্লাহ 

মুবিদ্দ্াদ্ধা    

০১৭৫৮-৬২১৫১২  

234.   িাঙ্গালা ইউবপ  িন নি 

বনবম নি  

জমাঃ  আঃ সািাি  ০১৭১৭-৪৯৬৮৬৪  

235.   বিনাদ্দয়কপুি নতুন িাোি   ----- ---  

236.   উধুবনয়া ইউবপ  িন  জমাঃ শামছুল হক  ০১৭১৬-৯৭৩৬১৩  

237.   িাগমািা   বিএ স্কুল এন্ড 

কদ্দলে  

আদি োফি ( ািপ্রাপ্ত) ০১৯১২-৯৬১০২৫ 

০১৭৮৩-৮৩২২১৩ 

 

238.   গোইল  সিঃ প্রাথঃ 

বিযালয় 

সহদ্দদি কুমাি  ০১৭৭২-৮০৬২৮৮ 

০১৭১৯-৯২৯৬৯২ 

 

239.   জখােনগোইল  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

আঃছালাম  ০১৭২২-৭৪৩০৭৭  

240.   বদঘলগ্রাম  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

জমাঃ জময়ামি আলী  

প্রিান বশিক  

০১৭৩১-৩৩৯৪৯০  

241.   চয়ড়া   সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আদিল কালাম আোদ  ০১৭৪০-৮৫৬২৫৮  

242.    কমলমবিচ  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ আকিাি 

জহাদ্দসন, প্রিান বশিক  

০১৭২৬-৮৮৪৩০৮  

243.   দিখরুয়া  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ প্রিান বশিক  ০১৭৯০-৫২৩৪৯৪  

244.   পংখারুয়া  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ শাহোহান,প্রিান 

বশিক  

০১৭২৯-৮৮২৫২১  

245.    আগবদঘল গ্রাম সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ জনয়ামি আলী  

প্রিান বশিক  

০১৭৩১-৩৩৯৪৯০  

246.   জিিাড়ীয়া সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আবেো সুলিানা  

প্রিান বশিক  

০১৭২৩-০৬৪০২৫  

247.   মদ্দহষপুি  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাঃ এনিাে আলী  

প্রিান বশিক  

০১৭৩৪-০২৭২৯৯  

248.    জিিকাবি হােী আমীি 

আলী  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ 

জমাঃ িবফকুল ইসলাম  

প্রিান বশিক  

০১৭৩৯-৮২৫৬৬৩  
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249.    ফাবেল নগি  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ আঃ আবেে  

প্রিান  বশিক  

০১৭১১-৪১০৫৯৪  

250.    পাচবদঘল গ্রাম  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

আঃ ছািাি মাষ্টাি  

প্রিান বশিক  

০১৭১৯-৩৬১১৯৮  

251.   খানপুি  সিঃ প্রাথঃ বিযাঃ  শাহোহান আলী   

প্রিান বশিক  

০১৭১৮-৮১০১৯২  

252.   সুতিয মবিচ  সিঃ প্রাথঃ 

বিযালয় 

হাবসনা খাতুন  ০১৭৪৫-৩২৩৪২৪  

253.   বেদ্দিলীপাড়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

জমাঃ আঃ িউফ  ০১৭২৬-১৩৪৬৬৭  

254.   গয়হাট্টা  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাঃ আদ্দছি উবেন  

প্রিান বশিক  

০১৭১৮-৭২৪৪১৪  

255.   গয়হাট্টা িাি আউবলয়া 

মাদ্রাসা   

জমাঃ আঃ ওয়াদ্দয়ছ  ০১৭১৫-২৩৩৯৬১  

256.   পূবণ নমাগাঁিী  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

জমাঃ আদিল কাদ্দশম  ০১৭২৩-৪৭০৩৭৬  

257.   পুকুিপাি সিঃ প্রাঃ বিযাঃ প্রিান বশিক  ০১৭১৭-৪২৬২৬৪  

258.   মবহষাদ্দখালা  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ  

খাতুদ্দনোন্নাি  ০১৭১৭-২১১৭৭৮  

259.   দাদপুি  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ  আদিল কালাম আোদ  ০১৭১৫-৬৫৯২৪৬  

260.    কয়ড়া ফাবেল বডগ্রী মাদ্রসা  জমাঃ শাহোহান আলী  ০১৭৬৩-৯৭৯৫৯৪  

261.   কয়ড়া উচ্চ বিযালয় ও 

কদ্দলে   

জমাঃ আদিল জহাদ্দসন ০১৭১৫-৮৩৫৯৩৫  

262.   জুংলীপুি  সিঃ প্্রাঃ বিযাঃ  োবকয়া রূপম  

প্রিান বশিক  

০১৭১৭-০১৬৪০৬  

263.    াদাবলয়া কাবি সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জসিাজুল হক  ০১৭১৭-৬৪১৯৭৩  

264.    িােমান  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাঃ শাহনাে 

পাি ীন  

০১৭৫৪-০৩৯৪০৮  

265.   িাউিান সিঃ প্রাঃ বিযাঃ হাবিদিি িহমান  ০১৭১৩-৭৪১৯০৭  

266.    ত িি  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আঃমাদ্দলক  ০১৭৪২-৫৬৩৭৪৫  

267.    িালশািাড়ী  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

প্রিান বশিক  ০১৭১৫-৫৯৬৪৮৯  

268.    পাবিয়াদ্দিড়া ি সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

আদি িাদ্দলি  ০১৭১৮-৮৪৩১৪১  

269.    নুিীদ্দিড়া িাউিান উিি 

পাড়া  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ 

জশফালী খাতুন  ০১৭১৪-৯৩১১৬২  

270.    রুদ্রগাঁিী সিঃ প্রাঃ বিযাঃ শাহোহান  ০১৭১২-৫০১৬২৬  

271.     াটদ্দিড়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জদদ্দলায়াি জহাদ্দসন  ০১৭১৩-৭২৫৯৩৪  

272.    জমাহনপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

নািগীস সুলিানা  ০১৭২৬-৪৩৩৭৭৭  

273.    পবিম  িংবকিাট সিঃ 

প্রাঃ বিযাঃ 

জফদ্দদৌসী খাতুন  ০১৭২২-২৬১০৪৬  

274.   িলাইগািী সিঃ প্রাঃ বিযাঃ আঃিহমান  ০১৭২৯-৫০৪১৯৩  

275.   কাবলয়াতকড় সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

আঃহাবলম  ০১৭২১-৬২৮১৯৭  
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276.   িদ্ধননগাছা সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

আবেজুল হক  ০১৭১১-০১৩৭১৭  

277.    জগানায়গািী সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ ইউনুস আলী  ০১৭৪৫-৪৯৮০৩৯  

278.    আঁচলগািী  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

আদ্দলপ উবেন  

প্রিান বশিক  

০১৭১৪-৭৫১৮৪৬  

279.   িাদ্দল্লাপাড়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

িিনা িানী চক্রিিী ০১৭১৮-২৭৯৬৭৫  

280.    জমাহনপুি উচ্চ বিযালয় জমাছাঃ লিা খাতুন  ০১৭২৮-৮৭০০৬৭  

281.    কাবলয়াতকড় কদ্দলে জমাঃ হাসানুজ্জামান  ০১৭১৯-৭৫১৬৮৮  

282.    জমাহনপুি ইউবপ  িন  বমেনা খাবলদ ইদ্দন্ডোি ০১৭১৬-১২৮১৮৮  

283.   জমাহনপুি জিল জস্টশন জস্টশন মাষ্টাি  -------  

284.   জমাহনপুি জক এম 

ইনবস্টটিশন  

আঃ হান্নান  ০১৭১৩-৭২৪৩১০  

285.    হাওড়া সিঃ প্রাঃ বিযাঃ জমাছাঃ সালমা খাতুন  ০১৭২১-৭৪৮৬৪৮  

286.    িড়পাঙ্গাসী  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাছাঃ বদলরুিা 

পাি ীন  

০১৭২১-৩৩৯২০০  

287.   খাদুলী  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ বিধু চক্রিিী ০১৭২৬-৩৫৯৪৯৩  

288.   চাকসা  সিঃ প্রাঃ বিযাঃ সাবিনা পাি ীন  ০১৭৩৬-৪১৬৮৭০  

289.   িামাইল গ্রাম  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

হাসানুল কবিম  ০১৭১২-১৩৭৯৭৫  

290.   চন্দ্রগাঁিী সিঃ  প্রাঃ বিযাঃ লায়লা সামছুনন্নাহাি  ০১৭৫৮-০৭০৫৭৪  

291.   আগ গয়হাট্টা  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃদ্দলাকমান 

জহাদ্দসন  

০১৭২৮-২৩৪৬৬২  

292.    তসয়দপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ জিাকনুজ্জামান  ০১৭২৫-২৪১৭১৭  

293.    িড় পাঙ্গাসী ইউবপ  িন   জমাঃ আদি িক্কি 

বসবেক 

০১৭১১-৪১৩৪০৯  

294.   োিীয় িরুণ সংঘ 

িড়পাঙ্গাসী কদ্দলে  

জক এম আঃ মাদ্দলক  ০১৭১১-৩০১৩৪১  

295.   িড়পাঙ্গাসী উচ্চ বিযালয়  জমাঃ মাহদিদিি আলম 

িালুকদাি 

০১৭৪৩-৯৪৫০০৭  

296.   চালা সিঃ প্রাঃ বিযালয়  জমাঃ জহলাল উবেন  

প্রিান বশিন  

০১৭১৮-৩২৪৪৮৯  

297.   িজ্রাপুি সিঃ প্রাঃ বিযালয়  জেসবমন খানম  ০১৭২৮-৯২৬২১২  

298.   খাবলয়া পাড়া সিঃপ্রাঃ 

বিযালয়  

জমাছাঃ মদ্দনায়ািা 

জিগম  

০১৭৪৫-৫৯৯২৩৫  

299.    দবড়পাড়া সিঃপ্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ শবহদুল ইসলাম  ০১৭৩১-৩২৫৯৭৩  

300.    দ্রদ্দকাল  সিঃপ্রাঃ 

বিযালয়  

আয়নুন্নাহাি  ০১৭৫৪-০৩৭৭০০  

301.   বিবকড়া িিি মদ্দডল স্কুল   টি এম আঃ িাজ্জাক  ০১৭১৭-৮৫১৭৬৮  

302.   শ্রীদ্দকালা  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

হাসনা জহনা  ০১৭৩৪-৬৪১৬৮৪  

303.   এনাদ্দয়িপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

ছিা িলা  পাত্র ০১৭১৮-৯৩৫৮১১  

304.   ঘাটিনা  সিঃ প্রাঃ বিযালয়  মাহমুদা খাতুন  ০১৭১৬-৮০৮১০৫  
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305.   নয়ানগঞ্চ সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

িীনা িায়  ০১৭১৫-০২৮৫০০  

306.   চিদ্দনওয়াি গাছা  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ শবফকুল আলম 

িালুকদাি  

০১৭৪৪-৪৬৯৫৪৪  

307.   সিকািী আকিি আলী 

কদ্দলে   

হাবিদিল্লাহ িাহাি 

(অধ্যি) 

৫৬১৩০ 

০১৭১১-৪২৮১১৪ 

 

308.   উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কদ্দলে  জমাঃ আশিাফুল 

ইসলাম (অধ্যি) 

০১৭১৮-৫৭৬৩০৩  

309.   হাবমদা পাইলট স্কুল এন্ড 

কদ্দলে  

অধ্যি আঃ হান্নান  ০১৭১২-৬৫৩৮৯০  

310.   উল্লাপাড়া বডগ্রী কদ্দলে  আশিাফুল ইসলাম  ০১৭১৮-৫৭৬৩০৩  

311.   উল্লাপাড়া জিল জস্টশন  জস্টশন মাষ্টাি  ---------  

312.   কালীগি  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাছাঃ জকাবহনুি 

খানম  

০১৯১৬-৯৯৬২২৭  

313.   িন্যাকাবি সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাছাঃ আবিফা খাতুন  ০১৭১৮-২৬৭১৩৫  

314.   িাঘিপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ বগয়াস উবেন  ০১৭১০-৫৪০৫৭৩  

315.   মাটিদ্দকাড়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ আদ্দনায়াি 

জহাদ্দসন  

০১৭২৮-২৩৩৩৬৫  

316.    চি সািিাড়ীয়া সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

এস এম সাজ্জাদ 

জহাদ্দসন  

০১৭১১-৪১৩৮৫১  

317.   মবনিপুি সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ  নেরুল ইসলাম ০১৭৩৪-৩৭৫৮৫৪  

318.   িনিাড়ীয়া  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয়  

জমাঃ মবেল উবেন ০১৭৩৪-৭৪৪১৯৬  

319.   িড়লক্ষ্ণীপুি সিঃ প্রাঃ 

বিযাঃ 

জমাঃ েহুরুল ইসলাম  ০১৭১৯-৪১৬৮১৬  

320.   িামকান্তপুি   সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ ছাদ্দনায়াি 

জহাদ্দসন  

০১৭৪৯-৩২০৯৬৩  

321.   দমদমা   সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ আঃ িাজ্জাক  ০১৭১৫-২৭১৬২১  

322.   িামগাঁিী   সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

মদ্দনায়ািা আিাি 

বশউলী  

০১৭১১-২৭৭৭০৫  

323.   শ্রীিাড়ী  সিঃ প্রাঃ বিযালয় ময়নািায় ০১৭১২-৩৫১৭৯২  

324.   জগাবিিপুি  সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

জমাঃ জমািাদ্দলি 

জহাদ্দসন 

০১৭২৪-৫০৮০১০  

325.   সলপ কদ্দলে   সিঃ প্রাঃ 

বিযালয় 

হাবছনা খাতুন  ০১৭৩৫-৪৯৭০২৯  

326.   সলপ ইউবপ  িন   সিঃ 

প্রাঃ বিযালয় 

জমাঃ শবহদুল ইসলাম  ০১৭১২-৭৫৪০৭৯  

327.  বসিাজগঞ্জ 

সেি 

বাগবাটি িাইস্কুল প্ররান বশক্ষক   

328.   বাগবাটি ইউবনয়ন পবিষে 

 বন 

দমা: জািাঙ্গীি আলম 

(শ্বিয়ািোন) 

০১৭৩১-৯২৪০৮৬  

329.   বহুলী ইউবনয়ন পবিষে 

 বন 

দমা: এনামুল িক ০১৭১৬-৮৮০৪৪০  
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330.   দখাশাবাবড় পবলশ্বেকবনক 

ইনবস্টটিউে 

অধ্যক্ষ 

 

০১৭১৮-৩৯২০৩৪  

331.   ফুলবাবড় সি: প্রা: ববযা: কামরুিামান ভূইয়া, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৫-৬৭৫৬২৪  

332.   িােবয়িা সি: প্রা: ববযা: দমা: আবুল খাশ্বয়ি, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৪-২১৫৬৩৬  

333.   দখাকশাবাড়ী সি: প্রা: 

ববযা: 

দসবলনা খাতুন, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭৪৫-৭৬০১২৫  

334.   ছাবিশা বহুলী সি: প্রা: 

ববযা: 

িবফকুল ইসলাম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৭-৯৬৯৭৫৪  

335.   িবিনািাে সি: প্রা: ববযা: ইনসাপ আলী, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১২-৭৬০৬৬৬  

336.   ধুকুবিয়া সি: প্রা: ববযা: আব্দুল খাশ্বলক, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭২৫-০৯০৬৩৪  

337.   িবন্দোসগাতী সি: প্রা: 

ববযা: 

িাবসনা দবগম, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১০-৭২২৪৭৩  

338.   খামাি পাইকাশা সি: প্রা: 

ববযা: 

আবু তাশ্বিি, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১৬-৩৮৩৮৩২  

339.   বশয়ালশ্বকাল সি: প্রা: ববযা: দেৌলতুন দনছা, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১২-২০৬৭৮৮  

340.    ােবপয়ািী সি: প্রা: ববযা: দমা: আব্দুল মান্নাফ, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-১৩৪৮৭৪  

341.   পাইকপাড়া সি: প্রা: ববযা: দসাবনয়া খান, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭২০-০১২১৩৮  

342.   বাগডুমুি দিবজ: প্রা: ববযা: দমা: বজলাি িিমান, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৬-০৮৩৫২৪  

343.   আশ্বলাকবেয়া দিবজ: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আবুল িাবলম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৮৪৫২০২  

344.   বশবনার্পুি দিবজ: প্রা: 

ববযা: 

দমা: আবুল কালাম 

আজাে, প্ররান বশক্ষক 

০১১৯৯-৪৭৮৯৩০  

345.   দখাদ্দয বশয়ালশ্বকাল দিবজ: 

প্রা: ববযা: 

দমা: আব্দুস সালাম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-৬৫৯৬০৩  

346.   ইোলী দিবজ: প্রা: ববযা: দমা: আব্দুি িবিম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৭-৬২৫২৫৪  

347.  কাজীপুি কাবিিািা বেমুখী উচ্চ 

ববযালয় 

দমা: আব্দুস দসাবিান 

প্ররান বশক্ষক 

  

348.   পূব য খুকবশয়া উচ্চ ববযালয় দমা: লুতফাি িিমান  

প্ররান বশক্ষক 

  

349.   শু গাছা উচ্চ ববযালয় দমা: দগালাম দমাস্তফা 

 সিকািী বশক্ষক 

  

350.   বডক্রীশ্বোিতা উচ্চ ববযালয়  দমা: আতাউি িিমান  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৭-২৯০৪৯৬  

351.   িবিনার্পুি এ.এম বহুমূখী 

ববযালয় 

দমা: িবফকুল ইসলাম 

প্ররান বশক্ষক 

  

352.   িি ানু ডাঙ্গা প্রা:বব: দমাছা: আয়শা খাতুন  ০১৭১৬-৪০৪৮৭৭  

353.   ঘাটিশু গাবছ সি: প্রা: বব: দশখ দমা: মকবুল 

দিাশ্বসন 

০১৭১২-৩৫১৯৯২  
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354.   তািাকাবন্দ সি: প্রা: বব: দমাছা: নুরুশ্বন্নছা খাতুন  ০১৭১৮-৮৫২৩৮৩  

355.   িিকাবজপুি সি: প্রা: বব: দিাসশ্বনআিা পাি ীন ০১১৯০-১৯২৩৭৫  

356.   জুমািখুকবশয়া সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুল বািী ০১৭২০-২৫২৭৪৭  

357.   বনবিন্তপুি সি: প্রা: বব: দমা: হুমায়ুন কববি ০১৭২৯-৫৩২০৪৮  

358.   শালগ্রাম িাবফবজয়া মাদ্রাসা প্ররান বশক্ষক -  

359.   কাবজপুি মবিলা কশ্বলজ  দমা: িাসান মনসুি 

অধ্যক্ষ 

  

360.  দিৌিালী িােপুি এলবপএস দসন্টাি  দমা:উমি ফারুক 

দিয়ািোন 

০১৭২৪-১৭৩৯১৭  

361.   মাজপাড়া সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুল িাই  ০১৭১৯-২৫৫০০১  

362.   বািব্লা সি: প্রা: বব: দমা: আলমগীি 

দিাশ্বসন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৮৭৭২৪১  

363.   মশ্বিশপুি সি: প্রা: বব: সমু্ভনার্ দমােক 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৯-৯৭৩২০৪  

364.   দববতল ১নাং সি: প্রা: বব: দমা: নুরুন্নবী ০১৭২৪-২২৬৫৫৫  

365.   দববতল ২নাং সি: প্রা: বব: দমা: আবমরুল ইসলাম ০১৭২৫-১৭০৮৩৪  

366.   ধুবলয়াবাবড় সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুল মবতন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-০৬৫৯৯৭  

367.   দিৌিালী সি: প্রা: বব: প্রেীপ কুমাি সিকাি  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-০৬৫৯৯২  

368.   দতঘিী সি: প্রা: বব:  দমা: আিসান িাববব 

প্ররান বশক্ষক 

০১৮২০-৫৮০৯৬৫  

369.   িিসবলমাবাে সি: প্রা: বব: দমা: জবিরুল ইসলাম ০১৭২১-৭৪১৭৭০  

370.   পুখুবিয়া দকাোবলয় সি: প্রা: 

বব: 

এস এম সাইফুল 

ইসলাম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৬২২৭৯৯  

371.   দিিাই পুখুবিয়া সি: প্রা: বব: দমা: ছাশ্বনায়াি 

দিাশ্বসন 

০১৭১৩-৫৩২৯১৩  

372.   স্থলিি সি: প্রা: বব: দমািাম্মাে আলী খান 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৭-৯২৭৬৪০  

373.   তবন্যা সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুোি আল 

মািমুে, প্ররান বশক্ষক 

০১৯১৪-৫৪৯০৬৩  

374.   তালগাছী সি: প্রা: বব: নাসিীন বানু 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৯২৩৭৮৭  

375.   মবশপুি সি: প্রা: বব: দমা: আ: দসাবিান 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৬০৭০১০  

376.   িিনবীপুি সি: প্রা: বব: দমা: নুরুল িক 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৬৪৯৭৯০  

377.   িােপুি দিবজ: প্রা: ববযা: দমা:আব্দুল িাবকম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৮১৮-৯৬২১৬৭  

378.   খাষপুখুবিয়া উিিপাড়া 

দিবজ: প্রা: ববযা: 

দমা: মািমুে  আলম ০১৭২৭-৩২২৯৩৩  

379.   দিৌিালী বডগ্রী কশ্বলজ অধ্যক্ষ   

380. শা শািাজােপুি ফবিে পাঙ্গাসী সি: প্রা: বব: সুিাইয়া পাি ীন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯৯৫৩১০  

381.   নবিনা মধ্যপাড়া োবখল অধ্যক্ষ   
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মাদ্রাসা  

382.   বাবতয়াি পাড়া সি: প্রা: বব: আবু সাঈে দশ্বিৌধুিী 

প্ররান বশক্ষক 

০১৮২৫-৯৯৮০৬৫  

383.   িবিিামপুি সি: প্রা: বব: শািীনা পাি ীন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৮০০৮৯৫  

384.   দেপিী সি: প্রা: বব: নুিজািান খাতুন  

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৬-১৫৮৮২১  

385.   দপাতাবজয়া সি: প্রা: বব: দিাসশ্বনয়ািা খানম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৮৭৬২০১  

386.    াইমািা সি: প্রা: বব: দমা: শািজামাল 

 প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৩-৮৯৪৮৮১  

387.   দিশমবাড়ী সি: প্রা: বব: নান্টু কুমাি েি 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-৭৯৯১৪৪  

388.   িিনবিনা পবিম পাড়া সি: 

প্রা: বব: 

দমাবািক দিাশ্বসন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-৮৬১৯৫৮  

389.   িি বাবতয়া সি: প্রা: বব: দমাছা: কামরুন্নািাি 

প্ররান বশক্ষক 

০১৫৫৬-৪১৮৭৯২  

390.   বাবতয়া সি: প্রা: বব: দমা: সানাউোি 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৪৫-০৭৮৭৮২  

391.   দপািজনা সি: প্রা: বব: িাশ্বশে আিশ্বমে 

প্ররান বশক্ষক 

০১১৯০-৭৭৪৭৮৭  

392.   দঘাড়শাল বালক ববযালয় দমা: আব্দুল কবিম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-২৯২২৫২  

393.   খাষসাতবাবড়য়া সি: প্রা: 

বব: 

দমাছা: সুলতানা 

পাি ীন, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭৪৫-২৫১১৬৩  

394.   কুঠিসাতবাবড়য়া সি: প্রা: 

বব: 

দমা: আবুল কাশ্বশম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৮১৬-৫৪৯১১০  

395.   আগনুকালী সি: প্রা: বব: দমা: বজল্লুি িিমান  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯৪৩২৬২  

396.   বািিা সি: প্রা: বব: দমা: দমাজািাি আলী  ০১৭১৮-৯৫১২৮৩  

397.   জবমিতা সি: প্রা: বব: নুরুিামান  ০১৭৪৯-৪৬৩২৪৫  

398.   উল্টাডাব সি: প্রা: বব: আসাে-উজ-জামান ০১৭১৮-৮২৪৮৩৭  

399.   নন্দলালপুি সি: প্রা: বব: রুস্তুম আলী, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১১-৪১০৯৩৩  

400.   রুপনাই সি: প্রা: বব: দমা: আবু সাইে, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৭১২৩০৮  

401.   রুপসী সি: প্রা: বব: বাবুল দিাশ্বসন ০১৭২৫-০৯১৮২৩  

402.   তকজুিী সি: প্রা: বব: নাবফজ আিশ্বমে 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-২৫২০৫১  

403.   িিবকজুিী সি: প্রা: বব: দিাবজনা পাি ীন 

প্ররাি বশক্ষক 

০১৯১৫-৬৬৩২৫৬  

404.   ঠুটিয়া সি: প্রা: বব: মািফুজুল িক 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২৪-২৪৯৭৮৬  

405.   জগতলা সি: প্রা: বব: দিিানা পাি ীন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৪-১০৫৮৫৩  

406.   বাগধুনাই সি: প্রা: বব: দমা:সাইফুল ইসলাম ০১৭১৮-৮৩৯০৫৬  
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ক্রবমক নাং  উপশ্বজলাি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(স্কুল কাম দশল্টাি) 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

প্ররান বশক্ষক 

407.   দ ড়াশ্বখালা সি: প্রা: বব: আবুল কালাম আজাে 

প্ররান কা্ যালয় 

০১৭১৩-৭১৭৭২৯  

408.   োবিয়াপুি সি: প্রা: বব: কামরুন নািাি 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৭৫৪৮৮৪  

409.   নুনেি দিবজ: প্রা: বব:  শবিফ উদ্দীন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৪৮-৬১৮৯৭৬  

410.   িামখারুয়া দিবজ: প্রা: বব: নজরুল ইসলাম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৮০৩৪৬১  

411.   বশবিামপুি দিবজ: প্রা: বব:  আবুল িাশ্বশম 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৪-৫৫০৪৬১  

412.   বাবতয়া পূব য পাড়া দিবজ: প্রা: 

বব: 

দমা: আব্দুি িউফ 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১০-৮৬৭৩৩৪  

413.   কাকুবিয়া দিবজ: প্রা: বব: শামছুল িক, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১৭-৮১৮৮৯৬  

414.   দগাপীনার্পুি দিবজ: প্রা: বব: আব্দুল মবজে, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭৩০-০৯০৯৪৩  

415.   কাোইবােলা দিবজ: প্রা: বব: শবফকুল ইসলাম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩০-০৯০৮০৮  

416.   টিয়ািবন্দ দিবজ: প্রা: বব: আব্দুল জবলল, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭২১-৮৫০৫৫৮  

417.   দশলািাপড়ী দিবজ: প্রা: বব: দসালায়মান দিাশ্বসন  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩১-৩৬০২২৫  

418.   সোমািা দিবজ: প্রা: বব: বনজাম উদ্দীন, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭২৯-৫৬৪৩১৬  

419.   িিবািিা দিবজ: প্রা: বব: আলা উদ্দীন, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭৪২-১৮৬৯৩০  

420.  তাড়াশ বারুিাস সি: প্রা: বব: দমা: ফািরুখ দিাশ্বসন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২১-৭৯৫৮১৭  

421.   বেঘবিয়া সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুল কুদ্দুস, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৫৫০-৩০১৭০১  

422.   কুসুম্বী সি: প্রা: বব: মুবশ যো জািান প্ররান 

বশক্ষক 

০১৭১০-৮৬৫৬০৫  

423.   বস্তুল সি: প্রা: বব: দমা: আব্দুস সামাে, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-৯২৮৮৩৭  

424.   দপঙ্গুয়ািী সি: প্রা: বব: সুলতানা পাি ীন, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭৩৭-৭৫৭৫৬০  

425.   ববনসাড়া সি: প্রা: বব: দমা: সাইদুি িিমান 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৭-১৪২২৪২  

426.   অয়াশীন সি: প্রা: বব: অবসত কুমাি দঘাষ 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৫-৩১৯৬৪৮  

427.    ায়িাে িাই স্কুল  প্ররান বশক্ষক   

428.   কুন্দইল সি: প্রা: বব: দমাছা: িাবশো খাতুন 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯১৩১৬০  

429.   লালূয়া মাবঝড়া সি: প্রা: বব: দক,এম িবফকুল 

ইসলাম, প্ররান বশক্ষক 

০১৭১২-৪২৬৪৯৪  

430.   মাকিশ্বশান সি: প্রা: বব: এ,শ্বক,এম আব্দুল ০১৭১২-১২৮৯৭৮  
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ক্রবমক নাং  উপশ্বজলাি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(স্কুল কাম দশল্টাি) 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

আবজবজ, প্ররান 

বশক্ষক 

431.   মাগুড়া ববশ্বনাে সি: প্রা: বব: দমা: ছাইদুি িিমান, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২০-১৫৫৮৭৯  

432.   দোববলা দেবীপুি সি: প্রা: 

বব: 

দমা: খায়রুল ইসলাম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২০-১৫৬৩২৩  

433.   কালুপাড়া বাশবাবড়য়া সি: 

প্রা: বব: 

দমা: ফজলূল িক, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৯-২৬৫২১৮  

434.   দ টুয়া দিবজ: প্রা: বব: দমা: দিজাউল কবিম  

প্ররান বশক্ষক 

০১৯১৩-০০৫৫৮৭  

435.   ববন্নাবাড়ী দিবজ: প্রা: বব: এস এম সাইফুল 

ইসলাম, প্ররান বশক্ষক 

০১৭১১-৪১২৭৫৪  

436.   মশ্বিশ দিৌিালী দিবজ: প্রা: 

বব: 

দমা: আক্কাছ আলী 

প্ররান বশক্ষক 

০১৮১৩-৭৪৬০২৩  

437.   কাঞ্চশ্বনেি দিবজ: প্রা: বব: দমাছা: জান্নাতুল 

দফিশ্বেৌস, প্ররান 

বশক্ষক 

০১৯১৬-৮১৭৫৮২  

438.   দিৌপাবকয়া দিবজ: প্রা: বব: দমা: সাইফুিামান, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৬-৮৪৪৬৪১  

439.   ববশ্বনাে  ােিা দিবজ: প্রা: 

বব: 

দমা: নজরুল ইসলাম, 

প্ররান বশক্ষক 

০১৭২২-২৪৯৬৮৯  

440.   সান্দুবিয়া দিবজ: প্রা: বব: দমািাম্মাে আলী 

বজন্নাি প্ররান বশক্ষক 

০১৭১৮-৯৫১৬২৪  

 

বন্যা আশ্রয় দকন্দ্র/সিকািী/শ্বব-সিকািী প্রবতষ্ঠান: 
 

ক্রবমক 

নাং 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(সিকািী/দব-সিকািী প্রবতষ্ঠান) 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

1.  িিশ্ববল বন্যা আশ্রয় দকন্দ্র দমা: গাজী আ: সামাে  ০১৭৫৭-৬৫০১৯৪  

2.  বড়ধুল  ফ্লাে দশল্টাি  দমা: রুহুল  ০১৭১৮-৩১৮২২৯  

3.  েশকাো বন্যা আশ্রয় দকন্দ্র দমা: আব্দুল আবজজ ফবকি ০১৭৪০-৯৯২৩৫৯  

4.  দবলকুবি সেি  ইউবপ  বন গাজী দমা: নুরুল ইসলাম ০১৯৩৭-১৩৮০৯৭  

5.  ধুকুবিয়া দবড়া ইউবপ  বন দমা: নাবছমুল িক ০১৭১২-০৬১০৮৯  

6.  দেৌলতপুি ইউবপ  বন দমাছা: আশানুি ববোস ০১৮১৬-৪৭৫১৫০  

7.   াঙ্গাবাড়ী ইউবপ  বন দমা: নুরুল ইসলাম দগালাম ০১৭২১-০৮২১২৯  

8.  দবলকুবি দপৌিস া   বন িাজী দমা: মবফজউদ্দীন খান ০১৮১৯-৯১৯৪২৭  

9.  েশবসকা পবিবাি কল্যাণ 

দকন্দ্র 

আব্দুস ছালাম ০১৭১২৬৪৯৯৯৩  

10.  িাজী দকািব আলী বডগ্রী 

কশ্বলজ 

দমা: দতািাল দিাশ্বসন,  বপ্রবন্সপাল ০১৭১২৩১৮৮১৭  

11.  নাসিীন ওয়াশ্বজে মবিলা বডগ্রী 

কশ্বলজ 

এস,এম ওয়াশ্বজে আলী বপ্রবন্সপাল ০১৭১২৮৮৯৫১১  
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ক্রবমক 

নাং 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(সিকািী/দব-সিকািী প্রবতষ্ঠান) 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

12.  কামািখন্দ বসবনয়ি ফাবজল 

মাদ্রাসা 

অধ্যক্ষ ০১৭৭৪৯৬২০৭৩  

13.  দিৌবাড়ী ডক্টি ছালাম 

জািানািা কশ্বলজ 

দমা: আ: আবজজ সিকাি  

প্ররান বশক্ষক 

০১৭১১৮১৬৫৭৪  

14.  িায়শ্বেৌলতপুি ইউবনয়ন 

পবিষে  

জয়নাল আশ্ববেীন মন্ডল 

দিয়ািোন 

০১৭৩৪৮২২৪৯৩  

15.  বব এস কৃবষ অবফস আ: মাশ্বলক  

উপসিকািী 

০১৭১২৮৫৪০৯৩  

16.  বাজাি  দ্রঘাে ভূবম অবফস এম এ খাশ্বলক  

ভূবম সিকািী কমকতযা 

০১৭২৬২৫৬৬৩৩  

17.  বাজাি  দ্রঘাে গ্রামীণ ব্যাাংক দমা: আশ্বনায়াি দিাশ্বসন োশ্বনজাি ০১৭১১৪১২৬৮০  

18.  বাজাি  দ্রঘাে কৃবষ ব্যাাংক িাশ্বশে ইমিান  

োশ্বনজাি 

০১৭৫১৬৪৪৮৬  

19.  বাজাি  দ্রঘাে পবিবাি 

পবিকল্পনা বিবনক 

দমা: মবনরুিামান  

উপসিকািী দমবডশ্বকল অবফসাি 

০১৭২৯৯৯৯৬৫৬  

20.  শািকামাল বহুমুখী োবখল 

মাদ্রাসা 

দগালাম আ্ম 

 মাদ্রাসা সুপাি  

০১৭১৪৬৭৭০৬৪  

21.  মুখশ্ববলাই োবখল মাদ্রাসা মওলানা সাশ্বনায়াি  

মাদ্রাসা সুপাি 

০১৭১৮৮৪৩১৩৭  

22.  শিীদুল বুলবুল কাবিগিী 

কশ্বলজ বাগবাড়ী  

বুলবুল নািাি  

বপ্রবন্সপাল 

০১৭১১৪৭২৪৮৬  

23.  পাইশ্বকাশা োরু সুন্নাত মাদ্রাসা বজলুর রহ োন শপ্রশিপোল ০১৭৪৭৪২৭৪১৫  

24.  উপদ্দেলা পবিষদ  িন জমাঃ আয়নুল হক ( উপদ্দেলা 

জচয়ািম্যান) 

  

25.  ধুবিল আয়শা-ফেলাি উঃ বিঃ গুলশান আিা (প্রঃবশঃ) ০১৭১৮-২৩৭০০৪  

26.  িাউল দাবখল মাদ্রাসা জমাঃ আদিল হাদ্দশম ( সুপািঃ) ০১৭২১-৫১২৩৪৬  

27.  শাবলয়াগাবড় উঃবিঃ জমাঃ মাহদিদিল কবিম ০১৭১২-৯৫৪৪৫৭  

28.   ািহাবড়য়া উঃবিঃ  জমাঃ ইসমাইল জহাদ্দসন মবল্লক ০১৭১৮-৫০৭২৪৭  

29.  হােী ওয়াদ্দহদ মবিয়াম বডগ্রী 

কদ্দলে 

অধ্যাি জমাঃ জিোউল  কবিম ০১৭১৬-৭৪৫৮৩৪  

30.  িানগড়া পাইলট উঃবিঃ জমাঃ সাইফুল ইসলাম ০১৭৪০-৫৭৬৪৪৪  

31.  ভূইয়াগাতি উঃত ঃ জমাঃ আদ্দনায়াি জহাদ্দসন ০১৭১৬-৭৪৬১৪২  

32.  সলঙ্গা বডগ্রী কদ্দলে আলহাজ্ব বমো জমাঃ আশিাফুল আলম ০১৭৭০-০৩৫৮১২  

33.  দাদপুি বে আি কদ্দলে জমাঃ োমাল উবেন ০১৯২৫-৪৫৩৮৫৮  
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ক্রবমক 

নাং 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(সিকািী/দব-সিকািী প্রবতষ্ঠান) 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

34.  জিগম নুরুন্ন নাহাি িকিাগীশ 

বডগ্রী কদ্দলে 

জমাঃ আঃ জমািাদ্দলি ০১৭১১-০৭২৮৮১  

35.  ফুলদ্দোড় বডগ্রী কদ্দলে  ০১৭১৬২০৭৩৪৫  

36.  গ্রাম পাঙ্গাশী মহাবিযালয়  ০১৭৩১-৩৬১১৮৬  

37.  বনমগাছী বডগ্রী কদ্দলে অধ্যি জমাঃ আঃ িািীক  ০১৭৩৩-৩৩৫০৩২  

38.  উনু্মি ববেববযায়ল দমা:আবু িায়িান ০১৭২৫-৪২৫০২৯  

39.  িিশ্বখাকশাবাবড় উচ্চ ববযালয় প্ররান বশক্ষক   

40.  িােবয়িা উচ্চ ববযালয় দমা: শািবিয়াি দিাশ্বসন ০১৭৩৫-৪৫৩৭২৪  

41.  দখাকশাবাবড় ইউবনয়ন পবিষে দমা: িাবশদুল িাসান দিয়ািোন ০১৭৩১-৪৩৯৬১৫  

42.  পঞ্চশ্বসানা আশ্রয় দকন্দ্র দসৌবপ্তক আিশ্বমে বমঠু দিয়ািোন ০১৭১৩-২৬৬৬৪৫  

43.  ববে দিাশ্বডি বাঁশ্বরি রাশ্বি দমা: আব্দুল মান্নান তালুকোি, 

দিয়ািোন 

০১৭১৭-০৫২০১৪  

44.  দসানামুখী ইউবপ  বন দমা: িাশ্বশে কবীি (িান্দু) 

দিয়ািোন 

০১৭১১-৫৬৬৪১৫  

45.  গান্ধাইল ইউবপ  বন  আব্দুোি আল মামুন দিয়ািোন ০১৭১৬-১৮৩৬৬০ 

 

 

46.  কাবজপুি ইউবপ  বন  দমা: কামরুিামান দিয়ািোন ০১৭১১-২০৬২৭৫  

47.  মনসুিনগি ইউবপ  বন  দমা: আব্দুি িািাক দিয়ািোন ০১৭১৯-৬৪৪৬৭৩  

48.  মাইজবাড়ী ইউবপ  বন  তালুকোি জািাঙ্গীি আলম 

দিয়ািোন 

০১৭৩৩-২৯২৬০২  

49.  পাঙ্গাসী ইউবপ  বন দমা: আব্দুস সালাম ইউ বপ 

দিয়ািোন 

০১৭১২-৬৮৬৩৫৩  

50.  ঘুড়কা ইউবপ  বন দমািঃ িারুন -উি িবশে ইউ বপ 

দিয়ািোন 

০১৭১৩-৮৬২৬০৭  

51.  ধুববল ইউবপ  বন দমািঃ নাজমুল দিাশ্বসন ( শািজাো ) 

ইউ বপ দিয়ািোন 

০১৯২২-০৯০৪২১  

52.  রামাইনগি ইউবপ  বন দমািঃ দিজাউল িক মন্ডল ইউ বপ 

দিয়ািোন 

০১৭১৭-৪৪২২৬৪  

53.  ব্রক্ষগাছা ইউবপ  বন দমািঃ নাবসি উবদ্দন ইউ 

বপ,শ্বিয়ািোন 

০১৭১৮-৫৫৮৮৭৯  

54.  নলকা ইউবপ  বন দমািঃ আবু বকি বসবদ্দক ইউ বপ 

দিয়ািোন 

০১৭১১-৩৪০৫৪৩  

55.  দসানাখাড়া ইউবপ  বন দমািঃ আমজাে দিাশ্বসন ( ছানা ) ইউ 

বপ দিয়ািোন 

০১৭১২-১৪৭৭৬৫  
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56.  িিশ্বখাকশাবাবড় উচ্চ ববযালয় প্ররান বশক্ষক   

ক্রবমক 

নাং 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম 

(সিকািী/দব-সিকািী প্রবতষ্ঠান) 

োবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল মন্তব্য 

57.  িােবয়িা উচ্চ ববযালয় দমা: শািবিয়াি দিাশ্বসন ০১৭৩৫-৪৫৩৭২৪  

58.  দখাকশাবাবড় ইউবনয়ন পবিষে দমা: িাবশদুল িাসান দিয়ািোন ০১৭৩১-৪৩৯৬১৫  

59.  পঞ্চশ্বসানা আশ্রয় দকন্দ্র দসৌবপ্তক আিশ্বমে বমঠু দিয়ািোন ০১৭১৩-২৬৬৬৪৫  

60.  দবলকুবি সেি ইউবপ  বন গাজী দমা: নুরুল ইসলাম প্রাাং, 

দিয়ািোন 

০১৯৩৭-১৩৮০৯৭  

61.  ধুকুবিয়া দবড়া ইউবপ  বন দমা: নাবছমউল আলম, দিয়ািোন ০১৭১২-০৬১০৮৯  

62.  দেৌলতপুি ইউবপ  বন দবগম আশানুি ববোস ০১৮১৯-৪৭৫১৫০  

63.   াঙ্গাবাড়ী ইউবপ  বন দমা: নুরুল ইসলাম দগালাম, 

দিয়ািোন 

০১৭১৮-১২৫৫৩৬  

 

এই সি আশ্রয়দ্দকন্দ্রগুদ্দলা ইউবনয়ন পবিষদ্দদি মাধ্যদ্দম পবিচাবলি হয় এিং স্কুল কাম জসল্টািগুদ্দলা স্কুল ম্যাদ্দনবেং কবমটি িািা 

পবিচাবলি হয়। আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র ও স্কুল কাম জসল্টাি গুদ্দলাদ্দি জস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি উপকিণ ও ্ন্ত্রপাবি নাই। আশ্রয়দ্দকন্দ্রগুবল 

ব্যিহাি উপদ্দ্াগী কিাি েন্য সংস্কাি/ জমিামদ্দিি প্রদ্দয়ােন। জিশীি  াগ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি সাদ্দথ িসবিি সংদ্দ্াগ িাস্তা ব্যিহাি 

অনুদ্দপাদ্দ্াগী। বিিায় িাস্তাগুদ্দলা পুণ:সংস্কাি ও উঁচু কিাি প্রদ্দয়ােন। এছাড়া জিশীি  াগ আশ্রয়দ্দকন্দ্র গুদ্দলাদ্দি  আদ্দলাি ও 

খািাি পাদ্দনি জকান ব্যািস্থা নাই। 

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটি গঠন: 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনাি জিদ্দত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন অংশ। সঠিক ও সমদ্দয়াগদ্দ্াগী িিনাদ্দিিদ্দনি অ াদ্দি 

অদ্দনক আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাি অনুপদ্দ্াগী হদ্দয় পদ্দড়দ্দছ। িাই আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাি সাদ্দথ 

অন্তভূ নি কিা হদ্দয়দ্দছ।  

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা জকন : 

 দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় েীিন ও সম্পদ িাঁচাদ্দনা 

 দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় গিাবদপশুি েীিন িাঁচাদ্দনা 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি ব্যিহাি ও িিণাদ্দিিণ বনবিি কিা  

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটি : 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদস্য ৭-৯ েন। 

 ইউবপ জচয়ািম্যান/জমিাি, গন্যমান্য ব্যবি, সমােদ্দসিক, বশিক, এনবেও স্টাফ, েবমদািা, জস্বচ্ছাদ্দসিী প্রভৃবি 

সমন্বদ্দয় ৭-৯ সদস্য বিবশষ্ট কবমটি গঠন কিা।  

 এলাকািাবসি সম্মবিক্রদ্দম এই কবমটি ব্যিস্থাপনা কবমটি বহসাদ্দি দায়ীত্ব পালন কিদ্দি পাদ্দি।  

 কবমটিি কমপদ্দি অদ্দি নক সদস্য নািী হদ্দি হদ্দি।  

 কবমটিি দায়-দাবয়ত্ব সম্পদ্দকন িািনা জদয়া (আশ্রয়দ্দকন্দ্র বিষদ্দয়)  

 এলাকািাবসি সহায়িায় কবমটি আশ্রয়দ্দকন্দ্র িিণাদ্দিিণ ও সাবি নক ব্যিস্থাপনাি দাবয়ত্ব পালন কিদ্দিন।  

 কবমটি বনবদ নষ্ট সময় অন্তি অন্তি স া কিদ্দি, সিাি বসদ্ধান্ত খািায় বলবপিদ্ধ কিদ্দি হদ্দি এিং বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দ্দনি 

েন্য দাবয়ত্ব িন্টন এিং সময়সীমা জিদ্দি বদদ্দি হদ্দি।  



98 

 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি িাবলকা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাি সাদ্দথ সংযুবি বহসাদ্দি থাকদ্দি।  

 

জকান স্থানদ্দক আশ্রয়দ্দকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহাি কদ্দিিন :  

 বনি নাবিি আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

 স্থানীয় স্কুল, কদ্দলে 

 সিকািী ও জিসিকািী প্রবিষ্ঠান 

 উচু িাস্তা, িাঁি 

 

 

আশ্রয় জকদ্দন্দ্র বক বক লিয িাখদ্দি হদ্দি :  

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র িাদি/পবলবথন/ওআিএস/বফটবকবি/বকছু েরুিী ঐষি (প্যািাবসটামল, ফ্লাবেল ইিযাবদ)/পাবন জশািন 

িবড়/বব্লবচং পাউডাি এি ব্যিস্থা িাখদ্দি হদ্দি।  

 খািাি পাবন ফুটাদ্দনাি ব্যিস্থা িাখা  

 পয়:বনষ্কাশন ব্যিস্থা (নািী-পুরুদ্দষি েন্য পৃথক পৃথক) 

 নািী-পুরুদ্দষি েন্য পৃথক পৃথক জগাসদ্দলি ব্যিস্থা িাখা 

 পবিষ্কাি পবিচ্ছন্ন িাখা এিং আিেননা সিাদ্দনাি ব্যিস্থা কিা  

 বনিাপিাি ব্যিস্থা কিা  

 আদ্দলাি ব্যিস্থা কিা 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্রটি স্বাস্থযসম্মি হদ্দি হদ্দি 

 আবশ্রি মানুদ্দষি জিবেদ্দেশন, গবচ্ছি মালামাদ্দলি িাবলকা তিিী ও জষ্টাবিং কিা এিং চদ্দল ্ািাি সময় িা ঠিকমি 

জফিি জদয়া 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র ব্যিস্থাপনাি েন্য বনবদ নষ্ট কমী ও জস্বচ্ছাদ্দসিদ্দকি দায়ীত্ব প্রদান কিা।  

 আবশ্রি মানুদ্দষি খায ও বচবকৎসাি ব্যিস্থা কিা।  

 গ নিিী, নািী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রবিিন্ধী ও বশশুদ্দদি প্রবি বিদ্দশষ নেি জদওয়া 

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাি : 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র মূলি: দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় েনসািািদ্দণি বনিাপদ আশ্রদ্দয়ি েন্য ব্যিহৃি হয় 

 দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় ব্যিীি অন্য সময় সমাে উন্নয়নমূলক কা্ নক্রদ্দম আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাি কিা জ্দ্দি পাদ্দি।  

 প্রাথবমক বচবকৎসাি জকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহাি কিা জ্দ্দি পাদ্দি।  

 িয়ষ্ক বশিাদ্দকন্দ্র ও স্কুল বহসাদ্দি ব্যিহাি কিা জ্দ্দি পাদ্দি।  

 ওয়ািদ্দলস জষ্টশদ্দনি েন্য ব্যিহাি কিা জ্দ্দি পাদ্দি।  

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র িিনাদ্দিিণ :  

 প্রবিটি আশ্রয়দ্দকন্দ্র সুষ্ঠু াদ্দি িিণাদ্দিিণ কিদ্দি হদ্দি। বিদ্দশষ কদ্দি পবিষ্কাি পবিচ্ছন্ন িাখদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি দিো-োনালা বিনদ্দষ্টি হাি জথদ্দক িিাকদ্দল্প স্থানীয় াদ্দি উদ্দযাগ বনদ্দি হদ্দি।  

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি েবমদ্দি পবিকবল্পি াদ্দি বৃি জিাপন কিদ্দি হদ্দি।  

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাদ্দিি সময় ব্যিীি অন্য সময় িালািদ্ধ িাখদ্দি হদ্দি।  

 গাইডলাইন অনুসিণ কদ্দি আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটি গঠন কিদ্দি হদ্দি।  

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি িাবলকা দুদ্দ্ নাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাি সাদ্দথ সংযুবি বহসাদ্দি থাকদ্দি।  
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৪.৫ জেলাি সম্পদ্দদি িাবলকা (্া দুদ্দ্ নাগকাদ্দল ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি) 

অিকাঠাদ্দমা/ সম্পদ সংখ্যা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি জমািাইল নিি 

স্কুল কাম দশল্টাি ৩৩৮ জনাব দগাপাল িন্দ্র সিকাি 

দজলা বশক্ষা অবফসাি, বসিাজগঞ্জ 

০১৭১০-৯০৬৮৩৩ 

জনাব লক্ষ্মণ কুমাি োস 

দজলা প্রার্বমক বশক্ষা অবফসাি, বসিাজগঞ্জ 

০১৭২১০৫০৬০৭ 

দগাডাউন ১০ জনাব এস,এম, মুিবসন 

দজলা খায বনয়ন্ত্রক, বসিাজগঞ্জ 
০১৭১১-০৬৬২৯৩ 

দনৌকা ৩৬৫ উপশ্বজলা বনব যািী অবফসাি সকল   

মাটিি বকো ০২ স্বপন কুমাি োস, দিয়ািোন ০১৭১৪-৫২৫৮৯০ 

দমা: দিজাউল িক মন্ডল, দিয়ািোন ০১৭১৭-৮৮২২৬৪ 

গাড়ী ২৫ জনাব দমা: শবফকুল ইসলাম 

অবতবিি দজলা প্রশাসক (সাবব যক), বসিাজগঞ্জ এবাং  

উপশ্বজলা বনব যািী অবফসাি সকল 

০১৭১২৫৮৪০৯২ 

স্পীড দবাে ১৭ জনাব দমা: শবফকুল ইসলাম 

অবতবিি দজলা প্রশাসক (সাবব যক), বসিাজগঞ্জ এবাং  

উপশ্বজলা বনব যািী অবফসাি সকল 

০১৭১২৫৮৪০৯২ 

 



৪.৬ অর্ যায়ন : 

 

উপশ্বজলা পবিষে 

 

(ক) িােস্ব খাি: 

 

খাদ্দিি িিন িাৎসবিক আয় ০৯টি উপদ্দেলায় 

জমাট 

বসিােগি সদি কাবেপুি িায়গি কামািখি উল্লাপাড়া জিলকুবচ শাহাোদপুি জচৌহালী িাড়াশ 

উপদ্দেলা পবিষদ্দদি িাসািাবড়ি 

 াড়া প্রাবপ্ত 

৯,২৫,০০০ ৬,৯৭,০০০ ৭১৫,০০০ ২,১৫০,৫০০ ১,৪০০,০০০ ৮৩০,০০০ ৯,৮০,০০০ ২,৩০০,০০০ ৮৪০,০০০ 

৮,২৩৫,৫০০ 

কি, জিইট, জটাল, বফস িা অন্যান্য 

দাবি িািদ প্রাপ্ত অথ ন 

১,৩০,০০০ ১,২৬,০০০ ১,৩৫,০০০ ১,৫৬,০০০ ১,৩৩,০০০ ১,০৯,০০০ ১,৫৫,০০০ ৩৫,০০০ ১,২০৮,০০০ 

১,২৪৩,০০০ 

হাটিাোি ইোিালব্ধ আয় (অিবশষ্ট 

৪১%)  

১,১৩০,০০০ ১৫৭,৫৫৯ ২,৫৪০,৮০০ ৪,৮৯০,৫৩৫ ১,৭৫৮,৮৩০ ৭৩০,০০০ ১১১,৫০৫ ২,০০০,৫০০ ২,৬৬৮,৮৮৯ 

১৪,৭০১,০৫৯ 

জখয়াঘাট/জনৌকাঘাট ১,৩০০,০০০ ১৬৫,৪০৪ ৩১১,০০০ ৪,৪১০,৫৩০ ৩,৪৫,৯৮০ ২,৭৬,০৯৮ ১৬৭,০০০ ১৬৭,৯৮৭ ২,১৬,০৯৭ 

৫,০৫৬,৫১৭ 

ভূবম হস্তান্তি কদ্দিি (২%) 

 

৯,৩০০,০০০ ২২,৪৪,২০০০ ৯৭১,২১০ ১৫,৯৮,০৯৯ ১১,৮৯,০০০ ২৩,১১,৫৬০ ৮৪০,০০০ ১,৩৪,০০০ ৭০০,০০০ 

২,৫১১,২১০ 

ভূবম উন্নয়ন কদ্দিি (২%) ১০৭,০০০ ২০৮,৯০৮ ৩১৫,০০০ ১৫৬,০০০ ১৫৬,৫২২ ২০০,০০০ ১,৯০০,০০০ ৭৫,০০০ ১১০,০০০ 

২,৯১২,৫২২ 

পবিষদ্দদি ন্যাস্ত িা িৎকতৃনক 

পবিচাবলি সম্পবিি আয় িা মুনাফা 

- - - - - - ১৫০,০০০ - ১১০,০০০ 

২৬০,০০০ 

প্রবিষ্ঠান িা ব্যবি কতৃনক প্রদি 

অনুদান 

- - - - - ৩,২৬৬,০০০ - - ১১০,০০০ 

৩,৩৭৬,০০০ 
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পবিষদ্দদি অথ ন বিবনদ্দয়াগ হদ্দি প্রাপ্ত 

মুনাফা 

- - - - - - - - - 

০ 

পবিষদ্দদি কতৃনক প্রাপ্ত অন্য জকান 

অথ ন 

- - - - - - - - - 

০ 

সিকাদ্দিি বনদ্দদ নদ্দশ পবিষদ্দদ ন্যাস্ত 

অন্যান্য আদ্দয়ি উৎস হদ্দি প্রাপ্ত 

- - - - ৩,৪০০,০০০ ২৮২,০০০ - - - 

৩,৬৮২,০০০ 

িাস্তা আদ্দলাবকিকিদ্দণি উপি 

িােনকৃি কি 

- - - - - - - - - 

০ 

জিসিকাবি াদ্দি আদ্দয়াবেি জমলা, 

প্রদশ ননী ও বিদ্দনাদনমূলক অনুষ্ঠাদ্দনি 

-উপি িােনকৃি বফ 

- - - - - ৩০,০০০ ৭,০০০ - ৪০,০০০ 

৭৭,০০০ 

ইউবনয়ন পবিষদ্দদি বনি নাবিি খাি 

এিং সংবিষ্ট উপদ্দেলাি আওিা 

িবহভূ নি খাি ব্যিীি বিব ন্ন ব্যিসা, 

বৃবি ও জপশাি উপি পবিষদকতৃনক 

প্রদি লাইদ্দসন্স ও পািবমদ্দটি উপি 

িােনকৃি বফ 

- - - - ১,৯০০,০০০ ২৫,০০০ - - - 

১,৯২৫,০০০ 

পবিষদকতৃনক প্রদি জসিাি উপি 

িােনকৃি বফস ইিযাবদ  

- - - - - - - - - 

০ 

অন্যান্য ১২৭,০০০ - ৫,৮৭০,০০০ - ২০০,০০০ - ২৫০,০০০  ৪,০০০,০০০ 

১০,৩২০,০০০ 
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  (খ) উন্নয়ন খািঃ  

 

 

খাদ্দিি িিন 

িাৎসবিক আয় ০৯টি উপদ্দেলায় 

জমাট বসিােগি 

সদি 

কাবেপুি িায়গি কামািখি উল্লাপাড়া জিলকুবচ শাহাোদপুি জচৌহালী িাড়াশ 

িাবষ নক উন্নয়ন কম নসূবচি জথাক িিাদ্ধ ১১,৯৫২,০০০ ৬৮,০০,০০০ ৬২,৯২,০০০ ৭৫,৮০,০০০ ৪৫,০০,০০০ ৬৭,০০,০০০ ৫৭,০৬,০০০ ৯৩,৪৮,০০০ ৮৫,৫৫,৬৯০ ১১,৯৫২,০০০ 

িােস্ব উিৃি ৭,০০০,০০০ ৩৪৭,১২৫ ৩০০০,০০০ ১৮,৮৪,৮০৫ ২,৬১৬,৯২২ ৩৩,৮৯,০০০ ৪৫,০৯,০০০ ৫,৫৬,৯০০ ২৯,০০,৮০০ ১২,৯৬৪,০৪৭ 

স্থানীয় অনুদান - - - - - ৫,০০,০০০ - - ১,৫০০,০০০ ১,৫০০,০০০ 

এবডবপভূি িা োিীয় প্রকদ্দল্পি অংশ 

ব্যিীি অন্য জকান উৎস হদ্দি উন্নয়ন 

প্রকদ্দল্পি েন্য প্রাপ্ত অথ ন 

- ৬,৩৫০,০০০ - ৫,৮৪১,০০০ - ৮২৮৯৫০০ - - - 

২০,৪৮০,৫০০ 

জকান সংস্থা িা কতৃনপদ্দিি িা স্থানীয় 

সিকাি প্রবিষ্ঠাদ্দনি সাদ্দথ সম্পাবদি 

চুবি িদ্দল প্রকল্প িাস্তিায়দ্দনি েন্য 

প্রাপ্ত অথ ন (শবিক) 

- ৪০০,০০০ 

(শিীক) 

৩০০,০০০ 

(শিীক) 

- ৬,৩০০,০০০ 

(ইউদ্দেডবেবপ) 

২,৯০০,০০০ 

(শিীক) 

৫০০,০০০ 

(শিীক) 

- - ৪০০,০০০ 

(শিীক) 
১০৮০০০০০ 

 

 

 

সংস্থাপনঃ 

উপদ্দেলা পবিষদ জচয়ািম্যান ও অন্যান্যদ্দদি সম্মানী  ািা (মাবসক)  

উপদ্দেলা জচয়ািম্যান (১ েন): ২০,৫০০ টাকা  

উপদ্দেলা  াইস জচয়ািম্যান (২ েন) েন প্রবি: ১৪,৫০০ টাকা  

কম নকিনা কম নচািীদ্দদি জিিন  ািাবদ 

সাঁটমূদ্রিবিক কাম কবম্পউটাি অপাদ্দিটি (১ েন): ৫২০০-১১২৩৫ টাকা 

গাবড়চালক (১ েন): ৪৭০০-৯৭৪৫ টাকা 

এমএলএসএস (২ েন) েন প্রবি: ১৮০ টাকা প্রবিবদন 

িাড়ুদাি/মাবল (১ েন) েন প্রবি: ১৮০ টাকা প্রবিবদন 

বিব ন্ন দািা সংস্থা, জিসিকাবি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সিকাি শবিশালীকিদ্দণি বনবমদ্দি উপদ্দেলা পবিষদ্দদ সিাসবি অথ নায়ন কিদ্দছ। অবিকিি সহায়িা পাওয়া বন নি কিদ্দছ উপদ্দেলা পবিষদ্দদি সিমিা, স্বচ্ছিা 

সদ্দি নাপবি সুশাসদ্দনি উপি। উপদ্দেলা পবিষদ িাি প্রিান দুদ্দ্ নাগগুদ্দলা বিদ্দিচনা কদ্দি ্া িাি উপদ্দেলাি সাবি নক উন্নয়দ্দনি েন্য প্রিান িািা জসগুদ্দলাদ্দক অগ্রাবিকাি বদদ্দয় অথ নায়ন কিদ্দি। প্রবিটি উন্নয়ন প্রকদ্দল্পি সাদ্দথ 

দুদ্দ্ নাগ ঝুঁবক হ্রাসদ্দক বিদ্দিচনা কদ্দি প্রকল্প তিবি, অথ নায়ন ও িাস্তিায়ন কিদ্দি।
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৪.৭ কম য পবিকল্পনা িালনাগাে কিণ ও পিীক্ষা কিণ:  

        ১. পবিকল্পনা ফদ্দলাআপ কবমটি 

        ২. পবিকল্পনা িাস্তিায়ন ও িিনাদ্দিিন কবমটি 

 

পবিকল্পনা ফদ্দলাআপ কবমটি 

ক্রবমক 

নং 

নাম পেবী জমািাইল 

০১ দমা: ববোল দিাশ্বসন  দজলা প্রশাসক, বসিাজগঞ্জ ০৭৫১-৬২৩৮৫ 

০২ দমা: শামছুি িিমান  বসব ল সাজযন, বসিাজগঞ্জ ০১৭১৮-৫২৫৩৮৩ 

০৩ পশ্বিশ িন্দ্র সিকাি  বনব যািী পবিিালক ( া:) এনবডবপ ০১৭১৩-৩৮৩১০১ 

০৪ কবফল উদ্দীন আিশ্বম্মে মুবিশ্ব্াদ্ধা ০১৭১৮-৮৩৯৫৮২ 

০৫ দমা: সাইদুি িিমান সাাংবাবেক ০১৭১২-৭৬১৮৩৩ 

 

 

পবিকল্পনা িাস্তিায়ন ও িিনাদ্দিিন কবমটি 

 

ক্রবমক 

নং 

নাম  পদিী জমািাইল 

০১ দমা: ববোল দিাশ্বসন দজলা প্রশাসক ০৭৫১-৬২১৫৮ 

০২ এমিান দিাশ্বসন  দজলা পুবশল সুপাি, বসিাজগঞ্জ ০৭৫১-৬২১৬৬ 

০৩ দমা: জাবকউি িবিম সাশ্বিে দজলা ত্রাণ ও পূণ যবাসন কম যকতযা, বসিাগঞ্জ ০১৭১৮-০৫৭৬৩১ 

০৪ দমা: ইসমাঈল দিাশ্বসন  সিকািী কবমশনাি বসিাজগঞ্জ ০১৭৯৮-৫০০০৩৩ 

০৫ দমা: শাজািান প্রামাবনক বসিাজগঞ্জ সেি উপশ্বজলা বপআইও ০১৫৫৮-৩১৩১১২ 

০৬ পশ্বিশ িন্দ্র সিকাি  বনব যািী পবিিালক ( া:) এনবডবপ ০১৭১৩-৩৮৩১০১ 

 

কবমটিি কাে: 

 

 প্রবতবছি এবপ্রল/দম মাশ্বস বতযমান কম যপবিকল্পনা আগাশ্বগাড়া পিীক্ষা, প্রশ্বয়াজনীয় সাংশ্বশারন ও সাংশ্ব্াজশ্বনি মাধ্যশ্বম 

িালনাগাে কিশ্বত িশ্বব। কবমটিি সেস্য সবিব এই ব্যাপাশ্বি ব্যবিগত উশ্বযাগ বনশ্ববন।  প্রশ্বতযক দুশ্ব্ যাশ্বগি অব্যববিত 

পশ্বি ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূি প্ যাশ্বলািনা কশ্বি পবিকল্পনাি প্রশ্বয়াজনীয় সাংশ্বশারনী আনশ্বত িশ্বব। 

 প্রবতবছি এবপ্রল/দম মাশ্বস একবাি জাতীয় দুশ্ব্ যাগ বেবশ্বস একবাি ব্যবস্থাপনা বুযশ্বিাি বনশ্বে যশনা মত দুশ্ব্ যাগ 

ব্যবস্থাপনাি মিড়া অনুষ্ঠান কবিশ্বত িইশ্বব। 

 দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবিকল্পনাটি দজলা দুশ্ব্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটিি বনকে িশ্বত অনুশ্বমােন 

 পবিকল্পনা বাস্তবায়ন তোিবক 

 ববব ন্ন প্রবতষ্ঠাশ্বনি সাশ্বর্ দ্াগাশ্ব্াগ 
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পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধাি ও পুনব যাসন পবিকল্পনা 

 

৫.১ ক্ষয়ক্ষবত মূল্যায়ন: 

 

খািসমূহ আপে িন ননা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃবষ  

 

 

বন্যা 

২০০৪ ও ২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি বন্যা দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জবমি, (আউশ, আমন, 

পাে, িববশষ্য, দপয়ািা, শাকসববজ) ইতযাবে ফসল িাশ্বষি ব্যাপক ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি এবাং এি 

ফশ্বল ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রবতটি পবিবাি ব্যপক  াশ্বব আবর্ যক ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ্াি প্র াশ্বব 

ঐ এলাকাি প্রবতটি মানুশ্বষি জীবন উন্নয়শ্বনি পশ্বর্ বাঁরাি সৃবি িশ্বত পাশ্বি।  

 

নেী াঙ্গন 

প্রবতবছি এ াশ্বব নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ বসতব ো সি আবােী জবম, দ শ্বঙ্গ 

নেীি গশ্ব য বববলন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। সব বমশ্বল এি প্র াশ্বব উপশ্বিাি উপশ্বজলা গুশ্বলাি 

২০,০০০ পবিবাি ব্যাপক  াশ্বব ক্ষবতগ্রস্থ িশ্বত পাশ্বি।  

 

খিা 

২০০৮ সাশ্বলি মত আবাি খিা দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জবমি ফসল দ্মন-রান, পাে, গম, 

তিতালী ফসল পাবন অ াশ্বব পুশ্বড় দ্শ্বত পাশ্বি। এবাং এি প্র াশ্বব উপশ্বিাি উপশ্বজলা গুশ্বলাি 

১, ৫০,০০০পবিবাশ্বিি খাশ্বযি সমস্যা দেখা বেশ্বত পাশ্বি।  

 

কালববশাখী 

২০১৩ সাশ্বলি মত আবাি কালববশাখী ঝড় দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জবমি ফসল দ্মন-রান, 

পাে, গম, তিতালী ফসল ববনি িশ্বত পাশ্বি । ্াি প্র াশ্বব ঐ সকল  উপশ্বজলায় মানুশ্বষি 

খাশ্বযি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি এবাং পিবতীশ্বত কৃবষ বীশ্বজি অ াব দেখা বেশ্বত পাশ্বি। 

অবতবৃবি ২০০৬ সাশ্বলি মত আবাি অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জবমি, (আউশ, আমন, 

পাে, িববশষ্য, দপয়ািা, শাকসববজ) ইতযাবে ফসশ্বলি বীজতলা ও বনচু জবমি ফসল পাবনশ্বত 

ডুশ্বব ব্যাপক ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি এবাং এি ফশ্বল ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রবতটি পবিবাি ব্যপক  াশ্বব 

আবর্ যক ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। ্াি প্র াশ্বব ঐ এলাকাি প্রবতটি মানুশ্বষি জীবন উন্নয়শ্বনি পশ্বর্ 

বাঁরাি সৃবি িশ্বত পাশ্বি এবাং মানুশ্বষি খাশ্বযি সাংকে দেখা বেশ্বত পাশ্বি। 

 

 

 

 

 

মৎস্য 

 

 

বন্যা 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি  বন্যা িশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ পুকুি ও খাশ্বলি পাড় দ শ্বস দছাে 

বড় দপানা মাছ সি িশ্বল দ্শ্বত পাশ্বি । ্াি প্র াশ্বব ঐ এলাকায় মাশ্বছ সাংকে ও পিবতীশ্বত 

মাছ িাশ্বষি জন্য দপানা, মা মাশ্বছি সাংকে দেখা বেশ্বয় পাশ্বি এবাং ঐ এলাকাি প্রবতটি গ্রাশ্বমি 

মৎস্য িাষী ও দজশ্বলশ্বেি  আবর্ যক  াশ্বব ব্যাপক ক্ষবতি সম্মূবখন িশ্বত পাশ্বি ।  

 

 

নেী াঙ্গন 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি  বন্যা িশ্বল আি ঐ বন্যাি প্র াশ্বব নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল 

বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি 

অবরকাাংশ পুকুি, দ শ্বঙ্গ নেীি গশ্ব য বববলন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। সব বমশ্বল এি প্র াশ্বব ঐ প্রায় 

৪০০ টি পুকুশ্বিি গ্রাম গুশ্বলাি ১২০ পবিবাি ব্যাপক  াশ্বব ক্ষবতগ্রস্থ িশ্বত পাশ্বি এবাং ঐ 

এলাকাি প্রবতটি গ্রাশ্বমি মৎস্য িাষী ও দজশ্বলশ্বেি  আবর্ যক  াশ্বব ব্যাপক ক্ষবতি সম্মূবখন িশ্বত 

পাশ্বি । 
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খািসমূহ আপে িন ননা 

 

খিা 

২০০৮ সাশ্বলি মত আবাি খিা  দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ পুকুশ্বিি পাবন শুবকশ্বয় বগশ্বয় মৎস্য 

িাশ্বষি ববঘ্ন ঘোশ্বত পাশ্বি এবাং ঐ এলাকাি প্রবতটি গ্রাশ্বমি মৎস্য িাষী ও দজশ্বলশ্বেি  আবর্ যক 

 াশ্বব ব্যাপক ক্ষবতি সম্মূবখন িশ্বত পাশ্বি ।  

 

অবতবৃবি 

অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও 

দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ  পুকুশ্বিি পাড়  বনচু র্াকাি কািশ্বণ  অবতবৃবিি পাবনশ্বত ডুশ্বব 

বগশ্বয়  পুকুশ্বিি মাছ খাল ববশ্বল দবি িশ্বয় মৎস্য িাষীশ্বেি ব্যাপক ক্ষবত কিশ্বত পাশ্বি । 

 

 

 

 

 

পশুসম্পে 

 

বন্যা 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি  বন্যা িশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ গুরু, ছাগল, দ ড়া, মবিষ ও ইতযাবে 

প্রাণীিা খাযা াব সি জীবন ঝুঁবকি  সম্ভবনা িশ্বয়শ্বছ এবাং ্াি ফশ্বল ঐ এলাকাি পশুপালন 

ব্যািত িশ্বত পাশ্বি ।  

 

খিা 

খিাি কািশ্বণ বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, 

দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ গুরু, ছাগল, দ ড়া, মবিষ ও ইতযাবে প্রাণীিা  

খিাি প্রচন্ড িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাষ পুদ্দড় বগদ্দয়  পশু খাদ্দযি অ াি জদখা বদদ্দি পাদ্দি। এিং 

বিব ন্ন জিাগ িালাই জদখা বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াশ্বব  পশু সম্পে  ব্যাপক  াশ্বব ক্ষবত িশ্বত 

পাশ্বি। 

 

 

অবতবৃবি 

অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও 

দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ  বনচু এলাকাি মাে, ঘাে তবলশ্বয় বগশ্বয় পশু খাশ্বযি অ াব 

দেখা বেশ্বত পাশ্বি । ্াি প্র াশ্বব পশুি মৃতুযও ববব ন্ন দিাশ্বগ আক্রান্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

 

 

 

 

 

স্বাস্থয 

 

বন্যা 

২০০৪ এবাং ২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি  বন্যা িশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ  গ্রাশ্বমি প্রায় ২০০০ 

পবিবাশ্বিি প্রায় বৃদ্ধ, প্রবতবন্ধী, গ বতী ও বশশু পাবন বাবিত দিাগ দেখা বেশ্বয় স্বাস্থযি প্র াব 

পশ্বড় এমনবক মৃতুযও িশ্বত পাশ্বি ।  

 

খিা 

২০০৮ সাশ্বলি মত আবাি খিা  দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ মানুশ্বষি ববব ন্ন রিশ্বনি দিাগ বালাই 

দেখা বেশ্বয় মানুশ্বষি জীবন নাশ কিশ্বত পাশ্বি।  

 

 

কালববশাখী 

২০১৩ সাশ্বলি মত আবাি কালববশাখী ঝড় দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ  মানুশ্বষি মশ্বধ্য ১৭২৯০ 

জন দলাশ্বকি দলাশ্বকি পঙ্গুত্ব ও আিত িশ্বত পাশ্বি ।  ্াি প্র াশ্বব তাি পবিবাশ্বিি অ াব 

অনেন দেখা বেশ্বত পাশ্বি।  

 

 

অবতবৃবি 

২০০৬ সাশ্বলি মত আবাি অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ খাল ববল  শ্বি বগশ্বয় 

জলাবদ্ধতাি সৃবি িশ্বয় পাবনশ্বত মল মুদ্র পশ্বি বগশ্বয় ববব ন্ন দিাগ বালাই দেখা বেশ্বত পাশ্বি । 

্াি ফদ্দল ঐ সকল এলাকাি মানুদ্দষি স্বাদ্দস্থযি ব্যাপক িবি কিদ্দি পাদ্দি।  

 

 

 

 

 

 

 

বন্যা 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি বন্যা দেখা বেশ্বল উবসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জপশােীবি জশ্রণীি জলাদ্দকি 

কম নসংস্থান হাবিদ্দয় জিকািত্ব েীিন কাটাদ্দি পাদ্দি ্াি ফশ্বল ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রবতটি পবিবাি 

ব্যপক  াশ্বব আবর্ যক ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি এবাং এি  প্র াশ্বব ঐ এলাকাি প্রবতটি মানুশ্বষি 

জীবন উন্নয়শ্বনি পশ্বর্ বাঁরাি সৃবি িশ্বত পাশ্বি।  
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জীববকা  

 

নেী াঙ্গন 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ এলাকাি প্রবতটি গ্রাশ্বমি 

মৎস্য িাষী, দজশ্বল, ব্যিসায়ী, বদনমজুি, চাকুিীেীবি, বিব ন্ন জপশাি মানুষ  আবর্ যক  াশ্বব 

ব্যাপক ক্ষবতি সম্মূবখন িশ্বত পাশ্বি এিং েীিন েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি। 

 

 

খিা 

২০০৮ সাশ্বলি মত আবাি খিা  দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ জবমি ফসল দ্মন-রান, পাে, গম, 

তিতালী ফসল ও ফলে গাছ সহ পশু সম্পদ্দদি উপি পাবন অ াজি ব্যাপক িবি হদ্দি পাশ্বি। 

ঐ সমস্ত এলাকাি মানুশ্বষি েীিন ও েীবিকাি উপি প্র াি পদ্দড় খাশ্বযি সমস্যা দেখা বেশ্বত 

পাশ্বি। 

 

 

কালববশাখী 

২০১৩ সাশ্বলি মত আবাি কালববশাখী ঝড় দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ গ্রাশ্বমি জবমি ফসল 

গাছপালা পশুপাবখ, ঘিিাড়ী, ব্যিসা প্রবিষ্ঠান,িাঁিবশল্প কািখানা,মানুদ্দষি কম নসংস্থাদ্দনি 

ব্যাপক িয়িবি সািন কদ্দি জিকািদ্দত্বি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি ্াি ফদ্দল এ উপদ্দেলাি েীিন 

্াত্রাি মান উন্নয়দ্দন িাঁিাি কািণ হদ্দয় দাড়াদ্দি পাদ্দি।   

 

 

অবতবৃবি 

২০০৬ সাশ্বলি মত আবাি অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ বনচু এলাকাি মাে, ঘাে, 

আিাবদ েবম, িাঁি কািখানা ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয়  বদনমুজুিী, ব্যিসায়ী, িাঁি 

কাবিগি  জশ্রণী জপশােীবি মানুদ্দষি কম নসংস্থান হাবিদ্দয় আবথ নক  াদ্দি িবিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি। 

্া েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি।  

 

 

 

 

 

 

গাছপালা 

 

 

বন্যা 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি বন্যা দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ গাশ্বছি  ক্ষবত িশ্বত  পাশ্বি। এশ্বত 

কশ্বি উি উপশ্বজলাি প্রবিটি প্রাণী অবিদ্দেন ও মানুদ্দষি কাঠ, ফল, ইিযাবদি অ াি জদখা 

বদদ্দি পাদ্দি ।  

 

 

 

নেী াঙ্গন 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি ঔষবি, িনে ও ফেল গাছ  

নদী াঙ্গদ্দনি ফদ্দল নদীি গদ্দ ন বিলীন হদ্দি পাদ্দি।  ঐ সকল এলাকাি মানুষ আবর্ যক  াশ্বব 

ব্যাপক ক্ষবতি সম্মূবখন িশ্বত পাশ্বি এিং েীিন েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি। 

 

 

খিা 

২০০৮ সাশ্বলি মত আবাি খিা  দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি ঔষবি, িনে ও ফেল  গাছ খিাি ফদ্দল গাছ 

মদ্দি ও বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ নক িবি হদ্দি 

পাদ্দি।  

 

কালববশাখী 

২০১৩ সাশ্বলি মত আবাি কালতিশাখী িড়  দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি ঔষবি, িনে ও ফেল  গাছ  

কালতিশাখী িদ্দড়ি গাছপালা জ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ 

ও মানুদ্দষি আবথ নক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

 

 

 

 

 

বন্যা 

২০০৭ সাদ্দলি মি িন্যা হদ্দল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, 

দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, মবন্দি, বগজযা, স্বাস্থয দকন্দ্র, 
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অবকাোশ্বমা 

আবােী জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ব্রীজ, কাল াে য, বাঁর, 

আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি,  আংবশক বকংিা সম্পূণ ন বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

ফদ্দল এলাকাি মানুষ বশিা স্বাস্থ জসিা বিব ন্ন সুবিিা জথদ্দক িবঞ্চি হদ্দি পাদ্দি। 

 

 

নেী াঙ্গন 

২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, 

মবন্দি, বগজযা, স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, 

ব্রীজ, কাল াে য, বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি দ শ্বঙ্গ নেীি গশ্ব য বববলন 

িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। সব বমশ্বল এি প্র াশ্বব ঐ গ্রাম গুশ্বলাি ২০,০০০ পবিবাি ব্যাপক  াশ্বব 

ক্ষবতগ্রস্থ িশ্বত পাশ্বি। 

 

 

কালববশাখী 

২০১৩ সাদলি মত কালববশাখী আঘাি হানদ্দল  বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, 

কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, 

মবন্দি, বগজযা, স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, 

ব্রীজ, কাল াে য, বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি,  আংবশক বকংিা সম্পূণ ন 

বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

 

 

অবতবৃবি 

২০০৬ সাশ্বলি মত আবাি অবতবৃবি দেখা বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, মবন্দি, বগজযা, 

স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ব্রীজ, কাল াে য, 

বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি,  আংবশক বকংিা সম্পূণ ন বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি 

এিং উপদ্দেলাি গ্রাম গুশ্বলাশ্বত অবতবৃবিি কািশ্বন মাটি রশ্বস ও জলাবদ্ধতাি সৃবি িশ্বয়  েীিন 

ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি। 

 

 

 

 

তাঁত বশল্প 

 

 

বন্যা 

 ২০০৭ সাশ্বলি মত আবাি বন্যা দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, 

শািাজােপুি, দিৌিালী ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, মবন্দি, বগজযা, 

স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ব্রীজ, কাল াে য, 

বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি,সব্যাপক ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি এবাং এি ফশ্বল 

ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রবতটি পবিবাি ব্যপক  াশ্বব আবর্ যক ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

নেী াঙ্গন 

নেী াঙ্গন দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী 

ও দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, মবন্দি, বগজযা, স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী 

জবম, মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ব্রীজ, কাল াে য, বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, 

পাকা িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি দ শ্বঙ্গ নেীি গশ্ব য বববলন িশ্বয় দ্শ্বত পাশ্বি। সব বমশ্বল এি 

প্র াশ্বব ঐ গ্রাম গুশ্বলাি ৬০১৫টি পবিবাি ব্যাপক  াশ্বব ক্ষবতগ্রস্থ িশ্বত পাশ্বি।  

 

 

অবতবৃবি 

অবতবৃবি দেখা বেশ্বল বসিাজগঞ্জ দজলাি বসিাজগঞ্জ সেি, কাবজপুি, শািাজােপুি, দিৌিালী ও 

দবলকুবি উপশ্বজলাি অবরকাাংশ ঘি-বাবড়, মসবজে, মবন্দি, বগজযা, স্বাস্থয দকন্দ্র, আবােী জবম, 

মাদ্রাসা, বসতব ো, সকলপ্রকাি বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, ব্রীজ, কাল াে য, বাঁর, আশ্রয়শ্বকন্দ্র, পাকা 

িাস্তা ও আিাপাকা িাস্তাি, অবতবৃবি কািশ্বন ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রায়  ব্যাপক ক্ষবত িশ্বত পাশ্বি 

এবাং এি ফশ্বল ঐ সকল গ্রাশ্বমি প্রবতটি পবিবাি ব্যপক  াশ্বব আবর্ যক ক্ষবতগ্রস্ত িশ্বত পাশ্বি। 
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৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধাি 

 

৫.২.১ প্রশাসবনক পুনিঃপ্রবতষ্ঠা 

 

ক্রবমক 

নং 
নাম পদিী জমািাইল 

০১ দমা: ববোল দিাশ্বসন দজলা প্রশাসক, বসিাজগঞ্জ ০১৭১৩-২০২০৪৯ 

০২ দমা: জাবকউি িবিম সাশ্বিে দজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কমকতযা, 

বসিাজগঞ্জ 

০১৭১৮-০৫৭৬৩১ 

০৩ দমা: ইসমাঈল দিাশ্বসন  সিকাবি কবমশনাি, বসিাজগঞ্জ ০১৭৯৮-৫০০০৩৩ 

 
 

৫.২.২ ধ্বাংসাবশ্বশষ পবিষ্কাি 

 

ক্রবমক 

নং 
নাম পদিী জমািাইল 

০১ দমা: আব্দুল িাবমে  উপ-সিকাবি পবিিালক, ফায়াি সাব যস ও 

বসব ল বডশ্বফন্স, বসিাজগঞ্জ 

০১৭২৬-৩৪৬৬৬২ 

০২ দমা: মকবুল দিাশ্বসন  দিশন অবফসাি, ফায়াি সাব যস ও বসব ল 

বডশ্বফন্স, বসিাজগঞ্জ সেি 

০১৭৭৩-৬৭৫৭৭৬ 

০৩ দমা: বেনাতুল িক বেনাি দিশন অবফসাি, ফায়াি সাব যস ও বসব ল 

বডশ্বফন্স, উোপাড়া 

০১৭১২-৮০৩৫১৬ 

০৪ দমা: শাি আলম দিশন অবফসাি, ফায়াি সাব যস ও বসব ল 

বডশ্বফন্স, শািাজােপুি 

০৭৫২৭-৬৪৭৭৭ 

০৫ দেওয়ান জািাঙ্গীি আলম  দিশন অবফসাি, ফায়াি সাব যস ও বসব ল 

বডশ্বফন্স, কাবজপুি 

০১৭৩৬-৭১৩৪৬৫ 

 

 

৫.২.৩ জনশ্বসবা পুনিািম্ভ 

 

ক্রবমক 

নং 
নাম পদিী জমািাইল 

০১ দমা: শবফকুল ইসলাম প্ররান বনব যািী কম যকতযা, দজলা পবিষে, 

বসিাজগঞ্জ 

০১৭১২৫৮৪০৯২ 

০২ উপশ্বজলা বনব যািী অবফসাি সকল উপশ্বজলা বনব যািী অবফসাি (ইউএনও) - 

০৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা (বপআইও) - 

 

৫.২.৪ জরুিী জীববকা সিায়তা 

ক্রবমক নং নাম পদিী জমািাইল 

০১ দমা: ববোল দিাশ্বসন  দজলা প্রশাসক, বসিাজগঞ্জ ০১৭১৩-২০২০৪৯ 

০২ দমা: জাবকউি িবিম সাশ্বিে দজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কমকতযা, 

বসিাজগঞ্জ 

০১৭১৮-০৫৭৬৩১ 

০৩ এস, এম, মুিবসন  দজলা খায বনয়ন্ত্রক, বসিাজগঞ্জ ০১৭১১-০৬৬২৯৩ 


