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মুখবন্ধ  

বাাংলাদেশ ববদের দুদ্ যাগপূর্ য দেশগুবলর মদে অন্যতম। সুদুর অতীতকাল দেদকই বাাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলটির জনগর্ 

বববিন্ন প্রকার প্রাকৃবতক দুদ্ যাদগর সাদে দমাকাদবলা কদর আসদে। দুদ্ যাগগুবলর মদে কতগুদলা ধীর কম যক্ষমতা সম্পন্ন, 

দপৌনঃপুবনক এবাং কতগুবল রদেদে আকবিক, ধ্বাংস বিোে প্রগাঢ় ও বববশদযে ববপ্ যেকারী। বহুমূখী দুদ্ যাদগর জন্য 

দেশটির দিৌগবলক অবস্থান অদনকটা োেী। দিৌদগাবলক অবস্থান, আবহাওো ও নেী মাতৃকার কারদর্ এ দেদশ বন্যা, 

ঘূবন যঝড়, খরা, টদন যদ া/ কালববশাখী, সামুবিক জদলাচ্ছাস ও লবনাক্ততাসহ নানাববধ আপদে ঝুঁবকপূর্ য। তাোড়া 

নেীমাতৃক হওোে প্রবতবের নেী িাঙ্গন, ও বন্যার কারদন লাখ লাখ মানুষ জানমাল, বসতবিটা হাবরদে বনঃস্ব হদে 

পড়দে। এোড়াও মানব সৃয নানান আপে মানুদষর জীবনদক প্রবতবনেত আতাংকগ্র Í̄ কদর রাখদে। এ সদবর মদে বৃক্ষ 

ও প্যারাবন বনধন, ইটিাটার দূষর্,ক্ষবতকর রাসােবনক সার ব্যবহার, ব াংবড় িাইরাস প্রভৃবত আপদে জানমাদলর 

ব্যাপক ক্ষেক্ষবত সাবধত হদে োদক। এদত কদর স্থানীে ও জাতীে জীবন তো অে যনীবতদত  ব্যাপক দনবতবা ক প্রিাব 

দেলদে।  

 

 রম দুদ্ যাগপ্রবর্ দেশ হওো সদেও ঝুঁবক হ্রাস করার জন্য স্থােী কম যসূ ী গ্রহদর্র মােদম মানুদষর জীবন ও সহাে 

সম্পদের ক্ষেক্ষবত কমাদনার েীর্ যদমোেী দকান পবরকল্পনা গ্রহর্ করা হেবন। পবরকল্পনা ব্যবতদরদক শুধুমাত্র ত্রার্ ও 

পূনব যাসন কম যসূব দক প্রাধান্য দেো হদেদে। 

 

সাম্প্রবতক সমদে বাাংলাদেশ সরকারর দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রার্ মন্ত্রর্ালে ও ইউএনব বপ, ইউদরাবপোন ইউবনেন, 

ইউদক এই , অদেবলোন এই , সুইদ ন ও নরওদে এোম্বাবস’র আবে যক ও কাবরগরী সহােতাে সমবিত দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কম যসূ ীর মােদম দুদ্ যাদগর ঝুঁবক হ্রাস করার লদক্ষে এক যুগান্তকারী কম যসূব  হাদত বনদেদে। এই কম যসূব র 

আওতাে দজলা ও উপদজলা প্ যাদে দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনা প্রর্েদনর উদযাগ দনো হদেদে। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রার্ মন্ত্রর্ালদের অধীদন এ কম যসূ ীর প্রর্েনকৃত কম যপবরকল্পনা বাস্তবােদনর মােদম দুদ্ যাদগ ঝুঁবক হ্রাদস সূদুরপ্রসারী 

অবোন রাখদব বদল মদন করা হে। এরই ধারাবাবহকতাে দবসরকারী দস্বচ্ছাদসবী সাংস্থা এবরো দ িলপদমন্ট 

অগ যানাইদজশন (এোদ া) দক বাদগরহাট দজলার মাংলা উপদজলার দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনা প্রর্েদনর োবেে প্রোন 

করা হে। পরবতীদত এোদ া এরকমীদের বনষ্ঠা ও অক্লান্ত পবরশ্রম এবাং উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি পবরকল্পনা 

প্রর্েদন ্োে য অবোন দরদখদে। েদল উপদজলার দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার দক্ষদত্র একটি বাস্তবসম্মত পবরকল্পনা প্রর্েন 

করদত সক্ষম হদেদে। এই পবরকল্পনাে দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাসকদল্প দুদ্ যাগ পূব য প্রস্তুবত, আপে/দুদ্ যাগ কালীন, দুদ্ যাগ পরবতী, 

ও স্বািাববক সমদে ঝুঁবকহ্রাস কম যপবরকল্পনা প্রর্েন করা হদেদে, ্া বাস্তবােদনর মােদম জনগদর্র জীবন-জীববকার 

বনশ্চেতা ও সহাে সম্পবির ক্ষেক্ষবত কবমদে আনা সম্ভব হদব। 

 

আবম “উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনা” প্রর্েদনর সহােতা করার জন্য এর সাদে সাংবিয সকলদক আন্তবরক 

অবিনন্দন ও ধন্যবাে জানাই। 

 

 

 

……………… 

উপদজলা দ োরম্যান 

ও সিাপবত 

উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি  

মাংলা উপদজলা, বাদগরহাট। 
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বার্ী 

দিৌগবলক অবস্থান, ভূ- প্রকৃবতগত বববশষ্ঠে এবাং জনসাংখ্যার র্নবসবতর কারদর্ বাাংলাদেশ প্রাকৃবতক দুদ্ যাদগর দক্ষদত্র পৃবেবীর 

অন্যতম দুদ্ যাগপ্রবর্ একটি দেশ। প্রবতবনেত এই দুদ্ যাগ বহু মানুদষর প্রার্হাবন সহ জীবন ও জীববকা, পবরদবশ এবাং অে যবনবতক 

ক্ষবতর কারর্ হদে োঁড়াে। ঘূবন যঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নেীিাঙ্গন ও সমুদির পাবনর লবর্াক্ততা বৃবদ্ধ ইতোবে কারদর্ মানুদষর 

জীবন ও জীববকা হুমবকর মুদখ পবতত হদচ্ছ। সাদেসাদে জলবায়ু পবরবতযদনর প্রিাব দেদশ দুদ্ যাগ ঝুঁবকর মাত্রাদক আদরা বাবড়দে 

বেদচ্ছ। এদত কদর আমাদের স্থানীে ও জাতীে উন্নেন ব্যাহত হদচ্ছ। 

সামাবজক, অে যবনবতক ও পবরদবশগত ববপোপন্নতার কারদর্ বাাংলাদেদশর েবক্ষন-পবশ্চম অঞ্চদলর দজলাগুদলা দুদ্াদগ য  দববশ 

ক্ষবতগ্রস্থ হদচ্ছ। এ দজলাগুদলার মদে বাদগরহাট দজলা এবাং এই দজলার মাংলা উপদজলা অতেন্ত ঝুঁবকপ্রবর্ এলাকা বহসাদব 

পবরব ত। এই উপদজলাদত প্রাে প্রবত বের ঘূবন যঝড় োড়াও সারা বের লবর্াক্ততা ববযামান, ্া জনসাধারদনর জীবন ও জীববকার 

উপর ববরূপ প্রিাব দেলদে। ববগত বেরগুদলাদত বাাংলাদেশ দুদ্ যাগ ও ত্রার্ মন্ত্রর্ালদের সহােতাে দুদ্ যাগ দমাকাদবলাে  নানাববধ   

স্বল্পদমোেী পেদক্ষপ দনো হদলও দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাস করার জন্য স্থােী কম যসূব  গ্রহদর্র মােদম মানুদষর জীবন ও সহােসম্পদের 

ক্ষেক্ষবত কমাদনার  েীর্ যদমোবে দকান পবরকল্পনা গ্রহর্ করা হেবন। এরই ধারাবাবহকতাে সাম্প্রবতক সমদে বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রর্ালে, সমবিত দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূ ীর মােদম দুদ্ যাদগর ঝুঁবক হ্রাস করার লদক্ষে উপদজলা 

প্ যাদে দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনা প্রর্েদনর উদযাগ দনওো হদেদে। এ কম যসূব র আওতাে প্রর্েনকৃত কম যপবরকল্পনা 

বাস্তবােদনর মােদম দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদস  সুদূরপ্রসারী অবোন রাখদব বদল মদন করা হে। এই  পবরকল্পনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাসকদল্প 

দুদ্ যাগ পূব য প্রস্তুবত, আপে/দুদ্ যাগ কালীন, দুদ্ যাগ পরবতী ও স্বািাববক সমদে ঝুঁবকহ্রাস পবরকল্পনা প্রনের্ করা হদেদে, ্া 

বাস্তবােদনর মােদম মাংলা উপদজলার জনগদর্র জীবন-জীববকার বনশ্চেতা ও সহাে সম্পবির ক্ষেক্ষবত কবমদে আনা সম্ভব হদব। 

দুদ্ যাগ প্রশমদন সরকাদরর সাদে আবম সকল স্থাদনর জনগর্দক বনরলসিাদব কাজ করার এবাং স্ব স্ব োবেে পালদনর আহবান 

জানাবচ্ছ একই সাদে উপদজলা প্ যাদে দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনা  প্রনেদর্র সাদে জবড়ত সকলদক ধন্যবাে জানাবচ্ছ । 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 

ও সহ-সিাপবত 

উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি             

মাংলা উপদজলা, বাদগরহাট। 
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প্রেম অোে : স্থানীে এলাকা পবরব বত 

 

১.১ পটভূবম : 

দুদ্ যাদগর স্থােী আদেশাবলীদত ঝুঁবকহ্রাস ও কবন্টনদজন্সী পবরকল্পনাদক অন্তভূ যক্ত কদর দজলা, উপদজলা, দপৌরসিা ও 

বসটিকদপ যাদরশন প্ যাদে দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপবরকল্পনা প্রর্েদনর সুপাবরশ করা হদেদে। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা  কম যপবরকল্পনা 

ববষে টি বসব এমবপ খুবই গুরুদের সাদে বনদেদে। পবরকল্পনার স্থােীেশীলতা ও কা্ যকাবরতা, বনববড় ও েলােলধমী কম যপদ্ধবত, 

সাংবিয সাংগঠন, প্রবতষ্ঠাদনর ও জনগদনর অাংশগ্রহদর্র উপদর বনি যরশীল। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনাটি ৩-৫ বেদরর জন্য 

প্রর্েন করা হদব । 

 

বাাংলাদেশ ববদের মানব দত্র একটি দুদ্ যাগ প্রবর্ দেশ। এ দেদশর প্রবতটি দজলাই কম-দববশ দুদ্ যাদগ আিান্ত হে। এ দজলাগুদলার 

মদে বাদগরহাট দজলা অন্যতম। দিৌগবলক অবস্থান ও আবহাওোজবনত কারদর্ স্থানদিদে এই দজলাদত প্রবত বের বন্যা, 

অবতবৃবয, ঘূবর্ যঝড়, খরা, বশত প্রবাহ, ঘুবর্ যঝড়/ টদন যদ া, জদলাচ্ছ্বাস, লবর্াক্ততা, আদস যবনক দূষর্, কালববশাখীর মত নানা ধরদনর 

প্রাকৃবতক আপে আর্াত হাদন। অবস্থানগত কারদর্ ঘূবর্ যঝড় এ দজলার জন্য একটা বড় আপে। অন্যবেদক নেীমাতৃক দেশ হওোে 

প্রাে প্রবতবের বন্যা ও নেীিাঙ্গদন  কম দববশ দকান না দকান িাদব এ দজলা আিান্ত হদে োদক। এ োড়াও মানবসৃয বববিন্ন 

আপে, দ্মন বৃক্ষ/ প্যারাবন বনধন, ব াংবড় দর্র, রাসােবনক সার বা ঔষধ ব্যবহার, অবিকান্ড প্রভৃবত মানব জীবনদক প্রবতবনেত 

আতঙ্কগ্রস্ত কদর রাদখ। এ দজলার মাংলা উপদজলা অতেন্ত দুদ্ যাগপ্রবর্ এলাকা। এই উপদজলাটি ৬ টি ইউবনেন বনদে গঠিত। এই 

৬ টি ইউবনেন প্রাে সারা বের ঘূবর্ যঝড় োড়াও লবর্াক্ততা, ব াংবড় িাইরাস, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও জদলাচ্ছ্বাস জনসাধারদনর জীবন-

জীববকার উপদর ববরূপ প্রিাব দেদল। প্রাে প্রবত বের িাি মাস হদত অগ্রহােন মাদসর মদে ঘূবর্ যঝড় এই এলাকাে আর্াত হাদন। 

্ার েদল এলাকাে কৃবষ, মৎস্য, অবকাঠাদমা ও দ্াগাদ্াগ প্রভৃবত খাদতর ব্যাপক ক্ষবত সাবধত হে। প্ যাপ্ত সাংখ্যক সাইদক্লান 

দশল্টার না োকাে ঘূবর্ যঝদড় মানুদষর জীবদনর ঝুঁবক বেন বেন বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। এোড়া প্ যাপ্ত মাটির বকল্লা না োকাে গবাবে পশু-

পাবখর ঝুঁবকও বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। অন্যবেদক লবর্াক্ততা কৃবষ ও পশু-পাবখর ব্যাপক ক্ষবত সাধন করদে। নেী িাঙদনর কারদর্ বাঁধ 

দিদঙ্গ দজাোদরর পাবন প্রদবশ ও অবতবৃবযর েদল এই এলাকাে বন্যার সৃবয হে, ্া মৎস্য  াদষর ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর। 

বতযমাদন ব াংবড় িাইরাস এলাকার প্রবতটি দর্দর দেখা ্াে। ্ার েদল মৎস্য  াষীদের ব্যাপক আবে যক ক্ষবত সাবধত হে।  

 

প্রবত বের দুদ্ যাদগ আিান্ত হদলও ববগত সমদে দুদ্ যাগ প্রবতদরাধ বা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাস করা এবাং মানুদষর জীবন ও সহাে 

সম্পদের ক্ষেক্ষবত কমাদনার জন্য উপদজলা প্ যাদে  সুদুরপ্রসারী কম যপবরকল্পনার দকান প্রবতেলন দেখা ্ােবন। দসবেক ববদব না 

কদর সাবব যক দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার অাংশ বহদসদব এই দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনাটি মাংলা  উপদজলার জন্য প্রর্েন করা হদেদে।   

 

 

১.২ পবরকল্পনার মূল উদেশ্য : 

 পবরবার ও সমাজ প্ যাদে দুদ্ যাগ ঝুঁবক সম্বদন্ধ গর্-সদ তনতা সৃবয ও সকল প্রকার ঝুঁবক হ্রাসকরদর্ পবরবার, সমাজ, 

ইউবনেন প্রশাসন, উপদজলা ও দজলা প্রশাসন প্ যাদে বাস্তব সম্মত উপাে উদ্ভাবন করা। 

 স্থানীে উদযাদগ ্োসম্ভব স্থানীে সম্পে ব্যাবহাদরর মােদম ঝুঁবকহ্রাসকরর্ ও ব্যবস্থাবের বাস্তবােন পদ্ধবতর উন্নেন 

সাধন করা  

 অপসারর্, উদ্ধার,  াবহো বনরূপন, ত্রার্ ও তাৎক্ষবর্ক পূর্ব যাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীেিাদব প্রর্ীত পবরকল্পনার 

অনুশীলন ও প্রদোগ। 

 একটি বনবে যয এলাকা এবাং বনবে যয সমদের জন্য দকৌশলগত েবলল বতরী করা । 

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি ও সাংবিয দসক্টদরর (সরকাবর, আন্তজযাবতক ও জাতীে এনবজও, োতা ইতোবে) জন্য একটি 

সাবব যক পবরকল্পনা বহদসদব কাজ করদব । 

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা সাংবিয অাংশীোরদের পবরকল্পনা প্রনেদর্ ও বাস্তবােদন বনদে যশনা প্রোন কদর । 

 সাংবিয কবমউবনটির দুদ্ যাগ পবরকল্পনাে আন্তবরক অাংশগ্রহর্, কা্ যকর অাংশীোবরে ও মাবলকানাদবাধ জাগ্রত করা । 
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১.৩ স্থানীে এলাকা পবরব বত 

1.3.১ মাংলা উপদজলার দিৌগবলক অবস্থান 

জবনক মঙ্গল ঋবষর নাম অনুসাদর গ্রীক জাহাদজর কোদেন এই এলাকার নাম রাদখন মাংলা । 1983 সাদল মাংলা উপদজলাটি 

গঠিত হদেদে। মাংলা  উপদজলাটি বাাংলাদেদশর েক্ষীর্-পবশ্চম অঞ্চদল 21049˝হদত 22033˝উির অক্ষাাংশ এবাং 

89032˝হদত 89044˝পূব য িাবর্মাাংদশ অববস্থত। বাদগরহাট দজলার সের হদত 30 বকঃ বমঃ েক্ষীর্ পবশ্চম এবাং খুলনা দজলার 

45 বকঃ বমঃ েক্ষীর্ পূদব য এ উপদজলাটি অববস্থত। এ উপদজলাটির জনবসবতপূর্ য এলাকার আেতন 184.13 বঃ বকঃবমঃ। 

এোড়াও 1083 বঃবকঃবমঃ সুন্দরবন এই উপদজলাে ববযমান (বব.বব.এস, ২০১১)। সব যদমাট 83 টি গ্রাম ও 28 টি দমৌজা বনদে 

এ উপদজলাটি গঠিত। বুবড়র াঙ্গা,  াঁেপাই, ব লা, বমঠাখালী, দসানাইলতলা এবাং সুন্দরবন এই 6 টি ইউবনেন মাংলা উপদজলাে 

ববযমান। মাংলা উপদজলার েক্ষীদন সুন্দরবন, উিদর রামপাল উপদজলা,পবশ্চদম খুলনা দজলার োদকাপ উপদজলা এবাং পূদব য 

দমাদড়লগি উপদজলা অববস্থত। কৃবষ ববিাদগর তথ্য মদত, এখানকার দববশরিাগ মাটি দো-আঁশ ও এদটল মাটি। বদঙ্গাপসাগদরর 

খুব দববশ দুরবতী না হওোে দজাোর-িাটার কারদর্ এলাকার নেীর পাবনদত লবর্াক্ততা ববযামান। সাদে সাদে এলাকাে 

লবর্পাবন অনুপ্রদবদশর েদল গ্রীষ্মকাদল অদনক এলাকাে অবতমাত্রাে লবর্াক্ততা ববযমান োদক। ্বেও লবর্ পাবন বাগো ব াংবড় 

 াদষর জন্য উপদ্াগী, বকন্তু ইহা েসদলর ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর। বতযমাদন প্রাে ৬৫% দলাক ব াংবড় দর্দরর উপর বনি যরশীল। 

নাবরদকল, বসবরশ, দমহগবন, সুপাবর, বাবলা ইতোবে এলাকার প্রধান প্রধান গােপালা। স্থলপে বহসাদব সব যদমাট ৫৫১.৬০ বকঃ বমঃ 

রাস্তা রদেদে। ্ার মদে ৮০.৯০ বকঃবমঃ বের্ যে বববশয  উপদজলার পাকা রাস্তার সাংখ্যা ১০ টি, ২৭.৫৮ বকঃবমঃ বের্ যে বববশয  

ইউবনেদনর পাকা রাস্তার সাংখ্যা ১০ টি, এবাং 334.04 বকঃবমঃ বের্ যে বববশয গ্রাম্যরাস্তার সাংখ্যা ১19টি (মাংলা উপদজলা 

এল.বজ.ই.ব  অবেস)। পশুর নেী, পুটিমারী নেী, স্যালা নেী, খড়মা নেী এবাং গুনা নেী উপদজলার পাশবেদে প্রবাবহত হদেদে। 

লবর্াক্ততা ও বন্যার পাবন প্রদবদশ বাধা প্রোন করার লদক্ষে  2 টি দিবড়বাঁধ রদেদে এবাং এই দিবড়বাঁধগুবলর দমাট বের্ যে প্রাে 16 

বকঃ বমঃ। 

 

1.3.২ আেতন 

বাদগরহাট দজলার দমাট আেতন 3959.11 বঃ বকঃবমঃ এর মদে মাংলা উপদজলার আেতন 1461.20 বঃ বকঃবমঃ। এর মদে 

1083 বঃবকঃবমঃ সুন্দরবন এই উপদজলাে ববযামান । উক্ত উপদজলাে 6 টি ইউবনেদনর মদে দমাট 83 টি গ্রাম ও 28 টি 

দমৌজা রদেদে (বব.বব.এস, ২০1১)। ইউবনেনবিবিক দমৌজারনাম ও সাংখ্যার ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত 7 এ দেওো হদলা। 

(তদথ্যর উৎস্য: মাংলা  উপদজলা পবরসাংখ্যান ও ভূবম অবেস) 

 

1.3.3 জনসাংখ্যা 

মাংলা উপদজলার দমাট জনসাংখ্যা 136588 (এক লক্ষ েবত্রশ হাজার পাঁ  শত আটাবশ) জন (বব.বব.এস, ২০1১)। ্ার মদে 

পুরুষ 71492জন, মবহলা 65096জন, এরমদে বশশু ৩১৪১৫জন, বৃদ্ধ ৯০৬৮জন এবাং প্রবতববন্ধ ১০০৫জন। প্রবত বগ য 

বকদলাবমটাদর দলাক সাংখ্যা বসবাস কদর ৯৩ জন। এই উপদজলাে পবরবার সাংখ্যা ৩২৩৮৩টি (ববত্রশ হাজার বতন শত বতরাবশ))  

এবাং দমাট দিাটার সাংখ্যা প্রাে 93320 জন। ইউবনেনবিবিক বববিন্ন স্তদরর জনসাংখ্যা ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ৮ এ 

দেওো হদলা।(তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও মাংলা  উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস) 

 

1.4 অবকাঠাদমা ও অবকাঠাদমা সাংিান্ত তথ্যগুদলার বর্ যনা 

1.4.1 অবকাঠাদমা: 

১.৪.১.১ বাঁধ: 

মাংলা উপদজলাে বন্যা ও দজাোদরর পাবন প্রদবশ প্রবতদরাধ করার জন্য নেী ও খাদলর তীরবতী অঞ্চদল দোট বড় বমদল দমাট 2 

টি বাঁধ রদেদে। উক্ত বাঁধগুদলার সব যদমাট বের্ যে প্রাে 16 বকঃবমঃ। প্রদোজদনর তুলনাে এলাকাদত বাদেঁর সাংখ্যা অপ্রতুল। 

ইউবনেনবিবিক স্লুই দগদটর সাংখ্যা ও অবস্থাদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ৯ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন 

পবরষে ও এলবজইব  অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.১.২ স্লুু্ই দগট: মাংলা উপদজলা  দকান স্লুু্ই দগট নাই। 

 

১.৪.১.৩ ব্রীজ :  

মাংলা উপদজলাে দমাট ৬৫ টি ব্রীব্জ রদেদে। এই ব্রীব্জ  গুদলা দলাহা, কাংবিট ও কাদঠর বতরী। ইউবনেনবিবিক স্লুই দগদটর 

সাংখ্যা ও অবস্থাদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১০ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবপ ও উপদজলা প্রদকৌশলীর  অবেস, 

মাংলা উপদজলা) 
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১.৪.১.৪ কালিাট য:  

মাংলা উপদজলাে দমাট ১৭৩ টি কালিাট য রদেদে। এই কালিাট য গুদলা রাস্তার নীদ  ববযমান খাদলর পাবন প্রবাদহ সহােতা কদর। 

ইউবনেনবিবিক গুরুেপূর্ য ৮৯ টি কালিাট য অবস্থাদনর ববস্তাবরত সাংযুবক্ত ১১ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবপ ও উপদজলা 

প্রদকৌশলীর  অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.১.৫ রাস্তা: 

মাংলা উপদজলাে সব যদমাট ১51 টি রাস্তা রদেদে। ্ার বের্ যে প্রাে ৫51.60বকঃবমঃ। এর মদে ৮০.৯০ বকঃবমঃ বের্ যে বববশয 

উপদজলার পাকা রাস্তার সাংখ্যা ১০ টি, ২৭.৫৮ বকঃবমঃ বের্ যে বববশয  ইউবনেদনর পাকা রাস্তার সাংখ্যা ১০ টি, এবাং 334.04 

বকঃবমঃ বের্ যে বববশয গ্রাম্য রাস্তার সাংখ্যা ১19 টি। উপদজলার রাস্তা গুদলার গড় প্রস্থ ৫.৫০ বমটার হদত ৭.৩২ বমটার এবাং গড় 

উচ্চতা ৬ হদত ৭ ফুট, ইউবনেদনর রাস্তা গুদলার গড় প্রস্থ 4.৫০ বমটার হদত 5.50 বমটার এবাং গ্রাম্য রাস্তা গুদলার গড় প্রস্থ 2.8০ 

বমটার হদত 4.00 বমটার। বন্যার সমে কাঁ া, পাকা ও আধা পাকা বমদল প্রাে 60% রাস্তা পাবনদত ডুদব ্াে। ইউবনেনবিবিক 

গুরুেপূন য রাস্তার  সাংখ্যা ও অবস্থাদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১২ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও  

এল.বজ.ই.ব  অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.১.৬ দস  ব্যবস্থা: 

মাংলা উপদজলাে রবব শস্য উৎপােদনর জন্য দস  ব্যবস্থা পবর ালনা করার লদক্ষে নলকূপ ও শ্যাদলাদমবশন ব্যবহার করা হে। 

এোড়া দর্দরর পাবন ব্যবস্থাপনার কাদজ শ্যদলাদমবশন ব্যবহার করা হে। উদল্লখ্য দ্, গিীর নলকূপ গুদলা দববশর িাগ দক্ষদত্র বসত 

বাবড়র কা্ যিম সম্পােদন ব্যবহৃত হে। মাংলা উপদজলাে দমাট অগিীর নলকূদপর সাংখ্যা 40 টি এবাং শ্যাদলাদমবশদনর সাংখ্যা 

370 টি। এই অগিীর নলকূদপর গড় গিীরতা 70-১০০ ফুট। তদব এই উপদজলাে দকান হস্ত াবলত নলকূপ নাই। ইউবনেনবিবিক 

দস  ব্যবস্থার ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১3 এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও ব বপএই ই, মাংলা 

উপদজলা) 

 

১.৪.১.৭ হাট/বাজার: 

মাংলা উপদজলাে দমাট হাট-বাজাদরর সাংখ্যা 1৬ টি, এর মদে ১১ টিগ্রাম্য হাট-বাজার রদেদে (বব.বব.এস, ২০১১)। হাটগুদলা 

সাধারর্ত সপ্তাদহ ২ বেন এবাং বাজার গুদলা সপ্তাদহর প্রবতবেন বদস। সব হাট-বাজার বমদল দমাট দোকান সাংখ্যা আনুমাবনক 

930 টি। ইউবনেন বিবিক হাট-বাজার  সাংখ্যা ও অবস্থাদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১4 এ দেওো হদলা। (তদথ্যর 

উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস ) 

 

1.4.2 সামাবজকসম্পে 

১.৪.২.১ র্রবাবড়:  

মাংলা উপদজলাে দমাট র্রবাবড়র সাংখ্যা 32383 টি। এর মদে পাকা র্রবাবড়র সাংখ্যা ৪০০ টি, আধাপাকা র্রবাবড়র সাংখ্যা 

১২১৫ টি এবাং কাঁ া র্রবাবড়র সাংখ্যা 30668 টি। গৃহহীন পবরবাদরর সাংখ্যা ৫৮ টি এবাং অদন্যর জবমদত বাবড় ৭০ টি 

পবরবাদরর। উপদজলার কাঁ া র্রগুদলা দগালপাতা, বাঁশ ও খড় বেদে বতরী। এ উপদজলাে প্রাে 95% কাঁ া র্রবাবড় বন্যা 

দলদিদলর বনদ  এবাং র্রগুদলা ঘূবন যঝড় সহনশীল নে। ইউবনেনবিবিক র্রবাবড়র ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১৫ এ দেওো 

হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.২.২ খাবার পাবন: 

মাংলা উপদজলাে খাবার পাবনর প্রধান উৎস হদলা পুকুর । এই উপদজলাে 95% দলাক জন পুকুর ও িেকৃত ড্রাদমর পাবন পান 

কদর। উদল্লখ্য দ্, ড্রাদমর পাবন দুরবতী স্থান হদত সাংগ্রহ করদত হে। উপদজলাে দমাট নলকূদপর সাংখ্যা 48 টি এবাং এই 

নলকূপগুদলা সরকার ও বকছু োতা সাংস্থা স্থাপন কদরদে। বকন্তু অবতবরক্ত লবর্াক্ততার কারদর্ তা এখন ব্যবহাদরর প্রাে 

অনুপদ্াগী। বতযমাদন 48 টি নলকূদপর মদে ২ টি নলকূদপর পাবন পান করার দ্াগ্য। উদল্লখ্য দ্, উপদজলাে বন্যার সমে এই 2 

টি নলকূপ ব্যবহাদরর উপদ্াগী োদক। ইউবনেনবিবিক খাবার পাবনর উৎদস্যর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান  সাংযুবক্ত ১৬ দত দেওো 

হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও মাংলা উপদজলা জনস্বাস্থে অবেস ) 
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১.৪.২.৩ পেঃবনষ্কাশন: 

মাংলা উপদজলাে দমাট পােখানার সাংখ্যা প্রাে 24,700 টি। প্রাে 23% পবরবার অদন্যর জেগাে অববস্থত পােখানা ব্যবহার কদর। দমাট 

পােখানার মদে পাকা পােখানার সাংখ্যা 560 টি এবাং কাঁ া পােখানার সাংখ্যা 23870 টি, অস্বাস্থেকর দখালা পােখানা 270 টি। বন্যা 

দলদিদলর উপদরর সাংখ্যা প্রাে 8736 টি এবাং বন্যার সমে ব্যবহাদরর অনুপদ্াগী োদক প্রাে 15964 টি পােখানা। এই এলাকার প্রাে 

85% দলাক স্বাস্থে সম্মত পােখানা ব্যবহার কদর। উদল্লখ্য দ্, বন্যা ও ঘূর্ীঝদড়র সমে কাঁ া পােখানা গুদলা  ব্যাপক ক্ষবতগ্রস্ত ও পবরদবশ 

দুষদনর কারর্ হদে োদক। ইউবনেনবিবিক পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার পবরসাংখ্যান ববস্তাবরত সাংযুবক্ত ১৭ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর 

উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও  মাংলা উপদজলা জনস্বাস্থে অবেস ) 

 

১.৪.২.৪ বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান:  

মাংলা উপদজলাে দমাট (সরকাবর ও দব-সরকারী) প্রােবমক ববযালদের সাংখ্যা 65 টি। এোড়া ম্যােবমক ববযালদের সাংখ্যা 26 

টি, মািাসার সাংখ্যা 27 টি এবাং কদলদজর সাংখ্যা 5 টি। উদল্লখ্য দ্, এই উপদজলাে দকান সরকাবর মােবমক ববযালে, মািাসা 

ও কদলজ নাই। ইউবনেনবিবিক বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর পবরসাংখ্যান ববস্তাবরত সাংযুবক্ত ১৮ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা 

উপদজলা প্রােবমক এবাং মােবমক বশক্ষা অবেস ) 

 

১.৪.২.৫ ধমীেপ্রবতষ্ঠান: 

মাংলা উপদজলাে দমাট 132 টি মসবজে,  92 টি মবন্দর এবাং ৬ টি গীজযা রদেদে। সাাংষ্কৃবতক অনুষ্ঠাদনর মদে প্রবত বের 

মুসলমানদের ধমীে অনুষ্ঠান বহসাদব বেদর 2 টি ঈে, প্রবত বের সনাতন ধম যাবলম্বীদের মবন্দরগুলাদত ধমীে অনুষ্ঠান ও 

বিযানদের বড় বেন পাবলত হে। বববিন্ন ধমীে সম্প্রোে এখাদন সবম্প্রতীর সাদে বসবাস কদর। সকদল এদক অপরদক সহদ্াগীতা 

কদর। ইউবনেনবিবিক ধমীে প্রবতষ্ঠাদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ১৯ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: উপদজলা 

পবরসাংখ্যান অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.২.৬ ধমীেজমাদেতস্থান: 

মাংলা উপদজলাে সরকাবর ও দবসরকাবর বমদল সব যদমাট 27 টি ঈেগাহ রদেদে। এই ঈেগাহ গুদলা বেদর 2 বার ঈদের নামাদজর 

জন্য ব্যবহৃত হে। উদল্লখ্য দ্, দববশরিাগ ঈেগাহ গুদলা বন্যা দলদিদলর বনদ  হওোে বষ যাকাদল/ বন্যার সমদেপাবনর বনদ  

অধ যবনমবিত োদক। ইউবনেন বিবিক ঈেগাদহর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২০ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন 

পবরষে ও উপদজলা পবরসাংখ্যান অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.২.৬ স্বাস্থেদসবা:  

মাংলা উপদজলাে দমাট 19 টি স্বাস্থেদকন্দ্র রদেদে। এর মদে উপদজলা স্বাস্থেদকন্দ্র ১ টি, ইউবনেন স্বাস্থেদকন্দ্র ৬ টি এবাং 

কবমউবনটি বক্লবনক 12 টি। এই উপদজলাে দমাট  াক্তার সাংখ্যা (অবেসার, কনসালদটন্ট, সহকারী সাজযন বমদল) 12 জন এবাং 

নাস য ও স্টােবমদল প্রাে 30 জন। ইউবনেন বিবিক  স্বাস্থে দসবা/হাসপাতাদলর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান  সাংযুবক্ত ২১ এ দেওো 

হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: উপদজলা স্বাস্থে ও পবরবার পবরকল্পনা অবেস, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.২.৭ ব্যাাংক: 

মাংলা উপদজলাে দমাট 8 টি ব্যাাংক রদেদে। ব্যাাংকগুদলা হদলা কৃবষ, দসানালী, জনতা, অগ্রনী, রূপালী, ইসলামী, উিরা ও ট্রায 

ব্যাাংক। এর মদে বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন 1 টি ব্যাাংক (জনতা) রদেদে। এ োড়া বাবক ব্যাাংকগুদলা দপৌরসিাে অববস্থত। এ ব্যাাংক 

গুদলা গ্রাহদকর টাকা দলনদেন, ব দপাবজট বিম, কৃবষ ঋর্ োন, এসএমই দলান ইতোবে দসবা প্রোন কদর োদক। (তদথ্যর উৎস্য:  

মাংলা উপদজলা পবরষে) 

 

১.৪.২.৮ দপায অবেস: 

মাংলা উপদজলাে দমাট ১২ টি দপায অবেস রদেদে। এ দপায অবেসগুদলা গ্রাহদকর দপাযাল কোশ কা য সাবি যস, দমাবাইল মাবন 

অ যার সাবি যস, বজইবপ সাবি যস, দসবিাংস ব্যাাংক ও ব ঠি আোন-প্রোন ইতোবে দসবা প্রোন কদর োদক। ইউবনেনবিবিক দপায 

অবেদসর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২২ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও উপদজলা পবরষে অবেস, 

মাংলা উপদজলা) 
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১.৪.২.৯ ক্লাব/সাাংস্কৃবত দকন্দ্র: 

মাংলা উপদজলাে দোট-বড় বমদল প্রাে সব যদমাট ২৭ টি ক্লাব/ সাাংস্কৃবত দকন্দ্র রদেদে। এই দকন্দ্রগুদলা সাধারনত  দখলাধুলা ও 

বববিন্ন ধরদনর ববদনােনমুলক কাজ কদর োদক। এোড়াও বববিন্ন সমাজ দসবা বা উন্নেনমুলক কাজ কদর োদক। আবার এই 

দকন্দ্রগুদলা দুদ্ যাদগর সমে দস্বচ্ছাদসবক বহসাদবও কাজ কদর োদক। ইউবনেন বিবিক ক্লাব/সাাংস্কৃবত দকদন্দ্রর ববস্তাবরত 

পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২৩ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে,  মাংলাউপদজলা) 

 

১.৪.২.১০ দখলার মাঠ: 

মাংলা উপদজলাে দমাট ২২ টি দখলার মাঠ রদেদে। শুকনা দমৌসুদম এই মাঠগুদলাদত ফুটবল, বিদকটসহ বববিন্ন ধরদনর দেশীে 

দখলাধুলা হদে োদক। এই মাঠগুদলার দববশরিাগই নীচু এবাং বষ যাকাদল পাবন জদম মাঠগুদলা দখলার অনুপদ্াগী হদে পদড়। 

তাোড়া বন্যাে অধ যবনমবিত োদক। ্ার েদল দুদ্ যাদগর সমে উক্ত মাঠগুদলা আশ্রেদকন্দ্র বহসাদব ব্যবহার করা ্াে না। তদব 

ত্রান কা্ যিম পবর ালনা, অস্থােী কোম্প স্থাপন, দুদ্ যাগ ববষেক প্রবশক্ষর্, মহড়ার আদোজন ইতোবে ববষদে এই মাঠগুদলা 

ব্যবহৃত হে। ইউবনেনবিবিক দখলার মাদঠর পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২৪ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা 

উপদজলা ) 

 

১.৪.২.১১ কবরস্থান/ শ্মশানর্াট: 

মাংলা উপদজলাে সরকাবর িাদব দকান কবর স্থান নাই, তদব সরকাবর িাদব ১ টি শ্মশান র্াট রদেদে। এই উপদজলাে দকান 

সরকাবর কবরস্থান না োকাে মানুষ বনজস্ব জবম পাবরবাবরক কবর স্থান বহসাদব ব্যবহার কদর োদক। এই উপদজলার কবর স্থান 

গুদলা বনচু এবাং বন্যার সমে  অবধকাাংশই পাবনদত বনমবিত োদক। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা উপদজলা) 

 

১.৪.২.১২ দ্াগাদ্াগ ও পবরবহদনর মােম: 

মাংলা উপদজলার জনগর্ দ্াগাদ্াগ মােম বহসাদব স্থলপে ও নেীপে ব্যবহার কদর। তদব  লা দলর জন্য দকান দরল দ্াগাদ্াগ 

ব্যবস্থা নাই। স্থলপদে দ্াগাদ্াদগর মােম বহসাদব িোন, বরক্সা, বাস, দমাটরসাইদকল, দটম্পু, নবেমন এবাং নেীপদে  লা দলর 

মােম বহসাদব দেবর, লঞ্চ, দনৌকা ও ট্রলার ব্যবহৃত হে। বতযমাদন উপদজলাে প্রাে 760 টি িোন, 1500 টি দমাটরসাইদকল, 

৮১০ টি নবসমন, 510 টি দনৌকা এবাং 570 টি ট্রলার রদেদে। ইউবনেনবিবিক দ্াগাদ্াগ ও পবরবহদনর  ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান 

সাংযুবক্ত ২৫ এ দেওো হদলা।(তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা  উপদজলা) 

 

১.৪.২.১৩ এনবজও/ দস্বচ্ছাদসবক সাংস্থা সমূহ: 

মাংলা উপদজলাে বতযমাদন প্রাে 13 টি দলাকাল, জাতীে ও আন্তজযাবতক এনবজও কাজ করদে। এই এনবজওগুদলা এলাকাদত ক্ষুি 

ঋর্, বশক্ষা, স্বাস্থে, পাবন ও পেঃবনষ্কাশন:, দুদ্ যাগ পরবতী পূর্ব যাসন ও বববিন্ন সদ তনতা ও উন্নেনমূলক কা্ যিম পবর ালনা 

করদে। আবার বকছু এনবজও দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাস ও জলবায়ু পবরবতযর্ অবিদ্াজন ববষদে কাজ করদে। উপদজলার এনবজওদের 

ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২৬ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা উপদজলা সমাজদসবা অবেস) 

 

১.৪.২.১৪ বন ও বনােন:  

মাংলা উপদজলাে প্রাে ১০৮৩ বঃবকঃবম প্রাকৃবতক বন (সুন্দরবন) রদেদে। ব লা ও সুন্দরবন ইউবনেদনর সাংলদি এই বন 

অববস্থত। পূদব য এই উপদজলার দবশ বকছু জােগা সুন্দরবদনর অাংশ বহসাদব বেল। বনােদনর ববস্তারও অদনক দববশ বেল। বকন্তু 

বতযমাদন মানবসৃয কারর্ ও প্রাকৃবতক ববরূপতার কারদর্ এলাকাে প্রাকৃবতক বনােন বেনবেন হ্রাস পাদচ্ছ। বতযমাদন এলাকাে বাঁধ 

ও রাস্তার পাশ বেদে বকছু সামাবজক বনােন পবরলবক্ষত হে। এ বনােদন বশশু, বাবলা, ইবপবলবপল এবাং বসবরশ, বনম, দমহগবন 

ইতোবে বববিন্ন ধরদনর গাে সরকাবর উদযাদগ লাগাদনা হদেদে। এর বের্ যে প্রাে 3৪ বকঃবমঃ। এোড়াও বসতবাবড়, রাস্তার পাদশ 

ও পুকুর পাদড় বববক্ষপ্তিাদব বকছু বৃক্ষ লক্ষে করা ্াে। তদব লবর্াক্ততা বৃবদ্ধর কারদর্ েলেগাদের সাংখ্যা বেন বেন হ্রাস পাদচ্ছ। 

ইউবনেন বিবিক বন ও সামাবজক বনােদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান  সাংযুবক্ত ২৭ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন 

পবরষে ও  বন অবেস,  মাংলা উপদজলা)  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.4.3 আবহাওো ও জলবায়ু 

বৃবযপাদতর ধারা: 

এই এলাকাে বৃবযপাদতর ধারা ববদিষর্ কদর দেখা দগদে দ্, গড় বেবনক বৃবযপাদতর পবরমার্ প্রাে একই রকম। এই অঞ্চদলর 

বাবষ যক বৃবযপাদতর পবরমার্ ১৭১০ বম:বম:। ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবাং ২011 সাদলর পর বেবনক গড় বৃবযপাত ্োিদম 

১, ৬, ৫, ৫ এবাং ৬ বম:বম: এর অবধক। বকন্তু এ পবরবতযদনর ধারা জলবায়ু পবরবতযদনর ইবঙ্গত বহন কদর বকনা দস ববষদে আরও 

গদবষর্ার প্রদোজন রদেদে। বৃবযপাদতর ধারা পবরবতযর্ হওোে দমৌসুমী বৃবযপাদতর সমে বপবেদে ্াদচ্ছ, েদল কৃবষ ব্যবস্থার 

বকছুটা পবরবতযর্ হদেদে, উৎপােন ব্যে দববশ হদচ্ছ এবাং উৎপােনও কম হদচ্ছ। দসইসাদে েসদল দরাগ-বালাই ও দপাকার 

আিমর্ দববশ হদচ্ছ। অসমদে বৃবযপাত দববশ লক্ষে করা ্াদচ্ছ। আষাঢ়-আবেন প্ যন্ত প্রচুর বৃবয হে, ্ার েদল জলাবদ্ধতার সৃবয 

হে। তাোড়া শীত দমৌসুদমও বৃবযপাত হে, ্ার েদল রবব েসদলর  াষাবাে ব্যাহত হে এবাং মানুদষর জীবন-জীববকার উপর 

ব্যাপক দনবতবা ক প্রিাব পদড়। (তদথ্যর উৎস্য:  আবহাওো অবধেপ্তর) 

 

 

ববজ্ঞাবনক তথ্য ববদিষর্ করদল দেখা ্াে দ্ ববগত বেরগুদলাদত এ-অঞ্চদলর গড় বৃবযপাত িমশ বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। 

 

তাপমাত্রা: 

এ অঞ্চল সুন্দরবদনর পাশাপাবশ হওোে স্থানীেিাদব গােপালার পবরমার্ কম হওো সদেও তাপোদহর পবরমার্ খুব দববশ হে 

না।এ অঞ্চদলর সদব যাচ্চ ও সব যবনম্ন গড় তাপমাত্রা ্োিদম ৩৩.৫০ দস: ও ১২.৫০ দস:। বষ যাকাদল এ অঞ্চদলর গড় তাপমাত্রা োদক 

২৮.৩০ দস:, অবধকাাংশ দক্ষদত্র তাপমাত্রা স্বািাববক োদক। এলাকাবাসীর অবিজ্ঞতা হদত জানা ্াে দ্, তাপমাত্রা িমশ বৃবদ্ধ 

পাদচ্ছ। ববদশষ কদর ববগত ৭-৮ বেদর তাপমাত্রা এত দববশ বৃবদ্ধ দপদেদে দ্ মানুদষর স্বািাববক জীবন্াত্রা ব্যাহত হদচ্ছ। 

তাপমাত্রা অবধকতর অনুভুত হওোর অন্যতম বড় কারর্ বাতাদস আি যতার পবরমার্ ও পাবনদত লবর্াক্ততার পবরমার্ বৃবদ্ধ 

পাওো। কারর্ আি যতা ও লবর্াক্ত পবরদবশ সহনশীলতার মাত্রা কবমদে দেে। তাপমাত্রা বৃবদ্ধর েদল কৃবষ  াষ পদ্ধবত হুমবকর 

মুদখ পদড়দে। ববদশষ কদর ব াংবড়  াদষর জবমদত লবর্াক্ততার পবরমার্ দবদড় বগদে মাটির লবর্াক্ততা দবদড় ্াওোে জীবববব ত্রে 

হুমবকর মুদখ পদড়দে। এরকম পবরবস্থবত  লদত োকদল জীবন ও জীববকার উপর িববষ্যৎ ঝুঁবক আদরা বাড়দব। এোড়া তাপমাত্রা 

বৃবদ্ধর েদল দ্ সমস্ত দলাক ববকল্প দপশা বহদসদব দপাবি খামার ব্যবসা, গবাবেপশু পালন  ালু কদরবেল তাদের এই ব্যবসাও 

ঝুঁবকর মুদখ পদড়দে। (তদথ্যর উৎস্য:  আবহাওো অবধেপ্তর) 
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ভূগিযস্থে পাবনর স্তর: 

জনস্বাস্থে প্রদকৌশদলর তথ্য অনু্ােী প্রবত বের দুই বার পাবনর স্তর পবরমাপ করার জন্য জবরপ  ালাদনা হে। এ অঞ্চদল দেখা 

দগদে এবপ্রল মাদস এই স্তর ১৪ হদত ১৬ ফুদটর মদে োদক এবাং দম মাদস এই পাবনর স্তর আরও বনদ  দনদম ্াে। দম মাদস এই 

স্তর োদক ১৫ হদত ১৭ ফুদটর মদে। এলাকাবাসীর মদত পাবনর এই স্তর না-কমদলও বেন বেন সুদপে পাবনর প্রাপ্যতা কদম 

্াদচ্ছ, কারর্ লবর্াক্ত পাবন অগিীর স্তদরর িারসাম্য রক্ষা করদে। এলাকাবাসী মদন করদে সুদপে পাবনর স্তর অদনক বনদ  দনদম 

্াদচ্ছ। ্া দটকসই উন্নেদনর জন্য এটি হুমবক স্বরূপ। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা উপদজলা জনস্বাস্থে প্রদকৌশল অবেস) 

 

১.৪.৪অন্যান্য 

ভূবম ও ভূবমরব্যবহার:  

মাংলা উপদজলাে দমাট 146122 দহক্টর জবম রদেদে। ্ার মদে আবােী জবমর পবরমান 12335 দহ:, অনাবাবে জবম 134102 

দহ: এবাং স্থােী পবতত জবম ৩১৫ দহ:। আবাবে জবমর মদে শতকরা ২.৬ িাগ উঁচু জবম, ৯৩ িাগ মাঝাবর জবম ও  ৪.৪ িাগ বনচু 

জবম রদেদে। এই আবাবে জবমদত 11450 দহ: একেসল, 450 দহ: দুই েসল এবাং 50 দহ: বতন েসল  াষ করা হে। তাোড়া 

মাংলা উপদজলাে ১০৩ দহ: স্থােী েল বাগান, জলাশে ৫৯২ দহ:, স্থােী বনভূবম ১২৭৪৩৩ দহ:, শহর অঞ্চল ১০৫৫ দহ:, রাস্তা ও 

অবকাঠাদমা ১৮৬৯ দহ: এবাং 2৭৪৪ দহ:বসবত জবম রদেদে। ইউবনেনবিবিক ভূবম ও ভূবমর ব্যবহাদরর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান 

সাংযুবক্ত ২৮ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা উপদজলা কৃবষ অবেস) 

 

কৃবষ ও খায:  

মাংলা উপদজলার প্রধান অে যকারী েসল ব াংবড় এবাং ধান। দমাট ১৬৩৪২ জন কৃবষ  পবরবার েসল উৎপােদনর সাদে সারাসবর 

জবড়ত। উৎপােদনর পবরসাংখ্যান হদত দেখা ্াে দ্, ৩৮৫৭ দমবট্রক টন ধান ও গম এবাং খায র্াটবত প্রাে ২৩২৩৩ দমবট্রক টন। 

তাোড়া 863৭ দমঃ টন সাো মাে ও ব াংবড় মাে এই উপদজলাদত উৎপাবেত হে। লবর্াক্ততা বৃবদ্ধর কারদর্ এই এলাকার কৃবষ 

 াষ হ্রাস পাদচ্ছ। এই এলাকার মানুদষর প্রধান খাবার িাত ও মাে। এোড়াও মাাংস, সবজী ও নানা রকম েল-মূল তাদের 

খাযািোদসর মূল উপাোন। এ উপদজলাে প্রধান খায সমূহ হদলা মাে, িাত ও  াল  এবাং মানুদষর খাযািাস সকাদল ১ বার, 

দুপদর ১ বার, ও রাদত ১ বার। ইউবনেনবিবিক কৃবষ ও খায উৎপােদনর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ২৯ এ দেওো হদলা। 

(তদথ্যর উৎস্য: মাংলা উপদজলা কৃবষ ও মৎস্য অবেস) 
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পশুসম্পে: 

পশুসম্পে প্রবতটি পবরবাদরর একটি গুরুেপূর্ য সম্পে। এই খাত একটি সম্পূরক আে বহসাদব কাজ কদর এবাং পবরবাদরর 

সেস্যদের পশু দপ্রাটিন প্রোন কদর। প্রাে প্রবতটি পবরবার বকছু না বকছু গবাবে পশু ও পাবখ  পালন করে। গরু, মহিষ, ভেড়া, 

ছাগল, িাসঁ ও মুেগী এই উপরেলায় হিদ্যামান। বতযমাদন শরর্দখালা উপদজলাদত 8712 টি গরু, 10737 টি োগল, 31225 টি 

মুরবগ ও 23020 টি হাঁস রদেদে। ইউবনেন বিবিক পশুসম্পদের ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ৩০ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর 

উৎস্য: উপদজলা পশুসম্পে অবেস) 

 

নেী:  

মাংলা উপদজলাে দমাট ৫ টি নেী রদেদে। নেী গুদলার নাম ্োিদম পশুর নেী, পুটিমারী নেী, স্যালা নেী, খড়মা নেী এবাং গুনা 

নেী। এ নেীগুদলা উপদজলার প্রাে সবকটি ইউবনেদনর বিতর বেদে প্রবাবহত হদেদে। ইউবনেনবিবিক নেীর ববস্তাবরত 

পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ৩১ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে ও মাংলা উপদজলা মৎস্য অবেস) 

 

খাল:  

মাংলা উপদজলাে দমাট ৬৭ টি খাল রদেদে। প্রাকৃবতক ও মানব সৃয কারদর্, ববদশষকদর স্থানীে বকছু প্রিাবশালী ব্যবক্ত খাল গুদলা 

েখল কদর ব াংবড়  াষ কদর আসদে, ্ার েদল অদনক খাল িরাট হদে ্াদচ্ছ। বতযমাদন এই উপদজলাদত 27 টি খাল সবিে 

রদেদে। ইউবনেনবিবিক সবিে খাদলর পবরসাংখ্যান ববস্তাবরত সাংযুবক্ত ৩২ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা উপদজলা 

মৎস্য অবেস) 

 

পুকুর:  

মাংলা উপদজলাে দমাট ৪৫৮৩ টি পুকুর রদেদে। এই পুকুর গুদলাদত বেদরর সব সমে পাবন োকদলও শীত দমৌসুদম তুলনামুলক 

খুব কম পাবন োদক। অবধকাাংশ পুকুর গুদলাদত লবর্াক্ততা ববযমান োকার কারদর্ সাধারর্ত ব াংবড় মাে  াষ করার জন্য 

ব্যবহার করা হে। ইউবনেনবিবিক মৎস্য দর্র ও পুকুদরর ববস্তাবরত পবরসাংখ্যান সাংযুবক্ত ৩৩ এ দেওো হদলা। (তদথ্যর উৎস্য: 

মাংলা উপদজলা মৎস্য অবেস) 

 

ববল ও দর্র:  

বতযমাদন মাংলা উপদজলাে দকান ববল নাই। তদব প্রাে ৭০৬৪ টি বাগো ও গলো মাদের দর্র রদেদে। এ োড়া এ উপদজলাে 

স্থানীে িাদব ্াদক ববল বলা হে দসখাদন শুধুমাত্র ধান ও মাে  াষ করা হে।  এ উপদজলাদত প্রাে ১৫ টি বেবর্/ সরকাবর খাস 

পুকুর রদেদে। (তদথ্যর উৎস্য: ইউবনেন পবরষে, মাংলা উপদজলা মৎস্য অবেস) 

 

লবর্াক্ততা: 

২৫-৩০ বের পূদব য এই এলাকাে বনচু জবমদত নদিম্বর হদত জুন প্ যন্ত সমদে লবর্ পাবন উঠত। তখন বনেবমত দজাোরিাটা বেল 

এবাং ভূবম গঠদনর জন্য এ প্রবিো অতেন্ত প্রদোজনীে বেল। দস পবরদবদশ লবর্াক্ততা দতমন দকাদনা সমস্যা বহদসদব ব বিত 

হেবন। তখন মানুদষর জীবন ও জীববকার উপর এটি দকাদনা প্রিাব দেদলবন। অবধক েসল েলাদনার জদন্য উপকূলীে বাঁধ 

প্রকদল্পর কারদর্ ্খন দুই বা বতন েসদলর প্র লন শুরু হদলা, তখন হদত নেীর গিীরতা হ্রাস সাদেসাদে সমুদির পাবন প্রদবদশর 

েদল, লবর্াক্ততা একটি সমস্যা বহদসদব দেখা বেদেদে। জলবায়ু পবরবতযর্ ও বাগো ব াংবড়  াদষর প্র লদনর কারদর্ জবমদত 

লবর্াক্ততা আরও স্থােী রূপ বনদেদে। আশাংকা করা হদচ্ছ সমুদির বনকটবতীতা, ব াংবড়  াদষর ব্যাপক প্র লন ও জীববকার 

ধরদনর পবরবতযদনর কারদর্ লবর্াক্ততা একটি বড় আপে বহদসদব ব বিত না হদলও সুদপে পাবন, জীবববব ত্রে ও পবরদবশ 

িারসাম্যতার দপ্রক্ষাপদট এটি একটি বড় আপে বহদসদব ব বিত হদত পাদর। এ এলাকার ৩০ িাগ অঞ্চল বদ্বতীে ও তৃতীে মাত্রার 

লবর্াক্ততা পবরলবক্ষত হদচ্ছ। নেীিরাট এবাং জলাবদ্ধতার কারদর্ বনচু জবমদত লবর্পাবনর পবরমার্ বতযমাদন কম হদলও 

সমুিপৃদযর উচ্চতা বৃবদ্ধদত এই এলাকা দনানা জদল ববলীন হবার আশাংকা দেদকই ্াদচ্ছ। (তদথ্যর উৎস্য: উপদজলা মৎস্য অবেস) 

 

আদস যবনক দুষর্: 

এ এলাকাে অগিীর নলকূপগুদলাদত মাত্রাবতবরক্ত আদস যবনক ও আেরন োকাে তা মানুদষর খাওোর কাদজ ব্যবহাদরর প্রাে 

অনুপদ্াগী। ব ত্র-ববশাখ মাদস এলাকার পাবনর স্তর বনদ  দনদম ্াওোে অগিীর নলকূপগুদলাদত পাবন পাওো ্াে না এবাং 

গিীর নলকূপগুদলাদত পাবন উঠাদত খুবই কয হে। সবদ দে দববশ আদস যবনক দূষর্ পবরলবক্ষত হে বষ যার পূব যবতী সমদে ্ার মাত্রা 

হদলা ১.১৪ (দ বসদমল/দস:বম:) এবাং সব যবনম্ন পবরলবক্ষত হে বষ যাকাদল ্ার মাত্রা হদলা ০.৮২ (দ বসদমল/দস:বম:)। আশাংকা 

করা হদচ্ছ অদূর িববষ্যদত গিীর নলকূপগুদলাদতও আদস যবনক, আেরনমুক্ত সুদপে পাবন পাওো ্াদব না। বাাংলাদেশ জনস্বাস্থে 

প্রদকৌশল অবধেপ্তর কতৃযক প্রকাবশত আদস যবনক দূষর্ মানব ত্র অনু্ােী এ অঞ্চদলর দববশরিাগ টিউবওদেল আদস যবনক আিান্ত। 

েদল সুদপে পাবনর দুষ্প্রাপ্যতা এ এলাকার অন্যতম একটি আপে বহদসদবও ববদব না করা প্রদোজন। (তদথ্যর উৎস্য: মাংলা 

উপদজলা জনস্বাস্থে অবেস) 



9 

 

 

 

ব ত্র-1: মাংলা উপদজলার আদস যবনক দুষন মানব ত্র  
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বদ্বতীে অোে 

দুদ্ যাগ, আপে এবাং ববপোপন্নতা 

 

2.1 দুদ্ যাদগর সাবব যক ইবতহাস 

বাদগরহাট দজলার দুদ্ যাগ ঝুঁবক সম্পন্ন উপদজলার মদে মাংলা উপদজলা অন্যতম। প্রাে প্রবত বের দকান না দকান দুদ্ যাদগর 

সমু্মখীন হে এই উপদজলাটি। ঘুর্ীঝড়, নেী িরাট, লবর্াক্ততা, উপকুলীে বন্যা, ব াংবড় িাইরাস, কালববশাখী সহ বববিন্ন আপদে 

মানুদষর স্বািাববক জীবন্াত্রা ববপন্ন এবাং সম্পদের ব্যাপক ক্ষবত সাবধত হে। পশুর ও খড়মা নেীর নাব্যতা কদম ্াওোে বষ যা 

দমৌসুদম নেীর দু-কুল িাবসদে শহর সহ উপদজলার ব্যাপক এলাকা প্লাববত হে। তাোড়া দড্রদনজ ব্যবস্থা িাদলা না োকাে বষ যা 

দমৌসুদম অবতবৃবযর েদল উপদজলার বনম্ন এলাকার বসত বাবড়দত জলাবদ্ধতার সৃবয কদর। ্া প্রাে 2 মাস স্থােী োদক। নেীিরাট 

বেন বেন প্রদকাপ হওোে এ এলাকাে বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। পবশ্চম বেদকর পশুর নেী মূলতঃ উপদজলাে বন্যার 

সৃবয কদর।  

 

উপকুদলর বনকটবতী হওোে প্রাে প্রবতবের মাংলা উপদজলাে ঘূবর্ যঝড় পবরলক্ষীত হে। েক্ষীর্-পবশ্চম বেক বেদে ঘূবর্ যঝড় ও 

জদলাচ্ছ্বাস উপদজলাে মানুদষর জীবন ও জীববকার উপর আর্াত হাদন। তাোড়া এলাকাে লবর্াক্ততার অনুপ্রদবশ বেন বেন বৃবদ্ধ 

পাদচ্ছ ্া েসদলর ও গােপালার ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর। এ সমস্ত আপদের েদল কৃবষ, পশুসম্পে, স্বাস্থে, অবকাঠাদমা, 

গােপালা ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। সাদেসাদে খাযািাব দেখা দেে ও কম যসাংস্থাদনর সাংকটসহ মানুদষর স্বািাববক জীবন্াত্রা ব্যাহত 

হে। মাংলা উপদজলাে সাবব যক ইবতহাস হদত জানা ্াে দ্, প্রাে প্রবত বের দোট-বড় ঘুর্ীঝড় হদে োদক। 2007, 2009 সাদলর 

ঘূবর্ যঝড় িোবহ রূপ ধারর্ কদরবেল। এই ঘূবর্ যঝড় ব লা, বমঠাখালী, সুন্দরবন ও দসানাইলতলা ইউবনেদনর ব্যাপক ক্ষবত সাধন 

কদরবেল। লবর্াক্ততা সকল ইউবনেদন ববযমান। ্ার েদল উপদরাদল্লবখত দুদ্ যাগগুদলা জীবন ও জীববকাে একটি ববরুপ প্রিাব 

দেদলদে। উদল্লখ্য দ্, 2007 সাদলর বস র এর সমে 20-25 ফুট এবাং 220-240 বকদলাবমটার/র্ন্টা দবদগ প্রবাহমান জদলাচ্ছ্বাস 

উপকুলীে এই উপদজলাদতও আর্াত হাদন।  

 

দুদ্ যাদগর ক্ষবতর পবরমান, র্টার সমে এবাং ক্ষেক্ষবত এবাং স্থান সমূহ বনদম্ন েদকর মােদম দেওো হল:  

িম দুদ্ যাদগর নাম বের ক্ষবতরপবরমান দকানদকান খাত/উপাোন 

1 ঘূবর্ যঝড় ১৯৮৮, ২007, 2009 দববশ েসল, মানব সম্পে, পশুসম্পেওঅবকাঠাদমা 

2 লবর্াক্ততা প্রবত বের দববশ েসল, গােপালাও গবাবেপশু 

3 ব াংবড় িাইরাস প্রবত বের দববশ মৎস্য ও জীববকা 

4 বন্যা (আকাশ) ২০০0, ২০১৩  দববশ েসল, মৎস্যগবাবেপশু, অবকাঠাদমা 

5 জলাবদ্ধতা প্রবত বের  দববশ জীববকা, েসল  ও গবাবেপশু 

6 নেী িাঙ্গন প্রবত বের  দববশ 
েসল ও বসবত জবম, র্র-বাবড়, রাস্তা-র্াট ও 

অবকাঠাদমা 

7 অনাবৃবয (খরা) প্রবত বের (২০১২) মাঝাবর েসল, মৎস্য ও গবাবেপশু 

৮ জদলাচ্ছ্বাস ২০০৯ দববশ েসল, মৎস্য ও গবাবেপশু 

 

2.2 উপদজলার আপে সমূহ:  

িম আপে িম অগ্রাবধকার 

১ ঘূবর্ যঝড় ১ লবর্াক্ততা 

২ বন্যা (আকাশ) ২ ব াংবড় িাইরাস 

৩ অনাবৃবয (খরা) ৩ ঘূবর্ যঝড় 

৪ লবর্াক্ততা ৪ জদলাচ্ছ্বাস 

৫ নেীিাঙ্গন ৫ জলাবদ্ধতা 

৬ জদলাচ্ছ্বাস ৬ বন্যা (আকাশ) 

৭ জলাবদ্ধতা ৭ নেীিাঙ্গন 

৮ ব াংবড় িাইরাস ৮ অনাবৃবয (খরা) 
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2.3 বববিন্ন আপে ও তার বতযমান ও িববষ্যৎ ব ত্র:  

ঘূবর্ যঝড়: মাংলা উপদজলা একটি ঘূবর্ যঝড় কববলত এলাকা। প্রবত বের িাি মাস হদত অগ্রহােন মাদসর মদে ঘূবর্ যঝড় এই 

এলাকাে আর্াত হাদন। ্ার েদল এলাকাে কৃবষ, মৎস্য, অবকাঠাদমা ও দ্াগাদ্াগ প্রভৃবত খাদতর ব্যাপক ক্ষবত সাবধত হে। 

গােপালা বনধন ও সুন্দরবন ধ্বাংস করা ঘূবর্ যঝড় এলাকার বববিন্ন খাদতর ক্ষবতদক আদরা তরাবিত করদে। ধারনা করা হে দ্, 

বববিক উিতা বৃবদ্ধ ঘূর্ীঝদড়র ববশালতা ও পুনরাবৃবির হার বেদন বেদন বৃবদ্ধ করদে। এলাকাে প্রবতবের ঘূবর্ যঝড় হদলও 

200৭ও 2009 সাদলর ঘূবর্ যঝড় বেল সবদ দে ব্যাপক। 2007 ও 2009 সাদলর ঘূর্ীঝদড় এলাকার প্রাে 30 িাগ র্রবাবড়, 40-

50 িাগ আমন ধান, 20 িাগ েদলর বাগান ও 90 িাগ শাক-সববজ ক্ষবতগ্রস্ত হদেবেল।  

 

ব ত্র-2: ঘুবন যঝড় ও জদলাচ্ছ্বাদসর গবত-প্রকৃবত মানব ত্র 
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লবর্াক্ততা: মাংলা উপদজলাে লবর্াক্ততা একটি মারাত্মক আপে। লবর্াক্ততার মাত্রা বেন বেন বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। দপৌষ মাস হদত বজষ্ঠ 

মাস প্ যন্ত লবর্াক্ততার মাত্রা ব্যাপক োদক। বষ যার সাদে সাদে লবর্াক্ততার মাত্রা ধীদর ধীদর কমদত োদক। শুষ্ক দমৌসুদম 

লবর্াক্ততা কৃবষদক্ষদত্র ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর োদক। লবর্াক্ততা বৃবদ্ধর েদল এলাকাে খাবার পাবনর সাংকট দেখা দেে। 

সমূিপৃদষ্ঠর উচ্চতা বৃবদ্ধর েদল নেীর পাদনর লবর্াক্ততা বেন বেন বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। মূলত: ব াংবড় দর্দরর মাবলদকরা ব াংবড়  াদষর 

জন্য এলাকাে লবর্াক্ততা অনুপ্রদবশ র্টাদচ্ছ। তাোড়া প্ যাপ্ত দিড়ী-বাঁধ না োকাে জদলাচ্ছ্বাদসর সমে এলাকা প্লাববত হদে 

লবর্াক্ততা প্রদবশ র্টদে। এলাকাে বেন বেন লবর্াক্ততা বৃবদ্ধর েদল দবাদরা ও আউস ধান  াষ করা প্রাে অসম্ভব হদে পদড়দে। 

সাদে সাদে েলে, বনজ সম্পদের ক্ষবতসহ খাবার পাবনর সাংকট দেখা বেদচ্ছ। এই ধারাবাবহকতা অব্যাহত োকদল িববষ্যদত শুষ্ক 

দমৌসুদম কৃবষ ব্যাপক ক্ষবতগ্রস্ত হদব। প্রবত বের লবর্াক্ততা োকদলও 2006 সাদল তীব্র লবর্ অনুভুত হে।  
 

 

ব ত্র-3: মাংলা উপদজলাে লবনাক্ত অঞ্চদলর মানব ত্র 
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নেীিাঙ্গন: মাংলা উপদজলাে নেীিাঙ্গন পবরলক্ষীত হে। ব লা,  াঁেপাই ইউবনেন ও মাংলা সেদর নেী িাঙন দববশ। প্রবত বের 

নেীিাঙ্গন অব্যাহত োদক। নেীিাঙ্গন আষাড় মাস হদত আবেন মাস প্ যন্ত হে। ্ার েদল এলাকার কৃবষ েসল, র্র-বাবড়, 

রাস্তার্াট, গােপালা ব্যাপক হাদর নেীগদি য বববলন হদে দগদে। েদল খায উৎপােন ব্যাহত হে। মানুষ আশ্রেহীর্ হে এবাং 

পবরদবদশর ক্ষবত হে। সরকাবর িাদব নেীদত ব্লক দ্বারা বাঁধ দেো ও নেীর পাদড় বশকড় বহুল গাে লাগাদনা না হদল িববষ্যদত 

আদরা দববশ কদর নেী িাঙ্গন হদত পাদর।  

 

জদলাচ্ছ্বাস: মাংলা উপদজলার পাশ বেদে বদে ্াওো মাংলা নেীর দজাোদরর পাবন এলাকাদত বন্যা র্টাে। বন্যা এখাদন কৃবষ, 

মৎস্য ও অন্যান্য জীববকার মারাত্মক ক্ষবত সাধন কদর োদক। জদলাচ্ছ্বাদসর সমে লবর্ পাবন অনুপ্রদবশ করার েদল েসদল 

মারাত্মক ক্ষবত সাবধত হে। প্রবত বের জদলাচ্ছ্বাস/বন্যা হদলও 1988, 2007 ও 2009 সাদলর জদলাচ্ছ্বাস/বন্যা বেল সবদ দে 

ব্যাপক। তাোড়া নেীর নাব্যতা হ্রাদসর কারদর্ও এলাকাে জদলাচ্ছ্বাস/বন্যার প্রদকাপ বৃবদ্ধ পাদে। 

 

বন্যা: মাংলা উপদজলার পাশ বেদে বদে ্াওো মাংলা ও োউেখাবল নেীর দজাোদরর পাবন এলাকাদত জদলাচ্ছ্বাস র্টাে ্া পদর 

বন্যাে রূপ দনে। এ োড়াপাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা নাোকাে অবত বৃবযর েদলও বন্যার সৃবয হে, ্া এখানকার মানুদষর জীবন ও 

জীববকার মারাত্মক ক্ষবত কদর োদক। ববদশষ কদর মৎস্য ও কৃবষ সম্পদের উপর মারাত্মক ক্ষবত সাধন কদর দসই সাদে খাবার 

পাবন ও পেবনিাশদনর উপর দনবতবা ক প্রিাব দেদল। সঠিকিাদব পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা ও নেীগুদলার দিবড়বাঁধ উঁচু ও 

মজবুত করা না হদল িববষ্যদত বন্যা বৃবদ্ধ দপদত পাদর। প্রবত বের বন্যা হদলও ২০১৩ সাদলর অবতবৃবযর েদল সৃয বন্যা বেদলা 

লক্ষনীে। 
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ব ত্র-4:  মাংলা উপদজলার 2007 সাদল বন্যা আিান্ত অঞ্চদলর মানব ত্র 
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অনাবৃবয (খরা): বৃবযপাদতর অবনেদমর কারদর্ খরা দেখা দেে। আষাড় মাদস বৃবয হবার কো োকদলও জলবায়ু পবরবতযদনর 

েদল বৃবয দেবরদত আদস এবাং বষ যা দমৌসুদমও একটানা অদনক বেন বৃবয না হদত দেখা ্াে। তীব্র এই খরার কারদর্ এলাকাে 

খাবার পাবনর সঙ্কট দেখা দেে। েদল খাবার পাবনর অিাব ও এই দুবষত পাবন পান কদর অদনদক পাবনবাবহত দরাদগ আিান্ত হে। 

এোড়া দর্র ও পুকুদরর পাবন শুবকদে মৎস্য  াদষরও ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর। অনাবৃবয এলাকাদত েলে ও বনজ গাদেরও ক্ষবত 

সাধন কদর। জলবায়ু পবরবতযদনর কারদর্ ক্ষবতকর প্রিাব বহসাদব িববষ্যদত খরা আদরা দববশ কদর দেখা বেদত পাদর।  

 

ব াংবড় িাইরাস: মাংলা উপদজলার মানুদষর প্রধান আদের উৎস ব াংবড়  াষ। বকন্তু ব াংবড় িাইরাদসর কারদর্ ব াংবড়  াষ 

মারাত্মক িাদব ব্যাহত হদচ্ছ। ্ার েদল ব াংবড় উৎপােন ব্যাহত হদে  াষীরা আবে যকিাদব মারাত্মক ক্ষবতগ্রস্ত হদচ্ছ। সাদে ব াংবড় 

 াদষ বনযুক্ত বেনমজুদররা দবকার হদে ্াদচ্ছ। উদল্লখ্য দ্, ব াংবড় িাইরাস দমাড়দক দর্দরর পাবন দুবষত হদে  াবষদের শরীদরর 

সাংস্পদশ য এদস  ম যদরাদগর সৃবয কদর। ব াংবড় িাইরাস এখবন বনমু যল করা না দগদল আগামী কদেক বেদরর মদে ব াংবড়  াষ 

সম্পুর্ য িাদব বন্ধ হদে দ্দত পাদর। 

 

জলাবদ্ধতা: প্ যাপ্ত স্লুইসদগট স্থাপন ও দড্রদনজ ব্যাবস্থা না োকাে এই এলাকাদত জলাবদ্ধতা িমািদে বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। এোড়াও 

বসবত জবম হদত নেীর তলদেশ উঁচু হওোর কারদর্ পাবন অপসারর্ করা কঠিন হদে ্াদচ্ছ। এিাদব  লদত োকদল িববষ্যদত 

জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধপাওোর সম্ভাবনা রদেদে। মাংলা উপদজলাে প্রাে ৩৫00 দহক্টর এলাকাে বষ যাকাদল জলাবদ্ধতা োদক, ্ার েদল 

কৃবষ কাজ ব্যাহত হে। কৃবষ োড়াও জলাবদ্ধতা পশুসম্পে ও অবকাঠাদমার ক্ষবত সাধন কদর। নেী িরাট ও নেীর তলদেশ উঁচু 

হওোদত িববষ্যদত এ এলাকাটির পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থা ববকল হদে জলাবদ্ধতা আদরা বৃবদ্ধ দপদত পাদর। 

 

২.৪ ববপোপন্নতা ও সক্ষমতা 

ববপোপন্নতা বলদত দবাঝাে বস্তুগত, সামাবজক এবাং পবরদবশগত ববযমান অবস্থা ্া দুদ্ যাদগর ক্ষেক্ষবতর আশাংকার ইবঙ্গত 

দেে এবাং ্া দমাকাদবলা করাে জনদগাষ্ঠী অসমে য হদে োদক। সক্ষমতা হদলা প্রাকৃবতক, সামাবজক, অে যবনবতক, পবরদবশ 

ইতোবের সমিদে সৃয সামবগ্রক অবস্থা বা প্রবিো, ্া মানুষ বা দকান সাংস্থা/প্রবতষ্ঠান তার ববযমান সম্পদের ব্যবহাদরর মােদম 

দুদ্ যাদগর প্রবতকুল অবস্থার সদব যাচ্চ দমাকাববলা কদর এবাং দুদ্ যাদগর েলােদলর িোবহতাদক হ্রাস কদর। দকান দকান এলাকা বক 

বক কারদর্ বকিাদব ববপোপন্ন তা সাংবক্ষপ্ত িাদব বনদম্ন দেখাদনা হল : 

 

িম আপে ববপোপন্নতা সক্ষমতা 

1 ঘূবর্ যঝড় 

 দুব যল অবকাঠাদমা ও অপবরকবল্পত বসত বিটা  

 বসত-বাবড়র  ারপাদশ দঝাপ-ঝাড় জাতীে 

গােপালা না োকা এবাং সাদে বড় বৃক্ষ োকা 

 উপকুদলর কাদে উপদজলার অবস্থান  

 দুব যল স্যাবনদটশন (কাঁ া) োকা 

 পশু-পাবখর ঘূবর্ যঝড় সহনশীল আবাসস্থল না 

োকা 

 প্ যাপ্ত আশ্রেদকন্দ্র না োকা 

 বমঠাখালী ইউবনেন পবরষদের দকান বববডাং 
নাই। 

 পশুপাবখর জন্য আশ্রেদকন্দ্র বহসাদব বকল্লা না 

োকা 

 ববপোপন্ন জনদগাবয নারী, বশশু ও প্রবতবন্ধীরা 
দববশ ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 র্র-বাবড় গুদলা ঘূবর্ যঝড় সহনশীল হওোর সুদ্াগ 

রদেদে। 

 বসত বাবড়র  ারপাদশ ঘূর্ীঝদড়র প্রবল বাতাস 

প্রবতদরাধ করার জন্য দঝাপ-ঝাড় বববশয বনজ/েলে 

গাে লাগাদনার সুদ্াগ রদেদে। 

 নেী দববযত বাঁধগুদলা ব্লক দেদল মজবুত করার সুদ্াগ 
রদেদে এবাং বাঁদধর ও রাস্তার দু-পাদশ গাে লাগাদনার 

সুদ্াগ রদেদে। 

 স্যাবনদটশন মজবুত করার সুদ্াগ রদেদে। 

 আশ্রেদকন্দ্র ও বকল্লা বনম যাদনর জন্য খাস জবম রদেদে। 

 পশুদের (গরু, োগল, মবহষ, দিড়া) জন্য মজবুত 

আবাসস্থল বনম যান করার সুদ্াগ রদেদে। 

 মাংলা উপদজলাে ইউবনেন বিবিক দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 
কবমটি ও দস্বচ্ছাদসবক েল রদেদে। 

2 লবর্াক্ততা 

 লবর্ পাবন অনুপ্রদবশ 

  স্থানীে েসদলর জাত লবর্ সহে করদত পাদর 
না। 

 শুষ্ক দমৌসুদম লবর্াক্ততার েদল খাবার পাবনর 

অিাব  

 অপবরকবল্পত িাদব ব াংবড় দর্র করা 

 হঠাৎ লবর্াক্ততা বৃবদ্ধর েদল প্রাকৃবতক মাে 

 লবর্ সহনশীল েসদলর  াষ করার সুদ্াগ রদেদে। 

 লবর্াক্ততা ও পবতত জবমদত গবাবেপশুর জন্য র্াস 

উৎপােদনর সুদ্াগ রদেদে। 

 খাবার পাবনর জন্য পুকুর পূর্:খনন করার সুদ্াগ 

রদেদে।কবমউবনটি বিবিক খাবার পাবনর উৎদসর 

ব্যবহার বৃবদ্ধ পাদচ্ছ। 

 ব াংবড়  াষীদের একত্রীকরর্ করার সুদ্াগ রদেদে। 
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িম আপে ববপোপন্নতা সক্ষমতা 

ক্ষবতগ্রস্ত হদচ্ছ। 

 পশু-পাবখর খাবাদরর সাংকট  

 লবর্াক্ততার েদল স্বাদস্থের ও েদকর ক্ষবত 

হে ও নানাববধ দরাগ ব্যধী সৃবয হে। 

 স্বাস্থেদকদন্দ্র অপ্ যাপ্ত দসবা ও ঔষধ না োকা  
 

সাদে সাদে পবরকবল্পত ব াংবড়  াদষ উদ্বুদ্ধ করার 

সুদ্াগ রদেদে। 

 ইউবনেন বিবিক কবমউবনটি বক্লবনক ও উপদজলা 
বিবিক স্বাস্থেদকন্দ্র রদেদে। 

 দিড়ী-বাঁধ মজবুত করার সুদ্াগ রদেদে। 

  র ও বসত-বাবড়র কে যমাক্ত এলাকাে েলে ও বনজ 

বৃক্ষ দরাপন করার সুদ্াগ রদেদে। 

 পশুসম্পে সাব দসন্টার ও তহববল রদেদে। 

3 
ব াংবড় 

িাইরাস 

 শতকরা 50% ব াংবড়দপানা িাইরাস যুক্ত। 

্ার েদল ব াংবড় িাইরাস দর্দর বৃবদ্ধর সাদে 

সাদে ব াংবড়র সাদে জবড়ত জীববকা ক্ষবতগ্রস্ত 

হদচ্ছ। 

 মৎস্য  াষীদের প্রবশক্ষর্ না োকাে দবশী 

ক্ষবতগ্রস্থ হদচ্ছ। 

 উপদজলা প্ যাদে েক্ষ মৎস্য কম যকতযা ও এনবজও 

কম যকতযা রদেদে। ্ারা ব াংবড় িাইরাস সম্পদকয 

মানুদষর সদ তনতা সৃবয করদে। 

 ব াংবড়র পুবয বনবশ্চত করার জন্য সুষম খায প্রস্তুত 

করার জন্য এলাকাে “বেস বে  েোক্টরী” করার 

সুদ্াগ রদেদে। 

 ব াংবড়  াষীদের প্রবশক্ষদর্র ব্যবস্থা করার সুদ্াগ 
রদেদে। 

4 নেীিাঙ্গন 

 নেী িাঙ্গদনর েদল জনগন সব যশান্ত হে। 

 ব লা,  াঁেপাই ও সেদরর কৃবষ, র্র-বাবড়, 

রাস্তা-র্াট, গােপালা অদনকাাংদশ নেীগদি য 

বববলন হদে ্াে। 

 দুব যল দিবড়বাঁধ 

 নেীর ধাদর ব্যাপক বনােন না োকা 

 ব লা,  াঁেপাই ইউবনেন ও মাংলা সেদর প্ যাপ্ত 
বাঁধ না োকা। দ্ টুকু দিবড়বাঁধ রদেদে তা 

প্রাে বববিন্ন অাংদশ িাঙ্গা। 

 নেীর তীদর ব্যাপক িাদব বাঁশ (শীকড় ববস্ত্রীত) জাতীে 

গাে লাগাদনার সুদ্াগ রদেদে, ্া মাটি আঁকদড় ধরদত 

সাহায্য করদব। 

 বাঁধ/রাস্তার দু-ধাদর বৃক্ষ দরাপন করার সুদ্াগ রদেদে। 

 নেী িাঙ্গন দরাদধ নেীর ধাদর বাঁদধর সাদে ব্লক বতরী 

করার সুদ্াগ রদেদে। 

 দুস্থ মানুষদের নেীর ধাদর খাস জবমদত স্থানান্তর করার 
সুদ্াগ রদেদে। 

৫ জদলাচ্ছ্বাস 

 সমুি উপকুলবতী এলাকা হওোে সহদজ 
দজাোদরর পাবন প্রদবশ কদর েসলসহ 

নানাববধ ক্ষবত হে।   

  াবহোর তুলনাে কম ও দূব যল দিবড়বাঁধ 
 

 েসলী জবম বাবড় র্দরর আদশ পাদশ, রাস্তা ও 

খালসমূদহর দুই পাদশ গাে লাগাদনা বা বনােন করার 

সুদ্াগ রদেদে। 

 অমাবশ্যা, পূবর্ যমার সমে স্বািাববক দজাোদর পাবন 

উঠার আদগ স্থানীে জনগর্ পাশ যবতী গ্রাদম  দল ্াে ও 

উঁচু জােগাে আশ্রে দনে। 

৬ বন্যা 

 নেী ও খাদলর নাব্যতা না োকা 

  াবহোর তুলনাে কম ও দূব যল দিবড়বাঁধ 

 বাঁদধর দু ধাদর গাে লাগাদনা না োকাে 

 নেী ও খাদলর নাব্যতা বৃবদ্ধর জন্য দড্রবজাং দমবশন 
রদেদে 

 বাঁদধর দু-ধাদর গাে লাগাদনা ও দমরামত কদর 

দিড়ীবাঁধ মজবুত করার সুদ্াগ রদেদে 

 নতুন দিবড়বাঁধ বনম যাদর্র জন্য জােগা রদেদে 

৭ জলাবদ্ধতা 

 অপবরকবল্পত ব াংবড় দর্র  

 এলাকা বনচু োকা 

 দিড়ীবাদধ স্লুইজদগট না োকা 

 পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না োকা 

 জলাবদ্ধতাে খাপ খাওোদনা েসল না োকাে 

 দড্রবজাং এর মােদম এলাকা উঁচু করার সুদ্াগ রদেদে 

 স্লুই দগট দমরামত ও ব্যবস্থাপনা এবাংনতুন স্লুই দগট 
করা। 

 নেী ও খাল খনন কদর পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থার 
উন্নবত করা। 

৮ 
অনাবৃবয 

(খরা) 

 এলাকাে প্ যাপ্ত সাংখ্যক গােপালা না োকাে  লবর্ সহনশীল গােপালা লাগাদনার সুদ্াগ রদেদে 

 

2.5 সব যাবধক ববপোপন্ন এলাকা :  
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আপে সব যাবধক ববপোপন্ন এলাকা ববপোপন্নতার কারর্ ববপোপন্ন জনসাংখ্যা 

ঘূবর্ যঝড় 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর 1, 3, 4, 7, 8 ও 9নাং 

ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর 5, 7, 8, ও 9 নাং ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর 1, 2, 3, 6, 8 ও 9 নাং 

ওোদ য 

 দূব যল অবকাঠাদমা ও 

অপবরকবল্পত বসত বিটা;  

 টদন যদ া/ ঘূবর্ যঝড় সহনীে 

স্থাপনা বনম যার্ না করা; 

 অববধিাদব অবাদধ গাে কাটা  

প্রাে ৮০০০ পবরবার 

লবর্াক্ততা 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর 1, 2, 3, 4, 5 ও 

6 নাং ওোদ য     

বমঠাখালী ইউবনেদনর 1, 2, 3, 7, 8 ও 9 

নাং ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর সব ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর সব ওোদ য 

 সমুি উপকুলবতী এলাকা; 

 খাস জবম অববধ েখল বনদে 
ব াংবড় দর্র বতরী করা;  

 ব াংবড়  াদষর জন্য লবর্ 

পাবন জবমদে রাখা; 

প্রাে ৭৫০০ পবরবার 

ব াংবড় িাইরাস 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর সব ওোদ য  

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর সব ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর সব ওোদ য   

সুন্দরবন ইউবনেদনর সব ওোদ য 

িাইরাসমুক্ত ব াংবড়দপানার 

অিাব 

সদ তনতার অিাব 
প্রাে ৮০০০ পবরবার 

নেী িাঙ্গন 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর সব ওো য 

বমঠাখালী ইউবনেদনর 1, 2, 3, 8 ও 9 নাং 

ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর 8 ও 9 নাং ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর 5, 7 ও 8 নাং ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর 2 ও 3 নাং ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর 6 নাং ওোদ য 

 নেীর কাোকাবে ও নীচু 

এলাকাে বাবড় র্রসহ বববিন্ন 

স্থাপনা বনম যার্; 

 বাবড় র্রসহ বববিন্ন স্থাপনার 
কাঠাদমা দুব যল; 

 বাঁধ দিদঙ্গ ্াওো;  

 খাল িরাট হদে ্াওো; 
স্লুইজ দগট না োকা; 

প্রাে ২০০০ পবরবার 

জদলাচ্ছ্বাস 

দসানাইলতলা 7, 8 ও 9 নাং ওোদ য  

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর 3, 6, 7, 8 ও 9 নাং 

ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর 1, 2 ও 3 নাং 

ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর 1, 2, 4, 6 ও 8 নাং 

ওোদ য 

 উপকুলীে  উপদজলা  

 বাবড় র্র ও বববিন্ন 

প্রবতষ্ঠাদনর অবকাঠাদমা দুব যল 

ও অপবরকবল্পত;  

 তুলনামূলক নীচু এলাকাে 

বাবড় র্র ও বববিন্ন প্রবতষ্ঠান 

বনম যার্; 

প্রাে ৪০০০ পবরবার 

বন্যা 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর সব ওোদ য   

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওোদ য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর 3, 5, 4, 7, 8 ও 9 নাং 

ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর 7, 8 ও 9 নাং ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর সব ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর 1, 2, 3, 5, 6, 8 ও 9 

নাং ওোদ য 

 নীচু এলাকাে বাবড় র্রসহ 
বববিন্ন স্থাপনা বনম যার্ ও 

টিউবওদেল বসাদনা; 

 অববধিাদব অবাদধ ব াংবড় 

 াষ করা; 

 স্লুই দগট না োকা 

প্রাে ৬০০০ পবরবার 



18 

 

আপে সব যাবধক ববপোপন্ন এলাকা ববপোপন্নতার কারর্ ববপোপন্ন জনসাংখ্যা 

জলাবদ্ধতা 

দসানাইলতলা 1, 2, 3, 4, 5 ও 6 নাং 

ওোদ য 

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওো য 

 াঁেপাই ইউবনেদনর 1, 4 ও 5 নাং ওোদ য 

ব লা ইউবনেদনর 3 নাং ওোদ য 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর 1 নাং ওোদ য 

সুন্দরবন ইউবনেদনর 1, 3, 4, 6, 7 ও 9 নাং 

ওোদ য 

 নীচু এলাকাে বাবড় র্রসহ 
বববিন্ন স্থাপনা বনম যার্ ও 

টিউবওদেল বসাদনা; 

 অববধিাদব অবাদধ ব াংবড় 

 াষ করা; 

প্রাে ৫০০০ পবরবার 

অনাবৃবয (খরা) 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর সব ওো য, 

বমঠাখালী ইউবনেদনর সব ওো য, 

 াঁেপাই ইউবনেদন দতমন খরা অনুভুত হে না 

ব লা দতমন খরা অনুভুত হে না 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর সব ওো য, 

সুন্দরবন ইউবনেদনর সব ওো য, 

এলাকাে প্ যাপ্ত সাংখ্যক 

গােপালা না োকাে,  

জলবায়ু পবরবতযর্  
প্রাে ৩০০০ পবরবার 

 

 

2.6 উন্নেন পবরকল্পনার প্রধান খাত সমূহ :  

প্রধান খাত সমূহ ববস্তাবরত বর্ যনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর সাদে সমিে 

কৃবষ 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ ৩৫৩০৮ একর  জবমর 

মদে ২১৯৪৭ একর জবমর (আমন ধান, রববশস্য, কুল, দপোরা, 

শাক-সবজী) েসল  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল ৩৫৩০৮ একর জবমর মদে ২০৫৬৮ একর 

জবমর (আমন ধান, রববশস্য, কুল, দপোরা, শাক-সবজী) েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ ৩৫৩০৮ একর জবমর 

মদে ২২০২০ একর জবমর (আমন ধান, রবব শস্য, কুল, 

দপোরা, শাক-সবজী) েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ ৩৫৩০৮ একর েসবল 

জবমর মদে ২০৮৭ একর জবমর েসল   াদষর  ব্যাপক ক্ষবত 

হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত 1988 সাদলর মত বন্যা হদল দমাট 

৩৫৩০৮  একর েসবল জবমর মদে ৬১০০ একর  জবমর েসল  

 াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 লবর্ সবহষ্ণু ধাদনর জাত 

সম্প্রসারন (দবাদরা, আমন, আউস 

ধান) 

 গম, পাদটর লবর্ সহনশীল জাত 

সরবরাহ 

 আমন ধাদনর  ারা উৎপােদন 

বৃবযর পাবন ব্যবহার করা 

 কলদমর েল গাে (রুট 

কাটিাং/খাবসকরর্) সরবরাহ 

 জবমদত বজব সার ব্যবহার করা 

 ঘূবর্ যঝড় ও জদলাচ্ছাদসর পূদব য 

খাড়া ধান গাে (পাকা) মাটির 

সাদে  াপা দেওো 

 দিড়ী-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও 

পাবন বনষ্কাশন ব্যবস্থা (দড্রনজ) 

উন্নেন করা 

 খাল খনন ও দস  ব্যবস্থা বনবশ্চত 

করা 

মৎস্য 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট ৩৫৩০৮  একর 

জবমর মদে  দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক 

দমাট ১৮২৯৬ একর জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও 

কাঁকড়ার   াষ ব্যাহত হদত পাদর। এোড়াও এলাকার স্থানীে 

প্রাকৃবতক মাদের ববলুবপ্ত র্টদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ দমাট ৩৫৩০৮ একর 

জবমর মদে দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক 

দমাট ১৩৯৯৮ একর জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া 

 াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ দমাট ৩৫৩০৮ একর 

 দর্দরর পাড় মজবুত করা- 

 বাঁধ দমরামত ও বতরী করা 

 দটকশই দর্র প্রস্তুত করার জন্য 

সদ তনতা বৃবদ্ধ করা 

 মৎস্য  াষীদের জন্য প্রবশক্ষদনর 

ব্যবস্থা করা 

 দটকশই দর্র প্রস্তুত করা 

 প্রবতবের দর্র দস  বেদে কাঁো 
কাদলা হদল বব্লব াং পাউ ার  

প্রদোগ, দর্দরর বাঁধ উঁচু করা 
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প্রধান খাত সমূহ ববস্তাবরত বর্ যনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর সাদে সমিে 

জবমর মদে দোট-বড় ৯৭৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 

২০২১০ একর জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া 

 াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ব াংবড় িাইরাদসর কারদর্ দমাট ৩৫৩০৮ 

একর জবমর মদে দোট-বড় ৯৭৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক 

দমাট ২৬২০০ একর জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া 

 াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে 

িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত পাদর। 

 3 স্তর বববশয মৎস্য  াষ করা 

 বন্যা/জদলাচ্ছ্বাদসর সমে দর্র 

জালদববযত রাখা 

 ক্ষবতগ্রস্ত েবরি মৎস্য াষীদের 

জন্য সহােতা প্রোন করা 

 মাদের বাজার উন্নতকরর্ 

পশুসম্পে 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট ১৮০০ গরু, ২২০০ 

োগল, ১২০০ দিড়া, ৩০০ মবহষ ও ৪৫০ টি শুকদরর খাযািাব 

দেখা বেদত পাদর। েদল দগা-খায সঙ্কদটর কারদর্ এলাকার 

পশুপালন ব্যাহত হদত পাদর। েদল কৃবষ উৎপােন ব্যাহত হদে 

প্রবতটি পবরবার পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল উপদজলাে দমাট ২৪০০ গরু, ২৭০০ োগল, 

১৩০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরবগ, ৫০০ বন্য 

পশুপাবখ, ১০০০ শুকর ঘূবর্ যঝদড়র আর্াদত অেবা দিদস বগদে 

ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি 

পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর 

সম্ভাবনা রদেদে। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল 

বস দরর মত পাবনর  াপ বাড়দল উপদজলাে দমাট ২০০০ গরু, 

২৩০০ োগল, ১০০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৩৪০০ হাঁস, ৪০০০ 

মুরবগ, ৫০০ বন্য পশুপাবখ, ৮০০ শুকর পাবনর দরাদত দিদস 

বগদে ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার 

প্রবতটি পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয 

হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যা হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত 

পাবনর  াপ বাড়দল উপদজলাে দমাট ২১০০ গরু, ২২০০ োগল, 

১১০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরবগ, ৫০০ বন্য 

পশুপাবখ, ২০০ শুকর পাবনর দরাদত দিদস বগদে ববলীন 

হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি 

পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর 

সম্ভাবনা রদেদে। 

 মাটির বকল্লা বনম যান করা 

 সরকাবর পবতত জবমদত গবাবে 
পশুর  ারর্ভূবম বতবর করা 

 পশুর খায বতবর করার জন্য বমল 

বতবর করার জন্য উদ্ভুত করা 

 পাশাপাবশ জবমদত একদত্র পাবত 
হাঁস, মৎস্য, সববজ  াষ করা 

 আপে সহনশীল সাংকর জাতীে 

পশুপাবখ  াদষ উদ্ভুত করা 

 পশুর টিকা সরবারহ বনবশ্চত করা 

 

স্বাস্থে 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট 136588 

জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক  ােবরো, ১০% দলাক আমাশে, 

২%  দলাক টাইেদে , ৪% দলাক জবন্ডস, ৬% দলাক 

িাইরাসজবনত এবাং ৬%  ম যদরাদগ, আিান্ত হদে অসুস্থ হওো 

সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল উপদজলার প্রবতটি 

পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত 

পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল দমাট 136588 জন জনসাংখ্যার মদে 

৩% দলাক  ােবরো, ২% দলাক আমাশে দরাদগ, ২% দলাক 

জবন্ডস, ৮% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৪%  ম যদরাদগ আিান্ত 

হদে অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ দমাট 136588জন 

 স্বাস্থে ববষদে সদ তনতা বৃবদ্ধ করা 

 দুদ্ যাদগ স্বাদস্থের ঝুঁবক ববষদে 

 াক্তারদের জন্য প্রবশক্ষদনর 

ব্যবস্থা করা 

 ইউবনেন প্ যাদে স্বাস্থেদকন্দ্র ও 
কবমউবনটি বক্লবনদকর দসবার মান 

বৃবদ্ধ করা 

 প্রােবমক ব বকৎসার প্রদোজবনে 
ওষূধ সরবারহ বনবশ্চত করা 

 ববশুদ্ধ খাবার পাবনর ব্যবস্থা করা 

 দুদ্ যাদগর কারদর্ পঙ্গু ব্যবক্তদের 

পূর্ব যাসদনর ব্যবস্থা করা 

 প্ যাপ্ত টিকা ও প্রবতদষধদকর 
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প্রধান খাত সমূহ ববস্তাবরত বর্ যনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর সাদে সমিে 

জনসাংখ্যার মদে ৩%  ােবরো, ২% আমাশে, ২%  ম যদরাগ, 

২% দলাক জবন্ডস ৭% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৮% 

 ম যদরাদগ আিান্ত  হদে অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত 

পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল উপদজলার 

দমাট 136588 জন জনসাংখ্যার মদে ২% দলাক  ােবরো, 

১% দলাক আমাশে, ১% দলাক টাইেদে , ২% দলাক জবন্ডস, 

১% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৫%  ম যদরাদগ আিান্ত হদে 

অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর। 

ব্যবস্থা করা 

 

জীববকা 

মাংলা উপদজলাে দমাটামুটি ৪ ধরদনর বজববকার দলাক রদেদে। ্ার 

মদে মৎস্যবজবব ৫৬৪৫ জন। কৃবষজীবব ২৩১০৮ জন। ক্ষুি ও 

মাঝাবর ব্যাবসােী ৯১৪৪ জন এবাং কৃবষ শ্রবমক ৯১১৪ জন। 

 ঘূবন যঝদড়র কারদর্ মাংলা উপদজলার ৫৬৪৫ জন মৎস্যজীববর 

মদে ২৫২৯ জন মৎস্যজীবব, ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে 

৬৯৩৩ জন কৃবষজীবব, ৯১৪৪ জন ক্ষুি ব্যবসােীর মদে ১৩৭১ 

জন ব্যবসােী ও ৯১১৪ জন কৃবষ শ্রবমদকর মদে ২২৭৮ জন 

কৃবষ শ্রবমদকর প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 লবর্াক্ততার কারদর্ ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ১০৩৯৮ 

জন কৃবষজীবব তীব্র ক্ষবতর সমু্মবখন হদত পাদর। এোড়া ব ত্র-

ববশাখ মাদস তীব্র লবদনর কারদর্ ২২৬৪৫ জন মৎস্যজীববর 

মদে প্রাে ৩৩৯৬ জন মৎস্যজীবব  প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 জদলাচ্ছাদসর কারদর্ ৫৬৪৫ জন মৎরজীববর মদে ১৩২২ জন 

মৎস্যজীবব, ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ৯২৪৩ জন 

কৃবষজীবব দপশার মানুষ ও ৪৫০ জন ক্ষুি ও মাঝাবর ব্যাবসােী 

ক্ষবতগ্রস্ত হদে োকদত পাদর। 

 জলাবদ্ধতার কারদর্ ২২৬৪ জন মৎস্যজীবব, ২৩১০৮ জন 

কৃবষজীববর মদে ৪৬২১ জন কৃবষজীবব দপশার মানুষ প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 নেী িাঙদনর কারদর্ মাংলা উপদজলার ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর 

মদে ৫% কৃবষ জবম নেীগদি য বববলন হদে দ্দত পাদর। ্ার 

েদল ১১৫৫ জন কৃবষজীবব  প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

 বন্যার কারদর্ মাংলা উপদজলার ৫৬৪৫ জন মৎস্যজীববর মদে 

১০৫৮ জন মৎস্যজীবব, ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ৬৯৩৩ 

জন কৃবষজীবব, ৯১৪৪ জন ক্ষুি ব্যবসােীর মদে ৪৫৭ জন 

ব্যবসােী  প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব াংবড় িাইরাদসর প্রদকাপ বৃবদ্ধ পাওোে মাংলা উপদজলার 

২২৬৪৫ জন মৎস্য াবষর মদে প্রাে ৯০৫৮ জন সরাসবর 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দটকসই ববকল্প জীববকা সৃবয 

করার লদক্ষে প্রবশক্ষন প্রোন করা 

 দটকসই ববকল্প জীববকা সৃবয করা 

 মবহলাদের জন্য বসতবাবড়দত 

আদের ব্যবস্থা করা 

 স্থানীে সম্পদের সদব যািম ব্যবহার 

বনবশ্চত কদর জীববকা 

 জনদগাবয বিবিক বনােন সৃবয 
করা 

 সমাবজক খায বনরাপিা ব্যবস্থা 
বৃবদ্ধ করা 

 ববপোপন্ন জনদগাবযর জীববকা 

বনবশ্চত করার জন্য সহােতা 

প্রোন করা 

 

গােপালা 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ উপদজলার দমাট ৭০০০ 

েলে গাে ৫০০০ বনজ গাে এবাং ১২০০০ ঔষবধ গােসহ 

৩০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল উপদজলার দমাট ১০০০০ েলে গাে 

১২০০০ বনজ গাে এবাং ১২০০০ ঔষবধ গােসহ ৬০০০ টি 

নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 রাস্তা ও দবড়ী বাঁদধর দুই পাদশ 
বৃক্ষ দরাপর্ করা 

 বাবড়র আদশ পাদশ বৃক্ষ দরাপর্ 

করার জন্য জনগর্দক উৎসাবহত 

করা 

 প্যারাবন সৃবয করা; 

 পবরদবশ ববষদে সদ তনতা বৃবদ্ধ 
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প্রধান খাত সমূহ ববস্তাবরত বর্ যনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর সাদে সমিে 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ উপদজলার দমাট 

৫০০০ েলে গাে ৫০০০ বনজ গাে এবাং ৮০০ ঔষবধ গােসহ 

১০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ মাংলা  উপদজলার দমাট 

৩০০০ েলে গাে ২০০০ বনজ গাে এবাং ৮০০ ঔষবধ গােসহ 

৮০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যার কারদর্ উপদজলার দমাট ৭০০০ েলে 

গাে ৪০০০ বনজ গাে এবাং ৯০০ ঔষবধ গােসহ ১০০০ টি 

নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 

 

করা; 

 অববধিাদব গাে কাটা বনেন্ত্রর্ 

করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহর্ 

ও প্রদোগ করা। 

 বসত বাবড়র বিটা উঁচু করদত 
হদব। সাদে সাদে  ারা দরাপন 

করার জন্য মাটির মাো বতরী 

(1.5-2 ফুট ব্যাদসর) ও উঁচু 

করদত হদব 

 বনচু জবমদত বড়গাে দ্মন- 

েইলা, কাঁকড়া ও দকওড়া গাে 

লাগাদত হদব 

 লবর্াক্ততার ঝুঁবক হ্রাস করার জন্য 

বড় েলে গাে খাবসকরর্ (প্রধান 

বশকড় কতযন) করা, ্াদত মূল 

বশকড় মাটির গিীদর প্রদবশ 

করদত না পাদর 

 মাটির আিতা রক্ষার জন্য গাদের 

দগাড়াে মাো বতরী করদত হদব 

 ঘূর্ীঝদড়র ঝুঁবক হ্রাস করার জন্য 

বসতিাড়ী  ারপাদশ গুল্ম জাতীয় 

গাে দববশ কদর লাগাদত হদব 

র্রবাবড় 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট ১৮০০ টি কাঁ া 

র্রবাবড়, ৩০ টি পাকা র্রবাবড়, ৭০ টি আধাপাকা র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল দমাট ২৫৬৩ টি কাঁ া র্রবাবড়, ১০ টি পাকা 

র্রবাবড়, ১৭৬ টি আধাপাকা র্রবাবড় ঘূবর্ যঝদড়র আর্াদত  

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ৩৫০০ 

টি কাঁ া র্রবাবড়, ২০ টি পাকা র্র, ২৮ টি আধাপাকা র্রবাবড় 

পাবনর  াদপ আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ৩০০ টি 

কাঁ া র্রবাবড়, ২০ টি পাকা র্রবাবড়, ৪০ টি আধাপাকা র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্ দমাট ৪৬৫ টি কাঁ া 

র্রবাবড়, ১৮ টি পাকা র্রবাবড়, ২৪ টি আধাপাকা র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল দমাট ৩০০০ 

টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩০ টি পাকা র্রবাবড়, ২০০ টি আধাপাকা 

র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 বসত বাবড়সহ বববিন্ন স্থাপনা 

উপকুল হদত দুদর ও উঁচু স্থাদন 

মজবুতিাদব বনম যার্ করা 

 দুদ্ যাগ সহনশীল বাবড় বনম যান করা 

 দুদ্ যাগ সহনশীল বাবড় বনম যান 

করার জন্য সুেমুক্ত  ঋদনর ব্যবস্থা 

করা 

 দিবড়বাঁধবনম যার্  ও সাংিার করা; 

 বসত বাবড়সহ বববিন্ন স্থাপনার 
 াবরবেদক, রাস্তা ও খালসমূদহর 

দুই ধাদর বৃক্ষ দরাপর্ করা; 

 

অবকাঠাদমা 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল দমাট ৩৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৮  টি 

মােবমক ববযালে, ৬ টি মািাসা, ৩০ টি মসবজে, ৫০ টি 

মবন্দর, ৬ টি বগজযা, ৬ টি সরকাবর ও দবসরকাবর অবেস ১ টি 

হাসপাতাল, ৬ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ২ টি বক্লবনক, ১৫ টি আশ্রেদকন্দ্র, 

১৫ টি কালিাট য, ২০ টি ব্রীব্জ , ১৪ বক.বম. পাকা রাস্তা, ৭৫ 

 রাস্তা উঁচু ও পাকা করা 

 দিবড়বাঁধবনম যার্  ও সাংিার করা; 

 প্রদোজনীে কালিাট য ও ব্রীব্জ  

বনম যার্ করা 

 স্লুইজদগট বনম যান করা 
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প্রধান খাত সমূহ ববস্তাবরত বর্ যনা দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর সাদে সমিে 

বক.বম. কাঁ া রাস্তা, ১২ বক.বম. আধাপাকা রাস্তা ঘূবর্ যঝদড়র 

আর্াদত আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্  দমাট ১০ টি প্রােবমক 

ববযালে, ২ টি মােবমক ববযালে, ৩ টি মািাসা, ৮ টি 

মসবজে, ৫ টি মবন্দর, ১ টি বগজযা, ১ টি সরকাবর ও দবসরকাবর 

অবেস, ১ টি বক্লবনক, ২ টি আশ্রােদকন্দ্র, ২ টি কালিাট য, ২ টি 

পুল, ২৫ বক.বম. কাঁ া রাস্তা, ৫ বক.বম. আধাপাকা রাস্তা 

নেীগদি য ববলীন হদে দ্দত পাদর। 

 প্ যাপ্ত সাইদক্লান দসল্টার বনম যার্ 

করা 

 অবকাঠাদমা স্থাপনার  াবরবেদক, 
রাস্তা ও খালসমূদহর দুই ধাদর বৃক্ষ 

দরাপর্ করা; 

স্যাবনদটশন 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততা বৃবদ্ধ দপদত োকদল  দমাট ১২ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ৫০ টি পাকা পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশক 

ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর 

মত আর্াত হানদল দমাট ৮০০ টি কাঁ া, ১২০ আধাপাকা 

পােখানা, ১৫ টি সাংরবক্ষত  পুকুদরর পাবন আাংবশক বকাংবা 

সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ১৬ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ১২০০ টি কাঁ া পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা 

আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ১০ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ৯০০ টি কাঁ া পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা 

আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যা বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ১৮ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ৪০০০ টি কাঁ া পােখানা, ৫০ টি দরইন 

ওোটার প্লান্ট ও ১০ টি বপ এস এে সম্পূর্ য বকাংবা 

আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। 

 স্যাবনদটশন ববষদে সদ তনতা 

বাড়াদনা 

 পকুর খনন ও সাংরবক্ষত পুকুর 
পুন:খনন 

 প্ যাপ্ত পন্ড স্যান্ড বেল্টার ও দরইন 

ওোটার হারদিস্টার স্থাপন করা, 

 দুদ্ যাগ সহনশীল ও স্বাস্থেসম্মত 
পােখানা বনম যান করা 

 পাবন ও পে:বনষ্কাসন ব্যবস্থা 

বনবশ্চত কদর প্ যাপ্ত সাইদক্লান 

দশল্টার বনম যার্ করা 
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২.৭ সামাবজক মানব ত্র: 

 
 
ব ত্র-5: সামাবজক মানব ত্র মাংলা উপদজলা 
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2.8 আপে ও ঝুঁবকর মানব ত্র: 

 
 

ব ত্র-6: আপদের মানব ত্র 
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ঝুঁবকর মানব ত্র: 
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২.৯ আপদের দমৌসুমী বেনপবি 

িম আপে 
আপদের দমৌসুমী বেনপবি-মাদসর নাম 

ববশাখ বজেষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবর্ িাি আবেন কাবতযক অগ্রহাের্ দপৌষ মার্ োল্গুন ব ত্র 

1 লবর্াক্ততা 

 

 

           

            

            

২ ঘূবর্ যঝড় 

            

            

            

৩ ব াংবড় িাইরাস 

            

            

            

৪ জদলাচ্ছ্বাস 

            

            

            

5 নেীিাঙ্গন 

            

            

            

6 বন্যা 

            

            

            

7 জলাবদ্ধতা  

            

            

            

৮ অনাবৃবয (খরা) 

            

            

            

 

 

বেনপবি ববদিষর্ 

আপেগুদলা এই এলাকাদত বেদরর বাদরা মাদসর মদে দকান্ দকান্ মাদস সাংগঠিত হে এবাং দকান্ দকান্ মাদস এর প্রিাব দববশ বা কম োদক 

তা দরখা ব দত্রর মােদম দমৌসুমী বেনপবিদত দেখাদনা হদেদে।  

 

 এই এলাকার প্রধান আপে হল লবর্াক্ততা। ব দসম্বর মাদসর মাঝামাবঝ সমে হদত জুলাই মাদসর প্রেম সপ্তাহ প্ যন্ত 

দেখা ্াে। মাত্রাবতবরক্ত লবর্াক্ততা এখানকার কৃবষর ব্যাপক ক্ষবত সাধন কদর। বাবক সমে লবর্াক্ততার মাত্রা বকছুটা 

কম োদক। 

 জলাবদ্ধতা ও বন্যা হে নেীিরাদটর কারদর্। প্রচুর পবরমার্ পবল জদম নেীগুদলা িমাগত িরাট হদে ্াদচ্ছ। এবপ্রল 

মাস হদত অদক্টাবর মাস প্ যন্ত নেীিরাট হে। 

 ব াংবড় িাইরাসদক এলাকাবাসী আপে বহদসদব ব বিত কদরদে। এক ধরদনর িাইরাস ব াংবড় বশদল্পর মারাত্মক ক্ষবত 

করদে। মা য মাদসর মাঝামাবঝ হদত ব দসম্বর মাদসর মাঝামাবঝ সমে প্ যন্ত ব াংবড় িাইরাস দববশ লক্ষে করা ্াে। 

 ঘূবর্ যঝড় আর একটি মারাত্মক আপে। ঘূবর্ যঝড় এই এলাকার র্রবাবড়, দ্াগাদ্াগ ব্যবস্থা ও গােপালার ব্যাপক ক্ষবত 

কদর। এ টি মা য মাদসর মাঝামাবঝ হদত দম মাদসর মাঝামাবঝ প্ যন্ত এবাং দসদেম্বর মাদসর মাঝামাবঝ হদত ব দসম্বর  

মাদসর মাঝামাবঝ সমদের মদে র্দট োদক।  

 জদলাচ্ছ্বাস এই এলাকার আর একটি আপে বদল এখানকার মানুষ মদন কদর। জুন মাদসর মাঝামাবঝ  হদত নদিম্বর 

মাদসর মাঝামাবঝ সমদের মদে র্দট োদক। 

 মাংলা উপদজলার র্রবাবড়, রাস্তার্াট, সামাবজক ও বশক্ষা-প্রবতষ্ঠানসহ েসল ও গবাবেপশু নেীিাঙ্গদন প্রবত বের 

ববলীন হদে ্াদচ্ছ। এখাদন নেীিাঙ্গন র্দট মা য মাদসর মাঝামাবঝ হদত অদক্টাবর মাস প্ যন্ত। 

 মাংলা উপদজলাে সাংর্টিত আপদের মদে খরা একটি। খরার কারদর্ এখানকার অদনক েসল দসদ র অিাদব নয 

হদচ্ছ। আবার দ্গুদলা দকাদনা মদত হদচ্ছ তাদতও প্ যাপ্ত পাবনর অিাদব েলন কদম ্াদচ্ছ। আবার এই খরার কারদর্ 

সাংরবক্ষত পুকুদরর পাবন শুবকদে ্াওোে এবাং ভূগিযস্থ পাবনর স্তর বনদ র বেদক দনদম ্াওোে দেখা বেদচ্ছ পানীে 

জদলর  রম সঙ্কট। জুন মাস হদত এবপ্রল মাস প্ যন্ত এই এলাকাদত খরা দেখা ্াে।  
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২.১০  জীববকার দমৌসুমী বেনপবি 

িম জীববকা 
মাদসর নাম 

ববশাখ বজেষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবর্ িাি আবেন কাবতযক অগ্রহাের্ দপৌষ মার্ োল্গুন ব ত্র 

1 কৃষক 

 

 

           

            

            

২ 
পশু-পাবখ 

পালনকারী 

            

            

            

৩ 
জীববকা 

(সুন্দরবন) 

            

            

            

৪ মৎস্য  াষী 

            

            

            

5 মৎস্যজীবব 

            

            

            

6 বেনমজুর 

            

            

            

7 ক্ষুিব্যবসােী 

            

            

            

৮ 
িোন/নবসমন 

 ালক 

            

            

            

 

 

২.১১ জীবন এবাং জীববকা সম্পবকযত ববপোপন্নতা 

প্রধান জীববকা সমূহ এবাং আপে/দুদ্ যাগ সমূদহ বক বক সমস্যা সৃবয কদর তা বনদম্ন েদকর মােদম দেখাদনা হদলা :  

ি. 

নাং 
জীববকা সমূহ 

আপে/দুদ্ যাগ সমূহ 

ল
ব
র্
াক্ত
ত
া 

ঘূ
বর্
য ঝ
ড়

 

ব 
াং
বড়
 

ি
াই
র
াস

 

জ
দ
ল
াচ্ছ্ব
াস

 

ন
ে
ীি
াঙ্গ
ন
 

ব
ন্য
া 

জ
ল
াব
দ্ধ
ত
া 

অ
ন
াবৃ
বয
 

(খ
র
া)

 

01 কৃবষ         

02 পশুসম্পে         

03 মৎস্য         

04 বেনমজুর         

05 ব্যবসােী         

06 িোন ও নবসমন  ালক         

07 জীববকা (সুন্দরবন)         

 

২.১২ খাতবিবিক আপে ও ঝুঁবকর বর্ যনা: 

মাংলা উপদজলার প্রধান প্রধান আপেগুদলা হদচ্ছ লবর্াক্ততা, ব াংবড় িাইরাস, ঘূবন যঝড়, জলাবদ্ধতা, বন্যা, নেীিাঙ্গন, অনাবৃবয 

(খরা), ্া মানুদষর জীবন এবাং জীববকার উপর দনবতবা ক প্রিাব দেলদে। অন্যবেদক ববপোপন্ন সামাবজক উপাোন সমূহ দ্মন 

েসল, মৎস্য, পশুসম্পে, গােপালা, সম্পে, রাস্তা-র্াট, বাবড়-র্র, ব্রীব্জ , কালিাট য, বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, স্বাস্থে, পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: 

এলাকাদত ববযমান। বনদম্ন দটববদলর মােদম আপে বিবিক সামাবজক খাদতর ঝুঁবকর ব ত্র দেখাদনা হদলা। 
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আপেসমূহ 

ববপোপন্ন সামাবজক উপাোনসমূহ 

ে
স
ল

 

গ
াে
প
াল
া 

প
শু
স
ম্প
ে
 

ম
ৎ
স্য
স
ম্প
ে
 

র্
র
ব
াব
ড়

 

র
াস্ত
ার্
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স্ব
াস্থ
ে 

প
াব
ন
ও
প
ে
ঃ
বন
ষ্ক
াশ
ন

: 

ঘূবন যঝড় □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

লবর্াক্ততা □ □ □ □     □ □ 

ব াংবড়িাইরাস    □       

জদলাচ্ছ্বাস □ □ □ □     □ □ 

বন্যা 

(আকাশবন্যা) 
□ □ □ □ □ □   □ □ 

জলাবদ্ধতা □ □ □  □    □ □ 

নেীিাঙ্গন □    □ □     

অনাবৃবয (খরা) □ □  □      □ 

 

1. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ 

একর জবমর মদে ২৪২৫ একর জবমর আমন  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর 

জবমর মদে ৩3৩5 একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে 

৪১৪৫ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ২১৯৮ 

একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৩৮০৪ একর 

জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২৮৬৯ একর 

জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

 

2. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ৪১২৩ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩৪৮৭একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৪০৪৭ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত 

হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ২৮১৮ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত 

পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৩৬৫০ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২২৮০ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

 

 

3. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ২১৯০ একর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর আমন  াদষর ব্যাপক 

ক্ষবত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ২৪৯৫ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত 

পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ৭০৫ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ১৫০০ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২০৪৫ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

 

4. মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল জবমর মদে ২২০০ 

একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর েসবল জবমর মদে ৯০০ 

একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর েসবল জবমর মদে 

২০০০ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 

5. মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল জবমর মদে ৯৫৯ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর েসবল জবমর মদে ৮১১ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর েসবল জবমর মদে ১৬৩২ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর েসবলজবমর মদে ২০০ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 
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6. মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ৩৮১ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৮৭৪ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক 

ক্ষবত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২৪০৯ একর জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত 

হদত পাদর।  

 

7. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন দমাট ১৬৪৬৩ টি 

গাদের ক্ষবত হদত পাদর,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৫৬৬৮৭ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২৭৪০০ টি 

গাদের ক্ষবত হদত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪২৫৬২ গাদের ক্ষবত হদত পাদরসুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৩৩৭৮৭ টি 

গাদের ক্ষবত হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৪৮৩১ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার 

প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

8. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 6480 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর,  াঁেপাই 

ইউবনেদনর দমাট 24737 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, ব লা ইউবনেদনর দমাট 10962 গাদের ক্ষবত হদত পাদর, বমঠাখালী 

ইউবনেদন দমাট 38433 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদন দমাট 13513 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট 20016 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

9. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 3795 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর  াঁেপাই ইউবনেদন 

দমাট ৩৩০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, ব লা ইউবনেদন ১০৩৫০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট 

২৫০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর ও সুন্দরবন ইউবনেদন ১২৩০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার 

প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

10. মাংলা উপদজলাদত বন্যার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট 

৭০০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৪২০০ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

11. মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন ১৬০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর,  াঁেপাই ইউবনেদন ৪৭০০ 

টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদন ৩২০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদন ৬১১৬ টি 

গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক িাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

12. মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৬৫৬০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট 

২২৭৯ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৬৪২৫ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর । এদত কদর 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

13. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১715 টি 

গবাবে পশু, 1634  টি গৃহপাবলত পাবখ,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 6320  টি গবাবে পশু, ০280  টি গৃহপাবলত পাবখ, ব লা 

ইউবনেদনর দমাট 697 টি গবাবে পশু, 1007 টি গৃহপাবলত পাবখ, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট 1879 টি গবাবে পশু,  4942  

টি গৃহপাবলত পাবখ, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট 2845 টি গবাবে পশু, 6382 টি গৃহপাবলত পাবখ, দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর দমাট 4574 টি গবাবে পশু, 4385 টি গৃহপাবলত পাবখ দিদস বগদে ববলীন হওো সহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত 

কদর এলাকার প্রবতটি পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

 

14. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 1086 টি গবাবে পশু,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 

1440 টি গবাবে পশু, ব লা ইউবনেদনর দমাট 1193 টি গবাবে পশু, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট 1271 টি গবাবে পশু, 

সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট 1602 টি গবাবে পশু, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট 2900 টি  গবাবে পশুর খাযা িাব দেখা 

বেদত পাদর। েদল দগা-খাযসঙ্কদটর কারদর্ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হদত পাদর। েদল কৃবষ উৎপােন ব্যাহত হদে প্রবতটি 

পবরবার পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

15. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 210 টি গবাবে পশু ,560 টি গৃহপাবলত পাবখ, 

 াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 870 টি গবাবে পশু, ব লা ইউবনেদনর দমাট 1155 টি গবাবে পশু, 1030 টি গৃহপাবলত পাবখ, 
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বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট 175 টি গবাবে পশু, 250 টি গৃহপাবলত পাবখ, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট 2850 টি গবাবে পশু, 

1020 টি  গৃহপাবলত পাবখ, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট 3293 টি গবাবে পশু, 2115 টি গৃহপাবলত পাবখ ববলীন 

হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর 

সম্ভাবনা রদেদে। 

 

16. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ 

টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর জবমর মদে ১৯৫৫ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ২৭৮৩ 

একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত পাদর ।ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬৮৬ টি মৎস্য 

দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৬০০ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত 

হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর মদে ২৯৪৯ একর 

জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় আনুমাবনক ১৬০০ টি 

মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে 

৩০৮৬ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত পাদর। এোড়াও ঘূবর্ যঝদড়র েদল মাংলা 

উপদজলাদত প্রাে 2000 মৎস্য জীববর জীববকার উপর দনবতবা ক প্রিাব পড়দব। 

 

17. মাংলা উপদজলাদত িাইরাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর 

জবমর মদে ২৬৭০ একর জবমর ব াংবড় মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় 

২৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩৩৭৫ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ৬৪৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৩০০০ 

একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্যদর্দর 

আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর মদে ৩৭৪০ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ২১৬৬ একর জবমর মাে 

িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৩৩৩ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হবার সম্ভাবনা রদেদে। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর জবমর 

মদে 1029 একর জম ব র মাে িাইরাস জবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।   

 

18. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে 3050 একর জবমরমাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  াঁোপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্যদর্দর 

আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ২০০০ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় 

১৬৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে 2424 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর মদে ১215 একর জবমর মাে 

 াষ ব্যাহত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে 

১৭৭৫ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক 

দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে 2056 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  

 

19. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কাদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে 1344 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্য দর্দর 

আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ১০০০একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় 

১৬৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে 2475 একর জবম মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দরর আনুমাবনক দমাট 4700 একর জবমর মদে 2700 একর জবমর মাে 

 াদষ ব্যাহত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় 325 টি মৎস্য দর্দরর আনুমাবনক দমাট 4658 একর জবমর মদে 

1600 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর । দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় 2000 টি মৎস্য দর্দরর আনুমাবনক 

দমাট 5108 একর জবমর মদে 3927 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর 

 

    

20. মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর 

মদে ৫124 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট -বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক 
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দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ৪৫০ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ 

টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে 3355 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  

 

21. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন দমাট ২ 749 টি 

র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৩ 49 টি র্রবাবড় আাংশ ব ক বকাংবা সম্পূর্ য 

ববনয হদত পাদর, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০ 71 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর,  বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ২ 916 র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২ ৫০8 টি র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , দসানাইলতলা ইউবনেদন দমাট ১৭৫ 3 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয 

হদত পাদর । 

 

22. মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১ ০2 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য 

ববনয হদত পাদর,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১১ ০3 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয  হদত পাদর, বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ২০০ র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৩৫ 2 টি র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৬ 73 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয 

হদত পাদর।  

 

23. মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 649 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য 

ববনয হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫ ০1 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর দমাট ১৫ 35 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর।  

 

24. মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর 807 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , 

 াঁেপাই ইউবনেদনর ৩ ৫8 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , ব লা ইউবনেদনর ২০ 63 টি র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর , বমঠাখালী ইউবনেদনর ১৬৬ 4 টি  র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত 

পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর ৬০০ টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 

25. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 9 টি 

সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৪৪ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৮ টি প্রােবমক ববযালে, ১  টি মােবমক 

ববযালে, 23 টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ৬ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৩ টি কালিাট য, ২ টি ব্রীব্জ , ৩ টি পুল; ব লা 

ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ টি  মােবমক ববযালে, 17 টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১ টি সরকাবর ও দবসরকাবর 

প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ১ টি বক্লবনক, ৪ টি পুল, 18 বক.বম. রাস্তা, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ 

টি মােবমক ববযালে, 35 টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ২ টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ২ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৮ টি পুল, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৪ টি প্রােবমক ববযালে, ১ টি মােবমক ববযালে, 20 টি ধমীে প্রবতষ্ঠান,  ২ টি সরকাবর ও 

দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থদকন্দ্র, ৪ টি আশ্রেদকন্দ্র, 16 বক.বম. রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 

26. মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১ টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে 

প্রবতষ্ঠান, ১৪ বক.বম. রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৪ টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৫ 

টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১৭ বক.বম রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৭ টি সরকাবর 

প্রবতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১৫ বক.বম. রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। েদল এলাকার মানুষ বশক্ষা 

স্বাস্থদসবা বববিন্ন সুববধা হদত ববঞ্চত হদত পাদর। 

 

27. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ 

জনসাংখ্যার মদে ৭% দলাক বববিন্নদরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ 

জনসাংখ্যার মদে1৫% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০২১৯ 

জনসাংখ্যার মদে ১৪% দলাক বববিন্নদরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ 

জনসাংখ্যার মদে 1৪% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ 

জনসাংখ্যার মদে 1৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ 

জনসাংখ্যার মদে 1৬% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেন গুদলার প্রবতটি 

পবরবার আবে যক অসচ্ছলতা সহ বববিন্ন িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 
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28. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে 1৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে 1৯% দলাক বববিন্নদরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে 1৫% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে 1৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদেঅকাদল মারা দ্দত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে  1 ০% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতা সহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

 

29. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে ৭% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, ব লা ইউবনেদন দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে 1৩% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ১২% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে 1৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর । ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

 

30. মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ জনসাংখ্যার মদে  1 ৪% দলাক 

বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট২ ৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে  1 ৫% দলাক 

বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে 1৯% দলাক 

বববিন্নদরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ 

বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্তহ দত পাদর। 

 

31. মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১৪০ জনসাংখ্যার মদে 8% দলাক বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে 1৬% দলাকবববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 

32. মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৭৩ টি 

পােখানা, ২ টি পুকুদরর পাবন,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২৮২৫ টি পােখানা ১৩ টি পুকুদরর পাবন, ব লা ইউবনেদনর দমাট 

১৬৫৩ টি পােখানা, ১৪ টি পুকুদরর পাবন, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ২৬৬৬ টি পােখানা, ১০ টি পুকুদরর পাবন, সুন্দরবন 

ইউবনেদনর দমাট ৯০৫ টি পােখানা ২০০ টি পুকুদরর পাবন, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৭৫৪ টি পােখানা ৯৬২ টি 

পুকুদরর পাবন সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই বববিন্নদরাদগ 

আিান্ত হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

 

33. মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ১০ টি পাকা 

র্রবাবড়, ১০ টি আধাপাকা র্রবাবড়,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১১০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৫ টি পাকা র্রবাবড়, ২৫ টি 

আধাপাকা র্রবাবড়, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ২০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৩৫০ টি কাঁ া 

র্রবাবড়, ২ টি আধাপাকা র্রবাবড়, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৬২৫ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩ টি পাকা র্রবাবড়, ৪৫ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 

34. মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫ টি পােখানা, 

 াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৬ টি শ্যাদলা টিউবওদেল, ৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১২৮২ টি পােখানা, ব লা ইউবনেদনর দমাট ৫ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ৩৭১ টি পােখানা, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১০০৩ টি পােখানা, মাংলা 

দপৌরসিার দমাট ৭৫০০ টি পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশক ববনয হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর 

দলাকই পাবনবাবহত দরাগ সহ বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

 

35. মাংলা উপদজলাদত বন্যা বৃবদ্ধ দপদত োকদল সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৮০০ টি পােখানা, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫০৯ টি পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশক ববনয হদত পাদর। েদল 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই পাবন বাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ আিান্ত হওোর সম্ভবনা রদেদে। 



33 

 

 

36. মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১০০ টি পােখানা, ব লা 

ইউবনেদন দমাট ২ টি শ্যাদলা টিউবওদেল, ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৮০৯ টি পােখানা, বমঠাখালী ইউবনেদনর ৫০০ টি 

পােখানা, সুন্দরবন ইউবনেদনরদমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৪৫০ টি পােখানা, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫৪৩ টি পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি 

পবরবাদরর দলাকই পাবনবাবহত দরাগসহ বববিন্নদরাদগ আিান্ত হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

 

2.13 জলবায়ু পবরবতযর্ ও তার সম্ভাব্য প্রিাব 

 

খাতসমূহ আপে বর্ যনা 

কৃবষ ঘূবর্ যঝড় 

কৃবষদত ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল 

বস দরর মত আর্াত হানদল খবরপশস্য, আমন, রববশস্য, দেঁদপ, দপোরা, পান, দবাদরা 

 াদষর দমাট 20411 একর জবমর উৎপােন নয হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ২৪২৫ একর জবমর আমন 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ২৪৬০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩3৩5 একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ২৮৭৫ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৪১৪৫ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ৩০৫৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ২১৯৮ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৮৫২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৩৮০৪ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২৮৩২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২৮৬৯ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৭৭৭ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

কৃবষ লবর্াক্ততার 

কৃবষদত লবর্াক্ততার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ খবরপশস্য, আমন, 

রববশস্য, দেঁদপ, দপোরা, পান, দবাদরা  াদষর দমাট 22187 একর জবমর েসল 

উৎপােন নয হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ৪১২৩ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২৩০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩৪৮৭ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২২১৮ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও  

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৪০৪৭ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ২৬২৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ২৮১৮ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ১৫০২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৩৬৫০ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ১১৪৮ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 



34 

 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২২৮০ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৩৮১ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

কৃবষ জদলাচ্ছ্বাস 

কৃবষদত জদলাচ্ছ্বাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ খবরপশস্য, আমন, 

দেঁদপ, দপোরা, পান  াদষর দমাট 12889 একর জবমর েসল উৎপােন নয হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ২১৯০ একর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৫০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর আমন 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৪০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ২৪৯৫ একর জবমর েসল  াদষর 

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২০১৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ৭০৫ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১০০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ১৫০০ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৮০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২০৪৫ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১২৩১ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

কৃবষ বন্যা 

কৃবষদত বন্যার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল খবরপশস্য, 

আমন, রববশস্য, দেঁদপ, দপোরা, পান, দবাদরা  াদষর দমাট 5100 একর  জবমর েসল  

নয হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল জবমর মদে ২২০০ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১১০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর েসবল জবমর মদে ৯০০ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৫০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর েসবল জবমর মদে ২০০০ একর 

জবমর েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৪৫০ টি পবরবার প্রতেক্ষ 

ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

কৃবষ নেীিাঙ্গন 

কৃবষদত নেীিাঙ্গদনর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত নেী িাঙ্গদনর কারদর্ খবরপশস্য, 

আমন, দেঁদপ, দপোরা, পান  াদষর দমাট 3602 একর  জবমর েসল উৎপােন নয হদত 

পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল জবমর মদে ৯৫৯ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৮৪০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর েসবল জবমর মদে ৮১১ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৭১২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর েসবল জবমর মদে ১৬৩২ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৯৫৬ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 
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 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর েসবলজবমর মদে ২০০ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৪০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

কৃবষ অনাবৃবয (খরা) 

কৃবষদত অনাবৃবযর  (খরা)  প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ খবরপশস্য, আমন,  

দেঁদপ, দপোরা, ও পান  াদষর দমাট 4164 একর  জবমর েসল উৎপােন নয হদত 

পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ৩৮১ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল 703 টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫ একর জবমর মদে ৮৭৪ একর জবমর েসল 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ৬৮৮ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ২৪০৯ একর জবমর 

েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।্ার েদল ৯৬০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

মৎস্য ঘূবর্ যঝড় 

মৎস্য সম্পদে ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল 

বস দরর মত আর্াত হানদল দোট-বড় 10047 টি মৎস্য দর্দর বাঁধ দিদঙ্গ আনুমাবনক 

দমাট 14030 একর জবমর সাো, বাগো এবাং গলো ব াংবড়  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে ১৯৫৫ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ৩২০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর 

জবমর মদে ২৭৮৩ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ২৯০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬৮৬ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর 

জবমর মদে ৬০০ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত 

হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১২০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ 

একর জবমর মদে ২৯৪৯ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৮৮৬ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় আনুমাবনক ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 

৪৬৫৮ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ 

দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত পাদর । 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ 

একর জবমর মদে ৩০৮৬ একর জবমর মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ 

 াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৩৭২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্তহবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 

মৎস্য লবর্াক্ততা 

মৎস্য সম্পদে লবর্াক্ততার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দোট-বড় 

10047 টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 23710 একর জবমর সাো, বাগো এবাং 

গলো ব াংবড় মাে  াষ ব্যাহত হদত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে 3050 একর জবমরমাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৯৬৪ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 
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রদেদে। 

  াঁোপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ 

একর জবমর মদে ২০০০ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৭০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর 

জবমর মদে 2424 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৪০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ 

একর জবমর মদে ১2150 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১০৩৬ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ 

একর জবমর মদে ১৭৭৫ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ 

একর জবমর মদে 2056 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৮৬৮ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

মৎস্য ব াংবড় িাইরাস 

মৎস্য সম্পদে ব াংবড় িাইরাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত িাইরাদসর কারদর্ দোট-

বড় 10047 টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 17146 একর জবমর  সাো, বাগো এবাং 

গলো ব াংবড় মাে  াষ ব্যাহত হদত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে ২৬৭০ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত 

হদত পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ 

হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৮৩০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর 

জবমর মদে ৩৩৭৫ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত 

পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত 

পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ২৯০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ৬৪৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর 

জবমর মদে ৩০০০ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত 

পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত 

পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৩০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্যদর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর 

জবমর মদে ৩৭৪০ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত 

পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত 

পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ২২৩২ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ 

একর জবমর মদে ২১৬৬ একর জবমর মাে িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত 

হদত পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ 

হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৩৩৩ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ 
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একর জবমর মদে 1029 একর জবমর মাে িাইরাস জবনত আপদে  াষ ব্যাহত 

হদত পাদর। এোড়া ও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ 

হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর  ১৫০১ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

মৎস্য জদলাচ্ছ্বাস 

মৎস্য সম্পদে জদলাচ্ছ্বাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ দোট-বড় 

10047 টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 12917 একর জবমর সাো, বাগো এবাং গলো 

ব াংবড় মাে  াষ ব্যাহত হদত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ 

একর জবমর মদে 1344 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৭৮০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ 

একর জবমর মদে ১০০০ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৪৫০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর 

জবমর মদে ৫247 একর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর 

২৭৫৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সটি িাবনা রদেদে। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ 

একর জবমর মদে ০০27 একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৯০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে । 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ 

একর জবমর মদে ৩২৫ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৪২৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 

৫১০৫৮ একর জবমর মদে ৭392 একর জবমর ম  াে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

্ার েদল ইউবনেদনর ১৪০৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার 

সম্ভাবনা রদেদে। 

মৎস্য অনাবৃবয (খরা) 

মৎস্য সম্পদে অনাবৃবযর (খরা) ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্  

দোট-বড়  10047 টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট 12917 একর জবমর  সাো, বাগো 

এবাং গলো ব াংবড় মাে  াষ ব্যাহত হদত হদত পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ 

একর জবমর মদে ৫124  একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৭২৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ 

একর জবমর মদে ৪৫০ একর জবমর মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ৫১৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা 

রদেদে। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ 

একর জবমর মদে ১২৫০ একর জবমর সাো মাে, ৩ 355 একর  জবমর মাে  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ৯০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 
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গােপালা ঘূবর্ যঝড় 

গােপালাদত ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল 

বস দরর মত আর্াত হানদল 3856730 টি েলে, বনজ ও ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত 

পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন দমাট ১৬৪৬৩ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৫৬৬৮৭ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ২৭৪০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর, 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪২৫৬২ গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৩৩৭৮৭ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর  

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৪৮৩১ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

গােপালা লবর্াক্ততা 

গােপালাদত লবর্াক্ততার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ 21407 টি 

েলে, বনজ ও ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 6480 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 24737 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট 10962 গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট 38433 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদন দমাট 13513 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট 20016 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

গােপালা জদলাচ্ছ্বাস 

গােপালাদত জদলাচ্ছ্বাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ 151161 টি 

েলে, বনজ ও ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 3795 টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর  

  াঁেপাই ইউবনেদন দমাট ৩৩০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 ব লা ইউবনেদন ১০৩৫০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট ২৫০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর  

 সুন্দরবন ইউবনেদন ১২৩০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

গােপালা বন্যা 

গােপালাদত বন্যার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত বন্যার কারদর্ 12150 টি েলে, বনজ ও 

ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৭০০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৪২০০ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত 

পাদর। 

গােপালা জলাবদ্ধতা 

গােপালাদত জলাবদ্ধতার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ 12416 টি 

েলে, বনজ ও ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন ১৬০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

  াঁেপাই ইউবনেদন ৪৭০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদন ৩২০০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদন ৬১১৬ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক িাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

গােপালা অনাবৃবয (খরা) 

গােপালাদত খরার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ 265264 টি েলে, বনজ 

ও ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৬৫৬০ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২২৭৯ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৬৪২৫ টি গাদের ক্ষবত হদত পাদর 

স্বাস্থে ঘূবর্ যঝড় 
মানুদষর স্বাদস্থে ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল 

বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ জনসাংখ্যার মদে 
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15% দলাক  ােবরো,  আমাশে, টাইেদে , জবন্ডস এবাং  ম যদরাদগ আিান্ত হদত 

পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ জনসাংখ্যার মদে ৭% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে 1৫% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে ১৪% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে 1৪% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে 1৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে 1৬% দলাক বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

স্বাস্থে লবর্াক্ততা 

মানুদষর স্বাদস্থে লবর্াক্ততার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট  

জনসাংখ্যার মদে 8% দলাক  ােবরো, আমাশে, টাইেদে , জবন্ডস এবাং   ম যদরাদগ 

আিান্ত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ জনসাংখ্যার মদে ৭% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পার 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে ৯% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ৫% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদেঅকাদল মারা দ্দত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে  1 ০% দলাক বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

স্বাস্থে জদলাচ্ছ্বাস 

মানুদষর স্বাদস্থে জদলাচ্ছ্বাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ দমাট  

জনসাংখ্যার মদে 5% দলাক  ােবরো, আমাশে, টাইেদে , জবন্ডস এবাং   ম যদরাদগ 

আিান্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে ৭% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 ব লা ইউবনেদন দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে ৩% দলাক বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ২% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

স্বাস্থে বন্যা 

মানুদষর স্বাদস্থে বন্যার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল দমাট  

জনসাংখ্যার মদে 16% দলাক  ােবরো, আমাশে, টাইেদে , জবন্ডস এবাং  ম যদরাদগ 

আিান্ত হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৫৭১৩ জনসাংখ্যার মদে 1৪% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে 1৫% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 
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 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে 1৯% দলাক বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি 

পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

স্বাস্থে জলাবদ্ধতা 

মানুদষর স্বাদস্থে জলাবদ্ধতার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল  

দমাট জনসাংখ্যার মদে 7% দলাক  ােবরো, আমাশে, টাইেদে , জবন্ডস, এবাং  

 ম যদরাদগ আিান্ত হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১৪০ জনসাংখ্যার মদে 8% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে ৬% দলাক বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার 

আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন: 

ব্যবস্থা 

ঘূবর্ যঝড় 

পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থার উপর ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় 

হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল দমাট 26276 টি  পােখানা 

সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর এবাং 5476 টি পুকুদরর পাবন সম্পূর্ য 

খাওোর অনুদপা্গী হদে দ্দত পাদর । 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৭৩ টি পােখানা, ২ টি পুকুদরর পাবন 

   াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২৮২৫ টি পােখানা  ,১৩ টি পুকুদরর পাবন  

 ব লাইউবনেদনর দমাট ১৬৫৩ টি পােখানা, ১৪ টি পুকুদরর পাবন 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ২৬৬৬ টি পােখানা, ১০ টি পুকুদরর পাবন 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৯০৫ টি পােখানা  ,২০০ টি পুকুদরর পাবন  

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৭৫৪ টি পােখানা  ,৯৬২ টি পুকুদরর পাবন ববনয 

হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটিপবরবাদরর দলাকই বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন: 

ব্যবস্থা 

লবর্াক্ততা 

পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থার উপর লবর্াক্ততার প্রিাব : মাংলা উপদজলাদত 

লবর্াক্ততা বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট 10171 টি  পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব 

ববনয হদত পাদর  এবাং 23 টি পুকুদরর পাবন  সম্পূর্ য খাওোর অনুদপা্গী হদে দ্দত 

পাদর । 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫ টি পােখানা 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৬ টি শ্যাদলা টিউবওদেল, ৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১২৮২ 

টি পােখানা 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৫ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৩৭১ টি পােখানা 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১০০৩ টি পােখানা ববনয হদত 

পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটিপবরবাদরর দলাকই বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হওোর সম্ভবনা রদেদে।  

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন: 

ব্যবস্থা 

জদলাচ্ছ্বাস 

পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থার উপর জদলাচ্ছ্বাদসর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত 

জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট 10740 টি  পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব 

ববনয হদত পাদর  এবাং ১3 টি পুকুদরর পাবন  সম্পূর্ য খাওোর অনুদপা্গী হদে দ্দত 

পাদর । 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১০০ টি পােখানা  

 ব লা ইউবনেদন দমাট ২ টি টিউবওদেল, ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৮০৯ টি পােখানা,  

 বমঠাখালী ইউবনেদনর ৫০০ টি পােখানা, 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৪৫০ টি পােখানা 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫৪৩ টি পােখানা ববনয 

হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটিপবরবাদরর দলাকই বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হওোর সম্ভবনা রদেদে। 
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পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন: 

ব্যবস্থা 

বন্যা 

পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থার উপর বন্যার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত বন্যা বৃবদ্ধ দপদত 

োকদল দমাট 2309 টি  পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর  এবাং 

4 টি পুকুদরর পাবন  সম্পূর্ য খাওোর অনুদপা্গী হদে দ্দত পাদর । 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৮০০ টি পােখানা 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৫০৯ টি পােখানা সম্পূর্ য 

বকাংবা আাংবশক ববনয হদত পাদর। 

েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটিপবরবাদরর দলাকই পাবন বাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ আিান্ত 

হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন: 

ব্যবস্থা 

নেীিাঙ্গন 

পাবন ও পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থার উপর নেীিাঙ্গদনর প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত 

নেীিাঙ্গদনর কারদর্  4919 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর 807 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর  

  াঁেপাই ইউবনেদনর ৩ ৫8 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর  

 ব লা ইউবনেদনর ২০ 63 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর  

 বমঠাখালী ইউবনেদনর ১৬৬4 টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর ৬০০ টি র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

অবকাঠাদমা ঘূবর্ যঝড় 

অবকাঠাদমার উপর ঘূবর্ যঝদড়র প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ 

সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল 28 টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, 198 টি 

ধমীে প্রবতষ্ঠান, 10 টি আশ্রেদকন্দ্র, 4 টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ১8 টি কালিাট য, 7 টি ব্রীব্জ , 11 টি 

পুল, 30 টি প্রােবমক ববযালে, 13 টি মােবমক ববযালে, 62 বক.বম. রাস্তা, 3 টি 

বক্লবনক  আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট 9 টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৪৪ টি ধমীে 

প্রবতষ্ঠান আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৮ টি প্রােবমক ববযালে, ১ টি মােবমক ববযালে, 23 

টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ৬ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৩ টি কালিাট য, ২ টি ব্রীব্জ , 

৩ টি পুল  আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ টি  মােবমক ববযালে, 17 টি 

ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১ টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ১ টি 

বক্লবনক, ৪ টি পুল, 18 বক.বম. রাস্তা  আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ টি মােবমক ববযালে, 35 

টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ২ টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ২ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৮ টি 

পুল আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৪ টি প্রােবমক ববযালে, ১ টি মােবমক ববযালে, 

20 টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ২ টি সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, ১ টি স্বাস্থদকন্দ্র, ৪ টি 

আশ্রেদকন্দ্র, 16 বক.বম. রাস্তা  আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

অবকাঠাদমা বন্যা 

অবকাঠাদমার উপর বন্যার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল 

সব যদমাট 22 টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ২৩ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ৪৬ বক.বম. রাস্তা আাংবশক 

বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর  

 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১ টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৩ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১৪ 

বক.বম. রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৪ টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ৫ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১৭ 

বক.বম রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৭ টি সরকাবর প্রবতষ্ঠান, ১৫ টি ধমীে প্রবতষ্ঠান, ১৫ 

বক.বম. রাস্তা আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। েদল এলাকার মানুষ 

বশক্ষা স্বাস্থদসবা বববিন্ন সুববধা হদত ববঞ্চত হদত পাদর। 

অবকাঠাদমা জলাবদ্ধতা 

অবকাঠাদমার উপর জলাবদ্ধতার প্রিাব: মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত 

োকদল ১7875 টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩68 টি পাকা র্রবাবড়, ৯82 টি আধাপাকা র্রবাবড় 

আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 
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 বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ১০ টি পাকা র্রবাবড়, ১০ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় 

  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১১০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৫ টি পাকা র্রবাবড়, ২৫ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় 

 বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ২০০ টি কাঁ া র্রবাবড় 

 সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৩৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ২ টি আধাপাকা র্রবাবড় 

 দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৬২৫ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩ টি পাকা র্রবাবড়, ৪৫ 

টি আধাপাকা র্রবাবড় 

  মাংলা দপৌরসিার দমাট ১৩৫০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩৫০ টি পাকা র্রবাবড়, ৯০০ 

টি আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 
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তৃতীে অোে: দুদ্ যাগ ঝুঁবকহ্রাস 

3.1 ঝুঁবকর কারর্ সমুহ ব বিতকরর্ 

ঝুঁবকর বববরর্ 
কারর্ 

তাৎক্ষবর্ক মেবতী চূড়ান্ত 

লবর্াক্ততার কারদর্ কৃবষদত সম্ভাব্য ক্ষবত : 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর 

মদে ৩৮৬৩ একর জবমর আমন, ২৪০ একর জবমর রববশস্য, ১৫ একর জবমর আম, ৫ একর 

জবমর দেঁদপ  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর 

মদে ৩০৭২ একর জবমর আমন, ৯৩ একর জবমর রববশস্য, ৩০০ একর জবমর খবরপশস্য, ২২ 

একর জবমর দপোরা  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর 

জবমর মদে ৩৮৩২ একর জবমর আমন, ৫০ একর জবমর রববশস্য, ৮০ একর জবমর 

খবরপশস্য, ৩৫ একর জবমর দেঁদপ ও ৫০ একর জবমর দপোরা  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত 

পাদর।  বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪  একর জবমর মদে ২৫৪৮ একর জবমর দবাদরা, ৪ 

একর জবমর পাট, ১৭৬ একর জবমর রববশস্য, ৫০ একর জবমর খবরপশস্য, ৪০ একর জবমর 

দপোরা  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫  একর জবমর মদে 

৩২৬৮ একর জবমর আমন, ২৭২ একর জবমর রববশস্য, ১১০ একর জবমর খবরপশস্য  াদষর  

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ১৯২৫ 

একর জবমর আমন, ৩২৫ একর জবমর দবাদরা, ১০ একর জবমর দেঁদপ, ২০ একর জবমর দপোরা 

 াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

> সমুি উপকুদল কৃবষ জবম 

হওোর কারদর্।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকার কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না 

োকার কারদর্। 

> অপবরকবল্পতিাদব মৎস্য 

 াষ করার কারদর্।  

> নেীর লবর্ পাবন এলাকার 

খালগুদলা বেদে সরাসবর 

জবমদত প্রদবশ করার কারদর্। 

> জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ লবর্ 

পাবন এলাকাে প্রদবশ কদর।  

> নেীদত দজাোদরর পাবন 

দববশ হওোর কারদর্।  

> স্লুইসদগট ও দমইন দগট না 

োকার কারদর্।  

> লবর্ পাবন বনেন্ত্রদনর 

ব্যবস্থা না োকার কারদর্।  

> লবর্ পাবন ইচ্ছ্বাকৃতিাদব 

ধদর রাখার কারদর্।  

> নেী ও খাদলর সাংদ্াগ 

স্থদল স্লুইসদগট না োকার 

কারদর্। 

> সরকাবরিাদব োরাক্কা 

বাঁধ অপসারদর্র জন্য দতমন 

দকান উদযাগ না োকার 

কারদর্।  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ না োকার 

কারদর্।  

> উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 

ব াংবড়  াষ বন্ধ না করা।  

> োতা দগাবযর সহদ্াগীতা 

না োকাে।  

> এলাকার জনগন সদ তন 

নে। 

লবর্াক্ততার কারদর্ গােপালাদত সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১৩৩০ েলে গাে ২৪৭৫ 

বনজ গাে এবাং ২১৫০ ঔষবধ গােসহ ৫২৫ টি নাস যাবরর  ারা গাদের,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 

১৬০১২ েলে গাে ৪২২৫ বনজ গাে এবাং ৪৫০০ ঔষবধ গাদের, ব লা ইউবনেদনর দমাট ৪৩২৫ 

েলে গাে ৫১৫০ বনজ গাে এবাং ১৪৮৭ ঔষবধ গাদের, বমঠাখালী ইউবনেদন দমাট ১৭৮৭৫ 

েলে গাে ১৮৫৩৩ বনজ গাে এবাং ২০১৫ ঔষবধ গাে সহ ১০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের, 

সুন্দরবন ইউবনেদন দমাট ৮৫৬৫ েলে গাে ৪২৩৩ বনজ গাে এবাং ৭০০ ঔষবধ গাে সহ ১৫ টি 

নাস যাবরর  ারা গাদের, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৮১০০ েলে গাে, ১৬৬৬ বনজ গাে 

এবাং ২৫০ ঔষবধ গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ 

ও পদরাক্ষিাদব অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> অপবরকবল্পত িদব দর্র 

করার কারদর্।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকার কাদরর্।  

> নেীদত স্লুইসদগট না োকার 

কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না 

োকার কারদর্।  

> লবর্ পবন বদ্ধ হদে োকার 

কারদর্। 

 

 

> গাদের দগাড়াে লবর্ পাবন 

জদম োকার কারদর্।  

> এলাকাে দববড়বাঁধ না 

োকার কারদর্।  

> জদলাচ্ছ্বাদসর লবর্ পাবন 

এলাকাে প্রদবশ কদর বদ্ধ 

হদে োকার কারদর্।  

> নেীদত দজাোদরর পাবন 

দববশ হওোর কারদর্। 

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ না োকার 

কারদর্।  

> উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 

ব াংবড়  াষ বদন্ধর দকান 

ব্যবস্থা না দনওোে।  

> োতা দগাবযর সহদ্াগীতা 

না োকাে। 
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লবর্াক্ততার  কারদর্ পশুসম্পদে সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৪৪৮ গরু, ৪৬৮ োগল, 

১৫২ দিড়া, ১৮ মবহদষর,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১০৪০গরু, ১৫২ োগল, ৮৯ দিড়া, ১৩৬ 

মবহষ, ২৩ শুকদরর, ব লা ইউবনেদনর দমাট ৪০৪ গরু, ৫০৭ োগল, ২৬০ দিড়া, ২২ মবহদষর, 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৩০৭ গরু, ৫৭৬ োগল, ১২৬ দিড়া, ২১০ মবহষ, ৫২ শুকদরর, 

সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৩০০ গরু, ১০৮২ োগল, ২০০ দিড়া, ২০  শুকদরর, দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর দমাট ৭৫০ গরু, ১০০০ োগল, ৫০০ দিড়া, ৫০০ মবহষ, ১৫০ শুকদরর খাযািাব 

দেখা বেদত পাদর। েদল দগা-খায সঙ্কদটর কারদর্ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হদত পাদর। েদল 

কৃবষ উৎপােন ব্যাহত হদে প্রবতটি পবরবার পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> অপবরকবল্পত িদব লবর্ 

পাবনর দর্র করার কারদর্।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকার কাদরর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না 

োকার কারদর্।  

> নেীিরাট হদে ্াওোর 

কারদর্।   

> এলাকাে দববড়বাঁধ না 

োকার কারদর্।  

> জদলাচ্ছ্বাদসর লবর্ পাবন 

এলাকাে প্রদবশ কদর বদ্ধ 

হদে োকার কারদর্।  

> স্লুইসদগট ও দমইনদগট না 

োকার কারদর্।  

> নেীর নাব্যতা হ্রাস 

পাওোর কারদর্।    

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ না োকার 

কারদর্।  

> উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 

ব াংবড়  াষ বদন্ধর দকান 

ব্যবস্থা না দনওোে।  

> োতা দগাবযর সহদ্াগীতা 

না োকাে।   

লবর্াক্ততার কারদর্ মানুদষর স্বাদস্থে  সম্ভাব্য ক্ষবত : 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততা কারদর্  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে 

৮% দলাক  ােবরো, ২% দলাক আমাশে, ২%  দলাক টাইেদে , ৪% দলাক জবন্ডস, ৬% 

দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৬%  ম যদরাদগ, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে 

১৬% দলাক  ােবরো, ৮% দলাক আমাশে, ৪%  দলাক টাইেদে , ৩% দলাক জবন্ডস, ৯% 

দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৫%  ম যদরাদগ, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার 

মদে ১৪% দলাক  ােবরো, ৮% দলাক আমাশে, ৩%  দলাক টাইেদে , ৩% দলাক জবন্ডস, 

১১% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৬%  ম যদরাদগ, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ 

জনসাংখ্যার মদে ১৬%  ােরীো, ১৫% আমাশে, ৬% টাইেদে , ৫% জবন্ডস, ৯% 

িাইরাসজবনত, ১০%  ম যদরাগ ও ৭% দলাক বববিন্ন দরাদগ, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট 

৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে ১৫% দলাক  ােবরো, ২% দলাক আমাশে, ৫%  দলাক টাইেদে , 

৫% দলাক জবন্ডস, ১০% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৫%  ম যদরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা 

দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> খাবার পাবনর সাংকদটর 

কারদর্।  

> বসবত এলাকা বনম্ন ভূবমদত 

হওোর কারদর্।  

> নেীদত দববড়বাঁধ না োকার 

কারদর্।  

> নেীর লবর্ পাবন এলাকাে 

প্রদবশ করার কারদর্। 

> এলাকাে লবর্ পাবনর দর্র 

করার কারদর্।    

> লবর্াক্ততার কারদর্ 

েসলী জবম নয হদে ্াওোর 

কারদর্।  

> লবর্ পাবন বদ্ধ হদে 

োকার কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সঠিক 

ব্যবস্থা না োকার কারদর্।   

> স্বাে যপর ও দলািী মৎস্য 

 াষীদের অসদ তনতার 

কারদর্।  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ না োকাে।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতা না োকার 

কারদর্।   

লবর্াক্ততার কারদর্ মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি  মৎস্য 

দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর জবমর মদে ১৫২৫ একর জবমর সাো মাে, ১৫২৫ একর 

জবমর  গলো মাে   াষ ব্যাহত হদত পাদর।   াঁোপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ টি  মৎস্য 

দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ২০০০ একর জবমর সাো মাে, গলো মাে 

 াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৭০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬৮৬ টি  মৎস্য দর্দর আনুমাবনক 

> অপবরকবল্পতিাদব বাগো 

ব াংবড়র  াষ করার কারদর্।  

> জলাবদ্ধতার কারদর্।  

> নেীিাঙ্গদনর কারদর্।  

> লবর্ পাবন ইচ্ছাকৃতিাদব 

বদ্ধ কদর রাখার কারদর্।  

> মাটিদত অবতবরক্ত লবদনর 

> নেী ও খাদলর পাদশ 

দববড়বাঁধ না োকার কারদর্।  

> নেী ও খালগুদলাদত প্ যাপ্ত 

পবরমাদন স্লুইসদগট না 

োকার কারদর্।  

> স্লুই দগদটর মুখগুদলা পবল 

জদম িরাট হদে ্াওোর 

> মৎস্য অবধেপ্তদরর সুদৃবয 

না োকার কারদর্।  

> মৎস্য গদবষনা দকন্দ্র না 

োকার কারদর্।  

> স্বাে যদলািী মৎস্য 

 াষীদের অসদ তনতার 

কারদর্।  
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দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ১২১২ একর জবমর সাো মাে, ১২১২ একর জবমর  গলো মাে 

 াষ ব্যাহত হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক 

দমাট ৪৭০০ একর জবমর মদে ১০৭৫ একর জবমর সাো মাে, ১০৭৫ একর জবমর  গলো মাে 

 াষ ব্যাহত হদত পাদর।  সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক 

দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ১৭৭৫ একর জবমর সাো ও গলো মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর 

জবমর মদে ১৬৩০ একর জবমর সাো মাে, ৪২৬ একর জবমর  গলো মাে  াষ ব্যাহত হদত 

পাদর। 

কারদর্।   কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা 

করদত হদব।   

> এনবজও ও োতা দগাবযর 

সুদৃবয না োকাে।   

লবর্াক্ততার কারদর্ অবকাঠাদমার (র্রবাবড়) উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১১০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৫ টি 

পাকা র্রবাবড়, ২৫ টি আধাপাকা র্রবাবড়, ব লা ইউবনেদন দমাট ২০৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ২০ 

টি পাকা র্রবাবড়, ১৬ টি আধাপাকা র্রবাবড়, সুন্দরবন ইউবনেদনর ১৯০০ টি কাঁ ার্র, ৪৮ টি 

আধাপাকা র্র, ৩৫ টি পাকা র্রবাবড়, দসানাইলতলা ইউবনেদনর ১৭৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩ টি 

পাকা র্রবাবড়, ১২৮ টি আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

> এলাকাে সব যো লবর্ 

ববরাজ করাে।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকাে।  

> বনম্ন ভূবমদত বসত বাবড় 

বনম যার্ করাে। 

> স্লুইসদগট না োকার 

কারদর্।  

> লবর্ পাবন বনেন্ত্রদনর জন্য 

দকান ব্যবস্থা না োকার 

কারদর্।  

> অপবরকবল্পতিাদব মৎস্য 

দর্র করার কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

না োকার কারদর্।   

> সরকার ও স্থানীে সরকার 

প্রদকৌশলীর সুদৃবয না োকার 

কারদর্।  

> স্থানীে জনগদনর 

সদ তনতার অিাব।   

লবর্াক্ততার কারদর্ পাবন ও পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য  ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত 

পুকুর, ১৫ টি পাকা পােখানা,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৬ টি শ্যাদলা টিউবওদেল, ৮ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ১২২৫ টি কাঁ া, ১৫ আধাপাকা, ৪২ পাকা পােখানা, ব লা ইউবনেদনর দমাট ৫ 

টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৩৬৭ টি কাঁ া, ৩ আধাপাকা, ১ পাকা পােখানা, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট 

৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৯৬৬ টি কাঁ া, ৩৭ পাকা পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশক ববনয হদত 

পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই পাবনবাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত  হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

> এলাকাে সব যো লবর্ 

ববরাজ করাে।  

> এলাকাে লবর্ পাবন বদ্ধ 

োকার কারদর্।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকাে। 

> স্লুই দগদটর ব্যবস্থা না 

োকাে।  

> লবর্ পাবন বনিাশদনর 

জন্য দকান ব্যবস্থা না োকার 

কারদর্।  

> অপবরকবল্পতিাদব লবর্ 

পাবনর দর্র করার কারদর্।   

> সরকার ও স্থানীে সরকার 

প্রদকৌশলীর সুদৃবয না োকার 

কারদর্। 

বন্যার কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত : 

মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪  একর 

েসবল জবমর মদে ২২০০ একর জবমর আমন  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল 

১১০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫  

> হঠাৎ পাবনর  াপ বৃবদ্ধ 

পাওোর কারদর্।  

> অবতবরক্ত বৃবযপাদতর 

কারদর্।  

> খাল ও নেীিরাট গদে 

্াওোর কারদর্।  

> স্লুইসদগট না োকার 

কারদর্।  

> খাল ও নেী  খনদনর 

ব্যাপাদর সরকাদরর উদযাগ 

না োকা।  

> িারদতর সাদে পাবন চুবক্ত 
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ঝুঁবকর বববরর্ 
কারর্ 

তাৎক্ষবর্ক মেবতী চূড়ান্ত 

একর েসবল জবমর মদে ৭০০ একর জবমর আমন, ২০০ একর জবমর দবাদরা  াদষর ব্যাপক 

ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৫০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর েসবল জবমর মদে ২০০০ একর জবমর আমন 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৪৫০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হদত পাদর। 

> পাবন দ্রুত বনষ্কাশদনর 

ব্যবস্থা না োকার কারদর্।  

> অন্য দেশ হদত প্রবাহমান 

অব্যাহত পাবনর কারদর্। 

> বন্যা পরবতী করনীে 

সম্পদকয ধারনা না োকার 

কারদর্।  

> আবহাওো বাতযার অে য না 

দবাঝার কারদর্।   

বাস্তবােন না হওো।  

> সরকাবরিাদব চুড়ান্ত 

পেদক্ষ গ্রহদনর ব্যবস্থা না 

োকাে। 

> বন্যা দমাকাববলাে পূব য 

প্রস্তুবত না োকা।   

ব াংবড়দত  িাইরাদসর কারদর্ মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত:  

মাংলা উপদজলাদত িাইরাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০ টি মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর জবমর মদে  ১৩৩৫ একর জবমর  গলো মাে ও ১৩৩৫ একর 

জবমর বাগো মাদের িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।   াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-

বড় ২৬০০ টি মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩৩৭৫ একর জবমর 

গলো মাে, ও বাগো মাদের িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  ব লা ইউবনেদনর 

দোট-বড় ৬৪৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ১৫০০ একর জবমর 

গলো মাে ও ১৫০০ একর জবমর বাগো মাদের িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। 

এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত পাদর।  ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৩০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৪৭০০  একর জবমর 

মদে ১৮৭০ একর জবমর  গলো মাে ও ১৮৭০ একর জবমর বাগো মাদের িাইরাসজবনত 

আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ২১৬৬ একর গলো ও বাগো মাদের িাইরাসজবনত 

আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ৭২০ একর জবমর  গলো মাে ও ২২৭০ একর 

জবমর বাগো  মাদের িাইরাসজবনত আপদে  াষ ব্যাহত হদত পাদর।  

> িাইরাস সম্পদকয সাধারর্ 

মানুষ সদ তন নে।  

> িাইরাস লাগার সাদে সাদে 

সনাক্ত করদত না পারা।  

> অবতবরক্ত লবর্াক্ততার 

কারদর্।  

> পাবন দূবষত হওোর 

কারদর্।  

> লবর্ পাবন েীর্ য সমে বদ্ধ 

কদর রাখার কারদর্।  

> অপবরকবল্পতিাদব মৎস্য 

 াষ করার কারদর্। 

> মাটি দূবষত হওোর 

কারদর্।  

> দরনু দপানার িাইরাস 

পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না 

োকার কারদর্।  

> জবমদত অবতবরক্ত 

রাসােবনক সার প্রদোগ 

করার কারদর্।  

> মাটির খায নয হওোর 

কারদর্।  

> দর্দরর পাবন শুকাদনার 

ব্যবস্থা না োকার কারদর্। 

> খায অবধেপ্তদরর সঠিক 

পেদক্ষপ না োকাে।  

> এলাকাে িাইরাস 

গদবষর্া দকন্দ্র না োকাে।  

> মাদের অপবরপক্ক ব ম 

হদত দপানা উৎপােন কদর 

বাজারজাত করার কারদর্।  

> সরকাবর সহদ্াগীতার 

অিাব। 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ গােপালাদত সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দমাট ৭৬৬৩ েলে গাে ৫০৫০ বনজ গাে এবাং ৩৭৫০ ঔষবধ গাদের,  াঁেপাই 

ইউবনেদনর দমাট ১৮২৫০ েলে গাে ৩২৩৫০ বনজ গাে এবাং ৬০৮৭ ঔষবধ গাদের, ব লা 

ইউবনেদনর দমাট ১০২৫০ েলে গাে ১৪৭৭৫ বনজ গাে এবাং ২৩৭৫ ঔষবধ গাদের, বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ১৬৫০০ েলে গাে ২৩৬০০ বনজ গাে এবাং ২৪৬২ ঔষবধ গাদের, সুন্দরবন 

ইউবনেদনর দমাট ১৬২৫০ েলে গাে ১৩৯৫০ বনজ গাে এবাং ৩৫৮৭ ঔষবধ গাদের, 

> পবরদবদশর িারসাম্য নয 

হওোর কারদর্।  

> বায়ু দুষদনর কারদর্।  

> তাপমাত্রা বৃবদ্ধ পাওোর 

কারদর্।  

> বগ্রনহাউজ গ্যাদসর 

ইদেদক্টর কারদর্।  

> এলাকাে প্ যাপ্ত পবরমাদন 

গােপালা না োকার কারদর্।  

> সামাবজক বনােন সম্পদকয 

জনগন সদ তন নে।  

> অবাদধ বৃক্ষ বনধন করার 

কারদর্।  

> ব্যবক্ত উদযাদগ বৃক্ষ 

> বন ববিাদগর সুদৃবযর 

প্রদোজন। 

> সরকাবরিাদব সামাটিক 

বনােন বতরীদর দকান 

পেদক্ষপ না োকায়্  

> এলাকাে বড় বড় গাে না 

োকাে।   
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ঝুঁবকর বববরর্ 
কারর্ 

তাৎক্ষবর্ক মেবতী চূড়ান্ত 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩৮৭৫ েলে গাে ৫১৩১ বনজ গাে এবাং ৪৭৫ ঔষবধ গাদের 

ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> জলবায়ু পবরবতযদনর 

কারদর্। 

দরাপন না করার কারদর্। 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে ২৪২৫ একর জবমর আমন  াদষর ব্যাপক ক্ষবত 

হদত পাদর। ্ার েদল ২৪৬০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  াঁেপাই 

ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ৩০৩৭ একর জবমর আমন, ৭৮ একর জবমর 

রববশস্য, ২২০ একর জবমর খবরপশস্য  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২৮৭৫ 

পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০  একর 

জবমর মদে ৩৮৫৫ একর জবমর আমন, ১২০ একর জবমর রববশস্য, ৪০ একর জবমর 

খবরপশস্য, ৫৫ একর জবমর পান ও ৭৫ একর জবমর দপোরা  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

্ার েদল ৩০৫৫ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর 

দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ১৭৯২ একর জবমর আমন, ১৮৯ একর জবমর রববশস্য, ১২০ 

একর জবমর খবরপশস্য, ৪৫ একর জবমর দেঁদপ, ৫২ একর জবমর দপোরা  াদষর ব্যাপক ক্ষবত 

হদত পাদর। ্ার েদল ১৮৫২ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। সুন্দরবন 

ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫  একর জবমর মদে ৩৬০০ একর জবমর আমন ১৪৯ একর জবমর 

রববশস্য, ৫৫ একর জবমর খবরপশস্য  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২৮৩২ 

পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ 

একর জবমর মদে ২১৯৪ একর জবমর আমন, ৬৫০ একর জবমর দবাদরা, ২৫ একর জবমর 

রববশস্য  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৭৭৭ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  

> সমুি উপকুদল বনম্ন াদপর 

কারদর্।  

> বায়ুমন্ডদল েতাপমাত্রা বৃবদ্ধ 

পাওোর কারদর্।  

> গ্রীন হাইজ ইদেদক্টর 

কারদর্।  

> বায়ু দুষদর্র কারদর্।  

> প্রাকৃবতক িারসাম্য নয 

হওোর কারদর্।  

> জলবায়ু পবরবতযদনর 

কারদর্।   

> এলাকাে প্ যাপ্ত পবরমাদন 

গােপালা না োকার কারদর্।  

> সামাবজক বনােদনর 

পবরল্পনা না োকার কারদর্।  

> ঘূবর্ যঝড় সহনশীল 

গােপালা না োকার কারদর্।  

> কল-কারখানা ও 

পবরবহদনর কাদলা দধাোর 

কারদর্।  

> ঘূবর্ যঝদড়র পূব যািাস না 

পাওোর কারদর্।   

> কৃবষ অবধেপ্তদরর সুদৃবয 

না োকার কারদর্।  

> কৃবষ গদবষনা দকন্দ্র না 

োকার কারদর্।  

> ইউবনেন দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির 

অবদহলার কারদর্।  

> কৃষকদের উপযুক্ত 

প্রবশক্ষদর্র অিাব।  

> সরকাবরিাদব আপে ও 

ঝুঁবক বিবিক নীবতমালার 

অিাব।   

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ অবকাঠাদমার (র্রবাবড়) উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদন দমাট ২৫৬৩ টি কাঁ া র্রবাবড়, ১০ টি পাকা র্রবাবড়, ১৭৬ টি আধাপাকা র্রবাবড়, 

 াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৩০৭ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৫ টি পাকা র্রবাবড়, ৩৭ টি আধাপাকা 

র্রবাবড়, ব লা ইউবনেদনর দমাট ২০৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ২১ টি আধাপাকা র্রবাবড়, বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ২৮৮১ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩৫ টি আধাপাকা র্রবাবড়, সুন্দরবন ইউবনেদনর 

দমাট ২৭৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ১৪ টি পাকা র্রবাবড়, ৮৬ টি আধাপাকা র্রবাবড়, দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর সাদবক ১,২,৩নাং ওোদ য দমাট ১৬৭৫ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩ টি পাকা র্রবাবড়, ৭৫ টি 

> এলাকাে প্ যাপ্ত পবরমাদন 

গােপালা না োকার কারদর্।  

> জলবায়ু পবরবতযদনর 

কারদর্।  

> প্ যাপ্ত পবরমাদন বনজ গাে 

না োকার কারদর্।  

> অবধকাাংশ র্রবাবড় কাঁ া।  

> অবধকাাংশ মানুষ েরীি।  

> সমুি উপকুদল বসবাদসর 

কারদর্।  

> পবরদবশ দুষদনর কারদর্।  

> অবতবরক্ত খরার কারদর্। 

> র্দরর খু টিগুদলা মজবুত 

না হওোর কারদর্।  

> দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার দকান 

কা্ যিম না োকাে।    

> বৃক্ষদরাপন কম যসূব  গ্রহর্ 

না করার কারদর্।  

> ঘূবর্ যঝড় সহনশীল র্রবাবড় 

না োকার কারদর্।  

> প্ যাপ্ত বনভূবম না োকার 

কারদর্।  

> সরকাবরিাদব আপে ও 

ঝুঁবক বিবিক র্রবাবড় বতবরর 
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ঝুঁবকর বববরর্ 
কারর্ 

তাৎক্ষবর্ক মেবতী চূড়ান্ত 

আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 

>র্রবাবড়গুদলা 

অপবরকবল্পতিাদব বতবর।   

ববধীমালার অিাব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সুদৃবযর অিাব।   

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ অবকাঠাদমার উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ২ টি মােবমক ববযালে, ১ টি মািাসা, ৫ টি 

মসবজে, ১৪ টি মবন্দর, ২ টি বগজযা, ১ টি সরকাবর ও দবসরকাবর অবেস,  াঁেপাই ইউবনেদনর 

দমাট ৮ টি প্রােবমক ববযালে, ১ টি মােবমক ববযালে, ৩ টি মািাসা, ১১ টি মসবজে, ৪ টি 

মবন্দর, ৫ টি বগজযা, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ৬ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৩ টি কালিাট য, ২ টি ব্রীব্জ , ৩ টি পুল, 

ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ টি মােবমক ববযালে, ২ টি মািাসা, ৯ টি 

মসবজে, ৫ টি মবন্দর, ১ টি বগজযা, ১ টি সরকাবর ও দবসরকাবর অবেস, ১ টি স্বাস্থেদকন্দ্র, ১ টি 

বক্লবনক, ৪ টি পুল, ১৩বক.বম. কাঁ া রাস্তা, ৫ বক.বম. আধাপাকা রাস্তার, সুন্দরবন ইউবনেদনর 

দমাট ৬ টি প্রােবমক ববযালে, ৩ টি মােবমক ববযালে, ৫ টি মািাসা, ২৩ টি মসবজে, ৭ টি 

মবন্দর, ২ টি সরকাবর ও দবসরকাবর অবেস, ২ টি আশ্রেদকন্দ্র, ৮ টি পুল, দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর দমাট ৪ টি প্রােবমক ববযালে, ১ টি মােবমক ববযালে, ১ টি মািাসা, ১৪ টি 

মসবজে, ৫ টি মবন্দর, ২ টি সরকাবর ও দবসরকাবর অবেস, ১ টি স্বাস্থদকন্দ্র, ৪ টি আশ্রেদকন্দ্র, ২ 

বক.বম. পাকা রাস্তা, ১৪ বক.বম. কাঁ া রাস্তার আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

> রাস্তাগুদলা নীচু ও 

অদপক্ষাকৃত দুব যল হওোর 

কারদর্।  

> বশক্ষা ও ধমীে 

প্রবতষ্ঠানগুদলা 

অপবরকবল্পতিাদব বতবর। 

> রাস্তার্াট ও প্রবতষ্ঠানগুদলা 

কাঁ া ও নীচু স্থাদন হওোর 

কারদর্। 

> সরকাবরিাদব আপে ও 

ঝুঁবক বিবিক অবকাঠাদমা 

বতবরর বববধমালার অিাব।  

> র্দরর উপকরর্গুদলা 

ঘূবর্ যঝড় সহনশীল নে।   

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর জবমর মদে ৬৬৫ 

একর জবমর সাো মাে, ৬৬৫ একর জবমর  গলো মাে ৬৬৫ একর জবমর বাগো মাদের দর্র 

তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত  হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দোট-বড় ২৬০০ 

টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ২৭৮৩একর জবমর  গলো মাে, 

বাগো মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত  হদত পাদর।  ব লা ইউবনেদনর 

দোট-বড় ১৬৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ২০০ একর 

জবমর সাো মাে, ২০০ একর জবমর  গলো মাে, ২০০ একর জবমর বাগো মাদের দর্র তবলদে 

বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি  মৎস্য 

দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর মদে ৯৮৩ একর জবমর সাো মাে, ৯৮৩ একর 

জবমর  গলো মাে ৯৮৩ একর জবমর বাগো মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত 

হদত  হদত পাদর।  সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় আনুমাবনক ১৬০০ টি  মৎস্য দর্দর 

> অবধক পবরমাদন গােপালা 

না োকাে।  

> জনগদনর সদ তনতার 

অিাদব।  

> বাদধ বৃক্ষ বনধদনর কারদর্।   

> ঘূবর্ যঝদড়র পূব যািাস 

সমেমত না পাওো।  

> অপবরকবল্পতিাদব বর্র 

বতবর করার কারদর্।   

> সামাবজক বনােন কম যসূব  

বাস্তবােন না হওোর 

কারদর্।  

> মৎস্য ববিাদগর সজাগ 

দৃবয না োকাে।   
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আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর সাো, গলো ও বাগো মাদের 

দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত  হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-

বড় ২০০০ টি  মৎস্য দর্দর  আনুমাবনক দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে ৭১০ একর জবমর সাো 

মাে, ৩৯৩ একর জবমর  গলো মাে ১৯৩৮ একর জবমর বাগো মাে ও ৪৫ একর জবমর 

কাঁকড়া মাদের দর্র তবলদে বকাংবা বাঁধ দিদঙ্গ  াষ ব্যাহত হদত  হদত পাদর। এোড়াও 

ঘূবর্ যঝদড়র েদল মাংলা উপদজলাদত প্রাে 2000 মৎস্যজীববর জীববকার উপর দনবতবা ক প্রিাব 

পড়দব।   

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ পাবন ও পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দমাট ১২৫ টি কাঁ া, ৪৮ আধাপাকা, ২ টি পুকুদরর পাবন,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট 

২৭৬০ টি কাঁ া, ২৫ আধাপাকা, ৪০ পাকা পােখানা ১৩ টি পুকুদরর পাবন, ব লা ইউবনেদনর 

দমাট ১৬১৮ টি কাঁ া, ২৫ আধাপাকা, ১০ পাকা পােখানা ১৪ টি পুকুদরর পাবন, বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ২৬৬৬ টি কাঁ া, ১০ টি পুকুদরর পাবন, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৯০০ টি 

কাঁ া, ৫ পাকা পােখানা ২০০ টি পুকুদরর পাবন, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৫০০ টি কাঁ া, 

২২৫ আধাপাকা, ২৯ পাকা পােখানা ৯৬২ টি পুকুদরর পাবন সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয 

হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই বববিন্ন দরাদগ আিান্ত  হওোর 

সম্ভবনা রদেদে। 

> বাতাদসর গবতদবগ দববশ 

োকাে। 

> সমুদি বনম্ন াদপর কারদর্।  

> আবহাওো পবরবতযদনর 

কারদর্।   

> ববদুেদতর খু টিগুদলা 

মজবুত না হওোে।  

> গােপালা দিদঙ্গ ্াওোর 

কারদর্।  

> গােপালা বনধদনর কারদর্।   

> পল্লী ববদুেৎ লাইন ও খু টি 

সাংষ্কাদরর অিাব।  

> অপবরকবল্পতিাদব ববদুেৎ 

সাংদ্াগ স্থাপন। 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল বুবড়র াঙ্গা 

ইউবনেদনর দমাট ১২৪০ গরু, ১৩০০ োগল, ১৩৫ দিড়া, ৪০ মবহষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরবগ, 

৩০০ বন্য পশুপাবখ,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৭২০ গরু, ৯৭০ োগল, ৩৮ দিড়া, ১৩৫ মবহষ, 

২০০ শুকর, ১৬০০ হাঁস, ৬০০ মুরবগ, ৬০০ ও বন্য পশুপাবখ, ব লা ইউবনেদনর দমাট ৩৬৪ গরু, 

২৬৩ োগল, ১৫ দিড়া, ৫৫ মবহষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরবগ, ১০০ ও বন্য পশুপাবখ, বমঠাখালী 

ইউবনেদনর দমাট ৩৯১ গরু, ৯১১ োগল, ১০৪ দিড়া, ১৯৬ মবহষ, ২৭৫ শুকর, ১৬৩০ হাঁস, 

২৭১২ মুরবগ ও ৬০০ বন্য পশুপাবখ, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ োগল, ৩৯০ 

দিড়া, ১৬৭ মবহষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরবগ, ৪৫০ ও বন্য পশুপাবখ, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১২২৫ গরু, ২৩৭৫ োগল, ২১৬ দিড়া, ৩৫৮ মবহষ, ৪০০ শুকর, 

১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরবগ, ৪৮০ বন্য পশুপাবখ দিদস বগদে ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। 

্াদত কদর এলাকার প্রবতটি পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর 

সম্ভাবনা রদেদে। 

> দগাোল র্রগুদলা কাঁ া 

হওোে।  

> দগাোল র্র বতবরর 

উপকরর্গুদলা ঘূবর্ যঝড় 

সহনশীল না হওোর কারদর্।   

> বনরাপে স্থাদনর অবাব।  

> আহত প্রানীদের ব বকৎসা 

োদনর অিাব।   

> গবাবেপশুর আশ্রেদকন্দ্র 

না োকার কারদর্।  

> পশুসম্পে ববিাদের পশু 

সাংরক্ষদনর নীবতমালার 

অিাব।   
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অনাবৃবযখরার/ কারদর্ মানুদষর স্বাদস্থে সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত খরার কারদর্ বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার মদে ৮% 

দলাক  ােবরো, ৩% দলাক আমাশে, ৩%  দলাক টাইেদে , ৫% দলাক জবন্ডস, ৯% দলাক 

িাইরাসজবনত এবাং ৩%  ম যদরাদগ, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ২৫০৭২ জনসাংখ্যার মদে ৭% 

দলাক  ােবরো, ৩% দলাক আমাশে, ৪% দলাক টাইেদে , ৪% দলাক জবন্ডস, ১০% দলাক 

িাইরাসজবনত এবাং ৪%  ম যদরাদগ, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে 

৬% দলাক  ােবরো, ২% দলাক আমাশে, ২%  দলাক টাইেদে , ৪% দলাক জবন্ডস, ৪% 

দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৭%  ম যদরাদগ আিান্ত হদে অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> আবহাওো পবরবতযর্ 

হওোর কারদর্।  

> সমেমত বৃবয না হওোর 

কারদর্।  

> প্ যাপ্ত গােপালা না োকার 

কারদর্।   

> গিীর নলকুপ স্থাপন না 

করার কারদর্।  

> স্বাদস্থের প্রবত সদ তন না 

হওোর কারদর্।   

> বন ববিাদগর সু-দৃবয না 

োকার কারদর্।   

> স্থানীে সরকার ও 

প্রদকৌশলীর সু-দৃবয না 

োকার কারদর্।   

জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি  মৎস্য 

দর্দর আনুমাবনক দমাট ৭১৪৩ একর জবমর মদে ৪৪৮ একর জবমর সাো মাে, ৪৪৮ একর 

জবমর  গলো মাে ৪৪৮ একর জবমর বাগো মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর 

১৭৮০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে।  াঁেপাই ইউবনেদনর 

দোট-বড় ২৬০০ টি  মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ১০০০ একর 

জবমর সাো মাে, গলো মাে, বাগো মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ১৪৫০ 

টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। ব লা ইউবনেদনর দোট-বড় 

১৬৮৬ টি মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ৮২৫ একর জবমর সাো মাে, 

৮২৫ একর জবমর  গলো মাে ৮২৫ একর জবমর বাগো মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ২৭৫৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দোট-বড় ৩০০ টি  মৎস্য দর্দর আনুমাবনক দমাট ৪৭০০ একর জবমর 

মদে ৯০০ একর জবমর সাো মাে, ৯০০ একর জবমর  গলো মাে ৯০০ একর জবমর বাগো 

মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ৯০০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে। সুন্দরবন ইউবনেদনর দোট-বড় ১৬০০ টি  মৎস্য দর্দর 

আনুমাবনক দমাট ৪৬৫৮ একর জবমর মদে ৩২৫ একর জবমর সাো, গলো ও বাগো মাে  াষ 

ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল ইউবনেদনর ৪২৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

হবার সম্ভাবনা রদেদে। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দোট-বড় ২০০০ টি  মৎস্য দর্দর আনুমাবনক 

দমাট ৫১০৫৮ একর জবমর মদে ১১৪৭ একর জবমর সাো মাে, ৮৭৫ একর জবমর  গলো মাে 

১৮৭৫ একর জবমর বাগো ও ৩০ একর জবমর কাঁকড়া মাে  াষ ব্যাহত হদত পাদর। ্ার েদল 

ইউবনেদনর ১৪০৫ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রদেদে।  

> দববড়বাঁধ না োকাে।  

> সঠিক সমদে পূব যািাস না 

পাওোে।  

> সদ তনতার অিাব। 

> প্রাকৃবতক িারসাম্য নয 

হওোর কারদর্।  

> সমুদি বনম্ন াদপর কারদর্।    

> নেীিরাট হওোর কারদর্ 

দ্রুত পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

না োকাে।  

> মৎস্য দর্দরর 

দববড়বাঁধগুদলা নীচু হওোে।  

> জদলাচ্ছ্বাদসর সতকযবাতযা 

জানার পরও জনগদনর 

সদ তন না হওো। 

> সরকার ও োতাদগাবয 

দিড়ী বাঁদধ সাহায্য না করা।  

> মৎস্য অবধেপ্তদরর সঠিক 

পেদক্ষপ না োকার কারদর্।   
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জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ মানুদষর স্বাদস্থে  সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১৬১০০ জনসাংখ্যার মদে 

৩%  ােবরো, ২% আমাশে, ২%  ম যদরাগ, ব লা ইউবনেদন দমাট ২০২১৯ জনসাংখ্যার মদে 

৯% দলাক  ােবরো, ৫% দলাক আমাশে, ৭%  দলাক টাইেদে , ৫% দলাক জবন্ডস, ১৫% 

দলাক িাইরাসজবনত এবাং ২%  ম যদরাদগ, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ১৯০১৩ জনসাংখ্যার 

মদে ৫% দলাক  ােবরো, ৫% দলাক আমাশে, ২% দলাক জবন্ডস দরাদগ, দসানাইলতলা 

ইউবনেদনর দমাট ৯৫০৫ জনসাংখ্যার মদে ১০% দলাক  ােবরো, ৭% দলাক আমাশে, ৪%  

দলাক টাইেদে , ৩% দলাক জবন্ডস, ৭% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৮%  ম যদরাগসহ বববিন্ন 

দরাদগ আিান্ত অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার আবে যক 

অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> এলাকা লবর্ পাবনদত 

আবদ্ধ োকার কারদর্।  

> লবর্ পাবনর মাে  াষ 

করার কারদর্।  

> অপবরকবল্পতিাদব দর্র 

করার কারদর্।   

> বােতামুলক লবর্ পাবন 

পান করার কারদর্।  

> নেীদত দববড়বাঁধ না 

োকার কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

না োকার কারদর্।  

> নেী ও খালগুদলাদত 

স্লুইসদগট না োকার কারদর্।  

> প্ যাপ্ত ব বকৎসা দসবা না 

পাওোর কারদর্।   

> সরকাবর স্বাস্থে ববিাদগর 

দকান তোরবক না োকার 

কারদর্।  

> দকান স্বাস্থে দকন্দ্র না 

োকার কারদর্।   

জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ পাবন ও পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত 

পুকুর, ১০০ টি কাঁ া, পােখানা, ব লা ইউবনেদন দমাট ২ টি শ্যাদলা টিউবওদেল, ২ টি সাংরবক্ষত 

পুকুর, ৮০০ টি কাঁ া, ৭ আধাপাকা, ২ পাকা পােখানা, বমঠাখালী ইউবনেদনর ৫০০ টি কাঁ া 

পােখানা, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৪৫০ টি কাঁ া পােখানা, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৩৩৩ টি কাঁ া, ১৫০ আধাপাকা, ৬০ 

পাকা পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার 

প্রবতটিপবরবাদরর দলাকই পাবনবাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ আিান্ত  হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

> অপবরকবল্পতিাদব মৎস্য 

দর্র করার কারদর্।  

> লবর্ পাবন বদ্ধ কদর রাখার 

কারদর্।  

> মজবুত দববড়বাঁধ না োকার 

কারদর্।  

> মাটিদত লবদনর মাত্রা দববশ 

োকার কারদর্।  

> জনগদনর সদ তনতার 

অিাব। 

 

> পাবন বনষ্কাশদনর দকান 

িোবস্থা না োকার কারদর্।  

> নেী ও খাদল দকান 

স্লুইসদগট না োকার কারদর্।  

> নেীর দজাোদরর পাবনর 

কারদর্।  

> খাদল দববড়বাঁধ না োকাে।  

> দোট দোট লবর্ পাবনর 

দর্র করার কারদর্।  

 > অবধকাাংশ রাস্তাগুদলা নীচু 

হওোে।    

> এল.বজ.ই.ব  এর সুদৃবয 

না োকাে।  

> স্থানীে জনদগাবযর 

সদ তনতার অিাদব।  

> সরকাবর অবকাঠাদমা 

নীবতমালা না মানার কারদর্।   

জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর জবমর মদে 

২০৪৮ একর জবমর আমন ১৩৮ একর জবমর রববশস্য ৪ একর জবমর দপোরা  াদষর  ব্যাপক 

ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৫০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর জবমর মদে ১৪৫০ একর জবমর আমন  াদষর ব্যাপক 

ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১৪০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। ব লা 

ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর জবমর মদে ২৩৮৭ একর জবমর আমন, ২৭ একর জবমর 

রববশস্য, ২৯ একর জবমর খবরপশস্য, ২৫ একর জবমর দেঁদপ ও ২৭ একর জবমর দপোরা 

 াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২০১৫ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত 

> এলাকার েসলী জবম নীচু 

হওোর কারদর্।  

> িরাট হওোর নেী হদত 

েসলী জবম নীচু হওোে।  

> প্রাকৃবতক িারসাম্য নয 

হওোর কারদর্।   

> দববড়বাঁধ না োকার 

কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

না োকার কারদর্।  

> স্লুইসদগট অকা্ যকর 

হওোে।   

> নেীিরাট হওোর কারদর্। 
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হদত পাদর। বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৪১৫৪ একর জবমর মদে ৭০০ একর জবমর আমন, ৫ 

একর জবমর দেঁদপ  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১০০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫  একর জবমর মদে ১৫০০ 

একর জবমর আমন  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৮০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৫১০৮ একর জবমর মদে 

১৪৪৪ একর জবমর আমন, ৪০০ একর জবমর দবাদরা, ১৬৬ একর জবমর রববশস্য, ২০ একর 

জবমর দেঁদপ, ১৫ একর জবমর দপোরা  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১২৩১ 

পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  

নেীিাঙ্গদনর কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল 

জবমর মদে ৭৯১ একর জবমর আমন, ১৬৮ একর জবমর রববশস্য  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত 

পাদর। ্ার েদল ৮৪০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  াঁেপাই 

ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর েসবল জবমর মদে ৭৮৬ একর জবমর আমন, ২৫ একর জবমর 

রববশস্য  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৭১২ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। ব লা ইউবনেদনর দমাট ৬৪৫০ একর েসবল জবমর মদে ১২৩৭ একর 

জবমর আমন, ৩০০ একর জবমর রববশস্য, ২৫ একর জবমর খবরপশস্য, ২৫ একর জবমর দেঁদপ, 

৪৫ একর জবমর দপোরা  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৯৫৬ পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৫৮৫৫  একর েসবল জবমর মদে 

২০০ একর জবমর আমন  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ৪০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> দববড়বাঁধগুদলা দুব যল 

হওোে।  

> নেীদত পাবনর  াপ বৃবদ্ধ 

পাওোে।  

> নেীর পাদশ প্ যাপ্ত 

পবরমাদন গােপালা না োকাে।   

> নেীর নাব্যতা হ্রাস 

পাওোে।  

> পলী পদড় নেীর গিীরতা 

কদম ্াওোে।  

> কৃষকদের সদ তনতার 

অিাব।   

> পাবন উন্নেন দবা য ও োতা 

দগাবযর সহদ্াগীতার অিাব।  

> নেীিাঙ্গন দরাদধ 

সরকাবরিাদব দকান উদযাগ 

না োকার কারদর্।   

নেীিাঙ্গদনর কারদর্ পাবন ও পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গন বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ২ টি শ্যাদলা 

টিউবওদেল, ৭ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৭২ টি কাঁ া, ৫৬ আধাপাকা, ১০ পাকা পােখানা,  াঁেপাই 

ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৩১০ টি কাঁ া, ১০ পাকা পােখানা, ব লা ইউবনেদনর 

দমাট ১ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ২০০ টি কাঁ া, ৬ আধাপাকা, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ৮ টি 

সাংরবক্ষত পুকুর, ৪০০ টি কাঁ া পােখানা, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, 

১০০০ টি কাঁ া, ১৫০ আধাপাকা, ৫ পাকা পােখানা সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত 

পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই পাবনবাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ 

আিান্ত  হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

> নধী ও খাল িরাট হওোর 

কারদর্।  

> জনগদনর সদ তনতার 

অিাব।  

> উন্নতমাদনর স্যাবনদটশদনর 

অিাব।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকাে।  

> পাবন বনিাশদনর ব্যবস্থা না 

োকাে।  

> খাদল স্লুইসদগট না োকার 

কারদর্। 

> দরইন ওোটার হাদি যয 

প্লান্ট এর অিাব।  

> পবরকবল্পত পাবনর অিাব।  

> স্বাে যদলািী মৎস্য  াষীদের 

কারদর্।   

 > মাটিদত অবতমাত্রাে লবর্ 

োকার কারদর্।  

 > অপবরকবল্পতিাদব দর্র  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

অবদহলার কারদর্।  

> োনা বনব যাহী কম যকতযার 

সুদৃবযা না োকার কারদর্।  

> স্থানীে জনদগাবযর 

সদ তনতার অিাব।  

> োতাদগাবযর সুদৃবযর 

অিাব।   
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ঝুঁবকর বববরর্ 
কারর্ 

তাৎক্ষবর্ক মেবতী চূড়ান্ত 

জলাবদ্ধতার কারদর্ গােপালাদত সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদন ৫০০ টি েলে গাে ৭০০ টি বনজ 

গাে এবাং ৪০০ টি ঔষবধ গাদের,  াঁেপাই ইউবনেদন ৪০০০ টি েলে গাে ৫০০ টি বনজ গাে 

এবাং ২০০ টি ঔষবধ গাদের,  বমঠাখালী ইউবনেদন ১২০০ টি েলে গাে ২০০০ টি বনজ গাদের, 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর ৩৫৩৩ টি েলে গাে ১৭৫০ টি বনজ গাে এবাং ৮৩৩ টি ঔষবধ 

গাদের ক্ষবত হদত পাদর। এদত কদর ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব 

অে যবনবতক ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

> কালিাট য ও স্লুইসদগট না 

োকার কারদর্।  

> নেীদত পবল জমার কারদর্।   

> খাদলর গিীরতা কম 

োকার কারদর্।  

>খাল খনন কদর পাবন 

বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা না 

োকাে।  

> স্লুইসদগট না োকাে।   

> সরকাবরিাদব ব্যবস্থা গ্রহর্ 

না করা।   

জলবদ্ধতার কারদর্ অবকাঠাদমার(র্রবাবড়) উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ১০০ টি কাঁ া 

র্রবাবড়, ১০ টি পাকা র্রবাবড়, ১০ টি আধাপাকা র্রবাবড়,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ১১০০ টি 

কাঁ া র্রবাবড়, ৫ টি পাকা র্রবাবড়, ২৫ টি আধাপাকা র্রবাবড়, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট 

২০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, সুন্দরবন ইউবনেদনর দমাট ১৩৫০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ২ টি আধাপাকা 

র্রবাবড়, দসানাইলতলা ইউবনেদনর দমাট ১৬২৫ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩ টি পাকা র্রবাবড়, ৪৫ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ না 

োকার কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা 

না োকার কারদর্।  

> লবর্ পাবন বদ্ধ কদর রাখার 

কারদর্।   

> কালিাট য ও স্লুইসদগট না 

োকার কারদর্।  

> দর্র মাবলকদের 

অসদ তনতার কারদর্।  

> অবধকাাংশ র্রবাবড় লবর্ 

পাবন সহনশীল না হওো  

> পাবন উন্নেন বা য, 

উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা ও 

সরকাবর অবধেপ্তদরর সুদৃবয 

না োকার কারদর্।  

> স্থানীে জনদগাবযর 

সদ তনতার অিাদব।   

জলবদ্ধতার কারদর্ পাবন ও পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতা বৃবদ্ধ দপদত োকদল বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত 

পুকুর, ১৫০ টি কাঁ া পােখানা,  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ২ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১০০ টি কাঁ া 

পােখানা, বমঠাখালী ইউবনেদনর দমাট ৩ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১৮০ টি কাঁ া পােখানা সম্পূর্ য 

বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। েদল ইউবনেনগুদলার প্রবতটি পবরবাদরর দলাকই 

পাবনবাবহত দরাগসহ বববিন্ন দরাদগ আিান্ত  হওোর সম্ভবনা রদেদে। 

> অবধকাাংশ পােখানা কাঁ া।  

> পােখানাগুদলা 

অপবরকবল্পতিাদব বতবর।  

>  সদ তনতার অিাব।  

> অবধকাাংশ মানুষ গরীব।   

> পােখানা বতবরর 

উপকরর্গুদলা হালকা ও 

দুব যল।  

> আধা পাকা পােখানাগুদলা 

ঘূবর্ যঝড় সহনশীল নে।  

> পাবন বদ্ধ োকার কারদর্।  

> জনস্বাস্থে প্রদকৌশল 

েপ্তদরর অবদহলার কারদর্।  

> সরকাবর ও দবসরকাবর 

সাংস্থা গুবলর সু-দৃবযর 

অিাব।   

জলবদ্ধতার কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত: 

মাংলা উপদজলাদত জলাবদ্ধতার কারদর্ বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দমাট ৭১৩৪ একর েসবল 

জবমর মদে ১০০ একর জবমর আমন, ৭০ একর জবমর রববশস্য, ১০ একর জবমর দেঁদপ, ৭ 

একর জবমর দপোরা  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ২৫০ টি পবরবার প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  াঁেপাই ইউবনেদনর দমাট ৪১৫০ একর েসবল জবমর মদে 

৯০০ একর জবমর আমন, ১০০ একর জবমর রববশস্য, ২০০ একর জবমর খবরপশস্য  াদষর  

ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। ্ার েদল ১০০০ পবরবার প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত 

পাদর। 

> অবত বৃবযর কারদর্।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা 

না োকার কারদর্।  

> অপবরকবল্পতিাদব দর্র 

করার কারদর্।  

> নেী ও খালগুদলা িরাট 

হদে ্াওোর কারদর্।  

 > স্থানীে জনদগাবযর 

সদ তনতার অিাদব।      

> স্লুই দগরট না োকার 

কারদর্।  

> পাবন সরবরাহ করার জন্য 

কালিাট য না োকার কারদর্।  

> অবধকাাংশ েসলী জবম 

নীচু হওোর কারদর্।  

> স্লুই  দগদটর মুদখ পবল 

জদম িরাট হদে ্াওো 

> কৃবষ অবধেপ্তদরর সুদৃবয 

না েকা। 

> কৃবষ গদবষনা দকন্দ্র না 

োকা। 

> স্লুইসদগট স্থাপদনর জন্য 

এলবজইব ’র দকান পেদক্ষপ 

না োকা।  

 

 



৩.২ ঝুঁবক বনরসদনর উপাে ব বিতকরর্ 

  ঝুঁবক বনরসদনর সম্ভাব্য উপাে  

ঝুঁবকর বববরর্ স্বল্পদমোেী (১-২) মেদমোেী (৩-৫) েীর্ যদমোেী (৫+) 

লবর্াক্ততার কারদর্ 

কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত  

 

> লবর্াক্ততা সহনশীল েসল উৎপােন 

করদত হদব। 

>কৃষক দের প্রবশক্ষদনর ব্যবস্থা করদত হদব। 

>পবরকল্পনা অনু্ােী বাগো  াষ বন্ধ কদর 

গলো ও সাো মাদের  াষ করদত হদব এবাং 

ধান  াদষর উপর গুরুে বেদত হদব।  

> লবর্াক্ততা হদত রক্ষার জন্য সাংবিয কৃবষ 

েপ্তদরর মােদম মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করদত 

হদব। 

>  লবর্ সহনশীল েলে গাদের বাগান দতরী 

করদত হদব। 

> স্থানীে েলে গাদের  ারার সাদে উন্নত 

জাদতর েদলর গ্রােটিাং করা। 

> এলবজইব র মােদম পান বান্দা 

দমৌজার পাসদস খালী খাদলর দগালীর 

খাল, দগানা নেী-দশলা নেীর দগাোল 

ববযার খাল ও মইোড়া খাদলর 

সাংদ্াগ স্থদল স্লুইসদগট বনম যার্ 

করদত হদব।  

> বেগরাজ ববএেব বস হদত 

মইোড়া হদে উির ববযার বাওন 

হদে দগানাই ব্রীব্জ  হদে দগানার খাল 

হদে বুবড়র াঙ্গা ইবপদজ  প্ যন্ত 

আনুমাবনক ২৫ বক:বম: বাঁধ বেদত 

হদব। 

> নেীর পাদশ দিড়ী বাঁদধর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> পাবন বনেন্ত্রন ও বনষ্কাশদনর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব োরাক্কা 

বাঁধ অপসারর্ করদত হদব।  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ বনদত হদব।  

> উপদজলা বনব যাহী 

কম যকতযার মােদম ব াংবড় 

 াষ বদন্ধর ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতা প্রদোজন।  

> এলাকার জনগনদক 

সদ তন হদত হদব। 

লবর্াক্ততার কারদর্ 

গােপালাদত সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

> পবরকল্পনা মাবেক মৎস্য দর্র করদত 

হদব।  

> এলাকাে লবর্ পাবন প্রদবশ বন্ধ করদত 

হদব এবাং লবর্ প্রবতদরাদধর জন্য বববিন্ন সার 

ও কীটনাশদকর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> লবর্াক্ততা সহনশীল গােপালা লাগাদত 

হদব। 

>কলদমর মােদম স্থানীে েলে গাদের 

উন্নতজাত বৃবদ্ধ করদত। 

> পবরকলপনা অনু্ােী  মৎস্য দর্র 

করদত হদব।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ দেওোর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> নেী ও খাদলর পাদশ স্লু্ই দগট 

দেওোর ব্যবস্থা করদত হদব। 

> পাবন সরাদনার ব্যবস্থা করদত 

হদব। 

> উপদজলা বনব যাহী 

কম যকতযার সহদ্াগীতাে 

অপবরকবল্পত ব াংবড় দর্র 

উদচ্ছে করদত হদব।  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ বনদত হদব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতা প্রদোজন। 

লবর্াক্ততার  

কারদর্ পশুসম্পদে 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> পবরকল্পনা মাবেক মৎস্য দর্র করদত 

হদব।  

> পশুপালদনর উপর  াষীদের উপযুক্ত 

প্রবশক্ষন ব্যবস্থা করদত হদব । 

> খাস জবমদত গবাবেপশুর র্াস লাগাদত 

হদব। 

>আপে সহনশীল গবাবে পশু  পালন করদত 

হদব। 

   

> নেীদত দড্রবজাং করদত হদব।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ দেওোর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> নেী ও খাদলর পাদশ স্্ দগট 

দেওোর ব্যবস্থা করদত হদব। 

> পাবন সরাদনার ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

 > পাবন বনেন্ত্রন ও বনষ্কাশদনর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> স্থানীে প্াদে পশুপাবখর খাদযর 

েোকটবর বানাদত হদব। 

> উপদজরা পশুসম্পে 

অবধেপ্তদরর সু-দৃবয বেদত 

হদব । 

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

সঠিক পেদক্ষপ বনদত হদব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতা প্রদোজন।  

> উপদজরা বনব যাহী 

কম যকতযার ব্যাপক পেদক্ষপ 

বনদত হদব।    

লবর্াক্ততার কারদর্ 

মানুদষর স্বাদস্থে  

সম্ভাব্য ক্ষবত  

 

> লবর্ পাবনর মৎস্য  াষ বন্ধ করদত হদব।   

> দূবষত পাবন পান না করার ব্যাপাদর 

সদ তন হদত হদব।  

> গিীর নলকুপ স্থাপদনর ব্যবস্থা করদত 

হদব। 

> বপ এস এে এবাং দরইন ওোটার হারদিয 

স্থাপদনর ব্যবস্থা করদত হদব। 

> পুকুর পুন:খনন ও বপএসএে স্থাপদন 

মােদম বসরশবক্ত ব্যবহার কদর বাবড়দত 

বাবড়দত পাবন সরবারহ 

> েসলী জবমদত লবর্ পবন ওঠান 

বন্ধ করদত হদব।  

> নেীর লবর্ পাবন এলাকাে প্রদবশ 

বন্ধ করদত হদব।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সঠিক ব্যবস্থা 

বনদত হদব।  

> স্বাস্থেদকন্দ্র দসবার মান উন্নতকরর্  

> নেীর পাদশ দিড়ী বাঁদধর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

 

> স্বাে যপর ও দলািী মৎস্য 

 াষীদের ববরুদদ্ধ কদঠার 

ব্যবস্থা গ্রহর্ করদত হদব।  

> পাবন উন্নেন দবাদ যর 

মােদম সঠিক পেদক্ষপ 

বনদত হদব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতার প্রদোজন। 



55 

 

লবর্াক্ততার কারদর্ 

মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

> অপবরকবল্পত ব াংবড় দর্র বন্ধ করদত হদব।  

> লবর্াক্ততা সহনশীল মাে উৎপােন করদত 

হদব। 

>মৎস্য  াষীদের সদ নতা বৃবদ্ধ করদত হদব।  

> মৎস্য  াদষর উপর  াষীদের উপযুক্ত 

প্রবশক্ষদনর ব্যবস্থা করদত হদব । 

> দর্দরর পাড় মজবুত করা 

> মাে  াদষর সাদে শস্য  াদষর ব্যবস্থা 

করদত হদব । 

 

> নেী ও খাদলর পাদশ মজবুত 

দববড়বাঁধ বনম যার্ করদত হদব।  

> নেী ও খালগুদলাদত প্ যাপ্ত 

পবরমাদন স্লুইসদগট বনম যার্ করদত 

হদব।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা বনবশ্চত 

করদত হদব।  

 > মাটিদত অবতবরক্ত লবদনর 

পবরমার্ কমাদত হদব।   

>  জবমদত লবর্ পবন প্রদবশ না 

করার জন্য নেীর কূদল  দববড়বাঁধ 

বনম যার্ করদত হদব।  

> খাল গুদলাদত বমবয পাবন ধদর 

রাখার জন্য খালগুদলা খনন করদত 

হদব।  

> লবর্াক্ততা সহনশীল মাদের দপানা 

সরবরাদহর ব্যবস্থা করদত হদব। 

> মৎস্য অবধেপ্তদরর 

সুদৃবযর প্রদোজন।  

> োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতাে এরাকাে 

মৎস্য গদবষনা দকন্দ স্থাপন 

করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব উপযুক্ত 

প্রবশক্ষদর্র মােদম মৎম্য 

 াষীদের সদ তনতা বৃবদ্ধ 

করদত হদব।  

> এনবজও ও োতা 

দগাবযর সুদৃবয োকদত 

হদব।   

লবর্াক্ততার কারদর্ 

অবকাঠাদমার 

(র্রবাবড়) উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> ্ো সম্ভব উঁচু জবমদত বসত বাবড় বতরীর 

ব্যবস্থা করদত হদব  

> লবর্ পাবন মুক্ত এলাকা বনবশ্চত করদত 

হদব।  

> নেীর পাদশ দববড়বাঁধ বেদত হদব। 

> সরকাবরিাদব খাদল স্লুইসদগট 

স্থাপন করদত হদব।  

> সরকাবর ও োতা দগাবযর মােদম 

লবর্ পাবন বনষ্কাশন ও বনেন্ত্রন এর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> অপবরকবল্পতিাদব মাদের দর্র 

করা বন্ধ করদত হদব।  

> পাবন বনষ্কাশদনর সুব্যবস্থা করদত 

হদব।   

> স্থানীে সরকার 

প্রদকৌশলীর সুদৃবয বাড়াদত 

হদব।  

> স্থানীে জনগনদক 

সদ তন করদত হদব।   

লবর্াক্ততার কারদর্ 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন 

ব্যবস্থার উপর 

সম্ভাব্য  ক্ষবত 

 

 

> এলাকাে বমবয পাবনর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> নেীর পাদশ বাঁধ বনম যার্ করদত হদব।   

> প্রবত ইউবনেদন বরজাি য পুকুর বনবশ্চত করা ও 

বরজাি য পুকুর পুন: খনন করা 

> দসালার বসদস্টদমর সাদে পুকুদরর বাবলর 

বেল্টার (বপ.এস.এে) স্থাপন করা 

> দরইন ওোটার হাদি যযার স্থাপন করা 

> পাবন সরবরাহ ও স্যাবনদটশন ববষদে 

সদ তনতা বৃবদ্ধ করা 

> সরকাবরিাদব স্লুইসদগট ও 

দমইনদগট বনম যার্ করদত হদব।  

> আদলা না সাদপদক্ষ মৎস্য 

 াষীদের দর্র কমাদনার ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব বমবয পাবনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।       > পাবন উন্নেন 

দবাদ যর মােদম পাবন বনষ্কাশন ও 

বনেন্ত্রদনর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> নেীর পাদশ বাঁধ বনম যার্ করদত 

হদব।   

> জনস্বাস্থে ববিাদগর সু-দৃবয 

প্রদোজন 

> উন্নতমাদনর স্যাবনদটশন 

ব্যবস্থা করদত হদব।   

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

পশুসম্পদে সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

 

> দগাোল র্রগুদলা পাকা ও মজবুত কদর 

বানাদত হদব।  

> দগাোল র্র বতবরর উপকরর্গুদলা ঘূবর্ যঝড় 

সহনশীল হদত হদব।   

> ইউবনেনবিবিক বকল্লা বনম যান করদত হদব 

।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতাে গবাবেপশুর জন্য 

আশ্রেদকন্দ্র স্থাপন করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব আহত প্রানীদের 

ব বকৎসার জন্য ব বকৎসক ও প্ যাপ্ত 

ঔষদধর ব্যবস্থা করদত হদব।    

> পশুসম্পে ববিাদগর 

পশুসম্পে রক্ষার জন্য 

নীবতমালা প্রর্েন ও তা 

বাস্তবােন করদত হদব। 
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ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

অবকাঠাদমার 

(র্রবাবড়) উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> অবধকাাংশ র্রবাবড় পাকা এবাং মজবুত 

করদত হদব।  

> র্রবাবড়গুদলা পবরকবল্পতিাদব বতবর 

করদত হদব।  

 > এলাকাে প্ যাপ্ত পবরমাদন গােপালা 

লাগাদত হদব।  

> উপকুলীে এলাকাে ঘূবর্ যঝদড়র 

পূব যািাস দপৌুঁোদনার জন মাইবকাং এর 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> পবরদবশ দুষর্ দরাধ করদত হদব।  

> র্দরর খুটিগুদলা মজবুত করদত 

হদব।  

>বাবড়র  ারপাদশ দঝাপ জাতীে গাে 

লাগাদনার মােদম বাতাদসর বাধা 

বতবর করা 

>ইউবনেন দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

কবমটির েক্ষতা বৃবদ্ধ করদত হদব। 

> পবরদবশ দুষর্ দরাধ করদত 

হদব।  

> দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার 

কা্ যিম প্র লন করদত হদব।   

>র্র বনম যাদর্র জন্য সরকার 

এবাং োতাদের দ্বারা আবে যক 

সহােতা বনবশ্চত করা 

> াবহো বিবিক আবাসন 

ত্রার্ উপকরর্ বনবশ্চতকরর্ 

 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

> দর্দরর পাড় মজবুত করা   

> মৎস্য াষী ও মৎস্যজীববদের সদ তন 

করদত হদব।  

> ক্ষবতগ্রস্ত দজদলদের সহােতা প্রোন করা  

> ঘূবর্ যঝদড়র পূব যিাস সঠিক সমদে 

মৎস্য াষী ও মৎস্যজীববদের  মাদঝ 

দপৌুঁোদত হদব।  

> অপবরকবল্পতিাদব দর্র করা বন্ধ 

করদত হদব। 

> মৎস্য ববিাদগর সজাগ 

দৃবয রাখদত হদব।   

> োতাদের এবাং 

সরকাদরর দ্বারা 

আবে যক সহােতা প্রদ্ াজন 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন 

ব্যবস্থার উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> জনগদনর মদে সদ তনতা বৃবদ্ধ করদত হদব।  

>স্থানীে জনদগাবযদক স্বাস্থে, পাবন এবাং 

স্যাবনদটশন ববষদে সদ তনতা বৃবদ্ধ করা 

> ঘূবর্ যঝদড় দূবষত বরজাি য পুকুর পবরষ্কার করা 

> বনরাপে পানীে জল বনবশ্চত করা 

>ঘূবর্ যঝদড় অবিদ্াবজত স্যাবনটাবর পােখানা 

বতবর করা 

 > বনম্ন াদপর পূদব য সতকয সাংদকত বেদত হদব। 

> সরকাবরিাদব স্লুইসদগট ও 

দমইনদগট বনম যার্ করা  

> সরকাবরিাদব বমবয পাবনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

 > পাবন উন্নেন দবাদ যর মােদম 

পাবন বনষ্কাশন ও বনেন্ত্রদনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> নেীর পাদশ বাঁধ বনম যার্ করদত 

হদব।   

> উন্নতমাদনর স্যাবনদটশন 

ব্যবস্থা করদত হদব।   

>জনস্বাস্থে ববিাদগর দৃবয 

প্রখর প্রদোজন 

>োতা সাংস্থার আবে যক 

সহা্ তা প্রোন  

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

অবকাঠাদমার উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> রাস্তার্াট মজবুত ও উঁচু স্থাদনর বতবর 

করদত হদব।  

> পবরকল্পনা মাবেক ঘূবন যঝড় সহনশীল 

বশক্ষা ও ধমীে প্রবতষ্ঠান বতবর করদত হদব।   

> প্রবতষ্ঠান ও রাস্তার্াটগুদলা পাকা 

ও উঁচু স্থাদন মজবুতিাদব বতবর 

করদত হদব। 

> সরকাবরিাদব আপে ও 

ঝুঁবক বিবিক অবকাঠাদমা 

বতবরর ববধীমালা প্রর্ের্ 

করদত হদব।  

> র্দরর উপকরর্গুদলা 

ঘূবর্ যঝড় সহনশীল হদত 

হদব।   

>ইউবনেন দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির েক্ষতা 

বৃবদ্ধ করদত হদব। 

ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

গােপালাদত সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

>বনববড়িাদব গাে লাগাদনার মােদম 

উপকূলী্  সবুজ দবল্ট বতবর করা 

> এলাকাে দোট-বড় সব ধরদনর বৃক্ষ কতযন 

দরাধ করদত হদব।   

> বাগাদনর বড় বড় গাে কাটা হদত ববরত 

োকদত হদব।  

> গাদের দগাড়াে মাটি বেদে দগাড়া দবদধ 

বেদত হদব।  

> পা্ যাপ্ত পবরমাদন স্থানীে বনােন ব্যবস্থা 

করদত হদব। 

> এলাকাে প্ যাপ্ত পবরমাদন গাে 

লাগাদত হদব।  

> সামাবজক বনােন সম্পদকয 

জনগনদক সদ তন করদত হদব।  

> বৃক্ষ কতযন দরাধ করদত হদব।  

> ব্যবক্ত উদযাদগ অবধক হাদর বৃক্ষ 

দরাপন করদত হদব।   

> বন ববিাদগর সুদৃবযর 

প্রদোজন।  

> সরকাবরিাদব সামাবজক 

বনােন বৃবদ্ধদত পেদক্ষপ 

বনদত হদব।  

> সরকাবর সহদ্াগীতা 

প্রদোজন।   
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ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ 

কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

> আবহাওোর সঠিক পূব যািাস বনবশ্চত 

করদত হদব।  

> ঘূর্ীঝদড়র সতকয সাংদকত পাওো মাত্র 

েসল দকদট  ও মারাই কদর দেলদত হদব।  

> আবহাওো বাতযার উপর গুরুে আদরাপ 

করদত হদব । 

>  বীজ ধান বনরাপে স্থাদন সাংরক্ষন কদর 

দেলদত হদব। 

> আপদের বমাসুমী বেনপুবস্জ দেদখ আবাে 

করদত হদব। 

 

> সরকাবরিাদব এলাকাে প্ যাপ্ত 

পবরমাদন গােপালা লাগাদত হদব।  

> আবহাওো বাতযা সম্পদকয 

মানুষদক সদ তন করার জন্য বববিন্ন 

দরব ও-দটবলবিশদন প্র ার ব্যবস্থা 

স ল রাখদত হদব এবাং এর 

পাশাপাবশ এলাকাে মাইবকাং এর 

ব্যবস্থার আদোজন কদর প্র ারমূলক 

ব্যবস্থা  ালু করদত হদব । 

> সরকাবরিাদব উপযুক্ত প্রবশক্ষদর্র 

মােদম কৃষকদের সদ তন করদত 

হদব।  

> সরকাবরিাদব কৃবষ 

অবধেপ্তদরর সুদৃবয োকদত 

হদব । 

> োতা দগাবস্টর 

সহদ্াগীতাে এলাকাে 

কৃবষ গদবষনা দকন্দ্র স্থাপন 

করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব উপযুক্ত 

প্রবশক্ষদর্র মােদম 

কৃষকদের সদ তন করদত 

হদব।  

> সরকাবরিাদব আপে ও 

ঝুঁবক বিবিক নীবতমালা 

বাস্তবােন করদত হদব।   

অনাবৃবয /খরার  

কারদর্ মানুদষর 

স্বাদস্থে সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

 

> প্রবতটি গ্রাদম ১টি কদর সাংরবক্ষত পুকুর 

োকদত হদব। 

> জনসাধারর্দের সদ তনতা বাড়াদত হদব । 

> ইউবনেন প্াদের স্বাস্থেদকন্দ্রগুদলাদত 

পাবনবাবহত দরাদগর ওষুধ সরবরাহ করদত 

হদব এবাং দসবার মান বাড়াদত হদব । 

> গিীর নলকুপ বসাদত হদব।  

> এলাকাে দববশ দববশ গাে লাগাদত 

হদব।  

>  াক্তারদের দুদ্াগ এবাং স্বাস্থে 

ববষদে প্রবশক্ষর্ প্রোন করদত হদব । 

> উপদজলা প্াদে 

বসবিলসাজনদের সুদৃবয 

বাড়াদত হদব । 

>স্থানীে প্ যাদে স্বাস্থে 

পবরদষবা উন্নত করার জন্য 

োতাদের  উদযাগ বনদত হদব 

 >বন ববিাদগর সুদৃবয 

রাখদত হদব।  

> ইউবনেন পবরষদের 

সুদৃবয রাখদত হদব।   

ব াংবড়দত  

িাইরাদসর কারদর্ 

মৎস্য দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

> িাইরাস ব বিকরর্ সম্পদকয মৎস্য 

 াষীদের ্ো্ে প্রবশক্ষন বেদে তাদেরদক 

সদ তন কদর তুলদত হদব।  

> পাবন ববশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করদত হদব ও 

পাবন সরবরাদহর  সু-ব্যবস্থা করদত হদব। 

> িাইরাস মুক্ত দপানা    সরবরাহ বনবশ্চত 

করদত হদব।  

> িাইরাদস আিান্ত হওোর সাদে সাদে 

সনাক্ত করদত হদব ।  

> পবরকল্পনা মাবেক মৎস্য  াষ 

করদত হদব।  

> দর্দরর পাবন সমেমত শুকাদনার 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> দর্দরর মাটি ও পাবন শুকাদনার 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> প্রবশক্ষদর্র মােদম আধুবনক 

পদ্ধবতদত  াষাবাদের ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> মৎস্য ববিাদগর সহদ্াগীতাে 

সবাইদক সদ তন করদত হদব।  

> িাইরাস গদবষর্া দকন্দ্র স্থাপন 

করদত হদব।   

> মৎস্য অবধেপ্তদরর 

সঠিক পেদক্ষপ বনদত হদব।  

> উপদজলা মৎস্য 

কম যকতযার সহদ্াগীতার 

প্রদোজন।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সাহাদয্যর প্রদোজন।   

বন্যার কারদর্ কৃবষ 

দক্ষদত্র সম্ভাব্য ক্ষবত  

 

> দ্রুত পাবন বনিাশদনর ব্যবস্থা করদত হদব। 

> স্লুইসদগটগুদলা বনম যাদর্র ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> প্রদোজনীে কালিাদট যর সেখ্যা বৃবদ্ধ করদত 

হদব।  

>বন্যা অবিদ্াবজত কৃবষ সূ না করা  

> বন্যা অবিদ্াবজত কৃবষর উপর কৃষকদের 

প্রবশক্ষর্ প্রোন করা 

>কৃষকদের বন্যা অবিদ্াবজত বীজ ববতরর্ 

> দববড়বাঁধ বেদে গাে লাগাদনার 

ব্যবস্থা করদত হদব।  

> খাল কনন করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব ইজারা বন্ধ করদত 

হদব। 

> স্লুইসদগট স ল রাখদত হদব।  

> এো দিাদকবস কদর খাল হদত 

অববধ পাটা উদচ্ছে করদত হদব।  

  

> সকল পবরকল্পনাে 

দুদ্ যাগ দমাকাববলার ববষে 

টি অন্তভূ যক্ত করদত হদব।  

> ভূবম ব্যবহার নীবতমালা 

বাস্তবােদনর পেদক্ষপ 

বনদত হদব।  

> সরকাবরিাদব চুড়ান্ত 

পেদক্ষপ বনদত হদব।  

> োতা দগাবযর সাহাদয্যর 

প্রদোজন।   
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জদলাচ্ছ্বাদসর 

কারদর্ মৎস্য দক্ষদত্র 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> সঠিক সমদে পূব যািাস দপৌুঁোদনার ব্যবস্থা 

করদত হদব। 

> জনগদনর সদ তনতা বৃবদ্ধ করদত হদব।  

> প্রাকৃবতক িারসাম্য বেবরদে আনদত দববশ 

দববশ বৃক্ষ দরাপন করদত হদব।   

 > পবরকল্পীতিাদব মাে  াষ করা 

> দর্দরর পাড় মজবুত করা 

> লবর্াক্ত অবিদ্াবজত মাে  াষ করা 

> এলাকার নেী ও খালগুদলা 

োতাদগাবযর সহদ্াগীতাে খনন 

করদত হদব । 

> বনজ উদযাদগ মৎস্য দর্দরর 

দববড়বাঁধগুদলা উঁচু করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব জদলাচ্ছাস সম্পদকয 

জনগদনর সদ তনতা বৃবদ্ধ করদত 

হদব।   

> সরকাবর ও োতাদগাবযর 

বাঁদধর ব্যাপাদর সহদ্াগীতা 

েরকার।  

> মৎস্য অবধেপ্তদরর 

সঠিকিাদব পেদক্ষপ বনদত 

হদব।   

জদলাচ্ছ্বাদসর 

কারদর্ পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন 

ব্যবস্থার উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> এলাকা হদত অপবরকবল্পত মৎস্য দর্র 

উদচ্ছে করদত হদব।  

> এলাকাে বদ্ধ লবর্ পাবন বনরসদনর 

ব্যঅবস্থা করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব নেীর পাদশ মজবুত 

দববড়বাঁধ বনম যার্ করদত হদব।  

> লবর্ পাবন মৃক্ত এলাকা বনবশ্চত করদত 

হদব।  

> লবর্াক্ততা হদত বাঁ ার জন্য জনগনদক 

সদ তন করদত হদব।  

> সরকাবরিাদব রাস্তাগুদলা উঁচু কদর বতলী 

করদত হদব।   

> মজবুত স্যাবনটাবর পােখানা বতবর করা 

> লবর্ পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> উপজলা বনব যাহী কম যকতযার 

সহদ্াগীতাে নেী ও খাদলর মুদখ 

স্লুই  দগদটর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতাে খাদলর বনবিয জােগাে 

দববড়বাঁধ বনম যার্ করদত হদব।  

> লবর্ পাবনর দর্র করা বন্ধ করদত 

হদব।   

> সরকার ও এল.বজ.ই.ব  

এর বববধমালা অনু্ােী 

প্রবতষ্ঠানগুদলা বনম যার্ 

করদত হদব।  

> সরকাবর সহদ্াগীতাে 

স্থানীে জনদগাবযদক 

সদ তন করদত হদব।  

> অবকাঠাদমা বতবরদত 

সরকাবর নীবতমালা দমদন 

 লদত হদব। 

>জনস্বাস্থে ববিাদগর সুদৃবয 

বাড়াদনা  

জদলাচ্ছ্বাদসর 

কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

 

> আবহাওোর পূব যািাস সঠিক সমদে গ্রাম 

হদত গ্রামাঞ্চদল দপৌুঁোদনার ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

>  সতকয সাংদকত পাওো মাত্র 80% পাকা 

েসল দকদট দেলদত হদব। 

> দিড়ীবাঁধ মজবুত করা 

> প্রাকৃবতক িারসাম্য বেবরদে আনদত প্রচুর 

পবরমাদন গাে দিড়ীবাদধ লাগাদত হদব। 

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহােতাে মজবুত দববড়বাঁধ বনম যার্ 

করদত হদব।  

> দ্রুত পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> স্লুইসদগটগুদলা কা্ যকর করদত 

হদব।   

> সরকাবরিাদব নেী 

খনদনর ব্যবস্থা করদত 

হদব। 

> ওোপোর সুদৃবয রাখদত 

হদব। 

জলবদ্ধতার কারদর্ 

কৃবষ দক্ষদত্র সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

> সরকাবরিাদব খাল খনদনর ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> অপবরকবল্পত ব াংবড়র দর্র বন্ধ করদত 

হদব।   

> জলাবদ্ধতা সহনশীল কৃবষ  াষ করদত 

হদব। 

>জলবদ্ধতাে অবিদ্াবজত কৃবষ ববষদে 

কৃষকদের প্রবশক্ষর্ প্রোন 

 

> নেী ও খালগুদলাদত স্লুইসদগট 

স্থাপন করদত হদব।  

> পাবন সরবরাদহর জন্য কালিাদট যর 

সুব্যবস্থা করদত হদব। 

> সরকাবরিাদব স্লুই দগদটর মুদখ 

জদম োকা পবল অপসারদর্র ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

> অবধপরামশ য গ্রহর্ করদত হদব।   

> কৃবষ অবধেপ্তদরর সুদৃবয 

রাখদত হদব।  

> এলবজইব ’র মােদম 

স্লুইসদগট স্থাপদনর ব্যবস্থা 

করদত হদব।   

> সরকাবরিাদব উপযুক্ত 

প্রবশক্ষদর্র মােদম স্থানীে 

জনদগাবযর সদ তনতা বৃবদ্ধ 

করদত হদব। 

>কৃবষ উন্নবতর জন্য আন্ত: 

মন্ত্রনালদের  সমিে উন্নত 

করা 

জলবদ্ধতার কারদর্ 

অবকাঠাদমার উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> সরকার ও জনসাধারদনর উদযাদগ লবর্ 

পাবন মুক্ত এলাকা বনবশ্চত করদত হদব।  

> পবরকবল্পতিাদব দর্র করদত হদব। 

>জলবদ্ধতা অবিদ্াবজত অবকাঠাদমার উপর 

কৃষকদের প্রবশক্ষর্ প্রোন করা 

 

> সরকাবরিাদব নেীদত দববড়বাঁধ 

বেদত হদব।  

> বনবি যয খাল গুবলপূর্ খনন কদর 

পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> বনবি যয খাদল স্লুইসদগট বেদত হদব।  

> ইউবনেন প্ যাদে প্ যাপ্ত ব বকৎসা 

দসবা বনবশ্চত করদত হদব।   

> এলবজইব  অবধেপ্তদরর 

সুদৃবয রাখদত হদব।  

> সরকার ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতা  বৃবদ্ধ করদত 

হদব।   
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জলবদ্ধতার কারদর্ 

অবকাঠাদমার 

(র্রবাবড়) উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

>জলবদ্ধতা অবিদ্াবজত র্র বনম যার্ 

>জলবদ্ধতা অবিদ্াবজত র্র উপর প্রবশক্ষর্ 

প্রোন 

> নেীর পাদশ মজবুত দববড়বাঁধ বেদত হদব।  

> সরকাবর ও দবসরকাবরিাদব পাবন 

বনষ্কাশদনর ব্যঅবস্থা করদত হদব।  

> লবর্ পাবন মুক্ত এলাকা বনবশ্চত করদত 

হদব।   

> সরকাবর সাহাদয্য খাদল কালিাট য 

ও স্লুইসদগট বনম যার্ করদত হদব।  

> দর্র মাবলকদের সদ তন করদত 

হদব।  

> সরকাবর ও োতা দগাবযর 

সহদ্াগীতাে র্রবাবড়গুদলা লবর্ 

পাবন সহনশীল কদর বনম যার্ করদত 

হব।  

> লবর্ পাবনর মাে  াষ বন্ধ করদত 

হদব।   

>পবরকবল্পত িাদব ব াংবড়  াষ করা 

> পাবন উন্নেন দবা য, 

উপদজলাবনব যাহী কম যকতযা 

ও সরকাবর অবধেপ্তদরর সু-

দৃবয রাখদত হদব।  

> সরকাবরিাদব স্থানীে 

জনদগাবযদক সদ তন 

করদত হদব।   

>স্থানী ে প্ যাদে 

এ দিাদকসী 

জলাবদ্ধতার কারদর্ 

গােপালাদত সম্ভাব্য 

ক্ষবত 

 

>  জলাবদ্ধতা অবিদ্াবজত গাে লাগাদনা  

> পাবন বনষ্কাশদনর সু-ব্যবস্থা করদত হদব।  

> দর্দর দববড়বাঁধ তুদল বেদত হদব। 

 

> পূর্ খনদনর মােদম খাদলর 

গিীরতা বাড়াদত হদব।  

> কালিাদট যর ব্যবস্থা করদত হদব।  

> স্লুইসদগট বনম যার্ করদত হদব।   

 

>উপদজলা বন ববিাদগর 

সুদৃবয  প্রদ্ াজন 

> জাতীে প্ যাদে 

সরকাদরর সুদৃবয রাখদত 

হদব।    

>সরকার এবাং 

এনবজওদের প্রখর 

মদনাদ্াগ  প্রদোজন 

>সরকাদরর আন্ত :ববিাদগর 

 সমিে বতবর করা 

জলবদ্ধতার কারদর্ 

পাবন ও 

পেঃবনষ্কাশন 

ব্যবস্থার উপর 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

 

> পােখানাগুদলা পাকা করার ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> পােখানাগুদলা পবরকল্পনা অনু্ােী বতবর 

করদত হদব।  

> জনগদনর মদে সদ তনতা বাড়াদত হদব।  

> ববনাসুদে ঋদর্র ব্যবস্থা করদত হদব। 

> মজবুত উপকরর্ দ্বারা 

পােখানাগুদলা বতবর করদত হদব।  

> পােখানাগুদলা ঘূবর্ যঝড় 

সহনশীলিাদব দতরী করদত হদব। 

> পাবন বনষ্কাশদনর ব্যবস্থা করদত 

হদব।  

> উঁচু স্থাদন পােখানা স্থাপন করুন  

> জনস্বাস্থে প্রদকৌশল 

েপ্তদরর সু-দৃবয োকদত 

হদব।  

> সরকারী ও দবসরকাবর 

সাংস্থার সুদৃবয োকদত 

হদব।   

নেীিাঙ্গদনর 

কারদর্ কৃবষ দক্ষদত্র 

সম্ভাব্য ক্ষবত 

 

> সরকাবরিাদব নেীর দববড়বাঁধগুদলা মজবুত 

কদর বাঁধদত হদব।  

> কৃবষ েসল  াদষ সতকযিাদব কাজ করার 

জন্য কৃষকদের সদ তনতা বৃবদ্ধ করদত হদব।  

> িাঙ্গন কুদল পােবলাং ব্যবস্থা করদত হদব।  

> নেীর তীরবতী দিড়ী বাঁদধর উপর উপযুক্ত 

বনােন (বাদো- প্রযুু্বক্ত) ব্যবস্থা করদত হদব। 

>  বাঁদধর পাদশ বাশঁ জাতীে গাে বা দশকড় 

বহুল গাে লাগাদত হদব। 

> সরকাবরিাদব নেীর পবল 

অপসারদর্র ব্যবস্থা বনদত হদব।  

> সরকাবর ও োতা দগাবস্টর 

সহদ্াগীতাে নেীর নাব্যতা বেবরদে 

আনার জন্য দ যা করদত হদব । 

> কম যসাংস্থাদনর ব্যবস্থা করদত হদব।   

>  ঝুঁবকপূর্ য এর্াকা হদত বনরাপে 

দুরে বজাে দরদখ েসল  াষ করদত 

হদব।  

 

> পাবন উন্নেন দবা য ও 

োতা দগাবযর সহদ্াগীতার 

হাত বাড়াদত হদব।  

> সরকাবরিাদব 

নেীিাঙ্গন দরাদধর ব্যবস্থা 

বনদত হদব।   

 

৩.৩ এনবজওদের উন্নেন পবরকল্পনা:  

ি: 

নাং 

এনবজওর নাম ও 

প্রকদল্পর কম যকতযা 
দুদ্ যাগ ববষদে কাজ 

উপকারদিাগীর 

সাংখ্যা 

প্রকদল্পর 

সাংখ্যা 

প্রকদল্পর 

দমোেকাল 

1 হী  বাাংলা দেশ দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা 1400-1500 ১  লমান 

2 ওোড বিশন দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা 1600-1700 ১  লমান 

৩ কাবরতাস বাাংলাদেশ দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঝুঁবক হ্রাস ও বরবলে 1700-1800 ১  লমান 

৪ দকাদ ক দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঝুঁবক হ্রাস ও  বরবলে 2১00-2200 ২  লমান 

৫ মুসবলম এই স দুদ্ যাগ সদ তনতা 1500-1700 ১  লমান 



60 

 

৬ 
এবরো দ িলপদমন্ট 

অগ যানাইদজশন 
দুদ্ যাগববষদে সদ তনতা ও  ঝুঁবক হ্রাস 2500-3000 ১  লমান 

৭ রুপান্তর সদ তনতা, ঝুঁবক হ্রাস ঋন কা্িম  1500-2000 ১  লমান 

৮ আহসাবনো বমশন দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঝুঁবক হ্রাস ও বরবলে 2000-2200 ১  লমান 

 

 

৩.৪ দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপবরকল্পনা 

৩.৪.১ দুদ্ যাগ পূব য প্রস্তুবত 

িবম

ক 
কা্ যিম 

লক্ষমা

ত্রা 

সম্ভাব্য 

বাদজট 
দকাোে করদব 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন 

কবম

উবনটি 
ইউবপ  

এন.

বজ.ও   

১ 
ওো য  প্ যাদে দস্বচ্ছাদসবক েল গঠন 

ও প্রবশক্ষর্ প্রোন 

৬৩ টি 

েল 
2,00,000/- ইউবপ, উপদজলাে দেব্রুোরী-মা য ∙ - ∙ ∙ 

2 

স্থানীে জনগনদক দুদ্ যাগ সম্পদকয 

সদ তন করার লদক্ষে মহড়ার 

আদোজন  

7 টি 
1,20,000/

- 

ইউবপ, 

উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ - ∙ ∙ 

3 
দুদ্ যাগ ববষদে স্কুদলর োত্র-োত্রীদের 

প্রবশক্ষর্ প্রোন  

৬৩ টি 

স্কুদল 

1,46,000/

- 

ইউবপ, 

উপদজলার স্কুদল 

দেব্রুোরী- 

এবপ্রল 
∙ - ∙ ∙ 

4 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যাবস্থাপনা কবমটির সেস্যদের জরুরী 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার উপর প্রবশক্ষর্ 

প্রোন করা 

7 টি 
১,৪০,০০০/

- 

ইউবপ, 

উপদজলার সিা 

কদক্ষ 

ব দসম্বর-মা য - - ∙ ∙ 

5 
দুদ্ যাগ  ও প্রােবমক ব বকৎসা ববষেক 

প্রবশক্ষর্ 
7 টি 24,000/- 

ইউবপ, 

উপদজলাে 
দেব্রুোরী-মা য ∙ - - ∙ 

6 
স্থানীে প্ যাদে বাতযা প্র াদরর স্থানসমূহ 

ব বিতকরর্  
৬৩ টি 25,000/- 

ইউবপ, ওো য ও 

গ্রাম, উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ - 

7 

স্থানীে প্ যাদে ঘূর্ীঝড় / র্টিত 

আপদের আগাম সাংবাে প্র াদরর 

লদক্ষে পবরকল্পনা প্রর্েন 

7 টি 114000/- ইউবপ, উপদজলাে 
দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ ∙ 

8 
ঘূর্ীঝড় র্টিত আপদের আগাম বাতযা 

প্র াদর পতাকা ব্যবস্থা উন্নেন 
7 টি 10,000/- 

ইউবপ, ওো য ও 

গ্রাম, উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ ∙ 

9 

ববপোপন্ন জনদগাবযর তাবলকা বতরী 

করা 

প্রবতটিই

উবপ দত 

1 টি 

১৪০০০০/- সকল ইউবনেদন 
দেব্রুোরী-

মা য 
  ∙ ∙ 

10 

শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ 

সরবরাহ ও পাইকার ঠিক কদর রাখা 

(ব ড়া, মুবড়,  াল,  াল ইতোবে) 

তাৎক্ষবনক িাদব সরবরাদহর জন্য  

4 টন 
3,50,000/

- 

ইউবপ, ওো য ও 

গ্রাম, উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

এবপ্রল 
∙ ∙ ∙ ∙ 

11 
দমাবাইল স্বাস্থে বক্লবনক পবর ালনা 

করার প্রস্তুবত 
৭ টি 

7,00,000/

- 

ইউবপ, ওো য ও 

গ্রাম, উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ ∙ 

12 
ঔষধ সরবারহ (প্রােবমক ব বকৎসা) ৩০,০০

০ জন 

১০০০০০০/

- 
উপদজলাে দেব্রুোরী ∙ 

 
∙ ∙ 

১3 

দুদ্ যাদগ সাহায্যকারী ব্যবক্ত ও 

প্রবতষ্ঠাদনর প্রবতবনবধদের দমাবাইল 

নম্বর সাংরক্ষর্ করা 

৯০০ 

জন 
----- 

ইউবনেন 

পবরষে ও 

উপদজলাে 

দেব্রুোরী- 

এবপ্রল 
∙ ∙ ∙ ∙ 

14 
এনবজও ও সাংবােকমীদের সাদে 

সমিে সিা করা 
৭ টা ৭,০০০/- 

উপদজলা ও 

প্রবতটি ইউবনেন 

কমপদক্ষ ৪ 

টি/বের 
∙  ∙  

15 জীববকা বিবিক জনদগাষ্ঠীর ১৩৫   দুদ্াদগ যর - - ∙ ∙ 
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িবম

ক 

কা্ যিম লক্ষমা

ত্রা 

সম্ভাব্য 

বাদজট 

দকাোে করদব বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

 দুদ্ যাগকাবলন সতকযবাতযা ও জরুরী 

সতকযবাতযা সম্পদকয সদ তনতা করা। 

জন 

প্রবত 

ইউবপ 

1,14,000/- ইউবনেদনর সব 

ওোদ য 

ঠিক পূব য 

মূহদতয 

17 
দনৌকা ও িোন মাবলকদের সাদে 

দ্াগাদ্াগ 
৪৫ জন ১৪০০০/- 

ইউবনেদনর সব 

ওোদ য 

দুদ্াদগ যর  

পূব য মূহদতয 
- - 

∙ ∙ 

18 
আইন শৃঙ্খলা ও সামাবজক বনরাপিা 

রক্ষা কবমটি গঠন 
৬৩ টি ৭০০০০/- 

ইউবনেদনর সব 

ওোদ য 

দুদ্াদগ যর  

পূব য মূহদতয 
∙  ∙  

19 গবাবে পশুর আশ্রেদকন্দ্র শনাক্তকরর্ ৬৩ টি ৪৫০০০/- 

 

ইউবনেদনর সব 

ওোদ য 

দুদ্াদগ যর 

আদগ দ্ 

দকান সমে 

- ∙ ∙ - 

20 
আশ্রেদকন্দ্র দমরামত 

40 টি 
12,00,00

0/- 

ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ ∙ 

21 
আশ্রেদকদন্দ্রর সম্ভাব্য স্থান বনধ যারর্ 

করা 
৩0 টি - 

ইউবপও 

উপদজলাে 

দেব্রুোরী-

মা য 
∙ ∙ ∙ ∙ 

কা্ যিমগুদলা এলাকার জনগর্দক তাৎক্ষবর্ক দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাস করার লদক্ষ পূব য প্রস্িবত গ্রহদর্ সদ তন ও উদযাগী করদব। েদল 

মানুদষর জীবন ও  সহাে সম্পদের ক্ষেক্ষবত কমদব।  কা্ যিমগুদলা সঠিকিাদব বাস্তবাবেত হদল সাবব যক আে য-সামাবজক ও জাতীে 

উন্নেদন অবোন রাখদব। 

 

 

৩.৪.২ দুদ্ যাগ কালীন 

িম. কা্ যিম লক্ষমাত্রা 
সম্ভাব্য 

বাদজট 

দকাোে 

করদব 

বাস্তবােদন

র সম্ভাব্য 

তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন 

কবমউ

বনটি 
ইউবপ 

এন.বজ.

ও 

1.  

ঝদড়র পূব যািাস আসার 

সাদে সাদেই জরুরী সিা 

আদোজন এবাং বাতযা 

প্র ার করা। 

24 - ঐ 
দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

2.  

নারী, বশশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও 

প্রবতববন্ধর জন্য জরুরীিাদব 

আশ্রেদকদন্দ্র দনোর ব্যবস্থা 

করা 

৬৩ - 

সব 

ইউবনেদনর 

সকল ওোদ য 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

3.  

জীববকা বিবিক জরূরী 

সতকযবাতযা প্র ার এবাং 

বনরাপে স্থাদন আশ্রে 

দনবার জন্য তাদের দজার 

তাবগে দেওো 

৬৩ - 

সব 

ইউবনেদনর 

সকল ওোদ য 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
- ∙ ∙ ∙ 

4.  
দুদ্ যাগকাদল ক্ষবতগ্রস্থ 

ব্যবক্তদের উদ্ধার করা 

20000 

পবরবার 

100000

/- 
ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

5.  

আশ্রেদকদন্দ্রর অসুস্থে 

ব্যবক্তদের দ্রুত স্বাস্থে 

দকদন্দ্র দনওো 

20000 

পবরবার 

100000

/- 
ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

6.  

শুকনা খাবার ও 

প্রদোজনীেিব্য ববতরর্ 

করা 

৬৩ - ঐ 
দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

7.  
ববশুদ্ধ পাবন ও বনরাপে 

পােখানার ব্যবস্থা করা 

12000 

পবরবার 
- ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

8.  আইন শৃঙ্খলা ও ৬৩ টি - ঐ দুদ্ যাগ ∙ ∙ ∙ ∙ 
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িম. কা্ যিম লক্ষমাত্রা সম্ভাব্য 

বাদজট 

দকাোে 

করদব 

বাস্তবােদন

র সম্ভাব্য 

তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

সামাবজক বনরাপিা 

কবমটি কা্ যকরী করা 

মুহুদিয 

9.  

গুরুতর আহত ব্যাবক্তদের 

জরুরী বিবিদত উন্নত 

ব বকৎসার ব্যবস্থা করা 

57 - ঐ 
দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

10.  
মৃত ব্যবক্তদের সৎকাদরর 

ব্যবস্থা করা 

মৃদতর সাংখ্যা 

অনু্ােী 

প্রবতটি 

৩০০০/- 
ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

11 
সাব যক্ষবনক িাদব দুদ্ যাগ 

পবরবস্থবত প্ যদবক্ষর্ 
57 - ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

11.  
মৃত পশুপাবখ মাটিদত 

পুদত রাখা 
- - ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙  

12.  
উদ্ধার বা আশ্রেদকদন্দ্র 

স্থানান্তর 
সকলদক - ঐ 

দুদ্ যাগ 

মুহুদিয 
∙ ∙ ∙ ∙ 

13.  
খায সরবরাহ বা ত্রার্ 

ববতরর্ 

ক্ষবত গ্রস্থ 

সকল 

জনগনদক 

- ঐ ঐ ∙ - ∙ ∙ 

14.  

প্রােবমক ব বকৎসা দসবার 

ব্যবস্থা বা জরুরী 

ব বকৎসার জন্য 

হাসপাতাদল স্থানান্তর 

আর্াতপ্রাপ্ত 

সকল 

জনগনদক 

- ঐ ঐ ∙ - ∙  

15.  

প্রদোজনীে উদ্ধার 

উপকরর্ বা সরিামাবে 

সরবরাহ 

৬৩ টি - ঐ ঐ ∙ - ∙ ∙ 

16.  

দ্রুত দ্াগাদ্াগ বনবশ্চত 

করর্ ও স্থানান্তদরর জন্য 

দুদ্ যাদগ ব্যাবহার  

উপদ্াগী পবরবহন ব্যবস্থা 

১২৬ টি - ঐ ঐ ∙ - ∙ ∙ 

17.  

গিযবতী মবহলাদের জন্য 

আলাো রুম ও ব বকৎসার 

ব্যবস্থা করা 

প্রবতটি 

আশ্রেদকদন্দ্র 
- ঐ ঐ ∙ - ∙ 

 

কা্ যিমগুদলা এলাকার দুদ্ যাগ কালীন সমদে মানুদষর জীবন ও সহাে সম্পদের ক্ষেক্ষবত কমাদত সহােতা করদব। কা্ যিমগুদলা 

সঠিকিাদব বাস্তবাবেত হদল সাবব যক আে য-সামাবজক দক্ষদত্র ও জাতীে অে যনীবত ইবতবা ক অবোন রাখদব। 

 

৩.৪.৩ দুদ্ যাগ  পরবতী 

িম কা্ যিম লক্ষমাত্রা সম্ভাব্য বাদজট 
দকাোে 

করদব 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন 

কবমউ

বনটি 
ইউবপ 

এন.বজ

.ও 

1.  
উদ্ধার কা্ যিম শুরু করা ্ত 

দ্রুত সম্ভব 
57 টি 2,00,000/- 

ক্ষবতগ্রস্থ 

এলাকাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 
∙ ∙ ∙ ∙ 

2.  

আহত মানুষ উদ্ধার ও 

প্রােবমক ব বকৎসার ব্যবস্থা 

গ্রহর্ করা এবাং প্রদোজন 

হদলা িাদলা ব বকৎসার 

ব্যবস্থা করা  

57 টি 1,30,000/- 

ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 

∙ ∙ ∙ ∙ 

3.  

মৃত মানুষ োেন  ও গবাবে 

পশু অপসারর্র ব্যবস্থা গ্রহর্ 

করা 

5000 1,20,000/- 

ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে ∙ ∙ ∙ ∙ 

4.  ৭২ র্ন্টার মদে ক্ষে-ক্ষবত 57 টি --- ইউবপ ও  দুদ্ যাদগর ∙ ∙ ∙ ∙ 



63 

 

িম কা্ যিম লক্ষমাত্রা সম্ভাব্য বাদজট দকাোে 

করদব 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য তাবরখ 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

বনরূপন ও  াবহো পুরর্ এবাং  

 াবহো পত্র োবখল করা 

উপদজলাে পরবতী সমদে 

5.  
অবধক ক্ষবত গ্রস্থদের 

পূনব যাসদনর ব্যবস্থা করা 
6000 টি 

1,20,00000/

- 

ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 
∙ ∙ ∙ ∙ 

6.  ধবাংসাবদশষ পবরষ্কার করা 57 টি 2,85,000/- 
ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 
∙ ∙ ∙ ∙ 

7.  প্রশাসবনক পুন:প্রবতষ্ঠা ৬৩ টি - 
ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পূব যবতী সমদে 
∙  ∙  

8.  
জরুরী পূর্ব যাসন ও জীববকা 

সহােতা করা 
57 টি - 

ইউবপ ও  

উপদজলাে 

দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 
∙ ∙ ∙ ∙ 

9.  
ঋদনর বকবস্ত বন্ধ ও সুে মুক্ত 

ঋদনর ব্যবস্থা করা 

6000 

পবরবার 
- 

উপদজলাে দুদ্ যাদগর 

পরবতী সমদে 
∙ ∙ ∙ ∙ 

দুদ্ যাগ পরবতী সমদে কা্ যিমগুদলা বাসত্মবােন হদল মানুদষর জীবন ও সম্পদের ক্ষেক্ষবত কমাদত সহােতা করদব। িত পুর্ব যাসন 

জীববকাে সহােতা করা হদল ক্ষেক্ষবত কাটিদে উঠদব এবাং আে য-সামাবজক দক্ষদত্র ও অে যনীবতদত ইবতবা ক অবোন রাখদব। 

 

৩.৪.৪ স্বািাববক সমদে ঝুঁবকহ্রাস  

ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন  

কবমউ

বনটি  
ইউবপ  

এনবজ

ও  

1 

দিবড়বাঁধ 

দমরামত/ বনম যান  

 

(লক্ষমাত্রা-48 টি; 

সম্ভাব্য বাদজট-

26 লক্ষ 

টাকা/বকদলাবমটার

; বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর-এবপ্রল 

মাস) 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 8 নাং ওোদ যর ব লা নেীর পাশ হইদত দপৌরসিার সীমানা প্ যন্ত প্ যন্ত 2 

বক.বম. দিবড়বাঁে দমরামত 

 মালগাজী পুটিমারী নেীর পাদশর 3 বক.বম. দিবড়বাঁে দমরামত 

 2নাং ওোদ যর জেবাাংলা খাদলর উির ও েক্ষীর্ পাশ বেদে 2.5 বক.বম. 

দিবড়বাঁধ বনম যান 

 3নাং ওোদ যর পাকখালী খাদলর দুই পাদশ 3.5 বক.বম. দিবড় দমরামত 

 1নাং ওোদ যর বমঠাখালী খাদলর পাদশ 2 বক.বম. দিবড়বাঁধ বনম যান 

 ১, ২, ৩ নাং ওোদ যর জেবাাংলার খাদলর ব্রীব্জ  হদত বলাই বাবুর বাবড় 

হদত অদশাক মবল্লদকর বাবড় প্ যন্ত ৮ বক.বম. 

 মাদকাড়দ ান আবাসন হদত পাইকখালী খাল প্ যন্ত ৪ বক.বম. 

 বজববজো খাল হদত দবলাদেত খাঁর বাবড় প্ যন্ত ৭ বক.বম. 

 ৭, ৮, ৯ নাং ওোদ য দোট কাইনমারী ব্রীব্জ  হদত পশুর নেীর নেীর পূব য 

পাশ বেদে ৯নাং ওোদ যর ব লা ব্রীব্জ  প্ যন্ত ২ বক.বম. 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 বাশতলা দেদক পাবখমারা হদে  বেগরাজ বাজার প্ যন্ত – 3.00 বক:বম: 

 বেগরাজ হদত মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত – 2.00 বক:বম: 

 কচুবুবনো বাজার হদত বরইতলা িারানী খাল প্ যন্ত – 2.00 বক:বম: 

 মাদুরপাল্টা সরকাবর প্রেবমক ববযালে হদত মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত – 

1.00 বক:বম: 

 বেগরাজ সুিাষ হালোদরর বাবড় হদত বেগরাজ বাজার মুনক্ষীর বাবড় 

প্ যন্ত 1.500 বক:বম: 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 বমঠাখালী বাজার দেদক শুরু কদর সাত র্বরো হদে বেদর্র খাল প্ যন্ত ১৫ 
বক.বম. 

 ৪,৫,৬ নাং ওো য সাদহদবর দমঠ এর  ারপাশপ্ যন্ত ১০ বক.বম. 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন  

কবমউ

বনটি  
ইউবপ  

এনবজ

ও  

 ৭,৮,৯ নাং ওো য ব বর াঙ্গা গ্রাদমর রাবন বাবুর বাবড়র বনকট খাদলর 

পাশ হদত দনপাদলর দোো হদত  দটর হাট প্ যন্ত ৫ বক.বম.। 

 ৭নাং ওোদ যর ধনখালী গ্রাদমর দকশব মণ্ডদলর বাবড় হদত খড়খবড়ো গ্রাম 
হইো দ উো তলা বাজাদরর পবশ্চম পাশ বেদে খাদশর াঙ্গা বশদেলমারী 

দঠটা হদে দগাদপর হাদটর উির পাশ হদে ৯নাং ওোদ যর  াদরর পাশ হদে 

ধনখালী গ্রাদমর দকশব মণ্ডদলর বাবড় প্ যন্ত ১2 বক.বম.। 

 মবত দশদখর দর্র হইদত দিালা নেী প্ যন্ত দিবড়বাঁধ বনম যান  2 বক.বম 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 ১নাং ওোদ যর েোোর বাবড়র উির পাড় হদত পবশ্চম বেদক পুটিমারীর 

ব্রীব্জ  হদে হাসমদতর দোকাদনর কাদের ব্রীব্জ  প্ যন্ত ৪ বক.বম.। 

 দসানাইলতলা দখওোর্াট হদত পুটিমারী খাদলর দগাড়া প্ যন্ত ২বক.বম.। 

 ২নাং ওোদ যর দসানাইলতলা দখওোর্াট হদত মরা খাদলর দগাড়া হদে 
েবক্ষদর্ দগাল ব্রীব্জ  প্ যন্ত ৩ বক.বম.। 

 ৩নাং ওোদ যর বকুলতলা পূব য পাড়া হদত জালাল দমাোল্লীর বাবড় হদত 
েবক্ষদর্ খড়খবড়ো গ্রাম প্ যন্ত ২.৫ বক.বম.। 

 বকুলতলা পবশ্চমপাড়া ইটসবলাং রাস্তা হদত উিদর বকুলতলা খাদলর  ার 

প্ যন্ত ২ বক.বম.। 

 বকুলতলা খাদলর  ার হদত পূদব য দহমাদেত দশদখর বাবড় প্ যন্ত ১.৫ 
বক.বম.। 

 কাটাখালী পুরার্ বাজার হদত েবক্ষদর্ বকুলতলা খাদলর  ার প্ যন্ত ২ 
বক.বম.। 

 ৬নাং ওোদ যর ব বস দরা  সাংলি  াপড়া ব্রীব্জ  হদত ব িরির্  ালীর গই 
র্দরর পাশ হদে উিদর দপবড়খালী ইউবনেন ও দসানাইলতলা ইউবনেদনর 

সীমানা বেদে পূব য বেদক পুটিমারী খাদলর েবক্ষর্ পাশ বেদে তাদেব দমাল্লার 

বাবড় প্ যন্ত- ৫ বক.বম। 

 ৭নাং ওোদ যর কাটাখাল হদত দশখ বাবড়র বাবরক বমোর বাবড় প্ যন্ত- 3 

বক.বম। 

 ৮নাং ওোদ যর জঁেখার খাল হদত কাটাখাল প্ যন্ত- ২ বক.বম। 

 ৯নাং ওোদ যর ও পাইকখালী খাল হদত জঁেখার খাল প্ যন্ত ৩ বক.বম। 

 োউে েবকদরর বাবড়র উির পাশ হইদত আমড়াতলা দখোর্াট প্ যন্ত 3 

বকদলাবমটার। 

 কাটািখালী দখোর্াট হইদত রউে সরোদরর বাবড় প্ যন্ত 2 বক.বম। 

ব লা ইউবনেন 

 সুন্দর খান হইদত েদবে খান স্কুল অবিমুদখ - 2.00 বক:বম: 

 হলবেবুবনো োলুর দমাড় কাঠালতলা ব্রীজ প্ যন্ত - 2.00 বক:বম: 

 ব লার খাদলর েবক্ষর্ পাড় মাদলক বমোর বাবড় হইদত চুলকাটা খাদলর 

দগাড়া প্ যন্ত - 5.000 বক:বম: 

 ে: হলবেবুবনো ইব্রাহীম গাজীর বাবড় হইদত দহতালমাবর  অবিমুদখ – 

2.000 বক:বম: 

 দতলখালী হাসান এর বাবড় হইদত হাদশম দশখ এর বাবড় অবিমুদখ – 

2.000 বক:বম: 

 ে: হলবেবুবনো বনজাম এর বাবড় হইদত ব নাইটবপ এর কা্ যালে 

অবিমুদখ – 2.000 বক:বম: 
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 জেতুন দনো এর বাবড় হইদত মনছুর এর বাবড় অবিমুদখ – 2.000 

বক:বম: 

 জালদ রা ব্রীজ হইদত বননাে খদলর দগাড়া হইো েবক্ষর্ ব লা োবখল 

মািাসা প্ যন্ত – 5.000 বক:বম: 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 ববযারবাহন দকাস্টগা য সীমানা দেদক মইোড়া হদে দগানা নেীর কাদঠর 
ব্রীব্জ  প্ যন্ত ২ বকদলাবমটার। 

 দগানা ব্রীব্জ  হদত দগানা নেীর পােয বরাবর বুবড়র াঙ্গা মােবমক ববযালে 

প্ যন্ত দববড়বাঁধ বনম যার্ ৭ বক.বম.। 

 ইন্দবেদলর বাবড় হদত দসলা নেী পােয বরাবর দটপামারী ব্রীব্জ  প্ যন্ত ৬ 
বক.বম.। 

 বাজার হদত মাংলা নেী বরাবর দগানার খাদলর মুখ প্ যন্ত দববড়বাঁধ বেদত 
হদব ১০ বক.বম. 

 9 নাং ওোদ যর বালারাবাে মঠ হদত রব হালোদরর বাবড় প্ যন্ত  ২ বক.বম। 

2 

স্লুই দগট বনম যান  

 

(লক্ষমাত্রা-59 টি; 

সম্ভাব্য বাদজট-55 

লক্ষ টাকা/ 

স্লুই দগট ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর-এবপ্রল 

মাস) 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

বুবড়র াঙ্গা বড় ববযার খাদলর দগাড়াে ১ টি; দোট ববযার খাদলর দগাড়াে ১ টি; 

বশলা নেীর দগাড়াে ১ টি; দগানা নেীর আগাে ১ টি; বড় জেখার খাদল ১ টি; 

দগলাতলা খাদল ১ টি; দহতালবুবনো খাদল ১ টি; কাঠামারী খাদল ১ টি; পুকুদরর খাদল 

১ টি; হুড়কা খাদলর মুদখ ১ টি; শানবান্দা খাদলর মুদখ ১ টি; দগানা নেীর মুদখ ১ টি; 

কাটা কোদনদলর মুদখ ১ টি; সরোরখালী খাদলর মুদখ ১ টি; পাদেয খাদলর মুদখ ১ টি; 

দগালার খাদলর মুদখ ১ টি; কটমারী খাদলর দগাড়াে ১ টি; রদবর বাবড়র পাদশ ১ টি; 

ববরাগী খাদলর দগাড়াে ১ টি। 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 ১,২,৩ নাং ওোদ যর কুমারখালী খাল, জেবাাংলা খাল, পাইকখালী খাল, 

বাঁশতলার খাদল ১ টি কদর। 

 ৪,৫,৬ নাং ওোদ যর কানাইমারী খাদলর দগাড়াে এবাং পুটিমারী নেীর 

দগাড়াে ১ টি কদর। 

 ৭নাং ওোদ যর দোট কাইনমারী ব্রীদজর কাদে ১ টি। 

  রকখালী খাদল দগাড়াে ১ টি; কাইনমারী খাদলর মাোে ১ টি। 

ব লা ইউবনেন 

ব লার খাদলর মুদখ  -1 টি; সুন্দর তলা খাদলর মুদখ -1 টি; বাশতলাবাজার সাংলি 

পুটিমারী নেীর দগাড়াে -1 টি; ব লার খাদলর মুন্সী বাবড় সাংলি -1 টি; হলবেবুবনো 

দোোদনর খাদলর দগাড়াে -1 টি; হলবেবুবনো কাঠালতলা খাদলর দগাড়াে -1 টি; 

জেমাবত্র লবতে দশখ বাবড়র পাদশ -1 টি; দর্াদলর  াাংগা বালুর খাদলর দগাড়াে -1 

টি। 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 ব লা খাদলর দগাড়াে  1 টি । 

 বাশতলা বাজাদরর েবক্ষর্ ও পবশ্চম পাদশ খাদলর উপর  1 টি । 

 বুড়বুবড়বো ওোদহদের দোকাদন পাদশ খাদলর উপর  1 টি । 

 দহাগলাবুবনো খাদলর মসবজদের পাদশ  1 টি।  

 কাটাখালী মসবজদের পাদশ খাদলর উপর  1 টি । 

 দগালবুবনো রাস্তার মাোে দোকাদন পাদশ খাদলর উপর  1 টি । 

 বরইতলা নাবসদরর বাবড়র পবশ্চম পাদশ খাদলর উপর  1 টি 

 কচুবুবনো বাজাদরর পূব য পাদশ খাদলর উপর  1 টি । 

∙ - ∙ ∙ 



66 

 

ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 
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দসানাইলতলা ইউবনেন 

২নাং ওোদ যর দগাল খাদলর মুদখ ১ টি; দিালার খাদলর মুদখ ১ টি; ৩নাং ওোদ যর পূব য 

পুটিমারীর খাদলর মুদখ ১ টি; বকুলতলার নওদশর দমম্বদরর বাবড়র পূব য পাদশ ১ টি; 

সীমানার েবক্ষদর্ দেিাড় নেীর বনকদট ১ টি; আমড়াতলা দখোর্াদটর পাদশ ১টি; 

৬নাং ওোদ যর ব বস দরাদ র পাদশর রাস্তার খাদলর মুদখ ১টি; ৭নাং ওোদ যর 

উলুবুনীো খাদলর মুদখ ১ টি; ৮নাং ওোদ যর উলুবুনীো কাটাখাদলর মুদখ ১ টি; ৯নাং 

ওোদ যর জঁখার পাইকখালী খাল ও জঁেখা খাদলর মুদখ ১ টি। 

 

3 

রাস্তা বনম যান 

(লক্ষমাত্রা-121 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 10 লক্ষ 

টাকা/ 

বকদলাবমটার ইট 

সবলাং রাস্তা ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর-জুন ) 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 েবক্ষর্  াঁেপাই আজাহার মাস্টাদরর বাবড় হদত অদশাক মবল্লদকর বাবড় 

প্ যন্ত (মাটি ও ইট সবলাং) ৫ বক.বম. 

 পাইকখালী দমাস্তো  াক্তাদরর বাবড় হদত সামছূ ইজারোদরর বাবড় প্ যন্ত 

মাটি ও ইট সবলাং ১০ বক.বম. 

 দরাকন দশখ এর বাবড় হদত দখোর্াট প্ যন্ত ইট সবলাং ৮ বক.বম. 

 আজহার আলীর বাবড় হদত আমীর আলীদশখ এর বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম. 

 জাের দশখ এর বাবড় হদত ওোদজে আলীর বাবড় হদে রবশে দশখ এর 

বাবড় প্ যন্ত ইট সবলাং ২ বক.বম. 

 আদনাোর ভুইোর বাবড় হদত দমৌখালী খাল প্ যন্ত মাটি ও সবলাং ২ বক.বম. 

 আকবদরর বাবড় হদত লবতে দশদখর বাবড় প্ যন্ত সবলাং ১ বক.বম. 

 মাংলা  দটর হাট বজ.বস.বস রাস্তা হদত রহমান মাস্টাদরর বাবড় প্ যন্ত ১ 

বক.বম. সবলাং 

 লবতে িান্ডারীর বাবড় হদত মবত হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত সবলাং ২ 

বক.বম.। 

 মাংলা  দটরহাট হদত বজ.বস.বস রাস্তা হদে দমাশাদরদের বাবড় প্ যন্ত মাটি 

ও সবলাং ১ বক.বম. 

 ববনদের বাবড় হদত জেবাাংলাার খাল প্ যন্ত সবলাং ১ বক.বম. 

 দমৌখালী ব্রীব্জ  হদত দনপাল মণ্ডদলর বাবড় প্ যন্ত মাটি ও সবলাং ২ বক.বম. 

 সুনীল ববোদসর বাবড় হদত বেপক ববোদসর বাবড় প্ যন্ত ইট সবলাং .৫ 

বক.বম. 

 সাবহোর বাবড় হদত সবমরর্ ববোদসর বাবড় প্ যন্ত ইট সবলাং  ১ বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর দোট কাইনমারী ব্রীদজর েবক্ষর্ পাশ হদত বজ.বস.বজ সড়ক 

হদত পূব য বেক বেদে বনরিন ববোদসর বাবড়র পাশ বেদে মাংলা জেমবন 

ইট সবলাং প্ যন্ত কাঁ া ও ইট সবলাং রাস্তা বনম যার্ ১ বক.বম 

 ৭নাং ওোদ যর সুবজত মণ্ডদলর বাবড় হদত ইট সবলাং রাস্তা প্ যন্ত মাটি ও 

ইট সবলাং এবাং পাইবলাং রাস্তা বনম যার্ .৫ বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর কাটা খাদলর েবক্ষর্ পাদশর ইদটর রাস্তা হদত দমাস্তোর 

বাবড়র পাশ বেদে বজবসবজ সড়ক প্ যন্ত মাটি ও ইট সবলাং রাস্তা বনম যার্ ১ 

বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর কাটা খাদলর েবক্ষর্ পাদশর সবলাং রাস্তা হদত বিস্টান 

কদলাবনর পাশ বেদে বজবসবজ সড়ক প্ যন্ত মাটি ও ইট সবলাং রাস্তা বনম যার্ 

১ বক.বম. 

 ৮নাং ওোদ যর কালীকাবাবড় ব্রীদজর উির পাদশ অনাবে বমদত্রর বাবড় হদত 

মবন্দদরর পাশ বেদে বজবসবজ সড়ক প্ যন্ত মাটি ও ইট সবলাং রাস্তা বনম যার্ 

∙ - ∙ ∙ 



67 

 

ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 
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১ বক.বম. 

 ৯নাং ওোদ যর কাটাখাদলর ব্রীদজর দগাড়া হদত খাদলর পূব য পাশ বেদে 

ববভুোন সরোর-এর বাবড়র পাশ বেদে লুখাজ ববোস এর বাবড় প্ যান্ত 

মাটি ও ইট সবলাং রাস্তা বনম যার্ ৩ বক.বম. 

 কানাইনগর দগাদগর খাদলর পবশ্চম পাদশ মাটির রাস্তা বনম যার্ ১.৫ বক.বম. 

 সুলতান দমম্বাদরর বাবড়র পাশ বেদে মাটির রাস্তা বনম যার্ পাইবলাং ও ইট 

সবলাং ১ বক.বম. 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 1নাং ওোদ যর সালাদমর বাবড় হইদত মহাবসদনর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা ইট 

সবলাং করর্ ১ বক.বম. 

 2নাং ওোদ যর দসানাখালী আহমদের বাবড় হইদত অদশাদকর বাবড় প্ যন্ত 

ইট সবলাং করর্ ২ বক.বম. 

 আজগর দশদখর বাবড় হদত দনপাদলর দোো হদে সুবজত দমম্বদরর বাবড় 

প্ যন্ত ইদটর সবলাং করর্ ২ বক.বম. 

 আবু জাের হাজীর বাবড় হদত তাদহর দশদখর বাবড় প্ যন্ত ইদটর সবলাং 

করর্ ২ বক.বম. 

 বসুর খন্ড দেদক সাতর্বরো রাস্তা মাটিসহ ইট সবলাং ২ বক.বম. 

 দমৌখালী জাব্বর দমাল্লার বাবড় দেদকশুরু কদর পূব য সীমানা প্ যন্ত রাস্তাে ইট 

সবলাং ১ বক.বম. 

 টাটিবুবনো মােবমক ববযালে হদত বমঠাখালী বাজার প্ যন্ত মাটিসহ রাস্তা 

কারদপটিাং ১ বক.বম. 

 বমঠাখালী গ্রাদমর পূব য পাড়া হদত আন্ধাবরো গ্রাদমর জাদম মসবজদের রাস্তা 

মাটিসহ ইট সবলাং ১ বক.বম. 

 দসানাখালী গ্রাদমর পূব য বেক হদত শুরু কদর আন্ধাবরো হদে দপাড়ামল প্ যন্ত 

ইট সবলাং ১ বক.বম. 

 ৭ নাং ওোদ য সাতর্বরো আজহার গাজীর দর্র হদত খড়খবড়ো গ্রাদমর 

হাবববুর রহমাদনর বাবড় প্ যন্ত, সাত পুকুবরো গ্রাদমর ব্লু েবকদরর বাবড় 

হদত ধনখালী দকশব মণ্ডদলর বাবড় প্ যন্ত, খাদসর াঙ্গা গ্রাদম েবক্ষর্ মাো 

দুলাল ঠাকুদরর বাবড় হদে হাওলাোর পাড়া প্ যন্ত দমাট ১৮ বক.বম. 

 ৮নাং ও্াদ যর আন্ধাবরো পূব য পাড়া হদত পবশ্চম পাড়া জাদম মসবজে 

প্ যন্ত, আন্ধাবরো অদহে দশদখর বাবড় হদত ঠাটার াঙ্গা স্কুল প্ যন্ত পাকা 

রাস্তা ১.৮ বক.বম., তালপবি বাজার হদত দঠাটার  াঙ্গা বড় রাস্তা প্ যন্ত 

০.৮ বক.বম 

 দ ৌবর াঙ্গা মািাসা হদত েবক্ষদর্র বড় রাস্তা প্ যন্ত ১৩০০ ফুট, 

দঠাটার াঙ্গা ও সমানদশদখর বাবড় হদত রাঙ্গা দশদখর বাবড় প্ যন্ত 

১৭০০ফুট,  আন্ধাবরো আসলাম দশদখর দোকান হদত পুরর্ মসবজে প্ যন্ত, 

দপাড়া মহল পাকার মাো হদত দমাসদলম েবকদরর বাবড় প্ যন্ত ১.২ বক.বম 

 ৯নাং ওোদ যর আন্ধাবরো পাকা ব্রীব্জ  হদত  দটর হাট প্ যন্ত, মন্টু মণ্ডদলর 

বাবড় হদত দনতাখালীর পাকা ব্রীব্জ  প্ যন্ত পাকা, দনতাখালী কালীপে 

মণ্ডদলর বাবড় হদত রববন বাবুর বাবড় প্ যন্ত, রবশে দশদখর বাবড়র পাশ 

হদত তালপবি বাজার প্ যন্ত, কালীবাবড় হদত দবলাল দশদখর বাবড় প্ যন্ত, 

তালপবির বাজার হদত বনতাখালী পাবরবাবরক স্বাস্থে দকন্দ্র প্ যন্ত ৩.২ 

বক.বম 
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সুন্দরবন ইউবনেন 

 মাদুরপাল্টা কববরাজ বের্ী হদত বের্বাজ বাজার প্ যন্ত ইট দসাবলাং করর্ 

2.00 বক: বম: 

 দতর্বরো ববাোড় পুকুর দেদক হাদসম এর বাবড় প্ যন্ত  2.00 বক: বম: 

 বাশতলা দোবহান দশদখর বাবড় হইদত  বেোরেন্ড মসবজে প্ যন্ত 

3.00বক:বম: 

 কাটাখাল কুল হদত  ব দটধরা দমইন দরা  প্ যন্ত 2.500 বক:বম: 

 মাদুরপাল্টা ইউবপ দেদক মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত 2.500 বক:বম: 

  কচুবুবনো বমলর্র দেদক কাটাখালী েদরয অবেস প্ যন্ত 4.500 বক:বম: 

 দগালবুবনো পাকা ব্রীজ হদত  কচুবুবনো দবত দমাড় খাদলর পাদশর রাস্তা 

প্ যন্ত 4.500 বক:বম: 

  মাদুরপাল্টা পবশ্চমপাড়া  মসবজে হদত মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত 5.00 

বক:বম: 

 বাশতলা মসবজদের বনকট দেদক বেগরাজ বাজার প্ যন্ত 2.00বক:বম: 

 বুড়বুবড়ো তাদলব আলীর বাবড় দেদক সুন্দরবন প্রােবমক ববযালে প্ যন্ত 

1.500 বক:বম: 

 শাহ আলম বশকারীর বাবড় দেদক কু টিবাবড় হদে শবহে হাওলাোদরর 

বাবড় প্ যন্ত 3.00 বক:বম: 

 বেগরাজ আক্তার আলীর বাবড় দেদক হাই হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত 

1.500 বক:বম: 

 বুড়বুবড়ো ধনতকীত্তুবনোর ব দপা হদত বপ্রেনাে কীত্তুবনোর বাবড় প্ যন্ত 

2.500 বক:বম 

 জবমর দশদখদর বাবড় দেদক বুড়বুবড়ো খাল প্ যন্ত 1.500 বক:বম: 

 হাজী সাদহদবর বাবড় দেদক বুড়বুবড়ো খাদলর ব্রীজ প্ যন্ত 2.00বক:বম: 

দসানাইলতলা  ইউবনেন 

 সাদরাোর হাওলাোদরর বাবড় হইদত আমড়াতলা দখোর্াট প্ যন্ত ইদটর 

সবলাংকরর্ ২ বক.বম 

 মহব্বত দশদখর বাবড় হইদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত ইদটর সবলাং করর্ ১.৫ 
বক.বম 

 দমাস্তাক হাওলাোদরর বাবড় হইদত তবরক দশদখর বাবড় প্ যন্ত ইদটর সবলাং 
করর্ ১ বক.বম 

 নাবজম দশদখর বাবড় হইদত আব্বাস দশদখর বাবড় প্ যন্ত ইদটর সবলাং করর্ 

২ বক.বম 

 কাদসম দশদখর বাবড় হইদত সামাে দশদখর বাবড় প্ যন্ত ইদটর সবলাং করর্ 
১ বক.বম 

 ১নাং ওোদ যর েোোদরর বাবড় হদত দসানাইলতলা দখওোর্াট প্ যন্ত ২ 
বক.বম 

 হাবলম  াক্তাদরর বাবড় হদত পবশ্চদম পুটিমারী প্ যন্ত ৩ বক.বম 

 হাসান সে যাদরর বাবড় হদত হাবকম দশদখর বাড়া প্ যন্ত ২ বক.বম 

 ইদটর সবলাং হদত পূব য বেদক বজন্নাদতর বাবড় হদে শুকুদরর বাবড় হদে 
অদুত মবল্লদকর দোকান প্ যন্ত ৪ বক.বম 
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 ২নাং ওোদ যর ব্রীব্জ  হদত েবক্ষদর্ োউে েবকদরর ব্রীব্জ  প্ যন্ত ২ বক.বম 

 ঈেগাহ হদত পূব য মাোরতলার খাল ১.৫ বক.বম। 

 জুলবেকার সাদহদবর বাবড়র পূদব য মাোরতলার খাল ৩ বক.বম 

 দখোর্াট মসবজে হদত ইোকুব সাদহদবর বাবড় হদে পবশ্চদমর মাদলদকর 

বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম 

 আইয়ুব েবকদরর বাবড় হদে মসবজে প্ যন্ত  ২ বক.বম 

 ৩নাং ওোদ যর বকুলতলা পবশ্চম দখওোর্াট হদত পূদব য দিাজপাবতো 

সীমানা প্ যন্ত ২ বক.বম 

 বকুলতলা ওহাব আলী হাওলাোদরর বাবড় হদত উিদর দসানাইলতলা 

পুরাতন বাজার দখওোর্াট প্ যন্ত ৩ বক.বম 

 ৪নাং ওোদ যর আ. হাই দমাল্যার মাদের ব দপার্র হদত পূব য দখোর্াট প্ যন্ত 

রাস্তা বনম যার্ ৩.৪ বক.বম 

 দখোর্াট হদত দকরামদতর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 পুটিমারী খাদলর দগাড়া হদত মবজে হাওলাোদরর বাবড় হদে হবব দশদখর 
বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ৩ বক.বম 

 হববর বাবড় হদত আব্বাদসর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ১ বক.বম 

 জব্বাদরর দখোর্াট হদত পূব য সামাদের বাবড় প্ যন্ত রাস্তা সাংষ্কার ২ বক.বম 

 জব্বাদরর বাবড় হদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত রাস্তা সাংষ্কার ১বক.বম 

 আ. হাই দমাল্লার ব দপা হদত পূদব যর দখোর্াট প্ যন্ত পাকা রাস্তা বনম যার্ ২ 

বক.বম 

 দখোর্াট হদত উিদর সদরাোর হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত পাকা ও 
কাদপ যটিাং রাস্তা বনম যার্ ৩ বক.বম 

 জব্বাদরর দখোর্াট হদত দিাজপাবতো সীমানা প্ যন্ত পাকা রাস্তা বনম যার্ ১ 
বক.বম 

 মহব্বদতর বাবড় হদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত পাকা রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 পুটিমারীর দগাড়া হদত মবজে হাওলাোদরর বাবড় হদে হববর বাবড় প্ যন্ত ৩ 
বক.বম 

 ৬নাং ওোদ যর  াপড়া গ্রাদম মহানন্দ মবল্লদকর বাবড় হদত তাদেব দমাল্যার 

বাবড় প্ যন্ত নতুন রাস্তা বনম যার্- ১ বক.বম 

  াপড়া বপ   ালাই রাস্তা হদত উিদর মহানন্দ মবল্লদকর বাবড় প্ যন্ত ইট 
সবলাং রাস্তা সাংষ্কার- ১.৫ বক.বম 

 আমড়াতলা বমবযপুকুর হদত হরদমান মন্ডদল বাবড়র পাদশর ব্রীব্জ  প্ যন্ত ইট 

সবলাং রাস্তা সাংষ্কার- ১ বক.বম 

 ৭নাং ওোদ যর শুকুর দশদখর বাবড় হদত বাবরক দশদখর বাবড় প্ যন্ত ২ 
বক.বম 

 উলুবুনীো মসবজদের সামদন দেদক শাহাোদতর বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম 

 দহাদসদনর বাবড় হদত নাবজম েবকদরর বাবড় হদে দমাসা গাজীর বাবড় হদে 
মাংলা নেী প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ও সাংষ্কার ২ বক.বম 

 হাদসম দশদখর বাবড় হদত কালাম দশদখর বাবড় প্ যন্ত ১ বক.বম 
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 ৮নাং ওোদ যর সাইে দশদখর বাবড় হদত দগাপাল শীল এর বাবড় হদে 
আবমর ইজারোদরর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 দগাপাদল বাবড় হদত শাহাোদতর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ১ বক.বম 

 দগালাম রসুদলর বাবড় হদত খবলল দশদখর বাবড়র পাকা রাস্তা প্ যন্ত রাস্তা 
বনম যার্ ২.৫ বক.বম 

 ৯নাং ওোদ যর প্রমে মজুমোদরর বাবড় হদত দেদলাোর দশদখর বাবড় প্ যন্ত 
রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 গবন দশদখর বাবড় হদত োিার দশদখর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 সাইদের বাবড় হদত শাহজাহাদনর গই প্ যন্ত ২ বক.বম। 

ব লা ইউবনেন 

 জ্মবন আলতাদপর বাবড় হইদত বাবুল দশখ এর বাবড় প্ যন্ত - 1.0 

বক:বম: 

 দেলুর খন্ড ঈেগাহ হইদত ব লার খাদলর হইো গাববুবনো বজবসবস প্ যন্ত 

-3.0 বক:বম: 

 বজবসবস সড়ক হইদত ওহাব দশখ এর বাবড় প্ যন্ত - 1.0 বক:বম: 

 বজবসবস সড়ক দসাবহান হাওলাোর এর বাবড় হইদত দসাহরাব দশখ এর 

বাবড় প্ যন্ত -1.0 বক:বম: 

 বাোমতলা ব্রীব্জ  এর দগাড়া হইদত েবক্ষর্ ব লা োবখল মািাসা প্ যন্ত – 

3.0 বক:বম: 

 প্রিাব এর বগজযার ধার হইদত বত্রমল এর প্ যন্ত -1.00 বক:বম: 

 োলাম দমাল্লার বাবড় হইদত সদন্তাষ এর বাবড়র অবিমুদখ -1.00 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত কববতা এর বাবড় অবিমুদখ মাটির 

রাস্তা বনম যান -1.00 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত প্রিাষ এর বাবড় অবিমুদখ -1.00 

বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা অবনল রাে এর বাবড় অবিমুদখ প্ যন্ত মাটির 

রাস্তা -2.00 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত তুষাবর দ ৌবকোর এর বাবড় অবিমুদখ 

প্ যন্ত  1.00 বক:বম: 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 বেগরাজ বাজার হইদত কালী মবন্দর প্ যন্ত 4 বক.বম 

 ববযারবাহন দেদক আপাবাবড় প্ যন্ত২ নাং ওোদ য ২বক:বম:। 

 ববযারবাহন দেদক কববরাজ বাবড়  প্ যন্ত২ নাং ওোদ য ২বক:বম:। 

  াদরর দগাড়া দেদক কববরাজ বাবড়র ব্রীব্জ  প্ যন্ত২ নাং ওোদ য ১.৫ 

বক:বম:। 

 দগানা ব্রীব্জ  দেদক মইোড়া প্ যন্ত২ ও ৩ নাং ওোদ য ২ বক:বম:। 

 দগানা ব্রীব্জ  দেদক কাবলবাবড় প্ যন্ত৪,৫,৬ নাং ওোদ য ৩ বক:বম:। 

 কাবলবাবড় দেদক সানবান্দা প্ যন্ত৮ও ৯ নাং ওোদ য ২.৫ বক:বম:। 

 কদলজ ব্রীব্জ  দেদক সরকার মাদকযট প্ যন্ত৪,৫ও ৭ নাং ওোদ য ৩ বক:বম:। 

 

4 মাটিরবকল্লা ব লা ইউবনেন ∙ - - ∙ 
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বনম যান  

 

 (লক্ষমাত্রা-7 টি; 

সম্ভাব্য বাদজট- 

60 লক্ষ টাকা/ 

মাটিরবকল্লা; 

বাস্তবােদনর  

মাস-নদিম্বর – 

এবপ্রল ) 

7 নাং ওোদ যর তপন বালার বিটাে  1 টি ও 4নাং ওো য -1 টি। 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 7 নাং ওোদ য 1 টি ও 3 নাং ওোদ য 1 টি। 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 বনতাখালী ব্রীদজর পাদশ 1 টি। 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 9 নাং ওোদ য 1 টি ও 3 নাং ওোদ য 1 টি। 

5 

নেী/ খাল খনন/ 

পূর্:খনন  

 

(লক্ষমাত্রা-40 টি; 

সম্ভাব্য বাদজট- 

60 লক্ষ টাকা/ 

বকদলাবমটার; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

জানুোরী) 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 কাপাবলর দমঠ দেদক ইবপদজ  প্ যন্ত দশলা নেী পূর্:খনন ১ও৭ নাং 

ওোদ য ৩ বক:বম:। 

 পাদশ যখাবল খাল পূর্:খনন  ৯ নাং ওোদ য ২ বক:বম:। 

 দকওড়াতবল খাল পূর্:খনন ৯ নাং ওোদ য ১.৫ বক:বম:। 

 ববরাবগখাবল খাল পূর্:খনন ৮ নাং ওোদ য ২ বক:বম:। 

 কাঠামাবর খাল পূর্:খনন ৪ নাং ওোদ য ২ বক:বম:। 

 দগালবুবনোর খার পূর্:খনন ৫ নাং ওোদ য ২ বক:বম:। 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 দমৌখালীর খাল পূর্:খনন ২ বক: বম:। 

 বমঠাখালী বাজার হদত বনতাখালী ব্রীজ প্ যন্ত খাল, 1 নাং ওোদ য ৩ বক: 

বম:। 

 দঠাটার াঙ্গা ব্রীজ হইদত ঠাকুর ববল প্ যন্ত খাল খনন ২ বক: বম:। 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 োউে েবকদরর বাবড় হইদত তাদেব দশদখর বাবড় প্ যন্ খাল  ২ বক: বম:। 

 দজাড়া দততুল গাে হইদত উিদর দমাস্তোর কল র্র (বড় ব্রীজ) প্ যন্ত খাল 

খনন ৩ বক: বম:। 

 উলুবুবনো খাল খনন ২.৫ বক: বম:; পুটিমারী খাল খনন ২ বক: বম:। 

 দেবড় খাল খনন ৩ বক: বম:; বকুলতলা খাল খনন ২ বক: বম:। 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 োদমখন্ড হদত  ালীর খন্ড প্ যন্ত খাল খনন ২ বক: বম:। 

  দটর হাট দেদক জব্বাদরর বাবড় প্ যন্ত খাল খনন ২.৫ বক: বম:। 

 মাদুর পাল্টা ই.উ.বপ দেদক বুড়বুবড়ো স্কুল প্ যন্ত খাল খনন ৩ বক: বম:। 

 বুড়বুবড়ো স্কুল হদত বেদেরখন্ড খাল প্ যন্ত খাল খনন ১.৫ বক: বম:। 

 োদমখন্ড খাল খনন ২ বক: বম:;  দটহাট খাল খনন ২.৫ বক: বম:। 

 বুড়বুবড়োর খাল খনন ৩ বক: বম:; কচুবুবনোর খাল খনন ৩ বক: বম:। 

 আগা মাদুরপাল্টার খাল খনন ২ বক: বম:; মাদুরপাল্টার খাল খনন ২.৫ 

বক: বম:; দগালবুবনোর খাল খনন ২ বক: বম:। 

  ালীর খদন্ডর খাল খনন ১ বক: বম:; বেগরাদজর খাল খনন ২ বক: বম:। 

 

 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 পুটিমারী নেী খনন  ২ বক: বম:; কাইনমারী খাল খনন ৩ বক: বম:। 

 কালীকাবাবড় কাঠালতলা খাল খনন ২.৫ বক: বম:; উির  াঁেপাই 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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বজববজো খাল খনন ২ বক: বম:। 

 উির মালগাবজ অবলর বাবড়র পাদশ খাল খনন ২.৫ বক: বম:। 

ব লা ইউবনেন 

 বালুর খাল খনন - 2.00 বক:বম:; সবখ রর্ খাল খনন - 2.00 বক:বম: 

 সুন্দরতলা খাদলর দগাড়া হইদত ব লার খাদলর আগা প্ যন্ত – 4.00 

বক:বম: 

 দতবলখাবল হাসান দশখ এর বাবড় হইদত পশুর নেীর অবিমুদখ খাল খনন  

- 2.500 বক:বম: 

 ববযমারী বাজার হইদত এোবকন সরোর এর বাবড় প্ যন্ত খাল খনন -

3.00 বক:বম: 

6 

আশ্রেদকন্দ্র 

বনম যান 

 

 (লক্ষমাত্রা-31 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 1 দকা টি 

20 লক্ষ টাকা/ 

আশ্রেদকন্দ্র; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

অদক্টাবর – দম) 

বমঠাখালী ইউবনেন 

১ নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; ২ নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; ৫ নাং 

ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; 3নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; ৭ নাং 

ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; 9 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 লাদখা দশদখর বাবড়র পাদশ আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 বকুলতলার দবাটার স্কুদল সামদন আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 উলুবুবনোে 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 বড় দসানাইলতলা মািাসা সাংলি মাদঠ 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 পাদশ যখাবল (সরকাবর খাস জবমদত) ৯ নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র 

বনম যান করদত হদব। 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 6 নাং ওোদ যর োদমরখদন্ড 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 7 নাং ওোদ যর মাদুরপাল্টা বাজাদর 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 4 নাং ওোদ যর কাটাখালকুল  ােনা মাদকযট সাংলি  

 াঁেপাই ইউবনেন 

 3নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; 6 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র 

বনম যান 

 9 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; 7 নাং ওোদ য (সরকাবর খাস 

জবমদত) 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; ৪ নাং ওোদ য (সরকাবর খাস জবমদত)1 

টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

ব লা ইউবনেন 

 2 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; 6 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র 

বনম যান; 7 নাং ওোদ য 1 টি আশ্রেদকন্দ্র বনম যান; ৪ নাং ওোদ য 1 টি 

আশ্রেদকন্দ্র বনম যান 

 

 

∙ - - ∙ 

7 

স্বাস্থেসম্মত 

পাকা পােখানা 

বনম যান  

 

ব লা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 100 টি কদর 9 টি ওোদ য 900 টি 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 100 টি কদর 9 টি ওোদ য 900 টি 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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(লক্ষমাত্রা-6300 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 25000 

টাকা / পােখানা 

বনম যান; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

এবপ্রল) 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 100 টি কদর 9 টি ওোদ য 900 টি 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 100 টি কদর 9 টি ওোদ য 900 টি 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 100 টি কদর 9 টি ওোদ য 900 টি 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ ২00 টি কদর 9 টি ওোদ য ১৮00 টি 

8 

খাবার পাবন -

দরইন ওোটার 

হারদিযার 

(প্লাবযক ট্াাংক ) 

 

 (লক্ষমাত্রা-৯৪৫ 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 12000 

টাকা / প্রবতটি ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর – দম) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 15 টি কদর (প্রবতটি1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য 135 টি 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 15 টি কদর (প্রবতটি1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য 135 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ ৩০ টি কদর (প্রবতটি 1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য ২৭০ 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 15 টি কদর (প্রবতটি1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য 135 

ব লা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 15 টি কদর (প্রবতটি1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য 135 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 প্রবত ওোদ য কমপদক্ষ 15 টি কদর (প্রবতটি1.5 হাজার বলটার ধারর্ 

ক্ষমতা সম্পন্ন) 9 টি ওোদ য 135 

∙ ∙ ∙ ∙ 

9 

খাবারপাবনর  

জন্য পুকুর খনন  

 

(লক্ষমাত্রা-30 টি; 

সম্ভাব্য বাদজট- 5 

লক্ষ টাকা / 

প্রবতটি ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর – এবপ্রল) 

ব লা ইউবনেন 

9 নাং ওোদ যর ববরাগী বাবড়র বিতর 1  ি নুতন পুকুর খনন 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 দমাল্লাবাবড়র মসবজদের সামদন পুকুর খনন 

 মবজে হাওলাোদরর বাবড়র পাদশ পুকুর খনন 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 আবুবক্কর হাজীর বাবড়র উপর বমবয পুকুর খনন 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 6 নাং ওোদ যর বুদড়ার বাবড়1 টি পুকুর খনন 

 6 নাং ওোদ যর গগদনর বাবড়দত 1 টি পুকুর খনন 

 9 নাং ওোদ য 2 টি পুকুর খনন 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 6 নাং ওোদ য 1 টি পুকুর খনন 

 6 নাং ওোদ যর োদমর খদন্ড 1 টি পুকুর খনন 

 6নাং ওোদ য 1 টি নুতন পুকুর খনন 

 1, 2, 3, 4, 5, 7 ও 9 নাং ওোদ য 1 টি কদর পুকুর খনন 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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খাবার পাবন  

জন্য সাংরক্ষীত 

পুকুর পুন:খনন 

ও দসালার 

বসদযম সহ 

বপএসএে বনম যান  

 

 (লক্ষমাত্রা-07 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 20 লক্ষ 

টাকা / প্রবতটি ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর – এবপ্রল) 

ব লা ইউবনেন 

 8 নাং ওোদ যর জেতুদনর বাবড়1 টি পুকুর পূর্:খনন 

বুবড়র াাংগাইউবনেন 

 ১, ৪, ৫,  7 ও 9 নাং ওোদ য 1 টি কদর পুকুর পুন:খনন। 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 আন্ধাবরো সে যারবাবড়র বমবয পুকুর পূর্ খনন ও পাকা র্াট বনম যান 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 সরকারী ও সাংরক্ষীত পুকুর গুদলার (6 টি) পূর্:খনন ও পাড় বাধাদনা 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 আমড়াতলা দমাল্লাবাবড়র মসবজদের পুকুর পুন:খনন। 

 বকুলতলা মেপাড়াে ১ টি পুকুর পূর্:খনন। 

সুন্দরবন ইউবনেন 

োদসর খন্ড গ্রাদম পুকুর পুন:খনন; 1 নাং ওোদ য পুকুর পুন:খনন; 2 নাং ওোদ য পুকুর 

পুন:খনন; 3 নাং ওোদ য পুকুর পুন:খনন; 4 নাং ওোদ য পুকুর পুন:খনন; 5 নাং 

ওোদ য পুকুর পুন:খনন; 7 নাং ওোদ য পুকুর পুন:খনন; 9 নাং ওোদ য পুকুর 

পুন:খনন; বের্রাজ বার্াবাবড়র পুকুর পুন:খনন 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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কালিাট য বনম যান 

(লক্ষমাত্রা-1২৮ 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 2.5 লক্ষ 

টাকা  / প্রবতটি ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

নদিম্বর – এবপ্রল) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

দকরামদতর বাবড়র পাদশ 1 টি; দমাস্তাবকম দমাল্লার বাবড়র পাদশ 1 টি; মুবজবর 

বশকারীর বাবড়র পাদশ 1 টি; জাকার দশখ এর বাবড়র পাদশ 1 টি; সামাে দশদখর 

বাবড়র পাদশ 1 টি; এোড়াও অন্যান্য ওোদ য আদরা 6 টি কালিাট য 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 বাশতলা তালুকোর সড়ক এর দগাড়া জবলল হাওলাোদরর বাবড়র রাস্তাে 

কালিাট য বনম যান 

 বাশতলা তালুকোর সড়ক জব্বার হাওলাোদরর বাবড়র রাস্তাে কালিাট য 

বনম যান 

 বাশতলা দমাল্লাবাবড় দগাড়া বাশতলা রাস্তাে শহরআলী দশদখর দর্দরর 

বনকট কালিাট য বনম যান 

 বাশতলা দমাল্লাবাবড় দগাড়া বাশতলা রাস্তাে আবনস দশদখর দর্দরর বনকট 

কালিাট য বনম যান 

 বাশতলা দখোর্াট রুস্তম বশকারীর বাবড়র রাস্তাে জাের বশকারীর 

বাবড়র পাদশ কালিাট য বনম যান 

 বাশতলা দখোর্াট সাই হাদেদজর বাবড় রাস্তাে কালিাট য বনম যান 

 রুস্তম বশকারীর বাবড় মবত বশকারীর বাবড় রাস্তাে কালিাট য বনম যান 

 রুস্তম বশকারীর বাবড় সালাম বশকারীর বাবড় রাস্তাে কালিাট য বনম যান 

 মাদুরপাল্টা কাদশম দশদখর বাবড় দতখবরো রাস্তাে কালিাট য বনম যান 

 মাদুরপাল্টা কববরাজ বাবড় বাজার রাস্তাে শুিাংকদরর বাবড়র বনকট 

কালিাট য বনম যান 

 মাদুরপাল্টা পুকুর বাজার রাস্তাে মান্নান মুবন্সর বাবড়র সামদন কালিাট য 

বনম যান 

 মাদুরপাল্টা জাহাঙ্গীর সরোদরর বাবড়র সামদন কালিাট য বনম যান 

 মাদুরপাল্টা কাদসম হাওলাোদরর বাবড়র পূব য পাদশ কালিাট য বনম যান 

 দগালবুবনো আওোল জমাোদরর বাবড়র পাদশ কালিাট য বনম যান 

 বজউধরা বাজার  ববযমারী বাজার রাস্তাে ওোবহদুিামান এর বাবড়র 

∙ - ∙ ∙ 
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ও  

বনকট কালিাট য বনম যান 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 প্রবতটি ওোদ য ৫ টি কদর 9 টি ওোদ য ৪৫ টি কালিাট য 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 প্রবতটি ওোদ য 2 টি কদর 9 টি ওোদ য 18 টি কালিাট য 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 প্রবতটি ওোদ য 2 টি কদর 9 টি ওোদ য 18 টি কালিাট য 

ব লা ইউবনেন 

 প্রবতটি ওোদ য 2 টি কদর 9 টি ওোদ য 18 টি কালিাট য 

11 

বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান ও 

ধমীে 

প্রবতষ্ঠাদনর মাঠ 

উঁচুকরর্  

 

(লক্ষমাত্রা-145 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- 3 লক্ষ 

টাকা / প্রবতটি ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

এবপ্রল) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 25 টি 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 25 টি 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 25 টি 

ব লা ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 30 টি 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 20 টি 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 ইউবনেদনর প্রবতটি ঈেগাহ, কবরস্থান, েসান র্াট, দখলার মাঠ, স্কুল মাঠ 

উঁচুকরর্- কমপদক্ষ 20 টি 

 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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বৃক্ষ দরাপন  

 

(লক্ষমাত্রা-95 

বকদলাবমটার ; 

সম্ভাব্য বাদজট- 

11 হাজার টাকা / 

বক:বম ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-দম – 

জুলাই) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

 আমড়াতলা কাদঠর ব্রীজ হইদত সামাে দশদখর বাবড় প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার 

 লাদকারবাবড় হইদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত 1 বকদলাবমটার 

 তারক দশখ এর বাবড় হইদত আব্বাস দশদখর বাবড় প্ যন্ত 1.5 বকদলাবমটার 

 েোোদরর বাবড় হইদত োউে দশদখর বাবড় প্ যন্ত 1 বকদলাবমটার 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেন 

 1 হদত 8 নাং ওো য এর সকল রাস্তার দুই পাশ বেদে আনুমাবনক 30 

বকদলাবমটার 

 াঁেপাই ইউবনেন 

 সকল সরকারী রাস্তার দুই পাশ বেদে আনুমাবনক 35 বকদলাবমটার 

বমঠাখালী ইউবনেন 

 দঠাটার্াঙ্গা সাইদক্লান দশল্টার হইদত আন্ধাবরো হইো েদিরদমঠ প্ যন্ত 4 

বকদলাবমটার 

ব লা ইউবনেন 

∙ ∙ ∙ ∙ 
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ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন  

কবমউ

বনটি  
ইউবপ  

এনবজ

ও  

 উির হলবেবুবনো হইদত বালুর মাঠ প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার 

 বেোরকান্দা বালুর দমাড় হইদত জালদ রা খাল প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার 

 সবখ রা খাদলর দগাড়া হইদত কাটাখালীর দগাড়া প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার 

সুন্দরবন ইউবনেন 

 সুন্দবন ইউবনেন দেদক বুড়বুবড়ো স্কুল প্ যন্ত 3.00 বক:বম: 

 মাদুরপাল্টা কববরাজ পুকুর হইদত মাদুরপাল্টা বাজার 3.00 বক:বম 

 বুড়বুবড়ো হদত ববশর খন্ড বসমানা প্ যন্ত 2.00 বক:বম: 

  ালীর খন্ড ব্রীজ হইদত ইউবপ প্ যন্ত 1.00 বক:বম: 

 োদমর খন্ড ব্রীজ হইদত ইউবপ প্ যন্ত 2.00 বক:বম: 

 বাশতলা তালুকোর বাবড় হইদত বজউধরা বাজার হদে মাদুরপাল্টা 

বাজার প্ যন্ত 10.00 বক:বম:  

13 

আপে সহনশীল 

র্রবাবড় বতবর  

(লক্ষমাত্রা-৫৪০০ 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট- ৩.৫ লক্ষ 

টাকা / প্রবতটি ) 

 াঁেপাই ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

সুন্দরবন ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

বমঠাখাবল ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

ব লা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

দসানাইলতলা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৯০০ টি (ওো য বিবিক) 

∙ - ∙ ∙ 

14 

দূস্থ মবহলাদের 

জন্য ববকল্প কম য 

সাংস্থাদনর ব্যবস্থা 

করা (গাবি 

পালন,োগল 

পালন, হস্ত বশল্প 

ইতোবে) 

(লক্ষমাত্রা-১0৮০ 

জন; সম্ভাব্য 

বাদজট- ৩০ 

হাজার টাকা / 

প্রবত ) 

 াঁেপাই ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

সুন্দরবন ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

বমঠাখাবল ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

ব লা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ১৮০ জন (ওো য বিবিক ২০ জন কদর) 

∙ - ∙ ∙ 

17 

মৎস্যবজবীদের 

জন্য দনৌকা ও 

জাদলর ব্যবস্থা 

করর্ 

(লক্ষমাত্রা-৬০০ 

জন; সম্ভাব্য 

বাদজট- 

25000টাকা / 

প্রবত জন ) 

 াঁেপাই ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

সুন্দরবন ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

বমঠাখাবল ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

বুবড়র াাংগা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

ব লা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

দসানাইলতলা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ১0০ জন  

 

∙ - ∙ ∙ 

১৮ 

আপে সহনশীল 

কৃবষ প্রে যশনী প্লট 

বতবর করর্ 

(লক্ষমাত্রা-

270টি; সম্ভাব্য 

 াঁেপাই ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

সুন্দরবন ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

বমঠাখাবল ইউবনেন 

∙ - ∙ ∙ 
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ি

ম 
কা্ যিম দকাোে করদব 

দক করদব এবাং কতটুকু করদব 

উপদজলা 

প্রশাসন  

কবমউ

বনটি  
ইউবপ  

এনবজ

ও  

বাদজট-প্রবতটি ২০ 

হাজার টাকা ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

এবপ্রল) 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

ব লা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন ৪৫ টি আপে সহনশীল কৃবষ প্রে যশনী প্লট (ওো য বিবিক) 

১৯ 

সামাবজক 

বনােন সৃবয 

করর্  

 

(লক্ষমাত্রা-১০০০ 

পবরবার; সম্ভাব্য 

বাদজট-প্রবত 

পবরবাদর ২০00 

টাকা ; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-দম-

আগয) 

 াঁেপাই ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 150 টি সামাবজক বনােন সৃবয (ওো য বিবিক) 

সুন্দরবন ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 150 টি সামাবজক বনােন সৃবয (ওো য বিবিক) 

বমঠাখাবল ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 150 টি সামাবজক বনােন সৃবয  (ওো য বিবিক) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 1৫0 টি সামাবজক বনােন সৃবয  (ওো য বিবিক) 

ব লা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 150 টি সামাবজক বনােন সৃবয (ওো য বিবিক) 

দসানাইলতলা ইউবনেন 

>সমগ্র ইউবনেদন 200 টি সামাবজক বনােন সৃবয (ওো য বিবিক)  

∙ - ∙ ∙ 

২০ 

পবরকবল্পত মৎস্য 

 াদষর প্রে যশনী 

দর্র 

 (লক্ষমাত্রা-280 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট-প্রবতটি 

2000 টাকা; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

এবপ্রল) 

 াঁেপাই ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

সুন্দরবন ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

বমঠাখাবল ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

ব লা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

দসানাইলতলা  ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন 45 টি (ওো য বিবিক) 

∙ - ∙ ∙ 

২১ 

প্রবতববন্ধ বান্ধব 

দূদ্ যাগসহনশীল 

বাবড় বনম যান 

(লক্ষমাত্রা-৩০০ 

টি; সম্ভাব্য 

বাদজট-প্রবতটি 

৩.৫ লক্ষ টাকা; 

বাস্তবােদনর 

সম্ভাব্য মাস-

ব দসম্বর – 

এবপ্রল) 

 াঁেপাই ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

সুন্দরবন ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

বমঠাখাবল ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

বুবড়র াাংগা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

ব লা ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

দসানাইলতলা  ইউবনেন: সমগ্র ইউবনেদন ৩০ টি (ওো য বিবিক) 

∙ - ∙ ∙ 
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 তুে য অোে: জরুরী সাড়া প্রোন 

 

৪.১ জরুরী অপাদরশন দসন্টার (EOC): 

 

মাংলা  উপদজলাে দুদ্ যাগকাদল একটি জরুরী অপাদরশন দসন্টার গঠিত হে। উক্ত দসন্টার দুদ্ যাগ কাদল সাড়া প্রোদনর কা্ যকরী 

ভূবমকা পালন কদর ও সাদে সাদে সমিে প্রোন কদর োদক । উদল্লখ্যদ্, জরুরী অপাদরশন দসন্টার ২৪ র্ন্টা দখালা োদক। উক্ত 

সমদে ঐ দসন্টার তথ্য উপাি সাংগ্রহ পরীক্ষন,পবরেশ যন ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা কদর োদক । 

 

জরুরী অপাদরশন দসন্টার টি উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন অবেসার এর রুদম দখালা হে। ঐ দসন্টাদর একটি দটবলদোন ব্যবহারকরা 

হে ্ার নম্বর 0465873388, এবাং ঐ দসন্টাদর একটি অপাদরশন দসন্টার, ১ টি একটি কন্টল রুম ও ১ টি দ্াগাদ্াগ দসল 

োদক। বনদম্ন েদকর মােদম োবেেপ্রাপ্ত  ব্যবক্তর নাম, পেবী ও দমাবাইল নম্বদরর তাবলকা প্রোন করা হদলাঃ- 

 

িবমক নাং নাম পেবী দমাবাইল নম্বর 

1 আবু তাদহর হাওলাোর   উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

2  দমাঃ তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী অবেসার 01777-403353/0465873140 

3 জনাব দমাঃনাবহদুিামান প্রকল্প বাস্তবােন অবেসার 01716-611303/ 0465873388 

4 দমাঃ সাইদুল ইসলাম মবহলা ববষেক অবেসার 0465837255 

5 দমাঃ রুহুল আবমন সমাজ দসবা অবেসার 0465873436 

8 জনাব দতৌবহদুর রহমান সহকারী কবমশনার(ভূবম) 0465873349 

 

4.1.1 জরুরী কদরাল রুম পবর ালনা 

দুদ্ যাগ সাংগঠদনর পরপরই উপদজলা কা্ যালদে কদন্টাল রুম পালািদম ৪ জন কদর উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির 

সেস্যবৃন্দ উপবস্থত দেদক োবেে পালন কদর। সাদে সাদে উক্ত দসন্টাদর একজন পুবলশও উপবস্থত োদক। উদল্লখ্যদ্ উপদজলাে 

োবেেশীল ব্যাবক্তবগ য কদন্টাল রুদমর সাবব যক োবেদে োদক। কদন্টালরুদম ৩ জন কদর দমাট ৩ টি দস্বচ্ছাদসবক েল পালািদম 

বেবারাবত্র (২৪ র্ন্টা) কদন্টাল রুদমর োবেে পালন কদর । দ্াগাদ্াগ রুম হদত সাব যক্ষবনক দজলা ও ইউবনেদন প্ যাদে দোন, 

দমাবাইদলর মােদম দ্াগাদ্াগা কদরা হে। 

 

 দুদ্ যাগকাদল উপদজলা বনব যাহী অবেসার এর কা্ যলদে কদন্টালরুম গঠন করা হে।  দ্খাদন একটি দরবজযার োদক। উক্ত 

দরবজযাদর দকান সমদে দক োবেে পালন / গ্রহন করদব তা উদল্লখ োদক  এবাং োবেে সমদে বক বক সাংবাে পাওো দগল ও বক 

বক সাংবাে  দকাোে, কার বনকট দপ্ররন করা হদলা তা বলবপবদ্ধ করা হে। উক্ত কদন্টাল রুদম একটি উপদজলার ইউবনেন  বিবিক 

ম্যাপ োদক। উক্ত ম্যাদপ ইউবনেদনর অবস্থান বববিন্ন জােগাে, ্াতাোদতর রাস্তা, খাল, বাঁধ ইতোবে বলবপবদ্ধ রদেদে। উদল্লখ্য 

দ্, উক্ত রুদম দকান ঝুঁবক ম্যাপ নাই। 

 

দুদ্ যাদগর পরপরই ঐ  ম্যাদপ দববশ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা ব বহুত করা হে । ববদশষ উদল্লখ্য দ্, কদন্টালরুদম োবেে পালদনর সুববোদে য 

দতমন দকান সরজ্ঞাম নাই । দ্মনঃ- ৫ টি বড় ট য লাইট, গামবুট, লাইে দজদকট, ব্যাটারী, ভেনারেটে, দরইনদকাট ইতোবে নাই। 

 



৪.২ আপেকালীন পবরকল্পনা 

ি. 

নাং 
কাজ একক লক্ষ মাত্রা কখন করদব দক করদব কারা সাহায্য করদব বকিাদব করদব দ্াগাদ্াগ 

1 দস্বচ্ছা দসবকদের প্রস্তুত রাখা জন 

৬  টি 

ইউবনেদন 

দমাট  900 

দেব্রুোরী -মা য 

মাদস 

ইউবনেন 

ব এমবস 

উপদজলা  ব এমবস,  

এনবজও, ও স্থানীে 

জনগর্ 

প্রবশক্ষন প্রোন, সরিাম 

সরবরাহ,ব্যাবক্তগত 

দ্াগাদ্াগ 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

2 সতকযবাতযা প্র ার জনসাংখ্যা 

৬ টি  

ইউবনেদন 

100% 

সতকযব যাতা 

পাওোর সাদে 

োবেেপ্রাপ্ত 

দস্বচ্ছাদসবক 

গ্রামপুবলশ ও স্থানীে 

জনগর্ 

মাইদিাদোন,দমগাদোন, 

সাইদরন ও ড্রাম বাবজদে 

ইউবনেন ব এমবসর োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

3 দনৌকা/গাড়ী/িোন প্ররস্তুত রাখা সাংখ্যা 

৬ টি 

ইউবনেদন 24 

টি 

দুদ্ যাদগর পূদব য / 
ইউবনেন 

ব এমবস 
UP সেস্য 

দনৌকা, গাড়ী ও িোন 

 ালদকর সাদে আদলা না 
ঐ 

4 উদ্ধার কাজ  ব্যবস্থাপনা জনসাংখ্যা 500 ঐ ঐ 
দবসরকাবর সাংস্থা এবাং 

স্থানীে জনগর্ 

দস্বচ্ছাদসবক বনধ যারর্ কদর 

ও বরদেদন্টশন এবাং জীবন 

রক্ষাকারী সরজ্ঞাম প্রোন 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

5 প্রােবমক ব বকৎসা/স্বাস্থে সাংখ্যা 

6 টি 

ইউবনেদন ৬ 

টি 

ঐ ঐ ঐ 

বনকদটর স্বাস্থেদসবা 

দকদন্দ্রর দ্াগাদ্াগ ও 

ভ্রাম্যমান দসবা প্রোন 

উপদজলা স্বাস্থেদকদন্দ্রর োবেেপ্রাপ্ত 

কম যকতযা 

6 
 

মৃতদেহ সৎকার  
সাংখ্যা 200 জন ঐ ঐ 

এনবজও ও স্থানীে 

জনগর্ 
বনকটতম কবরস্থাদন 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

7 

শুকনা খাবার,  াল/ াল, গৃহ 

বনম যান উপকরর্ ও জীবন 

রক্ষাকারী ঔষধ সাংগ্রহ ও 

প্রস্তুত 

শুকনা 

খাবার 
3 টন 

দুদ্ যাদগর পূদব য 

UDM C 

োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ। 

স্থানীে ব্যবসােী ও 

দবসরকাবর সাংস্থা এবাং 

স্থানীে জনগর্ 

কবমউবনটি ও সাংস্থা ্ারা 

খাবার ও ঔষধ বেদত পাদর 

তাদের সাদে সরাসবর 

আদলা না 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 
 াল/ াল 5 টন 

ওষুধ 200 জন 

8 গবােীপশুর ব বকৎসা/ টিকা 
ঔষধ 

(জন) 
500 টি 

দুদ্ যাদগর পূদব য ও 

পদর 

ইউবনেন 

কা্ যালদের 

োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

স্থানীে জনগর্ 

ইউবনেদনর োবেেপ্রাপ্ত 

কমীর সাদে আদলা নার 

মােদম 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 



80 

 

ি. 

নাং 
কাজ একক লক্ষ মাত্রা কখন করদব দক করদব কারা সাহায্য করদব বকিাদব করদব দ্াগাদ্াগ 

9 
আশ্রেদকন্দ্র রক্ষর্াদবক্ষর্ 

(দমরামত) 
সাংখ্যা 40 টি 

দুদ্ যাদগর পূদব য / 

দেব্রম্নোরী - 

মা য মাদস 

ঐ 

সরকাবর ও দবসরকাবর 

সাংস্থা এবাং স্থানীে 

জনগর্ 

আশ্রেদকন্দ্রগুদলা পবরেশ যন 

কদর, প্রদোজনীে সমস্যা 

সমাধান করা 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

10 ত্রার্ কা্ যিম সমিে করা েল 30 টি ঐ ঐ ঐ 

দ্ সব প্রবতষ্ঠান / ব্যাবক্ত 

ত্রার্ বেদব তাদের সাদে 

দ্াগাদ্াগ  করা 

ইউবনেন ও উপদজলা দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কবমটির  োবেেপ্রাপ্ত 

প্রবতবনবধ 

11 

মহড়ার আদোজন করা 

(সতকযবাতযা,অপসারর্, উদ্ধার 

ও প্রা. ব বকৎসা) 

সাংখ্যা ১২ ঐ ঐ ঐ 

দববশ দুদ্ যাগ প্রবন  

এলাকাে সরাসবর 

দস্বচ্ছাদসবক ও কবমউবনটির 

জনগর্দক সাদে বনদে 

আপদের উপর মহড়া করা 

UzDM C ও UDM C 

োবেেপ্রাপ্ত প্রবতবনবধর সাদে 

দ্াগাদ্াগ। 

 

12 

জরুরী কদরাল রুম 

পবর ালনা করা 

(অপাদরশন,কদন্টাল ও 

দ্াগাদ্াগ রুম) 

রুম ৩ দুদ্ যাদগর পূদব য ঐ ঐ 

কদরাল রম্নদমর  

প্রদোজনীে সব উপকরর্ ও 

তথ্য সাংরক্ষর্ করা 

দজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্তাপনা কবমটির 

সাদে দ্াগাদ্াগ 

 

 



আপেকালীন পবরকল্পনা বাস্তবােদনর বনদে যশনা 

৪.২.১ দস্বচ্ছাদসবকদের প্রস্তুত রাখা 

 ওোদ য ইউবপ সেস্যদের দনতৃদে েল গঠন করা।  

 দস্বচ্ছাদসবকদের মােদম গ্রাদম গ্রাদম তথ্য ও সতকীকরর্ বাতযা প্র ার করা। 

 দস্বচ্ছাদসবক েদল সেস্যদের মদে বববিন্ন প্রকার োবেে ্ো: সাংদকত, বাতযা, উদ্ধার, অপসারর্ ও আশ্রেদকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা, দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাদসর উপর প্রবশক্ষর্ আদোজন করা।  

 

৪.২.২ সতকযবাতযা প্র ার 

 প্রদতেক ওোদ য ইউবপ সেস্য তার এলাকার প্রদতেক বাবড়দত সতকয সাংদকত প্র াদরর ববষেটি ব্যবক্তগত োেীে বনবশ্চত 

করদবন।  

 ৫নাং সতকয সাংদকত দরব ও, দটবলবিশদনর মােদম প্র াবরত হওো প্ যন্ত র্ন্টাে অন্তত একবার মাইদকর দর্াষনা 

দেওোর ব্যবস্থা করদত হদব। মহাববপে সাংদকত দরব ও, দটবলবিশদনর মােদম প্র াদরর সাংদগ সাংদগ  মাইক বাবজদে 

ও স্কুল মািাসার র্ন্টা ববপে সাংদকত বহসাদব একটানা িাদব বাজাদনার ব্যবস্থা করদত হদব।  

 

৪.২.৩ জনগনদক অপসারদনর ব্যবস্থােী 

 দরব ও, দটবলবিশন মারেত ঝুঁবকপূর্ য এলাকার দলাকজনদক বনরাপে আশ্রেদকদন্দ্র অপসারদনর কাজ শুরু করা, 

বারাংবার প্র াদরর সাংদগ সাংদগ স্বস্ব ওোদ যর ইউবপ সেস্য তার এলাকার দস্বচ্ছাদসবকদের সহােতাে অপসারদনর কাজ 

শুরু করদবন।  

 ৮ নাং মহাববপে সাংদকত প্র াদরর সাংদগ সাংদগ ঝুঁবকপূর্ য এলাকার জনগনদক বনরাপে আশ্রেদকদন্দ্র আশ্রে গ্রহর্ 

কবরবার জন্য মাইদক প্র ার করদত হদব। এবাং দস্বচ্ছাদসবক েল বাবড় বগদে আশ্রে গ্রহদর্র দজার তাবগে দেদবন। 

প্রদোজদন অপসারর্ করদত হদব। দকান ঝুঁবকপূর্ য এলাকার দলাক দকান আশ্রেদকদন্দ্র আশ্রে বনদব তা জাবনদে বেদবন।  

 

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রােবমক ব বকৎসা প্রোন 

 অতোবধক ঝুঁবকপূর্ য এলাকার সাংবিয উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির সেস্যদের তোবধাদন ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা 

করদত হদব।  

 উদ্ধার কাজ পবর ালনার জন্য উপদজলার দুদরাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির তোবধাদন একটি স্থােী তহববল গঠন করদবন।  

 অস্থােী স্বাস্থে কোম্প স্থাপন ও পবর ালনা করদবন।  

 আশ্রেদকদন্দ্র অবস্থান গ্রহর্কারী অসুস্থে ব্যবক্ত, বদোবৃদ্ধ, বশশু ও আসন্ন প্রসবী মবহলাদের জরুরী বিবিদত হাসপাতাদল 

দপ্ররর্ করদত হদব।  

 মৃতদেহ সৎকার ও গবাবেপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউবপ সেস্য দস্বচ্ছাদসবকদের সহােতাে ওো য বিবিক োেীে 

পালন করদবন।  

 

৪.২.৫ আশ্রেদকন্দ্র রক্ষনাদবক্ষর্  

 দুদ্ যাগ প্রবর্ দমৌসুদমর শুরুদতই আশ্রেদকন্দ্রগুদলা প্রদোজনীে দমরামত কদর ব্যবহার উপদ্াগী রাখা। 

 জরুরী মুহুদতয দকান দকান বনবে যষ্ঠ বনরাপে স্থাদনর বা আশ্রেদকদন্দ্র আশ্রে দনদব তা ঠিক করা।  

 দুদ্ যাগকালীন সমদে মবহলা, বশশু ও প্রবতবন্ধীদের বনরাপিা (আশ্রেদকন্দ্র ও অন্যান্য স্থাদন আশ্রে দনে) বনবশ্চত করর্।  

 আশ্রেদকদন্দ্র বনরাপে পাবন সরবরাহ ও অন্যান্য দসবাসমূহ বনবশ্চত করা।  

 জনসাধারর্দক তাদের প্রদোজনীে সম্পে (গবাবেপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খায ইতোবে) বনরাপে স্থাদন স্থানান্তদর 

সহােতা করর্। 

 

৪.২.৬ দনৌকা প্রস্তুত রাখা  

 উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি ইউবনেদন কতগুবল ইবিন  াবলত দনৌকা রদেদে তার বহসাব রাখদবন এবাং কেটি 

ও দকানগুদলা দুদ্ যাদগর সমে জরুরী কাদজ ব্যবহার হদব তা ঠিক করদবন।  

 দনৌকার মাবলকগর্ তাদের এ কাদজ সহােতা করদবন।  

 জরুরী কদরালরুদম দনৌকার মাবলক ও মাবঝদের দমাবাইল নাম্বার সাংরক্ষীত োকদব।  
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৪.২.৭ দুদ্ যাদগর ক্ষে-ক্ষবত,  াবহো বনরুপন ও প্রবতদবেন দপ্ররর্: 

 দুদ্ যাগ অব্যহবতর পর পরবতী ২৪ র্ন্টার মদে “এসওএস েরম” ও অনবধক ৭ বেদনর মদে “ ” েরদম ইউবনেন 

পবরষে দ োরম্যাদনর বনকট পাঠাদবন।  

 ইউবনেন পবরষদের দ োরম্যান ইউবপ সব দবর মােদম প্রদতেক ওোদ য প্রবতদবেন একবত্রত কদর পরবতী ১২ র্ন্টার 

মদে উপদজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির দ োরম্যাদনর বনকট দপ্ররর্ করদবন।  

 

৪.২.৮ ত্রার্ কা্ যিম সমিে করা 

 ইউবনেন পবরষদের দ োরম্যান বববিন্ন ত্রার্ ও পূর্ব যাসন সহােতাকারী েদলর ত্রার্ কাজ সমিে করদবন।  

 বাইদর হদত ত্রার্ ববতরর্কারী েল আসদল তারা বক পবরমান ত্রার্ সামগ্রী, পূর্ব যাসন সামগ্রী এদনদেন তা একটি 

দরবজযাদর বলবপবদ্ধ করদত হদব। উক্ত েল দকান এলাকাে ত্রার্ কাজ পবর ালনা করদবন তা কদরাল রুমদক জানাদত 

হদব। 

 ইউবনেন দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি দুস্থতা ও ক্ষেক্ষবতর বিবিদত ওো য প্ যাদে ত্রার্ সামগ্রী বরাদের পবরমান ঠিক 

করদবন এবাং বরােকৃত ত্রার্ সামগ্রীর পবরমান/সাংখ্যা ওো য জনগদনর মদে প্র াদরর ব্যবস্থা করদবন।  

 

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সাংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা  

 তাৎক্ষবনক িাদব ববতরদর্র জন্য শুকনা খাবার দ্মন ব ড়া, মুবড় ইতোবে স্থানীে িাদব হাট/বাজার হদত সাংগ্রহ করদত 

হদব।  

  াল,  াল, আটা, দতল ইতোবে উপকরর্ ও গৃহ বনম যাদনর উপকরর্ ্ো দ উটিন, দপদরক, নাইলদনর রবশ ইতোবে 

স্থানীে বাজার হদত সাংগ্রহ করদত হদব।  

 ইউবনেন প্ যাদে স্বাস্থে সহকারী ও পবরবার কল্যান সহকারীর সহােতাে প্রদোজনীে ঔষধপদত্রর তাবলকা বতরী ও 

স্থানীে বাজার হদত সাংগ্রহ করদব।  

 ত্রার্ সামগ্রী পবরবহন ও ত্রার্ ববতরন কমীদের ্াতাোদতর জন্য প্রদোজনীে বরক্সা, দববীদটবক্স ও অন্যান্য ্ানবাহন 

ইতোবে সমিদের োবেে ইউবনেন পবরষদের দ োরম্যাদনর উপর োকদব।  

 

৪.২.১০ গবাবে-পশুর ব বকৎসা/ টিকা  

 উপদজলা প্রানীসম্পে হাসপাতাল হদত অবস্থা ববদব না কদর প্রদোজনীে ঔষধ সাংগ্রহ কদর ইউবনেন িবন অেবা 

স্বাস্থেদকদন্দ্র সাংরক্ষর্ করদত হদব।  

 ইউবনেন দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির সেস্যদের প্রানী ব বকৎসা ববষেক প্রদোজনীে প্রবশক্ষদনর ব্যবস্থা করদত হদব।  

 প্রদোজদন অবিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যবক্তদের আপেকালীন সমদে প্রানী ব বকৎসা কাদজর সাদে সম্পৃক্ত করাদনার ব্যবস্থা 

করদত হদব 

 

৪.২.১১ মহড়ার আদোজন করা  

 সতকযবাতযা/পূব যািাস প্র ার, অপসারর্, উদ্ধার ও প্রােবমক ত্রান কা্ য পবর ালনা ববষদে মহড়া অনুষ্ঠাদনর আদোজন 

করা।  

 ঘূর্ীঝড়/বন্যা প্রবর্ এলাকাসমূদহ অব্যাহতিাদব দুদ্ যাগ মহড়া আদোজন করা।  

 প্রবত বের এবপ্রল এবাং দসদেম্বর মাদস জনদগাবযদক বনদে মহড়ার মােদম প্রস্তুবতর অবস্থা পরীক্ষা করা।  

 মহড়া অনুষ্ঠাদনর সমে অসুস্থে, পঙ্গু, গব যবতী মবহলা ও বশশুদের আশ্রেদকদন্দ্র বনদে ্াওোদক ববদশষ িাদব উদল্লখ 

করা।  

 ঝুঁবকপূর্ য এলাকার দলাকজন আশ্রেদকদন্দ্র ্াওোর জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউবপ কা্ যলদে না কদর ঝুঁবকপূর্ য গ্রাদম করদত 

হদব।  

 

৪.২.১২ জরুরী কদরাল রুম পবর ালনা  

 দুদ্ যাগ সাংগঠিত হওোর পরপরই উপদজলা/ইউবনেন পবরষে কা্ যলদে জরুরী কদরাল রুম স্থাপন করদত হদব। দসখাদন 

পালািদম একসাংদগ কমপদক্ষ ৩/৪ জন দস্বচ্ছাদসবক ও গ্রাম পুবলশ সেস্য উপবস্থবত বনবশ্চত করদত হদব।  

 ইউবনেন পবরষদের সব ব ও োেীেশীল ব্যবক্তবগ য কদরাল রুদমর সাবব যক োেীদে োকদবন। প্রবত েদল কমপদক্ষ ৩ জন 

কদর দমাট ৩ টি দস্বচ্ছাদসবক েল পালািদম বেবা-রাবত্র কদরাল রুদম োেীে পালন করদবন। ইউবনেন পবরষদের 

সব ব সাব যক্ষবনক িাদব তোবধান করদবন।  
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৪.২.১৩ আশ্রেদকন্দ্র/বনরাপে স্থান সমূহ  

 বন্যার সমে ডুদব ্াদব না, নেীিাঙ্গন হদত দুদর এমন স্থান আশ্রেদকন্দ্র বহসাদব ব্যবহৃত হদত পাদর।  

 বনধ যাবরত আশ্রেদকন্দ্র, স্থানীে স্কুল, কদলজ, সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রেদকন্দ্র বহসাদব 

ব্যবহৃত হদত পাদর।  

 

৪.৩ দজলা/ উপদজলার বনরাপে স্থানসমুদহর তাবলকা ও বর্ যনা 

আশ্রেদকন্দ্র নাম 
ইউবনেদনর নাম/ 

ওো য 
ধারন ক্ষমতা মন্তব্য 

মাটির বকল্লা  - - - বকল্লা  দনই  

 

 

ঘুবর্ যঝড় আশ্রেদকন্দ্র 

 

বসবক দসানাইল তলা  দসানাইলতলা/০২ 550 

 প্রাে 

সবগুদলা 

আশ্রে দকদন্দ্র 

পাবন ও 

আদলার 

ব্যবস্তা  নাই 

।   এগুদলার 

ব্যবস্থা করা 

খুবই জরুরী। 

আদলা 

বনবশ্চত 

করার জন্য 

দসালার 

বসদস্টম  ালু 

করা দ্দত 

পাদর। এোড়া 

বকছু বকছু 

আশ্রেদকন্দ্র 

দমরামত 

করা খুবই 

প্রদোজন।  

 

উির হলবেবুবনো ব লা/03 600 

েবক্ষন হলবেবুবনো ব লা/02 550 

উলুকাটা ব্রাক আশ্রে দকন্দ্র ব লা/06 650 

উির জেমবন ব লা/09 600 

সাদহদবর দমঠ আেশ য গ্রাম বমঠাখালী/04 650 

স্কুল কাম দশল্টার 

 

দসানাইলতলা মািাসা দসানাইলতলা/০1 350 

আমড়াতলী সরকাবর প্রাঃববঃ দসানাইলতলা/০৪ 300 

জেখা সরকাবর প্রাঃ ববঃ দসানাইলতলা/০9 300 

উলুবুবনো সরকাবর প্রাঃ ববঃ দসানাইলতলা/০8 350 

জেমবন সরকাবর প্রাঃ ববঃ ব লা/08 350 

ব লা সরকাবর প্রাঃ ববঃ ব লা/05 350 

ব লা মািাসা ব লা/06 350 

বুবড়  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বুবড়র াঙ্গা/05 350 

সান বান্দা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বুবড়র াঙ্গা/09 300 

ববরাগী খালী সরকাবর প্রােবমক ববঃ বুবড়র াঙ্গা/08 350 

বুবড়র াঙ্গা বাবলকা ববঃ বুবড়র াঙ্গা/04 400 

বেগরাজ সরকাবর প্রাঃ ববঃ বুবড়র াঙ্গা/01 300 

ববযার বাহন সরকাবর প্রাঃ ববঃ বুবড়র াঙ্গা/03 350 

দগাোলীর দমঠ সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/05 400 

দখানকার দবড় সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/04 300 

ধনখালী সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/07 350 

কাদসর  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/07 350 

দঠাটার  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/08 350 

দ াবড় াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/09 350 

আন্ধাবরো সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/08 400 

 এ টি বস সরকাবর প্রাঃ ববঃ বমঠাখালী/01 300 

ইউনুস আলী সরকাবর প্রাঃ ববঃ সুন্দরবন/06 300 

বুড়বুবড়ো সরকাবর প্রাঃ ববঃ সুন্দরবন/05 400 

বাশঁতলা বাজার স্কুল সুন্দরবন/02 400 

আবজজ িাবট্র সরকাবর প্রাঃ ববঃ সুন্দরবন/0১ 300 

কচুবুবনো সরকাবর প্রাঃ ববঃ সুন্দরবন/09 400 

সুন্দরবন সরকাবর প্রাঃ ববঃ সুন্দরবন/04 300 

গােীর দমাড় সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/01 300 

উির  াঁেপাই সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/01 300 

েবক্ষন  াঁেপাই সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/02 400 

মাকড়দ ান  সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/03 300 

দকারবান আলী সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/04 400 
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এই সব আশ্রেদকন্দ্রগুদলা ইউবনেন পবরষদের মােদম পবর াবলত হে এবাং স্কুল কাম দশল্টার গুদলা স্কুল ম্যাদনবজাং কবমটি দ্বারা পবর াবলত 

হে । আশ্রেদকদন্দ্র ও স্কুল কাম দশল্টার গুদলাদত দস্বচ্ছাদসবকদের উপকরর্ ও ্ন্ত্রপাবত নাই।  আশ্রেদকন্দ্রগুবল ব্যবহার উপদ্াগী করার জন্য 

সাংিার/ দমরামদতর প্রদোজন।  দববশর িাগ আশ্রেদকদন্দ্রর সাদে বসবতর সাংদ্াগ রাস্তা ব্যবহার অনুদপাদ্াগী। ববধাে রাস্তাগুদলা পুর্:সাংিার 

ও উঁচু করার প্রদোজন।   দববশর িাগ আশ্রেদকন্দ্র গুদলাদত  আদলার ও খাবার পাদনর দকান ব্যাবস্থা নাই। এোড়াঅপ্ যাপ্ত সাংখ্যক পােখানা 

প্রবতটি আশ্রেদকন্দ্রগুদলাদত দেখা ্াে। 

 

৪ .৪ আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটি গঠন 

আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার দক্ষদত্র অতেন্ত গুরুেপূর্ অাংশ। সঠিক ও সমদোপদ্াগী রক্ষনাদবক্ষদনর অিাদব 

অদনক আশ্রেদকন্দ্র ব্যবহার অনুপদ্াগী হদে পদড়দে। তাই আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনার সাদে অন্তভুক্ত 

করা হদেদে।  

 

আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দকন : 

 দুদ্ যাদগর সমে জীবন ও সম্পে বাঁ াদনা 

 দুদ্ যাদগর সমে গবাবেপশুর জীবন বাঁ াদনা 

 আশ্রেদকদন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষর্াদবক্ষর্ বনবশ্চত করা  

 

আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটি : 

 আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটির সেস্য ৭-৯ জন। 

 ইউবপ দ োরম্যান/দমম্বার, গন্যমান্য ব্যবক্ত, সমাজদসবক, বশক্ষক, এনবজও স্টাে, জবমোতা, দস্বচ্ছাদসবী প্রভৃবত 

সমিদে ৭-৯ সেস্য বববশয কবমটি গঠন করা।  

 এলাকাবাবসর সম্মবতিদম এই কবমটি ব্যবস্থাপনা কবমটি বহসাদব োেীে পালন করদত পাদর।  

 কবমটির কমপদক্ষ এক সেস্য নারী হদত হদব।  

 এলাকাবাবসর সহােতাে কবমটি আশ্রেদকন্দ্র রক্ষর্াদবক্ষর্ ও সাবব যক ব্যবস্থাপনার োবেে পালন করদবন।  

 কবমটি বনবে যয সমে অন্তর অন্তর সিা করদব  ,সবার বসদ্ধান্ত খতাে বলবপবদ্ধ করদত হদব এবাং বসদ্ধান্ত বাস্তবােদনর জন্য 

 ন্টন এবাং সমেসীমা দবদধ বেদত হদব।োবেে ব  

 আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটির তাবলকা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনার সাদে সাংযুবক্ত বহসাদব োকদব।  

 

 

 

 েবক্ষন মালগাজী সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/05 300 

েবক্ষন কানাই নগর সরকাবর প্রাঃ ববঃ  াদঁপাই/06 400 

সরকাবর/ দবসরকাবর 

প্রবতষ্ঠান 

টাটিবুবনো মােবমক ববযালে বমঠখালী/২ 300 

দুদ্ যাগকালীন 

সমদে 

 াবহোর 

বিবিদত 

ব্যবহার করা 

হে। 

ইসমাইল দমদমাবরোল মা: ববযালে বমঠখালী/৪ 300 

এববএস মােবমক ববযালে বমঠখালী/৭ 400 

শাবন্তমেী বনম্ন মােবমক বাবলকা বব:  বমঠখালী/৭ 300 

 াঁেপাই দমদের শাহ মােবমক ববযালে  াঁেপাই/২ 300 

আেশা বসবেকা মােবমক ববযালে বমঠখালী/৯ 400 

জেমবনর দগাল মােবমক ববযালে ব লা /৮ 300 

হলবেবুবনো মােবমক ববযালে ব লা/২ 300 

মাদুরপাল্টা োখীল মািাসা সুন্দরবন/৭ 300 

বেগরাজ কদলজ বুবড়  াঙ্গা/১ 300 

ইউবপ িবন 

দসানাইলতলা ইউবপ িবন - 400 দুদ্ যাগকালীন 

সমদে 

 াবহোর 

বিবিদত 

ব্যবহার হে। 

ব লা ইউবপ িবন  300 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবপ িবন  300 

 াঁেপাই ইউবপ িবন  300 

সুন্দরবন ইউবপ িবন  300 
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দকান স্থানদক আশ্রেদকন্দ্র বহসাদব ব্যবহার কদরবন :  

 বনবম যত আশ্রেদকন্দ্র 

 স্থানীে স্কুল, কদলজ 

 সরকাবর ও দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান 

 উঁচু রাস্তা 

 

আশ্রেদকদন্দ্র বক বক লক্ষে রাখদত হদব :  

 আশ্রেদকদন্দ্র তাবু/পবলবেন/ওআরএস/বেটবকবর/বকছু জরুরী ঐষধ (প্যারাবসটামল, ফ্লাবজল ইতোবে)/পাবন দশাধন 

ববড়/বব্লব াং পাউ ার এর ব্যবস্থা রাখদত হদব।  

 খাবার পাবন ফুটাদনার ব্যবস্থা রাখা  

 পেঃবনষ্কাশন: ব্যবস্থা (নারী-পুরুদষর জন্য পৃেক পৃেক) 

 নারী-পুরুদষর জন্য পৃেক পৃেক দগাসদলর ব্যবস্থা রাখা 

 পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন রাখা এবাং আবজযনা সরাদনার ব্যবস্থা করা  

 বনরাপিার ব্যবস্থা করা  

 আদলার ব্যবস্থা করা 

 আশ্রেদকন্দ্রটি স্বাস্থেসম্মত হদত হদব 

 আবশ্রত মানুদষর দরবজদেশন, গবচ্ছত মালামাদলর তাবলকা বতরী ও দযাবরাং করা এবাং  দল ্াবার সমে তা ঠিকমত 

দেরত দেো 

 আশ্রেদকদন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য বনবে যয করা ও দস্বচ্ছাদসবদকর োেীে গ্রহর্ করা।  

 আবশ্রত মানুদষর খায ও ব বকৎসার ব্যবস্থা করা।  

 গিযবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রবতবন্ধী ও বশশুদের প্রবত ববদশষ নজর দেওো। 

 

আশ্রেদকদন্দ্র ব্যবহার : 

 আশ্রেদকন্দ্র মূলত: দুদ্ যাদগর সমে জনসাধারদর্র বনরাপে আশ্রে এর জন্য ব্যবহৃত হে 

 দুদ্ যাদগর সমে ব্যতীত অন্য সমে সমাজ উন্নেনমূলক কা্ যিদম আশ্রেদকন্দ্র ব্যবহার করা দ্দত পাদর।  

 প্রােবমক ব বকৎসার দকন্দ্র বহসাদব ব্যবহার করা দ্দত পাদর।  

 বেষ্ক বশক্ষা দকন্দ্র ও স্কুল বহসাদব ব্যবহার করা দ্দত পাদর।  

 ওোরদলস দযশদনর জন্য ব্যবহার করা দ্দত পাদর।  

 

আশ্রেদকন্দ্র রক্ষনাদবক্ষর্ :  

 প্রবতটি আশ্রেদকন্দ্র শুষ্ঠিাদব রক্ষর্াদবক্ষর্ করদত হদব। ববদশষকদর পবরিার পবরচ্ছন্ন রাখদত হদব। 

 আশ্রেদকদন্দ্রর েরজা-জানালা ববর্দযর হাত হদত রক্ষা কদর স্থানীে িাদব উদেোগ বনদত হদব।  

 আশ্রেদকদন্দ্রর জবমদত পবরকবল্পতিাদব বৃক্ষ দরাপন করদত হদব।  

 আশ্রেদকন্দ্র ব্যবহাদরর সমে ব্যতীত অন্য সমে তালাবদ্ধ রাখদত হদব।  

 গাই লাইন অনুসরর্ কদর আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটি গঠন করদত হদব।  

 আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটির তাবলকা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনার সাদে সাংযুবক্ত বহসাদব োকদব।  

 

আশ্রেদকন্দ্র  আশ্রেদকদন্দ্রর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যাবক্তর নাম দমাবাইল নাং মন্তব্য 

 

 

ঘুবর্ যঝড় 

আশ্রেদকন্দ্র 

 

সাদহদবর দমঠ আেশ য গ্রাম দমাছ্োলী েজলুর রহমান 01930-337369  

উির হলবেবুবনো সরকাবর প্রাঃ ববঃ  দরবা মন্ডল 01715-448344  

মে হলবেবুবনো শ্যামল কাবন্ত 01925557647  

উির জেমবন সুদরশ  ন্দ্র মবল্লক 01856073884  

উলুকাটা ব্রাক আশ্রে দকন্দ্র - -  

বসবক দসানাইল তলা - -  

স্কুল কাম 

দশল্টার 

আমড়াতলী সরকাবর প্রাঃববঃ আকবলমা খানন 01925689135  

ব লা মািাসা  জনাব অমৃত 01818-783476  
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৪.৫  উপদজলার সম্পদের তাবলকা (্া দুদ্ যাগকাদল ব্যবহৃত হদত পাদর) 

অবকাঠাদমা/ সম্পে সাংখ্যা োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত সাংবক্ষপ্ত বর্ যনা 

আশ্রেদকন্দ্র  40 টি দ োরম্যান, দমম্বার আশ্রে দকন্দ্রগুদলার প্রবতটি ব্যবহার 

অনুদপাদ্াগী হদে পদড়দে এবাং 

অরবক্ষত অবস্থাে পদড় রদেদে। 

টিউবওদেল, ল্যাবট্রনসহ সাংিার 

করা প্রদোজন।  

 

 

 

বড় দমগাদোন   - - 

দোট দমগাদোন  - - 

ওোরদলস - - 

লাইে জোকট - - 

গামবুট - - 

সাইদরন - - 

দহলদমট - - 

 বুবড়  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব অমল 01716-252045  

সান বান্দা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব সবমর মন্ডল 01918372982  

ববরাগী খালী সরকাবর প্রােবমক ববঃ জনাব  বনদরািন রাে 01715-434120  

বুবড়র াঙ্গা বাবলকা ববঃ  জনাব প্রজীত দগালোর 01719-481560  

বেগরাজ সরকাবর প্রাঃ ববঃ রুনা লােলা 01715212331  

ববযার বাহন সরকাবর প্রাঃ ববঃ অনুকা  ালী 01715-166558  

দগাোলীর দমঠ সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব মাসুো খাতুন রীপা 01723-593870  

দখানকার দবড় সরকাবর প্রাঃ ববঃ নুর ইসলাম মছ্োলী 01724705757  

ধনখালী সরকাবর প্রাঃ ববঃ  জনাব সুেশ যন বমো 01715-031453  

কাদসর  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বববেকা বশকোর 01720457192  

দঠাটার  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব দুলাল  ন্দ্র হালোর 01724-713559  

দ াবড় াঙ্গা  আহদমবেো মািাসা  দশখ জালাল উবেন 01743-754156  

আন্ধাবরো সরকাবর প্রাঃ ববঃ দমাঃ আব্দুল্লাহ েবকর 01815-242953  

 এ টি বস সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব সাইদুর রহমান 01718304039  

বুড়বুবড়ো সরকাবর প্রাঃ ববঃ  উবম যলা 01713-916215  

বাশঁতলা বাজার স্কুল খান আবুল কালাম আজাে 01913-057640  

আবজজ িাবট্র সরকাবর প্রাঃ ববঃ ববমল মুখাজী 01913057640  

উির  াঁেপাই সরকাবর প্রাঃ ববঃ  হুমা্ন কববর দমাল্লা 01714848473  

েবক্ষন  াঁেপাই সরকাবর প্রাঃ ববঃ  আব্দুর রািাক দশখ 01724704402  

দকারবান আলী সরকাবর প্রাঃ ববঃ ইন্দ্রানী রানী দবাস 01728215478  

েবক্ষন কানাই নগর স: প্রাঃ ববঃ  দশোলী দপাোর 01190-795124  

সরকাবর/ 

দবসরকাবর 

প্রবতষ্ঠান 

টাটিবুবনো মােবমক ববযালে সুোঙম কুমার ব ালী 01949218214 দুদ্ যাগকা

লীন 

সমদে 

 াবহোর 

বিবিদত 

ব্যবহার 

করা হে। 

ইসমাইল দমদমাবরোল মােবমক বব: আবুল কালাম আজাে 01935782936 

এববএস মােবমক ববযালে শাবন্ত রিন মন্ডল 01732899258 

শাবন্তমেী বনম্ন মােবমক বাবলকা বব: নেন্দ্রনাে হাওলাোর 01732936620 

 াঁেপাই দমদের শাহ মােবমক ববযালে অরুন  ন্দ্র মন্ডল 01911135531 

জেমবনর দগাল মােবমক ববযালে দমাঃ জালাল দহাদসন 01712782465 

মাদুরপাল্টা োখীল মািাসা সরোর োরূক দহাদসন 01719482233 

ইউবপ িবন দসানাইলতলা ইউবপ িবন শ ীন মন্ডল ০১৭৪৬০৮৯৮৭৬ দুদ্ যাগকা

লীন 

সমদে 

 াবহোর 

বিবিদত 

ব্যবহার 

কদর 

ব লা ইউবপ িবন শবেকুর রহমান ০১৭১২০৬৫০১৮ 

বুবড়র াঙ্গা ইউবপ িবন জনাব শুিাবসষ মবল্লক 01741544598 

 াঁেপাই ইউবপ িবন  জনাব ববকাশ  ন্দ্র 01716448091 

সুন্দরবন ইউবপ িবন  জনাব প্রনব মন্ডল 

01917704672 
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বাই সাইদকল - - অবধকাাংশ ইউবনেদন লাইে 

জোদকট, গামবুট, দরইন দকাট য, 

দরব ওসহ প্রাে সব বজবনষই নয 

হদে দগদে। 

 

 

 

 েীর্ য বেন  বড় দকান দুদ্ যাগ না 

হওো বকছু সম্পে ইউবনেন বসবপবপ 

অবেদস রদেদে আর বকছু ইউবনট 

টিম বল ার, ইউবনট সেস্যদের 

কাদে রদেদে। 

  

ট য লাইট - - 

এদপ্রান -  

ফ্লোগ স্টোন্ড (পতাকাসহ) - - 

ইবিন  াবলত দনৌকা - - 

উদ্ধার টুল বক্স - -- 

ওোরল্যাস দসট  - - 

দে ার  - - 

মাইক - - 

দরব ও (নয) - - 

োস্ট এই  বক্স  - - 

 দটববল  - - 

 দ োর  - - 

আলবমরা  - - 

 

৪.৬ অে যােন: 

ইউবনেন পবরষদের আে আদস স্থানীে কর আোে, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-ববল ইজারার মােদম এবাং বকছু ব্যবসা বাবনদজের 

দট্র  লাইদসন্স প্রোন হদত । বকন্তু ইোবনাং বড় হাট/বাজার, খাল/ববল ইজারার ব্যবস্থা ইউবনেন পবরষদের হাদত দনই। ্াদত আে 

এর মূল উৎস্য কদর দগদে। তদব সরকার বতযমাদন ভূবম দরবজদেশদনর হদত ১% অে য ইউবনেন পবরষদে হস্তান্তর কদর োদকন। 

পূদব য পুদরাপুবর বেল এখন আবার দসই অে য বেদে গ্রাম পুবলশ ও সব বদের দবতন/িাতাবে পবরদশাধাদন্ত বাবক টাকা সমে সমে 

প্রোন করা হদে োদক। ইোবনাং সরকার বাৎসবরক িাদব ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসবর প্রোদনর ব্যবস্থা কদরদেন।  

 

(ক) বনজস্ব উৎস (ইউবনেন কর, দরট ও বেস) 

 

 

 

 

 

উৎস্য / ধরর্ 
বাৎসবরক আে 

দসানাইলতলা বমঠাখালী ব লা  াঁেপাই সুন্দরবন বুবড়র াঙ্গা ৬ টি ইউবনেদন দমাট 

বসত বাবড়র 

বাৎসবরক ট্াক্স 
109730 33128 80530 289955 270000 110345 893,688.00 

পবরষে কতৃযক 

লাইদসন্স ইসুে ও 

লাইদসন্স পারবমট 

বে 

3125 13850 12300 12775 33000 34000 109,050.00 

ইজারা বাবে (হাট, 

বাজার, র্াট, পুকুর, 

দখাোড় ইজারা 

ইতোবে) 

170000 136828 96120 66200 
 

1345255 1,814,403.00 

সম্পবি হদত আে 200 
 

6400 38278 
 

2700 47,578.00 

ইউবনেন পবরষদের 

সাধারর্ তহববল 
250678 175610 169850 

 
30000 201440 827,578.00 

অন্যান্য 
   

68975 
  

68,975.00 
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(খ) সরকাবর সূদত্র অনুোন  

উন্নেন খাত:  

খাদতর ধরর্ 
বাৎসবরক অনুোন 

দসানাইলতলা বমঠাখালী ব লা  াঁেপাই সুন্দরবন বুবড়র াঙ্গা ৬ টি ইউবনেদন দমাট 

কৃবষ, স্বাস্থে ও 

পবরবার প্রনালী, রাস্তা 

বনম যান ও দমরামত, 

- - - - - - - 

গৃহ বনম যান ও 

দমরামত, উন্নেন 

সহােতা তহববল 

- - - - - - - 

দ োরম্যান ও 

সেস্যদের সম্মানী 

িাতা 

- - 490164 144300 - 13375 647,839.00 

উন্নেন সহােতা 

তহববল 

(এল.বজ.এস.বপ) 

804132 956115 
106665

3 
931182 - 880996 4,639,078.00 

দসদিটারী ও অন্যান্য 

কম য ারীদের দবতন 

িাতাবে 
 

- 142186 422020 - 155700 719,906.00 

ভূবম হস্তান্তর কর 

1% 
398062 1460108 - 

135615

5 
- 101060 3,315,385.00 

 

সাংস্থাপন: 

ইউবনেন পবরষে 

দ োরম্যান ও সেস্যদের সম্মানী িাতা:  

দ োরম্যান (৬ জন) প্রবত:  সরকাবর: ১৪৭৫ এবাং পবরষে হদত: ১৫২৫/- 

এম ইউ বপ (৭২জন) প্রবত: সরকাবর: ৯৫০/-,পবরষে হদত: ১২০০/- 

সব ব (দিল) ৬ জন:  ৭২০৬২/- 

েোোর (৬ টি ইউবনেন) প্রবত জন:  ২১০০/- 

গ্রাম পুবলশ (৬ টি ইউবনেন) প্রবত জন: ১৯০০/- 

দপৌরসিা  

দমের- ১৫০০০/-, কাউবন্সলর প্রবত- ৪০০০/-, সব ব- ১৫০০০/-, উপ সহ: প্রদকৌশলী (বসবিল)- ৮৯০০, বহসাব রক্ষক- 

৮৯৪০, বাজার পবরেশ যক- ৭১২০লাইদসন্স পবরেশ যক- ৬৬৪০. কিারদিবন্স ইন্সদপক্টর ৬২৯০/ -এবাং স্বাস্থে সহকারী 

টিকাোনকারী সুপারিাইজার সহ: কর আোেকারীসহ অন্যান্যদের- ১০৭৫৪০/-। 

 

গ) স্থানীে সরকার: 

স্থানীে সরকার 
বাৎসবরক প্রদেে টাকা 

দসানাইলতলা বমঠাখালী ব লা  াঁেপাই সুন্দরবন বুবড়র াঙ্গা 
 

উপদজলা পবরষে 8205966 850661 - - - 100000 156,627.00 

দজলা পবরষে  - - - - - -             -    

 

(র্) দবসরকাবর উন্নেন সাংস্হা  

দবসরকাবর উন্নেন 

সাংস্থার নাম 

বাৎসবরক অনুোন টাকা 

দসানাইলতলা বমঠাখালী ব লা  াঁেপাই সুন্দরবন বুবড়র াঙ্গা  

বসব এমবপ - 50000 - - - 189865 239,865 

এব বপ - - - - - - - 
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বববিন্ন োতা সাংস্থা, দবসরকাবর উন্নেন সাংস্থা, স্থানীে সরকার শবক্তশালীকরদর্র বনবমদি ইউবনেন পবরষদের সরাসবর অে যােন 

কদরদে। অবধকতর সহােতা পাওো বনি যর করদে ইউবনেন পবরষদের স্বক্ষমতা, স্বচ্ছতা সব যপবর সুোসদনর উপর। ইউবনেন 

পবরষে তার প্রধান দুদ্ যাগগুদলা ববদব না কদর, ্া তার ইউবনেদনর সাবব যক উন্নেদনর জন্য প্রধান বাধা দসগুদলাদক অগ্রাবধকার 

বেদে অে যােন করদব। প্রবতটি উন্নেন প্রকদল্পর সাদে দুদ্ যাগ ঝুঁবক হ্রাসদক ববদব না কদর প্রকল্প বতরী, অে যােন ও বাস্তবােন করদব।  

 

৪.৭ কম য পবরকল্পনা হালনাগাে করর্ ও পরীক্ষাকরর্ 

1. পবরকল্পনা েদলাআপ কবমটি 

2. পবরকল্পনা বাস্তবােন ও রক্ষর্াদবক্ষর্ কবমটি 

 

পবরকল্পনা েদলাআপ কবমটি-5 সেস্য বববশয পবরকল্পনা দলখা ও উপস্থাপন কবমটি (দ োরম্যান, সব ব, এনবজও 

প্রবতবনবধ, সাধারর্ কবমটি হদত ২ জন সেস্য) 

িবমক নাং নাম পেবী দমাবাইল 

১. আবু তাদহর হাওলাোর   উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

২. জনাব দমাঃ নাবহদুিামান উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা 01716-611303/ 0465873388 

3.  জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন উপদজলা কৃবষ কম যকতযা 0465873140 

4. দমাঃ রুহুল আবমন সমাজ দসবা অবেসার 0465873436 

5. শহীদুল ইসলাম  (হী  বাাংলাদেশ) এনবজও প্রবতবনবধ 01713276818 

 

কবমটির কাজ 

 খসড়া পবরকল্পনা প্ যাদলা না ও চুড়ান্ত পবরকল্পনা প্রর্েন। 

 ববষে বিবিক পবরকল্পনার কা্ যিম দ্মন কৃবষ, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপ-সহকারী কৃবষ কম যকতযার সহােতা 

দনওো। 

 দুদ্ যাগ পবরকল্পনাটি বাস্তব সম্মত অে যাৎ সু-বনদৃয কাজ এবাং অন্যান্য ববষেটি গুরুে দেওো।  

 

পবরকল্পনা বাস্তবােন ও রক্ষর্াদবক্ষর্ কবমটি-7 সেস্য বববশয পবরকল্পনা বাস্তবােন ও রক্ষর্াদবক্ষর্ কবমটি (দ োরম্যান, 

সব ব, মবহলা সেস্য, সরকারী প্রবতবনবধ, এনবজও প্রবতবনবধ, সাধারর্ কবমটি হদত ২ জন সেস্য) 

ি: নাং নাম পেবী দমাবাইল 

১. দমাঃ  তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী অবেসার 01777403353 

১. আবু তাদহর হাওলাোর   উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

২. জনাব দমাঃ নাবহদুিামান উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা 01716-611303 /0465873388 

৩. কামরুন নাহার হাই মবহলা িাইস দ োরম্যান 01911351881 

 জনাব দমাঃ হাবেজুর রহমান উপদজলা প্রদকৌশলী 0465873106 

৪. দমাঃ রুহুল আবমন সমাজ দসবা অবেসার 0465873436 

৬. দমাঃ আলমগীর দহাদসন উপদজলা টিম বল ার বসবপবপ 01728837869 

7. শহীদুল ইসলাম (হী  বাাংলাদেশ) এনবজও প্রবতবনবধ 01713276818 

 

কবমটির কাজ 

1. প্রবত বৎসর এবপ্রল/দম মাদস বতযমান পবরকল্পনা পুাংখানুপুাংখিাদব পরীক্ষা কদর প্রদোজনীে সাংদশাধন ও সাংদ্াজদনর 

মােদম হালনাগাে কদর নতুন পবরকল্পনা প্রস্িত করদত হদব। কবমটির সেস্য সব ব এ ববষদে ব্যবক্তগতিাদব উদযাগ 

গ্রহর্ করদবন। 

2. প্রতেক্ষ দুদ্ যাদগর অব্যববহত পদর ব্যবস্থাপনাসমূহ প্ যাদলা না কদর পবরকল্পনাে প্রদোজনীে সাংদশাধনী আনদত হদব। 

3. প্রবত বৎসর এবপ্রল/দম মাদস জাতীে দুদ্ যাগ বেবদস ব্যবস্থাপনা বুেদরা বনদে যশনা মত কমপদক্ষ একবার দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করদত হদব। 

4. দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পবরকল্পনাটি দজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির বনকট হদত অনুদমােন করদত হদব। 

5. পবরকল্পনা বাস্তবােন তোরবক করদত হদব। 

6. সাংবিয বববিন্ন প্রবতষ্ঠাদনর সাদে দ্াগাদ্াগ রক্ষা করদত হদব 
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পঞ্চম অোে 

উদ্ধার ও পুনব যাসন পবরকল্পনা 

 

৫.১ ক্ষেক্ষবত মূল্যাের্ 

খাতসমূহ বর্ যনা 

কৃবষ 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল 12704 দহ: জবমর মদে 

8327 দহ: জবমর (আমনধান, রববশস্য, কুল, দপোরা, শাক-সবজী) েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ 12704 দহ: জবমর মদে 8914 দহ: জবমর (আমন ধান, রবব 

শস্য, কুল, দপোরা, শাক-সবজী) েসল  াদষর ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর।  

 মাংলা উপদজলাদত 1988 সাদলর মত বন্যা হদল দমাট 12704 দহ: একর েসবল জবমর মদে ২৪২৫ দহ:  

জবমর েসল   াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

মৎস্য 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট 12704 দহ: জবমর মদে  দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট 7408 জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়ার   াষ ব্যাহত হদত পাদর। এোড়াও 

এলাকার স্থানীে প্রাকৃবতক মাদের ববলুবপ্ত র্টদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝদড়র কারদর্ দমাট 12704  দহ:  জবমর মদে  দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট ৫৬৬৭ দহ: জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ দমাট 12704 দহ: জবমর মদে  দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য দর্দর  

আনুমাবনক দমাট 8182 দহ: জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ব াংবড় িাইরাদসর কারদর্ দমাট 12704 দহ: জবমর মদে  দোট-বড় ৯৭৮৬ টি  মৎস্য 

দর্দর  আনুমাবনক দমাট 10619 দহ: জবমর সাো মাে, বাগো, গলো ও কাঁকড়া  াদষর  ব্যাপক ক্ষবত হদত 

পাদর। এোড়াও প্রাকৃবতক মাে িাইরাদস আিান্ত হদে মাদের ববস্তার দরাধ হদত পাদর। 

পশুসম্পে 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্  দমাট ১৮০০ গরু, ২২০০ োগল, ১২০০ দিড়া, ৩০০ মবহষ ও ৪৫০ 

টি শুকদরর খাযািাব দেখা বেদত পাদর। েদল দগা-খায সঙ্কদটর কারদর্ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হদত 

পাদর। েদল কৃবষ উৎপােন ব্যাহত হদে প্রবতটি পবরবার পদরাক্ষিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর।  

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল উপদজলাে দমাট ২৪০০ 

গরু, ২৭০০ োগল, ১৩০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরবগ, ৫০০ বন্য পশুপাবখ, ১০০০ শুকর 

ঘূবর্ যঝদড়র আর্াদত অেবা দিদস বগদে ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি 

পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত পাবনর  াপ বাড়দল উপদজলাে দমাট 
২০০০ গরু, ২৩০০ োগল, ১০০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৩৪০০ হাঁস, ৪০০০ মুরবগ, ৫০০ বন্য পশুপাবখ, ৮০০ 

শুকর পাবনর দরাদত দিদস বগদে ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি পবরবার 

ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যা হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত পাবনর  াপ বাড়দল উপদজলাে দমাট ২১০০ 

গরু, ২২০০ োগল, ১১০০ দিড়া, ৪০ মবহষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরবগ, ৫০০ বন্য পশুপাবখ, ২০০ শুকর 

পাবনর দরাদত দিদস বগদে ববলীন হওোসহ মারা দ্দত পাদর। ্াদত কদর এলাকার প্রবতটি পবরবার 

ক্ষবতগ্রস্ত হওোসহ প্রাকৃবতক দসৌন্দ্ য ববনয হওোর সম্ভাবনা রদেদে। 

স্বাস্থে 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ দমাট 136588 জনসাংখ্যার মদে ৮% দলাক  ােবরো, ১০% 

দলাক আমাশে, ২%  দলাক টাইেদে , ৪% দলাক জবন্ডস, ৬% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৬% 

 ম যদরাদগ,আিান্ত হদে  অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর। ্ার েদল উপদজলার প্রবতটি পবরবার 

আবে যক অসচ্ছলতাসহ বববিন্নিাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল  দমাট 136588 জন 

জনসাংখ্যার মদে ৩% দলাক  ােবরো, ২% দলাক আমাশে দরাদগ, ২% দলাক জবন্ডস, ৮% দলাক 

িাইরাসজবনত এবাং ৪%  ম যদরাদগ আিান্ত হদে  অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর।  

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্  দমাট 136588 জন জনসাংখ্যার মদে ৩%  ােবরো, ২% 

আমাশে, ২%  ম যদরাগ, ২% দলাক জবন্ডস  ৭% দলাক িাইরাসজবনত এবাং ৮%  ম যদরাদগ আিান্ত  হদে 

অসুস্থ হওো সহ অকাদল মারা দ্দত পাদর।  
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জীববকা 

মাংলা উপদজলাে দমাটামুটি ৪ ধরদনর জীববকার দলাক রদেদে। ্ার মদে মৎস্যবজবব ৫৬৪৫ জন। কৃবষজীবব ২৩১০৮ 

জন।ক্ষুি ও মাঝাবর ব্যাবসােী ৯১৪৪ জন এবাং কৃবষ শ্রবমক ৯১১৪ জন। 

 ঘূবন যঝড়: ঘূবন যঝদড়র কারদর্ মাংলা উপদজলার ৫৬৪৫ জন মৎস্যজীববর মদে ৩৫২৯ জন, ২৩১০৮ জন 

কৃবষজীববর মদে ৬৯৩৩ জন কৃবষজীবব, ৯১৪৪ জন ক্ষুি ব্যবসােীর মদে ১৩৭১ জন ব্যবসােী ও ৯১১৪ 

জন কৃবষ শ্রবমদকর মদে ২২৭৮ জন কৃবষ শ্রবমদকর প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 লবর্াক্ততা: ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ১০৩৯৮ জন কৃবষজীবব তীব্র ক্ষবতর সমু্মবখন হে।এোড়া ব ত্র-

ববশাখ মাদস তীব্র লবদনর কারদর্ ৫৬৪৫ জন মৎস্যজীববর মদে প্রাে ১৩৯৬ জন মৎস্যজীবব  প্রতেক্ষ ও 

পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 জদলাচ্ছ্বাস: জদলাচ্ছাদসর কারদর্ ৫৬৪৫ জন মৎস্যজীববর মদে ১৩২২ জন মৎস্যজীবব, ২৩১০৮ জন 

কৃবষজীববর মদে ৯২৪৩ জন কৃবষজীবব দপশার মানুষ ও ৪৫০ জন ক্ষুি ও মাঝাবর ব্যাবসােী ক্ষবতগ্রস্ত হদত 

পাদর। 

 জলাবদ্ধতা: ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ৪৬২১ জন কৃবষজীবব দপশার মানুষ প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব 
ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 নেীিাঙন: নেী িাঙদনর কারদর্ মাংলা উপদজলার ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ৫% কৃবষজীববর কৃবষ 

জবম নেীগদি য বববলন হদত পাদর। ্ার েদল ১১৫৫ জন কৃবষজীবব  প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত 

পাদর। 

 বন্যা: বন্যার কারদর্ মাংলা উপদজলার ২৩১০৮ জন কৃবষজীববর মদে ৬৯৩৩ জন কৃবষজীবব, ৯১৪৪ জন 

ক্ষুি ব্যবসােীর মদে ৪৫৭ জন ব্যবসােী  প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষ িাদব ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

 ব াংবড় িাইরাস: ব াংবড় িাইরাদসর প্রদকাপ বৃবদ্ধ পাওোে মাংলা উপদজলার ২২৬৪৫ জন মৎস্য াবষর মদে 

প্রাে ৯০৫৮ জন  সরাসবর ক্ষবতগ্রস্ত হদত পাদর। 

গােপালা 

 মাংলা উপদজলাদত লবর্াক্ততার কারদর্ উপদজলার দমাট ৭০০০ েলে গাে ৫০০০ বনজ গাে এবাং ১২০০০ 

ঔষবধ গােসহ ৩০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর।  

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল উপদজলার দমাট ১০০০০ 

েলে গাে ১২০০০ বনজ গাে এবাং ১২০০০ ঔষবধ গােসহ ৬০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের ক্ষবত হদত 

পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাদসর কারদর্ উপদজলার দমাট ৫০০০ েলে গাে ৫০০০ বনজ গাে এবাং ৮০০ 
ঔষবধ গােসহ ১০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যার কারদর্ উপদজলার দমাট ৭০০০ েলে গাে ৪০০০ বনজ গাে এবাং ৯০০ ঔষবধ 
গােসহ ১০০০ টি নাস যাবরর  ারা গাদের  ক্ষবত হদত পাদর। 

অবকাঠাদমা 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল দমাট ২৫৬৩ টি কাঁ া 

র্রবাবড়, ১০ টি পাকা র্রবাবড়, ১৭৬ টি আধাপাকা র্রবাবড় ঘূবর্ যঝদড়র আর্াদত  আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য 

ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ৩৫০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ২০ টি পাকা র্র, ২৮ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় পাবনর  াদপ আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত নেীিাঙ্গদনর কারদর্ দমাট ৪৬৫ টি কাঁ া র্রবাবড়,  ১৮ টি পাকা র্রবাবড়, ২৪ টি 

আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত ১৯৮৮ সাদলর মত বন্যা হদল দমাট ৩০০০ টি কাঁ া র্রবাবড়, ৩০ টি পাকা র্রবাবড়, 

২০০ টি আধাপাকা র্রবাবড় আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর। 

স্যাবনদটশন 

 মাংলা উপদজলাদত ঘূবর্ যঝড় হদল বকাংবা ২০০৭ সাদল বস দরর মত আর্াত হানদল দমাট ৮০০ টি কাঁ া, 

১২০ আধাপাকা পােখানা ১৫ টি সাংরবক্ষত  পুকুদরর পাবন আাংবশক বকাংবা সম্পূর্ য ববনয হদত পাদর 

 মাংলা উপদজলাদত জদলাচ্ছ্বাস বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ১৬ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ১২০০ টি কাঁ া পােখানা 

সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। 

 মাংলা উপদজলাদত বন্যা বৃবদ্ধ দপদত োকদল দমাট ১৮ টি সাংরবক্ষত পুকুর, ৪০০০ টি কাঁ া পােখানা, ৫০ টি 

দরইন ওোটার প্লান্ট ও ১০ টি বপ এস এে সম্পূর্ য বকাংবা আাংবশকিাদব ববনয হদত পাদর। 
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৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার 

৫.২.১ প্রশাসবনক পুনঃপ্রবতষ্ঠা 

িবমক নাং নাম পেবী দমাবাইল নম্বর 

১. দমাঃ তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী অবেসার 01777403353/0465873140 

২. জনাব দমাঃ নাবহদুিামান  প্রকল্প বাসত্মবােন কম যকতযা 01716-611303/ 0465873388 

৩. দমাঃ আব্দুল আল মামুন উপদজলা কৃবষ কম যকতযা 0465873140 

৪. জনাব দমাঃ হাবেজুর রহমান উপদজলা প্রদকৌশলী 0465873106 

৫.  াঃ দমাঃ নজরুল ইসলাম উপদজলা প্রার্ী সম্পে কম যকতযা ০৪৬৫৮-৭৩৪৬৭ 

৬. দমা: মহব্বত আলী দমাড়ল উপদজলা আনসার ও বিব বপ কম যকতযা ০৪৬৫৮-৭৩৪৮৬ 

 

৫.২.২ ধ্বাংসাবদশষ পবরষ্কার 

িবমক নাং নাম পেবী দমাবাইল নম্বর 

১. দমাঃ এস এম কাদেস উপ-সহ: প্রদকৌশলী জনস্বাস্থে 01915292287 

২.  এস এম সবহদুল্লাহ উপদজলা বন কম যকতযা 01851177497 

৩.  াঃ দমাঃ নজরুল ইসলাম উপদজলা প্রার্ীসম্পে কম যকতযা  ০৪৬৫৮-৭৩৪৬৭ 

৪. দমাঃ আলমগীর দহাদসন উপদজলা টিম বল ার বসবপবপ 01728837869 

৫ শ ীন্দ্রনাে মন্ডল দ োরম্যান দসানাইলতলা ইউবপ 01710-86865 

৬ গাজী আজহার আলী দ োরম্যান বমঠাখালী ইউবপ 01711-342225 

৭ দমাল্লা তবরকুল ইসলাম দ োরম্যান  াঁেপাই ইউবপ 01711-397361 

৮ দশখ শবেকুর রহমান দ োরম্যান  ব লা ইউবপ ০১৭১২০৬৫০১৮ 

৯ কালাম েবকর দ োরম্যান সুন্দরবন ইউবপ ০১৭১১৩৪২২১৬ 

১০  জনাব  অবন যবান হালোর দ োরম্যান বুবড়র াঙ্গা ইউবপ 01718-767345 

 

৫.২.৩ জনদসবা পুনরারম্ভ 

িম: নাং নাম পেবী দমাবাইল  নম্বর 

১. জনাব আবু তাদহর হাওলাোর   উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

২. দমাঃ তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 0465873140 

৩. জনাব দমাঃনাবহদুিামান উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা 01716-611303/0465873388 

৪.  জনাব দমাঃ রুহুল আবমন সমাজ দসবা কম যকতযা 01712-172337 

৫. জনাব দমাঃ হাবেজুর রহমান উপদজলা প্রদকৌশলী 0465873106 

6 শ ীন্দ্রনাে মন্ডল দ োরম্যান দসানাইলতলা ইউবপ 01710-86865 

7 গাজী আজহার আলী দ োরম্যান বমঠাখালী ইউবপ 01711-342225 

8 দমাল্লা তবরকুল ইসলাম দ োরম্যান  াঁেপাই ইউবপ 01711-397361 

9 দশখ শবেকুর রহমান দ োরম্যান  ব লা ইউবপ ০১৭১২০৬৫০১৮ 

10 কালাম েবকর দ োরম্যান সুন্দরবন ইউবপ ০১৭১১৩৪২২১৬ 

11  জনাব  অবন যবান হালোর দ োরম্যান বুবড়র াঙ্গা ইউবপ 01718-767345 

 

৫.২.৪ জরুরী জীববকা সহােতা 

িম. নাং নাম পেবী দমাবাইল  নম্বর 

১. জনাব আবু তাদহর হাওলাোর  উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

২. দমাঃ তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা 01777403353 

৩. জনাব দমাঃনাবহদুিামান উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা 01716-611303/ 0465873388 

৪. জনাব দমাঃরুহুল আবমন উপদজলা সমাজ দসবা কম যকতযা 0465873436 

৫. জনাব ববেবজৎ কুমার দে উপদজলা মৎস্য কম যকতযা 0465873219 

6. জনাব  াঃ দমাঃ নজরুল ইসলাম উপদজলা প্রার্ীসম্পে কম যকতযা  ০৪৬৫৮-৭৩৪৬৭ 

৭ জনাব  আব্দুল্লাহ আল মামুন উপদজলা কৃবষ কম যকতযা 0465873140 
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িম. নাং নাম পেবী দমাবাইল  নম্বর 

৮ শ ীন্দ্রনাে মন্ডল দ োরম্যান দসানাইলতলা ইউবপ  01710-86865 

৯ গাজী আজহার আলী দ োরম্যান বমঠাখালী ইউবপ 01711-342225 

১০ দমাল্লা তবরকুল ইসলাম দ োরম্যান  াঁেপাই ইউবপ 01711-397361 

১১ দশখ শবেকুর রহমান দ োরম্যান  ব লা ইউবপ ০১৭১২০৬৫০১৮ 

১২ কালাম েবকর দ োরম্যান সুন্দরবন ইউবপ ০১৭১১৩৪২২১৬ 

১৩  জনাব  অবন যবান হালোর দ োরম্যান বুবড়র াঙ্গা ইউবপ 01718-767345 
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সাংযুবক্ত ১: আপেকালীন পবরকল্পনা বাস্তবােদনর দ কবলয  

দ কবলয  

দরব ও ও টিবি মারেত আপে/ দুদ্ যাদগর ববপে সাংদকত প্র াদরর সাংদগ সাংদগ বনম্মবলবখত েক অনু্ােী ব্যবস্থা গ্রহর্ করদত 

হদব। 

িঃ নাং- ববষে হোঁ/না 

১. 
সতকয বাতযা প্র াদর বনব যাব ত দস্বচ্ছাদসবকেদলর সেস্যদের দ দক আসন্ন ববপে সম্পদকয প্র ার কাজ শুরু 

করদত বলা হদেদে। 
হোঁ 

২. ঝুঁবকপূর্ য এলাকার দলাকজনদক উদ্ধার করার জন্য োবেেপ্রাপ্ত ব্যাবক্ত বা েল ঠিক করা হদেদে । হোঁ 

৩. 
২/৩ বেদনর জন্য শুকদনা খাবার ও বনরাপে পানীে জল বনরাপিা দমাড়দক মাটির বনদ  পুদত রাখার জন্য 

প্র ার করার ব্যবস্থা গ্রহর্ করা হদেদে । 
হোঁ 

৪.  দস্বচ্ছাদসবক েদলর সেস্যদের বনরাপিার জন্য লাইে জোদকট সরবরাহ করা হদেদে । হোঁ 

৫. ইউবনেন বনেন্ত্রর্ কক্ষ সাব যক্ষবনক  ালু রাখার জন্য প্রদোজনীে জনবদলর ব্যবস্থা করা হদেদে । হোঁ 

৬. ইউবনেন খাযগুোম/ ত্রার্ গুোম এর প্রদোজনীে বনরপিা ব্যবস্থা রদেদে। না 

৭. অন্যান্য  

 

দ ক বলয  

প্রবত বের এবপ্রল দম মাদসর ১৫ তাবরদখর মদে ইউবনেন দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটির সিাে আলাপ আদলা না কদর বনম্মবলবখত 

েক পুরর্ কদর উপদজলা বনব যাহী কম যকতযা/দজলা প্রশাসদন পাঠাদনার ব্যবস্থা গ্রহর্ করদত হদব। 

িম. নাং ববষে 
উপযুক্ত স্থাদন টিক 

ব ি 

১. প্রবতটি ইউবনেদনর খায গুোদম প্ যাপ্ত পবরমার্ খায মজুে রদেদে না 

২. ঝুঁবকপূর্ য এলাকার বশশুদের টিকা/ িোকবসন দেো হদেদে হোঁ 

৩. ১ - ৬ বেদরর বশশু ও মাদেদের বিটাবমন খাওোদনা হদেদে হোঁ 

৪. দস্বচ্ছাদসবক েদলর সেস্যদেরদক বাৎসবরক প্রবশক্ষন প্রোন করা হদেদে হোঁ 

৫. দস্বচ্ছাদসবক েদলর সেস্যদেরদক বনধ যাবরত োবেে সম্পদকয সদ তন করা হদেদে হোঁ 

৬. ইউবপ বক্লবনক হাসপাতাদল প্রদোজনীে ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুে রদেদে হোঁ 

৭. প্রবতটি আশেদকদন্দ্রর জন্য প্রদোজনীে প্রােবমক ব বকৎসার সরিামাবে ও ঔষধ রদেদে না 

৮. প্রবতটি আশেদকদন্দ্রর জন্য বনব যাব ত পল্লী ব বকৎসক এলাকাে উপবস্থত রদেদেন না 

৯. প্রবতটি আশেদকদন্দ্র প্রদোজনীে ব্যবহার উপদ্াগী নলকুপ রদেদে না 

১০. প্রবতটি আশেদকদন্দ্রর জন্য প্রদোজনীে ব্যবহার উপদ্াগী ল্যাবট্রন রদেদে হোঁ 

১১. প্রবতটি আশেদকদন্দ্রর েরজা জানালা ঠিক রদেদে না 

১২. প্রবতটি আশেদকদন্দ্র মবহলাদের জন্য আলাো বনরাপে ব্যবস্থা রদেদে না 

১৩. প্রবতটি আশেদকদন্দ্র বনব যাব ত ববকল্প দকোর দটকার উপবস্থত রদেদে না 

১৪. প্রবতটি আশেদকদন্দ্র গি যবতী মাদেদেও দেখাশুনা করার জন্য বনব যাব ত ধাত্রী রদেদে না 

১৫. গরু-োগল হাঁস-মুরগী রাখার জন্য উঁচু স্থান বকাংবা বকল্লা বনধ যারর্ করা হদেদে না 

১৬. আবহাওো ও ববপে সাংদকত প্র াদরর জন্য প্রদোজনীে মাইদিাদোন  ালু রদেদে হোঁ 

১৭. 
কমপদক্ষ ২/ ৩ বেদনর জন্য শুকদনা খাবার, পানীে জল সাংরক্ষন করার জন্য জনগর্দক 

সদ তন ও উদ্বুদ্ধ করা হদেদে 
হোঁ 

১৮. অন্যান্য  
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সাংযুবক্ত ২: উপদজলা/দজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কবমটি 

ি:নাং নাম পেবী সেস্য দমাবাইলনম্বর 

1.  আবু তাদহর হাওলাোর উপদজলা পবরষে দ োরম্যান সিাপবত 0171০-860865 

2.  দমাঃ  তবববুর রহমান উপদজলা বনব যাহী অবেসার সহ- সিাপবত 
01777403353/ 

0465873140 

3.  কবহনুর সরোর উপদজলা িাইস দ েরম্যান   সেস্য 01916484448 

4.  কামরুন নাহার হাই উপদজলা মবহলা িাইস দ েরম্যান সেস্য 01911351881 

5.   াঃ দমাঃ মবনরুিামান উপদজলা স্বাস্থে ও পবরবার পবরকল্পনা কম যকতযা সেস্য 
01710-031398 

০৪৬৫৮৭৩৩৯৩ 

6.   াঃ দমাঃ নজরুল ইসলাম উপদজলা প্রার্ী সম্পে কম যকতযা সেস্য 
017১১০০০৭৩৮ 

০৪৬৫৮-৭৩৪৬৭ 

7.  দমাঃ আব্দুল আল মামুন উপদজলা কৃবষ কম যকতযা সেস্য 0465873140 

8.  জনাব দতৌবহদুর রহমান সহকারী কবমশনার(ভূবম) সেস্য 0465873349 

9.   জনাব ববেবজৎ কুমার দে উপদজলা মৎস্যকম যকতযা সেস্য 
01777403353 

0465873219 

10.  জনাব দমাঃ রুহুল আবমন উপদজলা সমাজদসবা কম যকতযা সেস্য 
01712172337 

0465873436 

11.  
জনাব দমাঃ হাবেজুর রহমান 

 
উপদজলা প্রদকাশলী সেস্য 

01737787369 

0465873106 

12.   জনাব দমাঃ নুরুিামান খান উপদজলা মােবমক বশক্ষা কম যকতযা সেস্য 
017171563১৫ 

০৪৬৫৮৭৩২২৪ 

13.  শামসুন নাহার  উপদজলা বশক্ষা কম যকতযা সেস্য 0465873387 

14.  দমা: দবলাদেত দহাদসন িারপ্রাপ্ত কম যকতযা(পুবলশ) সেস্য 
01713374129 

০৪৬৫৮৭৩২২২ 

15.  এস এম কাদেস উপসহঃ প্রদকৌশলী জনস্বাঃ প্রঃ েপ্তর সেস্য 01715292287 

16.  বেলারা খানম উপদজলা মবহলা ববষেক কম যকতযা সেস্য 
017১৪৪৯২৬৩১ 

0465837255 

17.  দমা: দসবলম উপদজলা যুব উন্নেন কম যকতযা সেস্য 
01718368720 

0465873065 

18.  দমা: আবমর উবেন দমাড়ল উপদজলা খায বনেন্ত্রক সেস্য 0465873483 

19.  দমা: খাদলকুর রহমান উপদজলা সমবাে কম যকতযা সেস্য 
01718019283 

0465873172 

20.  দমা: মহব্বত আলীদমাড়ল উপদজলা আনসার ও বিব বপ কম যকতযা সেস্য 
01711399005 

০৪৬৫৮-৭৩৪৮৬ 

21.  এস এম সাদহব আলী 
উপদজলা প্রবতবনবধ, োোর সাবি যস ও বসবিল 

ব দেন্স 
সেস্য 

01712-422481 

 

22.  শ ীন মন্ডল দ োরম্যান দসানাইলতলা ইউবপ (িারপ্রাপ্ত) সেস্য ০১৭৪৬০৮৯৮৭৬ 

23.  গাজী আজহার আলী দ োরম্যান বমঠাখালী ইউবপ সেস্য 01711-342225 

24.  দমাল্লা তবরকুল ইসলাম দ োরম্যান  াঁেপাই ইউবপ সেস্য 01711-397361 

25.  দশখ শবেকুর রহমান দ োরম্যান ব লা ইউবপ সেস্য ০১৭১২০৬৫০১৮ 

26.  কালাম েবকর দ োরম্যান সুন্দরবন ইউবপ সেস্য ০১৭১১৩৪২২১৬ 

27.  জনাব  অবন যবান হালোর দ োরম্যান বুবড়র াঙ্গা ইউবপ সেস্য 01718-767345 

28.  আব্দুল দসাবহান সিাপবত বব আর ব  বপ সেস্য 0465873175 

29.  দমাঃ আলমগীর দহাদসন সহকারী পবর ালক বসবপবপ সেস্য 01728-837869 

30.   দর  বিদসন্ট দসাসাইটি প্রবতবনবধ সেস্য  

31.  দগালাম েদরাোর দহাদসন অেক্ষ মাংলা ব গ্রী কদলজ সেস্য 01716169516 

32.  তালুকোর োরুক সিাপবত, দপ্রসক্লাব মাংলা সেস্য 01711308638 

33.  আবুল কালাম েবকর উপদজলা কমান্ডার, মুবক্তদ্াদ্ধা কাউবন্সল সেস্য 01711342216 

34.  শহীদুল ইসলাম (হী  বাাংলাদেশ) এনবজও প্রবতবনবধ সেস্য 01713276818 

35.  জনাব দমাঃ নাবহদুিামান উপদজলা প্রকল্প বাস্তবােন অবেসার সেস্য সব ব 
01716-611303 

/0465873388 
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সাংযুবক্ত ৩: ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

দসানাইলতলা ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর মন্তব্য 

০১ সামসুল হক দমা: আমোদুল হক 1 01911053346 দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার ,

উদ্ধার ও ব বকৎসা 

কা্ যিম  ,ত্রান 

ববতরন ও 

আশ্রেদকন ু্ি 

ব্যবস্থাপনা ববষদে 

প্রবশক্ষর্ নাই 

 

০২ ইজারোর বজোউল হক বজন্নাত ইজারোর  1 01917630486 

০৩ সারবমনা খাতুন আবু জাের সরোর 1 011916565338 

০৪ জাবহদুল ইসলাম  দমা: েজলুর রহমান 1 01921550488 

০৫ মাফুজা খাতুন মাদলক সরোর 1 01942090583 

০৬ সরোর মবমনুল ইসলাম দমা: জাের সরোর  1 01916565335 

০৭ জুবলো জাহান  দসদকন্দার মবল্লক 1 01913341493 

০৮ েবরে দশখ দমা: আবজজুর রহমান  1 01933188297 

০৯ সুলতানা খাতুন  আবুল কাদসম 1 01935783544 

১০ বমলন সরোর  আবুল বাদতন 1 01918161207 

১১ দমা: দবারহান উবেন  দমা: দমাদশ যে আলী  2 01714950030 

১২ পারিীন সুলতানা  শাহজাহান দশখ 2 01914510408 

১৩ দমা: শাহ জালাল দশখ েীন দমাহাম্মে 2 01742900113 

১৪ জান্নাতুল দেরোইস আদনাোর মবল্লক 2 01915694671  

১৫ দশখ জাবহদুর রহমান দশখ আব্দুর রািাক 2 01918131455  

১৬ হীরামন নুরুল আমীন েবকর 2 01914654547  

১৭ আবুল কালাম মবল্লক নেদশর মবল্লক 2 01725570312  

১৮ তাসবলমা দবগম বমজানুর রহমান  2 01935207216  

১৯ আবু হুরােরা মবল্লক দুলাল মবল্লক 2 01929893957  

২০ লাবকমা খাতুন শাখাওোত দশখ  2 01928153826  

২১ দরজাউল ইসলাম  মাসুম ববল্লা 3 01914666979  

২২ পারিীন দবগম আল আমীন 3 01911531482  

২৩ মবহদুল দশখ জুলবেকার দশখ 3 01920723471  

২৪ সালমা দবগম দমা: দরজাউল দশখ 3 01912988201  

২৫ শাহজামাল দশখ দমাসদলম দশখ 3 01925632680  

২৬ সুলতানা আক্তার আজাহার হাওলাোর  3 01756392075  

২৭ ইব্রাহীম দমাসাল্লী  আব্দুল হাই দমাসাল্লী  3 01933841661  

28 আেদরাজা দবগম সাগর দশখ 3 01938671037  

29 হাবনে দশখ সুলতান দশখ 3 01917632754  

30 দরবা দবগম মবজবুর রহমান  3 01914666979  

31 দমা: মাহবুব দমাল্লা মৃত আব্দুল জবলল দমাল্লা 4 01718691662  

32 আসমা দবগম গফুর দমাল্লা  4 01718691662  

33 দবারহান দশখ আব্দুর রশীে দশখ 4 01712405255  

34 বমনারা দবগম সালাম হাওলাোর  4 01718691662 (অনু)  

35 হাবসবুর রহমান সানু মৃত আহাম্মে আলী  4 01718691662 (অনু)  

36 োদতমা দবগম আলাউবেন দশখ 4 01718691662 (অনু)   

37 আব্দুর রহীম দশখ দমা: আলতাে দশখ 4 01920236377  

38 লতা মন্ডল পুষ্পবজৎ মন্ডল  4 01925604601 (অনু)  

39 েেসাল দশখ আব্বাস আলী হাওলাোর  4 01937292555  

40 আদরো খাতুন  কুদ্দুস দশখ 4 01713900596  

41 দমা: জাবহে হাওলাোর  দমা: নওশার হাওলাোর  5 01710030932  

42 ববউটি মন্ডল  অবনবল কৃি মন্ডল  5 01921945073  

43 হাসান দশখ রহমান দশখ 5 01916610207  

44 পারিীন দবগম ইউসুে দশখ 5 01916261485 (অনু)  

45 দসৌদমন মন্ডল  মবনদমাহন মন্ডল 5 01925434910  

46 িগববত মন্ডল  তুষার মন্ডল  5 01715398219  

47 বেবাকর মন্ডল  বেপন মন্ডল  5 01912505996  

48 মবলনা মন্ডল  সুকুমার মন্ডল  5 01917099828  

49 দবারহান হাওলাোর  শাহজাহান হাওলাোর  5 01928846169  

50 রাদবো আক্তার  সাইফুিামান বপ্রন্স 5 01756430471  

51 অনুপম মজুমোর  রবীন্দ্রনাে 6 01925673407  
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িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর মন্তব্য 

52 আইবি মজুমোর   ন্দ্রদশখর  6 01748948150  

53 দেবাশীষ শীকোর  ববকাশ  ন্দ্র  6 01917812772  

54 সুপ্রীো  ালী  অমর  ালী  6 01728449478  

55 উিল মন্ডল  হবর ান মন্ডল  6 01915659134  

56 সুজাতা মন্ডল  বনবখল মন্ডল  6 01918051885  

57 বাবুল হাওলাোর  শাহজাহান হাওলাোর  6 01730197022  

58 বরতা মন্ডল  ববদবক মন্ডল  6 01925622485  

59 সুেীপ মন্ডল  স্বপন মন্ডল  6 01733277815  

60 অপ যনা মন্ডল  অদষাক কুমার মন্ডল  6 01713923417 (অনু)   

61 দমা: কামরুল হাওলাোর  আব্দুল গবন হাওলাোর  7 01819350134  

62 পারুল দবগম মৃত গাজী হুমায়ুন 7 01926943158  

63 আল আমীন দশখ দমাকদসে দশখ 7 01736396577  

64 তাবনো দবগম  কামরুল হাওলাোর  7 01920722790  

65 নজরুল ইসলাম কুদ্দুস দশখ 7 01916682979  

66 মবনরা দবগম শাহাোৎ দশখ 7 01951283698  

67 আল-বজোে নুরুল ইসলাম 7 01827591181  

68 পারিীন দবগম দহকমত দশখ 7 01931283698  

69 কামরুল ইসলাম  মৃত ইমান আলী  7 01921919266  

70 শাহীনুর দবগম বাবুল গাজী  7 01748641951  

71 আলাল ইজারোর  দমা: আবমনুল ইসলাম 8 01925671753  

72 নওদরাজ সুলতানা  আজাহার ইজারোর  8 01928892407  

73 মাসুম ববল্লাহ নুর দমাহাম্মে  8 01915144541  

74 পুরব য মন্ডল  প্রফুল্লে রাে  8 01925671753  

75 মবন দশখ দশখ আমীর আলী 8 01190393596  

76 দরশমা দবগম নওদশর দশখ 8 01198124383  

77 ওমর আলী  সাদহব আলী  8 01936042170  

78 বশবানী মন্ডল  শাংকর রাে  8 01925671753  

79 সাইফুল দশখ মৃত আব্দুল হবন দশখ  8 01920117101  

80 বেপালী বমস্ত্রী  সুিাষ বমস্ত্রী  8 01739481276  

81 দখাকন মবল্লক কুসত মবল্লক 9 01917956656  

82 সুজাতা বাবড় অবনল বাবড় 9 01932524285  

83 প্রদসন বাবড় প্রমে বাবড় 9 01937240669  

84 স্বপ্লা রানী মজুমোর  বকদশার রাে  9 01917493425  

85 বেপাংকর ববরাগী বনবখল ববরাগী  9 01929192385  

86 সাধনা মন্ডল  কৃি পে মন্ডল  9 01928846245  

87 বরপন মন্ডল  হবরপে মন্ডল  9 01934505255  

88 বমনবত হালোর  সম্পুপে হালোর  9 01934506288  

89 েবরে দশখ আবুল কামাল দশখ 9 01912903915  

90 টুম্পা হালোর  সরবজত হালোর  9 01936801720  

 

সুন্দরবন ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর প্রবশক্ষন 

০১ দমা: সাইফুল ইসলাম  আব্দুল কুদ্দুস হাওলাোর  1 01911086882 দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার ,

উদ্ধার ও ব বকৎসা 

কা্ যিম  ,ত্রান 

ববতরন ও 

আশ্রেদকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা ববষদে 

প্রবশক্ষন নাই 

 

০২ সাহানুর দবগম ইবিস আলী দশখ 1 01928215408 

০৩ বলটন দশখ েজলুর রহমান 1 01739127872 

০৪ রাবেজা খাতুন রুস্তম দমাসাল্লী 1 01929523044 

০৫ দমা: হাবলম দমাসাল্লী আবরে দমাসাল্লী 1 01932971770 

০৬ লাবনী আক্তার দমা: হাই তালুকোর 1 01728636104 

০৭ শুকুর েবকর সাদেক আলী েবকর 1 01921730384 

০৮ বরনা দবগম হাসান দমাল্লা 1 01911086882 

০৯ বজলু েবকর মৃত. মবমন উবেন  1 01920288918 

১০ আসমা আক্তার সামাে দশখ 1 01734879061 

১১ ইমরান খাঁন দেদলাোর খান 2 01913598973 
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১২ দমাসা: নাজমা দবগম জুলবেকার 2 01927619700 

১৩ দমা: মারুে ববল্লাহ দমা: তাদহর মবন 2 01918770794  

১৪ দমাসা: আেদরাজা শবেকুল 2 01913403085  

১৫ দমা: মবনরুিামান মবতোর রহমান 2 01911644064  

১৬ রবহমা দবগম োরুক দশখ 2 01914719363 (অনু)  

১৭ ইবরাবহম খান নুর আলী খান  2 01915171970  

১৮ দরশমা দবগম বমঠু েবকর 2 01936034560  

১৯ দমা: ওোবহদুিামান আমজাে দশখ 2 01930534129  

২১ আব্দুস সালাম েবরক আহদমে আলী েবকর 3 01925330923  

২২ বসমলা দবগম ববল্লাল দশখ 3 01933630041  

২৩ দমা: শুকুর দশখ ইসলাম দশখ 3 01925451275  

২৪ আনবজরা দবগম হাসান আলী দশখ 3 01824143965  

২৫ ইসরাবেল েবকর ইোর আলী েবকর 3 01923583936  

২৬ হাবেসা দবগম কববর োরাজী 3 01925664390  

২৭ দমা: দবল্লাল দশখ গবন দশখ 3 01921945268  

28 দমাস্তো দশখ দমা: দমাজাদম্মল দশখ 3 01924202406  

29 আলমগীর দশখ মৃত. আলী আশরাে 3 01911089098  

30 দরশমা দবগম আলামীন েবকর 3 01924153743  

31 আল-আমীন সুলতান দমাসাল্লী 4 01719503479  

32 দজসবমন আক্তার জাবহে খান 4 01926974325  

33 দরজাউল দমাসাল্লী মৃত. সািার দমাসাল্লী 4 01926308423  

34 তাসবলমা দবগম নাজমুল দশখ 4 01915514853  

35 আলমগীর হালোর আব্দুল খাদলক 4 01920870812  

36 মেনা  বােবজে 4 01754201677  

37 দমা: রুহুল আমীন দমা: আব্দুল খান 4 01916526629  

38 দেবশ্রী সরকার অপুব য সরকার 4 01751837349  

39 দমা: জাকাবরো  ইউসুে আলী  4 01924216942  

41 দশখ কবীর উবেন মৃত. আমীর দহাদসন 5 01724704595  

42 সামসুন্নাহার জাহাঙ্গীর হাওলাোর 5 01925434788  

43 দমা: সাহাোত দহাদসন আশরাে আলী 5 01911272398  

44 বুলু রানী ববোস সুকুমার ববোস 5 01920392974  

45 কুদ্দুস সরোর কাইউম সরোর 5 01921936200  

46 বনলা আক্তার  আব্দুর রািাক দশখ 5 01929524681  

47 সািাত আলী দশখ দমাসদলম ইেীন দশখ 5 0191550681  

48 রবহমা দবগম আব্দুল মান্নান দশখ 5 01932693359  

49 মবহদুল দশখ মবজে দশখ 5 01928170978  

50 ববিা রানী বেপক 5 01724352435  

51 আবুল দহাদসন  ালী দমাঃজুলবেকার  ালী 6 01710617125  

52 নুরুন্নাহার খাতুন বাবতউিামান 6 01927168803  

53 দরাকনুিামান আঃরবশে দশখ 6 01716331994  

54 বমনা দ ৌধুরী েবন ইউসন দ ৌধুরী 6 01728599517  

56 কুরসী আক্তার  কামরুল দমাল্লা 6 01918602199  

57 বমঠুন হালোর দুলাল কৃি হালোর 6 01911648066  

58 আনাম দ ৌধুরী েবনভূষর্ দ ৌধুরী 6 01710617725  

59 দমদহেী হাসান আলী আকবর সরোর 6 01716804360  

60 দরাকসানা উদম্ম হাজরা হারুন েরাজী 6 01920791396  

61 দবোশীষ মন্ডল সুিাশীষ  ন্দ্র 7 01914657397  

62 জেন্তী পাদন্ড স্বপন পাড় 7 01722511094  

63 দবারহান সরোর সাইদুল সরোর 7 01734229831  

64 সুপর্ যা পাদন্ড েপন পাদন্ড 7 01718403821  

65 মানদবন্দ্র মল্লীক শ্রী ব ে রিন 7 01718653568  

66 মবনরা দবগম নাবসর দশখ 7 01911038146  

67 দমা: দরজাউল ইসলাম গাউস উেীন দশখ 7 01925216429  

68 মমতাজ দবগম শাহ আলম মৃধা 7 01721920196  
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69 মাহফুজ মৃধা আলতাে মৃধা 7 01718747723  

70 মাধুরী দবগম মবনর দশখ 7 01924738682  

71 দমাঃ দসবলম দশখ বতদেব আলী খান 8 01710926566  

72 মাসুমা দবগম আব্দুল হক দশখ 8 01724788876  

73 মবনর খাঁন দকরামত আলী খাঁন 8 01724395326  

74 দজাসনা দবগম লবতে খাঁন  8 01732604257  

75 দহমাদেত উেীন মৃত. জজ আলী দশখ 8 01714808581  

76 অিলী সরকার ববমল সরকার  8 01728242580  

77 বেদরাজ দশখ দমাহাম্মে দশখ 8 01721৪৭৮৯৯৯  

78 দরাকসানা দবগম নাবসর দশখ 8 ০১৭১০৯26566  

79 বােল হাওলাোর  মৃত. েজলু হাওলাোর 8 01716258777  

80 খাবেজা দবগম ওহাব দমাল্লা  8 01732602157 (অনু)  

81 মাসুে শীকোর রুস্তম আলী  9 01739392151  

82 দেবীকা ববোস মবনন্দ্র নাে  9 01741608332  

83 মাদলক শীকোর মৃত. দমাসদলম আলী 9 01734287553  

84 নুরুন নাহার কবীর মল্লীক 9 01917660071  

85 দসাহাগ শীকোর  নজরুল ইসলাম  9 01735685484  

86 মাধুরী অবধকারী  ববেবজত অবধকারী 9 01741608332  

87 োরুক দহাদসন আব্দুল কাদের দশখ 9 01718070192  

88 ববজলী মজুমোর আেনাল মজুমোর 9 01739392151 (অনু)  

89 আলামীন জমাোর নজরুল ইসলাম 9 01737189697  

90 রুনু দবগম োরুক দহাদসন 9 01710465010  

 

বমঠাখালী ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর প্রবশক্ষন 

০১ আলম হাওলাোর  নওদশর আলী 1 01925330933 দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার ,

উদ্ধার ও ব বকৎসা 

কা্ যিম  ,ত্রান 

ববতরন ও 

আশ্রেদকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা ববষদে 

প্রবশক্ষন নাই 

০২ নাসবরন দবগম আলমগীর খাঁন 1 01735020825 

০৩ দমা: সামসুর রহমান আব্দুর রব দশখ 1 01710124796 

০৪ ইনামুল দশখ মবহউবেন দশখ 1 01920117103 

০৫ হাবেসা আক্তার েবর আলী 1 01717284449 

০৬ সুমাইো দবগম শাহ আলম 1 01749157094 

০৭ জেনাল হাওলােতার দমা: দমাতাদলব হাওলাোর  1 01931635483 

০৯ দগালাম দমাস্তো মবতোর রহমান 1 01718926586 

১০ দসবলনা দবগম ওমর আলী  1 01938117229  

১১ প্রিাষ মন্ডল ববধান  ন্দ্র মন্ডল 2 01911335646  

১২ দববী সরকার রাজকুমার সরকার  2 01921113137  

১৪ মৃনাল মন্ডল  মৃত ববমল মন্ডল 2 01936615539  

১৫ ধ্রুব বশকোর স্বপন বশকোর 2 01714599687  

১৬ দমা: বােশা গাজী  সরাে গাজী  2 01926787411  

১৭ অবসত রাে  সুদরন্দ্র নাে রাে 2 01913402703  

১৮ বমতা ববোস বেপক ববোস 2 01911109374  

১৯ মদনাজীৎ মন্ডল  বধদরন্দ্র নাে মন্ডল  2 01916685795  

২০ স্বপ্না রাে  েপন রাে 2 01930362550  

২১ পলাশ বমস্ত্রী হবরপে বমস্ত্রী  3 01731173950  

২২ কাকলী হালোর  ব ি রিন হালোর  3 01911865232  

২৩ প্রদসনজীৎ হালোর  ইন্দ্রজীৎ হালোর  3 01917617699  

২৪ বমতা ববরাগী  তারক ববরাগী  3 01935783709  

২৫ জুদেল মন্ডল কালীপে মন্ডল  3 01935207237  

২৭ ববেবজৎ বশকোর  ববজন ববরাগী  3 01734174275  

28 বনপা মল্লীক সুকুমার মল্লীক 3 01731703062  

29 জে প্রকাশ রাে  জতীষ রাে  3 01720460500  

30 গীতা মল্লীক দুলাল মল্লীক 3 01731703062  

31 দমা: দরামান কবীর  দমা: এ. হাকীম দশখ 4 01740513166  

32 জুলুো দবগম বমজানুর রহমান 4 01714695161  
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33 ননী দগাপাল নদগন্দ্র নাে 4 01733400605  

34 দরজাউল করীম দশখ নূর মুহাম্মে 4 01916398788  

35 ববপুল  ন্দ্র মৃত ববমল ববোস 4 01740513166 (অনু)  

36 দমাদমনা দবগম মহাবসন দশখ 4 01190631836  

37 সালাউবেন দশখ আবুল কালাম দশখ 4 01928039334  

38 মাহফুজা খাতুন  হাকীম দশখ 4 01716190539  

39 দসাহাগ দশখ দমা: আজাহার দশখ 4 01933563215  

40 হালীমা হক দমাজাদম্মল হক 4 01710909127  

41 দমা: মাহমুে হাসান আব্দুল হাই দশখ 5 01919556638  

42 বনলুো দবগম আশরাে আলী  5 01721004232  

43 দমা: মাহাবুল দমাল্লা দমা: কালাম দমাল্লা 5 01722193423  

44 আদমনা দবগম শহীে দশখ  5 01914091841 (অনু)  

45 বােশা দশখ গবন দশখ 5 01717416841  

46 তাবহরা আক্তার  সুলতান দশখ 5 01722889657  

47 সাইফুল দশখ আব্দুল্লা দশখ 5 01743946876  

48 নাজলী দবগম মারুে দশখ 5 01914091841  

49 দমা: আেজাল গাজী দমা: শাহজাহান গাজী  5 01724788993  

50 বরনা পারিীন জবলল দশখ 5 01724352451  

51 েেরুল হােোর  হােবাত আলী দমাল্লা  6 01715352753  

52 দমৌসুমী খাতুন  ইসরাবেল দশখ 6 01923986192 (অনু)  

53 দমা: তাবরকুর রহমান  দমা: আব্দুল মান্নান  6 01712249721  

54 দমা: হাসান েবকর আব্দুল কাদের েবকর  6 01911213099  

55 দমা: শবেক গাজী  মৃত আব্দুস সামাে গাজী  6 01911468467  

56 দমা: বলপন গাজী  আব্দুল আবজজ গাজী 6 01926943478  

57 দমা: আব্দুল্লাবহল মারুে  মৃত েবসোর রহমান  6 01710886520  

58 শাবেো দবগম মারুফুর রহমান  6 01921945206  

59 সাইফুল ইসলাম দহাদসন আলী দমাল্লা  6 01921482317  

60 নাবেরুন দবগম শাহজাহান দশখ 6 01932265661  

61 বকদশার রাে প্রফুল্ল রাে  7 01911238407  

65 দমা: নুরুল দশখ দমা: দগালাম দমাস্তো  7 01922143769  

66 বরো মন্ডল অমল মন্ডল  7 01711313586  

67 প্রনব মজুমোর  পবরমল মজুমোর  7 01734896241  

68 বশল্পী হালোর  বপযুষ হালোর  7 01731104434  

70 ববউ টি োস রতন োস 7 01921797724  

71 দমা: মবনর খান     দমা: আশরাে আলী খান  8 01911965136  

72 শাবহনুর খাতুন দমা: মবতউর রহমান  8 01752470187  

73 দমা: শুকুর আলী  ওহাব দশখ  8 01710317164  

74 সূ্ য বানু বববব মহবসন 8 01728242592  

75 ইউসুপ আলী সরোর  আইউব আলী সরোর  8 01912659492  

76 নাজমা দবগম দরদজাোন হাজারী  8 01917951522  

77 দমা: োরুক দশখ আব্দুল বাশার দশখ 8 01717388370  

78 দকাবহনুর খাতুন  মবতউর রহমান  8 01934505636  

79 দমা: দেদলাোর হাওলাোর  দমা: আসগর হাওলাোর 8 01721759669  

80 বরনা সুলতানা মুবজবুর রহমান  8 01717863464  

81 আবরে েবকর  দমা: েবরে েবকর  9 01732259042  

82 দমা: হাসান দশখ লুৎোর দশখ 9 01725993000  

84 জাবকো আক্তার বলমা  জাহাঙ্গীর দশখ  9 01928039325  

85 অমৃত মন্ডল কমল মন্ডল  9 01735020879  

87 শ্যামল সীকোর  নতীন্দ্রনাে সীকোর  9 01717727734  

88 বলপন কুমার  সুিাষ মন্ডল  9 01722359917  

89 রবীন্দ্র নাে মজুমোর দ্বীজবর মজুমোর  9 01925159297  

90 বশপ্রা বশকারী  প্রফুল্য বশকারী  9 01912340070  
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ব লা ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর প্রবশক্ষন 

০১ আনজান ববস্বাস অরুন ববস্বাস 1 01924372732 দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার ,

উদ্ধার ও ব বকৎসা 

কা্ যিম  ,ত্রান 

ববতরন ও 

আশ্রেদকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা ববষদে 

প্রবশক্ষন নাই 

০২ জাবমলা দবগম ইবিস দশখ 1 01925673826 

০৩ প্রবেপ ববোস রর্বজত ববোস 1 01719503400 

০৪ দরহানা দবগম খােরুল ইসলাম 1 01717568779 

০৫ খােরুল ইসলাম আবমর দহাদসন 1 01717568663 

০৭ আলী আজম দশখ ইসলাম দশখ 1 01927604103 

০৮ ইরানী দবগম কবরম দশখ 1 01924392732(অনু) 

০৯ োরুক হাওলাোর দহাদসন হাওলাোর 1 01742837411 

১০ দসবরতা িান্ডাবর পবরমল মন্ডল 1 01735010528      

১১ অপুব য মজুমোর অমদলন্দ্র মজুমোর 2 01716157995 

১২ কববতা বমস্ত্রী প্রকাশ বমস্ত্রী 2 01190387725 

১৩ বেবলপ মজুমোর ববধান মজুমোর 2 01920645976 

১৪ বপোলী কানবজলাল মদনারিন কানবজলাল 2 01922319413 

১৫ পববি রাে প্রিাষ  ন্দ্র রাে 2 01925425971 

১৬ জেবন্ত কানবজলাল 2 01723517071 

১৮ দশোলী ববোস অমল ববোস 2 01728318390 

১৯ বরপন হালোর  ববধান হালোর 2 01918577376 

২০ বশল্পী কর অবজত কর 2 01918605488 

২১ বাবুল দশখ জুলবেক্কার 3 01922626956 

২২ রওশনারা দবগম ইসমাইল খবলো  3 01932971291 

২৩ ব ন্মে মন্ডল রর্বজত মন্ডল 3 01743552583 

২৪ বসন্দু বাব  হবরপে বাবড় 3 01752047107 

২৫ তবরকুল  াকুো  জহুরুল  াকুো  3 01823461421 

২৬ যুগল বাবড় অনন্ত বাবড় 3 01936801460 

২৭ ববদবক বাবড় রববন্দ্রনাে বাবড় 3 01713500046 

28 কমদলশ রাে  মবন রাে  3 01939412487 

29 দমৌসুমী মন্ডল প্রনে মন্ডল 3 01938668363 

30 বনতীষ বাবড় েবনভূষর্ বাবড় 3 01713500046 

31 মবহদুল সরোর রমজান সরোর  4 01921285846 

32 োদতমা আক্তার  জাের দশখ 4 01934807685 

33 ঝাংকার সরোর  রশীে সরোর  4 01913402369 

34 পারিীন দবগম কাদশম দশখ 4 01937229738 

35 মাসুম ববল্লা বলোকত দশখ 4 01937240663 

36 দহাসদনআরা দবগম মুবজবুর সরোর  4 01913402369 

37 দেবাশীষ রাে  জেইন্দ্র নাে রাে  4 01925296740 

38 সবিতা রাে  বনবশকান্ত রাে  4 01928747612 

39 দসাহাগ দশখ জবলল দশখ 4 01717963858 

40 দরনুকা গাইন শ্রীবাস গাইন 4 01925689198 

41 বসবাস্তান বাোড় বপদতার বাোড় 5 01920638303 

42 মমতা মন্ডল সুকান্ত মন্ডল 5 01922343125 

43 শাংকর রাে  সাোনা রাে 5 01933826676 

44 নুর জাহান দবগম সাহাবুবেন েবকর 5 01731453896 

45 রর্বজত প্রমান্ন মৃত. সুদবাধ প্রমান্ন  5 01920261027 

46 রুপালী নাে শ্যামল নাে  5 01916261504 

47 প্রতীষ রাে  সুধানু রাে  5 01916074664 

48 কবর্কা শীল রক্ষীত শীল  5 01937741022 

49 অর্ যব পাদন্ড অবনা পাদন্ড  5 01740513159 

50  ােনা বমন্ত্রী সুররিন বমস্ত্রী  5 01925434918 

51 জালাল মুসল্লী  নুর দমাহাম্মে 6 01734482266 

52 মমতাজ দবগম ওবােদুল হাওলাোর 6 01724157763 

53 দমা: আওোল জমাোর সামসুর রহমান 6 01918769078 

54 রানী শীল  বেলীপ শীল 6 01921709812 
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িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইলনম্বর প্রবশক্ষন 

55 অরুর্ োশ গদর্শ োশ 6 01916124471 

56 দসবলনা দবগম বারাক দমাল্লা  6 01740513163 

57 বাবুল হাওলাোর হাবমে হাওলাোর  6 01923454971 

58 দমাসা: খাবেজা আক্তার দমা: আইয়ুব আলী  6 01937716356 

59 দমা: আব্দুর রব খান  মৃত. আনসার আলী 6 01712633122 

60 পুতুল শীল প্রশান্ত শীল  6 01938672430 

61 হাবেজুর রহমান মৃতঃকাবজ নুরুল ইসলাম 7 01915746285 

62 পারবিন দবগম আঃ খাদলক খান 7 01749562560 

63 নান্টু দশখ লবতে দশখ 7 01721758002 

64 সুপ্রীো মজুমোর বেদজন্দ্রলাল মজুমোর  7 01918808055 

65 আলাবমন খান জাহাঙ্গীর খান  7 01732858693 

66 সাবজো আক্তার  আবমনুল দশখ 7 01920510512 

67 গাজী কবীর  আব্দুল মবজে গাজী 7 01737679232 

68 বশবরন সুলতানা   7 01932971780 

69 রুহুল আমীন খান শবহদুল খান  7 01721583265 

70 দহাসদনআরা দবগম  আব্দুর রশীে খান  7 01739011360 

71 আদনাোরুল ইসলাম হাও: মৃত. জবলল হাওলাোর  8 01716169961 

72 দমৌসুমী দবগম  আবনস দশখ  8 01732093343 

73 আবু হাসান রব  আব্দুল লবতে মাতুব্বর  8 01727526734 

75 বরোে মাতুব্বর  মৃত. আব্দুল হক মাতুব্বর  8 01918718648 

76 তামান্না দবগম বেদরাজ হাওলাোর  8 01714352525 

77 দমা: ওবলউর রহমান  আব্দুল মবজে সরোর  8 01714717945 

78 খাবেজা দবগম  দমাস্তো দশখ 8 01720993733 

79 বলটন দবপারী  জব্বার দবপারী  8 01713916211 

80 বাবি দবগম সাইফুল হাওলাোর  8 01716169961 

81 দমা: রবন গাজী  হাবমে গাজী 9 01915053629 

82 মাধুরী ববরাগী  বলটন ববরাগী  9 01918051837 

83 বজোউল দবপারী  মকবুল দবপারী  9 01719632652 

84  পলা হালোর প্রাবন্সস হালোর  9 01917997068 

85 আবরে গাজী  জাবহদুল ইসলাম গাজী  9 01717389116 

86 বরতা শীল বনবখল শীল  9 01916377143 

87 সিে বালা  সুকুমার বালা  9 01932694215 

88 সালমা দবগম নান্টু গাজী  9 01931286858 

89 ইউসুে গাজী  সাোোত গাজী  9 01748948109 

90 সীমা আক্তার দমাদলক বোতী  9 01733171530 

 

 

 াঁেপাই ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইল নম্বর প্রবশক্ষন 

০১ দমা: মবতোর রহমান দমা:আশরাে দমাড়ল ১ ০১৭১৭০১০৮৮২ দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার ,

উদ্ধার ও ব বকৎসা 

কা্ যিম  ,ত্রান 

ববতরন ও 

আশ্রেদকন্দ্র 

ব্যবস্থাপনা ববষদে 

প্রবশক্ষন নাই 

 

০৩ দমা: বাবুল দহাদসন মৃত দমাসদলম সরোর ১ ০১৯৩০৩৬১১৮৫ 

০৪ দমাসাম্মাত নাবেমা দবগম স্বামী কাকাবমো ১ ০১৯২১৮০৫৭০৫ 

০৫ দমা: রববউল দমাড়ল হাবনে দমাড়ল ১ ০১৯২০০৯৭৮৬১ 

০৭ দমা: জুদেল রানা দমা: কাদসম দশখ ১ ০১৯২৩০৬২৩৫৭ 

০৮ শাহ্ নাজদবগম স্বামী আবু োউে ১ ০১৭৫১৫৪৩৪২৮ 

০৯ হাদসম আলী দশখ দমা: ইউছুে আলী ১ ০১৯২৬৬১২৬০৭ 

১০ রবজনা দবগম স্বামী নাবসর দশখ ১ ০১৯৩০৩৪৪১৭০ 

১১ দমা: জেনাল আদবেীন দগালাম হাসান ২ ০১৯১৬৩৪০৯৬৭ 

১২ োদতমা দবগম স্বামী আবনছুর রহমান ২ ০১৯২৩৯৮৫৮৮৬ 

১৩ দমা: আবরপ হাওলাোর জালাল হাওলাোর  ২ ০১৯১৭৮২৩৮১৮ 

১৪ বমথুন হাওলাোর আজগর হাওলাোর ২ ০১৯৩৮৬০৬৮৯৬ 

১৫ ইমরান হাওলাোর বেদরাজ হাওলাোর ২ ০১৮৩১৬৮৭৫৫৭ 

১৬ জুলকার নাইন কাজী েেজুল হক ২ ০১৭১৫৩৫২৭৪১ 
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িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইল নম্বর প্রবশক্ষন 

১৭ দমা: আেজাল দহাদসন দমা: রুহুল আবমন ২ ০১৯২৩১৭৭২৩৩ 

১৮ দমা: দসাদহল হাওলাোর দমা:সালাম হাওলাোর ২ ০১৮২৯৭০৮১৯ 

১৯ নাবেো দবগম স্বামী দমা: দসবলম ২ ০১৯২৭৪১২৩৫৭ 

২০ জান্নাতুল দেরোউস দমা: আবুজাের দশখ ২ ০১৯৭১৯৫১৫৩৫ 

২১ আল আবমন দমাল্লা দমা: আরমান দহাদসন ৩ ০১৯৩৭৭৪০৭৯৪ 

২২ বকুল দবগম স্বামী মবহউবেন গাজী ৩ ০১৭৩৪৬৮৯৪৫৫ 

২৩ দমা: রাদসল খান দমা: সাইফুল্লা ৩ ০১৯৩০১৩৬৭৮ 

২৪ দমা: মবহদুল দমা: সামসুর রহমান ৩ ০১৯৫১১১৪৫৫ 

২৬ বেপঙ্কর দুলাল মজুমোর ৩ ০১৯২১৯৩৬১৯০ 

২৭ বেবলপ হালোর দপ্রাকাশ হালোল ৩ ০১৬৭৫৩০১৭৩২ 

28 দ্াহরা খাতুন ইসমাঈল দশখ ৩ ০১৯৩২৬৯৯১১৬ 

29 আবু সাঈে ইজারাোর মৃত সাহাোত দহাদসন ৩ ০১৯৩০৩৪৯৮৬৭ 

30 পল্লব মন্ডল দপ্রাবজত মন্ডল ৩ ০১৭২১৮০৪৫৬৩ 

31 দমা: ইউনুে ভুইো মৃত আব্দুল মবতন ৪ ০১৯৩৮০৪০০২ 

32 আসমা দবগম দমা: আবমনুল হক ৪ ০১৯১১১৯৮২৫৬ 

33 ওবলউর  াকুো দমা: আব্দুল জবলল  াকুো ৪ ০১৭২১৯৫২৯২৬ 

34 মুবনর দশখ নজরুল দশখ ৪ ০১৯২৫৩২৬৪২৮ 

35 সাবপো দবগম স্বামী নাবের দশখ ৪ ০১৯২১২৫৬৬৬৭ 

36 বকদশার োম কৃি োম ৪ ০১১৯০৮১৪৬২৫ 

37 মারুে ববল্লা আবু তাদহর দশখ ৪ ০১৯১২৪৫৭৬৬৫ 

38 দমা: বলটন বশকোর মৃত েিার বশকোর ৪ ০১৯২৫০৭৬৭৫৮ 

39 দহাদসঈন ববল্লা দমাল্লা আব্দুল জব্বার ৪ ০১৯১২০০৬৩২৬ 

40 মদনাজা দবগম মবজবর রহমান ৪ ০১৯১৩৯১৮৩১৩ 

41 মবনঊল মবল্লক বনবখল মবল্লক ৫ ০১৯২১১৫৫৫২৫ 

43 হুমায়ুন মবল্লক মবজবর মবল্লক ৫ ০১৯৩৭২০৩৫৮৯ 

44 অবনকা সরকার স্বামী বেবলপ সরকার ৫ ০১৮২৮৩৩৭৬৬৬ 

45 রানা ববোষ দুলাল ববোষ ৫ ০১৭৪৮৬৭১৭২২ 

46 বপো রাে স্বামী দেবাবশষ ৫ ০১৯২৬৪৪৩০৩৪ 

47 শাবমম হাওলাোর দমা: সামছুল হক হাওলাোর ৫ ০১৯৩৩৬৩০০৭৬ 

48 দলানা মন্ডল দসামার মন্ডল ৫ ০১৯২৬১৪২২৪৯ 

49 দমাশারে মবল্লক দমা: মবজবর মবল্লক ৫ ০১৯৩২৯৬৮৮০২ 

50 দপ্রাদসনবজত োস অদশাক োস ৫ ০১৯১৮৫০৮১০৮ 

51 পলাশ মন্ডল অটুল মন্ডল ৬ ০১৯২৫১৫৯৩৭৭ 

52 ববিা হালোর স্বামী মান্দার হালোর ৬ ০১৯৩১৫২৯৭৬০ 

53 প্রববর হাওলাোর মদনারিন হাওলাোর ৬ ০১৭১৬৭৭৯৭৩৬ 

54 জবলল খা এম এ জব্বার খা ৬ ০১৯২৬৯৬০৫৯৭ 

57 রবর্ ববোষ জবতন ববোষ ৬ ০১৯১৩৫৩৯১৪০ 

58 শাম্পা কুন্ডু স্বামী ববলাবশ হালোর ৬ ০১৭১১১৮৮৯৭২ 

59 নূর দহাদসন দমা: কালা বমঞা ৬ ০১৯৩৯৪১২৯৭১ 

60 পারবিন দবগম স্বামী েবরে খান ৬ ০১৭২৯৭৩১৮৭৬ 

61 রাদমন মন্ডল ববদনাে মন্ডল ৭ ০১৯২৩৮৭৫৯৬১ 

62 সপ্না মজুমোর স্বামী সমীর মজুমোর ৭ ০১৭২৮৯০৪২৮১ 

63 দমা: আেজাল দহাদসন আব্দুল মবজে হাওলাোর ৭ ০১৭৪০৩৬৩২৬৭ 

64 নেন হালোর সবমউল হালোর ৭ ০১৯১৯৪৫৪৪২০ 

65 লুইস মন্ডল ইসহাক মন্ডল ৭ ০১৯৩৯৪১২৫৯৯ 

66 অবনতা মজুমোর স্বামী পঙ্কজ মজুমোর ৭ ০১৯১৭৪১৮৪৬৬ 

67 বমল্টন সরোর দপানরধান সরোর ৭ ০১৯১৩১২৬২৬৮ 

68 বমনারা দবগম স্বামী আলা ব্যাপারী ৭ ০১৯২৯০৩৫১০৬ 

69 নুর ইসলাম মুবন্স সুলতান মুবন্স ৭ ০১৮২৭৮৫৬০৫৪ 

70 কাকবল সরকার নদরন্দ্র সরকার ৭ ০১৯২২৭৫১৬০ 

71 প্রেীপ বমত্র মৃত বিহকতপাদু বমত্র ৮ ০১৯১৩৩৩৭৯৬৮ 

72 জামর দপাোর ববমল দপাোর ৮ ০১৯৩৪৫০৬২০৭ 

73 সজ্ঞে মন্ডল কাবলপে মন্ডল ৮ ০১৯২৬২২৫২২০ 
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িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইল নম্বর প্রবশক্ষন 

75 দেবাবশষ বমবস্ত্র স্বামী কালীপে বমবস্ত্র ৮ ০১৯৩৩৬২৯৯১৬ 

77 বপপাসা মন্ডল বনরান মন্ডল ৮ ০১৯১৭৮৬৩২৪১ 

79 অরুন ববোষ কাবলপে ববোষ ৮ ০১৯২৪৩৮৩৬৮৫ 

80 জুরান েবকর ববপুল েবকর ৮ ০১৭৫৭৪৯০৬৩৬ 

81 পনুরধান নাে বান া নাে ৯ ০১৯৩০৩৪৯৮৭৪ 

82 লো মন্ডল মৃত বনোনন্ডু ৯ ০১৯১৭৩৪৪০৫০ 

84 েববর সরোর মৃত অরববন্দ সরোর ৯ ০১৯২৫২১৬৬২২ 

86 পুনু মন্ডল মৃত ববরবর মন্ডল ৯ ০১৯২৭৮৭৭২৭৯ 

87 বলপটন নাে সাবন্ত নাে ৯ ০১৭১৩৯১১৩২৪ 

89 সুপবরো দপাোর স্বামী স্বপন দপাোর ৯ ০১৭৩৮৫৩০৯৮২ 

90 দুজযে হালোর ধদনন্দ্র হালোর ৯ ০১৯১১২৬৫৪১৫ 

 

বুবড়র াঙ্গা ইউবনেদনর দসচ্ছাদসবকদের তাবলকা 

িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইল নম্বর প্রবশক্ষন 

০১ স্বজল োস সমু্ভ  ন্দন োস ১ ০১৯২১৯৪৫০১৪ দসচ্ছাদসবকদের  

সাংদকত প্র ার  ,উদ্ধার 

ও ব বকৎসা কা্ যিম ,

ত্রান ববতরন ও 

আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা 

ববষদে প্রবশক্ষন নাই 

 

০২ সুবনতা ববোস স্বামী সইবলউ মন্ডল ১ ০১৯২৭৪১১৭৪৭ 

০৩ অদশাক অবেবক্ষর ববদবক অবেবক্ষর ১ ০১৯২৩৯৪৮০০৯ 

০৪ ববেবজত বশকোর সব ন বশকোর ১ ০১৭২৫৫৫২২৫ 

০৫ আলী আকবার দশখ দমা: দমাসদলম উেীন ১ ০১৭২২৪৬৭৬৮৯ 

০৬ সুব্রত  াবল সাইলান  াবল ১ ০১৯৬৪৯৫৯৯০ 

০৭ উিম মন্ডল গানান্ডা মন্ডল ১ ০১৯২৩৯৮৬৫৮০ 

০৮ ববষু হালোর ববদ্বান হালোর ১ ০১৯২৯৬৬৪৩৭৮ 

০৯ জবন অবেবক্ষর অনুপ অবেবক্ষর ১ ০১৭২৫৯১৬৯৮৭ 

১০ শীমা বমবস্ত্র স্বামী ববব ত্রা বমবস্ত্র ১ ০১৯২৭৪১১৭৪৭ 

১১ সুবজত রে ববষ্ননু  ন্দ্র ২ ০১৯২৪৭১৯০৬৭ 

১২ পলাশ রে পুরনান্দু রে ২ ০১৭২৪৫৩৩৯০৬ 

১৩ ববপুল রে মৃত সশীিাসান ২ ০১৯১৪৭১৯০৬৭ 

১৪ লাবতকা রে দগাপাল  ন্দন ২ ০১৯৩২৬৯৮৭৩৭ 

১৫ তনমে রে রদমশ  ন্দন ২ ০১৭১৭১২৭৯৮৪ 

১৬ বরুর্ রে অবমে রে ২ ০১৭৩৪৯১০৪৭০ 

১৭ সুকলা ববোস স্বামী কূববর রে ২ ০১৭৩৫৮৭৪১২৮ 

১৮ পলাশ রে কূববর রে ২ ০১৭৪১২৯২২৭২ 

১৯ সুজন কুমার রে বনবসকান্ত রে ২ ০১৯২৫৬৮৮০২২ 

২০ ব নমে ইজারোর তপন ববোস ২ ০১৯৩৫২৭৫১৩১ 

২১ প্রদতাপ কুমার মন্ডল রর্বজত মন্ডল ৩ ০১৯১৬১৩৯০১৩ 

২২ তাপস দগালোর প্রফুল্ল দগালোর ৩ ০১৯১৬১০৫১২৩ 

২৩ আ: মবজে গাজী দমাবমন গাজী ৩ ০১৯১৩৪০২২৪০ 

২৪ অরপনা ববরাগী তাপস ববরাগী ৩ ০১৯৩৭৮৮৪১০৪ 

২৫ মাছুম আকুবি আনোর আকুবি ৩ ০১৭২১৭৬১৬২৭ 

২৬ বতবমর মন্ডল জবতন মন্ডল ৩ ০১৭১৯৪৫৮৯৩০ 

২৭ অরুদমশ দগালোর কাবলপে দগালোর ৩ ০১৯২২২৬৫৭৯২ 

31 শবেকুল ইসলাম দমা; আবুল দহাসন ৪ ০১৭২৩৩৫৭৪৬ 

32 পলক বশল দবালাবল বশল ৪ ০১৯৩২২৬০৫০৭ 

33 জবন সরোর জগবেশ সরোর ৪ ০১৭১৪৯৫০৩৯৫ 

38 সমর রে মবনন্দ্রনাে রে ৪ ০১৯২৪৩৯৪৫৬৪ 

39 সজল গাদেন গববন্দ গাদেন ৪ ০১৯১৪১৯৪৩৩৫ 

40 হারুন গাজী দজানাব আলী গাজী ৪ ০১৯২৪৩৯৩৪৩৫ 

41 ববপ্লব রে রান্জজু রে ৫ ০১৭২৪৫৩৪৬৮৪ 

42 তুবল মন্ডল মনরন্জজন মন্ডল ৫ ০১৭২৭৪৬৩১৩৫ 

43 ব রবিৎ মন্ডল ব িরিন মন্ডল ৫ ০১৭১৭২৫০২২৫ 

44 তন্দ্রা ববোস বনটুল ববোস ৫ ০১৯৩৫৪৩১০৫ 

45 প্রিাত রে বক্ষদরাে রে ৫ ০১৭১৯০১৪৫৭১ 

46  ন্দ্রা ববোস প্রকাশ রে ৫ ০১৭২১৩৬৯০৯৯ 
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িম:নাং নাম বপতার/স্বামীর  নাম ওো য নাং দমাবাইল নম্বর প্রবশক্ষন 

47 বনউটন মন্ডল বনবশ মন্ডল ৫ ০১৯১১৬৮৬৫৬৪ 

48 ব বরবত রাবন দজারোর আবশষ ববোস ৫ ০১৭১৮৫৫১৬৭৬ 

49 দেবাবশষ মন্ডল ববপুল মন্ডল ৫ ০১৭২৪৫৩৪৬৩১ 

50 সান্ত রে সিে রে ৫ ০১৯২১১০৮২০৩ 

51 বনবশত হালোর মৃত রদমস হালোর ৬ ০১৭১৪৯৪৯০০২ 

52 সপ্না রে সুবের কুমার রে ৬ ০১৭১৪৯৬০৪৪৭ 

53 সুরবজত রে পঙ্কজ রে ৬ ০১৭১৬৭০০১২০ 

54 দসানাবল হালোর প্রেীপ হালোর ৬ ০১৯১৬২০৪০০৬ 

55 পলাশ হালোর মৃত সরন হালোর ৬ ০১৯২১৮২৫০৪৪ 

56 অবশম রে বপযুষ রে ৬ ০১৭০৮৭০০১৯০ 

57 প্রদসনবজত সরকার রাখাল সরকার ৬ ০১৭২০৯৬৫২৮৪ 

58  ম্পা দজারোর রববর্ দজারোর ৬ ০১৭২৪০৩৯০২ 

59 ববপন্ন গাদেন পবরদতাষ গাদেন ৬ ০১৯২২৬৪৭৯৪৫ 

61 মবনন্দ্রনাে রে মদহন্দ্রনাে রে ৭ ০১৯১৮৪০৪৫৪৫ 

63 সবুজ ববোস বনবশকান্ত বনশ্বস্ ৭ ০১৭২৮৫৩২৬২২ 

64 বেপাবল রে প্রদতাল রে ৭ ০১৯১৮০৯২৮০৬ 

66 দমাজাফ্ের দশখ দমানোর শখ ৭ ০১৭১০০২৪৩৬৪ 

67 দসানাে রে সুবনল রে ৭ ০১৭২৪৪৩৩৫৫২ 

68 আশালতা রে রামপ্রসাে ৭ ০১৯২৪৮১০৫৯৬ 

70 দসাম্ভাসুম রে সুপাে রে ৭ ০১৯১২৯৪৩৫১৩ 

71 শবহদুল সরোর সিার সরোর ৮ ০১৯২৫২১৫৯৩৬ 

73 ববপ্লব বউবল লবলত বউবল ৮ ০১৯১৮৬০৮৩৬৩ 

74 ঝমা মন্ডল তপন মন্ডল ৮ ০১৯১৮৬০৮৩৩৬ 

76 কৃিা রাধা মন্ডল ববজন মন্ডল ৮ ০১৯২৩১৭৬৬১২ 

77 উৎপল হালোর ভূপাল হালোর ৮ ০১০৪৬৫৫০৭৬ 

78 প্রিাষ দর্াষ বপন্টু দর্াষ ৮ ০১৯১১৩২৯৫০২ 

79 বেবাকর মন্ডল দুলাল মন্ডল ৮ ০১৯১৭৬৬৮০৩১ 

80 বকদশার বমত্রা কৃি বমত্রা ৮ ০১৯১৮৮০৮৩৩৬ 

81 অনুপম রাে দুলাল কৃি রাে ৯ ০১৭১০৯০২৮৫০ 

82 অরববন্দ রাে রবীন্দ্রনাে রাে ৯ ০১৯১৮২৯৭৫২৯ 

83 দেব পলাশ ববোস পবরমল ববোস ৯ ০১৯১৮৬০৩৪০৯ 

84 সুকান বে মৃত মাধব রাে ৯ ০১৯৩৪৪৩৪৯৭৭ 

85 সুব্রত রে কাবলপে রে ৯ ০১৯২৩৮৮২৪৬৭ 

87 সমীর মহলোর সুবাস মহালোর ৯ ০১৯১৪৩৫১৬৫৩ 

88 দতারঙ্গ ববষ্ননু তপন ববষ্ননু ৯ ০১৯৩৭২৮০৩৯৬ 

89 সুজন বালা বধরন বালা ৯ ০১৭২৪২১২৮৯৪ 

90 সুবমত রে সুিাস ান রে ৯ ০১৯২৩৫৮৭৬৪৪ 
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সাংযুবক্ত ৪: আশ্রেদকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কবমটির তাবলকা 

মাটির বকল্লা:   

আশ্রেদকদন্দ্রর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল মন্তব্য 

নাই    

 

স্কুল কাম দশল্টার: 

আশ্রেদকদন্দ্রর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

আমড়াতলী সরকাবর প্রাঃববঃ আকবলমা খানন 01925689135  

ব লা মািাসা জনাব অমৃত 01818-783476  

বুবড়  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব অমল 01716-252045  

সান বান্দা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব সবমর মন্ডল 01918372982  

ববরাগী খালী সরকাবর প্রােবমক ববঃ জনাব  বনদরািন রাে 01715-434120  

বুবড়র াঙ্গা বাবলকা ববঃ জনাব প্রজীত দগালোর 01719-481560  

বেগরাজ সরকাবর প্রাঃ ববঃ রুনা লােলা 01715212331  

ববযার বাহন সরকাবর প্রাঃ ববঃ অনুকা  ালী 01715-166558  

দগাোলীর দমঠ সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব মাসুো খাতুন রীপা 01723-593870  

দখানকার দবড় সরকাবর প্রাঃ ববঃ নুর ইসলাম মছ্োলী 01724705757  

ধনখালী সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব সুেশ যন বমো 01715-031453  

কাদসর  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ বববেকা বশকোর 01720457192  

দঠাটার  াঙ্গা সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব দুলাল  ন্দ্র হালোর 01724-713559  

দ াবড় াঙ্গা  আহদমবেো মািাসা দশখ জালাল উবেন 01743-754156  

আন্ধাবরো সরকাবর প্রাঃ ববঃ দমাঃ আব্দুল্লাহ েবকর 01815-242953  

এ টি বস সরকাবর প্রাঃ ববঃ জনাব সাইদুর রহমান 01718304039  

বুড়বুবড়ো সরকাবর প্রাঃ ববঃ  উবম যলা 01713-916215  

 

সরকাবর/ দবসরকাবর প্রবতষ্ঠান: 

আশ্রেদকদন্দ্রর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

টাটিবুবনো মােবমক ববযালে সুোঙম কুমার ব ালী 01949218214  

ইসমাইল দমদমাবরোল মােবমক ববযালে আবুল কালাম আজাে 01935782936  

এববএস মােবমক ববযালে শাবন্ত রিন মন্ডল 01732899258  

শাবন্তমেী বনম্ন মােবমক বাবলকা ববযালে নেন্দ্রনাে হাওলাোর 01732936620  

 াঁেপাই দমদের শাহ মােবমক ববযালে অরুন  ন্দ্র মন্ডল 01911135531  

জেমবনর দগাল মােবমক ববযালে দমাঃ জালাল দহাদসন 01712782465  

মাদুরপাল্টা োখীল মািাসা সরোর োরূক দহাদসন 01719482233  

বুবড়র াঙ্গা ইউবপ িবন জনাব শুিাবসষ মবল্লক 01741544598  

 াঁেপাই ইউবপ িবন  জনাব ববকাশ  ন্দ্র 01716448091  

সুন্দরবন ইউবপ িবন  জনাব প্রনব মন্ডল 01917704672  

 

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ 

আশ্রেদকদন্দ্রর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল মন্তব্য 

নাই -   

 

স্বাস্থে ব্যবস্থাপনা কবমটি 

স্বাস্থে দকদন্দ্রর 

নাম 
োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত পেবী দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

উপদজলা স্বাস্থে 

দকন্দ্র 

 াঃ দমাঃ দমাহাম্মে মবনরুিামান উপদজলা স্বাসহে ও প:প: কম যকতযা 01710-031৩৯৮  

 াঃ আবুল বাশার দমাহাম্মে জুবনের কলসালদটন্ট (দ ৌম য ওদ্ৌন) 01715-167011  

 াঃ  তরুন কাবন্ত োস জুবনের কলসালদটন্ট (বশশু ) 01717283355  

জনাব তবহদুর রহমান সহকারী কবমশনার (ভূবম) 01735-499470  

দমাঃরুহুল আবমন উপদজলা সমাজ দসবা কম যকতযা 01712172337  
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অবি বনরাপিা কবমটি 

োোর দস্টশদনর নাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত পেবী দমাবাইল নম্বর 

মাংলা োোর সাবি যস 

ও বসবিল ব দেন্স 

আবু তাদহর হাওলাোর  উপদজলা দ োম্যান 0171০-860865 

 ঃদমাঃ বমজানুর রহমান উপদজলা বনব যাহী অবেসার 01777403353 

এস এম সাদহব আলী 
দযশন অবেসার,োোর সাবি যস ও বসবিল 

ব দেন্স দযশন 

01712-422481 

জনাব দমাঃনাবহদুিামান প্রকল্প বাস্তবােন অবেসার 
01716-611303 / 

0465873388 

দমাঃ কাইযুম উপদজলা প্রদকৌশলী 0465873106 

আবু তাদহর হালোর দ োরম্যান দসানাইলতলা ইউবপ 01710-86865 

গাজী আজহার আলী দ োরম্যান বমঠাখালী ইউবপ  01711-342225 

দমাল্লা তবরকুল ইসলাম দ োরম্যান  াঁেপাই ইউবপ 01711-397361 

শবেকুর রহমান দ োরম্যানব লা ইউবপ ০১৭১২০৬৫০১৮ 

কালাম েবকর দ োরম্যান সুন্দরবন ইউবপ ০১৭১১৩৪২২১৬ 

 জনাব  অবন যবান হালোর দ োরম্যান বুবড়র াঙ্গা ইউবপ 01718-767345 

দজলা অবতবরক্ত পবর ালক (অবি বনরাপিা), বাদগরহাট- দমা: নজরুল ইসলাম- ০১৭১৫৪৪৮৪৮৪ 

ইউবনেন বিবিক দকাোক  াক্তার  

ইউবনেন /

ওোদ যরনাম 
োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

সুন্দরবন  া. রনবজৎ মন্ডল ০১১৯১৪১৮৫৩৭ দুদ্ যাগ ববষদে দকান 

প্রবশক্ষন নাই  সুন্দরবন  া. ববমল মন্ডল ০১৮২৭১৮৯৯৩০ 

বমঠাখালী  া. ববকাশ মন্ডল ০১৯১৮৫৯৩৮৪৫  

বমঠাখালী  া. জগবন্ধু সরকার ০১৭১৩৯২৬৯৮১  

 াঁেপাই  া. রবাট ববোস ০১৭১২৮৩৪৪০৯  

ব লা  া. জুবল ০১৯১৬৭০২৭১৯  

সুন্দরবন  া. সুমন ০১৭৪৫০৬৫৯৭৭  

বমঠাখালী  া. সুবনল মন্ডল ০১৯২৬৯৪৩৬১১  

বমঠাখালী  া. সুেরসন ০১৯১৬৯৪৩৫১১  

ইবিন  াবলত দনৌকা  

ইউবনেন/ ওোদ যরনাম োবেেপ্রাপ্ত ব্যবক্ত দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

বমঠাখালী/08 দসাহাগ দশখ 01912-006358 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

বমঠাখালী/01 লুৎের রহমান 01712-284449 দনৌকা মাবলক ও মাবঝ 

বমঠাখালী/05 গাজী আজহার আলী 01711-342225 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট জামাল আকন 01926-974304 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট মবেজুল ইসলাম 01734-287412 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট দমাঃ বােল কববরাজ 01724-785438 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট দমাঃ বমজান তালুকোর 01955-632142 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট জেনাল হাজারী 01780-303639 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট  দমাঃ আল আবমন 01933-649674 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট দমাঃ আোব আলী 01920-685631 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট দমাঃ দেদরাোর দহাদসন 01729-48711৮ ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট বেদরাজ আহদমে 01963-265733 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট বসরাজুল ইসলাম 01766-999392 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট কালাম আকন 01781-952464 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

মাংলা র্াট  জবলল হাওলাোর 01927-487511 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

বাবন শান্তা র্াট রবেকুল ইসলাম 01917865688 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

বাবন শান্তা র্াট মবসউর বসকোর 01923093563 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

বাবন শান্তা র্াট দমাঃ মবনর 01937726128 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

কাটা খালী র্াট  জেনাল হাজারী 01780303639 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

কাটা খালী র্াট মৃতন জে 01917223085 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 

কাটা খালী র্াট হারুন হালোর 01916227894 ট্রলার মাবলকও মাবঝ 
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স্থানীে ব্যবসােী  

ইউবনেন/ ওোদ যর নাম স্থানীে ব্যবসােীর নাম দমাবাইল নম্বর মন্তব্য 

বমঠাখালী দমাঃ রবেকুল  ইসলাম 01748890079 মুবের দোকান 

বমঠাখালী সুধন বড়ই ০১৭১৩৯০২৩৪৮ মুবের দোকান 

সুন্দরবন উিম কুমার বালা  ০১৭৬০০৯০২৫ মুবের দোকান 

সুন্দরবন ধনপবত  ০১৭২৬২৬০৫৮৩ মুবের দোকান 

 াঁেপাই মারুে দযার ০১৮২০৬৩৯২৮২ মুবের দোকান 

 াঁেপাই বনতেনন্দ ০১৯১৪৩১০৫৫৫ দতদলর দোকান 

ব লা দমাস্তোগাজী 01846619458 মুবের দোকান 

ব লা জব্বার ব্যাপারী দযার 01৭১৩৯১৬২১১ মুবের দোকান 

মাংলা সের  বসবেকুর রহমান ০১৭৫১৮৩৬৮১৭  াদলর আড়ৎ 

মাংলা সের দসবা দযার  ০১৬৭৬০৭৫৫৭৩  াদলর আড়ৎ 

মাংলা সের ববসবমল্লাহ দবকারী ইউসুে আলী ০১৯৩৭৭১৬৭৬০ দবকারী 

মাংলা সের হাববব দযার ০১৭১৪৫০৯০৯১ মুবের দোকান 

মাংলা দপৌরসিা কদল্লাল েযাদমসী 01558658450 োদম যসী 

 মাংলা দপৌরসিা নাবসমা োদম যসী 01912940717 োদম যসী 

বুবড়  াঙ্গা জনাব প্রকাশ  ন্দ্র রাে 01736010088 মুবের দোকান 

বুবড়  াঙ্গা লক্ষী দযার  0০১৮২৩২৮৭৬৪০ মুবের দোকান 

দসানাইল তলা রুহুল আবমন 01921944813 মুবের দোকান 

দসানাইল তলা মুনসুর আলী দমঠ 01728449713 মুবের দোকান 

দসানাইল তলা মতদলব দমাল্লা 01190392713 মুবের দোকান 

মাংলা সের  বাবু মাবনক লাল েি 01711246623 মুবের দোকান 

মাংলা সের আবু দসালাইমান দহাদসন 0465873123 মুবের দোকান 

মাংলা সের বেবপ্ত রাবন ববোস (দসানালী ফু ) ০১৭১৪৩৫২৬৮৬ আু্টা/মেো 
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সাংযুবক্ত ৫: এক নজদর উপদজলা/দজলা 

আেতন 

১৪৬১.২০বগ য বকঃবম 

এর মদে বন-1083 বগ য 

বকঃবম 

 

বসদমন্ট েোকটরী 04 টি 

উপদজলা পবরষে 1 টি গীজযা ৬ টি 

ইউবনেন পবরষে 6 টি ঈেগাঁহ্ 
27 টি, দববশর িাগ 

মসবজদের সাদে  

দপৌরসিা অবেস  ১ টি ভুবম অবেস   

দমৌজা 28 টি 
ব্যাাংক (কৃবষ, দসানালী, জনতা, অগ্রনী,রুপালী, 

ইসলামী,উিরা ও গ্রামীন ব্যাাংক) 
10 টি 

গ্রাম 83 টি দপাস্ট অবেস 12 টি 

পবরবার 32383 ক্লাব 27 টি 

দমাট জনসাংখ্যা 136588 হাট বাজার  13 টি 

পুরুষ 71492 এল বপ গ্যাস েোক্টরী 03 টি 

মবহলা 65096 োোর য সাবি যস দসন্টার 1 টি 

সরকাবর প্রােবমক ববযালে 58 টি আবহাওো অবেস ১ টি 

মােবমক ববযালে 15 টি বববজবব র্া টি 1 টি 

কদলজ ৩ টি দকায গা য ২ টি 

মািাসা (োবখল, োবজল, এবদতোেী)  12 টি  কবরস্থান ৫ টি 

আবােী জবম 12704 দহ: শ্মশান র্াট 1 টি 

ব্র্যাক স্কুলসহ এনবজও স্কুল 

বকন্টার গাদ যন স্কুল  
5 টি 

মুরবগর খামার 55 টি 

দনিী কোম্প 02 টি 

বশক্ষার হার   দমাবাইল টাওোর  

কবমউবনটি বক্লবনক 12 টি গিীর নলকূপ ৭ টি 

বাঁধ 2 টি অগিীর নলকূপ 40 টি 

স্লুই  দগট  নাই হস্ত  াবলত নলকূপ নাই 

ব্রীব্জ  65 টি নেী ৫ টি 

কালিাট য 89 টি খাল ২৭ টি 

মসবজে 132 টি সুন্দরবন  াঁেপাই দরি 178856 একর 

মবন্দর 92 টি পুকুর 4583 টি 

আমত্মযজাবতক দবসরকরী উন্নেন সাংস্থা 14 টি কাঁ া রাস্তা 165 বক বম 

জাতীে দবসরকরী উন্নেন সাংগঠন  দখলার মাঠ ২২ টি 

সরকাবর হাসপাতাল 1 টি ইবপদজট 1 টি 

সরকাবর স্বাস্থেদকন্দ্র 6 টি মৎস দর্র 7064 টি 

কোোাং - সমুি বন্দর  ১ টি 

দবৌদ্ব অনাে আশ্রম - বরে বমল 5 টি 

োনা 1 টি খায গুোম ২ টি 

ববআরব বব অবেস 1 টি গুোদমর ধারন ক্ষমতা 2000 দম টন 

মেো কল 2 টি  অদটা রাই  বমল 8 টি 

 াক বাাংদলা ১ টি    
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সাংযুবক্ত ৬: বাাংলাদেশ দবতাদর প্র াবরত কদেকটি গুরুেপূন য অনুষ্ঠান সূ ী 

 

দবতার দকন্দ্র অনুষ্ঠাদনর নাম সমে বার 

 াকা- ক 

কৃবষ সমা ার সকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্রবতবেন 

সুদখর ঠিকানা সকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্রবতবেন 

স্বাস্থেই সুদখর মূল সকাল ১১.৩০-১২.০০  শুিবার বাদে প্রবতবেন 

দসানালী েসল  সন্ধো ০৬০৫.০৬.৩৫  প্রবতবেন 

আবহাওো বাতযা  সন্ধো ০৬.৫০-০৭.০০ প্রবতবেন প্রবতবেন 

 ট্রগ্রাম  

কৃবষকো  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবতবেন 

কৃবষ খামার সন্ধো ০৬.১০-০৬.৫০ দসামবার বাদে প্রবতবেন 

সুখী সাংসার রাত ০৮.১০-০৮.৩০ শুিবারবাদে প্রবতবেন 

রাজশাহী 
দক্ষত খামার সমা ার সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবতবেন 

সবুজ বাাংলা সন্ধো ০৬.০৫-০৬.৫০ প্রবতবেন 

খুলনা 

স্বাস্থে তথ্য  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবতবেন 

কৃবষ সমা ার  ববদকল ০৪.২০-০৪.৩০ প্রবতবেন 

 াষাবাে সন্ধো ০৬.১০-০৬.৫০ প্রবতবেন 

রাংপুর  
সুদখর ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রবতবেন 

দক্ষত খামাদর  সন্ধো ০৬.০৫০৬.৩৫ প্রবতবেন 

বসদলট  

আজদকর  াষাবাে  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রবতবেন 

সুদখর ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রবতবেন 

শ্যামল বসদলট  সন্ধো ০৬.০৫-০৬.৫০  শুিবারবাদে প্রবতবেন 

ঠাকুরগাঁও  বকষার্ মাটি দেশ  সন্ধো ০৬.০৫-০৬.২৫   শবন, দসাম ও বুধবার 

কক্সবাজার  
আজদকর কৃবষ  ববদকল ০৩.০৭-০৩.১০ প্রবতবেন 

দসানালী প্রান্তর  ববদকল ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গল ও বৃহস্পবতবার 

ববরশাল  
কৃবষ কো  ববদকল ০৩.১৫-০৩.৩০  শবন ও বুধবার বাদে প্রবতবেন 

দোট পবরবার  ববদকল ০৩.৩৫-০৩.৫০  দসাম, বুধ ও শুিবার বাদে প্রবতবেন 

রাঙ্গামাটি 
জীবদনর জন্য  দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫  প্রবতবেন 

খামার বাবড়  ববদকল ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রবতবেন 

 

* সন্ধো ৬.৫০বমবনদট আবহাওো বাতযা সকল দকন্দ্র হদত একদ্াদগ প্র াবরত হে। 

 

 

কবমউবনটি দরব ও এর প্র াবরত কদেকটি গুরুেপূন য অনুষ্ঠান সূ ী 

দবতার দকন্দ্র অনুষ্ঠাদনর নাম সমে বার 
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সাংযুবক্ত-৭: ইউবনেনবিবিক দমৌজার নাম 

ইউবনেদনর নাম 
দমৌজার 

সাংখ্যা 
ইউবনেন বিবিক দমৌজার নাম 

বুবড় াঙ্গা 6 বেগরাজ, ববযার বাওন, বুবড়র াঙ্গা, িাদটরাবাে বুবড়র াঙ্গা, সানবান্ধা, ও কাপাবলর দমঠ 

ব লা 3 েবক্ষর্ হলবেবুবনো, ব লা, ও জেমবন 

 াদঁপাই 4 কানমারী, শ্যালাবুবনো, মাদকাড়দ ান, ও  াঁেপাই 

সুন্দরবন ৫ োদমর খন্ড, খড়মা, বাবজকার খন্ড, বাঁশতলা, ও ববযমারী 

দসানাইলতলা 5 দসানাইলতলা, বকুল তলা, আমড়া তলা, জেখা, ও উলুবুবনো 

বমঠাখালী 5 বমঠাখালী, সাদহদবর দমঠ, দখানকার দবড়,আন্ধাবরো, ও েদির দমঠ 

দমাট      28   

 

সাংযুবক্ত-৮: ইউবনেন বিবিক বববিন্ন স্তদরর জনসাংখ্যা 

ইউবনেদনর নাম 

জনসাংখ্যা 

পুরুষ মবহলা 
বশশু (০- 

১৫) 
বৃদ্ধ (৬০+) প্রবতববন্ধ 

দমাট 

জনসাংখ্যা 
পবরবার/খানা দিাটার 

দসানাইল তলা  4292 4539 ৩479 822 207 8832 2439 5৩২৩ 

বমঠাখালী 8550 8582 ৩864 1১91 188 17139 4292 ১১৮18 

ব লা 12103 8870 ২320 1২14 1১০ 20973 4373 ১5৩২৯ 

সুন্দরবন 8352 8482 ৫575 ১৬26 110 16834 4277 ৯৫২৩ 

 ােপাই 8770 8892 ৪12০ ৮83 ১০০ 17562 4248 ১1৫৫৯ 

বুবড়র াঙ্গা 7310 7501 ৪04০ ৮২০ 1১০ 15311 3827 ৯6৪১ 

মংলা ভপৌেসো 21607 18230 ৭০১৮ ২৫১২ ১৮০ 39837 8927 ৩০১২৭ 

দমাট 71492 65096 31415 9068 1005 136588 32383 93320 

 

সাংযুবক্ত-৯: ইউবনেন বিবিক বাঁদধর সাংখ্যা ও অবস্থাদনর পবরসাংখ্যান 

বাঁধ 

ইউবনেদনর নাম 
বাঁদধর 

সাংখ্যা 
বাঁদধর নাম 

বাঁদধর 

অবস্থান/

ওো য 

কত 

বকবম 
দকাো হদত দকাো প্ন্তয 

প্রস্ত 

(ফুট) 
উচ্চতা 

দসানাইল তলা   -  -  -  -  -  -  - 

বমঠাখালী  -  -  -  -  -  -  - 

 াঁেপাই 1 ওোপো বাঁধ 6,7,9 8 ইসমাইল স্কুল হইদত ব লা বাজার প্ যন্ত 9 12 

ব লা 1 ওোপোর বাঁধ 5, 7 8 ব লা বাজার হইদত জেমবনর দগাল প্ যন্ত  10 10 

সুন্দরবন  -  -  -  -  -  -  - 

বুবজর াঙ্গা  -  -  -  -  -  -  - 

দমাট ২     ১৬       

 

সাংযুবক্ত-১০: ইউবনেন বিবিক ব্রীদজর সাংখ্যা ও অবস্থাদনর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর 

নাম 

ব্রীজ 

সাংখ্যা 
দকান নেী/ খাদলর সাংদ্াগস্থদল ওো য কাজ কদর বক না দকান ধরদনর 

দসানাইল তলা  5 

বকুলতলা খাদলর উপর ব্রীজ 3 িাদলা কাদঠর 

পুটিমারী খাদলর উপর 3 ও 4 িাদলা কাদঠর 

মান্দারতলা খাদলর উপর 4 িাদলা কাদঠর 

উলুবুবনো খাদলর উপর 8 িাদলা কাদঠর 

উলুবুবনো কাটাখাদলর উপর 7 িাদলা কাদঠর 

বমঠাখালী 9 

দমৌখালী খাদলর উপর 2 িাদলা কাদঠর 

দসানাখালী কাটাখাদল উপর 2 িাদলা কাদঠর 

সাদহদবরদমঠ হাবজবাবড়র সামদন খাদলর উপর ব্রীজ 4 িাদলা কাদঠর 

বাজাদরর খাদলর উপর 4 িাদলা কাংবিট 
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ইউবনেদনর 

নাম 

ব্রীজ 

সাংখ্যা 
দকান নেী/ খাদলর সাংদ্াগস্থদল ওো য কাজ কদর বক না দকান ধরদনর 

বজনবাবড় িাদল উপর 5 িাদলা কাদঠর 

খানজাহান আলী খদলর উপর 6 িাদলা কাদঠর 

 াদররহাট খাল 9 িাদলা কাদঠর 

 াঁেপাই 18 

তালতলা খাদলর উপর 7 িাদলা কাদঠর 

কাবলকাবাবড় খাদলর উপর 8 িাদলা কাদঠর 

 াঁেপাই খাদলর উপর ব্রীজ 1 িাদলা কাংবিট 

পাকখালী খাদলর উপর ব্রীজ 1, 2 িাদলা কাংবিট 

মাদকাড়দ ান খাদলর উপর 2 িাদলা কাংবিট 

হালোরবাবড় খাদলর উপর 2 িাদলা কাংবিট 

জেবাাংলা খাদলর উপর 2, 4 িাদলা কাংবিট 

উির জেবাাংলা খাদলর উপর 4 িাদলা কাংবিট 

েক্ষীর্ মালগাজী গইর খাদলর উপর 4, 5 িাদলা কাংবিট 

মালগাজী েক্ষীর্ াঙ্গা খাদলর উপর 4, 6 িাদলা কাংবিট 

কাইনমারী খাদলর উপর 5, 6 িাদলা কাংবিট 

দশলাবুবনো খাদলর উপর ব্রীজ 7 িাদলা কাংবিট 

কালদকবাবড় খাদল উপর 7 িাদলা কাংবিট 

মাদকাড়দ ান খাদলর উপর 3 িাদলা কাংবিট 

আত্মারাম বাবুর খাল 4, 5 িাদলা কাংবিট 

জেবাাংলা খাদলর উপর 4 িাদলা কাংবিট 

সাতর্বরো খাদলর উপর 4 িাদলা কাংবিট 

কালদকবাবড় খাদলর েক্ষীর্ মাোে 7 িাদলা কাংবিট 

ব লা 7 

জালদ রা খাদল উপর 2 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

বসন্দুরতলা খাদলর উপর 7 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

োদসরখন্ড খাদল উপর 6, 2 িাদলা কাংবিট 

হলবেবুবনো খাদল উপর 1, 2 িাদলা কাংবিট 

বযমারী খাদল উপর 6, 1 িাদলা কাংবিট 

ব লার খাদলর উপর 5, 9 িাদলা কাংবিট 

কাটাখাদলর উপর 8 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

সুন্দরবন 22 

কচুবুবনো খাদলর উপর ব্রীজ- 2 টি 9 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

দগালবুবনো খাদলর উপর ব্রীজ  9 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

রড়ইতলা খাদলর উপর ব্রীজ 9 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

বাবজকরখন্ড খাদলর উপর ব্রীজ  7 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

মাদুরপাল্টা বাজার খাদলর উপর ব্রীজ 7 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

মাদুরপাল্টা মািাসা খাদলর উপর ব্রীজ  7 িাদলা কাদঠর ব্রীজ 

েবরে সাদহদবর খাদলর উপর ব্রীজ   িাদলা কাংবিট 

আগা মাদুরপাল্টা খাদলর উপর  6 িাদলা কাংবিট 

্মুনা খাদলর উপর ব্রীজ 6 িাদলা কাংবিট 

 ালীরখন্ড রাস্তার উপর ব্রীজ 6 িাদলা কাংবিট 

 দটরহাট খাদলর বাজাদরর পাদশ ব্রীজ 6 িাদলা কাংবিট 

মাদেরখন্ড খাদলর কালী মবন্দদরর ব্রীজ  6 িাদলা কাংবিট 

বুড়বুবড়ো স্কুদলর পাদশ খাদলর উপর 5 িাদলা কাংবিট 

েীগরাজ মহলোর বাবড়র খাদলর উপর ব্রীজ 5 িাদলা কাংবিট 

েীগরাজ বাজাদরর েক্ষীর্ পাদশর খাদলর উপর ব্রীজ 5 িাদলা কাংবিট 

কচুবুবনো ও বাবজকরখন্ড রাস্তার উপর কৎব্রীজ 9 িাদলা কাংবিট 

বুবড়র াঙ্গা 4 

কালীবাবড় খাদল উপর 7 িাদলা কাংবিট 

বেগরাজ খাদল উপর 1 িাদলা কাংবিট 

বুবড়র াঙ্গা খাদলর উপর 5 িাদলা কাংবিট 

িাটারাবাে খাদলর উপর 7 িাদলা কাদঠর 

দমাট 65     
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সাংযুবক্ত-১১: ইউবনেন বিবিক গুরুেপূন য কালিাদট যর অবস্থাদনর পবরসাংখ্যান 

ইউবনেদনর 

নাম  

কালিাট য 

সাংখ্যা  

কালিাট য/ 

ওো য 
দকান নেী/ খাদলর সাংদ্াগস্থদল  কাজ কদর বক না  দকান ধরদনর 

দসানাইল 

তলা  
24 

6  াপড়া রাস্তার উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 

8 জেখার পবশ্চম মাোর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

9 উলুবুবনো রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

1,2 দসানাইলতলা বড় রাস্তার উপর 4 টি িাদলা কাংবিট 

4,6 আমড়াতলা রাস্তার উপর 3 টি িাদলা কাংবিট 

4 বকুলতলা খাদল উপর 4 টি িাদলা কাংবিট 

4,6 আমড়াতলা ও বকুলতলার মাদঝ 5 টি িাদলা কাংবিট 

1,2 দসানাইলতলা মািাসার সামদন িাদলা কাংবিট 

1 বসবক দসানাইলতলা িাদলা কাংবিট 

বমঠাখালী 25 

5 দর্াদপর হাট খাদল উপর িাদলা কাংবিট 

7 খাদসর াঙ্গা দর্াদপর খাদল উপর আাংবশক িদলা কাংবিট 

7 সাদখর াঙ্গা মজুমোরবাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

3 েদিরদমঠ স্কুদল সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 েদিরদমঠ হালোর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

4 সাদহদবরদমঠ রুবব দবগদমর বাবড়র সামদন রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

6 দখানকার দবড় জাবহে মবল্লদকর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

4 সাদহদবরদমঠ সবুদরর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

4 সাদহদবরদমঠ গবন দশদখর বাবড়র সামদন রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

4 বনদতখালী মন্টু মন্ডদলর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 দমৌখালী মাখন মন্ডদল বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 দমৌখালী অমু্ববরশ রাদের বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 অরুন বাবড় এর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

  বমঠাখালী বাজার সাংলি খাদলর উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 

 াঁেপাই 13 

1 উির  াঁেপাই গােীরদমাদড় িাদলা কাংবিট 

1 দোটমনী সাদহদবর গই এর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

2 গই এর খাদল উপর িাদলা কাংবিট 

3 মাকড়দ ার খাদল উপর িাদলা কাংবিট 

3 রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

5 জাহাঙ্গীদরর গই এর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

7 উির কাইনমারী জাদম মসবজদের খাদল উপর িাদলা কাংবিট 

7 গই খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

8 বাশতলা প্রাঃ ববঃ সামদন রাস্তার উপর কাজ কদর কাংবিট 

ব লা 

 

11 

 

1, 2 বযমারী খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

1, 2 হলবেবুবনো খাদলর উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 

8, 9 দুলাল হাওলাোদরর দর্দরর গই এর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

8 দুলাল হাওলাোদরর দর্দরর গই এর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

9 জেমবন খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

9 জেমবন খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

3 গই এর খাল িাদলা কাংবিট 

3 দগাদলর াঙ্গা খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

3 গই এর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

5 কলাতলা খাদলর উপর  িাদলা কাংবিট 

8 জেমবনর খাদলর উপর িাদলা কাংবিট 

সুন্দরবন 10 6 পদরশ বাবুর বাবড়র সামদন রাস্তার উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 
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ইউবনেদনর 

নাম  

কালিাট য 

সাংখ্যা  

কালিাট য/ 

ওো য 
দকান নেী/ খাদলর সাংদ্াগস্থদল  কাজ কদর বক না  দকান ধরদনর 

6 মাংলা হদত  দটরহাট রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

6  দটরহাট পুবলশ োবড়র রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

6 ইউনুস আলী স্কুদলর বপঠদন রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

6 ইরাবেল সাদহদবর বাবড়র সামদনর রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

6 মাদুরপাল্টা হদত বুড়বুবড়ো রাস্তার মাঝখাদন িাদলা কাংবিট 

5 বুড়বুবড়ো ববরাগী বাবড়র সামদনর রাস্তাে  িাদলা কাংবিট 

7 লাল খার বাবড়র পাদশর রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

1 বাঁশতলা হদত ববযমারী রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 পাখীমারা রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

বুবড়র াঙ্গা 6 

4 েক্ষীর্ বুবড়র াঙ্গা খাদলর উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 

4 উির বুবড়র াঙ্গা বড় রাস্তার মাঝখাদন গই র্দরর পাদশ  িাদলা কাংবিট 

5 বুবড়র াঙ্গা বসববও অবেদসর পাদশ িাদলা কাংবিট 

8 ববরাগীখালী রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

 

বুবড়র াঙ্গা 

 

6 

1 বেগরাজ স্কুদল সামদন রাস্তার উপর িাদলা কাংবিট 

2 দশলাবুবনো ববযার বাওন দ্দত রাস্তার মাঝখাদন িাদলা কাংবিট 

4 েক্ষীর্ বুবড়র াঙ্গা খাদলর উপর কালিাট য িাদলা কাংবিট 

5 বুবড়র াঙ্গা বসববও অবেদসর পাদশ িাদলা কাংবিট 

8 ববরাগীখালী রাস্তার উপর  িাদলা কাংবিট 

দমাট ৮9         

 

 

 

 



সাংযুবক্ত-১২: ইউবনেন বিবিক  রাস্তার সাংখ্যা ও অবস্থাদনর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

দসানাইল-

তলা 

1 3 দসানাইলতলা ইউবনেন 

পবরষে দেদক দজাড়া দততুল 

গাে প্ যন্ত 

1০ 6  দসানাইলতলা ইউবনেন পবরষে 

দেদক শুকুর সাদহদবর বাবড় 

প্ন্তয 

 সাদরাোর হাওলাোদরর বাবড় 

হইদত আমড়াতলা দখোর্াট 

প্ যন্ত ইদটর সবলাংকরর্ ২ 

বক.বম 

 দপবড়খালী ইউবনেদনর দশষ 

বসমানা দেদক কাটাখালী 

দখোর্াট প্ যন্ত, 

 মহব্বত দশদখর বাবড় হইদত 

পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত ইদটর 

সবলাং করর্ ১.৫ বক.বম 

 দমাস্তাক হাওলাোদরর বাবড় 

হইদত তবরক দশদখর বাবড় 

প্ যন্ত ইদটর সবলাং করর্ ১ 

বক.বম 

 নাবজম দশদখর বাবড় হইদত 

আব্বাস দশদখর বাবড় প্ যন্ত 

ইদটর সবলাং করর্ ২ বক.বম 

 কাদসম দশদখর বাবড় হইদত 

সামাে দশদখর বাবড় প্ যন্ত 

ইদটর সবলাং করর্ ১ বক.বম 

 ইদটর সবলাং হদত পূব য বেদক 

বজন্নাদতর বাবড় হদে শুকুদরর 

বাবড় হদে অদুত মবল্লদকর 

দোকান প্ যন্ত ৪ বক.বম 

 দখোর্াট হদত উিদর সদরাোর 

হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত পাকা 

৩০ ৭২  বকুলতলা দখওোর্াট হদত পূব য পাড়া প্ যন্ত 

2বকঃবমঃ, 

 বসবক দসানাইলতলার কা া রাস্তা 3বকঃবমঃ, 

 জেখা সাইদক্লান দসল্টার দেদক আবমর দমম্বদরর 

বাবড় প্ যন্ত 3 বকঃবমঃ, 

 বসবক দসানাইলতলা দেদক আমড়াতলা রাদশে 

দমম্বদরর বাবড় প্ যন্ত 3বকঃবমঃ, 

 ১নাং ওোদ যর েোোদরর বাবড় হদত দসানাইলতলা 

দখওোর্াট প্ যন্ত ২ বক.বম 

 হাবলম  াক্তাদরর বাবড় হদত পবশ্চদম পুটিমারী 

প্ যন্ত ৩ বক.বম 

 হাসান সে যাদরর বাবড় হদত হাবকম দশদখর বাবড় 

প্ যন্ত ২ বক.বম 

 ২নাং ওোদ যর ব্রীব্জ  হদত েবক্ষদর্ োউে েবকদরর 

ব্রীব্জ  প্ যন্ত ২ বক.বম 

 ঈেগাহ হদত পূব য মাোরতলার খাল ১.৫ বক.বম। 

 জুলবেকার সাদহদবর বাবড়র পূদব য মাোরতলার খাল 

৩ বক.বম 

 দখোর্াট মসবজে হদত ইোকুব সাদহদবর বাবড় হদে 

পবশ্চদমর মাদলদকর বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম 

 আইয়ুব েবকদরর বাবড় হদে মসবজে প্ যন্ত  ২ 

বক.বম 

 ৩নাং ওোদ যর বকুলতলা পবশ্চম দখওোর্াট হদত 

পূদব য দিাজপাবতো সীমানা প্ যন্ত ২ বক.বম 

 বকুলতলা ওহাব আলী হাওলাোদরর বাবড় হদত 

উিদর দসানাইলতলা পুরাতন বাজার দখওোর্াট 

প্ যন্ত ৩ বক.বম 

 ৪নাং ওোদ যর আ. হাই দমাল্যার মাদের ব দপার্র 
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ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

ও কাদপ যটিাং রাস্তা বনম যার্ ৩ 

বক.বম 

 আমড়াতলা বমবযপুকুর হদত 

হরদমান মন্ডদলরবাবড়র পাদশর 

ব্রীব্জ  প্ যন্ত ইট সবলাং রাস্তা 

সাংষ্কার- ১ বক.বম 

 

 

হদত পূব য দখোর্াট প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ৩.৪ বক.বম 

 দখোর্াট হদত দকরামদতর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ 

২ বক.বম 

 পুটিমারী খাদলর দগাড়া হদত মবজে হাওলাোদরর 

বাবড় হদে হবব দশদখর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ৩ 

বক.বম 

 জব্বাদরর দখোর্াট হদত পূব য সামাদের বাবড় প্ যন্ত 

রাস্তা সাংষ্কার ২ বক.বম 

 জব্বাদরর বাবড় হদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত রাস্তা 

সাংষ্কার ১বক.বম 

 আ. হাই দমাল্লার ব দপা হদত পূদব যর দখোর্াট প্ যন্ত 

পাকা রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 জব্বাদরর দখোর্াট হদত দিাজপাবতো সীমানা প্ যন্ত 

পাকা রাস্তা বনম যার্ ১ বক.বম 

 মহব্বদতর বাবড় হদত পুটিমারীর দগাড়া প্ যন্ত পাকা 

রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 পুটিমারীর দগাড়া হদত মবজে হাওলাোদরর বাবড় 

হদে হববর বাবড় প্ যন্ত ৩ বক.বম 

 ৬নাং ওোদ যর  াপড়া গ্রাদম মহানন্দ মবল্লদকর বাবড় 

হদত তাদেব দমাল্যার বাবড় প্ যন্ত নতুন রাস্তা 

বনম যার্- ১ বক.বম 

  াপড়া বপ   ালাই রাস্তা হদত উিদর মহানন্দ 

মবল্লদকর বাবড় প্ যন্ত ইট সবলাং রাস্তা সাংষ্কার- ১.৫ 

বক.বম 

 ৭নাং ওোদ যর শুকুর দশদখর বাবড় হদত বাবরক 

দশদখর বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম 

 উলুবুনীো মসবজদের সামদন দেদক শাহাোদতর 

বাবড় প্ যন্ত ২ বক.বম 

 দহাদসদনর বাবড় হদত নাবজম েবকদরর বাবড় হদে 

দমাসা গাজীর বাবড় হদে মাংলা নেী প্ যন্ত রাস্তা 



117 

 

ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

বনম যার্ ও সাংষ্কার ২ বক.বম 

 হাদসম দশদখর বাবড় হদত কালাম দশদখর বাবড় 

প্ যন্ত ১ বক.বম 

 ৮নাং ওোদ যর সাইে দশদখর বাবড় হদত দগাপাল 

শীল এর বাবড় হদে আবমর ইজারোদরর বাবড় প্ যন্ত 

রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 দগাপাদল বাবড় হদত শাহাোদতর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা 

বনম যার্ ১ বক.বম 

 দগালাম রসুদলর বাবড় হদত খবলল দশদখর বাবড়র 

পাকা রাস্তা প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ২.৫ বক.বম 

 ৯নাং ওোদ যর প্রমে মজুমোদরর বাবড় হদত 

দেদলাোর দশদখর বাবড় প্ যন্ত রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 গবন দশদখর বাবড় হদত োিার দশদখর বাবড় প্ যন্ত 

রাস্তা বনম যার্ ২ বক.বম 

 সাইদের বাবড় হদত শাহজাহাদনর গই প্ যন্ত ২ 

বক.বম। 

বমঠাখালী 
1 2 

 ালীরখন্ড ব্রীজ হইদত দবৌবে’র 

দমাড় প্ যন্ত 
৫ ১৬ 

  ালীরখন্ড হদত দেওোল াঙ্গা 

প্ যন্ত, 

 বজন বাবড় হইদত সাতপুকুদর 

দমাড় প্ যন্ত, 

 দমৌখালী গ্রাদমর ববশদরর 

বাবড় বহইদত অদশাদকর বাবড় 

প্ যন্ত, 

 বমঠাখালী বাজার বহইদত 

দ ওতলা বাজার প্ যন্ত, 

 দর্াদপর হাট দেদক 

খাদসর াঙ্গা শীলবাবড়র 

দকানা প্ যন্ত, 

১০ ১৬ 

অদশাদকর বাবড় হইদত মবহলা দমম্বদরর বাবড় প্ যন্ত 

 1নাং ওোদ যর সালাদমর বাবড় হইদত মহাবসদনর 

বাবড় প্ যন্ত রাস্তা - ১ বক.বম. 

 2নাং ওোদ যর দসানাখালী আহমদের বাবড় হইদত 

অদশাদকর বাবড় প্ যন্ত - ২ বক.বম. 

 আজগর দশদখর বাবড় হদত দনপাদলর দোো হদে 

সুবজত দমম্বদরর বাবড় প্ যন্ত - ২ বক.বম. 

 আবু জাের হাজীর বাবড় হদত তাদহর দশদখর বাবড় 

প্ যন্ত - ২ বক.বম. 

 বসুর খন্ড দেদক সাতর্বরো রাস্তা -২ বক.বম. 

 দমৌখালী জাব্বর দমাল্লার বাবড় দেদকশুরু কদর পূব য 

সীমানা প্ যন্ত - ১ বক.বম. 

 টাটিবুবনো মােবমক ববযালে হদত বমঠাখালী 

বাজার প্ যন্ত - ১ বক.বম. 
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(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

 বমঠাখালী গ্রাদমর পূব য পাড়া হদত আন্ধাবরো গ্রাদমর 

জাদম মসবজদের রাস্তা -১ বক.বম. 

 দসানাখালী গ্রাদমর পূব য বেক হদত শুরু কদর 

আন্ধাবরো হদে দপাড়ামল প্ যন্ত -১ বক.বম. 

 দসানাখালী আহম্মে বশকোদরর বাবড় হদত দমৌখালী 

জব্বর দমাল্লার বাবড় প্ যন্ত - ১.৫ বক.বম. 

 ােপাই ৩ ৬  কানাইনগর বড় রাস্তা 

দেদক ইউবনেন 

পবরষে প্ যন্ত 3 

বকদলাবমটার 

 মালগাজী বাজার 

হইদত আত্মারাম বাবুর 

ব্রীজ প্ যন্ত 1 বক.বম 

 দমদের শাহ মােবমক 

ববযালে হইদত 

দপৌরসিা সীমানা 

প্ যন্ত 2 বক.বম 

৫ ৪৫   াঁেপাই স্কুল হইদত 

দমাজাহাদরর দোকান প্ যন্ত  

5 বক. বম 

 মালগাজী ক্লাব হইদত 

েবজলাতুদন্নো মািাসা 

প্ যন্ত 7 বক.বম 

  আত্মারাম বাবুর বাবড় 

হইদত হলবেবুবনো তহবশল 

অবেস প্ যন্ত 15 বক. বম 

 গােীর দমাড় হইদত 

পাকখালী খাল প্ যন্ত 2.5 

বক.বম 

 কালদকবাবড় তালতলা 

হইদত ববদনাে দমম্বদরর 

বাবড় প্ যন্ত 12.5 বক. বম. 

২৩ ৬৮  বারীদকর দোকান হইদত দনপাদল দোো প্ যন্ত 4 

বক.বম 

 ব্রাক্ষ্মন মাঠ হইদত েিার দমম্বদরর বাবড় প্ যন্ত 

2 বকদলাবমটার 

 মবহলা দমম্বর নাজমার বাবড় হইদত পবশ্চম 

বেদক েবজলাতুদন্নো মািাসা প্ যন্ত 8 বক.বম 

 সিীদতর বাবড় হইদত অরববন্দুর বাবড় প্ যন্ত 2 

বক.বম 

 েবক্ষর্  াঁেপাই আজাহার মাস্টাদরর বাবড় হদত 

অদশাক মবল্লদকর বাবড় প্ যন্ত - ৫ বক.বম. 

 পাইকখালী দমাস্তো  াক্তাদরর বাবড় হদত সামছূ 

ইজারোদরর বাবড় প্ যন্ত - ১০ বক.বম. 

 দরাকন দশখ এর বাবড় হদত দখোর্াট প্ যন্ত - ৮ 

বক.বম. 

 আজহার আলীর বাবড় হদত আমীর আলীদশখ এর 

বাবড় প্ যন্ত- ২ বক.বম. 

 জাের দশখ এর বাবড় হদত ওোদজে আলীর বাবড় 

হদে রবশে দশখ এর বাবড় প্ যন্ত - ২ বক.বম. 

 আদনাোর ভুইোর বাবড় হদত দমৌখালী খাল প্ যন্ত - 

২ বক.বম. 

 আকবদরর বাবড় হদত লবতে দশদখর বাবড় প্ যন্ত - 

১ বক.বম. 

 মাংলা  দটর হাট বজ.বস.বস রাস্তা হদত রহমান 
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পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 
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রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

মাস্টাদরর বাবড় প্ যন্ত -১ বক.বম. সবলাং 

 লবতে িান্ডারীর বাবড় হদত মবত হাওলাোদরর 

বাবড় প্ যন্ত - ২ বক.বম.। 

 মাংলা  দটরহাট হদত বজ.বস.বস রাস্তা হদে 

দমাশাদরদের বাবড় প্ যন্ত - ১ বক.বম. 

 ববনদের বাবড় হদত জেবাাংলাার খাল প্ যন্ত - ১ 

বক.বম. 

 দমৌখালী ব্রীব্জ  হদত দনপাল মণ্ডদলর বাবড় প্ যন্ত - ২ 

বক.বম. 

 সুনীল ববোদসর বাবড় হদত বেপক ববোদসর বাবড় 

প্ যন্ত -.৫ বক.বম. 

 সাবহোর বাবড় হদত সবমরর্ ববোদসর বাবড় প্ যন্ত -  

১ বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর সুবজত মণ্ডদলর বাবড় হদত ইট সবলাং 

রাস্তা প্ যন্ত - .৫ বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর কাটা খাদলর েবক্ষর্ পাদশর ইদটর 

রাস্তা হদত দমাস্তোর বাবড়র পাশ বেদে বজবসবজ 

সড়ক প্ যন্ত -১ বক.বম. 

 ৭নাং ওোদ যর কাটা খাদলর েবক্ষর্ পাদশর সবলাং 

রাস্তা হদত বিস্টান কদলাবনর পাশ বেদে বজবসবজ 

সড়ক প্ যন্ত -১ বক.বম. 

 ৮নাং ওোদ যর কালীকাবাবড় ব্রীদজর উির পাদশ 

অনাবে বমদত্রর বাবড় হদত মবন্দদরর পাশ বেদে 

বজবসবজ সড়ক প্ যন্ত - ১ বক.বম. 

 কানাইনগর দগাদগর খাদলর পবশ্চম পাদশ মাটির 

রাস্তা -১.৫ বক.বম. 

 সুলতান দমম্বাদরর বাবড়র পাশ বেদে মাটির রাস্তা 

বনম যার্ - ১ বক.বম. 

 

ব লা 
১ ১৫ 

 ব লা বাজার হইদত 

বযমারী বাজার হদে 
৩ ৫ 

 মুনসুর দশদখর বাবড় হইদত 

জেতুন দশদখর বাবড় প্ যন্ত 
১৩ ২৪ 

 জ্মবন আলতাদপর বাবড় হইদত বাবুল দশখ এর 

বাবড় প্ যন্ত -1. বক:বম: 
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পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   
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কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

হলবেবুবনো স্কুদলর 

পাশ বেদে উির 

হলবেবুবনো প্ যন্ত 

ইদটর সবলাং, 

 দেলুর খন্ড হইদত 

হলবেবুবনো রাে বাবড় 

প্ যন্ত 2 বক. বম., 

 োদসরখন্ড রাস্তা 1 বক. বম. 

 দেলুর খন্ড ঈেগাহ হইদত ব লার খাদলর হইো 

গাববুবনো বজবসবস প্ যন্ত -3. বক:বম: 

 বজবসবস সড়ক হইদত ওহাব দশখ এর বাবড় প্ যন্ত 

-1. বক:বম: 

 বজবসবস সড়ক দসাবহান হাওলাোর এর বাবড় 

হইদত দসাহরাব দশখ এর বাবড় প্ যন্ত -1. বক:বম: 

 বাোমতলা ব্রীব্জ  এর দগাড়া হইদত েবক্ষর্ ব লা 

োবখল মািাসা প্ যন্ত 3.0 বক:বম: 

 প্রিাব এর বগজযার ধার হইদত বত্রমল এর প্ যন্ত -

1.0 বক:বম: 

 োলাম দমাল্লার বাবড় হইদত সদন্তাষ এর বাবড়র 

অবিমুদখ -1.0 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত কববতা এর 

বাবড় অবিমুদখ মাটির রাস্তা বনম যান -1.0 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত প্রিাষ এর 

বাবড় অবিমুদখ -1.0 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা অবনল রাে এর বাবড় 

অবিমুদখ প্ যন্ত মাটির রাস্তা -2.0 বক:বম: 

 হলবেবুবনো কাদপ যটিাং রাস্তা হইদত তুষাবর 

দ ৌবকোর এর বাবড় অবিমুদখ প্ যন্ত  1.0 বক:বম: 

 সামসু দশদখর বাবড়র পূব য পাশ বেদে বড় পুকুর 

পাড় প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার, 

 ব বন ব্রীদজর উির পাশ বেদে ব লা মািাসা প্ যন্ত 

4 বকদলাবমটার, 

 ব বন ব্রীদজর দগাড়া হইদত েক্ষীর্ ব লা মািাসা 

প্ যন্ত 2 বকদলাবমটার 

সুন্দরবন ১ ২  পরশ বাবুর বাবড় 

হইদত গাজীর ব্রীজ 

প্ যন্ত 

৩ ১০  ইউনুস আলী স্কুল হদত 

বুড়বুবড়ো স্কুল প্ যন্ত- 3 

বক.বম 

৪৪ ১০৫  দতর্বরো বাোড় পুকুর দেদক হাদসম এর বাবড় 

প্ যন্ত  2.0 বক: বম: 

 বাশতলা দোবহান দশদখর বাবড় হইদত  বেোরেন্ড 

মসবজে প্ যন্ত 3.0বক:বম: 
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ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

 বাঁশতলা ব্রীজ হইদত 

 াঁেপাই ইউবনেদনর সীমানা 

প্ যন্ত- 4 বক.বম 

 পদরশ বাবুর বাবড় হইদত 

অমর মবনর বাবড় প্ যন্ত- 3 

বক.বম 

 

 কাটাখাল কুল হদত  ব দটধরা দমইন দরা  প্ যন্ত 

2.5 বক:বম: 

 মাদুরপাল্টা ইউবপ দেদক মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত 

2.5 বক:বম: 

  কচুবুবনো বমলর্র দেদক কাটাখালী েদরয 

অবেস প্ যন্ত 4.5 বক:বম: 

 দগালবুবনো পাকা ব্রীজ হদত  কচুবুবনো দবত 

দমাড় খাদলর পাদশর রাস্তা প্ যন্ত 4.5 বক:বম: 

  মাদুরপাল্টা পবশ্চমপাড়া  মসবজে হদত 

মাদুরপাল্টা বাজার প্ যন্ত 5. বক:বম: 

 বাশতলা মসবজদের বনকট দেদক বেগরাজ বাজার 

প্ যন্ত 2.0বক:বম: 

 বুড়বুবড়ো তাদলব আলীর বাবড় দেদক সুন্দরবন 

প্রােবমক ববযালে প্ যন্ত 1.5 বক:বম: 

 শাহ আলম বশকারীর বাবড় দেদক কু টিবাবড় হদে 

শবহে হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত 3.0 বক:বম: 

 বেগরাজ আক্তার আলীর বাবড় দেদক হাই 

হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত 1.5 বক:বম: 

 বুড়বুবড়ো ধনতকীত্তুবনোর ব দপা হদত বপ্রেনাে 

কীত্তুবনোর বাবড় প্ যন্ত 2.5 বক:বম 

 হাজী সাদহদবর বাবড় দেদক বুড়বুবড়ো খাদলর 

ব্রীজ প্ যন্ত 2.0বক:বম: 

  বাোড় বাবড় হইদত ইউনুস আলী মােবমক 

ববযালে প্ যন্ত- 3 বক.বম 

 েীগরাজ বাজার হইদত মাদুরপাল্টা স্কুল প্ যন্ত- 3 

বক.বম 

 উির বুড়বুবড়ো বাজার হইদত মৃধা বাবড়র পূব য 

মাো প্ যন্ত- 1 বক.বম 

 মাদুরপাল্টা কবীরাজ বের্ী হদত বেগরাজ বাজার 

প্ যন্ত - ২ বক.বম (5 নাং ওো য) 
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ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

 সাতর্বরো হদত সুন্দরবন ইউবপ প্ যন্ত - ১ বক.বম 

 োদমর খন্ড ব্রীজ হদত আগা মাদুরপাল্টা প্ যন্ত - ১.২ 

বক.বম 

 কাটাখাল কুল হদত বজউধারা দমইনদরা  প্ যন্ত -১ 

বক.বম 

 বানতলা খাদল ব্রীব্জ  হদত কচুবুবনো বাজার প্ যন্ত -

৬ বক.বম 

 মাদুরপাল্টা ইউবপ দেদক বুড়বুবড়ো হদে কচুবুবনো 

দমাোদিম খন্দকাদরর বাবড় প্ যন্ত- ৫ বক.বম 

 কচুবুবনো বমলর্র দেদক কাটাখালী েদরস্ট অবেস 

প্ যন্ত-৪.৫ বক.বম 

 দগালবুবনো পাকা ব্রীব্জ  হদত ক বুবনো দবতদমাড় 

খাদলর পাদশর রাস্তা-৪.৫ বক.বম 

 টাটিবুবনো মােবমক ববযালে হদে বুড়বুড়ীো 

মােবমক ববযালে প্ যন্ত-৩ বক.বম 

 বাঁশতলা মসবজদের বনকট দেদক বেগরাজ বাজার 

প্ যন্ত-২ বক.বম 

 োদমরখন্ড মবন্দর দেদক মাদুরপাল্টা বশকোর বাবড় 

হদে সুন্দরবন ইউবনেন প্ যন্ত -২ বক.বম 

 বাোড় পুকুর দেদক মাদুরপাল্টা কাদশম 

হাওলাোদরর বাবড় প্ যান্ত - ১.৫ বক.বম 

 তাদলব আলীর বাবড় দেদক সুন্দরবন দরবজ. 

প্রােবমক ববযালে প্ যান্ত- ১.৫ বক.বম 

 শাহআলম বশকারীর বাবড় দেদক কু টিবাবড় হদে 

শবহে হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত -৩ বক.বম 

 কাটাখালী সুিাষ বশকারীর বাবড় হদে কাটাখালী 

খাদলর দগাড়ার ব্রীব্জ  প্ যন্ত -২ বক.বম 

 দহাগলাবুবনো খাদলর দগাড়া দেদক শাহজাহান 

 াক্তাদরর বাবড় প্ যন্ত -২ বক.বম। 

 বেগরাজ আক্তার আলীর বাবড় হদত হাই 



123 

 

ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

হাওলাোদরর বাবড় প্ যন্ত - ১.২ বক.বম 

 বুড়বুবড়ো ধনবকত্তুবনোর ব দপা হদত বপ্রে নাে 

বকিবনোর বাবড় প্ যন্ত - ২.২ বক.বম 

 বুড়বুবড়ো তুষার দপাোদরর দোকান হদত উির 

বেদক হারুন হাওলাোদরর বাবড় প্ যান্ত - ২ বক.বম 

 বেগরাজ ইসমাইল েবকদরর বাবড় হদত বশতল 

হালোদরর বাবড় প্ যন্ত - ১ বক.বম 

 জাবমর দশদখর বাবড় হদত ইব্রাবহম দশদখর বাবড় 

বেদে বুড়বুবড়ো খাল প্ যন্ত - ১.২ বক.বম 

 বাোড় পুখুর দেদক কাদশম এর বাবড় ২ বক:বম:। 

 শাহআলদমর বাবড় দেদক কু টিবাবড় ৪ বক:বম। 

 সদবর গাজীর বাবড় হদত পূব য তুষাদরর দোকান প্ যন্ত 

কাঁ া রাস্তা - ১ বক.বম 

 সাদলর বাবড় হদত েবক্ষর্ দনাোব আলী দশদখর 

বাবড় প্ যন্ত - ২ বক.বম 

 দমাতাদচ্ছদরর বাবড় হদত োলাম দশদখর বাবড় প্ যান্ত 

- ২ বক.বম 

 বুড়বুবড়ো আলাউবেন দশদখর দোকান হদত নুরুল 

হক দশদখর বাবড় প্ যন্ত -১ বক.বম 

 হাজী সাদহদবর বাবড়র পূব য পাদশর জাদম মসবজে 

হদত ইব্রাবহদমর বাবড় হদে বুড়বুবড়ো খাদলর ব্রীব্জ  

প্ যন্ত - ২ বক.বম 

বুবড়র াঙ্গা ২ ১২ 

 দগালবুবনো খাদলর 

দগাড়া হইদত বানবুবনো 

খাদলর দগাড়া প্ যন্ত 1 

বক.বম 

 রববর বাবড় হইদত 

আব্বাদসর বাবড় প্ যন্ত 

11 বক.বম 

৪ ৮.৫ 

 ইউসুদের বাবড় হইদত েিার 

দশদখর বাবড় প্ যন্ত 1 বক.বম 

 আ্াে দশদখর বাবড় হইদত 

সিীদতর বাবড় প্ যন্ত 2 বক.বম 

 দগালবুবনো খাদল দগাড়া 

হইদত বানবুবনো খাদলর 

দগাড়া প্ যন্ত 2বক.বম 

 বুবড়র াঙ্গা ইউবপ অবেস 

৯ ২৫ 

 বেগরাজ বাজার হইদত কালী মবন্দর প্ যন্ত 4 বক.বম 

 ববযারবাহন দেদক আপাবাবড় প্ যন্ত২ নাং ওোদ য 

২বক:বম:। 

 ববযারবাহন দেদক কববরাজ বাবড়  প্ যন্ত২ নাং 

ওোদ য ২বক:বম:। 

  াদরর দগাড়া দেদক কববরাজ বাবড়র ব্রীব্জ  প্ যন্ত২ 

নাং ওোদ য ১.৫ বক:বম:। 

 দগানা ব্রীব্জ  দেদক মইোড়া প্ যন্ত২ ও ৩ নাং 
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ইউবনেদনর 

নাম  

পাকা  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

পাকা 

রাস্তা   

(বক.বম.) 

পাকা  রাস্তার অবস্থান 

এই 

বববব    

সাংখ্যা 

এই বববব   

রাস্তা   

(বক.বম.) 

এই বববব  রাস্তার অবস্থান 

কাঁ া  

রাস্তার 

সাংখ্যা 

কাঁ া 

রাস্তার  

(বক.বম.) 

কাঁ া   রাস্তার অবস্থান 

হইদত বুবড়র াঙ্গা ৩.৫ বকবম ওোদ য২ বক:বম:। 

 দগানা ব্রীব্জ  দেদক কাবলবাবড় প্ যন্ত৪,৫,৬ নাং 

ওোদ য ৩ বক:বম:। 

 কাবলবাবড় দেদক সানবান্দা প্ যন্ত৮ও ৯ নাং ওোদ য 

২.৫ বক:বম:। 

 কদলজ ব্রীব্জ  দেদক সরকার মাদকযট প্ যন্ত৪,৫ও ৭ 

নাং ওোদ য ৩ বক:বম:। 

 বেগরাজ বাজার হইদত কালী মবন্দর প্ যন্ত 4 বক.বম 

দমাট ৯ ৫৯  ২০ ৮১  ১২৯ ৩১০  
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সাংযুবক্ত-১৩: ইউবনেন বিবিক দস  ব্যবস্থার পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম অগিীর নলকুপ সাংখ্যা শ্যাদলাদমবশন সাংখ্যা 

দসানাইল তলা  7 50 

বমঠাখালী 8 60 

 াঁেপাই 8 ৮০ 

ব লা 6 80 

সুন্দরবন 6 50 

বুবড়র াঙ্গা 5 50 

দমাট ৪০                      370 

 

সাংযুবক্ত-১৪: ইউবনেন বিবিক হাট-বাজার সাংখ্যা ও অবস্থাদনর পবরসাংখ্যান 

ইউবনেদনর নাম 
হাদটর  

সাংখ্যা 
হাদটর নাম 

হাদটর/ 

ওো য নাং 
কদব হাট বদস 

দোকান 

সাংখ্যা 
সবমবত সাংখ্যা 

দসানাইল তলা 1 আমড়াতলা বাজার 5 শবনবার 60 নাই 

বমঠাখালী ৪ 

বমঠাখালী বসবেক হাট 1 বুধ ও রবব 70 নাই 

খানজাহান হাট 4 দসাম ও বৃহস্পবত 120 নাই 

দগাদপর হাট ৫ শবন ও বুধ 15 নাই 

বমঠাখালী হাট ৬ শবন ও বুধ ২০ নাই 

 াঁেপাই   নাই   

 

  

 

ব লা ৫ 

ববযমারী হাট 1 শবন, বুধ 150 নাই 

ব লা হাট 5 রবববার 200 নাই 

জেমবনর দগাল হাট 8 শুি ও মঙ্গল 50 নাই 

হলবেবুবনো হাট 3 শবন 10 নাই 

সুন্দরবন বাজার ৬ শুি ও মঙ্গল ৩0 নাই 

সুন্দরবন 4 

 দটরহাট 6 দসাম ও বৃহস্পবত 50 নাই 

বাঁশতলা বাজার 2 শুি ও মঙ্গল 30 নাই 

মাদুরপাট যা বাজার 7 শুি ও মঙ্গল 10 নাই 

কচুবুবনো বাজার 9 শবন ও মঙ্গল 15 নাই 

বেগরাদজর হাট ৪ শবন ও মঙ্গল ২০ নাই 

বুবড়র াঙ্গা ২ 

বেগরাদজর হাট 1 বৃহস্পবত, রবব 150 নাই 

বুবড়র াঙ্গা হাট ২ বৃহস্পবত, রবব 1০0 নাই 

দমাট 1৬       ১২৬0   

 

সাংযুবক্ত-১৫: ইউবনেন বিবিক র্রবাবড়র পবরসাংখ্যান 

ইউবনেদনর নাম দমাট বাবড় কা া আধা পাকা পাকা গৃহহীন অন্যদনর জবমদত বাবড় 

দসানাইলতলা  4467 4244 170 20 15 20 

বমঠাখালী 6730 6365 160 120 15 15 

 াঁেপাই 5400 5130 130 55 5 10 

ব লা 5300 5035 280 90 10 10 

সুন্দরবন 5630 5349 85 30 8 5 

বুবজর াঙ্গা 4856 ৪৭১৭ 190 85 5 10 

দমাট 32383 30840 1015 400 58 70 
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সাংযুবক্ত-১৬: ইউবনেন বিবিক খাবার পাবনর উৎদসর পবরসাংখ্যান 

পাবনর উৎস 

ইউবনেদনর 

নাম  

নলকুপ 

সাংখ্যা  

পুকুর 

সাংখ্যা  

বৃবযর 

পাবন  

(সাংখ্যা ) 

ড্রাদমর 

পাবন 

(সাংখ্যা) 

নলকুপ 

িাদলার 

সাংখ্যা  

নলকুপ 

নদযর 

সাংখ্যা  

নলকুপ বন্যা 

দলদিদলর 

উপদরর সাংখ্যা  

কত % অবধবাসী 

নলকুপ পাবন 

ব্যবহার কদর  

দসানাইলতলা  8 5 32 700 0 8 2  

বমঠাখালী 10 10 25 750 1 9 1  

 াঁেপাই ১০ ৬ ৬০ ৯০০ ১ ৯ ১  

ব লা 7 4 25 1000 0 7 1 

 সুন্দরবন 7 11 45 800 0 7 2 

 বুবড়র াঙ্গা 6 6 15 600 0 6 1 

 দমাট 48 42 202 4750 2 46 8  ৫% 

 

সাংযুবক্ত-১৭:  ইউবনেন বিবিক পেঃবনষ্কাশন ব্যবস্থার পবরসাংখ্যান  

পেঃবনষ্কাশন 

ইউবনেদনর 

নাম  

অস্বাস্থেকর 

পােখানা 

(দখালা) 

স্বাস্থেকর 

পােখানা 

(কাঁ া)  

স্বাস্থেকর 

পােখানা 

(পাকা)  

দমাট  

বন্যা 

দলদিদলর 

উপদরর সাংখ্যা 

বন্যার সমে 

কতগুএলা ব্যবহার 

উদপ্াগী োদক 

কত % অবধবাসী এই 

স্বাস্তে সম্মত পােখানা 

ব্যবহার কদর   

দসানাইলতলা  60 ২৭০০ 90 ২৫৮০ 1140 1140 70% 

বমঠাখালী 30 5000 90 ৫১২০ 2048 2048 70% 

 াঁেপাই 50 ৪২৬০ ১০০ ৪৪১০ 1764 ১৭৬৪ 75% 

ব লা 40 4200 80 ৪৩২০ 1284 1284 75% 

সুন্দরবন 20 4080 100 ৪২০০ 1260 1260 70% 

বুবজর াঙ্গা 70 3630 100 ৩৮০০ 1240 1240 7৫% 

দমাট 270 23870 560 ২৪৭০০ 8736 8736 ৭৩%  

 

সাংযুবক্ত-১৮: ইউবনেন বিবিক বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাদনর পবরসাংখ্যান 

ইউবনেন 

স্কুল/ 

কদলজ/ 

মািাসা/ 

প্রবতষ্ঠাদনর নাম বশক্ষােী 
বশক্ষক/বশ

বক্ষকা 

অবস্থান/ও

ো য 

ঘূবর্ যঝড়/ 

বন্যােআশ্রেদকন্দ্রবহ

সাদবব্যবহার 

দসানাইলতলা সরকাবর 

দসানাইলতলা স: প্রা: বব: 170 2 2 হে 

আমড়াতলা স: প্রা: বব: 210 5 5 হে 

জেখা স: প্রা: বব: 190 9 9 হে 

বকুলতলা কবমউবনটি প্রা: বব: 130 3 3 না 

 াপড়া স: প্রা: বব: 190 6 6 না 

উলুবুবনো স: প্রা: বব: 160 7 7 হে 

বমঠাখালী সরকাবর 

এ টিবস মা:  বব:  150 3 1 না 

দঠাটার াঙ্গা স: প্রা: বব: 200 4 8 হো 

েনখালী স: প্রা: বব: 150 3 7 হো 

খাদসর াঙ্গা স: প্রা: বব: 250 3 7 হো 

সাতপুকুবরো স: প্রা: বব: 120 4 7 না 

খড়খবড়ো স: প্রা: বব: 200 3 7 না 

খাদসর াঙ্গা হাওলাোরপাড়া স: প্রা: বব: 150 3 7 না 

দগাোবলরদমঠ স: প্রা: বব: 250 4 5 হে 

বনদতখালী স: প্রা: বব: 200 4 9 না 

দখানকারদবড় স: প্রা: বব: 200 4 6 হে 

সাদহদবরদমঠ আেশ যগ্রাম স: প্রা: বব:  300 4 4 হে 

সাদহদবরদমঠ স: প্রা: বব: 200 3 4 হে 

আন্ধাবরো স: প্রা: বব: 150 3 8 হে 

 

 

 

 

 াঁেপাই দমদেরশাহ স: প্রা: বব: 180 4 2 হে 

মাদকাড়দ ান স: প্রা: বব: 150 3 3 হে 
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ইউবনেন 

স্কুল/ 

কদলজ/ 

মািাসা/ 

প্রবতষ্ঠাদনর নাম বশক্ষােী 
বশক্ষক/বশ

বক্ষকা 

অবস্থান/ও

ো য 

ঘূবর্ যঝড়/ 

বন্যােআশ্রেদকন্দ্রবহ

সাদবব্যবহার 

 

 

 াঁেপাই 

 

 

সরকাবর 

মালগাজী স: প্রা: বব: 200 4 5 হে 

কানাইনগর স: প্রা: বব: 200 4 7 হে 

েক্ষীর্ কানাইনগর স: প্রা: বব: 200 4 8 হে 

েক্ষীর্ কাইনমারী স: প্রা: বব: 200 4 6 হে 

ব লা সরকাবর 

উির হলবেবুবনো স: প্রা: বব: 220 4 3 হে 

মে হলবেবুবনো প্রােবমক ববযালে 204 4 2 না 

েবক্ষন হলবেবুবনো প্রােবমক ববযালে 304 4 2 না 

সদবেখান প্রােবমক ববযালে 160 4 6 হে 

জেমবন স: প্রা: বব: 200 4 8 না 

ববেমারী স: প্রা: বব: 200 4 1 না 

সুন্দরবন সরকাবর 

োদমরখন্ড স: প্রা: বব: 150 4 6 না 

 ালীর খন্ড সরকাবর প্রােবমক ববযালে 140 4 6 না 

আবজজ িাবি স: প্রা: বব: 170 4 1 হে 

বাঁশতলা বাজার স: প্রা: বব: 200 4 2 হে 

কাটাখালকুলী স: প্রা: বব: 150 4 4 না 

েীবর্র খন্ড স: প্রা: বব: 150 3 3 না 

বড়ইতলা স: প্রা: বব: 150 3 4 হে 

বেগরাজ ববএম স: প্রা: বব: 150 4 5 হে 

মাদুরপাল্টা স: প্রা: বব: 150 4 7 না 

পবশ্চম বাবজকারখন্ড স: প্রা: বব: 150 4 7 না 

বাবজকারখন্ড সরকাবর প্রােবমক ববযালে 140 4 7 হে 

েক্ষীর্ বাবজকারখন্ড স: প্রা: বব: 140 4 7 না 

কচুবুবনো স: প্রা: বব: 230 4 9 হে 

ইউনু  আলী স: প্রা: বব: 150 4 6 হে 

বুড়বুবড়ো স: প্রা: বব: 140 4 5 হে 

সুন্দরবন স: প্রা: বব: 130 4 4 হে 

দগালবুবনো স: প্রা: বব: 250 4 4 না 

 

 

 

 

বুবড়র াঙ্গা 

 

 

 

 

সরকাবর 

বুবড়র াঙ্গা স: প্রা: বব: 250 3 7 না 

ববরাগীখালী স: প্রা: বব: 200 4 8 হে 

সানবান্ধা স: প্রা: বব: 180 4 9 হে 

উির বুবড়র াঙ্গা স: প্রা: বব: 200 3 5 হে 

েক্ষীর্ বুবড়র াঙ্গা স: প্রা: বব: 200 2 5 হে 

উির বেগরাজ স: প্রা: বব: 220 4 1 না  

েক্ষীর্ বেগরাজ স: প্রা: বব: 200 4 1 হে  

কাপাবলরদমঠ স: প্রা: বব: 180 3 6  

ববযারবাওন স: প্রা: বব: 180 3 7 না 

দসানাইলতলা 

দব-

সরকাবর/মােবম

কববঃ 

আমড়াতলা- াপড়ামােবমকববযালে 320 14 

3 না 

বমঠাখালী 

দব-

সরকাবর/মােবম

কববঃ 

টাটিবুবনোমােবমকববযালে 200 17 2 হে 

ইসমাইলদমদমাবরোলমােবমকববযালে 220 17 4 হে 

এববএসমােবমকববযালে 250 17 7 হে 

বসবরোদবগমবনম্নমােবমকববযালে 150 8 1 না 

শাবন্তমেীবনম্নমােবমকবাবলকাববযালে 150 12 7 হে 

 াঁেপাই 

দব-

সরকাবর/মােবম

কববঃ 

 াঁেপাইদমদেরশাহমােবমকববযালে 270 17 2 হে 

মালগাজীবাবলকাববযালে 180 17 5 না 

আেশাবসবেকামােবমকববযালে 300 17 9 হে 

 

ব লা 

দব-

সরকাবর/মা:ববঃ 

জেমবনরদগালমােবমকববযালে 250 7 8 হে 

সদবেখানমােবমকববযালে 220 10 6 না 
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ইউবনেন 

স্কুল/ 

কদলজ/ 

মািাসা/ 

প্রবতষ্ঠাদনর নাম বশক্ষােী 
বশক্ষক/বশ

বক্ষকা 

অবস্থান/ও

ো য 

ঘূবর্ যঝড়/ 

বন্যােআশ্রেদকন্দ্রবহ

সাদবব্যবহার 

মনুবমোমােবমকববযালে 230 8 4 না 

হলবেবুবনোমােবমকববযালে 450 12 2 হে 

সুন্দরবন 
দব-সরকাবর/মা: 

ববঃ 

ইউনু আলীমােবমকববযালে 320 17 6 না 

বুড়বুবড়োবনম্নমােবমকববযালে 210 12 5 না 

আবজজিাবিমােবমকববযালে 260 17 1 না 

বুবড়র াঙ্গা 
দব-সরকাবর/মা:  

ববঃ 

বেগরাজমােবমকববযালে 300 18 1 না 

বুবড়র াঙ্গামােবমকববযালে 200 18 7 না 

দশলাবুবনোবজ.এমস্কুল 200 15 5 না 

বুবড়র াঙ্গাবাবলকাববযালে 120 15 5 না 

দসানাইলতলা 
দব-

সরকাবর/মািাসা 
দসানাইলতলাএ.বব.এসোবখলমািাসা 130 13 1 না 

বমঠাখালী 
দব-

সরকাবর/মািাসা 
দ ৌবর াঙ্গাোবখলমািাসা 120 12 9 হে 

 াঁেপাই 
দব-

সরকাবর/মািাসা 

দকারবানআলীোবখলমািাসা 200 17 4 না 

েবজলাতুদন্নোমািাসা 300 17 4 না 

দমদেরশাহোবখলমািাসা 250 17 1 না 

ব লা 
দব-

সরকাবর/মািাসা 
ব লাোবখলমািাসা 200 12 3 না 

সুন্দরবন 
দব-

সরকাবর/মািাসা 
মাদুরপাল্টাোখীলমািাসা 180 17 7 হে 

সুন্দরবন  ইউনুস আলী করলে 180 17 7 হে 

বুবড়র াঙ্গা 
দব-সরকাবর/ 

কদলজ 
বেগরাজ কদলজ 400 ২২ ১ হে 

মংলা 

ভপৌেসো 

দব-সরকাবর/ 

কদলজ 

মংলা হিগী করলে 

িঙ্গিন্ধু মহিলা করলে 

ভটকহনকযাল করলে 

১৪00 ৪২ ৩ হে 

 

সাংযুবক্ত-১৯: ইউবনেন বিবিক  ধমীে প্রবতষ্ঠাদনর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর 

নাম  

মসবজে 

সাংখ্যা 

মবন্দর 

সাংখ্যা 

গীজা 

সাংখ্যা 
মসবজদের অবস্থান/ওো য মবন্দদরর অবস্থান/ওো য 

গীজযারঅব

স্থান 

দসানাইল তলা 16 9 0 

1নাং- 2 টি, 2নাং- 3 টি, 3নাং- 4 টি, 

4নাং- 2 টি, 5নাং- 1 টি, 6নাং- 1 টি, 

7নাং- 1 টি, 8নাং- 2 টি 

2নাং- 1 টি, 5নাং- 1 টি, 6নাং- 4 

টি, 8নাং- 1 টি, 9নাং- 2 টি 
-  

বমঠাখালী 29 24 0 

1 নাং- 4 টি, 2নাং- 2 টি, 3নাং- 1 টি, 

4নাং- 7 টি, 5নাং- 2 টি, 6নাং- 1 টি, 

7নাং- 2 টি, 8নাং- 5 টি, 9নাং- 5 টি 

2নাং- 3 টি, 3নাং- 3 টি, 4নাং- 

4 টি, 7নাং- 8 টি, 9নাং- 6 টি 
 - 

 াঁেপাই ১৩ ৯ ৩ 

1 নাং- 3 টি, 2নাং- 2 টি, 3নাং- 2 

টি, 4নাং- 2 টি, 5নাং- 1 টি, 6নাং- 1 

টি, 7নাং- 1 টি ও 9নাং- 1 টি 

4 নাং- 2 টি, 6নাং -1 টি, 7নাং- 

2 টি, 8নাং- 3 টি, 9নাং -1 টি 

5নাং- 2 

টি, 7 নাং- 

1 টি, 

ব লা 24 13 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7, 4, 3, 9 -  

সুন্দরবন 41 14 1 

1নাং- 9 টি, 2নাং- 4 টি, 3নাং- 6 টি, 

4নাং- 3 টি, 5নাং- 3 টি, 6নাং- 4 টি, 

7নাং- 4 টি, 8নাং- 3, 9নাং- 5 টি 

4নাং- 1 টি, 9নাং- 1 টি, 5নাং- 1 

টি, 7নাং- 3 টি, 5নাং- 3 টি, 

6নাং- 5 টি 

6নাং 

ওোদ য 

বুবজর াঙ্গা 9 23  
3নাং- 2 টি, 2নাং- 1 টি, 1নাং- 2 টি, 

7নাং- 1 টি, 8নাং- 3 টি 

1নাং- 3 টি, 2নাং- 4 টি, 3নাং- 

3 টি, 4নাং- 2 টি, 5নাং- 4 টি, 

6নাং- 3 টি, 7নাং- 4 টি 

-  

দমাট 132 92 6       
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সাংযুবক্ত-২০: ইউবনেন বিবিক ঈেগাঁদহর পবরসাংখ্যান  

ঈেগাঁহ 

ইউবনেদনর নাম 
ঈেগাঁহ 

সাংখ্যা 
ঈেগাঁহ অবস্থান/ওো য 

বন্যাে আ: দকন্দ্র বহসাদব 

ব্যবহার হে বকনা 

দসানাইল তলা ৪  2নাং- 1 টি, 3নাং- 1 টি, 4নাং- 1 টি, 5নাং- 1 টি না 

বমঠাখালী 13  1নাং- 3টি, 3নাং- 1টি, 4নাং- 2টি, 5নাং- 2টি, 6নাং- 1টি, 7নাং- 1টি, 8নাং-1টি, 9নাং- 2টি না 

 াঁেপাই ৩  1 নাং- 1 টি, 2নাং- 1 টি, 3নাং- 1 টি না 

ব লা 1  4 নাং ওোদ য- ১টি না 

সুন্দরবন 5  6নাং- 1 টি, 1নাং- 1 টি, 9নাং- 1 টি, 7নাং- 1 টি, 8নাং- 1 টি না 

বুবড়র াঙ্গা 1  1নাং ওোদ য- 1 টি না 

দমাট ২৭     

 

সাংযুবক্ত-২১: ইউবনেন বিবিক স্বাস্থে দসবা / হাসপাতাদলর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  স্বাস্থেদকদন্দ্রর  সাংখ্যা  সরকারী স্বাস্থে দকদন্দ্রর নাম  অবস্থান/ওো য 

দসানাইল তলা ৩ 
আমড়াতলা স্বাস্থেদকন্দ্র, উলুবুবনো স্বাস্থেদকন্দ্র 

5, 8 ইউবনেন স্বাস্থে ও পবরবার কল্যার্ দকন্দ্র 

বমঠাখালী 3 

েদিরদমঠ কবমউবনটি বক্লবনক 2 

দখানকারদবড় কবমউবনটি বক্লবনক 6 

দ ৌবর াঙ্গা হাসপাতাল 9 

 াঁেপাই 2 
উির  াঁেপাই কবমউবনটি বক্লবনক 1 

ইউবনেন স্বাস্থে ও পবরবার কল্যার্ দকন্দ্র 7 

ব লা 3 

ইউবনেন স্বাস্থে ও পবরবার কল্যার্ দকন্দ্র 1 

ব লা ইউবনেন পবরবার কল্যান দকন্দ্র ইউবপ এর কাদে 

গাববুদন ইউবনেন পবরবার কল্যান দকন্দ্র গাববুদন 

সুন্দরবন ৪ 

ইউনু  আলী স্বাস্থেদকন্দ্র  6 

ইউবনেন স্বাস্থে ও পবরবার কল্যার্ দকন্দ্র ইউবপ এর কাদে 

কচুবুবনো কবমউবনটি বক্লবনক 9 

বাঁশতলা কবমউবনটি বক্লবনক  1 

বুবড়র াঙ্গা ৩ 

বানবুবনো স্বাস্থেদকন্দ্র 5 

ববযারবাওন স্বাস্থেদকন্দ্র 3 

ইউবনেন স্বাস্থে ও পবরবার কল্যার্ দকন্দ্র ইউবপ এর কাদে 

 
১ উপদজলা স্বাস্থেদকন্দ্র উপদজলার এর কাদে 

দমাট ১৯   

 

সাংযুবক্ত-২২: ইউবনেন বিবিক  দপায অবেদসর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  সাংখ্যা  নাম  অবস্থান/ওো য সাবি যদসর ধরন  

দসানাইল তলা  1 আমড়াতলা 5 দপাযাল কোশ কা য সাবি যস, দমাবাইল মাবন অ যার সাবি যস, 

বজইবপ সাবি যস, দসবিাংস ব্যাাংক ও ব ঠি আোন-প্রোন 

বমঠাখালী 4 

সাদহদবরদমঠ 4 

দর্াদপর হাট 5 

বমঠাখালী 1 

েদিরদমঠ 2 

 াঁেপাই 

 

নাই   

ব লা 4 

হলবেবুবনো 2 

ববযমাবর 6 

ব লা 5 

 াঁেপাই 8 

সুন্দরবন 1 সুন্দরবন 6 

বুবড়র াঙ্গা 2 
বেগরাজ বাজার 1 

ববুবড়র াঙ্গা 7 

দমাট 12       
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সাংযুবক্ত-২৩: ইউবনেন বিবিক  ক্লাব/সাাংস্কৃবত দকন্দ্র পবরসাংখ্যান 

ক্লাব/সাাংস্কৃবত দকন্দ্র 

ইউবনেদনর নাম  সাংখ্যা  নাম  অবস্থান/ওো য 
বক কাদজ  সহােতা কদর 

(সমাজদসবা/উন্নেন মুলক) 

দসানাইল তলা 4 
উলুবুবনো (ওো য-৭), আমড়াতলা(ওো য-5), 

জেখা(ওো য-9), জেখা(ওো য-9) 
7, 5, 9, 9 

দুদ্ যাগকালীন সমদে দস্বচ্ছাদসবী বহসাদব 

কাজ কদর, দুদ্ যাগ পরবতী পূর্ব যাসন 

কাদ্ য সহদ্াগীতা কদর এোড়াও 

সমাজদসবামূলক নানাববধ কাজ কদর 

োদক 

বমঠাখালী 8 

খাদসর াঙ্গা বঙ্গবন্ধু ক্লাব 7 

খাদসর াঙ্গা সমাজকল্যার্ যুব সাংর্ 7 

খাদমর াঙ্গা উেেন যুব সাংর্ 7 

খাদসর াঙ্গা তরুন সাংর্ 7 

দগাোবলরদমঠ উেীপনা যুব সাংর্ 5 

বনদতখালী যুব সাংর্ 9 

বনদতখালী েবক্ষর্ যুব সাংর্ 9 

সাতপুকুবরো যুব সাংর্ 7 

 াঁেপাই ২ 
উির  াঁেপাই ব্রাোস য ক্লাব 6 

কানাইনগর যুব সাংর্ 7 

ব লা 3 

নব অরুন যুব সাংর্  3 

লােন সমাজ কল্যান যুব সাংর্ 1 

নবারুন সাংর্ 3 

সুন্দরবন 6 

োদমরখন্ড আেশ য সমাজকল্যার্ যুবসাংর্ 6 

েীগরাজ যুব সাংর্ 5 

বাঁশতলা যুব সাংর্ 2 

েীগরাজ ইোং বদেজ ক্লাব 3 

রাদসল সৃবত সাংর্ 7 

বাবজকারখন্ড যুব সাংর্ 7 

বুবড়র াঙ্গা 4 

সানবান্ধা যুব সাংর্ 9 

শাপলা যুব সাংর্ 4 

বেগরাজ যুব সাংর্ 1 

টাইগার ক্লাব 7 

দমাট 27       

 

সাংযুবক্ত-২৪ : ইউবনেন বিবিক  দখলার মাদঠর পবরসাংখ্যান  

দখলার মাঠ 

ইউবনেদনর নাম  সাংখ্যা  নাম  অবস্থান/ওো য দুদ্ যাদগর সমে কাদজ  লাদগ  

দসানাইল তলা 1 জেখা(ওো য-৯) 9 ত্রান কা্ যিম পবর ালনা,অস্থােী 

কোম্প স্থাপন, দুদ্ যাগ ববষেক 

প্রবশক্ষর্, মহড়ার আদোজন 

ইতোবে 

বমঠাখালী 6 

টাটিবুবনো মােবমক ববযালদের মাঠ 2 

খাদসর াঙ্গা এববএস মােবমক ববযালে 7 

বমঠাখালী বসবেক বাজার মাঠ 1 

ইসমাইল মােবমক ববযালে 4 

শাবন্তমেী বাবলকা ববযালদের মাঠ 7 

দগাোবলরদমঠ সরকারী প্রা: ববযালে মাঠ 5 

 াঁেপাই 2 
 াঁেপাই দমদেরশাহ মােবমক ববযালে মাঠ 2 

মালগাজী সরকারী প্রােবমক ববযালে 5 

ব লা 4 

মে হলবেবুবনো মােবমক ববযালে মাঠ  2 

হলবেবুবনো উির পাড়া মাঠ 3 

ববযমারী মাঠ 1 

জেমবনর দগাল 8 

সুন্দরবন 4 

ইউনু  আলী মােবমক ববযালে মাঠ 6 

আবজজ িাবি মােবমক ববযালে মাঠ 1 

বুড়বুবড়ো স্কুল মাঠ 5 

ববযমারী সরকারী প্রােবমক ববযালে মাে 1 

বুবড়র াঙ্গা 5 
বেগরাজ কদলজ মাঠ 1 

বেগরাজ মােবমক ববযালে মাঠ 1 
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বুবড়র াঙ্গা  7 

ববরাগখালী  8 

বানবুবনো 3 

দমাট 22       

 

সাংযুবক্ত-২৫:  ইউবনেন বিবিক  দ্াগাদ্াগ ও পবরবহদনর  পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  িোন  সাংখ্যা  দমাটর  সাংখ্যা   অন্যান্য  দনৌকা ট্রলার 

দসানাইল তলা  150 200 30 20 50 

বমঠাখালী 120 250 40 20 5 

 াঁেপাই 100 300 30 50 60 

ব লা 150 250 40 350 400 

সুন্দরবন 120 300 35 80 100 

বুবড়র াঙ্গা 120 200 30 30 15 

দমাট 760 1500 205 510 575 

 

সাংযুবক্ত-২৬: এনবজওর পবরসাংখ্যান  

ি:নাং 
এনবজওর নাম ও 

প্রকদল্পর কম যকতযা 
বক বক ববষদে কাজ 

উপকারদিাগীর 

সাংখ্যা 

প্রকদল্পর 

সাংখ্যা 

প্রকদল্পর 

দমোেকাল 

1 

হী  বাাংলাদেশ 

শহীদুল ইসলাম 

01713276818 

দুদ্ যাগববষদেসদ তনতা, ঋর্ কা্ যিম ওবশক্ষা 1400-1500 ১  লমান 

2 ওোড বিশন দুদ্ যাগববষদেসদ তনতা, ঋর্ কা্ যিমবশক্ষা 1600-1700 ১  লমান 

3 ন্যাজোবরন বমশন ঝুঁবকহ্রাস ও  বরবলে 2500-2700   লমান 

4 কাবরতাস বাাংলাদেশ দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস ও বরবলে 1700-1800 ১  লমান 

5 দকাদ ক দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস ও বরবলে 2১00-2200 ২  লমান 

6 মুসবলম এই  দুদ্ যাগ ববষদে সদ তনতা, ঋর্ কা্ যিম ও বশক্ষা 1500-1700 ১  লমান 

7 দসবা দুদ্ যাগববষদেসদ তনতা, ঋর্ কা্ যিম ওবশক্ষা 1600-1700   লমান 

8 বব এ এস ব  দুদ্ যাগ ববষদেসদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস ও বরবলে 1000-1500 ১  লমান 

9 ব্রাক সদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস, ঋর্ কা্ যিমও বশক্ষা 2500-3000 ২  লমান 

10 আশা সদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস, ঋর্ কা্ যিমও বশক্ষা 3000-3200 ২  লমান 

11 গ্রামীর্ ব্যাাংক সদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস, ঋর্ কা্ যিমও বশক্ষা 5000-5500   লমান 

1২ রূপান্তর সদ তনতা, ঝুঁবক হ্রাস, ঋর্ কা্ যিম ও বশক্ষা 1500-2000 ১  লমান 

1৩ আহসাবনো বমশন 
দুদ্ যাগববষদেসদ তনতা, ঝুঁবকহ্রাস, বরবলে ও ঋর্ 

কা্ যিম 
2000-2200 ১  লমান 

 

সাংযুবক্ত-২৭: ইউবনেন বিবিক  বন ও বনােন পবরসাংখ্যান 

ইউবনেদনর 

নাম  
বনােদনর নাম  

কত এলাকা 

জুদড়  
বকবক গাে রদেদে 

দসানাইলতলা  আমড়াতলা দেদক  াঁেপাই দমাড় প্ যন্ত রাস্তার দুই পাদশ 3 বক.বম বাবলা, বশশু, অজুযন 

বমঠাখালী েদির দমঠ পবশ্চম পাড়া হইদত পূব য পাড়া প্ যন্ত রাস্তার দু-ধাদর বনােন 1 বক.বম  ম্বল,বনম 

 াঁেপাই 
কানাইনগর হইদত ব লা বাজার প্ যন্ত রাস্তার পাদশ বনােন, 5 বক.বম 5 বক.বম বনম ও বাবলা গাে 

দসন্ট পলস্ স্কুদলর দপেন বেদে তালতলা হদে 4 বকদলাবমটার 4 বক.বম বনম ও বাবলা গাে 

ব লা 
ব লা বাজার হইদত ববযমারী বাজার প্ যন্ত রাস্তার পাদশ  8 বক. বম. বনম, বাবলা 

ববযমারী বাজার হইদত জেমবনর দগাল প্ যন্ত  5 বক. বম. বনম, বাবলা 

সুন্দরবন 

 

 

ইউনুস আলী মােবমক ববযালে হদত বুড়বুবড়ো স্কুল প্ যন্ত রাস্তার দু-ধাদর 3 বক.বম বাবলা ও বনম 

ববযমারী হদত বাঁশতলা রাস্তার দু-ধাদর 4 বক.বম বনম, বশশু, দমহগবন, 

সুন্দরবন 
  

বুবড়র াঙ্গা দগানা ব্রীদজর নী  হইদত স্কুল প্ যন্ত  1 বক.বম বশশু,বাবলা,দমহগবন 

দমাট   3৪   
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সাংযুবক্ত-২৮ ইউবনেন বিবিক  ভূবম ও ভূবমর ব্যবহাদরর পবরসাংখ্যান  

ভূবম ও ভূবমর ব্যবহার 

ইউবনেদনর 

নাম  

 দমাট জবমর 

পবরমান দহ:  

আবােী 

জবম দহ: 

অনাবােী 

জবম দহ: 

১ েসলী 

জবম দহ: 

২ েসলী 

জবম  দহ: 

৩ েসলী 

জবম দহ:  

বসবত জবম 

দহ: 

দসানাইলতলা 1506 1152 ৮৭৮ ১১১৭ ৬০ ৮ ২৭৫ 

বমঠাখালী 3444 ২৫৭২ ১০৩৭ ২১৫৫ ৯৮ ১০ ৩৩৪ 

 াঁেপাই 2055 1572 ৮৮৩ ১৪৫২ ৬১ ৬ ৪০২ 

ব লা 3016 2307 ৯৫৮ ২১৩৮ ৭৩ ৮ ৩৫১ 

সুন্দরবন 3559 ২৬২২ ১৯৬৮ ২২৪৪ ৯১ ৯ ৮৭৮ 

বুবড়র াঙ্গা 2890 ২১১০ ৯৪৫ ২৩৪৪ ৬৭ ৯ ৫০৪ 

দমাট 16470 12335 6669 ১১৪৫০ ৪৫০ 50 2744 

**স্থােী বনভুবম -১২৭৪৩৩ 

       

সাংযুবক্ত-২৯: ইউবনেন বিবিক  কৃবষ ও মৎস্য উৎপােদনর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম 
প্রধান েসল 

(কৃবষ) 

উৎপােদনর পবরসাংখ্যান (কৃবষ) 

দমঃ টন 

উৎপােদনর 

পবরসাংখ্যান মৎস্য 

উৎপােদনর পবরসাংখ্যান 

(মৎস)  দমঃ টন 

দসানাইল তলা 

আমন ধান ৭০৩.০৯ ব াংবড় 650 

দবাদরা ধান ১.০৫ সাোমাে 310.22 

রববশস্য ৪৪     

বমঠাখালী 

আমন ধান ৫৭৭.৯৮ ব াংবড় 1202.1 

দবাদরা ধান 2.29 সাোমাে 650 

রববশস্য ৪৩     

 াঁেপাই 

আমন ধান ৯৭৯.৭১ ব াংবড় 850 

দবাদরা ধান 1.07 সাোমাে 450 

রববশস্য ৭২     

ব লা 

আমন ধান ৬৬১.৬৬ ব াংবড় 955 

দবাদরা ধান 2.14 সাোমাে 550 

রববশস্য ৫৮     

সুন্দরবন 

আমন ধান ১০৫১.০৭ ব াংবড় 950 

দবাদরা ধান ২.১১ সাোমাে 550 

রববশস্য ৬০.     

বুবড়র াঙ্গা 

আমন ধান ৯৬২.৪৬ ব াংবড় 1000 

দবাদরা ধান 1.22 সাোমাে 519 

রববশস্য ৫৫     

দমাট   ৫২৭৭.৮৫   8636 

 

সাংযুবক্ত-৩০: ইউবনেন বিবিক পশুসম্পদের পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম 
ধরনঅনু্া্ ীগবাবে পশুরসাংখ্যা পশুব বকত্সা 

গরু োগল হাঁস মুরবগ অন্যান্য দমাট ব বকৎসক হাসপাতাল 

বুবড়র াঙ্গা 3600 1010 4000 7100 - - 1 1 

 াঁেপাই 2232 2902 4985 6490 18654 - 5 1 

ব লা 300 700 1000 1400 360 3770 8 1 

বমঠাখালী 995 2495 4290 5935 - 13715 2 - 

সুন্দরবন 625 1440 4620 4600 50 13495 - - 

দসানাইল তলা 960 2190 4125 5700 300 0 - - 

দমাট 8712 10737 23020 31225 19364 30980 16 3 
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সাংযুবক্ত-৩১: ইউবনেন বিবিক  নেীর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  নেীর নাম  প্রবাদহর বেক উপকার  অপকার  বনিযরশীল জনসাংখ্যা 

দসানাইলতলা পশুর নেী পবশ্চম 

মৎস্য আহরর্, ্াতাোত, 

কৃবষদত দস  কাজ, ব্যবসাবেক 

পন্য পবরবহন ইতোবে। 

নেী িাঙ্গন, 

জদলাচ্ছ্বাস 
৮০% 

বমঠাখালী পুটিমারী নেী পবশ্চম 

 াঁেপাই পশুর নেী পবশ্চম পাশ বেদে 

ব লা 

পশুর নেী পবশ্চম পাশ বেদে 

স্যালা নেী েক্ষীর্ পাশ বেদে 

খড়মা নেী পূব য পাশ বেদে 

সুন্দরবন খড়মা নেী পবশ্চম ও েক্ষীদন 

বুবড়র াঙ্গা গুনা নেী উির পাশ বেদে 

দমাট= ৫ টি            

সাংযুবক্ত-৩২: ইউবনেন বিবিক খাদলর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  সাংখ্যা নাম অবস্থান (ওো য) বতযমান অবস্থা 

দসানাইল তলা 4 

উলুবুবনো খাল  8 

শুবকদে বধদর 

বধদর মরা 

 খাদল পবরনত 

হদচ্ছ 

পুটিমারী খাল 1 

দেবড়খাল 4, 5 

বকুলতলা খাল 3 

বমঠাখালী 1 দমৌখালীর খাল 2 

 াঁেপাই 4 

নারদকলতলা খাল 2 

 াঁেপাই খাল 1 

কাইনমারী খাল 6 

কালীকাবাবড় খাল 7 

ব লা 4 

কাটাখাল  9 

জেমবনর খাল 8 

ব লার খাল 5 

ববযমারী খাল 5 

সুন্দরবন 9 

োদমখন্ড খাল 6 

 দটহাট খাল 6 

বুড়বুবড়োর খাল 5 

কচুবুবনোর খাল 9 

আগা মাদুরপাল্টার খাল 6 

মাদুরপাল্টার খাল 7 

দগালবুবনোর খাল 9 

 ালীর খদন্ডর খাল 6 

বেগরাদজর খাল 5 

বুবড়র াঙ্গা ৫ 

দোট হেতা 6 

বড় হেতা 6 

দোোবনর কুল খাল 6 

সানবান্ধা খাল 9 

বুবড়র াঙ্গা খাল 5 

দমাট ২৭       

সাংযুবক্ত-৩৩ : ইউবনেন বিবিক মৎস্য দর্র ও পুকুদরর পবরসাংখ্যান  

ইউবনেদনর নাম  দর্র সাংখ্যা  পুকুর সাংখ্যা 

দসানাইল তলা 785 509 

বমঠাখালী 1106 796 

 াঁেপাই 1230 752 

ব লা 1397 851 

সুন্দরবন 1298 865 

বুবজর াঙ্গা 1248 810 

দমাট ৭০৬৪ ৪৫৮৩ 

তথ্যসূত্র: উপদজলা পবরষে, উপদজলা বশক্ষা, কৃবষ, পশু সম্পে ববিাগ, বপআইও অবেস, বসবপবস, ইউবনেন পবরষে এবাং 

এলাকাে েীর্ যবেন বসবাসকারী প্রবীর্ ব্যবক্তর সাক্ষাৎকার গ্রহর্। 


