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প্রথম অধ্যােঃ স্থানীে পরিরচরত 

 

১.১ পটভুরমঃ  

বাংলাজেশ রবজেি মানরচজত্র একটি দুজর্ যাগ প্রবন লেশ রহসাজব পরিরচত । নানারবক প্রাকৃরতক ও লভৌগরলক অবস্থান ও অন্যান্য কািজন লেশটি 

সবজচজে লবশী ঝুঁরকজত িজেজে।  প্রাে প্ররত বেি নানা িকম প্রাকৃরতক দুজর্ যাগ লর্মন – অরতবৃরি, বন্যা , ঘুরণ যঝড়, খিা, শশতয প্রবাহ , ঘুরণ যঝড় , 

টলন যজড়া , েজলাচ্ছ্বাস লবনাক্ততা, আলস যরনক দূষণ, কালজবশাখীি ঝড়  আঘাত হাজন। এসব প্রাকৃরতক দুজেযাজগ ক্ষেক্ষরতি মাত্রাও লবশ লবশী । 

েনসংখ্যাি রবশাল ঘনত্ব, োরিদ্রতা,  উোজন রবরভন্ন পাহাড়  এবং বড় বড় নেীি ব-দ্বীপ এলাকা এসব কািজন প্রাকৃরতক দৃজর্ যাজগ ও লেশটি লবশী 

ক্ষরতগ্রস্ত হে। । তাোড়া লেশটিি একটি রবশাল এলাকা সমুদ্র তীিবতী ।  

বতযমাজন এ রবষজে লকান রেবমত নাই লর্, েলবায়ু পরিবতযন ঘটজে এবং মানব সৃি গ্রীন হাউে গ্যস এসব পরিবতযজনি েন্য োেী । েলবায়ু 

পরিবতযজনি প্রধান ক্ষরতকািক রেক হল – রবে উষ্ণনােন। এি প্ররতরিো রহসাজব লর্ সমুদ্র পারনি স্তি বৃরি পাজব তাজত বাংলাজেজশি রবশাল 

এলাকা তরলজে র্াবাি সম্ভাবনা িজেে। তাজত প্রচুি েনজগারিি েলবায়ু শিনাথী হওোি ঝুঁরক িজেজে। তাোড়া অন্যান্য প্রাকৃরতক দুজর্ যাজগ 

বাংলাজেশ প্রভুত ক্ষেক্ষরতি সমু্মখীন হজত পাজি।  

েলবায়ু পরিবতযজনিজনি ঝুঁরকি মজধ্য বাংলাজেজশি উপকুলীে লেলাগুরল অরধকতি লবশী ঝুঁরকজত িজেজে। তন্মজধ্য চট্রগ্রাম লেলা 

তুলনামুলজকভাজব লবশী ঝুঁরকজত িজেজে। বাংলাজেজশ এই পষ যন্ত লর্ সব লোট ও বড় প্রাকৃরতক দুজর্ যাগ আঘাত হারনজেজে, তাি প্রাে সবগুরলই 

চট্রগ্রাম লেলাে লবশী পরিমাজন আঘাত কজিজে এবং ব্যাপক আকাজি ধ্বংশর্জ্ঞ চারলজেজে। রবজশষ কজি ১৯৯১ সাজলি প্রলেংকিী ঘুরন যঝজড় এই 

লেলাে ব্যাপক আকাজি ক্ষেক্ষরত সারধত হে এবং সবরকছুই লন্ডভন্ড হজে র্াে ।  

তাোড়া চট্রগ্রাম লেলাি একটি উজেখজর্াগ্য এলাকা পাহাড়ী এলাকা রবধাে প্রাে প্ররতবেি বণ্যাে ক্ষরতগ্রস্ত্র হে। তাোড়া প্ররত বেি কমজবশী নেী 

ভাংগজনি রশকাি হে উজেখজর্াগ্য পরিমান এলাকা । তাোড়া মানব সৃি অজনক আপে লর্মন- ব্যাপক হাজি বন ধ্বংস, পাহাড় রবনি, বৃক্ষ রনধন 

ইতযারে দুজর্ যাজগি সম্ভাবনাজক বারড়জে রেজেজে ।  

এই লেলাি ললাহাগাড়া উপজেলা নানা কািজণ লবশ ঝুঁরকপূণ য উপজেলা। এই উপজেলাটি ৯ টি ইউরনেন রনজে গঠিত। এই উপজেলাে প্ররতবেি 

বন্যা, খিা, নেী ভাংগন ও হাতীি আিমন লচাজখ পড়াি মত । তাজত েীবন এবং সম্পজেি লবশ ক্ষরতসারধত হে । এই সব দুজর্ যাগ প্রাে প্ররত 

বৎসি সব যসাধািজনি েীবন এবং েীরবকাি ব্যাপক ক্ষরতকি প্রভাব লেজল ।  

এই উপজেলাে ইরতপূজব য এসব দুজর্ যাজগি প্রশমন ও হ্রাজসি েন্য লকান সমরন্বত প্রজচি লনো হেরন। তাই সারব যক দুজেযাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূচীি অংশ 

রহসাজব ললাহাগাড়া উপজেলাি েন্য এই দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনা প্রনেণ কিা হজেজে।    

 

 

 

 

 

 



5 
 

১.২. রি, এম, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনেজনি উজেশ্য-  

 পরিবাি ও সমাে পষ যাজে দুজর্ যাগ ঝুঁরক সম্বজে গনসজচতনতা সৃরি ও সকল প্রকাি ঝুঁরক হ্রাস কিজণ  পরিবাি, , সমাে , , ইউরনেন, 

প্রশাসন, উপজেলা ও লেলা পষ যাজে বাস্তব সম্মত উপাে উদ্ভাবন কিা।  

 স্থানীে উজযাজগ  র্থাসম্ভব সম্পে ব্যবহাজিি মাধ্যজম ঝুঁরক হ্রাসকিণ ও ব্যবস্থারেি বাস্তবােন পিরতি উন্নরত সাধন কিা।  

 অপসািন, উিাি,  চারহো রনরুপন, ত্রান ও তাৎক্ষরনক পুনব যাসন ব্যবস্থাি েন্য স্থানীেভাজব প্রনীত পরিকল্পনাি অনুশীলন ও প্রজোগ।  

 একটি রনরে যি এলাকা এবং রনরে যি সমজেি েন্য লকৌশলগত েরলল শতিী কিা।  

 দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ও সংরিি লসক্টজিি ( সিকিী , আন্তেযারতক ও োতীে এনরেও ও োতা ইতযারেি েন্য একটি সারব যক 

পরিকল্পনা রহসাজব কাে কিজব।  

 দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সংরিি অংশীোিজেি পরিকল্পনা প্রনেজণ ও বাস্তবােজন রনজে যশনা প্রোন কজি।  

 সংরিি করমউরনটিি দুজর্ যাগ পরিকল্পনাে আন্তরিক অংশগ্রহন, কাষ যকি অংশীোরিত্ব ও মারলকানাজবাধ োগ্রত কিা।  

 

১.৩ স্থানীে এলাকা পরিরচরতঃ 

ললাহাগাড়া উপজেলাি লভৌগরলক অবস্থান- 

ললাহাগাড়া উপজেলাটি বাংলাজেজশি েরক্ষন পূব য এলাকাি চট্রগ্রাম লেলাি সব যেরক্ষজনি একটি উপজেলা। এটি ঢাকা চট্রগ্রাম ও কক্সবাোি 

মহাসড়জকি উপি আড়াআরড়ভাজব অবরস্থত। এি উত্তজি চট্রগ্রাম লেলাি সাতকারনো উপজেলা , পূজব য বান্দিবন লেলাি বান্দিবন সেি উপজেলা ও 

লামা উপজেলাি রকেোংশ , েরক্ষজন কক্সবাোি লেলাি চকরিো উপজেলা এবং পরিজম চট্রগাম লেলাি  সাতকারনো ও রকেোংশ বাঁশখালী 

উপজেলা। এটি চট্রগ্রাম লেলা সেি হজত ৬৫ রকঃরমঃ েরক্ষন পূব য রেজক এবং পষ যটন শহি কক্সবাোি শহি লথজক ৬২ রকঃ রমঃ   উত্তি রেজক 

অবরস্থত । লভৌগরলক ভাজব এই উপজেলাি অবস্থান ২১.৫৪ উত্তি অক্ষাংজশ এবং ৯২.০০ ও ৯২.১৩ পূব য দ্রারঘমাংশ এি মজধ্য । এই উপজেলাটি 

ঢাকা চট্রগ্রাম কক্সবাোি মহাসড়কটিি উভে পাজে অবরস্থত । এই উপজেলাটি ১৯৮১ সাজল থানাে উন্নীত হে এবং ১৯৮৩ সাজল উপজেলাে উন্নীত 

হে।   

েনশ্রুরত আজে লর্, ললাহাগাড়া উপজেলাি মাটি ললাহাি মত শক্ত, তাই এই উপজেলাি নামকিন ললাহাগািা হজেজে  ।  

এই উপজেলাটিি আেতন পরিসংখ্যান ব্যযজিাি তথ্য মজত ২৫৮.৮৭ বগ য রকজলারমটাি । তন্মজধ্য পাহাড়ী এলাকাি পরিমান ১৫% । এই উপজেলাে 

লমাট ৯ টি ইউরনেন, ৪০ টি লমৌো, ৪৩ টি গ্রাম িজেজে । ইউরনেনগুরল হল- ললাহাগাড়া সেি, আধুনগি, চুনরত, বড়হারতো, পুটিরবলা, চিম্বা, 

পদুো, আরমিাবাে ও কলাউোন ইউরনেন । উপজেলাি েনসংখ্যাি ঘনত্ব প্ররত রকজলারমটাজি ১০৮১ েন।    

উপজেলাে প্রধান ৩ টি লোট নেী পূব যরেজকি বান্দিবন পাহাড় লথজক উৎপরও হজে আড়াআরড়ভাজব পরিম রেজক প্রবারহত হজেজে। প্রধান নেী িলু 

নেী, টংকাবতী নেী ও হাংগি নেী ।     

কৃরষ রবভাজগি তথ্য অনুর্ােী এখানকাি লবশীিভাগ মাটি এজটল ও লোঁোশ।   
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১.৩.১ উপজেলাি লভৌগরলক অবস্থা 

ললাহাগাড়া উপজেলাটি উত্তজি চট্রগ্রাম লেলাি সাতকারনো উপজেলা, পূজব য বান্দিবন লেলাি বান্দিবন সেি উপজেলা ও লামা  উপজেলাি 

রকেোংশ , েরক্ষজন কক্সবাোি লেলাি চকরিো উপজেলা এবং পরিজম চট্রগাম লেলাি  সাতকারনো ও রকেোংশ বাঁশখালী উপজেলা। এটি 

চট্রগ্রাম লেলা সেি হজত ৬৫ রকঃরমঃ েরক্ষন পূব য রেজক এবং পষ যটন শহি কক্সবাোি শহি লথজক ৬২ রকঃ রমঃ   উত্তি রেজক অবরস্থত । 

উপজেলাে লমাট ইউরনেজনি সংখ্যাঃ  ০৯ টি । 

 

১.৩.২ আেতনঃ 

আনুষ্ঠারনক াদ্দব িট্টগ্রাম জেলাি সৃরষ্ট হয় ১৯৬৬ সাদ্দল। ্াি আয়িন ৫২৮২.৯৮ ব:রক:। িট্টগ্রাম জেলায় ১৪টি উপদ্দেলা িদ্দয়দ্দে, ্াি মদ্দধ্য 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলা ১টি। জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি আয়িন  ২৫৮.৮৭ ব:রক:। ললাহাগাড়া উপদ্দেলাি ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট ৪০টি জমৌো িদ্দয়দ্দে।  

রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক জমৌোি নাম প্রদান কিা হলঃ 

িঃ 

নং 

ইউরনেজনি নাম ইউরনেন রভরত্তক লমৌোি নাম 

১ চুনরত চুনরত, সাতগড়, নারিচ্ছা, োিাংগা, চান্দা, পারন্তরিসা ,  

২ আরমিাবাে  সুখেরড় , মরেক লচাবান, আরমিাবাে ও হাোি রভগ্রা 

৩ বড়হারতো  আমতলী, বড়হারতো, চাকরেিানী, েঙ্গল বড়হারতো  

৪ কলাউোন  পূব য কলাউোন, উত্তি কলাউোন, পরিম কলাউোন  

৫ চিম্বা  রবরবিরবলা, চিম্বা, লনাোিরবলা, িােঘাটা, লতরলরবলা  

৬ আধুনগি  হরিনা, আধুনগি, কুলপাগলী , িরশজেিজঘানা ও মসরেো  

৭ পদুো  আোিমারনক, ধরলরবলা, পদুো  ও েঙ্গল পদুো  

৮ পুটিরবলা  পুটিরবলা, পহিচাো , লগািস্তান ও সজিো  

৯ ললাহাগাড়া  ললাহাগাড়া, েরক্ষণ  সুখেরড় 
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৩.৩ েন সংখ্যাঃ  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট েনসংখ্যা ৩৭২৩২৫ ্াি মদ্দধ্য পুরুষ ১৮৫০৬৫ েন, মরহলা ১৮৭৭৬০ েন, রশশু ৯২১১৫ েন, বৃদ্ধ 

৫১২৬৭ েন, প্ররিবরি ২৩৫৩ েন । এই উপদ্দেলায় পরিবাদ্দিি সংখ্যা ৭৩২০৪ টি এবং জ াটাদ্দিি সংখ্যা ১৭৫৩৬৯ েন।  রনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম 

ইউরনয়ন র রিক রবর ন্ন স্তদ্দিি েনসংখ্যা জদখাদ্দনা হলঃ 

ি. 

নং 

ইউরনেজনি নাম পুরুষ মরহলা রশশু  

(০-১৫) 

বৃি 

(৬০+) 

প্ররত 

বরে 

লমাট 

েনসংখ্যা 

পরিবাি/

খানা 

লমাট 

লভাটাি 

১ চুনরত ১৮০৬৭ ১৭০২০ ১২৮৭৩ ৪৮৬৭ ২০৮ ৩৫০৮৭ ৭৮৯০ ১৬৫৬৭ 

২ আরমিাবাে  ৩৮৬৮০ ৩৮৮৮০ ১৪১৮৭ ৮৫২৩ ১৬০ ৭৭৫৬০ ১২৮৭০ ৩৮৯৪০ 

৩ বড়হারতো  ২০২৫০ ২২০৫০ ৯৯৭৪ ৪৪৩৯ ২২৭ ৪২৫০০ ৭২৬৯ ২৫৬৯০ 

৪ কলাউোন  ১৯৬২৫ ২০২২৫ ৭৯৩৪ ৪৮৬১ ৩২৮ ৩৯৮৫০ ৯২৩০ ১৬৩২২ 

৫ চিম্বা  ১৬২৩৭ ১৫৪৮২ ৮৫৩৯ ৪৮৯২ ১৫২ ৩১৭১৯ ৮৬২৯ ১৬৭০৯ 

৬ আধুনগি  ১২১৪৮ ১২২৩৯ ৬৭৪২ ৩৯৮৭ ২৫৭ ২৪০৮৭ ৫৬১৪ ৯৮০৫ 

৭ পদুো  ২২৪১৫ ২২৭১৫ ১২৩৪২ ৯২৬৪ ৫৭০ ৪৫২৩০ ৯৭৫০ ২৮৪৭০ 

৮ পুটিরবলা  ১৭৮২৫ ১৭৬২৫ ৭৯৮০ ৪৭৫৬ ২৭৫ ৩৫৪৫০ ৫২১০ ১৯৩২০ 

৯ ললাহাগাড়া ১৯৮১৮ ১৫৭৬২ ১১৫৩৪ ৫৬৭৮ ১৭৬ ৪০৮৪২ ৬৭৪২ ৩৫৪৬ 

 লমাট  ১৮৫০৬৫ ১৮৭৭৬০ ৯২১১৫ ৫১২৬৭ ২৩৫৩ ৩৭২৩২৫ ৭৩২০৪ ১৭৫৩৬৯ 

 

খ) িথ্য প্রারপ্তি সূত্রঃ সকল ইউরপ জিয়ািম্যান ও ইউরপ সরিব। 

 

১.৪ অবকাঠাজমা ও অ-অবকাঠাজমা সংিান্ত তথ্য গুরলি সংরক্ষপ্ত রববিণঃ 

৪.১ অবকাঠাজমাঃ 

ক) বাঁধ  

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন  জবড়ীবাঁি ২ টি। টংগাবিী জবড়ী বাঁি ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থত র্া লম্বা প্রাে ৪ রকঃরমঃ এবং উচ্চতা 

৯রেট ও িলু লবড়ী বাঁধ ২ নং ওোজি য অবরস্থত র্া লম্বা প্রাে ৩ রকঃরমঃ এবং  উচ্চতা ৮ রেট। 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন  জবড়ীবাঁি ১ টি। ৫ নং ওয়াদ্দড ন িাবাি ড্রাম জবড়ীবাঁি লম্বা প্রায় ৪০ ফুট।  

 

খ) সুইচ লগইটঃ  

 কলাউোন ইউরনেজন লকান সুইচ লগইট লনই তজব ১ টি িবাি ড্রাম িজেজে ৩ নং ওোজি য অবরস্থত ।  

 আধুনগি ইউরনেজন ১ টি সুইচ লগইট িজেজে র্া ৬ নং ওোজি য হারতো খাজলি উপি অবরস্থত ।   
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গ) ব্রীেঃ  

 

িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট ৭৮ টি ব্রীে আদ্দে । রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক ব্রীদ্দেি সংখ্যা ও অবস্থাদ্দনি পরিসংখ্যান 

প্রদান কিা হদ্দলা: 

 

 

 বড়হারিয়া ইউরনয়নঃ   
বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৮টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন জসানাইেরড় খাদ্দলি উপি ২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন হারে পাড়া সড়দ্দকি উপি ১টি, 

৩ নং ওয়াদ্দড ন হারলম মুিাি পাড়া সড়দ্দকি উপি ২টি, ৪ নং পাহাড় পাড়া সড়দ্দকি উপি ১টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন দাদ্দন রসকদাি পাড়া সড়দ্দকি 

উপি ২টি ও জ ানাি জমাি সড়দ্দকি উপি ১ টি ও লস্কিপাড়া সড়জকি উপি ১ টি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 কলাউোন ইউরনয়নঃ   

কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৮টি ।  ৩ নং ওয়াদ্দড ন টংঙ্গা বরি খাদ্দলি উপি ১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন েবি খাদ্দলি উপি ১টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন কিরলয়া খাদ্দলি উপি ১টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন কিরলয়া খাদ্দলি  উপি ১টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন হওয়াি খাদ্দলি উপি ১টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন 

টংঙ্গাবরি খাদ্দলি উপি ১ টি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়নঃ   

আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৮টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন জবায়ারলয়া খাদ্দলি  উপি ৫টি ও আিাকান সড়দ্দকি উপি ১ টি,  ২ নং 

ওয়াদ্দড ন জবায়ারলয়া খাদ্দলি উপি ৪টি ও নন্দ খাদ্দলি উপি ২ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন কাটাখারল খাদ্দলি উপি ৭টি ও জবায়ারলয়া খাদ্দলি উপি ৪ টি, ৪ 

নং ওয়াদ্দড ন জ ানাি পাড়া সড়কদ্দি  উপি ২টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন গুল্লােরড় খাদ্দলি উপি ৪টি ও এরব উচ্চ রবদ্যালদ্দয়ি সড়দ্দকি উপি ১ টি, ৬ নং 

ওয়াদ্দড ন কানুহু সড়দ্দকি উপি ৩ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন স্কুল েরড় সড়দ্দকি উপি ২ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন জবায়ারলয়া খাদ্দলি উপি ২ টি এবং ৯ নং 

ওয়াদ্দড ন জবায়ারলয়া খাদ্দলি উপি ২ টি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 আধুনগি ইউরনয়নঃ   
আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ১৯টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন ডলু খাদ্দলি  উপি স্টীল ব্রীে ১টি,  ২ নং ওয়াদ্দড ন হারিয়া খাদ্দলি উপি ২টি, ৪ 

নং ওয়াদ্দড ন জকালপা করল খাদ্দলি উপি ৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন আিাকান সড়দ্দকি উপি ৫টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন হরিয়ানা সড়দ্দকি উপি ১টি ও ৯ নং 

ওয়াদ্দড ন মিা ডলু খাদ্দলি উপি ৪ টি ও জুরি খাদ্দলি উপদ্দি ১ এবং হরিয়ানা ফাদ্দিঙ্গা সড়দ্দকি উপদ্দি ২ টি কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 পদুয়া ইউরনয়নঃ   
পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৯টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন উিি পদুয়া সড়দ্দকি  উপি ১টি,  ২ নং ওয়াদ্দড ন কারল পাড়া সড়দ্দকি উপি ১টি, ৪ 

নং ওয়াদ্দড ন মারলপাড়া, রসটবাড়ী, রমপাড়া ও আলী পাড়া সড়দ্দকি উপি ৪টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন উিি পাড়া সড়দ্দকি উপি ১টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন 

হাঙ্গি খাদ্দলি উপি ১টি ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন হাঙ্গি খাদ্দলি উপি ১টি  কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 পুটি রবলা ইউরনয়নঃ   
পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৭টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন সুখেরড় খাদ্দলি  উপি ২টি,  ২ নং ওয়াদ্দড ন কনসননা খাদ্দলি উপি ২টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন সুখেরড় খাদ্দলি উপি ১টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন সুখেরড় খাদ্দলি উপি ১টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন সিই খাদ্দলি উপি ১টি কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 চুনরি ইউরনয়নঃ   

চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ১০টি ।  ২ নং ওয়াদ্দড ন ২টি,  ৩ নং ওয়াদ্দড ন ১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১টি ও ৭ নং ওয়াদ্দড ন 

২টি, ৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  
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 িিম্বা ইউরনয়নঃ   
িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৫টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন ২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ১টি ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১টি  কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 জলাহাগাড়া ইউরনয়নঃ   
জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট ব্রীদ্দেি সংখ্যা ৪টি । ৩ নং ওয়াদ্দড ন িারম্ব খাদ্দলি উপদ্দি ১টি, ৪ ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন বািাি খাদ্দলি উপদ্দি ১টি,  ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন হারতোি খাজলি উপজি ১টি ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন জমৌল ী খাদ্দলি উপদ্দি ১টি কদ্দি ব্রীে িদ্দয়দ্দে।  

 

 

 ) কাল াট নঃ  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট ৩৩৯ টি কাল াট ন আদ্দে। এই কাল াট ন গুদ্দলা িাস্তাি নীদ্দি পাহাড়ী েড়া, উপ নদী বা শাখা নদী ও 

খাদ্দলি পারন রনশ্কাশন বা প্রবাদ্দহ সহায়িা কদ্দি থাদ্দক। রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক কাল াদ্দট নি  সংখ্যা ও অবস্থাদ্দনি পরিসংখ্যান প্রদান কিা হদ্দলাঃ 

 

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৫৩টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৮ টি, ৫ 

নং ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৭৩টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ১৩টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ১২টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ১৩ টি, 

৫ নং ওয়াদ্দড ন ১৫ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৮ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৩৬টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৩টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৫ 

নং ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৩৩টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৩টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৩টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ২৩টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৫২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৭টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৩২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৪টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৩টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৪টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৪৭টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন ৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৮ টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি  ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।   

 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৮টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন ২টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ১ টি ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।  

 

 জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট কাল াট ন সংখ্যা ৪টি । ২ নং ওয়াদ্দড ন ১টি, ৩ নং ওয়াদ্দড নরসপাহী পাড়ায় ১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন সিকাি পাড়ায়  ১ 

টি ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন জমৌলানা পাড়ায় ১ টি কাল াট ন িদ্দয়দ্দে।  
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ঙ) িাস্তাঃ 

িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন সব নদ্দমাট ৪০৯.৫রক: রম: িাস্তা আদ্দে। এি মদ্দধ্য পাকা িাস্তা প্রায় ১০৯ রক:রম:, 

কাঁিা িাস্তা ১৫২.৫ রক:রম: এবং এইি রব রব ১৪৮ রক:রম: । রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক  িাস্তাি সংখ্যা ও অবস্থাদ্দনি পরিসংখ্যান প্রদান 

কিা হদ্দলাঃ 

 

১. বড়হারিয়া ইউরনয়নঃ বড়হারতো ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১০ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪ ও ৬) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  

এইিরবরব িাস্তা প্রায় ২৬ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য (১, ২, ৩, ৫ ও ৬) নং 

ওয়াদ্দড নি িাস্তাগুদ্দলা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে  ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ২৫ রকদ্দলারমটাি ( ১, ২, ৩, ৪, ৭ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য ( ১, 

২, ৩, ৪, ৭ ও ৯) নং  গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

২. কলাউোন ইউরনয়নঃ কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ৭ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  

এইিরবরব িাস্তা প্রায় ১২ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য (১, ২, ৩, ৭ ও ৮) নং 

ওয়াদ্দড নি িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ১৮ রকদ্দলারমটাি ( ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য প্রায়  সব 

গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

৩. আরমিাবাদ ইউরনয়নঃ আরমিাবাে ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১১ রকদ্দলারমটাি (১, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  

এইিরবরব িাস্তা প্রায় ১৭ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮) নং 

ওয়াদ্দড নি িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ২৮ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য 

প্রায়  সব গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

৪. আধুনগি ইউরনয়নঃ আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১৪ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৪, ৬,৭ ও ৮) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  

এইিরবরব িাস্তা প্রায় ২১ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯) 

নং ওয়াদ্দড নি িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ১৮.৫ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি 

মদ্দধ্য প্রায়  সব গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

৫. পদুয়া ইউরনয়নঃ পদুো ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১৬ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৭) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  এইিরবরব 

িাস্তা প্রায় ১৮.৫ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ২, ৬ ও ৮ ) নং ওয়াদ্দড নি 

িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ১৩ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৪, ৫, ৬ ও ৭) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য প্রায়  সব গুরলি 

িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

৬. পুটি রবলা ইউরনয়নঃ পদুো ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১৩ রকদ্দলারমটাি ( ২, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  এইিরবরব 

িাস্তা প্রায় ২১.৫ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ২, ৫, ৬ ও ৮ ) নং ওয়াদ্দড নি 

িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ২২ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ ) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য প্রায়  সব 

গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

 

 

৭. চুনরি ইউরনয়নঃ চুনরত ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ৯ রকদ্দলারমটাি ( ১, ২, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  এইিরবরব 

িাস্তা প্রায় ১১ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ ) নং ওয়াদ্দড নি 

িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ১২ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ ) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য প্রায়  সব 

গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 
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৮. িিম্বা ইউরনয়নঃ চিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১০ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি।  এইিরবরব 

িাস্তা প্রায় ১১ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ৪, ৫, ৭ ও ৮ ) নং ওয়াদ্দড নি 

িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ৭ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ ) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য প্রায়  সব গুরলি 

িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

৯. জলাহাগাড়া ইউরনয়নঃ ললাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট পাকা িাস্তা প্রাে ১৯ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওয়াদ্দড ন 

অবরস্থি।  এইিরবরব িাস্তা প্রায় ১০ রকদ্দলারমটাি িাস্তাগুদ্দলা (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এি মদ্দধ্য ( ১, ৪, ৫, ৭ ও 

৮ ) নং ওয়াদ্দড নি িাস্তাগুদ্দলাি অবস্থা খািাপ ও কাঁচা িাস্তা প্রায় ৯ রকদ্দলারমটাি (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ ) নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্াি মদ্দধ্য 

প্রায়  সব গুরলি িাস্তা ঝুঁরকি মদ্দধ্য িদ্দয়দ্দে । 

 

চ) লেঁচ ব্যবস্থাঃ  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ফসল উৎপাদদ্দনি েন্য নলকুপ ব্যবহাি জিমন জবশী  জদখা ্ায় না । গ ীি নলকুপ গুদ্দলা জবশীি  াগ জিদ্দত্র 

খাবাি পারন রহসাদ্দব  ব্যবহৃি হয়,  বসি বাড়ীি কাদ্দে ব্যবহাি হয়  এবং রকছু ফসরল েরমদ্দি ব্যবহাি হয়।  ললাহাগাড়া উপদ্দেলায় 

জমাট  নলকুদ্দপি সংখ্যা প্রায় ৬৮২৪৫ টি , এি মদ্দধ্য গ ীি নলকুদ্দপি সংখ্যা ২০৩ টি, অগ ীি নলকুপ ৬৮২৪৫ টি, হস্তিারলি নলকূদ্দপি 

সংখ্যা ২২টি ।  রনদ্দে  নলকুদ্দপি রববিণ প্রদান কিা হল।    

ক্র.নং জেঁদ্দিি উৎস সংখ্যা জেঁদ্দিি আওিাভূি 

েরমি পরিমান  

বন্যাি সময় িরিগ্রস্থ 

েরমি পরিমান 

বন্যা পিবিী অবস্থা 

১ গ ীি নলকুপ ২০৩ টি প্রায় ২০৩০০ একি প্রায় ১৩৩৯৫ একি  

ফসলী েরমি ফসল 

নষ্ট হয়  

সিকািী সাহায্য সহদ্দ্াগীিা 

জপদ্দল বন্যা পিবিী দুিবস্থা 

জথদ্দক উিিণ পাওয়া সহে 

হদ্দব।  

২ অগ ীি নলকুপ  ৬৮২৪৫ টি নাই - - 

৩ হস্তিারলি নলকুপ ২২ টি  প্রায় ৩৪০০ একি  - - 

৪ স্যাদ্দলা িারলি 

নলকুপ 

জনই  - - - 
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ে) হাট-বাোিঃ 

ি. নং ইউরনেজনি নাম  হাট বাোজিি নাম হাট/বাোি রেন বাোজিি লোকাজনি 

সংখ্যা 

১ বড়হারতো 

 

মজনা েরকি হাট সপ্তাজহ ২ রেন ৩০০ টি  

লসজনি হাট সপ্তাজহ ২ রেন ২৪৫ টি  

বড়রেঘীি বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৭০ টি  

কুরমিা লঘানা নতুন বাোি  প্ররতরেন  ৭৬ টি  

২ 

 

কলাউোন রহন্দুি হাট সপ্তাজহ ২ রেন ৯৬ টি  

বাংলা বাোি সপ্তাজহ ২ রেন ১৫০ টি  

কানুিাম বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৩০০ টি  

৩ আরমিাবাে 

 

মািাি হাট সপ্তাজহ ২ রেন ৪০ টি  

কারল বারড় হাট  সপ্তাজহ ২ রেন ৫২ টি  

৪ আধুনগি আধুনগি খান হাট সপ্তাজহ ২ রেন ৪৫০ টি  

হারতমাি লপাল হাট  সপ্তাজহ ২ রেন ৬৬ টি  

৫ 

 

পদুো  পদুো লতওোিী হাট সপ্তাজহ ২ রেন ৪৫০ টি  

পূব য লোকান বাোি সপ্তাজহ ২ রেন ৫৫ টি  

৬ পুটি রবলা এমচি হাট  সপ্তাজহ ২ রেন ২৩০ টি 

লগািস্থান বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৭০ টি 

৭ চুনরত চুনরত লিপুটি বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ১০০ টি 

চুনরত মুজিে বাোি সপ্তাজহ ২ রেন ৮৭ টি 

চুনরত বনপুকুি বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৫৩ টি 

সাতগড় লমৌলভী বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৮০ টি  

৮ চিম্বা চিম্বা লচৌমহনী বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৬৪ টি 

চিম্বা ধরলরবলা বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৭৬ টি 

চিম্বা মাইেরবলা বাোি  সপ্তাজহ ২ রেন ৮২ টি 

৯ ললাহাগাড়া েিজবশ হাট  সপ্তাজহ ২ রেন ১৮৬ টি  

বটতলা হাট  সপ্তাজহ ২ রেন ১০০ টি  
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১.৪.২ সামারেক সম্পে 

(ক) ঘি-বরড়  

ি. 

নং 

ইউরনেজনি নাম ঘি বাড়ীি সংখ্যা সাধািণত রক রক মালামাল রেজে ঘি 

বাড়ী শতিী হে রবস্তারিত রববিণ  
কাঁচা পাকা আধা পাকা 

১ বড়হারতো ৪৩৩৯ ৭৮০ ২১৫০ কাঁচা ঘি মাটি বা বাঁজশি লবড়া। 

উপজি শন বা টিন , আি পাকা বাড়ী 

ইট, বালু, রসজমন্ট ও িি রেজে শতিী  

২ কলাউোন ৬৩০৪ ৮৯৩ ২০৩৩ 

৩ আরমিাবাে ৮৫১৬ ১০৯৬ ৩২৫৮ 

৪ আধুনগি ৩৬১৬ ৫৬২ ১৪৩৬ 

৫ পদুো ৫২৫০ ১৭২৬ ২৬৭০ 

৬ পুটি রবলা  ২৩৭৮ ১১৪০ ১৬৯২ 

৭ চুনরত ৫৪৯২ ১০৯৮ ১৩০০ 

৮ চিম্বা ৫০০৯ ৯১০ ২৭১০  

৯ ললাহাগাড়া ৩৩০০ ২২০০ ১৪০০ 

 লমাট ৪০৯০৪ ৮২০৫ ১৭২৪৯ 

 

(ক) পারন 

খাবাি পারনি উৎসগুরলি রক রক নলকুপ কেটিঃ ৬৮২৪৫ টি, ভাজলা কেটিঃ ৬৬১৪৫ টি, অজকজো কেটিঃ ২১০০টি, বন্যা ললজভজলি উপজিঃ প্রাে 

৬৫%, কত শতাংশ অরধবারস নলকুজপি পারন ব্যবহাি কজি ৯০%, বন্যাি সমে খাবাি পারনি অভাব লেখা লেে রকনাঃ হযাঁ 

 

পেঃরনস্কাশন ব্যবস্থাঃ 

স্বাস্থয সম্মত পােখানা কেটিঃ ৫৫৩২০, কত গুজলা বন্যা ললজভজলি উপজিঃ ৩৪৩৮০ টি, প্রাে ৬৬% টি, কত শতাংশ অরধবারস স্বাস্থয সম্মত 

পােখানা ব্যবহাি কজিঃ প্রাে ৭০% । 
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(ঘ) রশক্ষা প্ররতষ্ঠান/পাঠাগািঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯ টি ইউরনয়দ্দন রশিা প্ররিষ্ঠান-১২২ টি।  সিকািী প্রাথরমক রবদ্যালয়- ৭৩ টি, জিরেঃপ্রাঃরবঃ ০৩ টি, কদ্দলে-৩টি, 

মাদ্রাসা-১৯টি, উচ্চ রবদ্যালয়-২৩টি ও জুরনয়ি উচ্চ রবদ্যালয় ১টি । ইউরনয়ন র রিক িথ্যাবলী রনদ্দে জদয়াঃ 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সিকািী/ 

লবসিকািী/লিরে. 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি নাম অবস্থান/ 

ইউরনেন/ 

ওোি য 

রশক্ষাথী 

সংখ্যা 

রশক্ষক/ 

রশরক্ষকা 

কদ্দলে জবসিকািী  লমাস্তারেজুি িহমান রিগ্রী কজলে ললাহাগাড়া ১১৪৭ েন  ২২ েন  

কদ্দলে জবসিকািী  বাি আউরলো রিগ্রী কজলে ললাহাগাড়া  ১১৯৪ েন  ২৩ েন  

কদ্দলে জবসিকািী  চুনরত মরহলা কজলে চুনরত  ১০২৮ েন  ১৮ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  
েরক্ষণ সাতকারনো লগালাম বাড়ী উচ্চ রবঃ 

আরমিাবাে ৯৭০ েন ১৯ েন 

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  আরমিাবাে এম. রব   উচ্চ রবযালে আরমিাবাে ৬৫৮ েন ৮ েন 

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  আরমিাবাে েন কল্যান উচ্চ রবযালে  আরমিাবাে  ৭৪৪ েন ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  সুখেরড় উচ্চ রবযালে  আরমিাবাে  ৬৮৭ েন ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  উত্তি আরমিাবাে উচ্চ রবযালে  আরমিাবাে  ৮২০ েন  ১৩ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  
পদুো এ রস এম উচ্চ রবযালে  

পদুো  ১১৩২ েন ১৭ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  লমাস্তো লবগম গালস য উচ্চ রবযালে  ললাহাগাড়া  ১০৭০ েন  ১৬ েন 

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  হােী লমাস্তাক আহম্মে লজচৌধুিী উচ্চ 

রবযালে 

ললাহাগাড়া  ৮৪৬ েন ১২ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  
এস আই লচৌধুিী উচ্চ রবযালে  

পদুো  ৭৩৯ েন  ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  এম এইচ নুরুল আলম উচ্চ রবযালে  পদুো  ৫৯০ েন  ৮ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  উত্তি পদুো জুরনেি হাই স্কুল পদুো  ২৩৭ েন  ৪ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  চুনরত উচ্চ রবযালে চুনরত  ৯২১ েন  ১৩ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  
িরশজেি  লঘানা উচ্চ রবযালে  

চুনরত  ৬৭০ েন  ৯ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  চিম্বা উচ্চ রবযালে  চিম্বা  ৮১১ েন  ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  বড়হারতো উচ্চ রবযালে  বড়হারতো  ৭৯৩ েন  ১২ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  রবরে লসজনি হাট উচ্চ রবযালে  বড়হারতো  ৭৬৬ েন  ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী    পুটি রবলা উচ্চ রবযালে  পুটি রবলা  ৬৯০ েন  ১০ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  
আধুনগি উচ্চ রবযালে  

আধুনগি ৮২৪ েন  ১২ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  আধুনগি গুল-এ-োি বারলকা উচ্চ 

রবযালে  

আধুনগি  ৭৪৮ েন  ১১ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  ললাহাগাড়া সুখেরড় উরেি রভটা উচ্চ 

রবযালে  

ললাহাগাড়া  ৮২০ েন  ১২ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  লগৌড়স্থান উচ্চ রবযালে  ললাহাগাড়া  ৪৩৯ েন  ৭ েন  
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রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সিকািী/ 

লবসিকািী/লিরে. 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি নাম অবস্থান/ 

ইউরনেন/ 

ওোি য 

রশক্ষাথী 

সংখ্যা 

রশক্ষক/ 

রশরক্ষকা 

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  কলাউোন িাঃ এোকুব বেলুি িহমান 

রশকোি উচ্চ রবযালে 

কলাউোন ৮৩৫ েন  ১৩ েন  

মাধ্যরমক রবদ্যালয় জবসিকািী  কলাউোন সুখেরড় লগৌিসুন্দি উচ্চ 

রবযালে 

কলাউোন ৭৫৮ েন  ১১ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  বড়হারতো সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো ৫৫১ েন  ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  লসজনিহাট সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো  ৬৭৮ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  ভবানীপুি সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো ৫৩৩  েন ৪ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  আমতলী সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো  ৪২৬ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  মধ্য বড়হারতো সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো ৭৬৬ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  মরেক লোোং সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো  ৫৩২ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি বড়হারতো সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো ৩৫৫ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  হাোি রবঘা সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারতো  ২৭৮ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  মধ্যম কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৫২২ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৮১৫ েন ১০ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  কলাউোন রনে তালুকসিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৫৮৩ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  কলাউোন  হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৪০০ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পূব য কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৩৪৫ েন ৪ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পরিম কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৫৯৫ েন ৯ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  আধািচি সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৩২২ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  কলাউোন খালারসপাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ৪২০ েন  ৭ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন ২৬৫ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  আরমিাবাে সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৪২২ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পূব য আরমিাবাে সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৩৩৭ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  আরমিাবাে েনক কল্যান সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ২৪৯ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৬৯০ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  েরক্ষণ সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ২৮৪ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পূব য সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ১৬০ েন ৪ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  মধ্য আরমিাবাে সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৪৩০ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  সুখেরড় লমৌলভী পাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ  আরমিাবাে ৩৭৮ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি আরমিাবাে সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৩২২ েন  ৫ েন  
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রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সিকািী/ 

লবসিকািী/লিরে. 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি নাম অবস্থান/ 

ইউরনেন/ 

ওোি য 

রশক্ষাথী 

সংখ্যা 

রশক্ষক/ 

রশরক্ষকা 

প্রাঃরবঃ সিকািী  সুখেরড় িহমারনো সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে ৩০৮ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  আরমিাবাে নতুন বাোি সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাে  ২৩৮ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৫৮৯ েন ৯ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৩৪৯ েন ৪ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  মেরেো সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৪১১ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৪৪৬ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  আধুনগি িারমিপুকুি সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৩২৬ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  েরক্ষণ হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৩১৮ েন ৪ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  িরশজেি লঘানা সিকািী প্রাঃরবঃ  আধুনগি  ৬৫০ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  েরক্ষণ আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  ৫১০ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পদুো সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৭৮৩ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  উত্তি পদুো সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৫১৪ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  েরিোজেি কুল সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৪২৫ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  লতওোিীরখল সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৩৩১ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  বাগমুো সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৪৯৬ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  ধুরলরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ৩৬৩ েন  ৭ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  আধাি মারনক সিকািী প্রাঃরবঃ  পদুো ২৮৯ েন ৪ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  চান্দা সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো  ৩২১ েন  ৭ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  েঙ্গল পদুো সিকািী প্রাঃরবঃ  পদুো  ৩৫৪ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  পদুো নাওোঘাট সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো  ২৩৪ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  পদুো ওোি য বাড়ী সিকািী প্রাঃরবঃ পদুো ২৯৪ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  লগৌড়স্থান সিকািী প্রাঃরবঃ পুটি রবলা  ৫৬৩ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পুটিরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ পুটি রবলা  ৩৯৫ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  পূব য পুটি রবলা সিকািী প্রাঃরবঃ পুটি রবলা  ৬৩০ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  চুনরত হারকরমো সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত ৮১৩ েন ৯ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত  ৫২৮ েন ৮ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  ৪৭ নং নারেম সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত  ৩৫০ েন ৬  েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  সাতঘি সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত ৫১১ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  োিাংগা সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত ৫০৩ েন ৬ েন 
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রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সিকািী/ 

লবসিকািী/লিরে. 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি নাম অবস্থান/ 

ইউরনেন/ 

ওোি য 

রশক্ষাথী 

সংখ্যা 

রশক্ষক/ 

রশরক্ষকা 

প্রাঃরবঃ সিকািী  নারিিা সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত ৩৫৮ েন   ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  চিম্বা সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৫৩১ েন ৭ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  বাইোি পাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৩৫৪ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  কুমাি পাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৫১৪ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  মাইেরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৪০৯ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  চিম্বা মরেজেি পাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা  ৩২০ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  রবরবরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৩১৯ েন ৫ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  লনাোিরবল সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা ৫১২ েন ৬ েন 

প্রাঃরবঃ সিকািী  িােঘাটা সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা  ৩০৯ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  পদ্মরশরথল সিকািী প্রাঃরবঃ চিম্বা  ২৫৩ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  ললাহাগাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ৪৮০ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  উরেি রভটা সিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ৩৯৩ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  মধ্য ললাহাগাড়া সিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ৩৬৮ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  েঃসুখেরড় শাহ সাজহব সিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ৩২১ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ সিকািী  িাজ্জাক লচৌধুিী সিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ৩২৫ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ লবঃপ্রাঃরবঃ লবগম লেব্যজন্নচ্ছা লবসিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া ৩২৪ েন  ৬ েন  

প্রাঃরবঃ লবঃপ্রাঃরবঃ হারে শামসুল ইসলাম লবসিকািী প্রাঃরবঃ ললাহাগাড়া  ২১৪ েন  ৫ েন  

প্রাঃরবঃ লবঃপ্রাঃরবঃ লমাস্তাো লবগম লবসিকািী প্রাঃরবঃ  ললাহাগাড়া  ২১৯ েন  ৪ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী চুনরত হারকরমো কারমল মাদ্রাসা  চুনরত  ৭৩৯ েন  ১৮  

মাদ্রাসা জবসিকািী আধুনগি ইসলারমো োরেল মাদ্রাসা  আধুনগি  ৯২৫ েন  ২০ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী আধুনগি আখতারিো োরখল মাদ্রাসা  আধুনগি  ৭৩৫ েন  ১৩ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী বড়হারতো এশাখাতুন উলুম োরেল 

মাদ্রাসা  

বড়হারতো  ৮৯০ েন  ১৯ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী বড়হারতো পুকুরিো রশাকাতুল উলুম 

মাদ্রাসা  

বড়হারতো  ৭৮৮ েন  ১৩ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী লনাোিরবলা কাজেরিো আেশ য োরখল 

মাদ্রাসা  

চিম্বা  ৭৯২ েন  ১২ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী োজতমা বতুল মরহলা আরলম মাদ্রাসা  চিম্বা  ৯৩৬ েন  ১৬ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী চিম্বা োমউল উলুম ইসলারমো োরখল চিম্বা  ৭৪৩ েন  ১৩ েন  
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রশক্ষা প্ররতষ্ঠান সিকািী/ 

লবসিকািী/লিরে. 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি নাম অবস্থান/ 

ইউরনেন/ 

ওোি য 

রশক্ষাথী 

সংখ্যা 

রশক্ষক/ 

রশরক্ষকা 

মাদ্রাসা  

মাদ্রাসা জবসিকািী ললাহাগাড়া ইসলারমো োরেল মাদ্রাসা  ললাহাগাড়া  ৯০৬ েন  ১৭ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী রমশকাতুন্ববী (সাঃ) োরখল মাদ্রাসা  ললাহাগাড়া  ৭৬৯ েন  ১২ েন 

মাদ্রাসা জবসিকািী আরমিাবাে সুরেো কারমল মাদ্রাসা  আরমিাবাে ১০৪০ েন  ২১ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী সুখেরগ িহমারনো আেশ য োরখল মাদ্রাসা  আরমিাবাে ৮৩০ েন  ১২ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী েরক্ষণ সুখেরড় আব্দুল মাজলক শাহ আরম্বো 

লহাোইরনো হাজেজুল উলুম োরেল 

মাদ্রাসা  

আরমিাবাে ৯৬৩ েন  ১৮ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী পদুো আইনুল োরুচ্ছন্নাহ োরেল মাদ্রাসা  পদুো  ১০৫৮ েন  ২৩ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী পুটি রবলা হাজমরেো োরেল মাদ্রাসা  পুটি রবলা  ৮৯০ েন  ১৯ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী কলাউোন শাহ মরশরেো োরেল মাদ্রাসা  কলাউোন  ৭৮৮ েন  ১৭ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী কলাউোন োরুচ্ছন্নাহ আরলম মাদ্রাসা  কলাউোন  ৮৬৮ েন  ১৬ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী খারেোতুল কুবিা (িাঃ) মরহলা মাদ্রাসা  কলাউোন ৬৫৩ েন  ৮ েন  

মাদ্রাসা জবসিকািী পরিম কলাউোন খরতরবো োরখল 

মাদ্রাসা  

কলাউোন  ৯২২ েন  ১২ েন  
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(ঙ) ধমীে প্ররতষ্ঠান/ধমীে োমাজেত স্থান (ঈে গাঁহ মাঠ) 

ক্র. নং  ইউরনয়দ্দনি নাম মসরেদ/মরন্দি/ঈদগাঁহ জকাথায় অবস্থান 

১ বড়হারিয়া  মসরেদ  বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন মসরেদ-১৩টি।  ১ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৩টি, ৩ নং 

ওয়াদ্দড ন-২টি,  ৪ নং ওয়াদ্দড ন -১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-২টি এবং ৯ নং 

ওয়াদ্দড ন-২টি মসরেদ িদ্দয়দ্দে।   

বড়হারিয়া  ঈদগাঁহ মাঠ বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন ঈদগাঁহ মাঠ ১টি। ৪ নং ওয়াদ্দড ন হাদুি পাড়া  ঈদগাঁহ মাঠ । 

বড়হারিয়া  মরন্দি বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ৮ টি মরন্দি । ১ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি, ৫ 

নং ওয়াদ্দড ন ১ টি ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি মরন্দি িদ্দয়দ্দে।  

২ কলাউোন মসরেদ কলাউোন ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা প্রায়-৪৭টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং 

ওয়াদ্দড ন-২টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন- ৩টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৬ নং 

ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন- ৬টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন- ৪টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি মসরেদ 

িদ্দয়দ্দে।   

কলাউোন মরন্দি কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-১২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৩ 

নং ওয়াদ্দড ন- ১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন- ২টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন- ১টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

কলাউোন ঈদগাঁহ মাঠ কলাউোন ইউরনয়দ্দন সিকািী াদ্দব জকান ঈদগাঁহ মাঠ জনই ।   

৩ আরমিাবাদ মসরেদ আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৪৪টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-৬টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-

৭টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৯টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, 

৮ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৩টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

আরমিাবাদ মরন্দি আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-৭টি । । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৬ 

নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন- ১টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-২টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

আরমিাবাদ ঈদগাঁহ মাঠ আরমিাবাদ  ইউরনয়দ্দন সিকািী  াদ্দব জকান ঈদগাহ মাঠ জনই।  

৪ আধুনগি মসরেদ আধুনগি ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, 

৩ নং ওয়াদ্দড ন-৩টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৬ টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন ২ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

আধুনগি মরন্দি আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-৫টি । । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন-১টি ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন- ১টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

আধুনগি ঈদগাঁহ মাঠ আধুনগি  ইউরনয়দ্দন ১ টি ঈদগাহ মাঠ িদ্দয়দ্দে ।   

৫ পদুো মসরেদ পদুয়া ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১১টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি, ৩ 

নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১২টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৯টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন ১১ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ১১ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১০টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

মরন্দি পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-১২টি ।  ১ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন- ২টি কদ্দি 

মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

ঈদগাঁহ মাঠ পদুয়া  ইউরনয়দ্দন ১ টি জকন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ িদ্দয়দ্দে ।   

৬ পুটি রবলা মসরেদ পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৪০টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-৬টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, 

৩ নং ওয়াদ্দড ন-৯টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৪ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং 

ওয়াদ্দড ন ৪ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৩টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

মরন্দি পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-১০টি । । ১ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৩ট ও , 

৬ নং কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

ঈদগাঁহ মাঠ পুটি রবলা  ইউরনয়দ্দন সিকািী  াদ্দব জকান ঈদগাঁহ মাঠ জনই ।   

৭ চুনরত মসরেদ চুনরি ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৩১টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১১টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি, ৩ 

নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১২টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৯টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন ১১ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ১১ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১০ টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

মরন্দি চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-৪টি । । ২ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৭ 

নংওয়াদ্দড ন ১টি  ও  ৯ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   
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ক্র. নং  ইউরনয়দ্দনি নাম মসরেদ/মরন্দি/ঈদগাঁহ জকাথায় অবস্থান 

ঈদগাঁহ মাঠ চুনরি  ইউরনয়দ্দন সিকািী  াদ্দব জকান ঈদগাঁহ মাঠ জনই ।   

৮ চিম্বা মসরেদ িিম্বা ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-২৮টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি, ৩ 

নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৫টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৬টি, ৭ নং 

ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৬ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৭ টি কদ্দি মসরেদ িদ্দয়দ্দে। 

মরন্দি িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-৫টি । । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৬ 

নংওয়াদ্দড ন ১টি  ও  ৮ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

ঈদগাঁহ মাঠ িিম্বা  ইউরনয়দ্দন ২ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি ঈদগাঁহ মাঠ িদ্দয়দ্দে ।   

৯ ললাহাগাড়া মসরেদ জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন মসরেদ্দদি সংখ্যা-৩২টি । ১ নং ওয়াদ্দড ন-১১টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-

৭টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১২টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ৯টি, 

৭ নং ওয়াদ্দড ন ১১ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ১১ টি ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১০টি কদ্দি মসরেদ 

িদ্দয়দ্দে। 

মরন্দি জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট মরন্দি-৬টি ।  ২ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৭ 

নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি মরন্দি  িদ্দয়দ্দে।   

ঈদগাঁহ মাঠ জলাহাগাড়া  ইউরনয়দ্দন ১ টি জকন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ িদ্দয়দ্দে ।   

 

 

(চ) স্বাস্থযজসবাঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র আদ্দে-৯টি। এি মদ্দধ্য উপদ্দেলায় স্বাস্থয কমদ্দেক্স- ১টি , ইউরনয়দ্দন 

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র আদ্দে-৮টি, করমউরনটি রিরনক-৬টি এবং ইউরনয়দ্দন স্যাদ্দটলাইট রিরনক আদ্দে-৪টি। এগুদ্দলাদ্দি জমাট ডািাি আদ্দে-

১২ েন। এখাদ্দন উদ্দল্লখ্য জ্, স্বাস্থয জকন্দ্রগুদ্দলাদ্দি ডািাি োড়াও অন্যান্য স্টাফ িদ্দয়দ্দে। রকন্তু স্বাস্থযদ্দসবা গুদ্দলাদ্দি ডািাি ও অন্যান্য স্টাফ প্ নাপ্ত 

নয় রবদ্দশষ কদ্দি স্যাদ্দটলাইট ও করমউরনটি রিরনকগুরলদ্দি। ফদ্দল জসবাি মান খুব একটা সদ্দন্তাষেনক নয় । দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় বৃদ্ধ ও গ ©বিী 

মরহলাদ্দদি প্ররি রবদ্দশষ নেি জদয়া অরিব েরুিী রকন্তু প্রদ্দয়ােন মারফক ডািাি ও নাস © না থাকায় রিরকৎসা জদয়া কঠিন হদ্দয় পদ্দড় । িাই 

স্বা ারবক ও দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় প্ররিটি জকদ্দন্দ্র প্ নাপ্ত পরিমান ডািাি, নাস © ও ঔষিপত্র মজুি থাকা প্রদ্দয়ােন।  

স্বাস্থযদ্দসবা জকন্দ্র অবস্থান প্ররিটি জকদ্দন্দ্র ডািাি সংখ্যা প্ররিটি জকদ্দন্দ্রি 

নাদ্দস নি সংখ্যা 

জসবাি মান 

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র বড়হারিয়া ১ েন  নাই  াল 

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র  কলাউোন ১ েন  নাই খুব  াল নয়  
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র আরমিাবাদ ১ েন   নাই  াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র আধুনগি ১ েন  নাই  াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র পদুয়া ১েন  নাই  াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র পুটি রবলা ১ েন   নাই   াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র চুনরি ১ েন নাই  াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র িিম্বা ১েন নাই  াল 
স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যান জকন্দ্র জলাহাগাড়া ১েন নাই  াল 
 

 

দুজর্ যাজগি সমে স্বাস্থয লসবা লকন্দ্র গুরলি স্বাস্থয লসবাি মান সম্পজকয রবস্তারিত রববিণঃ দুজর্ যাজগি সমে প্ররতটি লকজন্দ্র পর্ যাপ্ত পরিমান িাক্তাি ও 

নাস © ও ঔষধপত্র মজুত থাজক না রবধাে দুজর্ যাজগি সমে বৃি ও গভ ©বতী মরহলাজেি রবজশষ নেি লেো অরতব েরুিী রকন্তু প্রজোেন মারেক িাক্তাি 

ও নাস © না থাকাে রচরকৎসা লেো কঠিন হজে পজড় । তাই উক্ত রবষেটিজক রবজশষ ভাজব নেি লেোি েন্য অথ যাৎ প্ররতটি লকজন্দ্র িাক্তাি ও নাস © 

পর্ যাপ্ত পরিমান িাখা অতযন্ত েরুিী ।  
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(ে) ব্যাংক/লপাি অরেসঃ 

ইউরনেন ওোিী রবরভন্ন ব্যাংক/লপাি অরেজসি তারলকা সংগ্রহ কিণঃ 

ব্যাংজকি তারলকাঃ 

ি.নং ইউরনেন ব্যাংজকি নাম 

১ বড়হারতো লকান ব্যাংক লনই 

২ কলাউোন ১) ব্র্যাক ব্যাংক রলঃ ও ২) গ্রামীন ব্যাংক রলঃ 

৩ আরমিাবাে ১) পূবালী ব্যাংক রল. ২) র্মুনা ব্যাংক রল. ৩) লসাসাল ইসলামী ব্যাংক রল. ৪) 

অগ্রনী ব্যাংক রল. ৫) রুপালী ব্যাংক রলঃ ৬) ওোন ব্যাংক রলঃ  ৭) রসটি ব্যাংক 

রলঃ ৮) ট্রাি ব্যাংক রলঃ ও ৯) সাউথইি ব্যাংক রলঃ  

৪ আধুনগি  আধুনগি ইউরনেজন লকান ব্যাংক লনই  

৫ পদুো ১) গ্রামীন ব্যাংক রল. ২) পূবালী ব্যাংক রল. ৩) েনতা ব্যাংক রল. ৪) আল 

আিাো ইসলামী ব্যাংক রলঃ 

৬ পুটি রবলা ১) গ্রামীন ব্যাংক রল.  

৭ চুনরত লকান ব্যাংক লনই  

৮ চিম্বা লকান ব্যাংক লনই  

৯ ললাহাগাড়া বাংলাজেশ কৃরষ ব্যাংক, গ্রামীন ব্যাংক রলঃ ও লসানালী ব্যাংক রলঃ 

 

লপাি অরেজসি তারলকাঃ 

ি.নং ইউরনেন লপাস্ট অরেজসি নাম 

১ বড়হারতো ভবানীপুি লপাস্ট অরেস 

২ কলাউোন রহন্দুি হাট লপাস্ট অরেস ও কানুিাম বাোি লপাি অরেস 

৩ আরমিাবাে  সুখেরড় লপাস্ট অরেস, মািাি হাট লপাি অরেস ও েেনাব েরকি একাজিরম লপাি 

অরেস 

৪ আধুনগি  আধুনগি লপাি অরেস 

৫ পদুো পদুো লপাস্ট অরেস  

৬ পুটি রবলা  আমদুি হাট লপাস্ট অরেস 

৭ চুনরত চুনরত লপাস্ট অরেস 

৮ চিম্বা চিম্বা লপাস্ট অরেস 

৯ ললাহাগাড়া  ললাহাগাড়া লপাস্ট অরেস  
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(ে) ক্লাব ও সাংস্কৃরতক লকন্দ্রঃ 

ইউরনেন ওোিী ক্লাব ও সাংস্কৃরতক লকজন্দ্রি তারলকা সংগ্রহ সহ সমাে লসবা ও উন্নেনমূলক কাজে সহােতা কজি রকনা তাি রববিণঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র.নং ইউরনয়দ্দনি নাম িাব ও সাংস্কৃরিক জকদ্দন্দ্রি নাম সমাে জসবা ও উন্নয়নমূলক কাদ্দে সহায়িা 

১ বড়হারিয়া 

 

উত্তি বড়হারতো ইজলজভন স্টাি ক্লাব  

 

 

 

 

 

রবর ন্ন সাংস্কৃরিক আিাি অনুষ্ঠান ও 

সমাদ্দেি রবর ন্ন জসবামূলক কাদ্দে সহায়িা 

কদ্দি থাদ্দক ।  

রবরেএস লেন্ডস ক্লাব 

মাইে পাড়া যুব ঐকয পরিষে 

বড়হারতো আেশ য ইেং লেনাজিশন সংঘ 

ইেং লেনাজিশন লসাসাইটি 

বঙ্গবন্ধু স্মৃরত সংঘ 

২ কলাউোন উত্তি কলাউোন োইভ িাি সংঘ 

পূব য কলাউোন নওজোোন রিো সংঘ 

৩ আরমিাবাে িাজসল স্মৃরত সংসে 

রচিাতুল লমাস্তারক সংঘ 

ইসলারম রেশারি সংঘ 

আরমিাবাে সুখেরড় নবীন সংঘ 

৪ আধুনগি  আধুনগি সাংস্কৃরতক সংঘ 

৫ পদুো সমাে কল্যান পরিষে 

লতোিীরখল আেশ য সমাে লসবা সংঘ 

লবপািী পাড়া প্রশমন সংঘ 

পানেীিী ইসলামী ঐকয পরিষে 

বাসুজেব একতা সংঘ 

৬ পুটি রবলা  ফুলকুুঁরড় আসি সংঘ  

৭ চুনরত চুনরত রিো সংঘ 

িাজসল স্মৃরত সংঘ 

৮ চিম্বা চিম্বা সমাে কল্যান সংঘ 

৯ ললাহাগাড়া  ললাহাগাড়া রশক্ষা সামারেক উন্নেন সংঘ 

সূর্য্য তরুন সংঘ  
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(ঝ) এনরেও/লস্বচ্ছাজসবী সংস্থাসমূহঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র. নং  এনরেও দুদ্দ্ নাগ রবষদ্দয় কাে উপকািদ্দ াগীি সংখ্যা প্রকল্পগুদ্দলাি জময়াদকাল 

১ রপরপএস সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩২৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

২ ওজেব স্বাস্থয , ক্ষুদ্র ঋণ ২৬৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৩ গ্রামীন শরক্ত জসীি রবদুৎ , ক্ষুদ্র ঋণ ২৭০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৪ মা োউজন্ডশন ক্ষুদ্র ঋণ ১৯৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৫ ওজিব স্বাস্থয ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩১৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৬ ব্ল্যাস্ট আইরন সহায়িা,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৪১৭ েন ৫ বেি লমোেী 

৭ রসএমইএস ক্ষুদ্র ঋণ ১৮৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৮ জকাদ্দডক রশিা, আইরন সহােতা,সজচতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ ৪৯০ েন দী ন জময়াদী/িলমান 

৯ আশা রশিা,ক্ষুদ্র ঋণ, সদ্দিিনিা ৪১০ েন  দী © জময়াদী/িলমান 

১০ ব্র্যাক নািী উন্নয়ন, রশিা,সজচতনতা,ঝরক হ্রাস, স্বাস্থয ও 

ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প 

৮৭০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১১ মমতা স্বাস্থ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩৮৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১২ পেী প্রগরত সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ২৭০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৩ রপরসএ সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩১০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৪ গ্রামীন ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ ৬২০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৫ টিএমএসএস ক্ষুদ্র ঋণ ১৮৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৬ ব্যজিা বাংলাজেশ রশিা, আইরন সহােতা,সজচতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ ৪৯০ েন দী ন জময়াদী/িলমান 

১৭ ওোর্ল্য রভশন রশিা,ক্ষুদ্র ঋণ, সদ্দিিনিা ৩২০ েন  দী © জময়াদী/িলমান 

১৮ উরেপন নািী উন্নয়ন, রশিা,সজচতনতা,ঝরক হ্রাস, স্বাস্থয ও 

ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প 

৪৩৮েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৯ কারিতাস স্বাস্থ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৪৫৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 
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(ঞ) লখলাি মাঠঃ 

ি.নং ইউরনেজনি নাম লখলাি মাজঠি অবস্থান দুজর্ যাজগি সমে রক রক 

কাজে লাজগ 

১ বড়হারতো মগরেঘীি পাি লখলাি মাঠ, পাঁচ কুরনো লখলাি মাঠ, 

বড়হারতো আেশ য উচ্চ রবযালজেি মাঠ ও লসজনি হাট উচ্চ 

রবযালজেি মাঠ 

গবােী পশু ও মানুষ আশ্রে 

এি কাজে লাজগ। 

২ কলাউোন কলাউোন লঘাষচন্দ স্কুজলি মাঠ, বাংলা বাোি হাই স্কুজলি 

মাঠ ও ইোকুব বেলুি িহমান উচ্চ রবযালজেি মাঠ 

ঐ 

৩ আরমিাবাে বাি আউরলো রিরগ্র কজলে মাঠ ও লগালাম বাড়ী উচ্চ 

রবযালজেি মাঠ  

ঐ 

৪ আধুনগি আধুনগি উচ্চ রবযালজেি মাঠ ও িরশজেি লগানা উচ্চ 

রবযালজেি মাঠ 

ঐ 

৫  পদুো পদুো এসইএম উচ্চ রবযালজেি মাঠ, পদুো মজিল সিকািী 

প্রাঃরবযালজেি মাঠ, আলী রশকোি পাড়া সিকািী প্রাঃ 

রবযালজেি মাঠ ও আধাি মারনক সিকািী প্রাঃ রবযালজেি 

মাঠ  

ঐ 

৬ পুটি রবলা  লগািস্থান আজু শাহ উচ্চ রবযালজেি মাঠ, পুটি রবলা উচ্চ 

রবযালজেি মাঠ ও হাজমরেো োরেল মাদ্রাসাি মাঠ 

ঐ 

৭ চুনরত চুনরত সিকািী প্রাঃ রবযালজেি মাঠ  ঐ 

৮ চিম্বা চিম্বা সিকািী প্রাঃরবযালজেি মাঠ, কুমাি পাড়া সিকািী 

প্রাঃরবযালজেি মাঠ 

ঐ 

৯ ললাহাগাড়া  ললাহাগাড়া সিকািী প্রাঃরবযালজেি মাঠ  ঐ 

 

 

(ট) কবিস্থান/শ্মশানঘাটঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন বড়/দ্দোট রমরলদ্দয় জমাট কবিস্থান প্রায় ৩২৯ টি ।  রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক জোট বড়/উদ্দল্লখদ্দ্াগ্য 

কবিস্থানগুরলি িথ্য রনদ্দে উদ্দল্লখ কিা হলঃ 

১. বড়হারিয়া ইউরনয়নঃ এই ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-২২টি, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-৩টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি  

এবং  ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি। 

২. কলাউোন ইউরনেনঃ কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৫৫টি, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৬টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ১০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৩. আরমিাবাে ইউরনেনঃ আরমিাবাে ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৬০টি, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৯টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৪. আধুনগি ইউরনেনঃ আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৫২টি, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-

৬টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ১০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৭টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 
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৫. পদুো ইউরনেনঃ পদুো ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৪৮টি, ্থা,  ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-৬টি, ৫ 

নং ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ১০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৬. পুটি রবলা ইউরনেনঃ পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৬০টি, ্থা ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৮টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৯টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৬টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৯ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৭. চুনরত ইউরনেনঃ চুনরত ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৪১, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-৬টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৮টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৮. চিম্বা ইউরনেনঃ চিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-৩১, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-৬টি, ৫ নং 

ওয়াদ্দড ন ৪টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৭ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৫টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

৯. ললাহাগাড়া ইউরনেনঃ ললাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট কবিস্থান-২৮, ্থা ১ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-২টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৪টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-

২টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ৩টি, ৬ নংওয়াদ্দড ন ২ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ৫ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন ৩ টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-২টি কদ্দি কবিস্থান িদ্দয়দ্দে। 

(ট) শ্মশান াটঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন উদ্দল্লখদ্দ্াগ্য জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-২৫ টি। এোড়াও জোট জোট পারিবারি াদ্দব ও মরন্দদ্দিি পাদ্দশ 

শস্মান াট িদ্দয়দ্দে। উদ্দল্লরখি শস্মান াটগুরলি ইউরনয়ন র রিক িথ্য রনদ্দে উদ্দল্লখ কিা হল। 

১. বড়হারিয়া ইউরনয়নঃবড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৩টি। ্থা, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-২টি শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

২. কলাউোন ইউরনয়নঃ কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৩টি। ্থা, ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি ও ৮ 

নং ওয়াদ্দড ন ২ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

৩. আরমিাবাদ ইউরনয়নঃ আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৩টি। ্থা, ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি ও 

৮ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

৪. আধুনগি ইউরনয়নঃ আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-২টি। ্থা, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১টি ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

৫. পদুয়া ইউরনয়নঃ পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৫টি। ্থা, ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন ২ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি ও ৮ নং 

ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

৬. পুটি রবলা ইউরনয়নঃ পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৪টি। ্থা, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি ও ৯ 

নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

 

৭. চুনরি ইউরনয়নঃ চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-২টি। ্থা, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১টি ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

৮. িিম্বা ইউরনয়নঃ িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-৩টি। ্থা, ১ নং ওয়াদ্দড ন-১টি, ৫ ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি  শ্মশান  াট িদ্দয়দ্দে। 

৯. জলাহাগাড়া ইউরনয়নঃ জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট শ্মশান াট িদ্দয়দ্দে-২টি। ্থা, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-১টি ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন ১ টি কদ্দি  শ্মশান  াট 

িদ্দয়দ্দে। 
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(ঠ) লর্াগাজর্াগ ও পরিবহজনি মাধ্যমঃ 

উপজেলা হজত লেলাি সাজথ উন্নত মাজনি সড়ক লর্াগাজর্াগ িজেজে। এই িাস্তাটি চট্রগ্রাম িাংগামাটি ও চট্রগ্রাম খাগড়ােরড় মুল সড়ক র্া চট্রগ্রাম 

শহি লথজক ২০ রক: রম: উত্তজি অবরস্থত । এই িাস্তাে েনপরিবহন  ও লবসিকািী পরিবহজনি ভাল বাস সারভ যস িজেজে। তাোড়া রসএনরে, 

মাইজিাবাস, বাস, ট্রাক এবং লিল  লাইন দ্বািাও উপজেলা সংযুক্ত । উপজেলাে কত ধিজণি র্ানবাহন আজে, তাি তারলকা প্রণেনঃ রিক্সা প্রাে ২ 

৯৭০ টি, রসএনরে প্রাে ৪১৪টি, ভযান প্রাে ২৯৮টি, বাইসাইজকল ১৩৪৬ ও মাইজিাবাস প্রাে ১৩৮ টি ।  

(ি) বন ও বনােনঃ 

িট্টগ্রাম জেলায় পাহাড়ী বনাঞ্চি িদ্দয়দ্দে প্রায় ৩৭৯৩০ একি। এি মদ্দধ্য জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৮টি ইউরনয়দ্দন প্রায় ৮৩৪৪ একি বনাঞ্চল িদ্দয়দ্দে। 

এ উপদ্দেলায় অদ্দনক এলাকায় বনায়দ্দনি রবস্তাি লি কিা ্ায় । রকন্তু বিম নাদ্দন মানবসৃষ্ট কািণ ও প্রাকৃরিক রবরুপিাি কািদ্দণ এলাকায় রকছু 

বনায়ন অঞ্চল রবলুরপ্তি পদ্দথ। বিনমাদ্দন পাহাড়ী বনাঞ্চল োড়াও এলাকায় বাঁি/িাস্তাি দুই পাশ রদদ্দয় সামারেক বনায়ন িদ্দয়দ্দে। উদ্দল্লরখি বনাঞ্চদ্দল 

জ্ সকল  গাে জদখদ্দি পাওয়া ্ায় জসগুদ্দলা হলঃ গড়ান, আকাশ মরন, জসগুন, িাম্বল, জিন্ডী কড়ই, ইরপলইরপল, গেনন, গামািী, নীম, োম, আম, 

কাঠাল, আমিা, জলবু, জপয়ািা, আনািস, বাঁশ ও িাবাি ইিযারদ রবর ন্ন িিদ্দণি গাে । এোড়াও বসিবাড়ীদ্দি রকছু গােপালা জদখা ্ায় ।  

 ১.৪.৩ আবহাওো ও েলবায়ুঃ  

(ক) ললাহাগাড়া উপদ্দেলায় বৃরষ্টপাদ্দিি িািা রবদ্দেষণ কদ্দি জদখা ্ায় জ্, গড় দদরনক বৃরষ্টপাদ্দিি পরিমান প্রায় একই । গি ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০০, 

২০০৫ ও ২০১০ সাদ্দলি পি দদরনক গড় বৃরষ্টপাি ্থাক্রদ্দম ৪, ৮, ৭, ৮.৫ এবং ৮.৫ রমঃরমঃ এি অরিক । রকন্তু এ পরিবিনদ্দনি িািা েলবায়ু 

পরিবিনদ্দনি ইরঙ্গি বহন কদ্দি রকনা জস রবষদ্দয় আিও গদ্দবষণাি মািদ্দম োনা প্রদ্দয়ােন । বৃরষ্টপাদ্দিি িািা পরিবিনন হওয়ায় জমৌসুমী বৃরষ্টপাদ্দিি 

সময় রপরেদ্দয় ্াদ্দচ্ছ, ফদ্দল কৃরষ ব্যবস্থাি রকছুটা পরিবিনন লিয কিা ্াদ্দচ্ছ, ্াি কািদ্দণ উৎপাদন ব্যয় জবশী হদ্দচ্ছ এবং উৎপাদদ্দনি পরিমান রদন 

রদন হ্রাস পাদ্দচ্ছ । জসই সাদ্দথ ফসদ্দলি জিাগবালাই ও জপাকাি আক্রমনও অজনক জবশী হদ্দচ্ছ । অসমদ্দয় বৃরষ্টপাি এি ফদ্দল ফসল ও িাষাবাদ এ 

ব্যাপক  াদ্দব িরি হদ্দচ্ছ এবং মানুদ্দষি েীবন-েীরবকাি উপি রবিাট জনরিবািক প্র াব পড়দ্দে ।   

 

 (খ) তাপমাত্রাঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি পাহাড়ী এলাকা না হদ্দলও রকছু রকছু ইউরনয়নগুদ্দলা পাহাড় অধুযরসি এবং স্থানীয় াদ্দব গােপালা জকদ্দট জফলাি কািদ্দন 

গােপালা কদ্দম ্াওয়ায় এ এলাকায় িাপদাদ্দহি পরিমান রেন রেন জবশী পরিলরিি হদ্দচ্ছ । এ অঞ্চদ্দলি বিনমাদ্দন সদ্দব নাচ্চ িাপমাত্রা ৪১.৫ রডঃদ্দসঃ 

এবং সব নরনে িাপমাত্রা ১৯.৫ রডঃদ্দসঃ । বষ নাকাদ্দল এই উপদ্দেলায় গড় িাপমাত্রা থাদ্দক ২৫.০ রডঃ জসঃ। অরিকাংশ জিদ্দত্র িাপমাত্রা স্বা ারবক 

থাদ্দক, িদ্দব এলাকাবাসীি অর জ্ঞিা জথদ্দক োনা ্ায় জ্, এ িাপমাত্রা ক্রমশ রদন রদন বৃরদ্ধ পাদ্দচ্ছ । রবদ্দশষ কদ্দি গি ১০ বেদ্দিি গড় িাপমাত্রা 

এি জবশী বৃরদ্ধ জপদ্দয়দ্দে জ্, মানুদ্দষি স্বা ারবক েীবন্াত্রা ব্যাহি হদ্দচ্ছ । িাপমাত্রা অরিকিি অনুভূি হওয়ায়ি অন্যিম কািণ হল বািাদ্দস 

আদ্রিাি পরিমান জবদ্দড় ্াওয়া । িাপমাত্রা বৃরদ্ধি ফদ্দল কৃরষ িাষাবাদ প্ররিরনয়ি হুমরকি সমু্মখীন হদ্দচ্ছ । এ পরিরস্থরি িলদ্দি থাকদ্দল  রবষ্যৎ 

ঝুঁরকি পরিমান আদ্দিা বাড়দ্দব । েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশদ্দলি িথ্য অনু্ায়ী প্ররি বেি দুই বাি পারনি স্তি পরিমাপ কিাি েন্য েরিপ িালাদ্দনা হয় । এ 

অঞ্চদ্দল জদখা জগদ্দে এরপ্রল ও জম মাদ্দস পারনি স্তি অদ্দনক রনদ্দি জনদ্দম ্ায়, ফদ্দল সুদ্দপয় পারনি প্রাপ্যিা অজনকাংশ কদ্দম ্াদ্দচ্ছ  ।   রবষ্যি 

উন্নয়দ্দনি েন্য এটি খুবই হুমরক স্বরুপ ।  

(গ) ভূ-গভযস্থ স্তিঃ 

েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশদ্দলি িথ্য অনু্ায়ী প্ররি বেি পারনি স্তি পরিমাপ কিাি েন্য েরিপ িালাদ্দনা হয়। এ-অঞ্চদ্দল জদখা জগদ্দে ২০০৩ সাদ্দল এই 

পারনি স্তি গ ীি নলকুদ্দপ  ২৯০-৩০০ ফুট, অগ ীি নলকুদ্দপ  ১০০-১৫০ ফুট। ২০১৩ সাদ্দল গ ীি নলকুদ্দপ ৫৮০-৫৯০ ফুট, অগ ীি নলকুদ্দপ  

১৬০-১৭০ ফুট । জম মাদ্দস এই পারনি স্তি আিও রনদ্দি জনদ্দম ্ায়। এলাকাবাসীি মদ্দি পারনি এই স্তি রদন রদন কদ্দম ্াওয়ায় সুদ্দপয় পারনি 

প্রাপ্যিা রেন রেন কজম ্াদ্দচ্ছ। এলাকাবাসী মদ্দন কিদ্দে সুদ্দপয় পারনি স্তি অদ্দনক রনদ্দি জনদ্দম ্াদ্দচ্ছ। জটকসই উন্নয়দ্দনি েন্য এটি হুমরক স্বরূপ। 
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১.৪.৪ অন্যান্য 

(ক) ভূরম ও ভূরমি ব্যবহািঃ 

ললাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট ভূরমি পরিমান প্রায়ঃ ৩৯৫৪৫ একি । এক ফসলী েরমি পরিমান ২৫৩৭৫ একি, দু’ফসলী ১১২২০ 

একি ও রিন ফসলী ২৯৫০ একি । রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক ফসরল েরমি িথ্যাবলী প্রদান কিা হল। 

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪০০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী প্রাে ২৫০০ একি, দু’ফসলী  প্রাে ১০০০ 

একি  ও রিন ফসলী প্রায় ৫০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৫৭০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী প্রাে ৩২০০ একি, দু’ফসলী  প্রাে ১০০০ 

একি  ও রিন ফসলী প্রায় ১৫০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৭০০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী প্রাে ৫০০০ একি, দু’ফসলী  প্রাে  ২০০০ 

একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৩৭০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী প্রাে ২১০০ একি, দু’ফসলী  প্রাে ১৩২০ একি 

ও রতন েসলী প্রাে ৯৫০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৫০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী প্রাে ৩০০০ একি ও দু’ফসলী  প্রাে ১৫০০ একি 

েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৭২৫ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী েরম প্রাে ৩৭২৫ একি ও দু’ফসলী  েরম 

প্রাে ১০০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪০৫০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী েরম প্রাে ২৭৫০ একি ও দু’ফসলী  েরম প্রাে 

১৩০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৩৫০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী েরম প্রাে ২৫০০ একি ও দু’ফসলী  েরম প্রাে 

১০০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

 জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৫২০০ একি এি মদ্দধ্য এক ফসলী েরম প্রাে ৩১০০ একি ও দু’ফসলী  েরম 

প্রাে ২১০০ একি েরম িাষাবাদ হয় । 

 

(খ) কৃরষ ও খাযঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রিান অথ নকিী ফসল িান, ও মাে। এোড়া আলু, ডাল, আখ, ভূট্ট্রা, িিমুে, পাহাড়ী জপয়ািা ,আনািস, বাঙ্গী, জপদ্দপ, োম, 

আম, পাহাড়ী কাঁঠাল ইিযারদ এলাকায় অথ নকািী ফসল রহসাদ্দব পরিরিি। এখাদ্দন উদ্দল্লখ্য জ্, পাহাড়ী এলাকায় ও সমিল এলাকায় প্রচুি পরিমাদ্দন 

শাকসবরে উৎপারদি হয়, জ্মন: ফুলকরপ, বাঁিাকরপ, কাকদ্দিাল, বিবটি, জবগুন, রমরষ্টকুমিা, পারনকুমিা ,দ্দেিস, মুলা, মরিি, গােি, টদ্দমদ্দটা, 

রখিা, শসা, কিলা, পুইশাক, লালশাক, কচুশাক ইিযারদ। জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৮টি ইউরনয়দ্দন  উৎপারদি জমাট ফসদ্দলি পরিমান ৪১৪৬০ 

জমঃটন। এ উপদ্দেলায় প্রিান খাদ্য সমূহ হদ্দলা  াি, মাে, ডাল, রুটি এবং এখানকাি স্থানীয় জলাকেদ্দনি খাদ্যা াস হল, সকাদ্দল ১ বাি , দুপদ্দি ১ 

বাি, ও িাদ্দি ১ বাি । রনদ্দে ইউরনয়ন র রিক উৎপারদি ফসদ্দলি পরিমান জদখাদ্দনা হল। 

 

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১১২০০  জমঃটন। 
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 কলাউোন ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ২০৬০০  জমঃটন। 

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ২৫২০০ জমঃটন। 

 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায়  ১৪৯০ জমঃটন। 

 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও ফল 

মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১৭৬০  জমঃটন। 

 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১৮০০ জমঃটন। 

 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও ফল 

মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১২০০  জমঃটন। 

 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও ফল 

মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১৮৭০  জমঃটন। 

 

 জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন বাৎসরিক উৎপারদন িান, মাে, আলু, পাহাড়ী জপয়ািা , আনািস, জপদ্দপ, আম, পাহাড়ী রবর ন্ন িিদ্দনি  সবেী ও 

ফল মুদ্দলি পরিমান আনুমারনক প্রায় ১৫৪০  জমঃটন। 

 

খ.৩ িয়িরিি িথ্যঃ  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন  দুদ্দ্ নাদ্দগ িরিগ্রস্থ ফসরল েরমি ইউরনয়ন র রিক রববিণ রনদ্দে জদখাদ্দনা হল। 

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪০০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১১২০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, 

খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৫৭০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১৬৫০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, 

খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় । 

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৭০০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ২৩৫০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী 

ঝড়, খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৩৭০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১৩৫০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, 

খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৫০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১৭৯০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, খিা, 

নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪৭২৫ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১৩৩০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, 

খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  
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 চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৪০৫০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১১২০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, খিা, 

নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৩৫০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১৪৩০ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, খিা, 

নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

 জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট ফসলী েরমি পরিমান প্রায়-৩০০০ একি এি মদ্দধ্য প্রায় ১২৮৫ একি েরমি ফসল বন্যা, কাল দবশাখী ঝড়, 

খিা, নদী  াঙ্গন ও েলাবদ্ধিাসহ রবর ন্ন আপদ এি মাধ্যদ্দম িরি হয় ।  

 

(গ) নেীঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় টংকাবতী ও হাঙ্গি নেী প্রবারহত হজেজে।  

 

(ঘ) পুকুিঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯ টি ইউরনয়দ্দন পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১২৭৩ টি । এোড়াও পারিবারিক াদ্দব জবশ রকছু জোট জোট পুকুি িদ্দয়দ্দে। এলাকায় 

সািািনি পুকুদ্দি মাে িাষ কিা হয় । জলাকেন জগাসল কদ্দি থাদ্দক, জলাকেন কাপড় জিাওয়ায় পুকুদ্দিি পারন ব্যবহাি কদ্দি । অদ্দনক সময় 

পুকুদ্দিি পারন রদদ্দয় সবেী িাদ্দষি কাে কদ্দি।  

 বড়হারিয়া ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১২৭ টি । ১ নং ওয়াড ন-২০ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১০ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৮টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-১২ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-২২ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-১০টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১৫টি । 

 

 কলাউোন ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১১৪ টি । ১ নং ওয়াড ন-১৬ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৪ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৯ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-১১টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১৪ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-১৩ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-১০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-১৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১২টি। 

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১৩৩ টি । ১ নং ওয়াড ন-১৩ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৭ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-১৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১৭ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-১৬ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-১৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১২টি 

 

 আধুনগি ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ২২০ টি । ১ নং ওয়াড ন-১৭ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৭ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১৯ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-২৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-২৭ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-২৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-১৯ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-২৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-২২টি। 

 

 পদুয়া ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ২১২ টি । ১ নং ওয়াড ন-২৫ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৯ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-২২ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-

২৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-২৭ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-২৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-২৪ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-২৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-২২টি। 

 

 পুটি রবলা ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ২৩০ টি । ১ নং ওয়াড ন-২৫ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-২২ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-২৭ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-২৫টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-২৭ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-২৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-২৪ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-২৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-২২টি। 

 

 চুনরি ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১২২ টি । ১ নং ওয়াড ন-১৩ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-১৭ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৪ নং ওয়াদ্দড ন-

১৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-১৭ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-১৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-১৬ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-১৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-১২টি। 

 

 িিম্বা ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ২৭৫ টি । ১ ১ নং ওয়াড ন-২২ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৩২ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৩৩ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৩৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-৩১ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-৩৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-৩০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-২৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৩২টি। 
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 জলাহাগাড়া ইউরনয়নটিদ্দি জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ৩২০ টি । ১ নং ওয়াড ন-৩২ টি, ২ নং ওয়াদ্দড ন-৩২ টি, ৩ নং ওয়াদ্দড ন-৩৩ টি, ৪ নং 

ওয়াদ্দড ন-৩৩টি, ৫ নং ওয়াদ্দড ন-৪১ টি, ৬ নং ওয়াদ্দড ন-৩৫ টি, ৭ নং ওয়াদ্দড ন-৪০ টি, ৮ নং ওয়াদ্দড ন-৩৫টি এবং ৯ নং ওয়াদ্দড ন-৩২টি। 

 

 (ঙ) খালঃ 

জলাহাগাড়া  উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন  জমাট ৩১ টি খাল িদ্দয়দ্দে, ্াহা ইউরনয়ন র রিক িথ্য রনদ্দে উদ্দল্লখ কিা হল।  

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ২ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১টি থমহম খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৪.৫ 
রকঃরমঃ ।  ১ টি কালাি খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৭ ও ৮ ৯ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ২ রকঃরমঃ ।  

 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন জমাট ২ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১টি জবায়ারলয়া খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ১, ২ ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৩ 
রকঃরমঃ ।  ১টি কমলা রেরি খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৮ রকঃরমঃ ।  

 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন জমাট ৬ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১)  টংগাবরি খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  
প্রায় ৮ রকঃরমঃ ।  ২)  ডলু খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ২, ৪ ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায়৪৮ রকঃরমঃ। ৩) জবায়ারলয়া খাল নাদ্দম 

পরিরিি, অবস্থান ১, ৩, ৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ১০ রকঃরমঃ। ৪) বাইখাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৪, ৬ ও ৮ নং 

ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ৩ রকঃরমঃ । ৫) কাটাখালী খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ৩ 

রকঃরমঃ। ৬) গুল্লােরড় খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৬, ও ৭ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ৪ রকঃরমঃ।  

 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন জমাট ৪ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১)  হারিমাি খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান  ৫, ৬ ও ৭  নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৪ 
রকঃরমঃ ।  ২)  ডলু খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ২, ৪ ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৮ রকঃরমঃ। ৩) জকাল পাকরল খাল নাদ্দম 

পরিরিি, অবস্থান ৪ ও ৫ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ৫ রকঃরমঃ। ৪) জুিী খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন 

অবরস্থি ্া লম্বা প্রায় ৫ রকঃরমঃ ।  

 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন জমাট ৪ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১)  টংগাবিী খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান  ৫ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ১ রকঃরমঃ ।  ২)  
হাঙ্গি খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ১, ৭,৮ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ৯ রকঃরমঃ।  

 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন জমাট ৪ টি খাল িদ্দয়দ্দে । ১)  সুখেরড় খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান  ১, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ১৪ 
রকঃরমঃ ।  ২)  সিই খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা  প্রায় ১২ রকঃরমঃ। ৩) কদ্দলা খাল নাদ্দম পরিরিি, 

অবস্থান ৯ নয় ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা প্রায় ৫ রকঃরমঃ। ৪) আন্দািী খাল নাদ্দম পরিরিি, অবস্থান ৭ ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন এবং লম্বা প্রায় ৮ 

রকঃরমঃ ।  

 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন জমাট ৪ টি খাল িদ্দয়দ্দে ।  ১) ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন অবরস্থি এবং লম্বা  প্রায় ৫ রকঃরমঃ ।  ২)  ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়াদ্দড ন 
অবরস্থি এবং লম্বা  প্রায় ৪.৫ রকঃরমঃ।  

 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন জমাট ৪টি খাল িদ্দয়দ্দে ।  ১) ২, ৪ ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন হাঙ্গি খাল অবরস্থি এবং লম্বা  প্রায় ৪ রকঃরমঃ ।  ২)  ৪, ৭ ও ৮ 
নং ওয়াদ্দড ন আরিয়াি খাল অবরস্থি এবং লম্বা  প্রায় ৩ রকঃরমঃ, িারম্ব খাল ও োমোড় খাল িদ্দয়দ্দে ্া লম্বা প্রায় ৩ রকঃরমঃ ।  

 

 জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দন জমাট ৩টি খাল িদ্দয়দ্দে ।  ১) ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়াদ্দড ন িারম্ব খাল অবরস্থি ।  ২)  ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াদ্দড ন 
হারিয়াি খাল অবরস্থি ও ৩) ১, ২, ৩, ৫ ও ৯ নং ওয়াদ্দড ন বািাি  খাল অবরস্থি ।  
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রদ্বতীে অধ্যােঃ দুজর্ যাগ, আপে এবং রবপোপন্নতা 

 

২.১ দুজর্ যাজগি সারব যক ইরতহাসঃ 

িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি দুদ্দ্ নাগ ঝুঁরক সম্পন্ন উপদ্দেলাি মদ্দধ্য একটি । প্রায় প্ররি বেি জকান না জকান প্রাকৃরিক দুদ্দ্ নাদ্দগি সমু্মরখন 

হয় এই উপজেলাটি। পাহাড়ী ঢল, বন্যা, নেী ভাঙ্গন, কালববশাখী ঝড়, খিা, শশতয প্রবাহ, হারতি আিমনসহ রবর ন্ন আপদ্দদ মানুদ্দষি স্বা ারবক 

েীবন্াত্রা রবপন্ন এবং সম্পদ্দদি ব্যাপক িরি সািন হয় । ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ ও ২০০৭ সাদ্দল জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি উপি রদদ্দয় ঘূরণ নঝড়, 

েদ্দলাচ্ছ্বাস, কালববশাখী ঝড় প্রবল গরিদ্দি প্রবারহি হদ্দয়রেল । এই ঝদ্দড় জপৌিস াসহ সকল ইউরনয়নই িরিগ্রস্থ হদ্দয়রেল এবং ব্যাপক াদ্দব িরি 

সািন হদ্দয়রেল ।   েজলাচ্চবাদ্দসি গরি জবগ রেল  ন্টায় ২২০-২৪০ রকঃরমঃ । এই ঝদ্দড় উপদ্দেলাি রবর ন্ন ইউরনয়দ্দন অদ্দনক জলাক মিা রগদ্দয়রেল 

এবং কৃরষ, মৎস্য, পশু-পারখ, গাে-পালা,পয়রনস্কাশন এবং অবকাঠাদ্দমাি ব্যাপক াদ্দব িরি গ্রস্থ হদ্দয়রেল । এসময় সিকািী, জবসিকািী, রবদ্দদশী 

রবর ন্ন উন্নয়ন মূলক প্ররিষ্ঠান সহদ্দ্াগীিায় এরগদ্দয় এদ্দসরেল । িাোড়া এলাকায় উদ্ধাি কাে, প্রাথরমক রিরকৎসা ও ঔষি রবিিণ, শুকনা খাবাি 

রবিিণ, পুণ নবাসন ও অন্যান্য সহদ্দ্াগীিা সহ আরথ নক াদ্দব সহায়িা প্রদান কদ্দিরেল ।  

২০১২ সাদ্দল এই এলাকায় ঘূরণ নঝড় আইলা প্রবারহি হদ্দয়রেল । এই ঝদ্দড় এলাকায় জলাকেন মািা না জগদ্দলও েসরল েরমি রসংহ  াগ ফসল 

িরিগ্রস্থ হদ্দয়রেল । এোড়া এলাকায় কাঁিা  িবারড়, জদাকানপাট, গােপালা, গবারদ পশু, অবকাঠাদ্দমা, পুকুি, রশিা প্ররিষ্ঠান ইিযারদ িরিগ্রস্ত 

হদ্দয়রেল ।  

২০১৩ সাদ্দল এই উপদ্দেলায় ঘূরণ নঝড় মহাদ্দসন আংরশক াদ্দব আ াি কদ্দিরেল । এই ঝদ্দড় ব্যাপক াদ্দব িরি না হদ্দলও রকছু রকছু এলাকায় 

আংরশক িয়-িরি হদ্দয়রেল ।  

 

দুদ্দ্ নাদ্দগি িরিি পরিমান  টাি সময় এবং িরিগ্রস্থ খাি সমূহ 

দুদ্দ্ নাদ্দগি নাম  বেি  িরিি পরিমান জকান জকান খাি/উপাদান িরিগ্রস্থ হয় 

১. পাহাড়ী েল প্ররি বেি  জবশী  কৃরষ ফসল, মানব সম্পদ, গবারদপশু,মৎস্য  ও 

অবকাঠাদ্দমা 

২. বন্যা প্ররি বেি জবশী কৃরষ ফসল,  ি-বাড়ী, মাে, গবারদ পশু,িাস্থা াট,মানব 

সম্পদ 

৩. নেী ভাঙ্গন প্ররি বেি জবশী কৃরষ েরম/ফসল, িবারড়, িাস্থাঘাট 

৪. কাল দবশাখী ঝড় প্ররিরনয়ি  জবশী কৃরষ ফসল,মৎস্য,গবােীপশু,ঘিবাড়ী,গােপালা  

৫.খিা প্ররিরনয়ি জবশী কৃরষখাি, মৎসখাি,স্বাস্থয 

৬. েলাবদ্ধিা প্ররি বেি জবশী কৃরষখাি, মানবদ্দদদ্দহি িরি,ফলে গােপালাি িরি,িািা 

গাদ্দেি িরি 

৭.লবনাক্ততা প্ররত বেি অল্প কৃরষ ফসদ্দলি িরি,িরি,গােপালাি 

িরি,মৎস্য,গবােীপশুি ক্ষরত,খাবাি পারনি অভাব 

৮.আজস যরনক দূষণ প্ররতরনেত অল্প সুজপে খাবাি পারনি অভাব,মানব লেজহি ক্ষরত 
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২.২ উপদ্দেলাি আপদ সমূহ রিরিি কিণ ও অগ্রারিকািকিণঃ 

ক্র.নং দুদ্দ্ নাদ্দগি নাম ক্র.নং অগ্রারিকাি রভরত্তজত দূজর্ যাগ 

১  নদী াঙ্গন ১ বন্যা 

২  বন্যা ২ পাহাড়ী েল   

৩  খিা  ৩ কাল দবশাখী ঝড় 

৪ কালববশাখী ৪ নদী  াঙ্গন 

৫  পাহাড়ী েল ৫ অরতবৃরি/খিা 

৬ েলাবিতা ৬ েলাবিতা 

 

২.৩ রবরভন্ন আপে ও তাি বতযমান এবং ভরবষ্যৎ বন যনাঃ 

১. বন্যাঃ  

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রাে প্ররত বেিই বন্যা হজে থাজক । এই উপজেলাে বন্যাে প্রাে ২০০-২৫০ টি ঘিবারড়, প্রাে ৬৭৫০ একি েসলী েরম, প্রাে 

২২ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, প্রাে ২৮০ টি নলকুপ, প্রাে ১৫০ টি পুকুজিি মাে প্লারবত হজে ব্যাপক পরিমান ক্ষরত হজে থাজক । এোড়াও গবারে পশূসহ 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ক্ষরতগ্রস্থ হজে থাজক । অদূি ভরবষ্যজত বন্যা লমাকাজবলাে প্রজোেনীে ব্যবস্থা গ্রহন না কিজল রবশাল েলিারশ/বন্যা দ্বািা 

ললাহাগাড়া উপজেলাে অপরিসীম ক্ষরতি সমু্মরখন হজব । 

 

২. পাহাড়ী ঢলঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি পাহাড় জবরষ্টি এলাকা রহসাদ্দব পরিরিি । জলাহাগাড়া প্রায় সকল ইউরনয়দ্দনই পাহাড় িদ্দয়দ্দে । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৮টি 

ইউরনয়দ্দন পাহাড়ী েদ্দলি কািদ্দণ প্রাে ৫,৮৯০ টি কাঁচা   িবারড়ি িরি, প্রাে ৩৮৮৪ টি কাঁচা পােখানা, প্রাে ৩৫টি কবি স্থান ক্ষরতগ্রস্ত হে, প্রাে 

৮টি মসরেজেি ক্ষরত হে, প্রাে ৬৭৫টি নলকুপ ক্ষরতগ্রস্ত হে, প্রাে ৪,২৭০ একি ফসরল েরমি ফসদ্দলি িরি, প্রাে ২৫,৬০০ টি গাে-পালাি িরি, 

প্রায় ১২৫ রক: রম: কাঁিা িাস্তাি ব্যাপক িরি হদ্দয় থাদ্দক । এমনরক অরিবৃরষ্ট কারলন সমদ্দয় পাহাড় ধ্বদ্দস রগদ্দয় মানুদ্দষি মৃতুয প্ নন্ত হদ্দয় থাদ্দক। 

িাই সিকািী/লবসিকািী ভাজব অরিবৃরষ্টকালীন সমদ্দয়ি পূদ্দব নই অন্য স্থাদ্দন মানুষেদ্দনি েন্য পুন নবাসদ্দনি ব্যবস্থা কিদ্দি না পািদ্দল পাহাড় ধ্বদ্দস 

িরিি পরিমান আদ্দিা িীব্র আকাি িািণ কিদ্দি পাদ্দি । 

 

৩. কালববশাখীঃ  

সাধািনত শবশাখ ও শেষ্ঠয মাজসি রেজক এই উপজেলাে কাল শবশাখী ঝড় লেখা র্াে । তাজত প্ররত বেি প্রাে ১১০-১৫০ টি ঘিবাড়ী আংরশক এবং 

৫০ লথজক ১০০ টি ঘিবাড়ী সম্পূণ© ধ্বংশ প্রাপ্ত হে । আনুমারনক ৫ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠান ক্ষরতগ্রস্থ হে । প্রাে ২০০- ৩৫০ টি গুরু, োগল, হাঁসমুিগী 

মািা র্াে । তাোড়া প্রাে ৪০০ লথজক ৬০০ লহক্টি েরমি িরব েসল রবনি হে । তাই কাল শবশাখী ঝড় লমাকাজবলাে প্রজোেনীে ব্যবস্থা না রনজল 

কালা শবশাখীি তান্ডজব সব রকছু লন্ডভন্ড কজি রেজব ।  

 

৪. নেী ভাঙ্গনঃ  

বষ যা কাজল প্রচুি পারন উোন লথজক লনজম আসাে এবং টংগাবতী নেীি উভে পাজেয ভূপ্রকৃরত বালুমে হওোে মাঝারি লথজক তীব্র ভাংজগি সমু্মরখন 

হে । এই নেী ভাংগন বষ যা কাজল লবশী হজে থাজক । তজব ভাদ্র, আেীন মাজসও অল্প রকছু রকছু এলাকাে নেী ভাংগন েখা লেে । পূজব য নেী ভাংজগি 

তীব্রতা কম রেল, বত©মাজন ভাংগজনি তীব্রতা লবশী পরিলরক্ষত হজচ্ছ ।  

বতযযমাজন পারন উন্নেন লবাজি যি অবরহত কিা হজলও তাজেি লকান িকম পেজক্ষপ দৃরিজগাচি হে নাই । ভরবষ্যজত এই ইউরনেন গুজলা নেী ভাঙ্গন 

লিাজধ প্রজোেনীে ব্যবস্থা না রনজল রবশাল এলাকা নেী গজভ য রবলীন হজে র্াবাি সম্ভাবনা িজেজে ।  
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৫. অনাবৃরি /খিাঃ 

এই উপজেলাে টংগাবতী নেী আজে । রকন্তু এখন লেখা র্াজচ্ছ বষ যা কাজল প্রচুি বৃরি হজল নেীি উভে পাশ প্লারবত হজে বষ যা কাজল প্রচুি পরন উোন 

লথজক লনজম আজস  এবং তখন লকান প্রকাি খিাি সমু্মরখন হজত হে না  । বষ যা লমৌসুম োড়া শুস্ক লমৌসুজম নেীজত পারন না থাকাে প্রচন্ড তাপোজহ 

েসজলি ব্যাপক ক্ষরত সারধত হে । ললাহাগাড়া উপজেলাি এই অনাবৃরি/খিাি কািজণ েসলী েরম রবনি হে । 

 

৬. েলাবিতাঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংগাবতী নেী রনকট বিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি কািজণ ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি কজি থাজক । 

েলাবিতা সৃরিি েজল মানুজষি রবরভন্ন লিাগ ব্যারধি প্রাদৃভ যাব লেখা লেে এবং এলাকায় প্রায় ৪৩০৫ একি ফসলী েরম িরি হয় । েলবদ্ধিা 

রনিসদ্দন প্রদ্দয়ােনীয় পদদ্দিপ গ্রহন কদ্দি  রবষ্যদ্দি এ অবস্থা লথজক উত্তিজণি েন্য পরিকল্পনা হাজত লনওো েরুিী ।  

 

২.৪ রবপোপন্নতা ও সক্ষমতাঃ 

(ক) রবপোপন্নতা বলজত লবাঝাে বস্তুগত, আথ য-সামারেক ও পরিজবশগত রবযামান অবস্থা, র্া দুজর্ যাজগি ক্ষেক্ষরতি ইরঙ্গত লেে এবং র্া 

লমাকারবলা কিজত েনজগাষ্ঠী অসমথ য হজে থাজক । 

(খ) সক্ষমতা বলজত প্রাকৃরতক, সামারেক এবং পরিজবশ ইতযারে সমন্বে সৃি সামরগ্রক অবস্থা বা প্ররিো র্া মানুষ বা লকান সংষ্থা/প্ররতষ্ঠান তাি 

রবযমান সম্পে ব্যবহাজিি মাধ্যজম দুজর্ যাজগি প্ররতকুল অবস্থা সজব যাচ্চ লমাকারবলা কজি এবংদুজর্ যাজগি েলােজলি ভোবহতাজক হ্রাস কজি। 

লকান লকান এলাকাি রক রক কািজণ রক ভাজব রবপোপন্নতা পজেন্ট আকাজি রনজেি েজক লেখাজত হজবঃ 

      আপে               রবপোপন্নতা                  সক্ষমতা 

 

 

১. বন্যা 

 

 বন্যাে প্ররতবেি কমজবশী উপজেলাি ৫-৬ টি ইউরনেন ( 

চুনরত, আধুনগি, বড়হারতো, কলাউোন, পুটিরবলা , 

আরমিাবাে ও চিম্বা ) ক্ষরতগ্রস্থ হে।  

 েসরল েরম পারনজত তরলজে র্াে ।  

 বাড়ীঘি ও ললাকালজে পারন ঢুজক সম্পজেি ক্ষরত কজি ।  

 িাস্তাঘাট ও প্ররতিান ও অন্যান্য অবকাঠাজমা ক্ষরতগ্রস্থ হে।  

 নানারবধ পারনবারহত লিাজগি প্রাদু যভাব লেখা লেে। 

 সুজপে পারনি উৎস রবনি হে।  

 পুব যরেজকি  পাহাড় লথজক লনজম আসা ৩ টি মুল নেীি নাব্যতা  

না থাকা এবং পরল েজম ভিাট হজে র্াওো ।  

 লকান লকান োেগাে লবড়ীবাধ না থাকা  

 রকছু োেগাে লবড়ী বাঁধ থাকজলও তা মজধ্য মজধ্য লভংজগ 

র্াওোে । 

 বাঁধ রনেরমত সংস্কাি না কিাে।  

 বতযমাজন উপজেলাি রকছু রকছু 

এলাকাে বালু লতালাি অনুমরত লেোে 

নাব্যতা বৃরি পাজচ্ছ।  

 নাব্যিা বৃরদ্ধি েন্য জডরেং কিা  

 প্রজোেনীে লমিামত কজি লবড়ীবাধ 

মেব্যত ও উচু কিা র্াে। 

 নতুন কজি লবড়ীবাধ রনম যান কিা  

২. পাহাড়ী ঢল  পাহাড় লথজক রণধ যারিত দূিজত্ব ঘিবারড় রনম যান না কিা 

  িবারড়গুরল পাহাড়ী  পাহাদ্দড়ি পাদ জদদ্দশ রনম নান কিা 

 জলাকেন পাহাড়ী েল সম্পদ্দকন সদ্দিিন না থাকা 

  িবারড় গুরল দূদ্দ্ নাগ সহনশীল কদ্দি রনম নান না কিা  

 পাহাড় জথদ্দক রনি নারিি দূিদ্দত্ব  িবারড় 

রনম নান 

  িবারড় গুরল দুদ্দ্ নাগ সহনশীল কদ্দি 

দিিী কিা  

 পাহাড়ী েল সম্পদ্দকন জলাকেনদ্দক 

সদ্দিিন কিা । 

  িবারড় পাহাদ্দড়ি পাদদ্দদদ্দশ  রনম নান না 

কিা 
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      আপে               রবপোপন্নতা                  সক্ষমতা 

 

৩. কাল শবশাখী ঝড় 

 বড় বড় গােপালা না থাকা 

 বসি-বাড়ীি িািপাদ্দশ জঝাপ-ঝাড় োিীয় গােপালা না থাকা 

 এলাকায় কাঁিা ল্যারিনগুদ্দলা দুব নল  াদ্দব রনম নান 

 গবারদ পশুি আবাস্থল দুব নল  াদ্দব রনম নান 

 প্রদ্দয়ােদ্দনি তুলনায় সিকািী/জবসিকািী  াদ্দব আশ্রয় জকন্দ্রি 

না থাকা 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল ফসদ্দলি িাষাবাদ না কিা  

 প্রজোেনীে সংখ্যক আশ্রে লকন্দ্র 

রনম যান কিা  

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল ফসদ্দলি িাষাবাদ 

কিা 

 জবশী পরিমাদ্দন গাে জিাপন কিা  

 বসি-বাড়ীি িািপাদ্দশ জঝাপ-ঝাড় 

োিীয় গােপালা জিাপন কিা 

 কাঁিা ল্যারিনগুদ্দলা দুদ্দ্ নাগ সহনশীল 

কদ্দি রনম নান কিা  

 গবারদ পশূি আবাস্থল দুদ্দ্ নাগ সহনশীল 

কদ্দি দিিী কিা  

 

৪. নেীভাঙ্গন 

 ইউরনেজন লবড়ী বাঁধ না থাকা 

 লবড়ী বাধ রনেরমত  সংস্কাি না কিা।  

 নদীি পাড়গুরল ব্লক রদদ্দয় না আটকাদ্দনা 

 নেীি ধাজি ঘন বনােন না থাকা। 

 মাটি লো আশ ও পরল মাটি না হওো।  

 উপকূলীয় এলাকায় রনি নারিি দূিদ্দত্ব 

 িবারড় রনম নান কিা 

 বাঁধ জমিামিসহ জবশী কদ্দি গােপালা 

লাগাদ্দনাি সুদ্দ্াগ আদ্দে ্া মাটিদ্দক 

শি কিদ্দি  সাহায্য কিদ্দব  

 িাস্তাি দুিাদ্দি গাে জিাপণ কিা 

৫. অনাবৃরি/খিা   পষ যাপ্ত গােপালা না থাকা ও রনরব যচাজি বৃক্ষ রনধন 

 পুকুি, খাল, রবল ভিাট হজে র্াওো এবং  পারনি উৎসসমুহ 

নি কিা  

 েনসংখ্যা দ্রত বৃরিি েজল অরধকহাজি জ্বালানী কাঠ ব্যবহাি, 

পাহাজড় অরধকহাজি বসতবাড়ী রনম যাজনি েজল  বৃক্ষ শুন্য 

পাহাড়। িাষাবাদ্দদি েন্য গ ীি নলকুদ্দপি সংখ্যা 

তুলনামূলক াদ্দব কম থাকা 

 সুদ্দপয় খাবাি পারনি েন্য জিইন ওয়াটাি হািদ্দ রষ্টং  

রসদ্দস্টম রেল্টাি না থাকা 

 জবশী পরিমাদ্দন গাে-পালা জিাপন ও 

বনায়ন সৃরষ্ট কিা  

 সিকািী/দ্দবসিকািী  াদ্দব গ ীি 

নলকুপ এি সংখ্যা বৃরদ্ধ কিা 

 খিা সহনশীল ফসদ্দলি িাষাবাদ কিা 

  সুদ্দপয় খাবাি পারনি েন্য জিইন 

ওয়াটাি হািদ্দবরস্টং রসদ্দস্টম রেল্টাি 

স্থাপদ্দনি ব্যবস্থা কিা  

 

৬. েলাবিতা  ভারি বৃরিি েজল েলাবিতা সৃরি হজে থাজক  

 খাল ও েড়া ভিাট হজে র্াওোি কািজণ 

 েলাবিতা সৃরিি েজল রবরভন্ন লিাজগি প্রাদুভ যাব লেখা লেে 

 দ্রুত পারন রনস্কাশজনি ব্যবস্থা কিা  

 খাল ও েড়া খনজনি উজযাগ গ্রহন কিা 

 

 

রবপোপন্নতাঃ- রবজশষ কজি বন্যাি সমে ব্যাপকহাজি েসজলি ক্ষরত হে । বন্যাি সমে বেস্ক, রশশু, গভযবতী ও প্ররতবরে ঝুঁরকজত থাজক ইতযারে । 

সক্ষমতাঃ লকান ইউরনেজন বন্যা আশ্রে লকন্দ্র লনই ।  
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২.৫ সব যারধক রবপোপন্নতা এলাকাঃ 

আপে সব যারধক রবপোপন্নতা এলাকা       রবপোপন্নতাি কািণ রবপোপন্ন েনসংখ্যা 

 

বন্যা  

 বড়হারতো ইউরনয়দ্দন ৬, ৭,  

ও ৯ নং ওয়াড ন।  

 কলাউোন  ইউরনয়দ্দন ৩, ৫ 

ও ৭  নং ওয়াড ন। 

 আরমিাবাে ইউরনয়দ্দন ২,  ৪, 

৮ ও ৯  নং ওয়াড ন। 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন  ১, ৩ ও 

৬ নং ওয়াড ন। 

 পদুো ইউরনয়দ্দন  ৫, ৬, ও ৭ 

নং ওয়াড ন। 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন ৩, ৪ ও 

৮ নং ওয়াড ন 

 চুনরত ইউরনয়দ্দন ৩, ৪ ও ৮ 

নং ওয়াড ন 

 চিম্বা ইউরনয়দ্দন ৩, ৪ ও ৮ 

নং ওয়াড ন 

 নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা না থাকা 

 িারহদাি তুলনায় কম ও দুব নল বাঁি 

  বাঁদ্দিি দু িাদ্দি গাে লাগাদ্দনা না থাকা 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল  িবাড়ী রনম নান না কিা 

 পরিবাি সংখ্যা প্রায় 

৯৫৪০   পরিবাি 

 

পাহাড়ী ঢল  

 বড়হারতো ইউরনয়দ্দন 

৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়াড ন। 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন 

১,২,৩,৪ নং ওয়াড ন। 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন 

১,২,৪,৯ নং ওয়াড ন। 

 আিনগি ইউরনয়দ্দন ১,২,৩,৯ 

নং ওয়াদ্দড ন। 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন ১,২,৩,৪ নং 

ওয়াদ্দড ন নং ওয়াড ন। 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন 

১,২,৩,৫,৬,৭,৮ 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন ৬,৭,৮,৯ নং 

ওয়াড ন। 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন ২,৩,৪,৫ নং 

ওয়াড 

 পাহাড় লথজক রনধ যারিত দূিজত্ব ঘিবারড় 

রনম যান না কিা 

  িবারড়গুরল পাহাড়ী  পাহাদ্দড়ি পাদ জদদ্দশ 

রনম নান কিা 

 জলাকেন পাহাড়ী েল সম্পদ্দকন সদ্দিিন না 

থাকা 

  িবারড় গুরল দূদ্দ্ নাগ সহনশীল কদ্দি 

রনম নান না কিা 

 িরি গ্রস্থ পরিবাদ্দিি 

সংখ্যা প্রায় ৫৪৩৭ টি  

 

কাল শবশাখী ঝড় 

 বড়হারতো ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াড ন। 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াড ন। 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াড ন। 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াদ্দড ন। 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াদ্দড ন 

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল  িবারড় রনম নান না কিা  

 দুদ্দ্ নাগ সহনশীল ফসদ্দলি িাষাবাদ না 

থাকা 

 গাে-পালা অরিমাত্রায় জকদ্দট জফলা 

 বসি-বাড়ীি িািপাদ্দশ জঝাঁপ-ঝাঁড় োিীয় 

গােপালা না থাকা 

 এলাকায় কাঁিা ল্যারিনগুদ্দলা দুব নল  াদ্দব 

রনম নান 

 গবারদ পশুি আবাস্থল দুব নল  াদ্দব রনম নান 

 প্রদ্দয়ােদ্দনি তুলনায় সিকািী/জবসিকািী 

 িরি গ্রস্থ পরিবাদ্দিি 

সংখ্যা প্রায় ১২৪৯৫ 
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  পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন সকল 

ওয়াড ন 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন সকল  

ওয়াড ন 

  িিম্বা ইউরনয়দ্দন সকল ওয়াড ন 

 াদ্দব আশ্রয় জকন্দ্রি পরিমান কম থাকা 

 

 

নেী ভাঙ্গন 

 বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন 

১,২,৩,৪ নং ওয়াড ন। 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ 

নং ওয়াড ন 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

 নদীি পাড়গুরল ব্লক রদদ্দয় না আটকাদ্দনা 

 দুব নল বাঁি 

 নদীি িাদ্দি ব্যাপক াদ্দব উপকূলীয় বনায়ন 

না থাকা 

 জ্খাদ্দন বাঁি আদ্দে িা প্রায় রবর ন্ন অংদ্দশ 

 াঙ্গা 

 

 িরি গ্রস্থ পরিবাদ্দিি 

সংখ্যা প্রায় ৪৬৯০ টি 

অনাবৃরি / খিা  বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন প্রাে 

সকল ওোি য 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন প্রাে 

সকল ওোি য 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন প্রাে 

সকল ওোি য 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন প্রাে 

সকল ওোি য 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন প্রাে সকল 

ওোি য 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন প্রাে 

সকল ওোি য 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন প্রাে সকল 

ওোি য 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন প্রাে সকল 

ওোি য 

 প্ নাপ্ত পরিমাদ্দন গাে-পালা ও বনায়ন না 

থাকা 

 িাষাবাদ্দদি েন্য গ ীি নলকুদ্দপি সংখ্যা 

তুলনামূলক াদ্দব কম থাকা 

 সুদ্দপয় খাবাি পারনি েন্য জিইন ওয়াটাি 

হািদ্দ রষ্টং  রসদ্দস্টম রেল্টাি না থাকা 

 রেল্টাি না থাকা 

 িরি গ্রস্থ পরিবাদ্দিি 

সংখ্যা প্রায় ১০৩০০ টি 

েলাবিতা   বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন 

১,২,৩,৪ নং ওয়াড ন। 

 কলাউোন ইউরনয়দ্দন 

৩,৪,৫,৬,৭ নং ওয়াদ্দড ন। 

 আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন 

১,২,৩,৬,৭,৮,৯নং ওয়াদ্দড ন 

নং ওয়াড ন। 

 আধুনগি ইউরনয়দ্দন ৪, ৫ ৭,৮ 

নং ওয়াড ন 

 পদুয়া ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

 পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ 

 ভারি বৃরিি েজল েলাবিতা সৃরি হজে 

থাজক  

 খাল গুজলা ভিাট হজে র্াওোি কািজণ 

 েলাবিতা সৃরিি েজল রবরভন্ন লিাজগি 

প্রাদুভ যাব লেখা লেে 

 প্রায় ৪৩৯০ টি পরিবাি  
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নং ওয়াড ন 

 চুনরি ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

 িিম্বা ইউরনয়দ্দন ১,২,৮,৯ নং 

ওয়াড ন 

  

 

২.৬ উন্নেন পরিকল্পনাি প্রধান খাত সমূহঃ  

উপজেলা উন্নেন পরিকল্পনাি প্রধান খাত সমূহ 

প্রধান খাত সমূহ রবস্তারিত বণ যনা দুজর্ যাগ ঝুঁরক হ্রাজসি সাজথ সমন্বে 

 

 

 

 

 

 

১। কৃরষ 

 উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনেজন জমাট কৃরষ েরমি পরিমান 

৩৯৫৪৫  একি। এখাজন প্রায় প্ররিরনয়িই পাহাড়ী েল হদ্দয় 

থাদ্দক পাহাড়ী ঢজল প্রাে  ২২০০ একি ফসলী েরমি 

আমন, জবাদ্দিা, আউষ িান ও িরবশস্যসহ জপয়ািা, 

িরিিিকািী িাদ্দষি ব্যাপক াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি  

 এই  উপদ্দেলাদ্দি ১৯৯১,১৯৯৭ সাদ্দলি মি বন্যা/ 

েদ্দলাচ্ছাস হদ্দল বা আ ি হানদ্দল প্রায় ৩৯৫৪৫ একি 

েসলী েরমি মজধ্য প্রাে ২১৯০ একি ফসলী েরমি আমন, 

জবাদ্দিা, আউষ িান ও িরবশস্যসহ জপয়ািা, 

িরিিিকািী িাদ্দষি ব্যাপক াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি । 

 এই উপদ্দেলায় খাল/নদী  াঙ্গদ্দন প্রায় ১০০০-১১০০ একি 

ফসলী েরমি ফসদ্দলি িরি হদ্দি পাদ্দি । 

 এই উপদ্দেলায় কালববশাখী ঝড় হদ্দল এলাকায়  প্রায় 

২৩০০ একি ফসলী েরমি ফসল িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । 

 উপদ্দেলাটি প্রায়  প্ররি বেদ্দিই খিাি কবদ্দল পদ্দড় থাদ্দক । 

 রবষ্যদ্দি বড় িিদ্দণি খিা হদ্দল প্রায় ১৪৫০ একি ফসলী 

েরমি ফসদ্দলি িরি হদ্দি পাদ্দি । 

 এই উপদ্দেলায় প্রায় প্ররিবেি ভারি বষ যজনি েজল 

েলাবিতা লেখা র্াে। এখাজন েলাবিতাি েজল প্রায় প্ররি 

বেি ২০৭০ একি ফসরল েরমি েরমি ফসল িরি হদ্দয় 

থাদ্দক । 

 জবড়ীবাঁি জমিামি কদ্দি শি বা মেবুি 

কিা  

 পারন রনস্কাশন ব্যবস্থা উন্নি কিা  

 আমন িাদ্দনি িািা উৎপাদদ্দন বৃরষ্টি 

পারন ব্যবহাি 

 েরমদ্দি দেব সাি ব্যবহাি কিা 

 খাল খনন ও জসি ব্যবস্থা উন্নয়ন কিা 

 খাড়া িান গাে গুরল মাটিদ্দি জিদ্দপ 

জদয়াি ব্যবস্থা কিা  

 

 

২। মৎস্য সম্পদ 

 জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা 

প্রায় ১২৭৩টি । এখাদ্দন ২০০৭ ও ২০১০ সাদ্দলি মি 

পাহাড়ী েল  জোট বড় ২৯৪ টি পুকুদ্দিি মাে পারনদ্দি জ দ্দস 

জ্দ্দি পাদ্দি। 

 এই উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেিই কম জবশী বন্যা হদ্দয় 

থাদ্দক । বন্যা হদ্দল প্রায়  ৩৫০ টি পুকুদ্দিি মাে বন্যায় 

জ দ্দস রগদ্দয় ব্যাপক িরি হদ্দয় থাদ্দক । 

 নদী  াঙ্গদ্দন খাল/নদী সংলগ্ন হওোে প্রাে ৬০-৭০ টি 

পুকুদ্দিি িরি হদ্দয় থাদ্দক । 

 এদ্দখাদ্দন প্রায় প্ররিবেি অনাবৃরষ্ট হদ্দয় থাদ্দক। অনাবৃরষ্ট/খিা 

 পুকুদ্দিি গভীিতা বৃরি কিা 

 বাঁি জমিামি ও মেবুি কিদ্দি হদ্দব 

 মৎস্য িাষীদ্দদি েন্য প্ররশিণ  এি 

ব্যবস্থা কিদ্দি হদ্দব 

 রিন স্তি রবরশষ্ট মৎস িাষ কিা  

 বন্যাি সময় োল জবরষ্টি িাখা 

 িরিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্য িাষীদ্দদি েন্য 

সহায়িা প্রদান কিা  

 মাদ্দেি বাোি োি উন্নিকিণ 
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হদ্দল প্রায় ৬০-৬৫ টি পুকুদ্দিি মাজেি িরি হদ্দয় থাদ্দক । 

 

 

 

৩। পশু সম্পদ 

 জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল ৫৪৩৮৬ টি গরুি মদ্দধ্য  

প্রায় ১১২৭০টি গরু, ২০৪৩০ টি োগদ্দলি মদ্দধ্য প্রায় ৯৪৩০ 

টি োগল, ১১০টি জ ড়াি মদ্দধ্য ২৮টি জ ড়া, ১,৪৫,৩২৫টি 

মুিগীি মদ্দধ্য ৫২৭১০ টি মুিগী, ১২৫২৬ টি হাঁদ্দসি মদ্দধ্য 

প্রায় ২৯৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী জ দ্দস 

্াওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে ।  

 জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ১৯৯১, ১৯৯৭ সাজলি মত 

েললাচ্ছাস/কালববশাখী ঝড় হদ্দল এলাকায় প্রায় ২৬০০ টি 

গরু, প্রায় ৩২১০ টি োগল, প্রায় ২৮ টি জ ড়া, প্রায়  ৪৪৭৬০ 

টি মুিগী, প্রায় ১৮৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী 

জ দ্দস ্াওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে ।  

 মাটিি রকল্লা রনম নান কিা  

 সিকািী পরিি/খাস েরমদ্দি গবারদ 

পশুি িািণ ভূরম দিিী কিা 

 আপদ সহনশীল সংকি োিীয় 

পশুপাখী িাদ্দষ উদ্ধুদ্ধ কিা  

 পশুি টিকা সিবিাহ রনরিি কিা  

 গবাদী পশুি আবাস্থল দুদ্দ্ নাগ সহনশীল 

কদ্দি দিিী কিা  

 গবাদী পশুি জিাগ ব্যারি ও রিরকৎসা 

সম্পদ্দকন জলাকেনদ্দক সদ্দিিন কিা  

 গবাদী পশুি খাদ্য প্ররক্রয়া োিকিণ 

প্ররিষ্ঠান স্থাপন কিা  

 

 

৪। স্বাস্থয 

 জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দনি মদ্দধ্য প্রায় 

অরিকাংশ ইউরনয়দ্দনই বন্যা হদ্দয় থাদ্দক। এই উপদ্দেলায় 

বন্যা হদ্দল এলাকায় আবেননা ও জডাবা/রনচু েরমদ্দি রকছু 

পারন েদ্দম থাদ্দক এবং জিাগ েীবানুি সৃরস্ট হদ্দয় প্রায় 

৭৫৪০ টি পরিবাদ্দিি জলাকেদ্দনি পারনবারহি জিাদ্দগ 

আক্রান্ত হওয়াি সম্ভাবনা থাদ্দক।  

 ললাহাগাড়া উপজেলাে প্ররতবেি খিা হজে থাজক। খিা হজল 

প্রাে ৭৫০০টি পরিবাজি রবরভন্ন লিাজগ আকান্ত এবং প্রাে 

১২৫০০টি পরিবাজিি সুজপে খাবাি পারনি সমস্যা সৃরস্ট 

হওোি সম্ভাবনা িজেজে।  

 

 স্বাস্থয রবষদ্দয় সদ্দিিনিা বৃরদ্ধ কিা 

 দুদ্দ্ নাদ্দগ স্বাদ্দস্থযি ঝুঁরক রবষদ্দয় 

ডািািদ্দদি প্ররশিদ্দণি ব্যবস্থা কিা  

 ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় স্বাস্থয জকন্দ্র ও 

করমউরনটি রিরনদ্দকি জসবাি মান বৃরদ্ধ 

কিা  

 রবশুদ্ধ খাবাি পারন সিবিাহ রনরিি 

কিা  

 দৃদ্দ্ নাদ্দগি সমসয় পঙ্গু ব্যরিদ্দদি 

পুন নবাসদ্দনি ব্যবস্থা কিা  

 প্ নাপ্ত টিকা ও প্ররিদ্দষিদ্দকি ব্যবস্থা 

কিা  

 স্বাস্থয জসবা জকন্দ্র গুরলদ্দি প্রদ্দয়ােন 

জমািাদ্দবক ডািাি ও নাদ্দস নি পদ 

সংখ্যা বৃরদ্ধ কিা  

 

 

 

 

 

৫। েীরবকা 

 ললাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনেজন  বন্যাি কািদ্দন প্রায় 

৩৪৭৫ েন  মৎস্যেীরব ব্যবসায়ী  প্রিাি ও পদ্দিাি  াদ্দব 

িরিগ্রস্থ হয়।  

 কাল দবশাখী ঝদ্দড়ি কািদ্দণ প্রায় ৪৫৫০  েন  মৎস্যেীরব 

ব্যবসায়ী  প্রিাি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরিগ্রস্থ হয়।  

 খিাি কািদ্দণ প্রায় ১০৪০  েন  মৎস্যেীরব ব্যবসায়ী  

প্রিাি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরিগ্রস্থ হয়।  

 কাল দবশাখীি ঝদ্দড়ি কািদ্দণ  প্রায় ১৭৩৫০ কৃরষেীরব ও 

প্রায় ১২৭০০ েন মজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব জদখা জদয় । 

 বন্যাি কািদ্দণ প্রায় ১২৬০০ কৃরষেীরব ও  প্রায় ১০৩০০ 

েন মজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব জদখা জদয় । 

 জটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট কিাি 

লদ্দিয রবর ন্ন জিদ্দডি উপদ্দি প্ররশিদ্দনি 

ব্যবস্থা কিা  

 মরহলাদ্দদি েন্য বসিবাড়ীিদ্দি আদ্দয়ি 

ব্যবস্থা কিাি েন্য উিুদ্ধ কিা   

 স্থানীয় প্ নাদ্দয় সম্পদ্দদি সঠিক ব্যবহাি  

রনরিি কিা  

 রবপদাপন্ন েনদ্দগাষ্ঠীি েীরবকা রনরিি 

কিাি েন্য সিকািী/জবসিকািী াদ্দব 

সহায়িা প্রদাদ্দনি ব্যবস্থা কিা 

 ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদ্দদিদ্দক সরমরিি মাধ্যদ্দম 

প্ররশিদ্দনি ব্যবস্থা কিা   

 সামারেক রনিাপিা বৃরদ্ধ কিা  

 

 

৭।  িবারড় ও 

    জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় পাহাড়ী েল হদ্দল প্রায় ৫৮ রক:রম: 
কাঁিা িাস্তা,  এইিরবরব ৬২ রকঃরমঃ এবং প্রায় ১২৬৫ টি 

কাঁিা  িবারড় োরবি, প্রায় ২৬ টি রশিা প্ররিষ্ঠান, প্রাে 

 িাস্তা উঁচু ও পাকা কিা  

 প্রদ্দয়ােনীয় কাল াট ন ও ব্রীে রনম নান 

কিা  
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অবকাঠাদ্দমা ১৬ টি মরন্দদ্দিি ব্যাপক িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 

   এই উপদ্দেলায় ১৯৯১, ১৯৯৭ সাদ্দল মি কালববশাখী 

ঝড়/েদ্দলাচ্ছ্বাস হদ্দল প্রায় ৫০ রকঃরমঃ কাঁিা িাস্তা,  

এইিরবরব ৪৮ রকঃরমঃ এবং প্রায় ১৩২০০ টি পরিবাদ্দিি 

কাঁিা  িবারড় োরবি, প্রায় ২৩  টি রশিা প্ররিষ্ঠান, প্রায় 

৫টি স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র ব্যাপক িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 

এোড়া কাল দবশাখী ঝদ্দড় এলাকায় প্রায় ৫৫-৬০ রকঃরমঃ 

রবদুযৎ লাইদ্দনি িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 

     বন্যায় হজল এলাকায় প্রায় ৩২ রকঃরমঃ কাঁিা িাস্তা,  

এইিরবরব ৭৩ রকঃরমঃ প্রায় ১০৪০০ টি পরিবাদ্দিি কাঁিা 

 িবারড় োরবি,  প্রায় ২০ টি রশিা প্ররিষ্ঠান, প্রায় ৭টি 

হাটবাোি োরবি, প্রায় ৪টি স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র প্রিযি বা 

পদ্দিাি াদ্দব  িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । 

     জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ২০১২-২০১৪ সাদ্দলি মি অরিবৃরষ্ট 

ফদ্দল েলাবদ্ধিা সৃরষ্টি ফদ্দল প্রায় ১০০০-১২০০ টি কাঁিা 

 িবারড়ি ব্যাপক িরি হদ্দয়রেল ।  

 প্ নাপ্ত সাইদ্দিান জসন্টাি রনম নান কিা  

 অবকাঠাদ্দমা স্থাপনাি িািরদদ্দক, িাস্তা 

ও খাল সমূদ্দহি দুই িাদ্দি বৃি জিাপন 

কিা  

 আশ্রয় জকন্দ্র রনম নান কিা  

 নতুন অবকাঠাদ্দমা দুদ্দ্াগ সহনশীল 

কদ্দি রনমান কিা  

  িবারড় দুদ্দ্ নাগ সহনশীল কদ্দি রনম নান 

কিা  

 বারড়ি আদ্দশপাদ্দশ জবশী জবশী গাে 

লাগাদ্দনাি েন্য উিুদ্ধ কিা   
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২.৭ সামারেক মানরচত্রঃ 
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২.৮ আপে ও ঝুঁরকি মানরচত্রঃ
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২.৯ আপে লমৌসুমী রেনপরজঃ 

উপদ্দেলা আপদ্দদি জমৌসুমী রদনপরি 

ক্র.নং আপদ সমূহ 
মাদ্দসি নাম 

দবশাখী দেষ্ঠয আষাড় শ্রাবন  াদ্র আরিন কারিনক অগ্রহায়ন জপৌষ মা   ফাল্গুন দিত্র 

১ বন্যা              

২ পাহাড়ী ঢল             

৩ কালববশাখী              

৪ নেী ভাঙ্গন             

৫ খিা             

৬ েলাবিতা             

 

রদনপরি রবদ্দেষণঃ  

িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি একটি দুদ্দ্ নাগ প্রবন এলাকা রহসাদ্দব পরিরিি । এই উপদ্দেলায় মাঠ প্ নাদ্দয় িথ্য সংগ্রদ্দহি কাে িলাকাদ্দল 

স্থানীয় প্ নাদ্দয় রবর ন্ন জলাকেদ্দনি সাদ্দথ কথা বদ্দল োনা ্ায় জ্, এলাকায় বন্যা, পাহাড়ী েল, কাল দবশাখী ঝড়, নদী  াঙ্গন,  খিা ও েলাবদ্ধিা 

আপদ রবদ্যমান িদ্দয়দ্দে । উপদ্দি জিখা রিদ্দত্রি (রদনপরি) মাধ্যদ্দম আপদ গুরলি  টাি সময় জদখাদ্দনা হদ্দয়দ্দে । জিখা রিদ্দত্রি আদ্দলাদ্দক রনদ্দে 

রবদ্দেষণ কিা হলঃ 

 বন্যাঃ জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংকাবিী নদীি িীিবিী ও েলবায়ু পরিবিনদ্দনি কািদ্দণ  প্রায় প্ররি বেিই বন্যা  দ্দট  থাদ্দক। 

এখাদ্দন আপদ গুরলি মদ্দধ্য বন্যা অন্যিম । সািািনি আষাঢ় জথদ্দক  াদ্র মাস প্ নন্ত বন্যা হদ্দয় থাদ্দক ।   

 পাহাড়ী েলঃ এলাকায় স্থানীয় জলাকেদ্দনি সাদ্দথ কথা বদ্দল োনা ্ায় জ্, উপদ্দেলাটিি রকছু ইউরনয়দ্দন পাহাড়ী এলাকা 

িদ্দয়দ্দে । এই এলকাকায় বষ না জমৌসুদ্দম প্ররিরনয়ি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক এবং এলাকাি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । সািািনি 

আষাঢ় জথদ্দক  াদ্র মাস প্ নন্ত এলাকায় পাহাড়ী েদ্দল িরি কদ্দি  থাদ্দক ।   

 কাল দবশাখী ঝড়ঃ স্থানীয় জলাকেদ্দনি সংদ্দঙ্গ কথা বদ্দল োনা ্ায় জ্, কাল দবশাখী ঝড় একটি প্রাকৃরিক আপদ, ্াহা প্রায় 

প্ররি বেি এলাকায়  হদ্দয় থাদ্দক । ফদ্দল এলাকায় ব্যাপক  াদ্দব িরি সািন হয় । এটি সািািনি দবশাখ জথদ্দক দেষ্ঠয মাস 

প্ নন্ত কাল দবশাখী ঝড় হদ্দয় থাদ্দক । 

 নদী  াঙ্গনঃ জলাহাগাড়া জবশ রকছু ইউরনয়দ্দন নদী  াঙ্গন একটি বড় প্রাকৃরিক আপদ রহসাদ্দব পরিরিি । এটি প্ররি বেি 

বসিবারড় ও ফসলী েরম জ দ্দঙ্গ নদী গদ্দ ন রবলীন হদ্দয় ্াদ্দচ্ছ । এটি সািািনি আষাঢ় মাস জথদ্দক  াদ্র মাস প্ নন্ত 

অবকাঠাদ্দমাসহ িরি সািন কদ্দি  থাদ্দক । 

 খিাঃ এলাকা জথদ্দক োনা য়ায় জ্, এলাকায় শুস্ক জমৌসুদ্দম খিা একটি আপদ ্াহা প্রাকৃরিক সৃরষ্ট । প্ররি বেি এই এলাকায় 

খিা ফসলী েরম সহ অন্যান্য েরমি প্রচুি পরিমাদ্দন ফসদ্দলি িরিসহ সুদ্দপয় খাবাি পারনি সমস্যা সৃরষ্ট কদ্দি থাদ্দক । খিা 

সািািনি  দিত্র, দবশাখ ও দেষ্ঠয মাস প্ নন্ত হদ্দয় থাদ্দক ।  

 েলাবিতাঃ এলাকায় স্থানীয় জলাকেদ্দনি সাদ্দথ কথা বদ্দল োনা ্ায় জ্, উপদ্দেলাটিি অদ্দনকাংদ্দশ ইউরনয়নগুদ্দলা রনচু 

হওয়ায় েলাবদ্ধিাি সমু্মরখন হদ্দয় থাদ্দক । এই উপদ্দেলায় জ্ সব খাল ও েড়া িদ্দয়দ্দে জস গুদ্দলা প্রায়  িাট হদ্দয় ্াওয়ায় বষ না 

জমৌসুদ্দম প্ররিরনয়ি পাহাড়ী েদ্দলি ফদ্দল েলাবদ্ধিাি সৃরষ্ট হদ্দয় থাদ্দক এবং এই িরি সািািণি আষাঢ় হদ্দি  াদ্র মাস প্ নন্ত 

িরি কদ্দি থাদ্দক ।  
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২.১০ েীরবকাি লমৌসুমী রেনপরজঃ 

উপদ্দেলা েীরবকাি জমৌসুমী রদনপরি 

ক্র.

নং 

েীরবকা  মাদ্দসি নাম 

দবশাখী দেষ্ঠয আষাড় শ্রাবন  াদ্র আরিন কারিনক অগ্রহায়ন জপৌষ মা   ফাল্গুন দিত্র 

১ কৃষক             

২  মৎস্যেীরব             

৩ পশুপালনকািী             

৪ ব্যবসায়ী             

৫  ট টি,  যান িালক             

৬ রদন মজুি             

 

 

 

২.১১ েীবন ও েীরবকা সম্পরকযত রবপোপন্নতাঃ 

প্রিান েীরবকা সমূহ এবং আপদ/দুদ্দ্ নাগ সমূদ্দহ রক রক সমস্যা সৃরষ্ট কদ্দি িা রনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম জদখাদ্দনা হলঃ 

িঃনং েীরবরকাসমুহ আপদ/দুদ্দ্ নাগ সমূহ 

বন্যা  পাহাড়ী েল কালববশাখী ঝড়  নদী াঙ্গন খিা েলাবদ্ধিা 

১ কৃরষ       

৩ প্রানী সম্পদ       

৪ ব্যবসায়ী       

২ মৎস্য       

৬ রদন মজুি       

৫  ট টি, যান 

িালক 
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২.১২ খাত রভরত্তক আপে ও ঝুঁরকি বন যনাঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি প্ররিটি ইউরনয়দ্দনি আপদসমূহ রিরিিকিণ, রবপদাপন্ন খাি  এবং এলাকাসমূহ রনি নািদ্দণি পি আপদসমূদ্দহি  ঝুঁরকসমূহ 

রিরিি কিণ ও িারলকা প্রস্তুিসহ বন ননা জনয়া হদ্দয়দ্দে। কৃষক, মৎস্যেীবী ও ব্যবসায়ী এই রিনটি গ্রুপ জথদ্দক প্ররিরনরি রনদ্দয় রিনটি দদ্দল (প্ররি 

দদ্দল েয় েন কদ্দি) জমাট ১৮ েন প্ররিরনরি রনদ্দয় পৃথক াদ্দব প্ররিটি দদ্দলি বণ ননাকৃি ঝুঁরকসমূদ্দহি মূল্যায়ন কদ্দি অগ্রহণদ্দ্াগ্য ঝুঁরকসমূদ্দহি ওপি 

জ াটাভুটিি মাধ্যদ্দম ঝুঁরকি অগ্রারিকািকিণ কিা হদ্দয়দ্দে। রিনটি দদ্দলি অগ্রারিকািকৃি ঝুঁরকসমূহদ্দক একরত্রি কদ্দি প্রাপ্ত জ াট সংখ্যাি আদ্দলাদ্দক 

সদ্দব নাচ্চ জ াটপ্রারপ্তি ক্রমানু্ায়ী ঝুঁরকি িারলকা জথদ্দক ঝুঁরক রনদ্দয়  এবং িাি কািণ রবদ্দেষণ কিাসহ স্থানীয় প্ নাদ্দয় ঝুঁরক রনিসদ্দনি সম্ভাব্য 

উপায়সমূহ রনি নািণ কিা হদ্দয়দ্দে। অগ্রারিকািকৃি ঝুঁরকসমূহ রনদ্দে জদখাদ্দনা হদ্দয়দ্দে।  

 

(ক) ললাহাগাড়া উপদ্দেলাি রিরিি আপদ িািা জকান জকান খাি সমূহ িরিগ্রস্থ হয় িাি রববিণঃ 

আপদ সমূহ রবপদাপন্ন সামারেক উপাদান সমূহ 

ফসল মৎস সম্পদ অবকাঠাদ্দমা গােপালা পয়ঃরনস্কাশন স্বাস্থয 

বন্যা       

পাহাড়ী েল        

কাল দবশাখী ঝড়       

নদী  াঙ্গন       

খিা         

েলাবিতা       
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কৃরষ 

 

 

 

 

 

বন্যা 

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যা বা ১৯৮৭ বা ১৯৮৮ সাজলি মত বন্যা হজল বড়হারতো ইউরনেজন প্রাে ২৪৫৭ একি 

েরমি আমন চাজষি ব্যাপক ক্ষরত হজত পাজি। র্াি েজি ২৬৩৫ টি পরিবাি প্রতযক্ষ  বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ  

হজত পাজি । চুনরত  ইউরনেজন লমাট ১৮৭৬ একি েরমি আমন, এবং ১২৮ একি েরমি িরবশস্য  এবং ২৩৯ একি 

েরমি েরমি শাকসবেী  চাজষি ক্ষরত হজত পাজি । এি েজল ১৩৪৯ টি পরিবাি  প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ 

হজত পাজি। পদুো ইউরনেজনি ৫ টি ওেযাজিি  ২১৪৭ একি েরমি েসল, ৩২৪ একি েরমি শাকসবেী লক্ষত  

ব্যাপকভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজত পাজি।  এি েজল  লমাট ২৬৫৪ টি পরিবাি আংরশক বা ব্যাপকভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজত 

পাজি।  তাোড়া আধুনগি ইউরনেজনি  ১৬৪৩ একি েরমি আমন চাষ , ২১৫ একি েরমি শাকসবেী লক্ষত 

ব্যাপকভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজত পাজি। এি েজল ৯৮৩ টি পরিবাি প্রতযক্ষ এবং পজিাক্ষভাজব  ক্ষরতগ্রস্থ  হজত পাজি  

এবং ২৬৪৫ েন মানুষ ক্ষরতি সমু্মখীন হজত পাজি।  কলাউোন ইউরনেজন চাষজর্াগ্য ৬৯২০ একি েরমি মজধ্য 

প্রাে  ১২৯৮ একি েরমি আমন েসল, ৩২৭ একি েরমি শাকসবেী লক্ষত  ক্ষরতগ্রস্থ হজত পাজি। চিম্বা 

ইউরনেজনি লমাট ১০২৩ একি েরমি েসজলি, ২৪৫ একি েরমি শাকসবেী লক্ষত এি ব্যাপক  ক্ষরত হজত পাজি ।  

তািেজল এই ইউরনেজনি  প্রাে ৬৪৩ টি  পরিবাি প্রতযক্ষ  বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজত পাজি।  পুটিরবলা 

ইউরনেজনি  ৫২১ একি েরমি  েসল , ২৫৪ একি েরমি আমন ও লবাজিা এবং সবরে লক্ষত ব্যাপকভাজব ক্ষরতগ্রস্থ  

হজত পাজি।  এিেজল প্রাে   ২১৮ টি পরিবাি এবং ১৫৪৮ মানুষেন প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজত পাজি।  

মৎস্য সম্পে  বন্যা জলাহাগাড়া উপদ্দেলায়  য়াবহ বন্যা হদ্দল চুনরি  ইউরনয়দ্দন  প্রায় ৩৪৫ টি গরু, প্রায় ৪৩০ টি োগল, প্রায় ২১০০ টি 

মুিগী, প্রায় ৪০০ টি হাঁস, প্রায় ৩০ টি জ ড়া, প্রায় ২২ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি 

অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । আধুনগি ইউরনয়দ্দন প্রায় ২৯০ টি গরু, প্রায় ৩৩২ টি োগল, প্রায় ২২০০ টি 
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মুিগী, প্রায় ২৬০ টি হাঁস, প্রায় ১৯ টি জ ড়া, প্রায় ১৪ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি 

অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । িিম্বা ইউরনয়দ্দন প্রায় ২০৪ টি গরু, প্রায় ১৭৮ টি োগল, প্রায় ২৫০০ টি মুিগী, 

প্রায় ২৫০ টি হাঁস, প্রায় ২২ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ 

হদ্দি পাদ্দি । আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন প্রায় ২০০ টি গরু, প্রায় ১৭০ টি োগল, প্রায় ২৬০০ টি মুিগী, প্রায় ৩৫০ টি হাঁস, 

প্রায় ২৮ টি জ ড়া, প্রায় ১০ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ 

হদ্দি পাদ্দি । জলাহাগাড়া সদি ইউরনয়দ্দন প্রায় ১০০ টি গরু, প্রায় ১৫০ টি োগল, প্রায় ১০০০ টি মুিগী, প্রায় ১০০ টি 

হাঁস, প্রায় ২৫ টি জ ড়া, প্রায় ২০ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি 

গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন প্রায় ২৩০ টি গরু, প্রায় ২৫০ টি োগল, প্রায় ২৩০০ টি মুিগী, প্রায় ২৪২ টি 

হাঁস, প্রায় ৩০ টি জ ড়া, প্রায় ২৫ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি 

গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । কলাউোন ইউরনয়দ্দন প্রায় ৪০০ টি গরু, প্রায় ৫৫০ টি োগল, প্রায় ১৫৪০ টি মুিগী, প্রায় ৫০০ টি 

হাঁস,  প্রায় ২২ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । 

পুটিরবলা ইউরনয়দ্দন প্রায় ২৩০ টি গরু, প্রায় ৪৫০ টি োগল, প্রায় ২৩০০ টি মুিগী, প্রায় ২২০ টি হাঁস, প্রায় ৩২ টি 

মরহষ বন্যাি পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । পদুয়া ইউরনয়দ্দন 

প্রায় ২৩৮ টি গরু, প্রায় ২৮০ টি োগল, প্রায় ১৯৫০ টি মুিগী, প্রায় ৩৭০ টি হাঁস, প্রায় ২৫ টি মরহষ বন্যাি পারনদ্দি 

জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি  ফদ্দল এলাকাি অদ্দনক পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । 

অবকাঠাজমা বন্যা  ললাহাগাড়া উপজেলাে বড় আকাজিি বন্যা হজল এলাকাে প্রাে ২২ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা,  এইচরবরব  প্রাে ১৮ 

রকঃরমঃ, প্রাে ১৬ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, প্রাে ২৩৪৯ টি পরিবাজিি কাঁচা ঘিবারড় প্লারবত হজে ব্যাপক ক্ষরত হওোি 

সম্ভাবনা িজেজে । প্রাে ১২ টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, প্রাে ৫ টি হাটবাোি প্লারবত ও প্রাে ৩ টি স্বাস্থয লকজন্দ্রি অবকাঠজমা 

প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব  ক্ষরত হওোি সম্ভাবনা িজেজে । 

গােপালা বন্যা  ললাহাগাড়া উপজেলাে বন্যাি কািজন  চুনরত ইউরনেজনি ৩২১ টি বনে গাে, ১৫২৩ টি েলে গাে, এবং ১২৩ টি 

ওষরধ গাজেি , পদুো ইউরনেজনি ২১৬ টি বনে , ৩২৮৭ টি েলে, এবং ৩৪১ টি ওষরধ গাজেি, আধুনগি 

ইউরনেজনি ১৪৫ টি বনে, ১৯৮৭ টি েলে, এবং ১৭৫ টি ওষরধ গাজেি, কলাউোন ইউরনেজনি ১৪৮ টি বনে, 

২৫৬৩ টি েলে, ২৩৬ টি  ওষরধ গাজেি , বড়হারতো ইউরনেজনি ৪৩২ টি বনে,  ৩৪২৭ টি েলে, ৩৮৭ টি ওষরধ 

গাজেি , চিম্বা ইউরনেজনি ৪২১ টি বনে, ১৭৫৩ টি েলে,  ২৩৫ টি ওষরধ গাজেি, পুটিরবলা ইউরনেজনি ২৩৪ টি 

বনে, ১৩৭৮ টি েলে, ১৩৪ টি ওষরধ গাজেি, আরমিাবাে ইউরনেজনি ১২৪ টি বনে, ২৪৫৮ টি েলে  এবং ১৬৩ 

টি ওষরধ গাজেি  ক্ষরত হজত পাজি । এি েজল এসব ইউরনেনগুরলি প্রাে ১২৩৬ টি পরিবাি প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব 

অথবনরতকভাজব ক্ষরতগ্রস্থ  হজত পাজি।  

পেঃরনস্কাশন বন্যা জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় জমাট পায়খানাি সংখ্যা প্রায় ৯১৬০০ টি। এি মদ্দধ্য পাকা পায়খানা প্রায়-৫৬৭৪২ টি এবং 

কাঁিা পায়খানা প্রায়-৫৬৫২৪ টি। মাঠ প্ নাদ্দয়ি িথ্য মদ্দি ইউরনয়নগুদ্দলাদ্দি কাঁিা ও আিা পাকা পায়খানা গুদ্দলা 

জবশী পরিমাদ্দন রবর ন্ন দূদ্দ্ নাদ্দগি সমদ্দয় জবশী িরিগ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক। 

স্বাস্থয  বন্যা  জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল ইউরনয়ন গুদ্দলাি স্বাস্থয জসবা জকন্দ্র গুদ্দলাি  জবরশ পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক এবং 

পারন বারহি জিাগ হদ্দয় মানব জদদ্দহি রবর ন্ন িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । বন্যা হদ্দল  উি ইউরনয়দ্দনি  স্বাস্থয লসবাি 

লকন্দ্রগুজলা প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব  ক্ষরত সারধত হে । 

েসল  পাহাড়ী 

ঢল 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বষ যা জমৌসুদ্দম বড় িিদ্দণি পাহাড়ী েল হদ্দল বড়হারিয়া ইউরনয়ন প্রায় ৭১০ একি ফসরল েরম 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত গ্রস্থ হে । কলাউোন ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল প্রাে ৩২০ একি েসলী েরম ক্ষরত হজে থাজক । 

আরমিাবাে ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল প্রাে ৪৯৬০ একি েসলী েরম ক্ষরত হজে থাজক । আধুনগি ইউরনেজন পাহাড়ী 

ঢজল প্রাে ৬৪৮ একি েসলী েরমি েসল ক্ষরত হজে থাজক । পদুো ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল প্রাে ৬৫০ একি েসলী 

েরমি েসল ক্ষরত হজে থাজক । পুটি রবলা ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল প্রাে ৬৪৫ একি েরমি েসল ক্ষরত হজে থাক । 

চুনরত ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল প্রাে ৬৯০ একি েরমি েসল ক্ষরত হজে থাজক ও চিম্বা ইউরনেজন পাহাড়ী ঢজল  প্রাে 

৬৪২ একি েরমি েসল পাহাড়ী ঢজল ক্ষরত হজে থাজক  । 

মৎস্য সম্পে পাহাড়ী 

ঢল 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল  মৎস্য সম্পদ্দদি িরি কদ্দি থাদ্দক 

। পাহাড়ী েল  হদ্দল বড়হারতো ইউরনয়দ্দন ২৬৩০. টি পরিবাদ্দিি ৬৯৭ েন মৎস্য েীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৪৩০ েন 

মৎস্যেীরব বন্যায় িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে ।কলাউোন ইউরনয়দ্দন ৪১২০ টি পরিবাদ্দিি ১২০৯ েন 

মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৬৫৮. েন মৎস্যেীরব বন্যায় িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন ৮৫৯৭ 

টি পরিবাদ্দিি ১৫৪৮ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৮৩২ েন মৎস্যেীরব বন্যায় িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । 

আধুনগি ইউরনয়দ্দন ৯৪৪৫ টি পরিবাদ্দিি ১৮৬৬ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৫৪৮ েন মৎস্যেীরব বন্যায় িরি 

হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । পদুয়া ইউরনয়দ্দন ৩৯২১ টি পরিবাদ্দি ৯৮০ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য ৩৩২ েন মৎস্যেীরবি 
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বন্যায় িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । বড়উঠান ইউরনয়দ্দন ৬৯৩০ টি পরিবাদ্দিি ১২৪৬ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় 

৯২০ েন মৎস্যেীরবি পাহাড়ী েদ্দল িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । পুটি রবলা ইউরনয়দ্দন ৫০৫৭টি পরিবাদ্দিি ১৬৫০ 

েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৪৫৫ েন মৎস্যেীরব বন্যায় প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । 

চুনরি ইউরনয়দ্দন ৫৭৪০টি পরিবাদ্দিি ৯৭৬ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় ৪৩১ েন মৎস্যেীরব বন্যায় প্রিযি বা 

পদ্দিাি াদ্দব িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । িিম্বা ইউরনয়দ্দন ৪০৬০টি পরিবাদ্দিি ৭৬০ েন মৎস্যেীরবি মদ্দধ্য প্রায় 

৩২৮ েন মৎস্যেীরব বন্যায় প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরি হওয়াি সম্ভবনা িদ্দয়দ্দে । 

অবকাঠাজমা পাহাড়ী 

ঢল 

ললাহাগাড়া উপজেলাে পাহাড় রবরশি উপজেলা না হজল রকছু রকছু ইউরনেজন পাহাড় িজেজে র্া বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী 

ঢল হজল প্রাে ১৫৫০০টি পরিবাি প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব পাহাড়ী েদ্দল িরি গ্রস্থ হদ্দয়  থাদ্দক । অরিবৃরষ্টি ফদ্দল 

পাহাড় ধ্বদ্দস গােপালা, জদাকান, হাটবাোি, রশিা প্ররিষ্ঠান ও িাস্তা াদ্দটি ব্যাপক িরি কদ্দি থাদ্দক ।  

কৃরষ কাল 

শবশাখী 

ঝড় 

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রায় প্ররি বেিই কাল দবশাখী ঝদ্দড় ব্যাপক িরি হদ্দয় থাদ্দক । কাল দবশাখী ঝদ্দড় চুনরি 

ইউরনয়দ্দন প্রায় ১০০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত হলত পাজি । জলাহাগাড়া সদি ইউরনয়দ্দন প্রায় ৯০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও 

িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি । আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন প্রায় ১২৫ একি 

েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি । 

বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন প্রায় ১২০ একি েরমি  আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  

চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি ।  কলাউোন ইউরনয়দ্দন প্রায় ১১০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও 

িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি । িিম্বা ইউরনয়দ্দন প্রায় ১০০ একি েরমি 

আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি । আধুনগি 

ইউরনয়দ্দন প্রায় ১০৫ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি ।   পদুয়া ইউরনয়দ্দন প্রায় ৯৫ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ 

লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি ।  পুটিরবলা ইউরনয়দ্দন প্রায় ১১০ একি েরমি আমন, 

লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত ।  েজল উক্ত 

ইউরনেনগুজলাি  পরিবাি প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।   

কৃরষ নেী 

ভাঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাজত নদী  াঙ্গন হদ্দল চুনরি ইউরনয়দ্দন প্রায় ১৮০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও 

িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি এবং প্রাে ৩৫ একি েরম নেী গজভ রবলীন 

হজে লর্জত পাজি । এজত প্রাে ১৮৬ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।  জলাহাগাড়া সদি ইউরনয়দ্দন প্রায় ১৩০ একি 

েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি এবং 

প্রাে ২২ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি । এজত প্রাে ১২০ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।  

আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দন প্রায় ১৪২ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  

চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি  এবং প্রাে ২০ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি ।  এজত প্রায় ৩০ 

টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।  বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১৩৫ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও 

িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি  এবং প্রাে ২৪ একি েরম  নেী গজভ 

রবলীন হজে লর্জত পাজি । এদ্দি প্রায় ৪১ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।  কলাউোন ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১৭৫ একি 

েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত   এবং প্রাে 

১৮ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি । এজত প্রায় ৩৩ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । িিম্বা 

ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১৭০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত   এবং প্রাে ২০ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি । এজত প্রায় ৩০ টি পরিবাি 

িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । আধুনগি ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১৪২ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ 

লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত  এবং প্রাে ১৫ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি 

। এজত প্রায় ২৫ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । পদুয়া ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১৩৫ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ 

ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত  এবং প্রাে ২০ একি েরম নেী গজভ 

রবলীন হজে লর্জত পাজি । এজত প্রায় ৩৫ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । পুটিরবলা ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১২০ একি 

েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত  এবং প্রাে 

১৫ একি েরম নেী গজভ রবলীন হজে লর্জত পাজি । এজত প্রায় ৩০ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি । 

মৎস্য  নেী 

ভাঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাে ৯টি ইউরনেজনি রকছু ইউরনেনগুজলাজত প্ররত বষ যা লমৌসুজম নেী ভাঙ্গন হজে থাজক । নেী 

ভাঙ্গন হজল মৎস্য খাজতি ব্যাপক ভাজব ক্ষরত হজে থাজক । নেী ভাঙ্গন হজল  প্রাে ১২৫০ টি মৎস্য খামাজি মৎস্য 

চাষীজেি  নদী  াঙ্গদ্দনি কবদ্দল প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরিি সমু্মরখন হদ্দয় থাদ্দক । িাই মৎস্য সম্পদদ্দক িিা 
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কিাি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন কিা অরিব েরুিী । 

অবকাঠাজমা নেী 

ভাঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাে ৯টি ইউরনেজনি রকছু ইউরনেনগুজলাজত বষ যা লমৌসুজম নেী ভাঙ্গজনি েজল প্রাে ১৫৫০০টি 

পরিবাি প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব পাহাড়ী েদ্দল িরি গ্রস্থ হদ্দয়  থাদ্দক । নদী  াঙ্গদ্দনি ফদ্দল নদীি িীি সংলগ্ন 

গােপালা, জদাকান, হাটবাোি, রশিা প্ররিষ্ঠান ও িাস্তা াদ্দটি ব্যাপক িরি কদ্দি থাদ্দক ।  

কৃরষ খিা  ললাহাগাড়া উপজেলাজত খিাি কািজন চুনরত ইউরনেজনি প্রাে ৮৭৩ একি, আধুনগি ইউরনেজনি প্রাে ৫৪৩ একি, 

চিম্বা  ইউরনেজনি প্রাে ৮৭৩ একি, আরমিাবাে ইউরনেজনি প্রাে ৭৯৪ একি, ললাহাগাড়া ইউরনেজনি প্রাে ৪৮০ 

একি, বড়হারতো ইউরনেজনি প্রাে ১৩২৮ একি, কলাউোন  ইউরনেজনি প্রাে ১৭৩২ একি, চিম্বা ইউরনেজনি প্রাে 

৭৫৯ একি, পুটিরবলা  ইউরনেজনি প্রাে ৫৩৯ একি , পদুো  ইউরনেজনি প্রাে ১৬২৩ একি েসলী েরমি আমন ও 

িরবশজস্যি  ব্যাপক  ক্ষরত হজত পাজি।   

গােপালা  খিা  ললাহাগাড়া উপজেলাজত খিাি কািজন চুনরত ইউরনেজনি প্রাে ১৫০০ টি েলে ও বনে গাে, আধুনগি ইউরনেজনি 

প্রাে ১০০০ টি েলে ও বনে গাে,  চিম্বা  ইউরনেজনি প্রাে ১২০০ েলে ও বনে গাে, আরমিাবাে ইউরনেজনি 

প্রাে ১০০০ েলে ও বনে গাে, ললাহাগাড়া সেি ইউরনেজনি প্রাে ১৫০০ টি েলে ও বনে গাে, বড়হারতো 

ইউরনেজনি প্রাে ১৩০০ টি েলে ও বনে গাে, কলাউোন  ইউরনেজনি প্রাে ১০০০ টি  েলে ও বনে গাে, চিম্বা 

ইউরনেজনি প্রাে ১১০-০ টি েলে ও বনে গাে, পুটিরবলা  ইউরনেজনি প্রাে ১০০০ টি েলে ও বনে গাে ও পদুো  

ইউরনেজনি প্রাে ১২০০ টি েলে ও বনে গাজেি ক্ষরত হজত পাজি । এজত কজি ইউরনেনগুজলাি প্ররতটি পরিবাি 

প্রতযক্ষ ও পজিাক্ষ ভাজব ক্ষরত গ্রস্থ  হজত পাজি।   

কৃরষ েলাবিতা ললাহাগাড়া উপজেলাজত অরিবৃরষ্ট ও পাহাড়ী েদ্দল সৃষ্ট েলাবদ্ধিায়  চুনরি ইউরনয়দ্দন প্রায় ৯৬ একি েরমি আমন, 

লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি। আরমিাবাদ 

ইউরনয়দ্দন প্রায় ৭২ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি। বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১০৫ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও 

িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত পাজি । কলাউোন ইউরনয়দ্দন  প্রায় ৭৫ একি 

েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত । িিম্বা 

ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১০০ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি 

ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত । আধুনগি ইউরনয়দ্দন  প্রায় ৬২ একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ 

লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত । পদুয়া ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১০০ একি েরমি আমন, লবাজিা, 

আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত । পুটিরবলা ইউরনয়দ্দন  প্রায় ১২০ 

একি েরমি আমন, লবাজিা, আউষ ধান ও িরবশস্যসহ লপোিা, তরিতিকািী  চাজষি ব্যাপকভাজব ক্ষরত হজত । 

মৎস্য সম্পে েলাবিতা ললাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায় এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি কািজণ ব্যাপকভাজব 

েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েলাবিতাি েজল বড়হারতো ইউরনেজন লমাট ১২৭টি পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৬৫ টি পুকুি 

েলাবিতাে ক্ষরত কজি থাজক । কলাউোন ইউরনেজন লমাট ১১৪ পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৫৫ টি পুকুি েলাবিতাে 

ক্ষরত কজি থাজক । আরমিাবাে ইউরনেজন লমাট ১৩৩টি পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৫৮ টি পুকুি েলাবিতাে ক্ষরত কজি 

থাজক । আধুনগি ইউরনেজন লমাট ২২০টি পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৫৬ টি পুকুি েলাবিতাে ক্ষরত কজি থাজক । পদুো 

ইউরনেজন লমাট ২১২টি পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৭০ টি পুকুি েলাবিতাে ক্ষরত কজি থাজক । পুটি রবলা ইউরনেজন লমাট 

২৩০টি পুকুজিি মজধ্য প্রাে ৭০ টি পুকুি েলাবিতাে ক্ষরত কজি থাজক । চুনরত ইউরনেজন প্রাে ৬৫টি পুকুি 

েলাবিতাে ক্ষরত কজি থাজক ও চিম্বা ইউরনেজন প্রাে ৬০ টি পুকুি েলাবিতাে  প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরত 

কজি থাজক। 
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২.১৩ েলবায়ু পরিবতযন এবং তাি সম্ভাব্য প্রভাবঃ 

সম্ভাব্য খাত সমূহ   আপে  বণ যনা 

 

কৃরষ 

 

বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্ররত বেজিই বন্যা হজে থাজক। এই উপজেলাে প্রাে সকল ইউরনেজন বন্যাে 

ক্ষরত কজি থাজক । রবজশষ কজি বষ যা লমৌসুজম বন্যাি ব্যাপকতা লবজড় র্াে ।  বন্যা হজল ললাহাগাড়া 

উপজেলাে প্রাে ১৫৪০০ একি েসরল েরম  প্লারবত হজে প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরত হজে থাজক । 

মৎস্য সম্পে বন্যা জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ১৯৯১ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল এই উপদ্দেলায় প্রায় ৬৭৩টি পুকুদ্দিি মাে জ দ্দস 

্ায় এবং এি সাদ্দথ েরিি প্রায় ১৪৫০ েন মৎস্যেীরব জলাক প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরি গ্রস্থ হদ্দয় 

থাদ্দক ।  

 

অবকাঠাজমা 

 

বন্যা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি বন্যায় জবশী পরিমাদ্দন   িবারড় িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । রবদ্দশষ কদ্দি কাঁিা 

 িবারড়গুদ্দলা জবশী পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক । এই উপদ্দেলাদ্দি জমাট কাঁিা  িবারড়ি পরিবাদ্দিি 

সংখ্যা প্রায় ৪০৯০৪ টি ও আিা পাকা পরিবাদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১৭২৪৯ টি । বন্যা হদ্দল িাস্তা াট, রশিা 

প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক িরি কদ্দি থাদ্দক ।  

 

গােপালা  

 

বন্যা  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্ররি বেদ্দিই বন্যা হদ্দয় থাদ্দক । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৭ 

সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল প্রায় ১২৬০০ টি ফলে, বনে ও ঔষরি গাে এবং ৩১ নাস নািী  বন্যায় িরি 

হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা রদন রদন কদ্দম ্াওয়ায় এবং উপদ্দেলা িিা বাঁি বা 

জবরড় বাঁি এি উচ্চিা কম হওয়ায় বষ না জমৌসুদ্দম বন্যাি ব্যাপকিা রদন রদন জবদ্দড় ্াদ্দচ্ছ ।   রবষ্যদ্দি 

এ াদ্দব িলদ্দি থাকদ্দল উপদ্দি উদ্দল্লরখি িয়-িরিি পরিমান আিও জবদ্দড় জ্দ্দি পাদ্দি । 

 

পেঃরনস্কাশন 

 

বন্যা 

ললাহাগাড়া উপজেলাে একটি দুজর্ যাগ প্রবন উপজেলা রহসাজব পরিরচত । তাই এই উপজেলাে বন্যা হজল 

পেঃরনস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খািাপ হজে পজড় েজল রবরভন্ন ধিজণি লিাগ সৃরি হজে থাজক । এই 

উপজেলাে লমাট পােখানাি সংখ্যা ৯৭৫০০টি এি মজধ্য পাকা পােখানা ৫৬৭৪২ টি এবং কাঁচা 

পােখানা ৫৬৫২৪ টি । রকন্তু বন্যাি সমে কাঁচা পােখানাগুজলা প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজে 

থাজক ।  

স্বাস্থয বন্যা  জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল পারন বারহি জিাগ হদ্দয় মানব জদদ্দহি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । বন্যা 

হদ্দল প্রায় ৪ টি স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব  িরি হয় ।  

কৃরষ পাহাড়ী ঢল  জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল  এই উপজেলাে কৃরষ 

েসজলি ব্যাপক পরিমাজন ক্ষরত হজে থাজক । বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজল প্রাে প্ররত বেি প্রাে ৮৯০০ 

একি  েসলী েরমি েসল  ক্ষরত হজে থাজক । 

 মৎস্য সম্পে পাহাড়ী ঢল জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল প্রাে ২১২০ েন 

মৎস্যেীরব  তাজেি পরিবাি পরিেন রনজে প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতি সমু্মরখন হজে থাজক । 

অবকাঠাজমা পাহাড়ী ঢল জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি প্ররি বেিই পাহাড়ী েদ্দল অবকাঠাদ্দমাি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । রবদ্দশষ কদ্দি 

কাঁিা  িবারড়গুদ্দলা জবশী পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক এোড়াও িাস্তা াট, রশিা প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, 

মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক িরি কদ্দি থাদ্দক ।  

কৃরষ  কাল 

শবশাখী 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি কাল দবশাখী ঝদ্দড় ফসদ্দলি িরি কদ্দি থাদ্দক । কাল দবশাখী 

ঝদ্দড় এই উপদ্দেলায় প্রায় ৬৫০০ একি েরমি ফসল িয়-িরি কদ্দি থাদ্দক ।  

কৃরষ  নেী ভাঙ্গন জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বষা জমৌসুদ্দম রকছু ইউরনয়নগুদ্দলাদ্দি জবশী পরিমাদ্দন নদী  াঙ্গন হদ্দয় থাদ্দক । 

এই উপদ্দেলায় নদী ভাঙ্গজনি কবজল প্রাে ৪৯৮০ একি েসলী েরম নেী ভাঙ্গজন ক্ষরত হে । 

মৎস্য সম্পে নেী ভাঙ্গন ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রাে প্ররত বষ যা লমৌসুজম নেী ভাঙ্গন হজে থাজক । নেী ভাঙ্গন হজল মৎস্য খাজতি 

ব্যাপক ভাজব ক্ষরত হজে থাজক । এই উপজেলাে নেী ভাঙ্গজন প্রাে  ১২৫০০ টি পরিবাদ্দিি প্রায় ১১৮০ 

েন মৎস্যেীরব নদী  াঙ্গদ্দন প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক । 

অবকাঠাজমা 

 

 

নেী ভাঙ্গন জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি বষ না জমৌসুদ্দম জবশী পরিমাদ্দন  নদী  াঙ্গন জদখা জদয় । নদী  াঙ্গদ্দনি ফদ্দল  

 িবারড়ি, িাস্তা াট, রশিা প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক ও সম্পূণ ন রবনষ্ট 

কদ্দি থাদ্দক । 

কৃরষ খিা েলবাযু পরিবিনদ্দনি ফদ্দল িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেিই খিাি কবদ্দল পদ্দড় 

থাদ্দক । প্রিন্ড খিাি ফদ্দল  এই উপদ্দেলায় প্রায় ৭৩০০ একি েরমি ফসল প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব 

রবনষ্ট কদ্দি থাদ্দক ।    
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সম্ভাব্য খাত সমূহ   আপে  বণ যনা 

গােপালা  খিা  জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্ররি বেদ্দিই খিা হদ্দয় থাদ্দক । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রিন্ড িাপদাদ্দহি ফদ্দল  

প্রায় ৫১০০ টি ফলে, বনে ও ঔষরি গাে এবং ৭ নাস নািী  খিায় িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । নদী 

ও খাদ্দলি নাব্যিা রদন রদন কদ্দম ্াওয়াি ফদ্দল খিাি প্রখিিা জবদ্দড় ্াদ্দচ্ছ।   রবষ্যদ্দি এ াদ্দব িলদ্দি 

থাকদ্দল উপদ্দি উদ্দল্লরখি িয়-িরিি পরিমান আিও জবদ্দড় জ্দ্দি পাদ্দি । 

কৃরষ েলাবিতা জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি কািজণ 

ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েজল এই উপজেলাে েলাবিতাে প্রাে ৫২০০ একি েরমি 

েসল প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরত হজে থাজক । 

মৎস্য সম্পে েলাবিতা জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি কািজণ 

ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েলাবিতা সৃরিি েজল প্রাে ৫৩৩ টি পুকুজিি মাে লভজস 

র্াে েজল মৎস্যেীরব ললাজকজেি েীবন ধািণ কিা কি সাধ্য হজে পজড় ।  
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তৃতীে অধ্যােঃ দুজর্ যাগ ঝুঁরক হ্রাস 

 

৩.১ ঝুঁরকি কািণ সমুহ রচরিতকিণঃ 

 

 

ঝুঁরকি  বণ যনা 

কািণ 

তাৎক্ষরনক মাধ্যরমক চুড়ান্ত 

খাতঃ কৃরষ 

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যাি কািজণ আধুনগি ইউরনেজনি রহন্দুপাড়া, সারচরনোপাড়া, 

নোপাড়া, হারেি পাড়া, পরন্ডজতি পাড়া, রুস্তজমি পাড়া, লেটনপাড়া, কারেিপাড়া, 

নারপতপাড়া, পালপাড়া, রশকোিপাড়া, গেযযরনোপাড়া, রবলরনোপাড়া, সেনীোপাড়া, েরক্ষণ 

বড়ুোপাড়া ও লবপািী পাড়া আনুমারনক  ২৭৫১ একি েরমি আমন, প্রাে ৩১২ একি েরমি 

িরব শস্য ও প্রাে ৩০ এক েরমি শাক-সবেী চাজষি ব্যাপক ক্ষরত হজত পাজি । আরমিাবাে 

ইউরনেজনি িােঘাট, টিমুখ, খাোিরবঘা পর্য্যণ্ত আনুমারনক ১৬৮৩ একি েরমি আমন, প্রাে 

২৮৬ একি েরমি শাক-সবেী চাজষি ব্যাপক ক্ষরত হজত পাজি । বড়হারতো ইউরনেজনি 

বড়ুোপাড়া, লস্কিপাড়া, েড়ািফুল, গোরিো লবপািী পাড়া, োনী রশকোি পাড়া, হাসান বরলি 

পাড়া, মাইে পাড়া, রবরব রশকোি পাড়া, আব্য আলী রশকোি পাড়া, এনাজেতপাড়া, সরিষাি 

পাড়া  হারে পাড়া, পচািপাড়া এবং লসনািহাট বাোিসহ এসব এলাকাি আনুমারনক ১২৭০ 

একি েরমি েসল নি হজত পাজি । চুনরত ইউরনেজনি ৫ নং ওোজি যি িহমারনো পাড়া, 

হারতোিহাল ও চারম্বিহাল সংলগ্ন এলাকা সমূহ ওর্ যাি নং ৭ ও ৮ নং ওোজি যি পানরত্রশা ও 

নারিচ্ছা প্রাে ৭০০-৯০০ একি েরমি আমন ধান ও প্রাে ২৬০ েরমি শাক-সবরেি লক্ষত 

বন্যাে ক্ষরতগ্রস্থ হজে লর্জত পাজি । পুটিরবলা ইউরনেজনি নারেি লমাহাম্মেপাড়া, েরক্ষণ সুখ 

েরড়, এমেিহাট এলাকাে আনুমারনক ৪০০-৬০০ একি েরমি আমন েসল ও প্রাে ২৯০ একি 

েরমি শাক-সবরে লক্ষত বন্যাি েজল রবনি হজে লর্জত পাজি । তাোড়া ললাহাগাড়া সেি 

ইউরনেজনি সাতগরড়োপাড়া, ইরকলপাড়া, রবেীোপাড়া, েরমোি পাড়া প্রভৃরত এলাকাি ৪০০-

৬০০ একি েরমি আউষ ধান এবং প্রাে ২০০-৪০০ একি েরমি শাক-সবরেি লক্ষত বন্যাে 

রবনি হজে লর্জত পাজি । কলাউোন ইউরনেজনি ৩, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওোজি যি গ্রাম গুরলজত 

টংগাবরত খাজলি পাহাড়ী ঢজলি বন্যাে প্রাে ১০০০-১২০০ একি েরমি ধান রবনি হজে লর্জত 

পাজি । চিম্বা ইউরনেজনি হাঙ্গি ও টংগাবরতি খাজলি উভে পাজশ গ্রাম গুরলি ৫০০-৭০০ 

লহক্টি েরমি ধান এবং প্রাে ২০০-৩০০ একি েরমি শাক-সবরেি লক্ষত রবনি হজে লর্জত 

 নেী গুরলি উপজি পারন ধজি 

িাখাি ব্যবস্থা না থাকা কািজণ  

 রনরব যচাজি পাহাজড়ি বৃক্ষ সমূহ 

রনধন কিাি কািজণ  

 অরত বৃরিি কািজণ 

 পারন দ্রুত  রনস্কাশজনি ব্যবস্থা 

না থাকাি কািজণ 

 পাহাড় লথজক পরল 

এজস খাল ও েড়া গুরল 

ভািাট হজে র্াওোি 

কািজণ 

 সুইচ লগইট না থাকাি 

কািজণ 

 লবড়ী বাঁধ না থাকাি 

কািজণ  

 

নাব্যতা িক্ষাে েীঘ যয 

লমোেী উজযাগ না থাকাে 

সিকািী ভাজব চুড়ান্ত লকান 

পেজক্ষপ না থাকাে 

 বন্যা লমাকাজবলাে লকান 

পূব প্রস্তুরত না থাকাে বা 

থাকজলই লসটা পর্ যাপ্ত নে  

 েণগজনি মজধ্য 

সজচতনতাি অভাব 
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ঝুঁরকি  বণ যনা 

কািণ 

তাৎক্ষরনক মাধ্যরমক চুড়ান্ত 

পাজি । পদুো ইউরনেজনি হাঙ্গি খাজলি পাহাড়ী ঢজলি বন্যাে ১, ২, ৭, ৮ ও ৯ নং ওোজি য 

গ্রাম গুরলি লাটিোিপাড়া, নাথপাড়া, কুমািপাড়া, বোিপাড়া, মারলপাড়া, রশকোি পাড়া, রগরি 

রশকোি পাড়া ৫ ও ৭ নং ওোজি যি বড়ুো পাড়া, েরিেোরেিকুল ও উত্তি পদুো গ্রাজমি 

আনুমারনক ১৩০০-১৫০০ একি েরমি ধান রবনি/ক্ষরত গ্রস্থ হজে লর্জত পাজি এবং এই সব 

এলাকাি প্রাে ৪০০-৬০০ একি েরমি শাক-সবরেি রবজশষ কজি তিমুে, বারঙ্গ ও শসাি 

লক্ষত রবনি হজে লর্জত পাজি । 

খাতঃ গােপালা 

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্ররত বেি বন্যাি কািজণ চুনরত ইউরনেজনি লমাট ২৪৮০ টি েলে গাে, 

১৪৫০ বনে গাে এবং ৭৭০ ঔষরধ গােসহ ১৫৪২ চািা গাজেি, পদুো ইউরনেজনি ১৫৮০ টি 

েলে গাে, ১৭৫০ বনে গাে এবং ৫৭০ ঔষরধ গােসহ ১১৬০ চািা গাজেি, কলাইোন 

ইউরনেজনি ১১২০ টি েলে গাে, ১৩৮০ বনে গাে এবং ৯২০ ঔষরধ গােসহ ১৩৯০ চািা 

গাজেি, চিম্বা ইউরনেজনি ১৮০৮ টি েলে গাে, ১০৫০ বনে গাে এবং ৭৬০ ঔষরধ গােসহ 

১২৯০ চািা গাজেি, বড়হারতো ইউরনেজনি ১৫০৮ টি েলে গাে, ১২০০ বনে গাে এবং ৯৯০ 

ঔষরধ গােসহ ১৫৫০ চািা গাজেি, পুটিরবলা ইউরনেজনি ১০০০ টিেলে গাে, ১২৮০ বনে গাে 

এবং ৯৭০ ঔষরধ গােসহ ১৭৬০ চািা গাজেি।  

 গােপালা 

গুরলি পারন ধািণ কিজত পাজি না 

পািা  

 পারন দ্রুত লনজম লর্জত না 

পািা  

 লবিী বাঁধ না থাকা  

 রনচু এলাকাে গােপালা 

লিাপন কিা  

 বন্যা সহনশীল 

গােপালা লিাপন না কিা  

 বন্যা পিবতী 

গােপালা িক্ষা কিা 

রবষজে লকান প্ররশক্ষণ না 

থাকা 

  সিকািী ভাজব খাল ও 

োড়া গুরলি নাব্যতা িক্ষা 

কিাি ব্যবস্থা না কিা  

 গােপালা লিাপজন 

সিকািী নীরতমালাি অভাব 

খাতঃ পশু সম্পে 

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যাি কািজণ চুনতী ইউরনেজনি প্রাে ৫৭০ টি গরু, প্রাে ১২৬০ টি 

োগল, প্রাে ১৩৫ টি মরহষ এবং প্রাে ১২০০-১৪০০ টি হাঁস-মুিগী, আধুনগি ইউরনেজন প্রাে 

৩৪০ টি গরু, প্রাে ৮৭০ টি োগল, প্রাে ২২ টি মরহষ এবং প্রাে ১০০০-১১০০ টি হাঁস-মুিগী, 

বড়হারতো ইউরনেজন প্রাে ৯২০ টি গরু, প্রাে ১৫৬০ টি োগল, প্রাে ৭৬ টি মরহষ এবং প্রাে 

১২০০-১৫০০ টি হাঁস-মুিগী, কলাউোন ইউরনেজন প্রাে ৮২০ টি গরু, প্রাে ৯১৩ টি োগল, প্রাে 

৪২ টি মরহষ এবং প্রাে ১১০০-১২০০ টি হাঁস-মুিগী, পুটিরবলা ইউরনেজন প্রাে ৯৬০ টি গরু, প্রাে 

৮৯০ টি োগল, প্রাে ৩৭০ টি মরহষ এবং প্রাে ১৩০০-১৪০০ টি হাঁস-মুিগী, পদুো ইউরনেজন 

প্রাে ৭৬৮ টি গরু, প্রাে ৬২৮ টি োগল, প্রাে ৩৮ টি মরহষ এবং প্রাে ১১০০-১২০০ টি হাঁস-

মুিগী, ললাহাগাড়া সেি ইউরনেজন প্রাে ১০০০ টি গরু, প্রাে ৯৭৮ টি োগল, প্রাে ৩৭ টি মরহষ 

এবং ১৩০০-১৫০০ টি হাঁস-মুিগী, আরমিাবাে ইউরনেজন প্রাে ৯৩০ টি গরু, প্রাে ৮৬২ টি 

োগল, প্রাে ২৬ টি মরহষ এবং প্রাে ১০০০-১১০০ টি হাঁস-মুিগী ও চিম্বা ইউরনেজন প্রাে ১০০০ 

টি গরু, ৮৯৬ টি োগল, ৫৩ টি মরহষ এবং ১৩০০-১৪০০ টি হাঁস-মুিগী  খাজযি অভাব লেখা 

রেজত পাজি । লগাখায সংকজটি কািজণ পশুপালন ব্যাহত হজত পাজি এবং পজিাক্ষভাজব মানুষ 

পুরিহীনতা ভুগজত পাজি তাোড়া কৃরষ উৎপােন ব্যাহত হজে পরিবাজিি ললাকেন প্রতযক্ষ বা 

 গৃহপারলত পশুি েন্য উচু 

আশ্রেস্থল না থাকা 

 গৃহপারলত প্রানী গুরলি 

আবাস্থল উঁচু না থাকা 

 দ্রুত পারন রনস্কাশজনি ব্যবস্থা 

না থাকা 

 

 েনগজণি সজচতনতাি 

অভাব 

 বন্যা লথজক প্রানী সম্পে 

িক্ষা কিাি রবষজে প্ররশক্ষণ 

না থাকা  
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কািণ 
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পজিাক্ষভাজব ক্ষরত গ্রস্থ হজত পাজি । 

খাতঃ স্বাস্থয  

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যাি কািজণ চুনরত ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ১০% 

ললাক িােরিো, ৩% ললাক আমাশে, ২% ললাক টাইেজেি, ৩% ললাক েরন্ডস, ৫% ললাক 

ভাইিাসেরনত, ৪% ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ২%,  আধুনগি 

ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৯% ললাক িােরিো, ২% ললাক আমাশে, ৩% 

ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, ৫% ললাক ভাইিাসেরনত, ২% ললাক চম্যযজিাজগ এবং 

অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ২%, বড়হারতো ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৮% 

ললাক িােরিো, ৩% ললাক আমাশে, ৩% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, ৪% ললাক 

ভাইিাসেরনত এবং ২% ললাক চম্যযজিাজগ, কলাউোন ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য 

প্রাে ৭% ললাক িােরিো, ৪% ললাক আমাশে, ৩% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, 

৪% ললাক ভাইিাসেরনত এবং ২% ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ১%, 

পুটিরবলা ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৬% ললাক িােরিো, ৩% ললাক আমাশে, 

২% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, ৪% ললাক ভাইিাসেরনত এবং ২% ললাক 

চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ১%, পদুো ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য 

প্রাে ৪% ললাক িােরিো, ২% ললাক আমাশে, ২% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, 

৩% ললাক ভাইিাসেরনত এবং ২% ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ১%, 

ললাহাগাড়া সেি  ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৫% ললাক িােরিো, ৩% ললাক 

আমাশে, ২% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, ৩% ললাক ভাইিাসেরনত এবং ২% 

ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ১%, আরমিাবাে  ইউরনেজনি লমাট 

েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৬% ললাক িােরিো, ৪% ললাক আমাশে, ২% ললাক টাইেজেি, ২% 

ললাক েরন্ডস, ৩% ললাক ভাইিাসেরনত এবং ২% ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন 

বারহত লিাগ ১%, চিম্বা ইউরনেজনি লমাট েনসংখ্যাি মজধ্য প্রাে ৫% ললাক িােরিো, ৩% 

ললাক আমাশে, ২% ললাক টাইেজেি, ২% ললাক েরন্ডস, ৩% ললাক ভাইিাসেরনত এবং 

১% ললাক চম্যযজিাজগ এবং অন্যান্য পারন বারহত লিাগ ১% আিান্ত হজে অকাজল মািা লর্জত 

পাজি । 

ললাকেন স্বাস্থয সম্পজকয 

সজচতন না হওো 

নলকুরপগুরল অরধকাংশই রনচু 

এলাকাে 

 আবেযনা লর্খাজন 

লসখাজন লেলা 

ললাকেন লিাব্যারধ 

সম্পজকয সজচতন না থাকা 

বন্যা পিবতী কিনীে 

সম্পজকয না োনা 

 স্বাস্থয লসবাি মান বৃরি 

কিা 

 পর্ যাপ্ত লসবা লকন্দ্র ও 

িাক্তািজিি  ব্যবস্থা না থাকা 

খাতঃ মৎস্য সম্পে  

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যাি কািজণ চুনরত ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে 

২০%-৩০% পুকুি, আধুনগি ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ২০%-২৫% 

 অপরিকরল্পত 

ভাজব পুকুি শতিী কিা 

পুকুজিি পাড় উচু না কিা  

 নেীজত লবিী বাঁধ না থাকা 

 নেীি পাজশ লবরড়বাঁধ 

না থাকা 

 পারন রনস্কাশজনি 

ব্যবস্থা না থাকা 

 েীঘজমোেী সিকািী 

লকান পেজক্ষপ না লনো 

 মৎস্য গজবষণা লকন্দ্র না 

থাকা 
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পুকুি, বড়হারতো ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ১৫%-২০% পুকুি, 

কলাউোন ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ১০%-১৫% পুকুি, পুটরবলা 

ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ১০%-১২% পুকুি, পদুো ইউরনেজনি লোট-

মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ৮%-১০% পুকুি, ললাহাগাড়া সেি ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-

বড় আকাজিি  প্রাে ৫%-৮% পুকুি, আরমিাবাে ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  

প্রাে ৮%-১০% পুকুি, চিম্বা ইউরনেজনি লোট-মাঝারড়-বড় আকাজিি  প্রাে ৬%-৮% পুকুি 

বন্যাি পারনজত ডুজব রগজে মাে চাজষ রবনি/ক্ষরত গ্রস্থ হজত পাজি । বড়হারতো ইউরনেজনি প্রাে 

১০-১৪% পুকুি বন্যাি পারনজত তরলজে লর্জত পাজি।  

খাতঃ অবকাঠাজমা 

আপেঃ বন্যা  

ললাহাগাড়া উপজেলাজত বন্যাি কািজণ চুনরত ইউরনেজনি প্রাে ৫টি প্রাথরমক রবযালে, ২ টি 

মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৭ টি মসরেে, ১ টি মরন্দি, ১ টি আশ্রেজকন্দ্র, ১০ টি 

কালভযাট, ২ টি ব্রীে, ৩ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৪ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, আধুনগি ইউরনেজনি ৪টি 

প্রাথরমক রবযালে, ১ টি মাধ্যরমক রবযালে, ২ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসরেে, ১ টি মরন্দি, ৮ টি 

কালভযাট, ৩ টি ব্রীে, ২ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৩ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, বড়হারতো ইউরনেজনি 

৬টি প্রাথরমক রবযালে, ৩ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসরেে, ১ টি মরন্দি, ১১ 

টি কালভযাট, ১ টি ব্রীে, ৪ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৬ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, কলাউোন ইউরনেজনি 

৬টি প্রাথরমক রবযালে, ৩ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসরেে, ১ টি মরন্দি, ১ 

টি আশ্রেজকন্দ্র, ৭ টি কালভযাট, ১ টি ব্রীে, ৫ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৪ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, 

পুটিরবলা ইউরনেজনি ৪টি প্রাথরমক রবযালে, ২ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৬ টি 

মসরেে, ৯ টি কালভযাট, ২ টি ব্রীে, ৪ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৫ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, পদুো 

ইউরনেজনি ৬টি প্রাথরমক রবযালে, ৩ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসরেে, ১ 

টি মরন্দি, ৮ টি কালভযাট, ১ টি ব্রীে, ৮ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৯ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, 

ললাহাগাড়া সেি ইউরনেজনি ৪টি প্রাথরমক রবযালে, ১ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৪ 

টি মসরেে, ৪ টি কালভযাট, ১ টি ব্রীে, ৪ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৫ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, 

আরমিাবাে ইউরনেজনি ৪টি প্রাথরমক রবযালে, ২ টি মাধ্যরমক রবযালে, ১ টি মাদ্রাসা, ৬ টি 

মসরেে, ১ টি মরন্দি, ১ টি আশ্রে লকন্দ্র, ১৩ টি কালভযাট, ৩ টি ব্রীে, ৭ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, 

৯ রকঃরমঃ কাঁচা িাস্তা, চিম্বা ইউরনেজনি ৬টি প্রাথরমক রবযালে, ২ টি মাধ্যরমক রবযালে, ২ 

টি মাদ্রাসা, ৫ টি মসরেে, ৯ টি কালভযাট, ২ টি ব্রীে, ৬ রকঃরমঃ পাকা িাস্তা, ৮ রকঃরমঃ কাঁচা 

িাস্তা আংরশক রকংবা সম্পূণ্যয রবনি হজত পাজি েজল রশক্ষা সহ রবরভন্ন সুজর্াগ সুরবধা লথজক 

বরিত হজত পাজি । 

 হঠাৎ পারনি চাপ বৃরি 

 িাস্তাগুজলা অজপক্ষাকৃত নীচু 

হওো 

রশক্ষা ও ধমীে প্ররতষ্ঠানগুজলা 

অপরিকরল্পতভাজব শতিী কিা  

 

সুইচ লগইট না থাকাি 

কািজণ 

খাল ও েড়া ভিাট 

হজে র্াওোি কািজণ 

 রবপে 

সংজকত গুজলাজক গুরুজত্বি 

সাজথ না লনওো  

 সিকািীভাজব খাল ও েড়া 

খনজন লকান উজযাগ না 

লনওো 

 বন্যা লমাকাজবলাে পূব 

প্রস্তুরত না থাকা 
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খাতঃ কৃরষ 

আপেঃ পাহাড়ী ঢল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল  এই 

উপজেলাে কৃরষ েসজলি ব্যাপক পরিমাজন ক্ষরত হজে থাজক । বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজল প্রাে 

প্ররত বেি প্রাে ৮৯০০ একি  েসলী েরমি েসল  ক্ষরত হজে থাজক । 

 ফসলী েরম গুদ্দলা পাহাড় 

জ দ্দস হওয়া 

 পাহাড়ী েল সম্পদ্দক 

এলাকাবসী সদ্দিিন না থাকা 

 পাহাড় ধ্বদ্দস ্াওয়া সম্পদ্দক 

এলাকাবাসী সদ্দিিন না হওয়া  

 পাহাড় জথদ্দক জবশী জবশী গাে 

কাটা। 

 পারন সহনশীল 

ফসদ্দলি িাষাবাদ না থাকা  

 কৃষকদ্দদি প্ররশিণ না 

থাকা  

পাহাদ্দড় 

সিকািী/জবসিকািী াদ্দব 

জবশী জবশী গাে লাগাদ্দনাি 

ব্যবস্থা কিা । 

 পারন সহনমীল ফসদ্দলি 

িাষাবাদ কিা  

 কৃষকদ্দদি 

জক প্ররশিদ্দনি ব্যবস্থা কিা  

 পাহাড় কাটা সম্পদ্দক 

সিকািী নীরিমালা প্রনয়ন ও 

বাস্তবায়ন প্রদ্দয়ােন । 

খাতঃ মৎস্য সম্পে 

আপেঃ পাহাড়ী ঢল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল প্রাে ২১২০ 

েন মৎস্যেীরব  তাজেি পরিবাি পরিেন রনজে প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতি সমু্মরখন হজে 

থাজক । 

 পুকুিগুরলি পাড়গুরল উচু না 

কিা 

 েনগন সজচতন না থাকা 

 েনগন সজচতন না 

থাকা 

 রনচু পাজড়িি উপজি 

রেজে োজলি ব্যবস্থা না 

থাকা। 

 পুকুি গুরল পাহাড় লথজক 

রনধ যারিত দুিজত্ব অবস্থান না 

থাকা 

 পুকুিগুরলি গভীিতা কম 

থাকা 

খাতঃ অবকাঠাজমা 

আপেঃ পাহাড়ী ঢল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি প্ররি বেিই পাহাড়ী েদ্দল অবকাঠাদ্দমাি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । 

রবদ্দশষ কদ্দি কাঁিা  িবারড়গুদ্দলা জবশী পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক এোড়াও িাস্তা াট, রশিা 

প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক িরি কদ্দি থাদ্দক । 

১. পাহাদ্দড়ি  িবারড় গুদ্দলা 

মেবুি কদ্দি দিিী না কিা  

 

১. পাহাড় িস সম্পদ্দকন 

পাহাড়ী বসবাসিি 

েনগণদ্দক সদ্দিিন না 

হওয়া 

১. বষ না জমৌসুদ্দম পাহাদ্দড় 

বসবাসিি জলাকদ্দদিদ্দক 

অন্যত্র স্থানান্তি  না কিা  

২. স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপাদ্দি 

সরক্রয় না থাকা 

  

খাতঃ কৃরষ 

আপেঃ কাল শবশাখী ঝড় 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি কাল দবশাখী ঝদ্দড় ফসদ্দলি িরি কদ্দি থাদ্দক । কাল 

দবশাখী ঝদ্দড় এই উপদ্দেলায় প্রায় ৬৫০০ একি েরমি ফসল িয়-িরি কদ্দি থাদ্দক । 

 সমুদ্র উপকুদ্দল রনেিাদ্দপি 

প্র াব  

 বায়ুমন্ডদ্দল িাপমাত্রা বৃরদ্ধ  

 গ্রীন হাইে ইদ্দফদ্দেি  

 প্রাকৃরিক  ািসাম্য নষ্ট হওয়া  

  েলবায়ু পরিবিনন 

   প্ নাপ্ত পরিমাদ্দন 

গােপালা না থাকাি  

  সামারেক বনায়দ্দনি 

পরিল্পনা না থাকা   

   কল-কািখানা ও 

পরিবহদ্দনি কাদ্দলা জিায়াি 

কািদ্দণ।  

  কালববশাখীি 

পূব না াস না পাওয়াি  

কািদ্দণ 

 কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্ট 

না থাকা   

 কৃরষ গদ্দবষনা জকন্দ্র না 

থাকায়  

 কৃষকদ্দদি  প্ররশিদ্দণি 

অ াব।  

 সিকারি াদ্দব আপদ ও 

ঝুঁরক র রিক নীরিমালাি 

অ াব।   

খাতঃ কৃরষ  জবড়ীবাঁি গুদ্দলা দুব নল হওয়া  নদীি নাব্যিা হ্রাস  পারন উন্নয়ন জবাদ্দড নি 
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ঝুঁরকি  বণ যনা 

কািণ 

তাৎক্ষরনক মাধ্যরমক চুড়ান্ত 

আপেঃ নেী ভাঙ্গন 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বষা জমৌসুদ্দম রকছু ইউরনয়নগুদ্দলাদ্দি জবশী পরিমাদ্দন নদী  াঙ্গন হদ্দয় 

থাদ্দক । এই উপদ্দেলায় নদী ভাঙ্গজনি কবজল প্রাে ৪৯৮০ একি েসলী েরম নেী ভাঙ্গজন ক্ষরত 

হে । 

 

 নদীদ্দি পারনি িাপ বৃরদ্ধ 

পাওয়া 

  নদীি পাদ্দড় গাে না থাকা 

পাওয়ায় 

 পরলমাটি পদ্দড় 

গ ীিিা কদ্দম ্াওয়া 

 

 

 

সহদ্দ্াগীিাি অ াব 

 সিকািী াদ্দব নদী  াঙ্গন 

জিাদ্দি জকান উদ্দদ্যাগ না 

জনওয়া । 

খাতঃ মৎস্য সম্পে 

আপেঃ নেী ভাঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রাে প্ররত বষ যা লমৌসুজম নেী ভাঙ্গন হজে থাজক । নেী ভাঙ্গন হজল মৎস্য 

খাজতি ব্যাপক ভাজব ক্ষরত হজে থাজক । এই উপজেলাে নেী ভাঙ্গজন প্রাে  ১২৫০০ টি 

পরিবাদ্দিি প্রায় ১১৮০ েন মৎস্যেীরব নদী  াঙ্গদ্দন প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দয় 

থাদ্দক । 

 পুকুি গুদ্দলা নদী সংলগ্ন 

হওয়াি কািণ 

 জবড়ীবাঁি মেবুি কদ্দি 

দিিী না কিা  

মৎস্য িাষীিা এ 

ব্যাপাদ্দি সদ্দিিন না হওয়া 

 

 মৎস্য অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্টি 

অ াব 

 সিকািী াদ্দব নদী  াঙ্গন 

জিাদ্দি জকান উদ্দদ্যাগ না 

জনওয়া 

খাতঃ অবকাঠাজমা 

আপেঃ নেী ভাঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাে নেী ভাঙ্গজন ৪টি ইউরনেজন প্রাে ১০২০টি নেী কূলীে ঘিবারড়, ৭৫৫টি 

পােখানা, ১৫টি মসরেে, ৩২রক:রম: কাঁচা িাস্তা, ৭টি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাজনি ক্ষরত হওোি সম্ভাবনা 

িজেজে। 

অরধকাংশ প্ররতষ্ঠান নেী পাজি 

অবস্থান 

নেীি পাজড়ি ব্ল্ক না থাকা 

 পরিকরল্পতভাজব 

প্ররতষ্ঠানগুরল রনম যান না 

কিা 

প্ররতষ্ঠাজন পারন 

রনশ্কাশজনি ব্যবস্থা না 

থাকা 

 প্ররতষ্ঠান রনম যাজন স্বচ্ছতা 

না থাকা 

প্ররতষ্ঠানগুরল দূজর্ যাগ 

সহনশীল ভাজব শতরি না কিা 

খাতঃ কৃরষ 

আপেঃ খিা 

েলবাযু পরিবিনদ্দনি ফদ্দল িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেিই খিাি 

কবদ্দল পদ্দড় থাদ্দক । প্রিন্ড খিাি ফদ্দল  এই উপদ্দেলায় প্রায় ৭৩০০ একি েরমি ফসল প্রিযি 

বা পদ্দিাি াদ্দব রবনষ্ট কদ্দি থাদ্দক ।    

েলবায়ু পরিবিনণ হওয়াি 

কািদ্দণ।  

 সময়মি বৃরষ্ট না হওয়া 

 প্ নাপ্ত বড় বড় গােপালা না 

থাকা 

খাল ও েড়াগুদ্দলাদ্দি 

পারন িদ্দি িাখাি ব্যবস্থা 

না কিা 

 কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্ট 

না থাকা 

খিা সহনশীল িান োদ্দিি 

উদ্ধাবন না কিা    

 

খাতঃ গােপালা 

আপেঃ খিা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্ররি বেদ্দিই খিা হদ্দয় থাদ্দক । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রিন্ড িাপদাদ্দহি 

ফদ্দল  প্রায় ৫১০০ টি ফলে, বনে ও ঔষরি গাে এবং ৭ নাস নািী  খিায় িরি হওয়াি সম্ভাবনা 

িদ্দয়দ্দে । নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা রদন রদন কদ্দম ্াওয়াি ফদ্দল খিাি প্রখিিা জবদ্দড় ্াদ্দচ্ছ।  

 রবষ্যদ্দি এ াদ্দব িলদ্দি থাকদ্দল উপদ্দি উদ্দল্লরখি িয়-িরিি পরিমান আিও জবদ্দড় জ্দ্দি 

পাদ্দি । 

 েলবায়ু পরিবিনন  

 গ ীি নলকুপ প্ নাপ্ত না থাকা 

 জবশী কদ্দি গাে-পালা জকদ্দট 

জফলা  

 নাস নািীি পাদ্দশ পুকুি 

না থাকা 

 িািাগুরল জিাদ জথদ্দক 

জেদ্দক িাখাি ব্যবস্থা না 

িাখা 

 জবশী জবশী গাে না 

লাগাদ্দনা  

 বন রব াদ্দগি উদারসনিা 

 বৃি জিাপন সম্পদ্দকন 

স্থানীয় প্রশাসদ্দনি নেি না 

থাকা 
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ঝুঁরকি  বণ যনা 

কািণ 

তাৎক্ষরনক মাধ্যরমক চুড়ান্ত 

খাতঃ কৃরষ 

আপেঃ েলাবিতা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি 

কািজণ ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েজল এই উপজেলাে েলাবিতাে প্রাে 

৫২০০ একি েরমি েসল প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরত হজে থাজক । 

১. কৃরষ েরম নীচু অিজল হওো 

২. দ্রুত পারন রনস্কাশজনি ব্যবস্থা 

না কিা  

১. দুজর্ যাগ সহনশীল ধাজনি 

োত উদ্ভাবন না কিা  

১. পারন উন্নয়ন জবাদ্দড নি সঠিক 

পদদ্দিপ না থাকা  

২. দািা জগারষ্টি সহদ্দ্াগীিা 

কম থাকা।  

 

খাতঃ মৎস্য সম্পে 

আপেঃ েলাবিতা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি চংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি 

কািজণ ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েলাবিতা সৃরিি েজল প্রাে ৫৩৩ টি 

পুকুজিি মাে লভজস র্াে েজল মৎস্যেীরব ললাজকজেি েীবন ধািণ কিা কি সাধ্য হজে পজড় । 

১. মৎস্য িাষীিা এ ব্যাপাদ্দি 

সদ্দিিন না হওয়া 

 

১. মৎস্য সম্পে সংিক্ষজণ 

পিামশ ন জকন্দ্র প্রদ্দয়ােনীয় 

সংখ্যক না থাকা 

১. লেলা মৎস্য অরধেপ্তজিি 

জকান পদদ্দিপ জনওয়া 
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৩.২ ঝুঁরক রনিসজনি উপাে রচরিত কিণঃ 

ঝুঁরকি  বন যনা ঝুঁরক রনিসজনি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্প লমোরে মধ্যজমোরে েীঘজমোরে 

খািঃ কৃরষ 

আপদঃ বন্যা 

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্ররত বেজিই বন্যা হজে থাজক। এই উপজেলাে প্রাে সকল ইউরনেজন 

বন্যাে ক্ষরত কজি থাজক । রবজশষ কজি বষ যা লমৌসুজম বন্যাি ব্যাপকতা লবজড় র্াে ।  বন্যা হজল 

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রাে ১৫৪০০ একি েসরল েরম  প্লারবত হজে প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব 

ক্ষরত হজে থাজক । 

১. দ্রুি পারন রনস্কাশদ্দনি ব্যবস্থা 

কিা 

২.বন্যাি সিকবািনা সময়মি 

জপৌুঁোদ্দনা 

৩. নদীি লবণ পারন এলাকাি 

খালগুদ্দলা রদদ্দয় সিাসরি েরমদ্দি 

প্রদ্দবশ কিাি কািদ্দণ। 

১.জোয়াদ্দিি পারন জবরশ 

পরিমাদ্দন হওয়ায় 

২.প্রদ্দয়ােন জমািাদ্দবক 

নদী ও খাদ্দলি সংদ্দ্াগ 

স্থদ্দল স্লুইসদ্দগট না থাকা 

১. পারন উন্নয়ন জবাদ্দড নি সঠিক 

পদদ্দিপ গ্রহণ কিজত হজব   

২. চারহো অনুোেী দািা 

জগারষ্টি সহদ্দ্াগীিা বাড়াজত 

হজব   

৩. এলাকাি েনগন  লবশী 

সজচতন হজত হজব 

খািঃ মৎস্য  

আপদঃ বন্যা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ১৯৯১ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল এই উপদ্দেলায় প্রায় ৬৭৩টি পুকুদ্দিি মাে 

জ দ্দস ্ায় এবং এি সাদ্দথ েরিি প্রায় ১৪৫০ েন মৎস্যেীরব জলাক প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব 

িরি গ্রস্থ হদ্দয় থাদ্দক । 

অরধকাংশ পুকুিগুরল রনচু 

এলাকাে না কিা 

 পাড়গুরল উচু কিা 

 

 উচু েরমজত পুকুি  

কিা 

 চাষীজেি সজচতন  

হওো 

 পাড়গুরলজত োজলি 

ব্যবস্থা কিা 

 পাড়গুরল উচু কিা 

 সিকািী/লবসিকািী ভাজব 

মাে চাষীজেি প্ররশরক্ষত  কিা 

খািঃ অবকাঠাদ্দমা 

আপদঃ বন্যা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি বন্যায় জবশী পরিমাদ্দন   িবারড় িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । রবদ্দশষ 

কদ্দি কাঁিা  িবারড়গুদ্দলা জবশী পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক । এই উপদ্দেলাদ্দি জমাট কাঁিা 

 িবারড়ি পরিবাদ্দিি সংখ্যা প্রায় ৪০৯০৪ টি ও আিা পাকা পরিবাদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১৭২৪৯ টি 

। বন্যা হদ্দল িাস্তা াট, রশিা প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক িরি 

কদ্দি থাদ্দক । 

 রশিা প্ররিষ্ঠানগুদ্দলা 
পরিকরল্পি াদ্দব দিিী 

 গ্রাদ্দমি  িবাড়ী গুদ্দলা বাঁশ 

রদদ্দয়এমন াদ্দব  দিিীি কিদ্দি 

হদ্দব ্াদ্দি  খুব সহদ্দেই জ দ্দঙ্গ না 

্ায় 

 িাস্তা াট শি কদ্দি দিিী 

কিদ্দি হদ্দব 

 কাল াট ন শি কদ্দি দিিী  

কিা  

 রশিা ও িমীয় 

প্ররিষ্ঠানগুদ্দলা কাঁিা ও 

নীচু না িাখা 

 

 ঝুঁরক ও আপদ র রিক 

অবকাঠাদ্দমা দিিীি রবরিমালা 

প্রনয়ন কিা 

  দ্দিি উপকিণ গুদ্দলা 

ঘূরন নঝড় সহনশীল কিা 

খািঃ গােপালা 

আপদঃ বন্যা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্ররি বেদ্দিই বন্যা হদ্দয় থাদ্দক । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ১৯৮৮, ১৯৯১, 

১৯৯৭ সাদ্দলি মি বন্যা হদ্দল প্রায় ১২৬০০ টি ফলে, বনে ও ঔষরি গাে এবং ৩১ নাস নািী  

বন্যায় িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা রদন রদন কদ্দম ্াওয়ায় এবং 

 দ্রুি পারন রনষ্কাশদ্দনি ব্যবস্থা   

  বন্যাি সিকন বািনা সময়মি  

জপৌুঁোদ্দনাি  

  হঠাৎ বৃরষ্টি পারনদ্দি 

নাস নািীি  েরম িরলদ্দয় না 

নেী ও খালগুরল কিা 

 বন্যা পিবিী কিনীয় 

সম্পদ্দকন িািনা  থাকা।  

 পরল পদ্দড় এলাকাি 

নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা 

 সিকারি াদ্দব খাল ও নদী 

পূণ: খনদ্দনি জকান উদ্দদ্যাগ 

লনো 

  সিকািী/লবসিকািীভাজব 

নাস যারি মারলকজেি প্ররশরক্ষত 
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ঝুঁরকি  বন যনা ঝুঁরক রনিসজনি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্প লমোরে মধ্যজমোরে েীঘজমোরে 

উপদ্দেলা িিা বাঁি বা জবরড় বাঁি এি উচ্চিা কম হওয়ায় বষ না জমৌসুদ্দম বন্যাি ব্যাপকিা রদন 

রদন জবদ্দড় ্াদ্দচ্ছ ।   রবষ্যদ্দি এ াদ্দব িলদ্দি থাকদ্দল উপদ্দি উদ্দল্লরখি িয়-িরিি পরিমান 

আিও জবদ্দড় জ্দ্দি পাদ্দি । 

্াওয়াি েন্য রনশ্কাশজনিব্যবস্থা 

কিা   

  পরিকরল্পি াদ্দব নাস নািী  

দিিী কিা    

বৃরি কিা  

 গােপালা বৃরি কিা    

কিা 

 

খািঃ পয়ঃরনস্কাশন 

আপদঃ বন্যা 

ললাহাগাড়া উপজেলাে একটি দুজর্ যাগ প্রবন উপজেলা রহসাজব পরিরচত । তাই এই উপজেলাে 

বন্যা হজল পেঃরনস্কাশন ব্যবস্থা খুবই খািাপ হজে পজড় েজল রবরভন্ন ধিজণি লিাগ সৃরি হজে 

থাজক । এই উপজেলাে লমাট পােখানাি সংখ্যা ৯৭৫০০টি এি মজধ্য পাকা পােখানা ৫৬৭৪২ 

টি এবং কাঁচা পােখানা ৫৬৫২৪ টি । রকন্তু বন্যাি সমে কাঁচা পােখানাগুজলা প্রতযক্ষ বা 

পজিাক্ষভাজব ক্ষরতগ্রস্থ হজে থাজক । 

 নলকুপও পােখানা গুরল রনচু 

এলাকাে না লেো 

পােখানাগুরল লমিামত  কিা 

 রনলকুজপি লগাঢ়াে 

পাকা  কিা 

 পারন রনস্কাশজনি 

ব্যবস্থা  থাকা 

পােখানাগুরল পাকা  কিা 

সিকািী ভাজব গভীি 

নলকুপ স্থাপন  কিা 

খািঃ স্বাস্থয  

আপদঃ বন্যা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল পারন বারহি জিাগ হদ্দয় মানব জদদ্দহি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক 

। বন্যা হদ্দল প্রায় ৪ টি স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব  িরি হয় । 

ললাকেন স্বাস্থয সম্পজকয 

সজচতন  হওো 

নলকুরপগুরল অরধকাংশই রনচু 

এলাকাে স্থাপন না কিা  

 আবেযনা লর্খাজন 

লসখাজন না লেলা 

ললাকেন লিাব্যারধ 

সম্পজকয সজচতন  থাকা 

বন্যা পিবতী কিনীে 

সম্পজকয  োনা 

 স্বাস্থয লসবাি মান বৃরি 

কিা 

 পর্ যাপ্ত লসবা লকন্দ্র ও 

িাক্তািজিি  ব্যবস্থা কিা 

খািঃ কৃরষ 

আপদঃ পাহাড়ী েল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল  এই 

উপজেলাে কৃরষ েসজলি ব্যাপক পরিমাজন ক্ষরত হজে থাজক । বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজল প্রাে 

প্ররত বেি প্রাে ৮৯০০ একি  েসলী েরমি েসল  ক্ষরত হজে থাজক । 

 পাহাড়ী েল সম্পদ্দক 

এলাকাবসী সদ্দিিন থাকা 

 পাহাড় ধ্বদ্দস ্াওয়া সম্পদ্দক 

এলাকাবাসী সদ্দিিন  হওয়া  

 পাহাড় জথদ্দক জবশী জবশী গাে 

না কাটা। 

 পারন সহনশীল 

ফসদ্দলি িাষাবাদ  থাকা  

 কৃষকদ্দদি প্ররশিণ  

থাকা  

পাহাদ্দড় 

সিকািী/জবসিকািী াদ্দব 

জবশী জবশী গাে লাগাদ্দনাি 

ব্যবস্থা কিা । 

 পারন সহনমীল ফসদ্দলি 

িাষাবাদ কিা  

 কৃষকদ্দদি 

জক প্ররশিদ্দনি ব্যবস্থা কিা  

 পাহাড় কাটা সম্পদ্দক 

সিকািী নীরিমালা প্রনয়ন ও 

বাস্তবায়ন প্রদ্দয়ােন । 

খািঃ মৎস্য সম্পদ 

আপদঃ পাহাড়ী েল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক । পাহাড়ী েল হদ্দল প্রাে ২১২০ 

েন মৎস্যেীরব  তাজেি পরিবাি পরিেন রনজে প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরতি সমু্মরখন হজে 

থাজক । 

 পুকুিগুরলি পাড়গুরল উচু  

কিা 

 েনগন সজচতন  থাকা 

 েনগন সজচতন  থাকা 

 রনচু পাজড়িি উপজি 

রেজে োজলি ব্যবস্থা 

থাকা। 

 পুকুি গুরল পাহাড় লথজক 

রনধ যারিত দুিজত্ব অবস্থান  

থাকা 

 পুকুিগুরলি গভীিতা বৃরি 

কিা 
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ঝুঁরকি  বন যনা ঝুঁরক রনিসজনি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্প লমোরে মধ্যজমোরে েীঘজমোরে 

খািঃ অবকাঠাদ্দমা 

আপদঃ পাহাড়ী েল  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি প্ররি বেিই পাহাড়ী েদ্দল অবকাঠাদ্দমাি িরি সািন কদ্দি থাদ্দক । 

রবদ্দশষ কদ্দি কাঁিা  িবারড়গুদ্দলা জবশী পরিমাদ্দন িরি কদ্দি থাদ্দক এোড়াও িাস্তা াট, রশিা 

প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক িরি কদ্দি থাদ্দক । 

ঘিবারড়গুরল পাহাজড়ড় অরত 

রনকজট না কিা 

লবশীভাগ পাহাড়ীজিি িাস্তা 

রনচু না িাখা 

ঘিগুরলি রভটি উচু 

কিা 

 িাস্তাগুরল লমিামত 

কিা 

 ঘিগুরল দুজর্ যাগ সহনশীল 

কজি রনম যান কিা 

 িাস্তা গুরল পাকা কিা 

খািঃ কৃরষ 

আপদঃ কাল দবশাখী ঝড় 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেি কাল দবশাখী ঝদ্দড় ফসদ্দলি িরি কদ্দি থাদ্দক । কাল 

দবশাখী ঝদ্দড় এই উপদ্দেলায় প্রায় ৬৫০০ একি েরমি ফসল িয়-িরি কদ্দি থাদ্দক । 

 বায়ুমন্ডদ্দল িাপমাত্রা 

ঠিকিাখজত লবশী কজি গাে 

লাগাজত হজব। 

 গ্রীন হাইে ইদ্দফদ্দেি  

 প্রাকৃরিক  ািসাম্য িাখা  

  

   প্ নাপ্ত পরিমাদ্দন 

গােপালা   সামারেক 

বনায়দ্দনি পরিল্পনা থাকা   

   কল-কািখানা ও 

পরিবহদ্দনি কাদ্দলা জিায়াি 

বেকিজত ব্যবস্থা 

  কালববশাখীি 

পূব না াস  পাওয়াি  ব্যবস্থা 

 কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্ট 

থাকা   

 কৃরষ গদ্দবষনা জকন্দ্র  থাকা  

 কৃষকদ্দদি  প্ররশিদ্দণি 

ব্যবস্থা।  

 সিকারি াদ্দব আপদ ও 

ঝুঁরক র রিক নীরিমালাি 

প্রনেণ 

খািঃ কৃরষ 

আপদঃ নদী  াঙ্গন 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বষা জমৌসুদ্দম রকছু ইউরনয়নগুদ্দলাদ্দি জবশী পরিমাদ্দন নদী  াঙ্গন হদ্দয় 

থাদ্দক । এই উপদ্দেলায় নদী ভাঙ্গজনি কবজল প্রাে ৪৯৮০ একি েসলী েরম নেী ভাঙ্গজন ক্ষরত 

হে । 

 জবড়ীবাঁি গুদ্দলা শি কিা 

 বাধগুরল লমিামত কিা 

  নদীি পাদ্দড় লবশী লবশী 

লাগাদ্দনা 

 নদীি নাব্যিা কিা 

 গ ীিিা বাড়াদ্দনা 

এবং পথ পরিস্কাি িাখা 

 

 

 

 পারন উন্নয়ন জবাদ্দড নি 

সহদ্দ্াগীিাি বৃরদ্ধ 

 সিকািী াদ্দব নদী  াঙ্গন 

জিাদ্দি জকান উদ্দদ্যাগ  জনওয়া । 

খািঃ মৎস্য সম্পদ  

আপদঃ নদী  াঙ্গন 

ললাহাগাড়া উপজেলাে প্রাে প্ররত বষ যা লমৌসুজম নেী ভাঙ্গন হজে থাজক । নেী ভাঙ্গন হজল মৎস্য 

খাজতি ব্যাপক ভাজব ক্ষরত হজে থাজক । এই উপজেলাে নেী ভাঙ্গজন প্রাে  ১২৫০০ টি 

পরিবাদ্দিি প্রায় ১১৮০ েন মৎস্যেীরব নদী  াঙ্গদ্দন প্রিযি বা পদ্দিাি াদ্দব িরিগ্রস্থ হদ্দয় 

থাদ্দক । 

 পুকুি গুদ্দলা নদী সংলগ্ন না 

কিা 

 জবড়ীবাঁি মেবুি কদ্দি 

দিিী  কিা  

মৎস্য িাষীিা এ 

ব্যাপাদ্দি সদ্দিিন  হওয়া 

 

 মৎস্য অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্টি 

লেো 

 সিকািী াদ্দব নদী  াঙ্গন 

জিাদ্দি  উদ্দদ্যাগ  জনওয়া 

খািঃ অবকাঠাদ্দমা 

আপদঃ নদী  াঙ্গন 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাদ্দি বষ না জমৌসুদ্দম জবশী পরিমাদ্দন  নদী  াঙ্গন জদখা জদয় । নদী  াঙ্গদ্দনি 

ফদ্দল   িবারড়ি, িাস্তা াট, রশিা প্ররিষ্ঠান, মরন্দি, মসরেদ ও স্বাস্থয জসবা জকদ্দন্দ্রি আংরশক 

ও সম্পূণ ন রবনষ্ট কদ্দি থাদ্দক । 

অরধকাংশ প্ররতষ্ঠান নেী শতরি 

না কিা 

নেীি পাজড়ি ব্ল্ক  থাকা 

 পরিকরল্পতভাজব 

প্ররতষ্ঠানগুরল রনম যান  কিা 

প্ররতষ্ঠাজন পারন 

রনশ্কাশজনি ব্যবস্থা  থাকা 

 প্ররতষ্ঠান রনম যাজন স্বচ্ছতা 

থাকা 

প্ররতষ্ঠানগুরল দূজর্ যাগ 

সহনশীল ভাজব শতরি  কিা 

খািঃ কৃরষ  নতুনভাজব চািা লিাপন নেী ও েড়াগুদ্দলাদ্দি  কৃরষ অরিদপ্তদ্দিি সুদৃরষ্ট  
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ঝুঁরকি  বন যনা ঝুঁরক রনিসজনি সম্ভাব্য উপাে 

স্বল্প লমোরে মধ্যজমোরে েীঘজমোরে 

আপদঃ খিা  

েলবাযু পরিবিনদ্দনি ফদ্দল িট্টগ্রাম জেলাি জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রায় প্ররি বেিই খিাি 

কবদ্দল পদ্দড় থাদ্দক । প্রিন্ড খিাি ফদ্দল  এই উপদ্দেলায় প্রায় ৭৩০০ একি েরমি ফসল প্রিযি 

বা পদ্দিাি াদ্দব রবনষ্ট কদ্দি থাদ্দক ।    

 প্ নাপ্ত বড় বড় গােপালা বৃরি 

কিা 

পারন িদ্দি িাখাি ব্যবস্থা  

কিা 

থাকা 

খিা সহনশীল িান োদ্দিি 

উদ্ধাবন  কিা    

 

খািঃ গােপালা 

আপদঃ খিা  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্ররি বেদ্দিই খিা হদ্দয় থাদ্দক । জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় প্রিন্ড িাপদাদ্দহি 

ফদ্দল  প্রায় ৫১০০ টি ফলে, বনে ও ঔষরি গাে এবং ৭ নাস নািী  খিায় িরি হওয়াি সম্ভাবনা 

িদ্দয়দ্দে । নদী ও খাদ্দলি নাব্যিা রদন রদন কদ্দম ্াওয়াি ফদ্দল খিাি প্রখিিা জবদ্দড় ্াদ্দচ্ছ।  

 রবষ্যদ্দি এ াদ্দব িলদ্দি থাকদ্দল উপদ্দি উদ্দল্লরখি িয়-িরিি পরিমান আিও জবদ্দড় জ্দ্দি 

পাদ্দি । 

 গ ীি নলকুপ প্ নাপ্ত  থাকা 

 জবশী কদ্দি গাে-পালা জকদ্দট 

নাজফলা  

 নাস নািীি পাদ্দশ পুকুি  

থাকা 

 িািাগুরল জিাদ জথদ্দক 

জেদ্দক িাখাি ব্যবস্থা  িাখা 

 জবশী জবশী গাে  

লাগাদ্দনা  

 বন রব াদ্দগি আন্তরিক 

হওয়া 

 বৃি জিাপন সম্পদ্দকন 

স্থানীয় প্রশাসদ্দনি নেি  থাকা 

খািঃ কৃরষ 

আপদঃ েলাবিতা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি টংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি 

কািজণ ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েজল এই উপজেলাে েলাবিতাে প্রাে 

৫২০০ একি েরমি েসল প্রতযক্ষ বা পজিাক্ষভাজব ক্ষরত হজে থাজক । 

১. কৃরষ েরম উঁচু কিণ 

২. দ্রুত পারন রনস্কাশজনি ব্যবস্থা 

কিা  

১. দুজর্ যাগ সহনশীল ধাজনি 

োত উদ্ভাবন কিা  

১. পারন উন্নয়ন জবাদ্দড নি সঠিক 

পদদ্দিপ গ্রহন কিা   

২. দািা জগারষ্টি সহদ্দ্াগীিা 

বাড়াদ্দনা 

 

খািঃ মৎস্য সম্পদ 

আপদঃ েলাবিতা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাটি চংগাবতী নেীি রনকটবিী হওয়ায়  এবং বষ যা লমৌসুজম পাহাড়ী ঢজলি 

কািজণ ব্যাপকভাজব েলাবিতা সৃরি হজে থাজক । েলাবিতা সৃরিি েজল প্রাে ৫৩৩ টি 

পুকুজিি মাে লভজস র্াে েজল মৎস্যেীরব ললাজকজেি েীবন ধািণ কিা কি সাধ্য হজে পজড় । 

১. মৎস্য িাষীিা এ ব্যাপাদ্দি 

সদ্দিিন হদ্দি হদ্দব 

২. দ্রুি পারন রনস্কাশদ্দনি ব্যবস্থা 

কিা  

 

১. মৎস্য সম্পে সংিক্ষজণ 

প্রদ্দয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন 

কিা  

১. লেলা মৎস্য অরধেপ্তজিি 

সঠিক দারয়ত্ব পালন কিা  
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     ৩.৩ এনরেওজেি উন্নেন পরিকল্পনাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র. নং  এনরেও দুদ্দ্ নাগ রবষদ্দয় কাে উপকািদ্দ াগীি সংখ্যা প্রকল্পগুদ্দলাি জময়াদকাল 

১ রপরপএস সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৪২৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

২ ওজেব স্বাস্থয , ক্ষুদ্র ঋণ ৪৫৬ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৩ গ্রামীন শরক্ত জসীি রবদুৎ , ক্ষুদ্র ঋণ ৪৩৮ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৪ মা োউজন্ডশন ক্ষুদ্র ঋণ ৪৫৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৫ ওজিব স্বাস্থয ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩১৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৬ ব্ল্যাস্ট আইরন সহায়িা,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৫২০ েন ৫ বেি লমোেী 

৭ রসএমইএস ক্ষুদ্র ঋণ ৬৫৯ েন দী © জময়াদী/িলমান 

৮ জকাদ্দডক রশিা, আইরন সহােতা,সজচতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ ৪৯০ েন দী ন জময়াদী/িলমান 

৯ আশা রশিা,ক্ষুদ্র ঋণ, সদ্দিিনিা ৪১০ েন  দী © জময়াদী/িলমান 

১০ ব্র্যাক নািী উন্নয়ন, রশিা,সজচতনতা,ঝরক হ্রাস, স্বাস্থয ও ক্ষুদ্র 

ঋণ প্রকল্প 

৯৯৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১১ মমতা স্বাস্থ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩৮৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১২ পেী প্রগরত সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৭৫৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৩ রপরসএ সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩১০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৪ গ্রামীন ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ ৬২০ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৫ টিএমএসএস ক্ষুদ্র ঋণ ৮৭৬ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৬ ব্যজিা বাংলাজেশ রশিা, আইরন সহােতা,সজচতনতা ও ক্ষুদ্র ঋণ ৪৯০ েন দী ন জময়াদী/িলমান 

১৭ ওোর্ল্য রভশন রশিা,ক্ষুদ্র ঋণ, সদ্দিিনিা ৪১০ েন  দী © জময়াদী/িলমান 

১৮ উরেপন নািী উন্নয়ন, রশিা,সজচতনতা,ঝরক হ্রাস, স্বাস্থয ও ক্ষুদ্র 

ঋণ প্রকল্প 

৯৯৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 

১৯ কারিতাস স্বাস্থ,সদ্দিিনিা,ক্ষুদ্র ঋণ ৩৮৫ েন দী © জময়াদী/িলমান 
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৩. ৪ দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপরিকল্পনাঃ  

৩.৪.১ দুজর্ যাগ পূব © প্রস্তুরতঃ  

ক্র. নং কা ©্ক্রম লি মাত্রা সম্ভাব্য বাদ্দেট জকাথায় কিদ্দব বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য 

িারিখ 

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয় 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন  

% 

করমউরনটি 

%  

ইউরপ 

%  

এনরে

ও 

%  

১ স্থানীয়  বািনা প্রিাদ্দি স্থানসমূহ 

রিরিিকিণ  

৯৬ টি ৯৬,০০০/-- গ্রাম, ওয়াড ন , ইউরপ, 

জপৌিস া   

জফব্রুয়ািী-মাি ন  

 

 

 

 

 

সমন্বজেি মাধ্যজম 

 

কা্ নক্রম গুদ্দলা এলাকাি েনগণদ্দক 

সারব নক দুদ্দ্ নাগ ঝুঁরক হ্রাস কিাি লদ্দিয 

েনগণদ্দক সদ্দিিন ও উদ্দদ্যাগী কিদ্দব। 

ফদ্দল মানুদ্দষি েীবন ও  সহায় সম্পদ্দদি 

িয়িরি কমদ্দব।  কা্ নক্রমগুদ্দলা 

সঠিক াদ্দব বাস্তবারয়ি হদ্দল সারব নক 

আথ ন-সামারেক ও োিীয় উন্নয়দ্দন 

অবদান িাখদ্দব। 

২ ওয়াড ন  প্ নাদ্দয় দল গঠন   ১০০ টি  ৪,০০,০০০/- জপৌিস া ও  

ইউরপ  

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৩ স্থানীয় প্ নাদ্দয় বন্যা/ আপদ্দদি 

আগাম সংবাদ প্রিাদ্দি লদ্দিয 

পরিকল্পনা  

৯৬ টি ২,৪৫,০০০/-- জপৌিস া ও 

ইউরপ  

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৪ বন্যা/  টিি আপদ্দদি আগাম 

বািনা প্রিাি  

৯৬ টি ৪৮,০০০/- গ্রাম,ওয়াড ন , 

ইউরপ,দ্দপৌিস া  

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৫ স্বাস্থয লসবা পরিচালনা ১৪ টি ১৪,০০,০০০/- গ্রাম,ওয়াড ন , 

ইউরপ,দ্দপৌিস া 

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৬ মহড়াি কা্ক্রম পরিিালনা ১৮ টি ২,৭০,০০০/- জপৌিস া ও 

ইউরপ 

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৭ আশ্রে লকন্দ্র রনম যান ৪ টি ৪০,০০,০০০/- জপৌিস া ও 

ইউরপ 

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৮ দুজর্ যাগ, প্রাথরমক রচরকৎসা 

রবষজে প্ররশক্ষণ  

৫ টি ৫০,০০০/- জপৌিস া ও 

ইউরপ 

জফব্রুয়ািী-মাি ন 

৯ শুকনা খাবাি, ঔষি সংগ্রহ সহ 

প্রস্তত িাখা 

 

 

শুকজনা খাবাি -

৪ টন 

চাল/িাল-৫ টন 

৫,৫০,০০০/- গ্রাম,ওয়াড ন , 

ইউরপ,দ্দপৌিস া 

জফব্রুয়ািী-

এরপ্রল 

১০ দুদ্দ্ নাগ রবষদ্দয় স্কুল োত্র োত্রীদ্দদি 

প্ররশিণ জদয়া  

৮০ টি স্কুদ্দল ১,৬০,০০০/- স্কুদ্দল জফব্রুয়ািী- 

এরপ্রল 
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৩.৪.২ দুজর্ যাগ কালীন প্রস্তুরতঃ 

ক্র. নং কা ©্ক্রম লি মাত্রা সম্ভাব্য বাদ্দেট জকাথায় কিদ্দব বাস্তবায়দ্দনি সম্ভব্য 

িারিখ 

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয় 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন  

% 

করমউরনটি 

%  

ইউরপ 

%  

এনরেও 

%  

১ শুকদ্দনা খাবাি রবিিণ কিা শুকনা খাবাি 

৪ টন, 

িাল,ডাল ৫ 

টন 

৫,৫০,০০০ উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 

দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 

 

 

 

 

 

সমন্বজেি মাধ্যজম 

 

দুদ্দ্ নাগ কালীন সমদ্দয় কা্ নক্রমগুদ্দলা 

বাসত্মবায়ন হদ্দল মানুদ্দষি েীবন ও 

সম্পদ্দদি িয়িরি কমাদ্দি সহায়িা 

কিদ্দব।   

 

দ্রুি পুণব নাসন েীরবকায় সহায়িা 

কিা হদ্দল িয়  িরি কাটিদ্দয় উঠদ্দব 

এবং আথ ন-সামারেক জিদ্দত্র ও 

োিীয় অথ ননীরিদ্দি ইরিবািক 

অবদান িাখদ্দব। 

২ রবশুদ্ধ খাবাি পারন ও পায়খানাি 

ব্যবস্থা কিা। 

প্রায় ২৫,০০০ 

পরিবাি 

১,০০,০০০ উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 

দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 

৩ আক্রান্তদ্দদি আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র বা 

স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র জনয়া 

২০,০০০ 

পরিবাি 

১,৫০,০০০ উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 

দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 

৪ নািী, রশশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও 

প্ররিবরিি েন্য েরুিী াদ্দব 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র ও উঁচু স্থাদ্দন  

জনয়াি ব্যবস্থা কিা। 

৩৬ টি  ১,২০,০০০/- উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 
দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 

৫ আহি ব্যারিদ্দদি  াদ্দলা 

রিরকৎসাি ব্যবস্থা কিা 

- - উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 
দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 
৬ সামারেক রনিাপিাি ব্যবস্থা 

কিা  

- - উপদ্দেলাি  

ইউরনয়ন  ওয়াদ্দড ন 
দুদ্দ্ নাগ 

িলাকালীন 
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৩.৪.৩ দুজর্ যাগ পিবতী প্রস্তুরতঃ 

ক্র.

নং  

কা্ ©ক্রম লি মাত্রা   সম্ভাব্য বাদ্দেট  জকাথায় 

কিদ্দব  

বাস্তবায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িারিখ  

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব  উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয়  

উপদ্দেলা 

প্রশাসন  

% 

করমউরনটি 

%  

ইউরপ 

%  

এনরেও 

%  

১ আহি ব্যরিদ্দদি  

উদ্ধাি ও প্রাথরমক 

রিরকৎসাি ব্যবস্থা 

গ্রহণ কিা 

৯৬ টি  ৩,৮৪,০০০/- উপদ্দেলাি 

প্ররিটি 

ইউরনয়ন ও 

ওয়াদ্দড ন 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পিবিী 

সমদ্দয় 

 

 

 

 

 

 

 

সমন্বজেি মাধ্যজম 

 

দ্রুি পুণব নাসন েীরবকায় সহায়িা কিা হদ্দল িয়  

িরি কাটিদ্দয় উঠদ্দব এবং আথ ন-সামারেক জিদ্দত্র 

ও োিীয় অথ ননীরিদ্দি ইরিবািক অবদান িাখদ্দব। 

 

দুদ্দ্ নাগ পিবিী সমদ্দয় কা্ নক্রমগুদ্দলা বাস্তবায়ন 

হদ্দল মানুদ্দষি েীবন ও সম্পদ্দদি িয়িরি 

কমাদ্দি সহায়িা কিদ্দব।   

২ েরুিী াদ্দব 

িবংসাবদ্দশষ পরিষ্কাি 

কিা 

 ৯৬টি  ৪,৮০,০০০/-  দুদ্দ্ নাগ 

সং ঠিি 

এলাকায় 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পিবিী 

সমদ্দয় 

৩ দ্রুি উদ্ধাি কা্ নক্রম 

শুরু কিা  

৯৬ টি  - দুদ্দ্ নাগ 

সং ঠিি 

এলাকায় 

ঐ 

৪ েরুিী পূণব নাসন ও 

েীরবকা সহায়িা কিা 

১১০০০ টি 

পরিবাি 

৩,৫০,০০০/ দুদ্দ্ নাগ 

সং ঠিি 

এলাকায় 

ঐ 

৫ সামারেক াদ্দব 

রনিাপিাি পুন:প্ররিষ্ঠা 

কিা  

- - উপদ্দেলাি 

প্ররিটি 

ইউরনয়ন ও 

ওয়াদ্দড ন 

ঐ 
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 ৩.৪.৪ স্বাভারবক সমজে / ঝুঁরক হ্রাস সমজে  

ক্র.

নং  

কা্ ©ক্রম লি মাত্রা   সম্ভাব্য 

বাদ্দেট  

জকাথায় কিদ্দব  বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য 

িারিখ  

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব  উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয়  

উপঃ 

প্রশাসন  

% 

করমউ

রনটি 

%  

ইউ

রপ 

%  

এন

রেও 

%  

১ জবড়ীবাঁি 

জমিামি ও 

রনম নান 

৭.৫রকঃ

রমঃ 

প্ররত 

রকঃরমঃ 

৩১ লক্ষ  

১) আরমিাবাে ইউরনেজন ২টি 

লবড়ীবাঁধ িজেজে। ৭ রকঃরমঃ(৩, ৪, 

৫, ৬ ও ৭ নং ওোজি য) অবরস্থত ।  

 

২) চিম্বা ইউরনেজন ১টি লবড়ীবাঁধ 

িজেজে। ১ রকঃরমঃ ২ নং ওোজি য 

অবরস্থত ।  

 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

সমন্বজেি মাধ্যজম 

 

 

দ্রুি পুণব নাসন েীরবকায় সহায়িা কিা হদ্দল িয়  

িরি কাটিদ্দয় উঠদ্দব এবং আথ ন-সামারেক জিদ্দত্র ও 

োিীয় অথ ননীরি ইরিবািক অবদান িাখদ্দব। 

 

স্বা ারবক সমদ্দয় কা্ নক্রমগুদ্দলা বাস্তবায়ন হদ্দল 

মানুদ্দষি েীবন ও সম্পদ্দদি িয়িরি কমাদ্দি 

সহায়িা কিদ্দব।   

২ িাস্তা াট 

জমিামি ও 

জসারলং কিা  

কাঁচা িাস্তা 

৫১ 

রকঃরমঃ ও 

এইচরবরব 

িাস্তা ৪৫ 

রকঃরমঃ 

প্ররত 

রকঃরমঃ 

১৫ লক্ষ 

১) বড়হারতো ইউরনেজন কাঁচা 

িাস্তা প্রাে ১২ রকঃরমঃ ও 

এইচরবরব িাস্তা প্রাে ১৫ রকঃরমঃ 

(১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৯) নং 

ওোি য) 

২) কলাউোন ইউরনেজন কাঁচা 

িাস্তা প্রাে ১০ ও এইচরবরব প্রাে ৮ 

রকঃরমঃ (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮) 

নং ওোি য 

৩) আরমিাবাে ইউরনেজন কাঁচা ৮ 

ও এইচরবরব িাস্তা ৯ রকঃরমঃ ( ১, 

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ৯ নং ওোি য 

 

৪) আধুনগি ইউরনেজন কাঁচা ১৩ ও 

এইচরবরব ১৫ রকঃরমঃ ( ১, ২, ৩, 

৫,৭, ৮ ও ৯) নং ওোি য 

 

৫) পদুো ইউরনেজন কাঁচা ৮ ও 

এইচরবরব িাস্তা ৯ রকঃরমঃ( ১, ২, 

৩, ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯) নং ওোি য 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 
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ক্র.

নং  

কা্ ©ক্রম লি মাত্রা   সম্ভাব্য 

বাদ্দেট  

জকাথায় কিদ্দব  বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য 

িারিখ  

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব  উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয়  

উপঃ 

প্রশাসন  

% 

করমউ

রনটি 

%  

ইউ

রপ 

%  

এন

রেও 

%  

৬) পুটি রবলা ইউরনেজন কাঁচা ১১ 

ও এইচরবরব িাস্তা ১০ রকঃরমঃ (১, 

২,৩, ৫,৭ ও ৯) নং ওোি য 
 

৭) চুনরত ইউরনেজন কাঁচা ৮ ও 

এইচরবরব িাস্তা ৬ রকঃরমঃ (১, ২, 

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯) নং ওোি য 

 

৮) চিম্বা ইউরনেজন কাঁচা ৫ ও 

এইচরবরব িাস্তা ৬ রকঃরমঃ (১, ২, 

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮) নং ওোি য 

 

৯) ললাহাগাড়া ইউরনেজন ৫ ও 

এইচরবরব িাস্তা ৩ রকঃরমঃ(১, ২, 

৪,৭, ৮ ও ৯) নং ওোি য 
৩ েরুিী কদ্দরাল 

রুম পরিিালনা 

কিা  

- - উপদ্দেলাই ইউরনয়ন  দুদ্দ্ নাগ 

পিবিী 

সমদ্দয়  

৪ আশ্রয় জকন্দ্র 

রনম নান কিা 

৪ টি প্ররতটি 

১.৫০ 

লকাটি 

বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দন ১ টি 

আরমিাবাদা ইউরনয়দ্দন ১ টি   

চুনরত ইউরনেজন ১ টি ও  

ললাহাগাড়া ইউরনেজন ১ টি 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 

৫ খাল খনন এি 

ব্যবস্থা কিা  

৯ টি খাল  প্ররতটি ২০ 

লক্ষ 

১) বড়হারতো ইউরনেজন ১টি খাল 

(৮ ও ৯ নং ওোজি য) 

২) কলাউোন ইউরনেজন ১ টি 

লবাোরলো খাল  (৪, ৫, ৬ ও ৭ নং 

ওোজি য) 

৩) আরমিাবাে ইউরনেজন ১টি 

টংগাবরত খাল (৩,৪, ৫,৬, ৭ ও ৯ 

নং ওোজি য) 

৪) আধুনগি ইউরনেজন ১টি িলু 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 
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ক্র.

নং  

কা্ ©ক্রম লি মাত্রা   সম্ভাব্য 

বাদ্দেট  

জকাথায় কিদ্দব  বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য 

িারিখ  

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব  উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয়  

উপঃ 

প্রশাসন  

% 

করমউ

রনটি 

%  

ইউ

রপ 

%  

এন

রেও 

%  

খাল (২, ৩ ও ৮ নং ওোজি য) 

৫) পদুো ইউনেজন ১ টি হাঙ্গি 

খাল (১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওোজি য) 

৬) পুটিরবলা ইউরনেজন ১ টি 

সুখেরড় খাল (১, ৪, ৫ ও ৬ নং 

ওোজি য) 

৭) চুনরত ইউরনেজন ১টি খাল ৬, ৭ 

ও ৮ নং ওোজি য অবরস্থত 

৮) চিম্বা ইউরনেজন ১টি আরতো 

খাল (৪, ৭ ও ৮ নং ওোজি য) 

অবরস্থত  

৮) ললাহাগাড়া ইউরনেজন ১টি  খাল 

(২, ৪, ৭ নং ওোজি য) অবরস্থত 

৭ কালভাট য 

রনম যান 

১২৪ টি  প্ররতটি ১ 

লক্ষ ১৫ 

হাোি  

১) বড়হারতো ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য 

২২টি কাল ভাট য ১ হজত ৯  নং 

ওোজি য অবরস্থত 

২) কলাউোন ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য 

১১ টি কাল ভাট য ১ হজত ৯  নং 

ওোজি য 

৩) আরমিাবাে ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য 

১০টি কাল ভাট য  ১ হজত ৯  ৮ নং 

ওোজি য 

৪) আধুনগি ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য ৯ 

টি কাল ভাট য ১ হজত ৯  নং ওোজি য 

অবরস্থত 

৫) পদুো ইউনেজন ঝুঁরকপূণ য ২১ টি 

কাল ভাট য ১ হজত ৯  নং ওোজি য 

অবরস্থত 

৬) পুটিরবলা ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য 

১৩ টি কাল ভাট য ১ হজত ৯ নং 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 
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ক্র.

নং  

কা্ ©ক্রম লি মাত্রা   সম্ভাব্য 

বাদ্দেট  

জকাথায় কিদ্দব  বাস্তবায়দ্দনি 

সম্ভাব্য 

িারিখ  

জক কিদ্দব এবং কিটুকু কিদ্দব  উন্নয়ন পরিকল্পনাি সাদ্দথ সমন্বয়  

উপঃ 

প্রশাসন  

% 

করমউ

রনটি 

%  

ইউ

রপ 

%  

এন

রেও 

%  

ওোজি য অবরস্থত 

৭) চুনরত ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য ১৬ টি 

কাল ভাট য ১ হজত ৯  নং ওোজি য 

অবরস্থত 

৮) চিম্বা ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য ১২ টি 

কাল ভাট য ১ হজত ৯ নং ওোজি য 

অবরস্থত 

৯) ললাহাগাড়া ইউরনেজন ঝুঁরকপূণ য 

১০ টি কাল ভাট য ১ হজত ৯ নং 

ওোজি য অবরস্থত 

৮ মাটিি রকো 

রনম যান 

১৬ টি  প্ররতটি ৮০ 

লক্ষ  

ললাহাগাড়া উপজেলাে সকল 

ইউরনেজন রনম যান কিা েরুিী 

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 

৯ স্যারনজটশন ১২০০ টি প্ররতটি ২২ 

হাোি  

ললাহাগাড়া উপজেলাে সকল 

ইউরনেজন স্যারনজটশরন এি ব্যবস্থা 

কিা  

নদ্দ ঃ হদ্দি 

োনুঃ 

১০ লিইন ওোটাি 

(হাঃ রেল্টাি) 

২০০০ টি  প্ররতটি ৯০ 

হাোি  

গ্রাম, ওোি য ও ইউরপ জুন হদ্দি 

আগষ্ট  

১১ বৃক্ষ লিাপন ১৫০ 

রকঃরমঃ 

প্ররত 

রকঃরমঃ 

১৫ হাোি  

গ্রাম, ওোি য ও ইউরপ আগষ্ট হদ্দি 

জসপ্টম্বি  

১২ দুজর্ যাগ 

সহনশীল 

েসল  

২০০০০ 

েন 

লমাট ৬০ 

লক্ষ 

উপজেলাে দুদ্দ্ নাগ 

পিবিী 

সমদ্দয়  

১৩ দুদ্দ্ নাগ ও 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

িিণাদ্দবিণ 

রবষয়ক 

প্ররশিণ 

(জস্বচ্ছাদ্দসবক) 

৩০০ েন ৩ লক্ষ উপজেলাে দুদ্দ্ নাগ 

পিবিী 

সমদ্দয়  
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চতুথ য অধ্যােঃ েরুিী সাড়া প্রোন 

 

৪.১ েরুিী অপাজিশন লসন্টাি (EOC) 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় দুদ্দ্ নাগকাদ্দল একটি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাি গঠন কিা হয়। উি জসন্টাি দুদ্দ্ নাগ কাদ্দল সাড়া প্রদাদ্দন কা্ নকিী 

ভূরমকা পালন কদ্দি ও সাদ্দথ সাদ্দথ সমন্বয় প্রদান কদ্দি থাদ্দক । েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাি ২৪  ন্টা জখালা থাদ্দক। উি সমদ্দয় ঐ জসন্টাি 

িথ্য উপাি সংগ্রহ পিীিণ, পরিদশ নন ও সম্পদ্দদি ব্যবস্থাপনা কিা হদ্দয় থাদ্দক । 

েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাি টি উপদ্দেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অরফসাি কা্ নালদ্দয় কিা হয় । ঐ জসন্টাদ্দি একটি অপাদ্দিশন জসন্টাি, ১ টি 

একটি কদ্দরাল রুম ও ১টি জ্াগাদ্দ্াগ জসল থাদ্দক। রনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ব্যরিি নাম, পদবী ও জমাবাইল নম্বদ্দিি িারলকা 

রনদ্দে জদয়া হলঃ 

(ক) উপদ্দেলা পষ নায়ঃ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি  েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পদবী সেস্য  জমাবাইল নং 

১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান  স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

 জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি  সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

২ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা  সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

৩ েরিো আক্তাি  উপজেলা মরহলা রবষেক কম যকতযা সদস্য  ০১৭৩৬-৪০২৯৮৭ 

৪ মাইনুরেন সিকাি  উপজেলা সমাে লসবা কম যকতযা সদস্য  ০১৯১২-৩৯১৪৩০ 

৫ লমাঃ নুরুল ইসলাম  উপজেলা রশক্ষা অরেসাি  সদস্য ০১৮১৫-৪০৮১৮৪ 

৬ লমাঃ িাজসল লচৌধুিী  উপজেলা সমবাে অরেসাি  সদস্য ০১৭১৭-০২৩৭৬২ 

৭ লমাঃ তানবীরুল হক  উপজেলা যুব উন্নেন কম যকতযা সদস্য ০১৭১২-৭১৭৮০৮ 

 

(খ)  ইউরনয়ন পষ নাদ্দয় েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা রনদ্দে প্রদান কিা হলঃ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ লমাঃ লেোব্যল লহাজসন লচোিম্যান স াপরি ০১৮১৯-৩৫১৮৩৬ 

২ লমাোেি আহম্মে  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮২৩-৬৯২৪২৪ 

৩ রমোনুি িহমান লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-১৭৯০৯৫ 

৪ লমাঃ আঃ মাজলক লমম্বাি সদস্য ০১৮১৭-২০০২৬৬ 

৫ িাজসল খান  লমম্বাি সদস্য ০১৯৩৫-১৫৪১৯৯ 
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বড়হারিয়া ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ মুহাম্মে জুনাইে লচোিম্যান স াপরি ০১৮১৮-৪৪২৬১৯ 

২ লমাঃ আবদুল মাজলক লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৮-১৭৮৬৬১ 

৩ আবদুল মতলব লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৩৩৮১৫০ 

৪ সাজেকুি িহমান লমম্বাি সদস্য ০১৮১৫-৮১৮৩৭৭ 

৫ মরিেম লবগম লমম্বাি সদস্য ০১৮৩০-১৫৯৩৬১ 

 

কলাউোন ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ আব্দুল ওোজহে  লচোিম্যান স াপরি ০১৮৩০-৯২৪০৯২ 

২ লমাোফ্েি আহম্মে  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮২২-৫৬৪২০৩ 

৩ লখাকন  লমম্বাি সদস্য ০১৭১৫-৯২২৫৪১ 

৪ রসিাজুল ইসলাম লমম্বাি সদস্য - 

৫ আল-মামুন লমম্বাি সদস্য ০১৮১৬-৯০৮৮২১ 

 

আধুনগি ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ রসিাজুল ইসলাম লচোিম্যান স াপরি ০১৮৩৪৩০৭৩৬০ 

২ রমন্টু তালুকোি  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৪-৪৮৫৯৮৮ 

৩ োন্নাতুল লেিজেৌস  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৭৮৩০৯২ 

৪ রসিাে রমো  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৯৪১২৮৪ 

৫ শাহ আলম লমম্বাি সদস্য ০১৮১৫-৪২১৫৭২ 

 

পুটিরবলা ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ লমাঃ েরিদুল আলম লচোিম্যান স াপরি ০১৮১৯-৬৩১১৯৮ 

২ লমাঃ নারেম উরেন লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৮-৪৫৭২৩৪ 

৩ লমাঃ নািরগস আক্তাি  লমম্বাি সদস্য - 

৪ লমাঃ রগোস উরেন লমম্বাি সদস্য ০১৮১৫-৫৭১৯৯১ 

৫ লেিজেৌস লবগম লমম্বাি সদস্য - 
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চুনরি ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ েেনুল আজবরেন লচোিম্যান স াপরি ০১৮৪৩-৫৩৩৬১৬ 

২ লমাঃ োরুক  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৪-০৯৩৩৬৭ 

৩ শরে আক্তাি  লমম্বাি সদস্য  

৪ োেি আহম্মে লমম্বাি সদস্য ০১৭১৫-৯৮৩৪৬৬ 

৫ লমাঃ হাবীব লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-১৩২৫৮০ 

 

িিম্বা ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ লমাঃ সাোত উোহ  লচোিম্যান স াপরি ০১৮১৩-১৯১৯০৯ 

২ লমাঃ লমািজশে  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮৩১-২২০০৯৯ 

৩ লিজহনা আক্তাি  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৫-৯৪৫২৬৭ 

৪ লমাঃ কামাল আহম্মে  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৩-৯১০৭৬৩ 

৫ আঃ হাজেে লমম্বাি সদস্য ০১৮১৭-৭৩৭১৭৯ 

 

পদুয়া ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ রলোকত আলী লচৌধুিী  লচোিম্যান স াপরি ০১৮১৯-৩৬২৯৬৭ 

২ লমাঃ আজনাোি লহাজসন লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৮-৫৭৫৮৩৬ 

৩ োজতমা লবগম লমম্বাি সদস্য ০১৮৪০-৭৩৯৪৩৪ 

৪ লমাঃ রলোকত আলী  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৮-১১৭৭৪১ 

৫ সারিি আহম্মে  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৮৩৩৯৮৯ 

 

আরমিাবাদ ইউরনয়দ্দনি েরুিী অপাদ্দিশন জসন্টাদ্দিি করমটিি িারলকা 

ক্র. নং নাম পেবী  সদস্য  জমাবাইল নং 

১ লমাঃ এনামুল হক লচোিম্যান স াপরি ০১৭১১-৩৫৩৪১৮ 

২ লমাঃ েরসম উরেন  লসজিটািী সদস্য সরিব ০১৮১৫-৬৯৫৯৪২ 

৩ শাওরল োস লমম্বাি সদস্য ০১৮২৩-৬০৬০৪৬ 

৪ শরেউল আেম লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৯৬৪০৪২ 

৫ লমাঃ মাওলানা আরেজুল হক  লমম্বাি সদস্য ০১৮১৯-৬২৪৭৪৪ 
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৪.১.১ েরুিী কজরাল রুম পরিচালনাঃ 

দুদ্দ্ নাগ কাদ্দল উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি এি কা্ নালদ্দয় কদ্দরাল রুম গঠন কিা হয়।  জ্খাদ্দন একটি জিরেষ্টাি থাদ্দক। উি জিরেষ্টাদ্দি 

জকান সমদ্দয় জক দারয়ত্ব পালন / গ্রহন কিদ্দব িা উদ্দল্লখ থাদ্দক  এবং দারয়ত্ব সমদ্দয় রক রক সংবাদ পাওয়া জগল ও রক রক সংবাদ  

জকাথায়, কাি রনকট জপ্রিণ কিা হদ্দলা িা রলরপবদ্ধ কিা হয়। উি কদ্দরাল রুদ্দম একটি ইউরনয়ন  র রিক ( এল রে ই রড) ম্যাপ 

থাদ্দক। উি ম্যাদ্দপ ইউরনয়দ্দনি অবস্থান রবর ন্ন োয়গায়, ্ািায়াদ্দিি িাস্তা, খাল, বাঁি ইিযারদ রলরপবদ্ধ আদ্দে।  

দুদ্দ্ নাগ সংগঠদ্দনি পিপিই উপদ্দেলা কা্ নালদ্দয় কদ্দরাল রুদ্দম পালাক্রদ্দম ৩ েন কদ্দি উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্যবৃন্দ 

উপরস্থি জথদ্দক দারয়ত্ব পালন কদ্দি এবং সাদ্দথ উি জসন্টাদ্দি একেন পুরলশ ও উপরস্থি থাদ্দক। উপদ্দেলায় দারয়ত্বশীল ব্যরি বগ ন 

কদ্দরাল রুদ্দমি সারব নক দারয়দ্দত্ব জথদ্দক রুদ্দম ৩ েন কদ্দি জমাট ৩ টি জস্বচ্ছাদ্দসবক দল পালাক্রদ্দম রদবরিারত্র (২৪  ন্টা) কদ্দরাল রুদ্দমি 

দারয়ত্ব পালন কদ্দি । জ্াগাদ্দ্াগ রুম জথদ্দক সাব নিরণক জেলা ও ইউরনয়দ্দন প্ নাদ্দয় জফান জমাবাইদ্দলি মাধ্যদ্দম জ্াগাদ্দ্াগা কিা হয়। 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পিপিই ঐ  ম্যাদ্দপ জবশী িরিগ্রস্থ এলাকা রিরিি কিা হয় । রবদ্দশষ উদ্দল্লখ্য জ্, কদ্দরাল রুদ্দম দারয়ত্ব পালদ্দনি সুরবিাদ্দথ ন 

জিমন জকান সিজ্ঞাম নাই । জ্মনঃ- বড় টি ন লাইট, গামবুট, লাইফ জেদ্দকট ও জিইনদ্দকাট ইিযারদ । 
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৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনাঃ 

ক্র. 

নং 

কাে একক লি মাত্রা কখন কিদ্দব জক কিদ্দব কািা সাহায্য 

কিদ্দব 

রক াদ্দব কিদ্দব জ্াগাদ্দ্াগ 

১ জস্বচ্ছা জসবকদ্দদি 

প্রস্তুি িাখা 

েন ৯  টি 

ইউরনয়দ্দন 

জমাট  ১৮০০ 

জফব্রেয়ািী -

মাি ন মাদ্দস 

 

ইউরপ জিয়ািম্যান 

UzDM C ও 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং েনদ্দগারষ্ঠ 

 

প্ররশিণ প্রদান ও সিিাম 

সিবিাহ 

ইউরনয়ন ও উপদ্দেলা 

দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা 

করমটিি  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

২ সিকনবািনা প্রিাি েন 

সংখ্যা 

৯ টি  

ইউরনয়দ্দন 

১০০% 

সিকন বািনা 

পাওয়াি সাদ্দথ 

সাদ্দথ 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

জস্বচ্ছাদ্দসবক 

গ্রাম পুরলশ ও 

গ্রাদ্দমি জলাকেন 

 

সাইদ্দিন ও ড্রাম বারেদ্দয় 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

৩ জনৌকা/গাড়ী/ যান 

প্ররস্তুি িাখা 

সংখ্যা ৯ টি 

ইউরনয়দ্দন 

৮০ টি 

সম্ভাব্য 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

ইউরনয়ন কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি 

UP সদস্য জনৌকা, গাড়ী ও  যান িালদ্দকি 

সাদ্দথ আদ্দলািনা কদ্দি িাদ্দদি 

জফান নং সংিিণ কিা 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরি 

৪ উদ্ধাি কাে  

পরিিলান কিা 

েন 

সংখ্যা 

১৩৫ েন সম্ভাব্য 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

ইউরনয়ন কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং করমউরনটিি 

জলাকেন 

উদ্ধাি কাে কিদ্দি পাদ্দি এমন 

রকছু জস্বচ্ছাদ্দসবক রনি নািণ কিা 

এবং েীবন িিাকািী 

সিজ্ঞামসহ ব্যবহাি কদ্দি 

UzDM C ও 

UDM C দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত প্ররিরনরি 

৫ প্রাথরমক রিরকৎসা সংখ্যা ৯ টি 

ইউরনয়দ্দন 

৯টি দল 

সম্ভাব্য 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

ইউরনয়ন কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং করমউরনটিি 

জলাকেন 

স্বাস্থযদ্দসবা জকদ্দন্দ্রি জ্াগদ্দ্াগ 

িাখা 

উপদ্দেলা স্বাস্থযদ্দকদ্দন্দ্রি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম নকিনা 

৬ েীবন িিাকািী 

ঔষি সংগ্রহ ও 

প্রস্তুি িাখা 

ওষুি ১৪৫০ েন  

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররিরনরি। 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং করমউরনটিি 

জলাকেন 

 

স্বাস্থযদ্দসবা জকদ্দন্দ্রি জ্াগদ্দ্াগ 

িাখা 

UzDM C ও 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ 

 

৭ শুকনা খাবাি, 

ডাল/িাল, গৃহ 

রনম নান উপকিণ  

 

শুকনা খাবাি 

জমাট ৯ টন 

 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

UDM C 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররিরনরি। 

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং করমউরনটিি 

েনগণ 

করমউরনটি ওদ্দ্ সকল  সংস্থা 

্ািা খাবাি রদদ্দি পাদ্দি িাদ্দদি 

সাদ্দথ সিাসরি আদ্দলািনা ও 

জফান নং সংগ্রহ কদ্দি 

UzDM C ও 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ 

 

৮ গবাদীপশুি 

রিরকৎসা/টিকা 

ঔষি 

(েন) 

 

১২০০ টি 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

ও পদ্দি 

ইউরনয়ন কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররিরনরি 

করমউরনটিি 

েনগণ 

ইউরনয়দ্দনি দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমীি 

সাদ্দথ আদ্দলািনাি মাধ্যদ্দম 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি  এবং 

উপদ্দেলা প্রাণী সম্পদ 

কম নকিনা 

৯ মহড়াি আদ্দয়ােন 

কিা 

সংখ্যা  

১৮ 

 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

ইউরনয়ন কা্ নালদ্দয়ি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররিরনরি 

সিকািী ও 

জবসিকািী সংস্থা 

এবং করমউরনটিি 

েনগণ 

জ্ সব এলাকায় জবশী দুদ্দ্ নাগ  

জস সব এলাকায় জস্বচ্ছাদ্দসবক 

দল  মহড়া কিা 

UzDM C ও 

UDM C দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

প্ররিরনরিি সাদ্দথ 

জ্াগাদ্দ্াগ। 

 

১০ েরুিী কদ্দরাল রুম 

পরিিালনা কিা 

রুম  

৯ 

 

দুদ্দ্ নাদ্দগি পূদ্দব ন 

  কদ্দরাল িেদ্দমি  প্রদ্দয়ােনীয় 

সব উপকিণ ও িথ্য সংিিণ 

কিা 

জেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্তাপনা 

করমটিি সাদ্দথ জ্াগাদ্দ্াগ 
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৪.২.১ জস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি প্রস্তুি িাখাঃ 

 ওয়াড ন প্ নাদ্দয় ইউরপ সদস্যদ্দদি জনতৃদ্দত্ব দল গঠন কিা।  

 জস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি মাধ্যদ্দম গ্রাদ্দম গ্রাদ্দম িথ্য ও সিকন বািনা প্রিাি কিা। 

 জস্বচ্ছাদ্দসবক দদ্দল সদস্যদ্দদি মদ্দধ্য রবর ন্ন প্রকাি দারয়ত্ব ্থা- সংদ্দকি, বািনা, উদ্ধাি, অপসািণ  ও আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা, 

দুদ্দ্ নাগ ঝুঁরক হ্রাদ্দসি উপি প্ররশিণ এি আদ্দয়ােন কিা।  

 

৪.২.২ সিকন বািনা প্রিাি 

 প্রদ্দিযক ওয়াদ্দড নি ইউরপ সদস্য িাি এলাকাি প্রদ্দিযক বাড়ীদ্দি সিকন সংদ্দকি প্রিাদ্দিি রবষয়টি ব্যরিগি দায়ীত্ব রনরিি 

কিদ্দবন।  

 ৫ নাম্বাি মহা রবপদ সিকন সংদ্দকি জিরডও, জটরলর শদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রিারিি হওয়া প্ নন্ত  ন্টায় অন্তি একবাি মাইদ্দকি 

জ াষণা জদওয়াি ব্যবস্থা কিদ্দি হদ্দব।  

 

৪.২.৩ েনগণদ্দক অপসািদ্দণি ব্যবস্থারদ 

 জিরডও, জটরলর শন মািফি ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি জলাকেনদ্দক রনিাপদ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র অপসািদ্দনি কাে শুরু কিাি বািনা 

প্রিাদ্দিি সদ্দঙ্গ সদ্দঙ্গ ওয়াদ্দড নি ইউরপ সদস্য িাি এলাকাি জস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি সহায়িায় অপসািদ্দনি কাে শুরু কিদ্দবন।  

 ৮ নং মহারবপদ সংদ্দকি প্রিাদ্দিি সংদ্দগ সংদ্দগ ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি েনগনদ্দক রনিাপদ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ করিবাি 

েন্য মাইদ্দক প্রিাি কিদ্দি হদ্দব এবং জস্বচ্ছাদ্দসবক দল বাড়ী রগদ্দয় আশ্রয় গ্রহদ্দণি জোি িারগদ জদদ্দবন। প্রদ্দয়ােদ্দন অপসািণ 

কিদ্দি হদ্দব। জকান ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি জলাক জকান আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় রনদ্দব িা োরনদ্দয় রদদ্দবন।  

 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথরমক রিরকৎসা প্রদান 

 অিযারিক ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি  সংরেষ্ট জেলা/উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্যদ্দদি িত্বাবিাদ্দন ন্যাস্ত কিাি ব্যবস্থা 

কিদ্দি হদ্দব।  

 উদ্ধাি কাে পরিিালনাি েন্য জেলা/উপদ্দেলাি দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি িত্বাবিাদ্দন একটি স্থায়ী িহরবল গঠন কিদ্দবন।  

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পরিিালনা কিদ্দবন।  

 আশ্রয় জকদ্দন্দ্র অবস্থান গ্রহণকািী অসুস্থয ব্যরি, বদ্দয়াবৃদ্ধ, রশশু ও আসন্ন প্রসবী মরহলাদ্দদি েরুিী র রিদ্দি হাসপািাদ্দল 

জপ্রিণ কিদ্দি হদ্দব।  

 মৃি জদহ সৎকাি ও গবারদপশু মাটি জদবাি কাে সকল ইউরপ সদস্য জস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি সহায়িায় ওয়াড ন র রিক দায়ীত্ব 

পালন কিদ্দবন।  

 

৪.২.৫ আশ্রয় জকন্দ্র িিণাদ্দবিণ 

 দুদ্দ্ নাগ প্রবণ জমৌসুদ্দমি শুরুদ্দিই আশ্রয়দ্দকন্দ্রগুদ্দলা প্রদ্দয়ােনীয় জমিামি কদ্দি ব্যবহাি উপদ্দ্াগী িাখা। 

 েরুিী মুহূদ্দিন জকান জকান রনরদষ্ট রনিাপদ স্থাদ্দনি বা আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় জনদ্দব িা ঠিক কিা।  

 দুদ্দ্ নাগকালীন সমদ্দয় মরহলা, রশশু ও প্ররিবিীদ্দদি  রনিাপিা রনরিি কিণ।  

 আশ্রয় জকদ্দন্দ্র রনিাপদ পারন সিবিাহ ও অন্যান্য জসবা সমূহ রনরিি কিা।  

 

৪.২.৬ জনৌকা প্রস্তুি িাখা  

 জেলা/উপদ্দেলা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটি ইউরনয়দ্দন কিগুরল ইরিন িারলি জনৌকা আদ্দে িাি রহসাব িাখদ্দবন এবং কয়টি 

ও জকানগুদ্দলা দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় েরুিী কাদ্দে ব্যবহাি হদ্দব িা ঠিক কিদ্দবন।  

 জনৌকাি মারলকগণ িাদ্দদি এ কাদ্দে সহায়িা কিদ্দবন।  
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৪.২.৭ দুদ্দ্ নাদ্দগি িয়িরিি িারহদা রনরুপন ও প্ররিদ্দবদন জপ্রিণ 

 দুদ্দ্ নাগ অব্যাহরিি পি পিবিী ২৪  ন্টাি মদ্দধ্য “এসওএস ফিম” ও অনরিক ৭ রদদ্দনি মদ্দধ্য “ড” ফিদ্দম ইউরনয়ন পরিষদ 

জিয়ািম্যাদ্দনি রনকট পাঠাদ্দবন।  

 ইউরনয়ন পরিষদ্দদি জিয়ািম্যান ইউরপ সরিদ্দবি মাধ্যদ্দম প্রদ্দিযক ওয়াি ন প্ররিদ্দবদন একরত্রি কদ্দি পিবিিী ১২  ন্টাি মদ্দধ্য 

উপদ্দেলা দুদ্দিাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি জিয়ািম্যাদ্দনি রনকট জপ্রিণ কিদ্দবন।  

 

৪.২.৮ ত্রাণ কা্ নক্রম সমন্বয় িাখা  

 ইউরনয়ন পরিষদ্দদি জিয়ািম্যান রবর ন্ন ত্রাণ ও পুন নবাসন সহায়িাকািী দদ্দলি ত্রাণ কাে সমন্বয় কিদ্দবন।  

 বাইদ্দি জথদ্দক ত্রাণ রবিিণ কািী দল আসদ্দল িািা রক পরিমান ত্রাণ সামগ্রী পুন নবাসন সামগ্রী এদ্দনদ্দেন িা একটি জিরেষ্টাদ্দি 

রলরপবদ্ধ কিদ্দি হদ্দব। উি দল জকান এলাকায় ত্রাণ কাে পরিিালনা কিদ্দবন িা কদ্দরাল রুমদ্দক োনাদ্দি হদ্দব। 

 

৪.২.৯ শুকনা খাবাি, েীবন িিাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্তুি িাখা  

 িাৎিরনক  াদ্দব রবিিদ্দণি েন্য শুকনা খাবাি জ্মন, রিড়া, মুরড় ইিযারদ স্থানীয়  াদ্দব হাট/বাোি জথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি 

হদ্দব।  

 িাল, ডাল, আটা, জিল ইিযারদ উপকিণ ও গৃহ রনম নাদ্দনি উপকিণ ্থা জেউটিন, জপদ্দিক, নাইলদ্দনি িরশ ইিযারদ স্থানীয় 

বাোি জথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি হদ্দব।  

 ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় স্বাস্থয সহকািী ও পরিবাি কল্যান সহকািীি সহায়িায় প্রদ্দয়ােনীয় ঐষিপদ্দত্রি িারলকা দিিী ও স্থানীয় 

বাোি জথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দব।  

 

৪.২.১০ গবারদ পশুি রিরকৎসা/টিকা 

 উপদ্দেলা প্রানীসম্পদ হাসপািাল জথদ্দক অবস্থা রবদ্দবিনা কদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ কদ্দি ইউরনয়ন  বন অথবা 

স্বাস্থযদ্দকদ্দন্দ্র সংিিণ কিদ্দি হদ্দব।  

 ইউরনয়ন দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি সদস্যদ্দদি  প্রাণী রিরকৎসা রবষয়ক প্রদ্দয়ােনীয় প্ররশিদ্দণি ব্যবস্থা কিদ্দি হদ্দব।  

 প্রদ্দয়ােদ্দন অর জ্ঞিা সম্পন্ন ব্যরিদ্দদি আপদকালীন সমদ্দয় প্রানী রিরকৎসা কাদ্দেি সাদ্দথ সম্পৃি কিাদ্দনাি ব্যবস্থা কিদ্দি 

হদ্দব 

 

৪.২.১১ মহড়াি আদ্দয়ােন কিা  

 সিকন বািনা/পূব না াস প্রিাি, অপসািণ, উদ্ধাি ও প্রাথরমক ত্রান কা্ নক্রম পরিিালনা রবষদ্দয় মহড়া অনুষ্ঠাদ্দনি আদ্দয়ােন 

কিা।  

 ঘূরণ নঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূদ্দহ অব্যাহি াদ্দব দুদ্দ্ নাগ মহড়াি আদ্দয়ােন কিা।  

 প্ররি বেি এরপ্রল এবং জম মাদ্দস েনদ্দগারষ্টদ্দক রনদ্দয় মহড়াি মাধ্যদ্দম প্রস্তুরিি অবস্থা পিীিা কিা।  

 মহড়া অনুষ্ঠাদ্দনি সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গ নবিী মরহলা ও রশশুদ্দদি আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র রনদ্দয় ্াওয়াদ্দক রবদ্দশষ  াদ্দব উদ্দল্লখ কিা।  

 ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি জলাকেন আশ্রয় জকদ্দন্দ্র ্াওয়াি েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউরপ কা্ নালদ্দয় না কদ্দি ঝুঁরকপূণ ন গ্রাদ্দম কিদ্দি 

হদ্দব।  
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৪.২.১২ েরুিী কদ্দরাল রুম (EOC) পরিিালনা  

 দুদ্দ্ নাগ সংগঠিি হওয়াি পিপিই জেলা/উপদ্দেলা/ইউরনয়ন পরিষদ কা্ নালদ্দয় েরুিী কদ্দরাল রুম স্থাপন কিদ্দি হদ্দব। 

জসখাদ্দন পালাক্রদ্দম একসংদ্দগ কমপদ্দি ৩/৪ েন জস্বচ্ছাদ্দসবক ও গ্রাম পুরলশ সদস্য উপরস্থরি রনরিি কিদ্দি হদ্দব।  

 ইউরনয়ন পরিষদ্দদি সরিব ও দায়ীত্বশীল ব্যরিবগ ন কদ্দরাল রুদ্দমি  দায়ীদ্দত্ব থাকদ্দবন। প্ররি দদ্দল কমপদ্দি ৩ েন কদ্দি জমাট 

৩টি জস্বচ্ছাদ্দসবক দল পালাক্রদ্দম রদবা-িারত্র কদ্দরাল রুদ্দম দায়ীত্ব পালন কিদ্দবন। ইউরনয়ন পরিষদ্দদি সরিব সািনরণক  াদ্দব 

িিাবিান কিদ্দবন।  

 

৪.২.১৩ আশ্রয় জকন্দ্র/রনিাপদ স্থান সমূহ 

 বন্যাি সময় ডুদ্দব ্াদ্দব না, নদী াঙ্গন জথদ্দক দূদ্দি এমন স্থান আশ্রয়দ্দকন্দ্র রহসাদ্দব ব্যবহৃি হদ্দি পাদ্দি।  

 রনি নারিি আশ্রয়দ্দকন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কদ্দলে, সিকািী ও জবসিকািী প্ররিষ্ঠান, উঁচু িাস্তা, বাঁি আশ্রয়দ্দকন্দ্র রহসাদ্দব ব্যবহৃি 

হদ্দি পাদ্দি।  
 

৪.৩ জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি রনিাপদ স্থান সমূদ্দহি িারলকা ও বণ ননা 

দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় উপদ্দেলাি রনিাপদ স্থান সমুদ্দহি িারলকা 

আশ্রয় জকন্দ্র নাম ইউরনয়দ্দনি নাম িািণ িমিা 

স্কুল কাম জশল্টাি বড়হারিয়া সিকািী প্রাঃরবঃ বড়হারিয়া প্রায় ১০০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি বড়হারিয়া উচ্চ রবদ্যালয় বড়হারিয়া প্রায় ৮০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি আরমিাবাদ সঃপ্রাঃরবঃ আরমিাবাদ প্রায় ৯০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাদ প্রায় ১১০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি দরিণ আরমিাবাদ সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাদ প্রায় ৯৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি মরল্লক জোয়া সিকািী প্রাঃরবঃ আরমিাবাদ প্রায় ১১৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি পদুয়া  উচ্চ রবদ্যালয় পদুয়া প্রায় ১২০০ েন  

স্কুল কাম জশল্টাি ফরিয়ারদ সিকািী প্রাঃরবঃ পদুয়া  প্রায় ১০০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি পদুয়া সঃপ্রাঃরবঃ পদুয়া প্রায় ৮৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি ধরলরবল সিকািী প্রাঃরবঃ িিম্বা প্রায়৯০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি চিম্বা সিকািী প্রাঃরবঃ িিম্বা  প্রায় ৮৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি মাইেরবল সিকািী প্রাঃরবঃ িিম্বা  প্রায় ১০০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি মধ্যম কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন প্রায় ৯০০ েন  

স্কুল কাম জশল্টাি আোদ িি সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন প্রায় ২১০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি পরিম কলাউোন সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন পায় ১৯৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি রনয়াজু সিকািী প্রাঃরবঃ কলাউোন প্রায় ১৬০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি আব্দুল হারকম সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত  প্রাে ১৩০০ েন 
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স্কুল কাম জশল্টাি চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত  প্রায় ৯০০ েন  

স্কুল কাম জশল্টাি োরিংরগ সিকািী প্রাঃরবঃ চুনরত  প্রায় ২১০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি পুটিরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ পুটিরবলা  পায় ১৯৫০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি লগািস্থান সিকািী প্রাঃরবঃ পুটিরবলা  প্রায় ১৬০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  প্রায় ১০০০ েন 

স্কুল কাম জশল্টাি উত্তি হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ আধুনগি  প্রায় ৯০০ েন  

ইউরপ  বন বড়হারতো পরিষে ভবন বড়হারতো প্রাে ৯০০ েন 

ইউরপ  বন কলাউোন পরিষদ  বন কলাউোন প্রায় ১০০০ েন 

ইউরপ  বন আধুনগি পরিষদ  বন আধুনগি  প্রায় ১১০০ েন 

ইউরপ  বন চুনরি পরিষদ  বন চুনরি  প্রায় ২০০০ েন 

ইউরপ  বন পুটিরবলা পরিষদ  বন পুটিরবলা প্রায় ৯৫০ েন 
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৪.৪ আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি ব্যবস্থাপনা করমটি গঠনঃ 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনাি জিদ্দত্র অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন অংশ। সঠিক ও সমদ্দয়াগদ্দ্াগী িিণাদ্দবিদ্দণি অ াদ্দব অদ্দনক 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবহাি অনুপদ্দ্াগী হদ্দয় পদ্দড়দ্দে। িাই আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাি সাদ্দথ অন্তভূ নি কিা হদ্দয়দ্দে।  

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যবস্থাপনা । 

 

আশ্রয় জকন্দ্র আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি নাম দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরিি নাম জমাবাইল নং  

 চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ অনা দাশ ০১৭১৫-০২৪৪০৫ 

োরিংরগ সিকািী প্রাঃরবঃ জমাঃ আহসান উল্লাহ ০১৮১৩-১৪৭০০৭ 

পুটিরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ িরহমা আিাি ০১৭৪৬-৯৬২৫০০ 

লগািস্থান সিকািী প্রাঃরবঃ রমলন দাস ০১৬১৯-৮২১৬৪৭ 

আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ েয়া িক্রবিী  ০১৭১৮-০০১৪৫৫ 

উত্তি হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ  আলম রবিাস ০১৮১৪-৮৯৫৫৪০ 

চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ হারসনা খাতুন ০১৮১৩-৬৬৯৮১২ 

োরিংরগ সিকািী প্রাঃরবঃ মামুন সিকাি  ০১৬১৬-০১৮৫৪৫ 

আরমিাবাদ সঃপ্রাঃরবঃ মরনরুল  ইসলাম  ০১৯১৪-৭৭৪০১০ 

সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আল-আমীন ০১৭১৬-১১২০৪৫ 

দরিণ আরমিাবাদ সিকািী প্রাঃরবঃ জসালায়মান খন্দকাি  ০১৯১৪-৪৯১৪২০ 

মরল্লক জোয়া সিকািী প্রাঃরবঃ সারবনা ইয়াসরমন  ০১৯১৪-২৪৪৫৮০ 

 
 
 

পদুয়া  উচ্চ রবদ্যালয় জমাহাম্মদ আলী ০১৮৩৫-৩১৯০০৩ 

আরমিাবাদ সঃপ্রাঃরবঃ নুরুল ইসলাম ০১৮১৯-৮০৮০৪৮ 

সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আহম্মদ দসয়দ ০১৭৭০-২০৫০৬৩ 

দরিণ আরমিাবাদ সিকািী প্রাঃরবঃ আহম্মদ দসয়দ ০১৭৭০-২০৫০৬৩ 

আশ্রয় জকন্দ্র লনই  - - 

 
ইউ রপ  বন  

বড়হারিয়া  পরিষদ  বন জমাহাম্মদ জুনাইদ  ০১৮১৮-৪৪২৬১৯ 

কলাউোন পরিষদ  বন লমাঃ আব্দুল ওোজহে ০১৯৪২-৭০৯০৫৪ 

আধুনগি পরিষদ  বন লমাঃ রসিাজুল ইসলাম ০১৮১৪-৩০৭৩৬০ 

চুনরি পরিষদ  বন েেনুল আজবেীন ০১৮১৯-৬৩১১৯৮ 
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৪.৫   উপদ্দেলা সম্পদ্দদি িারলকাঃ 

অবকাঠাদ্দমা / সম্পদ সংখ্যা দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি সংরিপ্ত বন ননা 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র  লনই   

 

 

িাৎিরণক  াদ্দব দারয়ত্ব জদয়া হয় 

 

অরিকাংশ ইউরনয়দ্দন উি 

রেরনসপত্র প্রায় সব রেরনসই নষ্ট 

হদ্দয় জগদ্দে। 

 

আশ্রয় জকন্দ্রগুদ্দলা ব্যবহাি 

অনুদ্দপাদ্দ্াগী হদ্দয় পদ্দড়দ্দে এবং 

অিরিি অবস্থায় পদ্দড় আদ্দে  

 

জগাডাউন  ০২ টি 

জোট জমগাদ্দফান  ১ জসট 

ওয়ািদ্দলস ১ টি  

লাইফ েযাকট নাই 

গামবুট নাই 

সাইদ্দিন জনই 
জহলদ্দমট নাই 
বাই সাইদ্দকল নাই 
টি ন লাইট নাই 
এদ্দপ্রান নাই 
ফ্ল্যাগ স্টযান্ড (পিাকাসহ) নাই 
ইরিন িারলি জনৌকা নাই 
উদ্ধাি টুল বক্স নাই 

ওয়ািল্যাস জসট  ১টি  

জেিাি  নাই 

মাইক ১ রি 

জিরডও (নষ্ট ) ১টি  

ফাস্ট এইড বক্স  ১ টি  

 জটরবল  ৩টি  

 জিয়াি  ৭টি 

আলরমিা  ১টি  
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৪.৬ অথ নায়নঃ 

ইউরনয়ন পরিষদ্দদি আয় আদ্দস স্থানীয় কি আদায়, হাট/বাোি, ইোিা, খাল-রবল ইোিাি মাধ্যদ্দম এবং রকছু ব্যবসা বারণদ্দেযি জিড লাইদ্দসন্স প্রদান জথদ্দক । রকন্তু ইদারনং বড় 

হাট/বাোি, খাল/রবল ইোিাি ব্যবস্থা ইউরনয়ন পরিষদ্দদি হাদ্দি জনই। িদ্দব সিকাি বিনমাদ্দন ভূরম জিরেদ্দেশন জথদ্দক ১% কি ইউরনয়ন পরিষদ্দদ হস্তান্তি কদ্দি থাদ্দকন।  

 

(ক) রনেস্ব উৎসঃ (ইউরনয়ন কি, জিট ও রফস) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎস্য / িিণ 
                                                                                  বাৎসরিক আয় 

পদুয়া বড়হারিয়া আরমিাবাদ পুটিরবলা চুনরি আধুনগি িিম্বা জলাহাগাড়া কলাউোন 

বসি বাড়ীি বাৎসরিক ট্যাক্স  
১,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৫০,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

 
৩,০০,০০০/= ২,০০,০০০/= ৪৫,০০০/= ৮৪,০০০/= ৪০,০০০/= 

পরিষদ কতৃনক লাইদ্দসন্স ইসুয 

ও লাইদ্দসন্স পািরমট রফ  

- 

 
১,০০,০০০/= ৩০,০০০/= - ৯৫,০০০/= 

১,০০,০০০/= 

 
৭৫,০০০/= ২,৭৮,০০০/= ৮০,০০০/= 

ইোিা বাবদ (হাট, বাোি, 

 াট, পুকুি, জখায়াড় উোিা 

ইিযারদ)  

১,৪৪,৩০০/= 

 
- - 

৪,৯৮,৮২০/= 

 
- - - - - 

সম্পরি হদ্দি আয়  
২,০০,০০০/= ২০,০০,০০০/= - - - - - - - 

ইউরনয়ন পরিষদ্দদি সািািণ 

িহরবল  
- - - ১০,০০০/= ৮১,৯৩৬/= - - - - 

অন্যান্য 
- - - 

- 

 
১,৩০,০০০/= ৩,০০,০০০/= - - - 
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(খ) সিকািী সূদ্দত্র অনুদান উন্নয়ন খািঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খাদ্দিি িিণ 

বাৎসরিক আয় 

পদুয়া  বড়হারিয়া  আরমিাবাদ পুটিরবলা চুনরি আধুনগি িিম্বা 
জলাহাগাড়া কলাউোন 

জিয়ািম্যান ও 

সদস্যদ্দদি সম্মানী 

 ািা 

৪,৫৮,৫২০/= 

 
৩,৩০,০০০/= ৫,৫৯,২০০/= 

২,০৬,০০০/= 

 
১,৭৪,৩০০/= 

৩,৩০,০০০/

= 

১,৫৫,০০০/= 

 

৩,৩০,০০০/= ৩,৫৯,৬০০/= 

জসদ্দক্রটািী ও অন্যান্য 

কম নিািীদ্দদি জবিন 

 ািারদ 

৫,৪০,০০০/= 

 
৫,২৭,৩০০/= ৬,৪০,০০০/= 

৫,০২,০০০/= 

 
৩,৮১,৮৫২/= ৫,৪৭,০০০/= 

৩,০০,৬০০/= 

 

২,৩৭,৭৯২/= ৩,৭৮,৬০০/= 

উন্নয়ন সহায়িা 

িহরবল 

িাস্তা াটদ্দমিামি/এল

.রে.এস.রপ 

১,৫০,০০০/= ২০,০০,০০০/= 
১৬,৫০,০০০/

= 
১,০০,০০০/= ৯,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ১৯,০০,০০০/= 

৭,০০,০০০/= - 

ভূরম হস্তান্তি কি 

1% 

২,০০০০০/= 

 
৮.০০,০০০/= ৯,০০০০০/= ৪,০০০০০/= ২১,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= 

২২,০০,০০০/= ৫,৬০,০০০/= 

গৃহ রনম নান ও 

জমিামি, উন্নয়ন 

সহায়িা িহরবল 

- ৩,০০,০০০/= - ১,৫০,০০০/= ৩,০০,০০০/= - - 

- - 
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গ) স্থানীয় সিকািঃ 

 

 

 

( ) জবসিকািী উন্নয়ন সংস্থাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানীয় সিকাি  

বাৎসরিক আে 

পদুয়া বড়হারিয়া আরমিাবাদ পুটিরবলা চুনরি আধুনগি িিম্বা 
জলাহাগাড়া কলাউো

ন  

উপদ্দেলা পরিষদ  - - ৩০,০০০০০/= - ২২,০০,০০০/= ৭,০০,০০০/= - - - 

জেলা পরিষদ 
- - - - - - 

- 

 

- - 

জবসিকািী উন্নয়ন 

সংস্থাি নাম 

বাৎসরিক আে 

পদুয়া  বড়হারিয়া আরমিাবাদ পুটিরবলা চুনরি আধুনগি  িিম্বা জলাহাগাড়া কলাউোন 

রসরডএমরপ  - - - - - - - - - 

এরডরপ - - ৪,০০,০০০/= - ৩,৫০,০০০/= - ৪,৫০,০০০/= ২০,০০,০০০/= ৫,০০,০০০/= 
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৪.৭ কম ন পরিকল্পনা হালনাগাদ কিণ ও পিীিাকিণ 

 

পরিকল্পনা ফদ্দলাআপ করমটি 

ক্র. নং নাম পদবী করমটিি পদবী জমাবাইল নং 

১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান  স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

২ জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি  সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা  সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

৪ েরিো আক্তাি  উপজেলা মরহলা রবষেক কম যকতযা সদস্য  ০১৭৩৬-৪০২৯৮৭ 

৫ মাইনুরেন সিকাি  উপজেলা সমাে লসবা কম যকতযা সদস্য  ০১৯১২-৩৯১৪৩০ 

৬ লমাঃ নুরুল ইসলাম  উপজেলা রশক্ষা অরেসাি  সদস্য ০১৮১৫-৪০৮১৮৪ 

৭ লমাঃ িাজসল লচৌধুিী  উপজেলা সমবাে অরেসাি  সদস্য ০১৭১৭-০২৩৭৬২ 
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পিম অধ্যােঃ উিাি ও পুনব যাসন পরিকল্পনা 

 

৫.১ ক্ষেক্ষরতি মূল্যােনঃ 

খাি সমূহ বণ ননা 

 

 

 কৃরষ 

উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনেজন জমাট কৃরষ েরমি পরিমান-৩৯৫৪৫ একি। এখাজন প্রায় প্ররিরনয়িই পাহাড়ী েল হদ্দয় থাদ্দক 

গত ২০০৭ ও ২০১০ সাজলি মত পাহাড়ী হজল ৩৭৫২৬ একি েসলী েরমি মজধ্য প্রাে ৩৭২২ একি ফসলী েরমি 

আমন, জবাদ্দিা, আউষ িান ও িরবশস্যসহ জপয়ািা,িরিিিকািী িাদ্দষি ব্যাপক াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি, ১৯৮৮,১৯৯১ 

সাদ্দলি মি বন্যা/েদ্দলাচ্ছাস হদ্দল বা আ ি হানদ্দল প্রায় ৩৯৫৪৫ একি েসলী েরমি মজধ্য প্রাে ১৩৩৯৫ একি ফসলী 

েরমি আমন, জবাদ্দিা, আউষ িান ও িরবশস্যসহ জপয়ািা,িরিিিকািী িাদ্দষি ব্যাপক াদ্দব িরি হদ্দি পাদ্দি, খাল/নদী 

 াঙ্গদ্দন ৩২৭৭ একি ফসরল েরম িরি হদ্দি পাদ্দি ,কালববশাখী ঝড় হদ্দল এলাকায় ৩৯৫৪৫ একি ফসরল েরমি মদ্দধ্য  

প্রায় ১১২৫ একি ফসলী েরমি ফসল িরি গ্রস্থ হদ্দি পাদ্দি ।  রবষ্যদ্দি বড় িিদ্দণি খিা হদ্দল ৩৯৫৪৫ একি ফসরল 

েরমি মদ্দধ্য  প্রায় ১০৩০ একি ফসলী েরমি ফসদ্দলি িরি হদ্দি পাদ্দি । বষ না জমৌসদ্দম অরিবৃরষ্টি কািদ্দণ প্রায় প্ররি 

বেিই েলাবদ্ধিায় প্রায় ৩২১০ একি ফসলী েরমি ফসদ্দলি িরি হদ্দি পাদ্দি । 

 

 মৎস্য 

এই উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট পুকুদ্দিি সংখ্যা প্রায় ১২৭৩ টি । এখাদ্দন ২০০৭ ও ২০১০ সাদ্দলি মি পাহাড়ী েল 

হদ্দল প্রায় ২৫০ টি পুকুদ্দিি মাে পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি, বন্যা হদ্দল প্রায়  ৫২২ টি পুকুদ্দিি মাে বন্যায় জ দ্দস রগদ্দয় 

ব্যাপক িরি হদ্দয় থাদ্দক,নদী  াঙ্গদ্দন খাল/নদী সংলগ্ন প্রায় ৫০-৬০ টি পুকুদ্দিি িরি হদ্দয় থাদ্দক , ঝড়/েদ্দলাচ্ছ্বাস হদ্দল  

প্রায় ৬০টি পুকুদ্দিি মাে পারনদ্দি জ দ্দস জ্দ্দি পাদ্দি,অনাবৃরষ্ট/খিা হদ্দল ১৯৮৯টি পুকুদ্দিি মদ্দধ্য ৯০-৯৫ টি পুকুদ্দিি 

মাজেি িরি হদ্দয় থাদ্দক । 

 

পশুসম্পদ 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল প্রায়  ৮৩০০ টি গরু, প্রায় ৯৪৫০ টি োগল, প্রাে ১৪ টি জ ড়া, প্রায় ৫৯৩১০ টি মুিগী, 

প্রায় ২০৭০ টি হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী জ দ্দস ্াওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে, ১৯৯১ সাজলি মত েলচ্ছাস/কালববশাখী 

ঝড় হদ্দল এলাকায় প্রায় ৪১০০ টি গরু, প্রায় ৪৩১০ টি োগল, প্রায় ১১ টি জ ড়া, প্রায় ৪০৭৬০ টি মুিগী, প্রায় ১২৭০ টি 

হাঁসসহ অন্যান্য বন্য পশুপাখী জ দ্দস ্াওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । প্রায় ২৭২০০ টি পরিবাি িরি গ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃরিক 

জসৌন্দ্ ন রবনষ্ট হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে ।  

 

স্বাস্থয 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দনি মদ্দধ্য প্রায় ইউরনয়দ্দনই বন্যা হদ্দয় থাদ্দক। এ উপদ্দেলায় বন্যা হদ্দল এলাকায় 

আবেননা ও জডাবা/রনচু েরমদ্দি রকছু পারন েদ্দম থাদ্দক এবং জিাগ েীবানুি সৃরস্ট হদ্দয় ৭৩২০৪টি পরিবাদ্দিি মদ্দধ্য প্রায় 

১৭৬০০ টি পরিবাদ্দিি জলাকেদ্দনি পারনবারহি জিাদ্দগ আক্রান্ত হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে, খিা হজল প্রাে ৯৬৪০টি পরিবাজি 

রবরভন্ন লিাজগ আকান্ত এবং প্রাে ১৯২০০টি পরিবাজিি সুজপে খাবাি পারনি সমস্যা সৃরস্ট হওোি সম্ভাবনা িজেজে।  

 

 

েীরবকা 

ললাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনেজন বন্যাি কািদ্দন প্রায় ৬৫৯০ েন  মৎস্যেীরব ব্যবসায়ী  প্রিাি ও পদ্দিাি  াদ্দব 

িরিগ্রস্থ হয় । কাল দবশাখী ঝদ্দড়ি কািদ্দণ প্রায় ২৫৫০  েন  মৎস্যেীরব ব্যবসায়ী  প্রিাি ও পদ্দিাি  াদ্দব িরিগ্রস্থ 

হয় । খিাি কািদ্দণ প্রায় ১২৪০  েন  মৎস্যেীরব ব্যবসায়ী  িরিগ্রস্থ হয় । শুস্ক জমৌসুদ্দম অথ নাৎ দবশাখ ও দেষ্ঠয মাদ্দসি 

প্রিন্ড িাপদাহ অথাৎ খিায় প্রায় ২০৫৬০ কৃরষেীরব ও প্রায় ৫৯৯০০ েন মজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব জদখা জদয় । কাল 

দবশাখীি ঝদ্দড়ি কািদ্দণ প্রায় ১৯৩৫০ কৃরষেীরব ও প্রায় ২৩২০০ েন মজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব জদখা জদয় । বন্যাি কািদ্দণ 

প্রায় ১৭৬০০ কৃরষেীরব ও প্রায় ১৮৫০০ েন মজুদ্দিি কাদ্দেি অ াব জদখা জদয়। এলাকায় কাল দবশাখী ঝড় হদ্দল প্রায় 

৫৪০০ েন ব্যবসায়ী প্রিযি ও পদ্দিাি াদ্দব িরি গ্রস্থ  হজত পাজি । 

 

গাে পালা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন পাহাড়ী েদ্দল এলাকায় প্রায় ৫৫ টি নাস নািীি িািা গাদ্দেি িরি হওয়াি সম্ভাবনা 

িদ্দয়দ্দে। বন্যায় প্রায় ১২৫০০ টি পরিবাদ্দিি প্রায় ৫০৩০০ টি গাে-পালা জ দ্দস ্ায় এবং  প্রায় ৪৫ টি নাস নািীি িািা 

গাদ্দেি িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়ে ।, ১৯৯১ সাদ্দলি মি ঝড় আ াি হানদ্দল প্রায় ৫০৮৮০  টি মাঝািী ধিজনি গাে-

পালাি ব্যাপক িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়ে। কাল দবশাখী ঝদ্দড় এলাকায়  প্রায় ৫২ টি নাস নািী িািা গাদ্দেি িরি হওয়াি 

সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে।, প্রিন্ড খিায় প্রায় ৪৫ টি নাস নািীি িািা গাদ্দেি িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে ।  

ঘিবারড় ও 

অবকাঠাজমা 

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় পাহাড়ী েল হদ্দল ৪০৯ রক:রম: িাস্তাি মদ্দধ্য প্রায় ৬০ রক:রম: কাঁিা িাস্তা,  এইিরবরব ৫৪ রকঃরমঃ 

এবং প্রায় ৫৯০০ টি কাঁিা  িবারড় োরবি হে । প্রাে ৮৫ টি রশিা প্ররিষ্ঠাদ্দনি মদ্দধ্য প্রায় ২৬ টি রশিা প্ররিষ্ঠান, ২৯৯টি 

মসরেদ্দদি মদ্দধ্য ৪৫টি, ৫৭ টি মরন্দদ্দিি মদ্দধ্য প্রায় ১৬টি মরন্দদ্দিি ব্যাপক িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । ১৯৯১ ও 

১৯৯৭ সাদ্দল মি কালববশাখী ঝড়/েদ্দলাচ্ছ্বাস হদ্দল  ৪০৯ রকঃরমঃ িাস্তাি মদ্দধ্য  প্রায় ৪৫ রকঃরমঃ কাঁিা িাস্তা,  

এইিরবরব ৪৬ রকঃরমঃ এবং প্রায় ১০৬০০ টি পরিবাদ্দিি কাঁিা  িবারড় োরবি, ৩৩৯ টি কাল  াট ন এি মদ্দধ্য প্রায় ৭৫টি 
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কাল াট ন, ৮৫৩ টি রশিা প্ররিষ্ঠাদ্দনি মদ্দধ্য প্রায় ২৩  টি রশিা প্ররিষ্ঠান, ২৯৯টি মসরেদ্দদি মদ্দধ্য ৩৫টি, ৫৭ টি মরন্দদ্দিি 

মদ্দধ্য প্রায় ৮টি মরন্দি, প্রায় ৬টি হাটবাোি, প্রায় ৫টি স্বাস্থয জকদ্দন্দ্র ব্যাপক িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে ।  

পয়ঃরনস্কাশন  জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় ৯টি ইউরনয়দ্দন জমাট পায়খানা সংখ্যা ৬৮২৪৫টি। এি মদ্দধ্য স্বাস্থয সম্মি পায়খানা প্রায়-৫৫৩২০টি 

এবং কাঁিা পায়খানা প্রায়- ১২৯২৫টি এখাদ্দন বষ না জমৌসুদ্দম পাহাড়ী েল জদখা রদদ্দল প্রায় সব  ইউরনয়দ্দন আনুমারনক প্রায় 

প্রায় ১২৪০০ টি পরিবাদ্দি ১১৯৮০টি কাঁিা পায়খানাি িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়ে । বন্যা হদ্দল সকল ইউরনয়দ্দন প্রায় 

১২৯২৫টি কাঁিা পায়খানাি িরি হওয়াি সম্ভাবনা িদ্দয়দ্দে । ১৯৯১ সাজলি মত ঝড় হজল  ১২৯২৫টি কাঁচা পােখানাি 

ব্যাপক ক্ষরত হওোি সম্ভাবনা িজেজে। 

 

 

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুিািঃ 

৫.২.১ প্রশাসরনক পুনঃপ্ররিষ্ঠাঃ 

ক্র. নং নাম পদবী করমটিি পদবী লমাবাইল নং 

০১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান  স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

০২ জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি  সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

০৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা  সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

০৪ লমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  উপদ্দেলা প্রা: রশিা অরফসাি সেস্য  ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

০৫ প্ররতপে লেওোন উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী সেস্য  ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

০৬ গােী লমাঃ লসালাইমান রহসাব িিন কম©কিনা সেস্য  ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

 

 

৫.২.২ ধ্বংসাবদ্দশষ পরিস্কািঃ 

ক্র. নং নাম পদবী করমটিি পদবী জমাবাইল নং 

০১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

০২ জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

০৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

০৪ প্ররতপে লেওোন উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী সেস্য  ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

০৫ লমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  উপদ্দেলা প্রা: রশিা অরফসাি সেস্য  ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

০৬ গােী লমাঃ লসালাইমান রহসাব িিন কম©কিনা সেস্য  ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

০৭ লমাঃ শাহোহান  থানা ইনচােয সেস্য  ০১৭১৩-৩৭৩৬৫০ 
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৫.২.৩ েনদ্দসবা পুনিািম্ভঃ 

ক্র. নং নাম পদবী করমটিি পেবী  জমাবাইল নং 

০১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

০২ জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

০৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

০৪ প্ররতপে লেওোন উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী সেস্য  ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

০৫ লমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  উপদ্দেলা প্রা: রশিা অরফসাি সেস্য  ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

০৬ গােী লমাঃ লসালাইমান রহসাব িিন কম©কিনা সেস্য  ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

০৭ লমাঃ শাহোহান  থানা ইনচােয সেস্য  ০১৭১৩-৩৭৩৬৫০ 

 

 

৫.২.৪ েরুিী েীরবকা সহায়িাঃ 

ক্র. নং নাম পদবী করমটিি পেবী জমাবাইল নং 

০১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান স াপরি  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

০২ জমাহাম্মদ রফেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

০৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

০৪ প্ররতপে লেওোন উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী সেস্য  ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

০৫ গােী লমাঃ লসালাইমান রহসাব িিন কম©কিনা সেস্য  ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

০৬ লমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  উপদ্দেলা প্রা: রশিা অরফসাি সেস্য  ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

০৭ অরনল রবকাশ চাকমা  উপজেলা খায রনেন্ত্রক সেস্য  ০১৮১১-৫০৩২০১ 
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সংযুরক্ত ১ 

  আপেকালীন পরিকল্পনা বাস্তবােজনি লচক রলস্ট 

 

লচক রলস্টঃ 

লিরিও, টিরভ মািেত ৫ নং রবপে সংজকত আবহাওো বাতযা প্রচাজিি সংজঙ্গ সংজঙ্গ রনেবরন যত ‘েক’ (লচক রলস্ট পিীক্ষা কজি লেখজত এবং 

তাৎক্ষরণক প্রজোেনীে ব্যবস্থা গ্রহন কিজত হজব।  

ি. নং রবষে হযাঁ/না 

১. সতকযবাতযা প্রচাজিি রনব যারচত লস্বচ্ছাজসবক েজলি সেস্যজেি লিজক রবপে সম্বজে প্রচাি কাে শুরু কিজত 

বলা হজেজে। 

হযাঁ 

২. ঝুঁরকপূণ য এলাকাি ললাক েনজক উিাি কিাি েন্য োরেত্ব প্রাপ্ত ব্যরক্ত/েল শতিী কিা আজে রকনা। হযাঁ 
৩. ২/১ রেজনি শুকনা খাবাি ও পানীে েল রনিাপত্তা লমাড়জক মাটিি নীজচ পুরতো িাখাি েন্য প্রচাি কিা 

হইোজে 

হযাঁ 

৪. লস্বচ্ছা লসবক েজলি সেস্যজেি রনিাপত্তাি েন্য লাইে েযাজকট সিবিাহ কিা হজেজে। হযাঁ 
৫. ইউরনেন রনেন্ত্রণ কক্ষ সাব যক্ষরণক ভাজব চালু িাখাি েন্য প্রজোেনীে েনবজলি ব্যবস্থা কিা হজেজে। হযাঁ 
৬. ইউরনেন খায গুোম/ত্রাণ গ্রোজমি প্রজোেনীে রনিাপত্তা ব্যবস্থা আজে। হযাঁ 
৭ অন্যান্য  

 

রবঃ দ্রঃ  

 জিকরলস্ট পিীিা কদ্দি জ্ই জিদ্দত্র নানারুপ ত্রুটি জদখা ্াদ্দব জসই জিদ্দত্র েরুিী াদ্দব পদদ্দিপ গ্রহন কিদ্দি হদ্দব।  

 ইউরনয়ন পরিষদ িহরবল িািা বা জকান উৎস/সংষ্থা হইদ্দি জস্বচ্ছাদ্দসবক দদ্দলি সদস্যদ্দদি েন্য লাইফ েযাদ্দকট সংগ্রহ রবদ্দশষ 

প্রদ্দয়ােন । 
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জিকরলস্ট  

 প্ররি বৎসি এরপ্রল/জম মাদ্দসি ১৫ িারিদ্দখি মদ্দধ্য ইউরনয়ন দৃদ্দ্ নাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি স ায় আলাপ আদ্দলািনা কদ্দি রনদ্দে েদ্দক 

জিক রলস্ট পূিণ কদ্দি উপদ্দেলা রনব নাহী অরফসাি ও জেলা প্রশাসদ্দকি রনকট জপ্রিণ কিদ্দবন । 

ক্র. নং রবষয় উপযুি স্থাদ্দন রিি 

১ ইউরনয়ন খাদ্য গুদাদ্দম প্ নাপ্ত পরিমান মজুদ আদ্দে। হযাঁ 

২ ঝুঁরকপূণ ন এলাকাি রশশুদ্দদি টিকা/ যাকরসন জদয়া হদ্দয়দ্দে। হযাঁ 

৩ ১-৬ বৎসদ্দিি রশশু ও মাদ্দয়দ্দদি র টারমন খাওয়াদ্দনা হদ্দয়দ্দে হযাঁ 
৪ ইউরপ রিরনক হাসপািাদ্দল ওিস্যালাইন মজুদ আদ্দে হযাঁ 
৫ জস্বচ্ছাদ্দসবক দদ্দলি সদস্যদ্দদিদ্দক বাৎসরিক প্ররশিণ জদয়া হদ্দয়দ্দে। না 

৬ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় প্রাথরমক রিরকৎসাি ঔষি সিিাম আদ্দে না 
৭ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি েন্য রনব নারিি পল্লী রিরকৎসক এলাকায় উপরস্থি আদ্দেন না 
৮ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্র নলকুপ আদ্দে না 
৯ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্র দিো োনালা ঠিক আদ্দে না 
১০ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি েন্য রনব নারিি রবকল্প জকয়াি জটকাি উপরস্থি আদ্দে হযাঁ 

১১ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি মরহলাদ্দদি েন্য আলাদা ব্যবস্থা আদ্দে না 

১২ প্ররি আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি প্রসবা মরহলাদ্দদি জদখাশুনা কিাি েন্য রনব নারিি িাত্রী এলাকায় আদ্দে না 
১৩ গরু োগদ্দলি অবস্থাদ্দনি েন্য উচু স্থান বা রকল্লা রনি নারিি হদ্দয়দ্দে না 
১৪ জস্বচ্ছাদ্দসবক দদ্দলি সদস্যদ্দদিদ্দক রনি নারিি দারয়ত্ব সম্বদ্দি সদ্দিিন কিা হদ্দয়দ্দে হযাঁ 

১৫ আশ্রয় জকন্দ্রগুরলদ্দি পায়খানা/প্রস্রাবখানাি ব্যবস্থা আদ্দে না 

১৬ আবহাওয়া ও রবপদ সংদ্দকি প্রিাদ্দিি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় মাইদ্দক্রাদ্দফান িালু আদ্দে হযাঁ 

১৭ কমপদ্দি ২/১ রদদ্দনি পরিমান শুকনা খাবাি, পানীয় েল সংিিণ কিাি েন্য েনগণদ্দক সোগ কিা 

হদ্দয়দ্দে 

হযাঁ 

১৮ অন্যান্য  

 

তথ্য প্রারপ্তি উৎসঃ লমাঃ উমা খান কারে,  প্রকল্প বাস্তবােন কম©কতযা, লমাবাইল নং- ০১৭২১-১১২১৯৮ 
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সংযুরক্ত ২                            ললাহাগাড়া উপজেলাি দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটিি তারলকা 

ি. 

নং 

নাম/পেবী         সেস্য  লমবাইল নং  

১ এিজভাজকট েরিে উরেন খাঁন, উপজেলা লচোিম্যান  লচোিম্যান  ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

২ জমাহাম্মদ রেেনুি িহমান, উপজেলা রনব যাহী অরেসাি  লকা: লচোিম্যান  ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

৩ নুরুল আবোি, উপজেলা ভাইস্ লচোিম্যান সেস্য  ০১৭১১-৬৩০৭০৪ 

৪ গুলশান আি লবগম, উপজেলা ভাইস্ লচোিম্যান সেস্য  ০১৮১৮-৪৪২৯৮৪ 

৫ েরিো আক্তাি, মরহলা রবষেক কম যকতযা  সেস্য  ০১৭৩৬-৪০২৯৮৭ 

৬ লমা: বিকতুল আলম, উপজেলা মৎস্য কম যকতযা  সেস্য  ০১৭১৭-৪১০৫৩৮ 

৭ প্ররতপে লেওোন, উপজেলা প্রজকৌশলী  সেস্য  ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

৮ লমা: মাইনুরেন সিকাি, সমােজসবা কম যকতযা  সেস্য  ০১৯১২-৩৯১৪৩০ 

৯ লমা: তানবীরুল হক, যুব উন্নেন কম যকতযা  সেস্য  ০১৭১২-৭১৭৮০৮ 

১০ লমাঃ ইকবাল লহাজসন, েনস্বাস্থয প্রজকৌশলী সেস্য  ০১৮২০-২৩১১৯১ 

১১ অরভরেৎ ব্যানারেয, উপজেলা পরিসংখ্যান কমকতযা  সেস্য  ০১৮১৫-৩৪৫৪৪৫ 

১২ লমাঃ নুরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যরমক রশক্ষা অরেসাি  সেস্য  ০১৮১৫-৫০৮১৮৪ 

১৩ লমাঃ আঃ কুদ্দুস, উপজেলা প্রাথরমক রশক্ষা অরেসাি  সেস্য  ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

১৪ গােী লমাঃ লসালােমান, রহসাব িক্ষন কম যকতযা সেস্য  ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

১৫ আব্দুোহ আল বাজকি, রবআিরিরব কম যকতযা সেস্য  ০১৮১৪-৫৪৫২৩৪ 

১৬ লমাঃ িাজসল লচৌধুিী, সমবাে অরেসাি  সেস্য  ০১৭১৭-০২৩৭৬২ 

১৭ কােী িরেকুজ্জামান, উপজেলা প্রাণী সম্পে কম যকতযা সেস্য  ০১৭১৬-২৯০২৮৮ 

১৮ লমাঃ োহাঙ্গীি আলম, উপজেলা কৃরষ কম যকতযা সেস্য  ০১১৯৪-০৭৭৪৫৯ 

১৯ অরনল রবকাশ চাকমা, উপজেলা খায রনেন্ত্রণ কম যকতযা সেস্য ০১৮১১-৫০৩২০১ 

২০ আল মামুন, রনব যাচন কম যকতযা সেস্য  ০১৭১৪-৬৬৯৩৯৩ 

২১ লচোিম্যান , পদুো ইউরপ সেস্য ০১৮১৯-৩৬২৯১৯ 

২২ লচোিম্যান , চিম্বা ইউরপ সেস্য ০১৮১৩-১৯১৯০৯ 

২৩ লচোিম্যান , আরমিাবাে ইউরপ  সেস্য  ০১৭১১-৩৫৩৪১৮ 

২৪ লচোিম্যান , বিহারতো ইউরনেন  সেস্য  ০১৮১৮-৪৪২৬১৯ 

২৫ লচোিম্যান , চুনরত ইউরনেন   সেস্য  ০১৮১৯১০৯৯৫৯ 

২৬ লচোিম্যান ,  আধুনগি  ইউরনেন   সেস্য  ০১৮১৪-৩০৭৩৬০ 

২৭ লচোিম্যান ,  কলাউোন  ইউরনেন   সেস্য  ০১৮৩০-৯২৪০৯২ 

২৮ লচোিম্যান ,  পুটিরবলা   ইউরনেন   সেস্য  ০১৮১৯-৬৩১১৯৮ 

২৯ লচোিম্যান, ললাহাগাড়া ইউরনেন সেস্য  ০১৮১৯-৩৫১৮৩৬ 

৩০ লমাঃ শাহোহান, থানা ইনচােয সেস্য  ০১৭১৩-৩৭৩৬৫০ 

৩১  উমা খান কারে, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা  সেস্য সরচব  ০১৭২১-১১২১৯৮ 
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সংযুরক্ত ৩             

 ইউরনয়ন প্ নাদ্দয় জস্বচ্ছাদ্দসবকদ্দদি নাদ্দমি িারলকা রনদ্দে প্রদান কিা হলঃ 

                             ললাহাগাড়া ইউরনেজনি লস্বচ্ছাজসবকজেি নাজমি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ নাসরিন লবগম ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮২৯-৮৬২৯০১ 

২ লসরলনা লবগম ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩২-৫৬৬৫৭০ 

৩ জুলুো লবগম ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৫২-৬৩৭৮৯০ 

৪ সামসুি িহমান ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৩৬-২০৯৭০১ 

৫ লসাহাগ লশখ ০৩ সতকযবাতযা ০১৮১৫-৩৮৩২৫৬ 

৬ রবপুল চন্দ্র লে  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৩-৭৮৪৫৬০ 

৭ লমাহজসনা লবগম  ০৪ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৫-৯৭১২৯০ 

৮ অরসত িাে  ০৪ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২২-৭২৯৬০২ 

৯ লেসরমন আক্তাি  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৫১-০৫৫৭৪৮ 

১০ লমাঃ োকারিো  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৭-১৪৯৬২০ 

১১ িরহমা লবগম  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৫-৭৮২৯৭০ 

১২ মেনা খাতুন  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৭-৮২৪৯০১ 

১৩ আল আমীন  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৭-৪৩২৯০৭ 

১৪ মরহদুল ইসলাম ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৪০-১৯৮২৪১ 

১৫ আসমা আক্তাি  ০৮ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৭-৭৭৯৬০২ 

১৬ লহনা আক্তাি  ০৮ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৫২-৬৭৬০৭০ 

১৭ লিশমা আক্তাি  ০৯ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৯-৯৭৮৮০২ 

১৮ খারেো লবগম  ০৯ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৩-২৬৭২২০ 

 

কলাউোন ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ সুধীি কারন্ত োস ১ সোন ও উিাি কাে ০১৭১৫-৯২২৫৪১ 

২ সমু্ভ নাথ  ১ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৪-৪২২৯১৪ 

৩ অধীি োস ২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৭১৪-২৮২৭৯৩ 

৪ পািভীন আক্তাি  ২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৪০-৪১১৩৭৫ 

৫ লমাঃ ইউসুে আলী ৩ সতকযবাতযা ০১৮১৪-১৮৬৪১৬ 

৬ লমাঃ োমাল উরেন  ৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৫-০২৪৯৪২ 

৭ লমাঃ আইয়ুব আলী  ৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৩০-১১৮২৫৩ 

৮ আরেজুি িহমান ৫ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৭১৬-৭৩৫৩৯২ 

৯ িাে লমাহন নাথ ৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৩-৮১৪২৭৮ 

১০ লমাঃ নূি আহম্মে ৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৭-৭৬০২৩৪ 

১১ বীজিন্দ্র নাথ  ৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২২-৯০৬২০৩ 

১২ সজন্তাষ কুমাি বড়ুো  ৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১২-৯১০২৯৬ 

১৩ আব্দুস শুক্কুি  ৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৫-৩৮০১৬৩ 

১৪ লেসরমন আক্তাি  ৮ সতকযবাতযা ০১৮১৮-৪১৫৫০৩ 

১৫ হারবব্যি িহমান ৮ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৪-২৮১৮৭৫ 

১৬ লমাকব্যল লহাসাইন ৯ সতকযবাতযা ০১৮২৪-৪৫৭৭৯৩ 

১৭ অজন বড়ুো  ৯ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৩৯-২২৭১৬৮ 
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বড়হারতো  ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং 

১ োজন আলম  ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮১২-৬৮৪১৬৩ 

২ োেি আহমে  ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩০-৩১৫৬০৪ 

৩ েরহি উরেন  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

৪ লমা: িরেক  ০৩ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৭-২৩৭৬৯১ 

৫ মুহাম্মে োইফুরেন  ০৫ সতকযবাতযা ০১৮১৯-১১৫৮৩২ 

৬ এিশাদুল হক  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৮-০৯২৩৪৪ 

৭ লমাহাম্মে লখািজশে ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

৮ আশিাে আলী  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৭১৫-০৬৪৬০৭ 

৯ োহাংগীি  ০৭ সতকযবাতযা ০১৮১২-০৯৩৩২১ 

১০ নুরুল আলম  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

১১ আবোি উরেন  ০৮ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

১২ লমাহাম্মে ইউসুপ ০৮ সতকযবাতযা ০১৮১৯-০৯৩২৮৬ 

১৩ নুরুচ্ছো  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৬-৯০৭৬২৩ 

১৪ নারেি উরেন  ০৯ সতকযবাতযা - 

১৫ মুহাম্মে ইসমাইল  ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৯-০২৩৪২১ 

 

চুনরত ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ সািরমনা আক্তাি  ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮২৫-৯৬৭৩০২ 

২ জুরলো োহান ০১ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৯-০৩৮৯৮০ 

৩ মাহফুো খাতুন ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৫-২৬৭২৯১ 

৪ োরহদুল ইসলাম ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৩-৭৬৪২০৩ 

৫ পািরভন সুলতানা ০৩ সতকযবাতযা ০১৮৩৭-৩৭৮০৩০ 

৬ তাসরলমা লবগম ০৩ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১১-৮৪১৮৫৩ 

৭ লমাঃ েরিে  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৫-৫৯৬৮০৩ 

৮ রমলন সিকাি ০৪ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২২-৯৮৭৩৩১ 

৯ লমৌসুমী লবগম  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৫-৫৫১০৭৪ 

১০ লববী লবগম ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৯-৬২৬৭৩০ 

১১ আলাউরেন  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৭-৮৪২৬৭০ 

১২ লমাঃ লহাজসন  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৯-৫৮৮০২৭ 

১৩ রশরিন আক্তাি  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৭-৭১৬৫৬০ 

১৪ অরুন োস ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৫-৫৯৬৪০২ 

১৫ সারেে খান  ০৮ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩২-৩১৫১২৪ 

১৬ োজতমা আক্তাি  ০৮ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৩২-৭০৯৬২০ 

১৭ লসরলনা আক্তাি  ০৯ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৭-২০২৬৯০ 

১৮ সেল  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩২-৮৭৭৯৮৩ 
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পুটিরবলা ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ একিামুল হক ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৫৫৬-৫৩৪০৪০ 

২ লাভলী োস  ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৩-৬০৬০৪৪ 

৩ লমা: রিদুোন  ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

৪ লমা: ইউনুচ  ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৫-১১৪৭১১ 

৫ মািাি লমাোফ্েি  ০৩ সতকযবাতযা ০১১৯০-১৮০১১২ 

৬ লমা: ব্যলব্যল  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৮-১৯৫৬৮৩ 

৭ আবদুল মাজলক  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৪-৩২০৭৭৫ 

৮ তাজুল ইসলাম  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৮-৫৫৩০৫২ 

৯ কযা: কামাল উরেন  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৪-০৮১৫৯২ 

১০ শামীমা আক্তাি  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮০৩-১০৮৮৬১ 

১১ হােী আব্যল হাজশম  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

১২ মুহাম্মে কাইোি  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৩-০৯৩৩৪৫ 

১৩ শামসুল ইসলাম  ০৭ সতকযবাতযা - 

১৪ নারেি উরেন  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২১-০৯৩২১৭ 

১৫ োজহে লহাসাইন  ০৮ সতকযবাতযা - 

 

 

চিম্বা ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ আব্যল লহাজসন  ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮২৪-৩৫২৭৩৫ 

২ রমনা লচৌধুিী ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২২-৭৭১৮৪০ 

৩ লমজহেী হাসান ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১১-৬৪৮০৬৬ 

৪ মরনিা লবগম ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৫-১১০৯৪৩ 

৫ নুরুল আবোি  ০৩ সতকযবাতযা ০১৮৩২-৫৯২৬৩৭ 

৬ লিাকসানা আক্তাি  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৫২-৯৩৭৯৭০ 

৭ মমতাে লবগম ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২০-৭৯১৮০২ 

৮ আব্যল হাসান  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৮-৮৯৩৭১২ 

৯ খারেো লবগম  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৯-৬৭৮০২২ 

১০ মরনি লহাসজন  ০৫ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৩-৩৭৮২৩০ 

১১ োরুক লহাজসন  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩২-৫২৯৭০৭ 

১২ লসাবহান সিকাি  ০৬ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৬-২৫৮৭৭৭ 

১৩ মাসুমা লবগম  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৩-২৫৭৮৩৭ 

১৪ লোসনা আক্তাি  ০৭ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১২-৩৭৮৩৮২ 

১৫ রিনা পািভীন  ০৮ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২৫-৭৭৩২৮০ 

১৬ লমাঃ মরনি খান  ০৮ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮৩৩-৯৬৭০২১ 

১৭ রিনা আক্তাি  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৭-৩৯৬২০৩ 

১৮ সুেন োস ০৯ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮২৮-৩৭৩৯৬০ 
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আধুনগি ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম  ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ রসিাজুল ইসলাম  ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮২৭-৪৪৭৯০১ 

২ েেনাল আজবেীন  ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা  

৩ আহমে করবি  ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৮-২৩৫৫৭১ 

৪ োহাংগীি আলম  ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৭১৩-০২৩৫৭৭ 

৫ মুকুন্দ কম যকাি  ০৩ সতকযবাতযা  

৬ শরেকুি িহমান  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৩-০৯৩২১২ 

৭ লমা: আব্য বক্কি  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৫-০৯৩২৫১ 

৮ লমা: ইসমাইল  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা  

৯ লমা: ইরলোস  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৭-০৯২১৫৪ 

১০ লমা: মনজুি আলম  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৯১৩-০৯৩২৬৫ 

১১ লমা: নুরুল ইসলাম  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা  

১২ লমা: আশিে রমো  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৮-০৯২১৪৪ 

১৩ লমা: েকরিো  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৯-৮১৬৯০২ 

১৪ নেরুল ইসলাম  ০৭ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা  

১৫ নুরুল ইসলাম  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা  

 

আরমিাবাে ইউরনেন লস্বচ্ছাজসবকজেি তারলকাঃ  

ি. নং নাম ওোি য নং প্ররশক্ষণ লমাবাইল নং  

১ লমাঃ আরেজুল হক ০১ সোন ও উিাি কাে ০১৮১৯-৬২৪৭৪৪ 

২ রসিাজুল ইসলাম ০১ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৯-৩৯৪৪০১ 

৩ আব্যল হাজসম ০২ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৯-৯৬৪০৪২ 

৪ শরেউল আলম ০২ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৬-৭৬২৭০৯ 

৫ আব্যল হাজসম ০৩ সতকযবাতযা ০১৮১৮-০২৭৯০৪ 

৬ রনোম উরেন  ০৩ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮২১-৮১৯৭৯৮ 

৭ আব্দুল আউোল  ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৮১৩-৬৭৬৯২১ 

৮ লমাঃ রিদুোন ০৪ আশ্রেজকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ০১৬৮৩-৭৩৩০২২ 

৯ লমাঃ ইউসুে  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৫-১১৪৭১১ 

১০ লমাঃ তাজুল ইসলাম ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮১৮-৫৫৩০৫২ 

১১ শামীমা আক্তাি  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩১-০৮৮৬১৫ 

১২ লনোমুল হক  ০৯ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৩৩-৪৮০৯৯৯ 

১৩ লমাঃ েরহি  ০৭ সোন ও উিাি কাে ০১৮১৩-২৬৭১৪০ 

১৪ লমাঃ মরহউরেন  ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা - 

১৫ আব্দুল মাজলক ০৭ সতকযবাতযা ০১৮৫৯-৪০৮৮৮২ 

১৬ শাহ আলম ০৭ প্রাথরমক রচরকৎসা ০১৮৫৮-৩৭৮৬২১ 
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সংযুরক্ত ৪    

আশ্রে লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা করমটিি তারলকাঃ 

মাটিি রকল্লাঃ এই উপদ্দেলায় জকান মাটিি রকল্লা জনই ।  

স্কুল কাম জশল্টািঃ 

আশ্রয় জকদ্দন্দ্রি নাম  দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল নং 

চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ অনা দাশ ০১৭১৫-০২৪৪০৫ 

োরিংরগ সিকািী প্রাঃরবঃ জমাঃ আহসান উল্লাহ ০১৮১৩-১৪৭০০৭ 

পুটিরবলা সিকািী প্রাঃরবঃ িরহমা আিাি ০১৭৪৬-৯৬২৫০০ 

লগািস্থান সিকািী প্রাঃরবঃ রমলন দাস ০১৬১৯-৮২১৬৪৭ 

আধুনগি সিকািী প্রাঃরবঃ েয়া িক্রবিী  ০১৭১৮-০০১৪৫৫ 

উত্তি হরিনা সিকািী প্রাঃরবঃ  আলম রবিাস ০১৮১৪-৮৯৫৫৪০ 

চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ হারসনা খাতুন ০১৮১৩-৬৬৯৮১২ 

োরিংরগ সিকািী প্রাঃরবঃ মামুন সিকাি  ০১৬১৬-০১৮৫৪৫ 

আরমিাবাদ সঃপ্রাঃরবঃ মরনরুল  ইসলাম  ০১৯১৪-৭৭৪০১০ 

সুখেরড় সিকািী প্রাঃরবঃ আল-আমীন ০১৭১৬-১১২০৪৫ 

দরিণ আরমিাবাদ সিকািী প্রাঃরবঃ জসালায়মান খন্দকাি  ০১৯১৪-৪৯১৪২০ 

মরল্লক জোয়া সিকািী প্রাঃরবঃ সারবনা ইয়াসরমন  ০১৯১৪-২৪৪৫৮০ 

চুনরত সিকািী প্রাঃরবঃ অনা দাশ ০১৭১৫-০২৪৪০৫ 

 

উচু িাস্তা বা বাঁিঃ  

জলাহাগাড়া উপদ্দেলায় আশ্রয় জনওয়াি েন্য জকান উঁচু িাস্তা বা বাঁি জনই িদ্দব জিাদ্দড দুদ্দ্ নাদ্দগি সময় মানুষ আশ্রয় জনয়।   

 

স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা করমটিঃ  

উপদ্দেলায় স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা করমটিি িারলকা রনদ্দে জদয়া হল। 

ক্র. নং নাম পদবী সেস্য  জমাবাইল নং 

০১ এযািজভাজকট েরিে উরেন খান উপজেলা লচোিম্যান স াপরি ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

০২ জমাহাম্মদ  রেেনুি িহমান উপজেলা রনব যাহী অরেসাি সহ-সভাপরত ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

০৩ উমা খান কারে  উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা সদস্য সরিব ০১৭২১-১১২১৯৮ 

০৪ িাঃ শাহ রকবরিো উপজেলা স্থাস্থয লকজন্দ্রি প্রধান সেস্য - 

০৫ প্ররতপে লেওোন উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী সেস্য ০১৮২৯-৩৫৪৪৮৩ 

০৬ গােী লমাঃ লসালাইমান রহসাব িিন কম©কিনা সেস্য ০১৭১৮-৩৩১২২৮ 

০৭ লমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  উপদ্দেলা প্রা: রশিা অরফসাি সেস্য ০১৬৭৯-৭৮৬৪০৪ 

০৮ অরনল রবকাশ চাকমা  উপজেলা খায রনেন্ত্রক সেস্য ০১৮১১-৫০৩২০১ 
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অরগ্ন রনিাপিা করমটিঃ  

জলা+হাগাড়া উপদ্দেলায় অরগ্ন রনিাপিা করমটিি নাদ্দমি িারলকা রনদ্দে জদয়া হল। 
 

ফায়াি জস্টশদ্দনি নাম দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল নং 

 

ললাহাগাড়া োোি সারভ যস ও 

রসরভল রিজেি  

এযাি. েরিে উরেন, উপজেলা লচোিম্যান ০১৭১১-৩৮১১২৮ 

জমাহাম্মদ রেেনুি িহমান, উপজেলা রনব যাহী অরেসাি ০১৮৫১-৮২৬১৫৩ 

উমা খান কারে, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবােন কম যকতযা ০১৭২১-১১২১৯৮ 

লমাঃ শাহাোত লহাজসন, োোি জস্টশন অরফসাি, জলাহাগাড়া ০১৮২৬-১০৮৯৭৭ 

জমাঃ জসরলম উরেন ০১৮২০-১৭৭৩৮৩ 

লমাঃ নুরুল ইসলাম  ০১৮১৩-৩০২০৫৬ 

 

ইরিন িারলি জনৌকাঃ  

ইউরনয়ন/ওয়াদ্দড নি নাম দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি জমাবাইল নং 

বড়হারতো ইউরনেন জমাঃ োমাল  ০১৮৩৯-১৫১০৮১ 

কলাউোন ইউরনেন আলমগীি  ০১৭১৫-৭১১১০১ 

আধুনগি ইউরনেন জমাঃ করিম  ০১৮১৭-৩১৭৬২২ 

চুনরত ইউরনেন আবুল ফেল  ০১৮১৮-২০১৩১১ 

চিম্বা ইউরনেন নারেি উরেন   ০১৮১২-১১৫৩০৯ 

আরমিাবাে ইউরনেন অসীম কুমাি নাথ ০১৮৩২-৩৩০২০৫ 

ললাহাগাড়া ইউরনেন সুেন হাওলাদাি  ০১৮১১-৬৫৩১০৩ 

পদুো  ইউরনেন আদ্দনায়াি জহাসদ্দন  ০১৯৩০-১২৬৫০০ 

পুটিরবলা ইউরনেন রলয়াকি আলী  ০১৮৩১-৭৪৫০৩৩ 

 

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ  

ইউরনয়ন/ওয়াদ্দড নি নাম স্থানীয় ব্যবসায়ীি নাম জমাবাইল নং 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ এমিান ০১৮২১-৯৩৮৯০০ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ শরেক  ০১৮১৬-০০০৭২৯ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ েরসম উরেন  ০১৮১৯-৯৫৬১৪৪ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ কামাল  ০১৬৮৪-৬৭১৭১২ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ নারেম  ০১৮১৮-৩৮৬৫১ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ হান্নান ০১৮২৪-৪৫৭৬৭৬ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন লমাঃ কুতুব উরেন  ০১৮১৩-১৩১২৫১ 

জলাহাগাড়া ইউরনয়ন িা: কারে লমা: মরহউরেন ০১৮১৯-৬২৪০৯৪ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন লমা: েেসাল ০১৮২৯-০৫৭১৭৬ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন লমা: আেম ০১৮২৩-৯০৭৩৫৬ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন লমা: আব্দুল হােী ০১৮৩৫-৯৫৯৪৭৫ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন পরিজতাষ লচৌধুিী ০১৮২২-৭৩৩৪০৭ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন লমা: লসাজহল ০১৮২৩-৯০৭৩৫৬ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন লমা: মরেজুি িহমান ০১৮১৬-১৫৪৭৩৬ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন রবনে ০১৮১৪-৪৭১৬৮৪ 

জলাহাগাড়া  ইউরনয়ন রেলীপ রশল ০১৮২৯-০৫৭১৭৬ 
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সংযুরি ৫  

এক নেদ্দি জলাহাগাড়া উপদ্দেলাি  িথ্যাবলী রনদ্দে জদখাদ্দনা হলঃ 

ক্রঃ 

নং 

আয়িন           ২৫৮.৮৭ বঃরকঃ ক্রঃ নং কাল াট ন ৩৩৯ টি 

১  ইউরনয়ন/উপদ্দেলা ০৯ টি  ইউরনয়ন ও  ১টি জপৌিস া  ২১ ঈদগাঁহ ৫ টি 

২ জমৌো ৪০ টি ২২ ব্যাংক ১৯ টি 

৩ গ্রাম ৪৩ টি ২৩ জপাস্ট অরফস ১২ টি 

৪ পরিবাি ৭৩২০৪ টি  ২৪ িাব ২৫ টি 

৫ জমাট েনসংখ্যা ৩৭২৩২৫ েন  ২৫ হাট বাোি ২৬ টি 

৬ পুরুষ  ১,৮৫,০৬৫ েন  ২৬ কবি স্থান ৩১৯ টি 

৭ মরহলা ১,৮৭,৭৬০ েন  ২৭ শ্মশান  াট ২৫ টি 

৮ রশিা প্ররিষ্ঠান ১২২ টি  ২৮ গ ীি নলকুপ ২০৩ টি 

৯ সিকািী প্রাথরমক রবদ্যালয় ৭৩ টি ২৯ অগ ীি নলকুপ ৬৮২৪৫ টি 

১০ জিরেঃ প্রাথরমক রবদ্যালয় ০৩ টি ৩০ হস্তিারলি নলকুপ ২২ টি 

১১ মাধ্যরমক রবদ্যালয় ২৩ টি ৩১ শ্যাজলাচারলত নলকুপ লনই  

১২ কদ্দলে ০৩ টি ৩২ নদী ৩ টি 

১৩ মরন্দি  ৫৭ টি  ৩৩ খাল ৩১ টি 

১৪ মাদ্রাসা, দারখল, ফারেল, এবদ্দিদায়ী ১৯ টি  ৩৪ রবল  লনই  

১৫ রশিাি হাি ৫৭.৬০% ৩৫ হাওড় লনই  

১৬ করমউরনটি রিরনক ৫ টি ৩৬ পুকুি ১২৭৩ টি 

১৭ বাঁি ৩ টি ৩৭ কাঁিা িাস্তা ১৫২.৫ রকঃরমঃ 

১৮ সুইি জগইট ২ টি ৩৮ পাকা িাস্তা ১০৯ রকঃরমঃ 

১৯ ব্রীে ৭৮ টি ৩৯ এইচরবরব িাস্তা  ১৪৮ রকঃরমঃ 

২০ মসরেদ ২৯৯ টি  জখলাি মাঠ ৩২ টি 
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সংযুরি ৬ 

  বাংলাদ্দদশ জবিাদ্দিি প্রিারিি কদ্দয়কটি গুরুত্বপূণ ন অনুষ্ঠান সূিী 

জবিাি জকন্দ্র প্রিারিি অনুষ্ঠাদ্দনি নাম প্রিাদ্দিি সময় বাদ্দিি নাম 

োকা-ক কৃরষ সমািাি সকাল ৬.৫৫-৭.০০ প্ররিরদন 

সুদ্দখি ঠিকানা সকাল ৭.২৫-৭.৩০ প্ররিরদন 

স্বাদ্দস্থযই সুদ্দখি মূল সকাল ১১.৩০-১২.০০ শুক্রবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

জসানালী ফসল সিযা ০৬.০৫-৬.৩৫ প্ররিরদন 

আবহওয়া বািনা সিযা ০৬.৫০- ৭.০০ প্ররিরদন 

িট্টগ্রাম কৃরষ কথা সকাল ৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

কৃরষ খামাি সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্ররিরদন 

সুখী সংসাি িাি ০৬.৫৫-০৮.৩০ প্ররিরদন 

িােশাহী জিি খামাি সমািাি সকাল ০৬.৫৫-০৭.১০ প্ররিরদন 

সবুে বাংলা সিযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্ররিরদন 

খুলনা স্বাস্থয িথ্য সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

িাষাবাদ সিযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্ররিরদন 

িংপুি সুদ্দখি ঠিকানা সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

জিি খামাদ্দি সিযা ০৬.০৫-০৬.৩০ প্ররিরদন 

রসদ্দলট আেদ্দকি িাষাবাদ সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ প্ররিরদন 

সুদ্দখি ঠিকানা সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ প্ররিরদন 

শ্যামল রসদ্দলট সিযা ০৬.০৫-০৬.২৫ শুক্রবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

ঠাকুিগাঁও রকষাণ মাটি জদশ সিযা ০৬.০৫-০৫.২৫ শরন, জসাম ও বুি 

কক্সবাোি আেদ্দকি কৃরষ রবদ্দকল ০৩.০৭-০৩.২৫ প্ররিরদন 

জসানালী প্রান্তি রবদ্দকল ০৩.৪০-০৩.৪৫ মঙ্গল ও বৃহস্পরিবাি 

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

জোট পরিবাি রবদ্দকল ০৩.৩৫-০৩.৫০ জসাম, বুি ও শুক্রবাি বাদ্দদ প্ররিরদন 

িাঙ্গামাটি েীবদ্দনি কথা  দুপুি ০১.৪০-০১.৫৫ প্ররিরদন 

খামাি বাড়ী রবদ্দকল ০৩.০৫-০৩.১৫ প্ররিরদন 

 

উপদ্দেলা পরিষদ, উপদ্দেলাি সকল সিকািী অরফস, সকল ইউরনয়ন পরিষদ্দদি জিয়ািম্যান ও সরিব, এলাকাি প্রবীন ব্যরিবগ নসহ রবর ন্ন 

স্তদ্দিি মানুদ্দষি সািাৎকাি গ্রহদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রাপ্ত িথ্যাবলী।  
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উপজেলা  পর্ যাজে  দুজর্ যাগ  ব্যবস্থাপনা  পরিকল্পনা   প্রণেন 

উপজেলা- ললাহাগাড়া, লেলা- চট্টগ্রাম 

 

পরিকল্পনা প্রণেজন 

উপজেলা দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা করমটি, ললাহাগাড়া, চট্টগ্রাম 

 

     সমন্বজে 

 

 

                                                                                   ঘিনী 

GHARONI 
 

 

জুলাই ২০১৪ 

 

সারব যক সহজর্াগীতাে 

করিজহরিভ রিোস্টাি  ম্যাজনেজমন্ট  লপ্রাগ্রাম  (রসরিএমরপ -২) 

দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালে 

 

 


