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প্রথম অধ্যাে: এলাকা পরিরচরি 

 

পটভূরম 

দুজর্ যাজগি স্থােী আজদশাবলীজি ঝুঁরকহ্রাি ও করন্টনজেিী পরিকল্পনাজক অন্তিভুি কজি জেলা, উপজেলা, জপৌিিোি ও রিটি 

কজপ যাজিশন পর্ যাজে দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনা প্রনেজণি সুপারিশ কিা েজেজছ। দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনা রবষেটি 

রিরেএমরপ খুবই গুরুজত্বি িাজথ রনজেজছ। পরিকল্পনা স্থােীত্বশীলিা ও কার্ যকারিিা, রনরবড় এবং ফলাফলিমী কম যপদ্ধরি, 

িংরশস্নষ্ট িংগঠন, প্ররিষ্ঠাজনি ও েনজগাষ্ঠীি অংশগ্রেজনি উপি রনে যিশীল। দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছজিি েন্য 

প্রণেন কিা েজব। 

বাংলাজদশ রবজেি মানরচজত্র অন্যিম একটি দুজর্ যাগপ্রবন জদশ। এজদজশি প্ররি জেলাই কম জবরশ দুজর্ যাজগ আক্রান্ত েে। এ 

জেলাগুজলাি মজধ্য োমালপুি জেলা অন্যিম। োমালপুি জেলাি বকশীগঞ্জ উপজেলা একটি অন্যমি ঝুঁরকপ্রবন এলাকা। বন্যা 

এই এলাকাি প্রিান দুজর্ যাগ। বকশীগঞ্জ উপজেলাি প্ররিটি ইউরনেজন প্ররি বছি এই িিজনি দুজর্ যাগ েে এবং েনিািািজনি েীবন 

ও েীরবকাি উপি রবরূপ প্রোব জফজল। প্ররি বছি রবরেন্ন দুজর্ যাজগ পরিি েজলও জেলা/উপজেলা পর্ যাজে জকান কম যপরিকল্পনাি 

প্ররিফলন জদখা র্ােরন। িারব যক দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনাি অংশ রেজিজব এই দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বকশীগঞ্জ উপজেলাি েন্য 

প্রণেন কিা েজেজছ। 

১.২ পরিকল্পনাি মূল উজেশ্য 

 পরিবাি ও িমাে পর্ যাজে দুজর্ যাজগি ঝুঁরক িম্পজকয গণিজচিনিা সৃরষ্ট ও িকল প্রকাি ঝুঁরক হ্রাি কিজন পরিবাি, 

িমাে, ইউরনেন প্রশািন, উপজেলা ও জেলা প্রশািন পর্ যাজে বাস্তবিম্মি উপাে উদ্ভাবন কিা। 

 স্থানীে উজযাজগ র্থািম্ভব স্থানীে িম্পদ ব্যবোজিি মাধ্যজম ঝুঁরকহ্রািকিন ও ব্যবস্থারদি বাস্তবােন পদ্ধরিি উন্নেন 

িািন। 

 অপিািন, উদ্ধাি, চারেদা রনরূপন, ত্রাণ ও িাৎিরনক পূনব যািন ব্যবস্থাি েন্য স্থানীেোজব প্রনীি পরিকল্পনাি অনুশীলন 

ও প্রজোগ। 

 একটি রনরদ যষ্ট এলাকা এবং রনরদ যষ্ট িমজেি েন্য জকৌশলগি দরলল তিিী কিা। 

 দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ও িংরিষ্ট জিক্টজিি (িিকািী, আন্তেযারিক ও োিীে এনরেও, দািা িংস্থা ইিযারদ) েন্য 

একটি িারব যক পরিকল্পনা রেজিজব কাে কিজব। 

 দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা িংরিষ্ট অংশীদািজদি পরিকল্পনা প্রণেজন ও বাস্তবােজন রনজদ যশনা প্রদান কজি। 

 িংরিষ্ট করমউরনটিি দুজর্ যাগ পরিকল্পনাে আন্তরিক অংশগ্রেন, কার্ যকি অংশীদারিত্ব ও মারলকানাজবাি োগ্রি কিা। 

 

১.৩ স্থানীে এলাকা পরিরচরি 

১.৩.১ বকশীগঞ্জ উপজেলাি জেৌগরলক অবস্থান: 

বকশীগঞ্জ োমালপুি জেলাি িব য করনষ্ঠ উপজেলা রেিাজব পরিরচি। জেলা িদি জথজক ৩৪ রকজলারমটাি দুজি জিাো উিি প্রাজন্ত 

জদজশি জশষ িীমাজন্ত নেনারেিাম গাজড়া পাোজড়ি গাছ গাছালী ও িবুজেি িমাজিাজে পরিজবরষ্টি বাগাজনি গা জেজষ এ উপজেলা 

অবরস্থি। বকশীগঞ্জ উপজেলাি উিজি জমোলে িােয, পূজব য জশিপুি জেলাি শ্রীবিদী উপজেলা, দরিজন োমালপুি জেলাি 

ইিলামপুি উপজেলা, পরিজম োমালপুি জেলাি জদওোনগঞ্জ উপজেলা। বকশীগঞ্জ উপজেলাি আেিন ২০৪.৩০ বগ য রক.রম. 

অথবা ৭৮.৪৪ বগ য মাইল। ২৫.০০৬ রেগ্রী জথজক ২৫.১৮ রেগ্রী উিি অিাংজশ এবং ৮৯.৪৭ রেগ্রী জথজক ৮৯.৫৭ রেগ্রী পূব য 

দ্রারেমাংজশ বকশীগঞ্জ উপজেলা অবরস্থি। বগািচি, বকশীগঞ্জ, বাট্টাজোড়, জমরুিচি, িানুো কামলপুি, রনলরিো ও িাধুিপাড়া 

এই ৭টি ইউরনেি বকশীগঞ্জ উপজেলাে অবরস্থি। বকশীগঞ্জ উপজেলাি জবশীিোগ  এলাকাই িমিল ভূরম । রকছু এলাকা আজছ 

পাোড়/টিলা জেিা । জবশীিোগ এলাকা জদাোশ মাটি িািা গঠিি, রকছু এলাকা জবজল মাটি ও রকছু এলাকা এজটল মাটি িািা 

গঠিি। উষ্ণ, আদ্র ও নারিশীজিাষ্ণ এবং স্বাস্থয িম্মি ও কৃরষ উপজর্াগী এবং জমাট েরমি পরিমান: ৫৮,৮৮৫ একি। জমাট 

িাস্তাি পরিমান ৩৩১ রকজলারমটাি। এিমজধ্য পাকা িাস্তা ৫৬ রক.রম. এবং কাঁচা িাস্তা ২৭৫ রক.রম.। ব্রহ্মপুত্র নদী, দজশানী নদী 

এবং রেনরেিা নদী উপজেলাি পাশ রদজে প্রবারেি েজেজছ। বন্যাি পারন প্রজবজশ বাঁিা প্রদান কিাি লজিয বকশীগঞ্জ উপজেলাে 
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১২টি বাঁি আজছ (বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১টি, িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১টি, বগািচি ইউরনেজন ১টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৩টি, 

জমরুিচি ইউরনেজন ৫টি এবং রনলরিো ইউরনেজন ১টি অবরস্থি)। বকশীগঞ্জ উপজেলাে খাল আজছ  ১৩টি (বকশীগঞ্জ ইউরনেজন 

২টি, িানুো কামালপুি ইউরনেজন ২টি, বগািচি ইউরনেজন ২টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২টি, জমরুিচি ইউরনেজন ২টি, বাট্টাজোড় 

ইউরনেজন ২টি এবং রনলরিো ইউরনেজন ১টি অবরস্থি)। 

১.৩.২ আেিন: 

োমালপুি জেলাি জমাট আেিন ২০৩১.৫৮ বগ য রক.রম.। এি মজধ্য বকশীগঞ্জ উপজেলাি আেিন ২০৪.৩০ বগ য রক.রম.। উি 

উপজেলাে ৭টি ইউরনেজনি মজধ্য জমাট ২০৭টি গ্রাম ও ২৫টি জমৌো আজছ। রনজচ  ইউরনেন রেরওক জমৌোি নাম প্রদান কিা 

েজলা: 

উপজেলা ইউরনেজনি নাম জমৌোি িংখ্যা ইউরনেন রেরওক জমৌোি নাম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বকশীগঞ্জ 

বগািচি ০৫ 

আলীিপাড়া 

বগািচি 

োরিিপাড়া 

িামিামপুি 

উথাজনিপাড়া 

বকশীগঞ্জ ০৫ 

চিকাউরিো 

পরিম েলািচি  

মালীিচি 

িাজেন্দ্রগঞ্জ 

সূর্ যনগি 

বাট্টাজোড় ০৩ 

বাট্রাজোড় 

জগাোলগাঁও 

পলাশিলা 

িানুো কামালপুি ০৫ 

িানুো কামালপুি 

ডুমুিিলা 

জগদিা 

র্াদুিচি 

লাউচাপড়া 

জমরুিচি ০২ 
দূগ যাপুি 

িাজবোিচি 

রনলরিো ০৪ 

রবজনাজদিচি 

োনরকপুি 

রনলরিো 

কুশালনগি 

িাধুিপাড়া ০১ িাধুিপাড়া 

 জমাট ২৫  
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১.৩.৩ েনিংখ্যা: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাি জমাট েনিংখ্যা ৩,০৪,০০০ (রিন লি চাি োোি)। র্াি মজধ্য পুরুষ ১,৫১,৫৬০ েন, মরেলা ১,৫২,৪৪০ 

েন, রশশু ২৬,৩৮৪ েন, বৃদ্ধ ১০,০৬৯ েন এবং প্ররিবরি ৪৪২ েন। প্ররি বগ যরকজলারমটাজি জলাক িংখ্যা বিবাি কজি প্রাে 

১৪৮৮ েন। এই উপজেলাি পরিবাি/খানাি িংখ্যা ৭৫,১১৫ (পচািি োোি একশি পজনি) এবং জমাট জোটাি িংখ্যা প্রাে 

১,৫২,৪৯৫। রনজে ছজকি মাধ্যজম ইউরনেন রেরিক রবরেন্ন স্তজিি েনিংখ্যা জদখাজনা েজলা: 

ইউরনেজনি 

নাম 
পুরুষ মরেলা রশশু  (০-১৫) 

বৃদ্ধ 

(৬০+) 
প্ররিবরি 

জমাট 

েনিংখ্যা 
পরিবাি/খানা জোটাি 

বকশীগঞ্জ ২২,৪০০ ২৫,৫১০ ৪,২৮০ ১,৪১৫ ৭০ ৪৭,৯১০ ১৬,৫৭০ ২৩,৫১০ 

বগািচি ১৬,৮৯০ ১৭,৭৮০ ৩,২৩২ ১,৩২২ ৬৫ ৩৪,৬৭০ ৮,৫৫৮ ১৫,৬৬০ 

বাট্টাজোড় ২৬,৬৮০ ২৭,১১০ ৪,৩৫৬ ১,৬৭৭ ৫৫ ৫৩,৭৯০ ৯,৭০০ ২৬,৬৩০ 

জমরুিচি ২৩,৯৯০ ২৪,১৭০ ৪,০৩৪ ১,৩৯০ ৭৭ ৪৮,১৬০ ১০,২৪০ ২৩,৮০০ 

িানুো 

কামালপুি 

১৮,৬৭০ ১৭,৬৮০ ৩,৪৮০ ১,১৫৫ ৬৭ ৩৬,৩৫০ ৯,৮৭০ ১৮,২২০ 

রনলরিো ১৭,৫০০ ১৬,৬২০ ৩,১২৩ ১,১৮০ ৫৫ ৩৪,১২০ ৮.৪০০ ১৭,৩৮০ 

িাধুিপাড়া ২৫,৪৩০ ২৩,৫৭০ ৩,৮৭৯ ১,৯৩০ ৫৩ ৪৯,০০০ ১১,৮১৭ ২৭,২৯৫ 

 ১,৫১,৫৬০ ১,৫২,৪৪০ ২৬,৩৮৪ ১০,০৬৯ ৪৪২ ৩,০৪,০০০ ৭৫,১১৫ ১,৫২,৪৯৫ 

িজথ্যি উৎিাঃ ( পরিিংখ্যান রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি ) 

১.৪  অবকাঠাজমা ও অ-অবকাঠাজমা িংক্রান্ত িথ্যগুজলাি িংরিপ্তোজব বণ যনা কিা েজলা। 

১.৪.১ অবকাঠাজমা: 

বাঁি: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে বন্যা ও জোোজিি পারন প্রজবশ প্ররিজিাি কিাি েন্য নদী ও খাজলি িীিবিী অঞ্চজল জছাট বড় রমজল জমাট 

১২টি বাঁি আজছ। উি বাঁিগুজলাি িব যজমাট তদে যয ৫২ রকাঃরমাঃ । রনজে ইউরনেন রেরিক বাঁজিি িংখ্যা ও অবস্থাজনি পরিিংখ্যান 

প্রদান কিা েজলা: 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ১,২,৪ নং ওোজে যি পূব য কলরকোিা েজি রচলািচি পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ।  ৩,৫ নং ওোজে যি জখওোিচি েজি িরবোিচি পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। ৮,৯ নং 

ওোজে যি ফরকিপাড়া েজি বাোজোবা পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। ৭ নং ওোজে যি জিজকিচি 

েজি িিদািপাড়া পর্ যন্ত ৬ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ১,৩,৪ নং ওোজে যি িাতুোকান্দা েজি ঠান্ডািবন্দ পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। ২,৫ নং ওোজে যি গােীিপাড়া েজি আইিমািী পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ১,২,৩ নং ওোজে যি িািমািা েজি আলীিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি দুইটি বাঁি 

িজেজছ। ৫,৬ নং ওোজে যি িামিামপুি েজি োরিিপাড়া পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। ৭,৮ নং 

ওোজে যি জপিীিচি েজি োটিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। 

 রনলরিো ইউরনেজনি- ২,৩,৪ নং ওোজে যি োনরকপুি েজি িারেমািা পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি দুইটি বাঁি 

িজেজছ। 

সুইচ জগট: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে ১টি সুইচ জগট িজেজছ র্া বকশীগজঞ্জি কারকলাকুড়াে ইউরনেজনি অবরস্থি। 
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ব্রীে: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ২৪৫টি ব্রীে আজছ। এই ব্রীেগুজলা জলাো ও কংরক্রট রেনয় তিিী। রনজে ইউরনেন রেরিক ব্রীজেি 

িংখ্যা ও রকছু রকছু অবস্থাজনি পরিিংখ্যান প্রদান কিা েজলা: 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজা  এি সংখ্যা- ৩২ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৬টি, লাশিলা খাজলি উপি ব্রীে ৩টি (ওোে য-

২), ফুলদে খাজলি উপি ২টি (ওোে য-৩), ৪নং ওোে য এ -০৮, পলাশিলাে ৩টি (ওোে য-১), দজিিচজি ৪টি (ওোে য-৮,৫), 

খামারড়োপাড়াে ৬টি (ওোে য-৭)  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী।  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ২৮ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৪টি, জমজষিচপ্ি ৫টি (ওোে য-৩), টিকিকারন্দ 

৩টি (ওোে য-২), মারলিচজি ৪টি (ওোে য-৪), সূর্য্যনগজি ৪টি (ওোে য-৯), উিি বাোজি ৪টি (ওোে য-৭), চিকাউরড়ো িীমািপাজড় 

২টি (ওোে য-৫), ৭নং ওোে য এ -০১টি, ও ৮নং ওোে য এ -০১টি,  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

জমরুিচি ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ৩৮ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৬টি, িিদািপাড়াে ৫টি (ওোে য-২),বাোজোবাে 

০৫টি (ওোে য-৩),মাদাজিিচজি ০৬টি (ওোে য-৪),টুপকািচি এ ০৪টি (ওোে য-৫), ৬নং ওোে য এ -০৩টি, ৭নং ওোে য এ -০৪টি, 

৮নং ওোে য এ -০৩টি, ৯নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

বগািচি ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ৫৭ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৮টি, িািমািাে ০৯টি (ওোে য-২),খাজিিগ্রাজম 

১২টি (ওোে য-৩),নো োটিপাড়াে ০৮টি (ওোে য-৪),বালুিচি এ ০৭টি (ওোে য-৫), জপিীিচজি (৬নং ওোে য এ) -০৩টি, ৭নং ওোে য 

এ ০৩টি, ৮নং ওোে য এ -০২টি, ৯নং ওোে য এ -০৫টি  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ৩৭ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০২টি, পূব য কামাজলি বািীজি ০৪টি (ওোে য-

২),কুতুজবিচজি ০৬টি (ওোে য-৩),আচচ যাকারন্দজি ০৫টি (ওোে য-৪), ৫নং ওোে য এ ০৭টি, ৬নং ওোে য এ ০৩টি, ৭নং ওোে য এ 

০৩টি, ৮নং ওোে য এ -০৫টি, ৯নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ২৫ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৩টি, ২নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে আজছ, 

৩নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে, ৪নং ওোে য এ -০৩টি, ব্রীে, ৫নং ওোে য এ -০১টি  ব্রীে, ৬নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে, ৭নং ওোে য এ 

-০২টি  ব্রীে,  ৮নং ওোে য এ -০৪টি, ৯নং ওোে য এ -০৬টি  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

রনলরিো ইউরনেজন প্িাট  ব্রীজ  এি সংখ্যা- ২৮ টি। এি িধ্য ১নং ওোে য এ -০৪টি, ২নং ওোে য এ -০৩টি  ব্রীে আজছ, ৩নং 

ওোে য এ -০৩টি  ব্রীে, ৪নং ওোে য এ -০৫টি, ব্রীে, ৫নং ওোে য এ -০১টি  ব্রীে, ৬নং ওোে য এ -০২টি  ব্রীে, ৭নং ওোে য এ -

০৩টি  ব্রীে,  ৮নং ওোে য এ -০৩টি, ৯নং ওোে য এ -০৪টি  ব্রীে আজছ। উজেখ্য জর্ এিকল ব্রীে মানুষ চলাচজলি উপজর্াগী। 

কালোট য: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ২৫৫টি কালোট য  আজছ। এই কালোট যগুজলা িাস্তাি নীজচ পারন প্রবাজে িোেিা কজি। রনজে ইউরনেন 

রেরিক কালোট য এি িংখ্যা ও রকছু রকছু অবস্থাজনি পরিিংখ্যান প্রদান কিা েজলা: 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট ৩৫টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি  ১ নং ওোে য এ -০৪টি, পলাশিলা  ৮টি (ওোে য-২), 

ফুলদে ৭টি (ওোে য-৩), ৪নং ওোে য এ -০৪টি, দজিিচজি ৫টি (ওোে য-৫), খামারড়োপাড়াে ২টি (ওোে য-৭), ৮নং ওোে য এ -

০২টি, ৯নং ওোে য এ -০৩টি কালোট য  আজছ। উজেখ্য জর্ কালোট যগুজলাি বিযমান অবস্থা োজলা। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট ৪৫টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি ঝালিচি  ৩টি (ওোে য-১), জমজষিচি  ৪টি (ওোে য-

৩,৪), টিকিকারন্দ ৫টি (ওোে য-২), মারলিচজি ২টি (ওোে য-৪), সূর্য্যনগজি ৩টি (ওোে য-৯), উিি বাোজি ১টি (ওোে য-৭), 

চিকাউরড়ো িীমািপাজড় ২টি (ওোে য-৫,৭), টিকিকারন্দজি ২টি (ওোে য-৪,৬), রেগািলাপারখমািাে ২টি (ওোে য-১,৩), মারলিচি 

মন্ডলপাড়াে ৬টি (ওোে য-২,৩), দারড়োপাড়াে ৩টি (ওোে য-৮,৯), পাগলাপাড়াে ২টি (ওোে য-৭,৯), নোপাড়াে ১টি (ওোে য-৫,৬), 

মাঝপাড়াে ৬টি (ওোে য-২,৫), িিদািপাড়াে ৪টি (ওোে য-৩,৫)  কালোট য  আজছ। 



 

 9  

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট ৪৫টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি আইিমািীজি  ৩টি (ওোে য-২), টুপকািচি এ  ৪টি 

(ওোে য-৫,৭), জখওোিচি এ ৩টি (ওোে য-১), মাদাজিিচজি ৩টি (ওোে য-৪), কলরকোিাে ৪টি (ওোে য-৯), িরবোিচজি ১টি 

(ওোে য-৭), বাোজোবাে ৪টি (ওোে য-৩,৪), নতুনপাড়াে ৩টি (ওোে য-৩,৬), জিজকিচজি ২টি (ওোে য-১,৩), িিদািপাড়াে ৪টি 

(ওোে য-২,৭), রচনািচজি ২টি (ওোে য-৮,৯), দূগ যাপুজি ১টি (ওোে য-৩,৯), ফরকিপাড়াে ২টি (ওোে য-১,৬), োরগিপাড়াে ৪টি 

(ওোে য-২,৫), োটিপাড়াে ৩টি (ওোে য-৩,৮) কালোট য  আজছ। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট ৪০টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি িািরেটা  ৩টি (ওোে য-১), সুবািপুজি ৪টি (ওোে য-

৩,৪), িািমািাে ১টি (ওোে য-২), আলীিপাড়াে ৩টি (ওোে য-৪), টাংগািীপাড়াে ৩টি (ওোে য-৯), িামিামপুজি ৩টি (ওোে য-৭), 

িািািচজি ৪টি (ওোে য-৫,৭), োরিিপাড়াে ১টি (ওোে য-৪,৬), জমািাদাবাজদ ৩টি (ওোে য-১,৩), খাজিিগ্রাজম ২টি (ওোে য-২,৩), 

টারলোপাড়াে ৪টি (ওোে য-৮,৯), বাংগালপাড়াে ৩টি (ওোে য-৭,৯), উিি নোপাড়াে ১টি (ওোে য-৫,৬), বালুিচি ৩টি (ওোে য-

২,৫), রচিলমািীজি ১টি (ওোে য-৩,৫) কালোট য আজছ। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট ৩৫টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি গােীিপাড়া খাজলি উপি ৩টি (ওোে য-২), 

মদজনিচি খাজলি উপি ৫টি (ওোে য-৫,৭), িাতুোকান্দাে ৪টি (ওোে য-১), ঠান্দািবজন্দ ৩টি (ওোে য-৪), আইিমািীজি ৪টি (ওোে য-

৯), কামাজলি বািীজি ২টি (ওোে য-৭), আচচ যাকারন্দজি ৩টি (ওোে য-৩,৪), দরিণ কান্দাে ৫টি (ওোে য-৩,৬), কুতুজবিচজি ১টি 

(ওোে য-১,৩), পূব য কামাজলি বািীজি ৫টি (ওোে য-২,৭) কালোট য আজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট ২৭টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি বালুিগাঁও খাজলি উপি ৮টি (ওোে য-৭), 

জগদিাে ৫টি (ওোে য-৫,৭), লাউচাপড়াে ৭টি (ওোে য-৪,৬), র্দুিচজি ৩টি (ওোে য-১,৩), উিি রচনািচজি ৫টি (ওোে য-২,৩) 

কালোট য আজছ। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট ২৮টি কালোট য আজছ। কালোট যগুজলা ইউরনেজনি চালাকপাড়া খাজলি উপি ৩টি (ওোে য-১), 

রবজনাজদিচজি ৯টি (ওোে য-৩,৪), োনরকপুজি ৫টি (ওোে য-২), কুশলনগজি ৬টি (ওোে য-৪), িারেমািাে ৪টি (ওোে য-৯) কালোট য 

আজছ। 

িাস্তা:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে পাকা ও কাঁচা িাস্তা রমরলজে িব যজমাট ৭২ টি িাস্তা আজছ। র্াি তদে যয প্রাে ৩৩১ রক.রম.। এিমজধ্য পাকা 

িাস্তাি িংখ্যা ১৫ টি এবং এি তদে যয ৫৬ রক.রম. এবং কাঁচা িাস্তাি িংখ্যা ৫৭ টি এবং এি তদে যয ২৭৫ রক.রম.। এই িাস্তাগুজলাি 

গড় উচ্চিা ৬-৮ ফুট এবং প্রস্থ র্থাক্রজম ১৩ জথজক ৭ ফুজটি মজধ্য। বন্যাি িমে পাকা ও কাঁচা রমরলজে ২০% িাস্তা পারনজি ডুজব 

র্াে। রনজে ইউরনেন রেরিক িাস্তাি িংখ্যা ও অবস্থাজনি পরিিংখ্যান প্রদান কিা েজলা: 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১৩ টি র্াি তদে যয ৪৬ রক.রম.। এই ১৩ টি িাস্তাি মজধ্য ৭ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ২৫ 

রক.রম.এবং ৬ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ২১ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি  অবস্থান র্থাক্রজম ঝালিচি েজি জমজষিচি ৩ রক.রম., 

মারলিচি রে-পাড়া েজি সূর্য্যনগি ৫ রক.রম., মাঝপাড়া েজি নোপাড়া ৯ রক.রম. এবং জশফালী মরফে মরেলা আরলম মাদ্রািা 

েজি ফািােীপাড়া ৮ রক.রম.। পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্খাক্রজম বকশীগঞ্জ উিি বাোি েজি চিকাউরিো িীিািপাড় ৭ 

রক.রম., টিকিকারন্দ েজি রেগািলাপারখমািা ৫ রক.রম., দারড়োপাড়া েজি পাগলাপাড়া ৪ রক.রম. এবং িিদািপাড়া েজি 

নোপাড়া নামািপাড়া পর্ যন্ত ৫ রক.রম.। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯টি র্াি তদে যয ৩০ রক.রম.। এই ৯ টি িাস্তাি মজধ্য ৮ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ২৮ 

রক.রম.এবং ১ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ২ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম খামারড়োপাড়া েজি ফুলদেপাড়া ৭ 

রক.রম., জগাোলগাঁও েজি চন্দ্রবাে ৯ রক.রম. এবং পরিম দজিিচি েজি টিলাপাড়া ১২ রক.রম.। পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান 

পলাশিলা েজি দজিিচি ২ রক.রম.। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯ টি র্াি তদে যয ৪২ রক.রম.। এই ৯ টি িাস্তাি মজধ্য ৮ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ৪০ 

রক.রম.এবং ১ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ২ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম োটি কলরকোিা েজি টুপকািচি 
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পর্ যন্ত১০ রক.রম., আইিমািী নতুনপাড়া েজি জিজকিচি ৫ রক.রম., জখওোিচি োটি েজি িিদািপাড়া ৬ রক.রম., রচনািচি েজি 

দূগ যাপুি ৪ রক.রম., ফরকিপাড়া েজি বাোজোবা ১২ রক.রম.এবং.জিজকিচি েজি কলরকোিা োটিপাড়া ৩ রক.রম.। পাকা 

িাস্তাগুজলাি অবস্থান জখওোিচি েজি মাদাজিিচি ২ রক.রম.। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৭ টি র্াি তদে যয ২৫ রক.রম.। এই ৭ টি িাস্তাি মজধ্য ৬ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ২০ 

রক.রম.এবং ১ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ৫ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম গােীিপাড়া েজি আইিমািী ৬ রক.রম., 

কামাজলি বািী েজি আচচ যাকারন্দ ৫ রক.রম. এবং দরিণকান্দা েজি আলীিচি রেগািলী ৯ রক.রম.। পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান 

িাতুোকান্দা েজি ঠান্ডািবন্দ ২ রক.রম.। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৮৬ রক.রম.। এই ১১ টি িাস্তাি মজধ্য ৮ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ৭৬ 

রক.রম.এবং ৩ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ১০ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি  অবস্থান র্থাক্রজম িািািচি েজি জমািাদাবাদ ১৫ 

রক.রম., খাজিিগ্রাম েজি টারলোপাড়া ১১ রক.রম., বাংগালপাড়া েজি িাজদেক ৯ রক.রম., বলুিচি েজি রচিলমািী ১০ রক.রম., 

জপিীিচি েজি বংশীপাড়া ১৩ রক.রম., চকপাড়া োজম মিরেদ েজি জবপাড়ীপাড়া ১২ রক.রম. এবং িিকািপাড়া েজি মুরিপাড়া 

৬ রক.রম.। পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্খাক্রজম সুবািপুি েজি িািমািা ৪ রক.রম. এবং আলীিপাড়া েজি িামিামপুি ৬ 

রক.রম.। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১২ টি র্াি তদে যয ৬৬ রক.রম.। এই ১২ টি িাস্তাি মজধ্য ১০ টি িাস্তা কাঁচা র্াি 

তদে যয ৫৬ রক.রম.এবং ২ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ১০ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম উিি পলাশিলা েজি 

িািানীপাড়া ১৬ রক.রম., র্দুিচি েজি লাউচাপড়া ১০ রক.রম., রিরেো রিরেক েজি উিি রচনািচি ১১ রক.রম., বালুিগাঁও 

করমউরনটি েজি র্দুিচি দারখল মাদ্রািা ১৩ রক.রম. এবং মাঝজগদিা করবিাে বাড়ী েজি জটংিামািী োজম মিরেদ ৬ রক.রম.। 

পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান িানুো কামালপুি েজি জগদিা ৭ রক.রম. এবং ডুমুিিলা েজি কজনকাকান্দা ৩ রক.রম.। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৩৬ রক.রম.। এই ১১ টি িাস্তাি মজধ্য ১০ টি িাস্তা কাঁচা র্াি তদে যয ৩০ 

রক.রম.এবং ১ টি িাস্তা পাকা র্াি তদে যয ৬ রক.রম.। কাঁচা িাস্তাগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম কুশলনগি েজি িারেমািা ১০ রক.রম., 

চালাকপাড়া েজি চিআইজর্িমািী ১২ রক.রম. এবং চকপাড়া েজি রমিদাপাড়া ৮ রক.রম.। পাকা িাস্তাগুজলাি অবস্থান 

রবজনাজদিচি েজি োনরকপুি ৬ রক.রম.। 

জিচ ব্যবস্থা: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে ফিল উৎপাদজন জিচ ব্যবস্থাি েন্য গেীি নলকূপ ও শ্যাজলা জমরশন ব্যবোি কিা েে। উজেখ্য জর্ গেীি 

নলকূপগুজলা অজনক জিপ্ত্র বিি বাড়ীি কার্ য িািজন ব্যবহৃি েে। বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট গেীি নলকূজপি িংখ্যা ৭৫টি এবং 

শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ১৩৭৫ টি । গেীি নলকূজপি গড় গেীিিা ৭০০-১০০০ ফুট।  

বাট্টাজোড় ইউরনেজন গেীি নলকূপ ১০টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ১৯০টি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন গেীি নলকূপ ১৫টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ২৩৫টি। 

জমরুিচি ইউরনেজন গেীি নলকূপ ১৫টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ২৫৫টি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন গেীি নলকূপ ১৫টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ২৫০টি। 

বগািচি ইউরনেজন গেীি নলকূপ ৭টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ২২৫টি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন গেীি নলকূপ ৮টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ১০৫টি। 

রনলরিো ইউরনেজন গেীি নলকূপ ৫টি এবং শ্যাজলা জমরশজনি িংখ্যা ১১৫টি। 
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োটবাোি: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট োটবাোজিি িংখ্যা ১০টি। োটগুজলা িািািনি িপ্তাজে একরদন বা দুইরদন বজি। োটবাোজি রনিয 

প্রজোেনীে দ্রব্যারদি পাশপারশ গৃে রনমান িামগ্রী পাওো র্াে। 

িানুো কামালপুি ইউরনেনাঃ িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১টি োট-বাোি িজেজছ। এ েজলা লাউচাপড়াে লাউচাপড়া বাোি 

(ওোে য-৪)। লাউচাপড়া বাোজি জদাকাজনি িংখ্যা-১২৮টি, িপ্তাজে ১রদন (বুিবাি) োট বজি। 

বগািচি ইউরনেনাঃ বগািচি ইউরনেজন ২টি োট-বাোি িজেজছ। এগুজলা েজলা- িািমািাে িািমািা বাোি (ওোে য-২),  এবং 

িামিামপুজি জখো োট বাোি (ওোে য-৭) । িপ্তাজে জিামবাি এবং বৃেস্পরতবাি বজি। 

বাট্রাজোড় ইউরনেনাঃ বাট্রাজোড় ইউরনেজন জমাট ১টি বাোি িজেজছ। এ েজলা- পলাশিলাে নতুন বাোি (ওোে য-১) (িপ্তাজে 

জিামবাি এবং শ্রক্রবাি বজি)। 

িাধুিপাড়া ইউরনেনাঃ িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট ২টি বাোি িজেজছ এগুজলা েজলাাঃ বংরশপাড়াি দাজিিোট বাোি (ওোে য-৪), 

এবং কামাজলি বািী বাোি (ওোে য-২), (িপ্তাজে শরনবাি এবং বুিবাি বজি) 

বকশীগঞ্জ ইউরনেনাঃ বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট ২টি োট-বাোি িজেজছ। এগুজলা েজলা-  বকশীগঞ্জ োট (ওোে য-২) এবং 

সূর্য্যনগি বাোি (ওোে য-৯)। বকশীগঞ্জ োজট জমাট জদাকাজনি িংখ্যা-২৩৬টি।(িপ্তাজে জিামবাি এবং শুক্রবাি বজি) 

রনলরিো ইউরনেনাঃ রনলরিো ইউরনেজন জমাট ১টি োট-বাোি িজেজছ। এ েজলা- রনলরিো োট (ওোে য-৭) (িপ্তাজে িরববাি 

এবং বুিবাি বজি)।  

জমরুিচি ইউরনেনাঃ জমরুিচি ইউরনেন ১টি বাোি আজছ িা েজলা-  টুপকািচি নতুন বাোি (ওোে য-৫) (িপ্তাজে জিামবাি এবং 

শুক্রবাি বজি)। 

১.৪.২ িামারেক িম্পদ: 

েিবাড়ী:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫২,১২৪ টি। এি রেিজি পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ৩৪৪ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি 

িংখ্যা ১,৯৫৩ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৪৯,২১২ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ৬১৫ টি। অজন্যি েরমজি বাড়ী ৮০ টি পরিবাজিি। 

উপজেলাি কাঁচা েিগুজলা টিন, বাঁশ ও খড় রদজে তিিী। এ উপজেলাে প্রাে ৩৫% কাঁচা েিবাড়ী বন্যা জলজেজলি নীজচ এবং 

েিগুজলা ঘূরন যঝড় িেনশীল নে। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৬৬৬ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ২৯ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

১৬৪ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৩২৮ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ১৪৫ টি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ১১,৫২০ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ১৮৪ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

১,০৯৪ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ১০,১৪৯ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ৯২ টি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৮৮৬ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ৩৪ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

২৪৮ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৪৫৯ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ১৩৮ টি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৯২১ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ২৫ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি 

িংখ্যা ১২৮ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৬৫০ টি এবং ঝপরড়ি  িংখ্যা ১১৩ টি। 

জমরুিচি  ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,৪৫৯ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ৩৭ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

১০৪ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,২১৩ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ১০৪টি। 
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রনলরিো ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,২০৮ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ১৯ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

১৫৫ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,০২২ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ১২ টি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৪৮৪ টি। র্াি মজধ্য পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা ১৬ টি, আিা পাকা েিবাড়ীি িংখ্যা 

৬০ টি, কাঁচা েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৩৯১ টি এবং ঝপরড়ি িংখ্যা ১১ টি। 

পারন:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে খাবাি পারনি প্রিান উৎি েজলা অ-িভীি (েস্থচারলি) এবং িভীি নলকুপ। এই উপজেলাে ৭৬% জলাকেন 

অ-িভীি এবং িভীি নলকুপ এি পারন পান কজি।  বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট নলকূজপি িংখ্যা ২,১৯৯ টি।এি মজধ্য োজলা 

১৯৭৮ টি, নষ্ট ২২১ টি বন্যা জলজেজলি উপি ১৫০ টি,বন্যাি িমে ব্যবোি উপজর্াগী ৮৬৭ টি, িজব রকছু রকছু ইউরনেজন রিং 

ওজেি, িািা পাম্প, জেব-জেট িিকািী ও জবিিকািী উজযজগ স্থাপন কিা েজচ্ছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩৬১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ৩৪১টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা 

২০টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১২২টি। এই এলাকাি ৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৪৩১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ৪০৬টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা 

২৫টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১৪২টি। এই এলাকাি ৭৮% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩২১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৮৯টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা 

৩২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১৩১টি। এই এলাকাি ৬৮% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩০৫টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৭২টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা 

৩৩টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১২১টি। এই এলাকাি ৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 

বগািচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৭৪টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৩৬টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩৮টি 

এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি ৭০% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৪৪টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২০২টি, খািাপ নলকূজপি 

িংখ্যা ৪২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৫টি। এই এলাকাি ৬৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং 

বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব 

ব্যবোি কজি। 

রনলরিো ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৬৩টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ১৯৯টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা 

৩১টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি ৭৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি 

কজি। 
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পোঃরনষ্কাশন ব্যবস্থা:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট পােখানাি িংখ্যা ৮,৯৮২টি এি মজধ্য স্বাস্থযিম্মি পােখানাি িংখ্যা প্রাে ৪,০৫০ টি। এি রেিজি 

পাকা পােখানাি িংখ্যা ১৬১২ টি এবং কাচা পােখানাি িংখ্যা ২৪৩৮ টি, অস্বাস্থযকি জখালা পােখানা ৪৯৩২ টি।  বন্যা 

জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ১,৫০০ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ১২৩৬ টি পােখানা। এই এলাকাি প্রাে 

৪৫% জলাক স্বাস্থযিম্মি পােখানা ব্যবোি কজি। উজেখ্য জর্, কাচা পােখানাগুজলা বন্যাি িমে ব্যাপক িরিগ্রস্থ েে। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১২৮৩ টি।  বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ২১৪ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ১৭৫ টি পােখানা। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১৪৮০ টি। বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ৩২২ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ২৮৭ টি পােখানা। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১২২০ টি। বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ১৯৭ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ১৪৫ টি পােখানা। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১১৫৭ টি। বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ১১৭ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ১২০ টি পােখানা। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১২৮০ টি। বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ৩১৪ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ২৭৫ টি পােখানা। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১২২২ টি। বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ১৭৩ টি এবং বন্যাি িমে 

ব্যবোি অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ৮৭ টি পােখানা। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট পােখানাি িংখ্যা ১২৪০টি।বন্যা জলজেজলি উপজি থাজক প্রাে ১৬৩ টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোি 

অনুপজর্াগী থাজক প্রাে ১৪৭ টি পােখানা। 

                         ( িজথ্যি উৎিাঃ েনস্বাস্থয প্রজকৌশল রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলাা্, োমালপুি) 

রশিা প্ররিষ্ঠান/ পাঠাগাি: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি িিকািী প্রাথরমক রবযালে িজেজছ ৪৯ টি। র্াি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১১ টি, বগািচি ইউরনেজন ৮ 

টি, জমরুিচি ইউরনেজন ৭ টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৬ টি, বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৭ টি, িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৫ টি এবং 

রনলরিো ইউরনেজন ৫ টি িিকািী প্রাথরমক রবযালে অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি জব-িিকািী প্রাথরমক রবযালে িজেজছ ৪৯ টি। র্াি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ০৮ টি, বগািচি ইউরনেজন 

১২ টি, জমরুিচি ইউরনেজন ১২ টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৯ টি, বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৪ টি এবং িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৪ টি  

জব-িিকািী প্রাথরমক রবযালে অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে িজেজছ ৫ টি। র্াি মজধ্য বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১ টি, জমরুিচি ইউরনেজন ২ 

টি, বগািচি ইউরনেজন ১ টি এবং িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১ টি করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি িিকািী উচ্চ রবযালে িজেজছ ১ টি র্া বকশীগঞ্জ ইউরনেজন অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি জব-িিকািী উচ্চ রবযালে িজেজছ ২৩ টি। র্াি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২ টি, বগািচি ইউরনেজন ২ টি, 

জমরুিচি ইউরনেজন ৭ টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৭ টি, বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৩ টি, িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১ টি এবং 

রনলরিো ইউরনেজন ১ টি জব-িিকািী উচ্চ রবযালে অবরস্থি। 



 

 14  

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি মাদ্রািা িজেজছ ১৬ টি। র্াি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৫ টি, বগািচি ইউরনেজন ২ টি, জমরুিচি 

ইউরনেজন ২ টি, িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২ টি, বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৩ টি এবং িানুো কামালপুি ইউরনেজন ২ টি মাদ্রািা অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কজলে িজেজছ ৪ টি। র্াি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২ টি এবং বাট্টাজোড় ইউরনেজন ২ টি কজলে 

অবরস্থি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি জটকরনকযাল কজলে িজেজছ ৩ টি র্া বকশীগঞ্জ ইউরনেজন অবরস্থি। 

( রবস্তারিি িংযুরি 3 এ রিক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাি এবং জকান জকান প্ররিষ্ঠান আশ্রে জকন্দ্র রেিাজব ব্যবোি েে িা জদখাজনা  েজেজছ ) 

িমীে প্ররিষ্ঠান:  

মিরেদ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট মিরেজদি িংখ্যা প্রাে ২৭৫ টি, মরন্দজিি িংখ্যা ২ টি এবং গীেযাি িংখ্যা ২ টি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ৬৮ টি।  

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ২৭ টি, মরন্দজিি িংখ্যা ১ টি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ৪৫ টি।  

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ২৪ টি।  

 বগািচি ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ২৪ টি,  মরন্দজিি িংখ্যা ১ টি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ৪২ টি। গীেযাি িংখ্যা ২ টি।  

 রনলরিো ইউরনেজন মিরেজদি িংখ্যা ৪৫ টি।  

িমীে োমাজিি স্থান (ঈদগাে):  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে িিকািী ও  জবিিকািী রমজল িব যজমাট ঈদগাে িংখ্যা ৬৯টি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ২২ টি। 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ৬ টি। 

 জমরুিচি ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ১২ টি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ৬ টি। 

 বগািচি ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ১১ টি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ৭ টি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ঈদগাে আজছ ৫ টি। 
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স্বাস্থযজিবা:  

এই উপজেলাে জমাট োিাি িংখ্যা (অরফিাি,কনিালজটন্ট, িেকািী িােযন রমজল) ৫ েন এবং পরিদশ যক/পরিদরশ যকা, িেকারি 

অরফিাি, স্বাস্থয কমী রমজল প্রাে ৪৯ েন। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১ টি স্বাস্থয কমজেক্স িজেজছ। স্বাস্থয কমজেক্সটিি অবস্থান বকশীগজঞ্জ (ওোে য-১)।  োিাি ৩ েন, 

উপিেকািী জমরেকযাল অরফিাি ৩ েন এবং স্বাস্থয কমী  আজছ ২১ েন। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। জকান োিাি নাই িজব উপিেকািী জমরেজকল অরফিাি আজছ ১ েন। 

জমরুিচি ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। জকান োিাি নাই িজব পরিবাি পরিকল্পনা পরিদশ যক আজছ ১ েন এবং 

পরিবাি কল্যান িেকািী আজছ ৫ েন। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। োিাি ১ েন এবং স্বাস্থযকমী আজছ ১১ েন। 

বগািচি ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। জকান োিাি নাই িজব উপিেকািী জমরেজকল অরফিাি আজছ ১ েন। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। োিাি ১ েন, ৪ েন িেকািী এবং ২ েন 

পরিদশ যক/পরিদরশ যকা। 

 রনলরিো ইউরনেজন পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িজেজছ ১ টি। জকান োিাি নাই িজব উপিেকািী জমরেজকল অরফিাি আজছ ১ েন। 

[োিািপ্েি নানিি তারলকা এবং প্িাবাইল নং সংযুরক্ত ২ এ প্েয়া আনে] 

                                      ( িজথ্যি উৎিাঃ উপজেলা স্বাস্থয ও পরিবাি পরিকল্পনা অরফি, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 

ব্যাংক: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ৫ টি ব্যাংক আজছ। ব্যাংকগুজলা েজলা: স্ট্যান্ডাে য ব্যাংক, ইিলামী ব্যাংক, োচ বাংলা ব্যাংক, ফাম যাি য 

ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক। িবগুজলা ব্যাংকই বকশীগঞ্জ (িদি) এ অবরস্থি। এ ব্যাংকগুজলা গ্রােজকি টাকা জলনজদন, রেজপারেট 

রিম, কৃরষ ঋনদান, এিএমই জলান ইিযারদ জিবা প্রদান কজি থাজক। 

জপাষ্ট অরফি:   

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ১৭ টি  জপাষ্ট অরফি আজছ। এ জপাষ্ট অরফিগুজলা গ্রােজকি জপাষ্টাল কযাশ কাে য িারে যি, জমাবাইল মারন 

অে যাি িারে যি, রেইরপ িারে যি, জিরেংি ব্যাংক ও রচঠি আদান-প্রদান ইিযারদ জিবা প্রদান কজি থাজক। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন পলাশিলা (ওোে য-১), ফুলদে (ওোে য-৩) এবং জগাোলগাঁও (ওোে য-৭) নাজম ৩ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন টিকিকারন্দ (ওোে য-২), মারলিচি (ওোে য-৪) এবং সূর্য্যনগি (ওোে য-৯) নাজম ৩ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ।  

জমরুিচি ইউরনেজন জখওোিচি (ওোে য-১) এবং টুপকািচি (ওোে য-৫) নাজম ২ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন বংরশপাড়া (ওোে য-৪) এবং গােীিপাড়া (ওোে য-৫) নাজম ২ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 

বগািচি ইউরনেজন জখওো োট (ওোে য-২), টারলোপাড়া (ওোে য-৬) এবং িািমািা (ওোে য-৭) নাজম ৩ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জগদিা (ওোে য-৩) এবং লাউচাপড়া  (ওোে য-৫) নাজম ২ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 

রনলরিো ইউরনেজন োনরকপুি (ওোে য-২) এবং রনলরিো বাোি (ওোে য-৭) নাজম ২ টি জপাষ্ট অরফি িজেজছ। 
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ক্লাব/িাংস্কৃরিক জকন্দ্র:   

বকশীগঞ্জ উপজেলাে ক্লাব/িাংস্কৃরিক জকন্দ্র আজছ ৪টি। জর্মন- বকশীগঞ্জ ইউথ কল্যাণ ক্লাব (ওোে য-৩), ইিলামী যুব উন্নেন 

ক্লাব (মালীিচি) (ওোে য-৬), মধ্য পলাশিলা নেনমরণ ক্লাব (বকশীগঞ্জ) (ওোে য-১) এবং অরফিাি য ক্লাব (বকশীগঞ্জ)    (ওোে য-

৪)। এজদি প্রজিযজকই িমােজিবা বা উন্নেনমূলক কাে কজি এবং দুজর্ যাগ িমজে জস্বচ্ছাজিবক রেিাজব কাে কজি।  

( িজথ্যি উৎিাঃ পরিিংখ্যান রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 

এন রে ও/জস্বচছাজিবী িংস্থািমূে:  

এন রেও /জস্বচছাজিবী 

িংস্থািমূজেি নাম 

দুজর্ যাগ রনজে কাে 

কজি রকনা 

রক রবষজে িািা কাে 

কজি 
উপকািজোগীি িংখ্যা 

প্রজকাল্প গুজলাি 

জমোদকাল 

গনজচিনা েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

জস্বচ্ছাজিবকজদি 

প্ররশিন,  

 ও রশিা 

১৫০০-১৬০০ চলমান 

এি.এি.এি েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও অন্যান্য 

১০০০-১৫০০ চলমান 

িাজেদা ফাউজন্ডশন েযাঁ 

জস্বচ্ছাজিবকজদি 

প্ররশিন,  

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা,  ও রশিা 

২০০০-২২০০ চলমান 

ঢাকা আেছারনো রমশন েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

২০০০-২৩০০ চলমান 

আশা েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

৩৪০০-৩৮০০ চলমান 

ব্রাক েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

৩০০০-৩৫০০ চলমান 

ইউ.এি.রে ও েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

১৮০০-২০০০ চলমান 

রপ.জক.এি.এফ েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

২৫০০-৩০০০ চলমান 

গ্রামীন শরি েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

৩০০০-৩২০০ চলমান 

রি.এম.ই.এি েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

১৬০০-২০০০ চলমান 

গ্রামীন ব্যাংক েযাঁ 

দুজর্ যাগ রবষজে 

িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 

৫২০০-৫৭০০ চলমান 
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জখলাি মাঠ:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট জখলাি মাঠ আজছ ২৯টি। এ মাঠগুজলা জবশীিোগই বন্যাে িমে ব্যবোি কিা র্াে। উি মাঠগুজলা 

আশ্রেজকন্দ্র রেজিজব ব্যবোি কিা র্াে এবং ত্রাণ কার্ যক্রম পরিচালনা, অস্থােী কযাম্প স্থাপন, দুজর্ যাগ রবষেক প্ররশিণ, মেড়া 

আজোেন ইিযারদ কাজে আজি। 

বাট্টজোড় ইউরনেজন ৪ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম পলাশিলা িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-১), 

দজিিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৫), খামারড়োপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৭) এবং ফুলদেপাড়া 

িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৩)। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৬ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম ঝালিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-১), 

জমজষিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৩), সূর্য্যনগি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৯), মারলিচি িিকািী 

প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৪), টিকিকারন্দ িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৬) এবং দারড়োপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে  

(ওোে য-৮)। 

জমরুিচি ইউরনেজন ৪ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম টুপকািচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৫), 

িরবোিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৭), কলরকোিা িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৯) এবং জখওোিচি 

িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-১)। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৩ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম গােীিপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-

২), মদজনিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৫) এবং ), ঠান্দািবন্দ িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৪)। 

বগািচি ইউরনেজন ৫ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম সুবািপুি িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৩), 

িািমািা িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-২), আলীিপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৪) এবং টাংগািীপাড়া 

িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৯)। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৩ টি জখলাি মাঠ িজেজছ। মাঠগুজলাি অবস্থান র্থাক্রজম র্দুিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে 

(ওোে য-১), জগদিা িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৫) এবং লাউচাপড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে (ওোে য-৪)। 

রনলরিো ইউরনেজন ৪টি জখলাি মাঠ িজেজছ। 

কবিস্থান 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে িকল কবিস্থান প্রাে ব্যারি পর্াজে এি মজধ্য িিকািী কবিস্থান আজছ ৮টি। এি মজধ্য বকশীগঞ্জ 

ইউরনেজন ৪টি, িানুো কামালপুি ইউরনেজন ২টি, রনলরিো ইউরনেজন ১টি, জমরুিচি ইউরনেজন ১টি। বন্যাি িমে রকছু রকছু 

কবিস্থান পারনজি ডুজব র্াে। 

শ্মশানোট: 

শ্মশানোট আজছ ৩টি। এি মজধ্য বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১টি, রনলরিো ইউরনেজন ১টি এবং বগািচি ইউরনেজন ১টি। 

( িজথ্যি উৎিাঃ উপজেলা িমাে জিবা রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 

জর্াগাজর্াগ ও পরিবেজনি মাধ্যম: 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাি িাজথ জর্াগাজর্াজগি মাধ্যম েজচছ রিক্সা, রি.এন.রে., অজটারিক্সা, েটেটি, মটি িাইজকল, নরিমন, 

করিমন, েযান  ইিযারদ।  
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বকশীগঞ্জ ইউরনেজন রিক্সা আজছ ১৩৫টি, রি.এন.রে. আজছ ৪০টি, অজটারিক্সা আজছ ২০টি, েটেটি আজছ ২৫টি, মটি িাইজকল 

আজছ ১৬৫টি, েযান  আজছ ২৩৫টি, নরিমন  ১২টি, করিমন ১৫টি।  

বগািচি ইউরনেজন  রিক্সা আজছ ১১৫টি, রি.এন.রে. আজছ ১৮টি, অজটারিক্সা আজছ ১০টি, েটেটি আজছ ২০টি, মটি িাইজকল 

আজছ ৭৬টি, েযান  আজছ ২০৫টি, নরিমন  ১৩টি, করিমন ১৮টি।  

বাট্রাজোড় ইউরনেজন  রিক্সা আজছ ৭০টি, রি.এন.রে. আজছ ১৮টি, অজটারিক্সা আজছ ৯টি, েটেটি আজছ ১৫টি, মটি িাইজকল 

আজছ ৮০টি, েযান  আজছ ১৭০টি, নরিমন  ১৯টি, করিমন ২২টি।  

িানুো কামালপুি ইউরনেজন  রিক্সা আজছ ৮০টি, রি.এন.রে. আজছ ১৫টি, অজটারিক্সা আজছ ২২টি, েটেটি আজছ ২১টি, মটি 

িাইজকল আজছ ১২২টি, েযান  আজছ ২১৫টি, নরিমন  ১৫টি, করিমন ১৫টি ।  

রনলরিো ইউরনেজন  রিক্সা আজছ ৬৫টি, রি.এন.রে. আজছ ১০টি, অজটারিক্সা আজছ ১১টি, েটেটি আজছ ২৫টি, মটি িাইজকল 

আজছ ৯৫টি, েযান  আজছ ১৩৫টি, নরিমন  ৭টি, করিমন ৯টি ।  

জমরুিচি ইউরনেজন রিক্সা আজছ ৬০টি, রি.এন.রে. আজছ ১২টি, অজটারিক্সা আজছ ১২টি, েটেটি আজছ ২৫টি, মটি িাইজকল আজছ 

১৪৫টি, েযান  আজছ ১৭৫টি, নরিমন  ১২টি, করিমন ১৫টি এবং  

িাধুিপাড়া ইউরনেজন  রিক্সা আজছ ৫৫টি, রি.এন.রে. আজছ ১৫টি, অজটারিক্সা আজছ ২০টি, েটেটি আজছ ২০টি, মটি িাইজকল 

আজছ ১২৫টি, েযান  আজছ ১২৫টি, নরিমন  ১২টি, করিমন ১৫টি ।  

ক্ররমক 

নং 
ইউরনেন র্ান বােজনি নাম চালজকি নাম জমাবাইল নং 

০১ বকশীগঞ্জ রিএনরে আলমাি জোজিন ০১৯২১৪৩৯৮৪১ 

০২ বকশীগঞ্জ রিএনরে জমাাঃ মাসুদ ০১৯৩৪৭৮০৭৮৯ 

০৩ বকশীগঞ্জ অজটারিক্সা জফিজদৌি ০১৯৩৬৫০১৫৮৭ 

০৪ বকশীগঞ্জ েটেটি আল আরমন ০১৯৬৫৪৮৬৩৭৮ 

০৫ বাট্টাজোড় অজটারিক্সা জমাাঃ িাজু রমো ০১৯৩৬৭৯৭৫৯২ 

০৬ বাট্টাজোড় েটেটি জমাাঃ দুলাল ০১৯১৯৪৭৮৭২৬ 

০৭ িাধুিপাড়া অজটারিক্সা জমাাঃ োরুন ০১৯৩৮৭২৩৬০৩ 

০৮ িাধুিপাড়া েটেটি জমাাঃ কুদ্দুি ০১৯৬৭২৫৫৯২৩ 

০৯ িাধুিপাড়া েটেটি মাাঃ ফরিদ ০১৯১৮৭৩১১১৫ 

১০ িাধুিপাড়া েটেটি জমাাঃ িরশদ ০১৯১৮৭৬৭৬৪৩ 

১১ জমরুিচি জনৌকা মারঝ 

জমাাঃ সুলিান 

নুিানী 

বলাই 

গ্রামাঃ পূব য কুলরকোিা 
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জনৌকা মারঝ জমাাঃ িাজিল গ্রামাঃ োটি কুিরকোিা 

জনৌকা মারঝ আাঃ ছামাদ গ্রামাঃ রচনািচি 

১২ িানুো কামালপুি জনৌকা মারঝ দুদু রমো গ্রামাঃ মাদাজিিচি  

 ( িজথ্যি উৎিাঃ পরিবেন মারলক িরমরি , বকশীগঞ্জ উপজেলাা্, োমালপুি) 

বন ও বনােন: 

বকশীগঞ্জ উপনজলায় প্রায় সকল ইউরনয়নন িাে পালা িনয়নে  ব্যরিগি িারলকানায় এবং প্রায় ইউরনয়ন এবং উপনজলাি সকল 

িাস্তায় কিনবিী িাে পালা িনয়নে। 

জকান বনাঞ্চল 

আজছ রকনা 
কি এলাকা জুজড় রক রক গাছ আজছ 

স্থানীে িিকাি, রবরেন্ন 

এনরেও বা ব্যরিগি 

উজযাজগ  

মম্তব্য 

বকশীগঞ্জ 

৮৫৩৯ একি 

=৩৪.৯৭বগ য 

রক.রম. 

আকাশমরণ,জিগুন,ইউকযারলপটাি,জমেগরন 

ইিযারদ 

স্থানীে িিকাি, এনরেও 

ও ব্যরিগি উজযাজগ 

পরিচারলি 

 

িানুো 

৬৭১৫একি 

=২৭.১৮বগ য 

রক.রম. 

আকাশমরণ,জিগুন,ইউকযারলপটাি,জমেগরন 

ইিযারদ 

স্থানীে িিকাি, এনরেও 

ও ব্যরিগি উজযাজগ 

পরিচারলি 

 

 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ঝালিচি েজি নোপাড়া নামািপাড়া জমাড় পর্ যন্ত িাস্তাি দুই পাজশ প্রাে ৩৫ বগ য রক.রম. এলাকা জুজড় 

আকাশমরণ, জিগুন,ইউকযারলপটাি জমেগরন ইিযারদ গাছ আজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জগদিা েজি বালুিগাঁও পর্ যন্ত িাস্তাি দুই পাজশ প্রাে ২৭ বগ য রক.রম. এলাকা জুজড় আকাশমরণ, 

জিগুন,ইউকযারলপটাি জমেগরন ইিযারদ গাছ আজছ। 

                                                         ( িজথ্যি উৎিাঃ উপজেলা পরিিংখ্যান রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 

 

১.৪.৩ আবোওো ও েলবায়ু: 

বৃরষ্টপাজিি িািা: 

এই এলাকাে বৃরষ্টপাজিি িািা রবজিষন কজি জদখা জগজছ জর্, গড় তদরনক বৃরষ্টপাজিি পরিমাণ প্রাে একই িকম । এই অঞ্চজলি 

বারষ যক বৃরষ্টপাজিি পরিমাণ ২০৯৫ রম: রম: । ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ িাজলি পি তদরনক গড় বৃরষ্টপাি র্থাক্রজম 

৩,২,৫,৬ এবং ৭ রম: রম: এি অরিক । রকন্তু এ পরিবিযজনি ইংরগি বেন কজি রকনা জি রবষজে আিও গজবষণাি প্রজোেন িজেজছ 

।  বৃরষ্টপাজিি িািা পরিবিযন েওোি জমৌসুমী বৃরষ্টপাজিি িমে রপরছজে র্াজচ্ছ, ফজল কৃরষ ব্যবস্থাি রকছুটা পরিবিযন েজেজছ, 

উৎপাদন ব্যে জবরশ েজচ্ছ এবং উৎপাদনও কম েজচ্ছ । জিইিাজথ ফিজল জিাগবালাই ও জপাকাি আক্রমণ জবরশ েজচ্ছ । অিমজে 

বৃরষ্টপাি জবরশ লিয কিা র্াজচ্ছ । আরেন-অগ্রাোেন পর্ যন্ত প্রচুি বৃরষ্ট েে র্াি ফজল েলাবদ্ধিাি সৃরষ্ট েে । 
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উপজেলাে জমাট বৃরষ্টপাজিি 

পরিমাণ 

জকান জমৌসুজম জকমন বৃরষ্টপাি 

েে 

জকান পরিবিযন লিয কিা 

র্াজচছ রকনা 
মম্তব্য 

২০৯৫ রম.রম. বষ যা জমৌসুজম জবশী, গ্রীষ্ম 

জমৌসুজম োলকা এবং শীি 

জমৌসুজম বৃরষ্টপাি েে না। 

বিযমাজন বৃরষ্টপাি জনই িজব 

শীজিি প্রবণিা 

জবশী,পাজশপাোড় থাকাি 

কািজণ ঠান্ডা জবশী। 

 

 

িাপমাত্রা: 

জকান জমৌসুজম জকমন িাপমাত্রা জকান পরিবিযন লিয কিা র্াপ্ে রকনা মন্তব্য 

৩২.৭০-২১.৩০(গ্রীষ্মকাল) 

(িজব যাচ্চ)-(িব যরনে) 
বিযমাজন ৭.০ রেগ্রী জিলরিোি  

 

ভূ-গেযস্থ পারনি স্তি: পারনি স্তি ৫০-৬০ ফুট নীজচ। খুব বড় িিজনি পরিবিযন লিয কিা র্াে নাই কািণ আজগ পারনি স্তি রছল 

৪০-৪৫ ফুট নীজচ, রকন্তু শুষ্ক জমৌসুজম খাবাি পারন ও জিজচি িংকট েে িখন পারনি স্তি প্রাে ৯৫-১০০ ফুট নীজচ জনজম র্াে। 

১.৪.৪ অন্যান্য: 

ভূরম ও ভূরমি ব্যবোি: 

উপজেলাি 

জমাট েরমি 

পরিমাণ 

আবাদী 

েরমি 

পরিমাণ 

অনাবাদী 

েরমি 

পরিমাণ 

এক ফিলী 

েরমি 

পরিমাণ 

দু- ফিলী 

েরমি 

পরিমাণ 

রিন ফিলী 

েরমি 

পরিমাণ 

বিরি 

এলাকা কি 
মন্তব্য 

৫০,৪৮৪ 

একি 

৪২,৮৩৩ 

একি 

১৪,৩৫০ 

একি 

৩,৬১০ 

একি 

২৯,২১২ 

একি 

১০,০১১ 

একি 
১,৭০২ একি  

 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ৫৮,৮৮৫ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৪২,৮৩৩ একি, অনাবাদী েরমি 

পরিমান ১৪,৩৫০ একি, একফিলী েরম ৩,৬১০ একি, দুই ফিলী েরম ২৯,২১২ একি, রিন ফিলী েরম ১০,০১১ একি এবং 

বিরি েরমি পরিমান ১,৭০২ একি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট ৭,৪৮৪ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৬,০০০ একি, অনাবাদী েরমি পরিমান 

২০৫০ একি, একফিলী েরম ৫৮০ একি, দুই ফিলী েরম ৪,২০০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৫০০ একি এবং বিরি েরমি 

পরিমান ৩০০ একি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট ৭,০০০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৫,৭০০ একি, অনাবাদী েরমি পরিমান 

২০৪৫ একি, একফিলী েরম ৫৬০ একি, দুই ফিলী েরম ৪,৩২০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৪০০ একি এবং বিরি েরমি 

পরিমান ২২৫ একি। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট ৭,২২০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৫,৮০০ একি, অনাবাদী েরমি পরিমান 

১৬২০ একি, একফিলী েরম ৫৭০ একি, দুই ফিলী েরম ৪,১০০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৪৫০ একি এবং বিরি েরমি 

পরিমান ২৩২ একি। 
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িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট ৬,৮৮০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৫,৩০০ একি, অনাবাদী েরমি 

পরিমান ২৮২০ একি, একফিলী েরম ৫৫৫ একি, দুই ফিলী েরম ৪,২১২ একি, রিন ফিলী েরম ১,৩০০ একি এবং বিরি 

েরমি পরিমান ২২০ একি। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট ৬,৯৫০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৬,৪৩৩ একি, অনাবাদী েরমি পরিমান 

১৮৬০ একি, একফিলী েরম ৫০০ একি, দুই ফিলী েরম ৪,৩০০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৪০০ একি এবং বিরি েরমি 

পরিমান ২৪৫ একি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট ৭,৮৫০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৬,৯০০ একি, অনাবাদী েরমি 

পরিমান ১৮৭৪ একি, একফিলী েরম ৫৪৫ একি, দুই ফিলী েরম ৪,০০০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৫০০ একি এবং বিরি 

েরমি পরিমান ২৪০ একি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট ৭,১০০ একি েরম আজছ। র্াি মজধ্য আবাদী েরমি পরিমান ৬,৭ ০০ একি, অনাবাদী েরমি পরিমান 

২০৮১ একি, একফিলী েরম ৪০০ একি, দুই ফিলী েরম ৪,০৮০ একি, রিন ফিলী েরম ১,৪৬১ একি এবং বিরি েরমি 

পরিমান ২৩০ একি। 

কৃরষ ও খায: 

উপজেলাি প্রিান 

প্রিান ফিলগুজলা 

উৎপাদজনি 

পরিিংখ্যান 
িেিরিি িথ্য প্রিান খাযিমূে খাযাোি মন্তব্য 

িান ২৫,৯২৭ টন 

বন্যা ও নদী 

োঙ্গজন ফিজলি 

ব্যাপক িরি েে 
 

 

 

 

এই উপজেলাি 

মানুজষি প্রিান 

খাযিমূে েজচছ 

োি, মাছ, আলু 

ও রুটি 

 

 

 

 

এখানকাি মানুষ 

একজবলা রুটি ও 

দুইজবলা োি খাে 

 

পাট ৩,৯৮৯ টন 

 

 

 

 

িরিগ্রস্থ েে না 

আখ ২০০ টন 

আলু ১,৫৫০ টন 

গম ২,০৬০ টন 

িরিষা ১,৩০০ টন 

ভুট্টা ৮০ টন 

মিলা োিীে 

ফিল 
৩৬৯ টন 

শীিকালীন িবরে ৭০০ টন 

 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪,০০০ জম: টন িান, ৫৮০ জম: টন পাট, ২০ জম: আখ, ১৫ জম: টন আলু, ২২০ জম: টন গম, ১০০ জম: টন 

িরিষা এবং ১০০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৩,৯২৭ জম: টন িান, ৫৭০ জম: টন পাট, ২৫ জম: আখ, ২০ জম: টন আলু, ৩৩০ জম: টন গম, ২০০ জম: টন 

িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৬৯ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ৮০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

জমরুিচি ইউরনেজন ৩,৬০০ জম: টন িান, ৫৮৯ জম: টন পাট, ৩৫ জম: আখ, ২২ জম: টন আলু, ৩১০ জম: টন গম, ১৮০ জম: টন 

িরিষা, ১৫ জম: টন ভুট্টা, ১০০ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ৯০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৩,৫০০ জম: টন িান, ৫৬০ জম: টন পাট, ৩০ জম: আখ, ২৬ জম: টন আলু, ২৯৪ জম: টন গম, ২২০ জম: টন 

িরিষা, ২৫ জম: টন ভুট্টা, ৫০ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ১১০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

বগািচি ইউরনেজন ৩,৭০০  জম: টন িান, ৫৪০ জম: টন পাট, ৩৩ জম: আখ, ২৭ জম: টন আলু, ২৮০ জম: টন গম, ১৭০ জম: টন 

িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৪৫ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ৯৫ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 
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িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৩,৫৫০ জম: টন িান, ৫৮০ জম: টন পাট, ৩৫ জম: আখ, ২৫ জম: টন আলু, ৩১০ জম: টন গম, ২২০ 

জম: টন িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৫৫ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ১২০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

রনলরিো ইউরনেজন ৩,৬৫০ জম: টন িান, ৫৭০ জম: টন পাট, ৩২ জম: আখ, ২০ জম: টন আলু, ৩১৬ জম: টন গম, ২১০ জম: টন 

িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৫০ জম: টন মিলা োিীে ফিল এবং ১০৫ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপারদি েে। 

 ( িজথ্যি উৎিাঃ উপজেলা কৃরষ রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 

নদী:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাি উপি রদজে প্রবারেি নদ-নদীি মজধ্য 

1. ব্রহ্মপুত্র ( র্া প্রবারেি েে জমরুিচি ইউরনেন রদজে) 

2. দজশানী ( র্া প্রবারেি েে জমরুিচি, িাধুিপাড়া ও রনলরিো ইউরনেন রদজে) 

3. রেনরেিা (র্া প্রবারেি েে বগািচি ইউরনেন রদজে) 

নদীজি মাছ পাওো র্াে, নদীি পারন জিজচি কাজে ব্যবোি কিা র্াে, নদীজি জগািল কিা ও কাপড় জিাো র্াে। নদীি পারন 

িািা বন্যা েে ও নদী োঙ্গন েে এজি েিবারড়, িাস্তাোট, প্ররিষ্ঠানিে ফিজলি ব্যাপক িরি েে। 

পুকুি: 

কেটি ব্যবোি উপকািীিা মন্তব্য 

৩৯৬টি 
প্রায় িবগুজলাই ব্যবোি 

উপজর্াগী 

জগািল কিা, মাছ চাষ কিা, 

জেজলিা উপকািজোগী 
 

 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট ৩৯৬ টি পুকুি আজছ।  

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৫৫ টি পুকুি আজছ। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৫০ টি পুকুি আজছ। 

 জমরুিচি ইউরনেজন ৪৮ টি পুকুি আজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৫২ টি পুকুি আজছ। 

 বগািচি ইউরনেজন ৬০ টি পুকুি আজছ। 

 িানুর্া কামালপুি ইউরনেজন ৭০ টি পুকুি আজছ। 

 রনলরিো ইউরনেজন ৬১ টি পুকুি আজছ। 

 

খাল: উপজেলাি মজধ্য রদজে ১৩টি খাল প্রবারেি েজেজছ। 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট ৩ টি খাল আজছ। খালগুজলাি নাম র্থাক্রজম ঝালিচি খাল (ওোে য-১), জমজষিচি খাল 

(ওোে য-৩,৪) এবং টিকিকারন্দ খাল (ওোে য-২)। 
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 বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট ২ টি খাল আজছ। খালগুজলাি নাম র্থাক্রজম পলাশিলা খাল (ওোে য-২) এবং ফুলদে খাল    

(ওোে য-২)। 

 জমরুিচি ইউরনেজন জমাট ৩ টি খাল আজছ। খালগুজলাি নাম র্থাক্রজম আইিমািী খাল (ওোে য-২), টুপকািচি খাল 

(ওোে য-৫,৭) এবং জখওোিচি খাল (ওোে য-১)। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট ২ টি খাল আজছ। খালগুজলাি নাম র্থাক্রজম গােীিপাড়া খাল (ওোে য-২) এবং মদজনিচি 

খাল    (ওোে য-২)। 

 বগািচি ইউরনেজন ১ টি খাল আজছ। খালটিি নাম িািরেটা খাল (ওোে য-১)। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১ টি খাল আজছ। খালটিি নাম বালুিগাঁও খাল (ওোে য-৭)। 

 রনলরিো ইউরনেজন ১ টি খাল আজছ। খালটিি নাম চালাকপাড়া খাল (ওোে য-১)। 

 

রবল:  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২ টি রবল িজেজছ। 

 জেরুি রবল (িাধুিপাড়া ইউরনেন) 

 শলই রবল (নীলিো ইউরনেন) 

আজি যরনক দূষন: আজি যরনক দূষজনি মাত্রা  প্রাে ০.০৫িি/১। কাজেই বকশীগঞ্জ উপজেলাে আজি যরনক দূষজণি মাত্রা  নাই বলজলই 

চজল। 
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রিিীে অধ্যাে: দুজর্ যাগ আপদ এবং রবপদাপন্নিা 

২.১ দুজর্ যাজগি িারব যক ইরিোি 

োমালপুি জেলাি দুজর্ যাগ ঝুঁরক িম্পন্ন উপজেলাি মজধ্য বকশীগঞ্জ উপজেলা অন্যিম। প্রাে প্ররি বছি জকান না জকান দুজর্ যাজগি 

িমু্মখীন েে এই উপজেলা। বন্যা,খিা,ঝড়,কালববশাখী ঝড়,অরিবৃরষ্ট,বশিয প্রবাে িে রবরেন্ন আপজদ মানুজষি স্বাোরবক 

েীবনর্াত্রা রবপন্ন এবং িম্পজদি ব্যাপক িরি িারিি েে। ব্রহ্মপুত্র, দজশানী ও রেনরেিা নদীি নাব্যিা কজম র্াওোে বষ যা 

জমৌসুজম নদীি দু-কুল োরিজে শেি িে উপজেলাি ব্যাপক এলাকা োরবি েে। িাছাড়া জেজনে ব্যবস্থা োজলা না থাকাে বষ যা 

জমৌসৃজম অরি বৃরষ্টি ফজল উপজেলাি রনে এলাকাি বিি বাড়ীজি েলাবদ্ধিাি সৃরষ্ট কজি। র্া প্রাে ৩০-৩৫ রদন স্থােী থাজক। 

নদী েিাট রদন রদন প্রজকাট েওোে এ এলাকাে বন্যা ও েলাবদ্ধিাি মাত্রা বৃরদ্ধ পাজচ্ছ। বন্যা িািািণি আষাঢ় মাি েজি োদ্র 

মাি পর্ যন্ত থাজক এবং কালববশাখী ঝড় তবশাখ-তেষ্ঠয মাজি,  খিা ফাল্গুন - তচত্র মাজি েজে থাজক এবং তশিয প্রবাে জপৌষ ও মাে 

মাজি েে। উিি- পরিম ও পূব য-উত্তি জকান েজি বন্যাি পারন এবং ঘূরন যঝড় প্রবারেি েে। পাোড়ী ঢজল ৩-৪ রদজনি মজধ্য পুজিা 

এলাকা োরবি েজে র্াে। বন্যাি পারনি িজব যাচচ উচচিা েে ১০-১২ ফুট। বন্যাে প্রাে ৪ জকাটি ৫০ লি টাকা,  কালববশাখী  

ঝজড় ১ জকাটি ২০ লি টাকা,   খিাে ৭০ লি টাকা এবং তশিয প্রবাজে ৫৫ লি টাকাি  িরি েে। মানুজষি েিবাড়ী নষ্ট েে, 

ফিল নষ্ট েে, র্ািাোজিি কষ্ট েে, মানুষ মািা র্াে, গবারদপশু মািা র্াে, রনিাপদ পারনি িমস্যা েে, প্ররিষ্ঠান নষ্ট েে, মানুষ 

আশ্রেেীন েে। িািরিক কজেকটি দুজর্ যাজগ ২০০৪ এবং ২০০৭ িাজল বন্যা, ২০০৮ িাজল খিা ও ২০০৮ িাজলি কাল তবশাখী  

ঝজড় মানুজষি েিবাড়ী নষ্ট েে, ফিল নষ্ট েে, র্ািাোজিি কষ্ট েে, মানুষ মািা র্াে, গবারদপশু মািা র্াে, রনিাপদ পারনি 

িমস্যা েে, প্ররিষ্ঠান নষ্ট েে, মানুষ আশ্রেেীন েে। 

দুজর্ যাজগি িরিি পরিমাণ েটাি িমে এবং িরিগ্রস্থ খাি িমূে: (দশ বছজিি অরিক িমজেি িথ্য)(২০০৩ -২০১৩) 

দূজর্ যাজগি নাম বছি িরিি পরিমাণ জকান জকান িাি/উপাদান িরিগ্রস্থ েে 

বন্যা ১৯৮৮ 

১৯৯৮ 

২০০৪ ও ২০০৭ 

প্রায় ২ জকাটি 

১ জকাটি ৫০ লি 

১ জকাটি  

বসতবাড়ী,রশিা প্ররিষ্ঠান, কৃরষ েরম,ফিল, 

িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু ইিযারদ। 

খিা ২০০৮ প্রায় ৭০ লি  মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে, খাল 

রবল শুরকজে র্াে ও মানুষ মািা র্াে। 

কালববশাখী ঝড় ২০০৮ প্রায় ১ জকাটি ২০ লি বসতবাড়ী,রশিা প্ররিষ্ঠান, কৃরষ েরম,ফিল,  

িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু ইিযারদ। 

অরিবৃরষ্ট ২০০৮ প্রায়  ১ জকাটি ৬৫ 

লি 

  বসতবাড়ী, গাছপালা, ফিল। 

তশিয প্রবাে ২০১২, ২০১৩ প্রায় ১ জকাটি ৮০ 

লি 

মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে ও 

মানুষ মািা র্াে। 

 

২.২ ইউরনেজনি আপদ িমূে: 

বকশীগঞ্জ উপজেলাি আপদ িমূে : 

আপদ অগ্রারিকাি 

বন্যা বন্যা 

খিা খিা 

কালববশাখী ঝড় কালববশাখী ঝড় 

অরিবৃরষ্ট অরিবৃরষ্ট 

তশিয প্রবাে তশিয প্রবাে 

েরমজি বালুপড়া  
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২.৩ রবরেন্ন আপদ ও িাি বিযমান ও েরবষ্যি রচত্র রবস্তারিি বণ যনা: 

১. বন্যা: ব্যাপক মাত্রাি বন্যা কবরলি এলাকা বকশীগঞ্জ উপজেলা। রবজশষ কজি জমরুিচি, িাধুিপাড়া, রনলিীো, বগািচি 

ইউরনেি বন্যাে জবশী আক্রান্ত েে। িািািনি আষাঢ় মাি েজি োদ্র মাি পর্ যন্ত অব্যােি থাজক র্াি ফজল রশিা প্ররিষ্ঠান, 

েিবারড়,কৃরষেরম,ফিল,িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু প্রভৃরিি  ব্যাপক িরি িারিি েে। রকছু পরিমান আবাদী েরমজি বালু 

পড়াি কািজণ  জকান জকান  ফিল চাষ কিা র্াে না। প্ররি বছি বন্যা েজলও  ১৯৮৮,১৯৯৮,২০০৪ এবং ২০০৭ িাজলি বন্যা রছল 

িবজচজে ব্যাপক। 

২. কালববশাখী ঝড়: মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে কাল তবশাখী ঝড় আোি োজন।রবজশষ কজি রনলিীো, বগািচি 

ইউরনেি বন্যাে জবশী আক্রান্ত েে। তবশাখ- তেষ্ঠয মাজি কাল তবশাখী ঝড় আোি োজন। কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি কৃরষ 

ফিল, েিবারড়, গাছপালা, রশিা প্ররিষ্ঠাজনি ব্যাপক িরি িািন েে। এি মজধ্য ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ 

িাজলি কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি ব্যাপক িরি িারিি েে। 

৩. অরতবৃরষ্ট: মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে অরতবৃরষ্ট েে। রবজশষ কজি জমরুিচি, িাধুিপাড়া, রনলিীো, বগািচি ইউরনেি 

বন্যাে জবশী আক্রান্ত েে। আষাঢ় মাি েজি োদ্র মাি পর্ যন্ত অব্যােি থাজক র্াি ফজল রশিা প্ররিষ্ঠান, 

েিবারড়,কৃরষেরম,ফিল,িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশুি িরি িারিি েে। 

৪. খিা: মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে খিা প্রকট আকাি িািন কজি। খিা িািািনি ফাল্গুন-তচত্র ও তবশাখ মাজি েে। খিাি 

ফজল বৃরষ্টপাি েে না িাপমাত্রা জবজড় র্াে এজি মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে, খাল রবল শুরকজে র্াে ও মানুষ 

মািা র্াে। ২০০৩,২০০৬,২০০৯,২০১২ ও ২০১৩ িাজলি খিাে এই এলাকাি িবজচজে জবশী িরি েে। 

৫. তশিয প্রবাে: মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে তশিয প্রবাে প্রকট আকাি িািন কজি। তশিয প্রবাে িািািনি জপৌষ-মাে 

মাজি েে। তশিয প্রবাজেি ফজল মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে ও মানুষ মািা র্াে। ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ 

িাজলি তশিয প্রবাজে এই এলাকাি িবজচজে জবশী িরি েে। 

২.৪ রবপদাপন্নিা ও িিমিা: 

রবপদাপন্নিা বলজি জবাঝাে বস্তুগি, আথ য-িামারেক এবং পরিজবশগি রবযমান অবস্থা, র্া দুজর্ যাজগি িেিরিি ইরঙ্গি জদে 

এবং র্া জমাকারবলা কিাে েনজগাষ্ঠী অিমথ য েজে থাজক। 

িিমিা েজলা প্রাকৃরিক, িামারেক, অথ যবনরিক, পরিজবশ ইিযারদি িমন্বজে সৃষ্ট িামরগ্রক প্ররক্রো বা অবস্থা, র্া মানুষ বা জকান 

িংস্থা/প্ররিষ্ঠান িাি রবযমান িম্পজদি ব্যবোজিি মাধ্যজম দুজর্ যাজগি প্ররিকূল অবস্থাি িজব যাচ্চ জমাকারবলা কজি এবং দুজর্ যাজগি 

ফলাফজলি েোবেিাজক হ্রাি কজি। 

জকান জকান এলাকা রক রক কািজন রকোজব রবপদাপনণ িা পজেন্ট আকাজি িংরিপ্তোজব রলখা েজলা: 

আপদ রবপদাপন্নিা িিমিা 

বন্যা  পর্ যাপ্ত শ্রেজকন্দ্র না থাকাে বন্যাে েীবন নাশ েে। 

 বসতবাড়ীি চািপানি িােপালা না থাকায় 

বসতবাড়ী  নষ্ট কনি প্েয়। 

 অপরিকরল্পত ও দুব যল অবকাঠাজমা রনমান। 

 দুব যল স্যারনজটশন থাকাি ফজল বন্যাে িা 

িরিগ্রস্থ েে। 

 িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু প্রভৃরিি ব্যাপক 

িরি িারিি েে। বকশীগঞ্জ উপজেলাি ৪টি 

ইউরনেন িব যারিক িরিগ্রস্থ েে ফজল বন্যাি িমে 

রশশু,গে যবিী,প্ররিবিী ও বেিিা জবশী ঝুঁরকজি 

থাজক। 

 পর্ যাপ্ত  আশ্রেজকন্দ্র 

কিাি মি খাি েরম 

আজছ। 

 বসতবাড়ীি চািপানি 

িােপালা লাগাজনাি 

মজিা োেগা আজছ, 

রবজশষ কজি িাস্তাে 

ব্যাপক োজি গাছ 

লাগাজনা র্াে। 

 পরিকরল্পত ও শি  

অবকাঠাজমা রনমাজনি 
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সুজর্াগ আজছ। 

কাল তবশাখী  পর্ যাপ্ত আশ্রেজকন্দ্র না থাকাে কাল তবশাখী ঝজড় 

েীবন নাশ েে। 

 বসতবাড়ীি চািপানি িােপালা না থাকায় 

বসতবাড়ী  নষ্ট কনি প্েয়। 

 অপরিকরল্পত ও দুব যল অবকাঠাজমা রনমান। 

 দুব যল স্যারনজটশন থাকাি ফজল কাল তবশাখী ঝজড় 

িা িরিগ্রস্থ েে। 

 পরিকরল্পত ও শি  

অবকাঠাজমা রনমাজনি 

সুজর্াগ আজছ। 

 বসতবাড়ীি চািপানি 

িােপালা লাগাজনাি 

মজিা োেগা আজছ, 

রবজশষ কজি িাস্তাে 

ব্যাপক োজি গাছ 

লাগাজনা র্াে। 

 পর্ যাপ্ত  আশ্রেজকন্দ্র 

কিাি মি খাি েরম 

আজছ। 

খিা  এলাকাে পর্ যাপ্ত িংখ্যক গাছপালা না খাকাে  এলাকাে পর্ যাপ্ত িংখ্যক 

গাছপালা লাগাজনাি োেগা 

আজছ 

তশিয প্রবাে  েলবায়ু পরিবিজনি ফজল অন্যান্য এলাকাি ন্যাে 

বকশীগজঞ্জ ও শীি কাজল িাপ মাত্রা কজম র্াে।  

এলাকাে পর্ যাপ্ত িংখ্যক 

গাছপালা লাগাজনাি োেগা 

আজছ 

  

২.৫ িব যারিক রবপদাপন্ন এলাকা: 

 জকান জকান এলাকা ,গ্রাম, ওোে য রক রক কািজন রকোজব িব যারিক রবপদাপন্ন িা িংরিপ্তোজব রলখা েজলা 

 জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলা 

আপদ িব যারিক রবপদাপন্ন এলাকা রবপদাপন্নিাি কািন 
রবপদাপন্ন 

েনিংখ্যা 

বন্যা  জমরুিচি ইউরনেজনি িব ওোে য 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি িব ওোে য 

 রনলরিো ইউরনেজনি ২,৫ ও ৭ নং ওোজে য 

 বগািচি ইউরনেজনি ১,২,৬ ও ৭ নং 

ওোজে য 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১ ও ৩ নং ওোজে য 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২,৪ ও ৭ নং 

ওোজে য 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১,২,৪ ও ৯ 

নং ওোজে য 

 অপরিকরল্পত ও দুব যল 

অবকাঠাজমা রনমান। 

 নীচু এলাকাে বারড় েিিে 

রবরেন্ন স্থাপনা রনম যাণ ও 

টিওবজেল বিাজনা। 

 পর্ যাপ্ত স্লুইচজগট না থাকা। 

১,৬৫,৫১০ েন 

কাল 

তবশাখী 

 জমরুিচি ইউরনেজনি িব ওোে য 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি িব ওোে য 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৩,৫,৭ ও ৯ নং 

ওোজে য 

 বগািচি ইউরনেজনি ১,২,৪,৬ ও ৭ নং 

ওোজে য 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১,২ ও ৮ নং 

ওোজে য 

 শি অবকাঠাজমা রনম যাণ না 

কিা।  

 অপরিকরল্পত ও দুব যল 

অবকাঠাজমা রনমান। 

 নীচু এলাকাে বারড় েিিে 

রবরেন্ন স্থাপনা রনম যাণ  

 েলবায়ু     পরিবিযন।  

১,২০,৮৯০ েন 
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 বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১,২ ও ৩ নং ওোজে য 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১,২,৪,৫ ও 

৯ নং ওোজে য 

খিা  জমরুিচি ইউরনেজনি ৩,৫,৭ ও ৯ নং 

ওোজে য 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২,৫ ও ৭ নং 

ওোজে য 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৩,৫,৭ ও ৯ নং 

ওোজে য 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১,২,৩,৪,৬ ও ৮ নং 

ওোজে য 

 বগািচি ইউরনেজনি ১,২,৪,৬ ও ৭ নং 

ওোজে য 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১,২,৩ ও ৫ নং 

ওোজে য 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১,২,৪,৫ ও 

৯ নং ওোজে য 

 এলাকাে পর্ যাপ্ত পরিমান গাছ 

না থাকাে, েলবায়ু পরিবিযন। 

 েলবায়ু     পরিবিযন। 

১,১০,৭০০ েন 

তশিয 

প্রবাে 

 জমরুিচি ইউরনেজনি িব ওোে য 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি িব ওোে য 

 রনলরিো ইউরনেজনি িব ওোে য 

 বগািচি ইউরনেজনি িব ওোে য 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি িব ওোে য 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি িব ওোে য 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি িব ওোে য 

 েলবায়ু     পরিবিযন। 

 এলাকাে পর্ যাপ্ত পরিমান গাছ 

না থাকাে, েলবায়ু পরিবিযন। 

 

৯০,৪৮০ েন 

 

২.৬ উন্নেন পরিকল্পনাি প্রিান খাি িমূে: 

উজেশ্য অেযজনি  েন্য  প্রজোেনীে কাজেি ব্যাপাজি  অিীি ও বিযমান অবস্থা ি্বনজি  িথ্য িংগ্রে ও রবজিষণ কজি এবং 

েরবষ্যজিি পূব যাোি ঠিক কজি কম যপন্থা ঠিক কিাি প্ররক্রোি ফল েজচছ উন্নেন পরিকল্পনা। 

 উপজেলাি উন্নেন পরিকল্পনাি প্রিান খাি িমূে 

প্রিান খাি িমূে রবস্তারিি বণ যনা দূজর্ যাগ ঝুঁরক হ্রাজিি িাজথ িমন্বে 

কৃরষ 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাে বন্যাি 

কািজন ৩টি ইউরনেজনি ১,৭৪০ 

একি েরমি ফিল     ( আমন 

িান, োল োিীে শস্য, শাক 

িবরে) চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। 

 নদী োঙ্গজনি কািজন বকশীগঞ্জ 

উপজেলাি ৩টি ইউরনেজন ৯৩০ 

একি েরম িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 খিাি কািজন বকশীগঞ্জ 

উপজেলাি ৭টি ইউরনেজন ২,৪৬০ 

একি েরমি ফিল  ( জর্মন- 

পাট, জবাজিা িান, শাক িবরে) 

 েরমজি তেব িাি ব্যবোি কিা          

 খাল খনন ও জিচ ব্যবস্থা রনরিি 

কিা 

 আমন িাজনি চািা উৎপাদজন বৃরষ্টি 

পারন ব্যবোি কিা 

 পারন জিচ ব্যবস্থা উন্নেন কিা 

 নদী োঙ্গন জিাজি ব্যবস্থা জনো 
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ব্যাপক িরি েজি পাজি।                   

মৎস্য িম্পদ 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যাি 

কািজন প্রাে ১৬০টি পুকুজিি মাছ 

চাজষি িেিরি েওোি িম্ভাবনা 

িজেজছ। এজি মৎস্য চাষীিা 

উৎিাে োিাজি পাজি। 

 

 

 

 

 

 

 মৎস্য চাষীজদি েন্য প্ররশিজণি 

ব্যবস্থা কিা । 

 বন্যাি িমে বন্যাে আক্রান্ত 

পুকুিগুরল োলজবরষ্টি িাখা। 

 িরিগ্রস্থ মৎস্য চাষীজদি েন্য  

িোেিা প্রদান কিা। 

 মাজছি জপানা িিবিাজেি ব্যবস্থা 

কিা 

পশু িম্পদ 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যাি 

কািজন জমাট ৩৬০টি গরু, ২২০টি 

ছাগল, ১৪০টি মরেষ, ১১০টি 

জোড়াি খাযাোব জদখা রদজি 

পাজি। ফজল পশু খায িংকজটি 

কািজন এলাকাে পশু পালন 

ব্যােি েজি পাজি। এজি পশু 

িম্পদ িরিগ্রস্থ পরিবািগুরল 

পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যাি 

কািজন ২,৩০০টি মুিগী, ১,৮০০টি 

োঁজিি িরি েওোি িম্ভাবনা 

িজেজছ। 

 িিকািী পরিি েরমজি গবারদ 

পশুি চািন ভূরম তিিী কিা। 

 পশুি টিকা িিবিাে রনরিি কিা। 

 পশুপারখি খায মজুদ িাখা। 

 

 

স্বাস্থয 

 বন্যাি কািজন ৪টি ইউরনেজনি          

( জমরুিচি, িাধুিপাড়া,রনলরিো, 

বগািচি) জমাট েনিংখ্যাি  

(১,৮০,৭৮০ েন) ৬% জলাক 

োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, 

১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% 

জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% 

চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। এজি উরেরখি 

জিাজগ আক্রান্ত পরিবািগুরল 

আরথ যক ও শারিিীকোজব 

িরিগ্রস্থ েওোি িম্ভাবনা 

িজেজছ। 

 স্বাস্থয রবষজে িজচিনিা বৃরদ্ধ কিা। 

 প্রাথরমক রচরকৎিাি প্রজোেনীে 

ঔষি িমূে রনরিি কিা। 

  রবশুদ্ধ খাবাি পারনি ব্যবস্থা কিা 

 বন্যাি িমে প্ররিবিী ব্যরি, বৃদ্ধ ও 

গে যবিী মাজেজদি পুনব যািন ব্যবস্থা 

কিা। 

েীরবকা 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাে  িািািনি 

৪ িিজনি েীরবকাি জলাক আজছ  

জর্মন- ৪৩,৪৭২ েন কৃরষেীরব, 

১৪,৮০৪ েন ক্ষুদ্র ও মাঝািী 

ব্যবিােী , ১৬,৪২২ েন  রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং  ৩,১১৫ 

েন রিকশা/েযান চালক। 

 বন্যাি কািজন ৪৩,৪৭২ েন 

কৃরষেীরবি মজধ্য ১২,৩২০ েন , 

১৪,৮০৪ েন ক্ষুদ্র ও মাঝািী 

 জটকিই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট কিাি 

লজিয প্ররশিণ প্রদান কিা। 

 স্থানীে িম্পজদি িজব যাচ্চ ব্যবোি 

রনরিি কিা। 

 রবপদাপন্ন েনজগাষ্ঠীি েীরবকা 

রনরিি কিাি েন্য িোেিা 

রনরিি কিা। 
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ব্যবিােীি মজধ্য ৫,৬৩৫ েন , 

১৬,৪২২ েন  রদন মজুি/কৃরষ 

শ্ররমজকি মজধ্য ৪,৮৬০ েন এবং  

৩,১১৫ েন রিকশা/েযান 

চালজকি মজধ্য ৮৮০ েন প্রজিাি 

ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েে। 

 

 

গাছপালা 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যাি 

কািজন জমাট ৩,৮৮০ ফলে গাছ, 

২,৩৬০ বনে গাছ, ১,৭৭৫ ঔষরি 

গাছ িে ৯০টি নাি যািীি চািা 

গাজছি িরি েজি পাজি। 

 কালববশাখীি কািজন প্রাে ৩২০টি 

ফলে গাছ, ২৮০টি বনে গাছ, 

২৪০টি ঔষরি গাছ িে ৩৫টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি 

পাজি। 

 নদী োঙ্গজনি কািজন প্রাে 

২৩৫টি ফলে গাছ, ২২০টি বনে 

গাছ, ১৭০টি ঔষরি গাছ িে ১৮টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি 

পাজি। 

 জবশী জবশী বৃিজিাপজন েনগনজক 

উৎিারেি কিা। 

 বারড়ি আরঙ্গনাে ও িাস্তাে জবশী 

জবশী বৃিজিাপন কিা। 

 পরিজবশ িিাে িজচিনিা বৃরদ্ধ 

কিা। 

 

 

 

 

 

অবকাঠাজমা 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি  ১৯৯৮ ও 

২০০৪ িাজলি মি বন্যা েজল 

১৮টি প্রাথরমক রবযালে, ৬টি 

মাধ্যরমক রবযালে, ৪টি মাদ্রািা, 

১৬টি মিরেদ, ২টি মরন্দি, ৪টি 

স্বাস্থয জকন্দ্র, ১২টি কালোট য, ১৪টি 

ব্রীে, ১৬ রক. রম. পাকা িাস্তা, 

৬২ রক.রম. কাঁচা িাস্তাি 

জবশীিোগ অংশ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাজি  নদী 

োঙ্গজনি কািজন প্রাে ৬টি 

প্রাথরমক রবযালে, ২টি মাধ্যরমক 

রবযালে, ২টি মাদ্রািা, ৫টি 

মিরেদ, ৩টি কালোট য, ৪ রক.রম. 

কাঁচা িাস্তা এবং ২ রক.রম. পাকা 

িাস্তা নদী গজে য রবলীন েজে জর্জি 

পাজি। 

 অবকাঠাজমা স্থাপনাি চািরদজক, 

িাস্তা, পুকুি, খাল িমূজেি দুই িাজি 

বৃি জিাপন কিা। 

 িাস্তা উঁচু ও পাকা কিা। 
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২.৭ িামারেক মানরচত্র: 
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২.৮ আপদ ও ঝুঁরকি মানরচত্র: 
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ঝুঁরকি মানরচত্র: 
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২.৯ আপজদি  জমৌসুমী রদনপরঞ্জ: 

 জকান জকান আপদ জকান জকান মাি গুজলাজি আোি কিজি পাজি িা িংরিপ্তোজব জলখা েজলা 

 জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলাাঃ 

 

রদনপরঞ্জ রবজিষণ    

আপদগুজলা এই এলাকাজি বছজিি বাজিা মাজিি মজধ্য জকান জকান মাজি িংেটিি েে এবং জকান জকান মাজি প্রোব জবশী বা 

কম থাজক িা জমৌসুমী রদনপরঞ্জজি জদখাজনা েজেজছ:  

 বন্যা এই এলাকাি প্রিান আপদ। জুজনি মাঝামারঝ জথজক অজক্টাবজিি প্রথম িপ্তাে পর্ যন্ত বন্যা জদখা র্াে। রশিা 

প্ররিষ্ঠান, েিবারড়,কৃরষেরম,ফিল, িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু প্রভৃরিি ব্যাপক িরি িারিি েে। 

 কাল তবশাখী ঝড় িািািনি এরপ্রজলি প্রথম জথজক জম মাজিি জশষ িপ্তাে পর্ যন্ত থাজক। েিবারড়,কৃরষেরম,ফিল, 

িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু প্রভৃরিি ব্যাপক িরি িারিি েে। 

 খিাি কািজন এখানকাি অজনক ফিল জিজচি অোজব নষ্ট েজচ্ছ। আবাি জর্গুজলা জকান মজি েজচ্ছ িাজিও পর্ যাপ্ত 

পারনি অোজব ফলন কজম র্াজচ্ছ। আবাি এই খিাি কািজন িংিরিি পুকুজিি পারন শুরকজে র্াওোে এবং ভূ-গেযস্থ 

পারনি স্তি রনজচি রদজক জনজম র্াওোে জদখা রদজচ্ছ পানীে েজলি চিম িংকট। জফব্রুোিী,মাচ য এবং এরপ্রল মাজি এই 

এলাকাজি খিা জদখা র্াে। 

 তশিয প্রবাে িািািনি রেজি্বনি এবং োনুোিী মাজি েজে থাজক। মানুষ রবজশষি নািী, রশশু ও বৃদ্ধ, রদনমজুি ও 

পশুপারখ েীষন কজষ্টি িমু্মখীন েে। 

২.১০ েীরবকাি জমৌসুমী রদনপরঞ্জ 

 জকান জকান মাজি েীরবকাি বা কম যিংস্থাজনি রক অবস্থা েে িা িংরিপ্তোজব জলখা েজলা 

 জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলা 

ক্ররমক 
েীরবকাি 

উৎি 
তবশাখ তেষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবন োদ্র আরেন কারিযক অগ্রোেন জপৌষ মাে ফাল্গুন তচত্র 

 কৃষক          

  

        

  

 মৎস্যেীরব           

  

ক্ররমক আপদিমূে তবশাখ তেষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবন োদ্র আরেন কারিযক অগ্রোেন জপৌষ মাে 
ফাল্গু

ন 
তচত্র 

১ বন্যা             

২ কাল তবশাখী             

৩ খিা             

৪ তশিয প্রবাে             
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 রদনমজুি            

  

          

 

 ব্যবিােী           

  

            

 

রদনপরঞ্জ রবজিষণ 

 এই এলাকাি প্রিান েীরবকাি উৎি েজচ্ছ কৃরষ কাে। এই জিপ্ত্র এরপ্রল মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি থাজক িজব 

জম-জুন পর্ যন্ত কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ োজলা থাজক। জুলাইজে অবস্থা জমাটামুটি রকন্তু অগাষ্ট ও জিজে্বনজি েীরবকা রনব যাে 

কিা অিযন্ত কষ্টকি েজে দাড়াে। অজক্টাবি মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি থাজক িজব নজে্বনজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা 

জবশ োজলা থাজক। রেজি্বনজি মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি থাজক রকন্তু োনুোিী ও জফব্রুোিী মাজি েীরবকা রনব যাে 

কিা অিযন্ত কষ্টকি েজে দাড়াে। মাচ য  মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি থাজক। 

 মৎস্যেীরবজদি েন্য কম যিংস্থান তুলনামূলক অপ্রতুল। এরপ্রল মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ খািাপ পর্ যাজে থাজক। জম-জুন 

মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি োজলা থাজক। জুলাই-জিজে্বনি পর্ যন্ত েীরবকা রনব যাে কিা অিযন্ত কষ্টকি েজে দাড়াে। 

অজক্টাবি- নজে্বনজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ োজলা থাজক। রেজি্বনি জথজক মাচ য পর্ যন্ত েীরবকা রনব যাে কিা অিযন্ত কষ্টকি 

েজে দাড়াে। 

 রদনমজুিজদি এরপ্রল-জম মাি পর্ যন্ত কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি োজলা থাজক। জুন মাজি অবস্থা আজিা োজলা েে। 

জুলাই-অগাজষ্ট কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি োজলা থাজক িজব জিজে্বনি-অজক্টাবি মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ 

খািাপ পর্ যাজে থাজক। নজে্বনি মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি োজলা থাজক। রেজি্বনি মাজি অবস্থা আজিা োজলা েে। 

োনুোিী-মাচ য পর্ যন্ত কম যিংস্থাজনি অবস্থা জমাটামুটি োজলা থাজক। 

 ব্যবিােীজদি েন্য এরপ্রল মাজি কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ খািাপ পর্ যাজে থাজক। িজব জম-জুন মাজি অবস্থা জমাটামুটি োজলা 

থাজক। জুলাই-অজক্টাবি পর্ যন্ত কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ খািাপ পর্ যাজে থাজক। নজে্বনি-রেজি্বনি মাজি অবস্থা জমাটামুটি 

োজলা থাজক। োনুোিী-মাচ য পর্ যন্ত কম যিংস্থাজনি অবস্থা জবশ খািাপ পর্ যাজে থাজক। 

২.১১ েীবন ও েীরবকা িম্পরকযি রবপদাপন্নিা (জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলা) 

 প্রিান েীরবকা িমূে রক রক 

 আপদ/দুজর্ যাগ িমূে েীরবকা িমূজে রক রক িমস্যা সৃরষ্ট কজি 

ক্ররমক েীরবকা িমূে আপদ/দূজর্ যাগ িমূে 

বন্যা কালববশাখী ঝড় খিা তশিয প্রবাে 

১ কৃরষ     

২ মৎস্য     

৩ রদনমজুি     

৪ ব্যবিােী     
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২.১২ খাি রেরওক আপদ ও ঝুঁরকি বণ যনা: 

 উপজেলাি রচরিি আপদ িািা জকান জকান খাি িমূে রকোজব িরিগ্রস্থ েে  িা আজগ রচরিি কিা েজেজছ । 

 জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলা 

আপদিমূে 

রবপদাপন্ন িামারেক উপাদান িমূে 

ফিল গাছপালা পশুিম্পদ মৎস্যিম্পদ 
েিবা

ড়ী 

িাস্তা

োট 
ব্রীে কালোট য 

রশিাপ্র

রিষ্ঠান 
স্বাস্থয 

আশ্রে

জকন্দ্র 

বন্যা                     

নদী োঙ্গন                     

কাল তবশাখী                 

খিা               

তশিয প্রবাে               

 

১. বন্যা 

ফিল: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ৫,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ২,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ১,৯৭০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ৩,৬৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ১,৬০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ১,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি 

ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ২,৩২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪৭০ টি ফলে, ৩০০ টি বনে, ২০০ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৫৬৭ টি ফলে, ২৯০টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ৫৮০ টি ফলে, ৩৬২ টি বনে, ৩০০ টি ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 
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িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৫৭৫ টি ফলে, ৩৬০ টি বনে, ২২০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ৫৬০ টি ফলে, ৩৩৭ টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৫৫৪ টি ফলে, ৩৩৫ টি বনে, ২৭৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ৫৭৪ টি ফলে, ৩৭৫ টি বনে, ২৮০ টি ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

পশুিম্পদ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৭০ টি গরু, ৩০ টি ছাগল, ৩১০ টি মুিগী, ২৫৫ টি োঁি, ২৫ টি মরেষ এবং ১৫ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৫০ টি গরু, ২৫ টি ছাগল, ৩৩০ টি মুিগী, ২৬০ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ১৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি।  

জমরুিচি ইউরনেজন ৪৮ টি গরু, ৩৩ টি ছাগল, ৩২০ টি মুিগী, ২৪৫ টি োঁি, ২০ টি মরেষ এবং ১৭ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৪৫ টি গরু, ৩০ টি ছাগল, ৩২৫ টি মুিগী, ২৫০ টি োঁি,  ১৮ টি মরেষ এবং ১৫ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ৪০ টি গরু, ৩৭ টি ছাগল, ৩৫০ টি মুিগী, ২৬০ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ১২ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামািপুি ইউরনেজন ৫৫ টি গরু, ৩৫ টি ছাগল, ৩৩০ টি মুিগী, ২৭০ টি োঁি, ২২ টি মরেষ এবং ২০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ৫২ টি গরু, ৩০ টি ছাগল, ৩৩৫ টি মুিগী, ২৬০ টি োঁি,  ২৫ টি মরেষ এবং ১৩ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

মৎস্যিম্পদ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮, ১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ২৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ১৬ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

েিবাড়ী 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 
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বগািচি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৬৬৬ টি। র্াি মজধ্য ৭,৮৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ১১,৫২০ টি। র্াি মজধ্য ৬,৯৮৮ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৮৮৬ টি। র্াি মজধ্য ৫,৯৯৫ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৯২১ টি। র্াি মজধ্য ৩,৫২০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি  ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,৪৫৯ টি। র্াি মজধ্য ৬,২৭০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,২০৮। র্াি মজধ্য ৫,১৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৪৮৪ টি। র্াি মজধ্য ৪,৩৩০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাস্তাোট: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১৩ টি র্াি তদে যয ৪৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২৬ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯টি র্াি তদে যয ৩০ রক.রম.। এিমজধ্য ১৮ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯ টি র্াি তদে যয ৪২ রক.রম.। এিমজধ্য ৩০ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৭ টি র্াি তদে যয ২৫ রক.রম.। এিমজধ্য ২০ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৮৬ রক.রম.। এিমজধ্য ৫৬ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১২ টি র্াি তদে যয ৬৬ রক.রম.। এিমজধ্য ৩৫ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৩৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২২ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

ব্রীে কালোট য 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ১০ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ২০ টি ব্রীে ও ২০ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৭ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৮ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

রশিাপ্ররিষ্ঠান 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৯ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৩১ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২২ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৮ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

স্বাস্থয 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৬% জলাক আমাশে, ১% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ১.৫% 

জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৪% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক টাইফজেে, ৬% জলাক োইিাি েরনি এবং ২% 

জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% 

জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং 

৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

বগািচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% 

জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক টাইফজেে, ৬% জলাক োইিাি েরনি 

এবং ২% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং 

৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

আশ্রেজকন্দ্র 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৬ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৩ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৫ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ৩ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 
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িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ১ টি আশ্রেজকজন্দ্রি িরি েজি পাজি। 

২. নদী োঙ্গন:  

ফিল:  

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ২,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ১,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ১,১৭০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ১,৬৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ৯০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ৮৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি 

ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ১,৩৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১২০ টি ফলে, ১৩৫ টি বনে, ৫৫ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৫০ টি ফলে, ১১০ টি বনে, ৭৫ টি ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৭০ টি ফলে, ১২৫ টি বনে, ৬০ টি ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৪০ টি ফলে, ১৩০ টি বনে, ৪৫ টি ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৪০ টি বনে, ৬৫ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৬৫ টি ফলে, ১৫৫ টি বনে, ৪০ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৫০ টি বনে, ৮০ টি ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 
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পশুিম্পদ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ৮০ টি মুিগী, ৭০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১০ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১০০ টি মুিগী, ৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ১৮ টি গরু, ১৩ টি ছাগল, ১২০ টি মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ১২৫ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি,  ১০ টি মরেষ এবং ৫ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৫০ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৩০ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ২২ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ১৩৫ টি মুিগী, ১৪০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

মৎস্যিম্পদ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১২ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ১৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ১০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ১২ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

েিবাড়ী 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন- 

বগািচি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৬৬৬ টি। র্াি মজধ্য ৩,৮৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ১১,৫২০ টি। র্াি মজধ্য ২,৯৮৮ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৮৮৬ টি। র্াি মজধ্য ২,৯৯৫ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৯২১ টি। র্াি মজধ্য ১,৫২০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি  ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,৪৫৯ টি। র্াি মজধ্য ৩,২৭০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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রনলরিো ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,২০৮। র্াি মজধ্য ২,১৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৪৮৪ টি। র্াি মজধ্য ১,৩৩০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাস্তাোট 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১৩ টি র্াি তদে যয ৪৬ রক.রম.। এিমজধ্য ১৬ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯টি র্াি তদে যয ৩০ রক.রম.। এিমজধ্য ১০ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯ টি র্াি তদে যয ৪২ রক.রম.। এিমজধ্য ১৮ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৭ টি র্াি তদে যয ২৫ রক.রম.। এিমজধ্য ১২ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৮৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২০ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১২ টি র্াি তদে যয ৬৬ রক.রম.। এিমজধ্য ১৭ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৩৬ রক.রম.। এিমজধ্য ১৫ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

ব্রীে কালোট য 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৭ টি ব্রীে ও ৮ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২ টি ব্রীে ও ৬ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ৬ টি ব্রীে ও ৯ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ৮ টি ব্রীে ও ১২ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৭ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৮ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

রশিাপ্ররিষ্ঠান 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৯ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৮ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ৩১ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৬ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১২ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৬ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

স্বাস্থয 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি নদী োঙ্গজনি কািজন- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ২০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ১৮% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ১৩% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৪% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ১৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

৩. কাল তবশাখী: 

ফিল: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ৫,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ৪,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ২,১৭০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ৫,৬৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ২,০০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ২,১৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি 

ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ২,৩৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১৫০ টি ফলে, ১৬৫ টি বনে, ১০০ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 
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বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৩০ টি বনে, ১১০ টি ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৭০ টি ফলে, ১৫৫ টি বনে, ৮০ টি ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৫০ টি ফলে, ১৪০ টি বনে, ৬০ টি ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৫০ টি বনে, ৮৫ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৬৫ টি ফলে, ১৫৫ টি বনে, ৫০ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৫০ টি বনে, ৮০ টি ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

পশুিম্পদ: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ৮০ টি মুিগী, ৭০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১০ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১০০ টি মুিগী, ৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ১৮ টি গরু, ১৩ টি ছাগল, ১২০ টি মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ১২৫ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি,  ১০ টি মরেষ এবং ৫ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৫০ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৩০ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ২২ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ১৩৫ টি মুিগী, ১৪০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

মৎস্যিম্পদ: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৯ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ১০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ৯ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

েিবাড়ী: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বগািচি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৬৬৬ টি। র্াি মজধ্য ৩,৮৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ১১,৫২০ টি। র্াি মজধ্য ৪,৯৮৮ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৮৮৬ টি। র্াি মজধ্য ২,৭৭৫ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৯২১ টি। র্াি মজধ্য ২,৫২০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি  ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,৪৫৯ টি। র্াি মজধ্য ৪,২৭০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,২০৮। র্াি মজধ্য ৩,১৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৪৮৪ টি। র্াি মজধ্য ২,৩৩০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

স্বাস্থয: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ২২% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ১৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ১৮% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

৪. খিা: 

ফিল: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি খিা েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ৭,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ৫,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ৩,২০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ৪,৭৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ৩,৬০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ২,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি 

ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ৩,৩২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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গাছপালা: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১০০ টি ফলে, ১১০ টি বনে, ৯০ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬৭ টি ফলে, ১৯০টি বনে, ১৫০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৮০ টি ফলে, ১৬২ টি বনে, ১০০ টি ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৬০ টি বনে, ১১০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৩৭ টি বনে, ১৩০ টি ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৫৪ টি ফলে, ১৩৫ টি বনে, ১৫৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭৪ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১২০ টি ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

পশুিম্পদ: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ২১০ টি মুিগী, ১৭৫ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৩০ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ৭ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ২৮ টি গরু, ১৮ টি ছাগল, ১৫০ টি মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৫৫ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৪০ টি মুিগী, ১৩৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ২৫ টি ছাগল, ২৩০ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২৩৫ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ৯ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

স্বাস্থয: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২৮% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ২০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ২৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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৫. তশিয প্রবাে: 

ফিল: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, ২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ৬,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ৪,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ৩,২০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ৪,৮৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ৩,৭০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ২,৬৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি 

ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ৩,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল 

৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, ২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১০০ টি ফলে, ১১৫ টি বনে, ৯০ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৯০টি বনে, ১৫০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৮০ টি ফলে, ১৬৫ টি বনে, ১০০ টি ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৬০ টি বনে, ১১০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১৩০ টি ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৫৫ টি ফলে, ১৩৫ টি বনে, ১৫৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭০ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১২০ টি ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

পশুিম্পদ: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, ২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪০ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২১০ টি মুিগী, ১৭৫ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ২০০ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ৭ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৮ টি ছাগল, ২২০ টি মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ২২৫ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 
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 বগািচি ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৭০ টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ৩৫ টি গরু, ২৫ টি ছাগল, ২০০ টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ৩০ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২১৫ টি মুিগী, ১৭০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ৯ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

স্বাস্থয: বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, ২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৪৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৪০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

২.১৩ েলবায়ু পরিবিযন এবং িাি িম্ভাব্য প্রোব: 

জকান স্থাজনি বা অঞ্চজলি দীে যকাজলি (৩০ বছি বা িািও জবশী িমজেি) তদনরন্দন আবোওোি পর্ যজলাচনা কজি বায়ুমন্ডজলি 

জেৌি উপাদান গুজলাি (বায়ুি িাপ, বায়ুি চাপ, বায়ু প্রবাজেি রদক ও িাি গরিজবগ, বায়ুি আদ্র যিা, জমজেি পরিমাণ ও জমজেি 

প্রকািজেদ এবং বৃরষ্টপাি) জর্ িািািন অবস্থা জদখা র্াে  িাজক ওই স্থাজনি বা অঞ্চজলি েলবায়ু বজল । পৃরথবীজি প্ররিরদন জর্ 

সূর্ যরকিন জপৌুঁছাে, ভূ-পৃষ্ঠ িা জশাষণ কজি । জশাজষি সূর্ যরকিন আবাি মোশূজন্য রবরকরিি বা প্ররিফরলি েে এটাই প্রাকৃরিক 

রনেম প্রাকৃরিক রনেজমি এই জশাষণ রবরকিন প্ররক্রোে জকান িিজনি বািা বা প্ররিবিকিা সৃরষ্ট েওোজকই েলবায়ু পরিবিযন 

বজল । 

 েলবায়ু পরিবিযন প্রোজব জকান জকান খাি িমূে রকোজব িরিগ্রস্থ েে িা রচরিি কিা েজলা  । 

খাি িমূে বণ যনা 

কৃরষ 

েলবায়ু পরিবিযজনি প্রোজব িাপমাত্রা পরিবিযন েে এবং অজনক িমে এলাকাে খিা জদখা জদে, এজি 

ফিল পুজড় র্াে, েরম শুরকজে র্াে, ফিল উৎপাদন ব্যেি েে, কখনও তশি প্রবাে েে, কখনও অনাবৃরষ্ট 

বা অরিবৃরষ্ট েে। েলবায়ু পরিবিযজনি ফজল জকান জকান বছি  (জর্মন- ১৯৮৮,১৯৯৮, ২০০৪,২০০৭ ) 

অরিরিি বন্যাি কািজন ফিজলি ব্যাপক িরি িারিি েজেরছল। আবাি জকান জকান বছি বন্যাি পরিমান 

কম েওোে েরমজি পরলমাটি না পড়াে েরমি উব যিিা  কজম রগজেজছ । 

 বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪,০০০ জম: টন িান, ৫৮০ জম: টন পাট, ২০ জম: আখ, ১৫ জম: টন আলু, 

২২০ জম: টন গম, ১০০ জম: টন িরিষা এবং ১০০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি 

েজি পাজি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৩,৯২৭ জম: টন িান, ৫৭০ জম: টন পাট, ২৫ জম: আখ, ২০ জম: টন আলু, 

৩৩০ জম: টন গম, ২০০ জম: টন িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৬৯ জম: টন মিলা োিীে ফিল 

এবং ৮০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজন ৩,৬০০ জম: টন িান, ৫৮৯ জম: টন পাট, ৩৫ জম: আখ, ২২ জম: টন আলু, 

৩১০ জম: টন গম, ১৮০ জম: টন িরিষা, ১৫ জম: টন ভুট্টা, ১০০ জম: টন মিলা োিীে ফিল 
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এবং ৯০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৩,৫০০ জম: টন িান, ৫৬০ জম: টন পাট, ৩০ জম: আখ, ২৬ জম: টন আলু, 

২৯৪ জম: টন গম, ২২০ জম: টন িরিষা, ২৫ জম: টন ভুট্টা, ৫০ জম: টন মিলা োিীে ফিল 

এবং ১১০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ৩,৭০০  জম: টন িান, ৫৪০ জম: টন পাট, ৩৩ জম: আখ, ২৭ জম: টন আলু, 

২৮০ জম: টন গম, ১৭০ জম: টন িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৪৫ জম: টন মিলা োিীে ফিল 

এবং ৯৫ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৩,৫৫০ জম: টন িান, ৫৮০ জম: টন পাট, ৩৫ জম: আখ, ২৫ জম: 

টন আলু, ৩১০ জম: টন গম, ২২০ জম: টন িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৫৫ জম: টন মিলা োিীে 

ফিল এবং ১২০ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ৩,৬৫০ জম: টন িান, ৫৭০ জম: টন পাট, ৩২ জম: আখ, ২০ জম: টন আলু, 

৩১৬ জম: টন গম, ২১০ জম: টন িরিষা, ১০ জম: টন ভুট্টা, ৫০ জম: টন মিলা োিীে ফিল 

এবং ১০৫ জম: টন শীিকালীন িবরে উৎপাদন ব্যােি েজি পাজি। 

মৎস্য 

িাপমাত্রা পরিবিযজনি প্রোজব অনাবৃরষ্টি কািজন নদী - নালাে, খাল - রবজল পর্ যাপ্ত পারন না থাকাে মাজছি 

ব্যাপক িরি িারিি েজেজছ। কখনও কখনও খাল - রবল শুরকজে রগজে মাজছি বংশবৃরদ্ধ ব্যেি েজেজছ । 

আবাি েলবায়ু পরিবিযজনি কািজন অরিরিি বন্যাি ফজল পুকুজি চাষকৃি মাছ অন্যত্র চজল রগজেজছ। এজি  

মৎস্য চাষীজদি ব্যাপক িরি িারিি েজেজছ। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ২৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ১৬ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা 

িাপমাত্রা পরিবিযজনি প্রোজব পারনি স্তি নীজচ জনজম র্াওোে জকান জকান স্থাজন মরুভুরমি লিণ জদখা 

র্াজচ্ছ । এজি গাছপালা মজি র্াজচ্ছ । নতুন গাছপালাও উৎপন্ন কিা র্াজচ্ছ না । ফজল এলাকাে গাছপালাি 

ব্যাপক োটরি িজেজছ । 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪৭০ টি ফলে, ৩০০ টি বনে, ২০০ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি 

েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৫৬৭ টি ফলে, ২৯০টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি 

িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ৫৮০ টি ফলে, ৩৬২ টি বনে, ৩০০ টি ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি 

িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৫৭৫ টি ফলে, ৩৬০ টি বনে, ২২০ টি ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি 
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িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ৫৬০ টি ফলে, ৩৩৭ টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি 

েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৫৫৪ টি ফলে, ৩৩৫ টি বনে, ২৭৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা 

গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ৫৭৪ টি ফলে, ৩৭৫ টি বনে, ২৮০ টি ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি 

িরি েজি পাজি। 

স্বাস্থয 

েলবায়ু পরিবিযজনি প্রোজব িাপমাত্রা বৃরদ্ধ পাওোে গ্রীমকাকাজল মাত্রারিিি গিম পরিলরিি েে। এজি 

অজনজকই রবজশষ কজি রশশু ও মরেলািা অসুস্থ েজে পজড়ন । অপিরদজক শীিকাজল তশি পবাে বা 

অরিরিি শীজিি কািজন অজনজক শীি েরনি অসুখ - রবসুজখ আক্রান্ত েে রবজশষ কজি রশশু ও মরেলািা 

জবশী আক্রান্ত েে। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৬% জলাক আমাশে, ১% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ১.৫% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৪% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক টাইফজেে, ৬% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ২% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

বগািচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক টাইফজেে, ৬% 

জলাক োইিাি েরনি এবং ২% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক টাইফজেে, ৫% জলাক 

োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি িম্ভাবনা িজেজছ। 

 

েীরবকা 

েলবায়ু পরিবিযজনি প্রোজব েীরবকাি জিজত্রও পরিবিযন িারিি েজেজছ। জর্মন- নদী - নালা, খাল -রবজল  

পর্ যাপ্ত পারন না থাকাে মাজছি বংশ বৃরদ্ধ পাজচ্ছ না । এজি  মৎিেীরবিা প্রজোেন অনুর্ােী মৎি শীকাি 

কিজি পািজছ না । ফজল অজনক মৎিেীরব েীরবকা পরিবিযন কজি অন্য জপশাে রনজোরেি েজেজছ। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৭,৪৭২ েন কৃরষেীরব, ২,৮০৪ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ৪,৪২২ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪৫ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৬,০০০ েন কৃরষেীরব, ১,৮০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ২,২০০ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৩৫ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৬,১০০ েন কৃরষেীরব, ২,২০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ১,৮০০ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৫,৯০০ েন কৃরষেীরব, ১,৭০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ১,৭৫০ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৫০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ৫,৫০০ েন কৃরষেীরব, ১,৯০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ১,৯৫০ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪৫ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৬,৫০০ েন কৃরষেীরব, ২,৩০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ২,০৫০ েন 

রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৬,০০০ েন কৃরষেীরব, ২,১০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, ২,২৫০ েন রদন 

মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৬০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 

পারন 

েলবায়ু পরিবিযজনি প্রোজব পারনি উপি রবরুপ প্রোব পজিজছ। জর্মন - নদী - নালা, খাল -রবজল  পর্ যাপ্ত 

পারন না থাকাে বা শুরকজে র্াওোে জমরশজনি মাধ্যজম পারন উজিালন কজি চাষাবাদ কিা েজচ্ছ। ফজল 

পারনি স্তি নীজচ জনজম রগজেজছ । িাই টিউবওজেল জথজক খাবাি ও িান্নাি কাজে ব্যবিি পারন জপজি 

রবরেন্ন িমস্যা জদখা রদজেজছ। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে খাবাি পারনি প্রিান উৎি েজলা অ-িভীি (েস্থচারলি) এবং িভীি নলকুপ। এই 

উপজেলাে ৭৬% জলাকেন অ-িভীি এবং িভীি নলকুপ এি পারন পান কজি।  বকশীগঞ্জ উপজেলাে 

জমাট নলকূজপি িংখ্যা ২,১৯৯ টি।এি মজধ্য োজলা ১৯৭৮ টি, নষ্ট ২২১ টি বন্যা জলজেজলি উপি ১৫০ 

টি,বন্যাি িমে ব্যবোি উপজর্াগী ৮৬৭ টি, িজব রকছু রকছু ইউরনেজন রিং ওজেি, িািা পাম্প, জেব-জেট 

িিকািী ও জবিিকািী উজযজগ স্থাপন কিা েজচ্ছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩৬১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ৩৪১টি, 

খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ২০টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১২২টি। এই এলাকাি 

৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। 

িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৪৩১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ৪০৬টি, খািাপ 

নলকূজপি িংখ্যা ২৫টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১৪২টি। এই এলাকাি ৭৮% জলাক 

নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল 

অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩২১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৮৯টি, খািাপ 

নলকূজপি িংখ্যা ৩২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১৩১টি। এই এলাকাি ৬৮% 

জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব 

বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩০৫টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৭২টি, 

খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩৩টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১২১টি। এই এলাকাি 

৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। 

িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

বগািচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৭৪টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২৩৬টি, খািাপ 

নলকূজপি িংখ্যা ৩৮টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি ৭০% 

জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব 
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বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৪৪টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ২০২টি, 

খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৪২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৫টি। এই এলাকাি 

৬৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। 

িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

রনলরিো ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৬৩টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি িংখ্যা ১৯৯টি, 

খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩১টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি 

৭৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। 

িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

অবকাঠাজমা 

েলবায়ু পরিবিযজনি প্রোজব রকছু রকছু অবকাঠাজমা িরিি িন্মুখীন েজচ্ছ। জর্মন- মাত্রারিরিি বন্যাি 

কািজন বাঁি, িাস্তা, ব্রীে , কালোট য িরিি িন্মুখীন েজচ্ছ। জকান জকান রশিা প্ররিষ্ঠান আশ্রে জকন্দ্র 

রেজিজব ব্যবোজিি ফজল রশিা প্ররিষ্ঠাজনি রেরনষপজত্রি উপি বাড়রি চাপ পজি এবং রেরনষপজত্রি িরি 

িারিি েে। 

 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ১০ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২০ টি ব্রীে ও ২০ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৭ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৮ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১৩ টি র্াি তদে যয ৪৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২৬ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯টি র্াি তদে যয ৩০ রক.রম.। এিমজধ্য ১৮ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯ টি র্াি তদে যয ৪২ রক.রম.। এিমজধ্য ৩০ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৭ টি র্াি তদে যয ২৫ রক.রম.। এিমজধ্য ২০ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৮৬ রক.রম.। এিমজধ্য ৫৬ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১২ টি র্াি তদে যয ৬৬ রক.রম.। এিমজধ্য ৩৫ রক.রম. 

িাস্তাি িরি েজি পাজি। 
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রনলরিো ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৩৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২২ রক.রম. িাস্তাি িরি 

েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৯ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ৩১ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২২ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৮ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ১,২,৪ নং ওোজে যি পূব য কলরকোিা েজি রচলািচি পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ 

ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৬,৭ নং ওোজে যি কামাজলি বািী েজি আচ্চচ যাকারন্দ পর্ যন্ত ৮ 

রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ৫,৬ নং ওোজে যি িামিামপুি েজি োরিিপাড়া পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ 

ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি- ২,৩,৪ নং ওোজে যি োনরকপুি েজি িারেমািা পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ 

ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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তৃিীে অধ্যাে :দুজর্ যাগ ঝুঁরক হ্রাি 

৩.১ ঝুঁরকি কািণিমূে রচরিিকিন 

রচরিি আপদগুজলাি িািা উপজেলাটি জকন িরিগ্রস্থ েে িাি িাৎিরনক, মাধ্যরমক, চুড়ান্ত কািন রচরিি কিা েজেজছ এবং িা 

জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলাাঃ 

 

ঝুঁরকি বণ যনা 

কািণ 

িাৎিরনক মাধ্যরমক চুড়ান্ত 

 

# অরি বৃরষ্ট 

# পারন 

রনষ্কাশজনি 

ব্যবস্থা না 

থাকা 

 

 

 

# নদীজি পারন জবশী 

েওোি কািজণ 

 

 

 

# পারন উন্নেন জবাজে যি 

িঠিক পদজিপ না 

থাকাি কািজণ 

# স্থানীে িিকাি 

প্রজকৌশল অরিদপ্তজিি 

রনরদ যষ্ট পরিকল্পনা না 

থাকা 

# দািা জগাষ্ঠী 

িেজর্ারগিা না কিাি 

কািজণ 

 

 

কালববশাখী ঝড়:- মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে কাল 

তবশাখী ঝড় আোি োজন। তবশাখ- তেষ্ঠয মাজি কাল 

তবশাখী ঝড় আোি োজন। কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি 

কৃরষ ফিল, েিবারড়, গাছপালা, রশিা প্ররিষ্ঠাজনি ব্যাপক 

িরি িািন েে। এি মজধ্য ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, 

২০১১, ২০১২ িাজলি কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি ব্যাপক 

িরি িারিি েে। িািরিক িমজে বগািচি ইউরনেজনি 

জগাপালপুি গ্রাজম কালববশাখী ঝজড় ২ েন রনেি েে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য 

৫,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য 

# েলবায়ু 

পরিবিযজনি 

কািজণ 

 

# পর্ যাপ্ত পরিমাজন 

গাছপালা না থাকাি 

কািজণ 

 

#  েনিজচিনিা 

তিিীজি ব্যথ যিা 

# আগাম প্রস্ত্িরিি 

অপ্রতুলিা 

# বৃিজিাপন কম যসূরচি 

িঠিক বাস্তবােন না 

েওো 

# দািা জগাষ্ঠী 

িেজর্ারগিা না কিাি 

কািজণ 
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৪,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য 

২,১৭০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য 

৫,৬৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য 

২,০০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি 

মজধ্য ২,১৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য 

২,৩৬০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১৫০ টি ফলে, ১৬৫ টি বনে, ১০০ টি 

ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৩০ টি বনে, ১১০ টি 

ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৭০ টি ফলে, ১৫৫ টি বনে, ৮০ টি 

ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৫০ টি ফলে, ১৪০ টি বনে, ৬০ টি 

ঔষরি এবং ৩ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৫০ টি বনে, ৮৫ টি 

ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 
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িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৬৫ টি ফলে, ১৫৫ টি বনে, 

৫০ টি ঔষরি এবং ২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি 

পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৫০ টি বনে, ৮০ টি 

ঔষরি এবং ৪ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ৮০ টি মুিগী, 

৭০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১০ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১০০ টি 

মুিগী, ৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ১৮ টি গরু, ১৩ টি ছাগল, ১২০ টি 

মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ১২৫ টি 

মুিগী, ১৫০ টি োঁি,  ১০ টি মরেষ এবং ৫ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৫০ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ১৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৩০ 

টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ২২ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ১৩৫ টি 

মুিগী, ১৪০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৯ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ১০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 
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পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ৯ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বগািচি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৯,৬৬৬ টি। র্াি 

মজধ্য ৩,৮৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ১১,৫২০ টি। 

র্াি মজধ্য ৪,৯৮৮ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,৮৮৬ টি। 

র্াি মজধ্য ২,৭৭৫ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৪,৯২১ 

টি। র্াি মজধ্য ২,৫২০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি  ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৭,৪৫৯ টি। র্াি 

মজধ্য ৪,২৭০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৬,২০৮। র্াি 

মজধ্য ৩,১৯০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট েিবাড়ীি িংখ্যা ৫,৪৮৪ টি। 

র্াি মজধ্য ২,৩৩০ টি েিবাড়ী িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি কাল তবশাখী ঝড় েজল বা ২০০৮ 

িাজলি মি আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ২২% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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বগািচি ইউরনেজনি ১৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ১৮% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

খিা:- মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে খিা প্রকট আকাি 

িািন কজি। খিা িািািনি ফাল্গুন-তচত্র ও তবশাখ মাজি 

েে। খিাি ফজল বৃরষ্টপাি েে না িাপমাত্রা জবজড় র্াে এজি 

মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে, খাল রবল 

শুরকজে র্াে ও মানুষ মািা র্াে। 

২০০৩,২০০৬,২০০৯,২০১২ ও ২০১৩ িাজলি খিাে এই 

এলাকাি িবজচজে জবশী িরি েে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি 

খিা েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য 

৭,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য 

৫,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য 

৩,২০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য 

৪,৭৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য 

৩,৬০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি 

মজধ্য ২,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

# েলবায়ু 

পরিবিযজনি 

কািজণ 

 

 

 

# পারনি স্তি রনজচ 

জনজম র্াওো 

# নদীি পারন শুরকজে 

র্াওো 

 

 

# পর্ যাপ্ত জেরেংজেি 

অোব 

# পারন উন্নেন জবাজে যি 

িঠিক পদজিপ না 

থাকাি কািজণ 

# বৃরষ্টি পারন 

িঠিকোজব িংিিজনি 

অোজব 
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পাজি। র্াি ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য 

৩,৩২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি 

খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১০০ টি ফলে, ১১০ টি বনে, ৯০ টি 

ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬৭ টি ফলে, ১৯০টি বনে, ১৫০ টি 

ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৮০ টি ফলে, ১৬২ টি বনে, ১০০ টি 

ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৬০ টি বনে, ১১০ টি 

ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৩৭ টি বনে, ১৩০ টি 

ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৫৪ টি ফলে, ১৩৫ টি বনে, 

১৫৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি 

পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭৪ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১২০ টি 

ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি 

খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১০ টি ছাগল, ২১০ টি 

মুিগী, ১৭৫ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৩০ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ৭ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ২৮ টি গরু, ১৮ টি ছাগল, ১৫০ টি 

মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ১৫৫ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৪০ টি মুিগী, 

১৩৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ২৫ টি ছাগল, ২৩০ 

টি মুিগী, ১৫০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২৩৫ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ৯ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি খিা েজল রকংবা ২০০৮ িাজলি  মি 

খিা েজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ২৮% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ২০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি।   

রনলরিো ইউরনেজনি ২৬% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

তশিয প্রবাোঃ- মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে তশিয 

প্রবাে প্রকট আকাি িািন কজি। তশিয প্রবাে িািািনি 

জপৌষ-মাে মাজি েে। তশিয প্রবাজেি ফজল মানুজষি কষ্ট 

জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে ও মানুষ মািা র্াে। ২০০৫, 

২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ িাজলি তশিয প্রবাজে এই এলাকাি 

িবজচজে জবশী িরি েে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, 

২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য 

৬,৪৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

# েলবায়ু 

পরিবিযজনি 

কািজণ 

 

# আগাম প্রস্ত্িরিি 

অপ্রতুলিা 

 

# ত্রান ও দূজর্ যাগ 

ব্যবস্থাি অোজব 

# িঠিক নীরিমালা 

প্রজনােজন ব্যথ যিা 

# দািা জগাষ্ঠীি পর্ যাপ্ত 

িেজর্ারগিা না থাকাি 

কািজণ 
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িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য 

৪,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য 

৩,২০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য 

৪,৮৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য 

৩,৭০০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। 

র্াি ফজল ৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি 

মজধ্য ২,৬৫০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য 

৩,৫২০ একি েরমি আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি 

পাজি। র্াি ফজল ৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, 

২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ১০০ টি ফলে, ১১৫ টি বনে, ৯০ টি 

ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৯০টি বনে, ১৫০ টি 

ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ১৮০ টি ফলে, ১৬৫ টি বনে, ১০০ টি 

ঔষরি এবং ১২ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ১৭৫ টি ফলে, ১৬০ টি বনে, ১১০ টি 

ঔষরি এবং ১০ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 
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বগািচি ইউরনেজন ১৬০ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১৩০ টি 

ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ১৫৫ টি ফলে, ১৩৫ টি বনে, 

১৫৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি 

পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ১৭০ টি ফলে, ১৪৫ টি বনে, ১২০ টি 

ঔষরি এবং ১৫ টি নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, 

২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪০ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২১০ টি 

মুিগী, ১৭৫ টি োঁি, ১৫ টি মরেষ এবং ৮ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ২০০ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ৫ টি মরেষ এবং ৭ টি জোড়া িরিগ্রস্থ 

েজি পাজি।  

 জমরুিচি ইউরনেজন ২০ টি গরু, ১৮ টি ছাগল, ২২০ টি 

মুিগী, ১৪৫ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৫ টি ছাগল, ২২৫ টি 

মুিগী, ১৬০ টি োঁি,  ১২ টি মরেষ এবং ১০ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজন ২৫ টি গরু, ১৭ টি ছাগল, ১৭০ টি মুিগী, 

১৫০ টি োঁি, ১০ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 িানুো কামািপুি ইউরনেজন ৩৫ টি গরু, ২৫ টি ছাগল, ২০০ 

টি মুিগী, ১৬০ টি োঁি, ১২ টি মরেষ এবং ৬ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজন ৩০ টি গরু, ২০ টি ছাগল, ২১৫ টি 

মুিগী, ১৭০ টি োঁি,  ১৫ টি মরেষ এবং ৯ টি জোড়া 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি তশিয প্রবাে েজল রকংবা ২০১২, 

২০১৩ িাজলি  মি তশিয প্রবাে েজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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জমরুিচি ইউরনেজনি ৪৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৪০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি ৩০% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৩৫% জলাক িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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৩.২ ঝুঁরক রনিিজনি উপাে রচরিিকিন 

 রচরিি আপদগুজলা রনিিজনি িাৎিরনক, মাধ্যরমক, চুড়ান্ত কািন রচরিি কিা েজেজছ এবং িা জটরবজলি মাধ্যজম 

জদখাজনা েজলা 

ঝুঁরকি বণ যনা 
ঝুঁরক রনিিজনি িম্ভাব্য উপাে 

স্বল্প জমোদী মধ্যজমোদী দীে যজমোদী 

বন্যা- ব্যাপক মাত্রাে বন্যা কবরলি এলাকা বকশীগঞ্জ 

উপজেলা। বন্যা িািািনি আষাঢ় মাি েজি োদ্র মাি পর্ যন্ত 

অব্যােি থাজক র্াি ফজল রশিা প্ররিষ্ঠান, 

েিবারড়,কৃরষেরম,ফিল,িাস্তাোট,গাছপালা,গবারদপশু 

প্রভৃরিি  ব্যাপক িরি িারিি েে। প্ররি বছি বন্যা েজলও  

১৯৮৮,১৯৯৮,২০০৪ এবং ২০০৭ িাজলি বন্যা রছল িবজচজে 

ব্যাপক। জমরুিচি,িাধুিপাড়া,রনলরিো,বগািচি ৪টি 

ইউরনেন িব যারিক িরিগ্রস্থ েে ফজল বন্যাি িমে 

রশশু,গে যবিী,প্ররিবিী ও বেিিা জবশী ঝুঁরকজি থাজক। 

# বারলি বস্তা 

জফলা 

# গাজছি বা বাঁজশি  খু ুঁটি 

রদজে বাঁি রনম যান 

# বন্যা রনেন্ত্রণ 

বাঁি রনম যান 

কালববশাখী ঝড়- মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে কাল 

তবশাখী ঝড় আোি োজন। তবশাখ- তেষ্ঠয মাজি কাল তবশাখী 

ঝড় আোি োজন। কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি কৃরষ ফিল, 

েিবারড়, গাছপালা, রশিা প্ররিষ্ঠাজনি ব্যাপক িরি িািন 

েে। এি মজধ্য ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ 

িাজলি কাল তবশাখী ঝজড় এলাকাি ব্যাপক িরি িারিি 

েে। িািরিক িমজে বগািচি ইউরনেজনি জগাপালপুি গ্রাজম 

কালববশাখী ঝজড় ২ েন রনেি েে। 

# কালববশাখী 

ঝড় রবষজে 

আগাম খবি 

প্রচাি ও 

েনগনজক 

িজচিন কিা 

# েি বারড় জমিামি, 

পর্ যাপ্ত বৃি জিাপন 

 

 

 

 

 

 

# কালববশাখী ঝড় 

িোেক েড়বারড় 

রনম যান, 

বৃি জিাপজনি 

পাশাপারশ রনেরমি 

পরিচর্ যা ও 

িিনাজবিন কিা 

খিা:- মাজঝ মাজঝ বকশীগঞ্জ উপজেলাে খিা প্রকট আকাি 

িািন কজি। খিা িািািনি ফাল্গুন-তচত্র ও তবশাখ মাজি েে। 

খিাি ফজল বৃরষ্টপাি েে না িাপমাত্রা জবজড় র্াে এজি 

মানুজষি কষ্ট জবজড় র্াে, ফিজলি িরি েে, খাল রবল 

শুরকজে র্াে ও মানুষ মািা র্াে। ২০০৩,২০০৬,২০০৯,২০১২ 

ও ২০১৩ িাজলি খিাে এই এলাকাি িবজচজে জবশী িরি 

েে। 

# জর্ িকল 

কািজন খিা েে  

জিগুরল রচরিি 

কিা এবং 

জিগুরলি ব্যাপাজি   

েনগনজক 

িজচিন কিা। 

জর্মন - রবনা 

কািজন বৃি 

রনিন না কিা, 

জর্িব বারড়জি বা 

েরমজি োেগা 

িজেজছ জিখাজন 

প্ররি বছি রনরদ যষ্ট 

িংখ্যক বৃি 

জিাপজনি ব্যবস্থা 

কিা । 

# দ্রুি িাপমাত্রা বৃরদ্ধ র্াজি 

না পাে জিেন্য  পর্ যাপ্ত বৃি 

জিাপজনি েন্য েনগনজক 

িজচিন কিজি েজব এবং 

বৃি জিাপজনি প্ররি জোড় 

রদজি েজব । 

অপিরদজক দ্রুি পারনি স্তি 

র্াজি নীজচ জনজম না র্াে 

জিেন্য ভূগেযস্থ পারন 

ব্যবোজিি পরিবজিয ভূ-

পৃজষ্টি পারন ব্যবোজিি 

মাধ্যজম চাষাবাদ কিাি 

েন্য েনগনজক িজচিন 

কিজি েজব। 

# িিকািী ও 

জবিিকািী উজোজগ 

পরিকল্পনা মারফক 

পর্ যাপ্ত বৃি জিাপন 

কিা এবং জিগুরলি 

রনেরমি  পরিচর্ যা 

ও িিনাজবিজনি 

ব্যবস্থা কিা। 

ভু  - গে যস্থ  পারনি 

ব্যবোি করমজে 

আনাি েন্য রবরেন্ন 

স্থাজন খাল জকজট 

বা েলাশে তিরি 

কজি পারন িজি 

জিজখ জিই পারন 

ব্যবোজিি মাধ্যজম 

চাষাবাদ কিজি 

েজব । 
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৩.৩ এনরেওজদি উন্নেন পরিকল্পনা : 

এন রেও /জস্বচছাজিবী 

িংস্থািমূজেি নাম 
দুজর্ যাগ রবষজে কাে উপকািজোগীি িংখ্যা প্রজকাল্প গুজলাি জমোদকাল 

গনজচিনা 

দুজর্ যাগ রবষজে িজচিনিা, 

জস্বচ্ছাজিবকজদি প্ররশিন,  

 ও রশিা 

১৫০০-১৬০০ চলমান 

এি.এি.এি 
দুজর্ যাগ রবষজে িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও অন্যান্য 
১০০০-১৫০০ চলমান 

িাজেদা ফাউজন্ডশন 

জস্বচ্ছাজিবকজদি প্ররশিন,  

দুজর্ যাগ রবষজে িজচিনিা,  

ও রশিা 

২০০০-২২০০ চলমান 

ঢাকা আেছারনো রমশন 
দুজর্ যাগ রবষজে িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 
২০০০-২৩০০ চলমান 

ব্রাক 
দুজর্ যাগ রবষজে িজচিনিা, 

ঋনকার্ যক্রম ও রশিা 
৩০০০-৩৫০০ চলমান 
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৩.৪ দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম য পরিকল্পনা : 

3.4.1 দূজর্ যাগ পূব য প্রস্তুরি 

ক্র:

নং 

 

কার্ যক্রম লি মাত্রা 
িম্ভাব্য 

বাজেট 
জকাথাে কিজব 

বাস্তবােজন

ি ি্বনাব্য 

িারিখ 

জক কিজব এবং কিটুকু কিজব 
উন্নেন পরি কল্পনাি 

িাজথ িমন্বে 
উপ জেলা 

প্রশািন 

করমউ 

রনটি 
ইউরপ এনরেও 

১ 
িিকয বািযা 

প্রচাি 
৬০ টি ১,২০,০০০ 

ইউরপ, ওোে য, 

গ্রাম, জপৌিিো 

ও   দুজর্ যাগ 

প্রবন এলাকাে 

জফব্রুোিী-

এরপ্রল 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

কার্ যক্রমগুজলা 

এলাকাি েনগণজক 

িাৎিরণক দুজর্ যাগ 

ঝুঁরক হ্রাি কিাি 

লজি পূব য প্রস্ত্িরি 

গ্রেজণ িজচিন ও 

উজযাগী কিজব। 

ফজল মানুজষি েীবন 

ও  িোে িম্পজদি 

িেিরি কমজব।  

কার্ যক্রমগুজলা 

িঠিকোজব 

বাস্তবারেি েজল 

িারব যক আথ য-

িামারেক ও োিীে 

উন্নেজন অবদান 

িাখজব। 

২ 

স্থানীে 

পর্ যাজে বািযা 

প্রচাজি 

স্থানিমূে 

রচরিিকিণ 

৬৩ টি ৩৫,০০০/= 

ইউরপ, ওোে য 

ও গ্রাম, 

জপৌিিো   

জফব্রুোিী-

মাচ য 

৩৫% ৫% ৪০% ২০% 

২ 

েনগনজক 

আশ্রে জকজন্দ্র 

জনওো 

৩০০০০ 

পরিবাি 
২,২৫,০০০ 

দুজর্ যাগ প্রবন 

এলাকাে 

জুন-

জুলাই 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

৩ 
শুকনা খাবাি 

প্রস্তুি িাখা 

৪ টন চাল/ 

৫ টন োল 

 

 

৩,৭৫,০০০ 

 

 

 

দুজর্ যাগ প্রবন 

এলাকাে 

জফব্রুোিী-

মাচ য 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

৪ 

জস্বো 

জিবকজদি 

প্রস্তুি িাখা 

২৫ েন ২,৮০,৫০০ 
দুজর্ যাগ প্রবন 

এলাকাে 

জফব্রুোিী-

এরপ্রল 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

৫ 
জনৌকা/েযান 

প্রস্তুি িাখা 
২০ টি ১,১০,০০০ 

দুজর্ যাগ প্রবন 

এলাকাে 

জফব্রুোিী-

মাচ য 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

৬ 

মেড়াি 

আজোেন 

কিা 

১৫ টি  ১,২৫,০০০ 
ইউরপ, 

জপৌিিো 

জফব্রুোিী-

মাচ য 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

৭ 
আশ্রেজকন্দ্র 

িিণাজবিন 
২১টি ২,৬৫,০০০ 

িকল 

এলাকাে 

জফব্রুোিী-

এরপ্রল 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

 

3.4.2 দূজর্ যাগ কালীন প্রস্তুরি : 

ক্র:নং 

 
কার্ যক্রম লি মাত্রা িম্ভাব্য বাজেট 

জকাথাে 

কিজব 

বাস্ত 

বােজনি 

িম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিজব এবং কিটুকু কিজব 
উন্নেন পরি 

কল্পনাি 

িাজথ িমন্বে 

উপ জেলা 

পরিষদ 

করমউ 

রনটি 
ইউরপ এনরেও 

১ উদ্ধাি কাে 
৩০০০০ 

পরিবাি 
২,৫০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 
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২ ত্রাণ রবিিণ 
৪০০০০ 

পরিবাি 
৩,৬০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

 

 

 

৩ 
প্রাথরমক 

রচরকৎিা 

৭ ইউরনেজন 

৭ টি 
১,৬৫,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০     

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৪ 
গবারদ পশুি 

রচরকৎিা 
৪০০ টি ১,৯০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৫ 

রনিাপদ 

পারনি 

ব্যবস্থা 

২২০০০ 

পরিবাি 

১,১৫,০০০ 

 

 

 

 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৬ 
মৃি 

ব্যবস্থাপনা 
৫০০০  

১,২৫,০০০ 

 

 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 



 

 67  

৭ 
রনিাপওা 

প্রদান 
২টি দল ৯০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৮ 

েরূিী 

কজন্টািল 

রূম 

পরিচালনা 

৩টি দল ৬০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাগ 

কালীন 
৪০% ১০% 

৩০

% 
২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

 

3.4.3 দুজর্ যাগ পিবিী প্রস্তুরি : 

ক্র:নং 

 
কার্ যক্রম লি মাত্রা িম্ভাব্য বাজেট 

জকাথাে 

কিজব 

বািত্ম 

বােজনি 

িম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিজব এবং কিটুকু কিজব 
উন্নেন পরি 

কল্পনাি 

িাজথ িমন্বে 

উপ জেলা 

পরিষদ 

করমউ 

রনটি 
ইউরপ এনরেও 

১ 
অবকাঠাজমা পূন: 

রনম যান 
৬০ টি ৪,৫০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

২ 
প্রাথরমক 

রচরকৎিা 

৭ 

ইউরনেজন 

৯ টি 

২,২০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৩ 
গবারদ পশুি 

রচরকৎিা 
৪৫০ টি ২,২৫,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 

 

 

৪০% 

 

 

 

 

১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 
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িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৪ 
রনিাপদ পারনি 

ব্যবস্থা 

৩৫০০০ 

পরিবাি 
২,১০,০০০ 

দূজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দূজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৫ ত্রান রবিিণ 
৪৫০০০ 

পরিবাি 
৫,৭০,০০০ 

দূজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

 

 

 

৬ 

আশ্রেজকন্দ্র 

জথজক বারড় 

জপৌজছছ জদওো 

২৫০০০ 

পরিবাি 
২,১৫,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৭ মৃি ব্যবস্থাপনা ৪৫০০ 

১,১০,০০০ 

 

 

 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৮ 

জর্াগাজর্াগ 

ব্যবস্থা চালু কিা 

 

 

 

৬০ টি ৩,৪৫,০০০ 

দুজর্ যাগ 

আক্রান্ত 

এলাকাে 

দুজর্ যাজগি 

পজি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি 

বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 
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3.4.4 স্বাোরবক িমজে/ ঝুঁরকহ্রাি িমজে : 

 

 

                                                                             

ক্র:নং 

 
কার্ যক্রম লি মাত্রা িম্ভাব্য বাজেট 

জকাথাে 

কিজব 

বাস্ত বােজনি  

িম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিজব এবং কিটুকু কিজব 
উন্নেন পরি 

কল্পনাি িাজথ 

িমন্বে 

উপ 

জেলা 

প্রশািন 

করমউ 

রনটি 
ইউরপ এনরেও 

১ মেড়াি আজোেন কিা 
বৎিজি 

৩বাি 
১৫,০০০ ইউরপ 

অজক্টাবি-

রেজি্বনি 
৪০% ১০% ৩০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

২ 
জস্বো জিবকজদি প্রস্তুি 

িাখা 
২৫ েন ১,৪০,৫০০ 

দূজর্ যাগ 

প্রবন 

এলাকা

ে 

জফব্রুোিী-

এরপ্রল 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৩ আশ্রেজকন্দ্র রনম যান ৩৫ টি  ১,৪০,০০০০০ 

প্ররি 

ওোজে য 

১টি 

কজি 

অজক্টাবি-

োনুোিী 
৫০% ২০% ১০% ২০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৪ আশ্রেজকন্দ্র িিনাজবিন  ২০ টি ৮,০০,০০০ ইউরপ অজক্টাবি-জম ৫০%   ৫০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 

৫ 
জনৌকা/গাড়ী/েযান প্রস্তুি 

িাখা 
২০ টি ১,১০,০০০ 

দুজর্ যাগ 

প্রবন 

এলাকা

ে 

জফব্রুোিী-

মাচ য 
২০% ২০% ৫০% ১০% 

উপজেলা 

দুজর্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা 

করমটি বারষ যক 

উন্নেন 

পরিকল্পনাি 

িাজথ িমন্নে 

কিজব। 
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  চতুথ য অধ্যাে: েরুিী িাড়া প্রদান 

৪.১ েরুিী অপাজিশন জিন্টাি ( ঊঙঈ) 

জর্ জকান দুজর্ যাজগ েরুিী অপাজিশন জিন্টাি জর্ জকান িাড়া প্রদাজন কার্ যকিী ও িমন্বে কজি থাজক। দুজর্ যাজগ ইো ২৪ েন্টা িচল 

থাজক এবং িথ্য উপাি িংগ্রে, পিীিণ, প্রদশ যন ও িম্পজদি ব্যবস্থা কজি থাজক। েরুিী অপাজিশন জিন্টাজি ১টি অপাজিশন রুম, 

১টি কজরাল রুম ও ১টি জর্াগাজর্াজগি রুম থাজক । উজেখ্য জর্ েরুিী অপাজিশন জিন্টাি ২৪ েন্টা জখালা থাজক।  েরুিী অপাজিশন 

জিন্টািটি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন অরফিাজিি রুজম জখালা েে। 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ এিশাদ জোজিন খান 

 

জমাাঃ রমোনুি িেমান 

উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি িািা 

েরুিী অপাজিশন জিন্টাি পরিচালনা কিা 

েজব। 

উপজেলা রনব যােী কম যকিযা 

 

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন  

কম যকিযা 

 

০১৭১৭৭০৬৮৫১ 

 

 

 

০১৭২৯৪৯৫৯৭৯ 

 

৪.১.১ েরুিী কজরাল রুম পরিচালনা: 

 দুজর্ যাগ িংেটিি েওোি পি পিই বকশীগঞ্জ উপজেলা কার্ যালে েরুিী কজরাল রুম স্থাপন কিজি েজব। জিখাজন 

পালাক্রজম একসনে কমপজি ৮ েন জস্বচছাজিবক ও পুরলশ িদস্য উপরস্থরি রনরিি কিজি েজব। 

 বকশীগঞ্জ উপজেলাি দারেত্বশীল ব্যরিবগ য কজরাল রুজমি দারেজত্ব থাকজবন । প্ররি দজল কমপজি ৩েন কজি 

জমাট ৩টি জস্বচছাজিবক দল পালাক্রজম রদবা িাত্রী কজরাল রুজমি দারেত্ব পালন কিজবন । 

 োমালপুি জেলা িদজিি সানথ িাব যিরণক জর্াগাজর্াগ িিা কিজবন । 

 কজরাল রুজম ১টি কজরাল রুম জিরেষ্টাি থাকজব । উি জিরেষ্টাজি জকান িমজে জক দারেত্ব গ্রেন কিজবন, 

দারেত্বকালীন িমজে রক িংবাদ পাওো জগল এবং রক িংবাদ জকাথাে কাি রনকট জপ্রিন কিা েল িা রলরপবদ্ধ 

কিজি েজব । 

 জদোজল টাোজনা একটি বকশীগঞ্জ উপজেলাি ম্যাপ রবরেন্ন ইউরনেজনি অবস্থান, রবরেন্ন গ্রাজম র্ািাোজিি িাস্তা, 

খাল, বাঁি ইিযারদ রচরিি কিজি েজব। দুজর্ যাগ পিবিী িমজে জকান জকান এলাকাে িবজচজে জবশী িরি েজেজছ 

িা রচরিি কিজি েজব । 

 কজরাল রুজমি দারেত্ব পালজনি সুরবিাজথ য জিরেও, েযাোক লাইট, ৫টি বড় টচ য লাইট, গাম বুট, লাইফ েযাজকট, 

ব্যাটারি, জিইন জকাট য কজরাল রুজম মজুদ িাখা একান্ত অপরিোর্ য । 
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৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা: 

ক্র: 

নং 
কাে লিয মাত্রা 

কখন 

কিজব 
জক কিজব 

কাি িাোজর্য্ 

কিজব 
রকোজব কিজব জর্াগাজর্াগ মন্তব্য 

০১ 

জস্বচছাজিবক

জদি প্রস্তুি 

িাখা 

৭ ইউরনেজন 

১,০৫০ েন 

জফব্রুোিী

-মাচ য 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

ইউরনেন 

রে.এম. 

করমটি ও 

এনরেও 

প্ররশিণ 

প্রদান,িিঞ্জাম 

িিবিাে,ব্যরিগি 

জর্াগাজর্াগ 

জফান ও 

িিািরি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন দুজর্ যাগ 

ব্যকস্থা- পনা  

করমটিি িাজথ 

িমন্বে কজি 

০২ 
িিকয বািযা 

প্রচাি 

৫টি দুজর্ যাগ 

প্রবন এলাকা 

িিকয 

বািযা 

পাওোি 

িাজথ 

িাজথ 

দারেত্ব প্রাপ্ত 

জস্বচ্ছাজিবক 
গ্রাম পুরলশ 

িাইজিন,জমগাজফান,মা

ইজক্রাজফান,োম 

বারেজে 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৩ 

জনৌকা/গাড়ী/

েযান প্রস্তুি 

িাখা 

১৪টি জনৌকা, 

১৮টি গারড়, 

২০টি েযান 

দুজর্ যাজগি 

পূজব য 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

টাচ িদস্য   

জস্বচছাজিবক িািা ও 

ইউরনেন 

রে.এম. করমটি 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৪ উদ্ধাি কাে ৬০০ েন 

দুজর্ যাজগি 

িমে ও 

পজি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

জবিিকািী 

িংস্থা ও 

করমউরনটিি 

েনগণ 

উদ্ধাি কাে কিজি 

পাজি এমন রকছু 

জস্বচছাজিবক রনি যািণ 

কজি ওরিজেজন্টশন 

প্রদান এবং েীবন 

িিাকািী িিঞ্জামিে 

র্ারন্ত্রক জনৌকা ব্যবোি 

কজি  

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৫ 

প্রাথরমক 

রচরকৎিা/স্বা

স্থয/মৃি 

ব্যবস্থাপনা 

৭ টি 

ইউরনেজন ৭ 

টি 

দুজর্ যাজগি 

িমে ও 

পজি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

জবিিকািী 

িংস্থা ও 

করমউরনটিি 

েনগণ 

রনকটিম স্বাস্থযজিবা 

জকজন্দ্রি জফান নং 

িংিিণ কিা এবং 

জর্াগাজর্াগ িিা কিা 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৬ 

শুকনা খাবাি, 

েীবন 

িিাকািী 

ঔষি িংগ্রে 

ও প্রস্তুি িাখা 

৪ টন শুকনা 

খাবাি, ৬ টন 

োল/চাল 

এবং ঔষি 

৩০০ েজনি 

দুজর্ যাজগি 

পূজব য 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

স্থানীে 

ব্যবিােী ও 

জবিিকািী 

িংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

করমউরনটি ও িংস্থা 

র্ািা খাবাি ও ঔষি 

রদজি পাজি িাজদি 

িাজথ িিািরি 

আজলাচনা ও জফান নং 

িংগ্রে কজি 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৭ 
গবাদী পশুি 

রচরকৎিা/টিকা 
৬০০ টি 

দুজর্ যাজগি 

িমে ও 

পজি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

পশু 

রচরকৎিক 

দল 

আজলাচনা ও 

জর্াগাজর্াজগি মাধ্যজম 

জফান ও 

িিািরি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন দুজর্ যাগ 

ব্যকস্থাপনা  করমটিি 

িাজথ িমন্বে কজি 

০৮ 
আশ্রে জকন্দ্র 

িিণাজবিন 
৫০ টি 

দুজর্ যাজগি 

পূজব য 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

িিকািী ও 

জবিিকািী 

িংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

িিািরি 

আশ্রেজকন্দ্রগুজলা 

পরিদশ যন কজি িংরিষ্ট 

কম যকিযাজক অবরেি 

কজি প্রজোেনীে 

িমস্যা িমািান কিা 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

০৯ 
ত্রাণ কার্ যক্রম 

িমন্বে কিা 
৪০ টি দল 

দুজর্ যাজগি 

িমে ও 

পজি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

িিকািী ও 

জবিিকািী 

িংস্থা এবং 

করমউরনটি। 

জর্ িব ব্যরি বা 

প্ররিষ্ঠান ত্রাণ রদজব 

িাজদি িাজথ 

জর্াগাজর্াগ কিা 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 
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১০ 
মেড়াি 

আজোেন কিা 
১৫ টি 

স্বাোরবক 

িমে 

 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

িিকািী ও 

জবিিকািী 

িংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

জর্ িব এলাকা জবশী 

দূজর্ যাগ প্রবন জি িব 

এলাকাে িিািরি 

জস্বচ্ছাজিবক ও 

করমউরনটিি 

েনগণজক িাজথ রনজে 

একটি রনরদ যষ্ট স্থাজন 

রবরেন্ন আপজদি উপি 

মেড়া কিা 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

১১ 
েরুিী কজরাল 

রুম পরিচালনা 
৪ টি  

দুজর্ যাজগি 

িমে 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

িিকািী ও 

জবিিকািী 

িংস্থা এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

কজরাল রুজমি 

প্রজোেনীে িব 

উপকিণ ও িথ্য 

িংিিণ কিা 

 

 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 

১২ 

জর্াগাজর্াগ 

ব্যবস্থা চালু 

কিা 

১৮টি 

এলাকাি 

িাজথ 

দুজর্ যাজগি 

পজি 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

উপজেলা 

প্রশািন, 

উপজেলা ও 

ইউরনেন 

রে.এম.রি 

জর্ িব এলাকা জবশী 

দূজর্ যাগ প্রবন জি িব 

এলাকাে িিািরি 

জস্বচ্ছাজিবক ও 

করমউরনটিি 

েনগণজক িাজথ রনজে 

জর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা 

পুন:প্ররিষ্ঠা কিা 

জফান ও 

িিািরি 
ঐ 
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আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবােজনি রনজদ যশনা 

৪.২.১ জস্বচছাজিবকজদি প্রস্তুি িাখা 

 ওোে য পর্ যাজে ইউরপ িদস্যজদি জনতৃজত্ব জস্বচছাজিবক দল গঠন কিা । 

 জস্বচছাজিবকজদি মাধ্যজম গ্রাজম গ্রাজম িথ্য ও িিকীকিন বািযা প্রচাি কিা । 

 জস্বোজিবক দজলি িদস্যজদি মজধ্য রবরেন্ন প্রকাি দারেত্ব র্থা িংজকি, বািযা উদ্ধাি, অপিািন ও আশ্রেজকজন্দ্রি  

ব্যবস্থাপনা ও দুজর্ যাগ ঝুঁরক হ্রাজিি উপি প্ররশিণ আজোেন কিা । 

৪.২.২ িিকযবািযা প্রচাি: 

 প্রজিযক ওোজে য  ইউরপ িদস্য িাি এলাকাি প্রজিযক বাড়ীজি িিকয িংজকি প্রচাজিি রবষেটি ব্যরিগি দারেজত্ব 

রনরিি কিজি েজব । 

 ৩ -  ৪ নং িিকয িংজকি জিরেও, জটরলরেশজনি মাধ্যজম প্রচারিি েওো পর্ যন্ত প্ররি েন্টাে অন্তি একবাি 

মাইজকি জোষণা জদওোি ব্যবস্থা কিজি েজব মো রবপদ িংজকি জিরেও, জটরলরেশজনি মাধ্যজম প্রচাজিি িজঙ্গ 

িজঙ্গ মাইক বারেজে ও স্কুল মাদ্রািাি েন্টা রবপদ িংজকি রেজিজব একটানা োজব বাোজনাি ব্যবস্থা কিজি েজব।  

৪.২.৩ েনগনজক অপিািজনি ব্যবস্থারদ: 

 জিরেও, জটরলরেশন মািফি ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাকেনজক রনিাপদ আশ্রে জকজন্দ্র অপিািজণি কাে শুরু কিা 

বািযা প্রচাজিি িজঙ্গ িজঙ্গ স্ব স্ব ওোজে যি ইউরপ িদস্য িাি এলাকাি জস্বোজিবকজদি িোেিাে অপিািজনি 

কাে শুরু কিজবন  

 ৮নং মো রবপদ িংজকি প্রচাজিি িজঙ্গ িজঙ্গ ঝুঁরকপূণ য এলাকাি েনগনজক রনিাপদ আশ্রে জকজন্দ্র আশ্রে গ্রেন 

কিাি েন্য মাইজক প্রচাি কিজি েজব এবং জস্বচছাজিবক দল বাড়ী রগজে আশ্রে গ্রেজনি জোি িারগদ রদজবন । 

প্রজোেজন অপিািন কিজি েজব । জকান ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাক জকান আশ্রে জকজন্দ্র আশ্রে রনজব িা োরনজে 

রদজবন । 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথরমক রচরকৎিা প্রদান: 

 অিযারিক ঝুঁরকপূণ য এলাকাি িংরিষ্ট উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িদস্যজদি িত্ত্বাবিাজন ন্যস্ত কিাি 

ব্যবস্থা কিজি েজব । 

 উদ্ধাি কাে পরিচালনা কিাি েন্য উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িত্ত্বাবিাজন একটি স্থােী করমটি গঠন 

কিজবন  

 অস্থােী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পরিচালনা কিজবন । 

 আশ্রে জকজন্দ্র অবস্থান গ্রেণকািী অসুস্থ ব্যরি, বজোবৃদ্ধ, রশশু ও আিন্ন প্রিবী মরেলাজদি েরুিী রেরওজি 

োিপািাজল জপ্রিণ কিজি েজব। 

 মৃি জদে িৎকাি ও গবারদ পশু মাটি জদওোি কাে িকল ইউরপ িদস্য জস্বোজিবকজদি িোেিাে ওোে য রেরত্তক 

দারেত্ব পালন কিজবন ।  
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৪.২.৫ আশ্রে জকন্দ্র িিণাজবিন: 

 দুজর্ যাি প্রবন জমৌসুজমি শুরুজিই আশ্রে জকন্দ্র গুজলাি প্রজোেনীে জমিামি কজি ব্যবোি উপজর্াগী িাখা । 

 েরুিী মুহূজিয জকান রনিাপদ স্থাজন বা আশ্রে জকজন্দ্র আশ্রে জনজব িা ঠিক কিা । 

 দুজর্ যাগ কালীন িমজে মরেলা, রশশু ও প্ররিবিীজদি িারব যক রনিাপিা (আশ্রে জকন্দ্র ও অন্যান্য স্থাজন আশ্রে জনো) 

রনরিিকিণ । 

 আশ্রে জকজন্দ্র রনিাপদ পারন িিবিাে ও অন্যান্য জিবািমূে রনরিি কিা । 

 েনগনজক িাজদি প্রজোেনীে িম্পদ (গবাদী পশু, োঁি মুিগী, েরুিী খায ইিযারদ) রনিাপদ স্থাজন স্থানান্তজি 

িোেিাকিণ । 

৪.২.৬ জনৌকা প্রস্তুি িাখা: 

 উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ইউরনেজন কিগুজলা ইরঞ্জন চারলি জনৌকা আজছ িাি রেিাব িাখজবন এবং 

কেটি ও জকান গুজলা দুজর্ যাজগি িমে েরুিী কাজে ব্যবহৃি েজব িা ঠিক কিজবন । 

 জনৌকাি মারলকগন িাজদি এই কাজে িোেিা কিজবন । 

 েরুিী কজরাল রুজম জনৌকাি মারলক ও মারঝজদি জমাবাইল ন্বনি িংিরিি থাকজব । 

৪.২.৭ দুজর্ যাজগি িেিরি চারেদা রনরুপন ও প্ররিজবদন জপ্রিণ: 

 দুজর্ যাগ অব্যেরিি পি পিবিী ২৪ েন্টাি মজধ্য  এি ও এি ফিমসে ও অনরিক ৭ রদজনি মজধ্য  ে ফিজম 

ইউরনেন পরিষদ জচোিম্যাজনি রনকট পাঠাজবন  । 

 ইউরনেন পরিষজদি জচোিম্যান ইউরপ িরচজবি মাধ্যজম প্রজিযক ওোজে যি প্ররিজবদন একরত্রি কজি পিবিী ১২ 

েন্টাি মজধ্য উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি জচোিম্যাজনি রনকট জপ্রিণ কিজবন । 

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ যক্রম িমন্বে কিা: 

 ইউরপ পরিষজদি জচোিম্যান রবরেন্ন ত্রাণ ও পুনব যািন িোেিাকািী দজলি ত্রাণ কাে িমন্বে কিজবন । 

 বাইজি/অন্যত্র  জথজক ত্রাণ রবিিণকািী দল আিজল িািা রক পরিমাণ বা জকান িিজনি ত্রাণ িামগ্রী বা 

পুনব যািন িামগ্রী এজনজছন িা একটি জিরেষ্টাজি রলরপবদ্ধ কিজি েজব । উি দল জকান এলাকাে ত্রাণ কাে 

পরিচালনা কিজবন িা কজরাল রুমজক োনাজি েজব । 

 ইউরনেন দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি দুস্থিা িেিরিি রেরিজি ওোে য পর্ যাজে ত্রাণ িামগ্রী বিােি পরিমান 

ঠিক কিজবন এবং বিােকৃি ত্রাণ িামগ্রীি পরিমান/িংখ্যা ওোজে যি েনগজনি মজধ্য প্রচাজিি ব্যবস্থা 

কিজবন । 

৪.২.৯ শুকনা খাবাি, েীবন িিাকািী ঔষি িংগ্রে ও প্রস্তুি িাখা: 

 িাৎিরণকোজব রবিিজণি েন্য শুকনা খাবাি জর্মন রচড়া, মুরড় ইিযারদ স্থানীেোজব োট/বাোি জথজক 

িংগ্রে কিজি েজব । 

 চাল, োল, আটা, জিল ইিযারদ উপকিণ ও গৃে রনম যাজণি উপকিণ র্থা- জঢউটিন, জপজিক, নাইলজনি িরশ 

ইিযারদ স্থানীে বাোি জথজক িংগ্রে কিজি েজব । 



 

 75  

 ইউরনেন পর্ যাজে স্বাস্থয িেকািী ও পরিবাি কল্যাণ িেকািীি িোেিাে প্রজোেনীে ঔষজিি িারলকা তিিী 

ও স্থানীে বাোি জথজক িংগ্রে কিজি েজব । 

 ত্রাণ িামগ্রী পরিবেন ও ত্রাণ কমীজদি র্ািাোজিি েন্য প্রজোেনীে রিক্সা, জববী জটক্সী ও অন্যান্য র্ানবােন 

ইিযারদি িমন্বজেি দারেত্ব ইউরনেন জচোিম্যাজনি উপজি থাকজব । 

৪.২.১০ গবাদী পশুি রচরকৎিা /টিকা: 

 উপজেলা প্রারণিম্পদ োিপািাল জথজক অবস্থা রবজবচনা কজি প্রজোেনীে ঔষি িংগ্রে কজি ইউরপ 

েবন/স্বাস্থয জকজন্দ্র িংিিন কিজি েজব । 

 ইউরনেন দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িদস্যজদি প্রারণ রচরকৎিা রবষেক প্ররশিজনি ব্যবস্থা কিজি েজব  । 

 প্রজোেজন অরেজ্ঞিা িম্পন্ন ব্যরিজদি আপদকালীন িমজে প্রারণ রচরকৎিা কাজেি িাজথ িম্পৃিকিজনি 

ব্যবস্থা কিজি েজব । 

৪.২.১১ মেড়াি আজোেন কিা: 

 িিকযবািযা/পূব যাোি প্রচাি, অপিািণ, উদ্ধাি ও প্রাথরমক ত্রাণকার্ য পরিচালনা রবষজে মেড়া অনুষ্ঠাজনি 

আজোেন কিা  

 ঘূরন যঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকা িমূজে অব্যােিোজব দুজর্ যাগ মেড়া আজোেন কিা । 

 প্ররি বছি এরপ্রল ও জিজে্বনজি েনজগাষ্ঠীজক রনজে মেড়াি মাধ্যজম প্রস্তুরিি অবস্থা পিীিা কিা 

 মেড়া অনুষ্ঠাজনি অসুস্থ, পঙ্গু, গে যবিী মরেলা ও রশশুজদি আশ্রে জকজন্দ্র রনজে র্াওোজক রবজশষোজব উজেখ  

কিা । 

 ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাকেন আশ্রে জকজন্দ্র র্াওোি েন্য মেড়া অনুষ্ঠান ইউরপ কার্ যালজে না কজি ঝুঁরকপূণ য 

গ্রাজম কিজি েজব । 

৪.২.১২ েরুিী কজরাল রুম পরিচালনা: 

 দূজর্ যাগ িংেটিি েওোি পি পিই জেলা/উপজেলা/ইউরনেন পরিষদ কার্ যালজে েরুিী কজরাল রুম স্থাপন কিজি 

েজব । জিখাজন পালাক্রজম একিজঙ্গ কমপজি ৩/৪ েন  জিচ্ছাজিবক ও গ্রাম পুরলশ িদস্যি উপরস্থরি রনরিি 

কিজি েজব  

 ইউরনেন পরিষজদি িরচব ও দারেত্বশীল ব্যরিবগ য কজরাল রুজমি িারব যক দারেজত্ব থাকজবন । প্ররি দজল কমপজি 

৩েন কজি জমাট ৩টি জস্বচছাজিবক দল পালাক্রজম রদবা িাত্রী কজরাল রুজমি দারেত্ব পালন কিজবন।  ইউরনেন 

পরিষদ িরচব িাব যিরণকোজব িিাবিান কিজবন। 

৪.২.১৩ আশ্রে জকন্দ্র/রনিাপদ স্থান িমূে: 

 বন্যাি িমে ডুজব র্াজব না, নদীোঙ্গন জথজক দূজি এমন স্থান আশ্রে জকন্দ্র রেজিজব ব্যবহৃি েজি পাজি। 

 রনি যারিি আশ্রে জকন্দ্র, স্থানীে স্কুল, কজলে, িিকািী ও জবিিকািী  প্ররিষ্ঠান, উঁচু িাস্তা, বাঁি আশ্রে জকন্দ্র রেজিজব 

ব্যবহৃি েজি পাজি। 

প্ররিটিি রবস্তারিি বণ যনা রলখা  েজেজছ।  
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৪.৩ উপজেলাি রনিাপদ স্থান িমূজেি িারলকা  

 রনজচি  জটরবজলি মাধ্যজম জদখাজনা েজলা: 

আশ্রে জকন্দ্র নাম ইউরনেজনি নাম িািন িমিা মন্তব্য 

বন্যা আশ্রেজকন্দ্র নাই -- --  

ঘুরন যঝড় আশ্রে জকন্দ্র নাই    

স্কুল কাম জশল্টাি জখওোি চি ি: প্রা: রবযালে 

োটি কলরকোিা ি: প্রা: রবযালে 

উোন কলরকোিা ি: প্রা: রবযালে 

জিজখি চি ি: প্রা: রবযালে 

টুপকাি চি দারখল মাদ্রািা 

কুতুজবি চি ি: প্রা: রবযালে 

মদজনি চি ি: প্রা: রবযালে 

চি আইিমািী ি: প্রা: রবযালে 

রচিলমািী ি: প্রা: রবযালে 

োরিি পাড়া ি: প্রা: রবযালে 

িািমািা োই স্কুল 

বকশীগঞ্জ মজেল িদি ি: প্রা: 

রবযালে 

নামািপাড়া ি: প্রা: রবযালে 

সূর্ যনগি ি: প্রা: রবযালে 

িীমািপাড় ি: প্রা: রবযালে 

পারখমািা ি: প্রা: রবযালে 

লাউচাপড়া ি: প্রা: রবযালে 

চন্দ্রাবাে ি: প্রা: রবযালে 

জগাোলগাঁও ি: প্রা: রবযালে 

বাট্টাজোড় ি: প্রা: রবযালে 

িারঝমািা ি: প্রা: রবযালে 

জমরুি চি 

জমরুি চি 

জমরুি চি 

জমরুি চি 

জমরুি চি 

িাধুিপাড়া 

িাধুিপাড়া 

িাধুিপাড়া 

বগাি চি 

বগাি চি 

বগাি চি 

বকশীগঞ্জ 

 

বকশীগঞ্জ 

বকশীগঞ্জ 

বকশীগঞ্জ 

বকশীগঞ্জ 

িানুো কামালপুি 

বাট্টাজোড় 

বাট্টাজোড় 

বাট্টাজোড় 

রনলরিো 

৫৫৪ েন 

২৮২ েন 

৩১৫ েন 

৩১৯ েন 

২৫০ েন 

২২০ েন 

২১৩ েন 

৩৩০ েন 

২৯৫ েন 

৩৮৬ েন 

৪০২ েন 

৬৫৭ েন 

 

২০১ েন 

৪০৩ েন 

২৮৮ েন 

২৪১ েন 

২৮৭ েন 

৩৪০ েন 

২৩০ েন 

২১৮ েন 

২৬৩ েন 

 

িিকািী/জবিিকািী 

প্ররিষ্ঠান 
জটক্সটাইল জোজকশনাল ইনরস্ট্টিউট বকশীগঞ্জ ২৫০ েন  

ইউরপ েবন বকশীগঞ্জ ইউরপ েবন বকশীগঞ্জ ১৫০ েন  

উঁচু িাস্তা 

চিকাউরিো েজি রেগািলাপারখমািা 

জমজষিচি েজি লাউচাপড়া 

 

ঝালিচি েজি মাদাজিিচি 

টিকিকারন্দ েজি কুশলনগি 

বকশীগঞ্জ 

বকশীগঞ্জ-িানুো 

কামালপুি 

বকশীগঞ্জ-জমরুিচি 

বকশীগঞ্জ- রনলরিো 

৮ ফুট 

৮ ফুট 

 

৮ ফুট 

৮ ফুট 
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বাঁি 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে বন্যা ও 

জোোজিি পারন প্রজবশ প্ররিজিাি 

কিাি েন্য নদী ও খাজলি িীিবিী 

অঞ্চজল জছাট বড় রমজল জমাট ১২টি বাঁি 

আজছ। উি বাঁিগুজলাি িব যজমাট তদে যয 

৫২ রকাঃরমাঃ । রনজে ইউরনেন রেরিক 

বাঁজিি িংখ্যা ও অবস্থাজনি 

পরিিংখ্যান প্রদান কিা েজলা: 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ১,২,৪ 

নং ওোজে যি পূব য কলরকোিা 

েজি রচলািচি পর্ যন্ত ৯ 

রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ।  

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৩,৫ নং 

ওোজে যি জখওোিচি েজি 

িরবোিচি পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, 

৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৮,৯ নং 

ওোজে যি ফরকিপাড়া েজি 

বাোজোবা পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, 

৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৭ নং 

ওোজে যি জিজকিচি েজি 

িিদািপাড়া পর্ যন্ত ৬ 

রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ১,৩,৪ 

নং ওোজে যি িাতুোকান্দা েজি 

ঠান্ডািবন্দ পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, 

৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ২,৫ নং 

ওোজে যি গােীিপাড়া েজি 

আইিমািী পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, 

৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 
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 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৬,৭ নং 

ওোজে যি কামাজলি বািী েজি 

আচ্চচ যাকারন্দ পর্ যন্ত ৮ 

রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৮,৯ নং 

ওোজে যি দরিণকান্দা েজি 

কুতুজবিচি পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, 

৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ১,২,৩ নং 

ওোজে যি িািমািা েজি 

আলীিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, 

৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ৫,৬ নং 

ওোজে যি িামিামপুি েজি 

োরিিপাড়া পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, 

৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ৭,৮ নং 

ওোজে যি জপিীিচি েজি 

োটিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, 

৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 রনলরিো ইউরনেজনি- ২,৩,৪ নং 

ওোজে যি োনরকপুি েজি 

িারেমািা পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, 

৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি 

িজেজছ। 

 

প্ররিটি আশ্রে জকজন্দ্রি/ রনিাপদ স্থান িমূজেি রবস্তারিি বণ যনা রলখা েজলা। রনন্মরলরখি িথ্য গুজলা জর্মন -  কজব তিিী েজেজছ, 

জশষ কজব জমিামি েজেজছ, কে িলা েবন, বিযমান ব্যবোি, কেটি টিউবওজেল, কেটি ল্যারট্রন, এগুজলাি বিযমান অবস্থা, আশ্রে 

জকজন্দ্র জস্বচছাজিবকজদি  র্ন্ত্রপারিি িারলকা ও বণ যনািে প্রজোেনীে িকল িথ্য  রবস্তারিি উজেখ কিা  েজলা।  কজেকটি  আশ্রে 

জকজন্দ্রি/ রনিাপদ স্থান িমূজেি ছরব িংযুি কিা জর্জি পাজি। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে জকান আশ্রে জকন্দ্র জনই । িজব রনিাপদ স্থান িজেজছ। িাই রনিাপদ স্থান িমূজেি রকছু িথ্য উজেখ কিা 

েজলা। ২১টি স্কুল কাম জশল্টাি  িজেজছ । র্া ২০০৩ - ২০০৮ িাজলি মজধ্য রনরম যি েজেজছ। রনম যাজনি পি আি জমিামি কিা 
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েেরন।  স্কুল কাম জশল্টািগুরল বিযমাজন ব্যবোি উপজর্াগী  িজেজছ। স্কুল কাম জশল্টাজিি প্ররিটিজি ১টি কজি টিউবওজেল ও ১টি 

কজি ল্যারট্রন িজেজছ । জিগুরল বিযমাজন িচল িজেজছ । িজব  জস্বচ্ছাজিবকজদি জকান প্রকাি র্ন্ত্রপারি প্রদান কিা েে নাই। 

৪.৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি: 

আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনাি জিজত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণ য অংশ। িঠিক ও িমেপজর্াগী িিণাজবিজনি অোজব অজনক 

জকন্দ্র ব্যবোি অনুপজর্াগী েজে পিজছ। িাই আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি অন্তভূ যি কিা েজেজছ। 

আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা জকন: 

 দুজর্ যাজগি িমে েীবন ও িম্পদ বাঁচাজনা। 

 দুজর্ যাজগি িমে গবাদী পশুি েীবন বাঁচাজনা। 

 আশ্রেজকজন্দ্রি ব্যবোি ও িিণাজবিন রনরিি কিা। 

আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি: 

 আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িদস্য ৭-৯ েন। 

 ইউরপ জচোিম্যান/জম্বনাি, গন্যমান্য ব্যরি, িমােজিবক, রশিক, এনরেও ষ্টাফ, েরমদািা, জস্বোজিবী  প্রভৃরিি 

িমন্বজে ৭-৯ িদস্য রবরশষ্ট করমটি গঠন কিা েজব । 

 এলাকাবািীি িম্মরিক্রজম এই করমটি ব্যবস্থাপনা করমটি রেজিজব দারেত্ব পালন কিজি পাজি। 

 করমটিি কমপজি অজি যক িদস্য নািী েওো বাঞ্চনীে। 

 এলাকাবািীি িোেিাে করমটি আশ্রেজকন্দ্র িিণাজবিন ও িারব যক ব্যবস্থাপনাি দারেত্ব পালন কিজব। 

 করমটি রনরদ যষ্ট িমে অন্তি অন্তি িো কিজব, িোি রিদ্ধান্ত খািাে রলরপবদ্ধ কিজি েজব এবং রিদ্ধান্ত বাস্তবােজনি 

েন্য দারেত্ব বন্টন এবং িমেিীমা জেঁজি রদজি েজব। 

 আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি িাজথ িংযুরি রেজিজব থাকজব। 

জকান স্থানজক আশ্রেজকন্দ্র রেজিজব ব্যবোি কিজবন: 

 রনি যারিি আশ্রেজকন্দ্র। 

 স্থানীে স্কুল, কজলে। 

 িিকািী ও জবিিকািী প্ররিষ্ঠান। 

 উঁচু িাস্তা, বাঁি। 

আশ্রেজকজন্দ্র রক রক লিয িাখজি েজব: 

 আশ্রেজকজন্দ্র িাবু/ পরলরথন/ ওআিএি/ রফটরকিী/ রকছু েরুিী ঔষি (প্যািারিটামল, ফ্লারেল ইিযারদ)/ পারন 

জশািন বরড়/ রিরচং পাউোজিি ব্যবস্থা িাখজি েজব। 

 খাবাি পারন িান্নাি ব্যবস্থা িাখা। 

 পে:রনষ্কাশন ব্যবস্থা (নািী পুরুজষি েন্য পৃথক পৃথক)। 
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 নািী পুরুজষি েন্য পৃথক পৃথক জগািজলি ব্যবস্থা কিা। 

 পরিষ্কাি পরিচছন্ন িাখা ও আবেযনা িিাজনাি ব্যবস্থা কিা। 

 রনিাপিাি ব্যবস্থা কিা। 

 আজলাি ব্যবস্থা কিা। 

 আশ্রেজকন্দ্রটি স্বাস্থয িম্মি েজি েজব। 

 আরশ্রি মানুজষি জিরেজেশন, গরচছি মালামাজলি িারলকা তিিী ও জষ্টারিং কিা এবং চজল র্াওোি িমে িা 

ঠিকমি জফিৎ জদওো। 

 আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনাি েন্য রনরদ যষ্ট কমী ও জস্বচছাজিবক দারেত্ব প্রদান কিা। 

 আরশ্রি মানুজষি খায ও রচরকৎিাি ব্যবস্থা কিা। 

 গেযবিী নািী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্ররিবিীজদি প্ররি রবজশষ নেি জদওো। 

আশ্রেজকজন্দ্রি ব্যবোি: 

 আশ্রেজকন্দ্র মূলি দুজর্ যাজগি িমে েনিািািজনি রনিাপদ আশ্রজেি েন্য ব্যবহৃি েে। 

 দুজর্ যাজগি িমে ব্যিীি অন্য িমে িমাে উন্নেনমূলক কার্ যক্রজম আশ্রেজকন্দ্র ব্যবোি কিা জর্জি পাজি। 

 প্রাথরমক রচরকৎিাি জকন্দ্র রেজিজব ব্যবোি কিা জর্জি পাজি। 

 বেষ্ক রশিাজকন্দ্র ও স্কুল রেজিজব ব্যবোি কিা জর্জি পাজি। 

 ওোিজলি জষ্টশজনি েন্য ব্যবোি কিা জর্জি পাজি। 

আশ্রেজকজন্দ্রি িিণাজবিন: 

 প্ররিটি আশ্রেজকন্দ্র সুষ্ঠুোজব িিণাজবিন কিজি েজব। রবজশষ কজি পরিষ্কাি পরিচছন্ন িাখজি েজব। 

 আশ্রেজকজন্দ্রি দিো োনালা রবনজষ্টি োি েজি িিাকজল্প স্থানীেোজব উজযাগ রনজি েজব। 

 আশ্রেজকজন্দ্রি েরমজি পরিকরল্পিোজব বৃি জিাপন কিজি েজব। 

 গাইে লাইন অনুিাজি আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটি গঠন কিজি েজব। 

 আশ্রেজকন্দ্র ব্যবোজিি িমে ব্যিীি অন্য িমে িালাবদ্ধ িাখজি েজব। 

 আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি িাজথ িংযুি রেজিজব থাকজব। 



 

 81  

আশ্রেজকজন্দ্রি িিণাজবিন 

আশ্রে জকন্দ্র আশ্রেজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল 

স্কুল কাম জশল্টাি 

োরিি পাড়া ি: প্রা: রবযালে 

 

পারখমািা ি: প্রা: রবযালে 

 

টুপকািচি দারখল মাদ্রািা 

 

 

লাউচাপড়া ি: প্রা: রবযালে 

 

জগাোলগাঁও ি: প্রা: রবযালে 

 

চন্দ্রাবাে ি: প্রা: রবযালে 

 

িারঝমািা ি: প্রা: রবযালে 

 

মদজনি চি ি: প্রা: রবযালে 

 

চি আইিমািী ি: প্রা: রবযালে 

 

জখওোি চি ি: প্রা: রবযালে 

 

 

সূর্ যনগি ি: প্রা: রবযালে 

 

 

েহুরুল েক (িে: প্রিান 

রশিক) 

আব্দুল কুদ্দুি (িে: 

প্রিান রশিক) 

নুরুল হুদা জমা: 

এেোরুল েক (িে: 

প্রিান রশিক) 

জখািজশদ আলম (প্রিান 

রশিক) 

জমাস্তফা োমান (িে: 

প্রিান রশিক) 

সুলিান আেজমদ (িে: 

প্রিান রশিক) 

হারববুোে (িে: প্রিান 

রশিক) 

জমাোজেম জো: (িে: 

প্রিান রশিক) 

নােমুন নাোি খানম 

(িে: প্রিান রশিক) 

িরফকুল ইিলাম 

আনিািী (িে: প্রিান 

রশিক) 

লুিফি িেমান (প্রিান 

রশিক) 

০১৭১৬-৯৩৪৫৩২ 

 

০১৯১৫-৩৭০৪৩১ 

 

০১৭১৯-৫৩০৬১৮ 

  

 

০১৮২৩-৩৬৫৮৬২ 

 

০১৭১২-৮৭৮৪৬৬ 

 

০১৮২৩-৩৬৫৭৯০ 

 

০১৭৩৬-৩২৮৭৬৬ 

 

০১৭৩৫-৩৬৭২৩২ 

 

০১৭১৬-৫৫৪৩৭৭ 

 

০১৯২১-৫৫৯৯৫১ 

 

 

০১৭১৬-৯৩৪৩৫৫ 

িিকািী/জবিিকািী 

প্ররিষ্ঠান 

জটক্সটাইল জোজকশনাল ইনরস্ট্টিউট 

 

ইনরস্ট্টিউট প্রিান 

 
 

ইউরপ েবন 

 

বকশীগঞ্জ 

 

জচোিম্যান 

 

০১৯১৬৭৯৪৭০২ 

 

উঁচু িাস্তা 

চিকাউরিো েজি রেগািলাপারখমািা 

 

জমজষিচি েজি লাউচাপড়া 

 

ঝালিচি েজি মাদাজিিচি 

 

টিকিকারন্দ েজি কুশলনগি 

ইউরপ িদস্য 

 

ইউরপ িদস্য 

 

ইউরপ িদস্য 

 

ইউরপ িদস্য 

০১৯৩১-২২৭০৮৯ 

০১৭৫১-০১৮৯৫২ 

০১৭৯৫-১০০১২৮ 

০১৭১৫-৪১০৮২৫ 

বাঁি 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে বন্যা ও জোোজিি পারন প্রজবশ 

প্ররিজিাি কিাি েন্য নদী ও খাজলি িীিবিী অঞ্চজল জছাট 

বড় রমজল জমাট ১২টি বাঁি আজছ। উি বাঁিগুজলাি িব যজমাট 

তদে যয ৫২ রকাঃরমাঃ । রনজে ইউরনেন রেরিক বাঁজিি িংখ্যা ও 

অবস্থাজনি পরিিংখ্যান প্রদান কিা েজলা: 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ১,২,৪ নং ওোজে যি পূব য 

কলরকোিা েজি রচলািচি পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, 

৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ।  
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 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৩,৫ নং ওোজে যি জখওোিচি 

েজি িরবোিচি পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৮,৯ নং ওোজে যি ফরকিপাড়া 

েজি বাোজোবা পর্ যন্ত ৭ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি- ৭ নং ওোজে যি জিজকিচি েজি 

িিদািপাড়া পর্ যন্ত ৬ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ১,৩,৪ নং ওোজে যি 

িাতুোকান্দা েজি ঠান্ডািবন্দ পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ 

ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ২,৫ নং ওোজে যি গােীিপাড়া 

েজি আইিমািী পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৬,৭ নং ওোজে যি কামাজলি 

বািী েজি আচ্চচ যাকারন্দ পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট 

উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৮,৯ নং ওোজে যি দরিণকান্দা 

েজি কুতুজবিচি পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ১,২,৩ নং ওোজে যি িািমািা 

েজি আলীিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ৫,৬ নং ওোজে যি িামিামপুি 

েজি োরিিপাড়া পর্ যন্ত ৮ রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 

 বগািচি ইউরনেজনি- ৭,৮ নং ওোজে যি জপিীিচি েজি 

োটিপাড়া পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি 

বাঁি িজেজছ। 

 রনলরিো ইউরনেজনি- ২,৩,৪ নং ওোজে যি োনরকপুি 

েজি িারেমািা পর্ যন্ত ৯ রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি 

একটি বাঁি িজেজছ। 
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৪.৫ উপজেলাি িম্পজদি িারলকা (র্া দুজর্ যাগকাজল ব্যবহৃি েজি পাজি) 

উপজেলাি িম্পজদি িারলকা 

অবকাঠাজমা িংখ্যা দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি িংরিপ্ত বণ যনা 

আশ্রেজকন্দ্র 

২২ 

 

 

 

 

 

 

ইউরনেন জচোিম্যান 

স্কুজলি প্রিান রশিক 

 

 

একটি আশ্রেজকজন্দ্রি দারেজত্ব আজছন জচোিম্যান 

ও ২১ টি স্কুল কাম জশল্টাি এি দারেজত্ব আজছন 

স্ব-স্ব স্কুজলি প্রিান রশিকগন, ০৪ টি উঁচু িাস্তাি 

দারেজত্ব আজছন িংরিষ্ট এলাকাি ইউরপ 

িদস্যগন। 

জগাোউন ০৩ 

উপজেলা খায 

রনেন্ত্রক 

 

দুইটি জগাোউজনি দারেজত্ব আজছন উপজেলা খায 

রনেন্ত্রক ও পাচটি জগাোউজনি দারেজত্ব আজছন 

ইউরনেন জচোিম্যানগন। 

জনৌকা ১৪ জনৌকাি মারলকগন 

১৪টি জনৌকাই  ইরঞ্জন চারলি । মারলকজদি িাজথ 

আজলাচনাক্রজম জনৌকাগুরল দুজর্ যাগকাজল ব্যবোি 

কিা র্াজব। 

গাড়ী ১৮ গারড়ি মারলকগন 
মারলকজদি িাজথ আজলাচনাক্রজম গারড়গুরল 

দুজর্ যাগকাজল ব্যবোি কিা র্াজব। 

েযান ২০ েযাজনি মারলকগন 
মারলকজদি িাজথ আজলাচনাক্রজম েযানগুরল 

দুজর্ যাগকাজল ব্যবোি কিা র্াজব  । 

 

৪.৬অথ যােন: 

ইউরনেন পরিষজদি আে আজি স্থানীে কি আদাে, োট/ বাোি ইোিা, খাল/রবল ইোিাি মাধ্যজম এবং রকছু ব্যবিা বারণজেযি 

জট্রে লাইজিি জথজক। রকন্তু ইদানীং বড় োট/ বাোি ইোিা, খাল/রবল ইোিা ব্যবস্থা ইউরনেন পরিষজদি োজি জনই িাজি 

আজেি মূল উৎি কজম জগজছ। িজব িিকাি বিযমাজন ভূরম জিরেজেশন জথজক ১% অথ য ইউরনেন পরিষজদ েস্থান্তি কজি থাজকন 

পূজব য পুজিাপুরি রছল এখন আবাি জিই অথ য রদজে গ্রাম পুরলশ ও িরচবজদি জবিন/ োিারদ পরিজশাজিি মাধ্যজম বাকী টাকা িমে 

িমে প্রদান কিা েজে থাজক। ইদারনং িিকাি বাৎিরিকোজব নগদ ৪/৫ লি টাকা িিািরি প্রদাজনি ব্যবস্থা রনজেজছন। 

পরিষজদি আে 

প্রজিযক ইউরনেন পরিষজদি েন্য িংরশস্নষ্ট পরিষজদি নাজম একটি িেরবল থাকজব। 

(ক) রনেস্ব উৎি (ইউরনেন কি, জিট ও রফি) 

উৎি/িািণ বাৎিরিক আে 

বকশীগঞ্জ বাট্টাজোড় জমরুিচি িাধুিপাড়া বগািচি  িানুো 

কামালপুি 

রনলরিো 

বিি বাড়ীি 

বাৎিরিক 

২৫৫৬৭০ ২১২৩৫০ ১৫০০০০ ১৬০৫৫০ ১৪৫৬৮০ ১১২০০০ ৮৮০০০ 
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ট্যাক্স 

পরিষদ 

কতৃযক 

লাইজিি 

ইসুয 

২৮০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ১৯০০০ ১১৫৫০ ৮০০০ 

ইোিা বাবদ 

(োট, 

বাোি, োট, 

পুকুি 

ইিযারদ) 

১৪০০০০০ ৭০৫০০০ ১৭০০০০ ১০৮৫৫০ ৪৫০০০০ ৩০০০০০ ১২০০০০ 

িম্পরি েজি 

আে 

২০০০০ ৯৫০০   ৬০০০ ৭৬০০  

ইউরনেন 

পরিষজদি 

িািািণ 

িেরবল 

২৫০৬৬০ ১৮০০০০ ৭৫০০০ ৮০০০০ ১৩০০০০ ১৫০০০০ ১৩৫০০০ 

অন্যান্য ৭০৬০০       

 

(খ) িিকািী সূজত্র অনুদান 

খাজিি 

িিণ 

  বাৎিরিক অনুদান 

বকশীগঞ্জ বাট্টাজোড় জমরুিচি িাধুিপাড়া বগািচি  িানুো 

কামালপুি 

রনলরিো 

কৃরষ, স্বাস্থয, 

ও পরিবাি 

প্রনালী, িাস্তা 

রনম যান ও 

জমিামি 

       

গৃে রনম যান ও 

জমিামি, 

উন্নেন 

িোেিা 

িেরবল 

       

জচোিম্যান 

ও িদস্যজদি 

৫,০০,0০০ 6,৫০,0০০ 4,80,000 8,70,000 ৮,60,০০০ ৫,50,০০০  
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িম্মানী োিা 

উন্নেন 

িোেিা 

িেরবল 

১২০০০০০ ৯৫০০০০ ৮৭০০০০ ৮৪০০০০ ৯০০০০০ ৭৬০০০০ ৭৩০০০০ 

জিজক্রটািী ও 

অন্যান্য 

কম যচািীজদি 

জবিন 

োিারদ 

৪৫০০০ ২৫০০০   ১৩০০০   

ভূরম েস্তান্তি 

কি ১% 

১৪০০০০০ ১০০০০০০ ৪০০০০০     

 

(গ) স্থানীে িিকাি সূজত্র 

স্থানীে 

িিকাি 

বাৎিরিক প্রজদে টাকা 

বকশীগঞ্জ বাট্টাজোড় জমরুিচি িাধুিপাড়া বগািচি  িানুো 

কামালপুি 

রনলরিো 

উপজেলা 

পরিষদ 

৮,৫০,০০০০ ৭,৫০,০০০ ৬,৫৪,০০০ ৭,২০,০০০ ৪,৫৬,০০০ ৭,৫৪,০০০ ৪,৯০,০০০ 

জেলা 

পরিষদ 

       

 

 (ে) জবিিকািী উন্নেন িংস্থা 

জবিিকািী 

উন্নেন 

িংস্থাি 

নাম 

বাৎিরিক অনুদান টাকা 

বকশীগঞ্জ বাট্টাজোড় জমরুিচি িাধুিপাড়া বগািচি  িানুো 

কামালপুি 

রনলরিো 

এরেরপ     ১১০০০০০ ২০০০০০  

এনরেএিরপ ১৯৭৭৬২৮ ৬৫০০০০ ১৪৭২২৯৪ ১২৫৬০০০ ১৭০০০০০ ১০০০০০০ ১২০০০০০ 

 

রবরেন্ন দািা িংস্থা, স্থানীে িিকাি শরিশালীকিজনি রনরমজি ইউরনেন পরিষজদ িিািরি অথ যােন কিজছ। অরিকিি িোেিা 

রনে যি কিজছ ইউরনেন পরিষজদি িিমিা, িেিা িজব যাপরি সুশািজনি উপি। ইউরনেন পরিষদ িাি প্রিান দূজর্ যাগ গুজলা 
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রবজবচনা কজি িাি ইউরনেজনি িারব যক উন্নেজনি েন্য প্রিান বাঁিা জিগুজলাজক অগ্রারিকাি রদজে অথ যােন কিজব। প্ররিটি উন্নেন 

প্রকজল্পি িাজথ দূজর্ যাগ ঝুঁরকহ্রািজক রবজবচনা কজি প্রকল্প তিিী, অথ যােন ও বািত্মবােন কিজব। 

৪.৭ কম য পরিকল্পনা োলনাগাদ ও পিীিাকিন: 

পরিকল্পনা প্রণেজনি েন্য ২টি ফজলাআপ করমটি গঠন কিজি েজব। 

ফজলাআপ করমটি 

 পরিকল্পনা ফজলাআপ করমটি 

 পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িিণাজবিন করমটি 

পরিকল্পনা ফজলাআপ করমটি 

৫ িদস্য রবরশষ্ট পরিকল্পনা জলখা ও উপস্থাপন করমটি 

 জচোিম্যান 

 িরচব 

 এনরেও প্ররিরনরি 

 িদস্য ২েন (িািািন করমটি জথজক) 

পরিকল্পনা ফজলাআপ করমটি: 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ আবদুি িউফ িালুকদাি জচোিম্যান, উপজেলা পরিষদ ০১৭৭৫২৪৪৪৮৮ 

০২ জমাাঃ রমোনুি িেমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন 

কম যকিযা 

০১৭২৯৪৯৫৯৭৯ 

০৩ সুলিান মােমুদ উপজেলা যুব উন্নেন কম যকিযা ০১৭১৪৮৮০৩৯৩ 

০৪ শ্যামল িাে গনজচিনা, এনরেও প্ররিরনরি ০১৭১১৫৪৮৬৭৯ 

০৫ কমল কুমাি িাে উপজেলা একাজেরমক 

সুপািোইোি 

 

 

করমটিি কাে: 

 খিড়া পরিকল্পনা পর্ যাজলাচনা ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনেন। 

 রবষে রেরিক পরিকল্পনা কার্ যক্রম জর্মন কৃরষ, পশুপালন, মৎস্য এি েন্য উপিেকািী কৃরষ কম যকিযা িোেিা জনো। 

 দুজর্ যাগ পরিকল্পনাটি বাস্তব িম্মি অথ যাৎ সুরনরদ যষ্ট কাে এবং অথ যােন রবষেটি গুরুত্ব জদো। 

পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িিণাজবিন করমটি: 

৭ িদস্যরবরশষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িিণাজবিন করমটি 

 জচোিম্যান 

 িরচব 
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 মরেলা িদস্য 

 িিকািী প্ররিরনরি 

 এনরেও প্ররিরনরি 

 িদস্য ২েন (িািািন করমটি জথজক) 

পরিকল্পনা বাস্তবােন ও িিণাজবিন করমটি: 

ক্ররমক নং নাম পদবী জমাবাইল 

০১ এ.রব.এম. এেিানুল মামুন িেকািী করমশনাি (ভূরম) ০১৮২০৫০৮২৫০ 

০২ জমাাঃ রমোনুি িেমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকিযা ০১৭২৯৪৯৫৯৭৯ 

০৩ জমাছাাঃ িােরমনা  োইি জচোিম্যান, উপজঝলা পরিষদ ০১৭১৩৫৬২১৯২ 

০৪ সুলিান মােমুদ উপজেলা যুব উন্নেন কম যকিযা ০১৭১৪৮৮০৩৯৩ 

০৫ এ.এি.এম িাজেম িদস্য  

০৬ রিিাজুল ইিলাম এনরেও প্ররিরনরি ০১৭২২৪৭২৬৪৮ 

০৭ জমাাঃ মতুযো আলী িদস্য ০১৭১০৬৬২৮৯১ 

 

করমটিি কাে: 

 প্ররি বৎিি এরপ্রল/জম মাজি বিযমান কম যপরিকল্পনা, আগাজগাড়া পিীিা, প্রজোেনীে িংজশািন ও িংজর্ােজনি 

মাধ্যজম োলনাগাদ কিজি েজব। করমটিি িদস্য িরচব এই ব্যাপাজি ব্যরিগি উজযাগ রনজবন। প্রজিযক দুজর্ যাজগি 

অব্যবরেি পজি ব্যবস্থাপনা ত্রুটি িমূে পর্ যজলাচনা কজি পরিকল্পনাি প্রজোেনীে িংজশািনী আনজি েজব। 

 প্ররি বৎিি এরপ্রল/জম মাজি একবাি োিীে দুজর্ যাগ রদবজি একবাি ব্যবস্থাপনা বুযজিাি রনজদ যশনামি ব্যবস্থাপনাি 

মেড়া অনুষ্ঠান কিজি েজব। 

 দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি রনকট েজি অনুজমাদন। 

 পরিকল্পনা বাস্তবােন িদািরক। 

 রবরেন্ন প্ররিষ্ঠাজনি িাজথ জর্াগাজর্াগ। 
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পঞ্চম অধ্যাে: উদ্ধাি কাে ও পুনব যািন পরিকল্পনা 

৫.১ িেিরি মূল্যােন: 

 রকোজব প্রোরবি/ িরিগ্রস্থ েে িা রবস্তারিি বণ যনা কিা হনলা । 

খািিমূে বণ যনা 

কৃরষ 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দূজর্ যাজগি প্রোজব কৃরষ খাজিি ব্যাপক িেিরি িারিি েে। 

ফিল নষ্ট েে, েরম োজঙ্গ. েরমজি বালু পজড় িাজি েরমি উব যিিা শরি কজম র্াে 

বীে িলা নষ্ট েে। বন্যাে িািািনি িাজনি ব্যাপক িেিরি েে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি 

আোি োনজল-  

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি জমাট ১২,৫৬০ একি েরমি মজধ্য ৫,৪৫০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ১৬,৫৭০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি জমাট ৭,৬২২ একি েরমি মজধ্য ২,৫২০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ১০,২৪০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি জমাট ৫,৪৮৪ একি েরমি মজধ্য ১,৯৭০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ৯,৭০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি জমাট ৯,৮১৮ একি েরমি মজধ্য ৩,৬৬০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ১১,৮১৭ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি জমাট ৫,২০০ একি েরমি মজধ্য ১,৬০০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ৮,৫৫৮ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি জমাট ৪,৮০০ একি েরমি মজধ্য ১,৪৫০ একি েরমি 

আমন চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ৯,৮৭০ পরিবাি প্রজিাি ও 

পজিািোজব িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি জমাট ৫,০০০ একি েরমি মজধ্য ২,৩২০ একি েরমি আমন 

চাজষি ব্যাপক িরি েজি পাজি। র্াি ফজল ৮,৪০০ পরিবাি প্রজিাি ও পজিািোজব 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

মৎস্য 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দুজর্ যাজগি প্রোজব পুকুি িরলজে রগজে মাছ জেজি র্াে, পুকুি 

জেজঙ্গ র্াে এবং পিবিীজি অজনক মাছ োইিাজি আক্রান্ত েজে মািা র্াে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি 

আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 



 

 89  

 বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৮ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ২৫ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ২৭ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ২০ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ১৬ টি পুকুজিি মাছ িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

গাছপালা 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দূজর্ যাজগি প্রোজব গাছপালাি ব্যাপক িেিরি িারিি েে। 

গাছপালা োজঙ্গ, আকাশমরণ,জিগুন,ইউকযারলপটাি,জমেগরনিে ফলে গাছপালাি 

অজনক িরি িারিি েে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি 

আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন ৪৭০ টি ফলে, ৩০০ টি বনে, ২০০ টি ঔষরি এবং ৮ টি নাি যািীি 

চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন ৫৬৭ টি ফলে, ২৯০টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ১০ টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন ৫৮০ টি ফলে, ৩৬২ টি বনে, ৩০০ টি ঔষরি এবং ১২ টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন ৫৭৫ টি ফলে, ৩৬০ টি বনে, ২২০ টি ঔষরি এবং ১০ টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন ৫৬০ টি ফলে, ৩৩৭ টি বনে, ২৫০ টি ঔষরি এবং ৭ টি নাি যািীি 

চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন ৫৫৪ টি ফলে, ৩৩৫ টি বনে, ২৭৫ টি ঔষরি এবং ৮ টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন ৫৭৪ টি ফলে, ৩৭৫ টি বনে, ২৮০ টি ঔষরি এবং ১৫ টি 

নাি যািীি চািা গাজছি িরি েজি পাজি। 

স্বাস্থয 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দুজর্ যাজগি প্রোজব মানুষ োেরিো, আমাশে, েরন্ডি, টাইফজেে, 

চম যজিাজগ আক্রান্ত েজে অসুস্থ েজে অকাজল মািা জর্জি পাজি, রবরেন্ন জিাজগ আক্রান্ত েজে 

মানুজষি কম যিমিা কজম র্াে। 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি বন্যা েজল রকংবা ১৯৮৮,১৯৯৮ বা ২০০৭ িাজলি বন্যাি মি 

আোি োনজল- 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৬% জলাক আমাশে, ১% জলাক 

টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ১.৫% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৪% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক 
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টাইফজেে, ৬% জলাক োইিাি েরনি এবং ২% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক 

টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক 

টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

বগািচি ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক 

টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ২% জলাক 

টাইফজেে, ৬% জলাক োইিাি েরনি এবং ২% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

রনলরিো ইউরনেজনি ৬% জলাক োেরিো, ৭% জলাক আমাশে, ১.৫% জলাক 

টাইফজেে, ৫% জলাক োইিাি েরনি এবং ৩% জলাক চম যজিাজগ আক্রান্ত েওোি 

িম্ভাবনা িজেজছ। 

েীরবকা 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দুজর্ যাজগি প্রোজব কৃরষেীরব, মৎস্যেীরব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি 

ব্যবিােীিা অজনক িরিি িমু্মখীন েে। েলাবদ্ধিা ও নদী োঙ্গজনি ফজল েরমি পাড় 

োঙ্গজনি ফজল কৃরষেীরবিা প্রিযি ও পজিাি দুই োজবই িরিগ্রস্ত েে। একইোজব 

মৎস্যেীরবিাও িিািরি িরিি িমু্মখীন েে। ফজল দুজর্ যাজগি িমে মানুজষি েীরবকা 

রনব যাে কিা অিযন্ত কষ্টকি েজে দাড়াে। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৬,০০০ েন কৃরষেীরব, ১,৮০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, 

২,২০০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৩৫ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি ৬,১০০ েন কৃরষেীরব, ২,২০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, 

১,৮০০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৫,৯০০ েন কৃরষেীরব, ১,৭০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, 

১,৭৫০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৫০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ৫,৫০০ েন কৃরষেীরব, ১,৯০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, 

১,৯৫০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪৫ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৬,৫০০ েন কৃরষেীরব, ২,৩০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি 

ব্যবিােী, ২,০৫০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৪০ েন রিকশা/েযান চালক 

িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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 রনলরিো ইউরনেজনি ৬,০০০ েন কৃরষেীরব, ২,১০০ েন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবিােী, 

২,২৫০ েন রদন মজুি/কৃরষ শ্ররমক এবং ৪৬০ েন রিকশা/েযান চালক িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

পারন 

বকশীগঞ্জ উপজেলাে খাবাি পারনি প্রিান উৎি েজলা অ-িভীি (েস্থচারলি) এবং 

িভীি নলকুপ। এই উপজেলাে ৭৬% জলাকেন অ-িভীি এবং িভীি নলকুপ এি পারন 

পান কজি।  বকশীগঞ্জ উপজেলাে জমাট নলকূজপি িংখ্যা ২,১৯৯ টি।এি মজধ্য োজলা 

১৯৭৮ টি, নষ্ট ২২১ টি বন্যা জলজেজলি উপি ১৫০ টি,বন্যাি িমে ব্যবোি উপজর্াগী 

৮৬৭ টি, িজব রকছু রকছু ইউরনেজন রিং ওজেি, িািা পাম্প, জেব-জেট িিকািী ও 

জবিিকািী উজযজগ স্থাপন কিা েজচ্ছ। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩৬১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ৩৪১টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ২০টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি 

িংখ্যা ১২২টি। এই এলাকাি ৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন 

িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৪৩১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ৪০৬টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ২৫টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি 

িংখ্যা ১৪২টি। এই এলাকাি ৭৮% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন 

িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩২১টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ২৮৯টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি 

িংখ্যা ১৩১টি। এই এলাকাি ৬৮% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন 

িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ৩০৫টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ২৭২টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩৩টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি 

িংখ্যা ১২১টি। এই এলাকাি ৭২% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন 

িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

বগািচি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৭৪টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ২৩৬টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩৮টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি 

উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি ৭০% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং 

বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি 

পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৪৪টি। এি মজধ্য োজলা 

নলকূজপি িংখ্যা ২০২টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৪২টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি 

উপজর্াগীি িংখ্যা ১১৫টি। এই এলাকাি ৬৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং 

বারক েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি 
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পারন িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

রনলরিো ইউরনেজন িব যজমাট নলকূজপি িংখ্যা ২৬৩টি। এি মজধ্য োজলা নলকূজপি 

িংখ্যা ১৯৯টি, খািাপ নলকূজপি িংখ্যা ৩১টি এবং বন্যাি িমে ব্যবোজিি উপজর্াগীি 

িংখ্যা ১১৮টি। এই এলাকাি ৭৫% জলাক নলকূজপি পারন পান কজি এবং বারক 

েনিািািন অন্যান্য উৎি জথজক  পারন পান কজি। িজব বষ যাকাজল অজনজক বৃরষ্টি পারন 

িংগ্রে কজি খাবাি পারন রেজিজব ব্যবোি কজি। 

অবকাঠাজমা 

বকশীগঞ্জ উপজেলাজি দূজর্ যাজগি প্রোজব পাকা েিবারড়, আিা পাকা েিবারড়, কাঁচা 

েিবারড় আংরশক বা িম্পূণ য রবনষ্ট েজি পাজি , প্ররিষ্ঠাজনি িরি েজি পাজি, ব্রীে-

কালোট য নষ্ট েজি পাজি, মানুষ আশ্রেেীন েজে র্াে। 

 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ১৫ টি ব্রীে ও ২৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ১০ টি ব্রীে ও ১৫ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২০ টি ব্রীে ও ২০ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৭ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৫ টি ব্রীে ও ৮ টি কালোজট যি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১৩ টি র্াি তদে যয ৪৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২৬ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বাট্টাজোড় ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯টি র্াি তদে যয ৩০ রক.রম.। এিমজধ্য ১৮ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৯ টি র্াি তদে যয ৪২ রক.রম.। এিমজধ্য ৩০ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ৭ টি র্াি তদে যয ২৫ রক.রম.। এিমজধ্য ২০ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৮৬ রক.রম.। এিমজধ্য ৫৬ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

িানুো কামালপুি ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১২ টি র্াি তদে যয ৬৬ রক.রম.। 

এিমজধ্য ৩৫ রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজন জমাট িাস্তাি িংখ্যা ১১ টি র্াি তদে যয ৩৬ রক.রম.। এিমজধ্য ২২ 

রক.রম. িাস্তাি িরি েজি পাজি। 

বকশীগঞ্জ ইউরনেজনি ৩৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 
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বাট্টাজোড় ইউরনেজনি ১৯ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 জমরুিচি ইউরনেজনি ৩১ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২২ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িাধুিপাড়া ইউরনেজনি ৩০ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ২০ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 বগািচি ইউরনেজনি ২৪ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ১৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 িানুো কামালপুি ইউরনেজনি ১৩ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৮ টি িরিগ্রস্থ েজি 

পাজি। 

 রনলরিো ইউরনেজনি ৮ টি রশিাপ্ররিষ্ঠাজনি মজধ্য ৫ টি িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

জমরুিচি ইউরনেজনি- ১,২,৪ নং ওোজে যি পূব য কলরকোিা েজি রচলািচি পর্ যন্ত ৯ 

রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

িাধুিপাড়া ইউরনেজনি- ৬,৭ নং ওোজে যি কামাজলি বািী েজি আচ্চচ যাকারন্দ পর্ যন্ত ৮ 

রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

বগািচি ইউরনেজনি- ৫,৬ নং ওোজে যি িামিামপুি েজি োরিিপাড়া পর্ যন্ত ৮ 

রকজলারমটাি, ৬ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

রনলরিো ইউরনেজনি- ২,৩,৪ নং ওোজে যি োনরকপুি েজি িারেমািা পর্ যন্ত ৯ 

রকজলারমটাি, ৭ ফুট উচ্চিাি একটি বাঁি িজেজছ র্া িরিগ্রস্থ েজি পাজি। 

 

৫.২ দ্রুি আগাম পুনরুদ্ধাি 

 ৫.২.১ প্রশািরনক পুন:প্ররিষ্ঠা 

ক্ররমক 

নং 
নাম পদবী জমাবাইল 

১ আব্দুি িউফ িালুকদাি জচোিম্যান,উপজেলা পরিষদ ০১৭১৯৮৩০২৭৯ 

২ এিশাদ জোজিন খান উপজেলা রনব যােী অরফিাি ০১৭১৭৭০৬৮৫১ 

৩ এ.রব.এম. এেছানুল মামুন জপৌিিোি জমেি প্ররিরনরি ০১৭৩৫৭০৭০৭০ 

৪ এি এম আবু িাজেম উপজেলা োইি জচোিম্যান ০১৭১৬০৩৩৬০৬ 

৫ জমাছাাঃ িােরমনা উপজেলা োইি জচোিম্যান (মরেলা) ০১৭১৩৫৬২১৯২ 

৬ জমা: রমোনুি িেমান উপজেলা প্র: বাস্তবােন কম যকিযা ০১৭২৯৪৫৯৭৯ 

 

৫.২.২ ধ্বংিাবজশষ পরিষ্কাি 

ক্ররমক 

নং 
নাম পদবী জমাবাইল 

১ শরফউল আলম উপজেলা মৎি কম যকিযা 
০১৭২১৭২৪৪৫৪, 

০৯৮২২৫৬১৮৯ 

২ আিাদুোমান উপজেলা রশিা কম যকিযা 
০১৯১১৮৮০৫৪৬, 

০৯৮২২৫৬০৭৮ 

৩ এ.জক.এি জেদাজেতুোে উপজেলা প্রজকৌশলী 
০১৭১৭২৪৭৫৩৬, 

০৯৮২২৫৬০৪৪ 
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৪ ফরিদ উরেন আেজম্মদ উপজেলা িমাে জিবা কম যকিযা 
০১৭১২৫৪১০৭৭, 

০৯৮২২৫৬১৮৬ 

৫ এরবএম জগালাম জমাস্তফা উপজেলা প: পরিকল্পনা কম যকিযা 
০১৭১৬১৭৩৮৩৩, 

০৯৮২২৫৬১৮৭ 

                

    ৫.২.৩ েনজিবা পুনিািম্ভ 

ক্ররমক 

নং 
নাম পদবী জমাবাইল 

১ শরফউল আলম উপজেলা মৎি কম যকিযা 
০১৭২১৭২৪৪৫৪, 

০৯৮২২৫৬১৮৯ 

২ আিাদুোমান উপজেলা রশিা কম যকিযা 
০১৯১১৮৮০৫৪৬, 

০৯৮২২৫৬০৭৮ 

৩ এ.জক.এি জেদাজেতুোে উপজেলা প্রজকৌশলী 
০১৭১৭২৪৭৫৩৬, 

০৯৮২২৫৬০৪৪ 

৪ ফরিদ উরেন আেজম্মদ উপজেলা িমাে জিবা কম যকিযা 
০১৭১২৫৪১০৭৭, 

০৯৮২২৫৬১৮৬ 

৫ এরবএম জগালাম জমািত্মফা উপজেলা প: পরিকল্পনা কম যকিযা 
০১৭১৬১৭৩৮৩৩, 

০৯৮২২৫৬১৮৭ 

৬ জমা: রমোনুি িেমান উপজেলা প্র: বাস্তবােন কম যকিযা ০১৭২৯৪৫৯৭৯ 

 

  ৫.২.৪ েরুিী েীরবকা িোেিা 

ক্ররমক 

নং 
নাম পদবী জমাবাইল 

১ আব্দুি িউফ িালুকদাি জচোিম্যান,উপজেলা পরিষদ ০১৭১৯৮৩০২৭৯ 

২ এিশাদ জোজিন খান উপজেলা রনব যােী অরফিাি ০১৭১৭৭০৬৮৫১ 

৩ এ.রব.এম. এেছানুল মামুন জপৌিিোি জমেি প্ররিরনরি ০১৭৩৫৭০৭০৭০ 

৪ জমা: রমোনুি িেমান উপজেলা প্র: বাস্তবােন কম যকিযা ০১৭২৯৪৫৯৭৯ 
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িংযুরি ১ 

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবােজনি জচক রলষ্ট 

জচক রলষ্ট 

জিরেও  টিরেি মািফি ৫নং রবপদ িংজকি আবোওো বািযা প্রচাজিি িংপ্ে রনন্মবরণ যি ছক (জচক রলষ্ট পিীিা কজি জদখজি 

এবং িাৎিরণক প্রজোেনীে ব্যবস্থা গ্রেন কিজি েজব। 

ক্ররমক 

নং 
রবষে েযাঁ/না 

১ 
িিকযবািযা প্রচাজিি রনব যারচি জস্বচছাজিবক দজলি িদস্যজদি জেজক আিন্ন রবপদ ি্বনজি প্রচাি 

কাে শুরু কিজি বলা েজেজছ। 
েযাঁ 

২ 
ঝুঁরকপূণ য এলাকাি জলাকেনজক উদ্ধাি কিাি েন্য দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ দল তিিী কিা আজছ 

রকনা। 
েযাঁ 

৩ 
২/১ রদজনি শুকনা খাবাি ও পানীে েল রনিাপিা জমাড়জক মাটিি নীজচ পু ুঁজি িাখাি েন্য 

প্রচাি কিা েজেজছ। 
েযাঁ 

৪ জস্বচছাজিবক দজলি িদস্যজদি রনিাপিাি েন্য লাইফ েযাজকট িিবিাে কিা েজেজছ। েযাঁ 

৫ 
ইউরনেন রনেন্ত্রন কি িাব যিরনক োজব চালু িাখাি েন্য প্রজোেনীে েনবজলি ব্যবস্থা কিা 

েজেজছ। 
েযাঁ 

৬ ইউরনেন খায গুদাম/ ত্রাণ গুদাজমি প্রজোেনীে ব্যবস্থা আজছ। না 

৭ অন্যান্য ।  

 

রব:দ্র: 

 জচকরলষ্ট পিীিা কজি জর্ই জিজত্র নানািকম  ত্রুটি জদখা র্াজব জিই জিজত্র েরুিীোজব পদজিপ গ্রেন কিজি েজব। 

 ইউরনেন পরিষদ িেরবল িািা বা জকান উৎি বা িংস্থা েজি জস্বচছাজিবক দজলি িদস্যজদি েন্য লাইফ েযাজকট 

িংগ্রে রবজশষ প্রজোেন। 

জচকরলষ্ট 

 প্ররি বৎিি এরপ্রল বা জম মাজিি ১৫ িারিজখি মজধ্য ইউরনেন দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িোে আলাপ আজলাচনা 

কজি রনজে ছক জচকরলষ্ট পূিন কজি উপজেলা রনব যােী অরফিাি ও জেলা প্রিাশজনি রনকট জপ্রিন কিজবন। 

ক্ররমক নং রবষে উপযুি স্থাজন টিক রচি 

১ উপজেলা খায গুদাজম পর্ যাপ্ত খায মজুদ আজছ। না 

২ ঝুঁরকপূণ য এলাকাি রশশুজদি টিকা/েযাকরিন জদো েজেজছ। েযাঁ 

৩ ১-৬ বৎিজিি রশশু ও মাজেজদি রেটারমন খাওোজনা েজেজছ। েযাঁ 

৪ উপজেলা  োিপািাজল ওিস্যালাইন মজুদ আজছ। েযাঁ 

৫ জস্বচছাজিবক দজলি িদস্যজদি জক বাৎিরিক প্ররশিন জদো েজেজছ। েযাঁ 

৬ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্রি েন্য প্রজোেনীে প্রাথরমক রচরকৎিাি ঔষি িিঞ্জাম 

আজছ। 

েযাঁ 

৭ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্রি েন্য রনব যরচি পেী রচরকৎিক এলাকাে উপরস্থি 

আজছন। 

না 

৮ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্র নলকূপ আজছ। না 

৯ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্র দিো োনালা ঠিক আজছ। 

 

না 
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১০ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্র রনব যারচি রবকল্প জকোি জটকাি উপরস্থি আজছ। েযাঁ 

১১ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্র মরেলাজদি  েন্য আলাদা ব্যবস্থা আজছ। না 

১২ প্ররি আশ্রে জকজন্দ্র প্রিবা মরেলাজদি জদখাশুনা কিাি েন্য রনব যরচি িাত্রী 

এলাকাে আজছ। 

না 

১৩ গরু ছাগজলি অবস্থাজনি েন্য উঁচু স্থান রকো রনি যারিি কিা েজেজছ। না 

১৪ জিবচছাজিবক দজলি িদস্যজদি জক রনি যারিি দারেত্ব ি্বনজি িজচিন কিা 

েজেজছ। 

না 

১৫ আশ্রে জকন্দ্র গুজলাজি পােখানা/প্রস্রাবখানা ব্যবস্থা আজছ। না 

১৬ আবোওো ও রবপদ িংজকি প্রচাজিি েন্য প্রজোেনীে মাইজক্রাজফান চালু 

আজছ। 

েযাঁ 

১৭ কমপজি ২/১ রদজনি পরিমান শুকনা খাবাি, পানীে েল িংিিণ কিাি 

েন্য েনগনজক িোগ কিা েজেজছ। 

েযাঁ 

১৮ অন্যান্য।  
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িংযুরি ২ 

ডাক্তারেে নারেে তালিক 

ক্ররমক নং োিাজিি নাম পদবী জমাবাইল নং কম যস্থল 

০১ োাঃ রের্বুল বািী 
উপজেলা স্বাস্থয ও পাঃ 

পাঃ অরফিাি 
০১৭১৬৮৬৭৯৫৯ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০২ 
োাঃ জশখ জমাাঃ োরকি উোে 

িািা 
জমরেজকল অরফিাি ০১৭৮৫৮৮২২৬ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০৩ োাঃ আেশা পািেীন িোঃ িােযন ০১৭১৫৪৯৯২৮৫ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০৪ জমাাঃ আাঃ িরশদ এমটি (জিরেও) ০১৭১৬৪৯৪১৫৮ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০৫ কােী এনামুল জোজিন এমটি  (জেন্টাল) ০১৯১৪৫৭৬৩৮৭ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০৬ আশাফুন্নাোি এমটি (ল্যাব) ০১১৯৭২৩২০২০ উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স 

০৭ জমাাঃ রকিমিআলী এইচ এ ০১৯২১৫৩৯৭৪৪ িানুো, ওোে য-১ 

০৮ জগালাম ইমরিোি আেজমদ এইচ এ ০১৭২১১৬২৭৭৯ িানুো, ওোে য-২ 

০৯ জমাাঃ রিিাজুল ইিলাম এইচ এ ০১৭২৩০০৭৩৩৪ িানুো, ওোে য-৩ 

১০ এজকএম ফেলুল েক এইচ এ ০১৭১৪৪১৯৩১৬ বাট্টাজোড়, ওোে য-১ 

১১ খন্দকাি কতুি উরেন এইচ এ ০১৭৩৩২৭৮৯৪৪ বাট্টাজোে, ওোে য-২ 

১২ িােরমনা খাতুন এইচ এ ০১৭২৪০১২৩৪৮ বাট্টাজোে, ওোে য-৩ 

১৩ জমাাঃ ছাজনাোি জোজিন এইচ এ ০১৭৪৭০৭৮৫০৫ বগািচি, ওোে য-১ 

১৪ প্রদীপ চন্দ্র দাি এইচ এ ০১৭৩৪৪৫০৩৬২ বগািচি, ওোে য-২ 

১৫ জমাাঃ জমািত্মারফজুি িেমান এইচ এ ০১৯২৫০৩০২৯২ বগািচি, ওোে য-৩ 

১৬ জমাাঃ িরফকুল ইিলাম এইচ এ ০১৯১৭৮৭২৩১০ িাধুিপাড়া, ওোে য-১ 

১৭ জমাছাাঃ খাতুজন োন্নাি এইচ এ ০১৭২৪৫৮৩১৫১ িাধুিপাড়া, ওোে য-২ 

১৮ জমাছাাঃ শােনাে আিাি এইচ এ ০১৭২৫৭২০৮৮১ িাধুিপাড়া, ওোে য-৩ 
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১৯ জমাছাাঃ োরেদা আিাি এইচ এ ০১৯৩১৪১৭৩৭৭ বকশরগঞ্জ, ওোে য-১ 

২০ জমাাঃ জিোউল করিম এইচ এ ০১৭২৪৪৫৪০৩৫ বকশরগঞ্জ, ওোে য-২ 

২১ জমাছাাঃ ফািরেনা আিাি এইচ এ ০১৭১৫৪৭৯৪২৮ বকশরগঞ্জ, ওোে য-৩ 

২২ জমাাঃ জমাোজম্মল েক এইচ এ ০১৭৬০৩৭৫০৫৬ রনলরিো, ওোে য-১ 

২৩ জমজেরুন জনিা এইচ এ ০১৮৩৪৪৭৯৭১৯ রনলরিো, ওোে য-২ 

২৪ এটিএম িারেরুল আলম এইচ এ ০১৭১৯৫২১৫৫৬ রনলরিো, ওোে য-৩ 

২৫ জমাাঃ িরফউল ইিলাম এইচ এ ০১৯২২৯২৭৭৭৭ জমরুিচি, ওোে য-১ 

২৬ জমাাঃ আাঃ ছামাদ এইচ এ ০১৭১৮৪২৩১০৩ জমরুিচি, ওোে য-২ 

২৭ জমাাঃ িরবউল ইিলাম এইচ এ ০১৭১১০৮৫৬৯৩৫ জমরুিচি, ওোে য-৩ 
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িংযুরি ৩ 

রশিা প্ররিষ্ঠান/ পাঠাগাি: 

 

রবযালে/মাদ্রা

িা/ 

কজলে নাম 

রশিাথী 

ছাত্র/ছাত্রী রশিক/ 

রশরিকা 

অবস্থান/ 

ওোে য 

বন্যা আশ্রে 

জকন্দ্র 

রেিাজব 

ব্যবহৃি েে 

রকনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িিকািী 

প্রাথরমক 

রবযালে 

 

 

 

ছাত্র ছাত্রী 

সুবািপুি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১০৩ ১০৫ ৩ বগািচি না 

িািমািা িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৯৯ ২০৩ ৭ বগািচি েযাঁ 

বগািচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২০০ ২৩৮ ৬ বগািচি না 

আলীিপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১০৩ ১২৭ ৩ বগািচি না 

টাংগািীপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২১ ১২১ ৪ বগািচি না 

িামিামপুি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২২৭ ২৫০ ৭ বগািচি না 

িািািচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৫৬ ১৭২ ৩ বগািচি না 

োরিিপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৭৭ ২০৯ ৪ বগািচি েযাঁ 

িানুো িিকািী প্রাথরমক রবযালে ৮৫ ১০৭ ৫ 
িানুো 

কামালপুি 
না 

িানুো কামালপুি িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
১৬০ ১৭৮ ৭ 

িানুো 

কামালপুি 
না 

জগদিা িিকািী প্রাথরমক রবযালে ৮৮ ১১৮ ৩ 
িানুো 

কামালপুি 
না 

র্দুিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে 
 

৭২ 
৯১ 

 

৩ 

 

িানুো 

কামালপুি 

 

না 

লাউচাপড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২১ ১৬৬ ৩ 
িানুো 

কামালপুি 
েযাঁ 

পলাশিলা িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৩১ ১১১ ৩ বাট্টাজোড় না 

বাট্রাজোড় িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১০৬ ১১২ ৪ বাট্টাজোড় েযাঁ 

দজিিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে 
 

১২৭ 
১২৭ ৩ বাট্টাজোড় 

 

না 

খামারড়োপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৭৮ ২২৬ ৭ বাট্টাজোড় না 

ফুলদেপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১১১ ১১৭ ৪ বাট্টাজোড় না 

জগাোলগাঁও িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১০৮ ১২২ ৯ বাট্রাজোড় েযাঁ 

চন্দ্রবাে িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৭৭ ১৬৩ ৪ বাট্রাজোড় েযাঁ 

িাতুোকান্দা িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২৪৯ ২১৮ ৪ িাধুিপাড়া না 

িাধুিপাড়া িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৬৪ ১৩৫ ৪ িাধুিপাড়া না 

ঠান্ডািবন্দ িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২২ ১৩৩ ৪ িাধুিপাড়া না 

গােীিপাড়া বাংগালপাড়া িিকািী 

প্রাথরমক রবযালে 
১৬১ ১৫১ ৪ িাধুিপাড়া না 

মদজনিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২২ ৯১ ৪ িাধুিপাড়া েযাঁ 

আইিমািী িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৫২ ১৭৮ ৪ িাধুিপাড়া েযাঁ 

জখওোিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২৯২ ২৬২ ৭ জমরুিচি েযাঁ 

মাদাজিিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৩৬ ১৮২ ৩ জমরুিচি না 

োটি কলরকোিা পূব য িিকািী প্রাথরমক ১৫২ ১৬৩ ৩ জমরুিচি েযাঁ 



 

 100  

রবযালে 

উোনকলরকোিা িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে ১৫০ ১৩২ ৫ জমরুিচি েযাঁ 

জমরুিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৯২ ১৬৪ ৪ জমরুিচি না 

িরবোিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৪২ ১৭৭ ৪ জমরুিচি না 

টুপকািচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১১৯ ১২৮ ৪ জমরুিচি না 

ঝালিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে 
১৩০ 

 
১৩০ ৩ বকশীগঞ্জ না 

জমজষিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৮৭ ২০০ ৪ বকশীগঞ্জ না 

মারলিচি রে-পাড়া িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
১২৪ ১৯৮ ৪ বকশীগঞ্জ না 

মারলিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২৬ ১০৪ ৩ বকশীগঞ্জ না 

সূর্ যনগি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২০০ ২০৩ ৭ বকশীগঞ্জ েযাঁ 

বকশীগঞ্জ উওি বাোি িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
১৮৪ ১৯১ ৫ বকশীগঞ্জ না 

বকশীগঞ্জ মজেল িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
৩৩৬ ৩২১ ১১ বকশীগঞ্জ েযাঁ 

চিকাউরড়ো িীমািপাড় িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
১৬৪ ১৮৭ ৮ বকশীগঞ্জ না 

চিকাউরড়ো িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৭৬ ১৭৯ ৭ বকশীগঞ্জ না 

টিকিকারন্দ িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১১০ ১৩০ ৪ বকশীগঞ্জ না 

রেগািলাপারখমািা িিকািী প্রাথরমক 

রবযালে 
১১৮ ১২৩ ৪ বকশীগঞ্জ েযাঁ 

রবজনাজদিচি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১৭৯ ২০০ ৬ রনলরিো না 

োনরকপুি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২০০ ২৩১ ৬ রনলরিো 
না 

রনলরিো িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২৭১ ২৯৫ ৯ রনলরিো 
না 

কুশলনগি িিকািী প্রাথরমক রবযালে ২০০ ২৩৫ ৬ রনলরিো 
না 

িারেমািা িিকািী প্রাথরমক রবযালে ১২৩ ১৪০ ৬ রনলরিো 
েযাঁ 

চালাকপাড়া নুি জমাোম্মদ িিকািী 

প্রাথরমক রবযালে 
১০৫ ১২০ ৭ রনলরিো 

না 

 

 

চিআইজর্িমািী আক্কাি আলী িিকািী 

প্রাথরমক রবযালে 

 

১৩২ 
১০৮ 

 

৬ 

 

রনলরিো 

 

না 

 

 

 

 

 

 

 

 

মারলিচি মন্ডলপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১১৮ ১১৪ ২/১ বকশীগঞ্জ 

না 

দারড়োপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১৬১ ১৬৪ 
৩ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

পাগলাপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২০ ১৩০ 
৪ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

জমািাদাবাদ জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১১৩ ১০৯ 
৩ 

(রশিক) 
বগািচি না 
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জব-িিকািী 

প্রাথরমক 

রবযালে 

 

পুিান বাট্রাজোড় জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১৩৬ ১১৬ 
৪ 

(রশিক 
বাট্রাজোড় 

না 

খাজিিগ্রামজিরে:প্রাথরমক রবযালে ৯১ ৮৯ 
৩ 

(রশিক) 
বগািচি 

না 

নতুন টুপকািচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২৭ ১২৯ 
৪ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

উওি পলাশিলা জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৭৮ ৯৮ 
২ 

(রশিক) 

িানুো 

কামালপুি 

না 

কামাজলি বাওী জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২৫ ১০৭ 
৪ 

(রশিক) 
িাধুিপাড়া 

না 

আইিমািী নতুনপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
৯১ ১০০ 

২ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

দরড়পাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১১৯ ১৫৭ ৩/১ বকশীগঞ্জ 

না 

আচচ যাকারন্দ জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১১১ ১২৯ ৩/১ িাধুিপাড়া 
না 

টারলোপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ২১৩ ১৯৪ 
৪ 

(রশিক) 
বগািচি 

না 

িািানীপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৯২ ১১৪ 
৪ 

(রশিক 

িানুো 

কামালপুি 

না 

পরিম দজিিচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২০ ১২৪ ২/২ বাট্রাজোড় 
না 

জিজকিচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে 

 

 

৯০ ১০৯ ৩/১ জমরুিচি 

েযাঁ 

 

 

বাংগালপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৬৭ ৯৫ ২/২ বগািচি না 

িািরেটা জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২৫ ১৩৫ 
৪ 

(রশিক) 
বগািচি েযাঁ  

উঠাজনািপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৯৫ ১০৫ ২/২ বগািচি 
না 

চিকাউরিো খামািপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
৯৮ ১৪৭ 

৪ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

উওি নোপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১৪৯ ১৩১ 
৪ 

(রশিক) 
বগািচি 

না 

িাজেদােক জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১৩৫ ১৩২ ৪ বগািচি 
না 

পানারিোপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৮৬ ৬৪ ২/২ বাট্রাজোড় 
না 

জখওোিচি োটি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৮০ ৬৭ ২/১ জমরুিচি 
না 

বালুিচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১১৫ ১০৮ 
৪ 

(রশিক) 
বগািচি 

না 

িিদািপাড়াজিাে:আলী জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১১২ ১০৭ ২/১ জমরুিচি 

না 

 

দরিণকান্দা জিরে: প্রাথরমক রবযালে 

 

১১৩ 
১১৬ 

৪ 

(রশিক) 

 

িাধুিপাড়া 

না 

রচিলমািী জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১০০ ১৯৫ ৩/১ বগািচি 
েযাঁ 



 

 102  

কুতুজবিচি জিরে: 

প্রাথরমক  রবযালে 

 

১০৮ 
২০৪ ৩/১ 

 

িাধুিপাড়া 

েযাঁ 

িিদািপাড়া নেরুল ইিলাম জিরে: 

প্রাথরমক রবযালে 
১০৬ ১৪৫ ৩/১ বকশীগঞ্জ 

না 

রচনািচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১০৬ ৮৮ ৩/১ জমরুিচি 
না 

দূগ যাপুি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৬৭ ৯৯ ২/২ জমরুিচি 
না 

মাঝপাড়া েমজশদ আলী জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১০১ ১০০ ১/৩ বকশীগঞ্জ 

না 

রেরনো ওমি মজেল জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১১২ ১৪১ ২/২ বকশীগঞ্জ 

না 

জমাোম্মদ আলী জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১০২ ৮৯ 
৪ 

(রশিক) 
িাধুিপাড়া না 

পূব য কামাজলি বাওী জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১৬২ ১৬৯ 

৪ 

(রশিক) 
িাধুিপাড়া 

না 

পরিম গােীিপাড়া িাজলো জিরে: 

প্রাথরমক রবযালে 
৮৪ ১৪১ 

৪ 

(রশিক) 
িাধুিপাড়া 

না 

আব্দুল গরণ জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১২৫ ১৪১ ৩/১ িাধুিপাড়া 
না 

বাট্রািজোড় উোনপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১১৯ ১৪৫ ৩/১ বাট্রাজোড় 

না 

জখওোিচি মধ্যপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১২৮ ৯৮ 

৪ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

জপিীিচি জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৯১ ১১১ 
৪ 

(রশিক) 
বগািচি 

না 

ফরকিপাড়া ফিােীপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১৩০ ১১৪ ৫/২ জমরুিচি 

না 

জমরুিচি উ:পাড়া জদ: জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
৮৫ ১১৫ 

১ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

জমরুিচি নতুনপাড়া িরমে উরেন জিরে: 

প্রাথরমক রবযালে 
৯৭ ১১৩ 

৪ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

োরগিপাড়া জিরে: প্রাথরমক রবযালে ১৭২ ১৭৮ ৩/১ জমরুিচি 
না 

বাোজোবা উজমদ আলী জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১০৬ ৮৮ 

৪ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

না 

োটিপাড়া োেী িা: উ: জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
১০২ ১১৯ 

৪ 

(রশিক 
বগািচি 

না 

রিরেো রিরেক জিরে:প্রাথরমকরবযালে ৯৮ ১১৮ ২/২ 
িানুো 

কামালপুি 

না 

নোপাড়া নামাপাড়া জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 
৮৮ ১১৩ ২/২ বকশীগঞ্জ েযাঁ  

এালীিচি রেগািলী জিরে: প্রাথরমক 

রবযালে 

 

১১০ 
১২০ 

 

৩/১ 
িাধুিপাড়া 

না 

নোপাড়া জিরে: প্রাথরমকরবযালে ১২০ ১৩০ ৩/১ বকশীগঞ্জ 
না 

উিি রচনািচি জিরে: প্রাথরমকরবযালে ১১০ ১১০ ২/২ 
িানুো 

কামালপুি 

না 

 বংরশপাড়া করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে ১১০ ৯০ ২/২ বগািচি না 
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করমউরনটি 

প্রাথরমক 

রবযালে 

 

বালুিগাঁও করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে ১৩০ ১২০ ৩/১ 
িানুো 

কামালপুি 

না 

টিলাপাড়া করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে ৯৮ ১০৪ ৩/২ বাট্টাজোড় 
না 

জিজকিচি করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে ৮৮ ১০৫ ৩/১ জমরুিচি 
না 

কলরকোিা োটিপাড়া করমউরনটি প্রাথরমক 

রবযালে 
৯২ ৭৬ ৩/২ জমরুিচি 

না 

( িজথ্যি উৎিাঃ প্রাথরমক রশিা রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি)        
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রবযালে/মাদ্রািা/ 

কজলে 

নাম 

রশিাথী 

ছাত্র 

ছাত্রী রশিক/রশরিকা 

অবস্থান/ 

ওোে য 

বন্যা আশ্রে 

জকন্দ্র 

রেিাজব 

ব্যবহৃি েে 

রকনা 

িিকািী উচ্চ 

রবযালে 

উলফাতুজন্নিা 

িিকািী বারলকা 

উচ্চ রবযালে 

-- 

২৬০ 

 

১৩/২ বকশীগঞ্জ না 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জব- িিকািী উচচ 

রবযালে 

োরিনাগােী 

বারলকা উচ্চ 

রবযালে 

-- 

২৯৬ 

 

৭/৩ বকশীগঞ্জ না 

বগািচি আদশ য 

বারলকা উচ্চ 

রবযালে 

-- 

৩৫২ 

 

৬/৫ বগািচি না 

বকশীগঞ্জ এন.এম. 

উচ্চ রবযালে 
৩৪০ ১২২ ১১/৩ বকশীগঞ্জ না 

লাউচাপড়া উচ্চ 

রবযালে 
১১৫ ১০০ ৭/১ জমরুিচি না 

জমরুিচি োজিন 

আলী উচ্চ রবযালে 
২৯৬ ২৬৫ ৯/৪ জমরুিচি না 

আলীপাড়া এম.ইউ. 

বহুমুখী উচ্চ 

রবযালে 

১৭৭ ১২২ ৬/৩ জমরুিচি না 

রনলরিো আি.জে. 

পাইলট উচ্চ 

রবযালে 

৪৫৬ ২৯৯ ১২/৩ রনলরিো না 

বাট্রাজোড় নগি 

মামুদ উচ্চ রবযালে 
৩১৪ ১৯৩ ৭/৩ বাট্টাজোড় না 

িাধুিপাড়া নেরুল 

ইিলাম উচ্চ 

রবযালে (মরেলা) 

-- 

৩৩৮ 

 

৭/২ িাধুিপাড়া না 
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িািমািা নারছি 

উরেন উচ্চ 

রবযালে 

২০২ ১৪০ ৭/৫ িাধুিপাড়া না 

জগাপালপুি জকা-

অপাজিটিে উচ্চ 

রবযালে 

১৫৫ ৯৮ ৮/১ িাধুিপাড়া না 

আইমািী উচ্চ 

রবযালে 
১৭৮ ২৩৪ 

১১ 

(রশিক) 

িাধুিপাড়া না 

োনরকপুি আদশ য 

উচ্চ রবযালে 
১৯৫ ১৯৯ ৬/৩ িাধুিপাড়া না 

িারেলা কারদি উচ্চ 

রবযালে 
১৯৫ ২৬৯ ১২/৪ িাধুিপাড়া না 

জখওোিচি উচ্চ 

রবযালে 
১৬০ ১০৫ ৭/২ জমরুিচি না 

োরিিপাড়া 

জিাজকো জবগম উচ্চ 

রবযালে 

৫২৪ ৫৪০ ৭/৩ বগািচি না 

োটিজখওোিচি 

উচ্চ রবযালে 
৩২২ ২২২ ৯/৬ জমরুিচি না 

 

োরগিপাড়া উচ্চ 

রবযালে 
২৩৪ ২১৩ ৭/২ জমরুিচি না 

জগাোলগাঁও উচ্চ 

রবযালে 
১৭৭ ১৩২ ৬/২ বাট্টাজোড় 

না 

জক.রব. মজেল উচ্চ 

রবযালে 
১৯৫ ১৯২ ৭/১ বাট্টাজোড় 

না 

পূব যবাংগালপাড়া 

উচ্চ রবযালে 
১৪৫ ১২৩ 

৮ 

(রশিক) 

জমরুিচি 

না 

মারলিচি 

রেগািলা মােবুবা 

২২৯ ১৩১ ৮/২ িাধুিপাড়া 

না 
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ইি: উচ্চ রবযালে 

 

িানুো কামালপুি 

জকা-অপাজিটিে 

উচ্চ রবযালে 

৩৯৮ 

 

২৮৩ ৮/৩ 
িানুো 

কামালপুি 

 

না 

 

 

মাদ্রািা 

মারলিচি 

জমৌলেীপাড়া দারখল 

মাদ্রািা 

২৩৫ 

২১৬ 

 

১৩/২ বকশীগঞ্জ 

 

 

না 

টাংগািীপাড়া 

আজেশা খাতুন 

দারখল মাদ্রািা 

২৬৯ ১০৯ ৯/১ বগািচি 

 

না 

িানুো কামাল 

দারখল মাদ্রািা 
১৮৪ ১৬৯ ১৩/১ 

িানুো 

কামালপুি 
না 

বগািচি 

টারলোপাড়া 

িাবানউোে দারখল 

মাদ্রািা 

২৪৩ ১১২ 

১১ 

(রশিক) 

বগািচি না 

বাট্রাজোড় 

জক.আি.আই. 

দারখল মাদ্রািা 

-- 

৪৮৯ 

 

২৩/১ বাট্রাজোড় না 

কলরকোিা দারখল 

মাদ্রািা 
২২৪ ১৬৮ 

১৪ 

(রশিক) 

জমরুিচি না 

র্দুিচি দারখল 

মাদ্রািা 
২০২ ২৪৮ 

১৪ 

(রশিক) 

িানুো 

কামালপুি 
না 
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মাদ্রািা 

িাধুিপাড়া 

এ.জক.ইউ. 

দারখল মাদ্রািা 

৩৩৭ ২৩৪ ১১/২ িাধুিপাড়া 
না 

দজিিচি রমি 

কামাল জোজিন 

মাদ্রািা 

৩৭৩ ৫১৩ 
১৪ 

(রশিক) 
বাট্টাজোড় 

না 

বকশীগঞ্জ করেনুি 

মরেলা দারখল 

মাদ্রািা 

-- 
২৬৪ 

 
৮/৭ বকশীগঞ্জ 

না 

জশফালী মরফে 

মরেলা আরলম 

মাদ্রািা 

-- 
৪২১ 

 
১৮/৪ বকশীগঞ্জ 

না 

টুপকািচি 

কাঠালিলী 

দারখল মাদ্রািা 

 

-- 

২৬৫ 

 

১৫ 

(রশিক) 
জমরুিচি 

েযাঁ 

আইিমািী 

ইিলামীো 

মরেলা দারখল 

মাদ্রািা 

 

-- 

 

৪২০ 

 
১০/৫ িাধুিপাড়া 

না 

বকশীগঞ্জ 

খজেিউরেন 

রিরনেি মাদ্রািা 

৬৪২ 

 
২৩৬ ১৬/৪ বকশীগঞ্জ 

না 

সূর্ যনগি 

জিৌশনািা দারখল 

মাদ্রািা 

২০২ ২১১ 
১৪ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

ইিলারমো আদশ য 

দারখল মাদ্রািা 
 

৩৬৩ 

 
১০/৩ বাট্টাজোড় 

না 

কজলে 

চন্দ্রবাে িরশদা 

জবগম স্কুল এন্ড 

কজলে 

৪৯৬ ৪৪৪ ২৪/১৮ বাট্টাজোড় 
না 

খাজিমুন মঈন 

মরেলা রেগ্রী 

কজলে 

 -- 
৯১০ 

 
২৪/১৬ বকশীগঞ্জ 

না 

মুরিজর্াদ্ধা 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

কজলে 

৮৫ ৭ 
৯ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

চন্দ্রবাে 

জটক্সটাইল ইরঞ্জ: 

কজলে 

৬৬ ২ ৮/৩ বাট্টাজোড় 
না 

 

 

 

 

জটকরনকযাল 

কজলে 

ফািােীপাড়া 

জটকরনকযাল এন্ড 

রব.এম.কজলে 

১৫৭ ১৩৭ ৯/১ বকশীগঞ্জ 
না 

এযােোিে 

জটকরনকযাল এন্ড 

রব.এম.কজলে 

৩৩ ১০ 
৫ 

(রশিক) 
বকশীগঞ্জ 

না 

( িজথ্যি উৎিাঃ মাধ্যরমক রশিা রবোগ, বকশীগঞ্জ উপজেলা, োমালপুি) 
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                                                                                                                                         িংযুরি ৪ 

উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি 

ক্র: নং নাম পদবী িদস্য জমাবাইল 

১ আব্দুি িউফ িালুকদাি জচোিম্যান,উপজেলা পরিষদ িোপরি ০১৭১৯৮৩০২৭৯ 

২ এিশাদ জোজিন খান উপজেলা রনব যােী অরফিাি িে:িোপরি ০১৭১৭৭০৬৮৫১ 

৩ এ.রব.এম. এেছানুল মামুন জপৌিিোি জমেি প্ররিরনরি িদস্য ০১৭৩৫৭০৭০৭০ 

৪ এি এম আবু িাজেম উপজেলা োইি জচোিম্যান িদস্য ০১৭১৬০৩৩৬০৬ 

৫ জমাছাাঃ িােরমনা উপজেলা োইি জচোিম্যান (মরেলা) িদস্য ০১৭১৩৫৬২১৯২ 

৬ জমািত্মফা কামাল ইউ রপ জচোিম্যান-িানুো িদস্য ০১৭১৩৫২৪২৭৫ 

৭ আলোজ্ব আ: মাজেদ ইউ রপ জচোিম্যান-বগািচি িদস্য ০১৭৪২৮১০৮২৫ 

৮ জমাোজম্মল েক িালুকদাি ইউ রপ জচোিম্যান-বাট্টাজোি িদস্য ০১৭১৮২৯৫৫৩১ 

৯ জমা: রমোনুি িেমান (জলবু) ইউ রপ জচোিম্যান-িাধুিপাড়া িদস্য ০১৮২০৫০৮২৫০ 

১০ ফখরুোমান (মরিন) ইউ রপ জচোিম্যান-বকশীগঞ্জ িদস্য ০১৯১৬৭৯৪৭০২ 

১১ োরববুি িেমান (েরব) ইউ রপ জচোিম্যান-রনলরিো িদস্য ০১৭৭৭৯৬৬১১ 

১২ জগালাম মওলা ইউ রপ জচোিম্যান-জমরুিচি িদস্য ০১৭১৮৫৩১৬১৪ 

১৩ মতুযো আলী উপজেলা কৃরষ কম যকিযা িদস্য ০১৭১০৬৬২৮৯১, 

০৯৮২২৫৬০২৬ 

১৪ রেফজুল বািী উপজেলা স্বাস্থয ও প. প. কম যকিযা িদস্য ০১৭১৬৮৬৭৯৫৯, 

০৯৮২২৫৬০৩৮ 

১৫ রশবানী দি উপজেলা প্রাণী িম্পদ কম যকিযা িদস্য ০১৯১৭০২১৪২৫, 

০৯৮২২৫৬০২৭ 

১৬ এ.রব.এম এেছানুল মামুন উপজেলা িেকািী করমশনাি (ভূরম) িদস্য ০১৭৩৫৭০৭০৭০, 

০৯৮২২৫৬০৫৫ 

১৭ শরফউল আলম উপজেলা মৎি কম যকিযা িদস্য ০১৭২১৭২৪৪৫৪, 

০৯৮২২৫৬১৮৯ 

১৮ আিাদুোমান উপজেলা রশিা কম যকিযা িদস্য ০১৯১১৮৮০৫৪৬, 

০৯৮২২৫৬০৭৮ 

১৯ এ.জক.এি জেদাজেতুোে উপজেলা প্রজকৌশলী িদস্য ০১৭১৭২৪৭৫৩৬, 

০৯৮২২৫৬০৪৪ 

২০ ফরিদ উরেন আেজম্মদ উপজেলা িমাে জিবা কম যকিযা িদস্য ০১৭১২৫৪১০৭৭, 

০৯৮২২৫৬১৮৬ 

২১ এরবএম জগালাম জমাস্তফা উপজেলা প: পরিকল্পনা কম যকিযা িদস্য ০১৭১৬১৭৩৮৩৩, 

০৯৮২২৫৬১৮৭ 

২২ খরললুি িেমান উপজেলা খায রনেন্ত্রক িদস্য ০১৭৮৩০৯৫৩৩৬, 

০৯৮২২৫৬০২৫ 

২৩ জমাাঃ আরনছুি িেমান উপজেলা  োিপ্রাপ্ত কম যকিযা িদস্য ০১৭১৩৩৭৩৫৪৪, 

০৯৮২২৫৬০১৭ 

২৪ আবুল মনসুি উপজেলা িেকািী প্র: জেন,স্বাস্থয িদস্য ০১৭১৩৫৬৮৭৬৮১ 

২৫ সুলিান মােমুদ উপজেলা যুব উন্নেন কম যকিযা িদস্য ০১৭১৪৮৮০৩৯৩, 

০৯৮২২৫৬২১৩ 

২৬ িরশদুোমান উপজেলা িমবাে  কম যকিযা িদস্য ০১৭২৭১৯০২৩০, 

০৯৮২২৫৬১৯২ 

২৭ িাজনাোি হুজিন উপজেলা মাধ্যরমক রশিা কম যকিযা িদস্য ০১৭১৮২৪৮৫১৭, 

০৯৮২২৫৬১৮৪ 

২৮ িারবনা ইোিরমন উপজেলা মরেলা রবষেক কম যকিযা িদস্য ০১৮২০২১২৫০০, 

০৯৮২২৫৬১৪৫ 



 

 109  

২৯ সুজখদা জবগম উপজেলা আনিাি ও রে রে রপ িদস্য ০১৭২৪৪৫৪৩৫৪ 

৩০ িাইদুোমান ফুলু িোপরি রব আি রে রব িদস্য ০১৭১৬৮৩০৭১৩ 

৩১ িিকাি আ: িাোক এন.রে.ও িদস্য ০১৭১৬১৩৫৯৩৯ 

৩২ শ্যামল িাে গনজচিনা িদস্য ০১৭১১৫৪৮৬৭৯ 

৩৩ শােীন আল আমীন তদরনক গনেে িদস্য ০১৭১৩৫২৩০১৮ 

৩৪ মারনক িওদাগি বরনক িরমরিি িোপরি িদস্য  

৩৫ জমা: আ: ছালাম অধ্যি রব.এম কজলে িদস্য ০১৭১০১৫১৭৯৩ 

৩৬ মরফজুল েক কমান্ডাি, মুরিজর্াদ্ধা কাউরিল িদস্য  

৩৭ জমা: রমোনুি িেমান উপজেলা প্র: বাস্তবােন কম যকিযা িদস্যিরচব ০১৭২৯৪৫৯৭৯ 
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িংযুরি ৫ 

উপজেলা  জিচছাজিবকজদি িারলকা 

ক্র: 

নং 
নাম রপিা/স্বামীি নাম গ্রাম প্ররশিন ইউরনেন জমাবাইল 

১ োরমলা জিালােমান উোন কলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
 

২ রিনা আোদ রমো পূব য কলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
০১৯৪৭২১৪৫৪৬ 

৩ লাকী িামসু োটি কলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
০১৯৬২০৯০৫২৪ 

৪ ফরিদা িরফকুল চিআইিমািী 
িিান ও 

উদ্ধাি কাে 

িাদুিপাড়া 
 

৫ মরেযনা িাকাি চিমাগুরড়ি 
িিান ও 

উদ্ধাি কাে 

িাদুিপাড়া 
 

৬ আ: বাজিক নরেমুরেন পূব য কলরকোিা 
প্রাথরমক 

রচরকৎিা 

জমরুিচি 
০১৩৪৬৫৯৪৪৬ 

৭ মুোজম্মল মরেবুি পূব য কলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
০১৯১৬৯৯৩২৯৬ 

৮ আবদুোে মৃি আ: বািী জিজকিচি 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
০১৯৩৮০১৭৫৪৮ 

৯ নরবরুরেন মৃি আ:িরেম জিজকিচি 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
০১৮৪৫৫৮০৫৬৫ 

১০ লুৎফি িেমান মরফে উরেন চিমািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

িাদুিপাড়া 
 

১১ মরেবুি িেমান আ: কুদ্দুি উোন কলরকোিা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

১২ শািরমন আিাি ফকরুল জিজকিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

১৩ ফরেলা রবোল োটি কলরকোিা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

১৪ োিনা িালাম জখালাবািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

১৫ জকারেনুি আ: গরন চিমািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

িাদুিপাড়া 
 

১৬ ইিমাইল িামু রমো চিমািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

িাদুিপাড়া 
 

১৭ জলাকমান মৃি নরিমুরেন আমজখাইো 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমিেিচি 
 

১৮ আঞ্জুোিা আবু জনামান চিমািী 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

িাদুিপাড়া 
 

১৯ েহুিা ইবিারেম মাইিারনিচি 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
 

২০ মুোজম্মল েক ফেজুল েক চিমাগুরি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২১ আব্দুল োরমদ শুক্কুি আলী চিমাগুরি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
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২২ আ: িাোক োমাল উরেন মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৩ জগালাপ মৃি শেি মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৪ জুজিন আলী মকবুল চিমাগুরি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৫ আিাি জোজিন আ: িািাি উোন কলরকোিা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৬ আজনাোি িরফক জখালাবািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৭ িংরমো জোজবদ আলী মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৮ আেশা মৃি:শােীমুরেন আমজখাইো 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

২৯ ঈমান আলী মৃি:অরবজুরেন মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৩০ লালরমো েহুরুল েক আমজখাইো 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩১ আজনাোিা আবু বক্কি আমজখাইো 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

বকশীগঞ্জ 
 

৩২ নােমা আিাি আিমি আলী চিোরিোঙা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৩ আবু িাইদ জোজিন আলী গঁজেিজোবা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৪ আজনাোিা আ: মরেদ চিোরিোঙা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৫ খারলদ োিান িামসুল জখালাবািী 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৬ শােোোন ইমদাদুল চিমাগুিোট 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৭ আঞ্জুিারন নুিনবী 
পূব য আমখাওো 

 

িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৮ িারেনুি োরেদুল পূব য আমখাওো 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৩৯ রমলন রমো মরিউি রচনািচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৪০ োিান আলী শাোোলাল মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৪১ রুরবনা ফরকি আলী কামাজলিবারি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

িাদুিপাড়া 
 

৪২ শেীদুোে োজিন আলী কামাজলিবারি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

িাদুিপাড়া 
 

৪৩ িারবনা িরফজুল োটিকুলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
 

৪৪ িািরলমা আবুল কালাম উোনকলরকোিা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
 

৪৫ জিাজবদা আিাি শেীদ ফািারেপািা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

বকশীগঞ্জ 
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৪৬ এনামুল েরেজুল ফািারেপািা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৪৭ মাজেদা নওজিদ ফািারেপািা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

বকশীগঞ্জ 
 

৪৮ জোজিন উরেন আ:কাজদি মদজনিচি 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

িাদুিপাড়া 
 

৪৯ জিাখী োরকমুরেন গঁজেিজোবা 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

বকশীগঞ্জ 
 

৫০ মরেযনা ফেল েক মাইিারনিচি 
আশ্রেজকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা 

জমরুিচি 
 

৫১ আজলা রবোল মাইিারনিচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৫২ জমা: রুস্তম আব্দুল জিখ োটিকলরকোিা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৫৩ জোিজন আিাি জিি আলী রিনািচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৫৪ মঞ্জুিারন জমাফােল রিনািচি 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
 

৫৫ জকারেনুি জমাাঃ আবুল উোনকলরকোিা 
িিকযবািযা 

প্রচাি 

জমরুিচি 
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িংযুরিাঃ ৬ 

আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা 

আশ্রেজকন্দ্র: 

আশ্রেজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

বগািচি প্রাাঃ রবযালে জচোিম্যান ০১৭৪২৮১০৮২৫  

 

স্কুল কাম জশল্টাি: 

আশ্রেজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

োরিি পাড়া ি: প্রা: রবযালে 

 

পারখমািা ি: প্রা: রবযালে 

 

টুপকািচি দারখল মাদ্রািা 

 

 

লাউচাপড়া ি: প্রা: রবযালে 

 

জগাোলগাঁও ি: প্রা: রবযালে 

 

চন্দ্রাবাে ি: প্রা: রবযালে 

 

িারঝমািা ি: প্রা: রবযালে 

 

মদজনি চি ি: প্রা: রবযালে 

 

চি আইিমািী ি: প্রা: রবযালে 

 

জখওোি চি ি: প্রা: রবযালে 

 

সূর্ যনগি ি: প্রা: রবযালে 

েহুরুল েক (িে: প্রিান 

রশিক) 

আব্দুল কুদ্দুি (িে: প্রিান 

রশিক) 

নুরুল হুদা জমা: এেোরুল 

েক (িে: প্রিান রশিক) 

জখািজশদ আলম (প্রিান 

রশিক) 

 জমাস্তফা োমান (িে: প্রিান 

রশিক) 

সুলিান আেজমদ (িে: 

প্রিান রশিক) 

োরববুোে (িে: প্রিান 

রশিক) 

জমাোজেম জো: (িে: প্রিান 

রশিক) 

নােমুন নাোি খানম (িে: 

প্রিান রশিক) 

িরফকুল ইিলাম আনিািী 

(িে: প্রিান রশিক) 

লুিফি িেমান (প্রিান 

রশিক) 

 

০১৭১৬-৯৩৪৫৩২ 

 

০১৯১৫-৩৭০৪৩১ 

 

০১৭১৯-৫৩০৬১৮ 

  

 

০১৮২৩-৩৬৫৮৬২ 

 

০১৭১২-৮৭৮৪৬৬ 

 

০১৮২৩-৩৬৫৭৯০ 

 

০১৭৩৬-৩২৮৭৬৬ 

 

০১৭৩৫-৩৬৭২৩২ 

 

০১৭১৬-৫৫৪৩৭৭ 

 

০১৯২১-৫৫৯৯৫১ 

 

০১৭১৬-৯৩৪৩৫৫ 

 

 

িিকািী/জব-িিকািী প্ররিষ্ঠান: 

আশ্রেজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

জটক্সটাইল ইরঞ্জরনোরিং 

কজলে  

জমাাঃ িরফকুল ইিলাম  ০১৭১২১২৮৭২৩ - 

 

উঁচু িাস্তা বা বাঁি: 

আশ্রেজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

চিকাউরিো েজি 

রেগািলাপারখমািা 

ইউরপ জম্বনাি 
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জমজষিচি েজি লাউচাপড়া 

ঝালিচি েজি মাদাজিিচি 

টিকিকারন্দ েজি কুশলনগি 

ইউরপ জম্বনাি 

ইউরপ জম্বনাি 

ইউরপ জম্বনাি 

 

 

 স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা করমটি: 

স্বাস্থযজকজন্দ্রি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স উপজেলা স্বাস্থয ও পরিবাি পরিকল্পনা 

কম যকিযা 

০১৭১৬৮৬৭৯৫৯, 

০৯৮২২৫৬০৩৮ 

 

উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স জমরেজকল অরফিাি ০১৭৮৫৮৮২২৬  

উপজেলা স্বাস্থয কমজেক্স িােযন ০১৭১৫৪৯৯২৮৫  

 

অরি রনিাপিা করমটি: 

ফাোি জষ্টশজনি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল মন্তব্য 

িরিষাবাড়ী ফাোি জষ্টশন জমাাঃ আরিউি িেমান ০১৮১৬৫৬৪৩৬৩, ০৯৮২৭৫৬০০৭  

োমালপুি ফাোি জষ্টশন জমাাঃ িরফকুল ইিলাম ০১৮১৬৮১১৪০১, ০৯৮১৬৩৬৬৭  

 

ইরঞ্জন চারলি জনৌকা: 

ইউরনেন/ওোজে যি নাম দারেত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল 

 

িানুো জমাাঃ মরফে দুলাল ০১৭১০২৫৯৩০২ 

বকশীগঞ্জ জমাাঃ ইরলোি জোজিন 

জমাো 

০১৭১৯৩৯৩০১৫ 

জমরুিচি জমাাঃ আরমন খান ০১৭১৮৫৩১৬১৪ 
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িংযুরি ৭ 

এক নেজি বকশীগঞ্জ উপজেলা 

আেিন ২০৪.৩০ বগ য রকাঃ রমাঃ 

 

গীেযা ০২ টি 

ইউরনেন ৭ টি ঈদগাে ৬৯ টি 

জমৌো ২৫ টি ব্যাংক ৫ টি 

গ্রাম ১৫৩ টি জপাষ্ট অরফি ১৭ টি 

পরিবাি ৭৫,১১৫ টি ক্লাব ৪ টি 

জমাট েনিংখ্যা ৩,০৪,০০০ েন োট বাোি ১০ টি 

পুরুষ ১,৫১,৫৬০ েন কবিস্থান ৮ টি 

মরেলা ১,৫২,৪৪০ েন শ্মশান োট ৩ টা 

রশিা প্ররিষ্ঠান ১৫৩ টি মুিগীি খামাি ৫ টা 

িিকািী প্রাথরমক রবযালে ৫১ টি িাঁি রশল্প কািখানা নাই 

জিরে: প্রাথরমক রবযালে ৫২ টি গেীি নলকূপ ৭৫ টি 

মাধ্যরমক রবযালে ১৯ টি   

কজলে ৪টি 

শ্যাজলা জমরশন 

 

১,৩৭৫   টি 

 

মাদ্রািা 

(দারখল,ফারেল,এবজিদােী) 
১৬ টি 

 

 

 

 

করমউরনটি প্রাথরমক রবযালে ৫ টি নদী ৩ টি 

রকন্টাি গাজে যন স্কুল ৬ টি খাল ১৩ টি 

রশিাি োি ৪২.২৩ রবল ২ টি 

করমউরনটি রক্লরনক ৭ টি োওড় নাই 
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বাঁি ১২ টি পুকুি ৩৯৬ টি 

সুইি জগট ১ টি েলাশে নাই 

ব্রীে ২৪৫ টি কাচা িাস্তা ২৭৫ রকাঃ রমাঃ 

কালোট য ২৫৫ টি পাকা িাস্তা ৫৬ রকাঃ রমাঃ 

মিরেদ ১৯০ টি জমাবাইল টাওোি ৪ টি 

মরন্দি ০৩ টি জখলাি মাঠ ২৯ টি 
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                                                                                                                                          িংযুরি  ৮ 

বাংলাজদশ জবিাি প্রচারিি কজেকটি গুরুত্বপূণ য অনুষ্ঠান সূচী 

জবিাি জকন্দ্র অনুষ্ঠাজনি নাম িমে বাি 

ঢাকা-ক কৃরষ িমাচাি িকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 সুজখি ঠিকানা িকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্ররিরদন 

 স্বাস্থযই সুজখি মূল িকাল ১১.৩০-১২.০০ শুক্রবাি বাজদ প্ররিরদন 

 জিানারল ফিল িিযা ৬.০৫-৬.৩৫ প্ররিরদন 

 আবোওো বািযা িিযা ৬.৫০-৭.০০ প্ররিরদন 

চট্টগ্রাম কৃরষকথা িকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ খামাি িিযা ৬.১০-৬.৫০ জিামবাি বাজদ প্ররিরদন 

 সুরখ িংিাি িাি ৮.১০-৮.৩০ শুক্রবাি বাজদ প্ররিরদন 

িােশােী জখি খামাি িমাচাি িিযা ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 িবুে বাংলা িিযা ৬.১০-৬.৫০ প্ররিরদন 

খুলনা স্বাস্থয িথ্য িকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ িমাচাি রবজকল ৪.২০-৪.৩০ প্ররিরদন 

 চাষাবাদ িিযা ৬.১০-৬.৫০ প্ররিরদন 

িংপুি সুজখি ঠিকানা িকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্ররিরদন 

 জিি খামাজি িিযা ৬.০৫-৬.৩৫ প্ররিরদন 

রিজলট আেজকি চাষাবাদ িকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 সুজখি ঠিকানা িকাল ৭.২৫-৭.৩০ িিযা ৬.০৫-৬.৩৫ 

 শ্যামল রিজলট িিযা ৬.০৫-৬.৫০ শুক্রবাি বাজদ প্ররিরদন 

ঠাকুিগাঁও রকষাণ মাটি জদশ িিযা ৬.০৫-৬.২৫ শরন, জিাম ও বুি 

কক্সবাোি আেজকি কৃরষ রবজকল ৩.০৭-৩.১০ প্ররিরদন 

 জিানালী প্রান্তি রবজকল ৩.৪০-৩.৪৫ মঙ্গল ও বৃেস্পরিবাি 

বরিশাল কৃরষ কথা রবজকল ৩.১৫-৩.৩০ শরন ও বুিবাি বাজদ প্ররিরদন 

 জছাট পরিবাি রবজকল ৩.৩৫-৩.৫০ জিাম, বুি ও শুক্রবাি বাজদ 

প্ররিরদন 

িাঙ্গামাটি েীবজনি েন্য দুপুি ১.৫০-১.৫৫ প্ররিরদন 

 খামাি বাড়ী রবজকল ৩.০৫-৩.১৫ প্ররিরদন 

 

*  িিযা ৬.৫০ রমরনজট আবোওো বািযা িকল জকন্দ্র েজি একজর্াজগ প্রচারিি েে 

 

করমউরনটি জিরেও এি প্রচারিি গুরুত্বপূণ য অনুষ্ঠানসূচী 

জবিাি জকন্দ্র অনুষ্ঠাজনি নাম িমে বাি 

বাংলাজদশ জবিাি, ঢাকা-ক আবোওো বািযা ৬ঃাঃ৫০ রমাঃ প্ররিরদন 
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ইন্টাজিরক্টে েজেি জিিপি (IVR) 

 

দূজর্ যাগ িিকযবািযা জমাবাইল জফাজনি মাধ্যজম িািািন েনগজনি মাজঝ জপাঁছাজনাি পদ্ধরিি নামই েজচছ ইন্টাজিরক্টে েজেি 

জিিপি  (IVR)।    ১০৯৪১ এই ন্বনজি জফান কজি আবোওো ও বন্যা পূব যাোি এবং নদী বন্দজিি পূব য িিকযিা োনা 

িম্ভব। 

 

 

 

িন্যবাদ 
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িংযুরি  ৯ 

েযরলজেশন ওয়াকযশজপি ছরব 

       

রচত্রাঃ ব্যানাি          রচত্রাঃ ওয়াকযশজপ উপরস্থি ইউএনও, উপজেলাি জচোিম্যান 

 

রচত্রাঃ ওয়াকযশজপ উপরস্থি রপআইও  

       

রচত্রাঃ রবেীন্ন অরফি েজি িথ্য িংগ্রে 


