
িবট নং-০১ 

িবিসিস ০১ নং ওয়াড 
এলাকা:- হােজরা খাতন ু ল রাড, হােজরা খাতন ু ল রােডর উ র মাথা হেয় সাধুর বটতলা, সাধুর বটতলা হইেত মরক খালা 
পুল, মরক খালা পুল হেয় িবিসক খাল পাড়, হােজরা খাতন ু ল রােডর দি ণ মাথায় সংেযাগ ল এর মধ বিত এলাকা। স ূন 
হাওলাদার সড়ক হেয় িবিসক ০২ নং পুল,িবিসক রাড , 

িবট নং-০২ ঐ এলাকা:- িবিসক ০২ নং পুল হইেত িবিসক ০১ নং পুল,  জানুিক িসংহ রাড, কাউিনয়া হাউ জং মাড় হইেত িবিসক বটতলা হেয় ফরচ ন ফ া রী 
হেয় িবিসক ০১ নং পুল,  িবিসিস ০২ নং পুল হইেত ব ল িবি ট এর সামেন িদেয় কিমশনার গিল হেয় িপছেনর ু ল বাজার এর মধ বত  
এলাকা।িবিসক ০২ নং পুল হইেত ব ল িবি ট এর সামেন িবিসক রাড, খালপাড় সড়ক হইেত মরকেখালা পুল সহ বােঁশর হাটেখালা এর মধ বত  
এলাকা। 

িবট নং-০৩ 

িবিসিস ০২ নং ওয়াড 
 

এলাকা:- বােঁশর হাটেখালা থেক িবিসক রাড, জেল বাড়ীর পুল হইেত কাউিনয়া ১ম গিল হেয় সরদার বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল, 
কিমশনার গিলর প ম পাশ হইেত সরদার বাড়ী গিলর সংেযাগ ল, জেল বাড়ী পুল িদেয় প েম মরকেখালা পুল এর মধ বত  এলাকা। জেল 
বাড়ীর পুল হইেত কাউিনয়া ১ম গিল হেয় সরদার বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল। 

িবট নং-০৪ ঐ এলাকা;- স ূন মনষা বাড়ীর গিলর পূব পাশ, ধান সড়ক হইেত কাউিনয়া া  রাড পুিলশ সকশন মাড় পয , কাউিনয়া া  রাড পুিলশ সকশন মাড় 
হইেত মনষা বাড়ীর গিলর উ র মাথা পয ,  মনসা বাড়ী গিলর দি ন মাথা হইেত খালপাড় িদেয় পূব িদেক না জেরর পুল এর মধ বত  এলাকা।স ূন মনষা 
বাড়ীর গিলর প ম পাশ, মনষা বাড়ীর গিলর উ র মাথা হইেত প ম িদেক িপছেনর ু ল বাজার হেয় সরদার বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল এর দি ন 
পাশ,  জেল বাড়ীর পুল হইেত খালপাড় িদেয় মনসা বাড়ী গিলর দি ন মাথা এর মধ বত  এলাকা। 

িবট নং-০৫ 
 িবিসিস ০৩ নং 

ওয়াড 
 

এলাকা:- আ রপাড়, বািঘয়া মা াসার পূব পাশসহ ি ান কেলানী,মতাসার ীজ হইেত িবিসক বটতলা (মতাসার বাজার, পুরানপাড়া বাজার, 
পুরানপাড়া মা সা মাড় রা ার ,িবিসক বটতলা) রা ার প ম পাশ এর মধ বত  এলাকা।মতাসার ীজ হইেত িবিসক বটতলা (মতাসার বাজার 
,পুরানপাড়া বাজার,,পুরানপাড়া মা সা মাড় রা ার ,িবিসক বটতলা) রা ার পূব পাশ। 

িবট নং-০৬ ঐ এলাকা:- ময়লা খালার পূব পাশ , কাউিনয়া হাউ জং, রব সরিনয়াবাদ কেলজ মাড় রা ার পূব  পাশ, কাউিনয়া থানা, েবেলর দাকান, ভা টখানা সািনয়া 
মস জদ গিল, ভা টখানা জাড় মস জদ এলাকা, জাড় মস জদ চৗরা া, পা  সড়ক এর উ র পাশ এর মধ বত  এলাকা। পুরানপাড়া ছাট বটতলা, জাড়া 
টাওয়ার, ময়লা খালা,  কাউিনয়া হাউ জং, রব সরিনয়াবাদ কেলজ মাড় রা ার প ম পাশ এর মধ বত  এলাকা। 

িবট নং-০৭ 

িবিসিস ০৪ নং ওয়াড 

এলাকা:- সম  রােকয়া আ জম সড়ক, বলতলা শােয় াবাদ রা ার প ম পাশ, মহাবাজ পুল, ভা টখানা রাড উ র , আলমাদানী 
সড়ক এর উ র পাশ সহ জাড় মস জদ মাড় এর মধ বত  সম  এলাকা।আল-মাদানী সড়ক এর দি ন পাশ, বলতলা শােয় াবাদ 
রা ার প ম পাশ, িনউ ভা টখানা ট ভা টখানা বাজােরর উ র পাশ, ভা টখানা বাজার (পূব, উ র পাশ)। 

িবট নং-০৮ ঐ এলাকা:- িনউ ভা টখানা ট ভা টখানা বাজােরর দি ন পাশ, পুিলশ পািড় হইেত সানালী আইস ীম মাড় রা ার প ম পাশ, - রাড 



রা ার উ র পাশ, বাকলার মাড় হইেত ভা টখানা বাজােরর পূব পাশ এর মধ বত  এলাকা। ভা টখানা বাজার রাড িদেয় জাড় মস জদ 
মাড় পয  রা ার পূব পাশ এর মধ বত  এলাকা। 

িবট নং-০৯ 
িবিসিস ০৫ নং ওয়াড 

এলাকা:- সম  মাহা দপুর এলাকা। মাহা দপুর ীেজর প ম পাশ, ডক ইয়াড, পলাশপুর নতন ীজ, ০১ নং চছ াম দি ণ 
পাশ, ০৫ নং াম মধ বত  এলাকা। 

িবট নং-১০ ঐ এলাকা:- ০৪ নং াম, ০৫ নং াম, ০৬ নং াম ০৭ নং াম এবং ০৮ নং াম এর সম  এলাকা। 

িবট নং-১১ 
িবিসিস ০৭ নং ওয়াড 

এলাকা;- না জেরর পুল, া  রাড, সাহাপাড়া গিল দি ন পাশ, সাহাপাড়া মাড় হইেত  রাড বাকলার মাড়, বাকলার মাড় হইেত 
না জেরর পুল, সাহাপাড়া গিল উ র পাশ, পুিলশ সকশন মাড়, বাদশা িময়ার দাকান, পুিলশ সকশন  এর সম  এলাকা। 

িবট নং-১২ ঐ এলাকা:- সাবান ফ া রীর পূব পাশ, পা  সড়ক এর মধ বত  হইেত ছাট িময়ার গিল, িপছেনর ু ল বাজার সংল  জানুিক িসংহ রাড 
এর পূব পাশ , কাউিনয়া হাউ জং মাড় এর পূব পাশ হেয় হাউ জং মাড় িদেয় সাবান ফ া রী হেয় পুিলশ সকশন এর মধ বত  

এলাকা। 

িবট নং-১৩ 
 

০৩নং চরবাড়ীয়া
ইউিনয়ন

ওয়াড নং-০১ ০২, ০৩ 

বাটনা, উলাল বাটনা, আিমরগ ,  মুকু প , নীল খালার পাড়, কাগা রা বাজার, গইয়ারতলা,  
িব াবাড়ী হইেত নজ ল চৗিকদােরর বাড়ী এলাকা 

 
িবট নং-১৪ 

 
ওয়াড নং- ৪, ০৫, ০৬ সাপািনয়া, কাগা রা বাজার হইেত কু টর খােলর ীজ, নদী এবং শামসুর হাওলাদােরর বাড়ীর শষ 

এলাকা, চর উলালঘূনী, রাড়ীমহল এলাকা, চর আবদানী, নতন চর এলাকা। 
িবট নং-১৫ ওয়াড নং-০৭, ০৮, ০৯ তালতলী বাজার, বাড ু ল, ভদীকা া বটতলা এলাকা, উ র লামচির এলাকা, ময়দান চরকা া, গিনর 

হাট হইেত পাটকার চর এলাকা, কদমতলা, মাতবরকা া, দি ণ লামচির হইেত মা াকা া এলাকা 
িবট নং-১৬ ০৪নং শােয় াবাদ

ইউিনয়ন
ওয়াড ০১ ০৭, ০৮ 

আইচা এলাকা, কামারপাড়া হইেত কাদািলয়া, িদঘলীপাতা হইেত িদবাকর এলাকা, হায়াতসার, উ র 
হায়াতসার এলাকা 

িবট নং-১৭ ওয়াড নং-০২,, ০৩, ০৪ চর আইচা, পূব চর আইচা এলাকা, দি ণ চর আইচা, উ র-প ম চর আইচা এলাকা, হিবনগর, 
প ম হিবনগর, চর হিবনগর এলাকা 



িবট নং-১৮ ওয়াড নং- ৫, ০৬, ০৯ চূড়ামন হইেত রামকা ঠ, িপত রকা ঠ হইেত পাথরকা ঠ এলাকা, পানবাড়ীয়া হইেত দি ণ পানবাড়ীয়া, 
জগ ল হইেত রঘুনাথপুর এলাকা, আটহাজার, রাজাপুর, উষাপিত, দগূাপুর হইেত ছাট রাজাপুর 

এলাকা 
 

অিফসার ইনচাজ 
কাউিনয়া থানা 

িবএমিপ, বিরশাল। 
 
 

 


