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  ১.৩.১ উপলেোর ট ৌগচেক অবস্থান  ৩ 

  ১.৩.২ আয়তন  ৩ 

  ১.৩.৩ েনসংখ্যা  ৪ 

 ১ ৪.  অবকাঠালমা ও অ-অবকাঠালমা ৪ 

  ১.৪.১ অবকাঠালমা  ৫ 

  ১.৪.২ সামাচেক সম্পদ  ১৩ 

  ১.৪.৩ আবহাওয়া ও েেবায়ু  ১৮ 

  ১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ  ২০ 

চিতীয় অধ্যায়: দুল্ যাগ, আপদ এবং চবপদাপন্নতা  ২২-৩৪ 

 ২.১ দুল্ যালগর সাচব যক ইচতহাস  ২২ 
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  সংযুচি ২ : উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি  ৭১ 
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 টেচবে ৪.৫: দুল্ যাগকালে ব্যবহারল্াগ্য উপলেোর অবকাঠালমা/ সম্পদ ও দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি ৬৫ 

 টেচবে ৪.৬: পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটির তাচেকা।  ৬৭ 
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 চচত্রঃ ১.১৫: বাউফে উপলেোর ভুচম েচম ব্যবহার। ১৯ 

 চচত্রঃ ১.১৬: উপলেোর একটি কৃচষ েচম ২০ 
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 চচত্রঃ২.৩: বন্যা পাচনলত চনম্নচেত উপলেোর বাড়ীঘর ২৪ 
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প্রথম অধ্যায় 

স্থানীয় এোকা পচরচচচত 

১.১ পেভূচম 

দুল্ যালগর স্থায়ী আলদশবেীলত ঝুঁচকহ্রাস ও কচন্টনলেন্সী পচরকল্পনালক অন্তভুি কলর টেো, উপলেো, টপৌরস া ও চসটি 

কলপ যালরশন প্ যালয় দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমপচরকল্পনা প্রণয়লনর সুপাচরশ করা হলয়লছ। দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমপচরকল্পনা চবষয়টি 

চসচডএমচপ খুবই গুরুলত্বর সালথ চনলয়লছ। পচরকল্পনার স্থায়ীত্বশীেতা ও কা্কারীতা, চনচবড় ও ফোফেিমী কমপদ্ধচত, সংচিষ্ট 

সংগঠন, প্রচতষ্ঠালনর ও েনগলনর অংশগ্রহলণর উপলর চন রশীে। দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনাটি ৩-৫ বছলরর েন্য প্রণয়ন করা 

হলব । 

বাংোলদশ চবলের মানচচলত্র অন্যতম একটি দুল্ যাগ প্রবণ টদশ। এলদলশ প্রচতটি টেোই কম টবচশ দুল্ যালগ আক্রান্ত হয়। পটুয়াখাচে 

টেোর বাউফে উপলেো এর মলধ্য অন্যতম। সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্ত্হাপনার অংশ চহসালব এই দুল্ যাগ ব্যবস্ত্হাপনা পচরকল্পনাটি 

পটুয়াখাচে টেোর বাউফে উপালেোর েন্য প্রনয়ন করা হলয়লছ। ২০০২ সাে টথলক ২০১৩ সাে প্ যন্ত এ উপলেোয় ঘুণীঝড়, 

েলোচ্ছ্বাস, সাইললান, আইো, চসডর, অচনয়চমত বৃচষ্টপাত, নদী  াঙ্গন, কােজবশাখী ঝড়, বন্যা, খরা টকান না টকান সময় 

আঘাত টহলনলছ। দুল্ যালগর ইচতহাস পল্ যালবক্ষন কলর টদখা ্ায় ট্ ঘূচণ যঝড়, সাইললাণ, বন্যা, নদী াঙ্গন  েেচ্ছাস এই এোকার 

প্রিান দুল্ যাগ। চহমােলয়র টকােলঘলষ টছাট্ট বিীপ, বাংোলদশ। নদী মাতৃক এ টদলশ ট্ন প্রাকৃচতক টসৌিল্ যর এক অপূব য েীো 

ভূচম। প্রকৃচত আর েনপদ ট্ন এখালন চমলে চমলশ এক অপরূপ  ালোবাসার টসতুবন্ধন রচনা কলর চলেলছ। প্রকৃৃ্চত এখালন দ্বিত 

স্বাতলে, চনেস্ব স্বরূলপ বেীয়ান। কখনও টস অসম্ভব টকামে টসৌিল্ য চবকচশত, আবার কখনও টস,  ীষণ  য়াে মূতীলত মৃতুয 

সংহারী রূলপ িাবমান, প্রানঘাতী। ঘূচণ যঝড়, সাইললাণ, বন্যা, নদী াঙ্গন ট্ন এলদলশর চচরাচচরত প্রাকৃচতক ঘেনা। আবহমান কাে 

িলরই বাংোর মানুষ সংগ্রাম কলর চলেলছ, টবলচ আলছ প্রকৃচতর সালথ েড়াই কলর। দুল্ যালগর স্থায়ী আলদশাবেীলত ঝুঁচকহ্রাস ও 

কচন্টনলেন্সী পচরকল্পনালক অন্তভু যি কলর টেো, উপলেো, টপৌরস ার ও চসটি কলপ যালরশন প্ যালয় দুল্ যাগ ব্যাবস্থাপনা 

কম যপচরকল্পনা প্রনয়লনর সুপাচরশ করা হলয়লছ। দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপচরকল্পনা চবষয়টি চসচডএমচপ খুবই গুরুলত্বর সালথ 

চনলয়লছ। পচরকল্পনার স্থায়ীত্বশীেতা ও কা্ যকাচরতা, চনচবড় এবং ফোফেিমী কম যপদ্ধচত, সংচিষ্ট সংগঠন, প্রচতষ্ঠালনর ও 

েনলগাষ্ঠীর অংশগ্রহলণর উপর চন যরশীে। দুল্ যাগ ব্যাবস্থাপনা পচরকল্পনাটি ৩-৫ বছলরর েন্য করা হলব। 

পটুয়াখােী টেো গঠনকারী এোকা প্রাচীন রােত্ব চন্দ্রদীপ এর মলধ্য অন্তভু যি চছে। ১৭৯০ চরঃ েড য কন যওয়াচেস  ারত শাসন 

সংস্কার আইলন বালকরগি টেোলক ১০টি থানায় চব ি কলরন। এর মলধ্য বাউফে থানা অন্যতম। তাছাড়া ১৮৬৭ সালের ২৭ 

মাচ য টকােকাতা টগলেলে পটুয়াখােী মহকুমা সৃচষ্টর টঘাষণা প্রকাচশত হয়। এ মহকুমার অিীলন ৪ টি থানার মলধ্য বাউফে 

অন্তভূ যি চছে। পূলব য এ এোকায় চছে অলনক িরলণর বৃক্ষাচদ, এই বৃক্ষাচদর মলধ্য এক িরলণর গাছ েনসািারলণর কালছ বাউ গাছ 

নালম অতযন্ত সুপচরচচত চছে এবং ঐ গালছর নাম অনুসালর অত্র এোকার নাম হয় বাউফে। ১৮৭৪ সালের আগস্ট মালস ্খন 

এখালন পুচেশ টস্টশন করা হয় তখন উি নাম ব্যাপক ালব প্রচাচরত হয়। আগা বালকর খাঁর শাসন আমলে দচক্ষণ বাংোর 

ইচতহাস অনু্ায়ী অত্র এোকার নাম বাউফে চহলসলব পচরচচচত ো  কলর। ১৮৭৪ চরস্টালের আগলস্ট থানা চহলসলব প্রচতষ্ঠা পায় 

এবং উপলেো চহলসলব প্রচতষ্ঠা পায় ০২ জুোই, ১৯৮৩চরস্টালে। উপলেোর েনসািারন প্রকৃচতগত ালবই উৎসব চপ্রয়। এই 

েনপলদর িমীয় ও সমাচেক উৎসবগুলোলত িম য-বণ য চনচব যলশলষ মানুলষর অংশগ্রহন েক্ষণীয়। এখালন প্রিান িমীয় উৎসবগুলোর 

পাশাপাচশ েগদাত্রীপূো,নীে পূো,মনসা পূো, নাম কীতযন, টপৌষ সংক্রাচন্তলত নবান্ন উৎসব উদ্াপন করা হয়। সামাচেক 

উৎসলবর মলধ্য পলহো দ্ববশাখ, দ্ববশাখী টমো, দয়াময়ীর টমো প্রিান। এই দচেলের ১ম টথলক ৩য় অধ্যায় উপলেোর সামাচেক, 

অথ যজনচতক, প্রাকৃচতক ও অবকাঠালমাগত সংচক্ষপ্ত বণ যনা টকৌশেপলত্রর প্রাসচঙ্গকতা, অন্তচন যচহত কারণগুলোর রূপলরখা ও বাউফে 

উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর সম্ভাব্য প্র াব, চ ন্ন চ ন্ন অচ ল্ােন টকৌশলের চববরণ এবং দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা 

বাড়ালনা ও প্রচতলরািক্ষমতা অেযলনর উলেলশ্য ৩-৫ বছলরর কম যপচরকল্পনার সংচক্ষপ্ত রূপলরখা টদয়া হলয়লছ। ৪থ য ও ৫ম অধ্যালয় 

সািারণ মানুষ, চবলশষত সমাে-রােজনচতক কমী ও উন্নয়ন কমীলদর অংশগ্রহলন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ালনা ও 

প্রচতলরািক্ষমতা অেযলনর উলেলশ্য প্রাচতষ্ঠাচনচককরলনর রূপলরখা টদয়া হলয়লছ। 
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েেবায়ু পচরবতযলনর চবরূপ প্রচতচক্রয়া টথলক দচরদ্র ও চবপদাপন্ন েনসািারলনর সুরক্ষা এবং একই সলঙ্গ টদলশর অথ যজনচতক 

উন্নয়লনর িারাবাচহকতা রক্ষার উলেলশ্য দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মেণােয়’ সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূচীর (চসচডএমচপ ) 

অিীলন স্থানীয় েনলগাষ্ঠীর দুল্ যাগ ঝুঁচক চনরসনকলল্পর অংশ চহলসলব একটি বহুমুখী পূব য প্রস্তুচতমূেক পচরকল্পনা প্রনয়লনর চসদ্ধান্ত 

চনলয়লছ। ট্লহতু উপলেো প্ যালয় দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায়, েেবায়ু পচরবতযলনর  চবষ্যৎ চবপদাপন্নতা টমাকালবোয় েনসািারলণর 

আথ যসামাচেক উন্নয়ন, চশক্ষা, স্বাস্থয, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠালমাগত উন্নয়লনর আগ্রাচিকার চনরূপণ ও বাস্তবায়ন টকৌশে 

চনি যারণ করা হলয়লছ টসলহতু এ সম্পলকয সংচিষ্ট সকলের িারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূণ য। 

১.২ পচরকল্পনার মূে উলেশ্য 

 পচরবার ও সমাে প্ যালয় দুল্ যাগ এর ঝুঁচক সম্পযলক গনসলচতনতা সৃচষ্ট ও সকে প্রকার ঝুঁচক হ্রাস করলণ পচরবার 

সমাে ইউচনয়ন প্রশাসন, উপলেো ও টেো প্রশাসন প্ যালয় বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা। 

 স্থানীয় উলযালগ ্থা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যলম ঝুঁচকহ্রাস করণ ও ব্যবস্ত্হাচদর বাস্তবায়ন পদ্ধচতর উন্নয়ন 

সািন, অপসারণ, উদ্ধার, চাচহদা চনরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষচণক পুন যবাসন ব্যবস্ত্হার েন্য স্থানীয় ালব প্রণীত পচরকল্পনার 

অনুশীেন ও প্রলয়াগ। 

 একটি চনচদ যষ্ট এোকার এবং চনচদ যষ্ট সময় এর েন্য টকৌশেগত দচেে দ্বতরী করা। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ও সংচিষ্ট টসক্টলরর (সরকাচর, আন্তঃেযাচতক, এনচেও ও দাতা ইৃ্তযাচদ) েন্য একটি সাচব যক 

পচরকল্পনা চহসালব কাে করলব। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা সংচিষ্ট অংশীদারলদর পচরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর চনলদ যশনা প্রদান কলর। 

 সংচিষ্ট কচমউচনটির দুল্ যাগ পচরকল্পনায় আন্তচরক অংশগ্রহণ, কা্ যকর অংশীদারত্ব ও মাচেকানালবাি োগ্রত করা। 

১.৩ বাউফে উপলেোর পচরচচচত  

পচে, টদা-আশঁ ও  এলেে মাটি সমৃদ্ধ বাউফে উপলেো। গ্রীষ্ম, বষ যা ও শীত এ এোকার অন্যতম ঋতু দ্ববচচত্র। নাচতশীলতাষ্ণ 

বাউফে অঞ্চলে শীত গ্রীলষ্মর আলমলে  রপুর।বাউফে উপলেোর উিলর বালকরগি উপলেো, পচিলম বালকরগি, পটুয়াখােী 

সদর ও দুমকী উপলেো, দচক্ষলন গোচচপা উপলেো এবং পূলব য টেঁতুচেয়া নদী। বাউফে উপলেো বাংোলদলশর সাগর কন্যা 

পটুয়াখােী টেোর ঐচতহযবাহী একটি নচিত েনপদ চহলসলব পচরচচত। টেো সদর টথলক মাত্র ৩০ চকচম দূলর অবচস্থত। এ 

উপলেোয় চবখ্যাত কাোইয়া কমো রানীর দীচঘ রলয়লছ। বাউফে ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাে টথলকই প্রাকৃচতক দ্ববচচলত্র চছে  রপুর। 

সুচনচবড় অরণ্যানী, উচদ্ভদ-প্রাণী এবং নদীনাো, েোশয় পূণ য এ অঞ্চেটি এর অংগলক সাচেলয় তুেচছে সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের 

পূলব য চবশাে টততুুঁচেয়া নদী, পচিলম খরলরাত টোহাচেয়া নদী ও উির-পচিলম কারখানা নদী বলয় টগলছ। এছাড়া উপলেোর 

মধ্যখালন টছাে-বড় অলনক নদী ও খাে রলয়লছ। সমুদ্র উপকুেীও অঞ্চে হওয়ায় এ উপলেোর আওতায় ঘরবাচড় সািারনত মাটি, 

গাছ, টিন, বাঁশ, ইে, টগােপাতা, খড়, মাটির োচে, ইে, বাচে, রড, চসলমন্ট প্রভৃচত ব্যবহার কলর চনম যাণ করা হয়। মাটির প্রকৃচত 

টবলে ও টদায়াশ। এ অঞ্চলে কালঠর দ্বতরী পাোতন টদাতো েক্ষয করা য়ায়, তাছাড়া এ এোকায় ইে,বাচে,চসলমন্ট,রড় িারা দ্বতরী 

চচত্রঃ১.১: বাউফে উপলেো পচরষদ। 
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দাোনলকাঠার সংখ্যা খুবই কম। 

১.৩.১. ট ৌলগাচেক অবস্থান 

বাউফে উপলেো ২২●৮০ উির অক্ষাংশ এবং ৯০●৩৮ পচিম দ্রাচঘমাংশ। বাউফে উপলেোর উিলর বালকরগি উপলেো, 

পচিলম বালকরগি, পটুয়াখােী সদর ও দুমকী উপলেো, দচক্ষলন গোচচপা উপলেো এবং পূলব য টেঁতুচেয়া নদী। বাউফে 

উপলেো বাংোলদলশর সাগর কন্যা পটুয়াখােী টেোর ঐচতহযবাহী একটি নচিত েনপদ চহলসলব পচরচচত। টেো সদর টথলক 

মাত্র ৪০ চকচম দূলর অবচস্থত।এ অঞ্চলের মাটির প্রকৃচত টবলে ও টদায়াশ। এ উপলেোয় চবখ্যাত কাোইয়া কমো রানীর দীচঘ 

রলয়লছ। 

১.৩.২ আয়তন 

বাউফে উপলেোর আয়তন ৪৮৭ বগ য চকচম চনলয় গঠিত। ইউচনয়ন পচরষলদর সংখ্যা ১৪ টি। টমাে ওয়াড য সংখ্যা ১২৬ টি, গ্রাম 

১৪৭টি,  মহল্লা ১৩৫টি। বাউফে উপলেোর অন্তভূ যি বাউফে টপৌরস া বতযমালন চব টগ্রলড উন্নীত হলয়লছ। চনলম্ন চেও টকাড নম্বর 

সহ ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নামঃ 

 টেচবে নম্বর ১.১: চেও টকাড নম্বর সহ ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম। 

উপলেোর 

নাম ও চেও 

টকাড নম্বর 

ইউচনয়লনর  

নাম ও চেও 

টকাডনম্বর 

ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম 

বাউফে ( ৩৪) 

আদাবাচরয়া (১০) আদাবাচড়য়া, আতশখাচে, দচক্ষণ েচক্ষপাশা, উির েচক্ষ পাশা, কাচশপুর, মািবপুর, 

সাবুপুর, সাপলেো, মলহেরদী। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ০৯ টি) 

বাউফে (২৯) 
বাউফে, আচেপুর, চবে চবোশ, দচক্ষণ টহাস্নাবাদ, টগাচশঙ্গা, তায়না, টেৌতা। (টমাে টমৌো 

সংখ্যা= ০৭ টি) 

দাস পাড়া (৩৫) দাস পাড়া, চর আচি, বাচহর দাস পাড়া, খাজুর বাচড়য়া। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ০৪ টি) 

কাোইয়া (৫৩) 
কাোইয়া, শাওো, কপূ যরকাঠি, চদয়ারা কচুয়া, চর চমোন, বালে সচন্ধ, চর বেচম্ভ। (টমাে 

টমৌো সংখ্যা= ০৭ টি) 

নওমাো (৮৩) নওমাো, বে কােে,  াংড়া, মাওসাচি, চনেবাে কােে। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ০৫ টি) 

মদনপুর (৭৭) 
মদনপুর, চািাপাড়া, দ্বদপাশা, মাঝপাড়া, রাম েক্ষণ হাওো। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ০৫ 

টি) 

বগা (১১) 
বগা, বামনীকাঠী, বনলোরা, চাবুয়া, চািপাে, িাউরা াঙ্গা, কাউখাচে, মািবপুর, পচিম 

কাইনা, রােনগর, সাবুপুর, সন্নযাচশ কািা, শাপো খাচে। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ১৩ টি) 

কনকচদয়া (৬৫) 
কনকচদয়া, আচমরাবাদ, আইো, বাউেতচে, চবপাশা, টহাগো, চঝেনা, কেতা, কাঠিৃ্কুে, 

কুম্ভখাচে, নারায়নপাশা। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ১১ টি) 

সূয্যযমচন (৯৫) 
সূয্যযমচন, গাচেমাচঝ, টগায়াচেয়া বাঘা, ইন্দ্রাকুে, কাচেকাপুর, চমঠাপুকুচরয়া, নারায়নপুর, 

পাঙ্গাচশয়া, রামনগর, সালনের। (টমাে টমৌো= ১০ টি) 

টকশবপুর (৭১) 
টকশবপুর, বালেমহে,  রপাশা, চর টহদালয়ত আচে, চর মচবনপুর, ফাচেে পুর, 

মচল্লকলডাবা, মচমনপুর, োফরাবাদ। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ০৯ টি) 

ধুচেয়া (৪১) 

ধুচেয়া, আদাবড়াে, আলোচক চািকাঠি, বসুলদবপাশা, চািকাঠি, চর বসুলদবপাশা, চর 

চাঁদ কাঠি, ঘুরচাকাঠি, মঠবাচড়য়া, টততুচেয়া, উির টহাস্নাবাদ। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ১১ 

টি) 

কাচেসুচর (৫৯) 
কাচেসুচর, বড় আড়াইনাথ, চচতকা, দচক্ষণ কচবরকাঠি, ধুোপাড়া, পাচতোপাড়া, ওনাহুরা, 

রাোপুর, রংজ রব, চশবপুর, চসংড়াকাঠি, উির কচবর কাঠি।  (টমাে টমৌো= ১২ টি) 

কাচছপাড়া (৪৭) 
কাচছপাড়া, আমরখাচে, আনারচশয়া, চর রঘুনাথপুর, ছত্রাকািা, টদওবাশচদয়া, কারখানা, 

মািারবন, পাকডাে। (টমাে টমৌো সংখ্যা=০৯টি) 
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উপলেোর 

নাম ও চেও 

টকাড নম্বর 

ইউচনয়লনর  

নাম ও চেও 

টকাডনম্বর 

ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম 

নাচেরপুর (৮৯) 

আলোচগ, বাকো তালতরকাঠি, বড় তাচেমা, চর বলরে, চর ইশান্ত, চর কচুয়া, চর 

চময়াোন, চর চনমচদ, চর পাচখাজুচরয়া, চর রায় সালহব, চর ওয়ালদব, তালতরকাঠী, টছাে 

তাচেমা, িাচিকচুয়া, চকস্মত পাচখাজুচরয়া, নাচেরপুর তালতরকাঠি, চনে তালতরকাঠি, 

চনমচদ, রামনগর তালতরকাঠি, সুেতানাবাদ তালতরকাঠি। (টমাে টমৌো সংখ্যা= ২০ টি) 

১.৩.৩  উপলেোর েনসংখ্যা 

পটুয়াখাচে টেোর বাউফে উপলেোর টমাে েনসংখ্যা ৩,১০,৫০৮ েন ্ার মলধ্য পুরুষ সংখ্যা ১,৪৭,২৩২ মচহো সংখ্যা 

১,৬৩,২৭৬ েন এর মলধ্য ২,১৬,৯৯৬েন মুসচেম, ১১,৬২৮েন চহন্দু, টবৌদ্ধ ১েন, আন্নান্য ৬েন। এখালন েনসংখ্যার ঘনত্ব ৬২৬ 

েন/ প্রচত বগ য চকচম, টমাে ৬৭,৮৩৩টি পচরবার বসবাস কলর। 

টেচবে নম্বর ১.২: ইউচনয়ন ও টপৌরস া চ চিক পুরুষ, মচহো, চশশু, বৃদ্ধ, প্রচতবচন্ধ, পচরবার ও ট াোর সংখ্যা। 

ইউচনয়লনর 

নাম 
পুরুষ মচহো 

চশশু (০-

১৫) % 

বৃদ্ধ 

(৬০+) 

% 

প্রচতবচন্ধ 

% 

টমাে 

েনসংখ্যা 

পচরবার/খা

না 
ট াোর 

আদাবাচরয়া ৮,৩৪০ ৯,৩১৯ ৩৯.৪ ৮.৬ ১.২ ১৭,৬৫৯ ৩,৭৮৭ ১২১৫৬ 

বাউফে ৯,৯৭৮ ১১,১১৬ ৩৭.৪ ৯.৩ ১.২ ২১,০৯৪ ৪,৭১৬ ১৫৫৪২ 

দাস পাড়া ৯২৯৬ ৯৭৫৬ ৩৭.৩ ৯.৩ ১.২ ১৯০৫২ ৪০৩৫ ১৩৪৫১ 

কাোইয়া ১২২৪৭ ১২৮৭৬ ৩৬ ৯.১ ২.১ ২৫,১২৩ ৫,৫২৮ ১৭৭২১ 

নওমাো ৮,৬৯০ ৯,৮৭০ ৪০.১ ৮.৯ ২.০ ১৮,৫৬০ ৪,১০৩ ১৩৪৬৮ 

মদনপুর ৭,৭৯৮ ৯,০২৬ ৩৬.৪ ১০.৬ ১.৩ ১৬,৮২৪ ৩,৭৬৮ ১২২৬৭ 

বগা ১০,৬৩৭ ১১,৯২২ ৩৬.২ ৯.৫ ১.১ ২২,৫৫৯ ৪,৮৫৯ ১৬৮১৫ 

কনকচদয়া ৮,৮২৪ ১০,৬৯৫ ৩৬.৭ ১০.৬ ২.১ ১৯,৫১৯ ৪,৪৭১ ১৪৮৪৭ 

সূয্যযমচন ৯,২১৩ ১১,১৩০ ৩৭.৮ ৯.৮ ১.৭ ২০,৩৪৩ ৪,৫৫৪ ১৪৮৮১ 

টকশবপুর ১৩,২৯০ ১৪,৪২৮ ৩৭.৬ ৯.৩ ১.৭ ২৭৭১৮ ৫,৯১৬ ১৮৫৬৪ 

ধুচেয়া ৮,৩২৬ ৮,৫১৫ ৩৫.৭ ৯.৪ .৯০ ১৬,৮৪১ ৩,৯৯১ ১১৫৮৩ 

কাচেসুচর ১০,৬৪৩ ১১,৬০৬ ৩৪.৭ ৯.৮ ১.৬ ২২,২৪৯ ৫,২৭৪ ১৫৪১০ 

কাচছপাড়া ৭,৬৭৫ ৮,৭৬১ ৩৫.৫ ১০.৮ ১.৭ ১৬৪৩৬ ৩,৯৫০ ১১৮৫৫ 

নাচেরপুর ১৩৯৩৫ ১৪,৯৩৭ ৩৮.৯ ৮.২ ১.৪ ২৮,৮৭২ ৬,৩৪৩ ১৭৩৪৭ 

টপৌরস া ৮,৩৪০ ৯,৩১৯ ৩৯.২ ১৫.৯ ১.৪ ১৭,৬৫৯ ২৪৬৭ ৭৫০১০ 

টমাে ১৪৭২৩২ ১৬৩২৭৬  ৬৮.১ ১৭.৪ ২.৯ ৩১০৫০৮ ৬৭৮৬২ ২৮০৯১৭ 

  তথ্য সূত্রঃআদমশুমারী, ২০১১  

১.৪ অবকাঠালমা ও অ-অবকাঠালমা সংক্রান্ত তথ্য 

বাউফে মুেতঃ কৃচষ প্রিান উপলেো। এখানকার 

চসংহ াগ মানুলষর েীচবকার প্রিান উৎস কৃচষ ও 

মৎস। বাউফে উপলেোর শতকরা ৯০  াগ মানুষ ই 

কৃচষ ও মৎলের উপর চন যরশীে। খুবই অল্প সংখ্যক 

মানুষ সরকারী/ টবসরকারী প্রচতষ্ঠালন কম যরত। এখালন 

ট্াগাল্াগ ব্যবস্থা টতমন উন্নত না হওয়ালত চশল্প-

চচত্রঃ ১.২: বাউফে উপলেোর ঐচতয্যবাচহ মৃৎচশল্প।  
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কারখানা টতমন একো গলড় ওলঠচন। উপলেোর সকে ওয়াড য, ইউচনয়ন পল্লী চবদুযলতর আওতািীন। উপলেোয় টবশ কলয়কটি 

ক্ষুদ্র ও কুটির চশল্প থাকলেও টকান বৃহৎ চশল্প প্রচতষ্ঠান টনই। এরমলধ্য হাঁস-মুরগীর খামার, গবাচদপশুর খামার, অলো রাইস চমে, 

ছাপা খানা, ঝাোই কারখানা, টকাল্ডলস্টালরে, ইে- াো এবং চবচ ন্ন িরলনর কুটির চশল্প অন্যতম।  অবকাঠালমা ও অ-

অবকাঠালমা সংক্রান্ত তথ্য বেলত বাঁি, স্লুইস টগে,রাস্তাঘাে, ব্রীে ও কাে াে য ইিযাচদ টবাঝায়।  তলব এ উপলেোলত টছাে 

পচরশলর কুটির চশল্প, মৃৎচশল্প, পাে চশল্প, চবচড় চশল্প, গালছর ব্যবসা, মালছর ব্যবসা, চাে ও ডালের ব্যবসা রলয়ছ। 

১.৪.১ অবকাঠালমা 

বাঁি 

বাউফে উপলেোয় অসংখ্য বাঁি রলয়লছ। কাোইয়া 

েঞ্চঘাে টথলক পুব যলশৌৃ্ো হলয় বালে সিীপ প্ যন্ত ১০ 

চকঃচমঃ বাঁি। দামচন কাঠী টথলক সন্যাসী কািা হলয় 

দামনীকাঠী প্ যন্ত ১৩ চকঃচমঃ বাঁি। সন্যাসী কািা টথলক 

বগা ব্রীে প্ যন্ত ০৯ চকঃচমঃ বাঁি সহ  এ উপলেোর 

চারপাশ চদলয় ১২৭ চকঃচমঃ বাঁি রলয়লছ ্া আকচষ্মক 

বন্যা টমাকালবোয় এ উপলেোর েন্য দূগ য চহসালব কাে 

কলর। তাছাড়া নারায়াণপাশা খাে, কুম্ভখােী খাে, 

আচমরাবাদ বাউেতচে খাে, পূব য নারায়াণ পাশা খাে, 

পাকচশরা খার খালে একটি কলর টরগুলেের চনম যাণািীন 

রলয়লছ। এছাড়া কােতা খালে ২টি টরগুলেের আলছ।  

স্লুইস টগে 

এেচেইচড এর তথ্য মলত এ উপলেোয় অসংখ্য 

স্লুইচলগে রলয়লছ। পাচন চনষ্কাশলনর এক মাত্র পথ 

টততুচেয়া হওয়ায় সবগুলো স্লুইচ টগেই উি নদীর  

সংেগ্ন খালে।  নারায়াণপাশা খাে, কুম্ভখােী খাে, 

আচমরাবাদ বাউেতচে খাে, পূব য নারায়াণ পাশা খাে, 

পাকচশরা খার খালে একটি কলর টরগুলেের চনম যাণািীন 

রলয়লছ। এছাড়া কােতা খালে ২টি টরগুলেের আলছ। ্া 

বন্যা টমাকালবোয় সহায়ক ভূচমকা পােন কলর। তাছাড়া 

অচতচরি পাচনও এ টগে গুলো মাধ্যলম টবর কলর টদওয়া 

হয়। 

ব্রীে ও কাে াে য 

বাউফে উপলেোয় টমাে ২২৬ টি ব্রীে ও ৬৪৮ টি কাে াে য আলছ। এছাড়া নুচরনপুর বাচড়পাশা নদীর উপর ধুচেয়া বাোর এর 

চনকলে একটি ১০ চমঃ গাড যার ব্রীে, কাচেশূরী নদীর উপর ১২০ চমঃ দীঘ য আরচসচস ব্রীে, কনকচদয়া বাোলরর চনকলে ১৫ চমঃ 

দীঘ য আরচসচস গাড যার ব্রীে, টছালো বাচেয়াতচে বাোলর বাচেয়াতচে েঞ্চঘাে সংেগ্ন ৪৫ চমঃ দীঘ য আরচসচস গাড যার ব্রীে, 

মদনপুরা সরদার বাড়ীর চনকলে ২০ চমঃ দীঘ য আরচসচস গাড যার ব্রীে, সূ্ যমচন-কনকচদয়া বাোর খালের উপর ৩৬ চমঃ দীঘ য 

আরচসচস গাড যার ব্রীে, বগা ইউচপ টত চঝেনা বাোলর চঝেনা খালের উপর ৩৬ চমঃ দীঘ য আরচসচস গাড যার ব্রীে, একটি ১৫ চমঃ 

দীঘ য আরচসচস ব্রীে, বগা চেচস-কনকচদয়া হাে-সূ্ যমচন-কাচেশূরী চেচস সড়লক ২টি ২০ চমঃ দীঘ য আরচসচস গাড যার ব্রীে 

চনম যাণািীন রলয়লছ। পটুয়াখাচে টেোর বাউফে উপলেোর ১৪ টি ইউচনয়লন টমাে কাে াে য ৬৪৮টি। এছাড়া ৫৩ টি বক্স কাে াে য 

ও ১৯ টি পাইপ কাে াে য চনম যাণািীন রলয়লছ। এর মালঝ বগা চেচস-খনকচদয়া হাে-সূ্ যমচন-কােীশূরী চেচস রাস্তালতই ১৬ টি 

চবচ ন্ন আকালরর বক্স কাে াে য চনম যাণ করা হলব। বাউফে টহড টকায়াোর টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তা কাে াে 

১৮টি, বগা (RHD) টথলক বাচহর চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত রাস্তায়  কাে াে য সংখ্যা ২৪ টি, মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক কাোইয়া 

চচত্রঃ ১.৩: বাউফে উপলেোর টততুচেয়া  নদীর তীলর  াংগা বাি। 

চচত্রঃ ১.৪: উপলেোর একটি নদী সংেগ্ন স্লুইচ টগে। 
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গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তায় কাে াে সংখ্যা ১৯টি, বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী সড়ক) টথলক কানাকািার হাে হলয় 

সুরােমচন গ্রথ টসন্টার হলয় কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তায় কাে াে য সংখ্যা ৩০ টি, কাচেসুচর ইউচপ (কুমারখাচে চব্রে 

) টথলক কানাকাচিয়া বাোর হলয় নুরাইনপুর বাোর প্ যন্ত রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৯টি, বগা ইউচপ টথলক সাবুপুর হাে নওমাো 

প্ যন্ত রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১১টি। 

রাস্তা 

উপলেোয় টমাে ২৫৮ টি রাস্তা রলয়লছ ্ার দ্বদঘ যয 

৩০৪৩৭৯.৩১ চক:চম:। এই রাস্তাঘাে গুচে দুল্ যাগ কাচেন 

সময় গরু, ছাগে, মচহষ, ট ড়া সহ অন্যান্ন পশুপাচখর 

আশ্রয় স্ত্হান চহসালব ব্যাবহার হয়। এেচেচড এর তথ্য 

মলত বাউফে উপলেলের রাস্তাগুলো চনলম্ন টদয়া হে- 

বাউফে টহড টকায়াোর টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

১৪.৫চকচমঃ রাস্তা । ্ার মলধ্য ১৪.৫ চকচমঃ ই পাঁকা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে সংখ্যা ১৮টি। বগা (RHD) 

টথলক বাচহর চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১৪.৭চকচমঃ 

। ্ার মলধ্য ১৪.৭ চকচমঃ ই পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ২৪ টি। মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক 

কাোইয়া গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১৪.৭৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১৪.৫ চকচমঃ ই পাঁকা ও .০৫ কাঁচারাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে সংখ্যা ১৯টি। বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী সড়ক) টথলক কানাকািার হাে হলয় সুরােমচন গ্রথ টসন্টার হলয় কাচেশুচর 

গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১৭.৯৯চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১৭.৯৯ চকচমঃ ই পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ৩০ টি। 

মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার হলয় বাচহর চর গ্রথ টসন্টার   প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১৪ 

চকচমঃ ই পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ৩০ টি। কাোইয়াবগ্রথ টসন্টার টথলক নওমাো ইউচপ হলয় হাচের হাে 

হলয় পটুয়াখাচে টেো টহড টকায়াোর টরাড(বাউফলের অংশ ) প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১৯.৪৪চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১৯.৪৪ চকচমঃ ই 

পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ১৮ টি। বগা গ্রথ টসন্টার টথলক টসানাচময়ারহাে হলয় োগরীরহাে হলয় বড়লগাপােচদ 

হলয় দশচমনা উপলেো টহড টকায়াোর(বাউফলের অংশ) প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১০.২৮চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১০.২৮ চকচমঃ ই পাঁকা 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৯ টি। বাোর টথলক দশচমনা উপলেো (বাউফলের অংশ) প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

১০২৬চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১০.২৬ চকচমঃ ই পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৬টি। 

বাউফে ইউচনয়ন টমাে রাস্তা 

কাচেসুচর ইউচপ (কুমারখাচে চব্রে )লথলক 

কানাকাচিয়া বাোর হলয় নুরাইনপুর বাোর প্ যন্ত 

টমাে দ্বদঘয ১২.৫চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ৭.৩চকচমঃ, পাঁকা 

৫.২চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৯টি। বগা 

ইউচপ টথলক সাবুপুর হাে নওমাো প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয 

১১.৭৮চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ৭.২৮চকচমঃ, পাঁকা 

৪.৫চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১১টি। 

মদনপুরা ইউচপ টথলক কানাকাচির বাোর প্ যন্ত 

১৪.৮৫ চকচমঃরাস্তা, পাঁকা ১৪.৮৫চকচমঃ, এই রাস্তায় 

কাে াে য রলয়লছ ২৯টি। কাচেসুচর ইউচপ টথলক 

টপানাহুরা মাদ্রাসা হলয় বাচহর চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

৭.৮৯ চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ২.১৪ চকচমঃ, পাঁকা ২.৭৫ চকচমঃ ইলের রাস্তা ৩চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৭টি। কাচেসুচর 

ইউচপ টথলক কাচছপাআ হলয় গপাচেয়া বাোর প্ যন্ত ১০.২৮চকচমঃরাস্তা, পাঁকা ১০.২৮চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১১টি। 

ধুচেয়া ইউচপ টথলক রাবাইর বাোর হলয় মঠবাড়ীয়া হাই স্কুে হলয় কাোচমর বাোর প্ যন্ত ৫.৫চকচমঃ, কাঁচা .২৬চকচমঃ, পাঁকা 

৫.২৪চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১০টি। কাচেসুচর ইউচপ টথলক ধুচেয়া ইউচপ হলয় েঞ্চঘাে বাোর প্ যন্ত ৬.২২চকচমঃ, 

পাঁকা ৬.২২চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১২টি। ধুচেয়া বাোর টথলক োমােকাঠি হলয় ধুচেয়া ইউচপ প্ যন্ত 

৫.২৫চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ৫.১৯চকচমঃ, পাঁকা .৬চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪টি। ধুচেয়া বাোর টথলক টকশবপুর 

নাচেরপুর হলয় বাউফে উপালেো প্ যন্ত ২১.২৭চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ৭.০৩চকচমঃ, পাঁকা ১১.৭৫চকচমঃ ইলের রাস্তা ২.৫চকচমঃ এই 

চচত্রঃ ১.৫: বাউফে উপলেোর মাটির রাস্তা 

চচত্রঃ ১.৬: বাউফে উপলেোর পাঁকারাস্তা 
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রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ২৯টি। টকশপপুচর ইউচপ টথলক বালেমহে হাই স্কুে হলয় মচনপুর গ্রথ টসন্টার হলয় বাদামতচের হাে প্ যন্ত 

৫.৩চকচমঃরাস্তা,কাঁচা ৩.২৫চকচমঃ, পাঁকা ১.৭চকচমঃ, এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৯টি। কানাকাচি বাোর (উপলেোর টরাড) 

টথলক কানাকাচি চেেনাবাোর প্ যন্ত ৭.৮চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ৫.৩চকচমঃ, পাঁকা ২.৫ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৫টি। 

কানাকাচি ইউচপ (আমচড়বাি বাোর) টথলক মধ্য মদনপুরা বাোর হলয় টচৌরাস্তা বাোর হলয় টততুেতচে নদী টরাড় প্ যন্ত 

১৫.৮চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ১৩.২চকচমঃ, পাঁকা ১.৫চকচমঃ ইলের রাস্তা ১.০৫ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪টি। নাচেরপুর 

ইউচপ টথলক উপলেো টহড টকায়াোর হলয় দাসপাড়া ইউচপ হলয় মইসাচদ বাোর প্ যন্ত ১২.২৬ চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ৪.১২ চকচমঃ, 

পাঁকা ৬.৯৫চকচমঃ ইলের রাস্তা ১.৫৬ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৫ টি। কাোইয়া (েঞ্চঘাে)লথলক বাগীহাে প্ যন্ত 

১০.৪চকচমঃরাস্তা,তার মলধ্য পাঁকা ১০৪ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪ টি। কাোইয়া ইউচপ (ল্যাংডা মুচন্সর টপাে) টথলক 

হাসনাবাদ বাোর হলয় চসবপুর বাোর হলয় দশচমনা হলয় টেবুখাচে পটুয়াখাচে টমইন টরাড প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয ১৪.৬৫চকচমঃ। তার 

মলধ্য কাঁচা ৯.৬ চকচমঃ, পাঁকা ৫.০৫ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১২ টি। বাউফে টহড টকায়াোর টথলক নওমাো ইউচপ 

অচফস টরাড প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয ১০চকচমঃ।তার মলধ্য কাঁচা ২চকচমঃ, পাঁকা ৮চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১১টি। 

কানাকাচি ইউচপ টথলক চবরপাশা বাোর হলয় চসেকা টচয়ারম্যান বাোর হলয় মইসাচদ বাোর প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয 

১১.৫১চকচমঃ।তার মলধ্য কাঁচা ১০.৪৬চকচমঃ, পাঁকা ১.০৫চকচমঃ  এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১১টি। মদনপুরা ইউচপ(কাগচের 

পুে)লথলক বাবুর হাে হলয় মাইসাচদ বাোর প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয ৯.৫চকচমঃ।তার মলধ্য কাঁচা ৬.৭চকচমঃ, পাঁকা ২.৫চকচমঃ এই 

রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৬টি। নুরাইনপুর বাোর টথলক সুরােমচন ইউচপ হলয় বালদরহাে প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয ৮.১৮চকচমঃ।তার 

মলধ্য কাঁচা ৩.৯৮চকচমঃ, পাঁকা ৪.২চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৬টি। বগা (বালহরাগর পুকুর পাড়) টথলক আশুচরর হাে 

প্ যন্ত টমাে দ্বদঘয ৬.৫চকচমঃ।তার মলধ্য কাঁচা ৬.৫চকচমঃ, এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৫টি। বাউফাে ইউচপ (লশলর-বাংো 

টরাড)লথলক নওমাো চবচডচস টরাড প্ যন্ত ৮.২৫ চকচমঃ রাস্তা,পাঁকা ৮.২৫চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৯টি। কাচেশুচর 

ইউচপ টথলক প্যনার বাোর হলয় টহাস্নাবাদ হাে প্ যন্ত ৫.৫ চকচমঃ রাস্তা,পাঁকা .১৫ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৮টি। 

কাচেশুচর ইউচপ টথলক টকশবপুরহাে হলয় নুরাইনপুর টখয়াঘাে হলয় তােতচে বাোর টরাড প্ যন্ত ১২চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা 

৪.২চকচমঃ, পাঁকা ২.২২চকচমঃ, ইলের রাস্তা ৫.৫৮চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৬টি। নুরাইনপুর বাোর টথলক মলধ্যরহাে 

হলয় আকবাচর দাচখে মাদ্রাসা হলয় সুরােমচন ইউচপ প্ যন্ত ৩.৯ চকচমঃরাস্তা,কাঁচা ২.৯ চকচমঃ, পাঁকা ১ চকচমঃ, এই রাস্তায় 

কাে াে য রলয়লছ ৪টি। বিো বাোর টথলক সুরােমচন ইউচপ হলয় কানাকাচি বাোর প্ যন্ত ৪.৭চকচমঃ রাস্তা,কাঁচা ৪.৭চকচমঃ,এই 

রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ৩টি। মদনপুরা ইউচপ (চবেচবোস বাোর) টথলক ডগরাবাড়ী সঃ প্রাঃ চবযাঃ হলয় উঃমদনপুরা দাচখে 

মাদ্রাসা হলয় রামনাবাি টবাড বাোর হলয় চন্দ্রাপারা বাোর টরাড প্ যন্ত ৭.২৫চকচমঃরাস্তা, কাঁচা ৬.৬৫ চকচমঃ,ইলের রাস্তা .৬ 

চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ৭টি। টকশবপুর ইউচপ টথলক রাচবরবাোর হলয় ধুচেয়া ইউচপ টরাড প্ যন্ত ৮.৯চকচমঃ 

রাস্তা,কাঁচা ৭.৯চকচমঃ, পাঁকা ১চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪ টি। কাচেশুচর ইউচপ টথলক (কুমারখাচে ব্রীে) হলয় 

চসতকাবাোর হলয় চহসবুল্লাবাোর প্ যন্ত ৫.৫চকচমঃরাস্তা, কাঁচা .৬চকচমঃ, পাঁকা .৯চকচমঃ ইলের রাস্তা ৪চকচমঃ এই রাস্তায় 

কাে াে য রলয়লছ ১৪টি। উপলেো টহড টকায়ালের (বাংোবাোর)লথলক বড়দাচেমা হলয় কাোইয়া ইউচপ প্ যন্ত ৪.৫চকচমঃ 

রাস্তা,কাঁচা ১.৫চকচমঃ, পাঁকা ৩চকচমঃ,এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪টি। আদাবাড়ীয়া ইউচপ টথলক হালতম মৃিারহাে হলয় 

হাচেরহাে হলয় দশচমনা উপলেো প্ যন্ত ৯.৫চকচমঃরাস্তা, কাঁচা .৮চকচমঃ, পাঁকা ৮.৭চকচমঃ ইলের রাস্তা,এই রাস্তায় কাে াে য 

রলয়লছ ০৯টি। বগা উপলেো টথলক টেলে বাোর হলয় চবরপাশা বাোর টরাড প্ যন্ত ৯.৪চকচমঃ রাস্তা,তার মলধ্য কাঁচা ৯.৪চকচমঃ, 

এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৫টি। বাউফে ইউচপ টথলক চবেচবোস বাোর হলয় মধ্য মদনপুরাবাোর হলয় টকসবপুর বাোর 

হলয় মচমনপুর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত ২০.৪৫চকচমঃরাস্তা, তার মলধ্য কাঁচা ১৪.৯৯চকচমঃ,পাঁকা ২.৫৫চকচমঃ ইলের রাস্তা ২.৭১চকচমঃ 

এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৫টি। এখালন আরও ১টি কাল্ াে প্রলয়ােন। ধুচেয়া ইউচপ টথলক টহাস্নাবাি বাোর প্ যন্ত ৫.৮চকচমঃ 

রাস্তা, কাঁচা ২.৫৯চকচমঃ, পাঁকা ৩.২১চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৪টি। বাউফে (চবেচবোস বাোর) টথলক অচেপুরা 

বাোর হলয় টচয়ারম্যান নুরু চময়ার বাড়ী হলয় কাোইয়া ইউচপ প্ যন্ত ১২.৫চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ৯.২চকচমঃ, পাঁকা ৩.৩চকচমঃ 

ইলের এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১৪টি। কাচছপাড়া ইউচপ টথলক েয়বাচঙ্গো বাোর হলয় কারখানা বাোর হলয় পড়ীরহাে হলয় 

দচরয়াবাি(UZR) প্ যন্ত ১১.৫চকচমঃ রাস্তা,কাঁচা ৭ চকচমঃ, পাঁকা ৪.৫চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ১০টি। নাচেরপুর 

ইউচপ টথলক চনমচদ েঞ্চঘাে হলয় বালো তালতরকাঠীর হাে হলয় নুরাইনপুর বাোর প্ যন্ত ১২.৪চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ১১.৪৫চকচমঃ, 

পাঁকা .৬চকচমঃ ইলের রাস্তা .৩৫চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৭টি। নুরাইনপুর ইউচপ টথলক িািী সঃপ্রাঃচবযাঃ হলয় 

চন্দ্রপাড়া বাোর টরাড প্ যন্ত ৩.৯চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ৩.৫চকচমঃ, ইলের রাস্তা .৪চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৩টি। 

নাচেরপু ইউচপ টথলক িানিী টরচেঃ সঃ প্রাঃ চবযাঃ টথলক কাোইয়া গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত ৭.৯৫চকচমঃ রাস্তা, তার মলধ্য কাঁচা 

৭.৯৫চকচমঃ,এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০১টি। কাচছপাড়া ইউচপ হলয় চহসজ্জাতাত সঃপ্রাঃচবযাঃ হলয় বাচহরচর বাোর টরাড 

প্ যন্ত ৪.৮চকচমঃরাস্তা কাঁচা ৩.৮চকচমঃ,পাঁকা রাস্তা ১চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০২টি। বগা ইউচপ টথলক বাচম্নকাঠী 

বাোর হলয় পটুয়াখাচে এইচ/চকউ (বাউফলের অংশ)প্ যন্ত টমাে ৬.৫চকচমঃরাস্তা,কাঁচা ৫চকচমঃ, পাঁকা রাস্তা ১.৫চকচমঃ এই 

রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৩টি। আদাবাড়ীয়া ইউচপ টথলক আশুচরয়ারহাে(UZR) প্ যন্ত ৩.৫চকচমঃরাস্তা,তার মলধ্য কাঁচা 
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৩.৫চকচমঃ,এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৪টি। দাসপাড়া ইউচপ টথলক চর আলোগী সঃপ্রাঃচবযাঃ হলয় মচহসাচদ বাোর প্ যন্ত 

টমাে ৭.৬৩চকচমঃরাস্তা,কাঁচা ৫.১৫চকচমঃ,পাঁকা রাস্তা ২.৫চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৪টি। কনকচদয়া ইউচপ টথলক 

বউেতচে বাোর হলয় টেলে বাোর প্ যন্ত ৭.৫চকচমঃ রাস্তা, কাঁচা ৭.০৮চকচমঃ, পাঁকা রাস্তা .৪২ চকচমঃ এই রাস্তায় কাে াে য 

রলয়লছ ০২টি। নাচেরপুর ইউচপ টথলক চর রায় সালহলবর বাোর হলয় ওয়াডচেবাোর প্ যন্ত টমাে ৯.৫চকচমঃ রাস্তা,কাঁচা 

৯.২চকচমঃ,পাকা রাস্তা .৩চকচমঃ এই রাস্তায় টকান কাে াে য টনই। কানাকািী ইউচপ টথলক চদপাচশয়া বাোর হলয় মদনপুরা টবাড 

সঃ প্রাঃ চবযাঃ হলয় োরখাচেব্রীে হলয় নাচেরপুর হাই স্কুে হলয় নাচেরপুর ইউচপ (লততুচেয়া নদীঘাে) প্ যন্ত ১৬.৫চকচমঃ রাস্তা, 

তার মলধ্য কাঁচা ১৬.৫চকচমঃ,এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৪টি। টকশবপুর ইউচপ (বাচহরহাে) টথলক মচমনপুর গ্রথ টসন্টার হলয় 

কাোচমর বাোর প্ যন্ত ৭চকচমঃরাস্তা,তার মলধ্য কাঁচা ৭চকচমঃ, এই রাস্তায় কাে াে য রলয়লছ ০৩টি। 

চ লেে টরাড-A                                                      

বাচহর চর হাে টথলক কারখানা ব্যাংক প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৫চমঃ,৫.৫ চকচমঃকাঁচা, ১ চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ০৬ টি। কাচছপারা তালুকদার বাড়ী টথলক দচরয়াবািা হাওোদার বাড়ী প্ যন্ত রাস্তা ৫.৪চকচমঃ মলধ্য ৫.৪ চকচমঃ  

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৭ টি। সানানলখাো টথলক িোপাড়া সঃপ্রাঃচবযাঃ প্ যন্ত রাস্তা ৬.৫৩চকচমঃ, ৬.৫৩ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৫ টি। মাথাবাড়ীয়া খানবাড়ী টথলক কাচেশুচর ব্রীে প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৫.২চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.২ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। চশকদার বাোর টথলক এস,এম টসচেম 

প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৩৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৩৭ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৬ টি। কাোচময়াহাে হলয় 

োফরাবাদ হলয় কালশলমর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা৬.৫৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৬.৫৪ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য 

সংখ্যা ০৭ টি। টগাোম টহালসন চশকদার টথলক োফরাবাদ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.৫ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। গােীমাচঝ েঞ্চঘাে টথলক চসতকাবাোর হলয় গুেবাগ প্ যন্ত টমাে রাস্তা০৪চকচমঃ । ্ার 

মলধ্য ০৪ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৪টি। েনতাসাংগ টথলক গুেবাগ পাঁকা মসচেদ প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৩.৮৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.৮৫ চকচমঃ কাঁচ  ও ১চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। হালসম 

হাওোলদর বাড়ী টথলক োইেনা েঞ্চঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৬৩চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬.৬৩ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ০৫ টি। বীরপাশা েচতলফর বাড়ী টথলক েয়লগাড়া অকলনর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৯৪চকচমঃ । ্ার মলধ্য 

১.৯৪চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৫ টি। চর ওয়ালদে এনালয়তুল্লারবাড়ী টথলক চর রায়সালহব প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ৬.৩৮চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬.৩৮ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। আয়নাবাস কাোইয়া টথলক 

কারপুরকাঠী খাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৭.২চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬.১ চকচমঃ কাঁচ ও ১চকচম পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য 

সংখ্যা ০২ টি। কাোইয়া বচগ বাোর টথলক োহঙ্গীর টরাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ২.৫ চকচমঃ কাঁচ ও ২ 

চকচমঃপাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। পুঃখাজুরাবাড়ীয়া টথলক কাোইয়া চডচস টরাড প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৬.৮চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬.৮ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। চমরদাবাড়ী টথলক খান বাড়ী প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ২.৭৯চকচমঃ । ্ার মলধ্য ২.৭৯ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  টকান কাে াে য টনই। খাজুরবাড়ীয়া স্কুে টথলক 

কলেে টরাড প্ যন্ত টমাে রাস্তা৫.৩৯চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.৩৯ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। 

কাোইয়া চডচস টরাড টথলক দাসপাড়া প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.১৯চকচমঃ, ্ার মলধ্য ১.১৯ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

টকানকাে াে য টনই। আলরা ১টি প্রলয়ােন। টগাচসংগা টরচেঃসঃপ্রাঃ চবদ্রাঃ টথলক আব্দুে হলকর বাড়ী হলয় রাচশদা মাদ্রাসা হলয় 

বাঁশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃচবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৫ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ 

টি। চডচসলরাড টথলক টহাোবাচনয়াহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৯চকচমঃ, ্ার মলধ্য ৩.৯ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য 

সংখ্যা ০২ টি। টনামাো টসানামারুহাে টথলক চডচসলরাড প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৬.২ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা ও 

.৫চকচমঃপাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। পাচতোপাড়া হালতমআচে টরচেঃসঃপ্রাঃচবযাঃ হলয় কাচেশুচর 

বাচহরচর টরাড প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫১চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.৫১ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। 

বাচহরচর গ্রথ টসন্টার টথলক হাচেপুর েঞ্চঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৬চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৪৬ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন 

কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। কুমারখােী টথলক চহেবুল্লাবাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৯৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.০৯ চকচমঃ কাঁচ 

রাস্তা,.৮চকচম পাঁকা রাস্তা ও ১.০৫চকচম ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি।  রনতো হাে টথলক 

চমচহচিপুরহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৬চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.৬ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ৪ টি। 

ঘুরচাখাচত মঠবাচড়য়া খানকা টথলক চমচহচিপুর কাচেশুচর টরাড প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৯৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৯৪ চকচমঃ কাঁচ 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। কাচেশুচর টথলক চচকচনকাচি হাই স্কুে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৫৩চকচমঃ । ্ার মলধ্য 

২.৫৩ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। কাচেসুচর টগায়াইোবাড়ী ব্রীে  টথলক কমোপুর রানীবাড়ী 
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প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.০৮চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৪.০৮ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ১২ টি। আলরা ০৩টি 

প্রলয়ােন। N.S হাইস্কুে টথলক টকশবপুর কলেে হলয় বালেমহে হাইস্কুে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৯৩চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৯৩ 

চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। সানলশর আব্দুে আচেে রাচর বাড়ী টথলক ইসানউচেন আকন বাড়ী 

প্ যন্ত টমাে রাস্তা ০৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ০৪ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৫ টি। পালড়রহাে টথলক োইেনা 

সঃপ্রাঃ চবযাঃ হলয় োইেনা েঞ্চঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৭৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৭৫ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন 

কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। বাচহরচর GCCR টথলক আইোগােীবাড়ী হলয় োইেনা েঞ্চঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৬চকচমঃ। ্ার 

মলধ্য ২.৪৬ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। HRD পালতরলপাে টথলক চশবুপুরাহাে প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ২.৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৭ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা ও ১চকচমঃ পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। নাগলররহাে 

টথলক মচহসাচদ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৪৫ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। পঃ 

পালশর চাবুয়া মাদ্রাসা টথলক  াংরা সঃপ্রাঃচবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৫৯চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৫৯ চকচমঃ কাঁচ রাস্তা রলয়লছ। 

এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। বাচেয়া সঃ প্রাঃচবযাঃ টথলক সাবুপুর বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৭৩চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৭৩ 

চকচমঃ পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। আয়নাবাে কাোইয়া বহরাম্পুর ব্রীে টথলক টসৌো ওইয়াপদা প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ৩.৫৬চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৫৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। 

সাউথ চসলদ টথলক কাোইয়া বির হলয় কাোইয়া হালসম হাওোলদর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৩চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৩ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। টসৌো বচগ ব্রীে টথলক ওয়াপদা ট চরবাঁি প্ যন্ত টমাে রাস্তা ০.৯চকচমঃ। ্ার 

মলধ্য ০.৯ চকচমঃ পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। মধ্য মদমপুরা বীে টথলক রামনগর সঃ প্রাঃ চবযাঃ প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ২.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৫ চকচমঃ পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৫টি। চর রায় সালহব োলম 

মসচেদ টথলক চর চনমদীলখয়াঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.২৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.২৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য 

সংখ্যা ০ টি। আলরা ২টি প্রলয়ােন। চন্দ্রপাড়া টথলক চর চনমচদ টখয়াঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.২৯চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৪.২৯ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। পুঃ নওমাো কলেে টথলক চডচস টরাড় হলয় নুরুে হুদার বাড়ী প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ৩.৩৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৮৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৫ চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। 

নওমাো চডচস টরাড় টথলক বােখাচে আঃকালদর এর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৪.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, 

১চকচমঃ পাঁকারলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। ধুচেয়াবাোর টথলক মঠবাড়ীয়া হাই স্কুে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৭৫চকচমঃ। 

্ার মলধ্য ২.৭৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। দফাদার বাড়ী টথলক বারুউগীপাড়া সঃপ্রাঃচবযাঃ 

প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৬৬চকচমঃ। ্ার মলধ্য ০.২৯ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১.৩৮চকচমঃপাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০ 

টি। বাউফে নওমাো চবচস টরাড় (হালশম আেী হাওঃবাড়ী ) টথলক টশর-এ-বাংো টরাড় নুকােনাচব বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৩.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, .২চকচমঃপাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। মুসচেম পাড়া 

টথলক বাউফে বাচেকা উচ্চ চবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.১৬চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.১৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য 

সংখ্যা ০১ টি। বাচহর চর টথলক কাচছপাড়া দাচখে মাযাসা প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। নুরাইনপুর (আফসার হাওঃবাড়ী) টথলক টবতাো বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.২চকচমঃ । 

্ার মলধ্য ২.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। বীরপাশা টথলক টখয়াঘাে হলয় োইেনা প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ৪চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৫টি। বগা বীে (UZR)টথলক শাপোখাচে 

সঃপ্রাঃচবযাঃহলয় চদপাশাহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৮.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৮.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা 

০৫ টি। গোবাড়ীয়া বীে টথলক মদনপুরা ইউচপ সংল্াগ টরাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৫ চকচমঃ পাঁকা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। বহরামপুর টথলক ওয়াপদা ট চরবাঁি প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৭৯চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৭৯ 

চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। সুরােমচন ব্রীে টথলক টবতাো বাোর হলয় পুঃনুরাইনপুর(RPS) 

প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। রাখাচচন্ড টমইন টরাড় 

টথলক অচেপাড়া কাচাচরবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.০৯চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.০৯ চকচমঃ কাঁচা,১চকচমঃ পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন 

কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। চডচস টরাড় টথলক আশু্ য হাওোদার বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১০.৭৮চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৯.৪২ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্তা, ১.৩৬ চকচমঃ পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৬ টি। িানিী চবোস বাড়ী টথলক িানিীসঃপ্রাঃচবযাঃহলয় -

নাসু খানবাড়ী হলয় টচৌরাস্তাহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা 

০৪টি। সাহাগােীর বাড়ী টথলক চডসী টরাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৫৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৪.৫৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন 

কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। কাোইয়া েঞ্চঘাে টথলক লাবঘর টরাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ০.৫ চকচমঃ কাঁচা 
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রাস্তা,৩চকচমঃ পাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। কাচেসুরী টথলক বাচহরচর ইউলেডআর হলয় কামাে 

ইচিচনয়ালরর বাড়ী হলয় কাচেসুচর টগাপাোলরাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, .৯পাকা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। কাচেসুচর গ্রথ টসন্টার টথলক টেএন মাদ্রাসা হলয় টমলহিীপুর হাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৪.২চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৪.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৫ টি। কানাকাচি ইউচপ (কাো খালনর বাড়ী) 

টথলক ইচিঃআঃখালেকুর খালনর বাড়ী হলয় বীরপাশা বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.২চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। দচক্ষন পালশর গচন শচরলফর বাড়ী টথলক বাউফে টচয়ারম্যালনর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

২.৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। চসতকা টচয়ারম্যান বাোর টথলক 

চহেবুল্লা বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৩.৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, .৮চকচম পাঁকারাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য 

সংখ্যা ০৪ টি। কাচশপুর টখয়াঘাে টথলক শাহোহান পানলশদ বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৩৯চকচমঃ । ্ার মলধ্য ২.৩৯ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১টি। চে চস চস আর পঃমদনপুরা সঃপ্রাঃ চবযাঃ টথলক চদপাশা টখয়াঘাে প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ৬চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৪ টি। বীরপাশা ঈদগাঁ ময়দান টথলক 

মচল্লকডুবা বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.০৩চকচমঃ। ্ার মলধ্য ২.০৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। 

বাউফে টথলক কাচেশুচর ইউ টেড আর োলম মসচেদ টথলক মধ্য টগায়াচেয়াবাঘা আর চপ এস হলয় ইচিঃ রুহুে আচমন 

চশকদালরর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৭চকচমঃ। ্ার মলধ্য ১.৪৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ০.৭৫চকচমঃপাকা রাস্তা, .৫ চকচমঃ ইলের 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। বড়দাচেমা (আচেে দফাদালরর বাড়ী ) টথলক আেী আহাম্মলদর বাড়ী প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ২.৩২চকচমঃ,এর মলধ্য ২.২৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৩টি। মদনপুরা নতুন হাে টথলক 

শাপোখাচে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৪চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৬ টি। কাচেশুচর 

ইউচপ টথলক টপানাহুরাহাে হলয় কাচেসুচর টগাপাচেয়া টরাড় (লচয়ারম্যান হাে) প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৬.৫ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। আনারচসয়া এচহয়া বাড়ী টথলক কারখানা উচ্চ চবযাঃ প্ যন্ত টমাে 

রাস্তা ৪.০৭চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৪.৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩ টি। বগা টথলক বাচহরচর চে চস চস 

আর (কুম্বাখাচে আর,চপ,এস) হলয় কােতা সঃপ্রাঃচবযাঃপ্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ১.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচম 

ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। কাচছপাড়া আেতাফ মীলরর বাড়ী টথলক টগাপাচেয়া প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

২.৩৮চকচমঃ । ্ার মলধ্য ২.৩৮চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২টি। দ; েয়বানগীো বাোর টথলক 

মািারবন টোমাোর বাড়ী আর চপ এস হলয় কারখানা েঞ্চঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচমঃ । ্ার মলধ্য ৩.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০ টি। এখালন ০১ টি কাে াে প্রলয়ােন।  মলিরবন টরচেঃ প্রাঃ চবযাঃ টথলক এ টক এম চড 

টসালয়ব  বরী(হাবলু)সালহলবর বাড়ী  হলয় পাকডাে টেকচনকযাে কলেে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২চকচমঃ । ্ার মলধ্য ২ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০ টি। বগা বাচহর চর চে চস চস আর (সালহবউচেন টেিার বাড়ী)লথলক বাচহরচর েঞ্চঘাে 

প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.০৮চকচম । ্ার মলধ্য ৩.০৮ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। এখালন  ০১ টি 

কাে াে প্রলয়ােন। চন্দ্রপাড়া ব্রীে টথলক সুরােমচনন উচ্চ চবযাঃ হলয় রামানাগি টবাড য সঃপ্রঃচবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫চকচমঃ 

। ্ার মলধ্য ৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। মদুনপুর ইউচপ (কাগচের পুে)লথলক মৃদার হাে হলয় 

চন্দ্রপাড়া হলয় টচৌৃ্রাস্তা বাোর টরাড  প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা ০.৫চকচমঃইলের রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৪টি। কানাকাচি ইউচপ টথলক চদপাসা বাোর হলয় আফসালরর গারালগ হলয় সাবুপুর বাোর 

হলয় নালগরহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১০.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৮.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা২.৩চকচমঃপাঁকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ০৮টি। আিাবাড়ীয়া ইউচপ টথলক বাঁলদর হাে ইউলেডআর প্ যন্ত টমাে রাস্তা৫.৮চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৫.৮ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১ টি। বাউফে উপলেো এইচ চকউ (গোবাড়ীয়া) টথলক আেীলহকমা ফাউলন্ডশন 

হলয় চবেচবোস হাই স্কুে হলয় কাইনাবাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৭.৫চকচমঃ। ্ার মলধ্য ৬.৪৮ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, .৪২চকচমঃ ইলের 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২ টি। কানাকািা ইউচপ টথলক বাঁলদরহাে হলয় চহেবুল্লা বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৫.৬চকচম, ্ার মলধ্য ৫.৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২টি। বগা ইউচপ টথলক টহাগো 

সঃপ্রাঃচবযাঃহলয় কানাকাচি ইউচপ  বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৪চকচম। ্ার মলধ্য ৩.৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ০১টি। নওমাোইউচপ টথলক সাবুপুর বাোর হলয় বাউফে হলয় পটুয়াখাচে আর এইচ চড (কালদলরর গ্যালরে ) 

বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৮.৫চকচম। ্ার মলধ্য ৬.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচমঃ পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা 

০৩টি। বাউফে ইউচপ টথলক হস্নাবাদ মাযাসা হলয় হস্নাবাদ বাোর হলয় টবতাো বাোর হলয় হাসান আেী হাওোদারবাড়ী হলয় 

আেীপুর বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৮.৫চকচম। ্ার মলধ্য ৮.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১ 



11 

 

টি।কাচছপাড়া ইউচপ (লহেথ কমলপ্লক্স)লথলক েয়বানচগো বাোর হলয় ঈদ গাঁ মাঠ হলয় মাদারবন বাোর বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৫.২৬চকচম। ্ার মলধ্য ৫.২৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। নাচেরপুর ইউচপ টথলক সুতানাথ বাোর 

হলয় টচৌৃ্রাস্তা বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৭চকচম। ্ার মলধ্য ৬.৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০২টি। 

এখালন আলরা ০২ টি কাে াে প্রলয়ােন। কাোইয়া ইউচপ (জেইনপুর খাঙ্কা)কচুয়া েঞ্চঘাে চর চময়াোন বাোর বাোর প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ৯.২চকচম । ্ার মলধ্য ৮.৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা,.৯চকচম পাঁকারাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২টি। উপলেো 

এইচ/চকউ (বাংোবাোর) টথলক সুতানাবাদ বাোর বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.১চকচম। ্ার মলধ্য ২.২৪ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্ত,.৮৬চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। কানাকািী ইউচপ (কানাকািীবাোর)উঃপঃমদনপুরা দাচখে 

মাদ্রাসা হলয় মদুনপুরা বাোর হলয় বাংোহাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৮.৫চকচম। ্ার মলধ্য ৮.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন 

কাে াে য সংখ্যা ০৫টি। কাোইয়া ইউচপ (কমোর চদচঘরপার) টথলক তীিকান হলয় সাচেহা ঈদ গাঁ োলম মসচেদ হলয় বচগ 

বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৭.৮চকচম। ্ার মলধ্য ৬.৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা,১.৫চকচম ইলের রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা 

০৫টি। চন্দ্রপাড়া বাোর ইয়লহলক বাদশাহবাড়ী সঃ প্রাঃ চবযাঃ হলয় তালতরকাঠী উচ্চ চবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৫চকচম। ্ার 

মলধ্য ৪.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। ইউ,টেড,আর জুমাোর বাড়ী সঃপ্রাঃ চবযাঃ টথলক বাউফে 

এইচ/চকউ হলয় চদচপ্তবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৭চকচম,্ার মলধ্য ২.৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচমঃ পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  

কাে াে য সংখ্যা ০৩টি। টততুেতো নদী টথলক তালতরকাঠী হাই স্কুে হলয় ফরােীবাড়ী হলয় ইউ টেড আর টনহার নুরাইনপুর 

কলেে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.২চকচম। ্ার মলধ্য ৪.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০৩টি। বামচনকাঠী 

সঃপ্রাঃ চবযাঃ টথলক কাউখাচে সঃ প্রাঃ চবযাঃ হলয় কাউখােী আর,চপ,এইচ  প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৫চকচম, ্ার মলধ্য ৪.৫ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। এখালন ০১ টি কাে াে প্রলয়ােন। টগাচসংগা (আর,এইচ,চড) টথলক রাচসদা 

মাদ্রাসা হলয় চবেচবোস টমাল্লাবাড়ী ব্রীে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৫চকচম,্ার মলধ্য ১.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচম পাকা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০২টি।   

চ লেে টরাড়-চব  

আনারচসয়া টথলক ইব্রাচহম মাস্টালরর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫৫চকচম,্ার মলধ্য ২.৫৮ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, .৯৫চকচমঃইলের 

রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০৫টি। মৃিাবাড়ী টথলক কাচছপাড়া প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৩চকচম,এর মলধ্য ২.৪৩ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। টগাপাচেয়া বাড়ী টথলক খানবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৩১চকচম । ্ার মলধ্য 

২.৩১ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০টি। গচনর বাড়ী টথলক সমাোর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

১.৯২চকচম,্ার মলধ্য ১.৯২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০টি। গােীর চর টথলক চসবপুর প্ যন্ত টমাে রাস্তা 

৪.৮৩চকম,্ার মলধ্য ৪.৮৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০১টি। চানকাঠী টথলক ফাচশকাো ব্রীে প্ যন্ত 

টমাে রাস্তা ১.৫চকচম,্ার মলধ্য ১.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা ০১টি। সরদার বাড়ী টথলক টহাস্নাবাদ 

বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৭৪চকচম,্ার মলধ্য ৬.৭৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, ১চকচম পাকা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য সংখ্যা 

০টি। টমাল্লাবাড়ী টথলক ধুচেয়া ইউচপ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৪৯চকচম,্ার মলধ্য ১.৪৯ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন কাে াে য 

সংখ্যা ০টি। আফতার উচেন হাওোদার বাড়ী টথলক চে চপ এস প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৯.২১চকচম,্ার মলধ্য ৯.২১ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। আচবদআেী খানবাড়ী টথলক টকশবপুর ইউচপ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৭.৩৪চকচম,্ার মলধ্য ৭.৩৪ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

এখালন কাে াে য সংখ্যা ০টি। আোহার আেীর বাড়ী টথলক টকশবপুর ইউচপ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.৬৮চকচম। ্ার মলধ্য ৬.৬৮ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। কালদরকােীর বাড়ী টথলক গােী মাচঝ GCCR প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.০৫চকচম,্ার মলধ্য .৯৫ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা, ১.১চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। আচেে রাচড়র বাড়ী টথলক খচেফার বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচম,্ার মলধ্য 

৩.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। টহালসন আেী খান বাড়ী টথলক নুরাইনপুর বাোর প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫৩চকচম,্ার মলধ্য ৩.৫৩ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। টসচেম হাওোদারবাড়ী টথলক উঃকানাকািী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৬.২৫চকচম,্ার মলধ্য ৬.২৫ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। আচমরাবাদ খানবাড়ী টথলক েয়লগাড়ালমাোফফালরর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.২চকচম,্ার মলধ্য ৫.২ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। কুম্বখাচে দাইবাড়ী টথলক আচমরাবাদ টখয়াঘাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৩চকচম,্ার মলধ্য ৩.৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। কর্মকযার বাড়ী টথলক বগা ইউচপ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৩৭চকচম। ্ার মলধ্য ৫.৩৭ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। মদনপুরা 

খান বাড়ী টথলক োোে চশকদার বাড়ী হলয় মদনপুরা সঃপ্রাঃ চবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৮৪চকচম,এর মলধ্য ২.৮৪ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্তা রলয়লছ। টবাতোবাোর টথলক রাোপুর হাই স্কুে হলয় ইন্দ্রাকুে হাই স্কুে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.৬চকচম,এর মলধ্য ৪.৬ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা .৪চকচমঃ ইলের রাস্তা। নাচেরপুর টথলক সাচহসা খাে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.২চকচম,এর মলধ্য ৩.২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 
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রলয়লছ। চন্দ্রপাড়া হাে টথলক তােতচে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৪.০৩চকচম,এর মলধ্য ৪.০৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ।  চনমচদ েঞ্চঘাে 

টথলক গচন সওদাগলরর বাড়ী হলয় আেী হাওোদালরর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৭৬চকচম,্ার মলধ্য ৫.৭৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। নুরাইনপুর বাোর বাইপাস টরাড় প্ যন্ত  রাস্তা ১চকচম,্ার মলধ্য ১ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা 

০টি। ইব্রাচহম মৃিার বাড়ী টথলক দাসপাড়া গগন গােীর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.২৫চকচম,্ার মলধ্য ৩.৭৫চকচমঃ কাঁচা রাস্তা, 

১.৫চকচমঃ ইলের রাস্তা রলয়লছ। নারায়নপাড়া টথলক টহাস্নাবাদ দাসপাড়া প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৫চকচম । ্ার মলধ্য ২.৪৫ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০টি। বাবুচীবাড়ী টথলক দাসপাড়া চসকদারবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৪৩চকচম,এর 

মলধ্য ২.৪৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। বাউফে কলেে টথলক নুরী সঃপ্রাঃচবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৮চকচম । ্ার মলধ্য ২.৮ 

চকচমঃইলের  রাস্তা রলয়লছ। গুেতালমৌো কালদর গাচেরবাড়ী টথলক আদাবাচড়য়া মকবুে পচন্ডত প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫চকচম । ্ার 

মলধ্য ৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। বােকােে সঃপ্রাঃচবযাঃ টথলক নওমাোইউচপ অচফস প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫.৮চকচম । ্ার 

মলধ্য ৫.৮ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। মাতবলরর হাে টথলক রাোপুর প্রাঃচবযাঃ প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৬৭চকচম, ্ার মলধ্য ৩.৬৭ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। আইজুচেন হাওোদার বাড়ী টথলক বীরপাশা হাই স্কুে প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৮চকচম,্ার মলধ্য ২.৮ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। রাোপুর চনলরাি হাওঃবাড়ী ব্রীে টথলক রাোপুর দীচঘরপাড় প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫চকচম । ্ার মলধ্য ৫ 

চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। আনারসী টসরােখাে বাড়ী টথলক রাোপুর RPS প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৫চকচম,্ার মলধ্য ৫ চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। কারখানা েঞ্চঘাে টথলক কারখানা মাচনকগােীবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩চকচম, ্ার মলধ্য ৩চকচমঃ কাঁচা রাস্তা 

রলয়লছ। এখালন  কাে াে য সংখ্যা ০টি। ভুইয়াবাড়ী টথলক ভুইয়ারহাে  প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৫চকচম,্ার মলধ্য ২.৫ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্তা রলয়লছ। বালেমহে সঃপ্রাঃচবযাঃ টথলক পঃপালশর হাওোদার বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৯চকচম ,্ার মলধ্য ১.৯চকচমঃ 

কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। এস এম টসচেম হাউে টথলক চেয়াউচেলনর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.১চকচম,্ার মলধ্য ১.১ চকচমঃ কাঁচা 

রাস্তা রলয়লছ। রাচরবাড়ী GPS টথলক ধুচেয়া খিকারবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৬চকচম,্ার মলধ্য ১.৬চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

বাউফে বগা  ারাইন খাে টথলক রামনগর নদী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.৫চকচম ্ার মলধ্য ২.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ।  

উঃমদনপুরা RPS টথলক মধ্য মদনপুরা প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.০৬চকচম,্ার মলধ্য ২.০৬ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ।  

সাহলনওয়ােলসলকিা টথলক কাউখােী রতলনর বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২.২২চকচম, এর মলধ্য ২.২২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

সাহলনওয়ােচসলকিার টথলক চগয়াসুচেন পচন্ডত বাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ১.৫চকচমঃ,্ার মলধ্য ১.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

বামচনকাটি বাোর টথলক কাউলখাো চগয়াস উচেন টমম্বারবাড়ী প্ যন্ত টমাে রাস্তা ২চকচম,্ার মলধ্য ২ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

চাবুয়া আেম টমম্বলররবাড়ী টথলক বাচেয়া GPS প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩চকচম । ্ার মলধ্য ৩ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ। 

িাউড়াবুচনয়া GPS টথলক দালসর হাওো প্ যন্ত টমাে রাস্তা ৩.৫চকচম । ্ার মলধ্য ৩.৫ চকচমঃ কাঁচা রাস্তা রলয়লছ।  

টেচবেঃ ১.৩: এেচেচড এর তথ্য মলত এক নেলর বাউফে উপলেোর রাস্তার দ্বদঘ যয। 

রাস্তার প্রকার সংখ্যা দ্বদঘ যয (চক.চম.) পাকা (চক.চম.) কাঁচা (চক.চম.) এইচ চব চব 

চকঃচমঃ 

চসচস 

চকঃচমঃ 

উপলেো রাস্তা ৮টি ১১৫.৮৮ ১১৫.৩৩  ০.০৫ চকচমঃ ১০.০০  ১০.৩৫ 

ইউচনয়ন রাস্তা ৪৬টি ৪২৪.৬৫  ১৭১.১৩  ২৪১.৬৭ - - 

গ্রাম্য রাস্তা এ ১১৩টি ৪৬৬.৮২  ৬০.৫০  ৪০২.২৩ - - 

গ্রাম্য রাস্তা চব ১৯১টি ১২৯৭.৫৬  ৩৬৬.৫১  ৯১৬.১০ - - 

টমাে ২৫৮টি ২৩০৪.৫১ ৭১৩.৪৭  ১৫৬০.০৫ ১০.০০  ১০.৩৫ 

তথ্য সূত্রঃ উপলেো এে,চে,ই,চড অচফস,বাউফে 

টসচ ব্যবস্থা 

বাউফে উপলেোর কৃচষ চন যর এোকা হওয়ায় কৃচষ কাে এ অঞ্চলের 

চসংহ াগ মানুলষর েীচবকার প্রিান উৎস। পটুয়াখাচে টেোর বাউফে 

উপলেো িান, বাদাম, আলু, পান, তরমুে চালষর েন্য চবখ্যাত। এ টেোয় 

প্রচুর পচরমালন িান, চচনাবাদাম, চমচষ্ট আলু, মচরচ, টখসারী, মুগ,চতে, 

সচরষা, তরমুে, ও পান প্রভৃচত উৎপাদন হয়। এ অঞ্চলের মানুষ 

কৃচষকালের টসচ ব্যবস্থার েন্য নদী, খাে ও বৃচস্টর পাচন ব্যবহার কলর। 

পাশাপাচশ শুস্ক টমৌসুলম এন চে ও কতৃক বসালনা গচ র নেকূপ ব্যবহার 

চচত্রঃ ১.৭: উপলেোর টসচ ব্যবস্থার চচত্র। 
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কলর থালক। ্চদও বতযমালন িান চাষ বহুোংলশ হ্রাস টপলয়লছ, তবুও িানসহ অন্যান্য চালষর েন্য টসচ ব্যবস্ত্হার প্রলয়ােন। এ 

উপলেোলত সরকারী  ালব বসালনা ৪২২৩ টি গ ীর নেকূপ রলয়লছ। এ উপলেোলত টকান বলরি অচফস টনই। কৃচষ চন যর এ 

উপলেোয় টসলচর আওতাভুি টমাে েচম রলয়লছ ৮৪,১১৫ একর । শুষ্ক টমৌসুলম এ েচমগুলোলত প্রচুর টসলচর প্রলয়ােন হয়। তাই 

টসচ কা্ য সুষ্ঠু  ালব পচরচােনার েন্য ব্যবহৃত হলচ্ছ নদী,খাে ও বৃচস্টর পাচনর পাশাপাচশ এন চে ও কতৃক বসালনা গচ র নেকুপ। 

্া প্রয়েলনর তুেনায় খুবই কম।  

হােবাোর  

বাউফে উপলেো কৃচষ ও মৎস প্রিান হলেও এখালন টকান 

বড় িরলনর চশল্প কারখানা গলড় ওলঠচন। তলব এ উপলেোয় 

টবশ কলয়কটি স-চমে,আো ময়দার চমে, ঝাোই চশল্প ও ইে 

 াো ইতযাচদ চশল্প রলয়লছ।  উপলেো টি সামুদ্রীক উপকুচেও 

অঞ্চে হওয়ায় এখানকার প্রায় প্রলতযকটি হাে বাোলর মৎস 

চাষ,িরার উপকন পাওয়া ্ায়। তাছাড়া বাউফলের 

মৃৎচশল্পীলদর দ্বতচর চবোস সামগ্রী এখন চবে বাোলর 

পটুয়াখােীর বাউফলের মাটির দ্বতচর মৃৎচশল্প চবলুচপ্তর িারপ্রান্ত 

টথলক নািচনক দ্ববচচলত্রর দ্বশচল্পক সম্ভার চনলয় এখন চবে 

বাোলরর চবপনীলত ঠাঁই চনলয়লছ। মৃৎচশল্পীলদর মাটির দ্বতচর 

দৃচষ্টনিন চবোস সামগ্রী ইোচে, কানাডা, অলরাচেয়া, ফ্াৃ্ন্স , 

টডনমাকয,ইউলক, টেন , োপান , ইউএস এ ও চনউেীল্যালন্ড টবশ চাচহদা থাকায় ওই সমস্ত টদলশ রপ্তাচন হয়।  এই কৃচষে শে 

বাোরোত করলত এ উপলেোয় টমাে ৭৭ টি হাে-বাোর রলয়লছ। তার মলধ্য আদাবাচরয়া ০৮টি, বাউফলে ০৫টি,দাশপাড়া ০৪টি, 

কাোইয়া ০৩টি, নওমাো ০৬টি, মদনপুর ০৪টি, বগা ০৫ টি, কনকচদয়া ০৫টি, সূয্যযমচন ০৬টি, টকশবপুর ০৯টি, ধুচেয়া ০৪টি, 

কাচেশুরী ০৭ টি, কাচছপাড়া ০৬টি, ও নাচেরপুর ০৫টি।  এ সব হােবাোর টথলক প্রচত বছর প্রচুর পচরমালন িান, চাে, তরমুে, 

আঁখ, কো, টেঁলপ, টেঁয়াে, রসুন প্রভৃচত রপ্তাচন করা হয়।  

১.৪.২ সামাচেক সম্পদ 

একটি এোকার চবচ ন্ন সামাচেক সম্পলদর সমৃচদ্ধ টসই এোকার আথ য-সামাচেক অবস্থার উপর চন যরশীে। বাউফে উপলেোর 

ট্াগাল্াগ ব্যবস্থা, িমীয় ও চশক্ষা প্রচতষ্ঠানসমূহ, প্রাথ যনাস্থান, টখোর মাঠ, আচথ যক প্রচতষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর, চবচ ন্ন সাংস্কৃচতক 

সংগঠন, বনায়ন প্রভৃচত সামাচেক সম্পদ চহলসলব পচরগচণত হয়। অত্র এোকায় অবচস্থত এনচেও সমূহ চবচ ন্ন উন্নয়নমূেক কম যকাণ্ড 

পচরচােনা করায় তালদরলকও সামাচেক সম্পদ চহলসলব চচচিত করা হলয়লছ।  

ঘরবাচড় 

সমুদ্র উপকুেীও অঞ্চে হওয়ায় এ উপলেোর আওতায় 

ঘরবাচড় সািারনত মাটি, গাছ, টিন, বাঁশ, ইে, টগােপাতা, 

খড়, মাটির োচে, ইে, বাচে, রড, চসলমন্ট প্রভৃচত ব্যবহার 

কলর চনম যাণ করা হয়। মাটির প্রকৃচত টবলে ও টদায়াশ। এ 

অঞ্চলে কালঠর দ্বতরী পাোতন টদাতো েক্ষয করা য়ায়, 

তাছাড়া এ এোকায় ইে, বাচে,চসলমন্ট, রড় িারা দ্বতরী 

দাোনলকাঠার সংখ্যা খুবই কম। উৎপাচদত শষ্য 

সংরক্ষলণর েন্য ঘরবাচড়গুলোর কাঠালমা পাোতন ও েপ 

চসলস্টলমর দ্বতচর করা হলয় থালক। তলব সম্প্রচত পাকা ঘর 

বাচড় দ্বতচরর প্রবনতা েক্ষয করা ্ালচ্ছ। ভু প্রকচত অনুসালর 

এ উপলেোর মাটির প্রকৃচত এলেে, টদায়াশ ও পচে।  

গ্রাফচচলত্র ঘরবাড়ীর চবস্তাচরত চচত্র তুলে িরা হলয়লছ। (তথ্যসূত্রঃ বাংোলদশ পচরসংখ্যান বুলরা, ২০১১) 

 

চচত্রঃ ১.৮: বাউফে উপলেোর কাোইয়া বির বাোর। 

চচত্রঃ ১.৯: বাউফে উপলেোর নদীর তীর উপকুেীয় কাঁচাঘর বাড়ী। 
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০. 

২০. 

৪০. 

৬০. 

৮০. 

১০০. 

আদাবাচর

য়া 

বাউফে দাস 

পাড়া 

কাোইয়া নওমাো মদনপুর বগা কনকচদ

য়া 

সূয্যযমচন টকশবপুর ধুচেয়া কাচেসুচর কাচছপা

ড়া 

নাচেরপু

র 

টপৌরস া 

পাকা % ২. ১.৬ ১.২ ২.৭ ১.৭ ২.১ ২.১ ২.১ ১.৩ ০.৯ ০.৯ ২.৫ ১.৫ ২.২ ১২.৫ 

টসচমপাকা% ৬.৭ ৩.৭ ৩.১ ৬.৪ ৩.২ ৬.৩ ৫. ৪.২ ৫.৯ ৪. ৩.৫ ৮.২ ৭.৯ ২.৪ ২৫.২৭ 

কাচা% ৯১.২ ৯৪.৫ ৯৫.৫ ৯০.৫ ৯৪.৮ ৯১.৪ ৯২.৮ ৯২.৯ ৯২.৫ ৯৪.৮ ৯৪.৬ ৮৯. ৮৭.৭ ৯২.৪ ৬১.১ 

ঝপচড়% ০.২ ০.২ ০.৩ ০.৫ ০.৪ ০.২ ০.১ ০.৮ ০.৩ ০.৩ ১. ০.৩ ২.৯ ৩. ০.৬ 

শ
ত
াং
শ

 

ঘরবাড়ী 

ট্যাপ % 
০ 

৫০ 

১০০ 

আদা

বাচর

য়া 

বাউফ

ে 

দাস 

পাড়া 

কাো

ইয়া 

নওমা

ো 

মদনপু

র 

বগা কনক

চদয়া 

সূয্যযম

চন 

টকশব

পুর 

ধুচেয়া কাচে

সুচর 

কাচছ

পাড়া 

নাচের

পুর 

টপৌরস

 া 

ট্যাপ % ০ ০.১ ০.১ ০.২ ০.১ ০.৫ ০.১ ০ ০.২ ০.৩ ০.১ ০.২ ০ ০ ০.২ 

টিউবলয়ে% ৯৪.৭ ৯৪.৪ ৯৯.৬ ৯৪.৪ ৯৮.৯ ৯৯.২ ৯৭.১ ৯৯.২ ৯৯.৮ ৯৫.৩ ৯৯.৯ ৯৭.৮ ৯৯.৯ ৯৩.৪ ৯৭.৪ 

অন্যান্য% ৫.৩ ৫.৫ ০.৩ ১.৪ ১. ০.৩ ২.৮ ০.৮ ০.১ ৪.৫ ০ ২. ০.১ ৬.৬ ২.৪ 

শ
ত
াং
শ

 

চবশুদ্ধপাচন 

গ্রাফচচত্র ১.১: চবচ ন্ন প্রকৃচত অনুসালর ইউচনয়ন ও টপৌরস া চ চিক ঘরবাচড়র অবস্থা। তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১ 

গ্রাফচচত্র চবলিষণ করলে টদখা ্ায় বাউফে উপলেোয় সকে এই উপলেোলত শতকরা ২.২% পাকা, ৫.৭% আিাপাকা, ৯১.৩% 

কাচা এবং ০.৮% ঝপচড় আলছ। ট্লহতু এই সব ইউচনয়লন কাঁচা ও আিাপাকা ঘলরর সংখ্যা অতযাচিক এবং চর অঞ্চলে ঝপচড় ঘর 

টবশী সুতরাং বন্যা, কােজবশাখী ঝড়,েেচ্ছাস, ঘুণীঝড়, নদী  াঙ্গন প্রভৃচত প্রাকৃচতক দুল্ যালগ অত্র ইউচনয়লনর মানুষ ও গবাচদপশু 

অতযন্ত ঝুঁচকগ্রস্থ অবস্থায় বসবাস কলর ও প্রচতবছর ক্ষচতগ্রস্থ হয়।  

পাচন 

ট ৌলগাচেক অবস্থালনর কারলন বাউফে উপলেোয় শুষ্ক টমৌসুলম ভূগ যস্থ পাচনর স্তর চনলচ চলে ্ায় বলে মালঝ মালঝ পানীয় েলের 

অ াব টদখা টদয়। পানীয় েলের অ াব পুরলনর েন্য এ উপলেোয় ৪২২৩ টি গ ীর নেকূপ রলয়লছ। এছাড়া উপলেো বাসী তালদর 

চনতয প্রলয়ােনীয়, দ্বদচনক ব্যবহা্ য, কৃচষ ও অন্যান্য কালে ট্ পাচন ব্যবহার কলর থালক তার প্রিান উৎস মূেতঃ টিউবওলয়ে, নদী, 

খাে। বাউফে উপলেোর শতকরা ০.১% ট্যাপ, ৯৭.৪% টিউবওলয়ে ও ২.৫% অন্যান্য। এ উপলেোয় পাচনর বতযমান স্তর ৮৫০-

১০০০ চফে। পাচনর বতযমান স্তর টথলক টেয়ার কম হলে এ আঞ্চলের নেকুলপ েবন পাচন টদখা ্ায়। এ উপলেোলত ৭৮টি  উঁচু 

টিউবওলয়ে রলয়লছ ্া, বন্নযা বা েেচ্ছালসর সময় ডুলব ্ায় না, এই উচু টিউবলয়ে গুচে দুল্ যাগ কাচেন সমলয় উপলেোবাচসর সুচপ্রয় 

পাচনর অ াব পুরন করলত চবলশষ ভুচমকা পােন কলর থালক। উপলেো েন স্বাস্ত্হয প্রলকৌশচে অচফলসর তথ্য মলত কাচছপাড়া 

২৯৯টি টিউবওলয়লের মলধ্য ১৫টি নস্ট রলয়লছ। কাচেশুচরলত ৩৫৩টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১৮ টি নস্ট রলয়লছ। ধুচেয়ায় 

২৪৭ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১০ টি নস্ট রলয়ছ। টকশবপুলর ৩৩২ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১৬ টি নস্ট রলয়লছ। 

সূয্যযমচনলত ৩০০টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১৫টি নস্ট রলয়লছ।কনকচদয়ালত ২৪৬টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১৭টি নস্ট 

রলয়লছ,বগালত ৩৪৬টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১২টি নস্ট রলয়লছ, মদনপুলর ৩২৮ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১৬ টি নস্ট 

রলয়লছ, নাচেরপুলর ৩৫৯ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ২০ টি নস্ট রলয়লছ, কাোইয়ালত ৩২৬টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য 

১৯ টি নস্ট রলয়লছ, দাসপাড়া ২৭৮ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ১০ টি নস্ট রলয়লছ, বাউফে ৩৯০ টি সরকাচর টিউবওলয়লের 

মলধ্য ১৩ টি নস্ট রলয়লছ,আদাবাচড়য়ালত ২২৩ টি সরকাচর টিউবওলয়লের মলধ্য ০৭ টি নস্ট রলয়লছ। ( তথ্যসূত্রঃ উপলেোর েনস্বাস্থয 

প্রলকৌশে অচিদপ্তর, বাউফে ) 

 

 

পয়ঃচনস্কাশন ব্যবস্থা 

গ্রাফচচত্র ১.২: চবচ ন্ন উৎস টথলক প্রাপ্ত চবশুদ্ধ পাচন ব্যবহারকারী পচরবালরর শতাংশ হার। তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১ 
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০. 

২০. 

৪০. 

৬০. 

৮০. 

আদা

বাচর

য়া 

বাউফ

ে 

দাস 

পাড়া 

কাো

ইয়া 

নওমা

ো 

মদন

পুর 

বগা কনক

চদয়া 

সূয্যযম

চন 

টকশব

পুর 

ধুচে

য়া 

কাচে

সুচর 

কাচছ

পাড়া 

নাচে

রপুর 

টপৌর

স া 

টসচনোরী ওয়াোর চসল্ড % ৩২.৪ ১৫.৪ ২৪.৪ ২১.৪ ১৬. ১৯.২ ১৩.৬ ১১.৬ ৩২. ৫.৫ ৪১.৯ ১.৭ ১৩. ১৮.৬ ৪৬.৪ 

টসচনোরী নন ওয়াোর চসল্ড% ৪৫.৬ ৫৮.৬ ৪৯.৮ ৪৬.৪ ৬১.৬ ৪৭.৫ ৪৬.৪ ৭৫.৬ ৫২.৫ ৬৭.১ ৪৮.৯ ২৭. ৪২.৯ ৪৬.৪ ৩৮.৭ 

নন-টসচনোরী % ১৮.৫ ২৫.১ ২৪. ২৯.৭ ২০.৭ ৩১.৬ ৩৮.৭ ১২.২ ১৪.৬ ২৬.১ ৯.১ ৭০.৪ ৪২.৯ ৩১.৯ ১৪.৭ 

আন্যান্য% ৩.৫ ০.৯ ১.৮ ২.৪ ১.৭ ১.৬ ১.৩ ০.৫ ১. ১.৪ ০.১ ১. ১.২ ৩. ০.২ 

শ
ত
াং
শ

 

পয়ঃচনস্কাশন ব্যবস্থা    

এ উপলেোয় পয়ঃচনস্কাশলনর েন্য ব্যবহার কলর শতকরা ১৯.৩  াগ চসল্ড োচনোচর ল্যাচিন, ১৮.৬  াগ নন-চসল্ড োচনোচর 

ল্যাচিন, ৫০.৭  াগ নন-োচনোচর ল্যাচিন এবং ২৮.৫  াগ পচরবালর অস্বাস্ত্হযকর পয়ঃচনস্কাশন ল্যাচিন রলয়লছ। এবং বাচক ১.৫ 

টিলত টকালনা পয়ঃচনস্কাশন নাই। তাই সঠিক পয়ঃচনস্কাশন ও স্বাস্থয ঝুঁচক চনচিত করলত উপলেোর েনস্বাস্থয প্রলকৌশে অচিদপ্তর 

চনে খরলচ খুচরা ্োংশ ক্রয় সালপলক্ষ নেকুপ টমরামত কলর টদয়, সরকার চনি যাচরত মুলল্য স্লাব চরং চবক্রয়/সরবরাহ কলর, 

পাচনলত আলস যচনলকর মাত্রা পরীক্ষা কলর (সীচমত আকালর), উপলেো টহড টকায়াে যালর পাইপোইলনর মাধ্যলম পাচন সরবরাহ কলর, 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাচিন দ্বতচরর ব্যাপালর েনসািারণলক পরামশ য প্রদান কলর এবং দুল্ যাগকােীন সমলয় স্থানীয় প্রশাসলনর সালথ 

সহল্াচগতামুেক কা্ যক্রম পচরচােনা কলর থালক। (তথ্যসূত্রঃ েনস্বাস্থয প্রলকৌশে অচিদপ্তর, বাউফে )       

 

 

 

চশক্ষা প্রচতষ্ঠান/পাঠাগার 

বাউফে উপলেোয় ১৩টি মহাচবযােয়, মাধ্যচমক চবযােয় ৫৫ টির মলধ্য বাচেকা চবযােয় ০৭টি, চনম্ন মাধ্যচমক চবযােয় ০৪টি, 

টি মাদ্রাসা (ফাচেে ০৭ টি, আচেম ১০ টি ও দাচখে ৫১টি, এবলতদায়ী ১৪০ টি,কওমী ০৪টি), ২১৫ টি সরকাচর প্রাথচমক চবযােয় 

রলয়লছ। এ উপলেোর চশক্ষার হার  ৫২.৫৭ %, উপলেোর চশক্ষা প্রচতস্ত্ঠালনর নাম সহ অবস্ত্হালনর চবস্তাচরত তথ্য সংযুচি-৭ এ 

টদয়া হলয়লছ।  

গ্রাফচচত্র ১.৩: চবচ ন্ন পদ্ধচতর পয়:চনষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী। 

চচত্রঃ ১.১০: কাচছপাড়া ইউচনয়লনর রচশদ চময়া চডগ্রী কলেে   

 

চিত্র 
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িমীয় প্রচতষ্ঠান 

বাউফাে উপলেোয় ইসোম, সনাতন, টবৌদ্ধ ইতযাচদ 

িলম যর মানুষ বাস কলর। এ উপলেোয় মসচেদ ৮৯৫ টি, 

মচির ১৩৫ টি এবং টকান চগেযা টনই, কবরস্থান ২৭ টি , 

ঈদগাহ ৪৪৩ টি। উপলেোর িমীয় প্রচতষ্ঠান গুচে দুল্ যাগ 

কাচেন সমলয় আশ্রয় টকন্দ্র চহসালব ব্যাবচহত হয়।  চনলম্ন 

ইউচনয়ন চ িক িমীয় প্রচতষ্ঠান নাম সহকালর সংখ্যা 
উলল্লখ করা হে। 

 

 

টেচবেঃ ১.৪:ইউচনয়ন চ চিক মসচেদ, মচির, কবরস্থান, ঈদগা 

ইউচনয়লনর নাম 
মসচেদ মচির কবরস্থান ঈদগাহ 

আদাবাচরয়া ৬৬ ১১ ০ ৩৬ 

বাউফে ৬৮ ০৭ ০ ৪৩ 

দাস পাড়া ৪৮ ১৪ ০১ ৫১ 

কাোইয়া ৮৩ ১৮ ০৩ ৭২ 

নওমাো ৪৬ ০৩ ০ ৩৬ 

মদনপুর ১২ ০৪ ০ ০৮ 

বগা ৪৮ ০৮ ০৫ ০৭ 

কনকচদয়া ৬০ ২১ ০১ ০৬ 

সূয্যযমচন ৮৪ ০৪ ০১ ২০ 

টকশবপুর ৮৯ ১১ ০৪ ৩৩ 

ধুচেয়া ৫৯ ০৭ ০১ ৩০ 

কাচেসুচর ৫০ ০৯ ১০ ০৫ 

কাচছপাড়া ১০২ ১১ ০১ ২৯ 

নাচেরপুর ৮০ ০৭ ০ ৬৭ 

টমাে ৮৯৫ ১৩৫ ১৭ ৪৪৩ 

িমীয় েমালয়ত স্থান (ঈদগাঁহ্) 

বাউফে উপলেোয় টি ৪৪৩ টি ঈদগাঁহ্ রলয়লছ। অলনক টক্ষলত্র দুল্ যাগ কাচেন সমলয় উঁচু স্ত্হান চহসালব ব্যাবচহত হয়। কাচছপাড়া 

আকন বাড়ী োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, চহোোত োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্,বালহরচর োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, বালহরচর চশকদার বাড়ী 

োলম মসচেদ, পচিম কাচছপাড়া মৃিা োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, পচিম কাচছপাড়া খান বাড়ী োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, পচিম 

কাচছপাড়া বাোর োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, মধ্য কাচছপাড়া খালদম পচন্ডত বাড়ী োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, পচিম কাচছপাড়া বাইতুে 

আেম োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, মধ্য কাচছপাড়া মচদনা মসচেদ ঈদগাঁহ, পূব য কাচছপাড়া হােীবাড়ীোলম মসচেদ ঈদগাঁহ্, পূব য 

কাচছপাড়া টবল্লাে বাড়ী োলম মসচেদ, রুেনা োলম মসচেদ ঈদগাঁহ্। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো 

অচফস, বাউফে )   

চচত্রঃ ১.১১: বাউফেজেনপুরী পীর সালহলবর খানকা মসচেদ।  

 

চচত্রঃ ১.১২: বাউফে উপলেোর একটি ঈদগাঁ ময়দান 
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স্বাস্থয টসবা 

উপলেোলত একটি সরকাচর হাসপাতাে, দুটি টবসরকাচর হাসপাতাে আলছ। ইউচনয়ন উপ-সাস্থয টকন্দ্র আলছ ০৬ টি, এছাড়া 

ইউচনয়ন চ চিক কচমউচনটি চলচনক রলয়লছ ৪২ টি। বাচহর চর কচমউচনটি চলচনক, গউচরপুর  কচমউচনটি চলচনক,েয় বাঙ্গার 

হাে কচমউচনটি চলচনক, (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

ব্যাংক 

বাউফে উপলেোর উলল্লযখল্াগ্য ব্যাংকসমূহ হে- টসানােী ব্যাংক ০২টি, রূপােী ব্যাংক ০১ টি, অগ্রণী ব্যাংক ০২ টি  েনতা  

ব্যাংক ০২ টি ,পূবােী ব্যাংক ০১ টি, কৃচষ ব্যাংক ০৪ টি, ইসোচম ব্যাংক ০১ টি, কৃচষ উন্নয়ন ব্যাংক ০১টি ও ব্র্যাক ব্যাংক।এই  

উপলেোলত টমাে ১২ টি ব্যাংক রলয়লছ। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

টপাষ্ট অচফস/সাব টপাষ্ট অচফস  

অন্যান্য প্রচতষ্ঠালনর পাশাপাচশ ডাক চব ালগও আধুচনকতার টছাঁয়া 

চবযমান। বাউফে উপলেোলত সাব-টপাস্ট অচফস আলছ ০৫ টি, 

ব্রাঞ্চ টপাস্ট অচফস ৪৫ টি , টেচেলফান এক্সলচি ০১টি। (তথ্য সুত্রঃ 

উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

লাব/সাংস্কৃচতক টকন্দ্র 

স্থানীয়  ালব বাউফে উপলেোলত চকছু লাব ও সাংস্কৃচতক টকন্দ্র 

রলয়লছ। এ উপলেোয় একটি পাবচেক টখোর মাঠ আলছ। 

উপলেোর ্াবতীয় টখোধুো এ মালঠ অনুচষ্ঠত হলয় থালক। এ 

উপলেোয় েনচপ্রয় টখোগুলো হলচ্ছ-ফুেবে, চক্রলকে, হযান্ডবে,  চেবে, ব্যাডচমন্টন ও কাবাচড ইতযাচদ। এ উপলেোর ক্রীড়া 

সস্থার সালথ প্রায় ৪০ টি লাব েচড়ত।  এ সব লাব উপলেো ক্রীড়া সংস্থা কতৃযক আলয়াচেত চবচ ন্ন টখোধুোয় অংশ গ্রহণ কলর 

থালক। এ ছাড়াও টমৌসুমী চ চিক আলয়ােন গুচের ট তর রলয়লছ টনৌকা বাইচ,দ্ববশাখী টমো,টপৌশ সংক্রাচন্তর টমো,মহররলমর 

টমো ইতযাচদ। দুল্ যাগ কাচেন সমলয় লাব ঘর গুচে আশ্রয় টকন্দ্র  চহসালব ব্যাবচহত হয়।  

 

বন ও বনায়ন 

পটুয়াখাচের বাউফে উপলেোটি একটি দূল্ যাগ প্রবণ অঞ্চে। পটুয়াখােী 

টেোর বনাঞ্চলের পচরমান খুবই কম। ট্খালন বাংোলদলশর টমাে ভূচমর 

১৫% বনভূচম টসখালন পটুয়াখােী টেোর মাত্র ২% বনাঞ্চে। বনাঞ্চলের 

উলল্লখল্াগ্য গালছর নাম টকওড়া, টগওয়া, কাকড়া, বাবুে টগােপাতা ইতযাচদ। 

প্রাকৃচতক দূল্ যাগ ও েবনািতার কারলণ এখালন  বনাঞ্চে প্রচতবছর হ্রাস 

পালচ্ছ। তলব স্থানীয় টোক প্রশাসন ও এনচেও টদর উলেযালগ সামাচেক ালব 

বনভূচম সৃচষ্টর প্রচক্রয়া চেলছ। এ উপলেোয় সরকারী  ালব ০২টি , এন.চে.ও 

কতৃক ১৮টি, ব্যচি মাচেকানািীন ৬২টি নাস যারী রলয়লছ। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো 

তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

এন চে ও/টস্বচ্ছালসবী সংস্থাসমূহঃ 

বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ঝচক প্রবন এোকা হওয়ায় েনসািারলনর েীবন-্াত্রার মান উন্নচতকলল্প চবচ ন্ন সমলয় চবচ ন্ন 

এন,চে,ও এখালন তালদর কম যকাণ্ড পচরচােনা কলর আসলছ। এলদর মলধ্য ব্র্যাক, আশা, প্রচশকা, প্রযুিী পীঠ, গ্রামীন শচি, 

চসচসচডচপ, চপলকএসএফ, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, গ্রামীন ব্যাংক, ন্যাশনাে মাচিপারপাচ টকাঃ, আর, এস, এফ, সৃেনী বাংোলদশ, 

অচনরবান, চ চডও, অগ্রদুত, চস এস এস, উচেপন, ওয়াল্ডয চ শন বাংোলদশ, কাচরতাস, সুশীেন উলল্লখল্াগ্য। টবসরকারী সংস্থা 

গুলো বাউফে উপলেোর েনগনলক আচথ যক  ালব সহায়তা প্রদালনর েন্য চশক্ষা, স্বাস্থয, ক্ষুদ্র ঋণ ও দুল্ যাগ প্রচতলরাি সহ চবচ ন্ন 

চচত্রঃ ১.১৩: আদাবাড়ীয়া ইউচনয়ন স্বাস্থয টসবা টকন্দ্র 

চচত্রঃ ১.১৪: উপলেোয় একটি রাস্তায় সামাচেক বনায়ন 
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কা্ যক্রম চালু টরলখলছ। সমােলসবা অচিদপ্তলরর তথ্যমলত দূল্ যাগ কাচেন ও পরব যতীলত ১৮০টি সমবায় এন চে ও কাে কলর 

থালক।তালদর মলধ্য উলল্লখল্াগ্য  ব্রাক,  িাস্ট, চপ চড ও, আর চড আস, গ্রামীন নাড়ী উন্নয়ন সংস্ত্হা, টস  চদ চচেলডন, ডারচনডা 

ইতযাচদ । (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

টখোর মাঠ:   

বাউফে উপলেোয় একটি পাবচেক টখোর মাঠ আলছ। উপলেোর ্াবতীয় টখোধুো এ মালঠ অনুচষ্ঠত হলয় থালক। এ উপলেোয় 

েনচপ্রয় টখোগুলো হলচ্ছ-ফুেবে, চক্রলকে, হযান্ডবে,  চেবে, ব্যাডচমন্টন ও কাবাচড ইতযাচদ। এ উপলেোর ক্রীড়া সস্থার সালথ 

প্রায় ৪০টি লাব েচড়ত।  এসব লাব উপলেো ক্রীড়া সংস্থা কতৃযক আলয়াচেত চবচ ন্ন টখোধুোয় অংশ গ্রহণ কলর থালক। দুল্ যাগ 

কাচেন সমলয় এই মাঠ গুচে উঁচু স্ত্হান চহসালব ব্যাবচহত হয়।(তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে ) 

কবরস্থান / শ্মশানঘাে 

উপলেোয় ২৭টি কবরস্থান রলয়লছ, বন্যার সময় এই কবরস্থান গুচে অচিকাংশ পাচনলত চনম্নচেত থালক। এ উপলেোয় সরকারী 

 ালব ১টি শ্মশানঘাে রলয়লছ। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে )   

ট্াগাল্াগ ও পচরবহলনর মাধ্যম 

বচরশাে চব াগ টথলক পটুয়াখাচে টেোর দূরত্ব সড়ক পলথ ৪৫চক.চম ও পটুয়াখাচে টেো সদর টথলক বাউফে উপলেো  দূরত্ব 

সড়ক পলথ ৩০চকচমঃ।  উপলেোর সকে ইউচনয়লনই চকছু চকছু পাকা সড়ক রলয়লছ উপলেো সদর টথলক সকে ইউচনয়ন 

পচরষলদ সরাসচর পাকা রাস্তার সংল্াগ রলয়লছ। ফলে পলথ বাস, চরক্সা, টেম্পু, মলহন্দ্র, মেরসাইলকে, চোচে কলর এবং মােপত্র 

পচরবহলনর েন্য  ও িাক্টর, েচর ইতযাচদ চোচে কলর। ট্াগাল্াগ ও পচরবহলনর মাধ্যম চহসালব মুেত অঞ্চে সড়ক পথ ও 

নদীপথ রলয়লছ। অত্র উপলেোলত ট্াগাল্ালগর প্রিান মাধ্যম হে টনৌ্ান ্া চবযমান অসংখ্য নদী ও খাে-চবলে ্াতায়ালতর 

কালে ব্যবহৃত হয়। টমাে রাস্তার দ্বদঘ যয ১২৮২.১৯ চকচম। উপলেো রাস্তা ৮ টি ্ার টমাে দ্বদঘ যয ১১৫.৮৮ চকঃচমঃ,ইউচনয়ন রাস্তা 

৪৬টি ্ার টমাে দ্বদঘ যয ৪২৪.৬৫চকঃচমঃ, গ্রামীণ রাস্তা A ১১৩ টি ্ার দ্বদঘ যয ৪৬৬.৮২ চকঃচমঃ, গ্রামীণ রাস্তা B ৯১ টি ্ার দ্বদঘ যয 

১২৯৫.৫৬ চকঃচমঃ। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  উপলেো অচফস, বাউফে )                                                                         

১.৪.৩ আবহাওয়া ও েেবায়ু 

েেবায়ু বেলত টকান চনচদ যষ্ট অঞ্চলের চনচদ যষ্ট সমলয়র বৃচষ্টপাত, তাপমাত্রা, তুষারপাত, চশচশরপাত, চশোবৃচষ্ট, কুয়াশা ও আদ্র যতা 

সম্বচেত গড় আবহাওয়ালক বুঝায়। বৃচষ্টপাত ও তাপমাত্রার পচরমাণ প্রাকৃচতক ালব েন্মালনা উচদ্ভদ ও আবাচদ ফসলের িরণ 

চনি যারণ কলর। তাই ঋতুল লদ চবচ ন্ন ফসে চবচ ন্ন অঞ্চলে েন্মায়। দচক্ষণ-পচিম টমৌসুমী বায়ুর প্র ালব বৃচষ্টপাত হয়। েেবায়ুর 

উপাি চবলিষলণ টদখা্ায় ট্, বাংোলদলশর অন্যান্য অঞ্চলের মত এ উপলেোয়ও ক্রাচন্তয় টমৌসুমী েেবায়ুর অন্তগ যত। এখালন 

ষড়ঋতুর মলধ্য প্রিানত চতনটি টমৌসুম টোরালো  ালব পচরেচক্ষত হয়। বষ যা টমৌসুম সািারণত টম হলত অলক্টাবর মাস প্ যন্ত স্থায়ী 

হয়। শতকরা প্রায় ৯১  াগ বষ যণ এ সময় হয়। বলঙ্গাপসাগলর চনম্নচালপর প্রলকাপ প্রিানত টম-নল ম্বর মালস টবশী হয়। টকান 

টকান বছর এ অঞ্চে ঘূচণ যঝড় ও সামুচদ্রক েলোচ্ছ্বালস আক্রান্ত হলয় থালক। শীতকাে আরম্ভ হয় নল ম্বলর এবং টশষ হয় টফব্রুয়াচর 

মালস। এ টমৌসুম অতযন্ত শুষ্ক ও শীতে, কখনও কখনও সামান্য বৃচষ্টপাত হয়। মাচ য ও এচপ্রে মাসলক গ্রীষ্ম বা প্রাক বষ যাকাে বলে 

গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উিপ্ত হয় এবং বাতালস েেীয় বাে খুবই কম থালক। মালঝ মালঝ বষ যণসহ ঝড় বা দমকা 

বাতাস বইলত থালক।  এলক ‘কােজবশাখী’ বো হয়। এ সময় চশোবৃচষ্টও হলয় থালক। (তথ্য সুত্রঃ উপলেো তথ্য বাতায়ন, ইউচনয়ন  

উপলেো অচফস, বাউফে ) 

বৃচষ্টপালতর িারা  

বৃচষ্টপালতর চবলিষলণ টদখা ্ায় ট্, বাউফে উপলেোয় ২০১৩ সালে গড় বৃচষ্টপাত হয় ২৮৩০চম.চম.। ২০১৩ সালের  সলব যাচ্চ 

বৃচষ্টপাত হয় জুোই মালস ৬০০ চম.চম. এবং সব যচনম্ন বৃচষ্টপাত হয় োনুয়াচর মালস ১৩ চম.চম.।শীতকালে গড় বৃচষ্টপাত ১১ চমচে 

চমোর, ্া ঐ সমলয়র বােী বলনর পচরমালণর টচলয় কম। দীঘ য টময়াদী পচরসংখ্যালন আলরা টদখা্ায় ট্, বছলর শীত টমৌসুলম 

৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থালক, আবার বষ যা টমৌসুলম টকান মালস মাত্রাচিক বৃচষ্টপাত হয়। নল ম্বর হলত মাচ য মাস প্ যন্ত বৃচষ্টপালতর 

মাচসক হার ৭৫চমঃচমঃ এর কম চবিায় এ মাস গুলোলক শুস্ক মাস বো চলে। গড় বৃচষ্টপাত ও তাপমাত্রা ্থাক্রলম নীলচ টদখালনা 

হলো- বাউফে উপলেোর আবহাওয়া পটুয়াখােী টকলন্দ্রর আবহাওয়ার প্রায় অনুরূপ হলব বলে িরা ্ায়। 

টেচবেঃ১.৫: পটুয়াখােী আবহাওয়া টকলন্দ্রর বাৎসচরক গড় বৃচষ্টপাত (চমচেচমোর) 
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চচত্রঃ ১.১৫: বাউফে উপলেোর ভুচম েচম ব্যবহার। 

 মাস োনু টফব্রু মাচ য এচপ্রে টম জুন জুোই আগ টসলে অলক্টা নল  চডলস বাৎসচরক 

বৃচষ্টপাত ১৩ ১৬ ৪৮ ১০৯ ২৭৪ ৫৭৯ ৬০০ ৫২৪ ৪০১ ১৭৭ ৬২ ২০ ২৮২৩ 

টমৌসুম টমৌসুলমর গড় বৃচষ্টপাত 

রচব টমৌসুম (নল ম্বর- টফব্রুয়াচর) 

প্রাক-খচরপ টমৌসুম (ম যাচ-টম) 

খচরপ টমৌসুম (জুন-অলক্টাবর) 

১১১ 

৪৩১ 

২,২৮১ 

(তথ্য সুত্রঃ টেো তথ্য বাতায়ন, চডলসম্বর ২০১৩) 

তাপমাত্রা 

শীত ও গ্রীলষ্ম এই টেোর তাপমাত্রায় ্লথষ্ট হ্রাসবৃচদ্ধ ঘলে। পটুয়াখােী আবহাওয়া টকলন্দ্রর বাৎসচরক গড় তাপমাত্রা (চডগ্রী 

টসচন্টলগ্রড) 

টেচবেঃ ১.৬: আবহাওয়া টকলন্দ্রর বাৎসচরক গড় তাপমাত্রা. 

 মাস োনু টফব্রু মাচ য এচপ্রে টম জুন জুোই আগ টসলে অলক্টা নল  চডলস বাৎসচরক 

তাপ

মাত্রা 
১৯.০ ২১.৮ ২৬.২ ২৭.৯ ২৮.৮ ২৮.২ ২৭.৪ ২৭.৫ ২৭.৪ ২৭.৭ 

২৪

.৯ 

২০.

৬ 
২৫.৬ 

ভূ-গ যস্থ পাচনর স্তর 

ভূচমরূলপর ক্রমবি যমান পচরবতযন, ভূ-গ যস্থ পাচনর অপচরকচল্পত ব্যবহার এবং েনসংখ্যার দ্রুত বৃচদ্ধ অত্র এোকার ভূ-প্রকৃচতর 

ক্রমাবনচত ঘটিলয় চলেলছ। পাশাপাচশ েেবায়ু পচরবতযলনর  চবষ্যৎ েক্ষনগুলো এখনই েষ্ট হলত শুরু কলরলছ। এই অঞ্চলের 

েেবায়ুগত পচরলবলশর বতযমান পচরচস্থচত টকান  ালবই অনুকুে নয় বরং ক্রলমই তা  য়ংকর রূপ িারন করলছ। বৃচষ্টপালতর িারা 

আশংকােনক হালর কলম ্াওয়া, চদলনর টবো উিপ্ত আবহাওয়া একই সালথ রালতর টশষ ালগ অচিকতর ঠাণ্ডা হলয় আসা 

পচরলবলশর  ারসাম্যহীনতার বচহঃপ্রকাশ মাত্র। ্ার প্র াব ভূ-গ যস্থ পাচনর স্তরলকও প্র াচবত কলরলছ। অত্র এোকার ভূ-গ যস্থ 

পাচনর পুনঃল্ােলনর প্রিান অবেম্বন বৃচষ্টপাত না হওয়া আবার কখলনা কখলনা বৃচদ্ধ পাওয়া  এবং একই সালথ নদীলত পাচন 

টবলড় ্াওয়া ও বনভূচমর আয়তন হ্রাস পাওয়ার কারলণ েেবায়ুর পচরবতযন তথা অনাবৃচষ্ট ও মরুকরণ পচরচস্থচত এই অঞ্চলের ভূ-

 যস্থ পাচনর পুনঃল্ােন প্রচক্রয়ার প্রিান অন্তরায়। বাউফে উপলেোটি পটুয়াখাচে টেোর দচক্ষন পচিলম অবচস্তত উপলেোর ভূ-

গ যস্থ পাচনর স্তর ৮৫০ টথলক ১০০০ ফুে বা ২৮৫ চমোর। (তথ্য সূত্রঃ বাউফে তথ্য বাতায়ন, চডলসম্বর ২০১৩)                                                                                                                                                                                                  

১ .৪.৪ অন্যান্য সম্পদ 

ভূচম ও ভূচমর ব্যবহার 

বাউফে উপলেোর ভূ াগ সমতে টথলক চকছুো অসমতে পেে ভূচমর ডাংগা ও চবে চনলয় গঠিত। এ উপলেোলক প্রিানতঃ 

দু’টি ভূ-প্রাকৃচতক অঞ্চলে  াগ করা হলয়লছ। ্থাঃ (ক) কোে পেে ভূচম এবং (খ) টমঘনা পেে ভূচম। টমাে আয়তন ৩৫,৫৮৫ 

টহক্টর, উপলেোর প্রায় ৭৪ শতাংশ। উপলেোর পূব যাংশ বালদ অবচশষ্ট সম্পূণ য এোকা এ ভূ-প্রাকৃচতক অঞ্চলের অন্তভূ যি। 

এোকাটি সমতে ডাংগা এবং প্রশস্ত চবে ভূচম িারা গঠিত এবং টছাে বড় খাে িারা চব ি। উঁচু ডাংগা েচম বষ যা বা টোয়ালরর 
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চচলত্রঃ ১.১৭:বাউফে উপলেোর কাোইয়া ইউচনয়লনর টেঁতুচেয়া নদী। 

পাচনলত প্লাচবত হয়না। নীচু ডাংগা এবং চবেভূচম বষ যা ও টোয়ালরর পাচনলত স্বল্প গ ীর  ালব প্লাচবত হয়, তলব চকছু অংশ 

মাঝাচর গ ীর  ালব প্লাচবত হয়। এ কোে পেে ভূচমর পচে গাংলগয় উৎস হলত আগত এবং নতুন অবস্থায় চুনযুি  টমাে 

আয়তন ১২,৬০০ টহক্টর, উপলেোর প্রায় ২৬ শতাংশ। এোকাটি উপলেোর পূব যাংলশ  চবস্তৃত এবং সমতে প্রশস্ত ডাংগা ভূচম 

চনলয় গঠিত। এ এোকা প্রিানতঃ বৃচষ্ট ও টোয়ালরর পাচনলত স্বল্প গ ীর ালব প্লাচবত হয়, তলব চকছু অংশ মাঝারী গ ীর ালব 

প্লাচবত হয়।  (তথ্যসুত্রঃ উপলেো কৃচষ ও মৎস অচফস, বাউফে) 

কৃচষ ও খায 

প্রিান উৎপন্ন ফসে িান, চচনাবাদাম, চমচষ্ট আলু, মচরচ, 

চখসারী, চতে, সচরষা, তরমুে, ও পান। এছাড়া 

অত্রএোকালত প্রচুর টমৌসুচম শাক-সবচে উৎপাচদতৎ হয়। 

উপলেোর টমাে েচমর পচরমাণ ৪৮,১৮৫ টহক্টর, ্ার 

মলধ্য টমাে ফসেী েচম ৭৩,৮৫০ টহক্টর, স্থায়ী পচতত 

েচম ১৫০ টহক্টর। এছাড়াও এক ফসেী েচম ৭,২০০ 

টহক্টর, দুই ফসেী েচম ২০,৫০০ টহক্টর এবং চতন ফসেী 

েচম রলয়লছ ৮,৫৫০ টহক্টর। পটুয়াখােী টেো মৎস 

সম্পলদ সমৃদ্ধ। নদী চবলিৌত পটুয়াখােী টেোর খাে-চবে, 

পুকুর, নাো, চনম্নভূচম গুলো মৎস সম্পলদর েন্য অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ য। এই টেোর নদী টমাহনাগুলো ইচেশ মালছর েন্য চবখ্যাত। (তথ্যসুত্রঃ উপলেো কৃচষ ও মৎস অচফস, বাউফে) 

নদী  

বাউফে ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাে টথলকই প্রাকৃচতক দ্ববচচলত্র চছে  রপুর। সুচনচবড় অরণ্যানী, উচদ্ভদ-প্রাণী এবং নদীনাো, েোশয় পূণ য 

এ অঞ্চেটি এর অংগলক সাচেলয় তুেচছে সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের পূলব য চবশাে টততুুঁচেয়া নদী, পচিলম খরলরাত টোহাচেয়া 

নদী ও উির-পচিলম কারখানা নদী বলয় টগলছ। নদী ৩ টির আয়তন ৩১৩৩ টহক্টর। বাউফে ইউচনয়লন টকান বড় নদী টনই তলব 

৩ টি মাত্র খাে রলয়লছ। দাসপাড়া ইউচনয়লনর ১নং, ০২নং, ৪নং, ৫নং, ৭নং ও ৮নং ওয়ালড যর পাশ চদলয় বলয় টগলছ কারখানা 

নদীটি। কাোইয়া ইউচনয়লনর মলধ্য টেঁতুচেয়া নদী ্া কাোইয়া টেঁতুচেয়া নদী নালম পচরচচত এখালন টততুচেয়া নদীলক টকন্দ্র 

কলর গলড় উলঠলছ কাোইয়া বির। (তথ্যসুত্রঃ বাউফেউপলেো ও ইউচনয়ন পচরষদ,অচফস,)  

খাে 

বাউফে উপলেোর চবচ ন্ন ইউচনয়লন টছাে-বড় অলনক  খাে রলয়লছ, বাউফে ইউচনয়লন ৩ টি মাত্র খাে রলয়লছ, টকান বড় নদী 

টনই। বাউফে  াড়ানী খাে ্ার ওপালর উির মদনপুরা ইউচনয়ন, দচক্ষলন নওমাো ইউচনয়ন, পূলব য দাসপাড়া ইউচনয়ন, পচিলম 

বগা ইউচনয়ন। মানুলষর ্াতায়াত এবং মােমাে আনা টনওয়ার সুচবিার েন্য এই খাে ব্যাবহার করা হয়।  এছাড়া ইউচনয়লন ৭ 

টথলক ১০টি খাে রলয়লছ। আদাবাচরয়া ইউচনয়লন ৫টি খাে রলয়লছ ্ার মলধ্য- নাপ্তাচন খাে, কচবর খােী খাে, আলতাষখােী 

ডাকুয়া বাড়ী অরজুনতোর খাে,আদাবাচড়য়া োঠিয়াে বাড়ীর খাে, দচক্ষন মািবপুর হােী খােী খাে। কাোইয়া ইউচনয়লন ৪ টি 

খাে রলয়লছ কাোইয়া খাে, কাোইয়া বির ঠাকুচরয়া খাে, কমো রানীর খাে, কপূ যর কাঠী খাে, টশৌো খাে। ২০ একলরর উলদ্ধ 

খালের সংখ্যা ২ টি এবং ২০ একলরর চনলচ খালের সংখ্যা ৭ টি এর আয়তন ১৫.১৭ টহক্টর।  (তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো ও 

ইউচনয়ন পচরষদ,অচফস,) 

চচত্রঃ ১.১৬: উপলেোর একটি কৃচষ েচম 
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পুকুর 

বাউফে মৎে অচফলসর তথ্য মলত এ উপলেোর পুকুর সংখ্যা 

৩৬,৪০৮টি এর টমাে আয়তন ১৪৩৮ টহক্টর। খাস পুকুর সংখ্যা 

৫৭টি ্ার টমাে আয়তন ১২.৪৬ টহক্টর। এ উপলেোয় মৎে 

চালষর টক্ষলত্র ব্যবসায়ীক উলেলশ্য ১০%এবং পাচরবাচরক চাচহদা 

টমোলত ৯০%পুকুর ব্যবহার করা হয়। (তথ্য সুত্রঃ বাউফে উপলেো 

মৎস অচফস,) 

েবণািতা 

বাউফে উপলেোলত েবনািতা স্বা াচবক সমলয় সহনীয় মাত্রায় হলেও চবচ ন্ন প্রাকৃৃ্চতক দূল্ যালগর সময়  অন্যান্য টক্ষলত্র ব্যাপক 

ধ্বংসাত্বক প্র াব খুব একো পচরেচক্ষত হয় না। তলব চবচ ন্ন প্রাকৃচতক দূল্ যাগ ট্মন ঘূচণ যঝড়, েেচ্ছাস ও বন্যার কারলন কৃচষ 

েচমলত েবনািতা টবলড় চগলয় ফসলের ব্যাপক ক্ষচত হয়। এ উপলেোলত  টকান েবনািতা নাই। চকন্তু ঘুচণ যঝড় চসডলরর 

আঘালত এতদঞ্চলের কৃচষ টসক্টলরর ক্ষচত হলয়লছ সবলচলয় টবচশ। সাগলরর েবনাি পাচনলত প্লাচবত হলয়লছ এ চব ালগর চাষ 

উপল্াগী প্রায় ৯ োখ টহক্টর কৃচষ েচম। (তথ্য সুত্রঃ বাউফে উপলেো েনস্বাস্ত্হয ও প্রলকৌশেী অচফস) 

  

আলস যচনক দুষণ 

এই উপলেোর আলস যচনক প্রবনতা .০১% এ অঞ্চলের আঞ্চচেক গলবষনাগার সমূলহ চনচদ যষ্ট চফ প্রদান সালপলক্ষ নেকূলপর পাচনর 

আলস যচনক, টলারাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গাচনে, চপএইচ মান, ইলেকচিক কন্ডাকটিচ টি ইতযাচদ পরীক্ষা ও চবচ ন্ন িরলনর 

বালয়ােচেকযাে পরীক্ষা করা হয়। (তথ্য সুত্রঃ বাউফে উপলেো েনস্বাস্ত্হয ও প্রলকৌশেী অচফস,) 

                                                                     

 

চচত্রঃ ১.১৮: বাউফে উপলেোর একটি পুকুর। 
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চিতীয় অধ্যায় 

 দুল্ যাগ, আপদ এবং চবপদাপন্নতা 

২.১ দুল্ যালগর সাচব যক ইচতহাস 

দুল্াগ হে একটি মারাত্বক পচরচস্ত্হচত ্া প্রকৃচত বা 

মানব সৃস্ত্ঠ আপলদর ফে টদখা টদয়। সািারন অলথ য 

দুল্ যাগ বেলত আপদ টবাঝায় চকন্তু সব আপদই দুল্ যাগ 

নয়। আপদ ও চবপাদাপন্নতা এ দুটি উপাদান একলত্র 

হলেই তালক দুল্ যাগ বলে। বাংোলদলশর দচক্ষন প্রালন্ত 

অবচস্ত্হত পটুয়াখাচে টেোর বাউফে একটি উপলেো 

হওয়ায় চবচ ন্ন প্রাকৃৃ্চতক দূল্ যাগ  চশকার হয়। এই 

উপলেোর আয়তন ৪৮৭ বগ য চকঃচমঃ, ট্খালন 

৩,১০,৫০৮ েন মানুষ বসবাস কলর। ট ৌলগাচেক 

অবস্থানগত ও প্রকৃচতগত কারলণ বাংোলদশ চবলের 

দুল্ যাগ প্রবণ টদলশর মলধ্য একটি অন্যতম টদশ 

চহলসলব চচচিত। যুগ যুগ িলর এ টদলশ চবচ ন্ন িরলনর 

প্রাকৃচতক দুল্ যাগ সংগঠিত হলয় আসলছ। ্ার মলধ্য 

উলল্লখল্াগ্য দুল্ যাগ হলচ্ছ বন্যা, খরা, নদী াঙ্গন, 

দ্বশতযপ্রবাহ, ঝড়, চশোবৃচষ্ট, অচতবৃচষ্ট, ঘনকুয়াশা, আলস যচনক, েোবদ্ধতা, অচগ্নকান্ড, েলন যলডা, তাপদাহ ও কােজবশাখী ইিাচদ। 

প্রায় প্রচত বছরই উলল্লচখত  দুল্ যাগ সমূহ টদলশর টকান না টকান অঞ্চলে আঘাত টহলন োনমালের ব্যাপক ক্ষচত সািন কলর। 

সাচব যক দুল্ যালগর ইচতহাস চবলিষণ করলে টদখা ্ায় পূলব য ১৯৮৮-১৯৯১ এবং ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালে  

বাউফে  উপলেোর ব্যাপক বন্যা ও ঝড় হয়। ২০০৭ সালে চসডর, ২০০৯ সালে আইো, ২০১৩ সালে মহালসন ঝলড়র কারলণ এ 

এোকায় ব্যাপক ক্ষচত হয়। েলোচ্ছাস, ঘূচণ য ঝড়, কােজবশাখী,নদী  াঙ্গন, বন্যা উপলেোর প্রিান দুল্ যাগ এসব দুল্ যালগর কারলণ 

কৃচষ, স্বাস্ত্হয, চশক্ষা, অবকাঠালমা সহ পশুসম্পদ ও েীবজবচচত্র সহ উন্নয়ন কর্মকযান্ড মারাত্মক  ালব ক্ষচতগ্রস্ত হয়। এছাড়াও 

েেবায়ু পচরবরচতলনর ফলে হঠাৎ কলর টততুচেয়া নদীর পাচন বৃচদ্ধ টপলয় চরাঞ্চলের ১০০০/১৫০০ পচরবার টক গৃহহারা হলত হয়। 

েনগলনর মাথা চপছু আয় কলমলছ টবলড়লছ দাচরদ্রতা। বাড়লছ মানুলষর স্বাস্ত্হয হাচনর প্রবনতা। 

টেচবে ২.১: দুল্ যালগর নাম, বছর, ক্ষচতর পচরমান ও ক্ষচতগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। 

দুল্ যালগর নাম বছর ক্ষচতর পচরমাণ টকান টকান খাত /উপাদান ক্ষচতগ্রস্থ হয় 

েেচ্ছাস ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯,  ২০১১, 

২০১৩ 

টবচশ মৎে, স্বাস্থয খাত, অবকাঠালমা, 

মাঝারী কৃচষ সম্পদ, প্রানীসম্পদ, ট্াগাল্াগ 

ঘূণীঝড় ২০০৪,  ২০০৪,  ২০০৫,  ২০০৬, ২০০৮, 

২০০৯, ২০১০,  ২০১১, ২০১৩ 

টবচশ কৃচষ সম্পদ, স্বাস্থয টসবা 

মাঝারী মৎে, গবাচদপশু 

কােজবশাখী ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭ ও 

২০০৫, ৬ই টম ২০০২ 

টবচশ কৃচষ, মানব সম্পদ, অবকাঠালমা 

মাঝারী মৎে, প্রানীসম্পদ, ট্াগাল্াগ  

নদী  াঙ্গন ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, 

২০০৪, ২০০৮,এবং ২০০৯, ১৬ই টম 

২০১৩সাে। 

টবচশ কৃচষ, অবকাঠালমা, রাস্তাঘাে ইতযাচদ  

মাঝারী মৎে, গবাচদপশু, মানব সম্পদ, 

বন্যা ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ , 

২০০৪, ২০০৯ 

টবচশ কৃচষ, মানব সম্পদ, অবকাঠালমা 

মাঝারী মৎে, প্রানীসম্পদ, ট্াগাল্াগ  

চচত্রঃ ২.১: দুল্ যালগর সাচব যক ইচতহাস 
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২.২ আপদ সমুহ 

বাউফে উপলেোটি কৃচষ চন যরও সমুদ্র উপকুচেয় চনকেবতী অঞ্চে হওয়ায় এ উপলেোয় বসবাসকারীলদর  টবশী টবশী দূল্ যাগ 

টমাকাচবো করলত হয় উপলেোর ইউচনয়ন ও টপৌরস ায় চবচ ন্ন টক্ষলত্র চ ন্ন চ ন্ন আপদ প্রতযক্ষ বা পলরাক্ষ  ালব ক্ষচত কলর 

থালক। এর মলধ্য ট্মন প্রকৃচত সৃষ্ট আপদ রলয়লছ টতমনই মানব সৃষ্ট আপদ ও রলয়লছ। স্থানীয় সািারণ েনগলণর সালথ সালথ 

গণ্যমান্য ব্যচিবলগ যর  মতামলতর উপর চ চি কলর সকে আপলদর মধ্য থালক ৭ টি আপদ বাছাই করা হলয়লছ। এোকাবাসী মলন 

কলর এই ৫টি আপলদর ফলে প্রচতবছর তালদর সব যাচিক ক্ষয়ক্ষচতর সমু্মখীন হলত হলছ এবং চদন চদন এর প্র াব তীব্রতর হলচ্ছ। 

সুতরাং এখন টথলক ্চদ কােচবেম্ব না কলর কা্ যকরী পদলক্ষপ টনওয়া না হয় তাহলে  চবষ্যৎ প্রেন্মলক অমানচবক পচরচস্থচতর 

সমু্মখীন হলত হলব।  অগ্রাচিকার চ চিলত আপদ চনলম্ন টদওয়া হে: 

টেচবে ২.২ উপলেোর আপদ সমুহ  

উপলেোর সকে ইউচনয়লনর সচম্মচেত আপদ সমূহ উপলেোর চচচিত আপদ সমূহ ও আপলদর 

অগ্রাচিকার 

প্রকৃচত সৃষ্ট আপদ  

১. তাপদাহ  ১২. ভূচমকম্প 

১. েলোচ্ছাস 

২. বন্যা 

৩. কােজবশাখী 

৪. ঘূচণ য ঝড় 

৫. নদী  াঙ্গন 

২. বন্যা ১৩. ঘূচণ য ঝড় 

৩. পাচনর স্তর  ১৪. েোবদ্ধতা    

৪. অচতবৃচষ্ট ১৫. অচনয়চমত বৃচষ্টপাত 

৫. দ্বশতযপ্রবাহ ১৬. েলন যলডা 

৬. খরা ১৭. চশোবৃচষ্ট 

৭. নদী াঙ্গন ১৮. বজ্রপাত 

৮. ঘনকুয়াশা ১৯. ইঁদূলরর আক্রমণ 

৯. েলোচ্ছাস ২০. ফসলে টপাকার আক্রমণ 

১০. আলস যচনক  ২১.েবনািতা 

মানবসৃষ্ট আপদ 

২২. অচগ্নকান্ড ২৩. ভূচম দখে  

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,২০১৪ 

২.৩ চবচ ন্ন আপদ ও তার বতযমান ও  চবষ্যৎ চচলত্রর চবস্তাচরত বন যনা 

েলোচ্ছাস 

পটুয়াখাচের বাউফে উপচেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। 

এখালন আষাঢ় মাস হলত কাচতযক মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ অব্যাহত 

থালক। ্ার ফলে এোকায় কৃচষ, মৎস, অলবাকাঠালমা, 

আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ প্রভৃচত খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত 

হলয় থালক.আবাদী েচমলত বাচে পড়ার কারলন ফসে চাষ করা 

্ায় না.্ার ফলে এোকার প্রায় ২৫ শতাংশ েচমলত ফসে 

উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রচত বছর েলোচ্ছাস হলেও ১৯টশ 

টসলেম্বর ২০০৬, ১৫ই নল ম্বর ২০০৭, ১৫ই নল ম্বর ২০০৮, 

২৫টশ টম ২০০৯ও ১৬ই জুন ২০১১ সালের েলোচ্ছাস চছলো 

ব্যপক। 

  

চচত্রঃ ২.২:েেচ্ছালস প্লাচবত উপলেোর একটি গ্রাম। 
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বন্যা 

পটুয়াখাচের বাউফে উপলেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত।এখালন 

শ্রাবন মাস হলত আচেন মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ অব্যাহত থালক। ্ার ফলে 

এোকায় কৃচষ, মৎে, অলবাকাঠালমা,আবাসন,চশক্ষা,ট্াগাল্াগ প্রভৃচত 

খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হলয় থালক.আবাদী  েচমলত বাচে পড়ার 

কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না.্ার ফলে এোকার প্রায় ১৫ শতাংশ 

েচমলত ফসে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রচত বছর েলোচ্ছাস হলেও 

১৯৮৮,১৯৯৮,২০০৪,এবং ২০০৭ সালের  বন্যা চছলো ব্যাপক। 

কােজবশাখী 

পটুয়াখাচের বাউফে উপলেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। এখালন 

দ্ববশাখ মাস হলত দ্বেষ্ঠয মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ অব্যাহত থালক। ্ার ফলে 

এোকায় কৃচষ, মৎে, অলবাকাঠালমা, আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ 

প্রভৃচত খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হলয় থালক। আবাদী  েচমলত বাচে 

পড়ার কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না। ১৫-২০  বছর  পূলব য এ এোকায়  

কােজবশাখী ঝড়  স্বা াচবক মাত্রায় চছলো। চকন্তু ঋতু দ্ববচচলত্রর কারলন 

এবং আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ঝলড়র প্রবনতা বৃচদ্ধ 

পালচ্ছ। ্ার  ফলে োনমাে  ও ফসলের  ব্যাপক  ক্ষচত হলচ্ছ। প্রচত 

বছর পটুয়াখাচের এ ঊপলেোলত কােজবশাচখর আঘালত কম টবচশ 

ক্ষচত হলেও  ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৫ ,এবং 

২০০৭ সালের কােজবশাখী  চছলো ব্যাপক। 

ঘূচণ য ঝড় 

পটুয়াখাচের  বাউফে উপচেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। এখালন 

আষাঢ় মাস হলত কাচতযক মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ অব্যাহত থালক। ্ার ফলে 

এোকায় কৃচষ, মৎস, অলবাকাঠালমা, আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ প্রভৃচত 

খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হলয় থালক। আবাদী েচমলত বাচে পড়ার 

কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না.্ার ফলে এোকার প্রায় ২০ শতাংশ 

েচমলত ফসে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রচত বছর ঘূচণ য ঝড় হলেও ২৩টশ 

টম ২০০৪, ১১ই টসলেম্বর ২০০৪, ১১ই মাচ ২০০৫, ১৯টশ টসলেম্বর 

২০০৬, ১৫ই নল ম্বর ২০০৮, ২৫টশ টম ২০০৯, ৮ই অলক্টাবার ২০১০, 

১৬ই জুন ২০১১ সালের ঘূচণ য ঝড় চছলো ব্যপক। 

নদী াঙ্গন 

বাউফে ভূ-খন্ডটি প্রাচীনকাে টথলকই প্রাকৃচতক দ্ববচচলত্র চছে  রপুর। 

সুচনচবড় অরণ্যানী, উচদ্ভদ-প্রাণী এবং নদীনাো, েোশয় পূণ য এ 

অঞ্চেটি এর অংগলক সাচেলয় তুেচছে সমৃদ্ধ সজ্জায়। বাউফলের পূলব য 

চবশাে টততুুঁচেয়া নদী, পচিলম খরলরাত টোহাচেয়া নদী ও উির-

পচিলম কারখানা নদী বলয় টগলছ। এছাড়া উপলেোর মধ্যখালন টছাে-

বড় অলনক নদী ও খাে রলয়লছ। ৩টি নদী আয়তন ৩১৩৩ টহক্টর। 

পটুয়াখাচের এ উপলেো টি ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। এখালন 

দ্ববশাখ মাস হলত শ্রাবন মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ অব্যাহত থালক। ্ার ফলে 

এোকায় কৃচষ, মৎস, অলবাকাঠালমা,আবাসন,চশক্ষা,ট্াগাল্াগ প্রভৃচত 

খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হলয় থালক আবাদী  েচমলত বাচে পড়ার 

চচত্র ২.৩: বন্যা পাচনলত চনম্নচেত উপলেোর বাড়ীঘর 

চচত্রঃ ২.৪: কােজবশাখী ঝলড় চবদ্ধস্ত উপলেোর একটি 

গ্রাম। 

চচত্রঃ ২.৫: ঘূচণ য ঝলড়র একটি চচত্র। 

চচত্রঃ ২.৬: নদী  াঙ্গলন উপচেোর নদীর তীলরর কৃচষ েচম। 
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কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না ্ার ফলে এোকার প্রায় ৪২ শতাংশ েচমলত ফসে উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রচত বছর নদী াঙ্গন 

হলেও ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৭ সালের  নদী াঙ্গন চছলো ব্যাপক।  

২.৪ চবপদাপন্নতা ও সক্ষমতা 

বাউফে উপলেোর ঘূচণ য ঝড়, েেচ্ছাস, বন্যা, নদী াঙন, অচন,য়চমত বৃচষ্টপাত খরা, প্রভৃচত আপদগুলোর প্র ালব চবপদাপন্ন হলচ্ছ 

উপলেোর প্রায় ৩০৪৯৫৯ েন েনলগাষ্ঠী এছাড়াও প্রাণীকুে, মৎে সম্পদ এবং অবকাঠালমাগুলোও চবপদাপলন্নর বাইলর নয়। 

তাই এই চবপদাপন্ন েনলগাষ্ঠী তালদর চনেস্ব পদ্ধচত ব্যবহার কলর সক্ষমতা অেযলনর টচষ্টা কলর চলেলছ প্রচতচনয়ত। এখালন 

চবপদাপন্নতা বেলত টবাঝায় বস্তুগত, আথ য-সামাচেক এবং পচরলবশগত চবযমান অবস্থা, ্া দুল্ যালগর ক্ষয়ক্ষচতর আশংকার 

ইচঙ্গত টদয় এবং ্া টমাকাচবো করায় েনলগাষ্ঠী অসমথ য হলয় থালক এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃচতক, সামাচেক, অথ যজনচতক, 

পচরলবশ ইতযাচদর সমন্বলয় সৃষ্ট সামচগ্রক অবস্থা বা প্রচক্রয়া, ্া মানুষ বা টকান সংস্থা/প্রচতষ্ঠান তার চবযমান সম্পলদর ব্যবহালরর 

মাধ্যলম দুল্ যালগর প্রচতকুে অবস্থার সলব যাচ্চ টমাকাচবো কলর এবং দুল্ যালগর ফোফলের  য়াবহতালক হ্রাস কলর। টকান টকান 

এোকা চক চক কারলন চক ালব চবপদাপন্ন তা সংচক্ষপ্ত  ালব চনলম্ন টদখালনা হে:- 

টেচবেঃ ২.৩: চবপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। 

আপদ চবপদাপন্নতা সক্ষমতা 

ন
দ
ী 
াঙ্গ
ন
 

 নদী াঙ্গলন কৃচষ েচমসহ ফসলের ক্ষচত হয়। 

 ট্াগাল্ালগর কষ্ট হয় 

 মানব সম্পলদর ক্ষচত  

 পশু সম্পলদর ক্ষচত হয়। 

 বাউফে উপলেোয় অসংখ্য বাঁি রলয়লছ। তার 

মলধ্য একটি বাঁি কাোইয়া েঞ্চ ঘাে টথলক টশৌো 

হলয় সিীপ প্ যন্ত এই বাঁলির দ্বদঘ যয ১০ চকচম.। 

 এছাড়া এ উপলেোর টমাে ১২৭.০০চকচম বাঁি 

রলয়লছ ্া আকচষ্মক বন্যা টমাকালবোয় এ 

উপলেোর েন্য দূগ য চহসালব কাে কলর। 

 

 ঘূ
চণ
য  ঝ
ড়

 

 বন্যায় ফসলের ক্ষচত হয় 

 ট্াগাল্ালগর কষ্ট হয় 

 কবর স্থান ডুলব ্ায়। 

 মানবসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 অবকাঠালমার ক্ষচত হয়। 

 মৎেসম্পলদর ক্ষচত হ্ 

 খাবার পাচনর অ াব হয় 

 পশুসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 চশশু, গ যবতী, প্রচতবচন্ধ ও বৃদ্ধরা টবশী ঝুঁচকলত থালক। 

 বাউফে উপলেোয়  ৪৯টি স্কুে কাম সাইললান 

টসন্টার রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোয় ২০চকঃচমঃ,উঁচু পাকা রাস্তা 

রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোয় ৭৮টি উঁচু টিউবলয়ে রলয়লছ। 

 

 ে
ল
ে
াচ্ছ
াস

 

 বন্যায় ফসলের ক্ষচত হয় 

 ট্াগাল্ালগর কষ্ট হয় 

 কবর স্থান ডুলব ্ায়। 

 মানবসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 অবকাঠালমার ক্ষচত হয়। 

 মৎেসম্পলদর ক্ষচত হ্ 

 খাবার পাচনর অ াব হয় 

 পশুসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 চশশু, গ যবতী, প্রচতবচন্ধ ও বৃদ্ধরা টবশী ঝুঁচকলত থালক। 

 বাউফে টেোর উপালেেলত ৪৯ টি  সাইললান 

টসন্টার আলছ। 

 এই উপলেোর ১৪ টি ইউচনয়লনর ১৭টি কবরস্থান 

উচু আলছ। 

 বাউফে উপলেোয় টমাে ১২৭ চকচমঃ দ্বদঘয বাঁি 

রলয়লছ।  তার মলধ্য একটি বাঁি  

 পটুয়াখাচে টেোর বাউফে উপলেোয় ২০ 

চকঃচমঃ উচু রাস্তা রলয়লছ। 
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আপদ চবপদাপন্নতা সক্ষমতা 
ব
ন্য
া 

 বন্যায় ফসলের ক্ষচত হয় 

 ট্াগাল্ালগর কষ্ট হয় 

 কবর স্থান ডুলব ্ায়। 

 মানবসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 অবকাঠালমার ক্ষচত হয়। 

 মৎেসম্পলদর ক্ষচত হ্ 

 খাবার পাচনর অ াব হয় 

 পশুসম্পলদর ক্ষচত হয় 

 চশশু, গ যবতী, প্রচতবচন্ধ ও বৃদ্ধরা টবশী ঝুঁচকলত থালক। 

 বাউফে উপলেোর  পাচন চনষ্কাশলনর মাধ্যম হে  

৩টি নদী রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোয় ৭৮টি উঁচু টিউবওলয়ে রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোয় ৬ ফুে উঁচু টমাে- ১২৭ 

চকঃচমঃ বাঁি রলয়লছ। 

 বাউফে  উপলেো ১৭  টি কবর স্থান উঁচু রলয়লছ। 

  বাউফে উপলেোয় ২০ চকঃচমঃ উচু রাস্তা 

রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোর ১৬ শতাংশ  বনায়ন রলয়লছ। 

 

ক
াে
জব
শ
াখ
ী 

 ঝলড় ফসলের ক্ষচত হয় 

 ট্াগাল্ালগর কষ্ট হয় 

 মানব সম্পলদর ক্ষচত হয় 

 অবকাঠালমার ক্ষচত হয়। 

 পশু সম্পলদর ক্ষচত হয় 

 চশশু, গ যবতী, প্রচতবচন্ধ ও বৃদ্ধরা টবশী ঝুঁচকলত থালক। 

 বাউফে  উপলেো  ১৬ শতাংশ বনায়ন রলয়লছ। 

 বাউফে উপলেোয় ৪৮টি স্কুে কাম সাইললান 

টসন্টার রলয়লছ। 

 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,২০১৪ 

২.৫ সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা 

বাউফে উপলেোয় ট ৌলগাচেক অবস্থানগত কারলন উপলেোর চবচ ন্ন ইউচনয়ন, গ্রাম গুচে চবচ ন্ন আপলদর সমু্মখীন হয়। এ 

উপলেোর অচিকাংশ েনগস্ত্ঠী কৃচষ ও মৎলসর উপর চন যশীে। সামুদ্রীক উপকুচেয় অঞ্চে হয়ায় এখানকার মানুষলদরলক আপদ 

গুচেলক টমাকাচবো করলত হয়। উপলেোর সব স্থালনর চবপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপলদর চ চিলত সব যাচিক চবপদাপন্ন 

এোকা,চবপদাপলন্নর কারন ওচবপদাপন্ন েনসংখ্যা চনলম্ন সংচখপ্ত টদওয়া হেঃ 

টেচবে ২.৪. সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা। 

আপদ সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা চবপদাপলন্নর কারণ চবপদাপন্ন েনসংখ্যা 

 ঘূ
চণ
য  ঝ
ড়

 চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, 

নাচেরপুর, কাোইয়া, কাচছপাড়া সহ 

সমগ্র উপলেো   

             নদীর তীরবতী এোকা ১,৩০,৫০০েন 

 ে
ল
ে
াচ্ছ
াস

 

চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, 

নাচেরপুর, কাোইয়া, কাচছপাড়া 

নদীর তীরবতী এোকা ৪০,২০০েন 

ব
ন্য
া চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, 

নাচেরপুর, কাোইয়া, কাচছপাড়া 

নদীর তীরবতী এোকা ৫৬০০০েন 

ক
াে
জব
শ
াখ
ী 

চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, 

নাচেরপুর, কাোইয়া, কাচছপাড়া সহ 

সমগ্র উপলেো 

প্রয়েলনর তুেনায় বনায়ন কম ১,২০,০০০ েন 
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আপদ সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা চবপদাপলন্নর কারণ চবপদাপন্ন েনসংখ্যা 

ন
দ
ী 
াঙ্গ
ন
 

টকশবপুর, নাচেরপুর, 

কাোইয়া,ধুচেয়া, 

নদীর তীরবতী এোকা ২০,২০০ েন 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,২০১৪ 

২.৬ উন্নয়ন পচরকল্পনার প্রিান খাতসমুহ 

বাউফে উপলেোটি কৃচষ চ চিক উৎপাদন চন যর। এ উপলেোর অথ যনীচত কৃচষর উপর চন যরশীে। তাই উন্নয়ন পচরকল্পনার 

টক্ষলত্র কৃচষলক প্রািান্য চদলেও আপদ ও ঝুঁচক হ্রালসর েন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থয, েীচবকা, অবকাঠালমা সব চদলকই উন্নয়ন 

প্রলয়ােন। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম চবস্তাচরত  ালব আলোচনা করা হে-  

টেচবে ২.৫: উন্নয়লনর খাত ও দুল্ যাগ ঝচক হ্রালসর সালথ সমন্বয়। 

প্রিান 

খাত সমুহ 
চবস্তাচরত বন যনা দুল্ যাগ ঝচক হ্রালসর সালথ সমন্বয় 

কৃ
চষ

 

বাউফে উপলেোয় টমাে ১,২০,৩৬৬ একর  েচমলত 

১৬৭০০ টমচট্টক েন ফসে উৎপাচদত হয়। ফসে 

উিৃত থালক ্া উপলেোর অথ যনীচতর  েন্য চবরাে 

সাফল্য বলয় আলন। ফলে নতুন চাষীরা উলযাগী হলয় 

কৃচষলত এচগলয় আসলব। তাই বাউফে উপলেোয় 

কৃচষসম্পদ, উন্নয়ন পচরকল্পনার অন্যতম প্রিান খাত 

চহসালব চবলবচচত।  

বাউফে উপলেোয় ৬০% মানুষ কৃচষকালের উপর 

চন যরশীে ্ার মলধ্য চদনমজুর ৪০%, ক্ষুলদ কৃষক টশ্রণী 

৩০%, মাঝাচর কৃষক টশ্রণী  ১৫%, বড় কৃষক টশ্রণী ৫% 

এই কৃচষ টথলক আয় হয় ৭১.৪৬%। আবহাওয়া ও 

েেবায় পচরবতযলনর ফলে ্চদ বন্যা, েলোচ্ছ্বাস, 

দ্বশতযপ্রবাহ,নদী াঙ্গন হয় তাহলে কৃচষে ফসে নষ্ট হলয় 

কৃষকরা আচথ যক ক্ষচতর সমু্মখীন হলব, তাই দুল্ যাগ ঝুঁচক 

হ্রালসর সালথ সমন্বলয়র েন্য বাউফে উপলেোর কৃচষলত 

আলরা আধুচনকায়ন প্রলয়ােন। ্ার ফলে বাউফে 

উপলেোর কৃচষ সম্প্রসাচরত হলব ্া চকছুো দুল্ যাগ 

সহায়ক।  

ম
ৎ
ে

 

বাউফে উপলেোয় পুকুলরর সংখ্যা ৩৬,৪০৮টি।এর 

আয়তন ১৪৩৮ টহক্টর,খাস পুকুলরর সংখ্যা ৫৭ টি 

আয়তন ১২.৪৬ টহক্টর টবসরকারী হযাচারী ৩টি, এ 

উপলেোয় ১১৭টমঃেঃ টপানার চাচহদা রলয়লছ। ৬১ 

টমঃেঃ টপানা এ উপলেোলত উৎপাচদত হয়। এ 

উপলেোয় বাৎসচরক মৎে চাচহদা পূরলনর এর 

মাধ্যলম নতুন মৎে চাষীরা উলযাগী হলয় মাছ চালষ 

এচগলয় আসলব। ফলে মৎে সম্পদ িারা উপলেোয় 

অলনক উন্নয়ন সম্ভব। তাই বাউফে উপলেোয় 

মৎেসম্পদ, উন্নয়ন পচরকল্পনার অন্যতম প্রিান খাত 

চহসালব গণ্য করা ্ায়। পটুয়াখােী টেো মৎস 

সম্পলদ সমৃদ্ধ। নদী চবলিৌত পটুয়াখােী টেোর খাে-

চবে, পুকুর, নাো, চনম্নভূচম গুলো মৎস সম্পলদর 

েন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। এই টেোর নদী টমাহনাগুলো 

ইচেশ মালছর েন্য চবখ্যাত। 

আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ্চদ  হয় তাহলে 

কৃচষ ফসে নষ্ট হলয় কৃষকরা আচথ যক ক্ষচতর সমু্মখীন 

হলব, টসলক্ষলত্র তারা ্চদ পাশাপাচশ মাছ চাষ কলর 

তাহলে কৃষকরা অলনকোই ক্ষচতর হাত টথলক রক্ষা 

পালব। তাছাড়া িান ও মালছর সমচন্বত চাষ করলে, িান 

নষ্ট হলেও মালছর উৎপাদন দুল্ যাগকালে তালদর আচথ যক 

স্বচ্ছেতা বোয় রাখলত সহায়তা করলব। দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালসর েন্য মাছ চালষর টকান চবকল্প টনই। তাই বো 

্ায় মৎেখাত দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট সমন্বয় সািন 

কলর। 
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পূলব য বাউফে উপলেোয় প্রায় প্রচতটি পচরবালর কম 

টবচশ গরু-ছাগে চছে। বতযমালন প্রলয়ােনীয় চারণভূচম 

ও টগাখালযর অ ালব পশুসম্পদ অলনক কলম টগলছ। 

বতযমালন ২২০ টি গবাচদপশুর খামার, ৩০,৩৮০টি 

ব্রয়োর মুরগীর খামার রলয়লছ ্া মানুষলক স্বাবেম্বী 

কলর টতালে এবং অথ যনীচতলত  ভূচমকা রালখ।  

আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ্চদ  বন্যা ও 

েলোচ্ছাস হয় তাহলে মৎে চাষী ও কৃষকরা অলনকোই 

ক্ষচতর সমু্মখীন হলব, টসলক্ষলত্র তারা ্চদ পাশাপাচশ পশু 

পােন কলর তাহলে তাৎক্ষচণক আচথ যক ক্ষচতর টথলক 

রক্ষা পালব এবং দুল্ যালগর মুহূলতয তালদর আচথ যক স্বচ্ছেতা 

বোয় থাকলব। টসেন্য দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর েন্য 

পশুসম্পলদর টকান চবকল্প টনই। তাই বো ্ায় পশুসম্পদ 

দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট সমন্বয় সািন কলর। 

স্ব
াস্থ
য 

বাউফে উপলেোয় ১টি উপলেো স্বাস্থয কমলপ্লক্স, 

০৬টি উপলেো স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ টকন্দ্র ও 

৪২টি কচমউচনটি চলচনক রলয়লছ। এগুলো বাউফে 

উপলেোর মানুলষর স্বাস্থযলসবা চনচিতকরলনর 

মাধ্যলম তালদর স্বা াচবক কা্ যক্রম অব্যাহত রালখ।  

দুল্ যালগর ফলে বাউফে উপলেোয় টরাগব্যাচি বৃচদ্ধ পায়, 

এেন্য স্বাস্থালসবার আলরা আধুচনকায়ন প্রলয়ােন ্া 

দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর সালথ ্লথষ্ট সমন্বয় সািন করলত 

সক্ষম হয়।  

ে
ীচ
ব
ক
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বাউফে উপলেোয় ৭০% মানুষ কৃচষকালে সম্পৃি 

(চদনমজুর ৪০%, ক্ষুলদ কৃষক টশ্রণী ২০%, মাঝাচর 

কৃষক টশ্রণী ১০%, বড় কৃষক টশ্রণী ৫%)। অন্যান্য 

খাত গুলো হে- অ-কৃচষে শ্রম ২.৫০%, চশল্প 

০.৭৬%, বাচণেয ৯.০১৩%, ট্াগাল্াগ ও পচরবহন 

৩.৯৫%, চাকুচর ৪.৮৩%, চনম যাণ ০.৯%, িমীয় 

টসবা ০.০৮%, টরচমলেন্স ০.০৬% এবং অন্যান্য 

২.২৫%।  বাউফে উপলেোয় মানুলষর েীচবকা 

চ ন্নরুপ হওয়ায় তালদর অথ যনীচত খুবই সমৃদ্ধশােী। 

আনুপাচতক হালর এই উপলেোলত মানুলষর অ াব 

খুবই কম। কারন তারা টবশীর াগই চন যরল্াগ্য 

টপশায় েচড়ত। ্ার ফলে বাউফে উপলেোর 

মানুলষর েীবন েীচবকা টবশ উন্নত।  

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বাউফে উপলেোয় বন্যা, 

েলোচ্ছাস, নদী াঙ্গন,কােজবশাচখ   ইতযাচদ আপলদর 

ফলে দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎেসম্পদ, 

পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্তসহ মানুলষর েীবন েীচবকার উপর 

 ীষণ ালব প্র াব পলড়। চকন্তু মানুষ ্চদ চবকল্প েীচবকার 

ব্যবস্থা গ্রহন কলর, তাহলে দুল্ যাগকালে তাৎক্ষচণক দুল্ যাগ 

টমাকালবো সম্ভব।  এবং দুল্ যাগ মুহূলতয তালদর আচথ যক 

স্বচ্ছেতা বোয় থাকলব। তাই দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর েন্য 

চবকল্প েীচবকা ব্যবস্থার টকান চবকল্প টনই। চবকল্প 

েীচবকা ব্যবস্থা দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট সমন্বয় সািন 

কলর। 

গ
াছ
প
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বাউফে উপলেোয় গাছপাো ও বনায়লনর েন্য 

্লথষ্ট সুনাম আলছ। এই উপলেোলত প্রচুর ফলের 

গাছ আলছ ্ার ফলে সবুলে  রা এ অঞ্চলে 

গাছপাোর টকান কমচত টনই। আমগাছ ছাড়াও 

এখালন প্রচুর আকাশমচন, চশশু, োমরুে, 

ইউকযাচেোস, অজুযন, আকাচশয়া, বাবো ও বরই 

সলফদা  গাছ রলয়লছ। বাউফে উপলেোয় 

সরকাচর ালব ১৬ টহক্টর বনায়ন রলয়লছ ্া বাউফে 

উপলেোর অথ যনীচতলত চবলশষ ভূচমকা পােন কলর।  

বাউফে উপলেোয়  েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বন্যা, 

েলোচ্ছাস নদী াঙ্গন,  ইতযাচদ আপলদর ফলে দুল্ যাগ 

সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎে সম্পদ, পশুসম্পদ 

ক্ষচতগ্রস্ত হয়। এছাড়া েলোচ্ছালসর প্র ালব প্রচুর ঘরবাড়ী, 

রাস্তাঘােসহ প্রচুর অবকাঠালমাগত ক্ষচত সাচিত হয়। ্া 

মানুলষর েীবন েীচবকার উপর  ীষণ ালব প্র াব টফলে 

এবং পচরলবশ রক্ষা কঠিন হলয় পলড়। এসব টমাকালবোর 

েন্য প্রচুর পচরমালন গাছপাোর টকান চবকল্প টনই। তাই 

বাউফে উপলেোয় একো টস্লাগান হওয়া উচচত “ গাছ 

োগান এবং পচরলবশ বাঁচান” ্া দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট 

ভুচমকা পােন কলর। 
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বাউফে উপলেোয় প্রচুর অবকাঠালমাগত সম্পদ 

রলয়লছ ্ার মলধ্য ১০ টি (১৫৮ টহক্টর) বাঁি, ৬৪৮টি 

কাে াে য ও ২২৬টি ব্রীে রলয়লছ। এছাড়া উপলেো, 

ইউচনয়ন এবং গ্রাম্যপথ চমচেলয় সব যলমাে টমাে রাস্তা 

১০৩.১৪  চকঃচমঃ, পাকা ৮০.৮৬ রাস্তা  চকঃচমঃ, 

কাঁচা রাস্তা ২২.২৮ চকঃচমঃ। টসলচর েন্য বতযমালন 

৯৭.৪ % গ ীর নেকূপ রলয়লছ।  এছাড়া ৩৯টি হাে 

ও ৬টি টগ্রাথ টসন্টার  রলয়লছ ্া উপলেোর মানুলষর 

চনতয প্রলয়ােনীয় দ্রব্যাচদর টোগান চদলয় তালদর 

চাচহদা পূরণ কলর থালক। এই অবকাঠালমাগত 

সম্পদগুলো বাউফে উপলেোর উন্নয়নমূেক কাে 

তথা অথ যনীচতলত অগ্রণী ভুচমকা পােন কলর।     

বাউফে উপলেোয় বন্যা, েলোচ্ছাস নদী াঙ্গন, হলে 

অবকাঠালমাগত সম্পদগুলো দুল্ যাগকালে চবচ ন্ন ালব 

কালে োলগ ট্মন- বাঁি নদী াঙ্গলনর হাত টথলক 

উপলেোলক রক্ষা কলর।  কাে াে যগুলো বন্যা, েলোচ্ছাস 

হলে  ট্াগাল্ালগর কালে ব্যবহার হয়। এো কৃচষর অলনক 

উপকার কলর। নেকূপগুলো খরা টমৌসুমসহ অন্য সমলয় 

পাচন টসলচর কালে ব্যবহার কলর প্রচুর কৃচষসম্পদ অচেযত 

হলয় থালক। রাস্তাঘাে চবচ ন্ন টেো/ উপলেোর সালথ 

ট্াগাল্াগ সম্পকয উন্নয়ন কলর। দুল্ যালগর সময় 

হােবাোর মানুলষর চনতয প্রলয়ােনীয় দ্রব্যাচদর টোগান 

চদলয় তালদর চাচহদা পূরণ কলর থালক। দুল্ যাগ 

টমাকালবো করার  েন্য অবকাঠালমাগত সম্পদ  অলনক 

গুরুত্বপূণ য ভুচমকা পােন কলর। তাই দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর 

েন্য অবকাঠালমাগত সম্পদলক ্লথষ্ট শচিশােী করার 

টকান চবকল্প নাই।   

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

২.৭ সামাচেক ম্যাপ 

বাউফে উপলেোর দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদে উপলেোর চবচ ন্ন গ্রালমর চবচ ন্ন টশ্রণী টপশার টোকেলনর সালথ বলস 

বাউফে উপলেোর মানচচত্র টদচখলয় সামাচেক মানচচত্র করার উলেশ্য, গুরুত্ব বণ যনা কলর তালদর সহায়তায় উপলেোর 

সামাচেক মানচচত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাচেক মানচচলত্র উপলেোর গ্রামগুচের অবকাঠালমাসমূহ, রাস্তা-ঘাে, চব্রে, কাে াে য, 

চবচ ন্ন সরকারী টবসরকারী প্রচতষ্ঠানসমূহ, হাে-বাোর, নদী-খাে, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূণ য চবষয়গুচে অন্তভু যি করা হলয়লছ। 

সামাচেক মানচচলত্র বাউফে উপলেোর সাচব যক অবস্থা পৃষ্ঠা 30 এ টদখালনা হলয়লছ।  

২.৮ দূল্ যাগ এবং ঝুঁচক ম্যাপ   

বাউফে  উপলেোর দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদে উপলেোর চবচ ন্ন গ্রালমর চবচ ন্ন টশ্রণী টপশার টোকেলনর সালথ বলস 

বাউফে  উপলেোর মানচচত্র টদচখলয় দুল্ যাগ ও ঝুঁচক মানচচত্র করার উলেশ্য, গুরুত্ব বণ যনা কলর তালদর সহায়তায় এোকার 

আপদসমূহ চচচিত কলর বাঘা উপলেোর সামাচেক মানচচত্র প্রস্তুত করা হলয়লছ। উপলেোর টকান ইউচনয়লন চক িরলনর আপদ 

সংঘটিত হয় তা ঝুঁচক মানচচলত্র অংশগ্রহনকারীলদর িারা প্রদশ যন করা হলয়লছ। দুল্ যাগ ও ঝুঁচক মানচচলত্র বাউফে উপলেোর 

সাচব যক অবস্থা পৃষ্ঠা 31 এ টদখালনা হলয়লছ। 
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২.৯ আপলদর টমৌসুমী চদনপচি  

বাউফে উপলেোয় খরার প্রবনতা টবচশ না হলেও সারা বছর জুলড়ই চবচ ন্ন আপদ পচরেচক্ষত হলয় থালক। ফাল্গুন- দ্বচত্র মাস 

টথলকই কােজবশাখীর প্রবনতা থালক এবং দ্ববশাখ, দ্বেষ্ঠয মালস ও আচেন-কাচতযক মালস ঘূচণ যঝলড়র পাশাপাচশ েেচ্ছাস হলয় 

থালক। দ্ববশাখ, দ্বেষ্ঠয মালস েেচ্ছাস চকছুো কম হলেও আষাঢ়-শ্রাবন মালস টবচশ টদখা টদয়। এছাড়া উপলেোর ট তর চদলয় ৫ 

টি নদী প্রবাচহত হলয়লছ। হঠাৎ বন্যা বা েলোচ্ছ্বালস  নদীর পাচন টবলড় চগলয় নদী সংেগ্ন এোকা প্লাচবত হয়। েনসািারন দ্ববশাখ 

টথলক কাচতযক মাস প্ যন্ত ট্ টকান ঘূচণ যঝড়, কােজবশাখী ঝড় হলয় চবপুে পচরমান ক্ষচতর সমু্মখীন হলত পালর। চনলম্ন টেচবলের 

মাধ্যলম আপলদর টমৌসুমী চদনপচি তুলে িরা হলয়লছ। 

টেচবে ২.৬: মাস চ চিলত আপলদর চদনপচি। 

আপদসমূহ 

টমৌসুম 

এচপ্রে টম  জুন জুোই আগস্ট  টসলেম্বর অলক্টাবর নল ম্বর  চডলসম্বর  োনুয়াচর  টফব্রুয়াচর  মাচ য  

দ্ববশাখ দ্বেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ  াদ্র আচেন কাচতযক অগ্রহায়ণ টপৌষ মাঘ ফাল্গুন দ্বচত্র 

েলোচ্ছাস            

ঘূচণ য ঝড়        

বন্যা        

নদী  াঙ্গন     

কােজবশাখী       

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো ও ইউচনয়ন পচরষদ অচফস 

 

 

আপলদর চদনপচে চবলিষন 

আপদগুলো এই এোকালত বছলরর বালরা মালসর মলধ্য টকান টকান মালস সংগঠিত হয় এবং টকান টকান মালস এর প্র াব টবচশ 

বা কম থালক তা টরখাচচলত্রর মাধ্যলম টমৌসুমী চদনপচিলত টদখালনা হলয়লছ। চপ্র-চসআরএ কালের অংশ চহলসলব 

অংশগ্রহণকারীলদর সালথ আলোচনার মাধ্যালম োনা ্ায়। 

েলোচ্ছ্বাসঃ পটুয়াখাচের বাউফে উপচেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। এখালন দ্ববশাখ মাস হলত কাচতযক মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ 

অব্যাহত থালক। েলোচ্ছ্বালসর ফলে এোকায় কৃচষ, মৎস, অলবাকাঠালমা, আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ প্রভৃচত খালত ব্যাপক ক্ষচত 

সাচিত হলয় থালক আবাদী েচমলত বাচে পড়ার কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না। 

ঘূচণ যঝড়ঃ পটুয়াখাচের বাউফে উপচেো ব্যাপক মাত্রায় দূল্ যাগ কবচেত। এখালন দ্ববশাখ মাস হলত কাচতযক মাস প্ যন্ত দূল্ যাগ 

অব্যাহত থালক। তলব দ্ববশাখ ও দ্বেযষ্ঠ, আচেন ও কাচতযক মালস ঘূচণ যঝড় হয়ার প্রবনতা টবচশ থালক। ্ার ফলে এোকায় কৃচষ, 

মৎস, অলবাকাঠালমা, আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ প্রভৃচত খালত ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হলয় থালক। আবাদী েচমলত বাচে পড়ার 

কারলন ফসে চাষ করা ্ায় না.্ার ফলে এোকার প্রায় ২০ শতাংশ েচমলত ফসে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সালের ঘূচণ য ঝড় চছলো 

ব্যপক। 

বন্যাঃ মূেত নদী  রালের কারলণ ও পাচন চনষ্কাশলনর পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পচরমাণ পচে েলম নদীগুলো ক্রমাগত 

 রাে হলয় ্ালচ্ছ এবং নদীর মালঝ চর টেলগ উঠায় অচতচরি পাচনর চালপ নদীর পাড় উপলচ বন্যার সৃচষ্ট কলর। বাউফে 

উপলেোয় জুোইলয়র মাঝামাচঝ টথলক টসলেম্বলরর টশষ প্ যন্ত বন্যার সম্ভাবনা টদখা টদয় হয়। 

নদী াঙ্গনঃ বাউফে উপলেোর ঘরবাচড়, রাস্তাঘাে, সামাচেক ও চশক্ষাপ্রচতষ্ঠানসহ ফসে ও গবাচদপশু নদী াঙ্গলন প্রচত বছর 

চবেীন হলয় ্ালচ্ছ। এচপ্রে টথলক জুোই প্ যন্ত এখালন নদী াঙ্গন প্রকে না হলেও আগলস্টর প্রথম টথলক টসলেম্বলরর মাঝামাচঝ 

প্ যন্ত নদী াঙ্গন প্রকে আকার িারন কলর। 

টবশী  মাঝারী  কম  
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কােজবশাখীঃ  দ্ববশাখ ও দ্বেযষ্ঠ , আচেন ও কাচতযক মালস কােজবশাখী টবশী হওয়ার সম্ভাবনা থালক।  ঋতু দ্ববচচলত্রর কারলন এবং 

আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ঝলড়র প্রবনতা বৃচদ্ধ পালচ্ছ। ্ার  ফলে োনমাে  ও ফসলের  ব্যাপক  ক্ষচত হলচ্ছ। প্রচত 

বছর পটুয়াখাচের বাউফে ঊপলেোলত কােজবশাচখর আঘালত কম টবচশ ক্ষচত হলয় থালক।   

২.১০ েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি 

কৃচষ ও মৎস অত্র এোকার মানুলষর প্রিান েীচবকা। এছাড়া ভূচমহীন শ্রমীক আলছ ্ারা চদনমজুর চহসালব তালদর েীচবকা চনব যাহ 

কলর থালক। এ অঞ্চলে টবশ কলয়কটি হাে বাোর থাকায় এবং চবপুে পচরমান কৃচষ ও মৎস পন্য রপ্তাচনর েন্য ব্যবসায়ী 

েীচবকাও গলড় উলঠলছ। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি টদওয়া হে-  

 

 

টেচবে ২.৭: েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি 

েীচবকার উৎস 

টমৌসুম 

এচপ্রে টম  জুন জুোই  আগস্ট  টসলেম্বর অলক্টাবর নল ম্বর  চডলসম্বর  োনুয়াচর  টফব্রুয়াচর  মাচ য  

দ্ববশাখ দ্বেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ  াদ্র আচেন কাচতযক অগ্রহায়ণ টপৌষ মাঘ ফাল্গুন দ্বচত্র 

কৃষক        

কৃচষ শ্রচমক        

অকৃচষ শ্রচমক          

মৎে চাচষ       

মৎেেীচব          

মাচঝ        

ব্যবসায়ী ঈদ ও অন্যান্য িমীও অনুষ্ঠালনর সময় কালের চাপ টবচশ থালক  

চাকুরীেীচব সারা বছরই সমান ব্যস্ত থালক  

নচসমন/  যান 

চােক  
  

কুটির চশলল্পর 

কাে 
    

কাঠ চমচির 

কাে 
       

রাে চমচির 

কাে 
    

 তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো ও ইউচনয়ন পচরষদ অচফস, 

 

 

২.১১ েীবন এবং েীচবকা সম্পচকযত চবপদাপন্নতা 

পূলব য আলোচচত আপদ/ দূল্ যাগ সমূহ স্বা াচবক েীবন েীচবকা চনব যালহ বাঁিার সৃচষ্ট কলর। কৃচষ, মৎস, চদনমজুর ও ব্যবসায়ী 

সকলেই কম টবচশ চবপদাপন্ন হয়। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম েীবন ও েীচবকা সম্পচকযত চবপদাপন্নতা টদওয়া হে- 

টেচবে ২.৮ :েীবন ও েীচবচক সম্পচকযত চবপদাপন্নতা 

ক্রচমক েীচবকাসমূহ 

আপদ/ দুল্ যাগ সমূহ 

  েলোচ্ছ্বাস ঘূচণ যঝড় নদী াঙ্গন কােজবশাখী বন্যা 

০১ কৃচষ 
     

০২ মৎে 
   

 
 

০৩ চদনমজুর 
   

 
 

০৪ ব্যবসায়ী 
  

 
  

মাঝারী  টবশী  কম  
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২.১২ খাত চ চিক আপদ ও ঝুঁচকর বন যনা 

প্রচতটি ইউচনয়লনর আপদ সমূহ চচচিতকরণ ও তার সংচিষ্ট চবপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এোকা সমূহ চনি যারলণর পর আপদ 

সমূলহর সংচিষ্ট ঝুঁচক সমূহ চচচিত, তাচেকা প্রস্তুত ও চববরণ চেচপবদ্ধ করা হলয়লছ। প্রচতটি গ্রুপ টথলক দুই েন কলর প্রচতচনচি 

চনলয় চারটি (কৃষক, ভূচমহীন, মচহো ও মৎেেীবী) দলে  াগ করা হলয়লছ। প্রচতটি গ্রুলপ ৬ েন কলর টমাে ২৪ েন প্রচতচনচির 

সালথ পৃথক পৃথক  ালব প্রচতটি দলের বণ যনাকৃত ঝুঁচক সমূলহর মূল্যায়ন কলর অগ্রহণল্াগ্য ঝুঁচক সমূলহর উপর ট াোভুটির 

মাধ্যলম (চেপচস্টলকর মাধ্যলম ট াে প্রদান) ঝুঁচকর অগ্রাচিকার করণ করা হলয়লছ। চারটি দলের অগ্রাচিকার কৃত ঝুঁচকসমূহ 

একচত্রত কলর প্রাপ্ত ট াে সংখ্যার আলোলক সলব যাচ্চ ট াে প্রাচপ্তর ক্রমানু্ায়ী ঝুঁচকর তাচেকা টথলক ঝুঁচক চনলয় তার কারণ 

চবলিষণ সহ স্থানীয় প্ যালয় ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় সমূহ চনি যারণ করা হলয়লছ। অগ্রাচিকারকৃত ঝুঁচক সমূহ চনম্নরূপ। 

এগুলো পরবতীলত গ্রুলপর প্রচতচনচিলদর উপচস্থচতলত পলরাক্ষ টস্টকলহাল্ডারলদর িারা ্াচাই করা হলয়লছ।  

 টেচবে ২.৯: খাত চ চিক আপদ ও ঝুঁচক। 

আপদ 

চবপদাপন্ন সামাচেক উপাদানসমূহ 

ফ
স
ে

 

গ
াছ
প
াে
া 

প
শু
 স
ম্প
দ
 

ম
ৎ
ে
 স
ম্প
দ
 

ঘ
র
ব
াচ
ড়

 

র
াস্ত
াঘ
াে

 

ব্র
ীে
 ক
াে
 
াে
য  

চশ
ক্ষ
া 
প্র
চত
ষ্ঠ
ান

 

স্ব
াস্থ
য 

আ
শ্র
য়
ল
ক
ন্দ্র

 

ঘুণীঝড়    
    

 
 

 

েেচ্ছাস           

বন্যা           

নদী াঙ্গন   
 

   
 

 
 

 

কােজবশাখী 

ঝড় 

   
 

 
  

 
 

 

 

অচনয়চমত 

বৃচষ্টপাত 

  
      

 
 

খরা     
      

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪                 

২.১৩ েেবায়ু পচরবতযন এবং তার সম্ভাব্য প্র াব  

টকান স্থালনর বা অঞ্চলের দীঘ য কালের (৩০ বছর বা তার অচিক সমলয়র) দ্বদনচি আবহাওয়া প্ যালোচনা কলর বায়ুমন্ডলের 

ট ৌত উপাদান গুলোর (বায়ুর তাপ,বায়ুর চাপ,বায়ু প্রবাহর চদক ও তার গচতলবগ , বায়ুর আদ্রতা, টমলঘর পচরমান, টমলঘর 

প্রকারল দ এবং বৃচষ্ট পাত) ট্ সািারন অবস্থা টদখা ্ায় তালক ওই  স্থালনর বা অঞ্চলের েেবায়ু বলে। পৃচথবীলত  প্রচতচদন ট্ 

সূ্ য চকরন টপৌছায়,ভূ পৃষ্ঠতা টশাষণ কলর। টশাচষত সূ্ য চকরন আবার মহাশূলন্য চবচকচরত বা প্রচতফচেত হয়। এোই প্রাচক্রচতক 

চনয়ম। প্রাচক্রচতক চনয়লমর এই টশাষন–চবচকরন প্রচক্রয়ায় টকান িরলনর বািা বা প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট হওয়ালকই েেবায়ু পচরবতযন 

বলে। 

টেচবে ২.১০: েেবায়ু পচরবতযন এবং তার সম্ভাব্য প্র াব 

খাতস

মূহ 
বন যনা 
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খাতস

মূহ 
বন যনা 

কৃ
চষ

 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব এ উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ টহক্টর আবাদী েচমর ফসে নষ্ট হলত 

পালর ও উপলেোর চবপুেসংখ্যক মানুষ চবপদাপন্ন হলত পালর। ৬টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর কারলণ ৩৫ বগ য 

চকলোচমোর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। ২০০৩ সালের মত প্রচণ্ড  

বন্যা হলে ১৫১৭৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অলনক পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর।  

উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ কােজবশাখীর কারলন ২০,২৩৩ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক 

পচরবালরর অসংখ্য মানুষ অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। অনাবৃচষ্টর কারলণ ২০২৩৩ টহক্টর ফসেী েচমর 

ফসে নষ্ট হলত পালর ্ার ফলে  উপলেোয় খাযসংকে টদখা চদলত পালর। ঘনকুয়াশার কারলণ আমসহ (মুকুে ঝলড় 

্াওয়ার কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলত পালর। 

ম
ৎ
ে

 

বাউফে উপলেোয় েেচ্ছালসর কারলণ ৪৭৭৬ টি মাছচালষর পুকুলরর মালছর ক্ষচত হলত পালর এবং আচথ যক ক্ষচত  

হলত পালর। ্ার ফলে আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ 

চালষর পুকুর বন্যার পাচনলত ট লস ট্লত পালর।  ্ার ফলে খায, পুচষ্ট ও আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। 

গ
াছ
প
াে
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বাউফে উপলেোয় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পচরমালন  গাছপাো ট লঙ পলড় 

ট্লত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষা চবপ্ যস্ত হলত পালর। নদী াঙ্গলনর  কারলণ ৫টি ইউচনয়লন প্রচুর পচরমালন 

গাছপাো নদীলত চবেীন হলত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য ব্যাহত হলত পালর। 

স্ব
াস্থ
য 

উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গ যবতী মচহোলদর বন্যাকােীন সমলয় সন্তান প্রসলবর স্থানা াব 

এবং চবপন্ন ট্াগাল্াগ ব্যবস্থার কারলণ তালদর প্রানহানীর আশংকা টদখা চদলত পালর। এছাড়া পাচনবাচহত টরালগর 

প্রাদু যাব টদখা চদলত পালর। ২০০৯ ও ২০১১ সালের মত েেচ্ছাস হলে  উপলেোয় প্রায় ৫০%েনগলনর চম যলরাগ টদখা 

চদলত পালর।  তাছাড়া খরার কারলণ চম যলরাগসহ চবচ ন্ন  ালব স্বাস্থযহাচন ঘেলত পালর। 

ে
ীচ
ব
ক
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব উপলেোয় বন্যা, খরা, নদী াঙ্গন, েেচ্ছাস, ঝড়, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ আপলদর ফলে দুল্ যাগ 

সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎেসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্তসহ মানুলষর েীবন েীচবকার উপর  ীষণ প্র াব পলড়। 

এ সমস্ত আপলদর কারলণ উপলেোর ৩৮%মানুষ কম যশূন্য হলয় পড়লত পালর। ফলে বাউফে উপলেোর অথ যনীচতলত 

 য়াবহতা সৃচষ্ট হলত পালর।  

প
াচ
ন
 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব উপলেোয় ১০টি ইউচনয়লন খরা টদখা চদলত পালর এবং ভূ-গ যস্ত পাচনর স্তলরর চনম্নগামী 

হওয়ার কারলণ পাচনর অ াব টদখা চদলত পালর। ফলে ২২৭৬২ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর,অসংখ্য পচরবার 

অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। এছাড়া চম যলরাগসহ চবচ ন্ন টরালগর  য়াবহতা ছচড়লয় পড়লত পালর এবং 

কৃচষসম্পদ, মৎেসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর।   

অ
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েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড়  হলে প্রায় ২৫% চশক্ষা ও িমীয় প্রচতষ্ঠানসহ অন্যান্য 

অবকাঠালমা ক্ষচতর সমু্মখীন হলত পালর, ্ার ফলে চশক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ঝলড়র আক্রমলণ ৬০% কাঁচা 

ঘরবাচড় চবধ্বস্ত হলয় চবপুেসংখ্যক টোক অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা 

হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ চকলোচমোর রাস্তার ক্ষচত হলত পালর এবং চোচলের অল্াগ্য হলত পালর। ্ার ফলে ট্াগাল্াগ 

ব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ৬টি ইউচনয়ন নদী াঙ্গলনর কারলণ প্রায় ৭০ চকলোচমোর রাস্তা, স্কুে, কলেে অন্যান্য 

অবকাঠালমা নদীগল য চবেীন হলয় ট্লত পালর। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচজ্জত হলয় অলনক পচরবালরর  

টোকেন অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর।  

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,২০১৪ 
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তৃতীয় অধ্যায় 

 দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস 

৩.১ ঝুঁচকর কারণসমূহ চচচিতকরণ 

টকান আপদ বা আপদসমূহ, বাউফে উপলেোর চবপদাপন্ন েনলগাষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পচরলবশ- এ চতন উপাদালনর টনচতবাচক সংচমশ্রলনর ফলে ক্ষচতকর প্র ালবর সম্ভবনা অথ যাৎ টকান 

আপদ ঘোর সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে চনচদ যষ্ট েনলগাষ্ঠীর ক্ষচতর সম্ভবনা এই দুইলয়র পারেচরকতাই ঝুঁচক।বাউফে উপলেোর ঝুঁচক ও ঝুঁচকর কারণসমূহ চচচিত কলর চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম 

টদওয়া হে:  

টেচবে ৩.১: বাউফে উপলেোয় চচচিত ঝুঁচকর কারণসমূহ।  

ঝুঁচকর বণ যনা 
কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

বাউফে উপলেোয় হঠাৎ ঘূণী ঝলড়র আঘালত টবালরা িান, আঊশ িান, গম, আখ, আম, চেচু, 

ভুট্টা, চতে, টেঁয়াে, রসূন, মচরচ, টছাো, শাক-সবেী এবং চবচ ন্ন প্রোচতর গাছপাো নষ্ট হলয় 

মানুলষর খায ও আচথ যক সংকে টদখা চদলত পালর এবং এর প্র ালব এ অঞ্চলে আলরা ব্যাপক 

ক্ষচতর সম্ভাবনা রলয়লছ। ১০৫৬৭টি গবাচদপশু  মারা চগলয় ৩৪৮০টি পচরবালরর ১০৫৩০ েন 

টোক অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

-আবহাওয়া বাতযা সঠিক 

সমলয় না টপৌুঁছালনা। 

১. েন-সলচতনতার অ াব। 

২. বৃক্ষচনিন ও প্ যাপ্ত বৃক্ষ না 

থাকা। 

৩. পাচনর স্তর চনলচ টনলম ্াও। 

১.গবাচদপশু সংরক্ষলণর েন্য 

সঠিক  ালব বাসস্থান না থাকা। 

২.প্রযেলনর তুেনায় বনায়ন কম 

থাকা। 

দ্ববশালখর শুরু হলত দ্বেযলষ্ঠর টশষ সময় কােজবশাখী ঝলড়র কারলণ টবার িালনর উৎপাদন 

ব্যাপক  ালব হ্রাস টপলত পালর। ঝলড়র কারলণ পান বরে, গম, ভুট্টা, টছাো, শাকসবচে 

মারাত্নক ক্ষচতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থালক। কােজবশাখী ঝলড়র ফলে কৃচষ খাত সামচগ্রক  ালব 

প্রচণ্ড ঝুঁচকর মলধ্য রলয়লছ। 

- েনসলচতনার অ াব 

-হঠাৎ তাপমাত্রা বৃচদ্ধ পাওয়া  

- প্রচণ্ড গরলমর কারলণ 

১. আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

না টপৌুঁছালনা। 

১. বড় বড় বৃক্ষচনিন 

করা এবং বৃক্ষ টরাপলণর টকান 

সরকারী নীচতমাো পােন না 

করা 

বাউফে উপলেোয় হঠাৎ বন্যার কারলণ ২২৭৬২ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় ৫৬৫৪১ টি 

পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

- পাচনর প্রবে চালপ বাঁি 

ট লস ্াওয়া 

-উোলনর ঢে নামা 

১. নদীর পাড় ট লঙ্গ িীলর িীলর 

নদীর নাব্যতা কলম ্াওয়া। -

প্রলয়ােনীয় স্থালন বাঁি না থাকা 

১. সরকারী নীচতমাোর 

মাধ্যলম টেচেং ব্যবস্থা না থাকা 

 

বাউফে উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৩৮ বগ য চকলোচমোর রচব ও িালনর  েচমর ফসে 

নষ্ট হলয় চবপুে সংখ্যক কৃষক পচরবার অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

- পাচনর প্রবে চাপ  

- শ্রাবণ মালসর প্রবে 

-নদীর কম গ ীরতা   

 

১. নদীর গ ীরতা কম ও সুষ্ঠ ু

প্ যলবক্ষলণর অ াব 
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ঝুঁচকর বণ যনা 
কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

বৃচষ্টপাত ২. নদীর বাঁি তদারচক ও 

বাস্তবায়ন কচমটির 

অ াব 

বাউফে উপলেোয় েেচ্ছালসর কারলণ ৭৫৮৭ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় ১৮৮৪৭টি 

পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর। 

-উির পচিম চদলকর 

প্রবাচহত বাতাস 

-েেবায়ু পচরববতযন 

-শীত ও গুুঁচড় গুুঁচড় বৃচষ্ট  

 

১. গাছপাো চনিন করা 

২. পচরলবশ দূষণ করা 

 

বাউফে উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৬৬৮৭টি ঘরবাচড় নদীগল য চবেীন হলয় 

অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-পাচনর প্রবে চাপ  

-শ্রাবণ মালসর প্রবে বৃচষ্টপাত 

- নদীর কম গ ীরতা  

 

১. নদীর গ ীরতা কম ও সুষ্ঠু 

প্ যলবক্ষলণর অ াব 

২. নদীর বাঁি তদারচক বাস্থবায়ন 

কচমটির অ াব 

বাউফে উপলেোয় বন্যা কারলণ অসংখ্য কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচজ্জত হলয় অলনক 

পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হলত পালর। টততুচেয়া নদীর বাঁি প্লাচবত 

হলয় মানুষ গৃহহীন হলয় আবাসন সমো টদখা চদলত পালর। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে 

উপলেোর মাটির ঘর সহ আিাপাকা ঘর টবশী ক্ষচত হলত পালর।  

-পাচন টসলচর ব্যবস্থা না 

থাকা। 

-উোন টথলক আসা 

অচতচরি পাচনর চালপর 

কারলণ। 

-পুকুলরর কম গ ীরতা 

 

১.োতীয় প্ যালয় পুকুর 

সংস্কালরর প্রচত গুরুত্ব না টদয়া 

 

বাউফে উপলেোয় বন্যার কারলণ ৭২% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচজ্জত হলয় ৪৩৪২৪টি 

পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হলত পালর। 

-উোন টথলক আসা 

অচতচরি পাচনর চাপ 

 

-নীচু এোকায় ঘরবাচড় দ্বতচর 

করা 

- অপচরকচল্পত ালব ঘরবাচড় 

দ্বতচর করা 

১. সরকার কতৃক অবকাঠালমা 

চনম যালণর সুষ্ঠ ুনীচতমাো না থাকা 

 

বাউফে উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ২৪টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান নদীগল য চবেীন হলয় ৩৯,০০ 

েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পা। 

-অচতবৃচষ্টলত নদীর পাড় 

নরম হওয়া 

 

-নদীর গ ীরতা কলম ্াওয়া 

 

১. নদীর পাড় মেবুত না করা 

 

বাউফে উপলেোয় অনাবৃচষ্টর কারলণ  ১৫১৭৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় ৩৭৬৯৪ টি চাষী 

পচরবালরর ১৪৬৪২৯ েন টোক অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

-প্ যাপ্ত পাচনর 

অ াব  

 

-পচরকল্পনা মাচফক চাষাবাদ না 

করা 

 

১. পুরাতন গ ীর নেকূপ সংস্কার 

না করা  

২. গ ীর নেকূপ স্থাপলনর 
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ঝুঁচকর বণ যনা 
কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

ব্যবস্থা না থাকা 

 

বাউফে উপলেোয় বন্যা কারলণ চবচ ন্ন টরালগ আক্রান্ত হলয় ৫৬৫৪০টি পচরবার 

অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

-েনসলচতনতার অ াব 

 

-চচচকৎসালকলন্দ্রর স্বল্পতা 

 

১.স্বাস্থয খালত সরকালরর সঠিক 

নীচতমাো ও পচরকল্পনার অ াব 

বাউফে উপলেোয় হঠাৎ কােজবশাখীর আক্রমলণ ১২০টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান চবধ্বস্ত হলয় ১৯৫০০ 

েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর। 

-আবহাওয়া বাতযা সঠিক 

সমলয় না টপৌুঁছালনা 

 

-সতযকতামূেক ব্যবস্থা না 

থাকা 

-বড় বড় গাছপাো চনিন 

১. বৃক্ষলরাপলণর সঠিক 

নীচতমাো না থাকা 

 

    তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.২ ঝুঁচক চনরসলনর উপায় চচচিতকরণ 

বাউফে উপলেোয় ইউচনয়ন চ চিলত উঠান দ্ববঠক ও গুরুত্বপূণ য ব্যচিবলগ যর আলোচনা টথলক উলঠ আসা ঝুঁচক এবং ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভব্য উপায়সমূহ খু ুঁলে টবর করা হয় ্া চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম 

চবস্তাচরত আলোচনা করা হে: 

টেচবে ৩.২: বাউফে উপলেোর চচচিত ঝুঁচকসমূহ চনরসলনর সম্ভাব্য উপায়। 

ঝুঁচকর বণ যনা 
ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পলময়াদী মধ্যলময়াদী দীঘ যলময়াদী 

 কােজবশাখী ঝলড়র সময় বাতালসর টবগ অচিক হওয়ায় টিলনর 

চাো, টবড়া, খলড়র চাোর ঘরবাড়ী ট লঙ্গ ও উচড়লয় চনলয় 

্ায়। ঝড় চোকােীন অবস্থায় বাতালসর সালথ বৃচষ্ট থাকায় 

ঘলরর চার পালশর মাটি নরম হলয় ্ায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী 

অচিক ঝচকলত থালক। হঠাৎ ঝলড়র আক্রমলন উপলেোর 

অচিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী চবধ্বস্ত হলয় অলনক পচরবার 

অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা 

রলয়লছ। বাউফে উপলেোয় হঠাৎ কােজবশাখীর আঘালত 

২০২৩৩ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় ৫০২৫৯টি পচরবালরর 

-েনসলচতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা ১. আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

টপৌুঁছালনা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা টদয়া 

১. বড় বড় বৃক্ষ চনিন না করার ব্যবস্থা করা এবং 

সরকারী নীচতমাোর মাধ্যলম বৃক্ষ টরাপলণর ব্যবস্থা 

করা 
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ঝুঁচকর বণ যনা 
ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পলময়াদী মধ্যলময়াদী দীঘ যলময়াদী 

১৯৫২৩০ েন টোক অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

বাউফে উপলেোয় হঠাৎ বন্যার কারলণ অসংখ্য কাঁচা ঘরবাচড় 

পাচনলত চনমচজ্জত হলয় অলনক পচরবার অথ যজনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হলত পালর। টততুচেয়া নদীর বাঁি প্লাচবত 

হলয় মানুষ গৃহহীন হলয় আবাসন সমো টদখা চদলত পালর। 

১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপলেোর মাটির ঘর সহ 

আিাপাকা ঘর টবশী ক্ষচত হলত পালর। ২২৭৬২ টহক্টর েচমর 

ফসে নষ্ট হলয় ৫৬৫৪১ টি পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ 

হলত পালর। 

-বাঁি তদারচক করা 

-বাঁলির পালশ বাচের বস্তা টফলে 

পাচন আেকালনার ব্যবস্থা করা 

১. নদী টেচেং করা 

২. নদীর িালর পাথর টফলে পাড় 

 াে ালব টেঁলি টদয়া 

১. সরকারী নীচতমাোর মাধ্যলম নদীর িার ব্লক 

িারা টেঁলি টদয়া 

বাউফে উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ নদী পালশর ৩৮ বগ য 

চকলোচমোর আখ ও িালনর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

চবপুেসংখ্যক কৃষক পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত 

পালর। 

- টিন, বাঁশ, এবং বাচের বস্তা িারা 

পাচনর চাপ টঠকালনার ব্যবস্থা করা 

১. নদীর নাব্যতা বৃচদ্ধ করা 

২. বাঁলির ব্যবস্থা করা 

 

১. নদী টেচেং করা ও বাস্তবায়ন কচমটি কলর সুষ্ঠু 

তদারচক করা 

২. নদীর উপলর বাঁি চনম যাণ করা 

৩. বালেে বরাে করা  

বাউফে উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৬৬৮৭টি ঘরবাচড় 

নদীগল য চবেীন হলয় অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

-টিন,বাঁশ, এবং বাচের বস্তা িারা 

পাচনর চাপ টঠকালনার ব্যবস্থা করা 

-নদীর নব্যতা বৃচদ্ধ করা 

- বাঁলির ব্যবস্থা করা 

 

১. নদী টেচেংকরা ও বাস্তবায়ন কচমটি কলর সুষ্ঠু 

তদারচক করা 

২. বাঁি চনম যাণ করা ও বালেে বরাে টদয়া 

বাউফে উপলেোয় ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে 

িান, পাে, পান, সবেী, বীেতো এবং ফলের গাছ ট্মন কো, 

টেঁলপ ইতযাচদ ফসলের ক্ষচতসহ অচিকাংশ টসচ ্ে ডুলব চগলয় 

চবকে হলত পালর। এর ফলে খাযা াব ও আচথ যক সংকে টদখা 

চদলত পালর। বন্যার কারলণ ২২% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত 

চনমচজ্জত হলয় ৩৪২৪ টি পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ ও 

আশ্রয়হীন হলত পালর। 

-বাঁলির পালশ বাচের বস্তা টফলে 

পাচন আেকালনার ব্যবস্থা করা 

-উঁচু এোকায় ঘরবাচড় দ্বতচর করা 

 

 

১.সরকার কতৃক অবকাঠালমা চনম যালণর নীচতমাো 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা 

 

নদী াঙ্গলনর কারলণ নদী তীরবতী এোকার চশক্ষাপ্রচতষ্ঠান, 

টদাকানঘর, কবরস্থান, মসচেদসহ চবচ ন্ন িমীয় প্রচতষ্ঠান 

-নদীর িার চদলয় 

বাচের বস্তা টদয়া 

-টেচেং এর মাধ্যলম নদীর গ ীরতা 

বৃচদ্ধ করা 

১. সরকালরর সঠিক নীচতমাো গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ 

করা 
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ঝুঁচকর বণ যনা 
ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পলময়াদী মধ্যলময়াদী দীঘ যলময়াদী 

নদীগল য চবেীন হলয় এোকাবাসী আচথ যক  ালব ক্ষচতগ্রস্ত হলত 

পালর, পাশাপাচশ চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর। বাউফে 

উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ২৪টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান নদীগল য 

চবেীন হলয় ৩৯,০০০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত 

হলত পালর। 

   

বাউফে উপলেোয় অনাবৃচষ্টর কারলণ ১৫১৭৫ টহক্টর েচমর 

ফসে নষ্ট হলয় ৩৭৬৯৪ টি চাষী পচরবালরর ১৪৬৪২৯ েন 

টোক অথ যজনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। 

১. চেমান গ ীর নেকূপ গুলোর 

সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যলম পাচনর 

অ াব চনরসন করা 

১. স্থানীয় কৃচষ চব ালগর মাধ্যলম 

পচরকল্পনা মাচফক চাষাবাদ করা 

 

১. পুরাতন গ ীর নেকূপগুলো সংস্কর করা ও নতুন 

গ ীর নেকূপ দ্বতচরর ব্যবস্থা করা 

দ্ববশালখর শুরু হলত দ্বেযলষ্ঠর টশষ সময় কােজবশাখী ঝলড়র 

কারলণ টবার িালনর উৎপাদন ব্যাপক  ালব হ্রাস টপলত পালর। 

ঝলড়র কারলণ পান বরে, গম, ভুট্টা, টছাো, শাকসবচে 

মারাত্নক ক্ষচতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থালক। কােজবশাখী ঝলড়র 

ফলে কৃচষ খাত সামচগ্রক  ালব প্রচণ্ড ঝুঁচকর মলধ্য রলয়লছ। 

বাউফে উপলেোয় হঠাৎ কােজবশাখীর আঘালত ১২০টি চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান চবধ্বস্ত হলয় ১৯৫০০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম 

ব্যাহত হলত পালর। 

১. আবহাওয়া বাতযা টরচডও, 

টেচেচ শলনর মাধ্যলম সঠিক 

সমলয় টপৌুঁছালনা 

১. সতযকতযামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা  

২. েনসলচতনতা সৃচষ্ট করা 

১. গবাদীপশু সংরক্ষলণর েন্য বাসস্থান দ্বতরীর 

নীচতমাো ও বালেে গ্রহণ 

 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.৩ এনচেওলদর উন্নয়ন পচরকল্পনা   

বাউফে উপলেোয় িীর গচতসম্পন্ন দুল্ যালগর কারলন আপদ চচচিত কলর প্রশমলনর ব্যবস্থালক অবলহোর টচালখ টদখা হয়। তলব েেবায়ু পচরবতযন েচনত কারলন ইদাচনংকালে দুল্ যালগর প্রবনতা টবলড় 

টগলছ। তাই চকছু চকছু এনচেও দুল্ যাগ চনলয় কাে করলত শুরু কলরলছ ্া প্রলয়ােলনর তুেনায় খুবই অপ্রতুে। 

টেচবে ৩.৩: এনচেওলদর উন্নয়ন পচরকল্পনা 

ক্রচমক এনচেও দুল্ যাগ চবষলয় কাে 
উপকার ট াগীর 

সংখ্যা 

পচরমান/ সংখ্যা প্রকল্প গুলোর টময়াদকাে 

১ ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

শতকরা ৮০% ৫০০০-১০০০০ েন ২-৫ বছর 
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ক্রচমক এনচেও দুল্ যাগ চবষলয় কাে 
উপকার ট াগীর 

সংখ্যা 

পচরমান/ সংখ্যা প্রকল্প গুলোর টময়াদকাে 

২ আশা ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

শতকরা ৬০% ৫০০০-১০০০ েন ২-৫ বছর 

৩ প্রচশকা ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

শতকরা ৪৫% ৫০০০-১০০০০ েন ২-৫ বছর 

৪ প্রযুিী পীঠ ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

শতকরা ৩২% ৫০০০ পচরবার ২-৫ বছর 

৫ গ্রামীন শচি ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, টসৌর চবদুৎ, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, শতকরা ৬৫% ৫০০০-১০০০০ েন ২-৫ বছর 

৬ চসচসচডচপ ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক চশক্ষা কা্ যক্রম শতকরা৬২% ৫০০০ পচরবার ২-৫ বছর 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.৪  দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপচরকল্পনা 

৩.৪.১ দুল্ যাগ পূব য প্রস্তুচত 

টেচবে ৩.৪: দুল্ যাগ পূব য প্রস্তুচতর কম যপচরকল্পনা। 

কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 
বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
%

 

ক
চম
উ
চন
টি
 %

 

ই
উ
চপ
 %

 

এ
ন
চে
ও
 %

 

নদী টেচেং করা ১২ চক.চম. 

১০-১২ টকাটি োকা উির-পচিলম কারখানা নদী 

আদাবাচরয়া ইউচনয়লন ৫টি খাে 

মলধ্য- নাপ্তাচন খাে, কচবর খােী 

খাে, আলতাষখােী 

মাঘ-দ্ববশাখ 

মাস প্ যন্ত 

 

১০০    কা্ যক্রমগুলো এোকার 

েনগণলক তাৎক্ষচণক দুল্ যাগ 

ঝুঁচক হ্রাস করার েলক্ষ পূব য 

প্রস্ত্িচত গ্রহলণ সলচতন ও 

উলযাগী করলব। ফলে মানুলষর 

েীবন ও  সহায় সম্পলদর 

ক্ষয়ক্ষচত কমলব।  কা্ যক্রমগুলো 

নদীর িালর বাঁি 

চনম যাণকরা 
১২ চক.চম. 

১০-১২ টকাটি োকা টততুচেয়া, কারখানা,নদীর চনম্নাঞ্চে 

ও দাসপাড়া ইউচনয়লনর ১নং, ০২নং, 

৪নং, ৫নং, ৭নং ও ৮নং ওয়ালড যর 

ফাল্গুন- 

দ্ববশাখ মাস 

প্ যন্ত 

৩৫ ১ ২

৫ 

২৫ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 
বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
%

 

ক
চম
উ
চন
টি
 %

 

ই
উ
চপ
 %

 

এ
ন
চে
ও
 %

 

কারখানা নদীর িালর। সঠিক ালব বাস্তবাচয়ত হলে 

সাচব যক আথ য-সামাচেক ও 

োতীয় উন্নয়লন অবদান রাখলব। 

গ ীর নেকূপ 

স্থাপন ও সুষ্ঠু 

প্ যলবক্ষণ করা 

টমাে ৩০টি, 

গ ীরতা ২২০ 

ফুেলথলক২৫০ফুে 

৫টকাটি ৬০েক্ষ োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন ওয়ালড য বছলরর 

ট্লকানসময় 

 

৬০ ২ ১০ ২৮ 

কৃচষ প্রচশক্ষলণর 

ব্যবস্থা করা 

ওয়াড য চ চিক 

৩০েন কলর দে 

গঠন কলর ৩ 

চদলনর প্রচশক্ষণ 

২-৩ েক্ষ োকা উপলেো কৃচষ অচফস 

 

অগ্রহায়ণ-মাঘ 

প্ যন্ত 

৪০ ৫ ১৫ ৪০ 

োতীয় প্ যায় টথলক 

আবহাওয়া বাতযা 

সঠিক ালব টপৌুঁছালনার 

ব্যবস্থা করা 

স্থানীয় টমম্বারলদর 

সহল্াচগতায় 

সলচতনতা সৃচষ্ট করা 

৫-৬ েক্ষ োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন ওয়ালড য  

 

দ্ববশাখ- 

দ্বেযষ্ঠ মাস 

প্ যন্ত  

 

২০ ১ ৬

০ 

২০ 

দুল্ যাগ সমলয় বাতযার 

ব্যাখ্যার সালথ 

েনগণলক অ যস্থ 

করার ব্যবস্থা করা 

ওয়াড য চ চিক ২০ 

সদে চবচশষ্ট দে 

গঠন কলর ৩ 

চদলনর প্রচশক্ষণ 

৩০-৩৫ েক্ষ োকা প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন ওয়ালড য  াদ্র-আচেন 

মাস প্ যন্ত 

১৫ ০৫ ২

০ 

৬০ 

পুকুর খনলনর মাধ্যলম 

পাচন িলর রাখার 

ব্যবস্থা করা (সরকারী 

পুকুরসহ) 

 

গ ীরতা ২০ফুে 

করলত হলব, 

আলছ ১০ ফুে 

 

৫০-৬০ েক্ষ োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন ওয়ালড য দ্বচত্র হলত 

দ্বেযষ্ঠ মাস 

প্ যন্ত 

 

১৯ ০১ ৭

০ 

১০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 
বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
%

 

ক
চম
উ
চন
টি
 %

 

ই
উ
চপ
 %

 

এ
ন
চে
ও
 %

 

প্রচতবন্ধীলদর েন্য 

কম যসংস্থালনর ব্যবস্থা 

করা 

প্রচতবন্ধীলদর 

পরচন যরতা হ্রাস করা 

 

১৫-২০ েক্ষ 

োকা 

 

বাউফে উপলেোর চবচ ন্ন ইউচনয়লন 

 

বছলরর ট্ টকান 

সময় 

 

৩৫ ৫ ২

৫ 

৩৫ 

সরকারী নীচতমাোর 

মাধ্যলম েনগণলক 

সলচতন করা 

ওয়াড য চ চিক 

৩০সদে 

চবচশষ্ট দে গঠন কলর 

৩চদলনর প্রচশক্ষণ 

২০-২৫ েক্ষ োকা 

 

প্রতটিইউচনয়লনরসকে ওয়ালড য মাঘ-ফাল্গুন 

মাস প্ যন্ত 

৩৫ 

 

৫ ২

৫ 

৩৫ 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.৪.২ দুল্ যাগ কােীন 

টেচবে ৩.৫: দুল্ যাগ কােীন প্রস্তুচতর কম যপচরকল্পনা। 

কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

েরুরী অপালরশন টসন্টার (EOC) টখাো  ১ টি 

চবস্তাচরত পচরকল্পনা 

অনু্ায়ী ব্যায় চনি যাচরত 

হলব 

উপলেো 

পচরষলদ 

েরুরী মুহূলতয  ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

 

 

 

 

 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা প্রচার 

চনয়চমত 

(প্রচতচদন/ 

প্রচতঘন্টায়) 

ইউচনয়ন ব্যাচপ 

ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

উোলন চনকেস্থ নদীর পাচন চবপদ সীমা 

অচতক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা 

ঝলড়র পূব যা াস আসার সালথ সালথই েরুরী 

স া আলয়ােন এবং বাতযা প্রচার করা। 

পচরচস্থচত 

অনুসালর 

উপলেোর সকে 

ইউচনয়লনর 

ওয়ালড য ওয়ালড য 

ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

কা্ যক্রমগুলো এোকার 

েনগণলক তাৎক্ষচণক 

দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস করার 

েলক্ষ পূব য প্রস্ত্িচত গ্রহলণ 

সলচতন ও উলযাগী 

করলব। ফলে মানুলষর 

েীবন ও  সহায় সম্পলদর 

ক্ষয়ক্ষচত কমলব।  

কা্ যক্রমগুলো সঠিক ালব 

বাস্তবাচয়ত হলে সাচব যক 

আথ য-সামাচেক ও োতীয় 

উন্নয়লন অবদান রাখলব। 

 

 

 

 

 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবহার উপল্াগী রাখা 

৮টি দে 

(৬ইউচপ ও ২ 

টপৌরঃ) 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

আক্রান্তলদর উদ্ধার ও আশ্রয়লকলন্দ্র বা স্বাস্থয 

টকলন্দ্র টনয়া 

আক্রান্ত 

এোকার 

েনসংখ্যা 

অনুসালর 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

চচচকৎসা টসবা চনচিত করা ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

প্রাথচমক ত্রান চবতরন ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

চবপদ সলঙ্কত পাওয়া মাত্র চশশু, বৃদ্ধ, 

প্রচতবন্ধী, গ যবতী ও প্রসুচত মচহোলদর 

চনকেবতী চনরাপদ স্থালন বা আশ্রয়লকলন্দ্র 

চনলয় ্াওয়া 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

গবাচদ পশু-পাচখ রাখার স্থান উঁচু, খাবার  

ওষুি মজুদ করা  

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কা্ যক্রমগুলো এোকার 

েনগণলক তাৎক্ষচণক 

দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস করার 

েলক্ষ পূব য প্রস্ত্িচত গ্রহলণ 

সলচতন ও উলযাগী 

করলব। ফলে মানুলষর 

েীবন ও  সহায় সম্পলদর 

ক্ষয়ক্ষচত কমলব।  

েরুরী খায সরবরাহ চনচিত করা  ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

চনরাপদ পাচন সরবরাহ চনচিত করা  ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

স্বাস্থয সম্মত পয়ঃচনষ্কাশন চনচিত করা  ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

আলোবাচত ও জ্বাোনী সরবরাহ করা  ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

কৃচষ ও কম যসংস্থান  ঐ ঐ  ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

বাসস্থান টমরামত করা  ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

চশশু খায মজুদ করা, েবন, ট ােয টতে, 

চদয়াশোই ও টকলরাচসন টতে ইতযাচদ 

মজুদ রাখা 

ঐ 

ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

আেগা চুো ও শুকনা খচড় মজুদ করা ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

োোইন দ্বতচরর উপকরণ মজুদ রাখা ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

টনৌকা দ্বতরী ও টমরামত করা, ট ো দ্বতচর 

করা 

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

ঘলড়র টবড়া ও খু ুঁটি োগালনা/ টমরামত 

এবং মাচা উঁচু করা 

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 



47 

 

কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

েন প্রচত ১ টি রাবার টিউব/ বয়া সংগ্রহ 

করা 

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

কা্ যক্রমগুলো সঠিক ালব 

বাস্তবাচয়ত হলে সাচব যক 

আথ য-সামাচেক ও োতীয় 

উন্নয়লন অবদান রাখলব। 

 

 

টিউবওলয়লের মাথা খুলে পৃথক  ালব 

সংরক্ষণ করলত হলব এবং টখাো মুলখ 

পচেচথন চদলয় টেঁলি রাখলত হলব  

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

অচত প্রলয়ােনীয় দ্রব্য চাে, ডাে, ম্যাচ, 

পাচন, চফেকারী, চচচন, োোইন ইতযাচদ 

পচেচথলন মুলর মাটিলত পু ুঁলত রাখা 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

নাচরলকে গালছর ডাব ও পাকা নাচরলকে 

থাকলে তা টপলড় মাটিলত পু ুঁলত রাখা অথবা 

কেসীলত পাচন  লর মুখ টমাো পচেচথন 

চদলয়  ালো কলর বন্ধ কলর মাটিলত পু ুঁলত 

রাখলত হলব 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

হাঁস মুরগী মেবুত খাঁচায়  লর উঁচু গালছর 

(ল্ গাছ ট লঙ্গ বা উপলর পড়ার সম্ভাবনা 

নাই) সালথ টবলি রাখলত হলব 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

শি গালছর সালথ কলয়ক গাছা েম্বা টমাো ঐ ঐ ঐ ৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

শি রচশ টেঁলি রাখলত হলব 

মহাচবপদ সংলকত টপলে িোর ও টনৌকা 

চনকেস্থ টকান েোয় বা পুকুলর ডুচবলয় 

দচড় চদলয় টেঁলি রাখা/ টনৌকার মলধ্য মাটি 

 লর রাখলত হলব 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

মহাচবপদ সংলকত টপলে টরচডও/ 

টেচেচ শলন প্রাপ্ত চনলদ যশ পােন করা এবং 

১৫ চমচনে পর পর খবর শুনলত থাকা  

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

মাছ িরার োে শি গালছর সালথ টেঁচচলয় 

রাখা অথবা পুকুলর ডুচবলয় টেঁলি রাখা 

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

ট্সকে ঘর বন্যা, কােজবশাখী ঝড় 

প্রচতলরািক না, টস সকে ঘর-বাচড় টছলড় 

্াওয়ার আলগ ঘলরর ছাদ ও টবড়া খুলে 

মাটির উপর  ারী চকছু চদলয় চাপা চদয়া 

রাখা 

ঐ 

ঐ ঐ 

৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 

দচেে পত্র ও োকা পয়সা পচেচথলন মুলর 

শরীলরর সলঙ্গ টেঁলি রাখা অথবা পচরবালরর 

ঐ 

ঐ ঐ 
৩৫ ৫ ৩০ ৩০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব (%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি

 

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

সদেলদর োচনলয় মাটিলত পু ুঁলত রাখা  

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.৪.৩ দুল্ যাগ  পরবতী 

টেচবে ৩.৬: দুল্ যাগ পরবতী প্রস্তুচতর কম যপচরকল্পনা।  

কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য 

তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

(%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার 

সালথ সমন্বয় 

উ
প
ল
ে
ে
া 

প্র
শ
াস
ন
 

ক
চম
উ
চন
টি
  

ই
উ
চপ

 

এ
ন
চে
ও

 

দ্রুত উদ্ধার কা্ যক্রম শুরু করা  আক্রান্ত 

এোকার 

েনসংখ্যা ও 

ক্ষচতর পচরমান 

অনুসালর 

 

 

 

 

ক্ষয়ক্ষচতর 

পচরমান ও 

চবস্তাচরত 

পচরকল্পনা 

অনু্ায়ী ব্যায় 

চনি যাচরত হলব 

ইউচপ, 

টপৌরস া 

দূল্ যাগ 

পরবতী 

তাৎক্ষচণক 

সমলয় 

৪০ ০ ৩০ ৩০ 

 

দুল্ যাগ পরবতী সমলয় 

কা্ যক্রমগুলো 

বাস্তবায়ন হলে 

মানুলষর েীবন ও 

সম্পলদর ক্ষয়ক্ষচত 

কমালত সহায়তা 

করলব।   

দ্রুত পুণব যাসন ও 

েীচবকা সহায়তা 

আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথচমক চচচকৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

এবং প্রলয়ােন হলো  ালো চচচকৎসার ব্যবস্থা করা । 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

মৃত মানুষ দাফন ও গবাচদ পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

৭২ ঘন্টার মলধ্য ক্ষয়-ক্ষচত চনরূপন ও চাচহদা পুরণ এবং  

চাচহদা পত্র দাচখে করা 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

অচিক ক্ষচত গ্রস্থলদর পূনব যাসলনর ব্যবস্থা করা ঐ ইউচপ, টপৌরস া ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 
বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য 

তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

(%) 

উন্নয়ন পচরকল্পনার 

সালথ সমন্বয় 

ধ্বংসাবলশষ পচরস্কার করা 

ঐ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

করা হলে ক্ষয়ক্ষচত 

কাটিলয় উঠলব এবং 

আথ য-সামাচেক 

টক্ষলত্র ও োতীয় 

অথ যনীচতলত 

ইচতবাচক অবদান 

রাখলব।  

প্রশাসচনক পুন:প্রচতষ্ঠা 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

েরুরী েীচবকা সহায়তা প্রদান 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

েনলসবা পুনরাম্ভ করা  

ঐ  

ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ  ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

রাস্থা ঘাে দ্বতচর ও সংস্খার 

ঐ 
ইউচপ, 

টপৌরস া 

ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

ঋলনর চকচস্ত বন্ধ ও সুদ মুি ঋলনর ব্যবস্থা করা ঐ ইউচপ, টপৌরস া ঐ ৪০ ০ ৩০ ৩০ 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৩.৪.৪ স্বা াচবক সমলয়/ ঝুঁচকহ্রাস সমলয় 

টেচবে ৩.৭: স্বা াচবক সমলয় ঝুঁচকহ্রালসর কম যপচরকল্পনা।  

কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব 

বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য 

তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উপলেো 

প্রশাসন 

% 

কচমউচন

টি % 

ইউচপ 

% 

এনচেও 

% 

বাঁি দ্বতচর করা  বন্যা টথলক ফসে রক্ষা 

করা, অথ য সংকে দূর 

করা 

২১-২২ টকাটি    

োকা 

টততুচেয়া নদীর ,কারখানা নদীলত 

ওখরলরাতা টোহাচেয়া নদীর পাচনলত 

প্লাচবত নদীর তীর অঞ্চে।      

মাঘ- দ্ববশাখ 

মাস প্ যন্ত 

 

৩৫ ১৫ ২৫ ২৫ 

কা্ যক্রমগুলো এোকার 

েনগণলক তাৎক্ষচণক 

দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস করার 

েলক্ষ পূব য প্রস্ত্িচত গ্রহলণ আশ্রয়লকন্দ্র বন্যা ও ঝলড় েীবন রক্ষা ২৮-২৯ টকাটি প্রচতটি ইউচনয়লন আচেন-দ্ববশাখ ৪৫ ১০ ১০ ৩৫ 
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কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা সম্ভাব্য বালেে টকাথায় করলব বাস্তবায়লনর 

সম্ভাব্য 

তাচরখ 

টক করলব এবং কতটুকু করলব উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় দ্বতচর করা  করা  োকা মাস প্ যন্ত সলচতন ও উলযাগী 

করলব। গ ীর নেকূপ 

স্থাপন 

খরা টমৌসুলম প্ যাপ্ত পাচন 

সরবরাহ 

৫০-৬০ েক্ষ ১৪টি ইউচনয়লন আচেন-দ্ববশাখ 

মাস প্ যন্ত 
৪০ ১০ ১০ ৪০ 

টবচশ কলর গাছ 

োগালনা 

 প্রকৃচতর  ারসাম্য রক্ষা 

করা  

২০-২৫ েক্ষ 

োকা 

১৪টি ইউচনয়লন আষাঢ়-

আচেন 

মাস প্ যন্ত 

২০ ১০ ৫০ ২০ 

ঘরবাচড় 

মেবুত করা  

বন্যা, কােজবশাখী ও 

ঝলড় োনমাে রক্ষা করা 

২টকাটি ৫০ 

েক্ষ োকা 

১৪টি ইউচনয়লন আচেন-দ্ববশাখ 

মাস প্ যন্ত 
১৫ ৩০ ১০ ৪৫ 

সলচতনতা 

বৃচদ্ধ করা 

 প্রকৃচতর  ারসাম্য রক্ষা 

করা  

১৫-২০ েক্ষ 

োকা 

১৪টি ইউচনয়লন ১২ মাস  ২০ ২০ ২০ ৪০ 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪



52 

 

 

চতুথ য অধ্যায় 

েরুরী সাড়া প্রদান 

৪.১ েরুরী অপালরশন টসন্টার (EOC) 

ট্ টকান দুল্ যালগ েরুরী অপালরশন টসন্টার ট্ টকান সাড়া প্রদালন কা্ যকরী ও সম্বনয় প্রদান কলর থালক। দুল্ যালগ ইহা ২৪ ঘণ্টা 

সচে থালক এবং তথ্য-উপাি সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদশ যন কলর থালক ও সম্পলদর ব্যবস্থাপনা কলর থালক। েরুরী অপালরশন টসণ্টালর 

একটি অপালরশন রুম, একটি কলরাে রুম ও একটি ট্াগাল্াগ রুম থালক। 

টেচবেঃ ৪.১: েরুরী অপালরশন টসন্টালরর সাচব যক দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচিবগ য। 

ক্রচমক  নাম পদবী টমাবাইে 

০১ আেহাে ইচিঃলমাঃমুচেবুর রহমান টচয়ারপাস যন ০১৭১৫০০৫৮৬১ 

০২ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান টকা-টচয়ারপাস যন ০১৭১২১২৫৭৭১ 

০৩ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

০৪ টমাঃশামসুে আেম চময়া  সদে ০১৭১৬৩৮২৪১৫ 

০৫ টমাসাঃরুচবয়া টবগম সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

০৬ মলনায়ার টহালসন সদে ০১৭১৬২১০৫৮৬ 

০৭ ডাঃ টমাঃ হাচববুর রহমান সদে ০১৭১৭৭৫৬৮৫৯ 

০৮ টমাঃ লুৎফর রহমান সদে ০১৭১২৩১০০৫৮ 

০৯ টমাঃ মাহবুবে আেম তালুকদার সদে ০১৭১২১৪৬৬২৯ 

১০ অবনী টমাহন সদে ০১৭১৬৫১২৯১৯ 

১১ টমাঃ টমাশাররফ টহালসন সদে ০১৮১৮২৬৯০৯৯ 

১২ টমাঃ মচেবুর রহমান সদে ০১৭৫৩৪৬৪৫৬৯ 

১৩ আাফলরাো সুরতানা সদে ০১৪২২৫৬৩০৭ 

১৪ টমাঃ কামরুে হাসান চমঞা সদে ০১৭১২১৫৮৭৯১ 

১৫ নলরশ চন্দ্র কম যকার সদে ০১৭১৩৩৭৪৩১৯ 

১৬ টমাঃ মাহবুব হাসান সদে ০১৭১৭৫০৫৬০৫ 

১৭ টমাঃ ইউসুফ আেী সদে ০১৭১৮৭৭১৫৫৮ 

১৮ আবদুস টসাবাহান সদে ০১৭১৮৭২১০২৩ 

 তথ্যসূত্র:বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৪.১.১.েরুরী কলরাে রুম পচরচােনা 

 দূল্ যাগ সংঠিত হওয়ার পর পরই টেো / উপলেো কা্ যােয় েরুরী কলরাে রুম স্থাপন করলত হলব।  টসখালন পাোক্রলম 

একসলঙ্গ কমপলক্ষ ৩/ ৪ েন টস্বচ্ছালসবক ও পুচেশ সদে উপচস্থচত চনচিত করলত হলব।  

 টেো / উপলেো দাচয়ত্বশীে ব্যচিবগ য কলরাে রুলমর সাচব যক দাচয়লত্ব থাকলবন। প্রচত দলে কমপলক্ষ ৩েন কলর টমাে ৩টি 

টস্বচ্ছালসবক দে পাোক্রলম চদবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কলরাে রুলমর দাচয়ত্ব পােন করলবন। 

 চব াগ / টেো সদলরর সলঙ্গ সাব যক্ষচণক ট্াগাল্াগ রক্ষা করলবন। 

 কলরাে রুলম একটি কলরাে রুম টরচেস্ট্রার থাকলব। উি টরচেস্ট্রালর টকান সমলয় টক দাচয়ত্ব গ্রহণ করলবন, দাচয়ত্বকােীণ 

সমলয় চক সংবাদ পাওয়া টগে, এবং চক সংবাদ টকাথায় কার চনকে টপ্ররণ করা হে তাহা চেচপবদ্ধ করলত হলব। 
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টদয়ালে োঙ্গালনা একটি টেো / উপলেোর ম্যাপ চবচ ন্ন ইউ চনয়লনর অবস্থান, চবচ ন্ন গ্রালম ্াতায়ালতর রাস্তা, খাে, বাি ইিাচদ 

চচচিত থাকলব। দূল্ যাগ পরবতী সমলয় টকান টকান এোকায় সবলচলয় টবশী ক্ষচত হলয়লছ তা চচচিত করলত হলব। 

 কলরাে  রুলমর দাচয়ত্ব পােলনর সুচবিালথ য টরচডও, হযাোক, চােযার োইে, ৫ টি বড় েচ য োইে, গাম বুে, োইফ েযালকে, 

ব্যাোরী, টরইন টকাে কলরাে রুলম মজুদ রাখা একান্ত অপচরহা্ য। 
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৪.২. আপদ  কাচেন পচরকল্পনা 

টেচবে ৪.২: আপদ কােীন কম যপচরকল্পনা বাস্তবায়লনর ছক। 

নং কা্ যক্রম েক্ষ মাত্রা কখন করলব টক করলব কারা সাহালয্য 

করলব 

চক ালব করলব ট্াগাল্াগ 

১. টসচ্ছালসবকলদর 

প্রস্তুত রাখা 

প্রচতটি ইউচনয়ন টথলক দুই েন পুরুষ 

ও একেন মচহোর টনতৃলত্ব 

টসচ্ছালসবক দে প্রস্তুত থাকলব 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা 

প্রচারকােীন সময় টথলক 

স্থানীয় 

সরকার  

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

২. সতকযবাতযা 

প্রচার করা 

প্রলতযক ওয়ালড যর ইউচপ সদে তার 

এোকার প্রলতযক বাচড়লত সতকয 

সংলকত প্রচালরর চবষয়টি ব্যচিগত 

দাচয়ত্ব চনচিত করলবন 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা 

প্রচারকােীন সময় টথলক 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৩. টনৌকা/গাচড়/ যা

ন প্রস্তুত রাখা 

প্রচত ইউচনয়লন প্ যাপ্ত সংখ্যক ইচিন 

চাচেত টনৌকা,  যান মজুত থাকলব 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা প্রচালরর 

পর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৪. উদ্ধার কাে দুল্ যালগর  সঠিক  ক্ষয়-ক্ষচতর চনরুপন 

কলর উদ্ধার কালের েন্য প্ যাপ্ত 

সরিাম ও েন শচি প্রস্তুত করা 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার তাৎক্ষচণক 

পলর 

স্থানীয় 

প্রশাসন 

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৫. প্রাথচমক 

চচচকৎসা/ 

স্বাস্থয/মৃত 

ব্যবস্থাপনা 

দুল্ যালগর  সঠিক  ক্ষয়-ক্ষচতর চনরুপন 

কলর প্রলয়ােনীয় চচচকৎসা/ ঔষি/ 

োোইন/ স্বাস্থয/ মৃত ব্যবস্থা করা 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার তাৎক্ষচণক 

পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৬. শুকনা খাবার, 

ঔষি সংগ্রহ ও 

প্রস্তুত রাখা 

তাৎক্ষচণক ালব চবতরলনর েন্য 

স্থানীয় বাোর টথলক প্ যাপ্ত শুকনা 

খাবার ও ঔষিপত্র সংগ্রহ করলত হলব 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার তাৎক্ষচণক 

পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে, 

স্বাস্থয সহকারী, 

পচরবার কল্যাণ 

সহকারী 

েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 
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৭. গবাদী পশুর 

চচচকৎসা/টিকা 

প্রলয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ করলত হলব দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার তাৎক্ষচণক 

পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে, 

উপলেো 

প্রাচণসম্পদ 

হাসপাতাে ও 

স্বাস্থয টকন্দ্র 

েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৮. আশ্রয়লকন্দ্র 

রক্ষনালবক্ষন 

প্রলয়ােনীয় সকে ব্যবস্থা গ্রহলনর 

মাধ্যলম আশ্রয় টকন্দ্রলক ব্যবহার 

উপল্াগী রাখা 

দুল্ যাগ পূব যবতী ও দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

৯. ত্রান কা্ যক্রম 

সমন্বয় করা 

চবচ ন্ন ত্রান ও পূনব যাসন সহায়তাকারী 

দলের ত্রান কাে সমন্বয় করলত হলব 

দুল্ যাগ পরবতী ও দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

ইউচপ 

টচয়ারম্যান 

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে রুলমর মাধ্যলম দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

১০. মহড়ার 

আলয়ােন করা 

ঘূচণ যঝড়/বন্যা প্রবন এোকা সমূলহ 

অব্যাহত ালব মহড়ার আলয়ােন 

করলত হলব 

প্রচত বছর এচপ্রে ও টসলেম্বলর ইউচপ  গ্রামবাসীর 

অংশগ্রহলন 

টসচ্ছালসবক দে 

ইউচপ ইউচপ 

১১. েরুরী 

কলরােরুম 

পচরচােনা  

দুল্ যাগ সংঘটিত হবার পর পরই েরুরী 

কলরাে রুম স্থাপন করলত হলব 

ট্খালন অন্তত ৩/৪ েন টসচ্ছালসবক 

সাব যক্ষচণক ালব EOC এর সাচব যক 

দাচয়লত্ব থাকলব 

দুল্ যাগ পরবতী ও দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে ইউচপ ইউচপ 
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৪.২.১  টসচ্ছালসবকলদর প্রস্তুত রাখা 

 ওয়াড য প্ যালয় ইউচপ সদেলদর টনতৃলত্ব টসচ্ছালসবক দে গঠন করা টসচ্ছা টসবকলদর মাধ্যলম গ্রালম গ্রালম তথ্য ও 

সতকীকরন বাতযা প্রচার করা 

 টসচ্ছালসবক দলের সদেলদর মলধ্য চবচ ন্ন প্রকার দাচয়ত্ব ্থা- সংলকত, বাতযা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়লকলন্দ্রর 

ব্যবস্থাপনা, দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর উপর প্রচশক্ষণ আলয়ােন করা 

৪.২.২  সতকযবাতযা প্রচার 

 প্রলতযক ওয়ালড যর ইউচপ সদে তার এোকার প্রলতযক বাচড়লত সতকয সংলকত প্রচালরর চবষয়টি ব্যচিগত দাচয়লত্ব 

চনচিত করলবন। 

 ৫নং সতকয সংলকত টরচডও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম প্রচাচরত হওয়া প্ যন্ত প্রচত ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইলক টঘাষণা 

টদয়ার ব্যবন্থা করলত হলব। মহাচবপদ সংলকত টরচডও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম প্রচালরর সংলগ সংলগ মাইক বাচেলয় ও 

স্কুে-মাদ্রাসার ঘণ্টা চবপদ সংলকত চহলসলব একোনা ালব বাোলনার ব্যবস্থা করলত হলব। 

৪.২.৩  েনগণলক অপসারলণর ব্যবস্থাচদ 

 টরচডও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেনলক চনরাপদ আশ্রয়লকলন্দ্র অপসারলণর কাে শুরু করা বাতযা 

প্রচালরর সংলগ সংলগ স্ব স্ব ওয়ালড যর ইউচপ সদে তার এোকার টস্বচ্ছালসবকলদর সহায়তায় অপসারলণর কাে শুরু 

করলবন। 

 ৮নং মহাচবপদ সংলকত প্রচালরর সংলগ সংলগ ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেনলক চনরাপদ আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ 

করবার েন্য মাইলক প্রচার করলত হলব এবং টস্বচ্ছালসবকদে বাচড় বাচড় চগলয় আশ্রয় গ্রহলণর টোর তাচগদ চদলবন। 

প্রলয়ােলন অপসারণ করলত হলব। টকান ঝুঁচকপূণ য এোকার টোক টকান আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় চনলব তা োচনলয় চদলবন । 

৪.২.৪  উদ্ধার ও প্রথচমক চচচকৎসা প্রদান 

 অতযাচিক ঝুঁচকপূণ য এোকার সংচিষ্ট টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদেলদর তত্বাবিালন ন্যস্ত করার 

ব্যবস্থা করলত হলব 

 উদ্ধারকাে পচরচারনার েন্য টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির তত্বাবিালন একটি স্থায়ী তহচবে গঠন করলবন 

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পচরচােনা করলবন 

 আশ্রয়লকলন্দ্র অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যচি, বলয়াবৃদ্ধ, চশশু ও আসন্ন প্রসবী মচহোলদর েরুরী চ চিলত হাসপাতালে 

টপ্ররণ করলত হলব 

 মৃতলদহ সৎকার ও গবাদী পচশ মাটি টদওয়ার কাে সকে ইউচপ সদে টস্বচ্ছালসবকলদর সহায়তায় ওয়াড যচ চিক 

দাচয়ত্ব পােন করলবন 

৪.২.৫  আশ্রয়লকন্দ্র রক্ষনালবক্ষন 

 দুল্ যাগপ্রবন টমৌসুলমর শুরুলতই আশ্রয়লকন্দ্রগুলোর প্রলয়ােনীয় টমরামত কলর ব্যবহার উপল্াগী রাখা 

 েরুরী মুহূলতয টকান চনচদ যষ্ট চনরাপদ স্থালন বা আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় টনলব তা ঠিক করা 

 দুল্ যাগকালে মচহো, চশশু ও প্রচতবন্ধীলদর সাচব যক চনরাপিা  (আশ্রয়লকন্দ্র ও অন্যান্য স্থালন আশ্রয় টনয়া) চনচিতকরণ 

 আশ্রয়লকলন্দ্র চনরাপদ পাচন সরবরাহ ও অন্যান্য টসবাসমূহ চনচিতকরণ 

 েনসািারণলক তালদর প্রলয়ােনীয় সম্পদ (গবাচদপশু, হাঁস-মুরগী, েচররী খায ইতযাচদ) চনরাপদ স্থালন স্থানান্তলর 

সহায়তাকরণ 
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৪.২.৬  টনৌকা প্রস্তুত রাখা 

 টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ইউচনয়লন কতগুলো ইচিনচাচেত টনৌকা আলছ তার চহসাব রাখলবন এবং 

কয়টি ও টকানগুলো দুল্ যালগর সময় েরুরী কালে ব্যবহৃত হলব তা ঠিক করলবন 

 টনৌকা মাচেকগণ তালদর এ কালে সাহায্য প্রদান করলবন 

 েরুরী কলরােরুলম টনৌকার মাচেক ও মাচঝলদর টমাবাইে নম্বর সংরচক্ষত থাকলব 

৪.২.৭  দুল্ যালগর ক্ষয়ক্ষচত চাচহদা চনরুপন ও প্রচতলবতন টপ্ররণ 

 দুল্ যাগ অব্যবচহত পর পরবতী ২৪ ঘণ্টার মলধ্য “এস ও এস ফম য” ও অনচিক ৭ চদলনর মলধ্য “ড ফম য” ইউচনয়ন 

পচরষদ টচয়ারম্যালনর চনকে পাঠালবন 

 ইউচনয়ন পচরষদ টচয়ারম্যান ইউচপ সচচলবর মাধ্যলম প্রলতযক ওয়ালড যর প্রচতলবদন একচত্রত কলর পরবতী ১২ ঘন্টার 

মলধ্য উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির টচয়ারম্যালনর চনকে টপ্ররণ করলবন 

৪.২.৮  ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় করা 

 ইউচনয়ন পচরষদ টচয়ারম্যান চবচ ন্ন ত্রান ও পুনব যাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাে সমন্বয় করলবন 

 বাইলর টথলক ত্রাণ চবতরণকারী দে আসলে তারা চক পচরমান বা টকান িরলনর ত্রাণসামগ্রী ও পুনব যাসন সামগ্রী এলনলছন 

তা একটি টরচেষ্টালর চেচপবদ্ধ করলত হলব এবং উি দে টকান এোকায় ত্রাণ কাে পচরচােনা করলবন তা 

কলরােরুমলক োনালত হলব 

 ইউচনয়নদুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষচতর চ চিলত ওয়াড য প্ যালয় ত্রাণসামগ্রী বরাের পচরমাণ/ সংখ্যা 

ওয়ালড যর েনগলণর মলধ্য প্রচালরর ব্যবস্থা করলবন 

৪.২.৯ শুকলনাখাবার, েীবনরক্ষাকারী ঔষুি সংগ্রহ ও প্রস্তুতরাখা 

 তাৎক্ষচনক  ালব চবতরলনর েন্য শুকলনা খাবার ট্মন চচড়া, মুচড় ইতযাচদ স্থানীয়  ালব হাে/বাোর টথলক সংগ্রহ 

করলত হলব। 

 চাে, ডাে, আো, টতে ইতযাচদ উপকরন ও গৃহ চনম যালনর উপকরন ্থা টঢউটিন, টপলরক, নাইেলনর রচশ ইতযাচদ স্থানীয় 

বাোর টথলক সংগ্রহ করলত হলব। 

 ইউচনয়ন প্ যালয় স্বাস্থয সহকারী ও পচরবার কল্যান সহকারী র সহায়তায় প্রয়েনীয় ঔষুি পলত্রর তাচেকা দ্বতরী ও 

স্থানীয় বাোর টথলক সংগ্রহ করলত হলব। 

 ত্রান সামগ্রী পচরবহন ও ত্রান কমীলদর ্াতায়ালতর েন্য প্রলয়ােনীয় চরক্সা, টববীট্যাচক্স, ও অন্যান্য ্ানবাহন ইতযাচদ 

সমন্বয়র দাচয়ত্ব ইউচনয়ন টচয়ারম্যালনর উপর থাকলব। 

৪.২.১০ গবাদীপশুরচচচকৎসা/টিকা 

 উপলেো প্রাচণ সম্পদ হাসপাতাে টথলক অবস্থা চবলবচনা কলর প্রলয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ কলর ইউচপ  বন/ স্বাস্ত্হয 

টকলন্দ্র সংরক্ষণ করা 

 ইউচনয়ন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদেলদর প্রাচণচচচকৎসা চবষয়ক প্রলয়ােনীয় প্রচশক্ষলণর ব্যবস্থা করা 

 প্রলয়ােলন অচ জ্ঞতা সম্পন্ন ব্যচিলদর আপদকােীন সমলয় প্রাচণচচচকসা কালের সালথ সম্পৃিকরলণর ব্যবস্থা করা 

৪.২.১১ মহড়ারআলয়ােনকরা 

 সতকযবাতযা/ পূব যা াসপ্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথচমক ত্রাণ কা্ য পচরচােনা চবষলয় মহড়া অনুষ্ঠালনর আলয়ােন 

করা। 

 ঘূচণ যঝড়/ বন্যা প্রবণ এোকা সমূলহ অব্যাহত  ালবনদুল্ যাগ মহড়া আলয়ােন করা। 
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 প্রচত বছর এচপ্রে এবং টসলেম্বলর েনলগাষ্ঠীলক চনলয় মহড়ার মাধ্যলম প্রস্তুচতর অবস্থা পরীক্ষা করা। 

 মহড়া অনুষ্ঠালনর অসুস্থ, পঙ্গু, গ যবতী মচহো ও চশশুলদর আশ্রয় টকলন্দ্র চনলয় ্াওয়ালক চবলশষ  ালব উলল্লখ করা। 

 ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেন আশ্রয় টকলন্দ্র ্াওয়ার েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউচপ কা্ যােলয় না কলর ঝুঁচকপূন য গ্রালম করা। 

৪.২.১২  েরুচর কলরাে রুম পচরচােনা 

 দুল্ যাগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই টেো/ উপলেো /ইউচনয়ন পচরষদ কা্ যােলয়র মাধ্যলম েরুরী কলরােরুম স্থাপন 

করলত হলব। টসখালন পাোক্রলম এক সলঙ্গ কম পলক্ষ ৩/৪ েন টসচ্ছালসবক ও গ্রাম পুচেশ সদলের উপচস্থচত চনচিত 

করলত হলব। 

 ইউচনয়ন পচরষলদর সচচব ও দাচয়ত্বশীে ব্যচিবগ য কলরােরুলমর সাচব যক দাচয়লত্ব থাকলবন। প্রচত দলে কম পলক্ষ ৩ 

েন কলর টমাে ৩ টি টসচ্ছালসবক দে পাোক্রলম দাচয়ত্ব পােন করলবন। ইউচনয়ন পচরষদ সচচব সাচব যক তত্ত্বাবিান 

করলবন। 

 

৪.২.১৩  আশ্রয়লকন্দ্র/চনরাপদ স্থান সমূহ 

 বন্যার সময় ডুলব ্ালব না, নদী াঙ্গন টথলক দূলর এমন স্থান আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব ব্যবহৃত হলত পালর। 

 চনি যাচরত আশ্রয়লকন্দ্র, স্থানীয় স্কুে,কলেে, সরকাচর ও টবসরকারী প্রচতষ্ঠান, উচুুঁ রাস্তা, বাঁি আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব ব্যবহৃত 

হলত পালর। 

 

৪.৩ উপলেোর চনরাপদ স্থানসমুলহর তাচেকা ও বন যনা 

টেচবে ৪.৩: উপলেোর চনরাপদ স্থান সমূলহর তাচেকা ও বণ যনা 

বন্যা /ঘূচণ য ঝড় আশ্রয় 

টকন্দ্র 

বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। বাউফে ১০০০ মন্তব্য 

িানদী সাইললান টসিার।  নাচেরপুর ১০০০ -- 

কাোইয়া সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

টশৌো সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

স্কুে কাম টসিার চর রায়সালহব টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

নাচেরপুর ১০০০ -- 

িানদী  সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার নাচেরপুর ১০০০ -- 

পূব য মদনপূরা টরচেঃ প্রাঃ চব কাম 

সাইললান টসন্টার 

মদনপুরা ৫০০ -- 

আচমরাবাদ সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কনকচদয়া ১০০০ -- 

মদনপুরা সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

মদনপুরা ১০০০ -- 

কায়না বাঁশবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

বাউফে  ১০০০ -- 

চবেচবোস সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

বাউফে  ১০০০ -- 

টহাসনাবাদ সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

বাউফে  ১০০০ -- 

পূব যলখৎুরবাড়ীয়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

দাশপাড়া ৫০০ -- 

কপূবকাঠী ইসোচময়া সঃ প্রাঃ চবঃ 

সাইললান টসন্টার 

কাোইয়া ১০০০ -- 

কপূবকাঠী ইসোচময়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাোইয়া ১০০০ -- 
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বন্যা /ঘূচণ য ঝড় আশ্রয় 

টকন্দ্র 

বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। বাউফে ১০০০ মন্তব্য 

িানদী সাইললান টসিার।  নাচেরপুর ১০০০ -- 

কাোইয়া সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

টশৌো সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

সাইললান টসন্টার 

বগা আদশ যলরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

বগা ১০০০ -- 

সাবুপুরা টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

বগা ১০০০ -- 

দঃ মচনপুর টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

টকশবপুর ১০০০ -- 

মধ্য মচমনপুর টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন 

টকশবপুর   ১০০০ -- 

পালড়রহাে টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচছপাড়া   ১০০০ -- 

ধুচরয়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার ধুচেয়া ১০০০ -- 

বাউফে সালেচহয়া ফাচেে মাদ্রাসা কাম 

সাইললান টসন্টার   

বাউফে টপৌরস া ১০০০ -- 

নুরাইনপুর চসচনয়র মাদ্রাসা কাম সাইললান 

টসন্টার  

সূ্ যমচন    ১০০০ -- 

চবেচবোস চসচনয়র মাদ্রাসা কাম সাইললান 

টসন্টার  

বাউফে   ৫০০ -- 

রাব্বাচনয়া চসচনয়র মাদ্রাসা কাম সাইললান 

টসন্টার  

কাোইয়া   ১০০০ -- 

তালতরকাঠী দাচকে মাদ্রাসা কাম সাইললান 

টসন্টার  

নাচেরপুর   ১০০০ -- 

মহাশ্রচদ্ধ চসচনয়র মাদ্রাসা কাম সাইললান 

টসন্টার  

আদাবাড়ীয়া ১০০০ -- 

কাচছপাড়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার  

কাচছপাড়া ১০০০ -- 

কাচছপাড়া চহোোত সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

কাচছপাড়া  ১০০০ -- 

ছত্রকািা সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচছপাড়া   ১০০০ -- 

শচহদ োোে সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার  

কাচছপাড়া  ১০০০ -- 

আনারচশয়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচছপাড়া  ১০০০ -- 

কাচেশুরী বড য সঃ প্রাঃ চবঃ  কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচেশুরী   ১০০০ -- 

িোপাড়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচেশুরী   ৫০০ -- 

রাোপুর টবাড য সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচেশুরী   ১০০০ -- 

কচবরকাঠী সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচেশুরী   ১০০০ -- 
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বন্যা /ঘূচণ য ঝড় আশ্রয় 

টকন্দ্র 

বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। বাউফে ১০০০ মন্তব্য 

িানদী সাইললান টসিার।  নাচেরপুর ১০০০ -- 

কাোইয়া সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

টশৌো সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

পচঞ্চম চছেকা সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান 

টসন্টার 

কাচেশুরী  ১০০০ -- 

ঘূচন যঝড় আশ্রয়লকন্দ্র 
বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। 

বাউফে ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

িানদী সাইললান টসিার। 
 ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

কাোইয়া সাইললান টসিার। 
কাোইয়া ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

টশৌো সাইললান টসিার। 
 ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। 
বাউফে ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

সরকাচর/ টবসরকাচর 

প্রচতষ্ঠান 

বাউফে উপলেো  অচফস  বাউফে উপলেো 

পচরষদ 

৩০০০-

১০,০০০েন 

-- 

উপলেো প্রাণীসম্পদ কম যকতযা কা্ যেয় বাউফে উপলেো 

পচরষদ 
১১০০-১২০০ -- 

উপলেো চশক্ষা কম যকতযা কা্ যেয় বাউফে উপলেো 

পচরষদ 
১১০০-১২০০ -- 

উপলেো কৃচষ অচফস কা্ যেয় বাউফে উপলেো 

পচরষদ 

১১০০-১২০০ -- 

ইউচপ  বন আদাবাচরয়া ইউচপ  বন আদাবাচরয়া ১৫০-২০০ েন -- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

বাউফে ইউচপ  বন বাউফে ১৫০-২০০ েন 

দাস পাড়া ইউচপ  বন দাস পাড়া ১৫০-২০০ েন 

কাোইয়া ইউচপ  বন কাোইয়া ১৫০-২০০ েন 

নওমাো ইউচপ  বন নওমাো ১৫০-২০০ েন 

মদনপুর ইউচপ  বন মদনপুর ১৫০-২০০ েন 

বগা ইউচপ  বন বগা ১৫০-২০০ েন 

কনকচদয়া ইউচপ  বন কনকচদয়া ১৫০-২০০ েন 

সূয্যযমচন ইউচপ  বন সূয্যযমচন ১৫০-২০০ েন 

টকশবপুর ইউচপ  বন টকশবপুর ১৫০-২০০ েন 

ধুচেয়া ইউচপ  বন ধুচেয়া ১৫০-২০০ েন 

কাচেসুচর ইউচপ  বন কাচেসুচর ১৫০-২০০ েন 

কাচছপাড়া ইউচপ  বন কাচছপাড়া ১৫০-২০০ েন 

নাচেরপুর ইউচপ  বন নাচেরপুর ১৫০-২০০ েন 

উঁচু রাস্তা বাউফে টহড টকায়াোর টথলক কাচেশুচর 

গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত  রাস্তা। 

বাউফে ৩৫-৪০ হাোর 

েন 

-- 

বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী সড়ক) টথলক 

কানাকািার হাে হলয় সুরােমচন গ্রথ 

টসন্টার হলয় কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

বগা ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 
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বন্যা /ঘূচণ য ঝড় আশ্রয় 

টকন্দ্র 

বাউফে কলেে সংেগ্ন সাইললান টসিার। বাউফে ১০০০ মন্তব্য 

িানদী সাইললান টসিার।  নাচেরপুর ১০০০ -- 

কাোইয়া সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

টশৌো সাইললান টসিার। কাোইয়া ১০০০ -- 

রাস্তা। 

মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক কাচেশুচর গ্রথ 

টসন্টার হলয় বাচহর চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

রাস্তা। 

কাচেশুচর ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

কাোইয়া গ্রথ টসন্টার টথলক নওমাো 

ইউচপ হলয় হাচের হাে হলয় পটুয়াখাচে 

টেো টহড টকায়াোর টরাড(বাউফলের 

অংশ ) প্ যন্ত 

কাোইয়া ১০০০০-

১৫০০০ 

-- 

ধুচেয়া বাোর টথলক োমােকাঠি হলয় 

ধুচেয়া ইউচপ প্ যন্ত 

ধুচেয়া ১০০০০-

২০০০০ 

-- 

বাঁি কাোইয়া েঞ্চঘাে টথলক পুব যলশৌৃ্ো হলয় 

বালে সিীপ প্ যন্ত ১০ চকঃচমঃ বাঁি। 

কাোইয়া ৩৫-৪০ হাোর 

েন 

-- 

দামচন কাঠী টথলক সন্যাসী কািা হলয় 

দামনীকাঠী প্ যন্ত ১৩ চকঃচমঃ বাঁি। 

বাউফে  

৩৫-৪০ হাোর 

েন 

-- 

সন্যাসী কািা টথলক বগা ব্রীে প্ যন্ত ০৯ 

চকঃচমঃ বাঁি 

বাউফে ৩৫-৪০ হাোর 

েন 

-- 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৪.৪ আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির গঠন 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনার টক্ষলত্র অতযন্ত গুরুত্বপূণ য অংশ। সঠিক ও সমলয়াপল্াগী রক্ষনালবক্ষলনর অ ালব 

অলনক আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবহার অনুপল্াগী হলয় পলড়লছ। তাই আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা  দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার অন্তভু যি করা 

হলয়লছ।  

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা টকন্দ্রঃ 

 দুল্ যালগর সময় েীবন ও সম্পদ বাঁচালনা  

 দুল্ যালগর সময় গবাদী পশুর েীবন বাঁচালনা  

 আশ্রয়লকন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনালবক্ষন চনচিত করা 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটি 

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির সদে ৭-৯ েন 

 ইউচপ টচয়ারম্যান/লমম্বার, গন্যমান্য ব্যচি, সমােলসবক, চশক্ষক, এনচেও স্টাফ, েচমদাতা, টস্বচ্ছালসবী প্রভৃচতর 

সমন্মলয় ৭-৯ সদে চবচশষ্ট কচমটি গঠন করা 

 এোকাবাসীর সম্মচতক্রলম এই কচমটি ব্যবস্থাপনা কচমটি চহলসলব দাচয়ত্ব পােন করলত পালর 

 কচমটির কমপলক্ষ অলি যক সদে নারী হলত হলব 

 কচমটির দায়-দাচয়ত্ব সম্পলকয িারণা টদয়া (আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা চবষলয়) 

 এোকাবাসীর সহায়তায় কচমটি আশ্রয়লকলন্দ্রর রক্ষনালবক্ষন ও সাচব যক ব্যবস্থাপনার দাচয়ত্ব পােন করলব 
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 কচমটি চনচদষ্ট সময় অন্তর অন্তর স া করলব, সবার  চসদ্ধান্ত খাতায় চেচপবদ্ধ করলত হলব এবং চসদ্ধান্ত বাস্তবায়লনর 

েন্য দাচয়ত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা টেঁলি চদলত হলব  

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার সালথ সংযুচি চহলসলব থাকলব।   

টকান স্থানলক আশ্রয়লকন্দ্র চহলসলব ব্যবহার করলবন 

 চনি যাচরত আশ্রয়লকন্দ্র  

 স্থানীয় স্কুে, কলেে  

 সরকারী ও টবসরকারী প্রচতষ্ঠান  

 উঁচু রাস্তা, বাঁি  

আশ্রয়লকলন্দ্র চক চক েক্ষ রাখলত হলব 

 আশ্রয়লকলন্দ্র তাঁবু/ পচেচথন/ ওআরএস/ চফেচকচর/ চকছু েরুরী ঔষি (প্যারাচসোমে, টফোচেে, ইতযাচদ)/ পাচন 

টশািন বচড়/ চব্লচচং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা 

 খাবার পাচন রান্নার ব্যবস্থা রাখা  

 পয়ঃচনষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুলষর েন্য পৃথক পৃথক)  

 নারী-পুরুলষর েন্য পৃথক পৃথক টগাসলের ব্যবস্থা করা 

 পচরষ্কার পচরছন্ন রাখা এবং আবেযনা সরালনার ব্যবস্থা করা 

 চনরাপিার ব্যবস্থা করা 

 আলোর ব্যবস্থা করা  

 আশ্রয়লকন্দ্রটি স্বাস্থযসম্মত হলত হলব 

 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির গঠন 

 আচশ্রত মানুলষর টরচেলস্ট্রশন, গচচ্ছত মাোমালের তাচেকা দ্বতচর ও টস্টাচরং করা এবং চলে ্াওয়ার সময় তা ঠিক 

মত টফরত টদওয়া  

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনার েন্য চনচদষ্ট কমী ও টস্বচ্ছা-টসবকলদর দাচয়ত্ব প্রদান করা  

 আচশ্রত মানুলষর খায ও চচচকৎসা ব্যবস্থা করা  

 গ যবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রচতবন্ধীলদর প্রচত চবলশষ নের টদওয়া 

আশ্রয়লকলন্দ্রর ব্যবহারঃ 

 আশ্রয় টকন্দ্র মূেত দুল্ যালগর সময় েনসািারলনর চনরাপদ আশ্রলয়র েন্য ব্যবহৃত হয়।  

 দুল্ যালগর সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাে উন্নয়নমূেক কা্ যক্রলম আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 প্রাথচমক চচচকৎসার টকন্দ্র চহলসলব ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 বয়স্ক চশক্ষালকন্দ্র ও স্কুে চহলসলব ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 ওয়যারলেস টস্টশলনর েন্য ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

আশ্রয়লকলন্দ্রর রক্ষনালবক্ষনঃ 

 প্রচতটি আশ্রয়লকন্দ্র সুষ্ঠু ালব রক্ষনালবক্ষন করলত হলব।  

 আশ্রয়লকলন্দ্রর দরো োনাো চবনলষ্টর হাত টথলক রক্ষাকলল্প স্থানীয় ালব উলযাগ চনলত হলব।  

 আশ্রয়লকলন্দ্রর েচমলত পচরকচল্পত ালব বৃক্ষলরাপণ করলত হলব। 

 আশ্রয়লকলন্দ্রর ব্যবহালরর সময় ব্যতীত অন্য সময় তাোবদ্ধ রাখলত হলব। 

 গাইড োইন অনুসরন কলর আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটি গঠন করলত হলব।  
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 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার সালথ সংযুচি চহলসলব থাকলব। 

টেচবে ৪.৪: উপলেোর আশ্রয় স্থান সমূলহর তাচেকা ও বণ যনা 

আশ্রয়লকন্দ্র আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

সাইললান টশিার বাউফে কলেে সংেগ্ন 

সাইললান টসিার। 

টমাঃ চেয়াউে হক ০১৭২৭১৯৪৬৫৩  

িানদী সাইললান টসিার। টমাঃইব্রাচহম ফারুক। ০১৭১৬৩৭৪৫৫৮  

কাোইয়া সাইললান টসিার। এস এম ফয়সাে আহলম্মদ ০১৭১৪২৯৪৫৭৩  

টশৌো সাইললান টসিার। এস এম ফয়সাে আহলম্মদ ০১৭১৪২৯৪৫৭৩  

স্কুে কাম 

সাইললান টশিার 

চর রায়সালহব টরচেঃ 

প্রাঃচবঃ কাম সাইললান 

টসিার।  

কচে আিার  ০১৭৩৪১৭৮০১৪  

িানদী সঃ প্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

সমীর চন্দ্র চক্রবতী। ০১৭২৫৪৩৯২৬২  

পূব য মদনপুরা টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

কামরুন টনছা।   ০১৭২৯৭৭৮৬২২  

সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান 

টসিার। 

হচরহর চন্দ্র রায়। ০১৭৪৫৩৯৭৩০৭  

মদনপুর সঃ প্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

টমাঃরচফকুে ইসে। ০১৭৩৪২৪৭৫৬৩  

কায়না বাশবাড়ীয়া 

সঃপ্রাঃচবঃ কাম সাইললান 

টসিার। 

টমাসাঃনাসচরন। ০১৭১৮৪৮৭৬৫৫  

চবেচবোস সঃ প্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

শারমীর খানম।  ০১৭১৬৪৩৭১৩০  

টহাসনাবাদ সঃ  প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

চশরীন আিার োহান ০১৭২৪১২৪১৬৫  

পুব য টখজুরবাড়ীয়া সঃপ্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

মুঃ টসচেম ০১৭১৬০৩২২৩৭  

কপুবকাঠী ইসোচময়া 

প্রাঃচবঃ কাম সাইললান 

টসিার। 

টমাঃইকবাে কচবর ০১৭১৯৯৯২৬৬১  

আশুচর হাে টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

চে,এম শহীদুে ০১৭২৪৮৭৩৭৫৮  

বগা আদশ য টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

দীপন কুমার নাগ ০১৯১৮৭০৩৯৭৩  

সাবুপুর  টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

টমাঃ টদলোয়ার টহালসন ০১৭১৫৯১১৩৪৮  

দঃ মচনপুর টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

টগৌতম চন্দ্র মন্ডে ০১৭২১১৮৮৪১১  

মধ্য মচমপুর টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

টমাঃনাচের উেীন ০১৭৩৪০৪১১২২  

পালড়রহাে টরচেঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

টমাঃশামসুে হক ০১৭১৫৫৩৮৯৫২  

ধুচরয়া সঃ  প্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

টমাঃ টসলকিার আেী ০১৭২৩৩৯৯৬১১  
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আশ্রয়লকন্দ্র আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

শচহদ োোে সঃ প্রাঃ চবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

ইসরাত োহান ০১৭২৮০৯৪১৪৬  

আনারশীয়া সঃ প্রাঃ চবঃকাম 

সাইললান টসিার। 

হাচসনা টবগম ০১৭২১৮০০৩৪৭  

কাচেশুরী বড য সঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

অচসত রিন সরকার ০১৭১৬৮০৬৬৯৮  

িোপাড়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

টমাসাঃমাকসুদা টবগম ০১৭৩৫২৯১৮৮০  

রাোপুর টবাড য সঃ প্রাঃচবঃ 

কাম সাইললান টসিার। 

টমাসাঃলকাচহনুর টবগম   ০১৭৪৬৬৮৪৫৭  

কচবরকাঠী সঃপ্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

রালবয়া খাতুন ০১৭২৫৭২৮৬৫৬  

কাচছপাড়া সঃপ্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

উিম চন্দ্র সমাোর ০১৭১৫১৫৫৯৬৭  

কাচছপাড়া চহোোত সঃ 

প্রাঃচবঃ কাম সাইললান 

টসিার। 

এফ,এম,মামুন টহালসন ০১৭৪৫২০৯২৩৭  

ছত্রকািা সঃ প্রাঃচবঃ কাম 

সাইললান টসিার। 

টমাসাঃ আলেয়া টবগম ০১৭১৫৮৫৪১৮৮  

চর রায় সালহব টরচেঃ প্রাঃ 

চবঃ কাম সাইললান টসন্টার 

কচে আিার ০১৭৩৪১৭৮০১৪  

িািী সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

সমীর চন্দ্র চক্রবতী ০১৭২৫৪৩৯১৬২  

পূব য মদনপূরা টরচেঃ প্রাঃ 

চবঃ কাম সাইললান টসন্টার 

কামরুন টনছা  ০১৭২৯৭৭৮৬২২  

আচমরাবাদ সঃ প্রাঃ বীঃ 

কাম সাইললান টসন্টার 

হচরহর চন্দ্র রায়  ০১৭৪৫৩৯৭৩০৭  

মদনপুরা সঃ প্রাঃ চবঃ কাম 

সাইললান টসন্টার 

টমাঃ রচফকুে ইসোম  ০১৭৩৪২৪৭৫৬৩  

বাঁি কাোইয়া েঞ্চঘাে টথলক 

পুব যলশৌৃ্ো হলয় বালে সিীপ 

প্ যন্ত  বাঁি। 

এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন ০১৭২০৫৪৮০৬০  

 দামচন কাঠী টথলক সন্যাসী 

কািা হলয় দামনীকাঠী প্ যন্ত 

বাঁি। 

এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন ০১৭২০৫৪৮০৬০  

   

সন্যাসী কািা টথলক বগা 

ব্রীে প্ যন্ত চকঃচমঃ বাঁি 

এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন ০১৭২০৫৪৮০৬০  

উঁচু রাস্তা বাউফে টহড টকায়াোর 

টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার 

প্ যন্ত  রাস্তা। 

এ এন এম োহাঙ্গীর টহালসন ০১৭১১১৪২৮০৮  

 বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী 

সড়ক) টথলক কানাকািার 

হাে হলয় সুরােমচন গ্রথ 

টমাঃ রচফকুে হাসান খান ০১৭১৬০৮৯৫৬৯  
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আশ্রয়লকন্দ্র আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টসন্টার হলয় কাচেশুচর গ্রথ 

টসন্টার প্ যন্ত রাস্তা। 

 মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক 

কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার হলয় 

বাচহর চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

রাস্তা। 

টমাঃ টগাোম মস্তফা ০১৭১৮৬৬৯১৬২  

 কাোইয়া গ্রথ টসন্টার টথলক 

নওমাো ইউচপ হলয় হাচের 

হাে হলয় পটুয়াখাচে টেো 

টহড টকায়াোর 

টরাড(বাউফলের অংশ ) 

প্ যন্ত 

টমাঃ ইবর যাচহম ফারুক ০১৭১৬৩৭৪৫৫৮  

 ধুচেয়া বাোর টথলক 

োমােকাঠি হলয় ধুচেয়া 

ইউচপ প্ যন্ত 

সামসুে হক ফচকর ০১৯১৪৬৫৩৬৫৯  

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

 

 

 

৪.৫ উপলেোরসম্পলদর তাচেকা (্া দুল্ যাগকালে ব্যবহৃত হলত পালর) 

অবকাঠালমা/ সম্পদ সংখ্যা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি সংচক্ষপ্ত বন যনা 

আশ্রয়লকন্দ্র ২ চপ,আই,ও সকে আশ্রয়লকলন্দ্রর প্রিান চহসালব 

চপ,আই,ও থাকলব। 

টগাডাউন ১০ উপলেো টচয়ারম্যান মাোমাে সংরক্ষলনর েন্য ব্যবহার 

করা হয়। 

টনৌকা ৭২০ ইউচনয়ন টচয়ারমান উপলেোর চনলেস্ব টকান টনৌকা টনই। 

মাটির চকল্লা - - টকান মাটির টকল্লা নাই। 

গাচড় ০২ উপলেো টচয়ারম্যান ও 

চপ,আই,ও 

চনলেস্ব ব্যবহৃত গাড়ী। 

েীড টবাে ০১ ইউ,এন,ও বতযমালন অলকে অবস্ত্হায় রলয়লছ। 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

৪.৬ অথ যায়ন 

ইউচনয়ন পচরষলদর আয় আলস স্থানীয় কর আদায়, হাে/বাোর ইোরা, খাে/চবে ইোরার মাধ্যলম এবং ব্যবসা/বাচণলেযর টিড 

োইলসন্স প্রদান টথলক। চকন্তু ইদানীং বড় হাে/বাোর, খাে/চবে ইোরা ব্যবস্থা ইউচনয়ন পচরষলদর হালত টনই ্ালত আলয়র মূে 

উৎস কলম টগলছ। তলব সরকার বতযমালন ভূচম টরচেলস্ট্রশন টথলক ১% অথ য ইউচনয়ন পচরষলদ হস্তান্তর কলর থালকন ্া পূলব য 

পুলরাপুচর চছে এখন আবার টসই অথ য চদলয় গ্রাম পুচেশ ও সচচলবর টবতন/ াতাচদ পচরলশািালন্ত বাকী োকা সময় সময় প্রদান 

করা হলয় থালক। ইদানীং সরকার বাৎসচরক ালব নগদ ৪/৫ েক্ষ োকা সরাসচর প্রদালনর ব্যবস্থা চনলয়লছন।  
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পচরষলদর আয়   

প্রলতযক ইউচনয়ন পচরষলদর েন্য সংচিষ্ট পচরষলদর নালম একটি তহচবে থাকলব। 

(ক) চনেস্ব উৎস (ইউচনয়ন কর, টরে ও চফস) 

 বসতবাড়ীর বাৎসচরক মূলল্যর উপর ট্যাক্স 

 ব্যবসা, টপশা ও েীচবকার উপর কর (লিড োইলসন্স) 

 পচরষদ কতৃযক ইসুযকৃত োইলসন্স ও পারচমে চফস  

 ইোরা বাবদ প্রাচপ্ত  

o হাে-বাোর  ইোরা বাবদ 

o ঘাে ইোরা বাবদ 

o খাস পুকুর ইোরা বাবদ 

o টখায়াড় ইোরা বাবদ  

 মের্ান ব্যাতীত অন্যান্য ্ানবাহলনর উপর কর 

 সম্পচি হলত আয় 

 ইউচনয়ন পচরষলদর সািারণ তহচবে 

(খ) সরকারী সূলত্র অনুদান 

 উন্নয়ন খাত 

o কৃচষ 

o স্বাস্থয ও পয়ঃপ্রণােী  

o রাস্তা চনম যাণ ও টমরামত  

o উন্নয়ন সহায়তা তহচবে (এেচেএসচপ) 

 সংস্থাপন  

o টচয়ারম্যান ও সদেলদর সম্মাচন  াতা  

o টসলক্রোচর ও অন্যান্য কম যচারীলদর টবতন ও  াতাচদ  

 অন্যান্য  

o ভূচম হস্তান্তর কর ১% 

(গ) স্ত্হানীয় সরকার সূলত্র 

o উপলেো পচরষদ কতৃযক প্রদি োকা  

o টেো পচরষদ কতৃযক প্রদি োকা 

(ঘ) টবসরকারী উন্নয়ন সংস্ত্হা 

o এনচেও 

o চসচডএমচপ 

চবচ ন্ন দাতা সংস্থা, টবসরকাচর উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শচিশােীকরলণর চনচমলি ইউচনয়ন পরলরলছ সরাসচর 

অথ যায়ন কলরলছ। অচিকতর সহায়তা পাওয়া চন যর করলছ ইউচনয়ন পচরষলদর সক্ষমতা, সচ্ছতা সব যপচর সুশাসলনর উপর। 

ইউচনয়ন পচরষদ তার প্রিান দুল্ যাগ গূলো চবলবচনা কলর ্া তার ইউচনয়লনর সাচব যক উন্নয়লনর েন্য প্রিান বাঁিা টসগুলোলক 

অগ্রাচিকার চদলয় অথ যায়ন করলব। প্রচতটি উন্নয়ন প্রকলল্পর সালথ দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস টক চবলবচনা কলর প্রকল্প দ্বতচর, অথ যায়ন ও 

বাস্তবায়ন করলব।  

৪.৭ কম য পচরকল্পনা হােনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ 

পচরকল্পনা প্রনয়লণর েন্য ২টি ফলোআপ কচমটি গঠন করলত হলব। 

১. পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটি 
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২. পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটি 

টেচবে ৪.৬: ৫ সদে চবচশষ্ট পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটির তাচেকা।  

ক্রচমক 

নং 
নাম পদবী টমাবাইে 

১ অেহাে ইচিঃলমাঃমচেবুর রহমান টচয়ারম্যান ০১৭১৫০০৫৮৬১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ টমাঃ টদলোয়ার টহালসন সদে ০১৭৩১৪০৮৭৬৮ 

৪ টমাঃশামসুে আেম চময়া  সদে ০১৭১৬৩৮২৪১৫ 

৫ টমাসাঃরুচবয়া টবগম সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

তথ্য সূত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ২০১৪ 

কচমটির কাে 

 খসড়া পচরকল্পনা প্ যালোচনা ও চুড়ান্ত পচরকল্পনা প্রনয়ণ 

 চবষয়চ চিক পচরকল্পনা কা্ যক্রম ট্মন কৃচষ, পশুপােন, মৎে এর েন্য উপসহকারী কৃচষ কম যকতযার সহায়তা টনয়া 

 দুল্ যাগ পচরকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অথ যাৎ সুচনচদ যষ্ট কাে এবং অথ যায়ন চবষয়টি গুরুত্ব টদয়া 

পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি  

টেচবে ৪.৬: ৭ সদে চবচশষ্ট পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

ক্রচমক 

নং 

নাম পদবী টমাবাইে 

১ অেহাে ইচিঃলমাঃমচেবুর রহমান টচয়ারম্যান ০১৭১৫০০৫৮৬১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ টমাসাঃরুচবয়া টবগম মচহো সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

৪ মলনায়ার টহালসন সরকারী কম যকতযা ০১৭১৬২১০৫৮৬ 

৫ টমাঃ টদলোয়ার টহালসন এনচেও প্রচতচনচি ০১৭৩১৪০৮৭৬৮ 

৬ টমাঃ কামরুে হাসান চমঞা সদে ০১৭১২১৫৮৭৯১ 

৭ টমাঃশামসুে আেম চময়া  সদে ০১৭১৬৩৮২৪১৫ 

তথ্য সূত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ২০১৪ 

কচমটির কাে 

 প্রচত বছর এচপ্রে/টম মালস বতযমান কম যপচরকল্পনা, আগালগাড়া পরীক্ষা, প্রলয়ােনীয় সংলশািন ও সংল্ােলনর মাধ্যলম 

হােনাগাদ করলত হলব। কচমটির সদে সচচব এই ব্যাপালর ব্যচিগত উলযাগ চনলবন। প্রলতযক দুল্ যালগর অব্যবচহত 

পলর ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ প্ যালোচনা কলর পচরকল্পনার প্রলয়ােনীয় সংলশািনী আনলত হলব। 

 প্রচত বছর এচপ্রে/টম মালস একবার োতীয় দুল্ যাগ চদবলস ব্যবস্থাপনা বুযলরার চনলদ যশনা মত দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনার মহড়া 

অনুষ্ঠান করলত হলব। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনাটি টেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির চনকে হলত অনুলমাদন  

 পচরকল্পনা বাস্তবায়ন তদারচক 

 চবচ ন্ন প্রচতষ্ঠালনর সালথ ট্াগাল্াগ 
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পঞ্চম অধ্যায় 

 উদ্ধার ও পূনব যাসন পচরকল্পনা 

৫.১ ক্ষয়ক্ষচতর মূল্যায়ন  

টেচবেঃ টেচবে ৫.১: খাত চ চিক ক্ষয়ক্ষচতর মূল্যায়ন। 
খাত বন যনা 

কৃ
চষ

 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব  বাউফে উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৭৬২ টহক্টর আবাদী েচমর ফসে 

নষ্ট হলত পালর ও উপলেোর চবপুে সংখ্যক মানুষ চবপদাপন্ন হলত পালর। ৬টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর কারলণ  ৩৫ 

বগ য চকলোচমোর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক পচরবার অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। ২০০১ সালের মত 

প্রচণ্ড খরা হলে ১৫১৭৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অলনক পচরবার অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলতপালর। 

বাউফে উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ কােজবশাখীর আক্রমলণ ২০২৩৩ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

অলনক পচরবালরর অসংখ্য মানুষ অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। অনাবৃচষ্টর কারলণ ২০২৩৩ টহক্টর ফসেী 

েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর ্ার ফলে  উপলেোয় খায সংকে টদখা চদলত পালর। ঘনকুয়াশার কারলণ আম সহ 

(মুকুে ঝলড় ্াওয়ার কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৩৫২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলত পালর। 

ম
ৎ
ে

 

বাউফে উপলেোয় েেচ্ছালসর কারলণ ৪৭৭৬ টি মাছ চালষর পুকুর ট লস চগলয় আচথ যক ক্ষচত হলত পালর। ্ার ফলে 

আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। বাউফে উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৩৪৭৩ টি মাছ চালষর পুকুর 

বন্যার পাচনলত ট লস ট্লত পালর।  ্ার ফলে খায, পুচষ্ট ও আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। 

গ
াছ
প
াে
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বাউফে উপলেোয় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পচরমালন  গাছপাো ট লঙ পলড় 

ট্লত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষা চবপ্ যস্ত হলত পালর। নদী াঙ্গলনর কারলণ ৫টি ইউচনয়লন প্রচুর 

পচরমালন গাছপাো নদীলত চবেীন হলত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য ব্যাহত হলত পালর। 

স্ব
াস্থ
য 

বাউফে উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গ যবতী মচহোলদর বন্যাকােীন সমলয় সন্তান প্রসলবর 

স্থানা াব এবং চবপন্ন ট্াগাল্াগ ব্যবস্থার কারলণ তালদর প্রানহানীর আশংকা টদখা চদলত পালর। এছাড়া পাচনবাচহত 

টরালগর প্রাদু যাব টদখা চদলত পালর। ২০০১ সালের মত খরা হলে বাউফে উপলেোয় প্রায় ৫০%েনগলনর চম যলরাগ 

টদখা চদলত পালর। তাছাড়া খরার কারলণ চম যলরাগসহ চবচ ন্ন  ালব স্বাস্থযহাচন ঘেলত পালর। 

ে
ীচ
ব
ক
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বাউফে উপলেোয় বন্যা, খরা, নদী াঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ আপলদর ফলে 

দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎেসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত সহ মানুলষর েীবন েীচবকার উপর  ীষণ 

প্র াব পলড়। এ সমস্ত আপলদর কারলণ বাউফে উপলেোর ৩৮%মানুষ কম যশূন্য হলয় পড়লত পালর। ফলে 

বাউফেউপলেোর অথ যনীচতলত  য়াবহতা সৃচষ্ট হলত পালর।  

প
াচ
ন
 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব উপলেোয় ১০ টি ইউচনয়ন প্রচণ্ড খরা এবং ভূ-গ যস্ত পাচনর স্তলরর কারলণ পাচনর অ াব 

টদখা চদলত পালর। ফলে ২২৭৬২ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর,অসংখ্য পচরবার অথ যজনচতক ালব ক্ষচত গ্রস্থ হলত 

পালর। এছাড়া চম যলরাগ সহ চবচ ন্ন টরালগর  য়াবহতা ছচড়লয় পড়লত পালর এবং কৃচষসম্পদ, মৎেসম্পদ ও 

পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর।   

অ
ব
ক
াঠ
াল
ম
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ ২০০৩ সালের মতঝড় হলে প্রায় ২৫% চশক্ষা ও িমীয় প্রচতষ্ঠান সহ অন্যান্য 

অবকাঠালমা ক্ষচতর সমু্মখীন হলত পালর, ্ার ফলে চশক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ঝলড়র আঘালত ৬০% কাঁচা 

ঘরবাচড় চবধ্বস্ত হলয় চবপুেসংখ্যক টোক অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হলত পালর। ১৯৮৮ সালের 

মতবন্যা হলে প্রায় ৩২৯.৭৫ চকলোচমোর রাস্তার ক্ষচত হলত পালর এবং চোচলের অল্াগ্য হলত পালর। ্ার ফলে 

ট্াগাল্াগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ৬টি ইউচনয়ন নদী াঙ্গলনর কারলণ প্রায় ৭০ চকলোচমোর রাস্তা, স্কুে, কলেে 

অন্যান্য অবকাঠালমা নদীগল য চবেীন হলয় ট্লত পালর। এছাড়া ১৬% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচজ্জত হলয় অলনক 

পচরবালরর টোকেন অথ যজনচতক  ালব ক্ষচতগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হলত পালর। 

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 
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৫.২  দ্রূত/ আগাম পুনরুদ্ধার 

৫.২.১ প্রশাসচনক পুনঃপ্রচতষ্ঠা 

টেচবে ৫.২: প্রশাসচনক পুনঃপ্রচতষ্ঠাকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক  নাম পদবী টমাবাইে 

১ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান স াপচত ০১৭১২১২৫৭৭১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ রুচনয়া টবগম মচহো সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

৪ নলরশ চন্দ্র কম যকার সদে ০১৭১৩৩৭৪৩১৯ 

৫ টমাঃ েচসম উচেন খান সদে ০১৭২১৬৯০০১৪ 

৬ আঃ রহমান চময়া সদে ০১৭৩২৭৮০২০৮ 

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ১০১৪ 

৫.২.২ধ্বংসাবলশষ পচরস্কার 

টেচবে ৫.৩: ধ্বংসাবলশষ পচরস্কারকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক  নাম পদবী টমাবাইে 

১ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান স াপচত ০১৭১২১২৫৭৭১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ আবদুস টসাবাহান সদে ০১৭১৮৭২১০২৩ 

৪ রুচনয়া টবগম মচহো সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

৫ মলনায়ার টহালসন সদে ০১৭১৬২১০৫৮৬ 

৬ টমাঃ েচসম উচেন খান সদে ০১৭২১৬৯০০১৪ 

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ১০১৪ 

৫.২.৩ েনলসবা পুনরাম্ভ 

টেচবে ৫.৪: েনলসবা পুনরাম্ভকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক  নাম পদবী টমাবাইে 

১ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান স াপচত ০১৭১২১২৫৭৭১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ ডাঃ টমাঃ হাচববুর রহমান  সদে  ০১৭১৭৭৫৬৮৫৯ 

৪ টমাঃ কামাে উচেন সদে ০১৭৩১৭৬০০৮১ 

৫ মলনায়ার টহালসন সদে ০১৭১৬২১০৫৮৬ 

৬ সামসুে হক ফচকর সদে ০১৯১৪৬৫৩৬৫৯ 

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ১০১৪ 

৫.২.৪ েরুরী েীচবকা সহায়তা 

টেচবে ৫.৫: েরুরী েীচবকা সহায়তা প্রদান কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক  নাম পদবী টমাবাইে 

১ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান  স াপচত ০১৭১২১২৫৭৭১ 

২ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন সদে সচচব ০১৭২০৫৪৮০৬০ 

৩ আাফলরাো সুেতানা মচহো সদে ০১৪২২৫৬৩০৭ 

৪ অবনী টমাহন সদে ০১৭১৬৫১২৯১৯ 

৫ ডাঃ টমাঃ হাচববুর রহমান  সদে ০১৭১৭৭৫৬৮৫৯ 

৬ আঃ েব্বার মৃিা সদে ০১৭১২৩৯৬৫৬৬ 

                                                                                          তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ১০১৪  
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সংযুচি ১  

আপদকােীন পচরকল্পনা বাস্তবায়লনর টচক চেষ্ট  

টচকচেষ্ট 

টরচডও  /টিচ র মাধ্যলম ৫নং চবপদ সংলকত আবহাওয়া বাতযা প্রচালরর সলঙ্গ সলঙ্গ চনম্নবচণ যত “ছক) ” টচক চেস্টপরীক্ষা কলর 

টদখলত হলব এবং তাৎক্ষচণক ালব প্রলয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করলত হলব। 

ক্রঃ 

নং- 
চবষয় হযাঁ/না 

১. সতকযবাতযা প্রচালরর চনব যাচচত টসচ্ছালসবক দলের সদেলদর টডলক আসন্ন চবপদ সম্মলন্ধ প্রচার 

কাে শুরু করলত বো হলয়লছ। 

হযাঁ 

২. ঝুঁচকপূন য এোকার টোকেনলক উদ্ধার করার েন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি/দে দ্বতচর আলছ চকনা। হযাঁ 

৩. ২/১ চদলনর শুকনা খাবার ও পানীয় েে চনরাপিা টমাড়লক মাটির চনলচ পুলত রাখার েন্য 

প্রচার করা হলয়লছ। 

হযাঁ 

৪. টসচ্ছালসবক দলের সদেলদর চনরাপিার েন্য োইফ েযালকে সরবরাহ করা হলয়লছ। হযাঁ 

৫. ইউচনয়ন চনয়েন কক্ষ সাব যক্ষচণক ালব চালু রাখার েন্য প্রলয়ােনীয় েনবলের ব্যবস্থা করা 

হলয়লছ। 

হযাঁ 

৬. ইউচনয়ন খায গুদাম/ ত্রান গুদালমর প্রলয়ােনীয় চনরাপিা ব্যবস্থা আলছ। হযাঁ 

৭. অন্যান্য  

চব: দ্র: 

 টচকচেস্ট পরীক্ষা কলর ট্ টক্ষলত্র নানারূপ ত্রুটি টদখা ্ালব টস টক্ষলত্র েরুরী ালব পদলক্ষপ গ্রহণ করলত হলব। 

 ইউচনয়ন পচরষদ তহচবে িারা বা টকান উৎস/সংস্থা হলত টস্বচ্ছালসবক দলের সদেলদর েন্য োইফ েযালকে চবলশষ 

প্রলয়ােন। 

টচকচেষ্ট 

 প্রচতবছর এচপ্রে/টম মালসর ১৫ তাচরলখর মলধ্য ইউচনয়ন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির স ায় আোপ আলোচনা কলর চনলন্ম ছক 

টচকচেস্ট পূরণ কলর উপলেোর চনব যাচহ অচফসার ও টেো প্রশাসলনর চনকে টপ্ররণ করলবন। 

ক্রচমক  চবষয় 
উপযুি স্থালন টিক 

চচি 

১ ইউচনয়ন খায গুদালম প্ যাপ্ত পচরমালন খায মজুদ আলছ   

২ ঝুঁচকপূণ য এোকার চশশুলদর টিকা/ যাকচসন টদয়া হলয়লছ   

৩ ১টথলক ৬ বছলরর চশশু ও মালয়লদর চ োচমন খাওয়ালনা হলয়লছ   

৪ ইউচপ চলচনক হাসপাতালে ওরোোইন মজুদ আলছ   

৫ টস্বচ্ছালসবক দলের সদেলদরলক বাৎসচরক প্রচশক্ষণ টদয়া হলয়লছ   

৬ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্রর েন্য প্রলয়ােনীয় প্রাথচমক চচচকৎসার ঔষি সরিাম আলছ   

৭ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্রর েন্য চনব যাচচত পল্লী চচচকৎসক এোকায় উপচস্থত আলছন   

৮ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র নেকূপ আলছ   

৯ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র দরো োনাো ঠিক আলছ       -- 

১০ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র চনব যাচচত চবকল্প টকয়ারলেকার উপচস্থত আলছ       -- 

১১ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র মচহোলদর েন্য আোদা ব্যবস্থা আলছ       -- 

১২ প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র প্রসবা মচহোলদর টদখাশুনা করার েন্য চনব যাচচত িাত্রী এোকায় আলছ   

১৩ গরু ছাগলের অবস্থালনর েন্য উঁচু স্থান চকল্লা চনি যাচরত হলয়লছ       -- 

১৪ টস্বচ্ছালসবক দলের সদেলদরলক চনি যাচরত দাচয়ত্ব সম্বলন্ধ সলচতন করা হলয়লছ   

১৫ আশ্রায়লকন্দ্র গুচেলত পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আলছ   

১৬ আবহাওয়া ও চবপদ সংলকত প্রচালরর েন্য প্রলয়ােনীয় মাইলক্রালফান চালু আলছ   

১৭ কমপলক্ষ২/১ চদলনর পচরমান শুকনা খাবার, পানীয় েে সংরক্ষ করার েন্য েনগনলক সোগ 

করা হলয়লছ 

  

 অন্যান্য       -- 
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সংযুচি-২  

উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

ক্রচমক নাম পদবী সদে টমাবাইে 

১ আেহাে ইচিঃলমাঃমুচেবুর রহমান উপলেো টচয়ারম্যান টচয়ারপাস যন ০১৭১৫০০৫৮৬১ 

২ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান উপলেো চনব যাহী অচফসার টকা-টচয়ারপাস যন ০১৭১২১২৫৭৭১ 

৩ শামসুে আেম চময়া   াইস টচয়ারম্যান সদে ০১৭১৬৩৮২৪১৫ 

৪ রুচনয়া টবগম মচহো  াইস টচয়ারম্যান সদে ০১৭৩২৩৫৭৬৫৬ 

৫ টমাঃ চেয়াউে হক টময়র, টপৌরস া সদে ০১৭২৭১৯৪৬৫৩ 

৬ মলনায়ার টহালসন কৃচষ অচফসার সদে ০১৭১৬২১০৫৮৬ 

৭ টমাঃ লুৎফর রহমান চশক্ষা অচফসার সদে ০১৭১২৩১০০৫৮ 

৮ টমাঃ মাহবুবে আেম তালুকদার মৎে অচফসার সদে ০১৭১২১৪৬৬২৯ 

৯ টমাঃ কামরুে হাসান চমঞা সমবায় অচফসার সদে ০১৭১২১৫৮৭৯১ 

১০ টমাঃ মচেবুর রহমান যুব উন্নয়ন অচফসার সদে ০১৭৫৩৪৬৪৫৬৯ 

১১ অবনী টমাহন খায চনয়েণ অচফসার সদে ০১৭১৬৫১২৯১৯ 

১২ আবদুস টসাবাহান েনস্বাস্থয প্রলকৌশে অচফসার সদে ০১৭১৮৭২১০২৩ 

১৩ টমাঃ টমাশাররফ টহালসন পল্লী উন্নয়ন অচফসার সদে ০১৮১৮২৬৯০৯৯ 

১৪ আেী ইবলন আব্বাস  উপলেো প্রলকৌশেী সদে ০১৭১৮১২১৬৪২ 

১৫ নলরশ চন্দ্র কম যকার ওচস (বাউফে থানা)  সদে ০১৭১৩৩৭৪৩১৯ 

১৬ ডাঃ টমাঃ হাচববুর রহমান প্রাণী সম্পদ অচফসার সদে ০১৭১৭৭৫৬৮৫৯ 

১৭ টমাঃ মাহবুব হাসান পচরবার পচরকল্পনা অচফসার সদে ০১৭১৭৫০৫৬০৫ 

১৮ আাফলরাো সুেতানা মচহো চবষয়ক অচফসার সদে ০১৪২২৫৬৩০৭ 

১৯ এ,চব,এম, সাচদকুর রহমান সহকারী কচমশনার (ভূচম) সদে ০১৭১২১২৫৭৭১ 

২০ এ এন এম োহাঙ্গীর টহালসন  টচয়ারম্যান, বাচহর দাশপাড়া ইউচনয়ন 

পচরষদ 

সদে ০১৭১১১৪২৮০৮ 

২১ টমাঃ রচফকুে হাসান খান টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১৬০৮৯৫৬৯ 

২২ টমাঃ টগাোম মস্তফা টচয়ারম্যান, মদনপুরা ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১৮৬৬৯১৬২ 

২৩ টমাঃ ইবর যাচহম ফারুক টচয়ারম্যান, নাচেরপুর ইউচনয়ন 

পচরষদ 
সদে ০১৭১৬৩৭৪৫৫৮ 

২৪ সামসুে হক ফচকর টচয়ারম্যান,আদাবাড়ীয়া ইউচনয়ন 

পচরষদ 
সদে ০১৯১৪৬৫৩৬৫৯ 

২৫ আঃ েব্বার মৃিা টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১২৩৯৬৫৬৬ 

২৬ টমাঃ চমোনুর রহমান টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭৪০৮৪৩০৬৪ 

২৭ টমাঃ আলনায়ার টহালসন টচয়ারম্যান, ০৫নং সূয্যযমচন ইউচনয়ন 

পচরষদ 
সদে ০১৭১১৪৫৪৫৮৬ 

২৮ টমাঃ েচসম উচেন খান টচয়ারম্যান, বাউফে ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭২১৬৯০০১৪ 

২৯ আঃ রহমান চময়া টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭৩২৭৮০২০৮ 

৩০ এস এম ফয়সাে আহলম্মদ টচয়ারম্যান, ১০ নং কাোইয়া ইউচনয়ন 

পচরষদ 
সদে ০১৭১৪২৯৪৫৭৩ 

৩১ টমাস্তফা োমান আহলম্মদ টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১১১৮৫৪২৯ 

৩২ টমাঃ কামােলহালসন টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১২১৫৪১১০ 

৩৩ টমাঃ তসেীম তালুকদার টচয়ারম্যান, ইউচনয়ন পচরষদ সদে ০১৭১৫১২৯০৪২ 

৩৪ আবুে টহালসন টচয়ারম্যান, ৬নং কনকচদয়া ইউচনয়ন 

পচরষদ 

সদে ০১৭৩২০৩০১৪৪ 
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ক্রচমক নাম পদবী সদে টমাবাইে 

৩৫ টমাঃ ইউসুফ আেী উপলেো একালডচমক সুপার াইোর  সদে ০১৭১৮৭৭১৫৫৮ 

৩৬ টমাঃ কামাে উচেন উপলেো আনসার চ চডচপ কম যকতযা সদে ০১৭৩১৭৬০০৮১ 

৩৭ টমাঃ রচফকুে ইসোম অধ্যক্ষ, বাউফে চডচগ্র কলেে সদে ০১৭১২৬১৮৫৮৩ 

৩৮ টমাঃ টদলোয়ার টহালসন টপ্রাগ্রাম অচফসার টলাব বাংোলদশ সদে ০১৭৩১৪০৮৭৬৮ 

৩৯ চরনা টঘাষ ম্যালনোর স্প্রীড িাস্ট  সদে ০১৭২০৫১০৪৩০ 

৪০ টদব প্রসাদ মজুমদার ম্যালনোর  ব্রাক সদে ০১৭২৯০৭১৬২০ 

৪১ চরনা টবগম সংরচক্ষত ১,২,৩ সদে ০১৭৫৬২৯২১৮৮ 

৪২ সামছুন্নাহার চরপা সংরচক্ষত ৪,৫,৬ সদে ০১৭৪১১১৭৭৭৫ 

৪৩ ইসরাত োহান সংরচক্ষত ৭,৮,৯ সদে ০১৭৩৬৮৬৩৬৫৫ 

৪৪ এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন উপলেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা    সদে সচচব  ০১৭২০৫৪৮০৬০ 
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সংযুচি-৩  

বাউফে উপলেোর টসচ্ছালসবকলদর নালমর তাচেকা 

ক্রচমক নাম ওয়াড য নং প্রচশক্ষন টমাবাইে 

১ টমাঃ খচেলুর রহমান  দাশপাড়া  নাই ০১৭১০৮৬০৩৫০ 

২ টমাঃ কামরুে হাসান (শামীম)  দাশপাড়া,২নং  নাই ০১৭২২৪৪৬১৪১ 

৩ টমাঃ আশরাফ আেী টচৌধুরী  খাজুরবাচড়য়া ৩নং  নাই ০১৭২২১২৩৮০০ 

৪ আবদুছ ছাোম  খাজুরবাচড়য়া ৪নং  নাই ০১৭৩৫৬৯৪৮২৬ 

৫ আেতাফ টহালসন প্যাদা  খাজুরবাচড়য়া ৫নং  নাই ০১৭১৫৬৩৫৯৬৪ 

৬ টমাঃ হাচনফ  খাজুরবাচড়য়া ৬নং  নাই ০১৭১৮৫১৮০৪৬ 

৭ টমাঃ হারুন হাওোদার  বাচহরদাশপাড়া ৭নং  নাই ০১৭১৬০৯৭৬৭৯ 

৮ টমাঃ সুেতান গােী  বাচহরদাশপাড়া ৮নং  নাই ০১৮২৪৪২৪৩৬১ 

৯ টমাঃ দরলবশ উল্লাহ  চরআেগী ৯নং  নাই ০১৭৩৬১৬৫১০৯ 

১০ মচরয়ম  দাশপাড়া ১,২,৩ নং  নাই ০১৯২২৪৬৫৫৭১ 

১১ টমাঃ োচকর টহালসন  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭১৯৭৮০৮৯০ 

১২ টমাঃ টফারকান মৃিা  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭১৩৯৫৪৭৮১ 

১৩ টমাঃ শামসুে হক গােী  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৪২৭৮৬৫৫৬ 

১৪ টমাঃ টমাসলেম চবোস  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৯৩৬১১২৭৫৩ 

১৫ টমাঃ মতলেব হাং  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৫১০৩৭৪৪৯ 

১৬ টমাঃ চছচেক টমাল্লা  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৬৫০৬১৯১২ 

১৭ টমাঃ এফ্াে আেী মৃিা  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৮৩৩০৪৮১৭ 

১৮ টমাঃ শচফকুে ইসোম  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৬৫০৬১৯৯৬ 

১৯ টমাঃোোে চসকদার  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭২১১৯০৭০১ 

২০ টমাসাঃ টরাকসনা আিার  আদাবাচরয়া ইউচনয়ন নাই ০১৭৭৮৬৪৭২৪২ 

২১ টমা: হাচববুর রহমান  ওয়াড য নং- ০১ বাউফে নাই ০১৭৩৫১৬৫৫৬৭ 

২২ টমা:বেলুর রহমান  ওয়াড য নং- ০২ বাউফে নাই ০১৭১১২২১১২৮ 

২৩ টমা: রাজ্জাক টমাল্লা  এয়াড য নং ৩ বাউফে নাই ০১৭১৩৯৫৭১৪৯ 

২৪ টমা:সানু  ওয়াড য নং ৪ বাউফে নাই ০১৭৩২৩০৮০৬০ 

২৫ টমা:মালেক  ওয়াড য নং- ০৫ বাউফে নাই ০১৭৩৬৭৪৩২৯২ 

২৬ টমা: োোে  ওয়াড য নং- ০৬ বাউফে নাই ০১৭১৯৭৬৫২৭৩ 

২৭ টমা:শচহদুে ইসোম  ওয়াড য নং- ০৭ বাউফে নাই ০১৯২৬১৮৪৫২৪ 

২৮ টমা:মচেবর রহমান  ওয়াড য নং- ০৮ বাউফে নাই ০১৭২০০৩৫০৩৯ 

২৯ টমা:লসাহরাব টহালসন  ওয়াড য নং- ০৯ বাউফে নাই ০১৭২০৫৮৮১১০ 

৩০ 
টমাসা:আচফদা টবগম  

ওয়াড য নং- ১,২,৩ 

বাউফে 
নাই ০১৭৫০২১৯৪০৯ 

৩১ 
টমাসা: নুরোহান টবগম  

ওয়াড য নং- ৪,৫,৬ 

বাউফে 
নাই ০১৭২২৫৪৩১৫৩ 

৩২ টমাসা: আলেয়া টবগম  ওয়াড য নং৭,৮,৯ বাউফে নাই ০১৭৫২১৭৪৮১০ 

৩৩ 
েনাব টমাঃ ফকরূে ইসোম  

কাোইয়া ইউচনয়ন ওয়যাড 

নং -০১   
নাই ০১৭১১০০০ -৪৪৮  

৩৪ েনাব টমাঃ চফলরাে হাং  ওয়যাড নং -০২  কাোইয়া নাই ০১৭১৩ -৯৫১ ৪৯২  

৩৫ েনাব টমাহাম্মাদ আেী  ওয়যাড নং -০৩  কাোইয়া নাই ০১৭১৬ ১৭৬ ৩৯৩ 

৩৬ েনাব নুরু টমাল্লা  ওয়যাড নং -০৪  কাোইয়া নাই ০১৭৩৫ ২৬৭ ৫৭৪ 

http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1028322
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1028337
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1028751
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1028761
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1029885
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1029919
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1029987
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1030014
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1030043
http://dasparaup.patuakhali.gov.bd/node/1030046
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034737
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034743
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034757
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034784
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034818
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034826
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034843
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1034857
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1036948
http://adabariaup.patuakhali.gov.bd/node/1037169
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1033931
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034025
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034031
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034038
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034116
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034126
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034132
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034163
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034175
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034199
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034206
http://bauphalup.patuakhali.gov.bd/node/1034234
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001165
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001225
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001281
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001306
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৩৭ েনাব নেরুে ইসোম  ওয়যাড নং -০৫  কাোইয়া নাই ০১৭৩৫৪৫৯২৮৮ 

৩৮ েনাব নুরুে ইসোম  ওয়যাড নং -০৬   নাই ০১৭১৬ ০৫৭ ১৮৪ 

৩৯ েনাব টসাহরাব টহালসন  ওয়যাড নং -০৭   নাই ০১৭২০ ৬২২ ৯৯৯ 

৪০ েনাব টমাহাম্মদ আবুে টহালসন খান  ওয়যাড নং -০৮   নাই ০১৭৪৭০৬৬২০৮ 

৪১ েনাব টসকািার খান  ওয়যাড নং -০৯   নাই ০১৭৪২০৭৮৪৯৪ 

৪২ েনাবা টমালস যদা টবগম  ওয়যাড নং -১ , ২ ,৩  নাই ০১৭৩৪৮৫০১৪৯ 

৪৩ েনাবা নাচছমা টবগম  ওয়যাড নং -৪ ,৫,৬  নাই ০১৭৬০০৫৬১৬১ 

৪৪ েনাবা খায়রুন টনহার  ওয়যাড নং -৭ ,৮,৯  নাই ০১৭২৮৬৩১৪৯৫ 

৪৫ 
আহসান হাচবব চমন্টু  

ওয়যাড নং-০১ নাচেরপুর 

ইউচনয়ন 
নাই ০১৭১২৫৪৬২৭১ 

৪৬ ফকু আহলম্মদ  ওয়যাড নং-০২  নাই ০১৭১৮৭২৮৭০৭ 

৪৭ রুলবে তালুকদার  ওয়যাড নং-০৩  নাই ০১৭২১১৩৫৪০১ 

৪৮ আেী আহলম্মদ  ওয়যাড নং-০৪  নাই ০১৭৫৭৬৪৬২০০ 

৪৯ আঃ েচতফ টমাল্লা  ওয়যাড নং-০৫  নাই ০১৮১৬৫৫০২০৯ 

৫০ আঃ রাজ্জাক  ওয়যাড নং-০৬  নাই ০১৭৫১৬৪২০৮৮ 

৫১ মচনর টহালসন  ওয়যাড নং-০৭  নাই ০১৭৩৫৫৩৮৫১২ 

৫২ টমাঃ হাচববুর রহমান  ওয়যাড নং-০৮  নাই ০১৭১৩৮৬৯৪৭৪ 

৫৩ বাবুে টবপ্যারী  ওয়যাড নং-০৯  নাই ০১৭১৮৮৪৭৮৫৩ 

৫৪ মুকুে আিার  ওয়যাড নং-১,২,৩  নাই ০১৭২৬৯০৯২৮০ 

৫৫ নাচগচ টবগম  ওয়যাড নং-৪,৫,৬  নাই ০১৭১২৪০৭৬০৪৫ 

৫৬ মাচহনুর টবগম  ওয়যাড নং-৭,৮,৯  নাই ০১৭২১৩৪৪৮১৮ 

৫৭ 
 আঃ আচেে হাং  

মদনপুরা ইউচনয়ন ১নং 

ওয়াড য  
নাই ০১৭১৯৮৭৯০০৭ 

৫৮ টমাঃ আেতাফ টহালসন  ২ নং ওয়াড য  নাই ০১৮১৩৮৫৭৯৬৮ 

৫৯ টমাঃ আবু হাচনফ খিকার  ৩ নং ওয়াড য  নাই ০১৭১০৪০৬০৩৭ 

৬০ গােী আবদুে েচতফ  ৪ নং ওয়াড য  নাই ০১৭৩৫৪৫৯৫৭৩ 

৬১ টমাঃ ইউনুচ মৃিা  ৫ নং ওয়াড য  নাই ০১৭২৪১০৯৬৫৭ 

৬২ টমাঃ আবদুে আেী  ৬ নং ওয়াড য  নাই  

৬৩ টমাঃ হুমায়ন কচবর  ৭ নং ওয়াড য  নাই ০১৭৬২৪৪৩০৬২ 

৬৪ আঃ খালেক  ৮ নং ওয়াড য  নাই ০১৭৩৫৬৮৬১৭৪ 

৬৫ আবুে কাোম  ৯ নং ওয়াড য  নাই ০১৭২৭১০৪২৩৭ 

৬৬ 
টমাসা: চরনা টবগম  

১,২, ৩ নং ওয়াড য 

মদনপুরা  
নাই ০১৭৪৩৩৯৪৫৬৬ 

৬৭ 
টমাসা: মাহমুদা টবগম  

৪,৫,৬ নং ওয়াড য 

মদনপুরা  
নাই ০১৭২৮৬৩৩৬২৬ 

৬৮ 
টমাসাঃ টহাসলনয়ারা টবগম  

৭,৮,৯ নং ওয়াড য 

মদনপুরা 
নাই ০১৭১৭৩৬৯৮৯০ 

৬৯ টমা: শাহআেম চসকদার বগা ইউচনয়ন ১ নং ওয়াড য  নাই ০১৭৫৭৫৩৮১৮৮ 

৭০ টমা: টসচেম ঘরামী ওয়াড য নং ০২  নাই ০১৭৪৯১৪৫৯০০ 

৭১ টমা: টসাহরাব হাওোদার ওয়াড য নং - ০৪   নাই ০১৭৪৭৭২৫২০৪ 

৭২ আবদুে আেী টহালসন মৃিা  ওয়াড য নং - ০৫   নাই ০১৭১৬৪৮৬৮৮৫ 

৭৩ টমা: চমোনুর রহমান মৃিা ওয়াড য নং - ০৬   নাই ০১৭২৭৬৭৫৮০১ 

http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001321
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001376
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001476
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001522
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001540
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001591
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001608
http://kalaiyaup.patuakhali.gov.bd/node/1001648
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031066
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031068
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031070
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031072
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031074
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031076
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031078
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031080
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031104
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031118
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031126
http://najirpurup.patuakhali.gov.bd/node/1031132
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032538
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032558
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032575
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032596
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032648
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032661
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032671
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032703
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032720
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032730
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032742
http://madanpuraup.patuakhali.gov.bd/node/1032859
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029257
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৭৪ নালেম আেী চসকদার  ওয়াড য নং - ০৭   নাই ০১৭২৩১৪৫৭৭১ 

৭৫ আবদুে টহালসন মুন্সী  ওয়াড য নং - ০৮   নাই ০১৭৫৭০২৫৪৩৮ 

৭৬ আবদুে খালেক  ওয়াড য নং - ০৯   নাই ০১৯৩২৯৫০২১২ 

৭৭ টমাসা: সালহরা টবগম ওয়যাড নং-১,২,৩ নাই ০১৯৩২৯৫০২১২ 

৭৮ ইউচপ সদে মচহো ওয়যাড নং-৪,৫,৬ নাই ০১৭৫৪৪৮৭০৬৪ 

৭৯ টমাসা: টোহরা টবগম ওয়যাড নং-০৭, ০৮, ০৯, নাই ০১৭৫৪৪৮৭০৬৪ 

৮০ মুকুন্দ্র চমিী  ওয়াড য নং - ০৩   নাই ০১৭১৬৭৪৩৬৫৪ 

৮১ শাহআেম চসকদার  ১ নং ওয়াড য, টকশবপুর নাই ০১৭৫৭৫৩৮১৮৮ 

৮২  টসচেম ঘরামী   ওয়াড য নং ০২  নাই ০১৭৪৯১৪৫৯০০ 

৮৩  টমা: টসাহরাব হাওোদার ওয়াড য নং - ০৪   নাই ০১৭৪৭৭২৫২০৪ 

৮৪ আবদুে আেী টহালসন মৃিা  ওয়াড য নং - ০৫   নাই ০১৭১৬৪৮৬৮৮৫ 

৮৫ চমোনুর রহমান   মৃিা   ওয়াড য নং - ০৬   নাই ০১৭২৭৬৭৫৮০১ 

৮৬ নালেম আেী চসকদার  ওয়াড য নং - ০৭   নাই ০১৭২৩১৪৫৭৭১ 

৮৭ আবদুে টহালসন মুন্সী  ওয়াড য নং - ০৮   নাই ০১৭৫৭০২৫৪৩৮ 

৮৮ আবদুে খালেক  ওয়াড য নং - ০৯   নাই ০১৯৩২৯৫০২১২ 

৮৯ টমাঃ টহালসন আেী গােী  কনকচদয়া  নাই ০১৭১০২২০১০৭ 

৯০ টমাঃ আঃ ছাোম খান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৩৯৫৩৫৬৬ 

৯১ টমাঃ মচেবর রহামান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৩০৮৬৩০৩ 

৯২ টমাঃ চসচেকুর রহমান  কনকচদয়া  নাই ০১৯১৪৭১৯৯৫৩ 

৯৩ আবু সালদক  কনকচদয়া  নাই ০১৭২৬৬৪০৬৯৮ 

৯৪ টমাঃ টসাহরাব টহালসন  কনকচদয়া  নাই ০১৭৩৫৩৩৪০৭৬ 

৯৫ টমাঃ চসচেকুর রহমান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৫০৭৫৯৩৩৫ 

৯৬ টমাঃ নুরুে ইসোম  কনকচদয়া  নাই ০১৭৫৪৭৬৮৮৪৫ 

৯৭ টমাঃ চমেন মাতব্বর  কনকচদয়া  নাই ০১৭২৭৮২৭৮৭১ 

৯৮ টমাসাঃ নাসচরন আিার )রীনা(   কনকচদয়া  নাই ০১৭৩৩৮৭১১৬৫ 

৯৯ টমাসাঃ কামরুন্নাহার  কনকচদয়া  নাই ০১৭৪৬০৩৪৪২১ 

১০০ টমাসাঃ মচেরুন্নাহার  কনকচদয়া  নাই ০১৭৩৯৫৫৭২৯৭ 

১০১ টমাঃ টহালসন আেী গােী  কনকচদয়া  নাই ০১৭১০২২০১০৭ 

১০২ টমাঃ আঃ ছাোম খান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৩৯৫৩৫৬৬ 

১০৩ টমাঃ মচেবর রহামান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৩০৮৬৩০৩ 

১০৪ টমাঃ চসচেকুর রহমান  কনকচদয়া  নাই ০১৯১৪৭১৯৯৫৩ 

১০৫ আবু সালদক  কনকচদয়া  নাই ০১৭২৬৬৪০৬৯৮ 

১০৬ টমাঃ টসাহরাব টহালসন  কনকচদয়া  নাই ০১৭৩৫৩৩৪০৭৬ 

১০৭ টমাঃ চসচেকুর রহমান  কনকচদয়া  নাই ০১৭১৫০৭৫৯৩৩৫ 

১০৮ টবারহান উচেন তালুকদার   সূয্যযমচন ইউচনয়ন নাই ০১৭১৮৫৫৬১৫২ 

১০৯ টমাঃ শাহাবুচেন চশকদার  সূয্যযমচন ইউচনয়ন নাই ০১৭১৬২৮২৭২৯ 

১১০ টমাঃ শাহাবুচেন হাওোদার  ০৫নং সূয্যযমচন ইউচনয়ন  নাই ০১৭১৭৯০১০৪৫ 

১১১ টমাঃ ফচরদ উচেন চশকদার   নাই ০১৭২৮৭৩৫৬৫০ 

১১২ টমাঃ মামুন হাওোদার  ইন্দ্রকুে  নাই ০১৭১৬৩৮২০১৭ 

১১৩ টমাঃ হাচনফ ভূইয়া চমন্টু  রামনগর  নাই ০১৭২৫৫৬২৭৮৭ 

১১৪ টমাঃ হারুন অর রচশদ  রামনগর -সূয্যযমচন   নাই ০১৭৪৪৬১৩১২৪ 

১১৫ টমাঃ মাইনুে ইসোম ফুয়াদ  নুরাইনপুর  নাই ০১৭৩৫৬৮৬৭৭০ 

১১৬ টমাসাঃ হাচেমা টবগম  ওয়যাড নং-১,২,৩ নাই ০১৭৩৯৩৪৮৮০৬ 

১১৭ টমাসাঃ সাচহনুর টবগম  ওয়যাড নং-৪,৫,৬ নাই ০১৭৪১৫৮৯৮৭১ 

http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029314
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029317
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029320
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029331
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1038815
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029225
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029257
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029275
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029314
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029317
http://bogaup.patuakhali.gov.bd/node/1029320
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037192
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037324
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037432
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1043480
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044311
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044687
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044713
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1047044
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1047046
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1047049
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1047051
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1047054
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037192
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037324
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1037432
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1043480
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044311
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044687
http://kanakdiaup.patuakhali.gov.bd/node/1044713
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1007748
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1007794
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010152
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010218
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010249
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010251
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010253
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010255
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010273
http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010280
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ক্রচমক নাম ওয়াড য নং প্রচশক্ষন টমাবাইে 

১১৮ টমাসাঃ টরকসনা আিার  ওয়যাড নং-৭,৮,৯ নাই ০১৭৩৭৭৯১০৭৩ 

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি,১০১৪ 

সংযুচি-৪ 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা 

স্কুে কাম টশিার 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

চর রায়সালহব টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার।  কচে আিার  ০১৭৩৪১৭৮০১৪ - 

িানদী সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। সমীর চন্দ্র চক্রবতী। ০১৭২৫৪৩৯২৬২ - 

পূব য মদনপুরা টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। কামরুন টনছা।   ০১৭২৯৭৭৮৬২২ - 

সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। হচরহর চন্দ্র রায়। ০১৭৪৫৩৯৭৩০৭ - 

মদনপুর সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃরচফকুে ইসে। ০১৭৩৪২৪৭৫৬৩ - 

কায়না বাশবাড়ীয়া সঃপ্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাসাঃনাসচরন। ০১৭১৮৪৮৭৬৫৫ - 

চবেচবোস সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। শারমীর খানম।  ০১৭১৬৪৩৭১৩০ - 

টহাসনাবাদ সঃ  প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। চশরীন আিার োহান ০১৭২৪১২৪১৬৫ - 

পুব য টখজুরবাড়ীয়া সঃপ্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। মুঃ টসচেম ০১৭১৬০৩২২৩৭ - 

কপুবকাঠী ইসোচময়া প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃইকবাে কচবর ০১৭১৯৯৯২৬৬১ - 

আশুচর হাে টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। চে,এম শহীদুে ০১৭২৪৮৭৩৭৫৮ - 

বগা আদশ য টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। দীপন কুমার নাগ ০১৯১৮৭০৩৯৭৩ - 

সাবুপুর  টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃ টদলোয়ার টহালসন ০১৭১৫৯১১৩৪৮ - 

দঃ মচনপুর টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টগৌতম চন্দ্র মন্ডে ০১৭২১১৮৮৪১১ - 

মধ্য মচমপুর টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃনাচের উেীন ০১৭৩৪০৪১১২২ - 

পালড়রহাে টরচেঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃশামসুে হক ০১৭১৫৫৩৮৯৫২ - 

ধুচরয়া সঃ  প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাঃ টসলকিার আেী ০১৭২৩৩৯৯৬১১ - 

শচহদ োোে সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসিার। ইসরাত োহান ০১৭২৮০৯৪১৪৬ - 

আনারশীয়া সঃ প্রাঃ চবঃকাম সাইললান টসিার। হাচসনা টবগম ০১৭২১৮০০৩৪৭ - 

কাচেশুরী বড য সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। অচসত রিন সরকার ০১৭১৬৮০৬৬৯৮ - 

িোপাড়া সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাসাঃমাকসুদা টবগম ০১৭৩৫২৯১৮৮০ - 

রাোপুর টবাড য সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাসাঃলকাচহনুর টবগম   ০১৭৪৬৬৮৪৫৭ - 

কচবরকাঠী সঃপ্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। রালবয়া খাতুন ০১৭২৫৭২৮৬৫৬ - 

কাচছপাড়া সঃপ্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। উিম চন্দ্র সমাোর ০১৭১৫১৫৫৯৬৭ - 

কাচছপাড়া চহোোত সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। এফ,এম,মামুন টহালসন ০১৭৪৫২০৯২৩৭ - 

ছত্রকািা সঃ প্রাঃচবঃ কাম সাইললান টসিার। টমাসাঃ আলেয়া টবগম ০১৭১৫৮৫৪১৮৮ - 

চর রায় সালহব টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার কচে আিার ০১৭৩৪১৭৮০১৪ - 

িািী সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার সমীর চন্দ্র চক্রবতী ০১৭২৫৪৩৯১৬২ - 

পূব য মদনপূরা টরচেঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার কামরুন টনছা  ০১৭২৯৭৭৮৬২২ - 

আচমরাবাদ সঃ প্রাঃ বীঃ কাম সাইললান টসন্টার হচরহর চন্দ্র রায়  ০১৭৪৫৩৯৭৩০৭ - 

মদনপুরা সঃ প্রাঃ চবঃ কাম সাইললান টসন্টার টমাঃ রচফকুে ইসোম  ০১৭৩৪২৪৭৫৬৩ - 

সরকারী/ টবসরকারী প্রচতষ্ঠান 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

বাউফে ইউচনয়ন পচরষদ েচসম উচেন খান ০১৭২১-৬৯০০১৪ - 

আদা বাড়ীয়া ইউচনয়ন পচরষদ সামসুে হক ফচকর ০১৯১৪-৬৫৩৬৫৯ - 

দাশপাড়া ইউচনয়ন পচরষদ এস এম োহাঙ্গীর হালসন ০১৭১১-১৪২৮০৮ - 

নওমাো ইউচনয়ন পচরষদ এযড  .টমাঃ কামাে টহালসন চবোস  ০১৭১২১৫৪১১০ - 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযার কা্ যােয় টমাঃলদেওয়ার টহালসন ০১৭২০-৫৪৮০৬৬ - 

http://shurjamoniup.patuakhali.gov.bd/node/1010333
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উপলেো চশক্ষা অচফস টমাঃলুৎফুর রহমান ০১৭১২-৩১০০৫৮ - 

উপলেো আনসার চ চডচপ কা্ যােয় টমা:কামাে উচেন - - 

উপলেো কৃচষ কম যকতযার কা্ যােয় মলনায়ার টহালসন ০১৭১৬-২১০৫৮৬ - 

 

উঁচু রাস্তা বা বাঁি 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

বাউফে টহড টকায়াোর টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত  

রাস্তা। 

টমাঃ েচসম উচেন খান ০১৭২১৬৯০০১৪ - 

বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী সড়ক) টথলক কানাকািার হাে 

হলয় সুরােমচন গ্রথ টসন্টার হলয় কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

রাস্তা। 

আঃ রহমান চময়া ০১৭৩২৭৮০২০৮ - 

মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার হলয় বাচহর 

চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত রাস্তা। 

এস এম ফয়সাে আহলম্মদ ০১৭১৪২৯৪৫৭৩ - 

কাোইয়া গ্রথ টসন্টার টথলক নওমাো ইউচপ হলয় হাচের হাে 

হলয় পটুয়াখাচে টেো টহড টকায়াোর টরাড(বাউফলের অংশ ) 

প্ যন্ত 

টমাস্তফা োমান আহলম্মদ ০১৭১১১৮৫৪২৯ - 

ধুচেয়া বাোর টথলক োমােকাঠি হলয় ধুচেয়া ইউচপ প্ যন্ত টমাঃ কামােলহালসন ০১৭১২১৫৪১১০  

কাোইয়া েঞ্চঘাে টথলক পুব যলশৌৃ্ো হলয় বালে সিীপ প্ যন্ত ১০ 

চকঃচমঃ বাঁি। 

টমাঃ তসেীম তালুকদার ০১৭১৫১২৯০৪২  

দামচন কাঠী টথলক সন্যাসী কািা হলয় দামনীকাঠী প্ যন্ত ১৩ 

চকঃচমঃ বাঁি। 

আবুে টহালসন ০১৭৩২০৩০১৪৪  

সন্যাসী কািা টথলক বগা ব্রীে প্ যন্ত ০৯ চকঃচমঃ বাঁি টমাঃ েচসম উচেন খান ০১৭১৮৭৭১৫৫৮  

বাউফে টহড টকায়াোর টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত  

রাস্তা। 

আঃ রহমান চময়া ০১৭২১৬৯০০১৪  

বগা গ্রথ টসন্টার (শাপোখােী সড়ক) টথলক কানাকািার হাে 

হলয় সুরােমচন গ্রথ টসন্টার হলয় কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত 

রাস্তা। 

এস এম ফয়সাে আহলম্মদ ০১৭৩২৭৮০২০৮  

মচমনপুর গ্রথ টসন্টার টথলক কাচেশুচর গ্রথ টসন্টার হলয় বাচহর 

চর গ্রথ টসন্টার প্ যন্ত রাস্তা। 

টমাস্তফা োমান আহলম্মদ ০১৭১৪২৯৪৫৭৩  

কাোইয়া গ্রথ টসন্টার টথলক নওমাো ইউচপ হলয় হাচের হাে 

হলয় পটুয়াখাচে টেো টহড টকায়াোর টরাড(বাউফলের অংশ ) 

প্ যন্ত 

টমাঃ কামােলহালসন ০১৭১১১৮৫৪২৯  

ধুচেয়া বাোর টথলক োমােকাঠি হলয় ধুচেয়া ইউচপ প্ যন্ত এস.এম টদলোয়ার 

টহাসাইন 

০১৭২০৫৪৮০৬০  

কাোইয়া েঞ্চঘাে টথলক পুব যলশৌৃ্ো হলয় বালে সিীপ প্ যন্ত ১০ 

চকঃচমঃ বাঁি। 

এস.এম টদলোয়ার 

টহাসাইন 

০১৭২০৫৪৮০৬০  

দামচন কাঠী টথলক সন্যাসী কািা হলয় দামনীকাঠী প্ যন্ত ১৩ 

চকঃচমঃ বাঁি। 

এস.এম টদলোয়ার 

টহাসাইন 

০১৭২০৫৪৮০৬০  

সন্যাসী কািা টথলক বগা ব্রীে প্ যন্ত ০৯ চকঃচমঃ বাঁি এস.এম টদলোয়ার 

টহাসাইন 

০১৭২০৫৪৮০৬০  
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স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা কচমটি 

স্বাস্থয টকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

বাউফে উপলেো স্বাস্থয 

কমলপ্লক্স 

ডাঃলমাঃমাহাবুব হাসান ০১৭১৭-৫০৫৬০৫ - 

কাচছপাড়া স্বাস্থয কমলপ্লক্স সাইফুে ইসোম ০১৭৪৬-৩৯৮২১৩ - 

ধুচেয়া স্বাস্থয কমলপ্লক্স টমাঃরালসে পালোয়ান ০১৭৪৫-৬৩৮৭৯৬ সলন্তাষেনক 

টকশবপুর  স্বাস্থয কমলপ্লক্স চমনু আিার ০১৭৬০-৪২৬২৫৯ - 

সু্ যমচন  স্বাস্থয কমলপ্লক্স টমাঃসাইফুে ইসোম ০১৭১৮-৫৬৪৫০৬ - 

মদনপুর  স্বাস্থয কমলপ্লক্স টমাঃশচরফুে ইসোম ০১৭১০-১৮০৩৯৮ - 

অচগ্ন চনরাপিা কচমটি 

ফায়ার টস্টশলনরনাম 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

- - - এ উপলেোয় টকান ফায়ার 

টস্টশন টনই। 

- - - - 

- - - - 

- -- - - 

- - - - 

ইচিনচাচেত টনৌকা 

ইউচনয়ন/ ওয়ালড যরনাম 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টকশবপুর টমাঃ োহাঙ্গঈ চসকদার  ০১৭৩০৬৮৯৩৪৫  - 

টকশবপুর টমাঃ আবুে বাশাড়  ০১৭৮৯২১১৭৫২  - 

টকশবপুর টমাঃ চসচেক ফরােী  ০১৭৮৯৮০৯৭৬০  - 

টকশবপুর টমাঃ নাচসর মীরা  ০১৭৫৪৭৬৮৮৫৮  - 

টকশবপুর টমাঃ বাবুে খা   - 

স্থানীয় ব্যবসায়ী 

ইউচনয়ন/ ওয়ালড যর নাম স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম টমাবাইে মন্তব্য 

টকশবপুর টমাঃ কাচে বাবুে  ০১৭২৮-২৯০৩৬০ - 

টকশবপুর টমাঃ আলনায়ার হুসাইন খান ০১৭৩৪-১৭০১১৪ - 

টকশবপুর টমাঃ ফয়সাে গােী ০১৭৪৬-৮৫৬৫৩ - 

টকশবপুর টমাঃ আক্কাস ফারাচে ০১৭২১১-৯০২০৯ - 

টকশবপুর টমাঃদুোে হাং  - 

তথ্যসুত্রঃ বাউফে উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি,১০১৪ 
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সংযুচি ৫  

 

এক নেলর  উপলেো/টেো 

আয়তন ৪৮৭ বগ য চকচম  গীেযা টনই 

ইউচনয়ন ১৪ টি ঈদগাঁহ্ ৪৪৩ টি 

টমৌো ১৩৫ টি ব্যাংক  ১২ টি 

গ্রাম ১৪৭ টি টপাস্ট অচফস ৫০ টি 

পচরবার ৫৯,০৭৯ লাব ৪০ 

টমাে েনসংখ্যা ৩,০৪,৯৫১ এন চে ও ১৮ 

পুরুষ ১,৫২,৩৮৪ হাে বাোর  ৭৭ টি 

মচহো ১,৫২,৫৭৫  কবরস্থান ৪৭ টি 

চশক্ষা প্রচতষ্ঠান ৪৯৫ শ্মশান ঘাে ২৫ 

সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১২২ টি মুরচগর খামার ৭০ 

টরচেঃ প্রাথচমক চবযােয় ৯৩ টি কুটির চশল্প কারখানা ২ 

মাধ্যচমক চবযােয় ৫৫ টি গ ীর নেকূপ ৪২২৩ 

কলেে ১৩ টি অগ ীর নেকূপ - 

মাদ্রাসা(দাচখে, ফাচেে,এবলতদায়ী)  ২১২ টি হস্ত চাচেত নেকূপ - 

ব্র্যাক স্কুে - খায গুদাম ১১টি 

চকন্টার গালড যন স্কুে ০১ টি নদী ৩টি (৩১৩৩টহক্টর) 

চশক্ষার হার  ৬৪% খাে ০৯টি  

কচমউচনটি চলচনক ৪২ টি চবে ১৫০ টহক্টর 

বাঁি ১২৭চকঃচমঃ হাওড় ১ 

স্লুইচ টগে ১৫ পুকুর (ব্যচিমাচেকানাচিন) ৩৬,৪০৮ 

(১৪৩৮টহক্টর) 

ব্রীে ২২৬ টি খাস পুকুর  ৫৭ টি 

(১২.৪৬টহক্টর) 

কাে াে য ৬৪৮ টি েোশয় ২ 

আশ্রয় টকন্দ্র ৪৯ কাঁচা রাস্তা ১০৪০.১১ চকচম 

মসচেদ ৬১০ টি পাকা রাস্তা ১৮৪.৪৬ চকচম 

মচির ১৪০ টি এইচচবচব      ১৫.০০ চকঃচমঃ 

বনায়ন ০২% টমাবাইে োওয়ার ৫ 

  টখোর মাঠ ৪০ 
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সংযুচি ৬  

 বাংোলদশ টবতালর প্রচাচরত কলয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

টবতার টকন্দ্র অনুষ্ঠালনর নাম সময় বার 

ঢাকা- ক কৃচষ সমাচার সকাে ৬.৫৫-৭.০০ প্রচতচদন 

 সুলখর ঠিকানা সকাে ৭.২৫-৭.৩০ প্রচতচদন 

 স্বাস্থযই সুলখর মূে সকাে ১১.৩০-১২.০০  শুক্রবার বালদ প্রচতচদন 

 টসানােী ফসে  সন্ধযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্রচতচদন 

 আবহাওয়া বাতযা  সন্ধযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রচতচদন প্রচতচদন 

চিগ্রাম  কৃচষকথা  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 কৃচষ খামার সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ টসামবার বালদ প্রচতচদন 

 সুখী সংসার রাত ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রবারবালদ প্রচতচদন 

রােশাহী টক্ষত খামার সমাচার সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 সবুে বাংো সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্রচতচদন 

খুেনা স্বাস্থয তথ্য  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 কৃচষ সমাচার  চবলকে ০৪.২০-০৪.৩০ প্রচতচদন 

 চাষাবাদ সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্রচতচদন 

রংপুর  সুলখর ঠিকানা  সকাে ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রচতচদন 

 টক্ষত খামালর  সন্ধযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্রচতচদন 

চসলেে  আেলকর চাষাবাদ  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 সুলখর ঠিকানা  সকাে ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রচতচদন 

 শ্যামে চসলেে  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রবারবালদ প্রচতচদন 

ঠাকুরগাঁও  চকষাণ মাটি টদশ  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.২৫   শচন, টসাম ও বুিবার 

কক্সবাোর  আেলকর কৃচষ  চবলকে ০৩.০৭-০৩.১০ প্রচতচদন 

 টসানােী প্রান্তর  চবলকে ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গে ও বৃহেচতবার 

বচরশাে  কৃচষ কথা  চবলকে ০৩.১৫-০৩.৩০  শচন ও বুিবার বালদ প্রচতচদন 

 টছাে পচরবার  চবলকে ০৩.৩৫-০৩.৫০  টসাম, বুি ও শুক্রবার বালদ 

প্রচতচদন 

রাঙ্গামাটি েীবলনর েন্য  দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫  প্রচতচদন 

 খামার বাড়ী  চবলকে ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রচতচদন 

 

* সন্ধযা ৬.৫০চমচনলে আবহাওয়া বাতযা সকে টকন্দ্র হলত একল্ালগ প্রচাচরত হয়। 

কচমউচনটি টরচডও এর প্রচাচরত কলয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

টবতার টকন্দ্র অনুষ্ঠালনর নাম সময় বার 

-- -- -- -- 

 

ইন্টালরচক্ট   লয়স টরসপন্স (IVR) 

দুল্ যাগ সতযকবাতযা টমাবাইে টফালনর মাধ্যলম সািারণ েনগলনর মালঝ টপৌুঁছালনার নামই হলচ্ছ ইন্টালরচক্ট   লয়স টরসপন্স 

(IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বলর টফান কলর আবহাওয়া ও বন্যা পূব যা াস এবং নদী বিলরর পূব য সতকযতা োনা সম্ভব।  
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সংযুচি-৭ 

উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সালথ মত চবচনময়/লশয়াচরং এবং শুপাচরশ সমুহ 

(ট চেলডশন ওয়াকযশপ/চমটিং) 

বাউফে উপলেো 

 সুচনাঃ ইংলরেী ২৫/৮/২০১৪ তাচরখ (বহঃেচত বার) সকাে ১১:৩০চমঃ স্ত্হানঃ বাউফে উপলেো কনফালরন্স রুলম  

উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সালথ মত চবচনময় স া অনুচষ্ঠত হয়। উি স ায় উপলেো দুল্ যাগ কচমটির আেহাে 

ইচিঃলমাঃমুচেবুর রহমান (উপলেো টচয়ারম্যান)অনুপচস্থত থাকায় স ায় স াপচতত্ব কলরন  ারপ্রাপ্ত (উপলেো  াইচ 

টচয়ারম্যান) টমাসারাফ টহালসন খান। টকা-টচয়ারপাস যন- েনাব আেহারুে ইসোম (ইউএনও), সদে সচচব এস.এম 

টদলোয়ার টহাসাইন (চপআইও) সহ ২২ েন সদে উপচস্থত চছলেন। স াটি পচরচােনা কলরন সদে সচচব এস.এম 

টদলোয়ার টহাসাইন (চপআইও)। চমটিং এর মুে উলেশ্য চছে উপলেো দুল্ যাগ কচমটির সালথ মত চবচনময় /টশয়াচরং এবং 

শুপাচরশ সমুহ ট চেলডশন ওয়াকযশপ/চমটিং। মুে কা্ যক্রম, চফডব্যাক সমু্মহ ও উপচস্থচতলদর চবলশষ আলোচনা চনলম্ন 

সংচক্ষপ্ত উলল্লখ করা হেঃ 

মুে কা্ যক্রমঃ    

 উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনা প্রনয়ন চরলপাে য চনলয় আলোচনা। 
 দুল্ যাগ ও ঝুঁচকপুণ য এোকার চচত্র ও মানচচত্র প্রদশ যন।  
 উপস্থাপনা ও চফডব্যাক গ্রহন ও সম্মচতক্রলম চরলপালে য অন্তভুচিকরন। 

চফডব্যাক সম্মহুঃ  

 অচনয়চমত বৃচস্টপাত ও খরালক উপলেোর আপদ গুলোর সালথ নতুন আপদ চহসালব ট্াগ না করার পরামশ য। 

 উপলেোর টমাে ১২৭.০০চকচম বাঁি রলয়লছ তার মলধ্য একটি বাঁি কাোইয়া েঞ্চ ঘাে টথলক টশৌো হলয় সিীপ প্ যন্ত 

এই বাঁলির দ্বদঘ যয ১৫চকঃচমঃ নয় ১০ চকচম.। 

 বাউফে উপালেেলত ৪৮টি নয় ৪৯ টি  সাইললান টসন্টার আলছ। 

 চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, নাচেরপুর, কাোইয়া,ইউচনয়লনর গ্রাম গুচেলক   ঝুঁচকপুণ য এোকা চহসালব 

চরলপালে য সংযুচি করার পরামশ য। 

 ইউচনয়ন টসচ্চালসবক চহসালব ইউচনয়ন টমম্বার ও গ্রাম পুচেশলদর রাখার প্রস্তাব।  

 উপলেো সমবায় অচফসালরর নাম টমাঃ কামরুে হাসান এর স্থলে  টমাঃ কামরুে আহসানহলব। 

 

 চবলশষ আলোচনাঃ 

উপলেো  াইচ টচয়ারম্যান টমাসারাফ টহালসন খান তার আলোচনায় সুশীেলনর এই কার্য্কক্রযমলক স্বাগত োনান এবং টসই 

সালথ িন্যবাদ োনান তালদর উপলেোর এই দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনা প্রনয়ন চরলপাে যটি সঠিক  ালব করার েন্য এর 

সালথ েচরত সকেলক আন্তচরক িন্যবাদ োনান । উপলেোর  চবষ্যলত দুল্ যাগ পচরকল্পনা প্রনয়লন এই চরলপাে যটি ফেপ্রসু 

হলব বলে চতচন মলন কলরন। অচনয়চমত বৃচস্টপাত ও খরালক উপলেোর আপদ গুলোর সালথ নতুন আপদ চহসালব ট্াগ না 

করার পরামশ য কারন বৃচস্টপাত ও খরা সা াচবক ও সহচনয় প্ যাৃ্ল্ রলয়লছ। উপলেো চনব যাহী অচফসার েনাব আেহারুে 

ইসোম উপলেো দুল্ যাগ ও ঝুঁচকপুণ য এোকার চচত্র সঠিক বলে চতচন মলন কলরন। েেচ্ছাস এই উপলেোর প্রিান আপদ 

হয়ায় ট ংলগ ্াওয়া ও ত্রুটি পুন য বাি পুনঃসংস্কারলনর দরকার। এখানকার প্রলতযকটি আপদ এক উপলেো আপদ অন্য 

উপলেোর সালথ চমে রলয়লছ। চন্দ্রদীপ,টকশবপুর, ধুচরয়া, নাচেরপুর, নাচেরপুর, কাোইয়া, ইউচনয়লনর গ্রাম গুচেলক টবচশ 

ঝুঁচকপুণ য এোকা চহসালব চরলপালে য সংযুচি করার পরামশ য। আেী ইবলন আব্বাস উপলেো প্রলকৌশেী অচফসার বলেন 

উপলেোর টমাে ১২৭.০০চকচম বাঁি রলয়লছ তার মলধ্য একটি বাঁি কাোইয়া েঞ্চ ঘাে টথলক টশৌো হলয় সিীপ প্ যন্ত এই 

বাঁলির দ্বদঘ যয ১৫চকঃচমঃ নয় ১০ চকচম.। একটি সুির ও সচ্ছ চরলপালে যর েন্য চসচডএমচপ ও সুশীেনলক িন্যবাদ োনান। 

সুশীেন ট্ উপলেোর ইউচনয়লন কাে কলরলছ তা তালদর তথ্য, উপাি টদলখ টবাঝা ্ায়। চবলশষ কলর 

ব্রীে,কাে াে য,রাস্তাঘালের চবস্তাচরত তথ্য টদলখ আচম অতযান্ত আনচিত ও মুগ্ধ। উপলেোর সকে রাস্তা উচু করলে েেচ্ছাস 

ও বন্যায় উপলেো রক্ষ পালব। এস.এম টদলোয়ার টহাসাইন উপলেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা বিলব্য বলেন এই 

চরলপাে যটি করার েন্য সুশীেলনর প্রচতচনচি আমার সালথ সব যাক্ষচনক ট্াগাল্াগ টরলখলছ অলনক পরামশ য, মতামত চনলয়লছ। 
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আচম অতযান্ত আনচিত হব উপলেোর এই চরলপােটি ফাইনাে কচপ হালত টপলে। স াপচত সুশীেনলক উপলেোর সকলের 

পক্ষ টথলক আন্তচরক িন্যবাদ জ্ঞাপন কলর ও  সমাপনী বিলব্যর মাধ্যলম স া সমাচপ্ত কলরন।      

সংযুচি ৮:  

উপলেোর চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর চবস্তাচরত তথ্য 

ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

১ কাচছপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৯ ৪৮০ কাচছপাড়া হযা 

২ 
কাচছপাড়া চহোোত সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৩৯ কাচছপাড়া হযা 

৩ দচরয়াবাদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৪ কাচছপাড়া হযা 

৪ 
উির কারখানা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৪৯ কাচছপাড়া হযা 

৫ পাকডাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ১৯৬ কাচছপাড়া হযা 

৬ 
কারখানা রাচহমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৯ ২৭১ কাচছপাড়া হযা 

৭ অমরখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৯৮ কাচছপাড়া হযা 

৮ ছত্রকািা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৩৯ কাচছপাড়া হযা 

৯ 
শহীদ োোে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২২৭ কাচছপাড়া হযা 

১০ আনারচশয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৪৭ কাচছপাড়া হযা 

১১ 
পচিম কাচছপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৭২ কাচছপাড়া হযা 

১২ কাচেশুরী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১১ ৪৪৫ কাচছপাড়া হযা 

১৩ কাচেশুরী টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ১৫৬ 
কাচছপাড়া হযা 

১৪ িোপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪১ কাচছপাড়া হযা 

১৫ চসংলহরাকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৬৩ 
কাচছপাড়া হযা 

১৬ রাোপুর টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ২৪৮ 
কাচছপাড়া হযা 

১৭ পচিম চছেকা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ২২৪ 
কাচছপাড়া হযা 

১৮ কচবরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২১৯ কাচছপাড়া হযা 

১৯ চছেকা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ২১৫ কাচছপাড়া হযা 

২০ পচিম চসংলহরাকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২১৬ 
কাচছপাড়া হযা 

২১ ধুচেয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ৬০০ ধুচেয়া হযা 

২২ ধুচেয়া বারুেীচবপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৮০ 
ধুচেয়া হযা 

২৩ ধুচেয়া এন.টক. সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৫৮ ধুচেয়া 
হযা 

২৪ মঠবাড়ীয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ৩১৯ ধুচেয়া হযা 
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ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 
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চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

২৫ টমলহিীপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২৫৬ ধুচেয়া হযা 

২৬ আলোকী ডন যান সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪৮ ধুচেয়া 
হযা 

২৭ চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৪৩ ধুচেয়া হযা 

২৮ পুব য  চরপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৮০ টকশবপুর হযা 

২৯ পচিম  চরপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২১২ টকশবপুর হযা 

৩০ বালেমহে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ৩২০ টকশবপুর হযা 

৩১ মচমনপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৪৪৬ টকশবপুর হযা 

৩২ টকশবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২৭১ টকশবপুর হযা 

৩৩ মধ্য টকশবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২৩ টকশবপুর হযা 

৩৪ টকশবপুর এন.এস. সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২২২ টকশবপুর হযা 

৩৫ সালনের সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ১৭৭ টকশবপুর হযা 

৩৬ গােীমাচঝ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ১৭৯ টকশবপুর হযা 

৩৭ নুরাইনপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৯ ৫২৭ টকশবপুর হযা 

৩৮ পূব য ইন্দ্রকুে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৩৬ টকশবপুর হযা 

৩৯ পচিম ইন্দ্রকুে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২২৯ টকশবপুর হযা 

৪০ রামনগর টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৩৮ টকশবপুর হযা 

৪১ উির পচিম রামনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ১৫৭ টকশবপুর হযা 

৪২ পচিম টগায়াচেয়াবাঘা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৫৭ টকশবপুর হযা 

৪৩ দচক্ষন পচিম রামনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৭ টকশবপুর হযা 

৪৪ দচক্ষন কনকচদয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৩৩৩ কনকচদয়া হযা 

৪৫ উির কনকচদয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২০৮ কনকচদয়া হযা 

৪৬ বীরপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১২ ৩৬৩ কনকচদয়া হযা 

৪৭ আয়ো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ২৪৮ কনকচদয়া হযা 

৪৮ নারায়ন পাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৩৭ কনকচদয়া হযা 

৪৯ কেতা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২১০ কনকচদয়া হযা 

৫০ আচমরাবাদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ১৮৪ কনকচদয়া হযা 

৫১ চঝেনা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৮৫ কনকচদয়া হযা 

৫২ টহাগো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ৩৬৬ কনকচদয়া হযা 

৫৩ শাপোখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৫০ বগা হযা 

৫৪ রােনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১০ ২২৪ বগা হযা 

৫৫ দচক্ষন রােনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৬ বগা হযা 

৫৬ সাবুপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৪৫ বগা হযা 

৫৭ বাচেয়া চাঁদপাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২০৭ বগা হযা 

৫৮ বামনীকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২৪৭ বগা হযা 

৫৯ িাউরা  াংগা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ১৫৩ বগা হযা 

৬০ টকৌখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২৫১ বগা হযা 

৬১ মদনপুরা টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৭২ মদনপুরা হযা 

৬২ উির চিপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২১৯ মদনপুর হযা 
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৬৩ উির পচিম মদনপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৭৪ মদনপুরা হযা 

৬৪ মধ্য মদনপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৮ ৩৩৭ মদনপুরা হযা 

৬৫ পূব য মদনপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২২৬ মদনপুরা হযা 

৬৬ দচক্ষন চিপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১২৭ মদনপুর হযা 

৬৭ মদনপুরা দরগাবাড়ী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২০৮ মদনপুরা হযা 

৬৮ নাচেরপুর টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয়  ৮ ৩৬৯ নাচেরপুর হযা 

৬৯ ছয়চহো তাঁলতরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৯২ নাচেরপুর হযা 

৭০ িানদী বাহাদুরপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৫৪ নাচেরপুর হযা 

৭১ চনমদী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২৫৫ নাচেরপুর হযা 

৭২ নাচেরপুর টছাে তাচেমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৫৫ নাচেরপুর হযা 

৭৩ বড় ডাচেমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২৩৬ নাচেরপুর হযা 

৭৪ কচুয়া ডাচেমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৪০ নাচেরপুর হযা 

৭৫ বড় ডাচেমা আ্াদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬২ নাচেরপুর হযা 

৭৬ রামনগর তাঁলতরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২১০ নাচেরপুর হযা 

৭৭ চর ওয়ালডে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৩৬ নাচেরপুর হযা 

৭৮ কাোইয়া টকােপাড় সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ১৭১ কাোইয়া হযা 

৭৯ পূব য কাোইয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৫৫৭ কাোইয়া হযা 

৮০ উির টশৌো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ৩০১ কাোইয়া হযা 

৮১ দচক্ষন টশৌো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ২ ২৫৫ কাোইয়া হযা 

৮২ মধ্য কপূ যরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৮৩ কাোইয়া হযা 

৮৩ উির কপূ যরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২৩৭ কাোইয়া হযা 

৮৪ কাোইয়া টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২৩৫ কাোইয়া হযা 

৮৫ উির কাোইয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ৪২০ কাোইয়া হযা 

৮৬ কপূ যরকাঠী ইসোমীয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৩১৩ কাোইয়া হযা 

৮৭ দচক্ষন কপূ যরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৭৮ কাোইয়া হযা 

৮৮ বাউফে দাসপাড়া মলডে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১০ ৪৬৬ দাসপাড়া হযা 

৮৯ পূব য দাসপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৩৮ দাসপাড়া হযা 

৯০ উির দাসপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৪৫৪ দাসপাড়া হযা 

৯১ মধ্য দাসপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৫৭৪ দাসপাড়া হযা 

৯২ চর আেগী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২২১ দাসপাড়া হযা 

৯৩ পচিম বাচহর দাসপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৩৩৪ দাসপাড়া হযা 

৯৪ পূব য টখজুরবাড়ীয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ৩১০ দাসপাড়া হযা 

৯৫ টহাসনাবাদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ৩৬২ বাউফে হযা 

৯৬ চবেচবোস-১ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৩১০ বাউফে হযা 

৯৭ চবেচবোস-২ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ৩৩৫ বাউফে হযা 

৯৮ টগাচসংগা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২৩৫ বাউফে হযা 

৯৯ কায়না বাঁশবাচড়য়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪২ বাউফে হযা 

১০০ টেৌতা অচেপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪৭ বাউফে হযা 
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১০১ বাউফে নুচরয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয়  ৭ ২১৭ বাউফে হযা 

১০২ মধ্য টেৌতা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২৫১ বাউফে হযা 

১০৩ বাউফে আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১২ ৫৯৪ বাউফে হযা 

১০৪ পূব য টেৌতা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪২ বাউফে হযা 

১০৫ মািবপুর টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ২৬৯ আদাবাচরয়া হযা 

১০৬ মািবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৭ ৪৯১ আদাবাচরয়া হযা 

১০৭ েক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ১৪৭ আদাবাচরয়া হযা 

১০৮ দচক্ষন মহাশ্রাচদ্ধ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ২৫৪ আদাবাচরয়া হযা 

১০৯ পূব য মহাশ্রাচদ্ধ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২৭৪ আদাবাচরয়া হযা 

১১০ পচিম মািবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১১২ আদাবাচরয়া হযা 

১১১ বেকােে টবাড য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ৪০৪ নওমাো হযা 

১১২ বগা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১০ ৪৯৪ বগা হযা 

১১৩ দ্বমশাদী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪২ বগা হযা 

১১৪ মধ্য নওমাো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ২৪৫ নওমাো হযা 

১১৫ দচক্ষন টকশবপুর আক্রাচময়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩ ১৫৯ টকশবপুর 
হযা 

১১৬ পচিম নওমাো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২৪৪ নওমাো হযা 

১১৭ পূব য নওমাো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৫ ৩০৫ নওমাো হযা 

১১৮ মধ্য বেকােে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৬ ৩১৩ নওমাো হযা 

১১৯ মচল্লকডুবা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১ ১৩৯ টকশবপুর হযা 

১২০ উির মধ্য রাোপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৪১ কাচেসুচর হযা 

১২১ ভূইয়ার হাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৩৪৪ কাচেসুচর হযা 

১২২ দচক্ষন বেকােে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৭৫ নওমাো হযা 

১২৩ োমােকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫০ নওমাো হযা 

১২৪ মচমনপুর এ.এইচ. সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২১৯ নওমাো হযা 

১২৫ রাোপুর দীচঘরপাড় সরকারী প্র যাথচমক চবযােয় ৪ ১৫১ কাচেসুচর হযা 

১২৬ পচিম বাউফে নুচরয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৯৪ বাউফে হযা 

১২৭ দচক্ষন পূব য মদনপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫৫ মদনপুরা হযা 

১২৮ পচিম নুরাইনপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৫ মদনপুরা হযা 

১২৯ পচিম কনকচদয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫০ কনকচদয়া হযা 

১৩০ কুম্ভখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫১ কনকচদয়া হযা 

১৩১ উির পূব য মদনপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ মদনপুরা হযা 

১৩২ সূ্ যমচন টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ২ ১৫০ সূ্ যমচন হযা 

১৩৩ দাসপাড়া আলমনা খাতুন সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২০৮ দাসপাড়া হযা 

১৩৪ আেী আকবর আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ২ ৩৩১ দাসপাড়া হযা 

১৩৫ চনে বেকােে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৫ নওমাো হযা 

১৩৬ নওমাো সরদার পাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ নওমাো হযা 

১৩৭ বেলুর রহমান ফাউলন্ডশন সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩০ নওমাো হযা 

১৩৮ দচক্ষন মািবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ আদাবাচরয়া হযা 
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ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

১৩৯ পচিম বেকােে (কুলু বাড়ী) সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৫০ নওমাো 
হযা 

১৪০ বাউফেরবন সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫২ কাচছপাড়া হযা 

১৪১ নারায়নপাশা সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৪৬ কনকচদয়া হযা 

১৪২ ঘুচরাকাঠী সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪  ধুচেয়া হযা 

১৪৩ পচিম কায়না সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২১৬ বগা হযা 

১৪৪ েয়লঘাড়া সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪ ২২০ বগা হযা 

১৪৫ মধ্য চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৬২ ধুচেয়া হযা 

১৪৬ পচিম চবেচবোস সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩৩ বাউফে হযা 

১৪৭ চর চাঁদকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ২ ১৫২ ধুচেয়া হযা 

১৪৮ সাপলেো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫০ আদাবাচরয়া হযা 

১৪৯ পচিম টগাচসংগা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২৫  হযা 

১৫০ সুেতানাবাদ উির নাচেরপুর সরকারী প্রাঃ চবযােয় ৩ ১৬৩ নাচেরপুর হযা 

১৫১ আড়াই নাও সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ নাচেরপুর হযা 

১৫২ পচিম বেকােে (খান বাড়ী) টরচেঃ প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৯০ নওমাো 
হযা 

১৫৩ বাকো তাঁলতরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৮ নাচেরপুর হযা 

১৫৪ উির পাকডাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৫ কাোইয়া হযা 

১৫৫ মধ্য কাোইয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২০ কাোইয়া হযা 

১৫৬ দচক্ষন  চরপাশা মুচন্স হাচন আেী সরকারী প্রাঃ 

চবযােয় 

৩ ১৪২ কাোইয়া 
হযা 

১৫৭ দচক্ষন রাোপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৬ কাোইয়া হযা 

১৫৮ চর কচুয়া চময়াোন সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩৯ কাোইয়া হযা 

১৫৯ পূব য চবেচবোস সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ২০০  

বাউফে 
হযা 

১৬০ তােতেী  চরপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৮৫ বাউফে হযা 

১৬১ বাউফেরবন টোমাোর বাড়ী সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১২৩ বাউফে 
হযা 

১৬২ আশুরী হাওোদার হাে চ চডচস সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৫১ বাউফে 
হযা 

১৬৩ কারখাড়া চদচঘরপাড় পচিম সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১২৫ বাউফে 
হযা 

১৬৪ পচিম বীরপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২২ বাউফে হযা 

১৬৫ রনজ রব সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ বাউফে হযা 

১৬৬ পচিম রাোপুর উদয়ন সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ বাউফে হযা 

১৬৭ মধ্য ইন্দ্রকুে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৭ বাউফে হযা 

১৬৮ মধ্য টগায়াচেয়াবাঘা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৭ বাউফে হযা 

১৬৯ টকশবপুর আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১০৩ টকশবপুর 
হযা 

১৭০ মধ্য কাচছপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাচছপাড়া হযা 

১৭১ দচক্ষন চবেচবোস সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৯৪ কাচছপাড়া হযা 
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ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

১৭২ আলেয়া রহমান টেচডস লাব সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩ ১৫১ কাচছপাড়া 
হযা 

১৭৩  াংড়া চ চডচস সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৩ ১৫৫ কাচছপাড়া হযা 

১৭৪ হালতম মৃিার হাে চ চডচস টরচেষ্টাড য প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৫০ কাচছপাড়া 
হযা 

১৭৫ চর বাসুলদবপাশা টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৫ কাচছপাড়া হযা 

১৭৬ চদচঘর পাড় এস.চড.ও. টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাচছপাড়া হযা 

১৭৭ রােনগর পূব যাঞ্চে টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬১ কাচছপাড়া হযা 

১৭৮ তাঁলতরকাঠী টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬০ নাচেরপুর হযা 

১৭৯ দচক্ষন কায়না টরচেষ্টাড য প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১০৭ নাচেরপুর হযা 

১৮০ কায়না পচিম টগাচসংগা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫১ নাচেরপুর হযা 

১৮১ গুচেঠা টমৌে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ নাচেরপুর হযা 

১৮২ কাচশপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫১ নাচেরপুর হযা 

১৮৩  াংড়া কাঞ্চন আেী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১২ নাচেরপুর হযা 

১৮৪ আলতাষখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩৫ নাচেরপুর হযা 

১৮৫ নয়া হাে চ চডচস সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬৮ নাচেরপুর হযা 

১৮৬ উির রােনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২১ রােনগর হযা 

১৮৭ চর রঘুনাথেী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪২ নাচেরপুর হযা 

১৮৮ উির সাবুপুরা রােনগর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩৯ উির 

সাবুপুরা 
হযা 

১৮৯ সন্নযাসীকািা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪১ সন্নযাসীকািা হযা 

১৯০ দচক্ষন টকশবপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৩ টকশবপুর হযা 

১৯১ পূব য বেকােে হাওোদার পাড়া সরকার প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৫৮ পূব য 

বেকােে 
হযা 

১৯২ দচক্ষন বগা আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩৭ বগা হযা 

১৯৩ দচক্ষন টকৌখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ দচক্ষন 

টকৌখােী 
হযা 

১৯৪ দঃ টগাচসংগা আঃ কালদর সরদার সরকারী প্রাঃ 

চবযােয় 

৪ ১৫২ দঃ 

টগাচসংগা 
হযা 

১৯৫ োফরাবাদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩০ োফরাবাদ হযা 

১৯৬ বানালোড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ বানালোড়া হযা 

১৯৭ পূব য টছাে ডাচেমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৩ পূব য টছাে 

ডাচেমা 
হযা 

১৯৮ কনকচদয়া এস.এস. মা/চব সংেগ্ন সরকারী প্রাঃ 

চবযােয় 

৪ ২৫০ কনকচদয়া 
হযা 

১৯৯ মচমনপুর আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৮ কনকচদয়া হযা 

২০০ হালতম আেী মলডে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কনকচদয়া হযা 

২০১ চাবুয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১২৫ কনকচদয়া হযা 

২০২ রায় তাঁলতরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬০ নাচেরপুর হযা 

২০৩ পচিম েক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৮৯ নাচেরপুর হযা 
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ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

২০৪ চর কারখানা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৪ নাচেরপুর হযা 

২০৫ দচক্ষন িানদী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৭ নাচেরপুর হযা 

২০৬ ব্রাক্ষ্মলনর চবে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৯৫ নাচেরপুর হযা 

২০৭ ইন্দ্রকুে টচৌমহনী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ নাচেরপুর হযা 

২০৮ কাোইয়া স্বচন যর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৪৩ কাোইয়া হযা 

২০৯ দচক্ষন কেতা প্যাদা বাড়ী  সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৪০ কাোইয়া 
হযা 

২১০ দচক্ষন মচমনপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাোইয়া হযা 

২১১ চিনবাড়ীয়া দালশর হাওো সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৩০ কাোইয়া 
হযা 

২১২ দচক্ষন টকৌখােী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাোইয়া হযা 

২১৩ দঃ টগাচসংগা আঃ কালদর সরদার সরকারী প্রাঃ 

চবযােয় 

৪ ১৫২ বাউফে 
হযা 

২১৪ োফরাবাদ সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৩০ বাউফে হযা 

২১৫ বানালোড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ বাউফে হযা 

২১৬ পূব য টছাে ডাচেমা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৩ বাউফে হযা 

২১৭ কনকচদয়া এস.এস. মা/চব সংেগ্ন সরকারী প্রাঃ 

চবযােয় 

৪ ২৫০ কনকচদয়া 
হযা 

২১৮ মচমনপুর আদশ য সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১১৮ কনকচদয়া হযা 

২১৯ হালতম আেী মলডে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কনকচদয়া হযা 

২২০ চাবুয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১২৫ কনকচদয়া হযা 

২২১ রায় তাঁলতরকাঠী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৬০ নাচেরপুর হযা 

২২২ পচিম েক্ষ্মীপাশা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৮৯ কনকচদয়া হযা 

২২৩ চর কারখানা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৪ কাচছপাড়া হযা 

২২৪ দচক্ষন িানদী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৪৭ কাচছপাড়া হযা 

২২৫ ব্রাক্ষ্মলনর চবে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৯৫ কাচছপাড়া হযা 

২২৬ ইন্দ্রকুে টচৌমহনী সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাচছপাড়া হযা 

২২৭ কাোইয়া স্বচন যর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২৪৩ কাোইয়া হযা 

২২৮ দচক্ষন কেতা প্যাদা বাড়ী  সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৪০ কাোইয়া 
হযা 

২২৯ দচক্ষন মচমনপুর সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাোইয়া হযা 

২৩০ চিনবাড়ীয়া দালশর হাওো সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪ ১৩০ কাোইয়া 
হযা 

২৩১ পূব য মচল্লকডুবা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ৯৬ কাোইয়া হযা 

২৩২ চর ওয়ালডে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১২৭ কাোইয়া হযা 

২৩৩ উির অচেপুরা সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫০ কাোইয়া হযা 

২৩৪ চন্দ্রপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৭০ কাোইয়া হযা 

২৩৫ টোড় পুকুচরয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৩ ১২৪ কাোইয়া হযা 

২৩৬ চশবপুর সরকারীপ্রাথচমক চবযােয় ৪ ৪৮ কাোইয়া হযা 

২৩৭ আয়নাবাে কাোইয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ২০৫ কাোইয়া হযা 



89 

 

ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

২৩৮ চর রায়সালহব সরকারী প্রাথচমক চবযা  ৩ ২৪৯ কাোইয়া হযা 

২৩৯ অচেপুরা নকুলের হাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ২ ৭০ কাোইয়া হযা 

২৪০ হাচের হাে সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ১ ৬৫ কাোইয়া হযা 

২৪১ পচিম খাজুরবাড়ীয়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪ ১৫৫ কাোইয়া হযা 

২৪২ পূব য কাচছপাড়া সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ২ ৬৫ কাচছপাড়া হযা 

২৪৩ কাচেকাপুর কচমউচনটি প্রাথচমক চবযােয় ২ ৫০ কাচেকাপুর হযা 

২৪৪ বাউফে ছাঃ ফাচেে মাদ্রাসা ২২ ৩৫২ বাউফে হযা 

২৪৫ কাোইয়া রববাচনয়া ফাচেে মাদ্রাসা ২৩ ৫৬২ কাোইয়া হযা 

২৪৬ টমাহলসন উচেন ফাচেে মাদ্রাসা ২৩ ৩৩৬ কাোইয়া হযা 

২৪৭ চবেচবোস ফাচেে মাদ্রাসা ৩০ ৩৯৮ বাউফে হযা 

২৪৮ নুরাইনপুর টনছাঃ ফাচেে মাদ্রাসা ২২ ৪২৮ বাউফে হযা 

২৪৯ বালেমহাে ওবায়চদয়া ফাচেে মাদ্রাসা ২১ ৩৬০ বাউফে হযা 

২৫০ িানদী ফাচেে মাদ্রাসা ২২ ৪৮০ বাউফে হযা 

২৫১ উঃ কনকচদয়া আচেম মাদ্রাসা ২১ ২৫০ কনকচদয়া হযা 

২৫২ পচিম নওমাো আচেম মাদ্রাসা ২০ ৩০৩ নওমাো হযা 

২৫৩ 
পূব য আদাবাচড়য়া চড.এস আচেম মাদ্রাসা       ১৯ ৩৩০ 

পূব য 

আদাবাচড়য়া 
হযা 

২৫৪ বাসারাবাদ আচেম মাদ্রাসা ২০ ২৯৫ আদাবাচড়য়া হযা 

২৫৫ কারখানা আচেম মাদ্রাসা ২০ ৩০০ আদাবাচড়য়া হযা 

২৫৬ টপানাহুরা আচেম মাদ্রাসা ২০ ৬৭৪ আদাবাচড়য়া হযা 

২৫৭ টকশবপুর এফ.এইচ আচেম মাদ্রাসা ২১ ৫১০ টকশবপুর হযা 

২৫৮ গুেবাগ আচেম মাদ্রাসা  ১২ ২০৩ টকশবপুর হযা 

২৫৯ ইন্দ্রকুে আকবাচরয়া আচেম মাদ্রাসা ২০ ৩২৮ টকশবপুর হযা 

২৬০ চন্দ্রপাড়া ঢােী আচছয়া খাতুন আচেম মাদ্রাসা ২০ ৩০০ টকশবপুর হযা 

২৬১ উির কপূ যরকাঠী ইচদ্রসীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৬ ২২৪ টকশবপুর হযা 

২৬২ কপূ যরকাঠী মানসুচরয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৫৬ টকশবপুর হযা 

২৬৩ টকােপাড় ছালেহীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৩ ২৩০ টকশবপুর হযা 

২৬৪ টক.এস.চব দাচখে মাদ্রাসা ১৭ ২১০ টকশবপুর হযা 

২৬৫ চর আেগী রচশচদয়া বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ১৮৪ টকশবপুর হযা 

২৬৬ পূব য দাসপাড়া টনছাচরয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২০৬ দাসপাড়া হযা 

২৬৭ চর আেগী দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২১৫ দাসপাড়া হযা 

২৬৮ পূব য টখজুরবাচড়য়া দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৮০ দাসপাড়া হযা 

২৬৯ উির দাসপাড়া দাচখে মাদ্রাসা ১৭ ২২০ দাসপাড়া হযা 

২৭০ দচক্ষন ট্ৌতা বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৬ ২০৬ দাসপাড়া হযা 

২৭১ মধ্য নওমাো ছালেহীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৮ ১৮৪ নওমাো হযা 

২৭২ পূব য নওমাো ছালেহীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২১২ পূব য নওমাো হযা 

২৭৩ আদাবাচড়য়া ফালতমা টোহরা বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৪৮ আদাবাচড়য়া হযা 

২৭৪ চবেচবোস অেীপুরা দাচখে মাদ্রাসা ১৬ ২১২ আদাবাচড়য়া হযা 

২৭৫ দচক্ষন টহাসনাবাদ বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৭ ২১৪ আদাবাচড়য়া হযা 
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ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

২৭৬ বগা ইউচনয়ন দাচখে মাদ্রাসা  ১৪ ২১৫ বগা হযা 

২৭৭ টগাচসংগা রচশচদয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ৩৬৯ কাচছপাড়া হযা 

২৭৮ োলকরাবাদ দাচখে মাদ্রাসা ১৯ ২১১ কাচছপাড়া হযা 

২৭৯ টগাচসংগা মচহো দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২০০ কাচছপাড়া হযা 

২৮০ পূব য কাচছপাড়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ১৬৮ কাচছপাড়া হযা 

২৮১ পচিম কাচছপাড়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৪৮ কাচছপাড়া হযা 

২৮২ চসংলহরাকাঠী বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৮৮ কাচছপাড়া হযা 

২৮৩ চসংলহরাকাঠী টকারআন সুন্নাহ দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ৩০৪ কাচছপাড়া হযা 

২৮৪ োলকরাবাদ দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ১৬৪ কাচছপাড়া হযা 

২৮৫ মচমনপুর রজ্জচবয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৭৪ কাচছপাড়া হযা 

২৮৬ পূব য এস.এস বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৭৪ কাচছপাড়া হযা 

২৮৭ পাচতোপাড়া বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৬৮ কাচছপাড়া হযা 

২৮৮ 
পচিম কাচেশুরী বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৬ ২১২ 

পচিম 

কাচেশুরী 
হযা 

২৮৯ ধুচেয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২২৩ ধুচেয়া হযা 

২৯০ ধুচেয়া আঃ রহমান সরদার বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২২৮ ধুচেয়া হযা 

২৯১ পূব য চাঁদকাঠী চড.এস দাচখে মাদ্রাসা ১৩ ২১৭ ধুচেয়া হযা 

২৯২ চাঁদকাঠী টে.এন দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ১৬৮ চাঁদকাঠী হযা 

২৯৩ তােতচে  চরপাশা ইসঃ দাচখে মাদ্রাসা   টকশবপুর হযা 

২৯৪  চরপাশা দ্বসয়দ মতুযো দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২০০ টকশবপুর হযা 

২৯৫  চরপাশা বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ১৬৮ টকশবপুর হযা 

২৯৬ মচমনপুর রজ্জচবয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৪৮ টকশবপুর হযা 

২৯৭ পূব য এস.এস বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৮৮ টকশবপুর হযা 

২৯৮ ইন্দ্রকুে বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ৩০৪ টকশবপুর হযা 

২৯৯ উঃ মদনপুরা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ১৬৪ মদনপুরা হযা 

৩০০ বড় ডাচেমা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৬০ মদনপুরা হযা 

৩০১ সুেতানাবাদ ইসঃ দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ১৮৭ মদনপুরা হযা 

৩০২ ছয়চহো বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২০২ মদনপুরা হযা 

৩০৩ পূব য ইিকুে টচৌঃ বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৬ ২০২ মদনপুরা হযা 

৩০৪ পূব য ইিকুে এফ.লক বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৬০ মদনপুরা হযা 

৩০৫ নুরাইনপাশা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ৩৬৫ মদনপুরা হযা 

৩০৬ চিপাশা ইসঃ দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২০৮ মদনপুর হযা 

৩০৭ রাোপুর ছালেহীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২০২ মদনপুর হযা 

৩০৮ রাোপুর বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২২৪ মদনপুর হযা 

৩০৯ নুরাইরপুর বাচেকা দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২৭৪ মদনপুর হযা 

৩১০ রহমত নগর ইসঃ দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৭৪ মদনপুর হযা 

৩১১ রামনাগর তাঁলতরকাঠী ছালেহীয়া দাচখে মাদ্রাসা ১৫ ২৬৮ মদনপুর হযা 

৩১২ নাচেরপুর ইব্রাহীম টসচেম স্মৃচত বাচেকা দাচখে 

মাদ্রাসা 
১৬ ২১২ 

নাচেরপুর 
হযা 

৩১৩ মািবপুর দাচখে মাদ্রাসা ১৪ ২২৩ মািবপুর হযা 

৩১৪ নুরাইনপুর কলেে  ১৪ ৩২০ বাউফে হযা 



91 

 

ক্রচমক  চশক্ষা প্রচতষ্ঠালনর নাম 
চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
চশক্ষাথী 

অবস্থান/ 

ওয়াড য 

আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব 

ব্যবহৃত হয় চক না 

৩১৫ কাচেশুরী চডগ্রী কলেে                        ১২ ৪৩৮ কাচেশুরী হযা 

৩১৬ বাউফে চডগ্রী কলেে     ১৬ ৫১৯ বাউফে হযা 

৩১৭ ইচদ্রস টমাল্লা চডগ্রী কলেে   ১১ ৩৫৪ বাউফে হযা 

৩১৮ ইচিচনয়ার ফারুক তালুকদার মচহো কলেে ১২ ৪৪৮ বাউফে হযা 

৩১৯ ডাঃ ইয়াকুব শরীফ চডগ্রী কলেে ১২ ৪৩২ বাউফে হযা 

৩২০ আবদুর রচশদ খান চডগ্রী কলেে ১১ ৫৬০ বাউফে হযা 

৩২১ কাচছপাড়া আঃ রচশদ চময়া চডগ্রী কলেে ১০ ৬৩২ কাচছপাড়া হযা 

৩২২ টকশবপুর মহাচবযােয় ১২ ৫৪৩ টকশবপুর হযা 

৩২৩ ধুচেয়া স্কুে এন্ড কলেে ১১ ৮৫০ ধুচেয়া হযা 

৩২৪ কনকচদয়া োর সচেমুল্লাহ স্কুে এন্ড কলেে ১৩ ৮৩৫ কনকচদয়া হযা 

                                                         তথ্য সুত্রঃ উপলেো মাধ্যচমক ও প্রাথচমক চশক্ষা অচফস,বাউফে                                                                                                                                                                                                        
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সংযুচি ৯: আপদ মানচচত্র 

(সাইললান) 
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সংযুচি ১০: আপদ মানচচত্র (গুুঁচড় গুুঁচড় বৃচষ্ট) 
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সংযুচি ১১: আপদ ও ঝুঁচকরমানচচত্র 

(কােজবশাখী ঝড়) 

সংযুচি ১১: আপদ মানচচত্র 

(বন্যা) 
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সংযুচি ১২: আপদ মানচচত্র (অচতবৃচষ্ট) 
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সংযুচি ১৩: আপদ মানচচত্র (নদী 

 াঙন) 
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সংযুচি ১৪: আপদ মানচচত্র (েলোচ্ছাস) 
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সংযুচি ১৫: আপদ মানচচত্র (েলন যলডা) 
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সংযুচি ১৬: ঝুঁচকর মানচচত্র  (সাইললান) 
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সংযুচি ১৭: ঝুঁচকর মানচচত্র  (গুুঁচড় গুুঁচড় বৃচষ্ট) 
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সংযুচি ১৮: ঝুঁচকর মানচচত্র  (বন্যা ) 
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সংযুচি ১৬: ঝুঁচকর মানচচত্র  

(বন্যা)  

সংযুচি ১৯: ঝুঁচকর মানচচত্র  (নদী  াঙন) 
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  সংযুচি ২০: ঝুঁচকর মানচচত্র  (অনাবৃচষ্ট) 
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সংযুচি ২১: ঝুঁচকর মানচচত্র  (ঝড়) 
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সংযুচি ২২: ঝুঁচকর মানচচত্র  (েলন যলডা) 
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 সংযুচি ১৬: ঝুঁচকর মানচচত্র  

(খরা)  

 

 


