
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

ডাকঘযঃ তেতেয়া, উজজরা/থানা- কচুয়া, তজরা- চাঁদপুয।  

 
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন তার্ টার এয েথ্য 

১। ৯নং 

তগানফন্দপুয (উঃ) 

আউন 

 

 

 

 

 

ভাননচজে ৬নং কচুয়া উত্তআটউন 

গ্রাভ নবনত্তক তরাক ংখ্াঃ- 

ক) নংঅড্ডা- ওয়াড ট নং- ০১ প্রায় ২,৫০৪ জন। 

খ)জনায়াদ্দা- ওয়াড ট নং- ০১ প্রায় ১৬৪৫ জন। 

গ) তনায়াগাঁও- ওয়াড ট নং- ০২ প্রায়  ৩০২৩জন। 

ঘ) রনেপপুয- ওয়াড ট নং- ২ প্রায়  ১০৫৯ জন। 

ঙ) কযআয়া- ওয়াড ট নং- ০২ প্রায়  ৭২১ জন। 

চ)নাাযা- ওয়াড ট নং- ০৩ প্রায়৪২৪২ জন। 

ছ) ফরুচয- ওয়াড ট নং- ০৩ প্রায় ৫১৪১জন। 

জ) তেতেয়া- ওয়াড ট নং- ৪,৫,৬ প্রায়১২৪৪৮ জন। 

ঝ) উজানী- ওয়াড ট নং- ৭,৮,৯ প্রায় ১১৯৪৬জন। 

ফ টজভার্ প্রায় ৪২,৭২৯ জন 

তমাগাজমাগ ব্যফস্াঃ- 

 তমাগাজমাগ ড়ক   প্রায়  ৪৮.০০০ নকজরানভর্ায 

কাচাঁ ড়ক প্রায় ২২.০০০ নকজরানভর্ায 

াকা ড়ক প্রায়  ২৬.০০০ নকজরানভর্ায 

নদী থ প্রায় ০.০০০   নকজরানভর্ায 

দ টনীয় স্ান মূ 

  
ার্ ফাজায 

উজানী ফাজায তদাকান ঘয প্রায় ১৫০ টি 

নংঅড্ডা ফাজায তদাকান ঘয প্রায় ১২০ টি 

 পজর্া  

০২।৬নং কচুয়া 

(উঃ) আউন  

১। াংগঠননক কাঠাজভা  

২। আউননয়ন নযলজদয কার্য্টাফরী  
৩। ফেটভান তচয়াযম্যান কাজী জনরুর আরাভ (জাাঙ্গীয) 

তভাফাঃ ০১৭২৭২০৮৫৯৩   

আ-তভআর Kazijahirulislam@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 



৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

ডাকঘযঃ তেতেয়া, উজজরা/থানা-কচুয়া, তজরা- চাঁদপুয।  

 

 
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন তার্ টার এয েথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২।৯নং তগানফন্দপুয (উঃ) 

আউন 

৪। আউন দস্য/দস্যা গণ 

জনাফা, যানু তফগভ আউন, দস্যা- ১,২,৩নং ওয়াড ট 

০১৮৩০৯০৯৬৫৮ 

 
জনাফা, তয়াযা তফগভ আউন, দস্যা-৪,৫,৬নং ওয়াড ট 

০১৭২২০৯৯৫৩৬ 

 
জনাফা, ভাসুভা তফগভ আউন, দস্যা-৭,৮,৯নং ওয়াড ট 

০১৮৩৮৮০৮৪৪৯ 

 
জনাফ, তভাঃ অনভয তাজন আউন,দস্য০১নং ওয়াড ট 

০১৮৩৩৮০৮৩৬৭ 

 
জনাফ, তভাঃ আভাআর তভাল্লা আউন,দস্য০২নং ওয়াড ট 

 ০১৮৪০৮২৬২৬০ 

 
জনাফ, তভাঃ অরী অশ্রাপ  আউন,দস্য০৩নং ওয়াড ট 

০১৮১১৫২২৩৪৯ 

 
জনাফ, গাজী তভাঃ অঃ ানরভ আউন,দস্য ০৪নং ওয়াড ট 

০১৮১৭১২১৩১২ 

 
জনফ, তভাঃ তাযাফ তাজন আউন,দস্য০৫নং ওয়াড ট 

০১৮১৬১২২৭১৩ 

 
জনাফ,জভাঃ তভাস্তপা কাভার আউন,দস্য০৬নং ওয়াড ট 

 ০১৭১১৭০১৯০৫ 

 
জনাফ,জভাঃ ভনজবুয যভান প্রধান 

 

আউন,দস্য০৭নং ওয়াড ট 

তভাফাঃ- ০১৭১৮৭১৯২২০ 

 
জনাফ,জভাঃ নভন্টু নভয়া আউন,দস্য ০৮নং ওয়াড ট 

তভাফাঃ- ০১৮৩৩২৪২৯৩০ 

 
জনাফ, তভাঃ &অরভগীয তাজন আউন,দস্য ০৯নং ওয়াড ট 

০১৮২২৯০০১২৪ 



 

 

 

 

 

 
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

ডাকঘযঃ তেতেয়া, উজজরা/থানা- কচুয়া, তজরা- চাঁদপুয।  

 

 
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন তার্ টার এয েথ্য 

০২। ৬নং কচুয়া 

(উঃ) আউন 

৫। পূফ টেন আউননয়ন নযলদ তচয়াযম্যান বৃন্দ 

জনাফ, নানছয উনদ্দন তভাল্লা (১৯৭৪-১৯৭৬) গ্রাভ- তেতেয়া 

জনাফ, নানছয উনদ্দন তভাল্লা (১৯৭৭-১৯৮৩) গ্রাভ- তেতেয়া 

জনাফ, কাজী োজুর আরাভ (১৯৮৪-১৯৮৭) গ্রাভ- উজানী 

জনাফ, কাজী োজুর আরাভ (১৯৮৮- ১৯৯২) গ্রাভ- উজানী 

জনাফ, তভাঃ ীদউল্যা গ্রাভ- তনায়াগাঁও 

জনাফ, কাজী ভনেউয যভান গ্রাভ- উজানী 

জনাফ, কাজী অনযফুর আরাভ (কাজর) গ্রাভ- উজানী 

জনাফা,জযান অযা তফগভ(প্যাজনর তচয়াযম্যান গ্রাভ- তেতেয়া 

জনাফ, ফাজদুজ্জাভান ফাচ্চু যকায গ্রাভ- তেতেয়া 

 
জনাফ, গাজী তভাঃ অঃ ানরভ গ্রাভ- তেতেয়া 

জনাফ, কাজী জনরুর আরাভ(জাাঙ্গীয) 

২০১৬-ফেটভান 

গ্রাভ- উজানী 

  

  

  

 ৭। ভানক কাম টক্রভ 

  াধাযণ বা। 

 নফজল বা। 

 গ্রাভ অদারে 

 নবনজএপ। 

 নবনজনড। 

 প্রকল্প ফাত্মফায়ন। 

 নফনবন্ন ধযজনয প্রেযয়ণ ে প্রদান 

 জন্ নদ। 

 মৃত্যয নদ। 

 ওয়ানয নদ। 

 প্রনেফন্ধী নদ। 

 নফফাীে নদ। 

 ব্যানয়ক রাআজন্প প্রদান। 

 নাগনযক নদ প্রদান। 

৮। ফাজজর্ 

প্রস্তানফে অয়-  ৭১,৩২,৫০০/- 

প্রস্তানফে ব্যয়- ৭১,৩২,৫০০/- 

৯। ঞ্চফানল টকী নযকল্পনা  

১০। গ্রাভ পুনর ফ টজভার্- ০৯ জন। 

৩। ন্যান্য েথ্য ১। সুনফধাজবাগীজদয োনরকা 



নবনজনড কাড ট ধাযী ১৪৮জন 

নেদনযদ্রজদয জন্য কভ টংস্ান কভ টসূনচয 

শ্রনভক ংখ্া 

৩৯৮ জন 

দনযদ্র ভাজয়য জন্য ভাতৃত্বকারীন বাো 

ংখ্া 

১২৯জন 

৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

ডাকঘযঃ তেতেয়া, উজজরা/থানা- কচুয়া, তজরা- চাঁদপুয। 

 

 
৬নং কচুয়া(উঃ) আউননয়ন  তার্ টার এয েথ্য 

০৪। কভ টকেটাবৃন্দ কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ তভাঃ পজলুর ক গাজী। 

 দফী আউন নচফ। 

 তভাফাআর ০১৭৩২০৮০৭৪০ 

 পযাক্স  

 আ-তভআর অআনড  

 কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ তভাঃ অরভগীয তাজন 

 দফী নাফ কাযী কাভ কনিউর্ায াজযর্য 

 তভাফাআর ০১৮৭৯৮০০৯৯৩ 

 পযাক্স  

 আ-তভআর অআনড Arifalamgir2930@gmail.com 

 কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ কাজী যানকবুর আরাভ (নযাদ) 

 দফী গ্রাভ অদারে কাযী 

 তভাফাআর ০১৮১৩২৯৯৬৯২ 

 পযাক্স  

 আ-তভআর অআনড  

 কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ ায়ভন তাজন ানকফ 

 দফী উজদাো্মক্তা (UDC) 

 তভাফাআর ০১৮৩১৫৪০৪৮৭ 

 পযাক্স  

 আ-তভআর অআনড  

 

 

 

 

 

 

 

 
৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

ডাকঘযঃজেতেয়া, উজজরা/থানা- কচুয়া তজরা- চাঁদপুয।  

 

 

 



৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন নযলদ তার্ টার এয েথ্য 

 ৫। যকানয প্রনেষ্ঠান 

 
নপজয নাভ ৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন ভূনভ নপ। 

নপজয ঠিকানা তাঃ তেতেয়া ৩৬৩০, কচুয়া, চাঁদপুয। 

নপজয ছনফ  
কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ ংকয চন্দ্র কভ টকায 

দফী আউননয়ন কানয ভূনভকভ টকেটা 

তভাফাআর ০১৮১৬৯৩৩৫২৮ 

পযাক্স  
আ-তভআর অআনড  

যকানয নপ 

নপজয নাভ ৬নং কচুয়া (উঃ) আউননয়ন ভূনভ নপ। 

নপজয ঠিকানা তাঃ তেতেয়া ৩৬৩০, কচুয়া, চাঁদপুয। 

কভ টকেটায তপ্রাপাআর 

নাভ তভাঃ াঅরভ 

দফী নপ ায়ক 

তভাফাআর ০১৬২৮৪৬১৪৭৭ 

পযাক্স  
আ-তভআর অআনড  

 

 

 


