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প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিরচরি 

 

১.১পটভূরম 

 
দূদ্দ্ নাদ্দগি স্থায়ী আদ্দদশাবলীদ্দি ঝুঁরকহ্রাস ও করিনদ্দেন্সী পরিকল্পনাদ্দক অন্তনভুি কদ্দি ভেলা , উপদ্দেলা, ভপৌিস াি ও রসটি কদ্দপ নাদ্দিশন 

প্ নাদ্দয় দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা কম নপরিকল্পনা প্রনয়দ্দণি সুপারিশ কিা হদ্দয়দ্দে। দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রবষয়টি রসরিএমরপ খুবই গুরুদ্দত্বি  

সাদ্দথ রনদ্দয়দ্দে। পরিকল্পনাি স্থায়ীত্বশীলিা ও কা্ নকািীিাি, রনরবড় এবং ফলাফলিমী কম নপ্ধতরি সংরিষ্ট সংগঠন, প্ররিষ্ঠাদ্দনি ও 

েনদ্দগাষ্ঠীি অংশগ্রহদ্দণি উপি রন নিশীল। দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বেদ্দিি েন্য প্রনয়ণ কিা হদ্দব। 
 
দূদ্দ্ নাগ প্রবন ভদশ রহসাদ্দব বাংলাদ্দদশ রবদ্দেি মানরচদ্দত্র  অন্যিম একটি ভদশ রহসাদ্দব পরিরচি । এদ্দদদ্দশি প্ররিটি ভেলাই প্রায় প্ররি বেদ্দিই 

কম ভবশী রবর ন্ন দূদ্দ্ নাদ্দগ আক্রান্ত হয়। এ ভেলাগুদ্দলাি মদ্দধ্য গাইবান্ধা ভেলা অন্যিম। গাইবান্ধ ভেলা একটি  অিযন্ত দূদ্দ্ নাগ ঝুঁরক প্রবন 

এলাকা। নদী াঙ্গন, বন্যা ও খিাএই এলাকাি প্রিান দূদ্দ্ নাগ। বাংলাদ্দদদ্দশি প্ররিটি অঞ্চদ্দল প্ররি বেি দূদ্দ্ নাগ হয় এবং েন সািািদ্দনি 

েীবন ও েীরবকাি উপি রবরুপ প্র াব ভফদ্দল। প্ররি বেি রবর ন্ন দূদ্দ্ নাদ্দগ পরিি হদ্দলও ভেলা/উপদ্দেলা প্ নাদ্দয় ভকান কম নপরিকল্পনাি 

প্ররিফলন ভদখা ্ায়রন। সারব নক দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনাি অংশ রহদ্দসদ্দব এই দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি গাইবান্ধ ভেলাি েন্য প্রনয়ণ কিা 

হদ্দয়দ্দে। 
 

১.২ পরিকল্পনাি মূল উদ্দেশ্য 

 

 পরিবাি ও সমাে প্ নাদ্দয় দূদ্দ্ নাদ্দগি ঝুঁরক সম্পদ্দকন গণসদ্দচিনিা সৃরষ্ট ও সকল প্রকাি ঝুঁরক হ্রাস কিদ্দন পরিবাি, সমাে, ইউরনয়ন 

প্রশাসন, উপদ্দেলা  ও ভেলা প্রশাসন প্ নাদ্দয় বাবস্তব সম্মি উপায় উদ্ভাবন কিা। 

 স্থানীয় উদ্দযাদ্দগ ্থাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহাদ্দিি মাধ্যদ্দম ঝুঁরক হ্রাসকিণ ও ব্যবস্থারদও বাস্তবায়ন প্ধতরিি উন্নয়ন সািন। 

 অপসািন, উ্ধতাি, চারহদা রনরুপন  ত্রান ও িাৎিরনক পূণ নবাসন ব্যবস্থাি  েন্য  স্থানীয়  াদ্দব প্রণীি পরিকল্পনাি অনুশীলন ও প্রদ্দয়াগ। 

 একটি রনরদ নষ্ট এলাকা এবং রনরদ নষ্ট সমদ্দয়ি েন্য ভকৌশলগি দরলল তিিী কিা। 

 দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ও সংরিষ্ট  ভসক্টদ্দিি (সিকািী, আন্তেনারিক, োিীয় এনরেও, দািা ইিযারদ) েন্য একটি সারব নক পরিকল্পনা 

রহদ্দসদ্দব কাে কিদ্দব। 

 দূদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা সংরিষ্ট  অংশীদািদ্দদি পরিকল্পনা প্রনয়দ্দণ ও বাস্তবায়দ্দন  রনদ্দদ নশনা প্রদান কদ্দি। 

 সংরিষ্ট  করমউরনটিি দূদ্দ্ নাগ পরিকল্পনায় আন্তরিক  অংশগ্রহণ, কা্ নকি অংশীদািত্ব ও মারলকানাদ্দবাি োগ্রি কিা। 

 
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিরচরি 

 

১.৩.১. ভেলা/উপদ্দেলাি ভ ৌগরলক অবস্থান: 

 
অবস্থানঃ  
উিি বদ্দঙ্গি অন্যিম ঐরিহযবাহী েনপদ গাইবান্ধা ভেলা ব্রিপুত্র নদ্দদি িান িীদ্দি ২৫০৩

0
 ভথদ্দক ২৫০৩৯

0
 উিি অিাংদ্দশ এবং 

৮৯০১২
0
 ভথদ্দক ৮৯০৪২

0
 পূব ন দ্ররিমাংদ্দশি মদ্দধ্য অবরস্থি। সীমানাঃ গাইবান্ধা ভেলাি উিদ্দি রিস্তা নদী এবং কুরড়গ্রাম ভেলাি রচলমািী 

উপদ্দেলা, উিি পরিদ্দম িংপুি ভেলাি পীিগাো এবং পরিম পাদ্দেন িংপুি ভেলাি রমঠাপুকুি ও পীিগি উপদ্দেলা এবং রদনােপুি ভেলাি 

ভিাড়ািাট উপদ্দেলা, পরিম-দরিদ্দণ েয়পুিহাট ভেলাি কালাই উপদ্দেলা এবং দরিদ্দণ বগুড়া ভেলাি রশবগি ও ভসানািলা উপদ্দেলা এবং 

পূব ন পাদ্দেন বহমান ব্রিপুত্র নদ।  
 
আয়িনঃ   
গাইবান্ধা ভেলাি ৭টি উপদ্দেলা ্থাক্রদ্দম (১) সদি (২) সুন্দিগি (৩) সাদুল্লাপুি  (৪) পলাশবাড়ী (৫) ভগারবন্দগি (৬) ফুলেরি  (৭) সািাটা 

উপদ্দেলা। ৮২টি ইউরনয়ন, ১১০১টি ভমৌো  এবং ২টি ভপৌিস া (সদি ও ভগারবন্দগি) রনদ্দয় গঠিি। ভেলাি ভমাট আয়িন ২১৭৯.২৭ 

বগ নরকদ্দলারমটাি (১০৭.৭ বগ নরকদ্দলারমটাি নদীয় আয়িন ) এবং েনসংখ্যা ২৩৭৯২৫৫ েন।  
 
ভূ-িারিক তবরশষ্টযঃ   
গাইবান্ধা ভেলা বৃহিি বঙ্গ প্লাবন ভুরমদ্দি অবরস্থি হদ্দলও এি উপি রদদ্দয় প্রবারহি নদী সমূদ্দহি গরিপথ পরিবিনন এবং ভূ-কম্পন েরনি 

ভূ-উদ্দিালদ্দনি ফদ্দল এই ভেলাি ভূরম গঠদ্দনি তবরশষ্টয অপিাপি ভেলা গুরলি চাইদ্দি রকছুটা র ন্নিি। গাইবান্ধা ভেলাি অরিকাংশ ভুরম নদী  

পরল  িািা গঠিি। ভূ-প্রকৃরিঃ ভকান ভদদ্দশি কৃরষ, রশিা, ব্যবসা-বারনেয, পরিবহন, ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যবস্থা এবং েনবসরিি উপি ভসই ভদদ্দশি 

ভূ-প্রকৃরি ব্যাপক প্র াব রবস্তাি কদ্দি।  
 

১.৩.২ আয়িনঃ 
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ক্রঃ উপদ্দেলাি নাম ইউরনয়দ্দনি 

সংখ্যা 

ইউরনয়দ্দনি নাম 

১ গাইবান্ধা সদি ১৩ লক্ষ্মীপুি, মালীবাড়ী, কুপিলা, সাহাপাড়া, বলমঝাড়,  িামচন্দ্রপুি,  বারদয়াখালী, িাদ্দগায়া, 
ভবায়ালী, রগদািী, ভখালাহাটী, ভমাল্লাি চি, কামািোরন,  

২ পলাশবাড়ী ৯ রকদ্দশািগারড়, ভহাদ্দসনপুি, পলাশবারড়, বরিশাল, ভমাহারদপুি, ভবিকাপা, পাবনাপুি, 

মদ্দনাহিপুি, হরিনাথপুি,  
৩ ফুলেরি   ৭ গোরিয়া, ফুলেরি , এদ্দিন্ডাবাড়ী, ফেলুপুি, করঞ্চপাড়া, উরড়য়া, উদাখালী 
৪ সাদুল্লাপুি ১১ িসুলপুি,  নলিাংগা, দাদ্দমাদিপুি, োমালপুি, ফরিদপুি, িাদ্দপিহাট, ইরদলপুি,  ািগ্রাম, 

বনগ্রাম, কামািপাড়া, ভখােন ভকামিপুি 
৫ সািাটা ১০ পদুমশহি,  িিখালী, সািাটা, মুরিনগি,  কচুয়া, ঘুরিদহ, হলরদয়া, জুমািবারড়,কামাদ্দলি 

পাড়া, ভবানািপাড়া,  
৬ ভগারবন্দগি ১৭ কামরদয়া, কাটারদয়া, শাখাহাি, িাোহাি, সাপমািা, দিবস্ত, িালুককানুপুি, নাকাই 

হরিিামপুি, িাখালবুরুে, ফুলবারড়, গুমারনগঞ্চ, কামািদহ, ভকাচাশহি, রশবপুি, মরহমাগি, 

শালমািা 
৭ সুন্দিগি ১৫ বামনিাঙ্গা, ভসানািায়, িািাপুি, ভবলকা, দহবন্দ, সব নানন্দ, িামেীবন, ভিাপিাঙ্গা, 

োপিহাটী, শারন্তিাম, করঞ্চবাড়ী, শ্রীপুি, চন্ডীপুি, হরিপুি, কাপারসয়া। 
 ভমাট ৮২  

 
১.৩.৩ েনসংখ্যাঃ 

 

উপদ্দেলা পুরুষ মরহলা রশশু (০-১৫) বৃ্ধত (৬০+) প্ররিবরন্ধ ভমাটেনসংখ্যা পরিবাি/খানা ভ াটাি 
ফুলেরি   ৮২৫২৩ ৮২৮১১ ৬৫১৪২ ১১৫৭৩ ২৩১৫ ১৬৫৩৩৪ ৪০৪৮৯ ৯৮৬৪৫ 
গাইবান্ধা সদি ২১৩৮১১ ২২৩৪৫৭ ১৫৪৩৫৬ ৩১৯২১ ১০৯৩১ ৪৩৭২৬৮ ১০৯৬২৮ ২,৭৮,৪৯০ 

ভগারবন্দগি ২৫৫৬৩৯ ২৫৯০৫৭ ১৭৩৯৬৭ ৪১৬৯০ ১০২৯৪ ৫১৪৬৯৬ ১৩২৫৭২ ৩,৪৪,১২০ 
পলাশবারড় ১২০০০৭ ১২৪৭৮৫ ৮৬৬৫৬ ২০৮০৭ ৪৪০৬ ২৪৪৭৯২ ৬৩৩০৭ ১,৬৮৫৩৭ 

সািাটা ১৩০৬০৬ ১৩৭২১৩ ৯৯১৬২ ২২২২৯ ৬৪২৮ ২৬৭৮১৯ ৬৮৯৫৪ ১,৬৮,৫৩৭ 
সুন্দিগি ২২৬১১৮ ২৩৫৮০২ ১৬৭২১৫ ৩৪১৮২ ৬৪৬৭ ৪৬১৯২০ ১২২০৯৮  
সাদুল্লাপুি  ১৪০৪২৩ ১৪৭০০৩ ৯৯১৬২ ৪৪২৬৪ ৬৩২৩ ২৮৭৪২৬ ৭৫২৩৫ ২,১৪৪৩২ 

ভমাট ১১৬৯১২৭ ১২১০১২৮ ৫৭৯২৮৩ ২০৬৬৬৬ ৪৭৫৮৫ ২৩৭৯২৫৫ ৬১২২৮৩  
 

েনসংখ্যা সম্পনরকি িথ্য ঃঃ গাইবান্ধা সদি, -Source:wwww.gaibandha.gov.bd 

 

১.৪ অবকাঠাদ্দমা ও অ-অবকাঠাদ্দমা সংক্রান্ত িথ্যগুদ্দলািসংরিপ্ত  াদ্দব বন ননাথাকদ্দি হদ্দব 

 

১.৪.১ অবকাঠাদ্দমা 

 

বাধঁঃঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা কি  রক. 

রম. 
ভকাথা হদ্দি ভকাথা প্ নন্ত  ভকান্  ভকান্ 

ইউরনয়দ্দনি অবরস্থি 
উচ্চিা সংরিপ্ত বন ননা 

১ গাইবান্ধা 

সদি 
৫৪.৭ মারলবাড়ী, িাদ্দগায়া, রগদািী-৭.২০ 

রক.রম। বাগুরিয়া হইদ্দি বারদয়াখালী -

১৭.৫রক,রম। পুব ন  ভকামিসনাই হইদ্দি 

িাদ্দগায়া-১০.রক,রম। নতুন রব্রে হইদ্দি 

কুপিলা-২০ রক,রম। 

মারলবাড়ী, 

িাদ্দগায়া, রগদািী, 

বারদয়াখালী, 

ভখালাহাটী, 

ভপৌিস া, কুটিপাড়া 

১৫-১৮ 

রফট 
বাঁি গুদ্দলা প্রবল বষ না 

এবং বন্যাি কািদ্দণ 

রবর ন্ন স্থাদ্দন আংরশক 

িরি গ্রস্থ হদ্দয়দ্দে এবং 

নদী  াঙ্গন এলাকাি 

ভলাকেন এদ্দস বাঁদ্দিি 

দুই িাদ্দি বসরি গদ্দড় 

ভিালায় বাঁি অদ্দনক 

িরি গ্রস্থ  হদ্দয়দ্দে।   
 

২ পলাশবাড়ী ৪৩ হরিনাথপুি- ১ ও ৩ নং ওয়নাদ্দি 
ভহাদ্দসনপুি- ফরিদপুি, 
কদ্দশািগারড়- আলরসয়াি রবল হদ্দি 

দাদ্দিায়াি রবল প্ নন্ত    
পাবনাপুি -ভবিকাপা ইউরপ হদ্দি িদ্দথি 

হরিনাথপুি, 

ভহাদ্দসনপুি 

কদ্দশািগারড়, 

পাবনাপুি 

১০-২২ 
রফট 
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বাোি  নাকাই ইউরপ প্ন্তন। 
৩ 

ফুলেরি   

১১  করঞ্চবাড়ী- করঞ্চপাড়া হদ্দি হাড় াঙ্গা 
উরড়য়া- উরড়য়া হদ্দি গুন রি 
উদাখালী-গুন রি হদ্দি রসংরিয়া 
গোরিয়া- কািলামািী হদ্দি গোরিয়া 

করঞ্চবাড়ী, উরড়য়া, 

উদাখালী, গোরিয়া 
১০-১২ 
রফট 

ফুলেরি , এদ্দিন্ডাবাড়ী ও 

ফেলুপুি চি এলাকা, 

এখাদ্দন  ভকান বাঁি ভনই। 

৪ সাদুল্লাপুি  ২৭ িসুলপুি- মরহষবারন্দি হাট হদ্দয় 

জুরনদপুি। নলিাংগা-উিি শ্রীিামপুি 

হদ্দয় লারহদ্দিি েড়া। দাদ্দমাদিপুি- উিি 

দাদ্দমাদিপুি হদ্দয় দরিণ োমুিাঙ্গা। 

ইরদলপুি-লালমাটি ব্রীে হইদ্দি 

ভ াল াঙ্গা। বনগ্রাম-উিি কােীবাড়ী। 

কামািপাড়া-খামাি বাোি হইদ্দি 

রহয়ারল 

িসুলপুি, নলিাংগা, 

দাদ্দমাদিপুি, 

ইরদলপুি, বনগ্রাম 
কামািপাড়া 

৫-১০ 
রফট 

৬ টি ইউরনয়দ্দন বাধঁ 

আদ্দে 

৫ সািাটা ৬রি১                        

                     

সকল ইউরনয়দ্দন 

বাধঁ আদ্দে 

৮-৩৫  রবর ন্ন বাদ্দধঁি উচ্চিা 

র ন্ন র ন্ন।  

৬ ভগারবন্দগি  ৬৬                              

                               

       ও                 

       , 

সকল ইউরনয়দ্দন 

বাধঁ আদ্দে 

৮-২০  

৭ সুন্দিগি ৩৬.৮                              

                                 

সুন্দিগজ্ঞ, িািাপুি, 

দহবন্দ, ভবলকা, 

সারমত্মিাম, 

হরিপুি, করঞ্চবাড়ী, 

কাপারসয়া, শ্রীপুি । 

ভমাট ৩৬.৮ রক,রম। 

১৬-১৮ 

রফট 
 

 ভমাট ২৯৮.৫     
 
সুইচ ভগটঃ 
 
ক্রঃ উপদ্দেলা সুইচ 

ভগদ্দটি 

সংখ্যা 

ভকাথায় অবরস্থি  ভকান নদী/খাদ্দলি 

সংদ্দ্াগস্থদ্দল অবরস্থি 
কাে কদ্দি 

রকনা 
সংরিপ্ত বন ননা 

১ গাইবান্ধা 

সদি 

১৫ কামািোনী-১, ভকামিনাই-

৩, মানাস-১, দশআরন-১, 

আলাই-১, পুলবরন্দ-১, 

রত্রদ্দমাহনী-১, বারদয়াখালী-

২,মন্দুয়াি-১,নািায়নপুি-১, 

ভপৌিস া-২। 

িািট, ব্রম্মপুত্র হযাঁ  

২ পলাশবাড়ী ১৩ বরিশাল, ভহাদ্দসনপুি, 

রকদ্দশািগারড়, পাবনাপুি,  

 

নদ্দলয়া নদী ও কিদ্দিায়া নদী  ১০ টি সচল ও ২টি অচল 

৩ ফুলেরি   ৩ করঞ্চপাড়া, উদাখালী ও 

গোরিয়া 

রিস্তা নদীি ও ্মুনা নদীি 

উপি 

হযাঁ  

৪ সাদুল্লাপুি  ৭ িসুলপুি, দাদ্দমাদিপুি, 

ফরিদপুি,  ািগ্রাম, বনগ্রাম, 

কামািপাড়া 

 হযাঁ  

৫ সািাটা ১০ ঘুরিদহ, মুরিনগি, হলুরদয়া, 

 িিখারল, সািাটা, 

জুমািবারড়, পদুমশহি 

৫টি ্মুনা নদীি সংদ্দ্াগ 

স্থদ্দল, ১টিরঝগাগাড়া নলরেয়া 

খাদ্দলিসংদ্দ্াগ স্থদ্দল 

অবরস্থি,২টি বাঙ্গালী নদীি 

 সািাটায় অবরস্থি সুইচ  

ভগইটটি সম্পূন ন 

 াল না এবং ঠিকমি 

কাে ও কদ্দি না। 
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সংদ্দ্াগ স্থদ্দল, ২টিআলাই 

নদীি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল অবরস্থি 

৬ ভগারবন্দগি  ১০ হরিিামপুি, িাখালবুরুে , 

দিবস্ত, নাকাই, ভকাচাশহি, 

মরহমাগি 

১টি আলাই নদীি সংদ্দ্াগ 

স্থদ্দল, ১টি কাটাখারল নদীি 

সংদ্দ্াগস্থদ্দল, ৬টি কিদ্দিায়া 

নদীি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল, ১টি 

 াটিাি খাদ্দলি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল 

ও ১টি বাঙ্গালী নদীি সংদ্দ্াগ 

স্থদ্দল অবরস্থি। 

 িাখালবুরুে ইউরনয়দ্দনি 

সুইচ ভগটটি ত্রুটি পূন ন 

এবং ঠিকমি কাে কদ্দি 

না। ভকাচাশহি 

ইউরনয়দ্দনি সুইচ ভগটটি 

সম্পূন ন অদ্দকদ্দো এবং 

কাে কদ্দি না। 

৭ সুন্দিগি ৬         ,         

                     

       

    ,                    

               

               

               

 ভমাট ৬৪     
 

ব্রীেঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা ব্রীে 

সংখ্যা 
ভকাথায় অবরস্থি  ভকান নদী / খাদ্দলি সংদ্দ্াগস্থদ্দল কাে কদ্দি 

রকনা 
১ গাইবান্ধা 

সদি 

১৬০ গাইবান্ধা সদি উপদ্দেলাি রবর ন্ন 

স্থাদ্দন। 

িাগট, রিস্তা, ব্রক্ষ্মপুত্র হযাঁ 

২ পলাশবাড়ী ৪৪ পলাশবাড়ী োড়া সকল ইউরনয়দ্দন 

ব্রীে আদ্দে। 

নদ্দলয়া নদী ,আলরসয়াি খাদ্দলি উপি, আয়িারবল, 

আকবি নগি, শারহনদহ রবল,  মংলা নদী ও 

কিদ্দিায়া নদী,   ভ রগি রবল, মালানদহ রবল 

সংদ্দ্াগ স্থদ্দল| 

হযাঁ 

৩ ফুলেরি   ২১ সকল ইউরনয়দ্দন ব্রীে আদ্দে।িদ্দব 

উদাখালীভি ১১টি ব্রীে আদ্দে। 

রিস্তা, িািট ও ্মুনা নদীি উপি হযাঁ 

৪ সাদুল্লাপুি  ১০৮ সকল ইউরনয়দ্দন ব্রীে আদ্দে।িদ্দব 

ফরিদপি ইউরনয়দ্দন ৩১টি ও বনগ্রাম 

২০টি ব্রীে আদ্দে। 

িািট নদীি উপি,  মদ্দহশপুি গ্রাম নালাি উপি,  

নদ্দলয়া নদীি ও হারিিেড়া রবল এিউপি,  

হযাঁ 

৫ সািাটা ১৫২ সকল ইউরনয়দ্দন ব্রীে আদ্দে। ্মুনা নদীি উপি, বাঙ্গালী নদী, আলাই নদীি 

উপি এবং রকছু ব্রীে িাস্তাি মাঝখাদ্দন পারন নামাি 

েন্য তিিী কিা ভহদ্দয়দ্দে। 

 

৬ ভগারবন্দগি  ৪৪০ সকল ইউরনয়দ্দন ব্রীে আদ্দে। আলাই নদী, কাটাখারল নদী, করঞ্চদ্দিাবাি নালা, 

পগইল নালাি উপি। নদ্দলয়া নদীি উপি, িপসীয়া 

নদীি উপি এোড়া রকছু ব্রীে রবদ্দলি উপি এবং 

রকছু ব্রীে িাস্তাি মাঝখাদ্দন পারন নামাি েন্য তিিী 

কিা ভহদ্দয়দ্দে। গাংনাই নদী, পারনিলা খাদ্দলি 

উপি। 

 

৭ সুন্দিগি ৯৬ সকল ইউরনয়দ্দন ব্রীে আদ্দে।   

 ভমাট  ৩৬৫    
 

  



9  
 

কাল াট নঃ 
 

  

   

উপদ্দেলা কাল াট ন 

সংখ্যা 

ভকাথায় অবরস্থি  ভকান নদী/খাদ্দলি সংদ্দ্াগস্থদ্দল কাে কদ্দি 

রকনা 

1.  গাইবান্ধা সদি ২৭২ সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। িাস্তাি উপি, রনচু েরম ও িাস্তাি উপি, নালা ও িাস্তাি উপি হযাঁ 

2.  পলাশবাড়ী ৩৩৭টি সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। রবর ন্ন নালা ও খাদ্দলি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল হযাঁ 

3.  ফুলেরি   ১২১ সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। রবর ন্ন নালা, খাল িাস্তাি পারন রনঃষ্কাশদ্দন স্থাপন কিা আদ্দে। হযাঁ 

4.  সাদুল্লাপুি  ২৯১ সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। খাল, নালা ও িাস্তাি উপি   হযাঁ 

5.  সািাটা ৩৭৭ সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। রকছু কাল াট ন িাস্তাি মাঝখাদ্দন পারন নামাি েন্য তিিী কিা হয়। 

এোড়া বাঙ্গালী নদীি উপি ১টি, কচুয়াহাট ও  হারসলকারন্দ খাদ্দল 

১টি কদ্দি। 

হযা 

6.  ভগারবন্দগি ৯৪০ সকল  ইউরনয়দ্দন অবরস্থি। রকছু কাল াট ন িাস্তাি মাঝখাদ্দন পারন নামাি েন্য তিিী কিা হয়। হযা 

7.  সুন্দিগি ৪৫০   হযা 

          

 

কাল া াট ন সম্পনরকি িথ্য ঃঃ গাইবান্ধা সদি, সািাটা ও ভগারবন্দগি ও Source:www.gaibandha.gov.bd 
 

 

িাস্তাঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা িাস্তা কি রকঃরমঃ উচ্চিা কি রক.রম. বন্যামুি সংরিপ্ত বন ননা 
       
১ গাইবান্ধা 

সদি 

পাকা িাস্তা ৭৮৩৬ ৫ রফট ১৩৮  

HBB 

িাস্তা 

-  ১৬৩.০৫  

কাচা িাস্তা ৪২২৬৮ ৪ রফট ৩৬৫  

       

২ পলাশবাড়ী পাকা িাস্তা ১০৪ ৫ রফট ৯৮ রকঃ রমঃ বন্যা মুি ।  

HBB 

িাস্তা 

-    

কাচা িাস্তা ৩৭৬.৫ ৫ রফট ২৭৩.৫ রকঃ রমঃ বন্যা মুি   

       

৩ ফুলেরি   পাকা িাস্তা ৭১ ৪ রফট ৬৭পাকা িাস্তাই বন্যামুি  

HBB 

িাস্তা 

HBB - - -  

কাচা িাস্তা ১৫০ ৩.৫/৪ রফট ১১৮ রক.রম িাস্তা বণ্যা মুি।  

       

৪ সাদুল্লাপুি  পাকা  ১১৪ রক,রম ৫ রফট ৯৮.৫ রক,রম বন্যামুি  

HBB 

িাস্তা 

- - -  

কাচা িাস্তা ৩১০ রক,রম, ৫ রফট ২৩১ রক,রম বন্যা মুি  

       

৫ সািাটা পাকা  ১২৮ িাস্তাি উচ্চািা 

৭-৮ রফট এি মদ্দধ্য। 

ভমাট কাচাপাকা ২২৬ রক: রম: 

িাস্তা বন্যামুি। 

পাকা ও কাচা রমদ্দল িাস্তা 

আদ্দে প্রায় ৫৪৮ রক: রম:  কাচা িাস্তা ৪২০ 

HBB 

িাস্তা 

- - - - 

       

৬ ভগারবন্দগি 

 

পাকা  

রসরস িাস্তা 

২৪০ 

২ 

৭-৮ রফট এি মদ্দধ্য। - ভমাট িাস্তা ১১৬১ রক: রম: 

িাস্তা 

কাচা ৯০৬ ৭-৮রফট এি মদ্দধ্য। ভমাট কাচাপাকা ১০০ রক: রম: 

িাস্তা বন্যামুি। 

HBB 

িাস্তা 

১৩ - - - 

 সুন্দিগি      

 

িাস্তা সম্পনরকি িথ্য ঃঃ গাইবান্ধা সদি, সািাটা ও ভগারবন্দগি ও Source:www.gaibandha.gov.bd 
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ভসচ ব্যবস্থাঃ 
 
ক্ররমক নং উপদ্দেলা / ইউরনয়ন কয়টি গ ীি নলকুপ অগ ীি হস্ত চারলি নলকুপ শ্যাদ্দলা ম্যারশদ্দনি সংখ্যা 

 গাইবান্ধা সদি    
 ভমাট ৪২ ১০০২৩০ ৯২০৫ 
 পলাশবাড়ী    
১ বরিশাল ৬ ৪৩৬৭ ৩০৩ 
২ ভবিকাপা ৫ ৭৬২৮ ৩০০ 

৩ হরিনাথপুি  ২ ৪০৮০ ১৬৪ 
৪ ভহাদ্দসনপুি ০৪ ৫১৭৬ ৫০৫ 

৫ রকদ্দশািগারড় ০৭ ৪০৭৫ ২০০ 
৬ ভমাহারদপুি ৪ ৮৪০০ ৩৫ 

৭ মদ্দনাহিপুি ০৩ ৩১৫৫ ১২০ 
৮ পাবনাপুি ০৪ ৬৫২৫ ১৮৫ 
৯ পলাশবারড় ০২ ৭৮৪৭ ৪০২ 

  ভমাট ৩৭   
 ফুলেরি      
০১ করঞ্চবাড়ী ৭ ৬২৩৫ ২৫০ 
০২ উরড়য়া ২ ৪৫৩০ ১১৫ 
০৩ উদাখালী ৬ ৫২৫০ ১৭৫ 
০৪ গোরিয়া ৪ ৫১২০ ২২০ 
০৫ ফুলেরি - ৪২৩৫ ১৫০ 
০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী - ৬৫২৩ ২৭৫ 
০৭ ফেলুপুি - ৫৬২০ ২৬৫ 

 ভমাট ১৯   
 সাদুল্লাপুি     

০১ িসুলপুি  নাই  ৫৭৮১ ২৫০ 
০২ নলিাংগা ০৬ ৬৬১০ ৩০০ 
০৩ দাদ্দমাদিপুি ০৪ ৬২৫০ ২৫০ 
০৪ োমালপুি ০২ ১৮২৯ ৩২০ 
০৫ ফরিদপুি ০১ ৬১৩০ ২৪০ 
০৬ িাদ্দপিহাট ০১ ৭১০০ ৪৫০ 
০৭ ইরদলপুি ০৩ ৬৯৩০ ২৭৫ 
০৮  ািগ্রাম ০৩ ৬৬৯০ ২৫৬ 
০৯ বনগ্রাম ০৪ ৬২৫২ ২৫০ 
১০ কামািপাড়া - ৫৩০৩ ৩০০ 
১১ ভখােন ভকামিপুি  ০৬ ৩৯৮৯ ২৫০ 

 ভমাট ৩০   
 সািাটা    
 ভমাট ৬১  ১৭৮০ 
 ভগারবন্দগি    
 ভমাট ৩৭ ১০১০৫৩ ৭৩৫১ 
 সুন্দিগি    
 ভমাট ৩৫ ১০৪২৩১ ৬৩৮৯ 
 ভমাট সংখ্যা ২৬১ ৪১২৬৬ ১১৮০৫ টি 
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হাটবাোিঃ 
 

ক্রমঃ উপদ্দেলাি / 

ইউরনয়ন 
হাট / বাোি 

সংখ্যা 
কদ্দব হাট বদ্দস ভদাকান 

সংখ্যা 
সরমরি 
সংখ্যা 

 গাইবান্ধা     
 ভমাট ২৫  ৯২০ ১৭৩ 
 পলাশবাড়ী     
১ বরিশাল ০১  প্ররিরদন বদ্দস ১৭০ - 
২ ভবিকাপা ৬ বৃহ ও ভসাম, বুি ও শরনবাি, বাোি প্ররিরদন ৫১০ ৪ 

৩ হরিনাথপুি ০৩ িরব ও বুি, বাোি প্ররিরদন ৪১৩ ২ 
৪ ভহাদ্দসনপুি ০১ শুক্রবাি ও মঙ্গলবাি ৩০০ ৩ 
৫ রকদ্দশািগারড় ০৪ বৃহ ও ভসাম- হাট প্ররিরদন বাোি ৮০০ ৪ 

৬ ভমাহারদপুি ০১  প্ররিরদন বদ্দস ২৫০ ১ 
৭ মদ্দনাহিপুি ০৬  প্ররিরদন বদ্দস ৩০০ ৫ 

৮ পাবনাপুি ০৩ শরন, িরব, ও মঙ্গলবাি এবং বাোি প্ররিরদন বদ্দস ৫১২ ৫ 
৯ পলাশবারড় ০২ শরনবাি ওবুিবাি এবং বাোি প্ররিরদন বদ্দস ৩০০ ৪ 

 ভমাট ২৭টি  ৩৫৫৫ ২৮ 

 ফুলেরি       
০১ করঞ্চবাড়ী ৬ শরন ও মঙ্গলবাি  ২৭৫ ২ 
০২ উরড়য়া ৩ বাোি প্ররিরদন বদ্দস  ১৪৫ ৩ 
০৩ উদাখালী ৫ বাোি প্ররিরদন বদ্দস ২৩০ ২ 
০৪ গোরিয়া ৩ শরনবাি হাট ও বাোি প্ররিরদন বদ্দস ২২০ ২ 
০৫ ফুলেরি  ২ বাোি প্ররিরদন বদ্দস  ১৫০ ৩ 
০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী ২ বাোি প্ররিরদন বদ্দস ১৭৫ ১ 
০৭ ফেলুপুি ১ বাোি প্ররিরদন বদ্দস ১২০ ১ 
 ভমাট ২২  ১৩১৫ ১৪ 
 সাদুল্লাপুি      
০১ িসুলপুি  ০৪ বাোি প্ররিরদন বদ্দস  ২২০ ২ 
০২ নলিাংগা ০৪ শুক্রবাি ও ভসামবাি  ৪০০ ২ 
০৩ দাদ্দমাদিপুি ০৩  প্ররিরদন বদ্দস  ১২০ ১ 
০৪ োমালপুি ০৫ শরন ও ভসাম বাি  ৪৫০ ৪ 
০৫ ফরিদপুি ০২ িরব ও বুিবাি  ৩৫০ ১ 
০৬ িাদ্দপিহাট ০৩  ভসামবাি ও বৃহঃবাি  ৪০০ ২ 
০৭ ইরদলপুি ০২ িরব ও বুিবাি  ২৩০ ১ 
০৮  ািগ্রাম ০২ শরন ও মঙ্গলবাি  ৩৫০ ২ 
০৯ বনগ্রাম ০৪ মঙ্গলবাি ও শুক্রবাি  ১২০০ ৫ 
১০ কামািপাড়া ০৩ বাোি প্ররিরদন বদ্দস  ৩০০ ২ 
১১ ভখােন ভকামিপুি  ০৪ শরন, বুি এবং িরব ও বৃহঃ  ৩৫০ ২ 
 ভমাট ৩৬   ২৪ 
 সািাটা  সািাটা উপদ্দেলাি ৩৮ টি বাোদ্দিি মদ্দধ্য ১৩ টিদ্দি হাট বদ্দস ২৫ 

টিদ্দি বাোি বদ্দস 
  

০১ কচুয়া ০৭ বাোদ্দি হাট বদ্দস িরব ওবৃহস্পরিবাি।  ৫৬০ - 
০২ ঘুরিদহ ০৩টি হাট ভসামবাি ও িরববাি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৩০৫ ০১ 
০৩ কামাদ্দলিপাড়া ০৪টি হাট ভসামবাি ও বৃহস্পরিবািও িরববাি প্রদ্দিযকরদন বাোিবদ্দস। ৮২০ ২ 
০৪ মুরিনগি ০৫ টি হাট বদ্দস শরনবাি ও মঙ্গলবাি  

প্রদ্দিযকরদন বাোিবদ্দস।  
৪৪২০ ০২  

০৫ ভবানািপাড়া ০২ টি হাট শরনবাি ও বুিবাি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৭৩০ ০২ 
০৬ হলুরদয়া ০২টি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ১২০ - 
০৭  িিখারল ০২টি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৪৫০ ০২ 
০৮ সািাটা ০৫ হাট বদ্দস বৃহস্পরিবাি শুক্রুবাি ওমঙ্গলবাি, এোড়াও প্রদ্দিযকরদন ১১৬০ ০২ 
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বাোি বদ্দস।  
০৯ জুমািবারড় ০৪  শরনবাি ও বুিবাি হাট বদ্দস  প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৩৭২ ০১টি 
১০ পদুমশহি ০৪ প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৫৪০ ৩টি 
 ভমাট     
 ভগারবন্দগি     
০১ হরিিামপুি ০৮টি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৭৫০ - 
০২ িালুককানুপুি ০৮টি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস। বালুয়া বাোদ্দি িরব ও ভসাম বাি রদন 

হাট বদ্দস 
৮৮০০ ০২ টি 

০৩ কাটাবাড়ী ০২টা শরনবাি ওমঙ্গল বাি রদন হাট বদ্দস, কাটাখারল বাোি প্রদ্দিযকরদন 

বদ্দস 
 ০৫টি 

০৪ িাখালবুরুে  ০৭ টি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৮২০ - 
০৫ ফুলবারড় ০১ টি প্রদ্দিযকরদন বাোিবদ্দস।  ৮০টি - 
০৬ দিববস্ত ০৬ টি শরন ও বুিবাি, মঙ্গল ও িরব বাি রদন হাট, প্রদ্দিযকরদন বাোি 

বদ্দস।  
৮৬২ - 

০৭ নাকাই ০৪ টি নাকাইহাট বাোি শরনবাি ও মঙ্গলবাি রদন হাট বদ্দস  ৫২৭ - 
০৮ রশবপুি ০৪টা শরন ও মঙ্গলবাি রদন হাট বদ্দস রকন্তু পােগারে বাোি 

প্রদ্দিযকরদনবাোি বদ্দস।  
৪২০ - 

০৯ ভকাচাশহি ০৬টি বুিবাি, ভসামবাি ও শুক্রবাি, শরনবাি ও মঙ্গলবাি, ১২১৫ - 
১০ শালমািা ০২ বুড়াবুরড় বাোদ্দি প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস। শালমািা বাোদ্দি হাট 

বদ্দস ভসাম ও বৃহস্পরিবাি ।  
১৯৫ - 

১৮ গুমারনগি ০৬ টি ফুলপুকুরিয়া বাোদ্দি হাট বদ্দস িরব ও বুিবাি বারক বাোিগুদ্দলাদ্দি 

প্রদ্দিযকরদনবাোিবদ্দস। 
৩৮০ - 

১৯ কামরদয়া ০২ কামরদয়া বাোদ্দি িরববাি ও বৃহস্পরিবাি ও রদিীিহাট বাোদ্দি 

শরনবাি ও মঙ্গলবাি হাটবদ্দস । 
১৭০০ - 

২০ মরহমাগি ০১ বাোদ্দি হাট বদ্দস শরনবাি ওমঙ্গলবাি  ২২০ - 
২১ কামািদহ ০১ কামািদহ বাোদ্দি হাট বদ্দস িরববাি ।  ১২০০ - 
২২ সাপমািা ০২ সাপমািা বাোদ্দি হাটবদ্দস ভসাম ও শুক্রবাি ও সাদ্দহবগি বাোদ্দি 

হাট বদ্দস শরন ও মঙ্গলবাি ।  
১৫৫০ - 

২৩ শাখাহাি ০১ প্রদ্দিযকরদন বাোি বদ্দস।  ৮০টি - 
২৪ িাোহাি ০৩ িাোহািবাোদ্দি হাট বদ্দস ভসাম ও শুক্রবাি ও বাদ্দনেি বাোদ্দি 

হাট বদ্দস শরন ও মঙ্গলবাি । 
৩৫০ - 

 ভমাট  ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ৬৪টি বাোি আদ্দে িািমদ্দধ্য ২২টি বাোদ্দি 

হাট বদ্দস, ৪২টিদ্দি বাোি বদ্দস 
  

 সুন্দিগি     
 ভমাট ৫ শরন, িরব, ভসাম, মঙ্গল, বুি, বৃহঃ ও শুক্রবাি ৭৫৩ ১৩৬ 
 ভমাট হাট বাোি  ১৫৫ টি শরন, িরব, ভসাম, মঙ্গল, বুি, বৃহঃ ও শুক্রবাি ২১৮৭০ ৩০১ টি 

 

১.৪.২ সামারেক সম্পদ 

 
িিবারড়ঃ 
 

 উপদ্দেলা/ 

ইউরনয়ন 
ভমাট িদ্দিি 

সংখ্যা 
পাকা আিা পাকা কাচা ঝপিী রক িিদ্দনি িিবারড়, রক রক রদদ্দয় 

তিিী ইিযারদি সংরিপ্ত বন ননা 
 গাইবান্ধা সদি       
 ভমাট ১০৮৩২০ ৩২৪৯৬ ৩৮৯১২ ৩৬৯১২   
 পলাশবাড়ী       
১ বরিশাল  ১০ ২৪৬০ ৫৫০৬  অরিকাংশ কাচা িি বারড় টিন, 

কাঠ, বাশ, ইিযারদ ব্যবহাি  

কদ্দি। টিদ্দনি কাচা িি-বারড়দ্দি 

কাঠ ও বাশঁ ব্যবহৃি হয়। পাকা 

িি-বারড়, রসদ্দমি, বালু, িি, কাঠ 

২ ভবিকাপা  ২৫ ৪১৯৫ ৩৪৩৬  
৩ হরিনাথপুি  ৫০০ ১৫০০ ৩৩০৭  
৪ ভহাদ্দসনপুি  ১১৫ ২১৮৯ ৩৯৪৩  
৫ রকদ্দশািগারড়  ৫০ ৩৫৫০ ৪৫০০  
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৬ ভমাহারদপুি  ১০০ ২৮৫০ ৬৬৫০  ব্যবহাি  কদ্দি। রকছু পাকা িি-

বারড়িীদ্দি চাউরন রচন ব্যবহাি 

কদ্দি।  
৭ মদ্দনাহিপুি  ২০ ১৬০০ ৫৮৫০  
৮ পাবনাপুি  ৪০ ৪৯১২ ২০৮৬  
৯ পলাশবারড়  ১২৫ ২৮৮০ ৩১০০  
 ভমাট ৫৬৪৫৯ ৯৪৫ ২৬১৩৬ ৩৮৩৭৮   
 ফুলেরি         
০১ করঞ্চবাড়ী  ২৩০ ৩০৫০ ৫৩১৫  অরিকাংশ কাচা িি বারড় টিন, 

কাঠ, বাশ, ইিযারদ ব্যবহাি কদ্দি। 

টিদ্দনি কাচা িি-বারড়দ্দি কাঠ ও 

বাশঁ ব্যবরহি হয় । পাকা িি-

বারড়দ্দি, রসদ্দমি, বালু, িি, কাঠ 

ব্যবহাি  কদ্দি। রকছু পাকা িি-

বারড়িীদ্দি চাউরন রচন ব্যবহাি 

কদ্দি।  

০২ উরড়য়া  ১০ ১৮৫০ ৩২৫০  
০৩ উদাখালী  ১৮৫ ২৩৫৬ ৪২৩৬  
০৪ গোরিয়া  ১৫ ১৭৮৩ ৩৬০২  
০৫ ফুলেরি   পাকা িি 

নাই 
আিা পাকা 

িি নাই 
৬২৩০  

০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী  পাকা িি 

নাই  
আিা পাকা 

িি নাই 
৫৭৮২  

০৭ ফেলুপুি  পাকা িি 

নাই  
আিা পাকা 

িি নাই 
৫৯৮২  

 সাদুল্লাপুি        
০১ িসুলপুি   ৭০ ২৫০০ ৪৬০০  অরিকাংশ কাচা িি বারড় টিন, 

কাঠ, বাশ, ইিযারদ ব্যবহাি  

কদ্দি। টিদ্দনি কাচা িি-বারড়দ্দি 

কাঠ ও বাশঁ ব্যবরহি হয় । পাকা 

িি-বারড়দ্দি, রসদ্দমি, বালু, িি, 

কাঠ ব্যবহাি  কদ্দি। রকছু পাকা 

িি-বারড়িীদ্দি চাউরন রচন 

ব্যবহাি কদ্দি।  

০২ নলিাংগা  ১২০ ৩৫০০ ৩৮০০  
০৩ দাদ্দমাদিপুি  ৬০ ৩৩২০ ৩৯২০  
০৪ োমালপুি  ৯৫ ৩৫০০ ৪৭০০  
০৫ ফরিদপুি  ৫২ ৩৪২৫ ৩৬৪৬  
০৬ িাদ্দপিহাট  ১০৫ ৩৭৮৫ ৪৫০৫  
০৭ ইরদলপুি  ৩৫ ৩৩৯০ ৪৩৫২  
০৮  ািগ্রাম  ৭৮ ৩২৯০ ৪১২৩  
০৯ বনগ্রাম  ১৭৫ ৪১৮৫ ৩০০৫  
১০ কামািপাড়া  ৫৫ ২৫৮০ ৩০০৮  
১১ ভখােন 

ভকামিপুি  
 ৩৫ ২১৭১ ২২১৮  

 ভমাট ৭৮৪০৩ ৮৮০ ৩৫৬৪৬ ৪১৮৭৭   
 সািাটা       
  ১,৫২,০২২ ২১,৬৬৬ - ১,৩০,৩৫৬ -  

 ভগারবন্দগি       
  ২৪৮৮৭৬ ৫১৪৪৯ - ১৯৭৩৮১ -  
 সুন্দিগি       
  ১১৯১২৪ ২৯৭৮১ ৩৫৭৩৭ ৬৩৬০৭  ওদ্দয়বসাইি 

 গাইবান্ধা 

ভেলায় ভমাট 

িি-বারড়  

৬১২২৮৩ ১৫৩০৭২ ১৮৩৬৮৪ ২৭৫৫২৮  ওদ্দয়বসাইি 

 

পারনঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা/ 

ইউরনয়ন 
খাবাি 

পারনি উৎস 
ভমাট 

নলকুপ 
 াল 

নলকুপ 
নষ্ট নলকুপ কয়টি বন্যা 

ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি 
বন্যাি সময় 

কিগুদ্দলা ব্যবহাি 

উপদ্দ্াগী থাদ্দক 

কি শিাংশ 

অরিবারস 

নলকুদ্দপি পারন 

পান কদ্দি 
 গাইবান্ধা সদি         
  ওয়াসা এবং 

নলকুপ 
১০০২৩০ ৯৮৪৮০ ১৭৫০ ৯৫৮৪৫ ৯৫৮৪৫ ১০০% 

 পলাশবাড়ী        
১ বরিশাল নলকুপ ৪৩৭৭ ৪২৬৪ ৩৯০০ ৩৯০০  ১০০% 
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২ ভবিকাপা নলকুপ ৭০০৮ ৫৮৯৫ ৫২৭৫ ৫২৭৫  ১০০% 

৩ হরিনাথপুি  নলকুপ ৪৩১৭ ৪০০০ ৩২৫০ ৩২৫০  ১০০% 
৪ ভহাদ্দসনপুি নলকুপ ৪৮৭২ ৪৬১৮ ৩৭৪২ ৩৭৪২  ১০০% 
৫ রকদ্দশািগারড় নলকুপ ৭৩৭৫ ৬৯১৫ ৬২৩০ ৬২৩০  ১০০% 

৬ ভমাহারদপুি নলকুপ ৮৬২৪ ৭৭২৫ ৭৫০০ ৭৫০০  ১০০% 
৭ মদ্দনাহিপুি নলকুপ ৬৪৭০ ৫৭৯০ ৫০৩০ ৫০৩০  ১০০% 
৮ পাবনাপুি নলকুপ ৫৩৮৭ ৪৯১২ ৪৪১২ ৪৪১২  ১০০% 
৯ পলাশবারড় নলকুপ ৫৫২২ ৫৫০০ ৫১২৫ ৫১২৫  ১০০% 

 ভমাট  ৫৩৯৫২ ৪৯৬১৯ ৪৩৪৬৪ ৪৩৪৬৪   
 ফুলেরি          
০১ করঞ্চবাড়ী নলকুপ ৬২২০ ৬২০৩ ৫২০৩ ৫২০৩  ১০০% 
০২ উরড়য়া নলকুপ ৪৩০১ ৫৪৮৫ ৪১২০ ৪১২০  ১০০% 

০৩ উদাখালী নলকুপ ৪৯৮৯ ৪২৯০ ৪০২০ ৪০২০  ১০০% 

০৪ গোরিয়া নলকুপ ৫৫৯৩ ৪৯৭৮ ৪৩০০ ৪৩০০  ১০০% 

০৫ ফুলেরি নলকুপ ৫১৮২ ৫৫৮০ ৪০০১ ৪০০১  ১০০% 

০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী নলকুপ ৫৮৭৩ ৫১৭৬ ৪৪০৬ ৪৪০৬  ১০০% 

০৭ ফেলুপুি নলকুপ ৫৫০৭ ৫৭৮৮ ৪১৫০ ৪১৫০  ১০০% 

 ভমাট  ৩৭৬৬৫ ৩৭৫০০ ৩০২০০ ৩০২০০  ১০০% 
 সাদুল্লাপুি         
০১ িসুলপুি  নলকুপ  ৬৭৮১ ৬৬১০ ৬০১০ ৬০১০  ১০০% 
০২ নলিাংগা নলকুপ  ৭১৩৯ ৬৭৮০ ৬৫৬০ ৬৫৬০  ১০০% 
০৩ দাদ্দমাদিপুি নলকুপ  ৬৮৬৩ ৬২৮৫ ৫৯৮৫ ৫৯৮৫  ১০০% 
০৪ োমালপুি নলকুপ  ৭৮৮৭ ৭৫১০ ৭১৮৫ ৭১৮৫  ১০০% 
০৫ ফরিদপুি নলকুপ  ৬৮৭০ ৬১৪৫ ৫১৪৬ ৫১৪৬  ১০০% 
০৬ িাদ্দপিহাট নলকুপ  ৭৬৯৫ ৭২৫৬ ৭১৫৩ ৭১৫৩  ১০০% 
০৭ ইরদলপুি নলকুপ  ৭৩৭৭ ৭০১৩ ৬৭৮৫ ৬৭৮৫  ১০০৫ 
০৮  ািগ্রাম নলকুপ  ৭১৯১ ৬৮৪৫ ৬৫০০ ৬৫০০  ১০০% 
০৯ বনগ্রাম নলকুপ  ৭২৬৫ ৭০০৩ ৬৪৫১ ৬৪৫১  ১০০৫ 
১০ কামািপাড়া নলকুপ  ৫৬৪৩ ৫১৪৩ ৫০০০ ৫০০০  ১০০% 
১১ ভখােন ভকামিপুি  নলকুপ  ৪৪২৪ ৪১২৫ ৩৯৬৫ ৩৯৬৫  ১০০% 

 ভমাট  ৭৫২৩৫ ৭০৭১৫ ৬৬৭৪০ ৬৬৭৪০   
 সািাটা নলকুপ ৫৮৮৬৭ ৫৭৭৩০ ১৩২২ ১৫৫০০-১৬০০০ ৭০০০-৮০০০ ৯০% 

         
 ভগারবন্দগি নলকুপ ৯৩০৫৫ ৯০৫৪৫ ২৫৫৯ (বন্যা ভবশী হদ্দল) 

৩৫৫০০-৩৬০০০ 
(বন্যা ভবশী হদ্দল) 

১০০০০-১২০০০ 
৯০% 

         
 সুন্দিগি নলকুপ ১০৪২৩১ ১০২৭৬২ ১৪৬৯ ৯২৫৩২ ৯২৫৩২ ১০০% 
         
 ভমাট সংখ্যা নলকুপ ৪১৬৩১৪ ৪০৮২১২ ৮১০২ ৪০২১১০ ৪০২১১০ ১০০% 

 
পয়ঃরনস্কাশন ব্যবস্থাঃ 
 
ক্রঃ উপদ্দেলা/ 

ইউরনয়ন 
স্বাস্থযসম্মি 

পায়খানা কয়টি 
কিগুদ্দলা বন্যা 

ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি 
বন্যাি সময় কিগুদ্দলা 

ব্যবহাি উপদ্দ্াগী থাদ্দক 
কি শিাংশ মানুষ স্বাস্থযসম্মি 

পায়খানা ব্যবহাি কদ্দি 
 গাইবান্ধা ১০৪৩২০ ১০২০৩৪ ১০২০৩৪  
 পলাশবাড়ী     
১ বরিশাল ৪৫১৬ ৩৬২৬ ৩৬২৬ ৮০% 
২ ভবিকাপা ৬৬২৮ ৬১০১ ৬১০১ ৮০% 

৩ হরিনাথপুি  ৪৯৮৪ ৩৬০০ ৩৬০০ ৮৫% 
৪ ভহাদ্দসনপুি ৫৬১৫ ৪৮৭৫ ৪৮৭৫ ৯১% 
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৫ রকদ্দশািগারড় ৭১০০ ৫৮১৬ ৫৮১৬ ৮৫% 

৬ ভমাহারদপুি ৭৭০০ ৬৮০০ ৬৮০০ ৮০% 
৭ মদ্দনাহিপুি ৫৯৭০ ৪৮৭০ ৪৮৭০ ৮২% 
৮ পাবনাপুি ৫১০০ ৪৯৭৫ ৪৯৭৫ ৮৫% 
৯ পলাশবারড় ৫৪০০ ৪৮৮০ ৪৮৮০ ৯৫% 

 ভমাট ৫৩০১৩ ৪৫৫৪৩ ৪৫৫৪৩  
 ফুলেরি       
০১ করঞ্চবাড়ী ৬২৮২ ৪৪৬০ ৪৪৬০ ৯১% 
০২ উরড়য়া ৪১১১ ২৯১৯ ২৯১৯ ৯০% 
০৩ উদাখালী ৫২০০ ৩৬৯২ ৩৬৯২ ৮৫% 
০৪ গোরিয়া ৫৩০০ ৩৭৬৩ ৩৭৬৩ ৯১% 
০৫ ফুলেরি ৪৮৯০ ৩৪৭২ ৩৪৭২ ৭৫% 
০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী ৬০২০ ৪২৭৪ ৪২৭৪ ৮৫% 
০৭ ফেলুপুি ৫১৭১ ৩৬৭১ ৩৬৭১ ৭০% 
 ভমাট ৩৬৯৭৪   ৯১.১৫% 
 সাদুল্লাপুি      
০১ িসুলপুি  ৬৯৩৯ ৬৪১০ ৬৪১০ ৯২% 
০২ নলিাংগা ৬৪৬৩ ৬০৬৩ ৬০৬৩ ৯৩% 
০৩ দাদ্দমাদিপুি ৭৮৮৭ ৭৪১২ ৭৪১২ ৯৪% 
০৪ োমালপুি ৬৬৭০ ৬৩১৫ ৬৩১৫ ৯৫% 
০৫ ফরিদপুি ৭৪৯৫ ৭০০১ ৭০০১ ৯৩% 
০৬ িাদ্দপিহাট ৭১৭৭ ৬৪৩০ ৬৪৩০ ৯০% 
০৭ ইরদলপুি ৬৯৯১ ৬১২৫ ৬১২৫ ৮৮% 
০৮  ািগ্রাম ৭২৬৫ ৬৭৮৫ ৬৭৮৫ ৯২% 
০৯ বনগ্রাম ৫৪৪৩ ৫১২০ ৫১২০ ৯৪% 
১০ কামািপাড়া ৪২২৪ ৩৮৭৫ ৩৮৭৫ ৯২% 
১১ ভখােন 

ভকামিপুি  
৭২৩৩৫ ৬৬৭৮৬ ৬৬৭৮৬ ৯২% 

 ভমাট ৫৭৮১ ৫২৫০ ৫২৫০ ৭৭% 
 সািাটা     
  ৩২৩০৩ ৯৫০০ (বন্যা ভবশী হদ্দল) ৫০০০-৬০০০ ৭০% 
 ভগারবন্দগি ৯৮৬৪৩ ৯৫৩৪২ ৯৫৩৪২ ৯৫% 
  ৬৬০২০ ২০৫০০-২১০০০ (বন্যা ভবশী হদ্দল)৯০০০-১০০০০ ৬৫% 
 সুন্দিগি ১০৫৬৭৮ ৯৫৪২৩ ৯৫৪২৩  
  ওদ্দয়বসাইি    

 
ভমাট 

পয়ঃরনষ্কাশি 
৫৪৪৯৩২ ৫২৯১৬০ ৫২৯১৬০ ৮৯% 

 

রশিা প্ররিষ্ঠান/পাঠাগািঃ 
 

উপদ্দেলাি নাম রবযালয়/ মাদ্রাসা/কদ্দলে রশিা প্ররিষ্ঠাদ্দনি সংখ্যা 

সাদুল্লাপুি    

 সিকািীপ্রাথরমকরবযাল্ ় ৩০০ 

 জুরন্ি়  রবযাল্ ় ১৮ 

 উচ্চ রবযাল়্ ৪৪ 

 মাদ্রাসা ৪৫ 

 স্কুল ও কদ্দলে                ৫ 

 কদ্দলে ৭ 

 কারিগিী কদ্দলে ৩ 

গাইবান্ধা সদি   



16  
 

 সিকািী প্রাথরমক রবযালয় ১৯৭ 

 করমউরনটি প্রাথরমক রবযালয় ১১ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৪৯ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ১৩ 

 মাদ্রাসা        ২০ 

 স্কুল ও কদ্দলে               ৩ 

 কদ্দলে ৬ 

ফুলেরি     

 সিকািী প্রাথরমক রবযালয় ১০ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ১২ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ৪ 

 স্কুল ও কদ্দলে               ১ 

 কদ্দলে ৫ 

 কারিগিী কদ্দলে ১ 

 মাদ্রাসা ৭ 

সািাটা   

 সিকািী প্রাথরমক রবযাল্ ় ১৫৫ 

 করমউরনটি প্রাথরমক রবযালয় ১৫ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৩৫ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ৮ 

 স্কুল ও কদ্দলে               ৩ 

 মাদ্রাসা ২১ 

 কদ্দলে  ৫ 

ভগারবন্দগি   

 সিকািী প্রাথরমক রবযাল্ ় ২৪৭ 

 করমউরনটি প্রাথরমক  রবযালয় ৬ 

 রকন্ডাি গাদ্দট নন স্কুল ৫৯ 

 মাদ্রাসা       ৬৪ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৭০ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ১২ 

 কদ্দলে ৮ 

সুন্দিগি   

 সিকািী প্রাথরমক রবযাল্ ় ২১৯ 

 মাদ্রাসা        ৫৪ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৬২ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ২০ 

 স্কুল ও কদ্দলে               ৩ 

 কদ্দলে ১২ 

পলাশবাড়ী   

 সিকািী প্রাথরমক রবযাল্ ় ১২৭ 

 মাদ্রাসা       ২২ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৩৩ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ১০ 

 স্কুল ও কদ্দলে               ১ 

 কদ্দলে ৬ 

গাউবান্ধা ভেলাি  ভমাট সংখ্যাঃ  

 সিকািী প্রাথরমক রবযাল্ ় ১০৪৫ 
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 করমউরনটি প্রাথরমক রবযালয় ৩২ 

 রকন্ডাি গাদ্দট নন স্কুল ৫৯ 

 মাধ্যরমক রবযালয়           ৩০৫ 

 রনম্ন মাি নরমক রবযালয়        ৮৫ 

 মাদ্রাসা  ২৩৩ 

 কদ্দলে    ৪৯ 

 স্কুল ও কদ্দলে ১৮ 

 

রশিা প্ররিষ্ঠানসম্পকীি িথ্যঃ Source:www.gaibandha.gov.bd 
 
িমীয় প্ররিষ্ঠানঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা মসরেদ/ মরন্দি/ গীেন কয়টি ভকাথায় অবরস্থি 
১ গাইবান্ধা সদি মসরেদ ৩৯৩ উপদ্দেলাি ইউরনয়দ্দন 

  মরন্দি ৬৪  
২ পলাশবাড়ী মসরেদ ২৯৭  
  মরন্দি ৭৭  
৩ ফুলেরি    মসরেদ ২৭০  
  মরন্দি ২২  
৪ সাদুল্লাপুি  মসরেদ ৬০০  
  মরন্দি ৮৬  
৫ সািাটা মসরেদ ৪৩১  
  মরন্দি ৪৬  
৬ ভগারবন্দগি মসরেদ ৬০৯  
   মরন্দি ১০২  
৭ সুন্দিগি মসরেদ ৩৬৩  
  মরন্দি ৯৩  

ভমাট  মসরেদ ২৮৮৬  
ভমাট  মরন্দি ৪৩৩  
 
ঈদগাহঃ 
 
উপদ্দেলাি  নাম সংখ্যা ভকাথায় অবরস্থি ( ইউরনয়দ্দনি নাম) 
গাইবান্ধা সদিঃ     
 ১০ লিীপুি ইউরনয়ন 

 ১১ মারলবারড় ইউরনয়ন 

 ১৪ কুপিলা ইউরনয়ন 

 ৮ সাহাপাড়া 

 ১৩ বলস্নমঝাড় 

 ৮ িামচন্দ্রপুি 

 ৬ বারদয়াখারল 

 ১০ ভবায়ালী ইউরনয়ন 

 ৮ িাদ্দগায়া 

 ১৬ রগদািী 

 ১২ ভখালাহাটি 

 ৮ ভমালস্নাি চি 

 ৬ কামািোরন 

     ১৩০  

           

 ৮            
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 ৮          

 ১৫          

 ২০        

 ১৯        

 ১২         

 ১১        

 ৫          

 ৮          

     ১০৬  

সাদুল্লাপুি    

 ১২       

 ০৮        

 ৩৪           

 ২৬         

 ২৮        

 ১৩          

 ১৬        

 ১৩        

 ১৬       

 ৮           

 ১৩                

     ১৮৭  

সািাটা   

 ৯ পদুমশহি 

 ৯  িিখালী 

 ১১ সািাটা 

 ১০ মুরিনগি 

 ৪ কচুয়া 

 ৩ ঘুরিদহ 

 ৮ হলরদয়া 

 ৭ জুমািবাড়ী 

 ১৮ কামাদ্দলি পাড়া 

 ৫ ভবানাি পাড়া 

     ৮৪  

ভগারবন্দগি    

 ৯ কামরদয়া  

 ৬ কাটাবাড়ী 

 ৮ শাকাহাি 

 ১০ িাোহাি 

 ৮ সাপমািা 

 ৯ দিববস্ত 

 ২৪ িালুককানুপুি 

 ৩১ নাকাই 

 ১০ হরিিামপুি 

 - িাখালবুরুে   

 ৮ ফুলবাড়ী 

 ৮ গুমানীগি 

 ২১ কামািদহ 

 ৮ ভকাচাশহি 
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 ১০ রশবপুি 

 ৩ মরহমাগি 

 - শালমািা 

     ১৭৩  

সুন্দিগি   

 ৩৬ বামন িাঙ্গা 

 ২০ ভসানািায়পুি 

 ১৬ িািাপুি 

 ৮ ভবলকা 

 ১৮ দহবন্ধ 

 ৩৭ সব ননন্দ 

 ৮ ভিাপািাঙ্গা 

 ১১ োপিহাটী 

 ৮ শারমত্মিাম 

 ৩৫ করঞ্চবাড়ী 

 ৮ শ্রীপুি ইউরনয়ন 

 ১৩ চরন্ডপুি 

 ১০ কাপারসয়া 

 ৪ হরিপুি 

     ২৩২  
           ৯১২  
 

স্বাস্থয ভসবাঃ 
 

উপদ্দেলা 
স্বাস্থয ভসবা প্ররিষ্ঠান প্ররিষ্ঠাদ্দন

ি সংখ্যা 
ভকথায় অবরস্থি িািাি ও নাদ্দস নি 

সংখ্যা 

ভসবাি মান ইিযারদি 

সংরিপ্ত বন ননা 

গাইবান্ধা 

সদি 

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ২ গাইবান্ধা সদদ্দি 

 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ২  
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ ভকন্দ্র -  
করমউরনটি রিরনক ৩৮  
প্রাইদ্দ ট রিরনক ৫  

পলাশবারড় 

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১ পলাশবাড়ী সদি ইউরনয়ন 

িাঃ-৭ েন এবং 

নাস ন-৯ েন 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র 

৫ 
বরিশাল, ভহাদ্দসনপুি, রকদ্দশািগারড়, 

পাবনাপুি 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ভকন্দ্র 
৪ 

ভবিকাপ, রকদ্দশািগারড়, 

ভমাহারদপুি, মদ্দনাহিপুি 

করমউরনটি রিরনক ৩২  
প্রাইদ্দ ট রিরনক -  

ফুলেরি   

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১ উদাখালী ইউরনয়ন 

িাঃ-৫ 
নাস নঃ-৬ 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ১ করঞ্চপাড়া, 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ভকন্দ্র 
৫ 

করঞ্চপাড়া, উরড়য়া, উদাখালী, 

এদ্দিন্ডাবাড়ী, ফেলুপুি 
করমউরনটি রিরনক ১৪ সকল ইউরনয়দ্দন আদ্দে 

প্রাইদ্দ ট রিরনক -  

সাদুল্লাপুি  

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১  

িাঃ ৫েন, নাস নঃ 

৯ েন 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ৬ িসুলপুি, নলিাঙ্গা, ফরিদপুি, 

িাদ্দপিহাট,  ািগ্রাম, ভখাে 

ভকামিপুি 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ভকন্দ্র 
১০ িসুলপুি, নলিাঙ্গা, ফরিদপুি, 

িাদ্দপিহাট, ইরদলপুি,  ািগ্রাম, 

ভখাে ভকামিপুি, কামািপাড়া 
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করমউরনটি রিরনক ৩৫ সাদুল্লাপূিসকল ইউরনয়দ্দন 
প্রাইদ্দ ট রিরনক ০  

সািাটা 

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১ সািাটা সদি 

িািািঃ ৪ 
নাস নঃ৭ 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র - - 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ভকন্দ্র 
৯ 

সকল  ইউরনয়দ্দন একটি কদ্দি 

করমউরনটি রিরনক ৯  
প্রাইদ্দ ট রিরনক -  

ভগারবন্দগি  

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১  

িািািঃ০৮, 

নাস নঃ১২ 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ২ মরহমাগি,  গুমারনগি 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ভকন্দ্র 
১৩ 

হরিিামপুি, িালুককানুপুি, 

কাটাবারড়, িাখালবুরুে , 

দিববস্ত, নাকাই,  রশবপুি, 

শালমািা, গুমারনগি, কাচাশহি, 

কামরদয়া, মরহমাগি,  সাপমািা 
করমউরনটি রিরনক ১২৪ সকল ইউরনয়দ্দন আদ্দে 
প্রাইদ্দ ট রিরনক ১০  

সুন্দিগি 

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ১  

 

 
ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ৮  
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ ভকন্দ্র ৭  
করমউরনটি রিরনক ৬০  
প্রাইদ্দ ট রিরনক -  

গাইবান্ধা 

ভেলাি 

ভমাট 

উপদ্দেলা স্বাস্থয কমদ্দপ্লক্স  ৭ ৭ উপদ্দেলায় ৭টি 

িািািঃ ২৯ 
নাস নঃ৩৪ 

গাইবান্ধা সদি ও 

সুন্দিগি এি 

িািাি ও নাস ন এি 

িথ্য প্রদান সম্ভব 

হয়রন। 

ইউরনয়ন উপ-স্বাস্থয ভকন্দ্র ২৪ সকল উপদ্দেলায় 

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ ভকন্দ্র ৪৮ সকল উপদ্দেলায় 

করমউরনটি রিরনক ৩১২ সকল উপদ্দেলায় 

প্রাইদ্দ ট রিরনক ১৫ গাইবান্ধা সদি ও ভগারবন্দগি   
 

গাইবান্ধা সদি ও সুন্দিগি উপদ্দেলাি স্বাস্থয রবষয়ক িথ্য Sourceঃঃwww.gaibandha.gov.bd 

 

ব্যাংকঃ গাইবান্ধা ভেলা 
 

ক্রঃ উপদ্দেলাি 

নাম 
ভমাট সংখ্যা ব্যাংদ্দকি নাম ভকাথায় অবরস্থি এবং কয়টি সার নস ইিযারদ 

 
১ গাইবান্ধা সদি ৬ ১। বাংলাদ্দদশ কৃরষ 

ব্যাংক 

২  েনিা ব্যাংক 

৩  ভসানালী ব্যাংক   

৪। অগ্রনী ব্যাংক   

৫। পুবালী ব্যাংক   

৬। গ্রামীন ব্যাংক 

েনিা ব্যাংক-১টি, হাট 

লক্ষ্মীপুি বাোি, লিীপুি 

ইউরনয়ন। 

গ্রামীন ব্যাংক-১টি, কুপিলা 

স্কুদ্দলি বাোদ্দিি সংলগ্ন এবং 

কৃরষ ব্যাংকু ১টি, কুপিলা 

স্কুদ্দলি  

বাোদ্দিি সংলগ্ন, কুপিলা 

ইউরনয়ন। 

িােশাহী কৃরষ উন্নয়ন ব্যাংক -

১টি বালুয়া বাোি, িামচন্দ্রপুি 

ইউরনয়দ্দন । 

বিনমাদ্দন বারদয়াখালী 

ইউরনয়দ্দন রূপালী ও গ্রামীণ  এ 

দুইটি ব্যাংক   অবরস্থি।  

গ্রামীন ব্যাংক-১টি, দারড়য়াপুি, 

মালীবাড়ী ভকান ব্যাংক ভনই। 

বিনমাদ্দন সিকারি বা ভবসিকািী ভকান 

ব্যাংক সুরবল (সাহাপাড়া) এবং ভবায়ালী 

ইউরনয়দ্দন   

ইউরনয়দ্দন কা্ নক্রম ভনই। স্থানীয় েনগন 

রবদ্দদশ ভথদ্দক ভিরমদ্দটন্স ট্রাষ্ট ব্যাংদ্দকি 

মাধ্যদ্দম উদ্দিালন কিদ্দি পািদ্দে। সুরবল 

ইউরনয়দ্দন ভপাষ্ট অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম 

ভিরমদ্দটন্স এি টাকা ওদ্দয়ষ্টান ন 

ইউরনয়দ্দনি বুথ ভথদ্দক উদ্দিালন কিদ্দি 

পাদ্দি। 

বল্লমঝাড় ইউরনয়দ্দন সিকারি ভকান 

ব্যাংক ভনই । িদ্দব ভবসিকারি ব্যাংক 

গ্রামীন ব্যাংদ্দকি একটি শাখা আদ্দে ।  

বিনমাদ্দন বারদয়াখালী ইউরনয়দ্দন রুপালী 

ও গ্রামীণ  এ দুইটি ব্যাংক   অবরস্থি। 
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িাদ্দগায়া। 

রগদািী ইউরনয়ন-ভকান িথ্য 

ভনই 

ভখালাহাটি ইউরনয়দ্দনি ভকান 

িথ্য ভনই। 

ভসানালী ব্যাংকু ১টি , 

কামািোরন বাোি, 

কামািোরন ইউরনয়ন । 

 

স্থানীয় েনগণ রবদ্দদশ ভথদ্দক টাকা 

রুপালী ব্যাংদ্দকি মাধ্যদ্দম উদ্দিালন 

কিদ্দি পািদ্দে। সািািণ েনগণ ক্ষুদ্র 

ঋদ্দনি মাধ্যদ্দম  গ্রামীণ ব্যাংদ্দকি সাদ্দথ 

ভলন ভদন  কদ্দি আসদ্দে। 

বিনমাদ্দন সিকারি বা ভবসিকািী ভকান 

ব্যাংক ভবায়ালী ইউরনয়দ্দন  কা্ নক্রম 

ভনই। স্থানীয় েনগণ রবদ্দদশ ভথদ্দক 

ভিরমদ্দটন্স ট্রাষ্ট ব্যাংদ্দকি মাধ্যদ্দম 

উদ্দিালন কিদ্দি পািদ্দে। সুরবল 

ইউরনয়দ্দন ভপাষ্ট অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম 

ভিরমদ্দটন্স এি টাকা ওদ্দয়ষ্টান ন 

ইউরনয়দ্দনি বুথ ভথদ্দক উদ্দিালন কিদ্দি 

পাদ্দি। 

বিনমাদ্দন সিকারি বা ভবসিকািী ভকান 

ব্যাংক ভমাল্লািচি ইউরনয়দ্দন কা্ নক্রম 

ভনই। 

২ সাদুল্লাপুি   ৬ ব্যাংক 

এি ভমাট 

১২ টি শাখা 

ইউরনয়ন 

িদ্দথ্য 

রহসাব পাই 

৮ টিি 

১. অগ্রণী ব্যাংক  

২. িােশাহী কৃরষ 

উন্নয়ন ব্যাংক  

৩. ভসানালী ব্যাংক  

৪. রূপালী ব্যাংক 

৫. েনিা ব্যাংক  

৬. গ্রামীণ ব্যাংক   

 অগ্রণী ব্যাংক রলরমদ্দটি- 

০৫টি শাখা, িসুলপুি, 

বনগ্রাম, ভখােকমিপুি 

ইউরনয়ন,  

 িােশাহী কৃরষ উন্নয়ন 
ব্যাংক- ০৩টি শাখা, বনগ্রাম, 

কামািপাড়া দাদ্দমাদিপুি,  

 ভসানালী ব্যাংক রলরমদ্দটি- 

১টি শাখা, বনগ্রাম ইউরনয়ন 

 রূপালী ব্যাংক রলরমদ্দটি- ১টি 

, িাদ্দপিহাট, ইউরনয়ন 

 েনিা ব্যাংক রলরমদ্দটি- 

০১টি শাখা 

 গ্রামীণ ব্যাংক-০১শাখা, 

ভখাদকদ্দমািপুি ইউরনয়ন 

 

িসুলপুি ইউরনয়দ্দন রবদ্দদশ ভথদ্দক 

ভিরমদ্দটন্স এি েন্য অগ্রণী ব্যাংকই কাে 

কদ্দি ্াচ্ছ। 

নলিাঙ্গা ইউরনয়দ্দনি ভকান িথ্য ভনই। 

বিনমাদ্দন সিকারি বা ভবসিকািী ভকান 

ব্যাংক ৪নং োমালপুি,  ািগ্রাম এবং 

ইরদলপুি ইউরনয়দ্দন কা্ নক্রম  নাই। 

রবদ্দদশ ভথদ্দক ভিরমদ্দটন্স এি েন্য িাচ 

বাংলা এবং ট্রাষ্ট ব্যাংক ইরিমদ্দধ্যই 

কা্ নক্রম শুরুকিাি প্রস্ত্িরি 

রনদ্দচ্ছ।এোড়া  ািগ্রাম ইউরনয়দ্দন ভপাষ্ট 

অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম এবং ইুদলপুি 

ইউরনয়ন  

রবকাশ ও ভপাষ্টা অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম 

ভিরমদ্দটন্স এি টাকা ওদ্দয়ষ্টান ন  

ইউরনয়দ্দনি বুথ ভথদ্দক উদ্দিালন কিদ্দি 

পাদ্দি। 

ফরিদপুি ও কামািপাড়া ইউরনয়দ্দন 

ব্যাংককা্ নক্রম ভনই। স্থানীয় েনগন 

রবদ্দদশ ভথদ্দক ভিরমদ্দটন্স ট্রাষ্ট ব্যাংদ্দকি 

মাধ্যদ্দম উদ্দিালন কিদ্দি পািদ্দে। 

ফরিদপুি ইউরনয়দ্দন ভপাষ্ট অরফদ্দসি 

মাধ্যদ্দম ভিরমদ্দটন্স এি  

টাকা ওদ্দয়ষ্টান ন ইউরনয়দ্দনি বুথ ভথদ্দক 

উদ্দিালন কিদ্দি পাদ্দি। 

৩ পলাশবাড়ী ৭ েনিা ব্যাংক হরিনাথপুি-িালুকোরমিা=১, 

পলাশবারড়-৬ (      গাড়ী-

৩, োমালপুি-১ রগরিিািীপুি-

২,) 

অথ ন েমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, 

রিরিও ভপ-অি নাি এবং ভসানালী 

ব্যাংদ্দকি অনলাইন  সার নস সুরবিা 

আদ্দে। এফরি আি, এম রি এস ও রিরপ 

এস সার নস সুরবিা ও আদ্দে। এই 

উপদ্দেলায় ভসানালী, গ্রামীন, অগ্রনী, 

েনিা ও কৃরষ ব্যাংক িাদ্দদি সার নস 

প্রদান কদ্দি। দূদ্দ্ নাগকালীন সমদ্দয় এইসব 

ব্যাংক ভখালা থাদ্দক। বিনমাদ্দন ভ্ সব 
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ইউরনয়দ্দন সিকারি বা ভবসিকািী ভকান 

ব্যাংদ্দকি কা্ নক্রম ভনই ভস সব োয়গায় 

স্থানীয় েনগণ রবদ্দদশ ভথদ্দক ভিরমদ্দটন্স 

ট্রাষ্ট ব্যাংদ্দকি মাধ্যদ্দম উদ্দিালন কিদ্দি 

পািদ্দে। ভপাষ্ট অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম 

ভিরমদ্দটন্স এি টাকা ও ভয়ষ্টান ন 

ইউরনয়দ্দনি বুথ ভথদ্দক উদ্দিালন কিদ্দি 

পাদ্দি। স্থানীয় েনগণ রবকাশ ও িাচ 

বাংলাি মাদ্দধ্য ও ভদদ্দশি মদ্দধ্য টাকা 

পাঠাদ্দনা ও উদ্দিালন কিদ্দি পািদ্দে। 

৪ সািাটা ১৪ ভসানালী,  রূপারল  

অগ্র নী, ইসলামী 

ব্যাংক, গ্রামীণ 

ব্যাংক, রসটি ব্যাংক  

কৃরষ ব্যাংক ও 

আনোি র রিরপ 

ব্যাংক আি ভব-

সিকািী ব্যাংক 

ব্রাক ও গ্রামীন 

ব্যাংক। 

ভসানালী ব্যাংক আদ্দে ০৩টি 

রূপারল ব্যাংক আদ্দে ০১টি 

অগ্র নী ব্যাংক আদ্দে ০২টি, 

ইসলামী ব্যাংক আদ্দে ০২টি, 

গ্রামীণ ব্যাংক আদ্দে ০৩টি, 

রসটি ব্যাংক আদ্দে ০১টি, কৃরষ 

ব্যাংক আদ্দে ০১টি ও আনোি 

র রিরপ ব্যাংক আদ্দে ০১টি 

আি ভব-সিকািী ব্যাংক ব্রাক 

ও গ্রামীনব্যাংক। ব্যাংকগুদ্দলা 

ভবানািপাড়া বাোি, 

সািাটা,পদুমশহি, 

কামাদ্দলিপাড়া অবরস্থি। 

ব্যাংকগুদ্দলাদ্দি টাকা আদান প্রদান 

োড়াও ক্ষুদ্র ঋন কা্ নক্রম এবং 

মারনঅি নাি, টি.টি ও মারন গ্রাদ্দমি 

মাধ্যদ্দম টাকা ভলনদ্দদন কিা হয়। 

এোড়াও রবর ন্ন ভময়ারদ প্রকল্প কা্ নক্রম 

চালু আদ্দে। ইহা োড়াও রবর ন্ন  সিকািী 

ও ভব -সিকািী অরফদ্দসি ভবিন  ািারদ 

ব্যাংদ্দকি মাধ্যদ্দম প্রদান কিাহদ্দয় থাদ্দক। 

৫ ভগারবন্দগি  ২৩ 

১। বাংলাদ্দদশ কৃরষ 

ব্যাংক 

২। েনিা ব্যাংক 

৩। ভসানালী ব্যাংক 

৪। অগ্রনী ব্যাংক 

৫। পুবালী ব্যাংক 

৬। গ্রামীন ব্যাংক 

 

ভসানালী ব্যাংক আদ্দে ০৩ টি 

রূপারল ব্যাংক আদ্দে ০১ টি 

েনিাব্যাংক আদ্দে ০২ টি 

অগ্রনী ব্যাংক আদ্দে ০২ টি  

কৃরষ ব্যাংক ০১টি, িােশাহী 

কৃরষ উন্নয়ন  ব্যাংক ০২টি, 

মাদ্দকনিাইল ব্যাংক আদ্দে ০১টি, 

রমচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক আদ্দে 

০১টি, ইসলামী ব্যাংক আদ্দে 

০২টি, গ্রামীণ ব্যাংকআদ্দে ০৫ 

টি, রসটি ব্যাংক আদ্দে ০১ টি, 

স্ট্যান্ডাি ন ব্যাংক আদ্দে ০১ টি, 

িাচ বাংলা ব্যাংক ০১টি 

ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ব্যাংক আদ্দে ২৩ 

টি, ব্যাংকগুদ্দলাি মদ্দধ্য সিকািী ব্যাংক 

১১টা ও ভবসিকািীব্যাংক আদ্দে ১২টা । 

ব্যাংকগুদ্দলাদ্দি টাকা আদান প্রদান 

োড়াও ক্ষুদ্র ঋন কা্ নক্রম এবং 

মারনঅি নাি, টি.টি ও মারন গ্রাদ্দমি 

মাধ্যদ্দম টাকা ভলনদ্দদন কিা হয়। 

এোড়াও রবর ন্ন ভময়ারদ প্রকল্প কা্ নক্রম 

চালু আদ্দে। ইহা োড়াও রবর ন্ন  সিকািী 

ও ভব -সিকািী অরফদ্দসি ভবিন  ািারদ 

ব্যাংদ্দকি মাধ্যদ্দম প্রদান কিাহদ্দয় থাদ্দক। 

৬ 

ফুলেরি   ৫ সানালী, 

গ্রামীন,অগ্রনী, 

েনিা ও কৃরষ 

ব্যাংক 

উদয়খালী-কারলি বাোি- ৪টি 

গোরিয়া- ফহলছুরড় বাোি-

১টি 

অথ ন ভলন-ভদন এি কাে হদ্দয় থাদ্দক। অথ ন 

েমা ও ঋণ প্রদান হয়। টিটি, রিরি ও 

ভপ-অি নাি এবং ভসানালী ব্যাংদ্দকি 

অয়ান লাইন সার নস সুরবিা আদ্দে। 

এফরিআি, এমরিএস ও রিরপএস 

সার নস সুরবিাও আদ্দে। এই উপদ্দেলায় 

ভসানালী, গ্রামীন,অগ্রনী, েনিা ও কৃরষ 

ব্যাংক িাদ্দদি সার নস প্রদান কদ্দি। 

গোরিয়া ইউরনয়দ্দন অগ্রণী ব্যাংক 

সার নস প্রদান কদ্দি। দূদ্দ্াগকালীন 

সমদ্দয় এসব ব্যাংক ভখালা থাদ্দক। 

৭ সুন্দিগি ১২ িােশাহী কৃরষ  

উন্নয়ন ব্যাংক, 

েনিা ব্যাংক, 

ভসানালী ব্যাংক, 

েশাহী কৃরষ  উন্নয়নঃ ব্যাংক, 

সুন্দিগি-১টি, ভিাদ্দমি হাট-

১টি,  িম নপুি -১টি শাখা 

২। েনিা ব্যাংকঃ মীিগি-

 



23  
 

অগ্রনী ব্যাংক, 

েনিা ব্যাংক, 

গ্রামীণ ব্যাংক, 

১টি, বামনিাঙ্গা -১টি, 

৩। ভসানালী ব্যাংকঃ সুন্দিগি 

-১টি,  

৪। অগ্রনী ব্যাংকঃ সুন্দিগি -

১টি, পাঁচপীি-১টি,  

৯।  গ্রামীণ ব্যাংকঃ মীিগি-

১টি, োইিানিলা-১টি, 

বামনিাঙ্গা-১টি,ভশা াগি-১টি,   

 

 ভমাট ৭০ গাইবান্ধা ভেলায় ব্যাংক ৭০ টি 

 

গাইবান্ধা সদি ও সুন্দিগি উপদ্দেলাি ব্যাংক সম্পকীি িথ্য Sourceঃঃ www.gaibandha.gov.bd 

 

ভপাস্ট্ অরফসঃ গাইবান্ধা ভেলা 
 

ক্রঃ উপদ্দেলাি নাম কয়টি ভকাথায় অবরস্থি সার নস ইিযারদ 

১ গাইবান্ধা সদি ৩৬   
২ সাদুল্লাপুি     
১ িসুলপুি  ০৩ মরহষবারন্দ, োরন্দয়াপুি, ভগাপীগ্রাম ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় ভ্সকল সাব ভপাস্ট্ অরফস 

আদ্দস িািা রচঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। 

ভির রনউ স্ট্াম্প রবরক্র কদ্দি। ভকান স্থাদ্দন 

টাকা পাঠাদ্দি চাইদ্দল টাকা পাঠাদ্দনা ্ায়। 

রকন্তু  টাকা উদ্দিালদ্দনি কাে উপদ্দেলা সদি 

ভপাষ্ট-অরফস ভথদ্দক কিদ্দি হয়। ভকবল মাত্র 

উপদ্দেলা সদি ভপাষ্ট-অরফদ্দস সঞ্চয়-এি 

রবর ন্ন রস্কম কা্ নক্রম আদ্দে এবং রবর ন্ন 

দ্রব্য -সামগ্রী পাদ্দশ নল  সুরবিা আদ্দে। 

২ নলিাংগা - - 
৩ দাদ্দমাদিপুি ০১  াঙ্গাদ্দমাি কামত্মানগি 
৪ োমালপুি ০১ বড় োমািপুি  
৫ ফরিদপুি ০২ ভিগাি বাোি ও ভগাপীগ্রাম  
৬ িাদ্দপিহাট ২ িাদ্দপিহাট , বকশীগি  
৭ ইরদলপুি ০২ মরহপুি ও মাদািহাট  
৮  ািগ্রাম ০১  ািগ্রাম বাোি  
৯ বনগ্রাম ০১ সাদুল্লাপুি  
১০ কামািপাড়া ০১ কামািপাড়া বাোি  
১১ ভখােন ভকামিপুি  ০২  ভখােন ভকামিপুি, বড় ভগাপালপুি  

 ভমাট ১৬   
৩ পলাশবাড়ী    
১ বরিশাল ০২ আমলাগােী, বাসুদ্দদবপুি  ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় ভ্সকল সাব ভপাস্ট্ অরফস 

আদ্দস িািা রচঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। 

ভির রনউ স্ট্াম্প রবরক্র কদ্দি। ভকান স্থাদ্দন 

টাকা পাঠাদ্দি চাইদ্দল টাকা পাঠাদ্দনা ্ায়। 

রকন্তু  টাকা উদ্দিালদ্দনি কাে উপদ্দেলা সদি 

ভপাষ্ট-অরফস ভথদ্দক কিদ্দি হয়। ভকবল মাত্র 

উপদ্দেলা সদি ভপাষ্ট-অরফদ্দস সঞ্চয়-এি 

রবর ন্ন রস্কম কা্ নক্রম আদ্দে এবং রবর ন্ন 

দ্রব্য-সামগ্রী পািদ্দসল সুরবিা আদ্দে। 

২ ভবিকাপা ০১ িওশনবাগ 
৩ হরিনাথপুি  ০১ িালুক োরমিা  
৪ ভহাদ্দসনপুি ০১ ভমরিিহাট  
৫ রকদ্দশািগাড়ী ০১ রকদ্দশািগাড়ী  
৬ ভমাহারদপুি ০১ ঠুটিয়া পুকুি  
৭ মদ্দনাহিপুি ০২ মদ্দনাহিপুি, হারলমবাোি  
৮ পাবনাপুি ০৪ চদ্দিিহাট, ফরকদ্দি হাট, ভগাপীনাথপুি, ফরিদপুি 
৯ পলাশবারড় ০১ োমালপুি  

 ভমাট ১৫টি   
৪ সািাটা ০৮   
১ কচুয়া ৩টি কচুয়া, িীিদ্দমাহনী/ িামনগি ও উলস্না 

ভসানািলা। 
 ভপাষ্ট অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম রচঠি অদান 
প্রদান কিা হয়, এোড়া মারন অি নাি-এি 

মাধ্যদ্দম টাকা অদান প্রদান কিা হয়। ভপাষ্ট 

অরফদ্দস সঞ্চয়পদ্দত্রি 
মাধ্যদ্দম টাকা েমা িাখা হয়। 

২ ঘুরড়দহ ১টি িাকবাংলা বাোি ঘুরড়দহ। 
৩ কামাদ্দলিপাড়া ২টি বািদ্দকানা ও কামাদ্দলিপাড়া বাোদ্দি। 
৪ মুরিনগি ১টি খামাি িনািম্নয়া। 
৫ ভবানািপাড়া ২টি ভবানািপাড়া ও পূব ন রশমুলিাইি। 
৬ হলরদয়া ১টি হলুরদয়া বাোদ্দি। 
৭  িিখারল ২টি  িিখারল ও উিি িটিয়া। 
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৮ সািাটা ৩টি সািাটা, মুরন্সিহাট ও  িিখারল বাোদ্দি। 
৯ জুমািবারড় ১টি জুমািবারড় বাোদ্দি। 
১০ পদুমশহি ২টি চকদাদ্দিয়া ও নয়াবন্দি। 

 ভমাট ১৮   
৫ ভগারবন্দগি     
১ হরিিামপুি ১টি হরিিামপুি বাোদ্দি।  ভপাষ্ট অরফদ্দসি মাধ্যদ্দম রচঠি অদান 

প্রদান কিা হয়, এোড়া মারন অি নাি-এি 

মাধ্যদ্দম টাকা অদান প্রদান কিা হয়। ভপাষ্ট 

অরফদ্দস সঞ্চয়পদ্দত্রি 
মাধ্যদ্দম টাকা েমা িাখা হয়। 

২ িালুককানুপুি ২টি উ: েয়িরিয়া ও িালুককানুপুি বাোদ্দি। 
৩ কাটাবাড়ী ১টি কাটাখারল বাোদ্দি । 
৪ িাখালবুিম্ন ে ২টি কােলা ও আমিলী বাোদ্দি। 
৫ ফুলবারড় ১টি ফুলবারড়। 
৬ দিববস্ত ৩টি ভকামিপুি হাট, বগুলাগারড় বাোি ও রবশুবারড়। 
৭ নাকাই ২টি  নাকাইহাট ও িদ্দথি বাোদ্দি।  
৮ রশবপুি ১টি সিদাি হাট র টাসাখইল। 
৯ ভকাচাশহি ৩টি চাদপাড়া, িিনপুি ও ভকাচাশহি বাোদ্দি। 
১০ শালমািা ২টি োলালাবাদ ও বািপাইকা। 
১১ গুমানীগি ২টি ফুলপুকুরিয়া ও পািগয়ািা।  
১২ কামরদয়া ১টি কামরদয়া বাোদ্দি। 
১৩ মরহমাগি ২টি েগরদশপুি ও মরহমাগি বাোদ্দি। 
১৪ কামািদহ ১টি ফারসিলা। 
১৫ শাপমািা ৩টি পরন্ডিপুি, শাপমািা ও সাদ্দহবগি বাোি।  
১৬ শাখাহাি ৬টি িাোরবিাট, পরন্ডিপুি, শহিগারে, দামগারড়, 

রদগীিহাট ও আলীগ্রাম। 
১৭ িাোহাি ২টি পারনিলাহাট ও িাোরবিাট বাোদ্দি।   

 ভমাট ৩৫   
৬ ফুলেরি      
০১ করঞ্চপাড়া ০১ সরমরিি বাোি  ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় ভ্সকল সাব ভপাস্ট্ অরফস 

আদ্দস িািা রচঠি-পত্র আদান প্রদান হয়। 

ভির রনউ স্ট্াম্প রবরক্র কদ্দি। ভকান স্থাদ্দন 

টাকা পাঠাদ্দি চাইদ্দল টাকা পাঠাদ্দনা ্ায়। 

রকন্তু  টাকা উদ্দিালদ্দনি কাে উপদ্দেলা সদি 

ভপাষ্ট-অরফস ভথদ্দক কিদ্দি হয়। ভকবল মাত্র 

উপদ্দেলা সদি ভপাষ্ট-অরফদ্দস সঞ্চয়-এি 

রবর ন্ন রস্কম কা্ নক্রম আদ্দে এবং রবর ন্ন 

দ্রব্য -সামগ্রী পাদ্দশ নল  সুরবিা আদ্দে। 

০২ উরড়য়া ০১ গুন রি বাোি 
০৩ উদাখালী ০১ কারলিলা 
০৪ গোরিয়া ০১ গোরিয়া ফুলেরি বাোি 
০৫ ফুলেরি ০১ ভটংিাকারন্দ বাোি 
০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী ০১ এদ্দিন্ডাবাড়ী বাোি 
০৭ ফেলুপুি ০১ খাটিয়ামািী বাোি  

৭ সুন্দিগি ৭   
   
 ভমাট গাইবান্ধা ভেলায় ভপাস্ট্ অরফস ভমাট ১২৭টি 
 

িাব/সাংস্কৃরিক ভকন্দ্রঃ 
 

ক্রমঃ উপদ্দেলা র রিক কয়টি ভকাথায় সমাে ভসবা বা উন্নয়নমূলক কাদ্দে 

সহায়িা কদ্দি রকনা ইিযারদ 
১ পলাশবাড়ী    
১ বরিশাল নাই   িাব গুদ্দলা রবর ন্ন সময় ভ্মন শীদ্দিি 

সময় শীি বস্ত্র রবিিন  কদ্দি থাদ্দক, 

বন্যাি সময় ভসচ্ছাদ্দসবদ্দকি কাে 

কদ্দি । 

২ ভবিকাপা ০৪ মাদ্দঠিহাট, মুিািীপুি, কৃষ্ণপুি, চান্দুিা  
৩ হরিনাথপুি  নাই   
৪ ভহাদ্দসনপুি ৪ ভদৌলিপুি, আলিাফনগি, রশশুদহ, ভচদ্দিঙ্গা  
৫ রকদ্দশািগারড় নাই   
৬ ভমাহারদপুি নাই   
৭ মদ্দনাহিপুি ০২ রনমগারেি র টা, কুমিপুি  
৮ পাবনাপুি ০৬ চিহাট, পবনাপুি, ফরকদ্দিি হাট, ভগাপীনাথপুি,  
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৯ পলাশবারড় ০১ নুরনয়াগাড়ী 
 ভমাট ১৭টি  
 ফুলেরি      
০১ করঞ্চপাড়া ০২ সরমরিি বাোি, করঞ্চপাড়া বাোি  িাব গুদ্দলা রবর ন্ন সময় ভ্মন শীদ্দিি 

সময় শীি বস্ত্র রবিিন  কদ্দি থাদ্দক, 

বন্যাি সময় ভসচ্ছাদ্দসবদ্দকি কাে 

কদ্দি । 

০২ উরড়য়া - - 
০৩ উদাখালী ০৩ কারলি বাোি-২, উদাখালী বাোি 
০৪ গোরিয়া ০১ ফুলেরি  বাোি  
০৫ ফুলেরি  - - 
০৬ এদ্দিন্ডাবাড়ী - - 
০৭ ফেলুপুি ০১ খাটিয়ামারি বাোি  না  

 ভমাট ৭   
 সাদুল্লাপুি     
১ িসুলপুি  ০৩ িসুলপুি, মরহষবারন্দ, িিফ কামাল  এই উপদ্দেলাি সকল িাব িাদ্দদি 

রনেস্ব উদ্দযাদ্দগ মানুদ্দষি পাদ্দশ থাদ্দক 

এবং সমােদ্দসবা মূলক কাে সহ 

রবর ন্ন দুদ্দ্ নাগকালীন সমদ্দয় পাদ্দশ 

থাদ্দক সহদ্দ্ারগিা কদ্দি।  

২ নলিাংগা ০১ নলিাংগা শহীদ রমনাি  
৩ দাদ্দমাদিপুি ০১  াঙ্গাদ্দমাি কামত্মানগি  
৪ োমালপুি নাই   
৫ ফরিদপুি ০১ রমিপুি  
৬ িাদ্দপিহাট ০২ িাদ্দপিহাট, বকশীগি  
৭ ইরদলপুি নাই   
৮  ািগ্রাম নাই   
৯ বনগ্রাম ০২  সাদুল্লাপূি 
১০ কামািপাড়া নাই   
১১ ভখােন ভকামিপুি  নাই   
ভমাট  ১০  
 সািাটা    
১ কচুয়া ১টি কচুয়া আদশ ন িাব 

 
কচুয়া আদশ িাব, নাকাইহাট আদশ ন 

িাব,কামাদ্দলিপাড়া আদশ ন িাব, 

মুরিনগিআদশ ন িাব, ভটপাপদুমশহি 

যুব সংহরি িাব, ভবানািপাড়া আদশ ন 

িাব ও বাশহাটা ইয়ং িাবএই ৭টি 

িাব সমাে ভসবা ও উন্নয়ন মূলক 

কাে কদ্দি বারক িাবগুদ্দলা ভকান 

উন্নয়ন মূলক কাে কদ্দিনা। 

২ জুমািবারড় ৬টি নাকাইহাট আদশ ন িাব,পাদ্দটায়া যুব সংহরি িাব, িদ্দথি 

বাোদ্দি ইয়ং িাব, ভপাগইল একিা িাব, িানখুরনয়া 

আদশ ন িাব ওপুিানদহ শীিলগ্রাম ষ্টাি িাব 
৩ কামাদ্দলিপাড়া ৩টি কামাদ্দলিপাড়া আদশ ন িাব, বািদ্দকানা যুবসংহরি িাব, 

পাকুিিলা েনিা িাব 
৪ মুরিনগি ৩টি মুরিনগি আদশ ন িাব,  িিখারল যুবসংহরি িাব, 

শ্যামপুি েনিা িাব 
৫ পদুমশহি ৩টি ভটপাপদুমশহি যুব সংহরি িাব,রিমলাপদুমশহি 

েনিা িাব চকদাদ্দিয়া আদশ ন িাব 
৬ ভবানািপাড়া ২টি ভবানািপাড়া আদশ নকাল ব, িাগবপুি যুব সংহরি িাব 
৭ সািাটা ৩টি সািাটা আদশ ন িাব,  িিখারল যুব সংহরিিাব, 

বাশহাটা ইয়ং িাব, 
 ভমাট ২১   
 ভগারবন্দগি     
১ হরিিামপুি ৫টা িামপুিা আদশ ন িাব, রশদ্দবি বাোি যুব সংহরি িাব, 

হরিপুি সিিা িাব,ভখয়াি িাট একিা িাব,হােীি 

বাোি আদশ ন িাব  

৫টিি মদ্দধ্য ০৩টি িাব ভকান প্রকাি 

সমােদ্দসবা উন্নয়নমূলক কাে কদ্দি 

না। 
সমােদ্দসবা/উন্নয়নমূলক কােকদ্দি না  
শুধু আদশ ন িাব মােদ্দসবা বা 

উন্নয়নমূলককাে কদ্দি । 
শুধু মরহমাগি বন্দি আদশ ন ও 

কুমািিাঙ্গা রক্রয়াসংস্থা/ িাব 

২ দিববস্ত ৪টা ভকামিপুি আদশ ন িাব, কারলিলা যুব সংহরি িাব, 

বগুলাগারড় একিা িাব,রবশুবারড় আদশ ন িাব 
৩ কামািদহ ১টা ইউরনয়দ্দন  িাব, ফারসিলা আদশ ন িাব।  
৪ কামরদয়া ২টা কামরদয়া রক্রয়া সংগঠন ও চারলিা রক্রয়া সংস্থা। 
৫ কাটাবারড় ২টা বাগদা আদশ ন িাব, রবশরলয়া একিা িাব 
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৬ ভকাচাশহি ৫টা ভকাচাশহি আদশ ন িাব, িিনপুিযুব সংহরি িাব ও 

চাদপাড়া একিা িাব 
সমােদ্দসবা বা উন্নয়নমূলক কাে 

কদ্দি  
নাকাইহাট আদশ ন িাব োড়াবারক 

িাবগুদ্দলা ভকান প্রকাি সমােদ্দসবা বা 

উন্নয়ন মূলক কাে কদ্দি না। 
শুধুমাত্রা  মাদািদহ একিা িাব 

সমােদ্দসবা /উন্নয়নমূলক কাে কদ্দি। 
প্রভূিামপুি আদশ ন িাব োড়া বারক 

িাবগুদ্দলা ভকান প্রকািসমােদ্দসবা বা 

উন্নয়ন মূলক কাে কদ্দি না। 
শালমািা যুব উন্নয়ন শাপলা িাব 

োড়া বারক গুদ্দলা ভকান সমােদ্দসবা বা 

উন্নয়ন মূলক কাে কদ্দি না। 
সমােদ্দসবা/ উন্নয়নমূলক কাে কদ্দি। 
শুধুমাত্রা মালঞ্চা আনোি রবরিরপ 

িাব সমােদ্দসবা/ উন্নয়নমূলককাে 

কদ্দি। 
শুধুমাত্রা কাটাখারল বালুয়া আদশ ন িাব 

ও িালুককানুপুি আদশ ন  সমােদ্দসবা 

বা উন্নয়ন মূলক কাে কদ্দি না। 

৭ মরহমাগি ৪টা ইউরনয়দ্দন  িাব, মরহমাগি বন্দি আদশ ন িাব, িংপুি 

রচরনকল যুব সংহরি িাব, কুমািিাঙ্গারক্রয়া সংস্থা, 

পুনিাইি একিা িাব, হােীি বাোি আদশ ন িাব।  
৮ নাকাই ৬টা নাকাইহাট আদশ ন িাব, পাদ্দটায়া যুব সংহরি িাব, 

িদ্দথি বাোদ্দি ইয়ং িাব,ভপাগইল একিা িাব, 

িানখুরনয়া আদশ ন িাব ও পুিানদহ শীিলগ্রাম ষ্টাি িাব।  
৯ িাখালবুিম্ন ে ৪টা িাখালবুরুে  আদশ ন িাব, িম নপুি একিা ইয়ং িাব, 

ভলানিলা সমবায়সরমরি, মাদািদহ একিা িাব।  
১০ িাোহাি  ৫টা প্রভূিামপুি আদশ ন িাব, রশদ্দবি বাোি যুব সংহরি 

িাব, বাদ্দনেি সিিা িাব,িাোহাি একিা িাব, 

ভবউিগ্রাম আদশ ন িাব।  
১১ শাখাহাি ১টা শাখাহাি আদশ ন িাব। 
১২ শালমািা ২টা দামগাো ভবরনরফট িাব, রহয়ািপুি আইরিয়াল িাব, 

শালমািা যুব উন্নয়নশাপলা িাব, শাখাহারি েন কল্যান 

িাব।  
১৩ শাপমািা ১টা শাপমািা আদশ ন িাব।  
১৪ রশবপুি ৩টা উ: ভষালাগারড় সমবায় সরমরি, সিদাি হাট সমবায় 

সরমরি ও মালঞ্চা আনোিরবরিরপ িাব ।  
১৫ িালুককানুপুি ৪টা িালুককানুপুি আদশ ন িাব, চরন্ডপুি যুব সংহরি িাব, 

সুন্দাইল েনিািাব, কাটাখারল বালুয়া বাোি আদশ ন 

িাব।  
 ভমাট ৪৯   
 সুন্দিগি    
 ভমাট ১০৪ট ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় িাব/ সাংস্কৃরিক ভকন্দ্র ৪৯টি। এি মদ্দধ্য ১৫টি িাব/ সাংস্কৃরিক ভকন্দ্র সমাে 

উন্নয়নমূলক কাে কদ্দি বারক গুদ্দলা সমাে উন্নয়নমূলক ভকান কম নকাদ্দন্ডি সাদ্দথ েরড়ি নয়। 
 

এন রে ও/ভস্বচ্ছাদ্দসবী সংস্থাসমূহ ঃঃ 

 

ক্রমঃ এনরেও 
দুদ্দ্ নাদ্দগ কাে 

কদ্দি রকনা 
রক রবষদ্দয় িািা কাে 

উপকাি ভ াগীি 

সংখ্যা 
প্রকল্প গুদ্দলাি ভময়াদকাল 

 সািাটা     

১ গ্রাম রবকাশ ভকন্দ্র হযা দুদ্দ্ নাদ্দগ ঝরক হ্রাস ৬,২৭৮ ১/১/০৮ হদ্দি৩১/১২/২০১৪ 
২ গন উন্নয়ন  ভকন্দ্র  হযা মঙ্গা রনিসদ্দনি েন্য ৬,৫৬৯ ১/১/১০ হদ্দি৩১/১/২০১৪ 
৩ এস ভক এস হযা রবপদাপন্ন  েনদ্দগারষ্ঠ রচরিি কিন ১০,৮৬৭ ১/৬/১১ হদ্দি৩০/৬/২০১৪ 
৪ ব্রাক হযা দুদ্দ্ নাদ্দগ ঝরক হ্রাস ৫,৮৯৭ ১/১/১০ হদ্দি৩০/০৮/২০১৪ 
৫ রস রস রি রব হযা মঙ্গা রনিসদ্দনি েন্য ৬,৮৯৭ ১/১/১১ হদ্দি৩১/১২/২০১৫ 
৬ আি.রি.আি.এস হযা স্কুল র রিক রশিা কা্ নক্রম  ৬,৮৫০ ১/১/১১ হদ্দি৩১/১২/২০১৫ 

 ভগারবন্দগি      
১ গ্রাম রবকাশ ভকন্দ্র হযা দুদ্দ্ নাদ্দগ ঝরক হ্রাস ৭,২৭০ ১/১/০৯ হদ্দি৩১/১২/১৩ 
২ গন উন্নয়ন ভকন্দ্র হযা মঙ্গা রনিসদ্দনি েন্য ৮,৫৬০ ১/১/১০ হদ্দি৩১/১২/১৩ ইং 
৩ ইউএসটি হযা রবপদাপন্ন  েনদ্দগারষ্ঠ রচরিি কিন ১২,৮৬৪ ১/৬/১১ হদ্দি৩০/৬/১৩ ইং 
৪ আি.রি.আি.এস হযা দুদ্দ্ নাদ্দগ ঝরক হ্রাস ৭,৮৬৭ ১/১/১০ হদ্দি৩১/১২/১৩ ইং 
৫ রস রস রি রব হযা মঙ্গা রনিসদ্দনি েন্য ৮,৫৯৭ ১/১/১১ হদ্দি৩১/১২/১৪ ইং 
৬ ব্রাক হযা নািী অরিকাি ও ক্ষুদ্র ঋন ৬,৪৮৩ ১/১/১০ হদ্দি৩১/১২/১৩ ইং 
৭ এস ভক এস হযা নািী অরিকাি ও ক্ষুদ্র ঋন ৭,৮৫০ ১/১/১১ হদ্দি৩১/১২/১৪ ইং 
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ভখলাি মাঠঃ 
 

উপদ্দেলাি/ 

ইউরনয়ন নাম 
কয়টি ভকাথায় অবরস্থি  দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে লাদ্দগ রকনা এবং রক  াদ্দব 

ইিযারদ 
গাইবান্ধা    

    
পলাশবাড়ী    
বরিশাল ০১ বাসুদ্দদবপুি  হযাঁ -দূদ্দ্ নাদ্দগি সময় ত্রাণ রবিিদ্দণি কা্ নক্রম 

পরিচারলি হয়। ঝড়/ টদ্দন নদ্দিাদ্দি দরিদ্র 

েনসািািদ্দণি িি-বারড় ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দল িাবু টারনদ্দয় 

এখাদ্দন ভলাকেন আশ্রয় ভনয়। 

ভবিকাপা ৩ কৃষ্ণপুি, মুিািীপুি, সািািপাড়া 
হরিনাথপুি  ০৫ ১,৩,৭,৮ও২ নং ওয়াি ন  
ভহাদ্দসনপুি ০১ কদমিলী  
রকদ্দশািগারড় ০১ রকদ্দশািগাড়ী  
ভমাহারদপুি নাই   
মদ্দনাহিপুি ০২ হারলমবাোি, কারেি বাোি  
পাবনাপুি ০১  
পলাশবারড় ০২ সিকারি কদ্দলেমাট, এস,এম স্কুল মাঠ 
ভমাট ১৬টি  
ফুলেরড়    
করঞ্চপাড়া ০১ একাদ্দিমী স্কুল মাঠ হযাঁ -দূদ্দ্ নাদ্দগি সময় ত্রাণ রবিিদ্দণি কা্ নক্রম 

পরিচারলি হয়। 
 

উরড়য়া   
উদাখালী ০১ উদাখালী উচ্চ রবযালয় মাঠ 
গোরিয়া ০১ পাইলট স্কুল মাঠ  
ফুলেরড় -  
এদ্দিন্ডাবাড়ী -  
ফেলুপুি -  
ভমাট ৩  
সাদুল্লাপুি     
িসুলপুি  ০১ িসুলপুি  হযাঁ -দূদ্দ্ নাদ্দগি সময় ত্রাণ রবিিদ্দণি কা্ নক্রম 

পরিচারলি হয়। ভখলাি মাঠ গুদ্দলা উচু হওয়ায় 

বন্যাি পারন সহদ্দে উঠদ্দি পাদ্দি না, এবং অদ্দনক 

ভলাক েদ্দনি অস্থায়ী আশ্রদ্দয়ি  স্থান রহসাদ্দব ভবদ্দে 

ভনয়।  

নলিাঙ্গা ২ নলিাঙ্গা রিগ্রী কদ্দলে ভখলাি মাঠ 
উদ্দমশ চন্দ্র উচ্চ রবযালয় ভখলাি মাঠ 

দাদ্দমাদিপুি ০৩ রনয়ামি নগি,  াঙ্গাদ্দমাি, দাদ্দমাদিপুি  
োমালপুি নাই  
ফরিদপুি ০১  ভিগাি বাোি  
িাদ্দপিহাট ০৪  রনেপাড়া, বকশীগি, িাদ্দপিহাট-২ 
ইরদলপুি ০১ কুিমরহপুি  
 ািগ্রাম ০১  ািগ্রাম হাইস্কুল মাঠ 
বনগ্রাম ০১ সাদুল্লাপূি 
কামািপাড়া ০১ মধ্য হাট বামুনী 
ভখােন 

ভকামিপুি  
০২  ভ াল াঙ্গা, ভখােন ভকামিপুি  

ভমাট ১৭  
সািাটা    
কচুয়া ০৪ টি কচুয়া, িীিদ্দমাহনী/ িামনগি, উলস্না ভসানািলা ও 

ওসমাদ্দনি পাড়া ইিযারদ। 
দুই একটি ভখলাি মাঠ দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে 

লাদ্দগ। দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় মানুষসহ গ িম্ন-োগল 

আশ্রয় ভনয় এবংবন্যাি সময় রিনটি ভখলাি মাদ্দঠ 

পারন উদ্দঠ । 
ঘুরড়দহ ০৪ টি বটিলা, ঘুরড়দহ, ঝািাবষ না ও ্াদুিিাইি ইিযারদ। 
কামাদ্দলিপাড়া ০৬টি কামাদ্দলিপাড়া, বািদ্দকানা, ফরলয়া, োলালিাইি, 

তকচিা ওরশলমাদ্দনি পাড়া ইিযারদ। 
মুরিনগি ০৬টি মুরিনগি, কচুয়াহাট, খামাি িনািম্নয়া, কুখািাইি, 

ভবলতিল ও চকচরকয়াইিযারদ। 
ভবানািপাড়া ০১টি ভবানািপাড়া 
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হলরদয়া ০৩ টি ভগারবন্দপুি, ভবড়া ও নলরেয়া ইিযারদ। 
সািাটা ০৪টি সািাটা, কচুয়া, মুরন্সিহাট ও দরিন যুরগপাড়া 

ইিযারদ। 
পদুমশহি ০৪ টি চকদাদ্দিয়া, ভটপাপদুমশহি, নয়াবন্দি ও রিমলা 

পদুমশহি ইিযারদ। 
ভমাট ৩২  
ভগারবন্দগি     
হরিিামপুি ০৬ িামচন্দ্রপুি, ভক্রািগাো, িামপুিা, ভসানাইিাঙ্গা 

তবকন্ঠপুি, িালুকদ্দসানাইিাঙ্গাা্ 
সব কয়টিদ্দখলাি মাঠই দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে 

লাদ্দগ। 
সব কয়টিদ্দখলাি মাঠই দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে 

লাদ্দগ। 
দুই একটি ভখলাি মাঠ দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে 

লাদ্দগ। 
দুই একটি ভখলাি মাঠ দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাদ্দে 

লাদ্দগ। 

িালুককানুপুি ০৫ টি নারিচাগারড়, িালুককানুপুি, িালিলা, োমালপুি, 

উ:েয়িরিয়া ইিযারদ। 
কাটাবারড় ৬টা বাগদা, ভবগুনবারড়, কাঠালবারড়, নারেিাবাদ, 

মারলগাও ও আসকুিাইিযারদ। 
িাখালবুরুে  ০৪টি চকমাকিা, ভলানিলা, িাখালবুরুে  ও হরিনাথপুি 

ইিযারদ। 
ফুলবারড় ০৪টি ফুলবারড়, বড় সািাইল বািাইল, বড় ভসাহাগী, 

ভকায়াগারড় কৃষ্ণপুিইিযারদ। 
দিববস্ত ০৪ টি কারলিলা, রবশুবারড়, মারিয়া ও বগুলাগারড় ইিযারদ। 
নাকাই ০৪ টি নাকাইহাট, িদ্দথি বাোি, শীিলগ্রাম ও ভপাগইল  
রশবপুি ০৪ টি নাকাইহাট, িদ্দথি বাোি, শীিলগ্রাম ও ভপাগইল  
ভকাচাশহি ০৩ টি ভকাচাশহি, চাদপাড়া ও বুনািলা ইিযারদ। 
শালমািা ০৪ টি শালমািা, কলাকাটা হামোপুি, বুড়াবুরড় ও পচারিয়া 

ইিযারদ। 
গুমারনগি ০৬ টি কৃষ্ণপুি, পািগয়ািা, বালু িা, ঘুগা, কারলিলা ও 

কাইয়াগিইিযারদ।  
কামরদয়া ০৪ টি কামরদয়া, কাদ্দচিচড়া, রদিীিহাট, চক মারনকপুি 

ইিযারদ। 
মরহমাগি ০৫ টি মরহমাগি বন্দি, মরহমাগি হাইস্কুল, িংপুি 

রচরনকল,কুমািিাঙ্গা, মরহমাগি কদ্দলে মাঠ 

ইিযারদ।  
কামািদহ ০৪ টি চাপিীগি, ভমাগলটুরল, বান না আকুব ও মহানগি 

ইিযারদ 
শাপমািা ০৪ টি সাপমািা, সাদ্দহবগি, পরন্ডিপুি ও মদনপুি 
শাখাহাি ০৫টি শহিগারে, শাখাহাি, তবিারগিহাট, রদগীিহাট ও 

আলীগ্রাম 
িাোহাি ০৩ টি পারনিলাহাট, িাোরবিাট ও বাদ্দনেি 
ভমাট ৭৫  
সুন্দিগি    
    
      ১৪৩   
 

কবি স্থান/ শ্মশান িাট 
 

উপদ্দেলা কবি স্থান/ শ্মশান 

িাট 
কয়টি ভকাথায় অবরস্থি (ইউরনয়দ্দনি  নাম) বন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি রকনা ইিযারদ 

গাইবান্ধা সদি কবি স্থান ১০ লিণীপুি   
কবি স্থান ২ মারলবারড়   
কবি স্থান ৫ কুপিলা   
কবি স্থান ৩ সাহাপাড়া  
কবি স্থান ২০০ বলস্নমঝাড়  
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কবি স্থান ১০ িামচন্দ্রপুি  
কবি স্থান ৪ বারদয়াখারল  
কবি স্থান ১০ ভবায়ালী   
কবি স্থান ১ িাদ্দগায়া  
কবি স্থান  রগদািী  
কবি স্থান ২ ভখালাহাটি  
কবি স্থান ২  ভমালস্নাি চি  
কবি স্থান ৩ কামািোরন  

ভমাট কবি স্থান ২৫২   
পলাশবাড়ী কবি স্থান ২০ বরিশাল  

কবি স্থান ২ ভবিকাপা  
কবি স্থান ৬ হরিনাথপুি   
কবি স্থান ১০ ভহাদ্দসনপুি  
কবি স্থান ১০ রকদ্দশািগারড়  
কবি স্থান ১২ ভমাহারদপুি  
কবি স্থান ৮ মদ্দনাহিপুি  
কবি স্থান ১০ পাবনাপুি  
কবি স্থান ১ পলাশবারড়  

ভমাট কবি স্থান ৮০   
ফুলেরি   কবি স্থান ১৬ করঞ্চপাড়া   

কবি স্থান ১১ উরড়য়া   
কবি স্থান   উদাখালী  
কবি স্থান ৮ গোরিয়া   
কবি স্থান ১৮  ফুলেরি   
কবি স্থান  এদ্দিন্ডাবাড়ী  
কবি স্থান ১৪ ফেলুপুি   

ভমাট  ৬৭   
সাদুল্লাপুি   - িসুলপুি   

কবিস্থান ৩ নলিাংগা  
কবিস্থান ১ দাদ্দমাদিপুি  
কবিস্থান ৯ োমালপুি  
কবিস্থান ৪৫০ ফরিদপুি  
েশান ৭ ফরিদপুি  
কবিস্থান ২ িাদ্দপিহাট  
কবিস্থান - ইরদলপুি  
কবিস্থান -  ািগ্রাম  
কবিস্থান ৪ বনগ্রাম  
কবিস্থান ১০ কামািপাড়া  
কবিস্থান ১ ভখােন ভকামিপুি   

ভমাট কবিস্থান ৪৯৯   
ভমাট েশান ৭   
সািাটা শ্মশান ১ পদুমশহি  

কবি স্থান   িিখালী  
কবন স্থান ৬ সািাটা  
কবি স্থান ১৮ মুরিনগি  
কবি স্থান  কচুয়া  
কবি স্থান  ঘুরিদহ  
কবি স্থান ১৩ হলরদয়া  
কবি স্থান ৪৫ জুমািবাড়ী  
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কবি স্থান ১০ কামাদ্দলি পাড়া  
কবি স্থান ২ ভবানাি পাড়া  

ভমাট শ্মশান ১   
ভমাট কবি স্থান ৯৫   
ভগারবন্দগি কবি স্থান ৬ কামরদয়া   

কবি স্থান ৬ কাটাবাড়ী  
কবি স্থান ১০ শাকাহাি  
কবি স্থান ২৩ িাোহাি  
কবি স্থান ১৬ সাপমািা  
কবি স্থান - দিববস্ত  
কবি স্থান ১০ িালুককানুপুি  
কবি স্থান ৮ নাকাই  

 কবি স্থান  হরিিামপুি  
কবি স্থান  িাখালবুরুে    
কবি স্থান  ফুলবাড়ী  
কবি স্থান  গুমানীগি  
কবি স্থান  কামািদহ  
কবি স্থান ১০ ভকাচাশহি  
কবি স্থান  রশবপুি  
কবি স্থান ৩ মহিমাগঞ্জ  
কবি স্থান  শালমািা  

ভমাট  ৯২   
সুন্দিগি কবি স্থান ১ বামন িাঙ্গা  

েশান ১   
কবি স্থান ১০ ভসানািায়পুি  
কবি স্থান ৩ িািাপুি  
কবি স্থান ১০ ভবলকা  
কবি স্থান ৮ দহবন্ধ  
কবি স্থান  সব ননন্দ  
কবি স্থান  িামেীবন  
কবি স্থান ১০ ভিাপািাঙ্গা  
কবি স্থান  োপিহাটি  
কবি স্থান  শারমত্মিাম  
কবি স্থান  করঞ্চবারড়  
কবি স্থান ৪ চরন্ডপুি  
কবি স্থান  কাপারসয়া  
কবি স্থান ৪ হরিপুি  

ভমাট কবি স্থান ৫০   
 েশান ১   
     

ভমাট কবি স্থান ১১৩৫   
ভমাট েশান ৯   
 

ভ্াগাদ্দ্াগ ও পরিবহদ্দনি মাধ্যমঃ 
 

ক্রঃ উপদ্দেলা/ 

ইউরনয়দ্দনি 

নাম 

বাহন সংখ্যা 

 পলাশবাড়ী   
১ রকদ্দশািগাড়ী বাস, রস,এন,রে, অদ্দটারিক্সা ইিযারদ।  বাস=ভনই, রস,এন,রে=২৫ , অদ্দটারিক্সা/ যানঃ ৫৫  
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২ পলাশবাড়ী অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ।  বাস=১০, রসইনরে=৪৫, অদ্দটা=৩৫,  ট ঠি=৪০ 
৩ ভহাদ্দসনপুি রস,এন,রে ,অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি  বাস=৩টি, রসইনরে=২৮, অদ্দটা=২৫,  ট টি=২০ 
৪ বরিশাল রস,এন,রে, অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি  রস ইন রে=৩০টি,অদ্দটা=২৫টি, কাঠবরি=৩০টি। 
৫ ভমানহিপুি অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। রস ইন রে=১৫টি,অদ্দটা=১৮টি, কাঠবরি=২৫টি। 
৬ মহদীপুি অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ।  যান=৪০টি,অদ্দটা=৩০টি,কাঠবরি=১৫টি। 
৭ ভবিকাপা রস,এন,রে,অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি  বাস=৫টি,অদ্দটা=৩০টি,  যান=৪০টি,। 
৮ হরিনাথপুি অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ।  যান=৫০, রসইনরে=৩০, অদ্দটা=৪০, কাঠবরি=৩০। 
৯ পবনাপুি অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ।  যান=২৬, রসইনরে=১৫, অদ্দটা=৩৫, কাঠবরি=২৮ 
 ফুলেরি     
১ এদ্দিন্ডাবাড়ী  যান, ভিাড়াি গারড়, ভনৌকা  যান-১৫ , ভিাড়ািগারড়-৭, ভনৌকা-১০, ভমাট- ৩৮  
২ ফেলুপুি  যান, ভিাড়াি গারড়, ভনৌকা  যান-৫, ভিাড়াি গারড়-৫, ভনৌকা-৬, ভমাট= ১৬ 
৩ ফুলেরি   যান, ভিাড়াি গারড়, ভনৌকা  যান-১০, ভিাড়াি গারড় ৬, ভনৌকা-১০, ভমাট =২৬  
৪ উদাখালী    যান, ভিাড়াি গারড়, অদ্দটারিক্সা,রস,এন,রে কাঠবরি 

(স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি) 

 যান-৫০, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)-৪০, 

অদ্দটারিক্সা-৩৫ রস,এন,রে-০৮ টি ভমাটঃ ১৩৩ টি। 
৫ উরড়য়া  যান, কাঠবরি, ভনৌকা, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন 

চারলি), ভনৌকা 

 যান-২০, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)-১৫ টি, 

অদ্দটারিক্সাঃ ৫ , ভনৌকা-০৩ টি  ভমাটঃ ৪৩ টি। 
৬ করঞ্চপাড়া   যান, অদ্দটারিক্সা, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)  যান-৪৫, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)-২০ টি, 

অদ্দটারিক্সাঃ ২০, ভমাটঃ ৮৫ টি। 
৭ গোরিয়া  যান, অদ্দটারিক্সা, কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)  যান-৪৮ টি কাঠবরি (স্যাদ্দলাদ্দমরশন চারলি)-১০ টি, 

অদ্দটারিক্সাঃ ১৫ , ভনৌকা-০৫ টি  ভমাটঃ ৭৮  
 সাদুল্লাপুি    
০১ সাদুল্লাপুি   ভেলা হইদ্দি উপদ্দেলা বাহন গুদ্দলা হদ্দলা ভ্মন, বাস, 

রস,এন,রে, অদ্দটারিক্সা ইিযারদ।  
বাসঃ ৫ টি, রস,এন,রেঃ ২৫ টি, অদ্দটারিক্সাঃ ২০ টি।  

০২ িসুলপুি  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ।  
অদ্দটা -২০ টি,  যান-৩৫ টি, রিক্সা-১৫ টি, কাঠবরি-৪৫ টি  

০৩ নলিাংগা  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- রসএনরে, 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
রস,এন,রে-১২ টি, অদ্দটা-২০ টি,  যানঃ ৩৫ টি, রিক্সাঃ ১৫ 

টি, কাঠবরিঃ ৪৫ টি 
০৪ দাদ্দমাদিপুি  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

রস,এন,রে , অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ 
রসএনরে-১২ টি, অদ্দটা -১৫,  যান-৪০, রিক্সা-১২ টি, 

কাঠবরিঃ ৪০ টি 
০৫ োমালপুি  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
অদ্দটাঃ ২৫ টি,  যানঃ ৬০ টি, রিক্সাঃ ২৫ টি, কাঠবরিঃ 

৫৫ টি 
০৬ ফরিদপুি  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
অদ্দটাঃ ২৫ টি,  যানঃ ৬৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবরিঃ 

৪৫ টি 
০৭ িাদ্দপিহাট  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

রস,এন,রে,অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
৫৫০ টি  

০৮ ইরদলপুি  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
অদ্দটাঃ ২০ টি,  যানঃ ৬৫ টি, রিক্সাঃ ২৫ টি, কাঠবরিঃ 

৪০ টি 
০৯  ািগ্রাম  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
 

১০ বনগ্রাম  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

রস,এন,রে অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
রস,এন,রেঃ ১৫ টি, অদ্দটাঃ ৩৫ টি,  যানঃ ৫০ টি, রিক্সাঃ 

৩৫ টি, কাঠবরিঃ ৪০ টি 
১১ কামািপাড়া  উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
অদ্দটাঃ ২৫ টি,  যানঃ ৫৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবরিঃ ৪২ 

টি 
১২ ভখােন 

ভকামিপুি  
উপদ্দেলা হইদ্দি ইউরনয়দ্দনি বাহন গুদ্দলা হদ্দলা- 

অদ্দটারিক্সা,  যান, রিক্সা, কাঠবরি ইিযারদ। 
 অদ্দটাঃ ২৫ টি,  যানঃ ৫৫ টি, রিক্সাঃ ২০ টি, কাঠবরিঃ 

৪২ টি 

 সািাটা   
  সািাটা উপদ্দেলাি ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যম স্থল পথ, ভিল 

পথ ও ভনৌ-পথ। এই এলাকাি ভবশীি াগ মানুষ স্থল 
পদ্দথ ্ািায়াি কদ্দি। পরিবহন ব্যবস্থা মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে 

ভটম্পু, অদ্দটারিক্সা, রস এন রে,  যান , রিক্সা, নরেমন, 

ভটম্পু ২২০ টি, অদ্দটারিক্সা / রস এন রে ৩৬টি, রিক্সা 

৫২০ টি,  যান ৭৭০ টি, 
নরেমন ২৩০ টি, ভনৌকা-২২ টি, ও ট্রলাি-০৮টি। 
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ভনৌকা ও ট্রলাি ইিযারদ।  
 ভগারবন্দগি   
  ভগারবন্দগি উপদ্দেলাি ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যম স্থল পথ, 

ভিল পথ ওদ্দনৌ-পথ। পরিবহন ব্যবস্থা বাস, ভটম্পু, 

অদ্দটারিক্সা, রস এন রে,  যান, নরেমন, ভনৌকা, ট্রলাি ও 

ভিল গারড়ইিযারদ।  

বাস ০৮টি, ভটম্পু ২৭৫ টি, অদ্দটারিক্সা-১৪০টি, 

রস.এন.রে-১৫২টি, রিক্সা ৭১৮৫টি,  যান৭৬১৬টি, 

নরেমন ৪৯২টি, ভনৌকা- ৪২টি, ট্রলাি-০৫টি। 

 সুন্দিগি   
  সুন্দিগি উপদ্দেলাি ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যম স্থল পথ, 

ভিল পথ ওদ্দনৌ-পথ। পরিবহন ব্যবস্থা বাস, ভটম্পু, 

অদ্দটারিক্সা, রস এন রে,  যান, নরেমন, ভনৌকা, ও 

ভিলগারড় ইিযারদ। 

বাস ৩৫টি, ভটম্পু ২০ টি, অদ্দটারিক্সা-৩২৫টি, 

রস.এন.রে-১১৫টি, রিক্সা ২১৩০টি,  যান ৮২৫৪টি, 

নরেমন ১৪৫৬ টি, ভনৌকা- ২৫টি, । 

    
 

বন ও বনায়নঃ  
 

গাইবান্ধা ভেলায় ভকান উদ্দলস্নখ্যদ্দ্াগ্য ভকান বনায়ন নাই 
 

১.৪.৩আবহাওয়া ও েলবায়ু 

বৃরষ্টপাদ্দিি িািাঃ 
গাইবান্ধা ভেলায় সচিাচি স্বা ারবক বৃরষ্টপাি হয়। বষ না ভমৌসুদ্দম বৃরষ্টপাি একটু ভবশী হয়, গ্রীষ্ম ভমৌসুদ্দমমাদ্দঝ মাদ্দঝ বৃরষ্টপাি ও কাল-

তবশাখী  ঝড়, ঘুরন নঝড় হয় আবাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ শীলাবৃরষ্ট হয় শীি ভমৌসুদ্দমবৃরষ্টপাি হয়না বলদ্দলই চদ্দল। কখনও কখনও বসন্ত কাদ্দল 

বৃরষ্টপাি এদ্দকবাদ্দিই হয়না এদ্দি খিাি সৃরষ্ট হয়নদী-নালা, খাল-রবল ও পুকুি ভিাবা শুরকদ্দয় ্ায় িখন কৃরষ কাে ব্যহি হয় এবং ফসল ও 

গােপালাি প্রচুিিরি হয়। 
 

িাপমাত্রাঃ 
গাইবান্ধা ভেলা গ্রীষ্ম, বষ না, শিৎ ও ভহমন্ত এই ভমৌসুদ্দম সদ্দব নাচ্চ িাপমাত্রা থাদ্দক সািািনি ৩৪

০
-৩৬

০
 রিরগ্র এবং  সব নরনম্ম িাপমাত্রা থাদ্দক 

২৪
০
-২৫

০
 রিরগ্র প্ নন্ত  আি শীি ও বসন্ত এই ভমৌসুদ্দম সদ্দব নাচ্চ িাপমাত্রা থাদ্দক সািািনি ২৮

০
-৩০

০
 রিরগ্র এবং সব নরনম্ম িাপমাত্রা থাদ্দক 

৮
০
-১০

০
 রিরগ্র প্ নন্ত । িাপমাত্রা আদ্দগি তুলনায় রকছুটা বৃর্ধত ভপদ্দয়দ্দে আবাি শীি ভমৌসুদ্দম িাপমাত্রা মাদ্দঝ মাদ্দঝ ৪

০
-৫

০
 রিরগ্রদ্দি ভনদ্দম ্ায় 

এবং তশিয প্রবাহ শুিম্ন হয় এদ্দি মানুষ মািা ্ায় ও ফসদ্দলি িরি হয়। 

ভূ-গ নস্থ পারনি বস্তিঃ 
ভেলাি রবর ন্ন উপদ্দেলায় গড় পারনি স্তি এক নয় ভকাথাও ৩৫-৪০ ফুট নীদ্দচ পারন পাওয়া ্ায় আবাি ভকাথাও ৮৫-৯০ ফুট নীদ্দচ পারনি 

স্তি। খুব বড় িিদ্দনি ভকান পরিবিনন লিয কিা ্ায় নাই কািন আদ্দগও পারনি স্তি  রেল ভকাথাও ২৫-৩০ ফুট নীদ্দচ পারন পাওয়া ্ায় 

আবািদ্দকাথাও ৭৫-৮০ ফুট নীদ্দচ পারনি স্তি , রকন্তু শুষ্ক ভমৌসুদ্দম খাবাি পারনি স্তি  স্থান ভবদ্দি ভকাথাও ৮৫-৯০ ফুটনীদ্দচ আবাি ভকাথাও 

১৫৫-১৬০ ফুট নীদ্দচ চদ্দল ্ায় । িখন শ্যাদ্দলা ভমরশন ও নলকূদ্দপ পারন কম উদ্দঠ ।অদ্দনক ভিদ্দত্র রকছু রকছু নলকূদ্দপ পারনই উদ্দঠনা । এদ্দি 

কদ্দি শুষ্ক ভমৌসুদ্দম ভসদ্দচি পারন ও খাবাি পারনি িীব্রসংকট হয় এদ্দি কদ্দি এই এলাকাি মানুদ্দষি খাবাি পারন ও িানড়বাি পারনি খুব কষ্ট 

হয়। 
 

১.৪.৪ অন্যান্য 
 

ভূরম ও ভূরমি ব্যবহািঃ 
 
ক্রঃ 

নং 
উপদ্দেলাি 

নাম 
ভমাট েরমি 

পরিমাণ 
আবাদী অনাবাদী এক ফসলী দুই ফসলী রিন ফসলী চাি 

ফসলী 
বসরি এলাকাি 

কি অংশী 
১ গাইবান্ধা সদি ৮০০৭৫.৭৯ 

একি 

৫০৮৭৭.৭৯ 

একি 

২৯১৯৮ 

একি 

১০৩১২ 

একি 

২৫৯২৪.৭৯ 

একি 

১৪২৬২.০০ 

একি 

৪৫ 

একি 

১২% 

২ সাদুল্লাপুি   ৫৬৩৩৫ ৪৬৬৮৩ ৯৬৫২ ১৮৩৯৩ ১৮৭৯৯ ৯৪৮৩ - ১৭% 

৩ পলাশবাড়ী  ৪৯৮৮৪ ৪১৯৮৪ ৫০০০ ১২৯৩১ ২২৩৭৩ ৬৬৬০ - ১৬% 

৪ সািাটা ৫৭,০৮৬ 

একি 

৪৪,৬০০ 

একি 

১,১২৮ 

একি 

১, ৫০০ 

একি 

৩১, ২৫০ 

একি 

১১ ,৮৫০ 

একি 

- ৭% 

৫ ভগারবন্দগি  ৪৬,৫০৩ 

ভহক্টি 

৩৭৬০০ 

ভহক্টি 

৯২৮ ভহক্টি ৩,৬৫০ 

ভহক্টি 

২১,৩২০ 

ভহক্টি 

১২,২৫০ 

ভহক্টি 

১০৫০ 

     

৭% 

৬ ফুলেরি   ৩০১১২ ২৬১৬১ ৩৯৫১ ১২৩০৬ ১২০৭৭ ১৭৮২  ১৩% 

৭ সুন্দিগি ৩৩৬৩৮.৯

৯      

৩৩২৩৪.০৯ 

     

৪০৪.৯ 

     

৪০৮৪.৪৬ 

     

২৪৬৮৯.৬০ 

     

৪৪৬০      - ১৪% 

 ভমাট         
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কৃরষ ও খাযঃ 
 
ক্রমঃ ইউরনয়দ্দনি 

নাম 
প্রিান প্রিান ফসল উৎপাদদ্দনি পরিমাণ িয়-িরিি িথ্য প্রিান 

খাযসমূহ 
খাযা াস ইিযারদ 

১ গাইবান্ধা সদি      

২ সাদুল্লাপুি       

৩ পলাশবাড়ী  িান, পাট, গম ৯৯৬৩১ ভমঃ টন  িান, ভুট্ট্রা, 

গম, আলু 

 াি,মাে, িত্রুটি, 

ইিযারদ 

৪ সািাটা িান, পাট,গম, ভুট্টা, 

সরিষা, আলু আখ 

ও সবরে ইিযারদ।  

রবিা প্ররি িান উৎপাদন হয় 

৩০-৩৫ মণ, গম ১৫-২০ মণ, 

আলু ৫০ -৫৫ মণ, ভুট্টা ২৫-

৩০মণ । 

বন্যা, নদী  াঙ্গন, 

খিা ও ঘূরণ নঝদ্দড়  

ফসদ্দলি ব্যাপক  িরি 

হয়। 

 াি, 

মাে, 

িত্রুটি ও 

আলু 

এক ভবলা িম্ন টি ও দুই 

ভবলা  াি, মাে 

সবরেদ্দখদ্দয়াদ্দকন। 

৫ ভগারবন্দগি  িান, পাট,গম, ভুট্টা, 

সরিষা, আলু আখ 

ও সবরে ইিযারদ।  

রবিাপ্ররি িান উৎপাদন হয় ৩০-

৩৫ মন, গম ১৫-২০ মন, আলু 

৫০-৫৫মন, ভুট্টা ২৫-৩০মণ 

বন্যা, নদী  াঙ্গন, 

খিা ও ঘূরণ নঝদ্দড়  

ফসদ্দলি ব্যাপক  িরি 

হয়। 

 াি, 

মাে, 

িত্রুটি ও 

আলু 

এক ভবলা িম্ন টি ও দুই 

ভবলা  াি, মােসবরে 

ভখদ্দয়থাদ্দকন। 

৬ ফুলেরি   িান, পাট, গম, ভুট্ট্রা 

মরিচ 

৫৯১৯১ ভমঃ টন  িান, ভুট্ট্রা, 

গম, 

 

৭ সুন্দিগি িান, পাট,গম, ভুট্টা, 

সরিষা, আলু আখ 

ও সবরে ইিযারদ। 

    

 ভমাট      

 
নদীঃ 
 
ক্র নং উপদ্দেলাি নাম কয়টি উপকাি অপকাি সংরিপ্ত বন ননা ইিযারদ 
১ গাইবান্ধা সদি ৪ নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায়, 

নদীি পারনদ্দসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, নদীদ্দি 

ভগাসল কিা ও কাপড় ভিায়া 

্ায়। 

বষ নাি সময় নদীদ্দি বৃর্ধতি ফদ্দল আদ্দশ 

পাদ্দশি এলাকা প্লারবি হয়। নদী 

 াংগদ্দনি সৃরষ্ট হয় এবং শুকনা ভমৌসুদ্দম 

নদীদ্দি ভনৌকা চলা চল না কিায় চি 

এলাকাি মানুদ্দষি ্ািায়াি সমস্যা 

সৃরষ্ট হয়। ভসচ ব্যবস্থা সহ ফসলী েরমি 

িরি সারিি হয়।  

গাইবান্ধা উপদ্দেলাি মদ্দধ্য 

রদদ্দয় প্রবারহি হদ্দ্দ্দগদ্দে ৪ 

টি নদী| ব্রক্ষ্মপুত্র নদ, িািট 

নদী, মানস নদী, আলাই 

নদী 

 

২ সাদুল্লাপুি  ৩ নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায়, 
নদীি পারনদ্দসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, নদীদ্দি 

ভগাসল কিা ও কাপড় ভিায়া 

্ায়। 

বষ নাি সময় নদীদ্দি বৃর্ধতি ফদ্দল আদ্দশ 

পাদ্দশি এলাকা প্লারবি হয়। নদী 

 াংগদ্দনি সৃরষ্ট হয় এবং শুকনা ভমৌসুদ্দম 

নদীদ্দি ভনৌকা চলা চল না কিায় চি 

এলাকাি মানুদ্দষি ্ািায়াি সমস্যা 

সৃরষ্ট হয়। ভসচ ব্যবস্থা সহ ফসলী েরমি 

িরি সারিি হয়। 

সািাটা উপদ্দেলাি 

উদ্দল্লখদ্দ্াগ্য ্মুনা ও 

বাঙ্গালী নদী। সািাটা 

উপদ্দেলাি পূব ন পাশ রদদ্দয় 

 িিখালী, সািাটা ও 

হলরদয়া ইউরনয়ন ভিদ্দস 

্মুনা প্রবারহি হদ্দয়দ্দে। 

৩ পলাশবাড়ী  ২ নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায়, 
নদীি পারনদ্দসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, নদীদ্দি 

ভগাসল কিা ও কাপড় ভিায়া 

্ায়। 

বষ নাি সময় নদীদ্দি বৃর্ধতি ফদ্দল আদ্দশ 

পাদ্দশি এলাকা প্লারবি হয়। নদী 

 াংগদ্দনি সৃরষ্ট হয় এবং শুকনা ভমৌসুদ্দম 

নদীদ্দি ভনৌকা চলা চল না কিায় চি 

এলাকাি মানুদ্দষি ্ািায়াি সমস্যা 

সৃরষ্ট হয়। ভসচ ব্যবস্থা সহ ফসলী েরমি 

িরি সারিি হয়। 

নদনদী- ২ টি (আরখয়া নদী 

স্থানীয় নাম মচ ন নদী ও 

নদ্দলয়া নদী। কিদ্দিায়া নদী 

উপদ্দেলাি পরিম সীমানা 

রদদ্দয় প্রবারহি হদ্দয়দ্দে।),  

৪ সািাটা এই 

উপদ্দেলাি 

মদ্দধ্য রদদ্দয় 

ভোট বড় 

৫টা নদী 

প্রবারহি 

হদ্দয়দ্দে 

নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায় ও 

মাদ্দেি অ য়াশ্রম রহসাদ্দব 

ব্যবহৃি হয়, নদীি 

পারনদ্দসদ্দচি কাদ্দে ব্যবহাি 

কিা ্ায়, নদীদ্দি ভগাসল কিা 

ও কাপড় ভিায়া ্ায়। 

নদীদ্দি অপকাি নদী িািা 
বন্যা হয় ও নদী  াঙ্গন হয় এদ্দি 

িিবারড়, প্ররিষ্ঠান, গােপালা ও 

িাস্তািাটসহ ফসদ্দলি ব্যাপক িরি হয়। 

্মুনা, িাগট, আলাই, 

বাঙ্গালী, 
ও এদ্দলঙ্গা। 

৫ ভগারবন্দগি  এই নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায় ও নদীদ্দি অপকাি নদী িািা বন্যা হয় ও  কাটাখারল, আলাই, 
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ক্র নং উপদ্দেলাি নাম কয়টি উপকাি অপকাি সংরিপ্ত বন ননা ইিযারদ 
উপদ্দেলাি 

মধ্য রদদ্দয় 

৬টা নদী 

প্রবারহি 

হদ্দয়দ্দে 

মাদ্দেি অ য়াশ্রম 

রহসাদ্দবব্যবহৃি হয় নদীি 

পারন ভসদ্দচি কাদ্দে ব্যবহাি 

কিা ্ায়, নদীদ্দি ভগাসল কিা 

ও কাপড় ভিায়া ্ায় 

নদী  াঙ্গন হয় এদ্দি িিবারড়, 

প্ররিষ্ঠান, গােপালা ও িাস্তািাটসহ 
ফসদ্দলি ব্যাপক িরি হয়। 

বাঙ্গালী, 
কিদ্দিায়া, আরখিা ও 

নদ্দলয়া। 

৬ ফুলেরি   ২ নদীদ্দি মাে িদ্দি ভেদ্দলিা 

েীরবকা রনব নাহ কদ্দি।  
নদীদ্দি পারন ভবরশ হদ্দল নদী াংগন, 

ফসল, মানুদ্দষি তদরনন্দ েীবন ্াত্রাি 

মান ব্যহৃি হয়।  

২ টি ( ব্রহ্মপুত্র ও িািট) 

৭ সুন্দিগি ৩ নদীদ্দি মাে পাওয়া ্ায়, 
নদীি পারনদ্দসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, নদীদ্দি 

ভগাসল কিা ও কাপড় ভিায়া 

্ায়। 

বষ নাি সময় নদীদ্দি বৃর্ধতি ফদ্দল আদ্দশ 

পাদ্দশি এলাকা প্লারবি হয়। নদী 

 াংগদ্দনি সৃরষ্ট হয় এবং শুকনা ভমৌসুদ্দম 

নদীদ্দি ভনৌকা চলা চল না কিায় চি 

এলাকাি মানুদ্দষি ্ািায়াি সমস্যা 

সৃরষ্ট হয়। ভসচ ব্যবস্থা সহ ফসলী েরমি 

িরি সারিি হয়। 

সুন্দিগদ্দি উদ্দল্লখদ্দ্াগ্য 

নদী  রিস্তা, ব্রহ্মনপুত্র ও 

িািট। সুন্দিগি 

উপদ্দেলাি পাশ রদদ্দয় বদ্দয় 

ভগদ্দে রিস্তা নদী।  নদীি 

দুই িীি পারন উন্নয়ণ ভবাি ন 

কতৃনক ভবড়ী বাি রনম নাণ 

কিা আদ্দে। বিনমাদ্দনও 

সীরমি আকাদ্দি রিস্তা 

নদীি মাধ্যদ্দম একস্থান 

ভথদ্দক অন্যস্থাদ্দন মালামাল 

পাি কিা হয়। িাোড়া 

্খন ভবড়ী বাি রেলনা এই 

রিস্তা ও িািট নদীি 

কািদ্দণ সুন্দিগি 

উপদ্দেলাবাসী খুব কদ্দষ্টি 

সাদ্দথ েীবন-েীরবকা 

রনব নাহ কদ্দিদ্দে। বিনমাদ্দন 

এই রিস্তা নদীি পারন িািা 

কৃরষকাে কিা হয়। 

অরিকন্তু এই নদীদ্দি অদ্দনক 

মাে পাওয়া ্ায়। 

 ভমাট ৫ গাইবান্ধা ভেলায় ভমাট ৫টি নদী 
 
পুকুিঃ  
 
ক্ররমক 

নং 
ইউরনয়দ্দনি 

নাম 
কয়টি ব্যবহাি (রক রক কাদ্দে) উপকািীিা সংরিপ্ত বন ননা ইিযারদ 

১ গাইবান্ধা 

সদি 
২৮২৮ মাে চাষ ও তদরনন্দন 

ব্যবহাদ্দিি কাদ্দে 
পুকুদ্দিি সংখ্যাঃ ২০৯৮৬ 

টি । 
মৎস খামািঃ ৬৪ টি । 
মৎস ভপানা উৎপাদন 

কািী খামািঃ ২২৩ টি। 
খাস পুকুদ্দিি সংখ্যাঃ 

৭২টি। 

ব্যরি মারলকানা-২০৭৮৮৫ টি,সিকািী-

৩০টি, প্ররিষ্ঠারনক-১৭টি। উপদ্দেলা 

নাস নািী পুকুি সংখ্যা ১৫৪টি, ভবসিকািী 

হযাচািী৬ ০টি। বাৎসরিক মৎস্য 

চারহদা৪০৭০.৫৫ ভমঃটন। বাৎসরিক 

মৎস্য উৎপাদন । ২৮৪২.২৩ ভমঃটন 

২ সাদুল্লাপুি   ৪৩৪৭ 
৩ পলাশবাড়ী  ৫৯৮ 
৪ সািাটা ১,৩০৭  
৫           ৬২২৭ 

৬ ফুলেরি   ৮২৫ 
৭ সুন্দিগি ৪৮৫৪ 

 ভমাট ২০৯৮৬ 
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খালঃ 
 

ক্রমঃ উপদ্দেলাি 

নাম 
কয়টি উপকাি অপকাি সংরিপ্ত বন ননা ইিযারদ 

১ গাইবান্ধা 

সদি 
০৬ খাদ্দলি পারন ভসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, খাদ্দল মাে 

পাওয়া ্ায়, গবারদপশুদ্দগাসল 

কিাদ্দনা ্ায় এবং খাদ্দলি পাদ্দড় 

ফল ও কাদ্দঠি বৃি ভিাপন কিা 

্ায়। 
খাদ্দলি পারন ভসদ্দচি কাদ্দে 

ব্যবহাি কিা ্ায়, খাদ্দল মাে 

পাওয়া ্ায়, গবারদপশু 
ভগাসল কিাদ্দনা ্ায় এবং খাদ্দলি 

পাদ্দড় ফল ও কাদ্দঠি বৃি ভিাপন 

কিা ্ায়। 

খাদ্দলি আপকাি নদীি 
ভোয়াদ্দিি পারন খাদ্দল প্রদ্দবশ 

কদ্দি আদ্দনক সময় েরমি 

ফসল নষ্ট কদ্দি ভদয় এবং 

বীেিলা িরলদ্দয় ্ায়। 
খাদ্দলি আপকাি নদীি 
ভোয়াদ্দিি পারন খাদ্দল প্রদ্দবশ 

কদ্দি আদ্দনক সময় েরমি 

ফসল নষ্ট কদ্দি ভদয় এবং 

বীেিলা িরলদ্দয় ্ায়। 

জুমািবারড় খাল, দলদরলয়া খাল, ভহদ্দলঞ্চা 

খাল, কালপারন খাল,নলরেয়া খাল, ভবড়া 

খাল, তেলিলা খাল, তকচড়া খাল, 

চিপাড়া খাল, রঝগাগাড়া খাল ও 

সািারলয়া খাল। খাদ্দলি তদি ন ৯০ রক:রম: 
ভ বিাি খাল, র টা সাখইল খাল, 

ভসানািলা খাল, মাঝাদ্দিিখাল, ভবড়া খাল, 

ভকািগাো খাল, ঝাউলাপাড়া খাল, 

কুটিপাড়া খাল ও নাও াঙ্গা খাল। খাদ্দলি 

তদি ন ৯০রক:রম: 

২ সাদুল্লাপুি   ০৯ 
৩ পলাশবাড়ী  ১৪ 
৪ সািাটা ২৮ 
৫ ভগারবন্দগি  ১৪ 
৬ ফুলেরি   ১ 
৭ সুন্দিগি ২১ 

 ভমাট ৭৪    
 

রবলঃ 
 
ক্রমঃ ইউরনয়দ্দনি নাম কয়টি ব্যবহাি উপকািীিা 
১ গাইবান্ধা সদি ০৬ ব্যবহাি রবদ্দল মাে পাওয়া ্ায়, রবদ্দলি েরমদ্দি 

কৃরষ কােকিা ্ায়, শুষ্ক ভমৌসুদ্দম গরু, মরহষ, ভবড়া 

ও োগল চিাদ্দনা ্ায়, এবং উপকাি মাে পাওয়া 

্ায়, রবদ্দলি েরমদ্দি কৃরষ কাে কিা ্ায়, শুষ্ক 

ভমৌসুদ্দম গরু, মরহষ, ভ ড়া ও োগল চিাদ্দনা ্ায়। 

 
২ সাদুল্লাপুি  ৪৯ 
৩ পলাশবাড়ী ২৪ 
৪ সািাটা ৬৫ 
৫ ভগারবন্দগি  ৭০ 
৬ ফুলেরি   ১৬ 
৭ সুন্দিগি ১৫ 
 ভমাট ১৪০   
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রিিীয় অধ্যায়ঃ দুদ্দ্ নাগ, আপদ এবং রবপদান্নিা 
 

২.১.  দুদ্দ্ নাদ্দগি সারব নক ইরিহাস 

 

গাইবান্ধা ভেলাি প্রিান আপদ বন্যা, নদী  াঙ্গন, ঘুরন নঝড় খিা ও তশিযপ্রবাহ। দুদ্দ্ নাগগুদ্দলা সকল উপদ্দেলায় কম-ভবশী হদ্দয় থাদ্দক। ভকান 

উপদ্দেলায় বন্যা ভবশী , ভকান উপদ্দেলায় নদী াঙ্গন ভবশী আবাি ভকান ভকান উপদ্দেলায় খিা ও তশিযপ্রবাহ কম ভবশী হদ্দয় থাদ্দক।বন্যা 

আষাঢ়, শ্রাবন,  াদ্র ও আরেন মাদ্দস িদ্দট। অরিবৃরষ্ট, ও প্রাকৃরিক কািদ্দণ  বন্যা হয়। অিীদ্দি বন্যাি পারনি উচ্চিা ১২ -১৫ ফুট হদ্দয়রেল । 

৩-৫ রদদ্দনি মদ্দধ্য পুদ্দিা এলাকা প্লারবি হদ্দয় রগদ্দয়রেল ।বন্যাি পারন ২৫-৩০ রদন স্থায়ী হদ্দয়রেল।বন্যাি পারন ও কাল তবশাখী  ঝড় 

সািািনি দরিন-পরিম ও পূব ন উিি ভকান হদ্দি প্রবারহি হদ্দয়রেল। ।।নদী  াঙ্গন তেষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবন,  াদ্র, আরেন ও কারিনক মাদ্দস 

িদ্দট। নদীি ভ উ ও নদীি ভরাদ্দিি কািদ্দণ  নদী  াঙ্গন হয়। খিা ফাল্গুন, তচত্র ও তবশাখ মাদ্দস হয় কাল তবশাখী  ঝড় তবশাখ-তেষ্ঠ মাদ্দস হয় 

এবং তশিযপ্রবাহ ভপৌষ-মাি মাদ্দস হয় । মানুদ্দষি িিবারড় নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, ্ািায়দ্দিি কষ্ট হয়, মানুষ মািা ্ায়, গবারদপশু মািা 

্ায়, রনিাপদ পারনি সমস্যা হয় ও মানুষ আশ্রয়হীন হয় ও প্ররিষ্ঠান নষ্ট হয়। 
 

িয়িরিি পরিমানঃ বন্যায় িরি হয় প্রায় ৭৭ ভকাটি ১৫ লি টাকা, নদী  াঙ্গদ্দন িরি হয় প্রায় ২৩১ ভকাটি ১০ লি, কাল তবশাখী  ঝদ্দড় 

িরি হয় প্রায় ৮ ভকাটি ৯৫ লি ও তশিযপ্রবাদ্দহ িরি হয় প্রায় ৪ ভকাটি ৪৭ লি টাকাি িরি হয় ও খিায় িরি হয় প্রায় ৪ ভকাটি ৯৫ লি 

টাকা। 
 

সাম্প্ররিক কদ্দয়কটি দুদ্দ্ নাদ্দগি খুব সংরিপ্ত বন ননাঃ ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১২ সাদ্দল নদী  াঙ্গন, 

১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দল বন্যা, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ 

ও ২০১২ সাদ্দল কাল তবশাখী ঝড়, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দল খিা ও ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দল তশিয প্রবাহ 

এদ্দি মানুদ্দষি িিবারড় নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়, ্ািায়দ্দিি কষ্ট হয়, মানুষ মািা ্ায়, গবারদপশু মািা ্ায়, রনিাপদ পারনি সমস্যা হয় ও 

মানুষ আশ্রয়হীন হয়। 
 

উপদ্দেলাি 

নাম 
দুদ্দ্ নাদ্দগি নাম বেি িরিি পরিমাণ ভকান্ ভকান্ খাি/ উপাদান িরিগ্রস্থ হয় 

গাইবান্ধা 

সদি 
কালতবশাখী ঝড় ২৩-০৪-২০০৫ ৩০,৭৫০০০/- িিবাড়ী, ফসল, গােপালা, প্ররিষ্ঠান, িাস্তািাট, গবাদীপশু পারখ 

ইিযারদ। 
 বন্যা ০৭-০৯-২০০৮ ৩৯,৯৫১২৭/- িিবাড়ী, ফসল , িাস্তািাট, গবাদীপশু পারখ ইিযারদ। 
সাদুল্লাপুি   কালতবশাখী ঝড় ২৩-০৪-২০০৫ ৪৫,০০০০০/- িিবাড়ী, ফসল, গােপালা, প্ররিষ্ঠান, িাস্তািাট, গবাদীপশু পারখ 

ইিযারদ। 
টদ্দন নদ্দিা ২০-০৩-২০০৫ ১,৩০০০০০০/- িিবাড়ী, ফসল, গােপালা, প্ররিষ্ঠান, িাস্তািাট, গবাদীপশু পারখ 

ইিযারদ। 
পলাশবাড়ী  বন্যা ১৬-১০-২০০৫ ১৮,০০০০০/- িিবাড়ী, ফসল , িাস্তািাট, গবাদীপশু পারখ ইিযারদ। 
সুন্দিগি বন্যা, নদী  াঙ্গন, 

খিা, কালতবশাখী, 

তশিয প্রবাহ 

১৯৯৮,২০০৫ ও 

২০১২ 

ভবলকা ইউরনয়দ্দনি 

৩৪১০টি পরিবাদ্দিি 

বসির টায় পারন 

ওদ্দঠ সম্পদ  নষ্ট হদ্দয়  

আনুমারনক ১ ভকাটি 

৮২ লি টাকা িরি 

হয়, 

ভবলকা ইউরনয়দ্দনি ১৪টি স্কুদ্দলি মাদ্দঠ পারন ওদ্দঠ  ১ নং 

ওয়াদ্দি নি ব্যারক্রিীি চি ভিরেঃ প্রাথরমক রবযালয়, ২নং 

ওয়াদ্দি নি চি রবিরহম সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ২নং 

ওয়াদ্দি নি শ্যািাদ্দয়ি পাট সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ৪ নং 

ওয়াভি নি পঞ্চান্দ ভব-সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ৫নং ওয়াদ্দি নি 

মন্ডলপাড়া ভব- সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ৬ নং ওয়াদ্দি নি চি 

ভবলকা সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ৬ নং ওয়াদ্দি নি পূব ন 

রকশামি নুিানী হারফরেয়া মাদ্রাসা, ৭নং ওয়াদ্দি নল বটিলী 

দারখল মাদ্রাসা, ৭ নং ওয়াদ্দি নি ১নং সিকািী প্রাথরমক 

রবযালয়, ৮নং ওয়াদ্দি নি ভবগুনবারড় সিকািী প্রাথরমক 

রবযালয়, ৮ নং ওয়াদ্দি নি ভচৌমহরন সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, 

৮ নং ওয়াদ্দি নি মরেদপাড়া বারলকা উচ্চ রবযালয়, ৯ নং 

ওয়াদ্দি নি েহুিম্নল হক সিদাি উচ্চ রবযালয়, ৯ নং ওয়াদ্দি নি 

িালুক ভবলকা সিকািী প্রাথরমক রবযালয়, ৭০০০ েন োত্র/ 

োত্রীি ভলখা পড়া বন্ধ হয়। 
ভবলকা  ইউরনয়দ্দনি ৩১৭৬ টি পরিবাি ১৫৮০ একি েরমি 

বীে ডুদ্দব রগদ্দয় আনুমারনক ৬ লি টাকাি বীেিলা িরি হয়  
ভবলকা  ইউরনয়দ্দনি ৪০০০ টি পরিবাদ্দিি ২০০০ একি েরমি 

ফসল নষ্ট হদ্দয় পরিবাি গুদ্দলাি আনুমারনক ১৫ লি টাকাি  

ফসল িরিহয় । 
 
  



37  
 

২.২  উপদ্দেলাি আপদসমূহ 
 

আপদ অগ্রারিকাি 
১. নদী াঙ্গন ১. বন্যা 

২. বন্যা  ২. নদী াঙ্গন 

৩. খিা ৩. কালতবশাখী ঝড়   

৪. কালতবশাখী ঝড় ৪. খিা 

৫. অরিবৃরষ্ট ৫. তশিপ্রবাহ 

৬. তশিযপ্রবাহ ৬. অরিবৃরষ্ট 

 
২.৩ রবর ন্ন আপদ ও িাি বিনমান  রবষৎ রচত্র রবস্তারিি বণ ননাঃ  
 

১। বন্যাঃ  
গাইবান্ধা একটি বন্যা কবরলি ভেলা। আষাঢ় মাস হদ্দি কারিনক মাস প্ নন্ত  বন্যা অব্যহি থাদ্দক। ্াি ফদ্দল এলাকায় কৃরষ, মৎস্য, 

অবকাঠাদ্দমা, আবাসন, রশিা, ভ্াগাদ্দ্াগ প্রভূরি খাদ্দিি ব্যাপক  িরি সারিি হয়। আবাদী েরমদ্দি বারল পড়াি কািদ্দণ ভকান ফসল চাষ 

কিা ্ায় না।। প্ররি বৎসি বন্যা হদ্দলও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সাদ্দলি বন্যা রেলসবদ্দচদ্দয় 

ব্যাপক। 
 

২। নদী াঙ্গনঃ  
গাইবান্ধা ভেলাি সকল উপদ্দেলায় প্ররি বেিই কম-ভবশী নদী  াঙ্গন হদ্দয় থাদ্দক। এা্। প্ররিবৎসি নদী াঙ্গন অব্যহি থাদ্দক। নদী াঙ্গন 

আষাঢ় মাস হদ্দি আরেন মাস প্ নন্ত । ্াি ফদ্দল এলাকাি কৃরষ ফসল, িিবাড়ী, িাস্তািাট, গােপালা ব্যাপক  হাদ্দি ফুলদ্দোড় নদীগদ্দ ন 

রবরলন হদ্দয় ভগদ্দে। ফদ্দল খায উৎপাদন ব্যহি হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিদ্দবদ্দশি িরি হয়। সিকািী  াদ্দব নদীদ্দি কৃষক  িািা 

বাঁি, নদী ভেরেং কদ্দি নদীি গরিপথ পরিবিনন এবং বন্যাি সময় পারন কমাদ্দনাি েন্য টি বাঁি রনম নাণ কিা না হদ্দল রবর ন্ন এলাকাি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ বন্ধ হদ্দয় ্াদ্দব এবং বহু আবাসস্থল রবলীন হদ্দয় ্াদ্দব। প্ররি বৎসি নদী  াঙ্গনহদ্দলও ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, 

২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দলিনদী  াঙ্গদ্দন ব্যাপক  িরি হয়। 
 

৩। কালতবশাখীঃ  
গাইবান্ধা ভেলায় কালতবশাখী ঝদ্দড় ব্যাপক িরি সারিি হয়।। তবশাখ মাদ্দস কালতবশাখী অব্যাহি থাদ্দক। ্াি ফদ্দল এলাকাি কৃরষ ফসল, 

িিবাড়ী, িাস্তািাট, গােপালা ব্যাপক  হাদ্দি রবরলন হদ্দয় ভগদ্দে। ফদ্দল খায উৎপাদন ব্যহি হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিদ্দবদ্দশি িরি 

হয়। ফদ্দল িাস্তাি ও বাড়ীি আদ্দশ পাদ্দশ অরিক হাদ্দি গাে লাগাদ্দি হদ্দব এবং আবহাওয়া ও েলবায়ুি পরিবিনন িটাদ্দি হদ্দব।এি মদ্দধ্য 

২০০৮, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সাদ্দলিকালতবশাখী  ঝদ্দড় এলাকাি ব্যাপক  িরি হয়। 
 

৪. খিাঃ 
গাইবান্ধা ভেলায় খিা প্রকট আকাি িািন কদ্দি। খিা সািািনি ফাল্গুন-তচত্র ও তবশাখ মাদ্দস হয়। খিাি ফদ্দল বৃরষ্টপাি হয় না িাপমাত্রা 

ভবদ্দড় ্ায় এদ্দি মানুদ্দষি কষ্ট বাদ্দড়,ফসদ্দলি িরি হয়, খাল রবল শুরকদ্দয় ্ায় ও মানুষ মািা ্ায়।  সািাটায় ২০০৩, ২০০৯, ও২০১৩ 

সাদ্দলি খিায় এবং ভগারবন্দগদ্দি ২০০৩, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ ও২০১৩ সাদ্দলি খিায় সবদ্দচদ্দয় ভবশী িরি হয়। 
 

৫. তশিয প্রবাহঃ 
প্রায় প্ররি প্ররি  বেিই ভেলায় তশিয প্রবাহ প্রকট আকাি িািন কদ্দি। তশিয প্রবাহসািািনি ভপৌষ-মাি মাদ্দস হয়। তশিযপ্রবাদ্দহি ফদ্দল 

মানুদ্দষি কষ্ট বাদ্দড়, ফসদ্দলি িরি হয় ও মানুষ মািা্ায়। এি মদ্দধ্য ২০০৩, ২০০৪, ২০০৯, ২০১১ ও ২০১২ সাদ্দলি তশিযপ্রবাদ্দহ 

ভগারবন্দগি এলাকায় সবদ্দচদ্দয় ভবশীিরি হয়। সািাটা  এলাকায় সবদ্দচদ্দয় ভবশী িরিহয় ২০০৫, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দলি 

তশিযপ্রবাদ্দহ। 
 

৬. ঘূরণ নঝড়ঃ 
মাদ্দঝ মাদ্দঝ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ঘুরন নঝড় আিাি আদ্দন। তবশাখ তেষ্ঠয মাদ্দসই ঘুরন নঝড় আিাি হাদ্দন। ঘূরণ নঝদ্দড়  এলাকাি কৃরষ ফসল, 

িিবারড়, রশিা প্ররিষ্ঠান, িাস্তািাট ও গােপালাি ব্যাপক  িরিসািন হয়।এদ্দি মানুষ আশ্রয়হীন হয়, ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যবস্থা ধ্বংশ হয় ও 

পরিদ্দবদ্দশি িরি হয়। ২০০১,২০০৩, ২০০৭, ২০১০ ও ৩০১৩ সাদ্দলি ঘূরণ নঝদ্দড়  উপদ্দেলাি ব্যাপক  িরি হয়। 
 

৭. েরমদ্দি বালু পড়াঃ  
ভেলায় ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবরলি একটি এলাকা। বন্যা হদ্দল নদীদ্দ দ্দঙ্গ ও বাঁি  াঙ্গাি ফদ্দল েরমদ্দি বারল পদ্দড়। েরমদ্দি বারল পড়াি 

কািদ্দণ ভকান ফসল চাষ কিা ্ায় না েরমদ্দি বারল পড়াি কািদ্দণ  কৃরষ উৎপাদন ব্যহি হয়। িািমদ্দধ্য ২০০৭ ও ২০০৯ সাদ্দল েরমদ্দি বালু 

পড়ািকািদ্দণ  িরিি পরিমান রেল সবদ্দচদ্দয় ভবশী। ্াি ফদ্দল এই উপদ্দেলাি প্রায় ৩০০-৩৫০একি েরমদ্দি চাষবন্ধ রেল । 
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২.৪ রবপদাপন্নিা ও সিমিা-  
 

আপদ রবপদাপন্ন সিমিা 

১. বন্যা   বন্যায় ফসদ্দলি িরি হয়।  

 কাচা িি-বারড় মািাত্মক াদ্দব িরিগ্রস্থ হয়। 

 ব্যবসা ভিদ্দত্র বাোদ্দিি ভদাকান-পাট/মজুদগৃদ্দহ দ্রব্য-

সামগ্রহী বন্যাি পারনদ্দি নষ্ট হদ্দয় ্ায়, এদ্দি 

ব্যবসায়ীিা িরিগ্রস্থ হয়। 

 রদন-মজুিদ্দদি কাদ্দেি অ াব হয়। 

 িাস্তা, কাল াট ন, ব্রীে ভ দ্দঙ্গ রগদ্দয় িরি হয়। 

 ভ্াগাদ্দ্াগ রবরচ্ছন্ন হদ্দয় পদ্দড় । ভ্াগাদ্দ্াগ কষ্টসাধ্য  

হয়।  

 স্কুল-কদ্দলে, মাদ্রাসায় বন্যাি পারনদ্দি ভ দ্দস ্ায় । 

এসকল অবকাঠাদ্দমা িরি-গ্রস্থ হয়। বন্যাি সময় 

োত্র-োরত্রদ্দদি ভলখা-পড়ায় ব্যািাি িদ্দট। অবকাঠাদ্দমা 

ভমিামি না হওয়াি কািদ্দণও োত্র-োরত্রদ্দদি 

ভলখাপড়ায় ব্যািাি িদ্দট। 

 ভেলাি নদী িীিবিী এলাকা, নীচু এলাকা ও চি 

এলাকা বন্যাি পারনদ্দি সম্পন্ন াদ্দব ডুদ্দব ্ায়। 

এখানকাি মানুষ চড়ম াদ্দব রবপদগ্রস্থ হদ্দয় পদ্দড়। 

 ভেলাি কবিস্থান ডুদ্দব ্ায়।  

 বন্যাি সময় রশশু প্ররিবরন্ধ, গ নবিী, বয়স্কিা ভবরশ 

ঝরকদ্দি থাদ্দক।  

 বন্যাি সময় রশশু, প্ররিবরন্ধ বয়স্কদ্দদি ভিদ্দত্র 

রবর ন্ন সংস্থাি মাধ্যদ্দম সদ্দচিনিা মূলক 

ভপ্রাগ্রাম কিা হয়।  

 বাঁি/িাস্তাি দু-িাদ্দি বন্যা সহনশীলিা বৃি 

ভিাপন কিাি সুদ্দ্াগ আদ্দে।  

 নদী  াঙ্গন ভিাদ্দি নদীি িাদ্দি বাঁদ্দিি সাদ্দথ ব্লক 

তিিী কিাি সুদ্দ্াগ আদ্দে। 

 বাধঁ রনম নাদ্দণি  সুদ্দ্াগ আদ্দে 

 দুস্থ মানুষদ্দদি েরমদ্দি স্থানান্তি কিাি সুদ্দ্াগ 

আদ্দে। 

 বন্যায় ডুদ্দব ্াওয়া এলাকাি িি-বাড়ী, িাস্তা-

িাট,রবর ন্ন অবকাঠাদ্দমা, কবিস্থান, ভখলাি মাঠ 

বন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি তিিী কিাি সুদ্দ্াগ 

আদ্দে। 

২. নদী াঙ্গন   বাসস্থাননদীগদ্দ ন রবরলন হদ্দয় ্ায়।  

 িি-বারড়, স্কুল-কদ্দলে, মাদ্রাসায়, মসরেদ, রবর ন্ন 

অবকাঠাদ্দমা নদীগদ্দ ন হারিদ্দয় ্ায়। 

 আবাদী েরম নদীগদ্দ ন রবরলন হদ্দয় ্ায়। ।  

 িাস্তািাট,ব্রীে, কাল াট ন, নদীগদ্দ ন রবরলন হদ্দয় ্ায়। 

 উপদ্দেলায় নদী াঙ্গন ভিাদ্দি টি-বাঁি আদ্দে।  

 পারন উন্নয়ন ভবাি কতৃনক নদী  াঙ্গন ভিাদ্দি 

পদদ্দিপ গ্রহন কদ্দিন। 

 নদী  াঙ্গন ভিাদ্দি নদীি িাদ্দি বাঁদ্দিি সাদ্দথ ব্লক 

তিিী কিাি সুদ্দ্াগ আদ্দে। 

 নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা বৃর্ধতি েন্য ভেরেংকিাি 

আদ্দে  

 বাদ্দিি দু িাদ্দি গাে লাগাদ্দনা ও ভমিামি কদ্দি 

ভবড়ীবাঁি মেবুি কিাি ্ায় 

 ভনতুন ভবড়ীবাঁি কিাি েন্য োয়গা আদ্দে 

৩. কালতবশাখী 

ঝড়  
 ঝদ্দড় গােপালাি িরি হয়।  

 িিবারড় নষ্ট হয়।  

 ফসদ্দলিও িরি হয়। 

 উপদ্দেলা বনরব াগ হইদ্দি ভবরশ ভবরশ কদ্দি 

বনায়ন সৃরষ্ট কিা ।  

 পূব ন প্রস্ত্িরি রহদ্দসদ্দব কাঁচািি গুদ্দলাদ্দি শি খু ুঁটি 

িািা ভমিামি কিা হয়।  

 সকল িিদ্দনি অবকাঠাদ্দমা কালতবশাখী ও 

ঘূরণ নঝড় সহনশীল কদ্দি তিিীি সুদ্দ্াগ আদ্দে। 

৬. তশিযপ্রবাহ  ফসদ্দলি িরি হয়।  

 গােপালাি িরি হয়।  

 েীবন ্াত্রাি কষ্টকি হদ্দয় পদ্দড়। 

 তশি প্রবাহ একটি েলবায়ু পরিবিনদ্দনি প্র াব। 

ভবরশ ভবরশ বনায়দ্দনি সৃরষ্ট কিািসুদ্দ্াগ আদ্দে।  

 উপদ্দেলায় তশি প্রবাহ ভমাকাদ্দবলায় শীি 

বদ্দস্ত্রি ব্যবস্থা কিাি সুদ্দ্াগ আদ্দে। 
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২.৫ সব নারিক রবপদাপন্ন এলাকা 

 

আপদ সব নারিক রবপদাপন্ন এলাকা রবপদাপদ্দন্নি কািণ রবপদাপন্নেনসংখ্যা 

নদী াঙ্গন        ,                     ,                                

                              

       

    ৩০,৬৭০          

বন্যা         ,                     ,                                

                                

              

    ৩০,৬৭০         

খিা        ,                        

                          

               

                           

           ও    

 

ঝড়        ,                        

                          

               

       পরিবিনন             

           ও    

 

কালতবশাখী ঝড়        ,                        

              ,           

               

       পরিবিনন            ও   

                       ও    

 

 তশিযপ্রবাহ        ,                        

                          

               

       পরিবিনন            ও   

                       ও    

 

 

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনাি প্রিান খািসমুহ 

 

প্রিান খািসমুহ  রবস্তারিি বন ননা  দুদ্দ্ নাগ ঝরক হ্রাদ্দসি সাদ্দি সমন্বয়  

কৃরষ 

          
         উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশিযপ্রবাহ হদ্দল  
৪৬৬৮৩ একি েরমি মদ্দধ্য ৩১০০ একি েরমি (আমন িান, 

িরবশষ্য, কুল, ভপয়ািা, শাক সবরে) ফসল চাদ্দষি ব্যাপক  িরি 

হদ্দি পাদ্দি।  

         উপদ্দেলায় খিাি  কািদ্দণ  ৪৬৬৮৩ একি েরমি মদ্দধ্য 

১৮০০ একি েরমি ফসল চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। 

         উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল 

রকংবা বড় িিদ্দনি কাল তবশাখী ঝড় আিাি হানদ্দল ৪৬৬৮৩ 

একি েরমি মদ্দধ্য ২৪০০ একি েরমি (আমন িান, িরবশষ্য, কুল, 

ভপয়ািা , শাক সবরে) ফসল চাদ্দষি ব্যাপক  িরি হদ্দি পাদ্দি।   

         উপদ্দেলায় ১৯৯৬ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ভমাট ৬৬৮৩ 

একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪৩০৪ একি েরমি ফসল চাদ্দষি 

ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। 

পলাশবাড়ী   

                  ২০০৫                            , 

        ,          ,                 ২৩২৫৫     

         ১২২৩          (       ,      ,   ,     

    )                                 

                            ঝ                     

          ঝ             ২৫০০          (       , 

     ,   ,         )                          

        

                  ৯                    ৪২৯৮৪      

         ৭০০০                                  

 আমন িাদ্দনি চািা উৎপাদদ্দন বৃরষ্টি পারন 
ব্যবহাি কিা 

 কলদ্দমি ফল গাে (রুট কাটিং/খারসকিণ) 
সিবিাহ 

 েরমদ্দি তেব সাি ব্যবহাি কিা 
 ঝড় ও   খাড়া পূদ্দব ন পাকা িান গাে  
মাটিি সাদ্দথ চাপা ভদওয়া 

 বাঁি শি ও মেবুি কিা ও পারন রনষ্কাশন 
ব্যবস্থা (ভেন) উন্নয়ন কিা  

 খাল খনন ও ভসচ ব্যবস্থা রনরিি কিা 
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                  ২০১১, ২০১২                       

     ৭৫০০                   ৪৫০০              

                           

ফুলেরিঃ  

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮                         

     , ফুলেরি , গোরিয়া, এদ্দিন্ডাবাড়ী, উদাখালীি ভমাট  

২২০৪০ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ৫৮৭০ একি েরমি (আমন 

িান, িরবশষ্য, শাক সবরে) ফসল চাদ্দষি ব্যাপক  িরি হদ্দি 

পাদ্দি। 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি নদী  াঙ্গন হদ্দল 
              , করঞ্চপাড়া, ইউরনয়দ্দনি ভমাট ১০৯৮৪ একি 

ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৩৮০০ একি েরমি ফসদ্দলি ব্যাপক িরি  

হদ্দব এবং ২৫৪ েরম নদী গদ্দ ন রবরলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০১১ সাদ্দলি মি  কাল তবশাখী ঝড় আিাি 
হানদ্দল      , ফুলেরি , গোরিয়া, এদ্দিন্ডাবাড়ী, উদাখালী, 

করঞ্চপাড়া,       ২৬১৬১ একি েরমি মদ্দধ্য ৩৫৮৯ একি 

েরমি (আমন িান, িরবশষ্য, কুল, ভপয়ািা , শাক সবরে) ফসল 

চাদ্দষি  ব্যাপক  িরি হদ্দি পাদ্দি।   

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট 

আবাদী েরমি  মদ্দধ্য ৩৫২১ একি েরমি ফসল চাদ্দষি ব্যাপক 

িরি হদ্দি পাদ্দি।  

         

                ২০০৭                            

২৭০৬                              ১০          

                                                   

                            ২০০৬, ২০১২              

         ৪৪৬০০              ৩২৫০          

                     

                 ২০০৫, ২০১২                   ও 

          ঝ                               ৪৪৬০০ 

             ১৪৩৫                              

     ১১৭৭৫                         ও           

          

 ১৯৯৮                                             

সািাটা, হলুরদয়া, জুমািবারড়, ঘুরড়দহ, কামাদ্দলিপাড়া, ও 

 িিখারল।          ২৩২৫                            

          ৩২৪৬০                               

      

                ২০০৮                 ৩২৪৫     

                                ৬৮৪            

            ,                                        

      

           

                  ২০০১                    ঝ      

        ২৩৫                 ও      ১,৫২,০০০০.০০ 

      (        ,           ,          )                

                          ২০১২                   

                ২৫৬৮                           

    ,                  ২৫৪১                         
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                ২০০৮                 ৩৫৪২     

                            

      ঃঃ 

 ২০০৫                                            

               ৩৪৫৫                                  

    ৬৪৫২                                     

                     ২০০৮                 ৪২৫১ 

                                  ১২৩৪        

                ,                                 

             

                        ২০১২                   

                ২৪৭৮                           

    ,                  ২৬৫৪                         

              

                      ২০১২                       

            ৩৬২০                           

                      ৩২১৪                         

              ২০০৮                 ২৪২১          

                         ২৫৪                     

   ,                                              

                      ১৯৯৮                      

        ১০,১৭৬                                 

    ৬৫৪২                       ও           

     ,                             

মৎস্য  
 
 
 

          

                  ১৯৯৬ সাদ্দলি মি  বন্যা হদ্দল      

৪৩৫৪ টি   পুকুদ্দিি          -   ২১৫৪   পুকুদ্দিি রবর ন্ন 

োদ্দিি মাে ভ দ্দস ভ্দ্দি পাদ্দি ।  

                                              

                              

পলাশবাড়ীঃ 

                   ঝ               ৫৯৮           
         -   ১০                                    

       

                              ,         ,         , 

                ৫৫                            

      

                                               

                              

ফুলেরিঃ 

 ফুলেরি           বন্যাি                   , ফুলেরি 
, গোরিয়া, এদ্দিন্ডাবাড়ী, উদাখালী, করঞ্চপাড়া ইউরনয়দ্দনি      

৮২৫ টি   পুকুদ্দিি          -   ২১৯   পুকুদ্দিি রবর ন্ন 

োদ্দিি মাদ্দেি িরি হদ্দি পাদ্দি।  

                                              

                             তশিপ্রবাদ্দহি কাি‡  

সকল  ইউারনয়দ্দনি ভোট, বড় ৮২৫ টি পুকুদ্দিি প্রায় 

২০,০০০০০/- টাকাি মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি । 

                                              

                              

          

 পুকুদ্দিি পাড় মেবুি কিা-  
 বাঁি ভমিামি ও তিিী কিা 
 মৎস্যচাষীদ্দদি েন্য প্ররশিদ্দনি ব্যবস্থা 
কিা 

 প্ররিবেি পুকুি ভসচ রদদ্দয় কাঁদা কাদ্দলা 
হদ্দল রব্লরচং পাউিাি  প্রদ্দয়াগ পাড় উচু 

কিা 

     স্তি রবরশষ্ট মৎস্য চাষ কিা 

 বন্যা/েদ্দিাচ্ছাদ্দসি সময় ভিি োলদ্দবরষ্টি 
িাখা 

 িরিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদ্দদি েন্য 

সহায়িা প্রদান কিা  মাদ্দেি বাোি 

উন্নিকিন 
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                ২০০৭                  ৩২৪        

                                                 

                ২০০৮                 ৬৮৪        

                ,                                 

             

            
                          ২০১২                   

                ১১২০                         

              ২০০৮                 ১৫৬৪        

                 

       ঃঃ 

                    ২০০৮                 ১২৩৪  

                      ,                       

                       

               ১৯৯৮                 ১২০০  

                      ,  

               
              ২০০৮                 ২৫৪        

                ,                                 

             

                      ১৯৯৮                      

        ৮৫২                                   

                                        

পশুসম্পদ  

          

         উপদ্দেলাদ্দি ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  

হদ্দল ২০০ টি গ , ৫০০ টি োগল, ২৫০ টি ভ ড়া, ১৪ টি মরহষ, 

৮০০ টি হাঁস , ৯৫৪ টি মুিগী, ২০২ টি বন্য পশূপারখ, ঝদ্দড়ি 

আিাদ্দি রবরলন হওয়া সহ মািা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

পলাশবাড়ীঃ 

                  কালতবশাখী ঝড়     ৩২০০        

৪০০০         ১৫০০         ২০         ৬০০০         

৮০০০         ঝ                                  

                                               

 ও                          ও                   

ফুলছুরড়ঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলাদ্দি ১৯৮৮ সাদ্দলি  বন্যা হদ্দল ৪২৫০ টি গরু , 
৫৬৩১ টি োগল, ৩২১০ টি ভ ড়া, ২৫ টি মরহষ, ৫২৪১ টি হাঁস , 

৯২৫৭ টি মুিগী,  রবর ন্ন ভিাদ্দগ, আক্রান্ত হদ্দয় আথবা ভ দ্দস রগদ্দয় 

মািা ভ্দ্দি পাদ্দি। ্াদ্দি কদ্দি এলাকাি প্ররিটি পরিবাি িরি 

হওয়া সহ প্রাকৃরিক ভসৌন্দর্য্ন রবনষ্ট হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে। 

          
                ২০০৭                  ১৪৪০  

       রবর ন্ন ভিাদ্দগ, আক্রান্ত হদ্দয় আথবা ভ দ্দস রগদ্দয় মািা 

ভ্দ্দি পাদ্দি। 

     ও                          ২০০৭             ও 

              ১২৫০                     ও           

               

            
     ও                          ২০১২          

                         ৬৪০             

        ও                          

 মাটিি রকল্লা রনম নান কিা  
  সিকািী পরিি েরমদ্দি গবারদ পশুি 
চিনভুরম তিরি কিা 

  পশুিখায তিরি কিাি েন্য রমল তিরি 
কিাি েন্য উদু্ভি কিা 

 পশাপরশ েরমদ্দি একদ্দত্র পারি হাঁস, 

মৎস্য, সবরে চাষ কিা 

  আপদ সহনশীল সংকি োিীয় পশুপারখ 
চাদ্দষ উদু্ভি কিা 

 পশুি টিকা সিবািহ রনরিি কিা 
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     ও                       ২০০৮             ও 

            ৪৩০                     ও           

               

               ১৯৯৮                 ১২০০  

                      ,  

               
              ২০০৮             ও              

৩৫০                     ও                          

                      ১৯৯৮                      

        ৭৬০          রবর ন্ন ভিাদ্দগ, আক্রান্ত হদ্দয় অথবা 

ভ দ্দস রগদ্দয় মািা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

স্বাস্থয  

         

         উপদ্দেলায় কালতবশাখী ঝড় হদ্দল ২৪৪৭৯২ েন 

সংখ্যাি মদ্দধ্য             (িাদ্দয়রিয়া, আমাশয়, টাইফদ্দয়ট, 

ভলাদ্দকি েরন্ডস        ) ১% আক্রান্ত হওয়া সহ অকাদ্দল মািা 

ভ্দ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল উপদ্দেলাি পরিটি পরিবাি আরথ নক 

অস্বচ্ছলিা সহ রবর ন্ন াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি।  

     ও           ৩% -৪%                           

      

পলাশবাড়ীঃ 

                          ২৪৪৭৯২              

২                 ২             ১          ১  

            ৫                           ৩       

                ও                             

      ও           ২% -৩%                           

      

                   কালতবশাখী ঝড়     ২৪৪৭৯২       
                      (িাদ্দয়রিয়া, আমাশয়, টাইফদ্দয়ট, 

ভলাদ্দকি েরন্ডস        ) ১% আক্রান্ত হওয়া সহ অকাদ্দল মািা 

ভ্দ্দি পাদ্দি। 

ফুলছুরড়ঃ 
 ফুলেরি  উপদ্দেলাদ্দি ১৯৮৮ সাদ্দলি  বন্যা হদ্দল ৪২৫০ টি গরু , 
৫৬৩১ টি োগল, ৩২১০ টি ভ ড়া, ২৫ টি মরহষ, ৫২৪১ টি হাঁস , 

৯২৫৭ টি মুিগী,  রবর ন্ন ভিাদ্দগ, আক্রান্ত হদ্দয় আথবা ভ দ্দস রগদ্দয় 

মািা ভ্দ্দি পাদ্দি।  

      ও           ২% -৩%                           

      

         
               ২০০৭             ও                 

                     ৩-৪%                       

                    ও            

        ২০০৭                              ৪-৬% 

                                          ও      

      

           
    ও                          ২০১২              

                                  ৩-৪%            

                               ও            

        ১৯৯৮                              ৩-৫% 

                                          ও      

 স্বাস্থয রবষদ্দয় সদ্দচিনিা বৃর্ধত কিা 
 দুদ্দ্ নাদ্দগ স্বদ্দস্থযি ঝরক রবষদ্দয় িািািদ্দদি 
েন্য প্ররশিদ্দনি ব্যবস্থা কিা 

 ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় স্বস্থযদ্দকন্দ্র ও কদ্দমারনটি 

রিরনদ্দকি ভসবাি মান বৃর্ধত কিা 

  প্রাথরমক রচরকৎসাি প্রদ্দয়ােরনয় ওষি 

সিবািহ রনরিি কিা 

 রবশু্ধত খাবাি পারনি ব্যবস্থা কিা 

 দুদ্দ্ নাদ্দগি কািদ্দণ  পঙ্গু ব্যরিদ্দদি 

পুন নবাসদ্দনি ব্যবস্থা কিা 

 প্ নাপ্ত টিকা ও প্ররিদ্দষিদ্দকি ব্যবস্থা কিা 
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    ও                          ২০০৮              

                                  ৩-৪%            

                               ও            

        ১৯৯৮                              ৪-৬% 

                                           ও      

      

              

    ও                          ২০০৮              

                                  ৩-৪%            

                               ও            
        ১৯৯৮                              ৩-৫% 

                                          ও      

      

েীরবকা  

         
         উপদ্দেলায় ভমাটামুটি ৫ িিদ্দনি েীরবকাি ভলাক আদ্দে। 

্থা-কৃরষেীরব , মৎস্যেীরব , ক্ষুদ্র ও মাঝারি  ব্যবসায়ী, শ্ররমক ও 

চাকুিীেীরব । বন্যাি কািদ্দণ কৃরষেীরব ৪০ % মৎস্যেীরব  

৩%ক্ষুদ্র ও মাঝারি  ব্যবসায়ী ৬০% শ্ররমক ও চাকুিীেীরব  ৭ % 

প্রিযি এবং পদ্দিাি  াদ্দব িরিিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি। 

পলাশবাড়ীঃ 

                          ৫                    
        -                  ,    ও   ঝ             

     ও                                 ৪০  

         ২%    ও   ঝ            ৮০       ও 

           ১০       ১৮%                      

                 

ফুলছুরড়ঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ভমাটামুটি ৫ িিদ্দনি েীরবকাি ভলাক আদ্দে। 
্থা-কৃরষেীরব , মৎস্যেীরব , ক্ষুদ্র ও মাঝারি  ব্যবসায়ী, শ্ররমক ও 

চাকুিীেীরব। বন্যাি কািদ্দণ কৃরষেীরব  ৪০ %, মৎস্যেীরব  ৪০%, 

ক্ষুদ্র ও মাঝারি  ব্যবসায়ী ১০% শ্ররমক ৪০%, ও চাকুিীেীরব  ৫ 

% প্রিযি এবং পদ্দিাি াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি। 

 ভটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট কিাি লদ্দিয 
প্ররশিন প্রদান কিা 

 ভটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট কিা 
 মরহলাদ্দদি েন্য বসিবাড়ীদ্দি আদ্দয়ি 
ব্যবস্থা কিা 

 স্থানীয় সম্পদ্দদি সদ্দব নািম ব্যবহাি  কদ্দি 

েীরবকা রনরিি কিা 

  েনদ্দগারষ্ট র রিক বনায়ন সৃরষ্ট কিা 
 সমারেক খায রনিাপিা ব্যবস্থা বৃর্ধত কিা 
 রবপদাপন্ন েনদ্দগারষ্টি েীরবকা রনরিি 
কিাি েন্য সহায়িা প্রদান কিা 

ভটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট কিাি লদ্দিয 

প্ররশিন প্রদান কিা 

গােপালা  

          

         উপদ্দেলাদ্দি তশিযপ্রবাহ হদ্দল ১০০০০ ফলে গাে 

১৩৫০ বনে গাে, ৪২৫ ঔষরি  গাে সহ ৫০ টি নাস নািীি 

চািাগাদ্দেি িরি হদ্দি পাদ্দি।  

 সাদুল্লাপুি  উপদ্দেলাদ্দি বন্যা হদ্দল ১৫০০০ ফলে গাে, ৫০০ 
বনে গাে, ৩০০ ঔষরি  গাে সহ ২০ টি নাস নািীি চািাগাদ্দেি 

িরি হদ্দি পাদ্দি। 

পলাশবাড়ীঃ 

                   কালতবশাখী ঝড়      ১৫০০০     
    ১০০০              ৩০০                           

           

                                 ,         , 

         ,                 ৭০০০          ৫০০     

     ৩০০             ৭০                               

      

ফুলছুরড়ঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলাদ্দি ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল  ৫৪২০টি 

 িাস্তা ও ভবড়ী বাঁদ্দিি দুই পাদ্দশ বৃি ভিাপণ 
কিা;  

 বারড়ি আদ্দশ পাদ্দশ বৃি ভিাপণ কিাি 
েন্য েনগণদ্দক উৎসারহি কিন। 

 প্যািাবন সৃরষ্ট কিা; 
 পরিদ্দবশ রবষদ্দয় সদ্দচিনিা বৃর্ধত কিা; 
 অতবি াদ্দব গাে কাটা রনয়ন্ত্রণ কিাি েন্য 
আইনগি ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রদ্দয়াগ কিা। 

 বসি বাড়ীি র টা উচু কিদ্দি হদ্দব। সাদ্দথ 
সাদ্দথ চািা ভিাপন কিাি েন্য মাটিি মাদা 

তিিী (1.5-2 ফুট ব্যাদ্দসি) ও উচু 

কিদ্দি হদ্দব । 

 রনচু েরমদ্দি বড়গাে ভমদ্দহগুরন ও গাে 
লাগাদ্দি হদ্দব। 

 মাটিি আদ্রিা িিাি েন্য গাদ্দেি ভগাড়ায় 
মাদা তিিী কিদ্দি হদ্দব। ্া খিাি সময় 



45  
 

ফলে গাে ২১৫০ ঔষরি  গাে সহ ৫০ টি নাস নািীি চািাগাদ্দেি 

িরি হদ্দি পাদ্দি।  

  ফুলেরি  উপদ্দেলাদ্দি ২০০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল 

২৫০ টি  ফলে গাে, ৩০০ টি ঔষরি  গাে সহ ৪০ টি নাস নািীি 

চািাগাদ্দেি িরি হদ্দি পাদ্দি। 

         

                ২০০৭                  ৫০০০       

      রবর ন্ন                          । 
     ও                          ২০০৮             ও 

              ১৪৫০             রবর ন্ন              

              

           

    ও                          ২০১২              

                     ৭৪০        রবর ন্ন              

               

       
    ও                       ২০০৮             ও 

            ১২০০        রবর ন্ন                      

      

              ১৯৯৮                 ৪২৫০        

রবর ন্ন                            

               
        ২০০৮             ও             ৮৫০        

রবর ন্ন                             

                     ১৯৯৮                      

        ১৩৬০        রবর ন্ন                      

       

বারি বন ভিাি কিদ্দব। 

 ঘূরণ নঝদ্দড়ি ঝুঁরক হ্রাস কিাি েন্য বসি 
বাড়ীি চািপাদ্দশ গুল্ম োরিয় গাে ভবশী 

কদ্দি লাগাদ্দি হদ্দব। সাদ্দথ সাদ্দথ ফলদ 

গাদ্দেি চািা শি খু ুঁটি রদদ্দয় বাঁিদ্দি হদ্দব। 

অবকাঠাদ্দমা  

         

         উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   

হদ্দল ২৫ টি প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৩ টি 

মাদ্রাসা, ১৫ টি মসরেদ, ৫ টি মরন্দি, ৬ টি সিকািী ও ভবসিকািী 

অরফস ২ টি স্বাস্থয ভকন্দ্র, ৬ টি রিরনক , ২০ টি কাল াট ন, ১৫ টি 

ব্রীে, ১৫ রকদ্দলারমটাি পাকা িাস্তা, ১০ রকদ্দলারমটাি কাঁচা িাস্তা 

ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 
 

পলাশবাড়ীঃ 

                  কালতবশাখী ঝড়     ৪০          
        ১০                  ৮           ৪০          

২৫         ৬          ও               ১   

          ৮            ৬           ২০            ১৫ 

       ১৫                       ১০                      

ঝ                                        
 

ফুলেরিঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল  ৩০ টি 
প্রাথরমক রবযালয়, ১০ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ২০ 

টি মসরেদ, ও সিকািী, ভবসিকািী অরফস সহ  ১ টি স্বাস্থয ভকন্দ্র, 

৪ টি রিরনক , ২০ টি কাল াট ন, ১৫ টি ব্রীে, ১৫ রকদ্দলারমটাি 

পাকা িাস্তা, ১০ রকদ্দলারমটাি কাঁচা িাস্তা বন্যাি পারনদ্দি িরলদ্দয় 

রগদ্দয়  আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  

ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল ৩ 

 িাস্তা উচু ও পাকা কিা 
 ভবরড়বাি রনম নাণ  ও সংস্কাি কিা; 
 প্রদ্দয়ােনীয় কাল াট ন ও ব্রীে রনম নাণ কিা 
 সুইচদ্দগট রনম নান কিা  
 প্ নাপ্ত সাইদ্দিান ভসল্টাি রনম নাণ কিা 
 অবকাঠাদ্দমা স্থাপনাি চারিরদদ্দক, িাস্তা ও 
খালসমূদ্দহি দুই িাদ্দি বৃি ভিাপণ কিা; 



46  
 

টি প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ৫ 

টি মসরেদ, ও সিকািী, ভবসিকািী অরফস আংরশক িবংস অথবা 

সম্পুণ ন িবংস হওয়াি সম্ভাবনা  িদ্দয়দ্দে। 
         

 উপদ্দেলায় ২০০৭ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   হদ্দল ১০ টি 

প্রাথরমক রবযালয়, ১ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১০ টি 

মসরেদ, ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

 

           
 উপদ্দেলায় ২০০১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   হদ্দল ১৫ টি 
প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১০ টি 

মসরেদ, ২ টি মরন্দি, ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট 

হদ্দি পাদ্দি। 

       
 উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   হদ্দল ১২ টি 
প্রাথরমক রবযালয়, ১ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ১ টি মাদ্রাসা, ১০ টি 

মসরেদ, ১ টি মরন্দি, ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট 

হদ্দি পাদ্দি। 

              

         উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   

হদ্দল ৮ টি প্রাথরমক রবযালয়, ১ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৩ টি 

মাদ্রাসা, ১১ টি মসরেদ, ২ টি মরন্দি, ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক বা 

সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 
                         ও                          
                                          

২০                                              

                  ৩০-৪০                     

                         ও                          
              ঝ                    ১০-১৫  ও 

        ১-২            

িিবাড়ী  

          

         উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  

১৩৪৪ টি কাঁচা িি  ২৫ টি পাকা িি , ২১১ টি আিাপাকা িি বাড়ী 

ঝদ্দড়ি আিাদ্দি আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  

 পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় বন্যা বৃর্ধত ভপদ্দি থাকদ্দল ৪০০ টি কাঁচা 
িিবাড়ী, ১৫০ টি পাকা িি , ১০০ টি আিাপাকা িিবাড়ী পারনি 

চাদ্দপ  আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি 

পলাশবাড়ীঃ 

                  কালতবশাখী ঝড়     ১২২৫            
১৫            ১২০                  ঝ          

                                  

ফুলছুরড়ঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ৫৮০ টি কাঁচা 
িি , ৫৫ টি পাকা িি বন্যাি পারনদ্দি িরলদ্দয় রগদ্দয়  আংরশক বা 

সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  
১২৮ টি কাঁচা িি , ১৫ টি পাকা িি আংরশক িবংস অথবা সম্পুণ ন 

িবংস হওয়াি সম্ভাবনা  িদ্দয়দ্দে। 

                         ও                          
                           ৭০-৮০  ও         ১০-

১৫             

                         ও                          

 বসি বারড়সহ রবর ন্ন স্থাপনা উপকুল হদ্দি 
দুদ্দি ও উঁচু স্থাদ্দন মেবুি াদ্দব রনম নাণ 

কিা; 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল বাড়ী রনম নান কিা 
 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল বাড়ী রনম নান কিাি েন্য 
সুদমুি  ঋদ্দনি ব্যবস্থা কিা 

 ভবরড়বাি রনম নাণ  ও সংস্কাি কিা; 
 বসি বারড়সহ রবর ন্ন স্থাপনাি চারিরদদ্দক, 
িাস্তা ও খালসমূদ্দহি দুই িাদ্দি বৃি ভিাপণ 

কিা; 

 



47  
 

               ঝ                    ১০-১৫  ও 

        ১-২            

স্যারনদ্দটশন  

          

১৪০০ টি কাঁচা ২৮৫ টি আিাপাকা পায়খানা, ৫৬ টি সংিরিি 

পুকুদ্দিি পারন আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 
পলাশবাড়ীঃ 

                  কালতবশাখী ঝড়     ১৩০০        
২০০                    ৪০                      

                                 

ফুলছুরড়ঃ 

 ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ১১০০ টি কাঁচা 
১৫০ টি আিাপাকা পায়খানা আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি 

পাদ্দি। 

 ১৫ টি সংিরিি পুকুদ্দিি পারন আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট 

হদ্দি পাদ্দি। 

                         ও                          
                                 ৭০-৮০%            

 স্যারনদ্দটশন  রবষদ্দয় সদ্দচিনিা বাড়াদ্দনা  
 পুকুি খনন ও সংিরিি পুকুি পুন:খনন  

 প্ নাপ্ত পন্ডস্যান্ড রফল্টাি ও ভিইন ওয়াটাি 
হািদ্দ স্ট্াি স্থাপন কিা , 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল ও স্বাস্থযসম্মি পায়খানা 
রনম নাণ কিা  

 পারনও পয়:রনষ্কাসন ব্যবস্থা রনরিি কদ্দি 
প্ নাপ্ত সাইদ্দিান ভসল্টাি রনম নাণ কিা  
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২.৭ সামারেক মানরচত্র 
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২.৮ আপদ ও ঝুঁরক মানরচত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



50  
 

২.৯ আপদ্দদি ভমৌসুমী রদনপুরি  
 

ক্রঃ  েীরবকাসমূহ তবশাখ  তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাবন  াদ্র আরেন  কারিনক  অগ্রাহায়ন  ভপৌষ মাি ফাল্গুন   তচত্র  
০১ বন্যা              
০২ নদী াংগন             
০৩ খিা             
০৪ কালতবশাখী ঝড়             
০৫ েরমদ্দি বালু পড়া              
 

রদনপুরি রবদ্দিষণঃ 

আপদগুদ্দলা এই এলাকাদ্দি বেদ্দিি বাদ্দিা মাদ্দসি মদ্দধ্য ভকান্ ভকান্ মাদ্দস সংগঠিি হয় এবং ভকান্ ভকান্ মাদ্দস এি প্র াব ভবরশ বা কম 

থাদ্দক িা ভিখারচদ্দত্রি মাধ্যদ্দম ভমৌসুমী রদনপুরিদ্দি ভদখাদ্দনা হদ্দয়দ্দে। এ কাদ্দেি অংশ রহদ্দসদ্দব অংশগ্রহণকািীদ্দদি সাদ্দথ আদ্দলাচনাি 

মাধ্যাদ্দম োনা ্ায়: 

 বন্যা হয় নদী িাদ্দটি কািদ্দণ। প্রচুি পরিমাণ পরল েদ্দম নদীগুদ্দলা ক্রমাগি  িাট হদ্দয় ্াদ্দচ্ছ। তেষ্ঠয মাস ভথদ্দক আরেন মাস 

প্ নন্ত নদী িাট হয়। 

 নদী  াঙ্গন এই দুদ্দ্ নাগটি তেষ্ঠয ভথদ্দক আরিনক মাস প্ নন্ত  চলদ্দি থাদ্দক। নদী  াঙ্গদ্দন ব্যাপক িরি সারিি হয়। ফসলসহ েরম, 

িি-বারড়, িাস্তা-িাট গাে-পালা ইিযারদ। 

 কালতবশাখীঝড় ও ঘূরণ নঝড় আি একটি মািাত্মক আপদ। ঘূরণ নঝড় এই এলাকাি িিবারড়, ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যবস্থা ও গােপালাি ব্যাপক 

িরি কদ্দি| ফসদ্দলিও িরি হয়। কালতবশাখীঝড় তচত্র মাদ্দসি মাঝামারঝ ভথদ্দক তেষ্ঠয মাদ্দসি মাঝামারঝ প্ নন্ত  এবং ঘূরণ নঝড় 

ভসপ্টম্বি মাদ্দসি মাঝামারঝ ভথদ্দক রিদ্দসম্বি  মাদ্দসি মাঝামারঝ সমদ্দয়ি মদ্দধ্য িদ্দট থাদ্দক।  

 গাইবান্ধা ভেলায় খিা সংিঠিি আপদ্দদি মদ্দধ্য একটি। খিাি কািদ্দণ এখানকাি অদ্দনক ফসল ভসদ্দচি অ াদ্দব নষ্ট হদ্দচ্ছ। আবাি 

ভ্গুদ্দলা ভকাদ্দনা মদ্দি হদ্দচ্ছ িাদ্দিও প্ নাপ্ত পারনি অ াদ্দব ফলন কদ্দম ্াদ্দচ্ছ। আবাি এই খিাি কািদ্দণ সংিরিি পুকুদ্দিি পারন 

শুরকদ্দয় ্াওয়ায় এবং ভূগ নস্থ পারনি স্তি রনদ্দচি রদদ্দক ভনদ্দম ্াওয়ায় ভদখা রদদ্দচ্ছ পানীয় েদ্দলি চিম সঙ্কট। এরপ্রলমাস ভথদ্দক  

জুন মাস প্ নন্ত এই এলাকাদ্দি খিা ভদখা ্ায়।  

 

২.১০ েীরবকাি ভমৌসুমী রদনপুরি  
 

ক্রঃ নং েীরবকাসমূহ তবশাখ  তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাবন  াদ্র আরেন  কারিনক  অগ্রাহায়ন  ভপৌষ মাি ফাল্গুন   তচত্র  
০১ কৃষক              
০২ মৎসেীরব             
০৩ রদনমজুি              
০৪ ব্যবসায়ী              
 

কৃষকঃকৃষকদ্দদি ভিদ্দত্র তেষ্ঠয ভথদ্দক আষাঢ় মাস প্ নন্ত  ভবাি িান লাগাদ্দনাি কাদ্দে ব্যাবস্ত থাদ্দক এবং শ্রাবন,  াদ্র, আরেন মাস প্ নন্ত  

িাদ্দদি ভকান কাে থাদ্দক না কারিনক এি মাঝামারঝ ভথদ্দক অগ্রাহায়ন মাদ্দস িািা িান মাড়াই কিাি কাদ্দে ব্যাবস্ত থাকদ্দি হয় এবং মাি 

ফাল্গুন মাদ্দস ইরি লাগাদ্দনা কাদ্দে ব্যাবস্ত হদ্দয় পদ্দড়।  
 

মৎসেীরবঃ-তেষ্ঠয আষাঢ় মাদ্দস পুকুদ্দি মাে চাষ কিা হয়। শ্রাবন ও  াদ্র মাদ্দস বন্যাি আশংকা থাদ্দক বন্যাি কবল ভথদ্দক মাদ্দেি বাচ্চাি 

েন্য পূব ন প্রস্ত্িরি িাখদ্দি হয়। ভপৌষ মাি মাদ্দস পারনি স্তি রনদ্দচ ভ্দ্দি থাদ্দক ্াি কািদ্দণ  মাদ্দেি বৃর্ধত কম হয় এবং কম সমদ্দয় মাে রবরক্র 

কিদ্দি হয়। ্াি কািদ্দণ  িাদ্দদি েীরবকাি খারনকটা প্র াব পদ্দড়।  
 

রদনমজুিঃতেষ্ঠয আষাঢ় মাদ্দস এই এলাকায় ইরি িান কাটাি কাে কদ্দি কারিনক মাস প্ নন্ত িাদ্দদিদ্দক বদ্দস থাকদ্দি হয় ্াি ফদ্দল িাদ্দদি 

চাি মাস এলাকাি বাইদ্দি কাদ্দেি সন্ধাদ্দন ভ্দ্দি হয়।  
 

ব্যবসায়ীঃ-ব্যবসায়ীদ্দদি ভিদ্দত্র তবশাখ তেষ্ঠয আষাঢ় কারিনক অগ্রাহায়ন ভপৌষ এই েয় মাস প্ নন্ত ব্যবসা  াল চলদ্দলও বাকী েয় মাস 

এলাকায় কাে না থাকায় এবং ভলাক েদ্দনি আয় কদ্দম ্াওয়ায় ব্যবসায় ভবচা ভকনা অদ্দনকাংদ্দশ কদ্দম ্ায়। 
 

২.১১ েীবন এবং েীরবকা সম্পরকনি রবপদাপন্নিা   
 
ক্ররমক 

নং 
েীরবকাসমূহ আপদ/দুদ্দ্ নাগ সমূহ 

বন্যা  নদী াঙ্গন তশি প্রবাহ  খিা  কালতবশাখী ঝড় 
০১ কৃষক       
০২ মৎসেীরব      
০৩ রদনমজুি       
০৪ ব্যবসায়ী       
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বন্যাঃ 

বন্যায় কৃরষ ফসল ব্যাপক াদ্দব নষ্ট হয়। শুধুমাত্র কৃরষরন নি েনগদ্দণি আরথ নক াদ্দব িরিগ্রস্থ হয়। দরিদ্র কৃষক ও রদনমজুিদ্দদি কাচা িি-

বারড় বন্যায় িরি হদ্দল িি-বারড় ভমিামদ্দিি েন্য অরিরিি অদ্দথ নি প্রদ্দয়ােন হয়। এই অথ ন ভ্াগান দরিদ্রদ্দদি েন্য কষ্টসাধ্য হদ্দয় পদ্দড়। 

বন্যায় পুকুদ্দিি মাে ও ভপানা ভ দ্দস ্ায়। এি মৎস্যচাষীদ্দদি িরি হয়। বন্যাি কািদ্দণ রদনমজুিিা কাে পায়না ফদ্দল অথ নতনরিক াদ্দব 

কদ্দষ্ট রদন কাদ্দট। ব্যাবসায়ীদ্দদি ব্যবসাি দ্রব্য-সামগ্রী বন্যাি পারনদ্দি িরি-গ্রস্থ হয় এদ্দি ব্যবসায়ীি ব্যবসাি িরি হয়। এোড়া ভবচা-ভকনা 

কম হয়। ফদ্দি ব্যবসায়ীদ্দদি আরথ নক িরিি সমু্মরখন হয়। 
নদী াঙ্গনঃ 

নদী  াঙ্গদ্দন আবাদী েরমসহ িি-বারড় িাস্তা-িাট, রবর ন্ন প্ররিষ্ঠান ভ্মন রশিা প্ররিষ্ঠান নদী গদ্দ ন রবরলন হদ্দয় ্ায়। দরিদ্র মানুষ িি বাড়ী 

োয়গা-েরম হারিদ্দয় সহায়-সম্বলহীন হদ্দয় পদ্দড়। সিকািী প্ নাদ্দয়ও আরথ নক িরিি সমু্মিিন হয়। কািণ সিকািদ্দক আবাি নদী গদ্দ ন 

রবরলন হওয়া স্কুল কদ্দলে পুনঃ প্ররিষ্ঠা কিা দিকাি হয়। 
তশি প্রবাহঃ 

তশিযপ্রবাদ্দহ কৃরষ ফসদ্দলি িরি হয়। ফদ্দল কৃষক আরথ নক সংকদ্দট রদন োপন কদ্দি। এোড়া এসমদ্দয় রদনমজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব ভদখা 

ভদয়। এবং তশিয প্রবাদ্দহি কািদ্দণ রদনমজুিাও কাদ্দে ভ্দ্দি পাদ্দিনা। ফদ্দল িািা আরথ নক সংকদ্দট রদন কাটায়। 
খিাঃ  

খিায় ফসলসহ গাে-পলা, সবরে মদ্দি ্ায়। ফদ্দল অথ নতনরিক াদ্দব সকদ্দলই িরিগ্রস্থ হয়। 
কাল তবশাখী ঝড়ঃ  

কালতবশাখী ঝদ্দড় িি-বারড়, গাে-পালাসহ ফসদ্দলি িরি হয়। নতুন কদ্দি িি তিিী ও ভমিামি কিদ্দি হয়। ফসল নষ্ট হদ্দয় ্াওয়া ফলদ্দনি 

িাটরি পদ্দড়। রবর ন্ন সিকািী ও ভবসিকািী অবকাঠাদ্দমা পূনঃ রনম নাণ কিা দিকাি হয়। 
 
২.১২ খাি র রিক আপদ ও ঝুঁরকি বন ননা  
 
আপদসমূহ রবপদাপন্ন সামারেক উপদানসমূহ 

ফসল গােপালা পশু 

সম্পদ 
মৎস 

সম্পদ 
িিবারড় িাস্তািাট ব্রীে 

কালা নাট 
রশিা 

প্ররিষ্ঠান 
স্বাস্থয আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

বন্যা            
নদী াঙ্গন            
তশি প্রবাহ            
খিা            
কাল তবশাখী 

ঝড়  
          

 
আপদ ঝুঁরকি বণ ননা 

বন্যা কৃরষঃ 

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় ১৯৯৬ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল        ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪০৩৩ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৬৪৫ 

একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ১৫৭২ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি 

পাদ্দি।       ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪৫৩০ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪৮০ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি 

হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৮৪১ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিািক  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।            ইউরনয়দ্দনি ভমাট 

৫২৮৭ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ২৫৭ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৫৫০ পরিবাি 

প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।         ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪৯৯০ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৫৪০ একি 

েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৬৮৭ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি। 

       ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৩৬৯০ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪৩১ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি 

পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৪৫৮ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।          ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪৭৮০ একি 

ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪২৬ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৫৭০ পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।        ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪৯৯৫ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৩৪৭ একি েরমি আমন 

চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৪৭৫ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।        

ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৪১৯৭ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৩৪৮ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি 

ফদ্দল ৪২২ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।       ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৩৮০১ একি ফসলী েরমি 

মদ্দধ্য ১২০ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৪৮৭ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব 

িরি হদ্দি পাদ্দি।             ইউরনয়দ্দনি ভমাট ৩৯৮০ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ১৬২ একি েরমি আমন চাদ্দষি 

ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল ৭৮ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।                 
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আপদ ঝুঁরকি বণ ননা 

ইউরনয়দ্দনি ভমাট ২৪০০ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ১৪১ একি েরমি আমন চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ্াি 

ফদ্দল ১৮০ পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি।  
নলিাংগা  ইউরনয়দ্দনি ভোটবড় ভমাট ৮৫ টি পুকুদ্দিি  ভদশী মাে চাষ ব্যাবহ হদ্দব এবং এি ফদ্দল ৯৫ টি পরিবাি 

পদ্দিাি ও প্রিযি  াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দব। িসুলপুি  ইউরনয়দ্দনি ভোটবড় ভমাট ৬৫ টি পুকুদ্দিি ভদশী মাে চাষ ব্যাহি 

হদ্দব এবং এি ফদ্দল ৮৪ টি পরিবাি পদ্দিাি ও প্রিযি  াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দব। 
                 ২০০৫     ২০০৮                                           ৭০০৫          

         ৫২০                                            ৫০               ২৫০     

          ৮০                ,                   ,                     ৭০৮১         

              ৯৮০                                                            ৫৮০     

                                                         ৪২১২              ৭৮০     

                                       ৪৫               ৯০               ৪৫          

                 

               ১৯৮৮                                         ৩২৪৭                   ৮৫০ 

                  ,                             ৩৮১৯                   ৫৬০          

         ,                ৩৬৮১              ৯৫                                       
 

মৎসঃ 

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় ১৯৯৬ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সাদুল্লাপুি           ১৯৯৬ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল      ৪৩৫৪ 

টি পুকুদ্দিি         -   ২১৫৪   পুকুদ্দিি রবর ন্ন োদ্দিি মাে ভ দ্দস ভ্দ্দি পাদ্দি । কামািপাড়া ইউরনয়দ্দনি 

ভোটবড় ভমাট ৮৫ টি পুকুদ্দিি  ভদশী মাে চাষ ব্যহি হদ্দব এবং এি ফদ্দল ৮০ টি পরিবাি পদ্দিাি ও প্রিযি  াদ্দব 

িরিগ্রস্থ হদ্দব। নলিাংগা  ইউরনয়দ্দনি ভোটবড় ভমাট ৮৫ টি পুকুদ্দিি ভদশী মাে চাষ ব্যাবহ হদ্দব এবং এি ফদ্দল ৯৫ টি 

পরিবাি পদ্দিাি ও প্রিযি াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দব। িসুলপুি  ইউরনয়দ্দনি ভোটবড় ভমাট ৬৫ টি পুকুদ্দিি ভদশী মাে চাষ 

ব্যহি হদ্দব এবং এি ফদ্দল ৮৪ টি পরিবাি পদ্দিাি ও প্রিযি  াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দব। 
                 ২০০৫     ২০০৮                          ,           ,                 ৫৪ 

                         

              ১৯৮৮                   ৮২৫        ৭৫০                   ও               

           
 

          

সাদুল্লাপূি          ১৯৯৬ সাদ্দলি মি  বন্যা হদ্দল সাদুল্লাপূি উপদ্দেলাদ্দি বন্যা বা হদ্দল ২০০০০ ফলে গাে, 

১২০০০ বনে গাে, ৩০০০ ঔষরি  গাে সহ ২০ টি নাস নািীি চািাগাদ্দেি িরি হদ্দি পাদ্দি। 
                 ২০০৫     ২০০৮                                    ১২০০               

                                                                 ১০৪৫           ,            

         ৮৫২                        ৮৫২           ,                   ৪৫০                

      ৮৫২            ও                 ১১৪৭                        ৯৮৭                

                      

               ১৯৮৮                                     ৫০০                        

                                                        ২০০            ,                 

৫৪০                         ২৫০             ও                ৫২২                      

১৫০                                       

িিবাড়ীঃ 

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় ১৯৯৬ সাদ্দলি মি  বন্যা     ৫৫০ টি কাঁচা িি বাড়ী, ১০০ টি পাকা িি , ২০০ টি আিাপাকা 

িি বাড়ী পারনি চাদ্দপ  আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  
পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় বন্যা বৃর্ধত ভপদ্দি থাকদ্দল ৪০০ টি কাঁচা িি বাড়ী, ১৫০ টি পাকা িি , ১০০ টি আিাপাকা িি 

বাড়ী পারনি চাদ্দপ  আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

ফুলেিরড়  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ৫৮০ টি কাঁচা িি, ৫৫ টি পাকা িি বন্যাি পারনদ্দি িরলদ্দয় রগদ্দয়  

আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  
 

            

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় ২০০৫ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল   হদ্দল ২৫ টি প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি মাধ্যরমক 

রবযালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ১৫ টি মসরেদ, ৫ টি মরন্দি, ৬ টি সিকািী ও ভবসিকািী অরফস ২ টি স্বাস্থয ভকন্দ্র, ৬ টি 

রিরনক , ২০ টি কাল াট ন, ১৫ টি ব্রীে, ১৫ রকদ্দলারমটাি পাকা িাস্তা, ১০ রকদ্দলারমটাি কাঁচা িাস্তা ঝদ্দড়ি আিাদ্দি 
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আংরশক বা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

         উপদ্দেলাদ্দি ১৯৯৬          বন্যা হদ্দল      ১১           অবকাঠাদ্দমা ভ্মন, (ব্রীে ২৫ টি, 

কাল াট ২৫ টি, কাচা িাস্তা ২ রকরম., পাকািাস্তা ১ রকরম, ) রশিা প্ররিষ্ঠান ৮ টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্ি পাদ্দি।  

ফুলেরড় উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল  ৩০ টি প্রাথরমক রবযালয়, ১০ টি মাধ্যরমক রবযালয়, ৮ টি 

মাদ্রাসা, ২০ টি মসরেদ, ও সিকািী, ভবসিকািী অরফস সহ  ১ টি স্বাস্থয ভকন্দ্র, ৪ টি রিরনক , ২০ টি কাল াট ন, ১৫ টি 

ব্রীে, ১৫ রকদ্দলারমটাি পাকা িাস্তা, ১০ রকদ্দলারমটাি কাঁচা িাস্তা বন্যাি পারনদ্দি িরলদ্দয় রগদ্দয়  আংরশক বা সম্পুণ ন  

রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  
 

স্বাস্থযঃ 

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল ২৮৭৪২৬ েন সংখ্যাি মদ্দধ্য ৩% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, ৩% ভলাক আমাশয় ২% 

টাইফদ্দয়ট ২% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৬% ভলাদ্দকি িাদ্দয়রিয়া েরনি এবং ৩% ভলাক চম ন ভিাদ্দগ আক্রা  হওয়া সহ অকাদ্দল 

মািা ভ্দ্দি পাদ্দি।  
                         ২৪৪৭৯২              ২                 ২             ১  

        ১              ৫                           ৩                       ও            

                 

ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ভমাট েনসংখ্যা  ১৬৫৩৩৪  এি মদ্দধ্য ৬% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, 

১০% ভলাক আমাশয় ২% টাইফদ্দয়ট ৪% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৬% ভলাদ্দকি িাদ্দয়রিয়া েরনি এবং ৬% ভলাক চম ন 

ভিাদ্দগ আক্রান্ত হওয়া সহ অকাদ্দল মািা ভ্দ্দি পাদ্দি। ্াি ফদ্দল উপদ্দেলাি পরিটি পরিবাি রবর ন্ন াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দি 

পাদ্দি।  
 

পারন ও পয়ঃরনষ্কাষনঃ 

সাদুল্লাপূি উপদ্দেলায় ফুলেরি  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ১৪০০ টি কাঁচা ২৮৫ টি আিাপাকা পায়খানা, 

৫৬ টি সংিরিি পুকুদ্দিি পারন আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 
                 ঝ      ১৩০০        ২০০                    ৪০                      

                                 

ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ১৯৮৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ১১০০ টি কাঁচা ১৫০ টি আিাপাকা পায়খানা আংরশক রকংবা 

সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ১৫ টি সংিরিি পুকুদ্দিি পারন আংরশক রকংবা সম্পুণ ন  রবনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 
তশিপ্রবাহ কৃরষঃ 

 

সাদুল্লাপুি   সা               ২০১২        মি                                ৪৬৬৮৬          

    ১৫,৩০০                     ভ্দ্দি পাদ্দি   

পলাশবাড়ীঃ                   ২০১২                                                      

৪২৯৮৪              ১০,৫০০                                ৯             ১০             

              ৭৫২                                                                     

           ৮৫২                               ৪                            ১০%-৩০       

ও   ঝ            ০৫%      ও            ১০                                      

ফুলছুরড়ঃ ফুলেরড় উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট আবাদী েরমি  মদ্দধ্য ৩৫২১ একি েরমি 

ফসল চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। তশি প্রবাদ্দহি কাি   সকল  ইউারনয়দ্দনি ভোট, বড় ৮২৫ টি পুকুদ্দিি প্রায় 

২০,০০০০০/- টাকাি মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি । ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি তশিপ্রবাহ  হদ্দল ভমাট 

েনসংখ্যাি  মদ্দধ্য ২% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, ২% ভলাক আমাশয় ১% টাইফদ্দয়ট ১% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৫% ভলাদ্দকি 

িাদ্দয়রিয়া েরনি এবং ৩% ভলাক চম ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত  হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 
 

গােপালাঃ 

সাদুল্লাপুি   সা               ২০১২        মি                  ১১           ২৪৫২         

                                      ,                                ৮৩৩                

           

পলাশবাড়ীঃ                   ২০১২                                        ৭৫২              

                               ,                                ৮৫২                     

       

ফুলছুরড়ঃ ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট  ৫৫০                             

                ,                                ৭০০                 হদ্দি পাদ্দি  
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সা         সা               ২০১২        মি                  ১১            ২৪৫             

          হদ্দি পাদ্দি  

                  ২০১২                                                ৯             ১০   

                    হদ্দি পাদ্দি   

ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট তশি প্রবাদ্দহি কাি   সকল  ইউারনয়দ্দনি ভোট, বড় 

৮২৫ টি পুকুদ্দিি প্রায় ২০,০০০০০/- টাকাি মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি । 
 

        

সাদুল্লাপুি  উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশিয প্রবাহ হদ্দল               ১০%-১৫%        ও        -   

          

                  ২০১২                                           ৩৫১                     

    , 

ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল সকল  ইউরনয়দ্দনি              ১০%-১৫%      

  ও        -             
 

      

সা               ২০১২        মি                                    ৬                     

হদ্দি পাদ্দি  

পলাশবাড়ীঃ                  ২০১২                                                ৫        

               

ফুলেরি  উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট েনসংখ্যাি  মদ্দধ্য ২% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, ২% ভলাক 

আমাশয় ১% টাইফদ্দয়ট ১% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৫% ভলাদ্দকি িাদ্দয়রিয়া েরনি এবং ৩% ভলাক চম ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত  

হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 
খিা কৃরষঃ 

সা              ১৯৯৯          খিা হদ্দল উপদ্দেলাি ভমাট ৪৬৬৮৩ একি আবাদী েরমিমদ্দধ্য ১৪৩৮ একি 

েরমি ইরি  িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি। ৭৬ একি েরমি পাট চাষ, ৭০ একি েরমি সবরে চাষ, ২০০ একি 

েরমি আলু , ২৪০ একি েরমি কলা চাষ,  ব্যহি হদ্দি পাদ্দি।  

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ রকংবা ২০১০, ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট 

৪১৯৮৪ একি আবাদী েরমিমদ্দধ্য ১৫৭০ একি েরমি ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৪৬ একি েরমি পাট চাষ, ২০ 

একি েরমি সবরে চাষ, ৩৫ একি েরমি আলু, ৭৫ একি েরমি কলা চাষ, ব্যহি হদ্দব। 

       উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল       উপদ্দেলায় ভমাট ২৬১৬১ একি 

আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১২৩৪ একি েরমি ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৭৫ একি েরমি পাট চাষ, ৩০ একি েরমি 

সবরে চাষ, ৬০ একি েরমি আলু চাষ ব্যহি হদ্দি পাদ্দি।   

 

গােপালাঃ 

সা               ১৯৯৯          খিা হদ্দল উপদ্দেলাি ভমাট ১৩৫৪ ফলেগাে ২৪৫ বনেগাে এবং ৪৭৮ 

ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি  

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ রকংবা ২০১০, ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট ১২৫৪ 

ফলেগাে ২৩৫৪ বনেগাে এবং ৪৭৫ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, 

       উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল         উপদ্দেলায় ভমাট ৬৭৫ ফলে গাে  

এবং ২১৪ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, 
 

      

সা               ১৯৯৯          খিা হদ্দল উপদ্দেলাি ১৫৭ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি।    

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ রকংবা ২০১০, ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট ১৫৭ 

টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব,   

       উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল         উপদ্দেলায় ভমাট ৩৪ টি পুকুদ্দিি 

মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, 
 

        

সা              ১৯৯৯          খিা হদ্দল উপদ্দেলাি                ও          ১৫%-২০% 

              ও                      ও                 

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ রকংবা ২০১০, ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় 
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ভমাট                       ও          ১৫%-২০%               ও                      ও 

                

       উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল         উপদ্দেলায়                ও 

         ১৫%-২০%               ও                      ও                 
 

      

সা              ১৯৯৯           খিা হদ্দল উপদ্দেলাি প্রচণ্ড খিাি কািদ্দণ   সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি ৩ % 

ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি পাদ্দি।    

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ রকংবা ২০১০, ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট প্রচণ্ড 

খিাি কাি    সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি              ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি এবং 

রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি পাদ্দি।   

       উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল         উপদ্দেলায় ভমাট সমস্ত 

উপদ্দেলাদ্দি ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ২% েরন্ডস, ৭% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি পাদ্দি।    
কালতবশাখীঝড় কৃরষঃ 

সা              ২০০৫           কালতবশাখী ঝ   হদ্দল  ৩৫৫ একি েরমি ইরি িান ৮০ একি েরমি  

সবরে চাষ ১৩৩ একি েরমি কলা চাষ ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি।    

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ৩৪০ একি েরমি ইরি িান 

৬০ একি েরমি  সবরে চাষ ১২৫ একি েরমি কলা চাষ ব্যাহি হদ্দব। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা িি ১৫ প্রাথরমক 

রবযালয়, ৫ টি মসরেদ , ১ টি মরন্দি , ৫ টি উচ্চ ও রনম্ন মাধ্যরমক রবযালয়, ২ টি কদ্দলে, ১৫ টি মুিগীি খামাি, 

২৩৪০ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে িংশ হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

ফুলেরি   উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ৭৫ একি েরমি ইরি িান ২০ 

একি েরমি  সবরে চাষ চাষ ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি।   ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা িি ২প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি মসরেদ ৫ 

টি মুিগীি খামাি, ২১৫৪ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে ি    হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 
 

গােপালাঃ 

সা              ২০০৫           কালতবশাখী হদ্দল  ২৬৫৫ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে িংশ হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি  

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ২৩৪০ টি রবর ন্ন প্রোরিি 

গাে      হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

ফুলেরড় উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ২১৫৪ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে 

ি    হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি  
 

        

সা              ২০০৫           কালতবশাখী হদ্দল  ৪৫০ টি কাঁচা ৪০ পাকা িি                   

হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা িি 

                  হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

ফুলেরি   উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা িি 

                  হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 
 

           

সা              ২০০৫           কালতবশাখী হদ্দল  ৯ প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি মসরেদ , ১ টি মরন্দি , ২ টি 

উচ্চ ও রনম্ন মাধ্যরমক রবযালয়, ১টি কদ্দলে, ১৫ টি মুিগীি খামাি                     হদ্দি পাদ্দি।    

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  ১৫ প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি 

মসরেদ , ১ টি মরন্দি , ৫ টি উচ্চ ও রনম্ন মাধ্যরমক রবযালয়, ২ টি কদ্দলে, ১৫ টি মুিগীি খামাি, ২৩৪০ টি রবর ন্ন 

প্রোরিি গাে     হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

ফুলেরি   উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝড় হদ্দল  িি ২প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি 

মসরেদ ৫ টি মুিগীি খামাি,                   হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

                                                                                ৫৫               

                  , ২৪০          ,   ১২                     ও                  ২৪৫        

     ১৫           , ২                      , ৫                   , ৫         , ২          

       ১                     , ১       , ২                        ১২৪        ৮০           

                                               ২৪৫               ও                           
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                          ৫০৫৭                    ৮৫        ,  ২                 ১      

              , ১       , ২                 ৩                      , ১৪৫          , ১০        

                             , ১৪                     ও                  ১৪৭        ৫৪ 

                                                         ১৪২               ও                

                

                                                                  ২৯০        , ১৬০         

    ২৫০           , ২১০           ,   ৮                     ও                  ২৬০        

     ১৩           , ৩                     , .২                   , ৬          ,১          

      , ১       ,  ৮০        ৬০                                                          ২৬৯ 

              ও                           

                          ৪১২১                    ৪২৭             ,  ১                 

১                    , ১       , ১                ২                     , ১১০           , ৬০   

                                  , ২০                     ও                 ৮০        

৬০                                                          ২৩৭               ও           

                

                          ৩৬১৬                    ২১০             ,  ১                  

২                     , ২৫০            ,                                     ৬৫        ৭৫ 

                                                         ১৬৫               ও           

                

 

িথ্য প্রদানকািী কম নকিনা: ভমাঃওবায়দুিিহমান,উপদ্দেলা কৃরষকম নকিা, সাদুল্লাপুি, গাইবান্ধা। ০১৭১২০৩৪২০১ 

 

           ,                                                                                         
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২.১৩েলবায়ু পরিবিনন এবং িাি সম্ভব্য প্র াব 

 

খািসমূহ       

কৃরষ                                                          ,                               

ঝ                                      ও                                        ও    

                      -                              ,                                 

                                                                                       

                                ও                           
 

                                                                                    ১৯৮৮, 

১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২                                                            

        ৫       ১০                                                                        

                                       
মৎস্য                      ১৯৮৮ ও ১৯৯৮                                                    

                                                                                           

        ও                     ও                                                           

                                                                                     

                                                            ও                       
 

১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২           ও                                      

                                                  ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২ 

                              ও                                           ও        

                                                                       ও                 

                                                                                           

                                                                                        

                                                                            
গােপালা                                  ও   ও                                                   

                                                         ১৯৮৮ ও ১৯৯৮                   

                             ও       -                                         -    

                                                                                            

                         ও                                                                    

      ও                                        ও                   

স্বাস্থয  ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১২           ও                                           

         ও                                                               ও                

                                                                                          

                                                                                             

       ,             ও                                              ও       

    ও                                                                                       

                 ও                                                             ও           
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খািসমূহ       

                           

িিবাড়ী ও 

অদ্দবাকাঠাদ্দমা 
                     ১৯৮৮ ও ১৯৯৮                                                    

                                                                                             

       ৫০           ৫০                              ও             ২০-৩০           

          

                                                            ৫০                      

               ৫০                      ৩০            

পারন ও 

পয়ঃরনষ্কাশন 

ব্যবস্থা 

                     ১৯৮৮ ও ১৯৯৮                                                    

                                                                                         

                    ৮০          ও ৩০                             ৫০            

                                  ঝ                                  ৫০-৭০               

                    ঝ                              ১০০           সাদুল্লাপুি উপদ্দেলায়  

        ও              30% 60%                                      
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তৃিীয় অধ্যায়: দুদ্দ্ নাগঝুঁরক হ্রাস  

 

৩. ১ ঝুঁরকি কািণসমূহ রচরিিকিণ 

 

ঝরকি রববিণ কািণ 

িাৎিরনক মধ্যবরিন চূড়ান্ত 
           
সা               ২০১২        মি           

                        ৪৬৬৮৬              

১৫,৩০০                     ভ্দ্দি পাদ্দি        

১১            ২৪৫                       হদ্দি 

পাদ্দি  ২৪৫২                                   

                                        )  ৮৩৩ 

                                  ৬          

          হদ্দি পাদ্দি          ৪০ % ,৮       ও 

  ঝ           ০৩       ও           ০২   

                            হদ্দি পাদ্দি। 

                  ২০১২                    

                            ৪২৯৮৪          

    ১০,৫০০                             ৯   

          ১০                           ৭৫২   

                                              

                               ৮৫২        

                               ৪          

                        ১০%-৩০       ও 

  ঝ           ০৫       ও           ১০   

                                   

ফুলেরড় উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল 

ভমাট আবাদী েরমি  মদ্দধ্য ৩৫২১ একি েরমি ফসল 

চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। তশি প্রবাদ্দহি কাি   

সকল  ইউারনয়দ্দনি ভোট-বড় ৮২৫ টি পুকুদ্দিি প্রায় 

২০,০০০০০/- টাকাি মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি । ফুলেরড় 

উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি তশিপ্রবাহ  হদ্দল ভমাট 

েনসংখ্যাি  মদ্দধ্য ২% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, ২% ভলাক 

আমাশয় ১% টাইফদ্দয়ট ১% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৫% 

ভলাদ্দকি িাদ্দয়রিয়া েরনি এবং ৩% ভলাক চম ন ভিাদ্দগ 

আক্রান্ত  হওয়াি সম্বা বনা িদ্দয়দ্দে । ফুলেরড় উপদ্দেলায় 

২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল ভমাট  ৫৫০         

                                              

                        ৭০০                  

       হদ্দি পাদ্দি  

         
সািাটা উপদ্দেলায় ২০০৭ সালি মি খিা ও তশিপ্রবাহ 

হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি ৩%-৪% মানুষ 

রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি 

পাদ্দি। 
ভগারবন্দগিঃ  
খিা ও তশিপ্রবাহ  

তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশি 

প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ১১২০ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ  

ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি।  

 প্রাকৃরিক 

 

েলবায়ু পরিবিনন। 

                   

 

                 

                 

      ও            

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ নাপ্ত গাে পালা না 

থাকা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               

            

     

 

গবারদপশুি আশ্রয় 

স্থল ঠান্ডা 

প্ররিদ্দিািদ্দ্াগ্য 

কদ্দি তিিী কিা । 

 

পরিদ্দবশবান্ধব 

ফসল উৎপাদদ্দনি 

ব্যবস্থা না কিা। 

 

ব্যাপক বৃিদ্দিাপন 

কা্ নক্রম গ্রহণ না 

কিা। 
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ঝরকি রববিণ কািণ 

িাৎিরনক মধ্যবরিন চূড়ান্ত 
ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশি প্রবাহ হদ্দল 

সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি ৩%-৪% মানুষ 

রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং রকছু প্রাণহারনও 

িটদ্দি পাদ্দি। 
      

খিা ও তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সাদ্দলি 

মি তশি প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি 

৩%-৪% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং 

প্রাণহারন ও প্রাণহারনি সম্ভাবনাও আদ্দে। 
উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৪%-৬% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
গাইবান্ধা সদি   
খিা ও তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সাদ্দলি 

মি তশি প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি 

৩%-৪% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং 

রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
 

     

সাদুল্লাপুি          

সাদুল্লাপুি উপদ্দেলায় ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ভমাট 

৬৬৮৩ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪৩০৪ একি েরমি 

ফসল চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ৩২১২০       ,  

৩২৭৭৫          , ৫০০          , ১৫৪০   -     

      হদ্দি পাদ্দি   ২৮৭৪২৬ েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ৬% 

               (িাদ্দয়রিয়া , আমাশয় , টাইফদ্দয়ট , 

েরন্ডস ও চম ন ভিাদ্দগ )                        

            ৫২%                 ১৫০০ 

        ও              ও ১০০ পাকা পায়খানা 

                                  

         উপদ্দেলাদ্দি বন্যা হদ্দল           , 

        ,                   , ইউরনয়দ্দনি ভমাট 

২৩৩৫৫  একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ৮৮০ একি েরমি 

আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ২০ একি েরমি পাট চাষ, 

৯৫ একি েসমি সবরে চাষ, ৬০ একি েরমি আলু , ৯০ 

একি েরমি কলা চাষ,  ব্যাহি হদ্দব। ২১৪৫ ফলে গাে 

৭০৫০ বনে গাে এবং ৪৯০ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি 

পাদ্দি, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, (ব্রীে ৪ টি, কাল াট ন ১২ টি, 

কাচা িাস্তা ২ রকরম., পাকা িাস্তা ১ রকরম, ) রশিা 

প্ররিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। ১৫০ টি গবাদী পশু, 

৫০ টি বসি বারড়, ১৫ টি পুকুদ্দিি মাে, ১২৫ নলকুপ ঢুদ্দব 

ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি প্ররিটি পরিবাি 

প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক াদ্দব িরি   হদ্দব। 

               ১৯৮৮ বন্যা হদ্দল       ,      , 

               ভমাট ১০৭৪৭ একি আবাদী েরমি 

মদ্দধ্য ৫৯৪ একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

৬০ একি েরমি পাট চাষ, ৭৮ একি েরমি সবরে চাষ, 

৩৪ একি েরমি আলু, ব্যহি হদ্দব। ৭৫০ ফলে গাে এবং 

১৬৪ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, অদ্দবাকাঠাদ্দমা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ও     

               

                    

      

দ্রুি পারন রনস্কাশদ্দনি 

ব্যবস্থা কিদ্দি না পািাি 

কািদ্দণ 

গবারদ পশুি আবাস্থল 

কাঁচা হওয়াি কািদ্দণ 

বন্যাি সিকন বািনা 

সময়মি না ভপৌুঁোদ্দনাি  

 

 

আরি বৃরষ্টি কাি  । 

পারন রনস্কাষদ্দনি ব্যবস্থা 

না  কািদ্দণ। 

 

খালগুদ্দলা  িাট হদ্দয় 

্াওয়ায়। 

নদীি পাদ্দে ভবড়ী বাঁি না 

থাকাি কাি  । 

 

হঠাৎ বৃরষ্টি পারনদ্দি 

েরম িরলদ্দয় ্াওয়াি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                

             

               

            

প্রদ্দয়ােন ভমািাদ্দবক নদী 

ও খাদ্দলি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল 

স্লুইসদ্দগট না থাকা   েড়া 

ও খালগুরল  িাট হদ্দয় 

্াওয়া   পরল পদ্দড় 

এলাকাি নদী ও খাদ্দলি 

নাব্যিা কদ্দম ্াওয়া  

রনিাপদ স্থাদ্দনি অ াব । 

আহি প্রানীদ্দদি 

রচরকৎসা দাদ্দনি অ াব।   

                 

 ও   

গােপালা কদ্দম ্াওয়াি  

সিকারি াদ্দব খাল ও 

নদী পূণ: খনদ্দনি ভকান 

উদ্দযাগ না থাকাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নদীি িলদ্দদশ 

 িাট হওয়াি 

কাি     

 

পারন উন্নয়ন 

ভবাদ্দিি সঠিক 

পদদ্দিপ না থাকাি 

কাি  । 

 

দািা ভগাষ্টীি 

সহদ্দ্াগীিা না 

থাকাি কাি  । 

এলাকাি েনগ  

সদ্দচিন না থাকাি 

কাি  ।   

পারন উন্নয়ন 

ভবাদ্দি নি সঠিক 

পদদ্দিপ না থাকা  
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ঝরকি রববিণ কািণ 

িাৎিরনক মধ্যবরিন চূড়ান্ত 
ভ্মন, (ব্রীে ২টি, কাল াট ১২ টি, কাচা িাস্তা ৩ রকরম. ) 

রশিা প্ররিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্   পাদ্দি। ২৬৬ টি গবাদী 

পশু, ১২২ টি বসি বারড়, ৮০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  

এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব। 

সািাটাঃ  

সািাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ৫০০০ 

টি চািা গােসহ রবর ন্ন                          ।  

সািাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দি ৩২৪ টি 

পুকুদ্দিি মাে  ারসদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । ্া আদ্দগি  মাত্রা 

োরড়দ্দয় ্াদ্দব। সাখাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি 

বন্যা হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলায় ৪%-৬% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ 

আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি, রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
ভগারবন্দগিঃ 

উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৩%-৫% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি, রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
সুন্দিগিঃ 

উপদ্দেলায় ১৯৯৮ সালি মি বন্যা হদ্দল  ১২০০ টি পুকুদ্দিি 

মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

গাইবান্ধা সদিঃ  

উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৩%-৫% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি এবং রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 

কািদ্দণ দ্রুি পারন 

রনষ্কাশদ্দনি ব্যবস্থা 

কিদ্দি        । 

 

বন্যা পিবিী কিনীয় 

সম্পদ্দকন িািনা না থাকা। 

                 

                    

                   

      

প্রদ্দয়ােন ভমািাদ্দবক নদী 

ও খাদ্দলি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল 

স্লুইসদ্দগট না থাকা    

খালগুরল  িাট হদ্দয় 

্াওয়া   পরল পদ্দড় 

এলাকাি নদী ও খাদ্দলি 

নাব্যিা কদ্দম ্াওয়া 

  

 

 

খ    
সাদু  পুি         ১৯৯৯          খিা হদ্দল 

উপদ্দেলাি ভমাট ৪৬৬৮৩ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য 

১৪৩৮ একি েরমি ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৭৬ 

একি েরমি পাট চাষ, ৭০ একি েসমি সবরে চাষ, ২০০ 

একি েরমি আলু, ২৪০ একি েরমি কলা চাষ, ব্যহি 

হদ্দব। ১৩৫৪ ফলে গাে ২৪৫ বনে গাে এবং ৪৭৮ ঔষরি 

গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ১৫৭ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ 

ব্যাহি হদ্দব এবং প্রচণ্ড খিাি কািদ্দণ  সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি 

৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি 

এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি পাদ্দি। এদ্দি কদ্দি 

ইউরনয়নগুদ্দলাি ২৪৫৮ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্রস্থ হদ্দব।    

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কাি   রকংবা ২০১০, 

২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট 

৪১৯৮৪ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১৫৭০ একি েরমি 

ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৪৬ একি েরমি পাট চাষ, 

২০ একি েসমি সবরে চাষ, ৩৫ একি েরমি আলু, ৭৫ 

একি েরমি কলা চাষ ব্যহি হদ্দব। ১২৫৪ ফলে গাে 

২৩৫৪ বনে গাে এবং ৪৭৫ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি 

পাদ্দি, ১৫৭ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব  এবং প্রচণ্ড 

খিাি কািদ্দণ  সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, 

৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ 

হদ্দি পাদ্দি। এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ২৩৫৪ প্ররিটি 

পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্রসস্থ 

গবারদপশুি      খায 

সংগ্রহ কদ্দি না িাখা । 

 

অনাবৃরষ্ট  

 -                  

       ও    

েলবায়ু পরিবিনন 

সামারেক বনায়দ্দনি 

অ াব   

ব্যাপক বৃিদ্দিাপন 

কা্ নক্রম বাস্তবায়ন না 

কিা। 

বৃি রনদ্দিান কিা। 

 

             

               

            

     

 

পরিদ্দবশবান্ধব 

ফসল উৎপাদদ্দনি 

ব্যবস্থা না কিা। 

 

ব্যাপক বৃিদ্দিাপন 

কা্ নক্রম গ্রহদ্দণ 

সিকািী ভবসিকািী 

উদ্দযাগ না থাকা । 
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ঝরকি রববিণ কািণ 

িাৎিরনক মধ্যবরিন চূড়ান্ত 
হদ্দব।   

      উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি 

মি খিা হদ্দল        উপদ্দেলায় ভমাট ২৬১৬১ একি 

আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১২৩৪ একি েরমি ইরি  িাদ্দনি চাষ 

ব্যাহি হদ্দব, ৭৫ একি েরমি পাট চাষ, ৩০ একি েরমি 

সবরে চাষ, ৬০ একি েরমি আলু , ব্যাহি হদ্দব। ৬৭৫ 

ফলে গাে  এবং ২১৪ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, 

৩৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব এবং প্রচণ্ড খিাি 

       সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ২% 

েরন্ডস, ৭% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি 

পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ৩৪৫২ প্ররিটি পরিবাি 

প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব।    

         

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল      ১৩০৭ 

টি   পুকুদ্দিি      ৬৮৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি 

হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি িরিি পরিমাণদ্দক োরড়দ্দয় 

্াদ্দব। 

ভগারবন্দগিঃ 

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল      ৬২৩৭ 

টি   পুকুদ্দিি           ১৫৬৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ 

ব্যাহি হদ্দব 

সুন্দিগি ঃঃ  

খিাঃ সুন্দিগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল  

     ৪৮৫৪ টি পুকুদ্দিি           ১২৩৪ টি পুকুদ্দিি মাে 

চাষ ব্যাহি হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি িরিি পরিমাণদ্দক 

োরড়দ্দয় ্াদ্দব। 

গাইবান্ধা সদিঃ  

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল ২৫৪ টি 

পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি 

িরিি পরিমাণদ্দক োরড়দ্দয় ্াদ্দব। 

কাল তবশাখী ঝড়ঃ 

সাদু  পুি         ২০০৫        কালতবশাখী   হদ্দল  

৩৫৫ একি েরমি ইরি িান ৮০ একি েরমি  সবরে চাষ 

১৩৩ একি েরমি কলা চাষ ব্যাহি হদ্দব। ৪৫০ টি কাঁচা 

৪০ পাকা িি ৯ প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি মসরেদ , ১ টি 

মরন্দি , ২ টি উচ্চ ও রনম্ন মাধ্যরমক রবযালয়, ১টি কদ্দলে, 

১৫ টি মুিগীি খামাি, ২৬৫৫ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে 

ধ্বংস হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি ।  

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ 

সাদ্দলি মি ঝড় হদ্দল  ৩৪০ একি েরমি ইরি িান ৬০ 

একি েরমি  সবরে চাষ ১২৫ একি েরমি কলা চাষ 

ব্যাহি হদ্দব। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা িি ১৫ প্রাথরমক 

রবযালয়, ৫ টি মসরেদ, ১ টি মরন্দি , ৫ টি উচ্চ ও রনম্ন 

মাধ্যরমক রবযালয়, ২ টি কদ্দলে, ১৫ টি মুিগীি খামাি, 

২৩৪০ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে ধ্বংস  হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

       

ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি 

মি ঝড় হদ্দল  ৭৫ একি েরমি ইরি িান ২০ একি েরমি  

বায়ুমন্ডদ্দলি িাপমাত্রা 

বৃর্ধত পাওয়াি কািদ্দণ। 

গ্রীন হাউে ইদ্দফদ্দক্টি 

কািদ্দণ। 

বায়ু দুষদ্দণি কািদ্দণ। 

প্রাকৃরিক  ািসাম্য নষ্ট 

হওয়াি কািদ্দণ। 

েলবায়ু পরিবিনদ্দনি 

কািদ্দণ। 

                  

               

          সহনশীল 

িিবারড় তিিী     কিা   

           

 

 

এলাকায় প্ নাপ্ত পরিমাদ্দণ 

গােপালানা থাকাি 

কািদ্দণ। 

সামারেক বনায়দ্দনি 

পরিল্পনা নাথাকাি 

কািদ্দণ। 

ঘূরণ নঝড়সহনশীল 

গােপালা নাথাকাি 

কািদ্দণ। 

ঘূরণ নঝদ্দড়ি পূব না াসনা 

পাওয়াি কািদ্দণ। 

 

                

      

                  

               

          সহনশীল 

িিবারড় তিিী     কিা   

            

কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি 

সুদৃরষ্ট না থাকাি 

কািদ্দণ। 

কৃরষ গদ্দবষনা ভকন্দ্র 

না থাকাি কািদ্দণ। 

ইউরনয়ন দুদ্দ্ নাগ 

ব্যবস্থাপনাকরমটিি 

অবদ্দহলাি কািদ্দণ। 

কৃষকদ্দদি উপযুি 

প্ররশিদ্দণি অ াব। 

সিকারি াদ্দব আপদ 

ও ঝুঁরক র রিক 

নীরিমালাি অ াব। 

প্রাকৃরিক  ািসাম্য 

নষ্ট হওয়া। 
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ঝরকি রববিণ কািণ 

িাৎিরনক মধ্যবরিন চূড়ান্ত 
সবরে চাষ চাষ ব্যাহি হদ্দব। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা িি 

২প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি মসরেদ ৫ টি মুিগীি খামাি, 

২১৫৪ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে ি    হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি ।  

 

নদী  াঙ্গন   

         উপদ্দেলাদ্দি নদী াঙ্গদ্দনি কািদ্দণ   

          ,         , ইউরনয়দ্দনি ভমাট ভমাট আবাদী 

েরমি  মদ্দধ্য ৭৫  একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি 

হদ্দব, ১৫ একি েরমি পাট চাষ, ৪৫ একি েসমি সবরে 

চাষ, ৮০ একি েরমি আলু , ৮৫ একি েরমি কলা চাষ,  

ব্যহি হদ্দব। ১৫৭৮ ফলে গাে ৩৫৭১ বনে গাে এবং ৫৬৭ 

ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি 

পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, (ব্রীে 

৩ টি, কাল াট ১৫ টি, কাচা িাস্তা ৩ রকরম., পাকা িাস্তা ২ 

রকরম, ) রশিা প্ররিষ্ঠান ৭  টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি।  ৭৫ 

টি বসি বারড়, ৬০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি 

ইউরনয়নগুদ্দলাি ৭৫ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি 

 াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব। 

      উপদ্দেলাদ্দি নদী াঙ্গদ্দনি কািদ্দণ            

     , করঞ্চপাড়া, ইউরনয়দ্দনি ভমাট ভমাট আবাদী েরমি  

মদ্দধ্য ৬৬  একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

৮৫ একি েরমি পাট চাষ, ৪০ একি েরমি সবরে চাষ, 

৩১ একি েরমি আলু  ব্যহি হদ্দব। ৯৫০ ফলেগাে  এবং 

২১১ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ 

টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, 

(ব্রীে ১ টি, কাল াট ৬ টি, কাচা িাস্তা ৪ রকরম. পাকািাস্তা 

২ রকরম, ) রশিা প্ররিষ্ঠান ৭  টি নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি।  

৬৪ টি বসি বারড়, ৪০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি 

কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ২১৫ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র   হদ্দব। 

েলবায়ু পরিবিনন। 

অরিবৃরষষ্ট, পারনি প্রবল 

ভরাি   

                  

       

                 

ঢ   

                    

  ও    

খি ভরাি             

                   

     

                

নদীি িলদ্দদশ 

 িাট   

               

                

            

               

 

৩.২ ঝুঁরক রনিসদ্দনি উপায় রচরিিকিণ 

 

ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
           
সা               ২০১২        মি           

                        ৪৬৬৮৬              

১৫,৩০০                     ভ্দ্দি পাদ্দি        

১১            ২৪৫                       হদ্দি 

পাদ্দি  ২৪৫২                                   

                                        )  ৮৩৩ 

                                  ৬          

          হদ্দি পাদ্দি          ৪০ % ,৮       ও 

  ঝ           ০৩       ও           ০২   

                            হদ্দি পাদ্দি। 

                  ২০১২                    

                            ৪২৯৮৪          

    ১০,৫০০                             ৯   

          ১০                           ৭৫২   

প্রাকৃরিক 

 

েলবায়ু পরিবিনন। 

 

                   

 

                 

                 

      ও            

     

দ্রুি পারন রনস্কাশদ্দনি 

ব্যবস্থা কিদ্দি না পািাি 

কািদ্দণ 

গবারদ পশুি আবাস্থল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 পারন উন্নয়ন 

ভবাদ্দি নি সঠিক 

পদদ্দিপ        

চারহদা অনুয়ায়ী 

দািা ভগারষ্টি 

সহদ্দ্াগীিা বৃর্ধত 

কিা   এলাকাি 

েনগন সদ্দচিন 

হওয়া। 
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ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
                                              

                               ৮৫২        

                               ৪          

                        ১০%-৩০       ও 

  ঝ           ০৫       ও           ১০   

                                   

ফুলেরড় উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি মি          হদ্দল 

ভমাট আবাদী েরমি  মদ্দধ্য ৩৫২১ একি েরমি ফসল চাদ্দষি 

ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। তশি প্রবাদ্দহি কাি   সকল  

ইউারনয়দ্দনি ভোট-বড় ৮২৫ টি পুকুদ্দিি প্রায় ২০,০০০০০/- 

টাকাি মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি । ফুলেরড় উপদ্দেলায় 

২০০৯ সাদ্দলি মি তশিপ্রবাহ  হদ্দল ভমাট েনসংখ্যাি  

মদ্দধ্য ২% ভলাক িাদ্দয়রিয়া, ২% ভলাক আমাশয় ১% 

টাইফদ্দয়ট ১% ভলাদ্দকি েরন্ডস ৫% ভলাদ্দকি িাদ্দয়রিয়া 

েরনি এবং ৩% ভলাক চম ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত  হওয়াি 

সম্বা বনা িদ্দয়দ্দে । ফুলেরড় উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি 

মি          হদ্দল ভমাট  ৫৫০                  

                                           

                   ৭০০                  

       হদ্দি পাদ্দি  

         
সািাটা উপদ্দেলায় ২০০৭ সালি মি খিা ও তশিপ্রবাহ 

হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি ৩%-৪% মানুষ 

রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি 

পাদ্দি। 
ভগারবন্দগিঃ  
খিা ও তশিপ্রবাহ  

তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশি 

প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ১১২০ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ  

ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি।  

ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০১২ সাদ্দলি মি তশি প্রবাহ হদ্দল 

সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি ৩%-৪% মানুষ 

রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং রকছু প্রাণহারনও 

িটদ্দি পাদ্দি। 
      

খিা ও তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সাদ্দলি 

মি তশি প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি 

৩%-৪% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং 

প্রাণহারন ও প্রাণহারনি সম্ভাবনাও আদ্দে। 
উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৪%-৬% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
গাইবান্ধা সদি   
খিা ও তশিপ্রবাহ ভগারবন্দগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সাদ্দলি 

মি তশি প্রবাহ হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যাি 

৩%-৪% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি এবং 

রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
 

কাঁচা হওয়াি কািদ্দণ 

বন্যাি সিকন বািনা 

সময়মি না ভপৌুঁোদ্দনাি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

 ঝুঁরক ও আপদ 

র রিক 

অবকাঠাদ্দমা 

তিিীি রবরিমালা 

প্রনয়ন কিা 

 িদ্দিি উপকিণ 

গুদ্দলা ঘূরন নঝড় 

সহনশীল কিা 
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ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
     

সাদুল্লাপুি          

সাদুল্লাপুি উপদ্দেলায় ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ভমাট 

৬৬৮৩ একি ফসলী েরমি মদ্দধ্য ৪৩০৪ একি েরমি 

ফসল চাদ্দষি ব্যাপক িরি হদ্দি পাদ্দি। ৩২১২০       ,  

৩২৭৭৫          , ৫০০          , ১৫৪০   -     

      হদ্দি পাদ্দি   ২৮৭৪২৬ েনসংখ্যাি মদ্দধ্য ৬% 

               (িাদ্দয়রিয়া , আমাশয় , টাইফদ্দয়ট , 

েরন্ডস ও চম ন ভিাদ্দগ )                        

            ৫২%                 ১৫০০ 

        ও              ও ১০০ পাকা পায়খানা 

                                  

         উপদ্দেলাদ্দি বন্যা হদ্দল           , 

        ,                   , ইউরনয়দ্দনি ভমাট 

২৩৩৫৫  একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ৮৮০ একি েরমি 

আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ২০ একি েরমি পাট চাষ, 

৯৫ একি েসমি সবরে চাষ, ৬০ একি েরমি আলু , ৯০ 

একি েরমি কলা চাষ,  ব্যাহি হদ্দব। ২১৪৫ ফলে গাে 

৭০৫০ বনে গাে এবং ৪৯০ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি 

পাদ্দি, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, (ব্রীে ৪ টি, কাল াট ন ১২ টি, 

কাচা িাস্তা ২ রকরম., পাকা িাস্তা ১ রকরম, ) রশিা 

প্ররিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। ১৫০ টি গবাদী পশু, 

৫০ টি বসি বারড়, ১৫ টি পুকুদ্দিি মাে, ১২৫ নলকুপ ঢুদ্দব 

ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি প্ররিটি পরিবাি 

প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক াদ্দব িরি   হদ্দব। 

               ১৯৮৮ বন্যা হদ্দল       ,      , 

               ভমাট ১০৭৪৭ একি আবাদী েরমি 

মদ্দধ্য ৫৯৪ একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

৬০ একি েরমি পাট চাষ, ৭৮ একি েরমি সবরে চাষ, 

৩৪ একি েরমি আলু, ব্যহি হদ্দব। ৭৫০ ফলে গাে এবং 

১৬৪ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, অদ্দবাকাঠাদ্দমা 

ভ্মন, (ব্রীে ২টি, কাল াট ১২ টি, কাচা িাস্তা ৩ রকরম. ) 

রশিা প্ররিষ্ঠান ৬ টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্   পাদ্দি। ২৬৬ টি গবাদী 

পশু, ১২২ টি বসি বারড়, ৮০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  

এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব। 

সািাটাঃ  

সািাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল ৫০০০ 

টি চািা গােসহ রবর ন্ন                          ।  

সািাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দি ৩২৪ টি 

পুকুদ্দিি মাে  ারসদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । ্া আদ্দগি  মাত্রা 

োরড়দ্দয় ্াদ্দব। সাখাটা উপদ্দেলায়  ২০০৭ সাদ্দলি মি 

বন্যা হদ্দল সমস্ত উপদ্দেলায় ৪%-৬% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ 

আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি, রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 
ভগারবন্দগিঃ 

উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৩%-৫% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি, রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্রুি পারন রনস্কাশদ্দনি 

ব্যবস্থা কিা 

                 

    

বন্যাি সিকন বািনা 

সময়মি  ভপৌুঁোদ্দনাি  

রশিা প্ররিষ্ঠানগুদ্দলা 

পরিকরল্পি াদ্দব তিিী 

গ্রাদ্দমি িিবাড়ী গুদ্দলা 

বাঁশ রদদ্দয়এমন াদ্দব  

তিিীি কিদ্দি হদ্দব ্াদ্দি  

খুব সহদ্দেই ভ দ্দঙ্গ না 

্ায় 

িাস্তািাট শি কদ্দি তিিী 

কিদ্দি হদ্দব 

কাল াট ন শি কদ্দি তিিী  

কিা 

     ও             

                 

                ও   

প্রদ্দয়ােন ভমািাদ্দবক নদী 

ও খাদ্দলি সংদ্দ্াগ স্থদ্দল 

স্লুইসদ্দগট  থাকা  

                  

               

         

    ও খালগুরল     ও 

            

পরল পড়া এলাকাি নদী 

ও খাদ্দলি নাব্যিা     

     

    ও            

                

             

 

সকল িিদ্দণি 

অবকাঠাদ্দমা ( িি-বাড়ী, 

িাস্তা-িাট, স্কুল, কদ্দলে, 

মসরেদ, মাদ্রাসা অরফস 

ইিযারদ) সদ্দব নাচ্চ বন্যা 

ভলদ্দ দ্দল উপদ্দি রনম নাণ 

কিা  
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ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
সুন্দিগিঃ 

উপদ্দেলায় ১৯৯৮ সালি মি বন্যা হদ্দল  ১২০০ টি পুকুদ্দিি 

মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

গাইবান্ধা সদিঃ  

উপদ্দেলায়  ১৯৯৮ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল সমস্ত 

উপদ্দেলায় ৩%-৫% মানুষ রবর ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি 

পাদ্দি এবং রকছু প্রাণহারনও িটদ্দি পাদ্দি। 

বন্যা পিবিী কিনীয় 

সম্পদ্দকন িািনা  থাকা। 

 

 

খ    
সাদু  পুি         ১৯৯৯          খিা হদ্দল 

উপদ্দেলাি ভমাট ৪৬৬৮৩ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য 

১৪৩৮ একি েরমি ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৭৬ 

একি েরমি পাট চাষ, ৭০ একি েসমি সবরে চাষ, ২০০ 

একি েরমি আলু, ২৪০ একি েরমি কলা চাষ, ব্যহি 

হদ্দব। ১৩৫৪ ফলে গাে ২৪৫ বনে গাে এবং ৪৭৮ ঔষরি 

গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ১৫৭ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ 

ব্যাহি হদ্দব এবং প্রচণ্ড খিাি কািদ্দণ  সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি 

৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি 

এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি পাদ্দি। এদ্দি কদ্দি 

ইউরনয়নগুদ্দলাি ২৪৫৮ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্রস্থ হদ্দব।    

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কাি   রকংবা ২০১০, 

২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট 

৪১৯৮৪ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১৫৭০ একি েরমি 

ইরি িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, ৪৬ একি েরমি পাট চাষ, 

২০ একি েসমি সবরে চাষ, ৩৫ একি েরমি আলু, ৭৫ 

একি েরমি কলা চাষ ব্যহি হদ্দব। ১২৫৪ ফলে গাে 

২৩৫৪ বনে গাে এবং ৪৭৫ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি 

পাদ্দি, ১৫৭ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব  এবং প্রচণ্ড 

খিাি কািদ্দণ  সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, 

৪% েরন্ডস, ৬% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ 

হদ্দি পাদ্দি। এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ২৩৫৪ প্ররিটি 

পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্রসস্থ 

হদ্দব।   

      উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি 

মি খিা হদ্দল        উপদ্দেলায় ভমাট ২৬১৬১ একি 

আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১২৩৪ একি েরমি ইরি  িাদ্দনি চাষ 

ব্যাহি হদ্দব, ৭৫ একি েরমি পাট চাষ, ৩০ একি েরমি 

সবরে চাষ, ৬০ একি েরমি আলু , ব্যাহি হদ্দব। ৬৭৫ 

ফলে গাে  এবং ২১৪ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, 

৩৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব এবং প্রচণ্ড খিাি 

       সমস্ত উপদ্দেলাদ্দি ৩ % ভলাদ্দকি িায়রিয়া, ২% 

েরন্ডস, ৭% ভলাদ্দকি জ্বি এবং রবর ন্ন িিদ্দনি ভিাগ হদ্দি 

পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ৩৪৫২ প্ররিটি পরিবাি 

প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব।    

         

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল      ১৩০৭ 

টি   পুকুদ্দিি      ৬৮৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি 

হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি িরিি পরিমাণদ্দক োরড়দ্দয় 

্াদ্দব। 

বায়ুমন্ডদ্দল িাপমাত্রা 

                 

                

গ্রীন হাইে ইদ্দফদ্দক্টি  

প্রাকৃরিক  ািসাম্য       

প্ নাপ্ত পরিমাদ্দণ 

গােপালা থাকা   

রনরব নচাদ্দি গােপালা 

ভকদ্দট    ভফলা । 

          সহনশীল 

িিবারড় তিিী   কিা   

                

     

গােপালাি অ াব ভ্ 

িরি হয় িা েনগদ্দণি 

মাদ্দঝ সদ্দচিনিা সৃরষ্ট  

কিা 

প্রাকৃরিক  ািসাম্য    

    

েলবায়ু পরিবিনন 

 

 

 

 

  প্ নাপ্ত পরিমাদ্দন 

গােপালা  

সামারেক বনায়দ্দনি 

পরিল্পনা থাকা   

                    

          

                 

               

          

বৃি ভিাপন অর ্ান  

কিা বাস্তবায়ন কিা। 

                

                  

             

কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি 

সুদৃরষ্ট থাকা   

কৃরষ গদ্দবষনা ভকন্দ্র  

থাকা  

কৃষকদ্দদি  

প্ররশিদ্দণি     ।  

সিকারি াদ্দব 

আপদ ও ঝুঁরক 

র রিক নীরিমালাি 

     

            

            

          

           

পরিবিনন 
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ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
ভগারবন্দগিঃ 

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল      ৬২৩৭ 

টি   পুকুদ্দিি           ১৫৬৪ টি পুকুদ্দিি মাে চাষ 

ব্যাহি হদ্দব 

সুন্দিগি ঃঃ  

খিাঃ সুন্দিগি উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল  

     ৪৮৫৪ টি পুকুদ্দিি           ১২৩৪ টি পুকুদ্দিি মাে 

চাষ ব্যাহি হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি িরিি পরিমাণদ্দক 

োরড়দ্দয় ্াদ্দব। 

গাইবান্ধা সদিঃ  

খিাঃ উপদ্দেলায় ২০০৮ সালি মি খিা হদ্দল ২৫৪ টি 

পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, ্া গি সাদ্দলি খিাি 

িরিি পরিমাণদ্দক োরড়দ্দয় ্াদ্দব। 

কাল তবশাখী ঝড়ঃ 

সাদু  পুি         ২০০৫        কালতবশাখী   হদ্দল  

৩৫৫ একি েরমি ইরি িান ৮০ একি েরমি  সবরে চাষ 

১৩৩ একি েরমি কলা চাষ ব্যাহি হদ্দব। ৪৫০ টি কাঁচা 

৪০ পাকা িি ৯ প্রাথরমক রবযালয়, ৫ টি মসরেদ , ১ টি 

মরন্দি , ২ টি উচ্চ ও রনম্ন মাধ্যরমক রবযালয়, ১টি কদ্দলে, 

১৫ টি মুিগীি খামাি, ২৬৫৫ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে 

ধ্বংস হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি ।  

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ রকংবা  ২০১১ 

সাদ্দলি মি ঝড় হদ্দল  ৩৪০ একি েরমি ইরি িান ৬০ 

একি েরমি  সবরে চাষ ১২৫ একি েরমি কলা চাষ 

ব্যাহি হদ্দব। ৩৫০ টি কাঁচা ৩০ পাকা িি ১৫ প্রাথরমক 

রবযালয়, ৫ টি মসরেদ, ১ টি মরন্দি , ৫ টি উচ্চ ও রনম্ন 

মাধ্যরমক রবযালয়, ২ টি কদ্দলে, ১৫ টি মুিগীি খামাি, 

২৩৪০ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে ধ্বংস  হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি । 

       

ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি       রকংবা  ২০১১ সাদ্দলি 

মি ঝড় হদ্দল  ৭৫ একি েরমি ইরি িান ২০ একি েরমি  

সবরে চাষ চাষ ব্যাহি হদ্দব। ২১০ টি কাঁচা ১৫ পাকা িি 

২প্রাথরমক রবযালয়, ২ টি মসরেদ ৫ টি মুিগীি খামাি, 

২১৫৪ টি রবর ন্ন প্রোরিি গাে ি    হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি ।  

রনরব নচাদ্দি গােপালা 

ভকদ্দট    ভফলা। 

বাড়ীি চািপাদ্দশ শি 

বৃি ভিাপন কিা। 

নদীি পাদ্দড় ব্যাপক 

এলাকা রনদ্দয় বৃি ভিাপন 

কিা। 

ঘূরণ নঝড় পূব ন সিকনিা    

ভদয়া               

     

 

 

সকল িিদ্দণি 

অবকাঠাদ্দমা ( িি-বাড়ী, 

িাস্তা-িাট, স্কুল, কদ্দলে, 

মসরেদ, মাদ্রাসা অরফস 

ইিযারদ) সদ্দব নাচ্চ ঝড় বা 

টদ্দন নদ্দ া বা কালতবশাখী 

ঝড় সহনশীল কদ্দি  

রনম নাণ কিা । 

               ঝ  

                

     

        ঝ         

              

 

 

             ও 

            

            

            

 

ঝুঁরক ও আপদ 

র রিক 

অবকাঠাদ্দমা তিিীি 

রবরিমালা প্রনয়ন 

কিা। 

 

নদী  াঙ্গন   

         উপদ্দেলাদ্দি নদী াঙ্গদ্দনি কািদ্দণ   

          ,         , ইউরনয়দ্দনি ভমাট ভমাট আবাদী 

েরমি  মদ্দধ্য ৭৫  একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি 

হদ্দব, ১৫ একি েরমি পাট চাষ, ৪৫ একি েসমি সবরে 

চাষ, ৮০ একি েরমি আলু , ৮৫ একি েরমি কলা চাষ,  

ব্যহি হদ্দব। ১৫৭৮ ফলে গাে ৩৫৭১ বনে গাে এবং ৫৬৭ 

ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ৮০ টি গবাদী পশু, ১৫ টি 

পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, (ব্রীে 

৩ টি, কাল াট ১৫ টি, কাচা িাস্তা ৩ রকরম., পাকা িাস্তা ২ 

রকরম, ) রশিা প্ররিষ্ঠান ৭  টি, নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি।  ৭৫ 

টি বসি বারড়, ৬০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি কদ্দি 

ইউরনয়নগুদ্দলাি ৭৫ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি 

 াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র  হদ্দব। 

িাস্তািাট ভমিামি। 

 

বারড়ীিি উচু কিন । 

 

পারনরনস্কাষদ্দনি ব্যবস্থা 

কিা। 

 

নদীি পাদ্দে ভবড়ী বাি 

রনম নান কিা। 

 

                   

               

                     

               

উচু কদ্দি বাঁদ ও িাস্তা 

রনমান। 

নদী বা খালি সংদ্দ্াগ 

স্থদ্দল সুইচ ভগচটি 

ব্যবস্থা কিা। 

নদী খনন কদ্দি 

নদীি গ রিিা বৃর্ধত 

কিা। 

 

পা   উন্নয়ন 

ভবাদ্দিি ্থা্থ 

পদদ্দিপ ভনয়া। 

 

এলাকাি েনগনদ্দক 

সদ্দচিন কিা। 
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ঝরকি রববিন ঝরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায়  

স্বল্প ভময়াদী (১-২) মধ্যদ্দময়াদী (৩-৫) দীি ন ভময়াদী (৫+) 
      উপদ্দেলাদ্দি নদী াঙ্গদ্দনি কািদ্দণ            

     , করঞ্চপাড়া, ইউরনয়দ্দনি ভমাট ভমাট আবাদী েরমি  

মদ্দধ্য ৬৬  একি েরমি আমন িাদ্দনি চাষ ব্যাহি হদ্দব, 

৮৫ একি েরমি পাট চাষ, ৪০ একি েরমি সবরে চাষ, 

৩১ একি েরমি আলু  ব্যহি হদ্দব। ৯৫০ ফলেগাে  এবং 

২১১ ঔষরি গাে নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি, ৭৫ টি গবাদী পশু, ৯ 

টি পুকুদ্দিি মাে চাষ ব্যাহি হদ্দব, অদ্দবাকাঠাদ্দমা ভ্মন, 

(ব্রীে ১ টি, কাল াট ৬ টি, কাচা িাস্তা ৪ রকরম. পাকািাস্তা 

২ রকরম, ) রশিা প্ররিষ্ঠান ৭  টি নষ্ট হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি।  

৬৪ টি বসি বারড়, ৪০ নলকুপ ঢুদ্দব ভ্দ্দি পাদ্দি।  এদ্দি 

কদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাি ২১৫ প্ররিটি পরিবাি প্রিযি ও 

পদ্দিাি াদ্দব অথ নতনরিক িরিগ্র   হদ্দব। 

                 

              ও 

                  

          ও       

     

 

৩.৩  এনরেওদ্দদি উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ 
 

ক্র এনরেও দুদ্দ্ নাগ রবষদ্দয় কাে উপকাি ভ াগীি সংখ্যা 
পরিমান/ 

সংখ্যা 

প্রকল্প গুদ্দলাি 

ভময়াদকাল 

০১ নবীন পল্লী উন্নয়ন 

সংস্থা (এনরপইউএস) 
স্বাস্থয, কৃরষ, দারিদ্র রবদ্দমাচন সহ অন্যান্য 

কাে কদ্দি  
  ৩ বেি পি পি 

ভময়াদ বাড়াদ্দনা  হয়  
০২ ই,এস,রি,ও  স্বাস্থয ও কৃরষ রবষদ্দয় কাে কদ্দি এবং 

দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় কাে কদ্দিন 
  ৭ বেি পিপি 

ভময়াদ বাড়াদ্দনা  

হয়।  
০৩  ভসবা  ত্রাণ রবিিনসহ অন্যান্য আরথ নক সাহার্য্ 

প্রদান 
  রনেস্ব বিাে  
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৩.৪ দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :  
 

৩.৪.১  দুদ্দ্ নাগ পূব ন প্রস্তুরি 

 

ক্ররমক কা্ নক্রম লি মাত্রা 
সম্ভাব্য বাদ্দেট 

(আনুমারনক) 
ভকাথায় কিদ্দব 

বাস্তবায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িারিখ 

ভক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব 

উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

ভেলা 

প্রশাসন% 

উপদ্দেলা 

% 

ইউরপ  

% 

এনরেও 

এবং 

করমউরনটি  

% 

১ ওয়াি ন বা গ্রাম প্ নাদ্দয় ভসচ্ছাদ্দসবক দল 

গঠন ও দদ্দলি দিিা বৃর্ধত কিণ ভ্মন 

-        ও                      

    ণ, েলবায়ূ পরিবিনন রবষয়ক 

প্ররশিন ইিযারদ।   

  প্ররিটি ওয়াদ্দি ন ১টি 

কদ্দি দল গঠন এবং 

৩ঃাট রবষদ্দয়ি উপি 

প্ররশিণ।  

৪২,০০,০০০/- ওয়াি ন বা গ্রাম প্ নাদ্দয় অদ্দক্টাবি, ১৪-জুন, 

১৫ 

২৫  ২৫  ৪০  ১০             

     ও      

            

     ও       

               

              

             

২ স্থানীয় প্ নাদ্দয় বািনা প্রচাদ্দি স্থানসমূহ 

রচরিিকিণ, আপদ্দদি আগাম বািনা 

প্রচাদ্দি পিাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন ইিযারদ 

কাে সমূহ িদািরক, প্ নদ্দবিন ও 

প্রদ্দয়ােনীয় কারিগিী সহায়িা প্রদান। 

      ৬       

    

 ৫০,০০০/- ইউরপ, ওয়াি ন ও গ্রাম, 

ভপৌিস া   

অদ্দক্টাবি, ১৪-মাচ ন, 

১৫ 

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

৩ স্থানীয় প্ নাদ্দয় আপদ্দদি আগাম সংবাদ 

প্রচাদ্দি লদ্দিয পরিকল্পনা প্রণয়দ্দন 

প্রদ্দয়ােনীয় কারিগিী সহায়িা প্রদান।  

৮২টি ইউরনয়ন, ৭টি 

উপদ্দেলা, ২টি 

ভপৌিস া ও ভেলা 

৯,২০,০০০/- ইউরনয়ন, উপদ্দেলা, 

ভপৌিস া ও ভেলা 

অদ্দক্টাবি, ১৪-মাচ ন, 

১৫ 

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

৫                        

          ও                 

                            

৯টি ৪৫,০০,০০০/ ইউরনয়ন, উপদ্দেলা, 

ভপৌিস া ও ভেলা 

অদ্দক্টাবি, ১৪- জুন, 

১৬ 

৩০% ২৫% ৩০% ১৫% 

৬                              

                             

                          

                             

      প্রদ্দয়ােনীয় কারিগিী সহায়িা 

প্রদান ও                    

           

প্ররিটি          

     

১,৮০,০০,০০০/

- 

ভেলা, উপদ্দেলা, 

ইউরপ, , ভপৌিস া 

ভফব্রুয়ািী-মাচ ন ৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

৭                                

                           

               ও ও             

৮২টি ইউরনয়ন, ৭টি 

উপদ্দেলা, ২টি 

ভপৌিস া ও ভেলা 

২২,০৮,০০০/ ভেলা, উপদ্দেলা, 

ইউরপ, ভপৌিস া 

অদ্দক্টাবি, ১৪- জুন, 

১৭ 

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 
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ক্ররমক কা্ নক্রম লি মাত্রা 
সম্ভাব্য বাদ্দেট 

(আনুমারনক) 
ভকাথায় কিদ্দব 

বাস্তবায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িারিখ 

ভক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব 

উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

ভেলা 

প্রশাসন% 

উপদ্দেলা 

% 

ইউরপ  

% 

এনরেও 

এবং 

করমউরনটি  

% 

 ৩ ৬                 আ      

     

৮        ও                            

      ও                     

                             

                               

                             

     ও     ও                

                                

ভপাষ্টাি – ৫০০০, 

রলফদ্দলট – 

৫০০০০০ ও 

রবলদ্দবাি ন - ১৮৪ 

১৪ ৭০ ০০০  ভেলা, উপদ্দেলা, 

ইউরপ, ভপৌিস া, 

ওয়াি ন ও গ্রাম 

োনুয়ািী, ১৫-মাচ ন 

১৫ 

৩৫% ১৫% ২০% ৩০% 

৯           , েী      কািী ঔষি 

     ও                  

                          

                      

      -৩    

         -৫    

ঔষি  

৩০,৫০,০০০/- ইউরপ, ওয়াি ন ও গ্রাম, 

ভপৌিস া 

অদ্দক্টাবি, ১৪- জুন, 

১৭ 

৩৫% ২৫% ২৫০% ১৫% 

১০ দুদ্দ্ নাগ রবষদ্দয় স্কুল / কদ্দলে / মাদ্রাসা 

োত্র োত্রীদ্দদি পাশাপারশ ঐসকল রশিা 

প্ররিষ্ঠাদ্দনি  ব্যাবস্থাপনা করমটিদ্দক 

প্ররশিণ প্রদান এবং দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় 

স্কুলটি ্াদ্দি কদ্দি ব্যাবহাি কিা ্ায় 

ভসটা রনরিি কিা।  

১৮৪টি স্কুদ্দল 

(৮২টি ইউরনয়ন, 

৭টি উপদ্দেলা, ২টি 

ভপৌিস া ও ভেলা 

ভথদ্দক ২ টি কদ্দি)  

১,৮৪,০০০/ স্কুদ্দল অদ্দক্টাবি, ১৪- জুন, 

১৫ 

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

১১ সংরশস্নষ্ট ব্যরি ও প্ররিষ্ঠাদ্দনি 

প্ররিরনরিদ্দদি ভফান নং এবং ঠিকানা 

সংিিণ কিা 

    ৯২ ০০০  ভেলায়, উপদ্দেলায়, 

ইউরনয়ন পরিষদ ও 

ভপৌিস ায় 

অদ্দক্টাবি, ১৪- 

রিদ্দসম্বি, ১৪ 

৩৫% ৫% 

 

৩০% ৩০% 

১২                             

                          

                             

                           

                           

                         

      ৪        

৩            

১২   

১ ২০ ০০০  ভেলায়, উপদ্দেলায়, 

ইউরনয়ন পরিষদ ও 

ভপৌিস ায় 

অদ্দক্টাবি, ১৪- জুন, 

১৫ 

৪০% ১৫% 

 

 

 

 

২০% ২৫% 
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৩.৪.২ দুদ্দ্ নাগ কালীন 

 

ক্ররমক কা্ নক্রম লি মাত্রা সম্ভাব্য বাদ্দেট ভকাথায় কিদ্দব 
বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য িারিখ 

ভক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব 

উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

ভেলা 

প্রশাসন% 

উপদ্দেলা  

% 
ইউরপ % 

এনরেও 

এবং 

করমউরনটি  

% 

1.  নািী, রশশু, বৃ্ধত, অসুস্থ ও প্ররিবরন্ধি েন্য 

েরুিী াদ্দব আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র ভনয়াি ব্যবস্থা কিা। 

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি ।  

১০ ০০ ০০০                  

            

             ২০% ০৪% ২০% ২০%            

     ও      

            

     ও       

               

              

             

 

2.  দৃদ্দ্ নাদ্দগি              ও         

                                 

                                   

     ও                         

            

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি । 

১০,০০,০০০/                 

          

            

             

       

             ৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

3.  উোদ্দন রনকটস্থ নদীি পারন রবপদ সীমা 

অরিক্রম কিাি সম্ভাবনা থাকদ্দল অথবা ঝদ্দড়ি 

পূব না াস আসাি সাদ্দথ সাদ্দথই েরুিী স া 

আদ্দয়ােন এবং বািনা প্রচাি কিা। পাশাপারশ 

সকল ভসচ্ছাদ্দসবকদ্দদি প্রস্তুি কদ্দি িাখা ্াদ্দি 

কদ্দি িািা স্বল্প সমদ্দয়ি ভনাটিদ্দস উ্ধতাি কাদ্দে 

অংশ রনদ্দি পাদ্দি।   

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি 

প্রদ্দয়ােন অনু্ায়ী । 

২ ০০ ০০০  আক্রান্ত ইউরনয়ন, 

উপদ্দেলা, ভপৌিস া 

সহ অন্যান্য এলাকা 

এবং ভেলা 

             ২৫% ২৫% ৩০% ২০% 

4.                                         

                               

        ও     

আনুমারনক  

২, ২৫,০০০ পরিবাি 

১১ ২৫ ০০ ০০০

/ 

আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া 

/ ভেলা 

             ৩৫% ২০% ৩০% ১৫% 

5.                   ও         

                   

আনুমারনক  

১০০০ 

১০,০০,০০০/                          ২৫% ২৫% ৩০% ২০% 

6.           ও                       

      

                

      ও   

৪,৫০,০০০/ ঐ              ৩০% ২৫% ৪০% ৫% 

7.  স্থানীয় প্ নাদ্দয় দূদ্দ্ নাগ রনয়ন্ত্রন ভকন্দ্র স্থাপদ্দনি 

মাধ্যদ্দম সমস্ত কাে রনয়ন্ত্রন ও প্ নদ্দবিণ কিা 

এবং রনয়রমি  াদ্দব ভেলা প্ নাদ্দয়ি রনয়ন্ত্রন 

ভকদ্দন্দ্রি সাদ্দথ ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যদ্দম কাদ্দেি 

কিা ও প্রদ্দয়ােনীয় পিামশ ন ও সহদ্দ্াগীিা 

ভনয়।  

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি 

প্রদ্দয়ােন অনু্ায়ী। 

১,৮০,০০০/ ঐ              ৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 
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৩.৪.৩ দুদ্দ্ নাগ  পিবিী 

 

ক্ররমক কা্ নক্রম লি মাত্রা 
সম্ভাব্য বাদ্দেট 

(আনুমারনক) 
ভকাথায় কিদ্দব 

বাস্তবায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িারিখ 

ভক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব 
উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

ভেলা 

প্রশাসন% 

উপদ্দেলা

% 

ইউরপ 

% 

এনরেও এবং 

করমউরনটি   

% 

১ ্ি দ্রুি সম্ভব উ্ধতাি কা্ নক্রম শুরু 

কিা               ও        

                ণ         

                           

           

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি 

প্রদ্দয়ােন 

অনু্ায়ী। 

১০,০০,০০০/-                 

          

            ও 

          

               

     

৩৫% ২৫% ৩০% ১০% কা্ নক্রম গুদ্দলা 

সঠিক াদ্দব 

বাস্তবারয়ি হদ্দল 

সারব নক আথ ন-

সামারেক 

ভিদ্দত্র ও 

োিীয় 

অথ ননীরি 

ইরিবাচক 

অবদান িাখদ্দব। 

২ মৃি মানুষ দাফন  ও মৃি গবারদ পশু 

অপসািণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

প্রদ্দয়ােন 

অনু্ায়ী। 

২,২৫,০০০/                            

     

২০% ২৫% ৪০% ১৫% 

৩ ৭২ িিাি মদ্দধ্য িয়-িরি রনরূপন 

ও চারহদা পুিণ এবং  চারহদা পত্র 

দারখল কিা 

দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি 

রন নি কদ্দি 

২,২০,০০০/- আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া / 

ভেলা 

               

     

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 

৫                      প্রদ্দয়ােন 

অনু্ায়ী। 

২,২৫,০০০/                 

     

৩৫% ৫% ৩০% ৩০% 
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৩.৪.৪              /             

 

ক্ররমক কা্ নক্রম লি মাত্রা 
সম্ভাব্য বাদ্দেট 

(আনুমারনক) 
ভকাথায় কিদ্দব 

বাস্তবায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িারিখ 

ভক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব 
উন্নয়ন 

পরিকল্পনাি 

সাদ্দথ সমন্বয় 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন 

% 

করমউরন

টি % 

ইউরপ 

% 
এনরেও % 

১                        প্রদ্দয়ােন 

অনু্ায়ী। 

৪৫,০০,০০০/ আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া / 

ভেলা 

     কা্ নক্রম গুদ্দলা 

সঠিক াদ্দব 

বাস্তবারয়ি হদ্দল 

সারব নক আথ ন-

সামারেক 

ভিদ্দত্র ও 

োিীয় 

অথ ননীরি 

ইরিবাচক 

অবদান িাখদ্দব। 

২           :      প্রদ্দয়ােন 

অনু্ায়ী। 

১০,০০,০০০/- আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া / 

ভেলা 

               

     

৩৫% ২৫% ৩০% ১০% 

৩              ও            

         

সকল িরিগ্রস্থ 

পরিবাি  

 আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া / 

ভেলা 

               

     

    

৪ অরিক িরি গ্রস্থদ্দদি পূনব নাসদ্দনি 

ব্যবস্থা কিা । (দৃদ্দ্ নাদ্দগি িিণ ও 

প্রকটিাি উপি রন নি কদ্দি 

২,২৫,০০০ পরিবাদ্দিি মদ্দধ্য 

আনুমারনক ২৫০০ পরিবাি) 

আনুমারনক 

২৫০০ পরিবাি ( 

১০,০০০/ প্ররি 

পরিবাি) 

২,৫০,০০,০০০/ আক্রান্ত ইউরনয়ন /  

উপদ্দেলা / ভপৌিস া / 

ভেলা 

               

     

২৫% ২০% ৩৫% ২০% 

৫                        

                             

     

ইউরনয়ন,   

উপদ্দেলা,  

ভপৌিস া ও 

ভেলা 

৩০,০০,০০০/ সকল ইউরনয়ন, 

উপদ্দেলা, ভপৌিস া ও 

ভেলা প্ নাদ্দয়। 

               

             

    

 



  
 

 

চতুথ ন অধ্যায়: েরুিী সাড়া প্রদান 
 

৪.১ েরুিী অপাদ্দিশন ভসিাি (EOC): 

 

গাউবান্ধা  ভেলায়  দুদ্দ্ নাগকাদ্দল একটি েরুিী অপাদ্দিশন ভসিাি গঠিি হয়। উি ভসিাি দুদ্দ্ নাগকাদ্দল সাড়া প্রদাদ্দনি কা্ নকিী ভূরমকা 

পালন কদ্দি ও সাদ্দথ সাদ্দথ সমন্বয় প্রদান কদ্দি থাদ্দক।  উদ্দল্লখ্যদ্দ্, েরুিী অপাদ্দিশন ভসিাি ২৪িিা ভখালা থাদ্দক। উি সমদ্দয় ঐ ভসিাি 

িথ্য উপাি সংগ্রহ পিীিন,  পরিদশ নন ও সম্পদ্দদি ব্যবস্থাপনা কদ্দি থাদ্দক। 
 

েরুিী অপাদ্দিশন ভসিাি টি ভেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অরফসাি এি রুদ্দম ভখালা হয়। ঐ ভসিাদ্দি একটি ভটরলদ্দফান ব্যবহাি কিা হয় ঐ 

ভসিাদ্দি একটি অপাদ্দিশন ভসিাি, ১টি একটি  কিলরুম ও ১টি ভ্াগাদ্দ্াগ ভসল থাদ্দক।    রনদ্দম্ন েদ্দকি মাধ্যদ্দম  দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরিি 

নাম, পদবী ও ভমাবাইলন ম্বদ্দিি িারলকা প্রদান কিা হদ্দলাঃ- 

ক্ররমকনং নাম পদবী ভমাবাইলনম্বি 

১                   ভেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, স াপরি ০৫৪১-৬১৪৮৩ 
২ ভমাঃ আশিাফুল মরমন খান উপদ্দেলারনব নাহীকম নকিনা ০১৭৬২৬৯৫০৭১ 

৩                      প্রকল্প বাস্তবায়ন কম নকিনা ০১৭১১৮৯৬২৫৮ 
৪ ভমাোঃ ভগালাম েীলানী ভেলা মৎস কম নকিনা ০১৭১৮০৪৪০২৯ 
৫ ভমাঃ  আোহাি আলী ভেলা রশি অরফসাি ০১৭১২০৬৬৯৩৬ 
৬ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 
 

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা 

 

ক্র. নং কাে লিমাত্রা কখন কিদ্দব ভক কিদ্দব 
কািা সাহাদ্দর্য্ 

কিদ্দব 
রক  াদ্দব  কিদ্দব ভ্াগাদ্দ্াগ 

১ 
ভস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি 

প্রস্তুি িাখা 

৭ টি 

উপদ্দেলায় 

ভমাট 

২১০০ 

ভফব্রম্নয়ািী 

-মাচ ন মাদ্দস 

UzDM 

Cও 

UDM 

C 

DM C ও 

ভবসিকািী সংস্থা 

এবং েনদ্দগারষ্ট 

প্ররশিন প্রদান, 

সিিাম সিবিাহ, 

ব্যারিগি 

ভ্াগাদ্দ্াগ 

ইউরনয়ন ও ভেলা 

দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা 

করমটিি  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

২ 
সিকন বািনা 

প্রচাি 

৭ টি 

উপদ্দেলায় 

ভমাট 

১০০  

সিকনব নািা 

পাওয়াি 

সাদ্দথ সাদ্দথ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভস্বচ্ছাদ্দসবক 
গ্রামপুরলশ 

মাইদ্দক্রাদ্দফান, 

ভমগাদ্দফান, 

সাইদ্দিন ও 

োমবারেদ্দয় 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

৩ 

ভনৌকা / গাড়ী / 

 যান প্ররস্তুি 

িাখা 

৭ টি 

ভেলায় 

ভমাট 

২০০  

দুদ্দ্ নাদ্দগি 

পূদ্দব ন / 

সম্ভব্যদ্দফব্রম্ন

য়ািী -মাচ ন 

মাদ্দস 

কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

সদস্য 

ভনৌকা, গাড়ী ও 

 যান চালদ্দকি 

সাদ্দথ আদ্দলাচনা 

কদ্দি িাদ্দদ ভফান 

নং সংিিণ কিা 

ঐ 

৪ 
উ্ধতাি কাে 

ব্যবস্থাপনা 
১১০০ ঐ ঐ 

ভবসিকািী সংস্থা 

এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

উ্ধতাি কাে কিদ্দি 

পাদ্দি এমন রকছু 

ভস্বচ্ছাদ্দসবক 

রনি নািণ কদ্দি 

ওরিদ্দয়দ্দিশন 

প্রদানএবংেীবনি

িাকািীসিজ্ঞামসহ

্ারত্রকদ্দনৌকাব্যবহা

িকদ্দি 

UzDM Cও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ 

৫ 
প্রাথরমক 

রচরকৎসা/ স্বাস্থয 

৭টি 

উপদ্দেলায় 

ভমাট 

১৪   

ঐ ঐ ঐ 

 রনকদ্দটি 

স্বাস্থযদ্দসবা ভকদ্দন্দ্রি 

ভ্াগাদ্দ্াগ ও ভফান 

নং সংিিণ কিা 

ভেলা 

স্বাস্থযদ্দকদ্দন্দ্রি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম নকিনা 
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ক্র. নং কাে লিমাত্রা কখন কিদ্দব ভক কিদ্দব 
কািা সাহাদ্দর্য্ 

কিদ্দব 
রক  াদ্দব  কিদ্দব ভ্াগাদ্দ্াগ 

৬ 

 

সৎকাি 

মাটিদ্দি ভপািা 

৭টি 

উপদ্দেলায় 

ভমাট 

 

ঐ ঐ ঐ  

UzDM Cও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ 

৭ 

শুকনা খাবাি, 

িাল/চাল, গৃহ 

রনম নান উপকিণ 

ও েীবন 

িিাকািী ঔষি 

সংগ্রহ ও প্রস্তুি  

৩০ টন 

দুদ্দ্ নাদ্দগিপূ

ভব ন 

UDM 

C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি। 

স্থানীয়ব্যবসায়ীও

ভবসিকািী সংস্থা 

এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

করমউরনটি ও 

সংস্থা ্ািা খাবাি 

ও ঔষি রদদ্দি 

পাদ্দি িাদ্দদি সাদ্দথ 

সিাসরি আদ্দলাচনা 

ও ভফান নং সংগ্রহ 

কদ্দি 

UzDM Cও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ 

 

৬ টন 

৩০০ েন 

৮ 
গবাদীপশুিরচরক

ৎসা/টিকা 
৭০০টি 

দুদ্দ্ নাদ্দগিপূ

ভব নওপদ্দি 

কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

করমউরনটিি 

েনগণ 

ইউরনয়দ্দনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমীি 

সাদ্দথ আদ্দলাচনাি 

মাধ্যদ্দম 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি  এবং 

উপদ্দেলা প্রাণী 

সম্পদ কম নকিনা  

৯ 

আশ্রয়দ্দকন্দ্রিি

ণাদ্দবিণ 

(ভমিামি) 

৫০টি 

দুদ্দ্ নাদ্দগিপূ

ভব ন / 

সম্ভব্যদ্দফব্রম্ন

য়ািী - মাচ ন 

মাদ্দস 

ঐ 

সিকািী ও 

ভবসিকািী সংস্থা 

এবং 

করমউরনটিি 

েনগণ 

সিাসরি 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র গুদ্দলা 

পরিদশ নন কদ্দি 

সংরশস্নষ্ট  কম নকিনা 

ভক অবরহি কদ্দি 

প্রদ্দয়ােনীয় সমস্যা 

সমািান কিা 

UzDM C ও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ। 

১০ 

ত্রাণ 

কা্ নক্রমসমন্বয়

কিা 

৪৫টি ঐ ঐ ঐ 

 ভ্ সব প্ররিষ্ঠান / 

ব্যারি ত্রাণ রদদ্দব 

িাদ্দদি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ  কিা 

 

UzDM C ও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ। 

১১ 

মহড়ািআদ্দয়াে

নকিা 

(সিকনবািনা,অপ

সািণ,উ্ধতািওপ্রা

. রচরকৎসা) 

১৮ ঐ ঐ ঐ 

 ভ্ সব এলাকায় 

ভবশী দুদ্দ্ নাগ প্রবন  

ভস সব এলাকায় 

সিাসরি 

ভস্বচ্ছাদ্দসবক ও 

করমউরনটিি 

েনগণদ্দক সাদ্দথ 

রনদ্দয় একটি রনরদ নষ্ট 

স্থাদ্দন রবর ন্ন 

আপদ্দদি উপি 

মহড়া কিা 

UzDM C ও 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ। 
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ক্র. নং কাে লিমাত্রা কখন কিদ্দব ভক কিদ্দব 
কািা সাহাদ্দর্য্ 

কিদ্দব 
রক  াদ্দব  কিদ্দব ভ্াগাদ্দ্াগ 

১২ 

েরুিীকদ্দরালরু

মপরিচালনাক

িা 

(অপাদ্দিশন,ক

ভিালওদ্দ্াগা

ভ্াগরুম) 

৫ 
দুদ্দ্ নাদ্দগিপূ

ভব ন 
  

কদ্দরাল িম্নদ্দমি  

প্রদ্দয়ােনীয় সব 

উপকিণ ও িথ্য 

সংিিণ কিা 

ভেলা দুদ্দ্ নাগ 

ব্যবস্তাপনা 

করমটিি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ 

 

৪.৭কম ন পরিকল্পনা হালনাগাদ কিণ ও পিীিা কিণ 

 

পরিকল্পনা ফদ্দলাআপ করমটি 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১                   ভেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, স াপরি ০৫৪১-৬১৪৮৩ 
২ ভমাঃ আশিাফুল মরমন খান উপদ্দেলারনব নাহীকম নকিনা ০১৭৬২৬৯৫০৭১ 

৩                      প্রকল্প বাস্তবায়ন কম নকিনা ০১৭১১৮৯৬২৫৮ 
৪ িা. ভমাঃ আবুল কাদ্দসম ভেলা প্রণী সম্পদ কম নকিনা ০১৭১২৯২৯১০২ 
৫ এদ্দক এম আরমনুি ইসলাম ভেলা প্রথরমক রশিা অরফসাি ০১৭১১৭৮৬৬৮৩ 
৬ ভমাঃ  আবু িাদ্দহি মন্ডি  রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী, পারন উন্নয়ন ভবাি ০১৭৭৩৬৫৮০২০ 
৭ ভহলাল ভমাঃ আফোল রনব নাহী  প্রদ্দকৌশলী, রবদুযৎ উন্নয়ন ভবাি ০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩ 
৮ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 

 

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও িিনাদ্দবিন করমটি 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 
২ ভমাঃ সাইফুল ইসলাম ভেলা খায রনন্ত্রক ০১৭১৬৩২৪৭২০ 
৩ এস এস হারলম উরেন রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী, েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অরিদপ্তি, 

গাইবান্ধা 
০১৭১৩৫৪৩৯১৮ 

৪ ভমাঃ মাহবুবুি িহমান   রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী,স্থানীয় সিকাি প্রদ্দকৌশল অরিদপ্তি,  ০১৭৩০৭৮২৭৪২ 
৫                     ভেলা িথ্য অরফসাি ০১৭১২১২৬৪১০ 
৬                      প্রকল্প বাস্তবায়ন কম নকিনা ০১৭১১৮৯৬২৫৮ 
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পঞ্চমঅধ্যায়:উ্ধতাি ও পুনব নাসন পরিকল্পনা 
 

৫.১ িয়িরি মূল্যায়ন 

 

খািসমূহ বন ননা 

                 
সা               ২০১২                                       ৪৬৬৮৬              ১৫,৩০০ 

                       

                  ২০১২                                               ৪২৯৮৪          

    ১০,৫০০                        

ফুলেরড় উপদ্দেলায় ২০০৯ সাদ্দলি           ভমাট আবাদী েরমি  মদ্দধ্য ৩৫২১ একি েরমি ফসল চাদ্দষি 

ব্যাপক িরি        

২০১২                         ,         ,        ও                         ২৫% একি েরমি 

ফসদ্দলি ব্যাপক িরি        

     

সা              ১৯৯৯           খিা হদ্দল উপদ্দেলাি ভমাট ৪৬৬৮৩ একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ২০৯০ 

আবাদী েরমি ইরিিানসহ রবর ন্ন ফসল নষ্ট হদ্দয়দ্দে। 

         উপদ্দেলাদ্দি খিাি কািদ্দণ ২০১১ সাদ্দলি মি খিা হদ্দল পলাশবারড় উপদ্দেলায় ভমাট ৪১৯৮৪ একি 

আবাদী েরমিমদ্দধ্য ১৭৪৬ একি েরমি ইরি  িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

      উপদ্দেলাদ্দি খিাি       রকংবা ২০১০, সাদ্দলি মি খিা হদ্দল        উপদ্দেলায় ভমাট ২৬১৬১ একি 

আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১৩৯৯ একি েরমি ইরি  িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

২০১২                  ,         ,        ও                     ২০% একি েরমি ফসল চাদ্দষি 

ব্যাপক িরি        

কালতবশাখী ঝড়   

সা              ২০০৫        কালতবশাখী ঝ              ৪৬৬৮৬                 ১৩৯৯ একি 

েরমি ইরি  িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

পলাশবাড়ী উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি কািদ্দণ ২০১১ সাদ্দলি কালতবশাখী ঝ    ৩৪০ একি েরমি ইরি িান ৬০ একি 

েরমি  সবরে চাষ ১২৫ একি েরমি কলা চা    ব্যাপক িরি        

ফুলেরড়  উপদ্দেলায় ঝদ্দড়ি         ২০১১ সাদ্দলি মি কালতবশাখী ঝ   ৭৫ একি েরমি ইরি িান ২০ একি 

েরমি  সবরে চা    ব্যাপক িরি        

         উপদ্দেলাদ্দি বন্যা হদ্দল           ,         ,                   , ইউরনয়দ্দনি ভমাট ২৩৩৫৫  

একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১১৪৫ 
      ,         ,        ও                               ঝ        ১০% একি েরমি ফসদ্দলি 

ব্যাপক িরি        

     

সা      উপদ্দেলাদ্দি ১৯৯৬          বন্যা হদ্দল      ১১            ভমাট ৪৬৬৮৩ একি আবাদী েরমি 

মদ্দধ্য ৪৩৫১একি েরমি ইরি  িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

         উপদ্দেলাদ্দি বন্যা হদ্দল           ,         ,                   , ইউরনয়দ্দনি ভমাট ২৩৩৫৫  

একি আবাদী েরমি মদ্দধ্য ১১৪৫ একি েরমি িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

               ১৯৮৮ বন্যা হদ্দল       ,      ,                   ভমাট ১০৭৪৭ একি আবাদী 

েরমি মদ্দধ্য ৭৬৬ একি েরমি িানসহ রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

      ,         ,        ও                                ...    

      ,         ,        ও                     ১৯৮৮            ১৫০৯২ একি েরমি িানসহ 

রবর ন্ন ফসল ব্যাপক িরি        

                     ১৯৯৬ সাদ্দলি মি  বন্যা হদ্দল      ৪৩৫৪ টি   পুকুদ্দিি          -   ১৫৫৪   পুকুদ্দিি 

রবর ন্ন োদ্দিি মাদ্দেি              

                  ৬               ২৫৮৫   পুকুদ্দিি রবর ন্ন োদ্দিি মাদ্দেি           ।  

              ২০০৮               ৭               ২০৯৮৬            ৫৩৫৫              

             

              ২০১২                   ৭               ২০৯৮৬            ২২৫০        
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                      ২০০৮            ৭                            ৪২০৭০                    

              ২০০৮            ৭                            ২৮৪২০                    

              ২০০৮                ৭                            ১৭৭৬৫                    

              ২০০৮                 ঝ    ৭                            ৫২৯৩০            

        

                                                                                               ২০-

৩০                ও                                                       ও          

      

          ও 

  -     

                                            ৫০                   ৫০             

                  ও             ২০-৩০                       

                                               ৫০                                     

৫০                     ৩০            

                                                                                   ঝ           

                                                          ১৫ -২০                  

(িাদ্দয়রিয়া , আমাশয় , টাইফদ্দয়ট , েরন্ডস ও চম ন ভিাদ্দগ        )       ও                     ও 

                                                                                       

                            ও            
                                                               ৮০          ও ৩০         

                    ৫০                     

                         ঝ                                  ৫০-৭০                         

          ঝ                              ১০০           

সাদুলস্নাপুি উপদ্দেলায় ১৫০০         ও              ও ১০০                                   

                                                                                                         

                            ও                          ও                                     

                                                                                                     

                                                                                        
 

                                                                                                 

                                ও                                                                      

                                                  ও                                                     

                                                                                                     

                                                                             ও                             

                                                ও                                                       

                                 ও   ও          ও                                 ও ঝ                  

                     -                                                                                  

           ও                                                            ও        ঝ                   

                                                  ও                                            ও 

                                                                                                       

                                                                        ও                
 

৫.২ দ্রুি /আগাম পুনরু্ধতাি 

 

৫.২.১ প্রশাসরনক পুনঃপ্ররিষ্ঠা 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১                   ভেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, স াপরি ০৫৪১-৬১৪৮৩ 
২ ভমাঃ আশিাফুল মরমন খান উপদ্দেলারনব নাহীকম নকিনা ০১৭৬২৬৯৫০৭১ 

৩                      প্রকল্প বাস্তবায়ন কম নকিনা ০১৭১১৮৯৬২৫৮ 
৪ ভমাঃ আব্দুি িাজ্জাক ভেলা সমবায় কম নকিনা ০১৭১৪৬২৪২৩৮ 
৫ এদ্দক এম আরমনুি ইসলাম ভেলা প্রথরমক রশিা অরফসাি ০১৭১১৭৮৬৬৮৩ 
৬ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 
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৫.২.২ ধ্বংসাবদ্দশষ পরিষ্কাি 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১ ভমাঃ সামছুল আলম ভময়ি ভপৌিস া, গাইবান্ধা ০১৭১২৫৫১৯৮৭ 
২ মীি ভমাঃ আব্দুি িাজ্জাক উপ- পরিচালক, কৃরষসম্প্রসািন রব াগ ০১৭১১৯৬৯৮৫৬ 
৩ ভমাঃ সরহদুি হক  ভেলা  আনোি র রিরপ কমা--ি ০১৭২১৭৬৮০৬৬ 
৪ ভগারবন্দ লাল দাশ স াপরি , ভপ্রসিাব গাইবান্ধা ০১৭১৫৪৮৩৭২৬ 
৫ স াপরি কতৃক ভমাননীি এস ভক এ প্ররিরনরি ( স্থানী্ এনরেও) ০১৮৫৩৩৩২৯১৮ 
৬ স াপরি কতৃক ভমাননীি ভেলা ব্র্যাক প্ররিরনরি ( োিীয় এনরেও) ০১৭১৬৩৭৩৮৪০ 

 

৫.২.৩ েনদ্দসবা পুনিািম্ভ 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১ ভমাঃ আশিাফুল মরমন খান উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, গাইবান্ধা সদি , গাইবান্ধা ০১৭৬২৬৯৫০৭১ 
২ এ ভকএম মুসরফকুল ইসলাম সহকািী মহাব্যবস্থাপক রবরসক গাইবান্ধা ০১৭১৭১৩৭৪৪৩ 
৩ ভমাঃ  আবু িাদ্দহি মন্ডি  রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী, পারন উন্নয়ন ভবাি ০১৭৭৩৬৫৮০২০ 
৪ ভহলাল ভমাঃ আফোল রনব নাহী  প্রদ্দকৌশলী, রবদুযৎ উন্নয়ন ভবাি ০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩ 
৫ এদ্দকএম আব্দুস োলাম খান রনব নাহী  প্রদ্দকৌশলী, ,সিক ও েনপথ রব াগ ০১৭১১৪৮৬৮৬৪ 
৬                      প্রকল্প বাস্তবায়ন কম নকিনা ০১৭১১৮৯৬২৫৮ 

 

৫.২.৪ েরুিী েীরবকা সহায়িা 

 

ক্ররমক নং নাম পদবী ভমাবাইল 

১                   ভেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা, স াপরি ০৫৪১-৬১৪৮৩ 
২ িা. ভমাঃ                      রসর ল সােনন , গাইবান্ধা ০১৭১২১৩০৪৭৪ 
৩  ভমাোঃ ভগালাম েীলানী ভেলা মৎস কম নকিনা ০১৭১৮০৪৪০২৯ 
৪ িা. ভমাঃ আবুল কাদ্দসম ভেলা প্রণী সম্পদ কম নকিনা ০১৭১২৯২৯১০২ 
৫ এদ্দক এম আরমনুি ইসলাম ভেলা প্রথরমক রশিা অরফসাি ০১৭১১৭৮৬৬৮৩ 
৬ শ্রী  কলস্নল কুমাি প্রিান রনব নাহী কম নকিনা ভেলা পরিষদ, গাইবান্ধা ০১৭১৪৬০৭৬৪৯ 
৭ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 

 

 

 

 

 

 

 

  



80  
 

সংযুরি ১ 
 

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়দ্দনি ভচক রলষ্ট  

 

ভচকরলষ্ট 

ভিরিও টির  মািফি ৫নং রবপদ সংদ্দকি আবহাওয়া বািনা প্রচাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ রনম্নবরণ নি “ে” ভচকরলষ্ট পিীিা কদ্দি ভদখদ্দি এবং 

িাৎ িরনক প্রদ্দয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন কিদ্দি হদ্দব। 

 

ক্রঃনং রবষয় হযা/না 

1.  সিকনবািনাপ্রচাদ্দিিরনব নারচিদ্দসচ্ছাদ্দসবকদদ্দলিসদস্যদ্দদিদ্দিদ্দকআসন্নরবপদসম্মদ্দন্ধপ্রচািকােশুরুকিদ্দিবলাহদ্দয়দ্দে।  
2.  ঝুঁরকপূণ নএলাকািদ্দলাকেনদ্দকউ্ধতািকিািেন্যদারয়ত্বপ্রাপ্তব্যরি/দলতিিীকিাআদ্দেরকনা।  

3.  ২/১রদদ্দনিশুকনাখাবািওপানীয়েলরনিাপিাদ্দমাড়দ্দকমাটিিনীদ্দচপুরিয়ািাখািেন্যপ্রচািকিাহইয়াদ্দে।  

4.  ভসচ্ছাদ্দসবকদদ্দলিসদস্যদ্দদিরনিাপিািেন্যলাইফেযাদ্দকটসিবিাহকিাহদ্দয়দ্দে।  

5.  ইউরনয়নরনয়ন্ত্রণকিসাব নিরনক াদ্দবচালুিাখািেন্যপ্রদ্দয়ােনীয়েনবদ্দলিব্যবস্থাকিাহদ্দয়দ্দে।  

6.  ইউরনয়নখাযগুদাম/ত্রানগুদাদ্দমিপ্রদ্দয়ােনীয়রনিাপিাব্যবস্থাআদ্দে।  
7.  অন্যান্য  

 

ভচকরলষ্ট 

প্ররি বৎসি এরপ্রল / ভম মাদ্দসি ১৫ িারিদ্দখি মদ্দধ্য ইউরনয়ন দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি স ায় আলাপ আদ্দলাচনা কদ্দি রনদ্দম্ন 

েক ভচকরলস্ট্ পুিণ কিদ্দবন। 

 

                     

    

১                                                

২                          /                          

৩ ১-৬            ও                   ও                 

৪                      ও                     

৫                                                       

৬                                                                        

                

    

৭                                                           

৮                           

৯                                    

১০                                                      

১১                                            

১২                                                                        

১৩                                                     

১৪                                                                

১৫                                           

১৬     ও   ও                                                       

১৭       ২ ১                        ,                                        

       

    

১৮       
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সংযুরি ২ 
 

ভেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্য িারলকা ( গাইবান্ধা) 

 

ক্রঃ সদদ্দস্যি নাম প্ররিষ্টান পদবী ভমাবাইল নম্বি 
০১                   ভেলা প্রশাসক,গাইবান্ধা স াপরি ০৫৪১-৬১৪৮৩ 
০২ শ্রী  কলস্নল কুমাি প্রিান রনব নাহী কম নকিনা ভেলা পরিষদ, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৪৬০৭৬৪৯ 
০৩ ভমাঃ  ভমাফাদ্দজ্জল ভহাদ্দসন ভেলা পুরলশ সুপাি, গাইবান্দা সদস্য ০১৭১৩৩৭৩৮৮৬ 
০৪ িা. ভমাঃ                      রসর ল সােনন , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২১৩০৪৭৪ 
০৫ মীি ভমাঃ আব্দুি িাজ্জাক উপ- পরিচালক, কৃরষসম্প্রসািন রব াগ সদস্য ০১৭১১৯৬৯৮৫৬ 
০৬  ভমাোঃ ভগালাম েীলানী ভেলা মৎস কম নকিনা সদস্য ০১৭১৮০৪৪০২৯ 
০৭ িা. ভমাঃ আবুল কাদ্দসম ভেলা প্রণী সম্পদ কম নকিনা সদস্য ০১৭১২৯২৯১০২ 
০৮ এদ্দক এম আরমনুি ইসলাম ভেলা প্রথরমক রশিা অরফসাি সদস্য ০১৭১১৭৮৬৬৮৩ 
০৯ ভমাঃ  আোহাি আলী ভেলা রশি অরফসাি সদস্য ০১৭১২০৬৬৯৩৬ 
১০ হারববা খাতুন ভেলা মরহলা রবষয়ক কম নকিনা সদস্য ০১৭১২৯৩১৫৬৯ 
১১ ভমাঃ সাইফুল ইসলাম ভেলা খায রনন্ত্রক সদস্য ০১৭১৬৩২৪৭২০ 
১২ এস এস হারলম উরেন রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী, েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অরিদপ্তি, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৩৫৪৩৯১৮ 
১৩ ভমাঃ মাহবুবুি িহমান   রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী,স্থানীয় সিকাি প্রদ্দকৌশল অরিদপ্তি,  সদস্য ০১৭৩০৭৮২৭৪২ 
১৪ ভমাঃ সরহদুি িহমান উপ- পরিচালক ভেলা সমাে ভসবা অরিদপ্তি সদস্য ০১৭১২৫২০০৪৪ 
১৫ রগয়াস উরেন আহদ্দম্মদ উপ- পরিচালক ভেলা যুবউন্নয়ন অরিদপ্তি সদস্য ০১৫৫২৪২৪৫০৪ 
১৬ ভমাঃ আব্দুি িাজ্জাক ভেলা সমবায় কম নকিনা সদস্য ০১৭১৪৬২৪২৩৮ 
১৭ ভমাঃ সরহদুি হক  ভেলা  আনোি র রিরপ কমা--ি সদস্য ০১৭২১৭৬৮০৬৬ 
১৮                     ভেলা িথ্য অরফসাি সদস্য ০১৭১২১২৬৪১০ 
১৯ ভমাঃ  আবু িাদ্দহি মন্ডি  রনব নাহী প্রদ্দকৌশলী, পারন উন্নয়ন ভবাি সদস্য ০১৭৭৩৬৫৮০২০ 
২০ ভহলাল ভমাঃ আফোল রনব নাহী  প্রদ্দকৌশলী, রবদুযৎ উন্নয়ন ভবাি সদস্য ০১৭৩৬৪৭৩৯৯৩ 
২১ এদ্দকএম আব্দুস োলাম খান রনব নাহী  প্রদ্দকৌশলী, ,সিক ও েনপথ রব াগ সদস্য ০১৭১১৪৮৬৮৬৪ 
২২ ভকাবদ আলী সিকাি এরসসট্যাি িাইদ্দিক্ট/ রিপুটি এরসসট্যাি িাইদ্দিক্ট/ DAD সদস্য ০১৭৩০০০২৫৮২ 
২৩ এ ভকএম মুসরফকুল ইসলাম সহকািী মহাব্যবস্থাপক রবরসক গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৭১৩৭৪৪৩ 
২৪ স াপরি কতৃক ভমাননীি রসরনয়াি অরফসাি ভসানালী ব্যাংক, গাইবান্ধা সদস্য ০৫৪১-৬১৬১৫ 
২৫ ভমাঃ সামছুল আলম ভময়ি ভপৌিস া, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২৫৫১৯৮৭ 
২৬ ভমাঃ আশিাফুল মরমন খান উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, গাইবান্ধা সদি , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭৬২৬৯৫০৭১ 
২৭ তসয়দ ফিাদ ভহাদ্দসন উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, সাদুল্যাপুি, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭৫৯০৮৫৩৬৩ 
২৮ ভমাঃ ভমাসত্মারফজুি িহমান উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, ফুলেরি, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৬০২৫৬৭৮ 
২৯ আবু িাফা ভমাহাম্মদ আরিফ  উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, সুন্দিগি , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২৬৮২৮৬০ 
৩০ ভমাহাম্মদ আব্দুল আউয়াল উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, সািাটা , গাইবান্ধা সদস্য ০১৯৪২২০৭২৭৬ 
৩১ ভমাঃ মাহবুবুল হক উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, পলাশবাড়ী , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২০৯৭৭৩৩ 
৩২ ভমাহাম্মদ মামুন উল হাসান উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি, ভগারবন্ধগি , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১১৩২৮২২৮ 
৩৩ ভিরেয়া আিাি রবউটি  স্থানীয় মরহলা প্ররনরি (স াপরি কতৃক ভমাননীি) সদস্য ০১৭১২০৪৪৭৮১ 
৩৪ ভমাঃ ভদদ্দলায়াি ভহদ্দসন ভেলা প্ররিরনরি , ভিি রক্রদ্দসি ভসাসাইটি , গাইবান্ধা সদস্য ০১৭২৫৭৮৩৪৯১ 
৩৫ স াপরি কতৃক ভমাননীি এস ভক এ প্ররিরনরি ( স্থানী্ এনরেও) সদস্য ০১৮৫৩৩৩২৯১৮ 
৩৬ স াপরি কতৃক ভমাননীি ভেলা ব্র্যাক প্ররিরনরি ( োিীয় এনরেও) সদস্য ০১৭১৬৩৭৩৮৪০ 
৩৭ স াপরি কতৃক ভমাননীি ভকয়াি বাংলাদ্দদশ প্ররিরনরি (আমত্মিারিক এনরেও) সদস্য  
৩৮ ভগারবন্দ লাল দাশ স াপরি , ভপ্রসিাব গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৫৪৮৩৭২৬ 
৩৯ স াপরি কতৃক ভমাননীি স াপরি ভেলা আইনেীরব সরমরি সদস্য ০১৭১২২৩৩৬৭৩ 
৪০ স াপরি কতৃক ভমাননীি অধ্যি, সিকািী মরহলা কদ্দলে গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১১২৩৬২০১ 
৪১ স াপরি কতৃক ভমাননীি স াপরি, গাইবান্ধা ভচম্বাি অব কমাস ন এন্ড ইন্ডারিে সদস্য ০১৭১১২৩৬২০১ 
৪২ নােমুল আদ্দিরফন  িাদ্দিক মুরি ভ্া্ধতা কমান্ডি, ভেলা মুরিদ্দ্া্ধতা সংসদ, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১৯০২৩৫৭১ 
৪৩ তসয়দ আেহািম্নি হক স াপরি, ভেলা স্কাউট গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২২৫৬৪৪৩ 
৪৪ ভমাঃ মাহবুবুি িহমান টুলু স াপরি, ভেলা ইউরনয়ন পরিষদ ভফািাম, গাইবান্ধা সদস্য ০১৭১২২২৬৭২৬ 
৪৫ স াপরি কতৃক ভমাননীি সসস্ত্র বারহনী প্ররিরনরি (দুদ্দ্ নাগ কালীন সময়) সদস্য  
৪৬ স াপরি কতৃক ভমাননীি ঘুরণঝড় প্রসত্মরি কম নসুচী প্ররিরনরি সদস্য  
৪৭ ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, গাইবান্ধা সদস্য- স    ০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 
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সংযুরি ৪ 
 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা 

 

 ভেলা স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা করমটি 

 

স্বাস্থয ভকদ্দন্দ্রি নাম দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি পদবী ভমাবাইল মন্তব্য 

 িা. ভমাঃ               

       

রসর ল সােনন , গাইবান্ধা ০১৭১২১৩০৪৭৪           

        

      

        

           

ভমাঃ সরহদুি িহমান উপ- পরিচালক ভেলা সমাে ভসবা 

অরিদপ্তি 
০১৭১২৫২০০৪৪ 

রগয়াস উরেন আহদ্দম্মদ উপ- পরিচালক ভেলা যুবউন্নয়ন 

অরিদপ্তি 
০১৫৫২৪২৪৫০৪ 

ভগারবন্দ লাল দাশ স াপরি , ভপ্রসিাব গাইবান্ধা  ০১৭১৫৪৮৩৭২৬ 
ভমাঃ নােমুল হুদা ভেলা ত্রাণ ও পুন নবাসন কম নকিনা, 

গাইবান্ধা 
০১৭১৮৩৪৬০৫৭ 

 

অরগ্ন রনিাপিা করমটি 

 

ভেলা ফায়াি ভস্ট্শদ্দনি নাম দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি ভমাবাইল মন্তব্য 

                           

      

                         
               ,              
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সংযুরি ৫ 
 

এক নেদ্দি  ভেলা 

 

আয়িন ২১৭৯.২৭ বগ ন 

রকদ্দলারমটাি 

 গীেনা  

ইউরনয়ন/ উপদ্দেলা ৮২টি /০৭টি ঈদগাঁহ্  

ভমৌো ১১০১টি ব্যাংক  ৭০ 

গ্রাম ১২৪৯টি ভপাস্ট্ অরফস ১১৭ 

পরিবাি ১,০৯,৬২৮ টি িাব  

ভমাট েনসংখ্যা ২৪,৩০,৬২৭ েন হাট বাোি  ১০৪ 

পুরুষ ১২,৩০,৯৩৮ েনঃ  কবিস্থান  

মরহলা ১১,৯৯,৬৮৯ েন শ্মশান িাট  

রশিা প্ররিষ্ঠান ১৮২৬ মুিরগি খামাি ৫৯৬ 

সিকািী প্রাথরমক রবযালয় ১০৪৫ িাঁি রশল্প কািখানা ৩টি 

- - গ ীি নলকূপ ৩৩৭ 

মাধ্যরমক রবযালয় ৩০৫ অগ ীি নলকূপ ৪১২৬৬ 

কদ্দলে ৭৫ হস্ত চারলি নলকূপ  

মাদ্রাসা(দারখল, ফারেল,এবদ্দিদায়ী)  ৫৯১   

ব্র্যাক স্কুল  নদী ৫ 

রকিাি গাদ্দি নন স্কুল ১৬৩ টি খাল  

রশিাি হাি  ৫৪% রবল  

করমউরনটি রিরনক ৩১২ হাওড়  

বাঁি ২৯৮.৫     . পুকুি ২৫৩৮৯ টি 

স্লুইচ ভগট ৬৪ েলাশয় ৩০১ টি 

ব্রীে ৩৬৫ কাঁচা িাস্তা ২১৭৮.৭৩ রকরম 

কাল াট ন ২৭৮৮ পাকা িাস্তা ৬৮৩.৬২ রকরম 

মসরেদ ৩৬৫২ ভমাবাইল টাওয়াি  

মরন্দি  ভখলাি মাঠ  
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সংযুরি ৬ 
 

বাংলাদ্দদশ ভবিাদ্দি প্রচারিি কদ্দয়কটি গুরুত্বপূন ন অনুষ্ঠান সূচী 

 
ভবিাি ভকন্দ্র অনুষ্ঠাদ্দনি নাম সময় বাি 

 াকা- ক কৃরষ সমাচাি সকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

 সুদ্দখি ঠিকানা সকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্ররিরদন 

 স্বাস্থযই সুদ্দখি মূল সকাল ১১.৩০-১২.০০  শুক্রবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

 ভসানালী ফসল  সন্ধযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্ররিরদন 

 আবহাওয়া বািনা  সন্ধযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্ররিরদন প্ররিরদন 

চট্রগ্রাম  কৃরষকথা  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ খামাি সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ ভসামবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

 সুখী সংসাি িাি ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রবািবাদ্দদ প্ররিরদন 

িােশাহী ভিি খামাি সমাচাি সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 সবুে বাংলা সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্ররিরদন 

খুলনা স্বাস্থয িথ্য  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 কৃরষ সমাচাি  রবদ্দকল ০৪.২০-০৪.৩০ প্ররিরদন 

 চাষাবাদ সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্ররিরদন 

িংপুি  সুদ্দখি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

 ভিি খামাদ্দি  সন্ধযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্ররিরদন 

রসদ্দলট  আেদ্দকি চাষাবাদ  সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

 সুদ্দখি ঠিকানা  সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

 শ্যামল রসদ্দলট  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রবািবাদ্দদ প্ররিরদন 

ঠাকুিগাঁও  রকষাণ মাটি ভদশ  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.২৫   শরন, ভসাম ও বুিবাি 

কক্সবাোি  আেদ্দকি কৃরষ  রবদ্দকল ০৩.০৭-০৩.১০ প্ররিরদন 

 ভসানালী প্রান্তি  রবদ্দকল ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গল ও বৃহস্পরিবাি 

বরিশাল  কৃরষ কথা  রবদ্দকল ০৩.১৫-০৩.৩০  শরন ও বুিবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

 ভোট পরিবাি  রবদ্দকল ০৩.৩৫-০৩.৫০  ভসাম, বুি ও শুক্রবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

িাঙ্গামাটি েীবদ্দনি েন্য  দুপুি ০১.৫০-০১.৫৫  প্ররিরদন 

 খামাি বাড়ী  রবদ্দকল ০৩.০৫-০৩.১৫  প্ররিরদন 

 

* সন্ধযা ৬.৫০রমরনদ্দট আবহাওয়া বািনা সকল ভকন্দ্র হদ্দি একদ্দ্াদ্দগ প্রচারিি হয়। 
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