
 

জেলা-রােশাহী: 

ক্র :

ংন 

জেলার 

ংাম 

উপজেলা

র ংাম 

ইউনংয়ং পনরষজের 

ংাম 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ 

রােশাহী দূর্ গাপুর 

১ ংন 

ংওপাড়া 

০২ 
২ ংন 

নিসমতর্ণকিড় 

০৩ 
৩ ংন 

পাংাংর্র 

০৪ ৪ ংন জেলুয়াবাড়ী 

০৫ 
৫ ংন 

ঝালুিা 

০৬ 
৬ ংন 

মানড়য়া 

০৭ 
৭ ংন 

েয়ংর্র 

ক্র :

ংন 

জেলার 

ংাম 

উপজেলা

র ংাম 

ইউনংয়ং পনরষজের 

ংাম 



০৮ 

রােশাহী তান ার 

কলমা 

০৯ বাধাইড় 

১০ পাঁচন্দর 

১১ সর োই 

১২ তালন্দ 

১৩ কামারগাঁ 

১৪ 
চাঁন্দুড়ড়য়া 

 

১৫ 

রােশাহী জমাহ পুর 

ধুরইল 

১৬ ঘাড়সগ্রাম 

১৭ রায়ঘাটি 

১৮ জমৌগাড়ি 

১৯ বাকড়শমইল 

২০ োহা াবাদ 

২১ 

রােশাহী চারঘাট 

১  ং ইউসুফপুর 

২২ 
২  ং 

শলুয়া 

২৩ 
৩  ং 

সরদহ 

২৪ 
৪  ং 

ড় মপাড়া 

২৫ 
৫  ং 

চারঘাট 

২৬ ৬  ং ভায়ালক্ষ্মীপুর 

 

 



ক্র  :ংন  জেলার ংাম উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

২৭ 

রােশাহী বাগমারা 

জগাড়বন্দপাড়া 

২৮  রদাশ 

২৯ দ্বীপপুর 

৩০ বড়ড়বহা ালী 

৩১ আউচপাড়া 

৩২ শ্রীপুর 

৩৩ বাসুপাড়া 

৩৪ কাচারীনকায়ালী পাড়া 

৩৫ শুভডাঙ্গা 

৩৬ মাড়ড়য়া 

৩৭ গড়িপুর 

৩৮ ড়িকরা 

৩৯ জগায়ালকাড়ন্দ 

৪০ হাড়মরকুৎসা 

৪১ জ াগীপাড়া 

৪২ 

জসা াডাঙ্গা 

 

 

 

 

ক্র  :ংন  জেলার ংাম উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 



৪৩ 

রােশাহী 

 
জগাদাগাড়ী 

০১  ং জগাদাগাড়ী 

৪৪ ০২  ং জমাহ পুর 

৪৫ ০৩  ং পাকড়ী 

৪৬ ০৪  ং ড়রড়শকুল 

৪৭ 
০৫  ং 

জগাগ্রাম 

৪৮ 
০৬  ং 

মাটিকাটা 

৪৯ 
০৭  ং 

জদওপাড়া 

৫০ ০৮  ং বাসুনদবপুর 

৫১ ০৯  ং চর আষাড়ড়য়াদহ 

৫২ 

রােশাহী পুঠিয়া 

০১  ং 

পুঠিয়া 

৫৩ ০২  ং জবলপুকুড়রয়া 

৫৪ ০৩  ং বান শ্বর 

৫৫ ০৪  ং ভালুকগাড়ি 

৫৬ ০৫  ং ড়শলমাড়ড়য়া 

৫৭ ০৬  ং ড়েউপাড়া 



 
ক্র  :ংন  জেলার ংাম উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

৫৮ রােশাহী বাঘা ০৬  ং 

আড়া ী 

৫৯ ০৭  ং 

চকরাোপুর 

৬০ ৫  ং 

বাউসা 

৬১ বাজুবাঘা 

৬২ গড়গড়ড় 

৬৩ পাকুড়ড়য়া 

৬৪ মড় গ্রাম 

৬৫ রােশাহী পবা 

 

দামকুড়া 

৬৬ পাড়রলা 

৬৭ হড়রয়া  

৬৮ ০৫  ং হড়গ্রাম 

৬৯ বড়গািী 

৭০ দশ শ পাড়া 

৭১ হুজুরীপাড়া 



৭২ হড়রপুর 

 

 

জেলা-চাঁপাই বাবগঞ্জ: 

ক্র. ং জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ 

চাঁপাই বাবগঞ্জ চাঁপাই বাবগঞ্জ সদর 

বানলয়াডাঙ্গা ইউনংয়ং 

০২ জর্াবরাতলা ইউনংয়ং 

০৩ বারঘনরয়া ইউনংয়ং 

০৪ মহারােপুর ইউনংয়ং 

০৫ রাংীহাটি ইউনংয়ং 

০৬ চরঅনুপংর্র ইউনংয়ং 

০৭ জেবীংর্র ইউনংয়ং 

০৮ 

আলাতুলী ইউনংয়ং 

০৯ 

শাহোহাংপুর ইউনংয়ং 

১০ ইসলামপুর ইউনংয়ং 

১১ চরবার্ডানর্া ইউনংয়ং 

১২ 
ংারায়ংপুর ইউনংয়ং 

১৩ সুন্দরপুর ইউনংয়ং 

১৪ নঝনলম ইউনংয়ং 

ক্র.ংন জেলার ংাম উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

১ ২ ৩ ৪ 

১৫ 
চাঁপাইংবাবর্ঞ্জ 

 

 

 

 

নশবর্ঞ্জ 

 

 

 

 

 

ধাইংর্র ইউনংয়ং 

১৬ চিিীনতগ ইউনংয়ং 

১৭ ংয়ালাভাঙ্গা ইউনংয়ং 

১৮ উনেরপুর ইউনংয়ং 

১৯ পাঁিা ইউনংয়ং 



২০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মংািষা ইউনংয়ং 

২১ নবজংােপুর ইউনংয়ং 

২২ ছত্রানেতপুর ইউনংয়ং 

২৩ জঘাড়াপানিয়া ইউনংয়ং 

২৪ শ্যামপুর ইউনংয়ং 

২৫ শাহাবােপুর ইউনংয়ং 

২৬ োইপুখুনরয়া ইউনংয়ং 

২৭ জমাবারিপুর ইউনংয়ং 

২৮ িাংসাট ইউনংয়ং 

২৯ দূল গভপুর ইউনংয়ং 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র.ংন জেলার ংাম উপজেলার 

ংাম 

ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

১ ২ ৩ ৪ 

৩০ 

চাঁপাইংবাবর্ঞ্জ ংাজচাল 

িসাব ইউনংয়ং 

৩১ ফজতপুর ইউনংয়ং 

৩২ ংাজচাল ইউনংয়ং 

৩৩ জংোমপুর ইউনংয়ং 

৩৪ 

চাঁপাইংবাবর্ঞ্জ জর্ামস্তাপুর 

জর্ামস্তাপুর ইউনংয়ং 

৩৫ রহংপুর ইউনংয়ং 

৩৬ আনলংর্র ইউনংয়ং 

৩৭ বানর্াবানড় ইউনংয়ং 



৩৮ জবায়ানলয়া ইউনংয়ং 

৩৯ জচৌডালা ইউনংয়ং 

৪০ পাব গতীপুর ইউনংয়ং 

৪১ রাধাংর্র ইউনংয়ং 

৪২ 

চাঁপাই বাবগঞ্জ জভালাহাট 

জর্াহালবাড়ী ইউনংয়ং 

৪৩ জভালাহাট ইউনংয়ং 

৪৪ েলেলী ইউনংয়ং 

৪৫ োমবাড়ীয়া ইউনংয়ং 

 

 

জেলা- ংাজটার: 

ক্রম জেলা উপনেলা ইউড় য়ন র  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  

 ানটার 

 ানটার সদর 

১ ং িাত ী ইউড় য়  

2.  ২ ং জতবাড়ড়য়া ইউড় য়  

3.  ৩ ং ড়দঘাপড়তয়া ইউড় য়  

4.  ৪ ং লক্ষীপুর জ ালাবাড়ড়য়া ইউড় য়  

5.  ৫ ং বড়হড়রশপুর ইউড় য়  

6.  ৬ ং কাফুড়রয়া ইউড় য়  

7.  ৭ ং হালসা ইউড় য়  

8.  

ড়সংড়া 

১ ং সুকাশ ইউড় য়  

9.  ২ ং ডাড়হয়া ইউড় য়  

10.  ৩ ং ইটালী ইউড় য়  

11.  ৪ ং কলম ইউড় য়  

12.  ৫ ং চামারী ইউড় য়  

13.  ৬ ং হাড়তয়া দহ ইউড় য়  

14.  ৭ ং লানলার ইউড় য়  

15.  ৮ ং জশরনকাল ইউড় য়  

16.  ৯ ং তােপুর ইউড় য়  

17.  ১০ ং জচৌগ্রাম ইউড় য়  

18.  ১১ ং িাতারদীড়ঘ ইউড় য়  

19.  ১২ ং রামা ন্দ াজুরা ইউড় য়  

 

20.  

বড়াইগ্রাম 

১ ং জোয়াড়ী ইউড় য়  

21.  ২ ং বড়াইগ্রাম ইউড় য়  

22.  ৩ ং জো াইল ইউড় য়  



ক্রম জেলা উপনেলা ইউড় য়ন র  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

23.  ৪ ং  গর ইউড় য়  পড়রষদ 

24.  ৫ ং মািগাঁও ইউড় য়  

25.  ৬ ং জগাপালপুর ইউড় য়  

26.  ৭ ং চান্দাই ইউড় য়  পড়রষদ 

27.   

গুরুদাসপুর 

১ ং  াড়েরপুর ইউড় য়  

28.  ২ ং ড়বয়াঘাট ইউড় য়  পড়রষদ 

29.  ৩ ং খুবেীপুর ইউড় য়  

30.  ৪ ং মড়শন্দা ইউড় য়  

31.  ৫ ং ধারাবাড়রষা ইউড় য়  

32.  ৬ ং চাড়পলা ইউড় য়  পড়রষদ 

33.  

লালপুর 

১ ং লালপুর ইউড় য়  পড়রষদ 

34.  ২ ং ঈশ্বরদী ইউড় য়  পড়রষদ 

35.  ৩ ং চংধুপইল ইউড় য়  

36.  ৪ ং আড়বাব ইউড় য়  

37.  ৫ ং ড়বলমাড়ড়য়া ইউড় য়  

38.  ৬ ং দুয়াড়রয়া ইউড় য়  

39.  ৭ ং ওয়াড়লয়া ইউড় য়  

40.  ৮ ং দুড়দুড়ড়য়া ইউড় য়  

41.  
৯ ং অজুশ পুর বরমহাটি ইউড়প 

42.  ১০ ং কড়দমড়চলা  ইউড় য়  

43.  

বাগাড়তপাড়া 

১ ং পাঁকা ইউড় য়  পড়রষদ 

44.  ২ ং োম গর ইউড় য়  

45.  ৩  ং বাগাড়তপাড়া ইউড় য়  

46.  ৪  ং দয়ারামপুর ইউড় য়  

47.  ৫ ং ফাগুয়ারড়দয়াড় ইউড় য়  

48.  

 লডাঙ্গা 

১ ং ব্রহ্মপুর ইউড় য়  

49.  ২ ং মাধ গর ইউড় য়  

50.  ৩ ং  াজুরা ইউড় য়  পড়রষদ 

51.  ৪  ং ড়পপরুল ইউড় য়  

52.  ৫ ং ড়বপ্রনবলঘড়ড়য়া ইউড় য়  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arjunpurup.natore.gov.bd/


 

জেলা- ংওর্াঁ: 

ক্র. ং জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

০১  ওগাঁ সাপাহার ০১  ং সাপাহার ইউড়প 

০২ ০২  ং জগায়ালা ইউড়প 

০৩ ০৩  ং ড়তল া ইউড়প 

০৪ ০৪  ং আইহাই ইউড়প 

০৫ ০৫  ং পাতাড়ী ইউড়প 

০৬ ০৬  ং ড়শরড়ি ইউড়প 

০৭  ওগাঁ রািী গর  নেশ^র রািী গর 

০৮ কাড়শমপুর 

০৯ জগা া 

১০ পারইল 

১১ বড়গািা 

১২ কাড়লগ্রাম 

১৩ একডালা 

১৪ ড়মরাট 

১৫  আত্রাই ১  ং শাহানগালা 

১৬  ওগাঁ আত্রাই ২  ং জভাঁপাড়া 

১৭  ওগাঁ আত্রাই ৩  ং আহসা গঞ্জ 

১৮  ওগাঁ আত্রাই ৪  ং পাঁচুপুর 

১৯  ওগাঁ আত্রাই ৫  ং ড়বশা 

২০  ওগাঁ আত্রাই ৬  ং মড় য়ারী 

২১  ওগাঁ আত্রাই ৭  ং কাড়লকাপুর 

২২  ওগাঁ আত্রাই ৮  ং হাটকালুপাড়া 

২৩  ওগাঁ ধামইরহাট ০১  ম্বর 

ধামইরহাট ইউড় য়  পড়রষদ 



২৪  ওগাঁ ধামইরহাট ০২  ম্বর 

আগ্রাড়দ্বগু  ইউড় য়  পড়রষদ 

২৫  ওগাঁ ধামইরহাট ০৩  ম্বর 

আলমপুর ইউড় য়  পড়রষদ 

২৬  ওগাঁ ধামইরহাট ০৪  ম্বর 

উমার ইউড় য়  পড়রষদ 

২৭  ওগাঁ ধামইরহাট ০৫  ম্বর 

আড়া গর ইউড় য়  পড়রষদ 

২৮  ওগাঁ ধামইরহাট ০৬  ম্বর 

োহা পুর ইউড় য়  পড়রষদ 

২৯  ওগাঁ ধামইরহাট ০৭  ম্বর 

ইসবপুর ইউড় য়  পড়রষদ 

৩০  ওগাঁ ধামইরহাট ০৮  ম্বর 

জ ল া ইউড় য়  পড়রষদ 

৩১ নওগ াঁ মান্দা ভারনশা ইউড়প 

৩২ নওগ াঁ মান্দা ভালাই  ইউড়প 

৩৩ নওগ াঁ মান্দা পরা পুর ইউড়প 

৩৪ নওগ াঁ মান্দা মান্দা ইউড়প 

৩৫ নওগ াঁ মান্দা গন শপুর ইউড়প 

৩৬ নওগ াঁ মান্দা মম ম ইউড়প 

৩৭ নওগ াঁ মান্দা প্রসাদপুর ইউড়প 

৩৮ নওগ াঁ মান্দা কুশুম্বা ইউড়প 

৩৯ নওগ াঁ মান্দা জেঁতুড়লয়া ইউড়প 

৪০ নওগ াঁ মান্দা নূরম্নল্যাবাদ ইউড়প 

৪১ নওগ াঁ মান্দা ১১  ং কাড়লকাপুর 

৪২ নওগ াঁ মান্দা কাঁনশাপাড়া ইউড়প 

৪৩ নওগ াঁ মান্দা কশব ইউড়প 

৪৪ নওগ াঁ মান্দা ড়বষ্ণুপুর ইউড়প 

৪৫  ওগাঁ বদলগািী ০১  ং বদলগািী 

৪৬  ওগাঁ বদলগািী ০২  ং মথুরাপুর 

৪৭  ওগাঁ বদলগািী ০৩  ং পাহাড়পুর 

৪৮  ওগাঁ বদলগািী ০৪  ং ড়মঠাপুর 

৪৯  ওগাঁ বদলগািী ০৫  ং জকালা 



৫০  ওগাঁ বদলগািী ০৬  ং ড়বলাশবাড়ী 

৫১  ওগাঁ বদলগািী ০৭  ং আধাইপুর 

৫২  ওগাঁ বদলগািী ০৮  ং বালুভরা 

৫৩  ওগাঁ জপারশা ড় তপুর 

৫৪  ওগাঁ জপারশা জেঁতুড়লয়া 

৫৫  ওগাঁ জপারশা িাওড় 

৫৬  ওগাঁ জপারশা গাঙ্গুড়রয়া 

৫৭  ওগাঁ জপারশা ঘাট গর 

৫৮  ওগাঁ জপারশা মড়শদপুর 

৫৯  ওগাঁ ড় য়ামতপুর হােী গর 

৬০  ওগাঁ ড় য়ামতপুর চন্দ  গর 

৬১  ওগাঁ ড় য়ামতপুর ভাড়বচা 

৬২  ওগাঁ ড় য়ামতপুর ড় য়ামতপুর 

৬৩  ওগাঁ ড় য়ামতপুর রসুলপুর 

৬৪  ওগাঁ ড় য়ামতপুর পাড়ইল 

৬৫  ওগাঁ ড় য়ামতপুর শ্রীমন্তপুর 

৬৬  ওগাঁ ড় য়ামতপুর বাহাদুরপুর 

৬৭  ওগাঁ  ওগাঁ সদর ড়শকারপুর 

৬৮  ওগাঁ  ওগাঁ সদর মশলগািী 

৬৯  ওগাঁ  ওগাঁ সদর কীড়তশপুর 

৭০  ওগাঁ  ওগাঁ সদর বষ শাইল 

৭১  ওগাঁ  ওগাঁ সদর চড়িপুর 

৭২  ওগাঁ  ওগাঁ সদর দুবলহাটী 

৭৩  ওগাঁ  ওগাঁ সদর হাঁসাইগাড়ী 

৭৪  ওগাঁ  ওগাঁ সদর ড়তলকপুর 

৭৫  ওগাঁ  ওগাঁ সদর বড়লহার 

৭৬  ওগাঁ  ওগাঁ সদর হাপাড় য়া 

৭৭  ওগাঁ  ওগাঁ সদর বক্তারপুর 

৭৮  ওগাঁ  ওগাঁ সদর জবায়াড়লয়া 

৭৯  ওগাঁ পত্নীতলা ১ ং পত্নীতলা 



৮০  ওগাঁ পত্নীতলা ২ ং ড় ম শইল 

৮১  ওগাঁ পত্নীতলা ০৩  ং ড়দবর 

৮২  ওগাঁ পত্নীতলা ৪ ং আকবরপুর 

৮৩  ওগাঁ পত্নীতলা ৫ ং মাটিন্দর 

৮৪  ওগাঁ পত্নীতলা ৬ ং কৃষ্ণপুর 

৮৫  ওগাঁ পত্নীতলা ৭ ং পাটিচরা 

৮৬  ওগাঁ পত্নীতলা ৮ ং  ড়েপুর 

৮৭  ওগাঁ পত্নীতলা ০৯  ং জঘাষ গর 

৮৮  ওগাঁ পত্নীতলা ১০ ং আমাইড় 

৮৯  ওগাঁ পত্নীতলা ১১ ং ড়শহাড়া 

৯০  ওগাঁ মহানদবপুর মহানদবপুর সদর 

৯১  ওগাঁ মহানদবপুর হাতুড় 

৯২  ওগাঁ মহানদবপুর  াজুর 

৯৩  ওগাঁ মহানদবপুর চান্দাশ 

৯৪  ওগাঁ মহানদবপুর রাইগাঁ 

৯৫  ওগাঁ মহানদবপুর এ ানয়তপুর 

৯৬  ওগাঁ মহানদবপুর সফাপুর 

৯৭  ওগাঁ মহানদবপুর উতরগ্রাম 

৯৮  ওগাঁ মহানদবপুর জচরাগপুর 

৯৯  ওগাঁ মহানদবপুর ভীমপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

জেলা-বগুড়া: 

 

ক্রঃ জেলার 

ংাম 

উপজেলার 

ংাম 

ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 
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০১ বগুড়া দুপচাঁনচয়া 

 

দুপচাঁনচয়া 

০২ ,, চামরুল 

০৩ ,, গুংাহার 

০৪ ,, জর্ানবন্দপুর 

০৫ ,, নেয়াংর্র 

০৬ ,, তাজলাড়া 

০৭ ,, আেমেীনঘ 

 

আেমেীনঘ 

০৮ ,, ছানতয়াংগ্রাম 

০৯ ,, সান্তাহার 

১০ ,, ংশরতপুর 

১১ ,, কুন্দগ্রাম 

১২ ,, চাঁপাপুর 

১৩ ,, িাহালু িাহালু 

১৪  ,, বীরজিোর 

১৫ ,, ,, মুরইল 

১৬ ,, ,, িালাই 

১৭ ,, ,, মালঞ্চা 

১৮ ,, ,, ংারহট্ট 

১৯ ,, ,, পাইিড় 



২০ ,, ,, োমগ্রাম 

২১ ,, ,, দূর্ গাপুর 

২২ ,, নশবর্ঞ্জ নশবর্ঞ্জ 

২৩ ,, ,, আটমূল 

২৪ ,, ,, নবহার 

২৫ ,, ,, বুনড়র্ঞ্জ 

২৬ ,, ,, জেউলী 

২৭ ,, ,, নিচি 

২৮ ,, ,, ময়োংহাট্ট 

২৯ ,, ,, মানঝহট্ট 

৩০ ,, ,, নপরব 

৩১ ,, ,, রায়ংর্র 

৩২ ,, ,, সসয়েপুর 

৩৩ ,, ,, জমািামতলা 

৩৪ ,, ধুংট ধুংট সের 

৩৫ ,, ,, ভান্ডারবানড় 

৩৬ ,, ,, জচৌনিবাড়ী 

৩৭ ,, ,, নচিাশী 

৩৮ ,, ,, এলাঙ্গী 

৩৯ ,, ,, জর্াপালংর্র 

৪০ ,, ,, জর্াসাইবানড় 

৪১ ,, ,, িাজলরপাড়া 

৪২ ,, ,, মথুরাপুর 

৪৩ ,, ,, নংমর্ানছ 

৪৪ ,, শাোহাংপু

র 

মানঝড়া 

৪৫ ,, ,, আমরুল 

৪৬ ,, ,, আনড়য়া 

৪৭ ,, ,, জর্াহাইল 



৪৮ ,, ,, জিাট্টাপাড়া 

৪৯ ,, ,, মােলা 

৫০ ,, ,, িরংা 

৫১ ,, ,, আজশিপুর 

৫২ ,, ,, চুনপংর্র 

৫৩ ,, বগুড়া সের জশজিরজিালা 

৫৪ ,, ,, জর্াকুল 

৫৫ ,, ,, লাজহড়ীপাড়া 

৫৬ ,, ,, ংামুো 

৫৭ ,, ,, নংনশন্দারা 

৫৮ ,, ,, নুংজর্ালা 

৫৯ ,, ,, শািানরয়া 

৬০ ,, ,, ফাঁজপার 

৬১ ,, ,, রাোপুর 

৬২ ,, ,, এরুনলয়া 

৬৩ ,, ,, সাবগ্রাম 

৬৪ ,, ংন্দীগ্রাম ংন্দীগ্রাম সের 

৬৫ ,, ,, ভাটগ্রাম 

৬৬ ,, ,, ভাটরা 

৬৭ ,, ,, থালতামাঝগ্রাম 

৬৮ ,, ,, বুড়ইল 

৬৯ ,, র্াবতলী র্াবতলী সের 

৭০ ,, ,, বানলয়ানেঘী 

৭১ ,, ,, েনিণপাড়া 

৭২ ,, ,, দূর্ গাহাটা 

৭৩ ,, ,, িার্ইল 

৭৪ ,, ,, মনহষাবাং 

৭৫ ,, ,, ংাড়ুয়ামালা 



৭৬ ,, ,, ংনশপুর 

৭৭ ,, ,, রাজশশ্বরপুর 

৭৮ ,, ,, জংপালতলী 

৭৯ ,, ,, জসাংারায় 

৮০ ,, সানরয়ািা

নন্দ 

সানরয়ািানন্দ 

৮১ ,, ,, িামালাপুর 

৮২ ,, ,, িােলা 

৮৩ ,, ,, িনণ গবাড়ী 

৮৪ ,, ,, কুতুবপুর 

৮৫ ,, ,, ংারচী 

৮৬ ,, ,, হাটজশরপুর 

৮৭ ,, ,, জভলাবাড়ী 

৮৮ ,, ,, জবাহাইল 

৮৯ ,, ,, চন্দংবাইশা 

৯০ ,, ,, চালুয়াবানড় 

৯১ ,, ,, ফুলবানড় 

৯২ ,, জসাংাতলা জসাংাতলা 

৯৩ ,, ,, জতিাংী চুিাইংর্র 

৯৪ ,, ,, নের্োইড় 

৯৫ ,, ,, জোড়র্াছা 

৯৬ ,, ,, মধুপুর 

৯৭ ,, ,, পাকুল্লা 

৯৮ ,, ,, বালুয়া 

৯৯ ,, জশরপুর ভবাংীপুর 

১০০ ,, ,, নবশালপুর 

১০১ ,, ,, িামারিানন্দ 

১০২ ,, ,, িাংপুর 

১০৩ ,, ,, কুসুনি 



১০৪ ,, ,, নমেগাপুর 

১০৫ ,, ,, শাহবজন্দর্ী 

১০৬ ,, ,, সীমাবানড় 

১০৭ ,, ,, সুঘাট 

১০৮ ,, ,, র্ানড়েহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জেলা- পাবংা: 

 

ক্রঃ ং জেলার 

 াম 

উপনেলার 

 াম 

ইউড় য়ন র  াম 
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ক্রং  ং জেলার 

 াম 

উপনেলার 

 াম 

ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

০১ পাব া পাব া সদর মাড়লগািা 

০২   মালড়ি 

০৩   গনয়শপুর 

০৪   আতাইকুলা 

০৫   সাদুলস্নাপুর 

০৬   চরতারাপুর 

০৭   জদাগািী 

০৮   ড়হমাইতপুর 



০৯   দাপুড় য়া 

১০   ভাঁড়ারা 

১১ 

পাব া আটঘড়রয়া 

মােপাড়া 

১২ চাঁদভা 

১৩ জদনবাতর 

১৪ 

 
একদমত্ম 

১৫ লÿপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ক্র: 

 ং 

জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১৬ ০২ ০৩ ০৪ 

17 

পাবংা ঈশ্বরেী 

সাঁড়া 

18 পািশী 

19 মুলাডুনল 

20 োশুনরয়া 

21 সনলমপুর 

22 সাহাপুর 

23 লিীকুন্ডা 

২৪ পাব া জবড়া হাটুড়রয়া  াকাড়লয়া 

২৫  তু  ভানরঙ্গা 

২৬ মকনটালা 

২৭ চাকলা 



২৮ পুরা  ভানরঙ্গা 

২৯ োতসাড়  ী 

৩০ রম্নপপুর 

৩১ মাশুমড়দয়া 

৩২ ঢালারচর 

 

 



 

 
ক্রঃ  ং জেলা উপনেলা ইউড় য়  পড়রষনদর   াম 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

৩৩ পাব া সাঁড়িয়া  াগনডমরা 

৩৪ ধুলাউড়ড় 

৩৫ ভুলবাড়ীয়া 

৩৬ জধাপাদহ 

৩৭ করমো 

 

৩৮ কাড়শ ািপুর 

৩৯ জগৌরীগ্রাম 

৪০  ন্দ পুর 

৪১ জক্ষতুপাড়া 

৪২ আর/আতাইকুলা 



 

 

ক্রড়মক  ং জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

৪৩ পাব া সুো গর ভায় া 

৪৪ তাঁড়তবন্দ 

৪৫ দুলাই 

৪৬ আহম্মদপুর 

৪৭ রািী গর 

৪৮ সাগরকাড়ন্দ 

৪৯ হাট ালী 

৫০  াড়েরগজ্ঞ 

৫১ মাড় কহাট 

৫২ সাতবাড়ীয়া 

 

 

 
ক্র :  ং জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 
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৫৩ পাব া 

 

 

চাটনমাহর 

 

হাড়িয়াল 

৫৪ ড় মাইচড়া 

৫৫ িাইনকালা 

৫৬ গু াইগািা 

৫৭ হড়রপুর 

৫৮ ড়ডড়বগ্রাম 

৫৯ পাশ্বশডাঙ্গা 

৬০ মূলগ্রাম 

৬১ মফলো া 

৬২ মথুরাপুর 

৬৩ ড়বলচল  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ক্রঃ  ং জেলার  াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

৬৪ পাব া ফড়রদপুর বৃলাড়হড়ীবাড়ী 

৬৫ পুংগলী 

৬৬ ফড়রদপুর 

৬৭ হাদল 

৬৮ ব ওয়ারী গর 

৬৯ জডমরা 

৭০  

 

 

পাবংা 

 

 

 

ভাঙ্গুড়া 

ভাঙ্গুড়া 

৭১ িাংমনরচ 

৭২ অষ্টমনংষা 

৭৩ পার-ভাঙ্গুড়া 

৭৪ নেলপাশার 

৭৫ মন্ডজতাষ 

 



 

 

জেলা- নসরাের্ঞ্জ: 

ক্র: ং জেলার   াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ ড়সরােগঞ্জ ড়সরােগঞ্জ সদর ১ ংরত কাড়ন্দ 

০২ ২ ং বাগবাটি 

০৩ ৩ ং বহুলী 

০৪ ৪ ং ড়শয়ালনকাল 

০৫ ৫ ং জ াকশাবাড়ী 

০৬ ৬ ং জিা গািা 

০৭ ৭ ং জমিড়া 

০৮ ৮ ং কাওয়ানকালা 

০৯ ৯ ং কাড়লয়াহড়রপুর 

১০ ১০ ং সয়দাবাদ 

 

 
ক্র: ং জেলার   াম উপনেলার  াম ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

১১ 

সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া 

১ ং রামকৃষ্ণপুর 

১২ ২ ং বাঙ্গালা 

১৩ ৩ ং উধুড় য়া 

১৪ ৪ ং বড়পাংগাশী 

১৫ ৫ ং জমাহ পুর 

১৬ ৬ ং দুগ শা গর 

১৭ ৭ ং পুড় শমাগাতী 

১৮ ৮ ং সলংগা 

১৯ ৯ ং হাটিকুমরম্নল 

২০ ১০ ং বড়হর 

২১ ১১ ং উলস্নাপাড়া 

২২ ১২ ং পিনক্রাশী 

২৩ ১৩ ং সলপ 

২৪ ১৪ ং কয়ড়া 

 
 

 

 

 

 



 

 

ক্র:

 ং 

জেলার  

 াম 

উপনেলার 

 াম 

ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

২৫ 

সিরাজগ

ঞ্জ 
শাহোেপুর 

১ ং কানয়মপুর 

২৬ ২ ং গাড়াদহ 

২৭ ৩ ং জপাতাড়েয়া 

২৮ ৪ ং রূপবাটি 

২৯ ৫ ং গালা 

৩০ ৬ ং জপারে া 

৩১ ৭ ং হাড়ববুল্লাহ  গর 

৩২ ৮ ং জবলততল 

৩৩ ৯ ং খুক ী 

৩৪ ১০ ং মকজুরী 

৩৫ ১১ ং জসা াত ী 

৩৬ ১২ ং  ড়র া 

৩৭ ১৩ ং োলালপুর 

৩৮ 

ড়সরােগঞ্জ রায়গঞ্জ 

১ ং ধামাই গর 

৩৯ জসা া াড়া 

৪০ ২ ং ধুড়বল 

৪১ ৩ ং ঘুড়কা 

৪২ ৪ ংচান্দাইনকা া 

৪৩ ৫ ং ধা গড়া 

৪৪ ৬ ং  লকা 

৪৫ ৭ ং পাঙ্গাসী 

৪৬ ৮ ং ব্রহ্মগািা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্র: ং জেলার  

 াম 

উপনেলার 

 াম 

ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

৪৭ নসরাের্ঞ্জ তাড়াশ ১ংন তালম 

৪৮   ২ংন বারুহাস 

৪৯ ৩ংন সগুংা 

৫০ ৪ংন মাগুড়া নবজংাে 

৫১ ৫ংন ংওর্াঁ 

৫২ ৬ংন তাড়াশ সের 

৫৩ ৭ংন মাধাইংর্র 

৫৪ ৮ংন জেশীগ্রাম 

৫৫ নসরাের্ঞ্জ 

 

কাড়েপুর 

 

১ ং জসা ামু ী 

৫৬ ২ ং চাড়লতাডাঙ্গা 

৫৭ ৩ ং মাইেবাড়ী 

৫৮ ৪ ং  াসরােবাড়ী 

৫৯ ৫ ং গান্ধাইল 

৬০ ৬ ং কাড়েপুর 

৬১ ৭ ং শুভগািা 

৬২ ৮ ং চরড়গড়রশ 

৬৩ ৯ ং জতকাড়  

৬৪ ১০ ং  াটুয়ারপাড়া 

৬৫ ১১ ং ড় ড়িন্তপুর 

৬৬ ১২ ং ম সুর  গর 

৬৭ িামারিন্দ ১ংন ভদ্রঘাট 

৬৮ ২ংন ঝাঐল 

৬৯ ৩ংন োমকতল 

৭০ ৪ংন রায়জেৌলতপুর 

-৫- 

ক্র:

 ং 

জেলার   াম উপনেলার 

 াম 

ইউড় য়  পড়রষনদর  াম 

৭১ ড়সরােগঞ্জ জবলকুড়চ ১ ং জবলকুড়চ 

৭২ ২ ং রাোপুর 

৭৩ ৩ ং ভাঙ্গাবাড়ী 

৭৪ ৪ ং জদৌলতপুর 

৭৫ ৫ ং ধুকুড়রয়ানবড়া 

৭৬ ৬ ং বড়ধুল 

৭৭ জচৌহালী ১ ং সড়দয়া চাঁদপুর 



৭৮  ২ ং স্থল 

৭৯ ৩ ং জঘাড়ো  

 

৮০ 

৪ ং উমারপুর 

৮১ ৫ ং  াষকাউড়লয়া 

৮২ 

৬ ং  াষপুকুড়রয়া 

৮৩ ৭ ং বাঘুটিয়া 

 



জেলা- েয়পুরহাট: 
 

ক্র :ংন  জেলার ংাম উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

০১ েয়পুরহাট েয়পুরহাট সের ধলাহার 

০২ জোর্াছী 

০৩ ভােসা 

০৪ জমাহাম্মোবাে 

০৫ পুরাংাকপল 

০৬ আমেই 

০৭ বিু 

০৮ োমালপুর 

০৯ চিবরিত 

১০ পাঁচনবনব বার্োংা 

১১ ধরঞ্জী 

১২ আয়মারসুলপুর 

১৩ আটাপুর 

১৪ জমাহাম্মেপুর 

১৫ কুসুিা 

১৬ বানলঘাটা 

১৭ আওলাই 

ক্র :ংন  জেলা উপজেলার ংাম ইউনংয়ং পনরষজের ংাম 

১৮ েয়পুরহাট িালাই আহজম্মোবাে 

১৯ মাত্রাই 

২০ উেয়পুর 

২১ পুংট 

২২ নেন্দারপুর 

২৩ েয়পুরহাট জিতলাল তুলশীর্ঙ্গা 

২৪ বড়তারা 

২৫ মামুেপুর 

২৬ বড়াইল 

২৭ আলমপুর 

২৮ েয়পুরহাট আজেলপুর রুনিন্দীপুর 

২৯ জসাংামূিী 

৩০ জর্াপীংাথপুর 

৩১ নতলিপুর 

৩২ রায়িালী 

 


