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প্রথম অধ্যায় 
 

স্থানীয় এলাকা পবিবচবি 
 

১.১পটভূবমঃ 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি স্থায়ী আদ্দদশািলীদ্দি ঝুঁবকহ্রাস ও কবন্টনদ্দেন্সী পবিকল্পনাদ্দক অন্তভূ ণি কদ্দি ভেলা, উপদ্দেলা, ভপৌিস া ও বসটি 

কদ্দপাদ্দিশন প্ ণাদ্দয় দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কম ণপবিকল্পনা প্রর্য়দ্দর্ি সুপাবিশ কিা হদ্দয়দ্দে। দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কম ণপবিকল্পনা বিষয়টি 

বসবডএমবপ খুিই গুরুদ্দত্বি সাদ্দথ বনদ্দয়দ্দে। পবিকল্পনাি স্থায়ীত্বশীলিা, ও কা্ ণকািীিা, বনবিড় এিং িলািলিমী কম ণপদ্ধবি, 

সংবিষ্ট সংগঠন, প্রবিষ্ঠাদ্দনি ও েনদ্দগাষ্ঠীি অংশগ্রহদ্দর্ি উপি বন ণিশীল। দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাটি ৩-৫ িেদ্দিি েন্য 

প্রর্য়ন কিা হদ্দি। 

িাংলাদ্দদশ বিদ্দেি মানবচদ্দত্র অন্যিম একটি দুদ্দ্ ণাগ প্রির্ ভদশ। এদ্দদদ্দশি প্রবিটি ভেলাই কম ভিবশ দুদ্দ্ ণাদ্দগ আক্রান্ত হয় । এ 

ভেলাগুদ্দলাি মদ্দধ্য োমালপুি ভেলাটি অন্যিম। োমালপুি ভেলাি ইসলামপুি উপদ্দেলা একটি অিযন্ত দুদ্দ্ ণাগ ও ঝুঁবক পূর্ ণ 

এলাকা। িন্যা ও নদী াঙ্গন ইসলামপুি উপদ্দেলাি প্রিান দুদ্দ্ ণাগ । ইসলামপুি উপদ্দেলাি প্রবিটি ইউবনয়দ্দন িন্যা ও নদী াঙ্গদ্দন 

প্রবি িেি দুদ্দ্ ণাগ ভদখা ভদয় এিং েন সািািদ্দর্ি েীিন ও েীবিকাি উপি বিরূপ প্র াি ভিদ্দল। প্রবি িেি বিব ন্ন দুদ্দ্ ণাদ্দগ পবিি 

হদ্দলও ভেলা/উপদ্দেলা প্ ণাদ্দয় ভকান কম ণপবিকল্পনাি প্রবিিলন ভদখা ্ায়বন । সাবি ণক দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনাি অংশ বহদ্দসদ্দি এই 

দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাটি োমালপুি ভেলাি ইসলামপুি উপদ্দেলাি েন্য প্রর্য়ন কিা হদ্দয়দ্দে।  

১.২ পবিকল্পনাি মূল উদ্দেশ্যঃ 
 

 পবিিাি ও সামাবেক প্ ণাদ্দয় দুদ্দ্ ণাদ্দগি ঝুঁবক সম্পদ্দকণ গর্সদ্দচিনিা সৃবষ্ট ও সকল প্রকাি ঝুঁবক হ্রাস কিদ্দর্ পবিিাি, সমাে, ইউবনয়ন 

পবিষদ, উপদ্দেলা ও ভেলা প্রশাসন প্ ণাদ্দয় িাস্তি সম্মি উপায় উদ্ভািন কিা ।  

 স্থানীয় উদ্দদ্যাদ্দগ ্থাসম্ভি স্থানীয় সম্পদ ব্যিহাদ্দিি মাধ্যদ্দম ঝুঁবক হ্রাস-কির্ ও ব্যিস্থাবদি িাস্তিায়ন পদ্ধবিি উন্নয়ন সািন। 

 অপসাির্, উদ্ধাি, চাবহদা বনরুপর্, এার্ ও িাৎিবনক পূর্িা©সন ব্যিস্থাি েন্য স্থানীয় াদ্দি প্রর্ীি পবিকল্পনাি অনুশীলন ও প্রদ্দয়াগ। 

 একটি বনবদ ণষ্ট এলাকা এিং বনবদ ণষ্ট সমদ্দয়ি েন্য ভকৌশলগি দবলল তিিী কিা।  

 দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি ও সংবিষ্ট ভসক্টদ্দিি ( সিকািী, আন্তেণাবিক ও োিীয় এনবেও, দািা ইিযাবদ ) েন্য একটি সাবি ণক পবিকল্পনা 

বহদ্দসদ্দি কাে কিদ্দি। 

 দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা সংবিষ্ট অংশীদাবিদ্দত্বি পবিকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়দ্দন বনদ্দদ ণশনা প্রদান কদ্দি। 

 সংবিষ্ট কবমউবনটিি দুদ্দ্ ণাগ পবিকল্পনায় আন্তবিক অংশগ্রহর্, কা্ ণকি অংশীদািত্ব ও মাবলকানাদ্দিাি োগ্রি কিা ।  

 

১.৩ স্থানীয় এলাকা পবিবচবিঃ 

১.৩.১. ভেলা/উপদ্দেলাি ভ ৌগবলক অিস্থানঃ 

 োমালপুি ভেলা শহি হদ্দি সড়ক পদ্দথ ইসলামপুি উপদ্দেলাি দূিত্ব ২৬ বকদ্দলাবমটাি। অত্র উপদ্দেলাি আয়িন ৩৫৩িগ ণ 

বকদ্দলাবমটাি। ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট গ্রাদ্দমি সংখ্যা ২৪৮টি, ভমৌোি সংখ্যা ৭৫টি । ইসলামপুি ভপৌিস া-সহ, ইসলামপুি 

সদি, কুলকািী, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিপুঠীমািী এিং 

চিদ্দগায়াবলনী এই ১3 টি ইউবনয়ন/দ্দপৌিস া বনদ্দয় ইসলামপুি উপদ্দেলা। কৃবষ বি াদ্দগি িথ্য মদ্দি এখানকাি ভিশীি াগই ভিদ্দল 

মাটি। ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীি বনকটিিী হওয়াি কািদ্দন প্রবিিেিই িন্যায় ও নদী াঙ্গদ্দন মানুষ গৃহহীন হদ্দয় পদ্দড়। 

ইউকযাবলপ্টাস, ভমহগবন, আকাশমবন, কড়ই, ইতিযাবদ এলাকাি প্রিান প্রিান গােপালা। স্থলপথ বহসাদ্দি সি ণদ্দমাট ৮৭৯ বক.বম. 

িাস্তা আদ্দে। ্াি মদ্দধ্য কাঁচা িাস্তা ৭৬৫ বক. বম. এিং পাকা িাস্তা ১১৪ বক.বম.। ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অত্র উপদ্দেলাি পাশ বদদ্দয় 

প্রিাবহি হদ্দয়দ্দে। িন্যাি পাবন প্রদ্দিদ্দশ িাঁিা প্রদান কিা লদ্দিয প্রায় ৫ টি িাঁি আদ্দে এিং এই িাঁি গুবলি ভমাট তদঘ ণয ১৫বক.বম.। 

েক-১: উপদ্দেলা ভথদ্দক ইউবনয়দ্দনি দূিত্ব 

 

ইউবনয়দ্দনি নাম উপদ্দেলা ভথদ্দক দূিত্ব ইউবনয়দ্দনি নাম উপদ্দেলা ভথদ্দক দূিত্ব 

কুলকািী ১৫ বক.বম. পাথ ণশী ০৫ বক.বম. 

ভিলগাো ০৭ বক.বম. পলিান্ধা ০৪ বক.বম. 

বচনাডুলী ১১ বক.বম. ভগায়াদ্দলিচি ১০ বক.বম. 

সাপিিী  ২৫ বক.বম. গাইিান্ধা ১১ বক.বম. 

ভনায়ািপাড়া  ১২ বক.বম. চিপুঠিমািী ১৬ বক.বম. 

ইসলামপুি সদি  ০৫ বক.বম. চিদ্দগায়াবলনী ১০ বক.বম. 

েক-২: উপদ্দেলা ভথদ্দক ইউবনয়দ্দনি সমূদ্দহি অিস্থান 
 

উপদ্দেলা ভথদ্দক বদক ব বিক ইউবনয়দ্দনি নাম 

পূি ণ উিি পবিম দবির্ 

চকদ্দগায়াবলনী পলিান্ধা পাথ ণশী ইসলামপুি সদি ইউবনয়ন 

চিপুঠিমািী ভগায়াদ্দলিচি ভিলগাো  ভনায়ািপাড়া 

গাইিান্ধা  কুলকাবি  

  সাপিিী  
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  বচনাডুলী  

 

1. উপদ্দেলাি আয়িনঃ  ৩৫৩ িগ ণ বকদ্দলাবমটাি 

2. ভেলা হদ্দি উপদ্দেলাি দূিত্বঃ ২৬ বকদ্দলাবমটাি  

3. বি াগ হদ্দি উপদ্দেলাি দূিত্বঃ সড়কপথ  ২১৬ বকদ্দলাবমটাি 
 

১.৩.২ আয়িনঃ 

োমালপুি জেলার জমাট আয়তন ২৪৫৭.৯২, বকদ্দলাবমটাি )প্রায়(  এর মজে ইসলামপুর  উপজেলার আয়তন ৩৫৩ িগ ণ বকদ্দলা 

বমটাি । অত্র উপজেলায় ১২টি+১টি জপৌরসভা সহ ১৩টি ইউরনয়জন জমাট ২৪৮টি গ্রাম ও ৭৫টি ভমৌো আজে । ইসলামপুর সদি 

ইউবনয়দ্দন ১১টি গ্রাম, ইসলামপুি ভপৌিস ায় ৫০টি গ্রাম, কুলকািী ইউবনয়দ্দন ১৩টি গ্রাম, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ১৬টি গ্রাম, 

বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ২৫টি গ্রাম, সাপিিী ইউবনয়দ্দন ২৫টি গ্রাম, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ১৩ টি গ্রাম, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ২০ টি গ্রাম, 

পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ১২টি গ্রাম, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ১১টি গ্রাম, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৩০টি গ্রাম, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ১৪টি 

গ্রাম এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৮টি গ্রাম িদ্দয়দ্দে।  

সংযুবিঃ ১- এ ইউবনয়ন ব বিক গ্রাম ও ভমৌোি নাম প্রদান কিা হদ্দলাঃ 

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ 

 

১.৩.৩ েনসংখ্যাঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যা ২৮৯৩৩৭ (দুই লি উনব্বই হাোি বিন শি সাঁইবত্রশ )েন। ্াি মদ্দধ্য পুরুষ- 1৪৮৯৫8 

েন, মবহলা-1৪০৩৭৯ েন। এই উপদ্দেলায় পবিিাি সংখ্যা ৬২৪৭৬ (িাষবি হাোি চাি শি বেয়ািি) এিং ভমাট ভ াটাি সংখ্যা 

প্রায় ১৪০১৩৩ েন । বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম েনসংখ্যা ভদখাদ্দনা হদ্দলাঃ 

েক-৩: উপদ্দেলাি ভমাট েনসংখ্যা (পুরূষ-মবহলা) ও খানা সংখ্যা 

ক্রবমক নং উপদ্দেলাি নাম পুরুষ মবহলা ভমাট েনসংখ্যা পবিিাি/খানা ভ াটাি 

1.  ইসলামপুি ১4৮৯৫৮ ১৪০৩৭৯ ২৮৯৩৩৭ ৬২, 476 1, 40, 133 

ভমাট 
১4৮৯৫৮ ১৪০৩৭৯ 

২৮৯৩৩৭ ৬২, 476 1, 40, 133 

িথ্য সুত্রঃ উপদ্দেলা বনি ণাচন অবিস  

 

১.৪ অিকাঠাদ্দমা ও অ-অিকাঠাদ্দমা সংক্রান্ত িথ্যগুদ্দলাি সংবিপ্ত ির্ ণনাঃ 

১.৪.১ অিকাঠাদ্দমাঃ 

 িাঁিঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় িন্যাি পাবন প্রদ্দিশ প্রবিদ্দিাি কিা েন্য নদী ও খাদ্দলি িীিিিী অঞ্চদ্দল ভোট িড় সি বমদ্দল ভমাট ৫ টি 

িাঁি িদ্দয়দ্দে । উি িাঁিগুদ্দলাি সি ণদ্দমাট তদঘ ণয ১৫ বক.বম.। বনদ্দে িাঁদ্দিি সংখ্যা ও অিস্থাদ্দনি পবিসংখ্যান প্রদান কিা হদ্দলাঃ 

েক-৪ : উপদ্দেলাি  ভমাট িাধঁ ভকাথায় অিবস্থি এিং িাি িিণমান অিস্থা 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকাথায়/ভকান ওয়াড ণ; 

অিবস্থি 

কি 

বক.বম. 

ভকাথা ভথদ্দক ভকাথা প্ ণন্ত উচ্চিা িিণমান অিস্থা সংদ্দিপ  

কুলকাবি ০৫ নং ওয়াড ণ; 

কুলকাবি 

০২ 

বক.বম. 

কুলকাবি পাইবলংপাড় হদ্দি ভিলগাো 

সীমানা ভিিী িাঁি প্ ণন্ত 

৩০ 

ফুট 

িিণমান অিস্থা পাঁচ  াদ্দগি এক  াগ নদী 

 াঙ্গদ্দনি স্বীকাি । 

ভনায়ািপাড়া ০৬ নং ওয়াড ণ; 

ভনায়ািপাড়া 

২.৫০ 

বক.বম. 

িািিা পাড়া হদ্দি কােলা প্ ণন্ত 

ভনায়ািপাড়া ইউবনয়ন  

২৮ 

ফুট 

িিণমান অিস্থা ভমাটামুটি  াল, ভকান ভকান 

োয়গায় ভমিামি কিদ্দি হদ্দি । 

পাথ ণশী ০১ নংওয়াড ণ; 

পাথ ণশী 

০৩ 

বক.বম. 

শমাবিয়াি িাড়ী হদ্দি মুিাদািাদ 

কুলকাবি সীমানা প্ ণন্ত  

২২ 

ফুট 

অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা, ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি । 

বচনাডুলী ০১ নংওয়াড ণ; 

বচনাডুলী 

০৪ 

বক.বম. 

গুঠাইল হদ্দি বচনাডুলী প্ ণন্ত ২৬ 

ফুট 

নদীদ্দি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে, আিাি বনমা ©র্ কিা 

উদ্দদ্যাগ বনদ্দয়দ্দে 

ভিলগাো ০১ নংওয়াড ণ; 

ভিলগাো 

৩.৫০ 

বক.বম. 

কুলকাবি হদ্দি গুঠাইল িাোি প্ ণন্ত ২৭ 

ফুট 

.৫০ বক.বম. নদীদ্দি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে, ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি । 

িথ্য সুত্রঃ পাবন উন্নয়ন ভিাড ণ, ইউবনয়ন পবিষদ ও স্থানীয় েনসািির্।  
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 স্লুইচ ভগটঃ 
 ইসলামপুি উপদ্দেলায় স্লুইচ ভগট ১টি । 

েক-৫: স্লুইচ ভগট  

ইউবনয়দ্দনি নাম ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী/খাল িা িাস্তাি উপদ্দি অিবস্থি িিণমান অিস্থা সংদ্দিপ  

পলিান্ধা িাটিকামািী -- িন্ধ হদ্দয় অচল অিস্থায় আদ্দে 

িথ্য সূত্রঃ পাবন উন্নয়ন ভিাড© I ইউবনয়দ পবিষদ  

 ব্রীেঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ১৩৭ টি ভোট-িড় ব্রীে আদ্দে । ১৩৭ টি ব্রীদ্দেি মদ্দধ্য ইসলামপুর সদি ইউবনয়দ্দন ১৪টি, ইসলামপুি 

ভপৌিস াি ৫টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ৬টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ১১টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ৯ টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ৭ টি, 

পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ১৯টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ১৩টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ২৯টি, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ১৮টি এিং 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৬টি ব্রীে িদ্দয়দ্দে। এই ব্রীে গুদ্দলা ভলাহা, ইস্পাি ও কংবক্রট িািা তিিী। সদ্দিেবমদ্দন ভখাঁে বনদ্দয় ভদখা 

ভগদ্দে, বকছু ব্রীদ্দেি দুই মাথায় মাটি  িাট কিা ও ভিবলং ভমিামি সহ বকছু বকছু কাদ্দেি প্রদ্দয়ােন িদ্দয়দ্দে। 

ইসলামপুি উপদ্দেলাি ইউবনয়ন ব বিক ব্রীদ্দেি নাম, ভকাথায় অিবস্থি ভকান নদী িা খাদ্দলি উপি অিবস্থি এিং িাি িিণমান 

অিস্থা সংযুবিঃ ২- এ েদ্দকি মাধ্যদ্দম সংদ্দিদ্দপ ির্ ণনা কিা হদ্দলাঃ 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী-এলবেইবড, ইউবনয়ন পবিষদ ও স্থানীয় েনসািাির্ 

 কাল াট ণঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ৩২২ টি কাল াট ণ আদ্দে। ৩২২টি কাল াদ্দট ণি মদ্দধ্য ইসলামপুর সদি ইউবনয়দ্দন ১১টি, ইসলামপুি 

ভপৌিস ায় ৪০টি, কুলকািী ইউবনয়দ্দন ২৩টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ২০টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ৫৭টি, সাপিিী ইউবনয়দ্দন ৫টি, 

ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ২৮টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ১১টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ২১টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ৩০টি, গাইিান্ধা 

ইউবনয়দ্দন ৩৯টি, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ১৭টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ২০টি কাল াট ণ িদ্দয়দ্দে। এই কাল াট ণ গুদ্দলা িাস্তাি 

নীদ্দচ খাদ্দলি পাবন প্রিাদ্দহ সহায়িা কদ্দি। ৩২২টি কাল াদ্দট ণি মদ্দধ্য বকছু কাল াট ণ এদ্দকিাদ্দি অদ্দকদ্দো হদ্দয় পদ্দড় আদ্দে, আিাি 

বকছু কাল াট ণ  াঙ্গা এিং দু’পাশ ভথদ্দক মাটি সদ্দি বগদ্দয় চলাচদ্দলি অসুবিিা হদ্দচ্ছ।  

সংযুবিঃ ৩ -এ ইউবনয়ন ব বিক কাল াট ণ এি নাম, ভকাথায় অিবস্থি ও িিণমান অিস্থা বক িাি পবিসংখ্যান ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম 

প্রদান কিা হদ্দলাঃ 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা প্রদ্দকৌশলী-এলবেইবড, ইউবনয়ন পবিষদ ও স্থানীয় েনসািির্। 

িাস্তাঃ  

ইসলামপুর উপজেলায় জোট-বড়, কাঁচা-পাকা রমজল সব যজমাট ৪৬৪ টি রাস্তা আজে। ্ার দৈর্ঘ যয প্রায় ৮৭৯ রক.রম.। এর মজে পাকা 

রাস্তার সংখ্যা ৬৪ টি এবং এর দৈর্ঘ যয ১১৪ রক.রম. এবং কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ৪০০ টি এবং এর দৈর্ঘ যয ৭৬৫ রক.রম. । জোট-বড় 

এবং পাঁকা ও কাঁচা রাস্তা গুরলর মজে ইসলামপুর সদি ইউবনয়দ্দন ২৫টি, ইসলামপুি ভপৌিস ায় ৪৯টি, কুলকাবি ইউবনয়দ্দন 

২৩টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ৪২টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ৭৩টি, সাপিিী ইউবনয়দ্দন ১৭টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ৪০টি, পাথ ণশী 

ইউবনয়দ্দন ১৭টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ২০টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ৫০টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৫৩টি, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন 

১১টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৪৪টি রাস্তা রজয়জে। এই রাস্তা গুজলার গড় উচ্চতা ৩ জেজক ৩.৫ ফুট এবং প্রস্থ ্োক্রজম 1২ 

জেজক 5 ফুজটর মজে। বন্যার সময় কাঁচা পাকা ও আধা পাকা রমজল প্রায় ৭0% রাস্তা পারনজত ডুজব ্ায়।  

সংযুরতিঃ ৪ -এ ইউরনয়ন রভরিক রাস্তার সংখ্যা, রাস্তার নাম, জকাোয় অবরস্থত, রাস্তার বতযমান অবস্থা সংজেজপ বর্ যনা করা 

হজলািঃ 

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ ও উপদ্দেলা বনি ণাহী প্রদ্দকৌশলী, এলবেইবড।  

 ভসচ ব্যিস্থাঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় িবি িসল উৎপাদদ্দন ভসচ কাদ্দেি েন্য নলকূপ ও শ্যাদ্দলাদ্দমবশন ব্যিহাি কিা হয়। ইসলামপুি 

উপদ্দেলায় ভমাট গ ীি নলকূদ্দপি সংখ্যা ২০ টি, শ্যাদ্দলা ভমবশদ্দনি সংখ্যা ৯, ৩৪০টি এিং মটি চাবলি ৪২৫টি । এই গ ীি 

নলকূদ্দপি গড় গ ীিিা 90০-১০০০ ফুট। িদ্দি এই উপদ্দেলায় ভকান হস্তচাবলি নলকূপ নাই। বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম ইউবনয়ন 

ব বিক গ ীি ও অগ ীি নলকূদ্দপি িাবলকা ভদওয়া হদ্দলাঃ 

সংযুবিঃ ৫- এ ভসচ ব্যিস্থাি ইউবনয়ন ব বিক িির্ ভদখাদ্দনা হলঃ  

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি 
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 হাটঃ 
বিব ন্ন িথ্য সুদ্দত্র ও সদ্দিেবমদ্দন পবিদশ ণন কদ্দি োনা ভগদ্দে অত্র উপদ্দেলাদ্দি ভমাট ১৮ টি হাট িদ্দয়দ্দে। হাটগুদ্দলা সািািনি 

সপ্তাদ্দহ ১/২ বদন িদ্দস। বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম হাদ্দটি িাবলকা ভদওয়া হদ্দলা। 

েক-৬: উপদ্দেলাি হাদ্দটি নাম , হাটিাি ও বিিির্ 

ক্র 

নং 

ইউবনয়ন হাদ্দটি নাম কদ্দি হাট িদ্দস হাদ্দটি সংবিপ্ত বিিির্ 

 

1.  কুলকাবি কুলকাবি মাগুন 

বময়া হাট 

শুক্রিাি ও ভসাম িাি এই হাদ্দট িান, পাট, গম, মাে, সিবে ইিযাবদ ক্রয়-বিক্রয় কিা 

হয়। 

2.  বচনাডুলী কদমিলী হাট শবনিাি ও মঙ্গলিাি হাটটি নদী গদ্দ © বিবলন হদ্দয় ভগদ্দে । 

3.  আমিলা হাট িবিিাি ও বুিিাি এই হাদ্দট মাে, িিীিিকািী ইিযাবদ বিবক্র কিা হয় এোড়া 

িাোি সপ্তাহ জুদ্দড় থাদ্দক । 

4.  গুঠাইল হাট 

 

শুক্রিাি ও ভসামিাি গুঠাইল হাট হদ্দচ্ছ একটি িড় হাট, এখাদ্দন সকল ইউবনয়দ্দনি 

ভলাকেন আদ্দস । 

5.  ভনায়াি পাড়া উবলয়া হাট িবিিাি ও   বৃহঃস্পবিিাি এই হাদ্দট সকল প্রকাি কাঁচামাল ও মজুি পণ্য সামগ্রী পাইকািী 

ও খুচিা বিবক্র কিা হয় । 

6.  কােলা হাট শবনিাি ও মঙ্গলিাি এই হাদ্দট সকল প্রকাি কৃবষপণ্য ও মজুি পণ্য সামগ্রী পাইকািী 

বিবক্র কিা হয় । 

7.  কাটমা েনিা -হাট শুক্রিাি ও মঙ্গলিাি এই হাদ্দট সকল প্রকাি পণ্য সামগ্রী পাইকািী বিবক্র ও ভকনাদ্দিচা 

কিা হয় । 

8.  হাড়বগলা হাট 

 

িবিিাি ও শুক্রিাি এই হাদ্দট বনিয প্রদ্দয়ােনীয় পণ্যসহ প্রদ্দয়ােনীয় আসিাপত্র 

পাইকািী ও খুচিা ক্রয় বিক্রয় কিা হয়। 

9.  ইসলামপুি 

সদি 

পঁচািহলা হাট ভসামিাি ও শক্রিাি এই হাটটি ভসামিাি ও শুক্রিাি িদ্দস। এখাদ্দন হাঁস মুিগী, গরু, 

োগল, ভ ড়া ইিযাবদ ভকনা ভেঁচা হয় । 

10.  
পাথ ণশী 

োরুল-িলা হাট 

 

ভসামিািও বৃহস্পবিিাি এই হাদ্দট গরু, োগল, হাঁস, মুিগী, িান, চাউল, কাঁচা িাোি ও 

সিেী ইিযাবদ বিবক্র হয়  । 

11.  গাইিান্ধা দিপাড়া টানা ব্রীে 

আনি হাট 

ভসামিাি ও শুক্রিাি এখাদ্দন মাে, মাংস, আলু, ভপঁয়াে, কাঁচাসিবে ইিযাবদ সহ সকল 

প্রকাি বনিয প্রদ্দয়ােনীয় পণ্য সামগ্রী ভকনাদ্দিচা কিা হয় । 

12.  নাবপিািচি হাট শুক্রিািও ভসামিাি শুধু গরু, োগল, হাঁস, মুিগী ইিযাবদ বিবক্র হয় । 

13.  চিপুঠিমািী বডগ্রীি চি ভসামিাি ও শুক্রিাি এই হাদ্দট গরু, োগল, হাঁস, মুিগী, িান, পাট, গম ইিযাবদ 

পাইকািী ও খুচিা বিবক্র কিা হয় । 

14.  চাি নং চি িবিিাি ও বুি িান, পাট,গরু, োগল, হাঁস, মুিগী,  গম ইিযাবদ পাইকািী ও খুচিা 

বিবক্র কিা হয় । 

15.  ভিনুয়ািচি মঙ্গল ও শুক্রিাি এখাদ্দন হাঁস, মুিগী,গরু, োগল,  িান, পাট, গম ইিযাবদ 

পাইকািীও খুচিা বিবক্র কিা হয় । 

16.  চিদ্দগায়াবলনী বডগ্রীিচি ভসামিাি ও শুক্রিাি বিদ্দশষ কদ্দি এই হাদ্দট শুধুমাত্র গরু, োগল, হাঁস, মুিগী বিবক্র হয় । 

17.  কািািচি িবিিাি ও শুক্রিাি প্রিানি এই হাট ভকিল গরু, োগল, হাঁস, মুিগী বিবক্রি েন্য ।  

18.  ভপৌিস া িমকুড়া  শবনিাি ও মঙ্গলিাি ইসলামপুি উপদ্দেলাি মদ্দধ্য প্রিান হাট হদ্দচ্ছ িমকুড়া হাট এটাি 

আয়িন প্রায় ৫ একি। এখাদ্দন োগল, হাঁস, মুিগী, কবুিি ইিযাবদ 

বিবক্র ও ক্রয় কিা হয় । এই হাট সপ্তাদ্দহ দু’বদন িদ্দস, দূি-দূিান্ত 

ভথদ্দক এই হাদ্দট চদ্দল আদ্দস অদ্দনক গ্রাহক। 
 

িথ্য সুত্রঃ ইউবপ, িবনক সবমবি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 

 

 

 

 

 

 

 িাোিঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট িাোদ্দিি সংখ্যা ৫১ টি । িাোি গুদ্দলা সািািনি প্রবিবদনই িদ্দস। সি িাোি বমদ্দল ভমাট ভদাকান 

সংখ্যা আনুমাবনক প্রায় ২৮৮৯ টি এিং িাোি সবমবিি সংখ্যা ৩১টি। ৫১টি িাোদ্দিি মদ্দধ্য ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দন ২টি, 

ইসলামপুি ভপৌিস ায় ৩টি, কুলকািী ইউবনয়দ্দন ৪টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ২টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ২টি, সাপিিী ইউবনয়দ্দন ৪টি, 

ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ৫ টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ৬টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৩টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ৫টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন 

৫টি, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ৪টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৬টি িাোি িদ্দয়দ্দে।  

সংযুবিঃ৬-এ ইউবনয়ন ব বিক িাোদ্দিি সংখ্যা, িাোদ্দিি নাম, ভকাথায় অিবস্থি এিং িাোদ্দিি সংবিপ্ত ির্ ণনা তুদ্দল িিা 

হদ্দলাঃ 

িথ্য সূত্রঃ ইউবপ, িবনক সবমবি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 
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১.৪.২ সামাবেক সম্পদঃ 

 ঘিিাবড়ঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ঘিিাবড়ি সংখ্যা ১, ৩৫, ২৬৭টি। এি ব িদ্দি পাকা ঘিিাবড়ি সংখ্যা ১১, ৫৯১টি, আিাপাকা 

ঘিিাবড়ি সংখ্যা ৪, ৪৪০টি এিং ভসমীপাকা ঘদ্দিি সংখ্যা ৯, ৮৯৫ টি অন্যান্য ঘদ্দিি সংখ্যা ১৫৫টি, এিং কাঁচা ঘিিাবড়ি সংখ্যা 

১, ০৮, ৭৫৬টি ।  উপদ্দেলাি কাঁচা ঘিগুদ্দলা টিন, ভোন, িাঁশ, খড় ও ইট বদদ্দয় তিিী। এ উপদ্দেলায় প্রায় ৭০% কাঁচা ঘিিাবড় 

িন্যা ভলদ্দ দ্দলি বনদ্দচ এিং ভিবশি  াগ ঘিগুদ্দলা কালবিশাখী সহনশীল নয়। 

েক-৭: উপদ্দেলাি ঘিিাবড়ি সংখ্যা ও িন্য ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি বকনা 

ক্রবমক 

নং 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভমাট ঘদ্দিি 

সংখ্যা 

কাঁচা ঘদ্দিি 

সংখ্যা 

পাকা ঘদ্দিি 

সংখ্যা 

অন্যান্য উপাদান বদদ্দয় তিিী ঘদ্দিি 

সংখ্যা 

কিগুবল ঘিিাবড় িন্যা 

ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি 

1.  কুলকাবি ৬,৪৫০ ৪,১২০ ৭০০ আিাপাকা  ১,৬৩০ ১২০ 

2.  ভিলগাো ১২,১২০ ১১,০৩০ ৫৩৫ আিাপাকা -৪৩৫, ঝাপড়া-১২০ ১,৬৮৫ 

3.  বচনাডুলী ৬,৫০০ ৬,২৭৩ ১০২ আিাপাকা  ১২৫ ২১০ 

4.  সাপিিী ১২,০৬০ ১২,০২৫ - ঝপড়ী -৩৫ ১,১০০ 

5.  ভনায়াি পাড়া ১০,১৯৬ ৫,৯৩৪ ২০২ ভসমী পাকা -৪, ০৬০ ১,০৫৫ 

6.  ইসলামপুি 

সদি 

৫,১৮৩ ৪,৬৭৩ ২৬০ ভসমী পাকা ২৫০ ৩২৫ 

7.  পাথ ণশী 13,827 1,797 6,540 ভসমী পাকা 5, 460 9,510 

8.  পলিান্ধা 10,400 9,255 520 আিাপাকা-625 1,100 

9.  ভগায়দ্দলিচি ১২,৪৩৫ ১২,২৮২ ২৮ ভসমী পাকা-১২৫ ৯,৫৬০ 

10.  গাইিান্ধা ১৩,৭৫০ ১২,৪৭০ ৩৩৫ আিাপাকা-৫৪৫ ১,১৬০ 

11.  চিপুঠিমািী 13,120 12,345 220  আিাপাকা-555 5,980 

12.  চিদ্দগায়াবলনী 12,560 11,860 175 আিাপাকা-525 10,105 

13.  ভপৌিস া ৬,৬৬৬ ৪,৬৯২ ১,৯৭৪ নাই ৭,৩০৬ 

ভমাট উপদ্দেলা ১,৩৫,২৬৭ ১,০৮,৭৫৬ ১১,৫৯১ আিাপাকা-৪,৪৪০, ভসমী পাকা-৯,৮৯৫, 

ঝপড়ী-৩৫, োপড়া-১২০  

৪৯,২১৬ 

 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি ও ভমাঃিেলুল কবিম, ইউবপ সবচি, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুি। 

 

 পাবনঃ  
ইসলামপুি উপদ্দেলায় খািাি পাবনি প্রিান উৎস হদ্দলা ব্যবিগি নলকূপ । এই উপদ্দেলায় ১০০% ভলাক নলকূদ্দপি পাবন ব্যিহাি 

কদ্দি। উপদ্দেলায় ভমাট নলকূদ্দপি সংখ্যা ৫১,১৪৪ টি । ্বদও সিকাি ও বকছু দািা সংস্থা এই গ ীি নলকূপ গুদ্দলা স্থাপন 

কদ্দিদ্দে। আিাি এই নলকূপ গুদ্দলাি মদ্দধ্য মাত্র ৩১,৫৫৩টি িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি । উদ্দেখ্য ভ্, উপদ্দেলায় িন্যাি সময় 

ব্যিহাদ্দিি উপদ্দ্াগী থাদ্দক ৩১,৫৭৩টি নলকূপ। 

েক-৮: খািাি পাবনি উৎস , নলকূদ্দপি সংখ্যা ও কি শিাংশ পবিিাি ব বিক পাবন ব্যিহাদ্দিি হাি 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

পাবন সংক্রান্ত 

খািাি পাবনি 

উৎস্য বক বক 

নলকূদ্দপি 

সংখ্যা 

নষ্ট নলকূদ্দপি 

সংখ্যা 

কয়টি িন্যা 

ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি 

িন্যাি সময় কয়টি 

ব্যিহাি উপদ্দ্াবগ থাদ্দক 

কি শিাংশ পবিিাি 

নলকূদ্দপি পাবন ব্যিহাি কদ্দি 

কুলকাবি নলকূপ 1,150 57 122 122 100% 

ভিলগাো নলকূপ 2,500 75 1,100 1,100 100% 

বচনাডুলী নলকূপ ৬৫০ ২০ ২৫ ২৫ ১০০% 

সাপিিী  নলকূপ ১,৬০০ ১৫০ ১১০ ১১০ ১০০% 

ভনায়াি পাড়া নলকূপ ৫,৪১০ ২২০ ১,০৫৪ ১,০৫৪ ১০০% 

ইসলামপুি 

সদি 

নলকূপ ৩,৭০০ ৩২০ ৮২০ ৮০০ ১০০% 

পাথ ণশী নলকূপ 3,100 200 1,750 1,700 100% 

পলিান্ধা নলকূপ 2,600 120 1,000 1,000 100% 

ভগায়াদ্দলিচি নলকূপ 1,084 44 425 615 100% 

গাইিান্ধা নলকূপ 5,300 25 3,200 3,200 100% 

চিপুঠিমািী নলকূপ 8,240 33 7,120 7,120 100% 

চিদ্দগায়াবলনী নলকূপ 9,450 55 9,100 9,100 100% 

ভপৌিস া  নলকূপ ৬,৩৬০ ২৬ ৫,৭২৭ ৫,৭২৭ 100% 

ভমাট ৫১,১৪৪ ১,৩৪৫ ৩১,৫৫৩ ৩১,৬৭৩ ১০০% 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি ও ভমাঃিেলুল কবিম, ইউবপ সবচি, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুি। 
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 পয়ঃবনস্কাশন ব্যিস্থাঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ৭৩% ভলাক স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন ব্যিহাি কদ্দি। উপদ্দেলায় ভমাট স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন সংখ্যা ৩০,২১৬ 

টি । সিকাি ও বকছু দািা সংস্থা এই স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন গুদ্দলা স্থাপন কদ্দিদ্দে। আিাি এই স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন গুদ্দলাি মদ্দধ্য 

মাত্র ১৩, ৭৩০টি িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি । উদ্দেখ্য ভ্, উপদ্দেলায় িন্যাি সময় ব্যিহাদ্দিি উপদ্দ্াগী থাদ্দক ১৫, ১৭৯টি । 

েক-৯: স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন সংখ্যা ও িন্যাি সময় ব্যিহাি উপদ্দ্াগী ল্যাবিদ্দনি সংখ্যা 

ইউবনয়দ্দনি নাম পয়ঃবনষ্কাশন 

স্বাস্থয সম্মি ল্যাবিন সংখ্যা িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি কিটি িন্যাি সময় ব্যিহাি কিা ্ায় কয়টি  

কুলকাবি 1,230 115 115 

ভিলগাো 325 210 200 

বচনাডুলী ৫৩০ ২০০ ২০০ 

সাপিিী  ১২০ ১০০ ১০০ 

ভনায়াি পাড়া ৫,০২৩ ৯৯৫ ৯৯৫ 

ইসলামপুি সদি ২,১০০ ৫৩০ ৫৩০ 

পাথ ণশী 650 455 450 

পলিান্ধা 2,780 400 400 

ভগায়াদ্দলিচি 2,120 954 954 

গাইিান্ধা 4,790 1,120 1120  

চিপুঠিমািী 5,350 6,124 6124  

চিদ্দগায়াবলনী 2,420 1,870 1870  

ভপৌিস া  ২,৭৭৮ ৬৫৭ ২১২১  

 ৩০,২১৬ ১৩,৭৩০ ১৫,১৭৯  
 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি ও ভমাঃিেলুল কবিম, ইউবপ সবচি, ০১৭১৬-৮৬৪৭৫৩ ইসলামপুি । 

 

 বশিা প্রবিষ্ঠানঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ১২০টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৫৩টি মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ১০ টি কদ্দলে এিং ৫৮টি মাদ্রাসা িদ্দয়দ্দে । 

সংযুবিঃ ৭-এ প্রবিটা বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি িির্ অনু্ায়ী নাম, বশিাথী সংখ্যা, বশিক সংখ্যা, ভকাথায় অিবস্থি এিং ভসটা িন্যা 

আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহাি কিা হয় বক না, িা ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম বিস্তাবিি তুদ্দল িিা হদ্দলা।  

 িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা বশিক বমটিং এ উপবস্থি মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক বশিা কম ণকিণা, কদ্দলে অধ্যি, বিব ন্ন মাদ্রাসা সুপাি ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন । 
 

 

িমীয় প্রবিষ্ঠানঃ 

 মসবেদঃ 

ইসলামপুর উপজেলায় জমাট মসরেজৈর সংখ্যা প্রায় ৪১৪ টি । ৪১৪ টি মসরেজৈর মজে ইসলামপুর সদি ইউবনয়দ্দন ৩২টি, 

ইসলামপুি ভপৌিস ায় ৬০টি, কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ১৬টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ২৯টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ৩৬টি, সাপিিী 

ইউবনয়দ্দন ১৮টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ২৮ টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ৪২ টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ২০টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন 

৩৭টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৪৫টি, চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ১৫টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৩৬টি মসরেৈ রজয়জে। মসরেৈ 

গুরলর মজে রকছু রকছু মসরেজৈ অজুখানা জনই, ্ার কারজন মুসরিজৈর অজু করজত সমস্যা হয়। রকছু মসরেজৈর ল্যারিন জনই 

আবার ল্যারিন োকজলও নষ্ট হজয় জগজে। রকছু মসরেজৈর মূল র্ঘর ও বারান্দার চাল সংস্কার / জমরামত করা খুব প্রজয়ােন। 

সংযুু্রতিঃ ৮-এ ইউরনয়ন রভরিক মসরেৈ ও মরন্দজরর নাম, জকাোয় অবরস্থত এবং বতযমান অবস্থা সংজেজপ বর্ যনা করা হজলা। 

  

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ, ইমাম, এলাকাি েনসািািন ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 

 

 মবিি/গীেণাঃ 

 ইসলামপুর উপজেলায় মরন্দজরর সংখ্যা ৮টি এবং গীেযা একটি ও নাই। ৮টি মরন্দজরর মজে ইসলামপুি ভপৌিস ায় ০৩টি, 

কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ০১টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ০১টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ০১টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ০১ টি এিং পাথ ণশী 

ইউবনয়দ্দন ০১ টি মরন্দর রজয়জে।  
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িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ, পুিবহি, এলাকাি েনসািািন ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 

 িমীয় েমাদ্দয়ি স্থান (ঈদগাঁে্ মাঠ)t 

ইসলামপুর উপজেলায় সরকারী ও জবসরকারী রমজল সব যজমাট ঈৈগাঁহ্ সংখ্যা ৮১ টি । এই ৮১টি ঈৈগাঁজহর মজে ইসলামপুর সদি 

ইউবনয়দ্দন ৩টি, ইসলামপুি ভপৌিস ায় ৬টি, কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ৪টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ৪টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ১২টি, 

সাপিিী ইউবনয়দ্দন ২টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ৬ টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ৬ টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৫টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন 

৯টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ১১টি , চিপুঠীমািী ইউবনয়দ্দন ৭টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৬টি ঈৈগাঁহ্ রজয়জে।  

সংযুু্রতিঃ ৯-এ ইউরনয়ন রভরিক ঈৈগাঁজহর নাম, জকাোয় অবরস্থত এবং বতযমান অবস্থা সংজেজপ বর্ যনা করা হজলা। 

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ, ইমাম, এলাকাি েনসািািন ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 

 

 স্বাস্থয ভসিাঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ৪৪ টি স্বাস্থয ভকন্দ্র িদ্দয়দ্দে। এি ব িদ্দি উপদ্দেলা স্বাস্থয ভকন্দ্র ১ টি, ইউবনয়ন স্বাস্থয ভকন্দ্র ০৩ টি 

এিং কবমউবনটি বক্লবনক (বসবস) ৪০ টি । 4০ টি রসরসর মজে ইসলামপুর সদি ইউবনয়দ্দন ৫টি, ইসলামপুি ভপৌিস া ৫টি, 

কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ১টি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দন ২টি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দন ৩টি, সাপিিী ইউবনয়দ্দন ২টি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দন ৩ 

টি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দন ৩ টি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দন ১টি, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দন ৩টি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ৪টি , চিপুঠীমািী 

ইউবনয়দ্দন ৪টি এিং চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দন ৪টি স্বাস্থয জকন্দ্র রজয়জে।  

সংযুু্রতিঃ ১০-এ ইসলামপুর উপজেলায় ইউরনয়ন রভরিক সকল স্বাস্থয জকজন্দ্রর নাম, জকাোয় অবরস্থত, ডাতার / নাস য সংখ্যা, 

জসবার মান এবং স্বাস্থয জসবা জকজন্দ্রর ৈারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরতর নাম উজিখ করা হজলা।  

িথ্য সূত্রঃ ইউএইচএিবপও এি কা্ ণালয়, ইউবনয়ন পবিষদ ও এলাকাি েনসািািন। 
 

 

 ব্যাংকঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ব্যাংদ্দকি সংখ্যা ৮টি । ব্যাংকগুদ্দলা হদ্দলা কৃবষ, ভসানালী, েনিা, রূপালী ব্যাংক, অগ্রর্ী ব্যাংক, ডাচ 

িাংলা ব্যাংক । ব্যাংক গুদ্দলা গ্রাহদ্দকি টাকা ভলনদ্দদন, বডদ্দপাবেট বস্কম, কৃবষ ঋর্দান, এস এম ই ভলান ইিযাবদ ভসিাপ্রদান কদ্দি 

থাদ্দক। 

েক-১০: ব্যাংদ্দকি নাম, ভকাথায় অিবস্থি এিং ভসিাি মান 

উপদ্দেলাি নাম ক্রঃ

নং 

ব্যাংদ্দকি নাম ভকাথায় অিবস্থি ভসিাি মান 

ইসলামপুি  1.  ভসানালী ব্যাংক ইসলামপুি সদি  সদ্দন্তাষেনক 

2.  েনিা ব্যাংক ইসলামপুি সদি  সদ্দন্তাষেনক 

3.  অগ্রর্ী ব্যাংক ইসলামপুি সদি  সদ্দন্তাষেনক 

4.  রূপালী ব্যাংক িমকুড়া  সদ্দন্তাষেনক 

5.  কৃবষ ব্যাংক থানাি ভমাড় সদ্দন্তাষেনক 

6.  কৃবষ ব্যাংক গুঠাইল িাোি  সদ্দন্তাষেনক 

7.  ডাচ িাংলা ব্যাংক বদনুয়াি ভমাড় সদ্দন্তাষেনক 

8.  কৃবষ ব্যাংক পাথ ণশী ইউবনয়ন সদ্দন্তাষেনক 

িথ্য সূত্রঃ ব্যাংক হদ্দি িথ্য সংগ্রহ কিা হয়। 

 

 

 ভপাস্ট অবিসঃ 

ইসলামপুর উপজেলায় জমাট ১৭টি জপাষ্ট অরিস রজয়জে। এ জপাষ্ট অরিসগুজলা গ্রাহজকর জপাষ্টাল সারভ যস, কযাশ কাড য সারভ যস, 

জমাবাইল মারন অড যার সারভ যস, রেইরপ সারভ যস, জসরভংস ব্যাংক ও রচঠি আৈান-প্রৈান ইতযারৈ জসবা প্রৈান কজর োজক। 

েক-১১: ভপাষ্ট অবিদ্দসি নাম, ভকাথায় অিবস্থি এিং ভসিাি মান 
 

ক্রঃনং ভপাষ্ট অবিদ্দসি নাম  ভকাথায় অিবস্থি ভসিাি মান 

1.  গঙ্গাপাড়া  গঙ্গাপাড়া  ভমাটামুটি 

2.  ভগায়াদ্দলিচি  ভগায়াদ্দলিচি  ভমাটামুটি 

3.  ভ ংগাড়গড়  ভ ংগাড়গড়  ভমাটামুটি 

4.  পলিান্ধা  পলিান্ধা  ভমাটামুটি 

5.  ভপাড়ািচি  ভপাড়ািচি  ভমাটামুটি 

6.  পঁচািহলা  পঁচািহলা  ভমাটামুটি 

7.  গাইিান্ধা গাইিান্ধা ভমাটামুটি 

8.  মালমািা মালমািা ভমাটামুটি 

9.  কািািচি  কািািচি  ভমাটামুটি 

10.  ভমাশািিগি ভমাশািিগি ভমাটামুটি 



  ইসলামপুর উপজেলা দুজ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পররকলল্পনা ২০১৪                                                                                                         13  

  

11.  বসিাোিাদ  বসিাোিাদ  ভমাটামুটি 

12.  বচনাডুলী সাি ভপাষ্ট অবিস বচনাডুলী ভমাটামুটি 

13.  হাড়বগল িাোি সাি ভপাষ্ট অবিস হাড়বগল িাোি ভমাটামুটি 

14.  মুবিি িাোি সাি ভপাষ্ট অবিস মুবিি িাোি ভমাটামুটি 

15.  কুলকাবি সাি ভপাষ্ট অবিস কুলকাবি ভমাটামুটি 

16.  ভিলগাো সাি ভপাষ্ট অবিস ভিলগাো ভমাটামুটি 

17.  িীিনিদ্দনি পাড়া সাি ভপাষ্ট অবিস িীিনিদ্দনি পাড়া ভমাটামুটি 
িথ্য সূত্রঃ ভপাস্ট অবিস হদ্দি িথ্য সংগ্রহ কিা হয়। 

 

 ক্লাি/সাংস্কৃবিক ভকন্দ্রঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভোট িড় বমদ্দল সি ণদ্দমাট ৮ টি ক্লাি/সাংস্কৃবি ভকন্দ্র িদ্দয়দ্দে। এগুদ্দলা সািািনি ভখলাধুলা ও বিব ন্ন িিদ্দনি 

বিদ্দনাদন োড়া অন্য ভকান সমাে ভসিা িা উন্নয়নমুলক কাদ্দে সহায়িা কদ্দি না, িদ্দি দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় ভস্বচ্ছাদ্দসিক বহসাদ্দি কাে 

কদ্দি। বনদ্দে ভটবিদ্দল বিস্তাবিি ির্©না ভদয়া হদ্দলাঃ 

েক-১২: ক্লাি িা সাংস্কৃবিক ভকদ্দন্দ্রি নাম এিং সমাে ভসিায় িাদ্দদি ভূবমকা 

ইউবনয়দ্দনি নাম ক্রবমক নং ক্লাি/সাংস্কৃবিক ভকন্দ্র 

ক্লাি/সাংস্কৃবিক ভকদ্দন্দ্রি নাম ভকাথায় অিবস্থি ভকান সমাে ভসিা/উন্নয়নমূলক কাদ্দে 

সহায়িা কদ্দি বক না 

ভিলগাো 1.  মুবন্নয়া িরুর্ বক্রড়া সংগঠন মুবন্নয়া/ দবির্; ৯নং ওয়াড ণ হযাঁ 

2.  মধ্য িরুল আশাি আদ্দলা ক্লাি মধ্য িরুল; ৮নং ওয়াড ণ হযাঁ 

পাথ ণশী 3.  নিবদগন্ত ভস্পাটিং ক্লাি  পাথ ণশী না 

চিদ্দগায়াবলনী 4.  যুি উন্নয়ন সবমবি  কািািচি হযাঁ 

ভপৌিস া 5.  পপাি ইয়ং ষ্টাি ক্লাি  থানাি ভমাড় নটাি কািা  হযাঁ 

6.  বকদ্দশাি ক্লাি  িমকুড়া  হযাঁ 

7.  ভশখ িাদ্দসল  িবকি পাড়া  হযাঁ 

8.  বকদ্দশাি োগির্ী  িবকি পাড়া  হযাঁ 

    িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা সমিায়, সমাে ভসিা অবিস ও সিেবমদ্দন পররৈশ যন। 



  ইসলামপুর উপজেলা দুজ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পররকলল্পনা ২০১৪                                                                                                         14  

  

এনবেও/দ্দস্বচ্ছাদ্দসিী সংস্থাসমূহঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ৮ টি এনবেও আদ্দে। এই এনবেও গুদ্দলা ক্ষুদ্র ঋর্, বশিা, স্বাস্থয ও দুদ্দ্ ণাগ বিষদ্দয় কাে কদ্দি। বনদ্দে 

এনবেও গুদ্দলাি কাে েদ্দকি মাধ্যদ্দম ভদখাদ্দনা হদ্দলাঃ 

েক-১৩: এনবেওি নাম, কাদ্দেি িির্ এিং প্রদ্দকদ্দল্পি ভময়াদকাল 
 

ক্রবমক নং এনবেও কাে উপকাি ভ াগীি সংখ্যা 
প্রকল্প গুদ্দলাি 

ভময়াদকাল 

1.  আশা ক্ষুদ্রঋর্, দূজ্ যাগ এর সময়  

সহায়তা প্রৈান করা হয়  

৩,৫০০ েন 

 

চলমান 

2.  ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋর্, রশো, স্বাস্থয, নারীর 

অরধকার, আইরন সহায়তা, 

এবং দূজ্ যাগ এর সময় সহায়তা 

প্রৈান করা হয়  

৪,৬০০ েন 

 

চলমান 

3.  সাজেৈা িাউজেশন ক্ষুদ্রঋর্, প্রাইম প্রকল্প, দুজ্ যাজগর 

সময় ক্ষুদ্র ঋর্ প্রৈান করা হয়  

৮,৩৮৫ েন 

 

২০১৬ সাল চলমান 

4.  সরনভ©র বাংলাজৈশ  ক্ষুদ্রঋর্, স্বাস্থয সহায়তা প্রকল্প, 

বন্যার সময় কযাম্প কজর 

স্বাস্থযজসবা জৈওয়া হয়  

 স্যালাইন  প্ররতবের করা হয়  

5.  এন বড বপ প্ররশের্, বাোর ব্যবস্থা উন্নয়ন 

ও দুজ্া ©গ ব্যবস্থাপনা 

২,০০০ ৩ বের ( ২০১৬ 

প ©্ন্ত চলমান) 

6.  এস এস এস ক্ষুদ্রঋর্ 5,600 চলমান 

7.  ই এস রড ও প্ররশের্, খাদ্য রনরাপিা, 

দুজ্া©গ ব্যবস্থাপনা 

৭,০০০ চলমান 

8.  টি এম এস এস ক্ষুদ্রঋর্ ৪,৩০০ চলমান 

িথ্য সূত্রঃ চাঁদ মাহমুদ, ব্রাঞ্চ ম্যাদ্দনোি, ০১৭৩০-০৯৮৫১৬, ভমাঃ ইউনুস আলী ভূ ুঁইয়া, ০১৭৩০-৩৪৭৩৭৪,  

         ভমাঃ শাহ আলম, ০১৭৭৭-৭৭১৬৬৬, আিোল ভহাদ্দসন, ম্যাদ্দনোি, ০১৭১৬-২৯২৩৭৯ ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন । 

 

 ভখলাি মাঠঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ১২টি ভখলাি মাঠ িদ্দয়দ্দে। এ মাঠ গুদ্দলাি ভিশীি  াগই বনচু এিং িন্যায় মাঠ গুদ্দলা অি ণ বনমবিি 

থাদ্দক । ্াি িদ্দল দূদ্দ্ ণাদ্দগি সময় উি মাঠগুদ্দলা আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহাি কিা ্ায় না, িদ্দি ত্রার্ কা্ ণক্রম পবিচালনা, 

অস্থায়ী কযাম্প স্থাপন, দূদ্দ্ ণাগ বিষয়ক প্রবশির্, মহড়াি আদ্দয়ােন ইিযাবদ কাদ্দে আদ্দস।  

েক-১৪: ভখলাি মাদ্দঠি সংখ্যা, ভকাথায় অিবস্থদ্দি এিং দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় বক াদ্দি কাদ্দে লাদ্দগ  

ইউবনয়দ্দনি নাম ক্রবমক 

নং 

ভখলাি মাঠ 

ভকাথায় অিবস্থি দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় ভকান কাদ্দে 

লাগদ্দি বক না 

বক াদ্দি কাদ্দে লাগদ্দি 

কুলকাবি 1.  কুলকাবি এস এন উচ্চ বিদ্যাঃ 

ভখলাি মাঠ 

হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি 

হদ্দয়দ্দে 

2.  কুলকাবি ভহদায়বিয়া বসঃমাদ্রসা 

ভখলাি মাঠ 

হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি 

হদ্দয়দ্দে 

বচনাডুলী 3.  গুঠাইল হাই স্কুল মাঠ  হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

4.  ভডিিাই ভপচ স্কুল মাঠ হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

সাপিিী 5.  সাপিিী উচ্চ বিদ্যাঃ মাঠ হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

পাথ ণশী 6.  মলমগি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

পলিান্ধা 7.  বসিাোিাদ স্কুল মাঠ হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি কাদ্দে লাগদ্দি, 

িদ্দি মাঠটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি কাির্ 

িন্যাি সময় প্লাবিি হয় 

ভগায়াদ্দলিচি 8.  কাবেমািচি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি কাদ্দে লাগদ্দি, 

বকন্তু ৪ ফুট উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

ভপৌিস া  9.  িমকুড়া হাদ্দমদ আলী মাঠ  হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

10.  ইসলামপুি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ  হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

11.  ইসলামপুি ভনকোহান মদ্দডল উচ্চ 

বিদ্যালয়ল মাঠ  

হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

12.  ইসলামপুি মদ্দডল বিে বিদ্যালয় 

মাঠ  

হযাঁ আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হয় 

 িথ্য সূত্রঃ িমী ©য় ভনিা, েনসািাির্ ও সিেবমদ্দন পবিদশ ণন। 
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 কিিস্থান ও শ্মশান ঘাটঃ  
 কিিস্থানঃ  

ইসলামপুি উপদ্দেলায় সিকািী, পাবিিাবিক ও সামাবেক াদ্দি ১৮টি কিিস্থান িদ্দয়দ্দে। এই উপদ্দেলায় বকছু কিিস্থান িন্যাি 

সময় পাবনদ্দি িবলদ্দয় ্ায়। বনদ্দে ভটবিদ্দল বিস্তাবিি ভদয়া হদ্দলাঃ 

েক-১৫: কিিস্থাদ্দনি নাম ভকাথায় অিবস্থি এিং িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি বকনা   
ইউবনয়দ্দনি নাম ক্রবমক 

নং 

কিিস্থান 

ভকাথায় অিবস্থি িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি বক না 

কুলকাবি 

1.  কুলকাবি কিিস্থান না 

2.  মধ্যপাড়া কিিস্থান না 

ভিলগাো 

 

3.  িনিলা কিিস্থান  হযাঁ 

বচনাডুলী 4.  গুঠাইল বময়ািাড়ী সিকািী কিিস্থান হযাঁ 

5.  বগলািাড়ী কিিস্থান হযাঁ 

সািিিী 6.  মন্ডল পাড়া কিিস্থান হযাঁ 

পাথ ণশী 7.  পাথ ণশী সিকাি িাড়ী কিিস্থান হযাঁ 

8.  পাথ ণশী মন্ডল পাড়া কিিস্থান হযাঁ 
9.  মুখবশমলা প্রিান িাড়ী কিিস্থান হযাঁ 
10.  লাউদিা খান িাড়ী কিিস্থান হযাঁ 

ভগায়াদ্দলিচি 11.  কাবেমািচি আকি িাড়ী কিিস্থান 

 

হযাঁ 

12.  ভমাহাম্মদপুি োদ্দহি আলী িাড়ী কিিস্থান হযাঁ 

গাইিান্ধা 13.  ভপাড়াি চি কিিস্থান 

 

হযাঁ 

14.  সিকাি পাড়া কিিস্থান হযাঁ 

15.  ভিঘবিয়া কিিস্থান হযাঁ 

16.  শাহ পাড়া কিিস্থান হযাঁ 

চিদ্দগায়াবলনী 17.  কািািচি কিিস্থান হযাঁ 

ভপৌিস া  18.  িমকুড়া ৭নং হযাঁ 

িথ্য সূত্রঃ ভমাঃ িিহাদ ভহাদ্দসন, ইউ আই এস বস, ০১৭১৭-৪৯৯৮৩১ভমাঃ আঃ হাবলম,  

ইউবপ সবচি, ০১৭৩৪-৩৫২৪৭৪ এিং সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ও দলীয় আদ্দলাচনা । 

 

 শ্মশান ঘাটঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলায় ৫ টি সিকািী শ্মশানঘাট িদ্দয়দ্দে। এই উপদ্দেলায় একটি শ্মশানঘাট বনচু এিং িন্যাি সময় পাবনদ্দি 

িবলদ্দয় ্ায়। রনজে জটরবজলর মােজম রবস্তাররত তুজল ধরা হজলািঃ 

েক-১৬: শ্মশানর্ঘাট জকাোয় অবরস্থত এবং বন্যা জলজভজলর উপজর রকনা 

ইউবনয়দ্দনি নাম ক্রঃ 

নং 

শ্মশানঘাট 

ভকাথায় অিবস্থি িন্যা ভলদ্দ দ্দলি উপদ্দি বক না 

ভপৌিস া  1.  ভিপাড়ী পাড়া শ্মশান স্থান  হযাঁ 

2.  অবষ্টবম শ্মশান স্থান হযাঁ 

3.  িবকি পাড়া শ্মশান স্থান হযাঁ 

গাইিান্ধা 4.   কড়াইিলা নামা পাড়া নদীি পাড় শ্মশান ঘাট হযাঁ 

পাথ ণশী 5.  পাথ ণশী ভঘাষ পাড়া শ্মশানঘাট িন্যাি পাবন উদ্দঠ এটা উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

িথ্য সূত্রঃ ভমাঃ িিহাদ ভহাদ্দসন, ইউ আই এস বস, ০১৭১৭-৪৯৯৮৩১ভমাঃ আঃ হাবলম,  

ইউবপ সবচি, ০১৭৩৪-৩৫২৪৭৪, সিেবমদ্দন পবিদশ ণন ও দলীয় আদ্দলাচনা । 
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 ভ্াগাদ্দ্াগ ও পবিিহদ্দনি মাধ্যমঃ 

ইসলামপুি উপদ্দেলাি েনগর্ ভ্াগাদ্দ্াগ কিা েন্য স্থলপথ ও নদীপথ ব্যিহাি কদ্দি । স্থলপদ্দথ /িাস্তা চলা চদ্দলি েন্য  যান, 

মটিসাইদ্দকল, নবেমন এিং নদীপদ্দথ চলাচদ্দলি েন্য ভনৌকা ব্যিহাি কদ্দি। উপদ্দেলায় ভমাট  যাদ্দনি সংখ্যা আনুমাবনক ৭৫১ টি, 

অদ্দটা সংখ্যা আনুমাবনক ৪২২ টি, নবেমন সংখ্যা আনুমাবনক ৪৭০ টি, ভনৌকা সংখ্যা আনুমাবনক ৪৭২ টি এিং অন্যান্য গাবড় 

১,৮৪০টি। ্া ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলাঃ 

েক-১৭: জ্াগজ্াগ এর মােম রহসাজব রক রক ধরজর্র কতগুরল ্ানবাহন আজে 

ক্রঃনং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি 

মাধ্যম 

ইউবনয়দ্দন বক িিদ্দর্ি ্ানিাহন কিগুবল আদ্দে 

িাস িাক মাইদ্দক্রা কাি বসএবনবে 

/ভটম্পু 

অদ্দটা ভনৌকা বিক্সা  যান নবেমন অন্যান্য 

1.  কুলকাবি সড়ক ও 

ভনৌপথ 

- - - - - 1 6 20 15 02 িাইক 

50টি 

2.  ভিলগাো িাস্তা ও 

ভনৌপথ 

- - 02 - 15/01 10 25 50 30 55 িাইক 

15টি 

3.  বচনাডুলী িাস্তা ও 

ভনৌকা 

- - - - ১৬ ৪৫ ৩০ ৩৫০ ১৮০ ১২০ িাইক 

৩০টি 

4.  সাপিিী 

 

নদীপথ - - - - - - ১২০ - - - - 

5.  ভনায়াি পাড়া িাস্তা ও 

ভনৌকা 

- - - - ০২ ১৫ ৫২ ২৫ ১২০ - িাইক 

১১০ টি 

6.  ইসলামপুি 

সদি 

সড়ক ও 

ভনৌকা 

- - - - ২০ ৪৫ ১০ ৭০ ৩০ ৮০ িাইক 

১৫টি 

7.  পাথ ণশী  িাস্তা - - 02 - 10/03 35 09 300 50 100 িাইক 

25টি 

8.  পলিান্ধা  িাস্তা  - - - - 10 20 - 85 100 50 িাইক 

75টি 

9.  ভগায়াদ্দলিচি িাস্তা  - - - - - - 15 - 6 - িাইক 

115টি 

10.  গাইিান্ধা িাস্তা ও নদী - - - - - - ১০৫ - 50 - িাইক 

৫৬০টি 

11.  চিপুঠিমািী িাস্তা ও নদী - - - - - 09 55 55 18 08 িাইক 

250টি 

12.  চিদ্দগায়াবলনী িাস্তা ও নদী - - - - - -- 45 - 07 - িাইক 

৪50টি 

13.  ভপৌিস া িাস্তা ০২ ১১ ০৮ ১৬ ১৮ ২৪২ - ৪২৪ ১৪৫ ৫৫ িাইক 

১৪5টি 

ভমাট ০২ ১১ ১২ ১৬ ৯১/৪ ৪২২ ৪৭২ ১৩৭৯ ৭৫১ ৪৭০ ১৮৪০টি 

িথ্য সূত্রঃ শ্রবমক সবমবি ভথদ্দক ভনওয়া হদ্দয়দ্দে। 

 

 িন ও িনায়নঃ  

িিণমাদ্দন মানিসৃষ্ট কািন ও প্রাকৃবিক বিরুপ প্রবিবক্রয়ায় িনাঞ্চল ধ্বংস হদ্দচ্ছ। ইসলামপুি উপদ্দেলায় উদ্দেখ্যদ্দ্াগ্য ভকান 

িনাঞ্চল নাই। িদ্দি এলাকায় পাকা-কাঁচা িাস্তা, িাঁি, িসিিাড়ীি চািপাশ, িাস্তাি দু’পাশ বদদ্দয় বকছু সামাবেক িনায়ন 

পবিলবিি হয়। ইসলামপুি উপদ্দেলাদ্দি ভমাট ২৫-৩৫ প্রকাদ্দিি গাে িদ্দয়দ্দে িাি মদ্দধ্য ইউকযাবলপ্টাস, বশশু, িািলা, ভমহগনী, 

আকাশমনী, আম, োম, কাঁঠাল, বলচু, নাবিদ্দকল, বনম, ভমহগবন অন্যিম। বিব ন্ন িিদ্দনি গাে সিকািী উদ্দদ্যাদ্দগও লাগাদ্দনা 

হদ্দয়দ্দে। ইসলামপুি  উপদ্দেলাদ্দি সিকািী-ভিসিকািী ও ব্যাবি উদ্দদ্যাদ্দগ প্রায় ৩৫ বকদ্দলাবমটাি িনায়ন কিা হদ্দয়দ্দে।  

েক-১৮: বনায়ন এর েন্য রক রক গাে আজে তার রববরর্ 

ক্রঃনং ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ভকান 

িনাঞ্চল 

আদ্দে বক না 

কি একি এলাকা 

জুদ্দড় িনাঞ্চল 

আদ্দে 

বক বক গাে আদ্দে সিকািী /এনবেও িা ব্যবিি উদ্দদ্যাদ্দগ 

িনায়ন কিা হদ্দয়দ্দে বক না (হযাঁ হদ্দল নাম 

বলখুন ) 

০১ ইসলামপুি  আদ্দে  ৩৫বক.বম. ইউকযাবলবপ্টস, বশশু, িািলা, ভমহগুনী, 

আকাশমনী, আম, োম, কাঁঠাল, বলচু, 

নাবিদ্দকল, বনম ও ভমহগবন 

িন বি াদ্দগি িথ্যমদ্দি উি এলাকায় 

সিকািী-ভিসিকািী ও ব্যাবি উদ্দদ্যাদ্দগ 

ভিশ বকছু িাস্তাি দু’পাদ্দশ িনায়ন কিা 

হদ্দয়দ্দে। 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা িন বি াগ ও সদ্দিেবমদ্দন পবিদশ ণন  
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১.৪.৩ আিহাওয়া ও েলিায়ুঃ 

 বৃবষ্টপাদ্দিি িািাঃ 

এই এলাকায় বৃবষ্টপাদ্দিি িািা বিদ্দিষর্ কদ্দি ভদখা ভগদ্দে ভ্, গড় তদবনক বৃবষ্টপাদ্দিি পবিমার্ প্রায় একই িকম। এই অঞ্চদ্দলি 

িাবষ ণক বৃবষ্টপাদ্দিি পবিমার্ ২,১৭৪ বম.বম.। ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এিং ২০০৭ সাদ্দলি পি তদবনক গড় বৃবষ্টপাি ্থাক্রদ্দম 

১, ৬, ৫ এিং ৬ বম.বম-এি অবিক। বকন্তু এ পবিিিণদ্দনি িািা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি ইবঙ্গি িহন কদ্দি বকনা ভস বিষদ্দয় আিও 

গদ্দিষর্াি প্রদ্দয়ােন িদ্দয়দ্দে। বৃবষ্টপাদ্দিি িািা পবিিিণন হওয়ায় ভমৌসুমী বৃবষ্টপাদ্দিি সময় বপবেদ্দয় ্াদ্দচ্ছ িদ্দল কৃবষ ব্যিস্থাি 

বকছুটা পবিিিণন হদ্দয়দ্দে, উৎপাদন ব্যয় ভিবশ হদ্দচ্ছ এিং উৎপাদন কম হদ্দচ্ছ। ভসইসাদ্দথ িসদ্দলি ভিাগিালাই ও ভপাকাি আক্রমর্ 

ভিবশ হদ্দচ্ছ। অসময়দ্দয় বৃবষ্টপাি ভিবশ লিয কিা ্াদ্দচ্ছ। আবেন-অগ্রাহায়ন প্ ণন্ত প্রচুি বৃবষ্ট হয় িদ্দল েলািদ্ধিাি সৃবষ্ট হয়। 

িাোড়া শীি ভমৌসুদ্দমও প্রচুি বৃবষ্টপাি হয় িদ্দল িসদ্দলি চাষািাদ ব্যাহি হয় এিং মানুদ্দষি েীিন-েীবিকাি উপি বিিাট 

ভনবিিাচক প্র াি পদ্দড়। বনদ্দে ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম প্রকাশ কিা হদ্দলাঃ 

েক-১৯: ভমৌসুম অনু্ায়ী বৃবষ্টপাদ্দিি িািা 

ভমাট 

বৃবষ্টপাদ্দিি 

পবিমান 

ভকান ভমৌসুদ্দম ভকমন বৃবষ্ট পাি হয় ভকান পবিিিণন 

লিয কিা ্াদ্দচ্ছ 

বকনা 

তিশাখ তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাির্  াদ্র আবে

ন 

কাবিণক অগ্রহায়ন ভপৌষ মাঘ িাল্গুন তচ

ত্র 

১,০১৩রম.

রম. 

161 

রম.রম. 

126 

রম.

রম. 

146 

রম.রম

. 

253 

রমিঃরম 

104 

রম.রম

. 

219 

রম.রম

. 

- 4 

রম.রম. 

    2,011-

1523রম.রম. 

2012-

1248রম.রম. 

2013-

1062রম.রম. 

সুতারাং 

পররবতযন লেয 

করা ্াজে।  

িথ্য সুত্রঃ বিবিএস-২০১১, এিবেবড, ভক আই আই ও সািাির্ েনগর্। 

 িাপমাত্রাঃ  

ইসলামপুদ্দি সদ্দি ণাচ্চ ও সি ণবনে গড় িাপমাত্রা ্থাক্রদ্দম ৩৩.০
০
 ভস. ও ১২.০

০
 ভস.। িষ ণাকাদ্দল এ অঞ্চদ্দলি গড় িাপমাত্রা থাদ্দক 

২৮.৩
০
 ভসঃ অবিকাংশ ভিদ্দত্র িাপমাত্রা স্বা াবিক থাদ্দক। িষ ণাকাদ্দল এ অঞ্চদ্দলি গড় িাপমাত্রা ২৮.৩

০
ভস. থাদ্দক ।এলাকািাসীি 

অব জ্ঞিা ভথদ্দক োনা ্ায় ভ্, িাপমাত্রা ক্রমশ বৃবদ্ধ পাদ্দচ্ছ। এিকম পবিবস্থবি চলদ্দি থাকদ্দল  বিষ্যৎ-এ ঝুঁবক আদ্দিা িাড়দ্দি। 

এোড়া িাপমাত্রা বৃবদ্ধি িদ্দল ভ্ সমস্ত ভলাক বিকল্প ভপশা বহদ্দসদ্দি ভপাবি িাম ণ ব্যিসা, গিাবদপশুপালন চালু কদ্দিবেল িাদ্দদি 

এই ব্যিসাও ঝুঁবকি মুদ্দখ পদ্দড়দ্দে।  

েক-২০: জমৌসুম অনু্ায়ী তাপমাত্রার রববরর্ 

গড় 

িাপমাত্রা 

ভকান ভমৌসুদ্দম ভকমন িাপমাত্রা ভকান 

পবিিিণন 

লিয কিা 

্াদ্দচ্ছ বকনা 

তিশাখ তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাির্  াদ্র আবেন কাবিণক অগ্রহায়ন ভপৌষ মাঘ িাল্গুন তচত্র 

২৮.৩ 

বডবগ্র ভস. 

৩৪.৬ ৩৪.৬ ৩৭.৬ ৩৮.১ ৩৬.২ ৩৫.১ ৩০.০০ ২৮.২ ২১.৩ ১৫ ২৫ ২৭.৩  

 িথ্য সুত্রঃ বিবিএস-২০১১, এিবেবড, ভক আই আই ও সািাির্ েনগর্। 

 

 

 

 ভূ-গ ণস্থ পাবনি স্তিঃ 

েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তদ্দিি িথ্য অনু্ায়ী প্রবি িেি দুই িাি পাবনি স্তি পবিমাপ কিা েন্য েবিপ চালাদ্দনা হয়। এ-অঞ্চদ্দল 

ভদখা ভগদ্দে এবপ্রল মাদ্দস এই স্তি ২৮-৩০ ফুদ্দটি মদ্দধ্য থাদ্দক এিং ভম মাদ্দস এই পাবনি স্তি আিও বনদ্দচ ভনদ্দম ্ায়। ভম মাদ্দস এই 

স্তি থাদ্দক ৩০-৩৫ ফুদ্দটি মদ্দধ্য। এলাকািাসীি মদ্দি পাবনি এই স্তি না-কমদ্দলও বদন বদন সুদ্দপয় পাবনি প্রাপ্যিা কদ্দম ্াদ্দচ্ছ, 

ভটকসই উন্নয়দ্দনি েন্য এটি হুমবক স্বরূপ। 

েক-২১: রবগত পাচঁ বেজর পারনর স্তজরর অবস্থা 

পাবনি 

স্তি কি 

ফুট বনদ্দচ 

পাবনি স্তদ্দিি ভকান 

পবিিিণন লিয 

কিা ্াদ্দচ্ছ বকনা 

বিগি পাঁচ িেদ্দিি পাবনি স্তি শুষ্ক ভমৌসুদ্দম 

খািাি পাবনি 

সংকট হয় বক 

না 

শুষ্ক ভমৌসুদ্দম 

ভসদ্দচি পাবনি 

সংকট হয় বক না 

মন্তব্য 

২০১২ ২০১১ ২০১০ ২০০৯ ২০০৮ 

৩০-৩৫ হযাঁ ৩০-৩৫ ২৮-৩০ ২৮-৩০ ২৬-২৭ ২৫-২৭ না হযাঁ  

িথ্য সূত্রঃ েনস্বাস্থয ও প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি। 
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১.৪.৪ অন্যান্যঃ 

 ভূবম ও ভূবমি ব্যিহািঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ৩৫,৩৬৭ ভহক্টি েবম আদ্দে । ্াি মদ্দধ্য আিাদী েবমি পবিমান ২৫,৩২২ ভহঃ, অনািাদী েবম 

২৮,৪১১ ভহঃ, একিসলী েবম ১,০২৫ ভহঃ, দু’িসলী েবম ২৬,৩১০ ভহঃ ও বিন িসলী েবম ৭,৯২৭ ভহঃ এিং িসবি েবমি 

পবিমান ৬, ৯৫৬ভহঃ  

েক-২২: ভুরম ও ভূরমর ব্যবহার 

ভমাট েবমি 

পবিমান 

আিাবদ অনািাদী এক িসলী দু-িসলী বিন িসলী িসবি এলাকাি 

পবিমান 

মন্তব্য 

৩৫,৩৬৭ ভহঃ ২৫,৩২২ ভহঃ ২৮,৪১১ ভহঃ ১,০২৫ ভহঃ ২৬,৩১০ ভহঃ ৭,৯২৭ ভহঃ ৬,৯৫৬ ভহঃ আিাবদ েবম 

ভিবশ বকন্তু 

িন্যায় িসদ্দলি 

িবি হয় 

িথ্য সূত্রঃ ভমাঃ ভমািাদ্দম্মল হক  

      উপ-সহকািী কৃবষ কম ণকিণা,  

      ভমািাঃ ০১৭৬৩-৯৬৩০৮২ 

 

 কৃবষ ও খাদ্যঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলাি প্রিান িসল িান, গম, পাট, ভুট্ট্রা ও মবিচ। এই এলাকাি মানুদ্দষি প্রিান খািাি  াি ও রুটি এোড়াও 

মাে, মাংস, সিবে ও নানা িকম িল-মূল িাদ্দদি খাদ্যা যাদ্দসি মূল উপাদান। এ উপদ্দেলায় মানুদ্দষি খাদ্যা াস সকাদ্দল ১ িাি, 

দুপদ্দি ১ িাি ও িাদ্দি ১ িাি । 

েক-২৩: কৃরি ও খাদ্য উৎপাৈজনর পররসংখ্যান 

প্রিা

ন 

প্রিা

ন 

িস

ল বক 

বক 

বিগি 10 িেদ্দিি উৎপাদদ্দনি পবিসংখ্যান (ভমঃটন) প্রিান 

খাদ্য 

সমূহ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

িান 152,68

0 

১৯ 

৯২,০৪২ 

 

২০৩,১৬

৩  

১৬৬,৮২

২  

১৬১,০২

৩ 

১১৩,৫৬

৫ 

১১৮,৩৫

৪ 

৯৭,৪১

৬ 

৩২,৭০৬  ২৭,৩৬

৭ 

 

গম ৪,৫৮৪ 

 

২,২৯৬  ২,০৬২ 

 

১,৭৫০ 

 

১,৮০০ 

 

২,৩৭৪ 

 

১,৪০০ 

 

৮৭০ 

 

৮৫০ 

 

৭৭০ 

 

 

পাট ৯৪৪৬৬ 

জবল 

১২০৩৮

৯ 

জবল 

১৩৩৪৫৭ 

জবল 

৩৫২৮১ 

জবল 

১৩৫৫০ 

জবল 

২৯১৪ 

জবল 

১১,৭৫০ 

জবল 

৯৩৭৫ 

জবল 

৫৩৪০ জবল ১৯৫৬ 

জবল 

 

ভুিা ৪৪২৪  ২৯৭০  ২৬০৭ 

 

২২৫০ 

 

১৯৮০ 

 

২৭৮৮ 

 

১,১৫৫ 

 

৭৫০ 

 

৬৭০ 

 

৬৫০ 

 

 

মবি

চ 

৩৩৯১ 

 

৪০২৫ 

 

৩৯৬৫ 

 

৩৩৬০ 

 

১৮২০ 

 

৯১০ 

 

৫৮৭ 

 

৫৭৬ 

 

৫৫৪ 

 

৪৯০ 

 

 

প্রিা

ন 

প্রিা

ন 

িস

ল বক 

বক 

বিগি 10 িেদ্দিি িয়িবিি িথ্য খাদ্য া

স 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

িান ৭৫৫০ ভহঃ - - - - ৬৫০০ 

ভহঃ 

৭৯০০ 

ভহঃ 

- ৩৫০

ভহঃ 

৪৫ 

ভহঃ 

 

গম - - - - - - - - - - - 

পাট - - - - - - - - ১০৪

ভহঃ 

- - 

ভুিা - - - - - - - -  - - 

মবি

চ 

 - - - - - - - - - - 

            

িথ্য সূত্রঃ ভমাঃ ভমািাদ্দম্মল হক 
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উপ-সহকািী কৃবষ কম ণকিণা,  

ভমািাঃ ০১৭৬৩-৯৬৩০৮২ 

 

 নদীঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ০২ টি নদী । নদী দু’টিি নাম ্থাক্রদ্দম ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র । এ নদী দুটিি শাখা উপদ্দেলাি প্রায় 

সিকটি ইউবনয়দ্দনি ব িি বদদ্দয় প্রিাবহি হদ্দয়দ্দে। 

েক-২৪: নৈীর উপকার ও অপকার 

উপদ্দেলাি মদ্দধ্য িা পাশ বদদ্দয় িদ্দয় ্াওয়া 

নদীি নাম 

নদীি উপকাি বিষয়ক সংবিপ্ত ির্ ণনা নদীি অপকাি বিষয়ক সংবিপ্ত ির্ ণনা 

্মুনা নদী এই নদী ভথদ্দক ভেদ্দলিা েীবিকা বনিা ©হ কদ্দি, 

েবমদ্দি ভসচ ভদয় এিং এক স্থান ভথদ্দক অন্য 

স্থাদ্দন ভ্াগাদ্দ্াগ কদ্দি।  

এই নদী িীিিিী ০৬টি ইউবনয়ন, ্াি িদ্দল িন্যাি 

সময় গ্রাম প্লাবিি হয়, িািা নদী  াঙ্গদ্দনি স্বীকাি 

হয়। 

ব্রহ্মপুত্র নদী এই নদীদ্দি প্রচুি মাে থাকায় ভেদ্দলিা মাে 

স্বীকাি কদ্দি েীবিকা বনিা ©হ কদ্দি এিং েবমদ্দি 

ভসচ ভদয় । 

ব্রহ্মপুত্র নদীি শাখাি পূদ্দি ণ ০৫ টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

সকল গ্রাম িন্যায় প্লাবিি হয় এি মদ্দধ্য ৩টি 

ইউবনয়ন প্রবি িেিই নদী  াঙ্গদ্দনি স্বীকাি হয়। 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা মৎস্য অবিসাি। 

 পুকুিঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ১,১৫৩ টি পুকুি আদ্দে । এ পুকুি গুদ্দলাদ্দি িেদ্দিি সি সময় পাবন থাদ্দক না। বকন্তু অবিকাংশ পুকুি 

সািাির্ি মাে চাষ কিা েন্য ব্যিহাি কিা হয় ।  

েক-২৫: উপজেলার জমাট পুকুর ও ব্যবহার উপজ্াগী পুকুজরর সংখ্যা 

উপদ্দেলায় ভমাট পুকুি 

সংখ্যা 

ব্যিহাি হয় কিটি ব্যিহাি হয় না কিটি পুকুদ্দিি উপকািীিা বিষদ্দয় সংবিপ্ত ির্ ণনা 

১,১৫৩টি ১,০৩১টি ২২টি পুকুদ্দি মৎস্য চাষ কিা হয়, পুকুদ্দি হাঁস পালন কিা, ভগাসল কিা, 

কাপড় ভিায়া ও েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া ্ায় । মাে বিবক্র কদ্দি প্রচুি 

অথ © লা  কিা ্ায়।  

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা মৎস্য অবিসাি। 

 খালঃ 
ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট ০৮টি খাল থাকদ্দলও িিণমাদ্দন সি কটি খাল সবক্রয় নয়। প্রাকৃবিক ও মানি সৃষ্ট কািদ্দন অদ্দনক খাল 

বিলুপ্ত হদ্দয় ্াদ্দচ্ছ। বনদ্দচি ভটবিদ্দল ির্ ©না কিা হদ্দলাঃ 

েক-২৬: উপজেলার খাজলর সংখ্যা এবং উপকারীতা ও অপকারীতা 

ক্রঃ 

নং 

উপদ্দেলাি মদ্দধ্য িা পাশ বদদ্দয় িদ্দয় ্াওয়া 

খাদ্দলি নাম 

খাদ্দলি উপকাি বিষয়ক সংবিপ্ত ির্ ণনা খাদ্দলি অপকাি বিষয়ক 

সংবিপ্ত ির্ ণনা 

1.  বচনাি চি হদ্দি ভিনুয়ািচি  িন্যাি সময় পাবন কম থাকা অিস্থায় মাে চাষ কদ্দি, এোড়াও 

িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদয়। 

- 

2.  বপবিেপুি হদ্দি লক্ষ্ণীপুি  িন্যাি সময় পাবন কম থাকা অিস্থায় মাে চাষ কদ্দি, এোড়াও 

িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদয়। 

- 

3.  পবিম িামনা হদ্দি চি বশশুয়া  িন্যাি পি পাবন কম থাকায় মাে চাষ কিা হয়। - 

4.  কাবচহািা হদ্দি িমকুড়া প্ ণন্ত  িন্যাি পি পাবন কম থাকায় মাে চাষ কিা হয়। - 

5.  ভপাড়াি চি হদ্দি মিাকাবি িন্যাি পি পাবন কম থাকায় মাে চাষ কিা হয়। - 

6.  লাউদি হদ্দি িামনা প্ ণন্ত ৫বক.বম. এগুদ্দলাদ্দি িাধঁ বদদ্দয় মাে চাষ কিা হয়। - 

7.  কািািচি হদ্দি সাদ্দেদ্দলিচি প্ ণন্ত 

৪বক.বম. 

এগুদ্দলাদ্দি িাধঁ বদদ্দয় মাে চাষ কিা হয়। - 

8.  ভগায়াদ্দলিচি হদ্দি মহলগীবি এগুদ্দলাদ্দি িাধঁ বদদ্দয় মাে চাষ কিা হয়। - 

িথ্য সূত্রঃ ইউবপ ভচয়ািম্যান ও ইউবপ সদস্যদ্দদি বনকট ভথদ্দক। 

 

 

 বিলঃ 
েক-২৭: ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভমাট বিল ৫টি, বনদ্দে ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলা 

বিদ্দলি নাম বিদ্দলি ব্যিহাি (কয় িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক বকনা ইিযাবদ 

ির্ ণনা) 

বিদ্দলি উপকািীিা বিষয়ক সংবিপ্ত ির্ ণনা 

িাঁকা বিল  এক িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক । এই বিদ্দল মাে চাষ কিা হয় ও িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া 

হয়। 

হলহবলয়া বিল  এক িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক । এই বিদ্দল মাে চাষ কিা হয় ও িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া 

হয়। 

ভদবলি বিল  এক িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক । এই বিদ্দল মাে চাষ কিা হয় ও িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া 

হয়। 
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 াঙ্গাি বিল এক িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক । এই বিদ্দল মাে চাষ কিা হয় ও িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া 

হয়। 

খবলশাকুড়া 

বিল 

এক িসল হয়, সািা িেি পাবন থাদ্দক । এই বিদ্দল মাে চাষ কিা হয় ও িসলী েবমদ্দি ভসচ ভদওয়া 

হয়। 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা ভূবম অবিসাি। 

 

 

 আদ্দস ণবনক দুষর্ঃ 
এলাকায় অগ ীি নলকূপ গুদ্দলাদ্দি মাত্রাবিবিি আয়িন থাকায় িা মানুদ্দষি খাওয়াি কাদ্দে ব্যিহাি অনুপদ্দ্াগী। তচত্র-তিশাখ 

মাদ্দস এলাকাি পাবনি স্তি বনদ্দচ ভনদ্দম ্াওয়াদ্দি অগ ীি নলকূপ-গুদ্দলাদ্দি পাবন পাওয়া ্ায় না এিং গ ীি নলকূপ-গুদ্দলাদ্দি 

পাবন উঠাদ্দি খুিই কষ্ট হয়। । আশংকা কিা হদ্দচ্ছ অদূি  বিষ্যদ্দি গ ীি নলকূপ-গুদ্দলাদ্দিও আদ্দস ণবনক, আয়িনমুি সুদ্দপয় পাবন 

পাওয়া ্াদ্দি না। িাংলাদ্দদশ েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি কতৃণক প্রকাবশি আদ্দস ণবনক দূষর্ মানবচত্র অনু্ায়ী এ-অঞ্চদ্দলি ৫% 

টিউিওদ্দয়ল আদ্দস ণবনক আক্রান্ত। 

েক-২৮: আদ্দস ণবনক দুষর্ আদ্দে বক না এিং কি শিাংশ টিউিওদ্দয়দ্দল আদ্দস ণবনক পাওয়া ভগদ্দে িাি বিিির্ 

আদ্দস ণবনক দুষর্ আদ্দে বক 

না 

দুষদ্দর্ি মাত্রা কি শিাংশ টিউিওদ্দয়দ্দল 

আদ্দস ণবনক পাওয়া ভগদ্দে 

আদ্দস ণবনকযুি সিগুবল 

টিউিওদ্দয়দ্দল লাল বচি 

ভদওয়া আদ্দে বক না 

আদ্দস ণবনক দুষদ্দর্ি িদ্দল বক 

হদ্দচ্ছ 

হযাঁ ০.১০% ৫% না আদ্দস ণবনদ্দকাদ্দসস 

িথ্য সূত্রঃ উপদ্দেলা েনস্বাস্থয প্রদ্দকৌশল অবিদপ্তি। 
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বিিীয় অধ্যায় 

 দুদ্দ্ ণাগ, আপদ এিং বিপদাপন্নিা 
 

২.১ দুদ্দ্ ণাদ্দগি সাবি ণক ইবিহাস (বিগি ১০ িেদ্দিি)t 

োমালপুি ভেলাি দুদ্দ্ ণাগ ঝুঁবক-সম্পন্ন উপদ্দেলাি মদ্দধ্য ইসলামপুি  উপদ্দেলা অন্যিম। প্রায় প্রবি িেি ভকান না ভকান দূদ্দ্ ণাদ্দগি 

সমু্মখীন হয় এই উপদ্দেলা। িন্যা, নদী াঙ্গন, খিা, অবিবৃবষ্ট, কালবিশাখী সহ বিব ন্ন আপদ্দদ মানুদ্দষি স্বা াবিক েীিন্াত্রা 

বিপন্ন এিং সম্পদ্দদি ব্যাপক িবি সািন হয়। ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীি নাব্যিা কদ্দম ্াওয়ায় িষ ণা ভমৌসুদ্দম নদীি দু-কুল  াবসদ্দয় 

উপদ্দেলাি ব্যাপক এলাকা প্লাবিি হয়। িাোড়া ভেদ্দনে ব্যিস্থা  াল না থাকায় িষ ণা ভমৌসুদ্দম অবিবৃবষ্টি িদ্দল উপদ্দেলাি বনে 

এলাকাি িসি িাড়ীদ্দি েলািদ্ধিাি সৃবষ্ট কদ্দি। ্া প্রায় ১৫ ভথদ্দক ১ মাস স্থায়ী থাদ্দক। নদীি নাব্যিাি িদ্দল এ এলাকায় িন্যা ও 

েলািদ্ধিাি মাত্রা বৃবদ্ধ পাদ্দচ্ছ। ২০০৪ সাদ্দল ও ২০০৭ সাদ্দল ভদখা ভগদ্দে উোন ভথদ্দক ভনদ্দম আসা  দ্দল ্মুনা নদীি পাবন বৃবদ্ধ 

ভপদ্দয় ৩-৫ বদদ্দনি মদ্দধ্য ইসলামপুি সহ সমগ্র োমালপুি ভেলা প্লাবিি হদ্দয় ্ায়। িন্যাি প্রকদ্দপ িসিিাবড় িবলদ্দয় মানুষ 

গৃহহািা হদ্দয় ্ায়, ভশ্রাদ্দিি প্রকদ্দপ আিা কাঁচা ও কাঁচা ঘিিাবড় বিবলন হদ্দয় ্ায়, ভিদ্দিি িসল ডুদ্দি নষ্ট হদ্দয় ্ায়, িাস্তাঘাট সহ 

সকল িিদ্দনি অিকাঠাদ্দমাি িবি হয়, সাবি ণক াদ্দি েনেীিন বিপন্ন হদ্দয় উদ্দঠ। ইসলামপুদ্দিি সমগ্র এলাকায় দূদ্দ্ ণাদ্দগি ভঘাষর্া 

কিা হয় এিং সিকািী ও ভিসিকািী াদ্দি উদ্ধাি, ত্রার্ ও পুনি ণাসন কা্ ণক্রম পবিচালনা কিা হয় ।  

 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি িবিি পবিমান ঘটাি সময় এিং িবিগ্রস্থ খািসমূহ েক আকাদ্দি বনদ্দে ভদয়া হদ্দলাঃ 

েক-২৯: দুদ্দ্ ণাদ্দগি িবিি পবিমান ঘটাি সময় এিং িবিগ্রস্থ খািসমূহ 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি নাম িেি িবিি পবিমার্ (টাকা) ভকান্ ভকান্ খাি/উপাদান িবিগ্রস্ত হয় 

িন্যা ২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭, 

২০১০,২০১৩ 

আনুমাবনক প্রায় ১৩৮ ভকাটি কৃবষ, মৎস্য, ঘিিাড়ী, িাস্তা, ব্রীে, আসিাপত্র, স্বাস্থয 

ইিযাবদ 

নদী  াঙ্গন ২০০১, ২০০৩, ২০০৫,  

২০০৭, ২০০৯,২০১১,২০১২, ২০১৩ 

আনুমাবনক প্রায় ৯৭ ভকাটি িসলী েবম, ঘিিাড়ী, িাস্তা, ব্রীে, বশিা, প্রবিষ্ঠান 

ইিযাবদ 

কালবিশাখী ২০০১, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১ আনুমাবনক প্রায় ৭ ভকাটি, ২২ 

লাখ 

কৃবষ, ঘিিাড়ী, গােপালা, িসল, বশিা প্রবিষ্ঠান 

ইিযাবদ 

খিা 2006, 2007, 2010 আনুমারনক প্রায় ১৫ ভকাটি, ৭ 

লে 

ঘিিাবড়, গােপালা  

অবিবৃবষ্ট 20০৯ আনুমারনক প্রায় ১ জকাটি 2 

লি 

েীিন ও েীবিকা, িবিশষ্য, সিবে, িাস্তাঘাট 

কুয়াশা ও 

তশিপ্রিাহ 

2009, 2010, 2011, 2012 আনুমারনক প্রায় ৮৩ লে  েীিন ও েীবিকা, িবিশষ্য, সিবে, স্বাস্থয 

 

িথ্য সূত্রঃ ইউবনয়ন পবিষদ ভচয়ািম্যান  

 

২.২ উপদ্দেলাি আপদ সমুহঃ 

েক-৩০: দুদ্দ্ ণাদ্দগি িবিি পবিমান, ঘটাি সময় এিং িয়িবি এিং খাি সমূহ বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম ভদওয়া হলঃ  

ক্রম # আপৈ ক্রম # অগ্রারধকার  

১ নৈী ভাঙ্গন ১ বন্যা  

২ বন্যা  ২ নৈী ভাঙ্গন 

৩ ঘূরর্ যঝড়/ কালববশাখী  ৩ কালববশাখী 

4 খরা 4 কুয়াশা ও দশতযপ্রবাহ 

5 কুয়াশা ও দশতযপ্রবাহ 5 খরা 

6 অরতবৃরষ্ট 6 অরতবৃরষ্ট 
 

িথ্য সূত্রঃ এিবেবড, এলাকাি েনসািাির্ ও ইউবনয়ন পবিষদ।  

 

 

২.৩ বিব ন্ন আপদ ও িাি িিণমান ও  বিষ্যৎ বচত্র বিস্তাবিি ির্ ণনাঃ 

1. িন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় িন্যা কিবলি একটি এলাকা ইসলামপুি উপদ্দেলা । আষাঢ় মাস হদ্দি কাবিণক মাস প্ ণন্ত িন্যা অব্যহি 

থাদ্দক। ্াি িদ্দল এলাকাি কৃবষ, মৎস্য অিকাঠাদ্দমা, আিাসন, বশিা, ভ্াগাদ্দ্াগ প্রভৃবি খাদ্দিি ব্যাপক িবি সাবিি হয় । প্রবি 

িৎসি িন্যা হদ্দলও ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪ এিং ২০০৭ সাদ্দলি িন্যা বেল সিদ্দচদ্দয় িড়। িন্যাি পাবন সািাির্ি ২০-২৫ 

বদন প্ ণন্ত অিস্থান কদ্দি, ২০০৭ সাদ্দল ১ মাদ্দসিও ভিশী স্থায়ী বেল। ২০০৭ সাদ্দল িন্যাি সংদ্দকি পাওয়াি ২ বদদ্দনি মদ্দধ্য সমগ্র 

এলাকা প্লাবিি হদ্দয় ্ায় এিং মানুষ, গিাদীপশু অন্যত্র আশ্রয় বনদ্দি শুরু কদ্দি। 
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2. নদী াঙ্গনঃ ইসলামপুি উপদ্দেলায় নদী াঙ্গন সািাির্ি কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, ইসলামপুি 

সদি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দন ভিবশ পবিলবিি হয় । প্রবি িৎসি নদী াঙ্গন অব্যহি থাদ্দক। নদী াঙ্গন হয় আষাঢ় মাস হদ্দি আবেন 

মাস প্ ণন্ত। ্াি িদ্দল এলাকাি কৃবষ িসল, ঘিিাড়ী, িাস্তাঘাট, গােপালা ব্যপক হাদ্দি ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীি গদ্দ ণ বিবলন হদ্দয় 

্ায়। িদ্দল খাদ্য উৎপাদন ব্যহি হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এিং পবিদ্দিদ্দশি িবি হয় । এোড়া বিব ন্ন এলাকাি সাদ্দথ ভ্াগাদ্দ্াগ 

িন্ধ হদ্দয় ্ায় এিং িহু আিাসস্থল বিলীন হদ্দয় ্ায় ।  

3. তশিযপ্রিাহ ও কুয়াশাঃ ২০০০ সাদ্দলি পি ভথদ্দক অত্র এলাকায় প্রবিিেি তশিযপ্রিাহ ও ঘন কুয়াশাি প্রকপ ভদখা ্ায়। 

প্রবিিেিই প্রায় ১০-১৫ বদন এি প্র াি থাদ্দক। তশি প্রিাদ্দহি িদ্দল েন-েীিন িথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, বশশু ও প্রবিিন্ধীদ্দদি ভিশী িবি 

হয়। এসময় িীব্র শীদ্দি েনেীিন বিপ্ ণস্ত হয়, এমনবক মানুদ্দষি প্রার্ হাবন ঘদ্দট। ঘন কুয়াশাি কািদ্দর্ িসদ্দলি ব্যাপক িবি হয়। 

িীে িলা নষ্ট হদ্দয় ্ায়, িাস্তাঘাদ্দট দুঘ ণটনা ঘটদ্দি ভদখা ্ায়, মানুষ, পশুপাবখ ও মাদ্দেি ভিাগিালাই বৃবদ্ধ পায় এিং কৃষক ব্যপক 

আবথ ণক িবিি সমু্মবখন হয়। েলিায়ূ পবিিিণদ্দনি িদ্দল োমালপুি ভেলায় প্রবি িেিই শীদ্দিি প্রকপ বৃবদ্ধ পাদ্দচ্ছ।  

4. কালবিশাখীঃ সািাির্ি তচত্র-তিশাখ মাস ভথদ্দক তেষ্ঠয মাস প্ ণন্ত কালবিশাখী ঝড় হদ্দয় থাদ্দক । ঝদ্দড় এলাকাি ব্যাপক 

িয়িবি সাবিি হয় । গােপালা, পশুপাবখ, ঘিিাড়ী, িাস্তাঘাট ও বশিাপ্রবিষ্ঠাদ্দনি িবি হয় । এই কাল তিশাখী ঝদ্দড় পঙ্গুত্ব 

ভিদ্দড় ্ায়। মানুষ আশ্রয়হীন হদ্দয় পদ্দড়। বিদ্দশষ কদ্দি বশশু , বৃদ্ধ , ও প্রবিিন্ধী ও গ ণিিীদ্দদি ভিবশ িয়িবি হয় । ্ার িজল 

এলাকায় কৃরি, মৎস্য, অবকাঠাজমা, স্বাস্থয ও জ্াগাজ্াগ প্রভৃরত খাজতর ব্যাপক েরত সারধত হয়। এলাকায় প্ররতবের ঘূরর্ যঝড় 

হজলও 200৬ ও 20০৯ সাজলর ঝড় রেল সবজচজয় ব্যাপক। 200৬ ও 20০৯ সাজলর ঝজড় এলাকার প্রায় 40-50 ভাগ আমন 

ধান, 20 -৩০ ভাগ িজলর বাগান ও ৬0 ভাগ শাক-সবরে েরতগ্রস্ত হজয়রেল।  

5. অবিবৃবষ্টঃ  অবি বৃবষ্টি িদ্দল কৃবষ িসল, পশু-পাবখ ও গােপালাি ভিবশ িবি হয় এিং মানুদ্দষি স্বা াবিক চলাচল ব্যহি হয়। 

েলিায়ুি পবিিিিণদ্দনি িদ্দল বৃবষ্টপাদ্দিি পবিমান কদ্দম ভগদ্দলও প্রবি ২/৩ িেি পি পি অবি বৃবষ্ট হদ্দয় থাদ্দক।  

6. খিাঃ খিাি প্রির্িা িাল্গুন মাদ্দসি মাঝামাবঝদ্দি শুরু হয় এিং িা তচত্র ও তিশাখ মাস প্ ণন্ত ভিশী থাদ্দক, আিাি তেষ্ঠয মাদ্দসি 

তৃিীয় সপ্তাদ্দহ িা ভশষ হয় । অিযাবিক খিায় উি এলাকাি কৃবষ িসদ্দলি িবি ও গিাদী পশুি খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা ভদয়। খিাি 

প্র াি প্রবিিেিই বকছু বকছু ভিদ্দড় চদ্দলদ্দে। িসদ্দলি িবিি পাশাপাবশ মানুষ বিব ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দচ্ছ এিং পুকুি শুবকদ্দয় 

বগদ্দয় মাে চাদ্দষি ব্যাপক িবি হয়, পাশাপাবশ তদনবিন ব্যিহাদ্দিি পাবনি সংকট ভদখা ভদয়।  

 

 ২.৪ বিপদাপন্নিা ও সিমিাঃ  

বিপদাপন্নিা িলদ্দি ভিাঝায় িস্তুগি, আথ ণ-সামাবেক এিং পবিদ্দিশগি বিদ্যমান অিস্থা, ্া  দুদ্দ্ ণাদ্দগি িয়িবিি আশংকাি 

ইবঙ্গি ভদয় এিং ্া ভমাকাদ্দিলা কিায় েনদ্দগাষ্ঠী অসমথ ণ হদ্দয় থাদ্দক। 

সিমিা হদ্দলা প্রাকৃবিক, সামাবেক, অথ ণবনবিক ও পবিদ্দিশ ইিযাবদি সমন্বদ্দয় সৃষ্ট সামবগ্রক অিস্থা িা প্রবক্রয়া, ্া মানুষ িা 

ভকাদ্দনা সংস্থা/প্রবিষ্ঠান িাি বিদ্যমান সম্পদ্দদি ব্যিহাদ্দিি মাধ্যদ্দম দুদ্দ্ ণাদ্দগি প্রবিকুল অিস্থাি সদ্দি ণাচ্চ ভমাকাবিলা কদ্দি এিং 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি িলািদ্দলি  ায়ািহিাদ্দক হ্রাস কদ্দি। 

েক- ৩১: ভকান ভকান এলাকা বক বক কািদ্দর্ বক াদ্দি বিপদাপন্ন িাি বিিির্ 

আপদ   বিপদাপন্নিা সিমিা 

1. িন্যা  বশশু, বৃদ্ধ ও গ ণিিীি চলাচদ্দলি সমস্যা হয় 

 খািাদ্দিি সমস্যা হয় 

 বশশু খািাদ্দিি সমস্যা হয় 

 বনিাপদ পাবনি অ াি হয় 

 মানুদ্দষি বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা ভদয়  

 ভ্াগাদ্দ্াগ বিবচ্ছন্ন হয়  

 মৃি ভদদ্দহি সৎকাদ্দিিি সমস্যা হয়  

 স্বাস্থয সম্মি পায়খানাি সমস্যা হয় 

 ঘি িাড়ী, িসিব টা ডুদ্দি ্ায় 

 িসদ্দলি িবি হয়  

 গিাদী পশুি খািাি, স্থানান্তদ্দিি সমস্যা ও 

ভিাগব্যািী ভদখা ভদয়  

 বশিা কা্ ©ক্রম ব্যহি হয়  

 আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি সমস্যা 

 এলাকাি মানুষ পূদ্দি ণি তুলনায় িন্যা বিষদ্দয় অদ্দনক সদ্দচিন 

 ভ্ ভকান স্থাদ্দন দ্রুি ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যম আদ্দে। 

 ভ্াগাদ্দ্াগ মাধ্যম সবক্রয় 

 অদ্দনদ্দকি িন্যা ভমাকাদ্দিলায় বনেস্ব সিমিা িদ্দয়দ্দে 

 আিহাওয়া িািণা ্থাসমদ্দয় ভপৌদ্দে ভদয়াি ব্যিস্থা আদ্দে 

 

 

2. নদী াঙ্গন  আশ্রয় ভনয়াি োয়াগা পায় না  

 িাস্তাঘাট ভ দ্দঙ্গ ্ায় 

 ভিকািত্ব/দাবিদ্রিা ভিদ্দড় ্ায় 

 িাড়ী ঘি নদীি মদ্দধ্য চদ্দল ্ায়  

 িসদ্দলি েবম নদীি মদ্দধ্য চদ্দল ্ায়  

 খািাি সংকট ভদখা ভদয়  

 ডািাি িা বচবকৎসা ভসিা ভপদ্দি সমস্যা হয় 

 আদ্দগ ভথদ্দকই এলাকাি মানুষ নদী  াঙ্গদ্দনি লির্ বুঝদ্দি 

পাদ্দি 

 নদী  াঙ্গন প্রবিদ্দিাদ্দিি েন্য এই উপদ্দেলায় অিদা ও ভিবি 

িাধঁ বনম ণান কিা হদ্দয়দ্দে। 

 নদী  াঙ্গন-েবনি সমস্যাি সাদ্দথ বনদ্দেিা খাপ খাইদ্দয় 

বনদ্দি বশদ্দখদ্দে 
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আপদ   বিপদাপন্নিা সিমিা 

 বশিা প্রবিষ্ঠান ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় পড়া ভলখা িন্ধ 

হয়  

3. খিা  পাবনি অ াি ভদখা ভদয় 

 গােপালা মািা ্ায় 

 গিাদী পশুি খািাদ্দিি সংকট হয়  

 মাে চাদ্দষি সমস্যা হয়  

 প্রার্ী কূদ্দলি মৃতুয হয়  

 িসল পুদ্দড় নষ্ট হদ্দয় ্ায়  

 গিদ্দমি প্র াদ্দি বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা ভদয়  

 পাবন সিিিাদ্দহি েন্য গ ীি নলকূদ্দপি ব্যিস্থা িদ্দয়দ্দে।  

4. অবিবৃবষ্ট  িাস্তা ঘাট ডুদ্দি ্ায়  

 িাস্তা ঘাট ভ দ্দঙ্গ ্ায় 

 িসল নষ্ট হয়  

 পাবন েদ্দম েলািদ্ধিা সৃবষ্ট হয়  

 বকছু পাবন বনষ্কাশদ্দনি ব্যিস্থা িদ্দয়দ্দে 

 ঘদ্দি িদ্দস কাে কিা মদ্দিা বকছু কম ণসংস্থাদ্দনি ব্যিস্থা 

িদ্দয়দ্দে 

5. কালবিশাখী ঝড়  িসল মাটিদ্দি পদ্দি িবি হয়  

 ঘি িাড়ী গােপালা ভ দ্দঙ্গ ্ায় ও পবিদ্দিদ্দশি 

িবি হয়  

 প্রার্ হাবন ঘদ্দট  

 মানুষ ও পশু পাবখি িবি হয় 

 আগুন ভলদ্দগ ্ায়  

 পঙ্গুত্ব ভিদ্দড় ্ায় 

 তিদুযবিক সংদ্দ্াগ বিবচ্ছন্ন হদ্দয় ্ায় 

 বশিা প্রবিষ্ঠান ভ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বশিা কা্ ণক্রম 

ব্যহি হয়  

 পূদ্দি ণি তূলনায় মানুষ এখন সদ্দচিন 

 প্ ণায়ক্রদ্দম গােপালা লাগাদ্দনা হদ্দচ্ছ 

 িাবড়ি চািপাদ্দশ গােপালা লাগাদ্দনাি ব্যিস্থা কিা হদ্দয়দ্দে 

 ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও ভ্াগাদ্দ্াগ মাধ্যম পূদ্দি ণি তুলনায় 

অদ্দনক উন্নি 

 ভশল্টাি িদ্দয়দ্দে 

 আিহাওয়া িািণা ্থাসমদ্দয় ভদ্দপৌদ্দে ভদয়াি ব্যিস্থা আদ্দে 

 

6. তশিযপ্রিাহ ও কুয়াশা  পশু সম্পদ্দদি িবি হয় 

 কাদ্দে ভ্দ্দি না পািায় কাঁসািী বশদ্দল্পি উৎপাদন 

কম হয় 

 প্রার্ হাবন ঘদ্দট 

 ভপাবি সম্পদ্দদি িবি হয় 

 িসদ্দলি িবি হয় 

 ভিাগ িালাই বৃবদ্ধ পায় 

 িীেিলা নষ্ট হয় 

 বশশুদ্দদি বনউমবনয়াি টিকা প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা আদ্দে 

 ভপাবি চাদ্দষি েন্য ঘদ্দি িাপ মাত্রা বৃবদ্ধি ব্যিস্থা কিা হদ্দচ্ছ 

 সিকািী ও ভিসিকািী াদ্দি গিীিদ্দদি মাদ্দঝ বকছু শীি িস্ত্র 

বিিির্ কিা হদ্দয় থাদ্দক। 

 

িথ্য সূত্রঃ সকল ইউবপ ভচয়ািম্যান 

 

২.৫ সি ণাবিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ 

েক-৩২: ভকান ভকান গ্রাম বক বক কািদ্দর্ বক াদ্দি সি ণাবিক বিপদাপন্ন িাি সংবিপ্ত ির্ ণনা  

আপদ সি ণাবিক বিপদাপন্ন এলাকা বিপদাপদ্দন্নি কাির্ বিপদাপন্ন 

েনসংখ্যা 

িন্যা ইউবনয়নঃ কুলকাবি; ওয়াড ণ নং ১, ২, ৩, ৪  

ইউবনয়নঃদ্দিলগাো; ওয়াড ণ নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ 

ইউবনয়নঃবচনাডুলী ; ওয়াড ণ নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ 

ইউবনয়নঃ সাপিিী; ওয়াড ণ নং ১, ৫, ৯  

ইউবনয়নঃদ্দনায়ািপাড়া; ওয়াড ণ নং ২, ৪, ৭, ৮, ৯ 

ইউবনয়নঃইসলামপুি; ওয়াড ণ নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 

ইউবনয়নঃ পাথ ণশী; ওয়াড ণ নং ১, ২, ৫, ৭, ৮,  

ইউবনয়নঃপলিান্ধা; ওয়াড ণ নং ১, ৩, ৫, ৬  

ইউবনয়নঃ ভগায়াদ্দলিচি; ওয়াড ণ নং ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯  

ইউবনয়নঃগাইিান্ধা; ওয়াড ণ নং ১, ২, ৫, ৯  

ইউবনয়নঃ চিপুঠিমািী; ওয়াড ণ নং ১, ৩, ৭, ৮, ৯  

ইউবনয়নঃ চিদ্দগায়াবলনী; ওয়াড ণ নং ৩, ৫, ৭, ৮, ৯ 

 

 এলাকা বনচু  

 িসিব টা বনচু 

 িন্যাি আগাম সংদ্দকি না 

পাওয়া  

 িাঁি সংস্কাি না কিা  

 আিাদী েবম বনচু 

 িন্যা বনয়ন্ত্রর্ িাঁি ভনই 

 িন্যা সহনশীল োদ্দিি 

চাষািাদ সম্পদ্দকণ িাির্া 

ভনই  

 িন্যা সমদ্দয়ি পবিিিণন 

 

প্রায় ৫৭, ০০০ 

পবিিাি  

নদী াঙ্গান 

 
 

ইউবনয়নঃকুলকাবি; ওয়াড ণ নং ৩, ৪, ৫, ২ 

ইউবনয়নঃদ্দিলগাো; ওয়াড ণ নং ৪, ৫, ৬, ৭  

ইউবনয়নঃবচনাডুলী; ওয়াড ণ নং ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮  

 ইউবনয়নঃসাপিিী; ওয়াড ণ নং ২, ৫, ৮ 

ইউবনয়নঃ ভনায়ািপাড়া; ওয়াড ণ নং ১, ২, ৪, ৭, ৮  

ইউবনয়নঃ পাথ ণশী; ওয়াড ণ নং ১, ২  

ইউবনয়নঃ পলিান্ধা; ওয়াড ণ নং ১, ৩, ৫, ৬ 

 িাঁি না হওয়াি কািদ্দন  

 নদীি গ ীিিা কম 

 সঠিক সমদ্দয় নদী খনন না 

কিা  

 িাঁি ভমিামি না কিা  

 আগাম সিক © সংদ্দকি না 

প্রায় ৩১, ০০০ 

পররবার  
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আপদ সি ণাবিক বিপদাপন্ন এলাকা বিপদাপদ্দন্নি কাির্ বিপদাপন্ন 

েনসংখ্যা 

ইউবনয়নঃদ্দগায়াদ্দলিচি; ওয়াড ণ নং ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ 

ইউবনয়নঃ গাইিান্ধা; ওয়াড ণ নং ১, ৬, ৯ 

ইউবনয়নঃ চিপুঠিমািী; ওয়াড ণ নং ১, ৮,  

ইউবনয়নঃদ্দগায়াবলনী; ওয়াড ণ নং ৩, ৫, ৭ 

পাওয়াি কািদ্দন 

 প্রদ্দয়ােনীয় ভিিী িাঁি না 

থাকায় 

 ভ উদ্দয়ি আঘাদ্দি নদীি পাড় 

ভ দ্দঙ্গ  

 নদীি স্বা াবিক গবি িািা 

গ্রস্থ হদ্দল  

 নদীি গবিপথ পবিিিণন 

হদ্দল 

 নদীি আকাি নদী  াঙ্গদ্দনি 

কাির্  

 পবল পদ্দড় নদী  িাট হদ্দল 

 পাদ্দড়ি ওপি অবিবিি চাপ 

পদ্দড় 

 অবিবৃবষ্ট হদ্দয়  

 গাে ও িনাঞ্চল বনিদ্দনি 

িদ্দল 

 চদ্দিি গাে ও কাঁশিন 

ধ্বংদ্দসি িদ্দল 

খিা চি ব্যিীি সকল ইউবনয়ন  পুকুি, নদী-নালা, খাল-

বিদ্দলি গ ীিিা কম থাকায়  

 পাবনি স্তি বনদ্দচ ভনদ্দম 

্াওয়া 

 বিকল্প ভসদ্দচি অ াি 

 প্রচন্ড ভিাদ্দদি িাপ 

 গ ীি নলকূপ প্ ণাপ্ত না 

থাকায় 

 বৃবষ্টি পাবন সংিিদ্দর্ি 

ব্যিস্থা না থাকা 

 প্ ণাপ্ত গাে পালা না থাকায়  

 খিা সহনশীল োদ্দিি িসল 

সম্পদ্দকণ িাির্া না থাকা 

 বৃবষ্টি অ াি 

৫০, ০০০ পররবার 

কালবিশাখী ঝড় উপদ্দেলাি সমগ্র ইউবনয়ন  দুি ণল ঘি িাড়ী  

 আবথ ণক সিমিা না থাকা 

 বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি 

অিকাঠাদ্দমা দুি ণল 

 কালবিশাখী সহনশীল 

গােপালা না থাকা 

 ঘি িাড়ী বনয়বমি ভমিামি 

না কিা 

 ঝদ্দড়ি পূি ণা াস না পাওয়া 

 বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি ্থা্থ 

পবিকল্পনাি অ াি 

 পবিকল্পনা োড়া িাড়ী কিা  

প্রায় ৬০ হাোর 

পররবার  

তশিযপ্রিাহ ও 

কুয়াশা 

উপদ্দেলাি সমগ্র ইউবনয়ন  গােপালা না থাকাি কািদ্দর্ 

 নদীি িীিিিী এলাকায় 

অিস্থান হওয়ায় কুয়াশা ও 

তশিযপ্রিাহ ভিশী প্র াি 

ভিদ্দল। 

প্রায় ৬০ হাোর 

পররবার  

িথ্য সূত্রঃ ইউবপ সদস্যগর্ 
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২.৫ সি ণাবিক বিপদাপন্ন এলাকাি মানবচত্রঃ 
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২.৬ উন্নয়ন পবিকল্পনাি প্রিান খাি সমূহঃ 

উদ্দেশ্য অেণদ্দনি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় কাদ্দেি ব্যাপাদ্দি অিীি ও িিণমান অিস্থা সম্বদ্দন্ধ িথ্য সংগ্রহ কদ্দি এিং  বিষ্যদ্দিি পূি ণা াস 

ঠিক কদ্দি কম ণপন্থা বস্থি কিা প্রবক্রয়াি িল হদ্দচ্ছ উন্নয়ন পবিকল্পনা। 

েক-৩৩ : খািসমূদ্দহি বিস্তাবিি ির্ ণনা ও ঝুঁবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ সমন্বয় 

খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি ির্ ণনা দুদ্দ্ ণাগ ঝুঁবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ 

সমন্বয় 

কৃবষ  িন্যা ২০০৪ ও ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি 

ভপৌিস া-সহ ১২টি ইউবনয়দ্দনি ২০,০০০ একি েবমি িসল পাবনদ্দি ডুদ্দি ৩৫,০০০ 

পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। ভসই সাদ্দথ এলাকায় খাদ্য সংকট 

ভদখা বদদ্দি পদ্দি।  

 কৃবষ খাদ্দি উন্নয়দ্দনি 

েন্য পাবন বনষ্কাশন ও পাবন 

সিিিাদ্দহি ব্যিস্থা কিদ্দি 

হদ্দি। 

 িন্যা সহনশীল োি 

িসদ্দলি চাষািাদ্দদি প্রচলন 

কিদ্দি হদ্দি।  

 আগাম িসল চাষািাদ 

কিদ্দি হদ্দি।  

 

নদী াঙ্গন প্রবিিেদ্দিি ন্যায় নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, 

বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, 

চিদ্দগায়াবলনী, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দন ১৮,৫০০ একি িসিব টা-সহ আিাদী েমী 

নদী গদ্দ © বিলীন হদ্দয় ঐ এলাকাি গ্রাম গুদ্দলাি ৪০,০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি 

িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

খিা খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস  ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি ১৫,৮০০ একি 

েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী িসল পাবনি অ াদ্দি পুদ্দড় ভ্দ্দি পাদ্দি। 

এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি ৫০,০০০ পবিিাদ্দিি খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি 

পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলায় 

ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২৪,৮০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, 

গম, তচিালী িসল বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ সকল ইউবনয়দ্দনি মানুদ্দষি 

খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং পিিিীদ্দি কৃবষ িীদ্দেি অ াি ভদখা বদদ্দি 

পাদ্দি। 

মৎস্য িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল, ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি 

ইউবনয়দ্দনি ৪৪৭টি পুকুি ও খাদ্দলি পাড় ভ দ্দস ভোট িড় ভপানা সহ মাে চদ্দল ভ্দ্দি 

পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকায় মাদ্দেি সংকট ও পিিিীদ্দি মাে চাদ্দষি েন্য ভপানা 

মাদ্দেি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং ঐ এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী ও 

ভেদ্দল পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি। 

মৎস্য চািীজৈর েন্য 

প্ররশেজর্র ব্যবস্থা করা 

3 স্তর রবরশষ্ট মৎস্য চাি করা 

জটকশই পুকুর প্রস্তুত করা েন্য 

সজচতনতা বৃরি করা 

 নদী াঙ্গন নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি, ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, 

সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিদ্দগায়াবলনী, 

চিপুঠিমািী ইউবনয়ন, সিবমবলদ্দয় প্রায় ৫০০ টি পুকুি নদী গদ্দ ণ বিলীন হদ্দয় ঐ 

এলাকাি প্রবিটি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দল পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন 

হদ্দি পাদ্দি । 

খিা খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২ টি ইউবনয়দ্দনি ৩০০টি পুকুদ্দিি 

পাবন শুবকদ্দয় মাে চাদ্দষি ব্যাপক িয়িবি হদ্দি পাদ্দি, ভসই সাদ্দথ এলাকায় মাদ্দেি 

ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও 

১২টি ইউবনয়দ্দনি ৭৮০টি পুকুদ্দিি মাে খাল বিদ্দল ভিি হদ্দয় মৎস্য চাষীদ্দদি ব্যাপক 

িবি কিদ্দি পাদ্দি । 

পশুসম্পদ িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল, ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি 

ইউবনয়দ্দনি গরু, োগল, ভ ড়াি খাদ্যা াি-সহ েীিন ঝুঁবকি সম্ভিনা িদ্দয়দ্দে এিং 

্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পশুপালন ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি । 

পশুখাদ্য দতররর েন্য রমল 

দতরর করা েন্য উদ্বুি করা 

পশুর টিকা সরবরাহ রনরিত 

করা 

সরকারী পরতত েরমজত গবারৈ 

পশুর চরনভুরম দতরর করা 

পাশাপারশ েরমজত সমরিত 

পারত-হাঁস, মৎস্য, সবরে চাি 

করা 

 

 

খিা ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি খিা হদ্দল এিং িিণমাদ্দনি চলমান ভিকণড পবিমান খিা 

অব্যাহি থাকদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া  ও ১২টি ইউবনয়দ্দন খিাি প্রচন্ড 

িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাস পুদ্দড় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং বিব ন্ন 

ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি পশু সম্পদ্দদি ব্যাপক  াদ্দি িবি হদ্দি 

পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায়  

গিাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাবখ মািা ভ্দ্দি পাদ্দি এিং আহি হদ্দি পাদ্দি। িদ্দল ঐ 

সকল ইউবনয়দ্দন পশু পালদ্দন মানুদ্দষি আগ্রহ কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি সিকটি 

ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট িবলদ্দয় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা 

বদদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি পশুি মৃতুয ও বিব ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি। 

স্বাস্থয িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ৩৫,০০০ পবিিাদ্দিি 

বৃদ্ধ, প্রবিিন্ধী, গ ণিিী ও বশশুি পাবন িাবহি ভিাগ ভদখা বদদ্দয় স্বাদ্দস্থযি উপি 

িবিকি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি এমনবক মৃতুযও হদ্দি পাদ্দি । 

 প্রােরমক রচরকৎসার 

প্রজয়ােনীয় ঔষুধ সরবরাহ 

রনরিত করা 
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খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি ির্ ণনা দুদ্দ্ ণাগ ঝুঁবক হ্রাদ্দসি সাদ্দথ 

সমন্বয় 

খিা খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রবিিন্ধী, 

গ ণিিী ও বশশুসহ সকল ভশ্রনীি মানুদ্দষি বিব ন্ন িিদ্দনি ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দয় 

মানুদ্দষি েীিন নাশ কিদ্দি পাদ্দি। 

 স্বাস্থয রবিজয় সজচতনতা বৃরি 

করা 

 প্ যাপ্ত টিকা ও প্ররতজশাধজকর 

ব্যবস্থা করা 

 ভিশী কদ্দি গাে পালা 

লাগাদ্দনা 

 শীি িস্ত্র বিিির্ কিা 

তশিযপ্রিাহ 

ও কুয়াশা 

প্রবি িেি এ াদ্দি তশিয প্রিাহ ও ঘন কুয়াশা িাড়দ্দি থাকদ্দল মানুষ ও পশু পাবখি 

ভিাগিালাই বৃবদ্ধ ভপদ্দি পাদ্দি। বিদ্দশষ কদ্দি প্রিল শীদ্দি বশশু, বৃদ্ধ ও প্রবিিন্ধী 

ব্যবিিা ভিশী আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি। ঘন কুয়াশাি কািদ্দর্ িসদ্দলি িয় িবি বৃবদ্ধ 

ভপদ্দি পাদ্দি।  

েীবিকা িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি বিব ন্ন 

ভপশােীবি ভশ্রর্ীি ভলাদ্দকি কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় ভিকািত্ব েীিন কাটাদ্দি পাদ্দি, ্াি 

িদ্দল ঐ সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি 

এিং এি প্র াদ্দি ঐ এলাকাি প্রবিটি মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি 

পাদ্দি। 

 জটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট 

করা লজেয প্ররশের্ প্রৈান 

করা 

 জটকসই রবকল্প েীরবকা সৃরষ্ট 

করা 

 মরহলাজৈর েন্য বসতবাড়ীজত 

আজয়র ব্যবস্থা করা 

 েনজগারষ্ট রভরিক বনায়ন সৃরষ্ট 

করা 

 সমারেক খাদ্য রনরাপিা 

ব্যবস্থা বৃরি করা 

নদী াঙ্গন ২০১১ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় সকল 

এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী, ভেদ্দল, ব্যিসায়ী, বদনমজুি, চাকুিীেীবি, বিব ন্ন 

ভপশাি মানুষ আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি এিং েীিন 

েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি।  

খিা ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি ১২ টি ইউবনয়দ্দনি 

প্রায় ৩৫,০০০ পবিিাদ্দি েীিন ও েীবিকাি উপি প্র াি পদ্দড় খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা 

বদদ্দি পাদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল 

ইউবনয়দ্দনি প্রায়-বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট, আিাবদ েবম, কাঁসািী কািখানা ইিযাবদ 

অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয় বদনমুজুিী, ব্যিসায়ী, কাঁসািী কাবিগি-ভশ্রর্ীি 

ভপশােীবি মানুদ্দষি কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় আবথ ণক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন 

ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি।  

গােপালা িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দন 

কাঠ, িল ইিযাবদি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

-িাস্তা ও ভিড়ী িাঁদ্দিি দুই 

পাদ্দশ বৃি ভিাপর্ কিা;  

-িাবড়ি আদ্দশ পাদ্দশ বৃি 

ভিাপর্ কিা েন্য েনগর্দ্দক 

উৎসাবহি কিা; 

-পবিদ্দিশ বিষদ্দয় সদ্দচিনিা 

বৃবদ্ধ কিা; 

-অবিি াদ্দি গাে কাটা বনয়ন্ত্রর্ 

কিা েন্য আইনগি ব্যিস্থা 

গ্রহর্ ও প্রদ্দয়াগ কিা। 

-প্রদ্দয়ােনীয় কাল াট ণ ও ব্রীে 

বনম ণার্ কিা 

-স্লুইেদ্দগট বনম ণার্ কিা  

-প্ ণাপ্ত ফ্লাড ভসল্টাি বনম ণার্ 

কিা  

 

খিা খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দন ব্যাপক গােপালা বিনষ্ট হদ্দি 

পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি 

গােপালা ভ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি 

আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

অিকাঠাদ্দমা 

 

িন্যা ইসলামপুর উপজেলাজত ২০০৭ সাজলর মত বন্যা হজল ইসলামপুর উপজেলার রবজশি 

কজর রাস্তার্ঘাট, রশো প্ররতষ্ঠান, ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও হাটবাোজরর আংরশক রকংবা 

সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত পাজর। িজল এলাকার মানুি রশো, স্বাস্থযজসবা ও অন্যান্য সুরবধা 

জেজক বরিত হজত পাজর। 

 

নদী াঙ্গন প্রবি িেদ্দিি ন্যায় নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি রাস্তার্ঘাট, রশো 

প্ররতষ্ঠান, ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও হাটবাোর নদী গদ্দ ণ বিবলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। সি 

বমদ্দল এই উপদ্দেলায় প্রায় ২৫, ০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 কালবিশাখী ইসলামপুর উপজেলাজত কালববশাখী ঝড় হজল ২০০৯ সাজলর মত আর্ঘাত হানজল 

রশো প্ররতষ্ঠান, র্ঘরবারড় এবং ব্যবসা প্ররতষ্ঠাজনর আংরশক রকংবা সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত 

পাজর। 

কাঁসািী 

বশল্প 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি কাঁসািী/নকশী 

কাঁথা বশল্প পাবনদ্দি ডুদ্দি কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশদ্দল্পি সাদ্দথ সম্পৃি ১,৫০০ পবিিাি 

ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 কাঁসািী ঘি উঁচু স্থাদ্দন 

স্থাপন কিা 

 ক্লাস্টাি ব বিক কাঁসািী 

কািখানা কিা 

 কাঁসািীদ্দদি ঋদ্দর্ি 

ব্যিস্থা কিা 

 নদীি িীিিিী এলাকা 

ভথদ্দক কাঁসািী কািখানা সবিদ্দয় 

বনদ্দয় বনিাপদ স্থাদ্দন স্থাপন 

কিা 

নদী াঙ্গন ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় প্রায় ৩০-

৪০টি কাঁসািী পবিিাি আংবশক ও মািাত্বক াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি । 

অবিবৃবষ্ট ২০০৯ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল 

ইউবনয়দ্দনি কাঁসািী পবিিাি ও কাঁসািীি সাদ্দথ সম্পৃি পবিিািগুবল আবথ ণক  াদ্দি 

ব্যপক িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। 

  

িথ্য সূত্রঃ ইউবপ সদস্য 
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২.৭ সামাবেক মানবচত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ইসলামপুর উপজেলা দুজ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পররকলল্পনা ২০১৪                                                                                                         30  

  

২.৮ আপদ ও ঝুঁবক মানবচত্র 
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২.৯ আপদ্দদি ভমৌসুমী বদনপবিঃ 

েক-৩৫: ভকান ভকান আপদ ভকান ভকান মাস গুদ্দলাদ্দি আঘাি কিদ্দি পাদ্দি িা সংবিপ্তাকাদ্দি তুদ্দল িিা হদ্দলা 

ক্রবমক আপদসমূহ তিশাখ তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাির্  াদ্র আবেন কাবিণক অগ্রহায়র্ ভপৌষ মাঘ িাল্গুন তচ

ত্র 

১ িন্যা                         

২ নদী াঙ্গন                         

৩ খিা                         

৪ কালবিশাখী/ঝড়                         

৫ বশলাবৃবষ্ট                         

৬ তশিযপ্রিাহ ও কুয়াশা             

 

রৈনপরি রবজেির্িঃ 

আপদগুদ্দলা এই এলাকাদ্দি িেদ্দিি িাদ্দিা মাদ্দসি মদ্দধ্য ভকান্ ভকান্ মাদ্দস সংগঠিি হয় এিং ভকান ভকান মাদ্দসি প্র াি ভিবশ িা 

কম থাদ্দক িা ভিখাবচদ্দত্রি মাধ্যদ্দম ভমৌসুমী বদনপবিদ্দি ভদখাদ্দনা হদ্দয়দ্দে। বপ্র-বসআিএ কাদ্দেি অংশ বহদ্দসদ্দি অংশগ্রহর্কািীদ্দদি 

সাদ্দথ আদ্দলাচনাি মাধ্যদ্দম োনা ্ায়ঃ 

িন্যা ইসলামপুি িথা োমালপুি ভেলাি অন্যিম প্রিান আপদ। িন্যা এই এলাকাি ঘিিাবড়, ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও েীিন 

েীবিকাি ব্যাপক িবি কদ্দি। এটি জুলাই মাদ্দসি মাঝামাবঝ ভথদ্দক আগষ্ট মাদ্দসি মাঝামাবঝ প্ ণন্ত থাদ্দক । 

ইসলামপুি উপদ্দেলাি ঘিিাবড়, িাস্তাঘাট, সামাবেক ও বশিাপ্রবিষ্ঠানসহ িসল ও গিাবদপশু নদী াঙ্গদ্দন প্রবি িেি বিলীন হদ্দয় 

্াদ্দচ্ছ। এখাদ্দন নদী াঙ্গন ঘদ্দট মাচ ণ মাদ্দসি মাঝামাবঝ ভথদ্দক অদ্দক্টািি মাস প্ ণন্ত। 

তশিযপ্রিাহ এ অঞ্চদ্দলি একটি অন্যিম সমস্যা। ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদী িীিিিী এলাকা বিিায় এখাদ্দন কুয়াশা ও তশিয প্রিাদ্দহি 

প্র াি ভিশী, এোড়া উিদ্দিি বহমালদ্দয়ি ভথদ্দক আশা তশিয আিহাওয়া এ অঞ্চদ্দল অদ্দনক অসুখ- বিসুদ্দখি প্র াি বিস্তাি কদ্দি।  

কালবিশাখী /ঘূবর্ ণঝড় আি একটি মািাত্মক আপদ। ঘূবর্ ণঝড় এই এলাকাি ঘিিাবড়, ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা ও গােপালাি ব্যাপক িবি 

কদ্দি। এটি মাচ ণ মাদ্দসি মাঝামাবঝ ভথদ্দক ভম মাদ্দসি মাঝামাবঝ প্ ণন্ত এিং ভসদ্দপ্টম্বি মাদ্দসি মাঝামাবঝ ভথদ্দক বডদ্দসম্বি মাদ্দসি 

মাঝামাবঝ সমদ্দয়ি মদ্দধ্য ঘদ্দট থাদ্দক।  

ইসলামপুি উপদ্দেলাি খিা সংঘঠিি আপদ্দদি মদ্দধ্য একটি। খিাি কািদ্দর্ এখানকাি অদ্দনক িসল ভসদ্দচি অ াদ্দি নষ্ট হদ্দচ্ছ। 

আিাি ভ্গুদ্দলা ভকাদ্দনা মদ্দি হদ্দচ্ছ িাদ্দিও প্ ণাপ্ত পাবনি অ াদ্দি িলন কদ্দম ্াদ্দচ্ছ। আিাি এই খিাি কািদ্দর্ সংিবিি  পুকুদ্দিি 

পাবন শুবকদ্দয় ্াওয়ায় এিং ভূগ ণস্থ পাবনি স্তি বনদ্দচি বদদ্দক ভনদ্দম ্াওয়ায় ভদখা বদদ্দচ্ছ পানীয় েদ্দলি চিম সঙ্কট। জুন মাস 

ভথদ্দক এবপ্রল মাস প্ ণন্ত এই এলাকাদ্দি খিা ভদখা ্ায়।  

২.১০ েীবিকাি ভমৌসুমী বদনপবিঃ 

েক-৩৬: ভকান ভকান মাদ্দস েীবিকাি িা কম ণসংস্থাদ্দনি বক অিস্থা হয় িা বনদ্দে ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলাঃ 

ক্রবমক েীবিকাি উৎস তিশাখ তেষ্ঠয আষাঢ় শ্রাির্  াদ্র আবেন কাবিণক অগ্রহায়র্ ভপৌষ মাঘ িাল্গুন তচত্র 

1.  
কৃবষ 

                        

                        

                        

                        

2.  
মৎস্যেীিী 

                        

                        

                        

                        

3.  

বদনমুজুি 

                        

                        

                        

                        

4.  
ব্যিসা 

                        

                        

                        

                        

 

েীবিকাি ভমৌসুমী বদনপবি বিদ্দিষর্ঃ 

 েীবিকাি ভমৌসুমী বদনপবি বিদ্দিষর্ কিদ্দল ভদখা ্ায় ভ্, এখাদ্দন নদ্দ ম্বি ভথদ্দক শুরু কদ্দি ভম মাস প্ ণন্ত কৃবষ কাে থাদ্দক িদ্দি 

বডদ্দসম্বি-োনুয়ািী এিং এবপ্রল-ভম মাদ্দস কৃবষ কাে ভিবশ থাদ্দক। এোড়া অন্যান্য মাস গুবলদ্দিও বকছু বকছু কৃবষ কাে কিদ্দি 

ভদখা ্ায়।  

 ্মুনা ও ব্রহ্মপুত্র  নদীি িীিিবিণ উপদ্দেলা হওয়ায় সািা িেিই এলাকাি ভেদ্দলিা মাে িিাি কাে কিদ্দি পাদ্দি । িদ্দি জুলাই 

মাস ভথদ্দক মৎস্যেীিীদ্দদি কাে ভিশী ভদখা ্ায়। 

 এলাকাি প্রিান বদনমজুদ্দিি ভিত্র হদ্দলা কৃবষ কাে। বদনমজুি সািা িেিই কম ভিশী থাদ্দক িদ্দি কৃবষ কাে ্খন ভিশী থাদ্দক 

মজুিদ্দদি চাবহদা িখন ভিশী থাদ্দক। আষাঢ়-শ্রাির্ মাদ্দসি বদদ্দক কাে একটু কম থাদ্দক । কৃবষ ও অকৃবষ উ য় প্রকাি বদনমজুি 

অত্র এলাকায় বিদ্যমান । 
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 অত্র এলাকাি প্রিান ব্যিসা কাঁসািী ব্যিসা। ইসলামপুি প্রায় ৫% ভলাক কাঁসািী বশদ্দল্পি সাদ্দথ ভকান না ভকান াদ্দি েবড়ি 

িদ্দয়দ্দে।  

২.১১ েীিন এিং েীবিকা সম্পবকণি বিপদাপন্নিাঃ 

এলাকাি প্রিান েীবিকা সমূহ বক বক এিং েীবিকা সমূহদ্দক ভকান ভকান আপদ/দুদ্দ্ ণাগ িবি কদ্দি িা বনদ্দে ভটবিদ্দলি মাধ্যদ্দম 

তুদ্দল িিা হদ্দলাঃ 

েক-৩৭: আপদ ও দুদ্দ্ ণাগ সমূহ 

ক্রঃ 

নং 
েীবিকাসমূহ 

আপদ/ দুদ্দ্ ণাগ সমূহ 

িন্যা নদী াঙ্গন কালবিশাখী ঝড় খিা অবিবৃবষ্ট তশিযপ্রিাহ 

০১ কৃবষ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
০২ মৎস্য ■ ■       -     ■ ■ ■ 
০৩ বদনমুজুি ■ -  ■ ■ ■ 
০৪ ব্যিসায়ী ■ ■  ■ ■ ■ 
  

এলাকাটি কাঁসািী ব্যিসা ও কৃবষ প্রিান হওয়ায় এই দুটি খািই ভিশী ঝুঁবকি মদ্দধ্য থাদ্দক। িন্যায় কৃবষ, ব্যিসা ও মৎস্য খাদ্দিি 

িবি হয়। নদী াঙ্গদ্দন কৃবষ েবম ও ঘিিাবড়ি বিবলন হদ্দয় ্ায়। খিায়, বশলাবৃবষ্ট, তশিযপ্রিাহ বদনমজুদ্দিি খাদ্দি ব্যপক িবি 

কদ্দি থাদ্দক । প্রচন্ড খিায় িসল পুদ্দড় নষ্ট হদ্দয় ্ায় িদ্দল বদনমজুিিা ভকান কাে কিদ্দি পাদ্দি না । ২০০৭ সাদ্দলি িন্যাি িদ্দল 

এলাকাি অবিকাংশ কাঁসািী বশল্প িন্ধ হদ্দয় ্ায়, প্রায় ১ মাদ্দসিও অবিক সময় এলাকায় কাঁসািী শ্রবমকদ্দদি ভকান কাে বেল না। 

২০০৪ ও ২০০৭ সাদ্দলি িন্যায় ইসলামপুদ্দি কৃবষ িসদ্দলি ব্যাপক িবি সািন হদ্দয় ৬০% কৃবষ পবিিাি পু ুঁবে হাবিদ্দয় িবিি 

সমু্মবখন হদ্দয়দ্দে। বিগি ৫ িেদ্দিি তশিযপ্রিাদ্দহি িদ্দল ভদখা ভগদ্দে অবিকাংশ বৃদ্ধ ও িয়স্ক বদনমজুি ও কাঁসািী শ্রবমক কাদ্দে ভিি 

হদ্দি পাদ্দি না, এদ্দিদ্দত্র িাদ্দদি সাহায্য সহদ্দ্াগীিাি প্রদ্দয়ােন হয়। 
 

২.১২ খাি ব বিক আপদ ও ঝুঁবকি ির্ ণনাঃ 

উপদ্দেলাি বিপদাপন্ন খািসমূহ বচবিি কির্ঃ 

েক-৩৮: বিপদাপন্ন সামাবেক উপদান সমূহ 
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বনদ্দে খাি ব বিক আপদ ও ঝুঁবক বিদ্দিষর্ কিা হদ্দলাঃ 
 

 িন্যাি িদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া-সহ ১২ টি ইউবনয়দ্দনি িসল, গােপালা, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘিিাবড়, 

অিকাঠাদ্দমা, িাস্তাঘাট, ব্রীে, কাল াট ণ, বশিা প্রবিষ্ঠান, স্বাস্থয এিং আশ্রয়দ্দকন্দ্রসহ সকল সামাবেক উপাদাদ্দনিই িবি সািন 

হদ্দয় থাদ্দক।  

 নদী াঙ্গদ্দনি িদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, ইসলামপুি সদি, গাইিান্ধা, 

চিপুঠিমািী, চি ভগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি িসল, ঘিিাবড়, িাস্তাঘাট, ব্রীে- কাল াট ণ বশিা প্রবিষ্ঠাদ্দনি িবি হদ্দয় থাদ্দক এমনবক ঐ 

সকল সমাবেক সম্পদসমূহ নদী গদ্দ ণ বিলীন হদ্দয় ্ায়।  

 খিা অত্র উপদ্দেলাি সকল সামাবেক উপাদান সমুদ্দহি উপি প্র াি বিস্তাি কদ্দি। খিাি কািদ্দর্ িসদ্দলি িবি হয় গােপালা মািা 

্ায়, পশু সম্পদ্দদি খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা ভদয়, খািাি পাবন, ভগাসদ্দলি পাবনসহ বনিয ব্যিহাদ্দিি পাবনি সংকট প্রকট আকাদ্দি 

ভদখা বদদ্দয় েনেীিদ্দন দুদ্দ ণাগ ভনদ্দম আদ্দস। খিাি কািদ্দর্ এলাকায় ভিাগিালাইদ্দয়ি প্রদ্দকাপ বৃবদ্ধ পায় বিদ্দশষ কদ্দি বশশুিা 

ডাইবিয়াদ্দি আক্রান্ত হয় এমন বক পাবন শুণ্যিাি কািদ্দর্ অদ্দনক বশশু মািা ্ায়। কৃবষ প্রিান এলাকা হওয়াি কািদ্দর্ ভসচ ব্যিস্থায় 

ব্যাপক পাবনি সংকট ভদখা ভদয় এিং চাষািাদ্দদি ভিদ্দত্র চিম সমস্যাি সমু্মবখন হয়।  

 কাল তিশাখী এ এলাকাি েন্য বনিয ঘটনা না হদ্দলও মাদ্দঝ মাদ্দঝ বিদ্দশষ কদ্দি তিশাখ -তেষ্ঠয মাদ্দস আঘাি ভহদ্দন এলাকাি 

িসল, গােপালা ও ঘিিাবড়ি ব্যপক িবি কদ্দি থাদ্দক। 

 অবি বৃবষ্ট এখন একটি অবনয়বমি ঘটনা হদ্দয় দাবড়দ্দয়দ্দে। এখন আি সময় মদ্দিা বৃবষ্ট হয় না, অসমদ্দয় অবিবৃবষ্ট হদ্দয় কৃষদ্দকি 

অপ্রস্তুদ্দিি কািদ্দর্ িসল নষ্ট হদ্দয় ্ায়, িাস্তাঘাট ভ দ্দঙ্গ ্ায় এিং পশু সম্পদ্দদি খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা ভদয়। অবি বৃবষ্টি কািদ্দর্ 

ভকান ভকান সময় কাঁসািী/নকশী কাঁথা ব্যিসায়ীদ্দদি ও িবি হদ্দয় থাদ্দক, কাির্ কাঁসািী/নকশী কাঁথা শ্রবমকিা কাদ্দে আসদ্দি 

পাদ্দি না। বনচু এলাকাি কাঁসািী/নকশী কাঁথা ঘি গুবলদ্দি পাবন েদ্দম থাদ্দক।  
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 তশিপ্ররিাহ ও কুয়শাি কািদ্দর্ প্রবি িেিই েনেীিন মািাত্বক াদ্দি বিপ্ ণস্ত হদ্দয় থাদ্দক। বশশু ও বৃদ্ধিা শীি েবনি ভিাদ্দগ ভিশী 

আক্রান্ত হদ্দয় পদ্দড়। প্রচন্ড কুয়শাি কািদ্দর্ িাস্তাঘাদ্দট দুঘ ণটনাি প্রিনিা ভিদ্দড় ্ায়। ঘন কুয়শায় িসল, িীেিলা ও শাকসিেী নষ্ট 

হদ্দয় ্ায়। প্রবিিেিই এ এলাকাদ্দি শীিিস্ত্র বিিিদ্দর্ি প্রদ্দয়ােন হদ্দয় পদ্দড়। 

২.১৩ েলিায়ু পবিিিণন এিং িাি সম্ভাব্য প্র ািঃ 

ভকান স্থাদ্দনি িা অঞ্চদ্দলি দীঘ ণকাদ্দলি (৩০ িেি িা িািও ভিবশ সমদ্দয়ি) তদনবিন আিহাওয়াি প্ ণাদ্দলাচনা কদ্দি িায়ূমন্ডদ্দলি 

ভ ৌি উপাদানগুদ্দলাি (িায়ুি িাপ, িায়ুি চাপ, িায়ুপ্রিাদ্দহি বদক ও িাি গবিদ্দিগ, িায়ুি আদ্র ণিা, ভমদ্দঘি পবিমান ও ভমদ্দঘি 

প্রকািদ্দ দ এিং বৃবষ্টপাি) ভ্ সািািন অিস্থা ভদখা ্ায় িাদ্দক ওই স্থাদ্দনি িা অঞ্চদ্দলি েলিায়ু িদ্দল। পৃবথিীদ্দি প্রবিবদন ভ্ 

সূ্ ণবকির্ ভপৌুঁোয়, িা ভুপৃষ্ঠ ভশাষর্ কদ্দি। ভশাবষি সূ্ ণবকির্ আিাি মহাশূদ্দণ্য বিবকবিি িা প্রবিিবলি হয়। এটাই প্রাকৃবিক 

বনয়ম। প্রাকৃবিক বনয়দ্দমি এই ভশাষর্-বিবকির্ প্রবক্রয়ায় ভকাদ্দনা িিদ্দনি িাঁিা িা প্রবিিন্ধকিা সৃবষ্ট হওয়াদ্দকই েলিায়ু পবিিি ©ন 

িদ্দল।  

েক- ৩৯: েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল ভকান ভকান খাি বক াদ্দি িবিগ্রস্ত হয় িাি বিস্তাবিি িন©না 

খািসমূহ আপদ ির্ ণনা 

কৃবষ  িন্যা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল অসমদ্দয় িন্যা হদ্দয় কৃবষ েবম িবলদ্দয় বগদ্দয় িসদ্দলি ব্যপক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

সমুদ্রপৃদ্দষ্ঠি উচ্চিা ভিদ্দড় বগদ্দয় নদীদ্দি পাবন বৃবদ্ধ ভপদ্দয় আিাবদ েবমি পবিমান কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি, ্াি িদ্দল 

খাদ্দদ্যি ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি।  

খিা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল গিদ্দমি সময় প্রচন্ড খিায় চাবিদ্দদদ্দক পাবনি সংকট ভদখা ভদদ্দি। পাবনি স্তি বনদ্দচ ভনদ্দম 

বগদ্দয় কৃবষদ্দি ভসচ কা্ ণ ব্যহি হদ্দি িদ্দল কৃবষ উৎপাদন কম হদ্দি, ্াি িদ্দল খাদ্দদ্যি ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি।  

অবিবৃবষ্ট েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল, সমদ্দয় বৃবষ্টপাি না হদ্দয় অসমদ্দয় প্রচুি বৃবষ্ট পাি হদ্দয় িসদ্দলি ব্যাপক িয়িবি হদ্দি 

পাদ্দি। 

মৎস্য িন্যা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল, অসমদ্দয় িন্যা হদ্দয় ইসলামপুি উপদ্দেলাি িহু সংখ্যক পুকুি িবলদ্দয় বগদ্দয় মাে ভিি 

হদ্দয় বগদ্দয় মৎস্য চাবষদ্দদি ব্যাপক আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

নদী াঙ্গন েলিায়ূ পবিিিণদ্দনি িদ্দল, অসমদ্দয় িন্যা হদ্দয় এিং নদীি গবিপথ পবিিিণন হদ্দয় প্রচুি নদী  াঙ্গন ভদখা বদদ্দি 

পাদ্দি ্াি িদ্দল, মৎস্য চাবষদ্দদি পুকুি নদী গদ্দ ণ বিলীন হদ্দয় আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি ভসই সাদ্দথ মাদ্দেি ঘাটবি 

ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

খিা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল, প্রচন্ড খিায় পাবন শুবকদ্দয় এিং পাবনি স্তি বনদ্দচ ভনদ্দম বগদ্দয় পুকুি, নদী, খাদ্দল, বিদ্দলি 

মাে মািা ভ্দ্দি পাদ্দি, মাদ্দেি প্রেনন্ ব্যহি হদ্দয় মাদ্দেি উৎপাদন কদ্দম ্াদ্দি। িদ্দল এলাকায় মাদ্দেি ও 

আবমদ্দষি ঘাটবি ভদখা ভদদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট অসমদ্দয় বৃবষ্ট হদ্দয় অবিবৃবষ্টি পাবনদ্দি পুকুি ডুদ্দি বগদ্দয়, পুকুদ্দিি মাে খাল বিদ্দল ভিি হদ্দয় মৎস্য চাষীদ্দদি ব্যাপক 

িবি কিদ্দি পাদ্দি । 

তশিয প্রিাহ ও 

কুয়াশা 

েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল প্রচন্ড ঠান্ডায় মাদ্দেি বৃবদ্ধ কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি িদ্দল মৎস্য চাদ্দষি কাবিি উৎপাদন 

লিযমাত্রা ব্যহি হদ্দি পাদ্দি এিং কৃষক আবথ ণক িবিি সম্মুবখন হদ্দি।  

পশুসম্পদ িন্যা অসমদ্দয় িন্যা হদ্দয় পশুি খাদ্যা াি-সহ েীিন ঝুঁবকি সম্ভিনা িদ্দয়দ্দে এিং ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পশুপালন 

ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি ।  

খিা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল খিাি প্রচন্ড িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাস পুদ্দড় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

এিং বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি পশু সম্পদ ব্যাপক  াদ্দি িবি হদ্দি পাদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট েলিায়ূ পবিিিণদ্দনি িদ্দল ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট িবলদ্দয় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা বদদ্দি 

পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি পশুি মৃতুয ও বিব ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি।  

স্বাস্থয িন্যা েলিায়ূ পবিিিণদ্দনি িদ্দল ২০০৭ সাদ্দলি মদ্দিা িন্যা হদ্দল পাবন িাবহি ভিাগ ভদখা বদদ্দয় স্বাস্থযি উপি খািাপ 

প্র াি পদ্দড় এমনবক মৃতুযও হদ্দি পাদ্দি ।  

খিা প্রচন্ড খিাি কািদ্দর্ বৃদ্ধ, প্রবিিন্ধী, গ ণিিী, বশশু-সহ সকল মানুদ্দষি বিব ন্ন িিদ্দনি ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দয় 

মানুদ্দষি েীিন নাশ কিদ্দি পাদ্দি।  

অবিবৃবষ্ট েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল অবিবৃবষ্টদ্দি বিব ন্ন খাল বিল  দ্দি বগদ্দয় েলািদ্ধিাি সৃবষ্ট হদ্দয় পাবনদ্দি মল- মুত্র, মিা 

প্রার্ী পদ্দচ বগদ্দয় বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । ্াি িদ্দল ঐ সকল এলাকাি মানুদ্দষি স্বাদ্দস্থযি ব্যাপক 

িবি কিদ্দি পাদ্দি।  

তশিযপ্রিাহ ও 

কুয়াশা 

েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল শীদ্দিি সময় িীব্র শীি ও গিদ্দমি সময় িীব্র গিম পদ্দড়। িীব্র শীদ্দি বিদ্দশষ কদ্দি বশশু 

বৃদ্ধ ও প্রবিিন্ধী ব্যবিদ্দদি ভিশী িবি হদ্দি পাদ্দি এমনবক মািাও ভ্দ্দি পাদ্দি। 

েীবিকা িন্যা িন্যাি িদ্দল বিব ন্ন ভপশােীবি ভশ্রর্ীি ভলাদ্দকি কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় ভিকািত্ব েীিন কাটাদ্দি পাদ্দি, ্াি িদ্দল ঐ 

সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ এলাকাি প্রবিটি 

মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  
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খািসমূহ আপদ ির্ ণনা 

নদী াঙ্গন েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল নদী  াঙ্গন এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী, ভেদ্দল, ব্যিসায়ী, বদনমজুি, 

চাকুিীেীবি, বিব ন্ন ভপশাি মানুষ আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি এিং েীিন েীবিকাি উপি 

প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি। 

খিা প্রচন্ড খিাি কািদ্দর্ েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী িসল ও িলে গাে-সহ পশু সম্পদ্দদি উপি 

পাবনি অ াদ্দি ব্যাপক িবি হদ্দি পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি মানুদ্দষি েীিন ও েীবিকাি উপি প্র াি 

পদ্দড় ও খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি প্রায় সকল গ্রাদ্দমি েবমি িসল গােপালা পশুপাবখ, ঘিিাড়ী, ব্যিসা প্রবিষ্ঠান, 

কাঁসািী বশল্প কািখানা, মানুদ্দষি কম ণসংস্থাদ্দনি ব্যাপক িয়িবি সািন কদ্দি ভিকািদ্দত্বি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি, ্াি 

িদ্দল এ উপদ্দেলাি েীিন ্াত্রাি মান উন্নয়দ্দন িাঁিাি কাির্ হদ্দয় দাড়াদ্দি পাদ্দি।  

অবিবৃবষ্ট অবিবৃবষ্টি কািদ্দর্ ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট, আিাবদ েবম, কাঁসািী/ নকশী কাঁথা বশল্প কািখানা 

ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয় বদনমুজুিী, ব্যিসায়ী, কাঁসািী/নকশী কাঁথা কাবিগি ভশ্রর্ী ভপশােীবি মানুদ্দষি 

কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় আবথ ণক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি।  

গােপালা িন্যা িন্যাি হদ্দল িন্যাি পাবনদ্দি গােপালা মািা বগদ্দয় ও নষ্ট হদ্দি পাদ্দি এদ্দি কদ্দি সকল ইউবনয়দ্দনি প্রবিটি প্রার্ীি 

অবক্সদ্দেন ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি ভসই সাদ্দথ মানুদ্দষি কাঠ, িল, ইিযাবদি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি ।  

নদী াঙ্গন নদী াঙ্গদ্দনি িদ্দল গােপালা নদীি গদ্দ ণ বিলীন হদ্দি পাদ্দি। ঐ সকল এলাকাি মানুষ আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি 

সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি এিং েীিন েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি। 

খিা খিাি িদ্দল গাে মদ্দি ভ্দ্দি পাদ্দি এিং গােপালা বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি 

আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। পাবনি অ াদ্দি গাদ্দেি চািা মািা বগদ্দয় গাদ্দেি বিস্তাি কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি। িদ্দল আবথ ণক 

িবি এিং পবিদ্দিদ্দশি িবি উ য়ই হদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী কালবিশাখী ঝদ্দড় গােপালা ভ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট এমনবক িন েঙ্গল উোড় হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি 

পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

অিকাঠাদ্দমা িন্যা েলবায়ু পররবতযজনর িজল এলাকার রবরভন্ন ধরজর্র অবকাঠাজমা আংরশক রকংবা সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত পাজর। িজল 

এলাকার মানুি জ্াগাজ্াগ, রশো, স্বাস্থয জসবাসহ অন্যান্য সুরবধা জেজক বরিত হজত পাজর। 

নদী াঙ্গন েলবায়ু পররবতযজনর িজল প্ররতরনয়ত নৈী ভাঙ্গন হজল এলাকার রাস্তার্ঘাট, স্কুল কজলে, ব্রীে, কালভাট য, কাঁচা 

রাস্তা, পাকা িাস্তাসহ বিব ন্ন িিদ্দর্ি অিকাঠাদ্দমা ভ দ্দঙ্গ নদীি গদ্দ ণ বিবলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি।  

কালবিশাখী েলবায়ু পররবতযজনর িজল উপজেলার বারড়র্ঘর, স্কুল কজলে, মাদ্রাসা, ব্যবসা প্ররতষ্ঠানসহ রবরভন্ন ধরজর্র 

অবকাঠাজমা জভজঙ্গ রগজয় এলাকার প্রচুর সম্পজৈর েরত হজত পাজর। 

অবিবৃবষ্ট অবিবৃবষ্টি কািদ্দন মাটি িদ্দস ও েলািদ্ধিাি সৃবষ্ট হদ্দয় েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি। 

কাঁসািী/ নকশী 

কাঁথা বশল্প 

িন্যা েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল অসমদ্দয় িন্যা হদ্দয় এলাকাি কাঁসািী বশল্প / নকশী কাঁথা বশদ্দল্পি ব্যাপক াদ্দি িবিগ্রস্ত 

হদ্দয় কাঁসািী /নকশী কাঁথা পবিিাি সহ এি সাদ্দথ েবড়ি সি ভলাদ্দকি ব্যাপক আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি।  

তশিয প্রিাহ েলিায়ু পবিিিণদ্দনি িদ্দল িীব্র শীি পদ্দড় কাঁসািী/ নকশী কাঁথা শ্রবমকিা ঘি হদ্দি ভিি হদ্দি পািদ্দি না িদ্দল 

কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশদ্দল্পি উৎপাদন ব্যহি হদ্দি।  

িথ্য সূত্রঃ এিবেবড, এলাকাি প্রিীর্ ব্যবিদ্দদি (ভকআইআই) ও এলাকাি েনসািািন। 
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 দুদ্দ্ ণাগ ঝুঁবক হ্রাস 

৩. ১ ঝুঁবকি কাির্সমূহ বচবিিকির্ 

এলাকাি বচবিি আপদগুদ্দলাি িািা উপদ্দেলা ভকন িবিগ্রস্ত হয় িাি িাৎিবর্ক, মাধ্যবমক ও চুড়ান্ত কাির্ বচবিি কদ্দি বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলাঃ 

েক-৪০: ঝুঁবকি ির্ ণনা এিং কাির্ সমূহ 

ঝুঁবকি ির্ ণনা 
কাির্ 

িাৎিবর্ক মাধ্যবমক চূড়ান্ত 

িন্যা 

 ২০০৬ ও ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ১, ২, ৩, ও ৪ নাম্বাি ওয়াড ণ 

এি প্রায় ৮৩০ একি েবমি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১০০০ একি েবমি, বচনাডুলী 

ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়াদ্দডি প্রায় ১২০০ একি েবমি, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং 

ওয়াড ণ এি প্রায় ২৫০০ একি েবমি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি ২, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১০২০ একি েবমি, 

ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দনি ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৪০০ একি েবমি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৫ ও 

৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৭০০ একি েবমি, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি ১, ৩, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ২০২৫ একি েবমি, 

চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি ৩, ৫, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৫০০ একি েবমি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ও ৯ 

নং ওয়াড ণ এি প্রায় ২৪০০ একি েবমি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১০০০ একি েবমি, 

ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ২৫০০ একি েবমি, ইসলামপুি ভপৌিস া ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ 

নং ওয়াড ণ এি প্রায় ৯২৫ একি েবমি (আউশ, আমন, পাট, িবিশষ্য, ভপয়ািা, শাকসিবে) ইিযাবদ িসল চাদ্দষি ব্যাপক িবি 

হদ্দি পাদ্দি এিং এি িদ্দল ঐ সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকাি 

প্রবিটি মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি পাদ্দি।  

 ২০০৭ সাদ্দলি মি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাদ্দি কুলকাবি ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৪টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যবমক 

বিদ্যালয়, ১২টি মসবেদ, ৩০বক.বম. কাঁচা িাস্তাি, ২টি মাদ্রাসা, ২টি কিিস্থান, ইসলামপুি  সদি ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৭টি 

প্রাথবমক বিদ্যালয়, ১৫টি মসবেদ, ৩৫বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ১টি মাদ্রাসা, ২টি কিিস্থান, ভিলগাো ভমাট ১০টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, 

৫টি মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ১০টি মসবেদ, ৪০বক.বম. কাঁচা িাস্তা, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৬টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৩টি 

মাদ্রাসা, ১৫টি মসবেদ, ৬০বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ঈদগাঁহ ২টি, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৫টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যবমক 

বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৫টি মসবেদ, ১৫বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৯টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ২টি 

মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ১৪টি মসবেদ, ৩০বক.বম. কাঁচা িাস্তা, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৫টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৯টি 

মসবেদ, ৭টি ঈদগাঁহ, ৮টি মসবেদ, ২টি মাধ্যবমক, ৪৫বক.বম. কাঁচা িাস্তা, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৬টি প্রাথবমক 

বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যবমক, ৫টি মসবেদ, ২৭বক.বম.কাঁচা িাস্তা, ঈদগাঁহ ২টি, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৪টি প্রাথবমক 

বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৬টি মসবেদ, ৩৫বক.বম. কাঁচা িাস্তা, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৫টি প্রাথবমক 

বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ২০টি মসবেদ, ২৪ বক.বম. কাঁচা িাস্তা, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ভমাট ৭টি 

প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৫টি মসবেদ, ১০ বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ভগায়াদ্দলিচি ভমাট ৫টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ২৫টি মসবেদ, ৪টি 

কিিস্থান, ৬টি ঈদগাঁহ, ১২ বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ইসলামপুি ভপৌিস ায় ভমাট ৪টি প্রাথবমক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যবমক, ২টি 

মাদ্রাসা, ২০টি মসবেদ, ৭০ বক.বম. কাঁচা িাস্তা, ঈদগাঁহ ৬টি মাঠ বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। িদ্দল এলাকাি মানুষ বশিা স্বাস্থয-ভসিা সহ 

অন্যান্য সুবিিা ভথদ্দক িবঞ্চি হদ্দি পাদ্দি। 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি কৃলকাবি ইউবনয়দ্দন প্রায় ৬০ টি পুকুি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

৬০-৭০ টি পুকুি, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৪০-৪২ টি পুকুি, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২০-৩০ টি পুকুি, ভনায়ািপাড়া 

ইউবনয়দ্দন প্রায় ৩৫-৪০ টি পুকুি, ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৮০-১০০টি পুকুি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩০-৩৫টি 

পুকুি, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩০টি পুকুি, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩০-৩৫টি পুকুি ও খাদ্দলি পাড় ভ দ্দস ভোট 

 িাস্তা উচুুঁ না থাকা  

 িাস্তাি দু’পাদ্দশ িনায়ন ও 

দূি ণা ঘাস না থাকা 

 ব্রীে সংস্কাি ও ভমিামি 

না কিা 

 উোন িাঁি  াঙ্গা 

 অবিবৃবষ্ট 

 সঠিক সমদ্দয় িন্যাি 

সিকীকির্ িািণা না 

ভপৌুঁোদ্দনা 

 িন্যাি আগাম সংদ্দকি না 

থাকা 

 িন্যা বনয়ন্ত্রর্ িাঁি না থাকা 

 

 অপবিকবল্পি  াদ্দি িাস্তাঘাট 

বনম ণার্ 

 অবিক হাদ্দি গােপাল না 

লাগান  

 দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

বনবিয় থাকা 

 প্রকৃবিি  ািসাম্য নষ্ট হদ্দয় 

্াওয়া 

 দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি 

সবক্রয় ভূবমকা পালন না কিা 

 িাস্তাি িিনাদ্দিিদ্দর্ি েন্য 

কবমটি না থাকা  

 বৃি বনিন  

 নদীি গ ীিিা কদ্দম ্াওয়া 

 

 সঠিক পবিকল্পনাি অ াি 

 সিকাবি/ভিসিকািী াদ্দি িাস্তা ভমিামি ও 

িন্যা ভিাদ্দি ব্যিস্থা না ভনওয়া 

 পবিকবল্পি  াদ্দি িাঁি বনম ণার্ না কিা 

 পবিকল্পনা িাস্তািায়দ্দন দীঘ ণস্থায়ী না হওয়া। 

 েলিায়ুি পবিিিণন  

 পবিকল্পনা িাস্তািায়দ্দন সিকাদ্দিি অসচ্ছিা 
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ঝুঁবকি ির্ ণনা 
কাির্ 

িাৎিবর্ক মাধ্যবমক চূড়ান্ত 

িড় ভপানা মাে সহ চদ্দল ভ্দ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকায় মাদ্দেি সংকট ও পিিিীদ্দি মাে চাদ্দষি েন্য ভপানা, মাদ্দেি 

সংকট ভদখা বদদ্দয় পাদ্দি এিং ঐ এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দল পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন 

হদ্দি পাদ্দি ।  

নদী াঙ্গন  

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি কুলকাবি ইউবনয়দ্দন ৩, ৪, ৫ নাম্বাি ওয়াড ণ এি 

নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৭০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি ৪, ৫, ৬ ও ৭ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় 

৫০০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি ১, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৩০০ 

একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি ২, ৫ ও ৮ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৩৫ একি িসিব টা সহ 

আিাদী েবম, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৪, ৭ ও ৮ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ১২০ একি িসিব টা সহ আিাদী 

েবম, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি ১, ২ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ২২০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি 

১, ৩, ৫ ও ৬ নাম্বাি ওয়াড ণ এি  নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৭০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দনি ৩, ৪, ৫, ৬ 

ও ৭ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ১২০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ১, ৬ ও ৯ নাম্বাি ওয়াড ণ 

এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৫০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি ১ ও ৮ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় 

৫০ একি িসিব টা সহ আিাদী েবম, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি ৩, ৫ ও ৭ নাম্বাি ওয়াড ণ এি নদী াঙ্গদ্দন প্রায় ৫০ একি 

িসিব টা সহ আিাদী েবম, ভ দ্দঙ্গ নদীি গদ্দ ণ বিবলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। সি বমদ্দল এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি ৩০, ০০০ 

পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি।  

 উোন িাঁি  াঙ্গা 

 ঘি-িাড়ী নদীি িীিিিী 

স্থাদ্দন হওয়া 

 ভিদ্দল মাটি হওয়া 

 িন্যা বনয়ন্ত্রর্ িাঁি না থাকা 

 অবি বৃবষ্ট  

 

 িািাক্কা িাঁি না কিা  

 অপবিকবল্পি  াদ্দি িাড়ী ঘি 

বনম ণার্ 

 অবিক হাদ্দি গােপালা বনিন 

 

 

 বৃি ভিাপন না কিা  

 নদীি গবিপথ পবিিিণন 

 আিহওয়া ও েলিায়ুি পবিিিণন  

 নদীি গ ীিিা কদ্দম ্াওয়া 

 

খিা 

 ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি ভপৌিস াি প্রায় ৪৫০ একি, ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দনি 

প্রায় ৬০ একি েবমি িসল, কুলকাবি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৯৯০ একি েবমি িসল, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১০০০ একি 

েবমি িসল, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি ১০৫০ একি েবমি িসল, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২২০০ একি েবমি িসল, 

ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১১০০ একি েবমি িসল, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৯৫০ একি েবমি িসল, চিপুঠিমািী 

ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৯০০ একি েবমি িসল, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৯০০ একি েবমি িসল, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

১৯০০ একি েবমি িসল, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৫০০ একি েবমি িসল, ভগায়াদ্দলিচি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৮০০ একি 

েবমি িসল, ভ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী িসল পাবনি অ াদ্দি পুদ্দড় ভ্দ্দি পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি প্রায় ৫০, 

০০০ পবিিাদ্দি খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি।  

 গ ীি নলকূপ না থাকা 

 পুকুদ্দিি গ ীিিা কম  

 বৃি বনিন 

 প্ ণাপ্ত শ্যাদ্দলা ইবিন ও 

বিদুযৎ না থাকা  

 অনাবৃবষ্ট 

 িনভূবম উোড়  

 পাবনি স্তি বনদ্দচ ভনদ্দম 

্াওয়া 

 পবিদ্দিদ্দশি  ািসাম্য নষ্ট 

হদ্দয় ্াওয়া 

 

 পাবন উন্নয়ন ভিাড ণ কতৃণক গ ীি নলকূদ্দপি 

ব্যিস্থা না কিা । 

 অবিকহাদ্দি বৃি ভিাপন না কিা  

 আিহাওয়াি পবিিিণন 

 

কালবিশাখী/ঝড় 

 ২০১২ ও ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ভপৌিস াি প্রায় ৪০০ একি েবমি 

িসল, ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৫৬০ একি েবমি িসল, কুলকাবি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২২০০ একি েবমি িসল, 

ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১১০০ একি েবমি িসল, বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি ১২০০ একি েবমি িসল, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

২৬০০ একি েবমি িসল, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১২০০ একি েবমি িসল, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৩২০ একি 

েবমি িসল, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৫০০ একি েবমি িসল, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২১০০ একি েবমি 

িসল, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩৫০০ একি েবমি িসল, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২৫০০ একি েবমি িসল, ভগায়াদ্দলিচি 

ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩২০০ একি েবমি িসল, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৫০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, গম, 

তচিালী িসল বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ সকল ইউবনয়দ্দনি মানুদ্দষি খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং পিিিীদ্দি 

কৃবষ িীদ্দেি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

 

 িসিিাড়ী গুদ্দলা বনচু স্থাদ্দন 

হওয়া 

 গাে পালা বনিন 

 িসিিাড়ীি পাদ্দশ প্ ণাপ্ত 

গােপালা না হওয়া 

 সময় মি আিহাওয়া িািণা 

না ভপৌুঁোদ্দনা 

 পূি ণ প্রস্তুবিি অ াি 

 

 পবিদ্দিদ্দশি  ািসাম্য নষ্ট 

হদ্দয় ্াওয়া 

 সময় মি আিহাওয়া িািণা 

না ভপৌুঁোদ্দনা 

 বনকটিিী বনিাপদ স্থাদ্দনি 

ব্যিস্থা না থাকা 

 পবিদ্দিদ্দশি  ািসাম্য নষ্ট 

হদ্দয় ্াওয়া 

[ 

 িন বি াদ্দগি উদাবসনিা  

 সদ্দচিনিাি অ াি 

 ওেন স্তদ্দিি িবি 

 স্থানীয় আিহাওয়া অবিদ্দসি উদাসীনিা 

 

অবিবৃবষ্ট 

 ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ভপৌিস াি ৬, ৭, ৮, ও ৯ নাম্বাি ওয়াড ণ এি প্রায় ৯টি 

গ্রাদ্দমি, ইসলামপুি সদি ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ০৮টি গ্রাদ্দমি, কুলকাবি ইউবনয়দ্দনি ২, ৫, ৬, ৭, 

 অবিক হাদ্দি বৃি বনিন  সমুদ্দদ্রি উচ্চিা বৃবদ্ধ  আিহাওয়াি তিিী মদ্দনা াি/পবিিিণন 

 বৃি ভিাপন না কিা  
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ঝুঁবকি ির্ ণনা 
কাির্ 

িাৎিবর্ক মাধ্যবমক চূড়ান্ত 

৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৮টি গ্রাদ্দমি, ভিলগাো ইউবনয়দ্দনি ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৭টি গ্রাদ্দমি, 

বচনাডুলী ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৮টি গ্রাদ্দমি, সাপিিী ইউবনয়দ্দনি ২, ৩, ৫ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় 

২১টি গ্রাদ্দমি, ভনায়ািপাড়া ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ও ৫ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১১টি গ্রাদ্দমি, পাথ ণশী ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৪, ৬ ও ৭ নং 

ওয়াড ণ এি প্রায় ১৬টি গ্রাদ্দমি, পলিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ২০টি গ্রাদ্দমি, ভগায়াদ্দলিচি 

ইউবনয়দ্দনি ২, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১৯টি গ্রাদ্দমি, গাইিান্ধা ইউবনয়দ্দনি ৩, ৬, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় 

১৬টি গ্রাদ্দমি, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দনি ১, ২, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ২০টি গ্রাদ্দমি, চিদ্দগায়াবলনী ইউবনয়দ্দনি ৫, ৬, 

৭, ৮ ও ৯ নং ওয়াড ণ এি প্রায় ১২টি গ্রাদ্দমি প্রায় ইউবনয়ন বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট, আিাবদ েবম, কাঁসািী কািখানা, নকশী 

কাঁথা ভসলাই ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয় বদনমুজুিী, ব্যিসায়ী, কাঁশা কাবিগি ভশ্রর্ী ভপশােীবি মানুদ্দষি কম ণসংস্থান 

হাবিদ্দয় আবথ ণক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি।  

তশিযপ্রিাহ ও কুয়াশা 

 বিগি ৫ িেদ্দিি মদ্দিা তশিযপ্রিাদ্দহি প্রদ্দকাপ িাড়দ্দি থাকদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি হিদবিদ্র, বৃদ্ধ বশশু মৃতুযি হাি বৃবদ্ধ ভপদ্দি 

পাদ্দি। ঘন কুয়াশাি কািদ্দর্ উপদ্দেলাি প্রায় ৩৫০০ হাোি একি েবমি িসল নষ্ট হদ্দয় কৃষক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। প্রচন্ড 

ঠান্ডায় মাদ্দেি ভিাগিালাই বৃবদ্ধ ভপদ্দি পাদ্দি এিং মাদ্দেি উৎপাদন কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি িাদ্দি কদ্দি মৎস্য চাদ্দষি সাদ্দথ সম্পৃি ৫-

৬ শি পবিিাি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। পশু সম্পদ্দদি ভিাগিালাই বৃবদ্ধ ভপদ্দয় পশু মািা ভ্দ্দি পাদ্দি িদ্দল প্রায় ৪০০০ পবিিাি 

িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 সু্ ণ আদ্দলা পৃবথিীদ্দি না 

ভপৌুঁোদ্দনা 

 উিদ্দিি িািাস 

 িািাদ্দস আদ্রিা কদ্দম ্াওয়া  িাি বদন ভোট িড় হওয়া 

  

িথ্য সূত্রঃ এিবেবড, এলাকাি প্রিীর্ ব্যবি ও এলাকাি েনসািািন। 

 

 

 

৩.২ ঝুঁবক বনিসদ্দনি উপায় বচবিিকির্ঃ 

বচবিি আপদগুদ্দলা বনিসদ্দনি স্বল্পদ্দময়াদী, মধ্যদ্দময়াদী ও দীঘ ণদ্দময়াদী উপায় বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম তুদ্দল িিা হদ্দলাঃ 

েক- ৪১: ঝুঁবকি ির্ ণনা ও ঝুঁবক বনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায় 

ঝুঁবকি ির্ ণনা 
ঝুঁবক বনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পদ্দময়াদী মধ্যদ্দময়াদী দীঘ ণদ্দময়াদী 

িন্যাঃ 

 ২০০৬ ও ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি ভপৌিস া-সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি ২০, 

০০০ একি েবমি িসল পাবনদ্দি ডুদ্দি প্রায় ৩৫, ০০০ পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। ভসই 

সাদ্দথ এলাকায় খাদ্য সংকট ভদখা বদদ্দি পদ্দি।  

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস া-সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি ৪৪৭টি পুকুি ও 

খাদ্দলি পাড় ভ দ্দস ভোট িড় ভপানা মাে চদ্দল ভ্দ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকায় মাদ্দেি সংকট ও পিিিীদ্দি 

মাে চাদ্দষি েন্য ভপানা মাদ্দেি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং ঐ এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দল 

পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি। 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া-সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি গরু, োগল, ভ ড়াি 

খাদ্যা াি-সহ েীিন ঝুঁবকি সম্ভিনা িদ্দয়দ্দে এিং ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পশুপালন ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি প্রায় ৩৫, ০০০ পবিিাদ্দিি বৃদ্ধ, প্রবিিন্ধী, গ ণিিী ও 

বশশুি পাবন িাবহি ভিাগ ভদখা বদদ্দয় স্বাদ্দস্থযদ্দি উপি িবিকি প্র াি পদ্দড় এমনবক মৃতুযও হদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি বিব ন্ন ভপশােীবি ভশ্রর্ীি ভলাদ্দকি কম ণসংস্থান 

 শি খু ুঁটি বদদ্দয় ঘি 

িাবড় বনম ণান কিা  

 ভিশী ঝুঁবকপূর্ ণ িাবড় 

পাকা কিা  

 িাড়ীি  াদ্দল গাে 

লাগাদ্দনা 

 িন্যাি সিকীকির্ 

িািণা ভপ্রির্ 

 িন্যাি পূদ্দি ণ িসল 

ভিাপন না কিা 

 িাড়ী উঁচু কিা  

 িন্যা বনয়ন্ত্রর্ িাধঁ বনম ণান 

 স্লুইস ভগট বনম ণান 

 উন্নি িীদ্দেি ব্যিহাি কিা  

 সময় উপদ্দ্াগী িীে সংগ্রহ 

কিা 

 িাড়ীি পাদ্দশ প্ ণাপ্ত গাে 

লাগাদ্দনা  

 িাড়ী বনম ণাদ্দনি েন্য 

েনগর্দ্দক ঋর্ সহায়িা 

প্রদান কিা 

 

 সিকািী ও ভিসিকািী 

প্রবিষ্ঠাদ্দনি উদ্দদ্যাদ্দগ িন্যা 

সম্পদ্দকণ েনগর্দ্দক উপযুি 

প্রবশিদ্দর্ি ব্যিস্থা কিা  

 বৃি ভিাপন কিা  

 

 আশ্রয় ভকন্দ্র বনম ণান কিা  

 িন্যা বনয়ন্ত্রর্ িাঁি বনম ণান 

 স্লুইস ভগট বনম ণান 
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ঝুঁবকি ির্ ণনা 
ঝুঁবক বনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পদ্দময়াদী মধ্যদ্দময়াদী দীঘ ণদ্দময়াদী 

হাবিদ্দয় ভিকািত্ব েীিন কাটাদ্দি পাদ্দি ্াি িদ্দল ঐ সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত 

হদ্দি পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ এলাকাি প্রবিটি মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দন কাঠ, ও িল, ইিযাবদি অ াি 

ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি প্রায় ১৫০০ কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশল্প পাবনদ্দি 

ডুদ্দি কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশদ্দল্পি সাদ্দথ সম্পৃি পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 নদী াঙ্গনঃ 

 প্রবিিেদ্দিি ন্যায় নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, 

ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিদ্দগায়াবলনী, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দন ১৮, ৫০০ একি 

িসিব টা সহ আিাদী েমী নদী গদ্দ © বিলীন হদ্দয় ঐ এলাকাি গ্রাম গুদ্দলাি প্রায় ৪০, ০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি 

িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, 

পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিদ্দগায়াবলনী, চিপুঠিমািী ইউবনয়ন সিবমবলদ্দয় প্রায় ৫০০ টি পুকুদ্দিি নদী গদ্দ ণ 

বিলীন হদ্দয় ঐ এলাকাি প্রবিটি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দল পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলায় সকল এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য 

চাষী, ভেদ্দল, ব্যিসায়ী, বদনমজুি, চাকুিীেীবি, বিব ন্ন ভপশাি মানুষ আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি 

পাদ্দি এিং েীিন েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি।  

 নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি রাস্তা-র্ঘাট, রশো প্ররতষ্ঠান, ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও হাটবাোর নদীি 

গদ্দ ণ বিবলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। সি বমদ্দল উপদ্দেলাি প্রায় ২৫, ০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 নদীি িীদ্দি িনায়দ্দনি 

ব্যিস্থা কিা 

 নদী হদ্দি বনিাপদ দূিত্ব 

িোয় ভিদ্দখ িাড়ী ঘি 

বনম ণান কিা  

 িাস্তা ভমিামি কিা  

 নদীি িীদ্দি িনায়দ্দনি 

ব্যিস্থা কিা  

 পবিকবল্পি  াদ্দি িাস্তাঘাট 

বনম ণান 

 িাড়ীি পাদ্দশ প্ ণাপ্ত গােপালা 

লাগাদ্দনা 

 ঋর্ সহদ্দ্াবগিা ভদওয়া 

 িাস্তাি দু’পাদ্দশ গাে লাগাদ্দনা 

 নদী পূনঃ খনন কিা  

 আশ্রয় ভকন্দ্র বনম ণার্  

 নদী  াঙ্গন প্রবিদ্দিাদ্দি িাঁি বনম ণার্ 

কিা  

 খিাঃ 

 খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ১৫, ৮০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, 

পাট, গম, তচিালী িসল পাবনি অ াদ্দি পুদ্দড় ভ্দ্দি পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি প্রায় ৫০, ০০০ 

পবিিাদ্দি খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

 খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া-সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি ১০০টি পুকুদ্দিি পাবন শুবকদ্দয় মাে চাদ্দষি 

ব্যাপক িয়িবি হদ্দি পাদ্দি, ভসই সাদ্দথ এলাকায় মাদ্দেি ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা হদ্দল এিং িিণমাদ্দনি চলমান ভিকণড পবিমান খিা অব্যাহি থাকদ্দল ইসলামপুি 

উপদ্দেলায় ভপৌিস াসহ ১৩টি ইউবনয়দ্দন খিাি প্রচন্ড িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাস পুদ্দড় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা 

বদদ্দি পাদ্দি এিং বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি পশু সম্পদ্দদি ব্যাপক  াদ্দি িবি হদ্দি পাদ্দি। 

 ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি ১৩টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩৫, ০০০ পবিিাদ্দিি 

েীিন ও েীবিকাি উপি প্র াি পদ্দড় খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

 খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি ব্যাপক গােপালা বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ 

এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

 প্ ণাপ্ত শ্যাদ্দলা ইবিন ও 

বিদুযদ্দিি ব্যিস্থা কিা  

 পাবন ভসদ্দচি ব্যিস্থা 

কিা  

 পুকুদ্দি পাবন ভসদ্দচি 

ব্যিস্থা কিা  

 গ ীি কদ্দি পুকুি খনন কিা  

 সিকািী উদ্দদ্যাদ্দগ খাল খনদ্দনি 

ব্যিস্থা কিা  

 পুকুি পাদ্দড় প্ ণাপ্ত বৃি ভিাপন 

কিা  

 

 অবিক হাদ্দি বৃি ভিাপদ্দন সিকািী 

উদ্দদ্যাদ্দগ গ ীি নলকূদ্দপি ব্যিস্থা 

কিা 

 েনগর্দ্দক উৎসাবহি কিা । 

 

 কালবিশাখী/ঝড়ঃ 

 ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

২৪, ৮০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী িসল বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ সকল 

ইউবনয়দ্দনি মানুদ্দষি খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং পিিিীদ্দি কৃবষ িীদ্দেি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

 ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলায়  গিাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাবখ 

মািা ভ্দ্দি পাদ্দি এিং আহি হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ সকল ইউবনয়দ্দন পশু পালদ্দন মানুদ্দষি আগ্রহ কদ্দম ভ্দ্দি 

 সঠিক সমদ্দয় ঝদ্দড়ি 

পূি ণা াস ভপির্ কিা  

 শি খু ুঁটি বদদ্দয় িাবড় 

ঘি বনম ণার্ 

 কৃষকদ্দদি মদ্দধ্য সহে শদ্দিণ 

ঋর্ প্রদান 

 উপযুি সমদ্দয় িসল ভিাপন 

 সিকািী-ভিসিকািী উদ্দদ্যাদ্দগ 

িাড়ী ঘি বনম ণাদ্দনি েন্য 

প্রদ্দয়ােনীয় ঋর্ সহায়িা 

 প্ ণাপ্ত হাদ্দি গাে লাগাদ্দনা 

 েনগদ্দর্ি মদ্দধ্য সদ্দচিনিা সৃবষ্ট 

কিা েন্য উপযুি প্রবশিদ্দর্ি 

ব্যিস্থা কিা 

 িাড়ীি চাি পাদ্দশ প্ ণাপ্ত বৃি 

ভিাপন কিা  
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ঝুঁবকি ির্ ণনা 
ঝুঁবক বনিসদ্দনি সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পদ্দময়াদী মধ্যদ্দময়াদী দীঘ ণদ্দময়াদী 

পাদ্দি।  

 ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি গােপালা ভ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট হদ্দি 

পাদ্দি।  

 ইসলামপুি উপজেলাজত কালববশাখী ঝড় হজল, ২০১৩ সাজলর মত আর্ঘাত হানজল রশো প্ররতস্ঠান, র্ঘরবারড় এবং 

ব্যবসা প্ররতষ্ঠাজনর আংরশক রকংবা সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত পাজর। ্ার কািদ্দর্ পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি 

পাদ্দি। 

প্রাদান 

অবিবৃবষ্টঃ 

 ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া-সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় 

৭৮০টি পুকুদ্দিি মাে খাল বিদ্দল ভিি হদ্দয় মৎস্য চাষীদ্দদি ব্যাপক িবি কিদ্দি পাদ্দি । 

 ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল, ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, 

ঘাট, আিাবদ েবম, কাঁসািী কািখানা ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধ হদ্দয় বদনমজুিী, ব্যিসায়ী, কাঁসািী কাবিগি 

ভশ্রর্ী ভপশােীবি মানুদ্দষি কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় আবথ ণক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ 

িাঁিাি সৃবষ্ট কিদ্দি পাদ্দি। 

 ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি কাঁসািী পবিিাি ও 

কাঁসািীি সাদ্দথ সম্পৃি পবিিািগুবল আবথ ণক  াদ্দি ব্যপক িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। 

 উপযুি সমদ্দয় িসল 

ভিাপন কিা 

 অবিবৃবষ্ট সহনীয় 

িসদ্দলি চাষ  

 সিকািী উদ্দদ্যাদ্দগ 

ব্যাপক কম ণসংস্থাপদ্দনি 

সৃবষ্ট কিা  

 ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থাদ্দক 

উন্নি কিা  

 

 পাবন বনঃষ্কাশদ্দনি ব্যিস্থা কিা  

 

 প্ ণাপ্ত হাদ্দি িনায়দ্দনি ব্যিস্থা কিা  

 

তশিযপ্রিাহ ও কুয়াশাঃ 

 বিগি ০৫ িেদ্দিি মদ্দিা তশিযপ্রিাদ্দহি প্রদ্দকাপ িাড়দ্দি থাকদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি হিদবিদ্র, বৃদ্ধ ও বশশু 

মৃতুযি হাি বৃবদ্ধ ভপদ্দি পাদ্দি। 

 তশিযপ্রিাহ ও ঘন কুয়াশাি কািদ্দর্ িসদ্দলি ব্যাপক িবি সািন হদ্দি পাদ্দি।  

 শীি িস্ত্র বিিির্ 

 শীি িস্ত্র পবিিাদ্দন 

উৎসাবহি কিা 

 শীি ও কুয়াশা বিষদ্দয় 

সদ্দচিনিা বৃবদ্ধ  

 অবিক হাদ্দি বৃিদ্দিাপন কিা 

 কুয়াশা সহনশীল িসদ্দলি 

চাষািাদ প্রিিণন কিা 
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৩.৩ এনবেওদ্দদি উন্নয়ন পবিকল্পনাঃ 

েক- ৪২: এনবেও গুদ্দলাি কাে ও প্রকদ্দল্পি ভময়াদকাল  

ক্রবমক 

নং 
এনবেও দুদ্দ্ ণাগ বিষদ্দয় কাে 

উপকাি ভ াগীি 

সংখ্যা 

পবিমান/ 

সংখ্যা 

প্রকল্প গুদ্দলাি 

ভময়াদকাল 

১ আশা দূদ্দ্ ণাদ্দগি সময় টিম গঠন কদ্দি সহায়িা 

প্রদান কিা হয়  

৯৬০েন ২ লাখ ২০০০ সাল 

ভথদ্দক শুরু কদ্দি 

চলমান  

২ ব্র্যাক দূদ্দ্ ণাদ্দগি সময় টিম গঠন কদ্দি  

সহায়িা প্রদান কিা হয়  

১৫০০েন ১৮ লি ১৯৯৬ সাল 

ভথদ্দক শুরু 

চলমান  

৩ সাদ্দেদা 

িাউদ্দন্ডশন 

প্রাইম প্রকল্প  

দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় ক্ষুদ্র ঋর্ প্রদান কিা হয়  

প্রদ্দয়ােন অনু্ায়ী  ৪০০০/= চলমান কম ণসূচী 

৪ সবন ণি 

িাংলাদ্দদশ  

স্বাস্থয ভসিা প্রকল্প িন্যাি সময় কযাম্প 

কদ্দি স্বাস্থযদ্দসিা ভদওয়া হয়  

চাবহদা অনু্ায়ী ----------- চলমান কম ণসূচী 

িথ্য সূত্রঃ সকল ব্রাঞ্চ ম্যাদ্দনোি । 
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৩.৪ দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কম ণপবিকল্পনাঃ 

ভমাট চািটি িাদ্দপ দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাটি কিা হয়। ১। দুদ্দ্ ণাগ পূি ণ প্রস্তুবি ২। দুদ্দ্ ণাগ কালীন ৩। দুদ্দ্ ণাগ পিিিী ৪। স্বা াবিক সমদ্দয়/ঝুঁবক হ্রাস সমদ্দয়। বনদ্দে েদ্দকি মাধ্যদ্দম পবিকল্পনা গুবলি 

বিস্তাবিি তুদ্দল িিা হদ্দলা।  

৩.৪.১ দুদ্দ্ ণাগ পূি ণ প্রস্তুবিঃ 

েক-৪৩: দুদ্দ্ ণাগ এি সময় ভক বক িিদ্দর্ি কাে কিদ্দি িাি বিিির্ 

ক্রঃনং কা্ ণক্রম লি মাত্রা সম্ভাব্য িাদ্দেট ভকাথায় কিদ্দি 
িাস্তিায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িাবিখ 

ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন % 
কবমউবনটি % ইউবপ % 

এন.বে.ও 

% 

1.  ওয়াড ণ িা গ্রাম প্ ণাদ্দয় দল গঠন ১২০ টি ৩৯০০০০০/- ইউবপ, ভপৌিস া জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

2.  স্থানীয় প্ ণাদ্দয় িািণা প্রচাদ্দি স্থানসমূহ বচবিিকির্ ১২০ টি 5০000/- 
ইউবপ, ওয়াড ণ ও গ্রাম, 

ভপৌিস া 
জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

3.  
িন্যা/ ঘটিি আপদ্দদি আগাম িািণা প্রচাদ্দি পিাকা ব্যিস্থা 

উন্নয়ন 
১২০ টি ২0, 000/- 

ইউবপ, ওয়াড ণ ও গ্রাম, 

ভপৌিস া 
জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

4.  
স্থানীয় প্ ণাদ্দয় িন্যা/ ঘটিি আপদ্দদি আগাম সংিাদ 

প্রচাদ্দিি লদ্দিয পবিকল্পনা প্রর্য়ন 
১২০ টি ২14000/- ইউবপ, ভপৌিস া জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

5.  আশ্রয় ভকন্দ্র ভমিামি 40 টি 2৪, 00, 000/ ইউবপ, ভপৌিস া জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

6.  ভমািাইল স্বাস্থয বক্লবনক পবিচালনা ১২ টি ১২, 00, 000/- 
ইউবপ, ওয়াড ণ ও গ্রাম, 

ভপৌিস া 
জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

7.  মহড়াি আদ্দয়ােন ২২ টি 2, ২0, 000/- ইউবপ, ভপৌিস া জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

8.  দুদ্দ্াগ ণ ও প্রাথবমক বচবকৎসা বিষয়ক প্রবশির্ 
১২+১( ইউবনয়দ্দন 

১২ টি+দ্দপৌঃস া) 
4৮, 000/- ইউবপ, ভপৌিস া জিব্রুয়ারী-মাচ য ৪০% ১০% 30% ২0% 

9.  শুকনা খািাি, েীিন িিা কািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্তি িাখা 
শুকদ্দনা ৬ টন 

চাল/ডাল-১০ টন 
৭, ০0, 000/- 

ইউবপ, ওয়াড ণ ও গ্রাম, 

ভপৌিস া 
জিব্রুয়ারী-এরপ্রল ৪০% ১০% 30% ২0% 

10.  দুদ্দ্ ণাগ বিষদ্দয় স্কুল োত্র োত্রীদ্দদি প্রবশির্ প্রদান ৫৫ টি স্কুদ্দল 1, ১০, 000/ স্কুদ্দল জিব্রুয়ারী ৪০% ১০% 30% ২0% 

11.  

সংবশস্নষ্ট ব্যবি ও প্রবিষ্ঠাদ্দনি প্রবিবনবিদ্দদি ভিান নম্বি 

সংিির্ কিা 

 

UzDMC, 

UDMC এিং 

বিব ন্ন দািা সংস্থাি 

 
ইউবনয়ন পবিষদ ও 

উপদ্দেলায় 
জিব্রুয়ারী ৪০% ১০% 30% ২0% 

12.  দুদ্দ্াদ্দগ ণি পূদ্দি ণ সিণকিািণা ও েরুিী সিণক িািণা প্রচাি 
 

১২০টি 

 

২, ২২, 000 

 

ইউবনয়দ্দনি সি ওয়াড ণ; 
দুজ্ যাজগর পূব © মূহুজতয ৪০% ১০% 30% ২0% 
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৩.৪.২ দুদ্দ্ ণাগ কালীনঃ 

েক-৪৪: দুদ্দ্ ণাগ কালীন ভক বক কিদ্দি িাি বিিির্ 

ক্রঃনং কা্ ণক্রম লি মাত্রা 
সম্ভাব্য 

িাদ্দেট 
ভকাথায় কিদ্দি 

িাস্তিায়দ্দনি 

সম্ভাব্য িাবিখ 

ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন % 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ 

% 

এন.বে.ও 

% 

1.  নারী, রশশু, বৃি, অসুস্থ ও প্ররতবরির েন্য েরুরীভাজব আশ্রয়জকজন্দ্র জনয়ার 

ব্যবস্থা করা। 

১২০ - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

2.  আক্রান্তজৈর উিার ও আশ্রয়জকজন্দ্র বা স্বাস্থয জকজন্দ্র জনয়া ৩0000 পররবার 1৫0000/ পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

3.  উোজন রনকটস্থ নৈীর পারনর রবপৈ সীমা অরতক্রম করা সম্ভাবনা োকজল 

অেবা ঝজড়র পূব যাভাস আসার সাজে সাজেই েরুরী সভা আজয়ােন এবং বাতযা 

প্রচার করা। 

১২০ - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 

৪০% ১০% 30% ২0% 

4.  রবশুি পারন ও পায়খানার ব্যবস্থা করা 2৪000 পররবার - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

5.  শুকজনা খাবার রবতরন করা ১২০ - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

6.  আইন শৃঙ্খলা ও সামারেক রনরাপিার ব্যবস্থা করা  

 

চুরর ডাকারত 

করজত না জৈওয়া 

- পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

7.  আহত ব্যারতজৈর ভাজলা রচরকৎসার ব্যবস্থা করা ১২০ - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

8.  প্ররতরৈন পরররস্থরত প্ যজবের্ ১২০ - পুজরা উপজেলার ইউরনয়ন, 

ওয়াড য 

দুজ্ যাগ মুহুজতয 
৪০% ১০% 30% ২0% 

9.  েরুিী স া ৪টি ৪০০০ উপদ্দেলা পবিষদ্দদ দুদ্দ্ ণাগ কালীন ১০০%    

10.  দ্রুি িািা© ভপ্রির্ 

 

 ১০০০ উপদ্দেলা ভথদ্দক ইতউবনয়ন 

ও বিব ন্ন প্রবিষ্ঠাদ্দন 

দুদ্দ্ ণাগ কালীন ১০০%    

11.  দ্রুি পূনরুদ্ধাি   ২০০০০০ দুদ্দ্ ণাগ আক্রান্ত এলাকায় দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 
12.  আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র স্থানান্তি ও বনিাপিা বনবিি কিা   বনকটস্থ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 
13.  ভস্বচ্ছা ভসিক দলদ্দক দাবয়ত্ব িন্টন   দুদ্দ্ ণাগ আক্রান্ত এলাকাদ্দি দুদ্দ্ ণাগ কালীন ৫০%  ৫০%  

14.  আক্রান্ত এলাকায় ভমবডদ্দকল টিম ভপ্রির্ ১৩টি ৫৫০০০০ দুদ্দ্ ণাগ আক্রান্ত এলাকাদ্দি দুদ্দ্ ণাগ কালীন ৫০% ১০% ৩০% ১০% 

15.  স্যাবনদ্দটশদ্দনি ব্যিস্থা ৪০ ২০০০০ আশ্রয় ভকন্দ্র গুবলদ্দি দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

16.  বনিাপদ পাবন সিিিাহ   আশ্রয় ভকন্দ্র গুবলদ্দি দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

17.  েরুিী ত্রার্ বিিির্ ২০ হাোি 

পবিিাি 

 িবিগ্রস্ত পবিিাদ্দিি মাদ্দঝ দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

18.  ্ািায়াি ব্যিস্থা সচল িাখা   সমস্যাগ্রস্ত এলাকাদ্দি দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

19.  আদ্দলা/িাবি ও জ্বালানী সিিিাহ ২০ হাোি 

পবিিাি 

 দুদ্দ্ ণাগ আক্রান্ত পবিিাি ও 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র 

দুদ্দ্ ণাগ কালীন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

20.  ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিদ্দক দাবয়ত্ব িন্টন ও িাদ্দদি কাে িদািবক   সংবিষ্ট এলাকায় দুদ্দ্ ণাগ কালীন ১০০%    
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৩.৪.৩ দুদ্দ্ ণাগ পিিিীঃ 

েক-৪৫: দুদ্দ্ ণাগ এি পি ভক বক কিদ্দি িাি বিিির্ 

ক্রঃনং কা্ ণক্রম লি মাত্রা সম্ভাব্য িাদ্দেট ভকাথায় কিদ্দি 

িাস্তিায়দ্দনি সম্ভাব্য 

িাবিখ 

ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন 

% 

কবমউবনটি 

% 

ইউবপ 

% 

এন.বে.ও 

% 

1.  উিার কা্ যক্রম শুরু করা ্ত দ্রুত সম্ভব ১২০ টি ৪, 00, 000  দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

2.  আহত মানুি উিার ও প্রােরমক রচরকৎসার ব্যবস্থা গ্রহর্ করা এবং 

প্রজয়ােন হজল ভাজলা রচরকৎসার ব্যবস্থা করা । 

টি ২, ৫0, 000/ ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

3.  মৃতিঃ মানুি ৈািন ও গবারৈ পশু অপসারজর্র ব্যবস্থা গ্রহর্ করা ১০000 ২, ৪0, 000/- ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

4.  ৭২ র্ঘন্টার মজে েয়-েরত রনরূপন ও চারহৈা পুরর্ এবং চারহৈা পত্র 

ৈারখল করা 

১২০ টি --- ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

5.  অরধক েরত গ্রস্তজৈর পূনব যাসজনর ব্যবস্থা করা ১০000 টি ২, ০0, 00000/- ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

6.  ধবংসাবজশি পররষ্কার করা ১২০ টি 2, 85, 000 ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

7.  প্রশাসরনক পুনিঃপ্ররতষ্ঠা ১২০ টি - ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

8.  েরুরী পূর্ব যাসন ও েীরবকা সহায়তা করা ১২০ টি - ইউরপ, জপৌরসভা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

9.  ঋজনর রকরস্ত বি ও সুৈ মুত ঋজনর ব্যবস্থা করা ৮000 

পররবার 

  দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ৪০% ১০% 30% ২0% 

10.  িয়িবিি পবিমার্ বনরুপর্  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত এলাকাদ্দি দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

11.  িবিগ্রস্তদ্দদি পূর্ি ণাসন  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত পবিিািদ্দক দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

12.  কম © সংস্থাদ্দনি ব্যিস্থা কিা  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত পবিিািদ্দক দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

13.  অিকাঠাদ্দমা (প্রাবিস্ঠাবনক ) সংস্কাি   িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত অিকাঠাদ্দমা দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

14.  িাস্তা সংস্কাি  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

 দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

15.  কাল াট ণ সংস্কাি  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত কাল াট ণ দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

16.  িাঁি সংস্কাি  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

িবিগ্রস্ত কাল াট ণ দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

17.  চাবহদা ব বিক কৃবষ উপকির্ বিিির্ ও প্রবশির্  িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

 দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

18.  প্রার্ী সম্পদ্দদি বচবকৎসা ও পূনিা ©সন   িবিি মাত্রা 

অনু্ায়ী 

অত্র উপদ্দেলাি সকল 

ওয়াদ্দড© 

দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  

19.  মৎস্য েীিী ও চাবষদ্দদি পূর্ি ণাসন  িবিি মাত্রা বুদ্দঝ  উপদ্দেলাি সকল ওয়াদ্দড © দুজ্ যাগ পরবতী সমজয় ২৫% ২৫% ২৫%  
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৩.৪.৪ স্বা াবিক সমদ্দয়/ ঝুঁবকহ্রাস সমদ্দয়ঃ 

েক-৪৬: িাস্তা,ব্রীে, মসবেদ, কাল ণ াট ণ সংস্কাদ্দিি কাে ভক কিটুকু কিদ্দি িাি বিিিন 

 

ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

1.  ব্রীে 

সংস্কাি 

৯টি ভগায়াদ্দলিচি  ওয়াড ণ নং ৬, সভুকুড়া গাইিান্ধা সীমানাি বনকট  ২০০০ সাজল দতরর করা হয় তজব জমরামত জ্াগ্য। 

ব্রীজের দু’পাজশ মাটি সজর জগজে এটা মাটি রৈজয় 

ভরাট করজত হজব । 

কা্ ণক্রম শুরুি আদ্দগ সকদ্দল িদ্দস িাদ্দেট এিং সিমিাি ব বিদ্দি 

কাদ্দেি পবিমান ও দাবয়ত্ব িন্টন কিা হদ্দি ।  

2.  ওয়াড ণ নং ৮, মহলগীবি চামাি িাড়ীি বনকট অজনক আজগ দতরর করা হয় তজব জমরামত জ্াগ্য। 

ব্রীজের দু’পাজশ মাটি সজর জগজে এটা মাটি রৈজয় 

ভরাট করজত হজব । 

3.  ওয়াড ণ নং ৮, মহলগীবি হাঁসপািাদ্দলি বনকট ব্রীজের দু’পাজশ মাটি সজর জগজে এটা মাটি রৈজয় 

ভরাট করজত হজব । 

4.  ভিলগাো ওয়াড ণ নং ৩, ভিলগাো োলাদ্দমি ভদাকাদ্দনি 

সামদ্দনি ব্রীে  

এই ব্রীে পূদ্দি ণ  াল বেল িিণমাদ্দন এটি সংস্কাি কিা 

দিকাি।  

5.  ওয়াড ণ নং ৩, িনিলা প্রাঃ স্কুদ্দলি সামদ্দনি ব্রীে  াল বেল  িদ্দি িিণমাদ্দন এটি সংস্কাি কিা প্রদ্দয়ােন 

। 

6.  গাইিান্ধা 

 

ওয়াড ণ নং ৪, ভপাড়া িাড়ী িবলদা িাড়ী িাস্তাি 

মাঝখাদ্দনি ব্রীে  

ব্রীদ্দেি সামদ্দন ও বপেদ্দন মাটি বদদ্দি হদ্দি  

7.  ওয়াড ণ নং ৬, সিকাি পাড়া িাস্তায় মিাকাবি 

গ্রাদ্দমি ব্রীে  

ব্রীদ্দেি দুই পাদ্দশি মাটি সদ্দড় ভগদ্দে, মাটি বদদ্দি হদ্দি  

8.  আদ ণশ গ্রাম িাস্তাি মাদ্দঝি ব্রীে  ব্রীদ্দেি সামদ্দন ও বপেদ্দন মাটি বদদ্দি হদ্দি  

9.  পলিান্ধা ওয়াড ণ নং ৫, পূি ণ িাহাদুিপুি প্রাঃ বিদ্যাঃ পাদ্দশি 

ব্রীে 

এই ব্রীেটি নদীি পাদ্দশ অিবস্থি থাকায় িাস্তাি 

সাইদ্দড মাটি ভ দ্দঙ্গ ্ায় 

1.  কাল াট ণ 

সংস্কাি 

৫৯টি কুলকাবি আিাদ্দিি িাড়ীি বনকট কাল াট ণ; ৯ নং ওয়াড ণ বিং কাল াট ণ  াঙ্গা এক সাইদ্দড সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি। 

2.  ইটায়ািী িাস্তাি উপদ্দিি কাল াট ণ ;৮নংওয়াড ণ এটা বিং কাল াট ণ , মাটিদ্দি চাপা পদ্দড়দ্দে। 

3.  ভিলগাো ভিলগাো িদ্দিি মন্ডদ্দলি িাড়ীি সামদ্দনি 

কাল াট ণ ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িক্স কাল াট ণটি  াঙ্গা ্া সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

4.  মুবন্নয়া োিাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

বিং কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা থাকায় ভমিামি 

প্রদ্দয়ােন 

5.  হাোি আলীি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ ; 

৯নংওয়াড ণ 

বিং কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা, িাস্তা ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

6.  িনিলা ইয়াকুি ভমম্বাদ্দিি িাড়ীি পূি ণ পাদ্দশি 

কাল াট ণ 

এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

7.  িনিলা আলদ্দমি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ১ বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিা 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

নং ওয়াড ণ দিকাি 

8.  িনিলা লািলুি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

একপাদ্দশ  াঙ্গা আদ্দে ্া সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

9.  িানিলা ইয়াদ আলী িাড়ী পবিম পাদ্দশি বিং 

কাল াট ণ; ১ নং ওয়াড ণ 

বিং কাল াট ণ  াঙ্গা ্া সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

10.  বচনাডুলী হাইদাদ্দিি িাড়ীি দবির্ পাদ্দশি বিং কাল াট ণ এখাদ্দন বিনটি বিং কাল াট ণ আদ্দে ্াি একটি একটি 

িন্ধ হদ্দয় আদ্দে 

11.   োিাি মুবন্সি িাড়ীি সামদ্দনি বিং কাল াট ণ; ৩ 

নং ওয়াড ণ 

কাল াট ণ টি মাটিদ্দি চাপা পদ্দড় আদ্দে ্া ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

12.   ভসানাি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৪ নং ওয়াড ণ এটা ইউদ্দডন কাল াদ্দট ণি এক সাইদ্দড বকছুটা  াঙ্গা 

আদ্দে 

13.   

 

সাইিদ্দনি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

এটা বিং কাল াট ণ মাটিদ্দি চাপা পদ্দড় আদ্দে 

14.  ভগালাপ উবেদ্দনি িাড়ীি সামদ্দনি িক্স কাল াট ণ; 

৯ নং ওয়াড ণ 

এই িক্স কাল াট ণটি এক সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে 

15.  সাপিিী মন্ডল পাড়া ভচয়ািম্যান িাড়ীি উিি 

পাদ্দশিকাল াট ণ  

কাল াট ণটি দুই সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

16.   চিবদয়ািী দবির্ মাদ্রসাি পূি ণ পাদ্দশি কাল াট ণ  কাল াট ণ টি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

17.   সাপিিী উচ্চ বিদ্যাঃ পবিম পাদ্দশি কাল াট ণ িন্যাি পাবনি চাদ্দপ কাল াট ণটি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

18.   মন্ডল পাড়া িাোি এি দবির্ পাদ্দশি কাল াট ণ দুতই পাদ্দশি মাটি সদ্দি ভগদ্দে , সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

19.  ভনায়ািপাড়া আিা বিদ্দয়িসী িাড়ী সামদ্দনি কাল াট ণ; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

পূদ্দি ণ  াল বেল, িদ্দি িিণমাদ্দন ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায়  

সংস্কাি কিা দিকাি 

20.   মান্নান ভমম্বদ্দিি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৭ নং 

ওয়াড ণ  

পূদ্দি ণ  াল বেল এখন সংস্কাি কিা দিকাি 

21.   সুকচি প্রাঃ বিদ্যাঃ সংলগ্ন পূি ণ পাদ্দশি কাল াট ণ; 

৭ নং ওয়াড ণ  

িিণমাদ্দন দুইপাদ্দশি বকছুটা ভ দ্দঙ্গ পড়াি কািদ্দর্ 

সংস্কাি কিা দিকাি 

22.   তসয়দ িাড়ীি পবিম পাদ্দশি কাল াট ণ; ৭ নং 

ওয়াড ণ  

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন দুই পাদ্দশ  াঙ্গাি েন্য 

সংস্কাি কিা দিকাি 

23.   একিা িাোদ্দিি উিি পাদ্দশি কাল াট ণ; ৭ নং 

ওয়াড ণ  

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি 

কিা দিকাি 

24.   েিীপ আলীি িাড়ীি  উঃ পাদ্দশি কাল াট ণ; ৭ নং 

ওয়াড ণ  

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি িাস্তাি কািদ্দর্ বকছুটা   াঙ্গা, 

সংস্কাি কিা দিকাি 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

25.   নরুল ইসলাদ্দমি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

ভকান িকম  াল ভমিামি কিদ্দি হদ্দি । 

26.   হাবিিি সিদাি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তা  াদ্দলা থাকদ্দলও কাল াট ণটি  াঙ্গা িাই 

ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

27.   সামচ্ছু সিদাদ্দিি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

পূদ্দি ণ  াল বেল, এখন সংস্কাি কিা দিকাি 

28.   োমাদ্দদি িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি  পূদ্দি ণ  াল থাকদ্দলও এখন অিস্থা  াল না,  সংস্কাি 

কিা দিকাি 

29.   ব্রমদ্দন িাড়ীি সামদ্দন িাস্তাি উপি  অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা থাকাি কািদ্দর্ সংস্কাি কিা 

দিকাি 

30.   আঃ লবিি ভমম্বাি িাড়ী সামদ্দনি কাল াট ণ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি 

কিা দিকাি 

31.   ইমিাদ্দেি িাড়ীি বনকট ; ৭ নং ওয়াড ণ আদ্দগ  াল থাকদ্দলও এখন দুই পাদ্দশ  াঙ্গা, সংস্কাি 

কিা দিকাি 

32.   আইেল হদ্দকি িাড়ীি সামদ্দনি কাল াট ণ; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

আদ্দগ  াল বেল িদ্দি এখন দুই পাদ্দশ  াঙ্গা সংস্কাি 

কিা দিকাি 

33.  পাথ ণশী কৃষ্ণনগি ওয়াদ্দহদ্দদি িাড়ীি বনকট  এই বিং কাল াট ণটি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

34.   হাবড়য়া িাড়ী শান্ত বিদ্দলি পাদ্দশি কাল াট ণ; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

এই িক্স কাল াট ণটি এক সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

35.   িাবিি আগলা জুদ্দলি পাদ্দড় অিবস্থি কাল াট ণ; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

এই বিং কাল াট ণটি এক সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

36.   মুখবশমলা বলয়াকি ভচয়ািম্যান এি িাড়ীি 

বনকটিম কাল াট ণ; ৫ নং ওয়াড ণ 

এটি িক্স কাল াট ণ পুনিাই সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

37.   মুখবশমলা িািােী িাড়ীি বদদ্দক; ৫ নং ওয়াড ণ এই বিং কাল াট ণটি এক সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

38.  পলিান্ধা দবির্ বসিাোিাদ শাহোহান এি ভদকাদ্দনি 

পাদ্দশি কাল াট ণ; ৩ নং ওয়াড ণ 

কাল াট ণটিি এক সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

39.   উিি িাহাদুি পুি মসবেদ্দদি সম্মুদ্দখ িাস্তাি উপি  এই বিং কাল াট ণটিি বনদ্দচ আি ণেনা েমা হদ্দয়দ্দে িা 

পবিষ্কাি কিদ্দি হদ্দি 

40.   দবির্ িাহাদুিপুি মকবুদ্দলি িাড়ী িাস্তাি উপি  এই বিং কাল াট ণটিি  মাদ্দঝদ্দ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

41.   পূি ণ িাহাদুিপুি আবেদ্দিি িাড়ী িাস্তাি উপি  িদ্দস ্ািাি মি অিস্থা হদ্দয়দ্দে এটা সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি  
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
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িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

42.   উিি িাটিকামািী লাল বময়াি িাড়ীি বনকট 

িাস্তাি উপি  

এই িক্স কাল াট ণটি এক সাইড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

43.  ভগায়াদ্দলিচি 

 

স াি চি ইিদ্দিি িাড়ীি বনকট  ; ৫ নং ওয়াড ণ কাল াদ্দট ণি দুই পাদ্দশ িাস্তায় মাটি বদদ্দি হদ্দি 

44.   স াি চি মইন উবেন মাষ্টাদ্দিি  িাড়ীি বনকট; 

৫ নং ওয়াড ণ 

কাল াদ্দট ণি দুই পাদ্দশ িাস্তায় মাটি না থাকাি কািদ্দর্ 

ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যহি হদ্দচ্ছ িাই মাটিি কাে েরুিী  
45.   ভগায়াদ্দলিচি কাদ্দসম মন্ডদ্দলি িাড়ী বনকট ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

46.   ভগায়াদ্দলিচি ঈদগাহ মাদ্দঠি বনকট ; ৭ নং 

ওয়াড ণ 

িক্স কাল াট ণ  াল থাকা সদ্দত্বও িাস্তা  াল না থাকায় 

িাস্তা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 
47.   মহলবগিী লক্ষ্ণীি িাড়ীি বনকট ; ৮ নং ওয়াড ণ বিং কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে 

48.   মহলবগিী বিষ্ণু মন্ডদ্দলি িাড়ীি বনকট ; ৮ নং 

ওয়াড ণ 

বিং কাল াট ণ  াল আদ্দে িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা থাকায় 

িাস্তা ভমিামি কিা দিকাি 

49.   কাবেমািচি হাদ্দমদ আলীি িাড়ীি বনকট ; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

িক্স কাল াট ণ  াল িদ্দি িাস্তা  াঙ্গা  আদ্দে  

50.   কাবেমািচি ভশদ্দখিচি িাস্তাি বনকট ; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাি অিস্থা  াল না িদ্দি িক্স কাল াট ণ টি  াল  

আদ্দে  

51.   সভুকুড়া বহয়াদ আলীি িাড়ীি বনকট ; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

 াল িদ্দি িাস্তাি এক পাদ্দশ ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় 

কাল াট ণটি  াসমান আদ্দে  

52.   ভগায়াদ্দলিচি মদ্দনায়াি মাষ্টাি িাড়ী বনকট ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

কাল াট ণটি িক্স িদ্দি এক সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

53.   ভগায়াদ্দলিচি িবহম দালাদ্দলি িাড়ীি বনকট ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

কাল াট ণটি িক্স িদ্দি এক সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

54.  গাইিান্ধা ভপাড়াি চি ভডবুি িাড়ী বনকট ; ২ নং ওয়াড ণ  খািাপ দু’পাদ্দশ  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি দিকাি 

55.   মবহষকুড়া ভিলকুচী পাড়া ; ৩ নং ওয়াড ণ এক সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে  

56.   িবলদাপাড়া সুলিাদ্দনি িাড়ীি বনকট ৫নংওয়াড ণ কাল াট ণটিি দুই পাদ্দশ মাটি নাই  

57.   িদ্দি আলী ব্রীে হদ্দি দশানীদ্দিিীঘাট ; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

এটাি এক সাইড  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

58.   কড়াইিলা কািাপাড়া কামাদ্দলি িাড়ীি বনকট ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

ইউদ্দডন কাল াট ণটি এক সাইদ্দড  াঙ্গা আদ্দে  

59.  চিদ্দগায়াবলনী ভিপািীপাড়া হাবিদ্দিি িাড়ীি পবিম পাদ্দশ ; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

এটা ইউদ্দেন কাল াট ণটি ণ মাটি চাপা পদ্দড় আদ্দে  

1.  িাস্তা ১৩৬টি কুলকাবি পাথ ণশী সীমানা হদ্দি পাইবলংপাি প্ ণন্ত; ৪ নং িাস্তাি অদ্দনক স্থাদ্দন  াঙ্গা থাকায় ঝবকপূর্ ণ অিস্থায় 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

সংস্কাি ওয়াড ণ এিং িন্যায় প্লাবিি হয়। 

2.     সদ্দনট ভচয়ািম্যান িাড়ী হদ্দি পাথ ণশী সীমানা 

প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়। 

3.     িাঁি হদ্দি ঈদগাহ ভটংকুড়া মাঠ প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হওয়াি কািদ্দর্ িাস্তা টি নষ্ট হদ্দয় ্াদ্দচ্ছ 

্া ভমিামি কিা দিকাি 

4.     সামছুিনাহাি উচ্চ  বিদ্যাঃ হদ্দি ভমদ্দহদী বময়াি 

িাড়ী প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়। 

5.     িাঁি হদ্দি বগয়াসউবেদ্দনি িাড়ী হদ্দয় ভমাোি িাড়ী 

প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াল আদ্দে বকন্তু িন্যায় সি প্লাবিি হয়। 

6.     িনিলা সীমানা হাদ্দি োবকউল ভমম্বাি িাড়ী হদ্দয় 

েড়া পািা মুনেি িাড়ী প্ ণন্ত; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। 

7.     োবকউল ভমম্বি িাড়ী হদ্দি শহীদ স্মৃবি উচ্চ 

বিদ্যাঃ হদ্দয় কিী িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়। 

8.     িানিল সীমানা হদ্দি ভিায়ালমািী ব্রীে হদ্দয় 

পাথ ণশী সীমানা প্ ণন্ত; ৯ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হওয়াি কািদ্দর্ িাস্তাি সাদ্দথ সাদ্দথ 

িাস্তাি অিস্থাও নাজুক হদ্দয় ভগদ্দে 

9.     মকবুল ভহাদ্দসদ্দনি িাড়ী হদ্দি ভিািাি িাড়ী হদ্দয় 

চিলবিল প্ ণন্ত; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। 

10.     লা লু ভমম্বাি এি িাড়ী হদ্দি চান্দু ভমম্বাি এি 

িাড়ী হদ্দয় ভমািািক মাষ্টাি এি িাড়ী প্ ণন্ত; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি 

হয়। 

11.     বেগািলা ভলাকাি িাড়ী হদ্দি আদ্দখদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত; ১ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনক োয়গায় িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি। 

12.     ভিড়কুশা নুিইসলাদ্দমি িাড়ী হদ্দি ইসুদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ 

 

প্রাকৃবিক কািদ্দর্ িাস্তাটি অদ্দনক স্থাদ্দন খানা-খিদ্দক 

 দ্দি আদ্দে এোড়াও িন্যায় প্লাবিি হয়। 

13.     হবিনিািা ইিদ্দিদায়ী মাদ্রাসা হদ্দি ্মুনানদী 

প্ ণন্ত; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি। 

14.     হাবমদুি এি িাড়ী হদ্দি মকবুল ভমম্বাদ্দিি ব টা 

প্ ণন্ত; ৭ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হয়, ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

15.    ভিলগাো 

 

কাবেমা ব্রীে হদ্দি আলী আকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

২ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

16.     কাবেমা ভমাড় হদ্দি সুগাি বমল প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তা  াল আদ্দে বকন্তু িন্যায় প্লাবিি হয় িদ্দল উচুুঁ 

কিা দিকাি 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

17.     বময়া িাড়ী চাঁন আকি িাড়ী হদ্দি হাদ্দিবেয়া 

মাদ্রাসা প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটিি অিস্থা খািাপ এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

18.     ভগায়াদ্দলি ভডািা িাদ্দেি আলী িাড়ী হদ্দি িন 

ভিপাড়ী িাড়ী প্ ণন্ত; ৫ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে ্া সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

19.     উিি মদ্দধ্য ভিলগাো বুচা িাড়ী হদ্দি কালাম এি 

িাড়ী হদ্দি প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় িাস্তাটি ডুদ্দি ্ায় এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

20.     উিি মদ্দধ্য ভিলগাো মাবনক বময়াি িাড়ী হদ্দি 

কালাম আকি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটিি মাঝ খাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে এটি সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

21.     বমলদহ আিসাদ্দিি িাড়ী হদ্দি বমলদহ স্কুল প্ ণন্ত 

; ৭ নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় 

22.     ভঘানা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি োমাল মন্ডদ্দলি 

িাড়ী প্ ণন্ত; ৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

23.     ভঘানা পাড়া ভমাস্তিা িাড়ী ভথদ্দক িািাি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

24.     আবেম উবেন িাড়ী হদ্দি মুবন্নয়া িাোি প্ ণন্ত 

কাঁচা িাস্তা ; ৯ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাি পূি ণ পাদ্দশ ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

25.     মুবনয়া িাোি হদ্দি দবির্ েয়নাল হাওদাি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি দুই পাদ্দশই ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি কিা 

প্রদ্দয়ােন 

26.     মুবন্নয়া আঃ খাদ্দলক ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

আসাদ মন্ডল এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

27.     বময়া পাড়া িিহাদ ভহাদ্দসন এি িাড়ী হদ্দি 

মাবনক বময়া িাড়ীি সামদ্দন ব্রীে প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটিি এক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

28.     িনিলা সানুি িাড়ী হদ্দি সাজুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি িন্যায় প্লাবিি হয় 

29.     িনিলা চাঁদদ্দমাোি িাড়ী হদ্দি লািলু িাড়ী প্ ণন্ত 

; ১ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনক োয়গায় বনচু থাকাি কািদ্দর্ উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

কাির্ িন্যায় প্লাবিি হয় 

30.     িনিলা োমাল এি িাড়ী হদ্দি প্রিান িাড়ী হদ্দয় 

দুলাল ডাঃ িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

31.     িনিলা পাকা িাস্তা হদ্দি সিদাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হওয়াি কািদ্দর্ িাস্তাটিি  াঙ্গা অংশ 

ভমিামি কিা দিকাি  

32.     িবকি পাড়া হদ্দি িনিলা স্কুল প্ ণন্ত ; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যাি পাবনদ্দি ডুদ্দি ্ায় ্া 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

33.     িনিলা িইচ উবেন িাড়ী মসবেদ হদ্দি হাদ্দেি 

আলী িাড়ী পাকা িাস্তা প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

34.     িনিলা আলাল ভমাোি িাড়ী হদ্দি কাদ্দশদ্দমি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি বনচু থাকাি কািদ্দর্ িন্যায় প্লাবিি হয়, উচু 

কিা প্রদ্দয়ােন 

35.     োরুলিলা িাোি হদ্দি কাবেমা ব্রীে প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

36.    বচনাডুলী ওয়াদ্দিে আলী হদ্দি িািা বময়াি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি অদ্দনক স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

37.     ভখাকা বময়াি িাড়ীদ্দি অবহদুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

38.     গদ্দিি িাড়ী ভথদ্দক মুবিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ 

্ানিাহন চলাচদ্দলি কািদ্দর্ িাস্তাটিি অদ্দনক স্থাদ্দন 

গিণ হদ্দয় ভগদ্দে এিং বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে 

্া ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

39.     িড় ভদবলি পাি ব্রীে হদ্দি দুলাদ্দলি িাবড়ি দবির্ 

পাশ প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ 

গিণ ও  াঙ্গা আদ্দে ্া ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

40.     কদ্দিাবুোি চি চান বময়াি িাড়ী হদ্দি লাল মবনি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি মাদ্দঝ মাদ্দঝ  াঙ্গা ্া ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

41.     নালু ভিপািীি পাকা িাস্তা হদ্দি আমাদ্দেি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িন্যা ও বৃবষ্টি কািদ্দর্ িাস্তাি অদ্দনক োয়গায় ভ দ্দঙ্গ 

ভগদ্দে  ্া ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

42.     বিস্কুদ্দটি িাড়ী হদ্দি ভকইদ্দয়গুড়ী বিল প্ ণন্ত ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ  াঙ্গা ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

43.     আবুদ্দলি িাড়ী হদ্দি মান্নান ভিপািীি িাড়ী প্ ণন্ত; 

৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটিি অদ্দনক স্থাদ্দন  াঙ্গা ও উচু-নীচু আদ্দে ্া 

ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

44.     ভলবুি িাড়ী হদ্দি খইিাবিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ  াঙ্গা ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

45.     খইিাবিি িাড়ী হদ্দি পাইদ্দলায়াদ্দনি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা ও িন্যায় প্লাবিি হয় 

46.     সাদ্দদক ভিপাড়ীি ভমাড় ভথদ্দক নদী পাড়া প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা ও িন্যায় প্লাবিি হয় ভমিামি কিা 

প্রদ্দয়ােন  

47.     ভমদ্দলপািীি িাড়ী হদ্দি উমি আলীি িাড়ী প্ ণন্ত; 

৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ গিণ ও  াঙ্গা  

48.     মাছুদ্দমি িাড়ী হদ্দি নানুি িাড়ী প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

িষ ণাি  সময় িাস্তাি অদ্দনক স্থান ভ দ্দঙ্গ ও গিণ হদ্দয় 

ভগদ্দে ্া সংস্কাি কিা প্রদ্দয়ােন 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

 

49.     দুলাদ্দলি িাড়ী হদ্দি নিদ্দনি পাড় স্কুল প্ ণন্ত ; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ গিণ ও  াঙ্গা  

50.     মবে ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি গুলুি িাড়ী প্ ণন্ত; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাি মাঝখাদ্দন গিণ ও  াঙ্গা থাকাি কািদ্দর্ 

চলাচদ্দলি সমস্যা হদ্দচ্ছ  

51.     আেি উবেন এি িাড়ী হদ্দি বিশুি িাড়ী প্ ণন্ত; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

বৃবষ্টি িদ্দল িাস্তাি মাটি ধুদ্দয় িাস্তায় গদ্দিণি সৃবষ্ট হদ্দয় 

ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যহি হয় 

52.     কাদ্দেি িাড়ী হদ্দি হবব্বি হােীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৯ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ গিণ ও  াঙ্গা  

53.     ভমদ্দেি মন্ডদ্দলি িাড়ী হদ্দি প্রাইমািী স্কুল প্ ণন্ত ; 

৬ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

54.     িামনা িাোি ভথদ্দক িাদশা ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি   াঙ্গা ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

55.     িবলয়াদহ ব্রীে হদ্দি ঈদগাহ প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

 

িাস্তাটিি বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি 

কিা প্রদ্দয়ােন 

56.     বশং াঙ্গা হদ্দি বচনাডুলী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

 

িাস্তাটি  াল িদ্দি মাঝখাদ্দন ৪ ভথদ্দক ৫ োয়গায় 

সামান্য  াঙ্গা িদ্দয়দ্দে 

57.    সাপিিী 

 

দুদুি হদ্দি চি বদঘিী দাবখল মাদ্রাসা প্ ণন্ত এই িাস্তাি মাদ্দঝ অদ্দনক  াঙ্গা আদ্দে ্া চলা ভিিাি 

উপদ্দ্াগী নয় এেন্য িাস্তাটি ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

58.     আবেম উবেন এি িাড়ী হদ্দি বদঘািীি স্কুল প্ ণন্ত  এই িাস্তা দুই সাইদ্দড ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি 

59.     চিবদঘািী দাবখল মাদ্রাসা হদ্দি কাদ্দসম মন্ডদ্দলি 

িাড়ী প্ ণন্ত  

এই িাস্তা পুিটাই  াঙ্গা িাই সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

60.     আকি পাড়া িাদশা িাড়ী হদ্দি দবির্ 

স্যাটালাইট বক্লবনক প্ ণন্ত  

িাস্তাি অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে িা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

61.     গনী ভগিাি িাড়ী হদ্দি দবির্ বিলাল এি িাড়ী 

প্ ণন্ত 

এই িাস্তা  াঙ্গা চলা ভিিাই বিপদ ঘদ্দট িাই সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

62.     কাশািীডুিা ইসহক মন্ডদ্দলি িাড়ী হদ্দি নিনা 

পাড়া প্ ণন্ত 

এই িাস্তা পুিটাই  াঙ্গা এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

63.     কাশািীডুিা ডাবুি িাড়ী হদ্দি উিি ইসাদ্দকি িাড়ী 

প্ ণন্ত 

িন্যায় িাস্তাটি মাদ্দঝ মাদ্দঝ ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে  

64.     কাশািী ডুিা সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হদ্দি পূি ণবদক নদীি 

ঘাট প্ ণন্ত 

নতুন কদ্দি সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  
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65.     এমদাদ এি িাড়ী হদ্দি আসাদ এি িাড়ী প্ ণন্ত িাস্তাি মাদ্দঝ অদ্দনক  াঙ্গা আদ্দে এিং চলাচদ্দলি 

সমস্যা হদ্দচ্ছ , ভমিামি কিা প্রদ্দয়ােন 

66.    ভনায়াি পাড়া 

 

উবলয়া িাোি ভথদ্দক ভনায়ািপাড়া মাঠ প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য ২ বক.বম.িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে এগুদ্দলা 

ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

67.     লুৎিি এি িাড়ী হদ্দি হাদ্দিল এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হয় ভমিামি ও উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

68.     িব্বানীি ভদাকান হদ্দি মকবুল এি িাড়ী প্ ণন্ত  িাস্তাি উচ্চিা কম হওয়ায় িন্যায় প্লাবিি হয় িদ্দল 

উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

69.     িিেল হােী িাড়ী হদ্দি ভখদুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় ভমিামি ও উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

70.     িবশদ এি িাড়ী হদ্দি পাকা ভিাড় প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

বিব ন্ন স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় 

ভমিামি ও উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

71.     অিদা ভথদ্দক ভসাহিাি ভমাো িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় ভমিামি ও উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

72.     ভহলাল িাড়ী হদ্দি হারুন ভমৌলিীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৮ 

নং ওয়াড ণ 

বকছু বকছু স্থাদ্দনি মাটি সদ্দি ভগদ্দে এিং  াঙ্গা আদ্দে 

এিং িন্যায় প্লাবিি হয় , উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

73.     খবলল খবলিাি িাড়ী হদ্দি েনি িাোি প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় ভমিামি ও উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

74.     কােলা একিা িাোি খবললুি িহমান উচ্চ 

বিদ্যাঃ প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

ভকান িকম চলাদ্দিিা কিা ্ায় হদ্দি ভমিামি কিা 

দিকাি 

75.     কাবিজুদ্দিি িাড়ী হদ্দি ভমিিহ থানাি সীমানা 

প্ ণন্ত; ৭ নং ওয়াড ণ 

ভকান িকম মানুষ চলাচল কিদ্দি পাদ্দি হদ্দি গাড়ী 

চলাচদ্দলি অনুপদ্দ্াগী 

 

76.     কালাদ্দমি িাড়ী হদ্দি েদ্দিদ এি িাড়ী প্ ণন্ত; ৪ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে ও িন্যায় প্লাবিি হয় উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

77.    ইসলামপুি 

সদি 

গঙ্গা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি মাদাি দহ বিল প্ ণন্ত 

; ১ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হওয়ায় 

78.     গঙ্গা পাড়া ভিসিকািী প্রাঃবিদ্যাঃ হদ্দি ঈদগাহ 

মাঠ প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

79.     নাও াঙ্গা ভশখিাড়ী মসবেদ হদ্দি িেলুলু হক 

স্কুল প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

 িন্যায় প্লাবিি হয় সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

80.     পবিম গঙ্গা পাড়া িাক্কা ডািাদ্দিি িাড়ী হদ্দি 

খাল প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয় সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

81.     গঙ্গা পাড়া পাকা িাস্তা হদ্দি ভমািািদ্দলি িাড়ী এটা িন্যায় প্লাবিি হয় এিং সংস্কাি ভ্াগ্য  
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

82.     কাবচহািা মবিদ্দেি িাড়ী হদ্দি লুৎিদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

িন্যা হদ্দল ভ দ্দঙ্গ ্ায় এিং িন্যায় ডুদ্দি ্ায় িদ্দি 

সংস্কাি হদ্দচ্ছ  

83.     কাবচহািা ভচৌিাস্তা হদ্দি িমকুড়া সীমানা প্ ণন্ত; 

৩ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হয় কািন  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

84.     পাঁচিাড়ীয়া পাকািাস্তা হদ্দি ঈদগাহ মাঠ প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি খুিই খািাপ অিস্থা এটা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

85.     আলাই ব্রীে হদ্দি খবদয়া কািা সীমানা প্ ণন্ত; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয় ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি 

86.     োদ্দমদ আলী মাদ্রাসা হদ্দি ভলবুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াল আদ্দে বকন্তু এটা উঁচু কিদ্দি হদ্দি কািন 

িন্যায় ডুদ্দি ্ায়  

87.     পঁচািহলা মবেিদ্দিি িবহসবমল হদ্দি বচনা ডুবল 

সীমানা প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় এক সাইড প্লাবিি 

হয় 

88.     পঁচািহলা পাকা িাস্তা হদ্দি ভনায়াি পাড়া সীমানা 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা অদ্দনক  াঙ্গা িাই উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

89.     পঁচািহলা কাশািী  ীটা হদ্দি পয়খািবিিািল 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা উঁচু কিদ্দি হদ্দি িন্যায় প্লাবিি হয় 

90.     পঁচািহলা ভহলাল মাষ্টাদ্দিি িাড়ী হদ্দি আদশ গ্রাম 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

91.     িমকুড়া সীমানা হদ্দি কাবচহাড়া সীমানা প্ ণন্ত ; 

৯ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা পুদ্দিাটাই িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে ্া সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

92.    পাথ ণশী কৃষ্ণনগড় ভদওয়ান গি হদ্দি শশাবিয়া িাড়ী খান 

পাড়া প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

নীচু ুঁ থাকায় এটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

93.     পাথ ণশী পাকা িাস্তা হদ্দি ভমািাদািাদ আঃ কুদ্দুে 

এি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা িন্যায় প্লাবিি হয় এটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

94.     মন্জজুরুল হাসান এি িাড়ী হদ্দি িাকা ব্রীে প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা িন্যায় প্লাবিি হদ্দয় িাস্তাি মাটি সদ্দি বগদ্দয় 

অদ্দনক স্থাদ্দন নীচু ুঁ হদ্দয় ভগদ্দে, এটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

95.     মলম গি কুলকািী পাকা িাস্তা হদ্দি মন্ডল িাড়ী 

কাঁচা িাস্তা প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা িন্যায় প্লাবিি হয় এটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

96.     ভমাোআটা আঃ মাদ্দলক ডািাদ্দিি িাড়ীি পাকা 

িাস্তা হদ্দি গুঠাইল পাকা িাস্তা প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

এই িাস্তা িন্যায় প্লাবিি হয় এটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

97.     আদ্দনায়াদ্দিি িাড়ী হদ্দি হবলয়া বিল প্ ণন্ত ; ৮ নং এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে বৃবষ্টি সময় 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

ওয়াড ণ 

 

পাবন েদ্দম থাদ্দক 

98.     োরুল িলা পাকা িাস্তা হদ্দি ভোট ভদলীি ভমাড় 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে িন্যায় প্লাবিি হয় 

িাস্তাটি উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

99.     মুখবশমলা পাকা িাস্তা হদ্দি বসবেক এি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

 িাস্তাটি  াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

100.     মুখবশমলা পাকা িাস্তা হদ্দি আবেি উবেন এি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে িন্যায় প্লাবিি 

হয় 

101.     মুখবশমলা প্রিান িাড়ী হদ্দি ভমাশািি গন্ড 

সীমানা প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

102.     ভিৌহাি কািা আঃ মান্নান িাড়ী পাশ হদ্দি িিলু 

বমঞাি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা  াল আদ্দে িদ্দি পাকা কিদ্দি হদ্দি  

103.     িাবনয়া িাড়ী পাকা িাস্তা হদ্দি সুদ্দিি পাড় আবেি 

সঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

 াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

104.    পলিান্ধা িাহাদুিপুি সীমানা হদ্দি উিি বসিাোিাদ প্ ণন্ত; 

৪ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে এটা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

105.     িাটিকামািী ভপৌিস া সীমানা হদ্দি িাটিকামািী 

আকি পাড়া প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

 িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে পুনিাই সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

106.     বসিাোিাদ িাোি হদ্দি ভোোি িাড়ী প্ ণন্ত ; ১ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটিি অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে িা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি কাির্ িন্যায় প্লাবিি হয় এেন্য উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি 

107.     িাটিকামািী ঈদগাহ মাঠ িন মামুদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৯ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি িন্যায় প্লাবিি হয় আি  াঙ্গা আদ্দে এটি 

সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

108.     চি িাটিকামািী শবহেল ভগায়াদ্দলি িাড়ী হদ্দি 

পবিম বসিাোিাদ নতুমবিন এি িাড়ী প্ ণন্ত 

িাস্তা ; ৭ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি িন্যায় প্লাবিি হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি  ও 

 াঙ্গা আদ্দে  

109.     বসিাোিাদ িাোি হদ্দি মকবুদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

১ নং ওয়াড ণ 

 

 

এটি বনচু িাস্তা উঁচু কিদ্দি হদ্দি কািন এটা িন্যায় 

প্লাবিি হয় 

110.     উিি িাহাদুি পুি পাকা িান্তা হদ্দি মুকুদ্দলি িাড়ী 

প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি ও উঁচু 

কিদ্দি হদ্দি কািন িন্যায় প্লাবিি হয় 

111.     েবম ভমম্বাি িাড়ী বনকট হদ্দি পবিম বসিাোিাদ এই িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে এিং িন্যায় প্লাবিি হয় উঁচু 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

ভসানাউোি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ কিদ্দি হদ্দি 

112.     দবির্ বসিাোিাদ আলাউবেদ্দনি িাড়ী হদ্দি 

গাদ্দয়ন পাড়া প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে এটা সংস্কাি 

কিদ্দি হদ্দি  

113.     পূি ণ িাহাদুি পুি প্রাঃবিদ্যাঃ হদ্দি দুলু মুবন্সি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা িন্যায় প্লাবিি হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

114.    ভগায়াদ্দলিচি গাইিান্ধা সীমানা হদ্দি কবিল উবেন মন্ডল িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

115.     কুবমিদহ খাঁপাড়া আহালুি িাড়ী হদ্দি মালমাড়া 

বমষ্টাি এি িাড়ী প্ ণন্ত; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

116.     ভিালাকীপাড়া কচুখালাঘাট হদ্দি ভিালাকী পাড়া 

িাোি প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

 াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

117.     ভিালাকীপাড়া িাোি হদ্দি মহলবগিী চামড়া িাড়ী 

ব্রীে প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ্ায় 

িা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

118.      ভমাহাম্মদপুি িাোি হদ্দি ভহলাদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত; 

৪ নং ওয়াড ণ 

 িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

119.     স ািচি আঃ জুব্বাি ভমম্বাি িাড়ী হদ্দি 

িাদ্দেদ্দলি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে  

120.     স ািচি মবনিউবেন ব লাি িাড়ী হদ্দি 

মহলবগিী মন্ডল িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে  

121.     স ািচি আয়ুি আলী ভমম্বাি িাড়ী হদ্দি 

মহলবগিী িালিলা প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে  

122.     স ািচি মবদনাি িাড়ী হদ্দি ভদলুয়াদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে  

123.     ভগায়াদ্দলিচি আেগি ভকিানীি িাড়ী হদ্দি োইদ 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

124.     ভগায়াদ্দলিচি বমিাবল িাোি হদ্দি িেলুি 

ভদাকান প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

125.     মহলবগিী প্রাঃ বিদ্যাঃ হদ্দি মহলবগিী িাোি 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ্াওয়ায় েনসািাির্ এি চলাচল কঠিন 

হদ্দয় পদ্দড়দ্দে 

126.     মহলবগিী িাোি হদ্দি িালিলা হদ্দয় মালমাড়া 

সীমানা প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে িন্যায় ভ দ্দঙ্গ ্ায়  

127.     মহলবগিী  াটিপাড়া স্কুল হদ্দি কুবমিদহ সীমানা 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে উঁচু কিদ্দি হদ্দি  



  ইসলামপুর উপজেলা দুজ্ যাগ ব্যবস্থাপনা পররকলল্পনা ২০১৪                                                                                                         56  

  

ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

128.     কাবেমাচ ণি িবকি িাড়ী ব্রীে হদ্দি িাোিটিল 

িাঁদ্দিি মাথা প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

129.    গাইিান্ধা ইসলামপুি ঝগড়াি চি িাস্তা চিদাদনা ঘাট হদ্দি 

ঝগড়ািচি প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনকস্থান ভথদ্দক মাটি সদ্দি ভগদ্দে, ্ান চলাচদ্দল 

অসুবিিা হদ্দচ্ছ 

130.     চিদাদনা িড় িাস্তা হদ্দি ভগায়াদ্দলি চি সীমানা 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ  

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

131.     টুংিাকুড়া ব্রীে হদ্দি ঈদগাহ মাঠ হদ্দয় স্কুল প্ ণন্ত 

; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

132.     ভিািা মাষ্টাি িাড়ী হদ্দয় পূি ণ পাড়া স্কুল প্ ণন্ত  

 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে  

133.     সদািপাড়া সুকলাল ভচৌবকদাি এি িাড়ী হদ্দি 

বশয়ালদহ নদী প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে  

134.     দুিমুঠবনলিীয়া িাস্তা আকি িাড়ী ভমাড় 

পূি ণপাড়া স্কুল হদ্দয় ঝগড়ািচি প্ ণন্ত ; ৩ নং 

ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে  

135.      আকিিাড়ী ভমাড় হদ্দয় মদ্দধ্যপাড়া িড় িাস্তা 

প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে  

136.     ময়দান মাষ্টাদ্দিি িাড়ী হদ্দি দুিমুঠ বনলিীয়া 

িাস্তা প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি চলাচদ্দলি সুবিিা ভনই, কাির্  াঙ্গা  

137.     ইসলামপুি ঝগড়ািচি িাস্তা হদ্দি কািািচি 

নুরুল মাঃ িাড়ী প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে 

এোড়া উঁচু ও কিদ্দি হদ্দি  

138.     ইসলামপুি ঝগড়ািচি িবশদ ভমম্বাি িাড়ী হদ্দয় 

দুিমুঠ বনলিীয়া প্ ণন্ত ; ৩ নং ওয়াড ণ 

মদ্দধ্যখাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে ্া মাটি বদদ্দয় পূির্ কিদ্দি 

হদ্দি এিং উঁচু কিদ্দি হদ্দি  

139.     গাইিান্ধা সুরুিামান উচ্চ বিদ্যাঃ হদ্দি োিাি 

িাড়ীি ব্রীে প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ খাদ্দনি বকছু োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

140.     িবলদাপাড়া ব্রীে হদ্দি নতুন মািমাড়া প্ ণন্ত ; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে 

মাটি বদদ্দয়  িাট কিদ্দি হদ্দি  

141.     নাবপিাি িাোি হদ্দি নতুন আগুদ্দনি চি 

গাইিান্ধা সীমানা প্ ণন্ত ; ৫ নং ওয়াড ণ 

বৃবষ্ট ও িন্যায় মাটি সদ্দি ভগদ্দে এিং অদ্দনক োয়গায় 

 াঙ্গা আদ্দে মাটি বদদ্দয়  িাট কিদ্দি হদ্দি  

142.     চাঁন ভমম্বাদ্দিি িাড়ী হদ্দি আগুদ্দনি চি প্ ণন্ত ; ৫ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে 

মাটি বদদ্দয়  িাট কিদ্দি হদ্দি  

 

143.     টুংিাপাড়া ব্রীে হদ্দি মিাকাবি োদ্দম মসবেদ 

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে 

মাটি বদদ্দয়  িাট কিদ্দি হদ্দি  
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কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

144.     টুংিাপাড়া ব্রীে হদ্দি ডাকপাড়া ব্রীে প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি অদ্দনক োয়গায়  াঙ্গা আদ্দে মাটি বদদ্দয় 

 িাট কিদ্দি হদ্দি  

145.     ভপাড়ািাড়ী ভমাড় হদ্দি হােী পবি হদ্দয় ভূবম 

অবিস প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি অদ্দনক  াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

146.     ডাকপাড়া ভিিীঘাট হদ্দি  াঙ্গা ব্রীে প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

147.     দিাপাড়া আনি িাোি হদ্দি দশানীদ্দিিীঘাট 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তায় চলাচল কষ্টকি কাির্ িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য 

 াঙ্গা আদ্দে 

148.     ফুলকািচি ব্রীে হদ্দি িলকািচি উিি পাড়া 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

149.     বনমিলী হদ্দি ইবদ্রস ভমদ্দলটিীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

150.     ফুলকািচি বমোদ্দনি িাড়ী হদ্দি কাদ্দশম 

ভমম্বাদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

 াঙ্গা আদ্দে 

151.     কড়ইিলা কামাল মাঃ িাড়ী হদ্দি মাদ্রাসা প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

152.     মুল্যাি হাট হদ্দি ভপচািচি প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ  াঙ্গা থাকাি কািদ্দর্ অদ্দনক োয়গায় সািািন 

্ানিাহন আটদ্দক ্ায় ভমিামি পদ্দয়ােন  

153.     ইসলামপুি ঝগড়ািচি হদ্দি েবলল মাবঝি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

 াঙ্গা আদ্দে অদ্দনক োয়গায়  

154.     ঝগড়ািচি িাস্তা হদ্দি ফুলকািচি বেয়া খাল 

প্ ণন্ত ; ৯ নং ওয়াড ণ 

মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

155.    চিপুঠিমািী ভিনুয়াি চি মধ্যপাড়া মাদ্রাসা হদ্দি ঝগড়ািচি 

প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াল আদ্দে িদ্দি বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

156.     ভিনুয়ািচি িাোি হদ্দি বচনাি চি কািািচি 

িাোি প্ ণন্ত; ৪ নং ওয়াড ণ 

িাস্তা  াল আদ্দে িদ্দি বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা 

আদ্দে  

157.     ভিনুয়ািচি িাোি হদ্দি কািািচি প্ ণন্ত ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ্া সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি এিং িন্যায় প্লাবিি হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

158.     ভমাদক পাড়া হদ্দি বচনাি চি িাোি প্ ণন্ত ; ২ 

নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে িা িন্যায় প্লাবিি 

হয় উঁচু কিদ্দি হদ্দি 

159.     বডগ্রীিচি মাদ্রাসা হদ্দি চাি নংচি িাোি প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা ভমিামি ভ্াগ্য 

160.    চিদ্দগায়াবলনী বেবসআি িাস্তা বপবিেপুি হদ্দি ভমাো পাড়া িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

 প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

161.     বেবসআি িাস্তা ভমাোপাড়া হদ্দি হাদ্দিবেয়া 

মাদ্রাসা প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তা অদ্দনক স্থাদ্দন  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

162.     ভিপাড়ী পাড়া মসবেদ হদ্দি লালু ভশদ্দকি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ৮ নং ওয়াড ণ 

 

িন্যায় প্লাবিি হদ্দয় িাস্তাটি ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে , ভমিামি 

প্রদ্দয়ােন 

163.     ভিািা ভচয়ািম্যাদ্দনি িাড়ী হদ্দি সুি ইসলাদ্দমি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

 

এই িাস্তা অদ্দনক  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

164.     বপবিেপুি বেবসআি িাস্তা হদ্দি ভডিিাঘাট 

প্ ণন্ত; ৭ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

165.     বেবসআি িাস্তা হদ্দি হাঁসপািাল হদ্দয় মাদ্রাসা 

প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

চলাচল কিা কষ্টকি, ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

166.     হাদ্দসদ্দমি িাড়ী হদ্দি ঈদগাহ মাঠ হদ্দয় মাবনদ্দকি 

িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ নং ওয়াড ণ 

ভ্াগাদ্দ্াগ ব্যিস্থা  াল না ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

167.     খাদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি হাদ্দমদ আলীি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৯ নং ওয়াড ণ 

অদ্দনক স্থাদ্দন  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

168.     মাদ্দলদ্দকি িাড়ী হদ্দি আব্দুি িি এি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৯ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটিি অদ্দনকাংশই  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

169.     ভমাস্তিা িাড়ী হদ্দি চান িিােীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৭ 

নং ওয়াড ণ 

অবিকাংশ স্থাদ্দন  াঙ্গাি পবিমান ভিবশ, ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

170.     সাদ্দহি আলীি িাড়ী হদ্দি আবু মামাি িাড়ী প্ ণন্ত 

; ৮ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

171.     আিীবদদ্দনি িাড়ী হদ্দি ভিািকাদ্দদি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৮ নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হদ্দয় িাস্তাি বকছু অংশ ধ্বদ্দস ভগদ্দে 

ভমিামি কিা েরুিী 

172.     ভিািকাদ্দদি িাড়ী হদ্দি বসিাে ভমম্বাদ্দিি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা কাির্ িন্যায় প্লাবিি হয় 

173.     ফুলুি িাড়ী হদ্দি কািািচি িাোি প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি  াঙ্গা কাির্ িন্যায় প্লাবিি হয় 

174.     ফুলুি িাড়ী হদ্দি মুনু িবকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত ; ২ নং 

ওয়াড ণ 

 াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

175.     কািািচি ব্রীে হদ্দি নেরুল ইসলাদ্দমি িাড়ী 

প্ ণন্ত ; ২ নং ওয়াড ণ 

ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে সংস্কাি কিা দিকাি 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

176.     কািািচি িাোি হদ্দি খুনদ্দেলুি িাড়ী ; ১ নং 

ওয়াড ণ 

 াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি 

177.     িবশদ্দদি িাদড়ী হদ্দি কািািচি ভিঃপ্রাঃ বিদ্যাঃ 

প্ ণন্ত ; ১ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

178.     ইব্রাবহদ্দমি িাড়ী হদ্দি নদীি ঘাট প্ ণন্ত; ৪ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটি অদ্দনক স্থাদ্দন মাটি সদ্দি ভগদ্দে, ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি  

179.     লক্ষ্ণীপুি ভখয়াঘাট হাি িাদ্দেিচি প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ 

িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

180.     আবেেল ভমাোি িাড়ী হদ্দি ভসওড়া গাে প্ ণন্ত ; 

৫ নং ওয়াড ণ 

ভ দ্দঙ্গ ্াওয়াি কািদ্দর্ িাস্তাি ভিশবকছু োয়গা গিণ 

হদ্দয় ভগদ্দে, মাটি ভিলা দিকাি 

181.     লক্ষ্ণীপুি ভখয়াঘাট হদ্দি ফুলমাহমুদ উচ্চ বিদ্যাঃ  িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

182.  মসবেদ 

সংস্কাি 

২৫টি  িইমবেদ্দনি িাড়ী হদ্দি ভলবুি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৫ নং 

ওয়াড ণ 

এই িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি 

হদ্দি  

183.     শাদ্দমদ্দেি িাড়ী হদ্দি শাহআলম এি িাড়ী প্ ণন্ত ; 

৩ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা সংস্কাি কিদ্দি হদ্দি  

184.     বপবিেপুি ভখয়াঘাট হদ্দি ঈদগাহ মাঠ প্ ণন্ত ; ৬ 

নং ওয়াড ণ 

িন্যায় প্লাবিি হয় এিং িাস্তাটি  াঙ্গা   

185.     ভমািাদ্দলি আবমদ্দনি িাড়ী হদ্দি ভমলািহ সীমানা 

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি অদ্দনক োয়গায় ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে এিং িন্যায় 

প্লাবিি হয়  

186.     হাদ্দিদ্দলি িাড়ী হদ্দি বপবিেপুি সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ 

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যাি সময় পাবনদ্দি িবলদ্দয় 

্ায়, উচুুঁ কিা প্রদ্দয়ােন 

187.     কালুচািা পাকা িাস্তা হদ্দি মন্ডল িাড়ী হদ্দয় 

আবমি হােীি িাড়ী প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

188.     োিাদ্দিি িাড়ী হদ্দি ভসওড়া গাে প্ ণন্ত ; ৬ নং 

ওয়াড ণ 

 

িাস্তাটি  াঙ্গা এিং িন্যায় প্লাবিি হয়  

189.     ভমলািহ সীমানা হদ্দি িালুচািা ভশষ সীমানা 

প্ ণন্ত ; ৬ নং ওয়াড ণ 

বকছু বকছু স্থাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

190.    ভপৌিস া ভমাশিি গি িাোি মসবেদ হদ্দি আলীি িাড়ী 

প্ ণন্ত 

মাদ্দঝ মাদ্দঝ বকছু বকছু োয়গায়  াঙ্গা ও উপদ্দিি 

 ালাই উদ্দঠ ভগদ্দে 

191.     সাদ্দনায়াি সিকাদ্দিি ভদাকান হদ্দি বনবখদ্দলি 

িাড়ী প্ ণন্ত  

 াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

192.     ভপাোি পাড়া হদ্দয় লালুি িাড়ী প্ ণন্ত মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 
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ক্রঃ 

নং 
কা্ ণক্রম 

লি 

মাত্রা 

 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 
ভকাথায় কিদ্দি 

িিণমান অিস্থা  ভক কিদ্দি এিং কিটুকু কিদ্দি 

উপদ্দেলা 

প্রশাসন% 
কবমউবনটি % ইউবপ % এন.বে.ও % 

193.     মুন্নু পাহদ্দলায়াদ্দনি িাড়ী হদ্দি পঁচািহলা ভিাড় 

িটিলা প্ ণন্ত 

 াল িদ্দি িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য উপদ্দিি আিিন উদ্দঠ 

ভগদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

194.     পঁচািহলা ভিাড ভপৌি সীমানা হদ্দি ভ ঙ্গুিা 

দালাল িাড়ী প্ ণন্ত  

িাস্তাি মদ্দধ্যখাদ্দন  াঙ্গা আদ্দে সংস্কাি কিা দিকাি 

195.     ভ ঙ্গুিা িেল বময়াি িাড়ী হদ্দি োমাল এি 

িাড়ী প্ ণন্ত  

অবিকাংশ স্থান বনচু ও মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা আদ্দে 

196.     দিবেপাড়া আন্জজুি ভদাকান হদ্দি ব  বপ 

োহাঙ্গীি এি িাড়ী প্ ণন্ত 

বনচু ও মধ্য াদ্দগি অদ্দনকাংশ  াঙ্গা আদ্দে  

197.     ভ ঙ্গুিা হাদ্দসদ্দমি িাড়ী হদ্দি িবিদ্দকি িাড়ী প্ ণন্ত অদ্দনক োয়গা বনচু হদ্দয় ভগদ্দে ও মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা 

আদ্দে 

198.     বসিাে বময়াি িাড়ী হদ্দি ভদওয়ানগি সীমানা 

প্ ণন্ত  

ভিশ বকছু স্থাদ্দন গ ীিিাি পবিমান ভিশী এিং  াঙ্গা 

আদ্দে 

199.     টংদ্দগি আগলা োবহদুল এি িাড়ী হদ্দি দবির্ 

টংদ্দগি আগলা সীমানা প্ ণন্ত 

িিণমান অিস্থা খািাপ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

200.     ভিপাড়ী পাড়া মাোি হদ্দি িাটিকামািী হদ্দয় 

ভমইন ভিাড় প্ ণন্ত 

 াঙ্গা থাকাি কািদ্দর্ ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

201.     কাসািী পাড়া িমোদ্দনি িাড়ী হদ্দি খাদ্দলক 

বময়াি িাড়ী প্ ণন্ত 

িষ ণায় িাস্তা ভ দ্দঙ্গ ভগদ্দে ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

202.      ালীিাড়ী হদ্দি িহমি হােীি িাড়ী প্ ণন্ত অদ্দনক োয়গা  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

203.     খাদ্দলপাড় নিীন বময়াি িাড়ী হদ্দি শহীদ্দদি িাড়ী 

প্ ণন্ত 

বৃবষ্টি কািদ্দর্ িাস্তাি অদ্দনক স্থান  াঙ্গা ভমিামি 

কিদ্দি হদ্দি 

204.     ভঘানাপাড়া বসিাদ্দেি িাড়ী হদ্দি আশিাি এি 

িাড়ী প্ ণন্ত 

িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি 

205.     বময়া পাড়া মুকদ্দেদ বময়া িাড়ী হদ্দি কাদ্দশম এি 

িাড়ী প্ ণন্ত  

িাস্তাি মাদ্দঝ মদ্দধ্য ইট ভনই 

206.     িন্নাপাড়া ব দ্দমি িাড়ী হদ্দি তসকদ্দিি িাড়ী প্ ণন্ত িাস্তাটি মাদ্দঝ মদ্দধ্য  াঙ্গা ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  
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চতুথ ণ অধ্যায় 

েরুিী সাড়া প্রদান 

 

৪.১ েরুিী অপাদ্দিশন ভসন্টাি (EOC)t 

দুদ্দ্ ণাদ্দগ েরুিী অপাদ্দিশন ভসন্টাি ভ্দ্দকাদ্দন সাড়া প্রদাদ্দন কা্ ণকিী সমন্বয় প্রদান কদ্দি থাদ্দক। দুদ্দ্ ণাদ্দগ ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাদ্দক 

এিং িথ্য-উপাি সংগ্রহ, পবিির্, প্রদশ ণন কদ্দি থাদ্দক ও সম্পদ্দদি ব্যিস্থাপনা কদ্দি থাদ্দক। েরুিী অপাদ্দিশন ভসন্টাদ্দি ১ টি 

অপাদ্দিশন রুম, ১টি কদ্দরাল রুম ও ১টি ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি রুম থাকদ্দি। 

েক-৪৭ : দুদ্দ্ ণাদ্দগ েরুিী অপাদ্দিশন ভসন্টাদ্দি িাবয়ত্বপাপ্তদ্দদি িাবলকা 

ক্রবমক নং নাম ভপশাগি পদিী পদিী ভমািাইল 

1.  েনাি ভমাহাম্মদ নেরুল ইসলাম  উপদ্দেলা বনি ণাহী কম ণকিণা  আহিায়ক ০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২ 

2.  ডাঃ সুলিান ও ভমাঃ শামছুিামান উপঃ স্বাস্থয পঃপঃ কম ণকিণা সদস্য সবচি ০১৭১২-১৩২৭০৬ 

3.  ভমাঃ হািীবুি িহমান ভচৌধুিী  সদি ইউবপ ভচয়ািম্যান সদস্য ০১৭১৮-১২৭৫৮০ 

 

৪.১.১ েরুিী কদ্দরাল রুম পবিচালনা ও েরুিী অপাদ্দিশন রুম পবিচালনাি দাবয়দ্দত্ব ্ািা থাকদ্দিনঃ 

েক-৪৮ : দুদ্দ্ ণাদ্দগ েরুিী কদ্দরাল রুম পবিচালনায় িাবয়ত্বপাপ্তদ্দদি িাবলকা 
 

ক্রবমক নং নাম ভপশাগি পদিী পদিী ভমািাইল 

1.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  বপআইও, ইসলামপুি উপদ্দেলা আহিায়ক ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

2.  ভমাঃ মবমনুি িহমান  (বপ আই ও) সহকািী ইবিবনয়াি সদস্য সবচি ০১৭১৪-৩৬৪৪২১ 

3.  শ্রী সুশান্ত চন্দ্র ভদ িায়  এনবেও উন্নয়ন সংঘ 

(TodRR) 

সদস্য ০১৭১৮-২১৬০১০ 

 

৪.১.১ ভ্াগাদ্দ্াগ রুম পবিচালনাি দাবয়দ্দত্ব ্ািা থাকদ্দিনঃ 

েক-৪৯ : দুদ্দ্ ণাদ্দগ ভ্াগাদ্দ্াগ রুম পবিচালনায় িাবয়ত্বপাপ্তদ্দদি িাবলকা 

 

ক্রবমক নং নাম ভপশাগি পদিী পদিী ভমািাইল 

1.  ভমাঃ আঃ হাবমদ  বসএ বনি ণাহী অবিস আহিায়ক ০১৭১৫-৮৬৭২২৪ 

2.  ভমাঃ মবমনুি িহমান (বপ আই ও) সহকািী ইবিবনয়াি সদস্য সবচি ০১৭১৪-৩৬৪৪২১ 

3.  শ্রী সুশান্ত চন্দ্র ভদ িায়  এনবেও উন্নয়ন সংঘ 

(TodRR) 

সদস্য ০১৭১৮-২১৬০১০ 

 

েরুিী কদ্দন্টাল রুম পবিচালনা কবমটিি কােঃ 

১. দুদ্দ্ ণাগ সংগঠিি হওয়াি পি-পিই উপদ্দেলা কা্ ণালদ্দয় েরুিী কদ্দরাল রুম স্থাপন কিদ্দি হদ্দি। ভসখাদ্দন পালাক্রদ্দম 

কমপদ্দি ৩/৪ েন ভস্বচ্ছাদ্দসিক ও পুবলশ সদদ্দস্যি উপবস্থি বনবিি কিদ্দি হদ্দি। 

২. উপদ্দেলাি দাবয়ত্বশীল ব্যবিিগ ণ কদ্দরাল রুদ্দমি সাবি ণক দাবয়দ্দত্ব থাকদ্দিন। প্রবি দদ্দল কমপদ্দি ৩ েন কদ্দি ভমাট ৩টি 

ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল পালাক্রদ্দম বদিা িাত্রী (২৪ ঘন্টা) কদ্দরাল রুদ্দমি দাবয়ত্ব পালন কিদ্দিন। 

৩. ভেলা সদদ্দিি সাদ্দথ সাি ণিবনক ভ্াগাদ্দ্াগ িিা কিদ্দিন। 

৪. কদ্দরাল রুদ্দম একটি কদ্দরাল রুম ভিবেষ্টাি থাকদ্দি। উি ভিবেষ্টাদ্দি ভকান সমদ্দয় ভক দাবয়ত্ব গ্রহর্ কিদ্দিন, 

দাবয়ত্বকলীন সমদ্দয় বক সংিাদ পাওয়া ভগল এিং বক বক সংিাদ ভকাথায় কাি বনকট ভপ্রির্ কিা হল িা বলবপিদ্ধ িদ্দি 

হদ্দি। 

৫. ভদয়াদ্দল টাংগাদ্দনা একটি উপদ্দেলাি ম্যাদ্দপ বিব ন্ন ইউবনয়দ্দনি অিস্থান, বিব ন্ন গ্রাদ্দম ্ািায়াদ্দিি িাস্তা, খাল, িাঁি 

ইিযাবদ বচবিি থাকদ্দি। দুদ্দ্ ণাগ পিিিী সমদ্দয় ভকান ভকান এলাকায় সিদ্দচদ্দয় ভিশী িবি হদ্দয়দ্দে িা বচবিি কিদ্দি 

হদ্দি।  

৬. কদ্দরাল রুদ্দমি দাবয়দ্দত্বা পালদ্দনি সুবিিাদ্দথ ণ ভিবডও, হযাঁোক, চােণাি লাইট, ৫টি িড় টচ© লাইট, গাম বুট, লাইি 

েযাদ্দকট, ব্যাটািী, ভিইন ভকাট ণ কদ্দরাল রুদ্দম মজুদ িাখা একান্ত অপবিহা্ ণ। 

 

 

৪.২ আপদ কালীন পবিকল্পনাঃ 

েক-৫০ : আপদকালীন পবিকল্পনায় ভক বক কিদ্দি এিং বক াদ্দি কিদ্দি িাি বিিির্ 

 

ক্রঃ 

নং 

কাে লিয 

মাত্রা 

কখন কিদ্দি ভক কিদ্দি কািা সাহাদ্দয্য 

কিদ্দি 

বক াদ্দি কিদ্দি ভ্াগাদ্দ্াগ 

১. েরুিী কদ্দরাল রুম ৩ টি দুদ্দ্ ণাগ ভঘাষনাি কদ্দরালরুম ইউ ভেড বড উপদ্দেলা ব বিক কদ্দরাল রুম  
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ক্রঃ 

নং 

কাে লিয 

মাত্রা 

কখন কিদ্দি ভক কিদ্দি কািা সাহাদ্দয্য 

কিদ্দি 

বক াদ্দি কিদ্দি ভ্াগাদ্দ্াগ 

পবিচালনা পূি ণ মুহুদ্দিণ/সিকণ 

িািণা পাওয়া 

মাত্র 

পবিচালনা 

কবমটি 

এম বস /থানা/ 

এনবেও 

খুদ্দল ২৪ ঘন্টা পালাক্রদ্দম দাবয়ত্ব 

পালন কিদ্দি 

২. ভস্বচ্ছা ভসিকদ্দদি 

প্রস্তুি িাখা 

১৩ টি 

টিম 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র 

সদস্য সবচি 

ইউ ভেড বড এম 

বস 

ইউ বড এম বস 

স াপবি  

িবিগ্রস্ত এলাকা ব বিক দাবয়ত্ব 

প্রদাদ্দনি মাধ্যদ্দম 

 

৩. সিকণ িািণা প্রচাি  ১৩ টি 

ইউবপ 

দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র 

কদ্দরাল রুম /ইউ 

বড এম বস 

ইউবপ সদস্য বমটিং ও মাইবকং এি মাধ্যদ্দম  

৪. ভনৌকা/গাড়ী/ যান 

প্রস্তুি িাখা 

৭০ দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র 

আদ্দনায়াি সদাদ ভ্াগাদ্দ্াগ রুম 

পবিচালনা 

কবমটি 

ভনৌকাি মাবলক, গাবড়ি 

মাবলদ্দকি সাদ্দথ ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি 

মাধ্যদ্দম 

 

৫. ঝঁবকপূর্ © এলাকাি 

মানুষ ও প্রাবর্সম্পদ 

ভক বনিাপদ স্থাদ্দন 

সবিদ্দয় আনা 

৯০০ দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র 

ভমাঃ বিয়াে 

উবেন 

ইউবপ সদস্য ও 

ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল 

ইউ বড এম বস ও 

ভসচ্ছাদ্দসিকদ্দদি দাবয়ত্ব প্রদাদ্দনি 

মাধ্যদ্দম 

 

৬. উদ্ধাি কাে কিা ৫০০ দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র এিং দুদ্দ্ ণাগ 

কালীন 

ভমাঃ েবসম 

উবেন 

ইউবপ সদস্য ও 

ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল 

দলগি াদ্দি উদ্ধাি সিিাম 

ব্যিহাদ্দিি মাধ্যদ্দম 

 

৭. সম্ভাব্য ত্রার্ 

সহায়িাকািী 

প্রবিষ্ঠাদ্দনি সাদ্দথ 

ভ্াগাদ্দ্াগ কিা 

১৩টি দুদ্দ্ ণাদ্দগি 

পূি ণা াস পাওয়া 

মাত্র 

স াপবি ইউ 

ভেড বড এম বস 

সিকািী 

প্রবিষ্টান ও 

এনবেও 

ভ্াগাদ্দ্াদ্দগি মাধ্যদ্দম  

৮. ত্রার্ কা্ ণক্রম সমন্বয় 

কিা  

১৩ টি 

ইউবপ 

ত্রার্ বিিিদ্দর্ি 

সময় 

ইউ এন ও ইউ ভেড বড 

এম বস 

সদস্যবৃি 

বমটিং এি মাধ্যদ্দম  

৯. শুকনা খািাি, েীিন 

িিাকািী ঔষি সংগ্রহ 

ও বিিির্  

৮টন সাড়া প্রদাদ্দনি 

সময় 

উপদ্দেলা 

সমােদ্দসিা 

কম ণকিণা 

েরুিী েীবিকা 

সহায়িা কবমটি 

অবিক িবিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন 

পবিিাদ্দিি মাদ্দঝ 

 

১০. প্রাথবমক 

বচবকৎসা/স্বাস্থয ভসিা 

বনবিি কিা 

৯০০ দুদ্দ্ ণাগ কালীন ও 

পূনি ণাসদ্দনি সময় 

উপদ্দেলা স্বাস্থ ও 

পঃপঃ কম ণকিণা 

স্বাস্থয সুিিা 

কবমটি 

ভমবডদ্দকল টিম গঠর্ কদ্দি আশ্রয় 

ভকন্দ্রগুবলদ্দি ভসিা প্রদাদ্দনি 

মাধ্যদ্দম 

 

১১. মৃি ব্যিস্থাপনা কিা ১৩ টি দুদ্দ্ ণাদ্দগি মদ্দধ্য 

এিং পিমহুদ্দিণ 

উপদ্দেলা 

প্রদ্দকৌশলী 

ধ্বংসািদ্দশষ 

পবিস্কাি কবমটি 

সদ্দিেবমদ্দন ভসচ্ছাদ্দসিকদ্দদি 

মাধ্যদ্দম 

 

১২ বিশুদ্ধ খািাি পাবন 

সিিিাদ্দহি ব্যিস্থা 

কিা 

৩৫ টি 

স্থাদ্দন 

সাড়া প্রদাদ্দনি 

সময় 

সহকািী 

প্রদ্দকৌশলী 

বড বপ এইচ 

ই/এনবেও 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র গুবলদ্দি বনিাপদ 

পাবনি প্লান্ট িবসদ্দয় 

 

১৩ প্রাবর্সম্পদ্দদি 

বচবকৎসা ও খািাি 

বনবিি কিা 

৪০০ সাড়া প্রদান 

কালীন 

উপদ্দেলা 

প্রাবনসম্পদ 

কম ণকিণা 

প্রার্ী সম্পদ 

অবিস ও 

এনবেও 

গিাদীপশুি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র খািাি 

সিিিাদ্দহি মাধ্যদ্দম 

 

১৪ অস্থায়ী স্বাস্থয সম্মি 

ল্যাবিন স্থাপদ্দনি 

ব্যিস্থা কিা 

১০০ টি সড়া প্রদান 

কালীন 

 

সহকািী 

প্রদ্দকৌশলী 

বড বপ এইচ ই আশ্রয় ভকন্দ্র গুাবলদ্দি স্বাস্থয 

সম্মি অস্থায়ী ল্যাবিন স্থাপদ্দনি 

মাধ্যদ্দম 

 

১৫ আশ্রয় ভকন্দ্রগুবলি 

বনিাপিা বনবিি কিা 

(বিদ্দশষ কদ্দি নািী, 

বশশু, িয়স্ক ও 

প্রবিিন্ধীদ্দদি েন্য)  

৮০ টি 

ভকদ্দন্দ্রি 

সাড়া প্রদান 

কালীন ও 

পিমুহুদ্দিণ 

মবহলা  াইস 

ভচয়ািম্যান 

বনিাপিা 

কবমটি ও 

ভস্বচ্ছাদ্দসিক 

কবমটি 

ভসচ্ছা ভসিকদ্দদি মাধ্যদ্দম 

পালাক্রদ্দম দাবয়ত্ব পালদ্দনি 

মাধ্যদ্দম 
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আপদকালীন পবিকল্পনা িাস্তিায়দ্দনি বনদ্দদ ণশনা 

 

৪.২.১ ভস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি প্রস্তুি িাখাঃ 

 ওয়াড ণ প্ ণাদ্দয় ইউবপ সদস্যদ্দদি ভনতৃদ্দত্ব ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল গঠন কিা। 

 ভস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি মাধ্যদ্দম গ্রাদ্দম গ্রাদ্দম িথ্য ও সিকীকির্ িািণা প্রচাি কিা। 

 ভস্বচ্ছাদ্দসিক দদ্দলি সদস্যদ্দদি মদ্দধ্য বিব ন্ন প্রকাি দাবয়ত্ব ্থা- সংদ্দকি, িািণা উদ্ধাি ও অপসাির্, আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি 

ব্যিস্থাপনা, দুদ্দ্ ণাগ ঝুঁবকহ্রাদ্দসি উপি প্রবশির্ আদ্দয়ােন কিা। 

 

৪.২.২ সিকণ িািণা প্রচািঃ 

 

 প্রাদ্দিযক ওয়াড ণ এি ইউবপ সদস্য িাি এলাকাি প্রদ্দিযক িাড়ীদ্দি সিণক সংদ্দকি প্রচাদ্দিি বিষয়টি ব্যবিগি দাবয়দ্দত্ব 

বনবিি কিদ্দিন। 

 ৫ নং সিকণ সংদ্দকি ভিবডও, ভটবলব শদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রচাবিি হওয়াি সাদ্দথ সাদ্দথ প্রবি ঘন্টায় অন্তি একিাি মাইদ্দক 

ভঘাষনা ভদয়াি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি। মহাবিপদ সংদ্দকি ভিবডও, ভটবলব শদ্দনি মাধ্যদ্দম প্রচাদ্দিি সংদ্দঙ্গ সংদ্দঙ্গ মাইক 

িাবেদ্দয় ও স্কুল মাদ্রাসাি ঘন্টা বিপদ সংদ্দকি বহদ্দসদ্দি একটানা  াদ্দি িাোদ্দনাি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি। 

 

৪.২.৩ েনগর্দ্দক অপসািদ্দর্ি ব্যিস্থাবদঃ 

 ভিবডও, ভটবলব শন মািিি ঝুঁবকপূর্ ণ এলাকাি ভলাক-েনদ্দক বনিাপদ আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র অপসািদ্দর্ি কাে শুরু কিা। িািণা 

প্রচাদ্দিি সংদ্দঙ্গ সংদ্দঙ্গ স্ব স্ব ওয়াড ণ এি ইউবপ সদস্য িাি এলাকাি ভস্বচ্ছাদ্দসিকদ্দদি সহায়িায় অপসািদ্দর্ি কাে শুরু 

কিদ্দিন।  

 ৮নং মহাবিপদ সংদ্দকি প্রচাদ্দিি সংদ্দঙ্গ সংদ্দঙ্গ ঝুঁবকপূর্ ণ এলাকাি েনগর্দ্দক বনিাপদ আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় গ্রহর্ 

কিিাি েন্য মাইদ্দক প্রচাি কিদ্দি হদ্দি এিং ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল িাবড় বগদ্দয় আশ্রয় গ্রহদ্দর্ি ভোি িাবগদ বদদ্দিন। 

প্রদ্দয়ােদ্দন অপসাির্ কিদ্দি হদ্দি। ভকান ঝুঁবকপূর্ ণ এলাকাি ভলাক ভকান আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় বনদ্দি িা োবনদ্দয় বদদ্দিন। 

 

৪.২.৪ উদ্ধাি ও প্রাথবমক বচবকৎসা প্রদানঃ 

 

 অিযাবিক ঝুঁবকপূর্ ণ এলাকাি সংবিষ্ট  উপদ্দেলা  দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদ্যস্যদ্দদি িত্বািিাদ্দন ন্যস্ত কিা ব্যিস্থা 

কিদ্দি হদ্দি। 

 উদ্ধাি কাে পবিচালনাি েন্য উপদ্দেলা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি িত্বািিাদ্দন একটি স্থায়ী িহবিল গঠন কিদ্দিন।  

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পবিচলনা কিদ্দিন। 

 আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র অিস্থান গ্রহর্কািী অসুস্থ ব্যবি, িদ্দয়াবৃদ্ধ, বশশু ও আসন্ন প্রসিী মবহলাদ্দদি েরুিী ব বিদ্দি হাঁসপািাদ্দল 

ভপ্রির্ কিদ্দি হদ্দি। 

 মৃি ভদহ সৎকাি ও গিাদী পশু মাটি ভদওয়াি কাে সকল ইউবপ সদস্য ভস্বিচ্ছাদ্দসিকদ্দদি সহায়িায় ওয়াড ণ ব বিক 

দাবয়ত্ব পালন কিদ্দিন।  

 

৪.২.৫ আশ্রয় ভকন্দ্র িিনাদ্দিির্ঃ 

 দুদ্দ্ ণাগ প্রিন ভমৌসুদ্দমি শুরুদ্দিই আশ্রয়দ্দকন্দ্র গুদ্দলাি প্রদ্দয়ােনীয় ভমিামি কদ্দি ব্যিহাি উপদ্দ্াগী িাখা। 

 েরুিী মুহুদ্দিণ ভকান বনবদ ণষ্ট বনিাপদ স্থাদ্দন িা আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র আশ্রয় ভনদ্দি িা ঠিক কিা। 

 দুদ্দ্ ণাগকালীন সমদ্দয় মবহলা, বশশু ও প্রবিিন্ধীদ্দদি সাবি ণক বনিাপিা (আশ্রয়দ্দকন্দ্র ও অন্যান্য স্থাদ্দন আশ্রয় ভনয়া) 

বনবিিকির্। 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র বনিাপদ পাবন সিিিাহ ও অন্যান্য ভসিাসমূহ বনবিি কিা। 

 েনসািাির্দ্দক িাদ্দদি প্রদ্দয়ােনীয় সম্পদ (গিাবদপশু, হাঁস-মুিগী, েরুিী খাদ্য ইিযাবদ) বনিাপদ স্থাদ্দন স্থানান্তদ্দি 

সহায়িা কির্। 

 ৪.২.৬ ভনৌকা প্রস্তুি িাখাঃ 

 উপদ্দেলা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি উপদ্দেলায় কিগুবল ইবিন চাবলি ভনৌকা আদ্দে িাি বহসাি িাখদ্দিন এিং কয়টি ও 

ভকান গুদ্দলা দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় েরুিী কাদ্দে ব্যিহাি হদ্দি িা ঠিক কিদ্দিন।  

 ভনৌকা মাবলকগর্ িাদ্দদি এ কাদ্দে সহায়িা প্রদান কিদ্দিন। 

 েরুিী কদ্দরাল রুদ্দম ভনৌকাি মাবলক ও মাবঝদ্দদি ভমািাইল নাম্বাি সংিবিি থাকদ্দি। 
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 ৪.২.৭ দুদ্দ্ ণাদ্দগি িয়িবি চাবহদা বনরূপর্ ও প্রবিদ্দিদন ভপ্রির্ঃ 

 দুদ্দ্ ণাগ অব্যাহবিি পি পিিিী ২৪ ঘন্টাি মদ্দধ্য “এস ও এস িিম” ও অনবিক ৭ বদদ্দনি মদ্দধ্য “ড” িিদ্দম উপদ্দেলা 

পবিষদ ভচয়ািম্যাদ্দনি বনকট পাঠাদ্দিন। 

 ইউবনয়ন পবিষদ ভচয়ািম্যান ইউবপ সবচদ্দিি মাধ্যদ্দম প্রদ্দিযক ওয়াড ণ এি প্রবিদ্দিদন একবত্রি কদ্দি পিিিী ১২ ঘন্টাি 

মদ্দধ্য উপদ্দেলা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি ভচয়ািম্যাদ্দনি বনকট ভপ্রির্ কিদ্দিন। 

 

৪.২.৮ ত্রার্ কা্ ণক্রম সমন্বয় কিাঃ 

 ইউবনয়ন পবিষদ্দদি ভচয়ািম্যান বিব ন্ন ত্রার্ ও পূনি ণাসন সহায়িাকািী দদ্দলি ত্রার্ কাে সমন্বয় কিদ্দিন।  

 িাইদ্দি ভথদ্দক ত্রার্ বিিির্কািী দল আসদ্দল িািা বক পবিমান িা ভকান িিদ্দর্ি ত্রার্ সামগ্রী/পুন ণিাসন সামগ্রী এদ্দনদ্দেন 

িা একটি ভিবেস্ট্রাদ্দি বলবপিদ্ধ কিদ্দি হদ্দি । উি দল ভকান এলাকায় ত্রার্ কাে পবিচালনা কিদ্দিন িা কদ্দরাল রুমদ্দক 

োনাদ্দি হদ্দি । 

 ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটি দুস্থিা ও িয়িবিি ব বিদ্দি ওয়াড ণ প্ ণাদ্দয় ত্রার্ সামগ্রী িিাদ্দেি পবিমান ঠিক 

কিদ্দিন এিং িিােকৃি ত্রার্ সামগ্রীি পবিমান/সংখ্যা ওয়াড ণ এি েনগদ্দর্ি মদ্দধ্য প্রচাদ্দিি ব্যিস্থা কিদ্দিন । 

 

৪.২.৯  শুকনা খািাি, েীিন িিাকািী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্তি িাখাঃ 

 িাৎিবর্ক বিিিদ্দর্ি েন্য শুকনা খািাি ভ্মন- বচড়া, মুবড় ইিযাবদ স্থানীয়  াদ্দি হাট/িাোি ভথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি 

হদ্দি  

 চাল, ডাল, আটা, ভিল ইিযাবদ উপকির্ ও গৃহ বনম ণাদ্দর্ি উপকির্ ্থা-ভ উটিন, ভপদ্দিক, নাইলদ্দনি িবশ স্থানীয়  াদ্দি 

িাোি ভথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি হদ্দি । 

 ইউবনয়ন প্ ণাদ্দয় স্বাস্থয সহকািী ও পবিিাি কল্যার্ সহকািীি সহায়িায় প্রদ্দয়ােনীয় ঔষিপদ্দত্রি িাবলকা তিিী ও 

স্থানীয় িাোি ভথদ্দক সংগ্রহ কিদ্দি হদ্দি । 

 ত্রার্ সামগ্রী পবিিহন ও ত্রার্ কমীদ্দদি ্ািায়াদ্দিি েন্য প্রদ্দয়ােনীয় বিক্সা, ভিিীদ্দটক্সী ও অন্যান্য ্ানিাহন ইিযাবদ 

সমন্বদ্দয়ি দাবয়ত্ব ইউবনয়ন ভচয়ািম্যাদ্দনি উপি থাকদ্দি । 

 

৪.২.১০  গিাদী পশুি  বচবকৎসা/টিকাঃ 

 উপদ্দেলা প্রার্ী সম্পদ হাঁসপািাল ভথদ্দক অিস্থা বিদ্দিচনা কদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ কদ্দি ইউবপ  িন/স্বাস্থয ভকদ্দন্দ্র 

সংিির্ কিদ্দি হদ্দি । 

 ইউবনয়ন দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদস্যদ্দদি প্রাবর্ি বচবকৎসা বিষয়ক প্রদ্দয়ােনীয় প্রবশিদ্দর্ি ব্যিস্থা কিদ্দি হদ্দি । 

 প্রদ্দয়ােদ্দন অব জ্ঞিা সম্পন্ন ব্যাবিদ্দদি আপদকালীন সমদ্দয় প্রাবর্ি বচবকৎসা কাদ্দেি সাদ্দথ সম্পৃিকিদ্দর্ি ব্যিস্থা 

কিদ্দি হদ্দি । 

 ৪.২.১১  মহড়াি আদ্দয়ােন কিাঃ 

 সিকণিািণা /পূি ণা াস প্রচাি, অপসাির্, উদ্ধাি ও প্রাথবমক ত্রার্ কা্ ণ পবিচালনা বিষদ্দয় মহড়া আদ্দয়ােন কিা । 

 ঘূবর্ ণঝড়/িন্যাপ্রির্ এলাকাসমূদ্দহ অ যাহি  াদ্দি দুদ্দ্ ণাগ মহড়া আদ্দয়ােন কিা । 

 প্রবি িেি এবপ্রল ও ভসদ্দপ্টম্বিদ্দি েনদ্দগাবষ্ঠদ্দক বনদ্দয় মহড়াি মাধ্যদ্দম প্রস্তুবিি অিস্থা পিীিা কিা । 

 মহড়াি অনুষ্ঠাদ্দন অসুস্থ, পঙ্গু, গ ণিিী মবহলা ও বশশূদ্দদি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র বনদ্দয় ্াওয়াদ্দক বিদ্দশষ াদ্দি উদ্দেখ কিা । 

 ঝবকপূর্ ণ এলাকাি ভলাকেন আশ্রয় ভকদ্দন্দ্র ্াওয়াি েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউবপ কা্ ণালদ্দয় না কদ্দি ঝবকপূর্ ণ গ্রাদ্দম 

কিদ্দি হদ্দি । 

৪.২.১২  েরুিী কদ্দরাল রুম পবিচালনাঃ  

 দুদ্দ্ ণাগ সংঘটিি হওয়াি পি পিই উপদ্দেলা পবিষদ্দদ েরুিী কদ্দরাল রুম স্থাপন কিদ্দি হদ্দি। ভসখাদ্দন পালাক্রদ্দম 

একসংদ্দগ কমপদ্দি ৩/৪ েন ভস্বচ্ছাদ্দসিক ও গ্রাম পুবলশ সদ্দদদ্দস্যি উপবস্থবি বনবিি কিদ্দি হদ্দি। 

 পবিষদ সবচি ও দাবয়ত্বশীল ব্যবিিগ ণ কদ্দরাল রুদ্দমি সাবি ণক দাবয়দ্দত্ব থাকদ্দিন। প্রবি দদ্দল কমপদ্দি ৩ েন কদ্দি ভমাট 

৩ টি ভস্বচ্ছাদ্দসিক দল পালাক্রদ্দম বদিা িাত্রী কদ্দররাল রুদ্দম দাবয়ত্ব পালন কিদ্দিন। পবিষদ সবচি সাি ণিবনক াদ্দি 

িিািিান কিদ্দিন। 

 ৪.২.১৩  আশ্রয়দ্দকন্দ্র/ বনিাপদ স্থান সমুহঃ 

 িন্যাি সময় ডুদ্দি ্াদ্দি না, নদী াঙ্গন ভথদ্দক দূদ্দি এমন স্থান আশ্রয়দ্দকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি। 

 বনি ণাবিি আশ্রয়দ্দকন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কদ্দলে, সিকািী ও ভিসিকািী প্রবিষ্ঠান, উঁচু িাস্তা, িাঁি আশ্রয়দ্দকন্দ্র বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি। 
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৪.৩ উপদ্দেলাি বনিাপদ স্থান সমুদ্দহি িাবলকা ও ির্ ণনাঃ 

েক-৫১: আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি নাম, আয়িন, িাির্ িমিাি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

ক্রমিক 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র/বনিাপদ 

স্থাদ্দনি নাম (স্কুল/কদ্দলে) 

আয়িন/বক.বম. আশ্রয় ভকন্দ্র/বনিাপদ স্থাদ্দনি সংবিপ্ত ির্ ণনা িািন 

িমিা 

মন্তব্য 

 কুলকাবি কুলকাবি ভহদায়বিয়া বসঃ 

মাদ্রাসা 

১ একি এখাদ্দন িন্যাি সময় আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি 

ব্যিহাি হয়, এক িলা ও দু’িলা  িন, ০২টি 

কদ্দি টিউিওদ্দয়ল ও ০৪ টি কদ্দি ল্যাবিন 

আদ্দে। 

৩০ টি 

পবিিাি 

 

 কুলকাবি এস এন উচ্চ 

বিদ্যাঃ 

২ একি - ২০ টি 

পবিিাি 
 

 কুলকাবি মাগুনবময়া 

িাোি 

৩ একি এই িাোদ্দি িন্যাি সময় আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি 

ব্যিহাি কিা হয়, এখাদ্দন ০১ টি টিউিওদ্দয়ল 

আদ্দে এিং ল্যাবিন তিবি কদ্দি ব্যিহাি কিা 

হয়  

৬০০টি 

পবিিাি 

 

 কুলকাবি পাইবলংক িাঁি ৮০০ বমঃ পাইবলং পাড় হদ্দচ্ছ উঁচু ও বনিাপদ স্থান এখাদ্দন 

গরু, োগল, হাঁস, মুিগী, আসিাপত্র ইিযাবদ 

িাখা হয় ও আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহাি কিা 

হয় 

৫০০ টি 

পবিিাি 

 

 ভিলগাো িরুল আশ্রয় ভকন্দ্র ৫ একি এই আশ্রয় ভকন্দ্র টি নদীদ্দি ভ দ্দঙ্গ বিলীন 

হদ্দয়দ্দে 

৩০-৪০ টি 

পবিিাি 

 

 মধ্য িরুল আশ্রয় ভকন্দ্র ৪একি এই আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রটি সিকািী  াদ্দি তিিী কিা 

হদ্দচ্ছ 

৩০ টি 

পবিিাি 

 

 মুবন্নয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ ৫২ বমঃ - ৫০ টি 

পবিিাি 

 

 উিি িরুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ ৬০বমঃ এই স্কুলটিি িািন িমিা বিশটি পবিিাি, 

একিলা  িন, টিওিদ্দয়ল ২টি ল্যাবিন ২টি 

আদ্দে, ্া িন্যাি সময় ব্যিহাি হয় 

২০ টি 

পবিিাি 

 

 বশলদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ ৫৫ বমঃ এই আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি িাির্ িমিা ২০ টি 

পবিিাি, এখাদ্দন ২টি ল্যাবিন ও ২ টি 

টিউিদ্দয়ল আদ্দে ্া িন্যাি সময় ব্যিহৃি হয় 

৫০-৬০ টি 

পবিিাি 

 

 ভিলগাো উচ্চ বিদ্যাঃ 

িাবলকা 

২ একি এটি িন্যাি সময় আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহাি 

কিা হয়, এখাদ্দন ২টি টিওিদ্দয়ল ও ল্যাবিন 

২টি’ি অিস্থা  াল 

৫০টি 

পবিিাি 

 

 মুবন্নয়া ঈদগাহ মাঠ 

 

১.৫০একি এই আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি িাির্ িমিা ৩০/৪০ টি 

পবিিাি, এখাদ্দন ২টি ল্যাবিন ও ২ টি 

টিউিদ্দয়ল আদ্দে ্া িন্যাি সময় ব্যিহৃি হয় 

৩০-৪০ টি 

পবিিাি 
 

 বচনাডুলী গুঠাইল হাই স্কুল ৪ বক.বম. িন্যাি সময় এই স্কুলটি আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহাি কিা হয়, এটা মাটি ভকদ্দট উঁচু কিা 

হদ্দয়দ্দে, ইহাি িাির্ িমিা (৫০০)েন, এটি 

এক ও দুই িলা  িন, এখাদ্দন টিওিদ্দয়ল-২টি 

ও ল্যাবিন আদ্দে -৪টি। 

৫০ টি 

পবিিাি 

 

 ভডিািাইদ্দপঁচ হাই স্কুল ৩ বক.বম. এই স্কুলটিি অিস্থা  াল ইহাি িাতিন িমিা 

(৬০০) েন এটি উঁচু িাই আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহাি কিা হয় এক িলা  িন টিউিওদ্দয়ল 

০২টি, ল্যাবিন ৪টি  

৫০ টি 

পবিিাি 

 

 সাপিিী সাপিিী উচ্চ বিদ্যালয় ৫০ শিাংশ সিকািী  াদ্দি ভকান আশ্রয় ভকন্দ্র নাই।এই 

স্কুলটিদ্দি ৫০০ েন আশ্রয় বনদ্দি পাড়দ্দি, 

একিলা  িন টিওিদ্দ্ল দুইটি আদ্দে িদ্দি 

একটি নষ্ট হদ্দয় ভগদ্দে আি ল্যাবিন একটি আদ্দে 

িদ্দি  াল বকন্তু নদী  াঙ্গদ্দনি ঝবক আদ্দে 

৩০ টি 

পবিিাি 

 

 ভনায়াি পাড়া সুখচিী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ  ২.৫০ একি এই স্কুলটি দু’িলা  িন, টিউিওদ্দয়ল ৫টি 

ল্যাবিন ৫টি স্কুদ্দলি অিস্থা  াল বকন্তু ল্যাবিন 

গুদ্দলাি দিো ভনই, এখাদ্দন ২০টি পবিিাদ্দিি 

থাকাি োয়গা আদ্দে 

২০ টি 

পবিিাি 

 

 নতুন পাড়া সঃ প্রাঃ 

বিদ্যালয়  

৬০ শিাংশ এই স্কুলটি দু’িলা  িন, টিউিওদ্দয়ল ২ টি 

ল্যাবিন ১ টি স্কুদ্দলি অিস্থা  াল, এখাদ্দন ২০টি 

পবিিাদ্দিি থাকাি োয়গা আদ্দে 

২০ টি 

পবিিাি 

 

 ইসলামপুি িমকুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যা ২০ শিাংশ এই স্কুল  িনটি একিলা বিবশষ্টয এখাদ্দন ৫০ টি  
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ক্রমিক 

নং 
ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র/বনিাপদ 

স্থাদ্দনি নাম (স্কুল/কদ্দলে) 

আয়িন/বক.বম. আশ্রয় ভকন্দ্র/বনিাপদ স্থাদ্দনি সংবিপ্ত ির্ ণনা িািন 

িমিা 

মন্তব্য 

সদি  টিউিওদ্দয়ল ১টি ও ল্যাবিন ১টি আদ্দে স্কুলটি 

বকছু বকছু োয়গায় ভমিামি কিদ্দি হদ্দি ।  

পবিিাি 

 পঁচািহলা িবকি পাড়া 

ভিসিকািী প্রাঃবিদ্যাঃ 

১৫ শিাংশ এই স্কুলটি দু’িলা  িন িন্যাি কািদ্দন বনদ্দচ 

পাকা কিা হদ্দয়দ্দে। স্কুলটিদ্দি টিউিওদ্দয়ল ১টি 

ও ল্যাবিন ১টি আদ্দে ্া  াল আদ্দে, ৪৫টি 

পবিিাি আশ্রয় বনদ্দি পাদ্দি। 

৪৫ টি 

পবিিাি 

 

 পাথ ণশী  মলমগি উচ্চ বিদ্যালয় ১.৫০ একি  এই স্কুলটি একিলা  িন বকন্তু এটা 

িন্যাদ্দলদ্দ দ্দলি উপদ্দি, এখাদ্দন ২ দুটি 

টিউিওদ্দয়ল ও ৭ টি ল্যাবিন আদ্দে । 

প্রায় ১২০০ 

টি পবিিাি 

 

 মলমগি মদ্দডল কদ্দলে ১ একি  এই কদ্দলদ্দে একটি একিলা  িন ও দু’িলা 

 িন আদ্দে, এখাদ্দন ৩টি টিউিয়ল ্াি একটি 

িন্যাি েন্য উঁচু কদ্দি ভদওয়া হদ্দয়দ্দে আি 

ল্যাবিন ৪ টি আদ্দে এটি আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি েন্য 

ব্যিহাি কিা হয় । 

৩০০টি 

পবিিাি 

 

 উিি শশাবিয়া িাড়ী 

সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় 

১.৩০ একি এই স্কুলটি বনচু বেল সিকািী  াদ্দি (৫) পাঁচ 

ফুট উঁচু কিা হদ্দয়দ্দে এখাদ্দন টিউিওদ্দয়ল আদ্দে 

১টি উঁচু কিা হদ্দয়দ্দে আি ল্যাবিন আদ্দে ২টি 

্াি অিস্থা  াল । 

২০ টি 

পবিিাি 
 

  শশাবিয়া িাড়ী সঃপ্রাঃ 

বিদ্যালয় 

১ একি এই স্কুলটি বনচু বেল, সিকািী  াদ্দি (৫) পাঁচ 

ফুট উঁচু কিা হদ্দয়দ্দে এখাদ্দন টিউিওদ্দয়ল আদ্দে 

১টি উঁচু কিা হদ্দয়দ্দে আি ল্যাবিন আদ্দে ২টি  

৩০-৪০ টি 

পবিিাি 

 

 পলিান্ধা বসিাোিাদ হাই স্কুল মাঠ  ১ একি এই মাদ্দঠ আনুমাবনক ১০০০ ভলাক িসিাস 

কিদ্দি পাড়দ্দি একিলা ও দু’িলা  িন ও 

টিউিওদ্দয়ল আদ্দে ৩টি এিং ল্যাবিন আদ্দে ৩টি 

্া  াল আদ্দে । 

২৫০ টি 

পবিিাি 

 

 িাহাদুিপুি দাবখল মাদ্রাসা ১ একি এই মাদ্দঠ আনুমাবনক ৮০০ ভলাক িসিাস 

কিদ্দি পাড়দ্দি, একিলা  িন, টিউিওদ্দয়ল 

আদ্দে ২টি এিং ল্যাবিন আদ্দে ৩টি ্া িন্যাি 

সময় ব্যিহাি কদ্দি থাদ্দক এগুদ্দলা িিণমাদ্দন 

 াল আদ্দে । 

২০০ টি 

পবিিাি 

 

 চিপুঠিমািী চিপুঠিমািী আশ্রয় প্রকল্প 

১নং 

১০ একি এই আশ্রয় ভকন্দ্র সিকািী এিং এটাি িাির্ 

িমিা প্রায় ২০০ পবিিাি একিলা  িদ্দন 

টিউিওদ্দয়ল ২টি, ল্যাবিন ৩টি  

২০০ টি 

পবিিাি 

 

 চিপুঠিমািী আশ্রয় প্রকল্প ২ 

 ওয়াড ণ নং-০১ 

৮ একি এটা নতুন হদ্দচ্ছ সদ্দি মাত্র মাটি কাটা হদ্দচ্ছ 

(সিকািী) 

১০০০টি 

পবিিাি 

 

  

 

 

 

িাঁি 

েক -৫২: িাঁদ্দিি বিিির্ 

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র/বনিা

পদ স্থাদ্দনি নাম 

আয়িন/

বক.বম. 

আশ্রয় ভকন্দ্র 

/বনিাপদ স্থাদ্দনি 

সংবিপ্ত ির্ ণনা 

িািন 

িমিা 

মন্তব্য 

     ইসলামপুি উপদ্দেলায় িাঁি আদ্দে বকন্তু আশ্রয় ভকন্দ্র বহসাদ্দি ব্যিহাি 

উপদ্দ্াগী নয় । কাির্ িন্যাি তুলনায় িাঁি গুদ্দলাি উচ্চিা খুিই কম 

। 

 

িথ্য সূত্রঃ সদ্দিেবমদ্দন পবিদশ ণন, ইউবনয়ন পবিষদ, বপআইও 

 

৪.৪ আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি গঠনঃ 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনাি ভিদ্দত্র অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ অংশ। সঠিক ও সমদ্দয়াপদ্দ্াগী িিনাদ্দিিদ্দনি অ াদ্দি অদ্দনক 

আশ্রয় ভকন্দ্র ব্যিহাি অনুপদ্দ্াগী হদ্দয় পদ্দড়দ্দে। িাই আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনায় অন্তভূ ণি কিা হদ্দয়দ্দে। 
 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা ভকনঃ 

 দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় েীিন ও সম্পদ িাঁচাদ্দনা 
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 দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় গিাদী পশুি েীিন িাঁচাদ্দনা 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাি ও িিনাদ্দিির্ বনবিি কিা। 

 

আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিঃ 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি সদস্য ৭-৯ েন। 

 ভচয়ািম্যান/ভমম্বি, গন্যমান্য ব্যবি, সমােদ্দসিক, বশিক, এনবেও ষ্টাি, েবমদািা, ভস্বচ্ছাদ্দসিী প্রভৃবিি সমন্বদ্দয় ৭-৯ 

সদস্য বিবশষ্ট কবমটি গঠন কিা  

 এলাকািাসীি সম্মবিক্রদ্দম এই কবমটি ব্যিস্থাপনা কবমটি বহসাদ্দি দাবয়ত্ব পালন কিদ্দি পাদ্দি। 

 কবমটিি কমপদ্দি অদ্দি ণক সদস্য নািী হদ্দি হদ্দি। 

 কবমটিি দায় দাবয়ত্ব সম্পদ্দকণ িাির্া ভদয়া (আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা বিষদ্দয়) 

 এলাকািাসীি সহায়িায় কবমটি আশ্রয়দ্দকন্দ্র িিনাদ্দিির্ ও সাবি ণক ব্যিস্থাপনাি দাবয়ত্ব পালন কিদ্দি। 

 কবমটি বনবদ ণষ্ট সময় অন্তি অন্তি স া কিদ্দি, স াি বসদ্ধান্ত খািায় বলবপিদ্ধ কিদ্দি হদ্দি এিং বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দ্দনি েন্য 

দাবয়ত্ব িন্টন এিং সময়সীমা ভিদ্দি বদদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনা কবমটিি িাবলকা দু্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাি সাদ্দথ সংযুবি বহদ্দসদ্দি থাকদ্দি। 

 ভকান স্থানদ্দক আশ্রয় ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহাি কিদ্দি হদ্দিঃ 

 বনি ণাবিি আশ্রয়দ্দকন্দ্র 

 স্থানীয় স্কুল, কদ্দলে 

 সিকািী ও ভিসিকািী প্রবিষ্ঠান 

 উঁচু িাস্তা, িাঁি 

 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র বক বক লিয িাখদ্দি হদ্দিঃ 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্র েরুিী ঔষি /পাবন ভশািন িবড়/ বিবচং পাউডাি এি ব্যিস্থা িাখদ্দি হদ্দি। 

 খািাি, পাবন ও িান্নাি ব্যিস্থা িাখা 

 পয়ঃবনস্কাশন ব্যিস্থা (নািী-পুরুদ্দষি েন্য পৃথক পৃথক) 

 নািী-পুরুদ্দষি েন্য পৃথক পৃথক ভগাসদ্দলি ব্যিস্থা কিা 

 পবিস্কাি পবিচ্ছন্ন িাখা এিং আিেণনা সিাদ্দনাি ব্যিস্থা কিা 

 বনিাপিাি ব্যিস্থা কিা 

 আদ্দলাি ব্যিস্থা কিা 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্রটি স্বাস্থয সম্মি হদ্দি হদ্দি 

 আবশ্রি মানুদ্দষি ভিবেদ্দেশন, গবচ্ছি মালামাদ্দলি িাবলকা তিিী ও ভষ্টাবিং কিা এিং চদ্দল ্াওয়াি সময় িা ঠিকমি ভিিৎ 

ভদওয়া। 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিস্থাপনাি েন্য বনবদ ণষ্ট কমী ও ভস্বচ্ছা-ভসিকদ্দদি দাবয়ত্ব প্রদান কিা 

 আবশ্রি মানুদ্দষি খাদ্য ও বচবকৎসাি ব্যিস্থা কিা 

 গ ণিিী নািী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রবিিন্ধীদ্দদি প্রবি বিদ্দশষ নেি ভদয়া 

 

আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি ব্যিহািঃ 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র মূলিঃ দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় েনসািািদ্দনি বনিাপদ আশ্রয় এি েন্য ব্যিহৃি হয়। 

 দুদ্দ্ ণাদ্দগি সময় ব্যিীি অন্য সময় সামাবেক উন্নয়নমূলক কা্ ণক্রদ্দম আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাি কিা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

 প্রাথবমক বচবকৎসাি ভকন্দ্র বহদ্দসদ্দি ব্যিহাি কিা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

 িয়স্ক বশিাদ্দকন্দ্র ও স্কুল বহদ্দসদ্দি ব্যিহাি কিা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

 ওয়ািদ্দলস ভষ্টশদ্দনি েন্য ব্যিহাি কিা ভ্দ্দি পাদ্দি। 

 

আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি িিনাদ্দিির্ঃ 

 প্রবিটি আশ্রয়দ্দকন্দ্র সুষ্ঠু াদ্দি িিনাদ্দিির্ কদ্দি হদ্দি। বিদ্দশষ কদ্দি পবিস্কাি পবিচ্ছন্ন িাখদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয় ভকদ্দন্দ্রি দিো োনালা বিনদ্দষ্টি হাি হদ্দি িিাকদ্দল্প স্থানীয় াদ্দি উদ্দদ্যাগ বনদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি েবমদ্দি পবিকবল্পি াদ্দি বৃি ভিাপন কিদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয়দ্দকন্দ্র ব্যিহাদ্দিি সময় ব্যিীি অন্য সময় িালািদ্ধ িাখদ্দি হদ্দি। 

 আশ্রয়দ্দকি ব্যিস্থাপনা কবমটিি িাবলকা দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাি সাদ্দথ সংযুবি বহদ্দসদ্দি থাকদ্দি 
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েক-৫৩ : আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি নাম ও প্রবিটি আশ্রয়দ্দকদ্দন্দ্রি েন্য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবিি িাবলকা  

ইউবনয়দ্দনি 

নাম 

ক্রঃ নং আশ্রয়দ্দকন্দ্র/বনিাপদ স্থাদ্দনি নাম দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি ভমািাইল মন্তব্য 

কুলকাবি 

 

 কুলকাবি ভহদায়বিয়া বসঃ মাদ্রাসা অধ্যি িবিকুল ইসলাম -  

 কুলকাবি এস এন উচ্চ বিদ্যাঃ সিদাি জুিাইদুি িহমান  ০১৭১১-১২৯৩৯০  

 কুলকাবি মাগুনবময়া িাোি মাসুদ িানা  ০১৭৩৪-২৭৩৫০৮  

 কুলকাবি পাইবলংক িাঁি ভমাঃ আদ্দনায়াি ভহাসাইন ০১৭২১-২৭২৮৯২  

 িরুল আশ্রয় ভকন্দ্র - -  

ভিলগাো  মধ্য িরুল আশ্রয় ভকন্দ্র ভমাঃ আঃ খাদ্দলক ভচয়ািম্যান ০১৭৬৪-২৬৬৫০০  

 মুবন্নয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ - -  

 উিি িরুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ - -  

 বশলদহ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ - -  

 ভিলগাো উচ্চ বিদ্যাঃ িাবলকা - -  

 মুবন্নয়া ঈদগাহ মাঠ - -  

বচনাডুলী  গুঠাইল হাই স্কুল ভচয়ািম্যাদ্দনি বনে দাবয়দ্দত্ব -  

 ভডিািাইদ্দপঁচ হাই স্কুল ভচয়ািম্যাদ্দনি বনে দাবয়দ্দত্ব -  

সাপিিী  সাপিিী উচ্চ বিদ্যালয় - -  

ভনায়াি পাড়া  সুখচিী সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ  প্রিান বশিক      ভমাঃ োনাউোহ -  

 নতুন পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়  প্রিান বশিক      ভমাঃ 

িবদউিামান 

০১৯২২-০৪৬৬৪৬  

ইসলামপুি 

সদি 

 িমকুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যা 

 

ভমাঃ ভিোউল কবিম (আবু িক্কি) ০১৭৩৯-৮৬৫৪০২  

 পঁচািহলা িবকি পাড়া ভিসিকািী 

প্রাঃবিদ্যাঃ 

এদ্দক িেলুল হক  -  

পাথ ণশী   মলমগি উচ্চ বিদ্যালয় ভমাঃ হাঁসমি আলী খান  

ইউবপ ভচয়ািম্যান  

01740-990092  

 মলমগি মদ্দডল কদ্দলে ভমাঃ হাঁসমি আলী খান  

ইউবপ ভচয়ািম্যান  

01740-990092  

 উিি শশাবিয়া িাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় ভমাঃ হাঁসমি আলী খান  

ইউবপ ভচয়ািম্যান  

01740-990092  

  শশাবিয়া িাড়ী সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় ভমাঃ হাঁসমি আলী খান  

ইউবপ ভচয়ািম্যান  

01740-990092  

পলিান্ধা  বসিাোিাদ হাই স্কুল মাঠ  ভমাঃ মবেিি িহমান  

ইউবপ ভচয়াম্যান 

০১৭২০-৬৪৫৪৮৪  

 িাহাদুিপুি দাবখল মাদ্রাসা ভমাঃ মবেিি িহমান  

ইউবপ ভচয়াম্যান 

০১৭২০-৬৪৫৪৮৪  

চিপুঠিমািী  চিপুঠিমািী আশ্রয় প্রকল্প ১নং ভচয়াম্যান -  

  চিপুঠিমািী আশ্রয় প্রকল্প ২ 

 ওয়াড ণ নং-০১ 

ভচয়াম্যান -  

 

 

৪.৫. উপদ্দেলাি সম্পদ্দদি িাবলকা (্া দুদ্দ্ ণাগকাদ্দল ব্যিহৃি হদ্দি পাদ্দি) 

েক-৫৩: উপদ্দেলাি সম্পদ্দদি নাম, সংখ্যা, দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি এিং সম্পদ্দদি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

ক্রঃনং 
ইউবনয়দ্দনি নাম অিকাঠাদ্দমা/ সম্পদ্দদি 

নাম 

সংখ্যা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি সম্পদ্দদি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

1.  
কুলকাবি ভনৌকা 01 টি ভসবলনা আলম 

ভচয়ািম্যান 

ভনৌকাটি ভমিামি কিদ্দি হদ্দি  

2.  

ভিলগাো ব বেবড 

ভগাডাউন 

০১ টি ভমাঃ আঃ খাদ্দলক 

আকি 

ভচয়ািম্যান 

এটা ব িদ্দি এক পাদ্দশ ব বেবড ভগাডউন বহদ্দসদ্দি 

ব্যিহাি কিা হদ্দচ্চ 

3.  
বচনাডুলী 

ব বেবড 

ভগাডাউন 

২ টি সিকািী দাবয়দ্দত্ব মালামাল সংিিদ্দর্ি েন্য ব্যিহাি কিা হয়  

4.  ভনৌকা 0১ টি একক াদ্দি ভনৌকা একক  াদ্দি পবিচালনা কিা হয় 

5.  

সাপিিী ভনৌকা 01 টি প্রিান বশিক েয়নাল 

আদ্দিবদন 

০১৭২১-৮৬৫৪৯১ 

ভনৌকাটি এ, বড, বি িান্ড ভথদ্দক ভকনা হদ্দয়দ্দে এটি 

স্কুদ্দলি বশিকিা ব্যিহাি কিদ্দে 
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ক্রঃনং 
ইউবনয়দ্দনি নাম অিকাঠাদ্দমা/ সম্পদ্দদি 

নাম 

সংখ্যা দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি সম্পদ্দদি সংবিপ্ত ির্ ণনা 

6.  ভনায়াি পাড়া 

ভনৌকা 1 টি ভমাঃ মবশউি িহমান 

(িাদল) 

০১৭৭০-৩৮৯৪৪৬ 

এই ভনৌকা সচল আদ্দে এিং পাড়াপাদ্দড় ব্যািহাি 

হদ্দচ্ছ 

7.  
ইসলামপুি সদি গঙ্গা পাড়া আশ্রয় ভকন্দ্র ০১ টি ভচয়ািম্যান 

০১৭১৮-১২৭৫৪০ 

- 

8.  ভনৌকা ০১ টি লুৎিি িহমান িন্যাি সময় শুধু ব্যিহাি 

9.  
ভগাডাউন (অস্থায়ী) ০১ টি ভচয়ািম্যান ইউবপ পবিষদ ভগাডাউন বহসাদ্দি ব্যিহাি কিদ্দে 

অথচ সিকািী  াদ্দি ভকান ভগাডাউন ভনই । 

10.  পাথ ণশী  
ব বেবড ভগাডাউন ০১ টি ভচয়ািম্যান এই ভগাডাউনটি ব্যিহাদ্দিি েন্য সংস্কাি কিদ্দি 

হদ্দি 

11.  পলিান্ধা 
ভগাডাউন ০১ টি ভচয়ািম্যান এই ভগাডাউদ্দন বিবেবড প্রকদ্দল্পি গম, িান, চাউল 

িাখা এিং বিিির্ কিা হয় 

12.  গাইিান্ধা ভগাডাউন ০১ টি ভচয়ািম্যান এই ভগাডাউদ্দন ব বেবড প্রকদ্দল্পি গম, িাখা হয় 

13.  চিপুঠিমািী আশ্রয় ভকন্দ্র 02 টি ভচয়ািম্যান একটি পুিািন ও আদ্দিকটি নতুন হদ্দচ্ছ 

িথ্য সুত্রঃ বপআইও 
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৪.৬ অথ ণায়নঃ ইউবনয়ন পবিষদ্দদি আয় আদ্দস স্থানীয় কি আদায় , হাট /িাোি ইোিা, খাল /বিল ইোিাি মাধ্যদ্দম এিং বকছু ব্যিসা/িাবর্দ্দেযি ভিড লাইদ্দসন্স প্রদান ভথদ্দক । বকন্তু ইদাবনং িড় হাট 

/িাোি , খাল /বিল  ইোিাি ব্যিস্থা ইউবনয়ন পবিষদ্দদি হাদ্দি ভনই। িদ্দল আদ্দয়ি মূল উৎস কদ্দম ভগদ্দে । িদ্দি সিকাি িিণমাদ্দন ভূবম ভিবেদ্দস্ট্রশন ভথদ্দক ১  %অথ ণ ইউবনয়ন পবিষদ্দদ হস্তান্তি কদ্দি 

থাদ্দকন। পূদ্দি ণ পুিাপুবি বেল , এখন আিাি ভসই অথ ণ বদদ্দয় গ্রাম পুবলশ ও সবচিদ্দদি ভিিন / াি াাবদ পবিদ্দশািাদ্দন্ত িাকী টাকা ব ন্ন ব ন্ন সমদ্দয় প্রদান কিা হদ্দয় থাদ্দক। ইদাবনং সিকাি িাৎসবিক াদ্দি 

নগদ ৪ /৫ লি টাকা সিাসবি প্রদাদ্দনি ব্যিস্থা বনদ্দয়দ্দেন । 
 

ইউবনয়ন পবিষদ্দদি আয়ঃ  

(ক) রনেস্ব উৎস্য (ইউরনয়ন কর, জরট ও রিস)t 

েক-৫৪: ইউবনয়ন পবিষদ্দদি িাৎসবিক আয় বিিির্ী 

 
 

উৎস্য / িির্ 

িাৎসবিক আয় 

কুলকাবি ভিলগাো বচনাডুবল সাপিিী ভনায়ািপাড়া ইসলামপুি সদি  পাথ ণশী  পলিান্ধা ভগায়াদ্দলি 

চি 

গাইিান্ধা চিপুঠিমািী চিদ্দগায়াবলনী ভমাট 

বসত বাড়ীর 

বাৎসররক ট্যাক্স  ১, ৫০০ ১৫, ০০০ ১, ৭০০ ১, ৪০০ ২২, ০০০ ২৭, ৫৪৭ ৪, ০৩৯ ২৯, ৭৫৮ ৩, ৫০০ 
৬০, 

৬০৬ 
৮, ০০০ ৫, ০০০ 

১, ৮০, 

০৫০ 

ব্যিসা, ভপশা ও 

েীবিকাি উপি কি ( 

ভিড লাইদ্দসন্স) 

২, ০০০ ৫, ২০০ ৬, ১০০ ------- ৪, ০০০ ৩, ৮৫০ ২২, ২০০ ৪, ৬৫৫ ৪, ১০০ ৭, ৯০০ ২, ২০০ ১, ২০০ ৬৩, ৪০৫ 

পররিৈ কর্তযক 

লাইজসন্স ইসুয ও 

লাইজসন্স পাররমট রি  

------- --- ------- ------- ------ -------- -------- ------ ------- ----- ------ ------- --------- 

ইোরা বাবৈ (হাট, 

বাোর, র্ঘাট, পুকুর, 

জখায়াড় ইোরা 

ইতযারৈ)  

------- ৫, ০০০ ------- ১, ৫০০ ১, ০০০ ১, ২০০ ৬, ১০০ ১, ৪০০ ১০, ৯৯৯ ১৭, ৮০০ ------ ------ ৪৪, ৯৯৯ 

মটি্ান ব্যিীি 

অন্যান্য ্ানিাহদ্দনি 

উপি কি 

------- -- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------ 

সম্পরি হজত আয়  

-------- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------ ------ 

ইউরনয়ন পররিজৈর 

সাধারর্ তহরবল  ------------ --------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
-------- 

------ ------ ------ ------ 
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(খ) সিকািী সূদ্দত্র অনুদানঃ  

উন্নয়ন খাতিঃ  

েক-৫৫: খাদ্দিি িির্, িাৎসবিক অনুদাদ্দনি বিিির্ 

 

খাজতর ধরর্ 

বাৎসররক অনুৈান 

কুলকারন্দ জবলগাো রচনাডুরল সাপধরী জনায়ার-

পাড়া 

ইসলামপুর 

সৈর  

পাে যশী  পলবা

িা 

জগায়াজল

র চর 

গাইবািা চরপুঠিমা

রী 

চরজগায়ারল

নী 

জমাট 

কৃরি,  

স্বাস্থয ও পরিঃ প্রনালী, রাস্তা রনম যার্ ও 

জমরামত  

 

১৮, ০৮, 

৮৭০ 
---- ---- --- 

৩৪, ০০, 

০০০ 
২, ০০, ০০০ ------- ----- ------- ------ ------- ------ 

৫৪, ০৮, 

৮৭০ 

গৃহ রনম যার্ ও জমরামত,  

 
---- ---- ----- -------- --------  -------- ------ 

-------

- 
------- 

---------

- 
---------- ------------ 

------------

-- 

উন্নয়ন সহায়তা তহরবল (এল.রে.এস.রপ) 

৭, ৩৪, ৮৮৭ 
১০, ৭০, 

৫২৮ 

১৫, ৪৭, 

০০০ 

১০, ৭৯, 

৬২৭ 
১৪, ০০, ০০০ ১১, ৫৫, ৩১২ 

১, ৩৫, 

২৩২ 

১২, 

৩৮, 

৩৪৮ 

১৩, 

৩৩, 

৩০৮ 

১৮, ১৮, 

২৫৩ 

৪, ৮৬, 

৫৭২ 

১১, ৯৯, 

৩৪৩ 

১, ৩১, ৯৮, 

৪১০ 

জচয়ারম্যান ও সৈস্যজৈর সম্মানী ভাতা 
৩, ০১, ২০০ ৩, ০১, ২০০ ২, ৫৯, ২০০ ৩, ০১, ২০০ ৩, ০১, ২০০ ৩, ০১, ২০০ 

৬, ২৪, 

৩০০ 

৩, ০১, 

২০০ 

৩, ০১, 

২০০ 

৩, ০১, 

২০০ 

৩, ০১, 

২০০ 
৩, ০১, ২০০ 

৩৮, ৯৫, 

৫০০ 

জসজক্রটারী ও অন্যান্য কম যচারীজৈর জবতন 

ভাতারৈ  
৩, ৯৫, ৪৯২ ৪, ৬১, ৭১২ ২, ৩০, ৪০০ ৪, ৩৮, ৯২৪ ৪, ৬৯, ৯০০ ৪, ৮৬, ৬১২ 

৬, ২৬, 

৭০২ 

৪, ৬৭, 

৫১৪ 

৪, ১৫, 

৫৩৬ 

৪, ২৯, 

৩০০ 

৪, ১৩, 

১১৬ 

২, ৯০, 

৭০০ 

৫১, ২৫, 

৯০৮ 

ভূরম হস্তান্তর কর 1%  
১, ০০, ০০০ ১, ০০, ০০০ ১, ৬০, ০০০ ১, ০০, ০০০ ৩, ০০, ০০০ ২, ২৭, ০০০ ১৬, ০০০ 

১, ৩৮, 

৬০০ 

১, ২২, 

৮৫০ 

১, ৫০, 

০০০ 

১, ৫০, 

০০০ 
১, ০০, ০০০ 

১৬, ৬৪, 

৪৫০ 

 

গ) স্থানীয় সরকারিঃ 

েক-৫৬: স্থানীয় সিকাি হদ্দি িাৎসবিক প্রদ্দদয় টাকাি বিিির্ 

 

  

স্থানীয় সরকার 

বাৎসররক প্রজৈয় টাকা 

কুলকারন্দ জবলগাো রচনাডুরল সাপধরী জনায়ারপা

ড়া 

ইসলামপুর 

সৈর  

পাে যশী  পলবািা জগায়াজলর 

চর 

গাইবািা চরপুঠিমারী চরজগায়ারলনী জমাট 

উপজেলা পররিৈ  
------- 

----------

------- 

----------

------- 
------ 

২, ০০, 

০০০ 
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ২, ০০, ০০০ 

জেলা পররিৈ  
------- 

----------

- 

----------

- 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
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ইসলামপুি উপদ্দেলাি আয়ঃ   

(ক) বনেস্ব উৎস (ইউবনয়ন কি, ভিট ও বিস) 

 িসি িাড়ীি িাৎসবিক মূদ্দল্যা উপি ট্যাক্সঃ ১, ৮০, ০৫০/= 

 ব্যিসা, ভপশা ও েীবিকাি উপি কি ( ভিড লাইদ্দসন্স) ৬৩, ৪০৫/= 

 পবিষদ কতৃণক ইসুযকৃি লাইদ্দসন্স ও পািবমট বিসঃ ০০/= 

 ইোিা িািদ প্রাবপ্তঃ 

o হাট-িাোি ইোিা িািদঃ ৩২, ৯০, ৪৩৬/= 

 মটি্ান ব্যিীি অন্যান্য ্ানিাহদ্দনি উপি কিঃ ০০/= 

 সম্পবি হদ্দি আয়/ ভূবম সংস্থাি কিঃ ০০/= 

 ইউবনয়ন পবিষদ্দদি সািািন িহবিলঃ ০০/= 

(খ) সিকািী সূদ্দত্র অনুদানঃ 

 উন্নয়ন খািঃ 

o কৃবষ নাইঃ ২, ৬৭, ৬০০/= 

o স্বাস্থয ও পয়ঃপ্রনালীঃ ১, ০৬, ৮৮, ৬০০/= 

o িাস্তা বনম ণার্ ও ভমিামিঃ 

o গৃহ বনম ণার্ ও ভমিামিঃ 

o উন্নয়ন সহায়িা িহবিল ( এলবে এসবপ)t ১, ২১, ৯৮, ৯১০/= 

 সংস্থাপনঃ 

o ভচয়ািম্যান ও সদস্যদ্দদি সম্মানী  ািাঃ ৩৬, ১৪, ৪০০/= 

 ভসদ্দক্রটািী ও অন্যান্য কম ণচািীদ্দদি ভিিন ও  ািাবদঃ ৬৬, ০৫, ৯৯৮/= 

 অন্যান্যঃ 

o ভূবম হস্তান্তি কি ২%- ১৭, ১৪, ৪৫০/= 

(গ) স্হানীয় সিকাি সূদ্দত্রঃ 

o উপদ্দেলা পবিষদ কতৃণক প্রদি টাকাঃ ২, ০০, ০০০/= 

o ভেলা পবিষদ কতৃণক প্রদি টাকাঃ নাই 

(ঘ) ভিসিকািী উন্নয়ন সংস্হাঃ 

o এনবেওঃ নাই 

o বসবডএমবপঃ নাই 

বিব ন্ন দািা সংস্থা, ভিসিকািী উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সিকাি শবিশালীকিদ্দর্ি বনবমদ্দি ইউবনয়ন পবিষদ্দদ সিাসবি অথ ণায়ন কিদ্দে। অবিকিিি 

সহায়িা পাওয়া বন ণি কিদ্দে ইউবনয়ন পবিষদ্দদি সিমিা, সচ্ছিা সি ©পবি সুশাসদ্দনি উপি। ইউবনয়ন পবিষদ িাি প্রিান দুদ্দ্ ণাগ গুদ্দলা বিদ্দিচনা 

কদ্দি ্া িাি ইউবনয়দ্দনি সাবি ণক উন্নয়দ্দনি েন্য প্রিান িািাঁ ভস গুদ্দলাদ্দক অগ্রাবিকাি বদদ্দয় অথ ণায়ন কিদ্দি। প্রবিটি উন্নয়ন প্রকদ্দল্পি সাদ্দথ দুদ্দ্ ণাগ 

ঝুঁবকহ্রাসদ্দক বিদ্দিচনা কদ্দি প্রকল্প তিিী, অথ ণায়ন ও িাস্তিায়ন কিদ্দি। 

 



 

 
 

৪.৭ কম ণ পবিকল্পনা হালনাগাদ কির্ ও পিীিা কির্ঃ 

1. পবিকল্পনা িদ্দলাআপ কবমটি 

2. পবিকল্পনা িাস্তিায়ন ও িিনাদ্দিিন কবমটি 

 

েক-৫৮: পবিকল্পনা িদ্দলাআপ কবমটিি নাম ও ভপশাগি পদিী এিং ভমািাইল নম্বি 

ক্রঃ নং নাম ভপশাগি পদিী পদিী ভমািাইল 

1.  েনাি ভমাহাম্মদ নেরুল ইসলাম  উপদ্দেলা বনি ণাহী অবিসাি ভচয়ািম্যান ০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২ 

2.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  বপ আই ও 

 

সবচি ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

3.  শ্রী সুশান্ত চন্দ্র ভদ িায়  এনবেও উন্নয়ন সংঘ (TodRR) এনবেও প্রবিবনবি 

(অবডটি) 

০১৭১৮-২১৬০১০ 

4.  ভমাঃ িমোন আলী  উপঃ প্রদ্দকৌশলী 

এল বে ই বড 

সদস্য ০১৭১৫-০৯২৯৭৭ 

5.  ভমাঃ হাবলম দুলাল  কা্ ণকিী স াপবি ভপ্রসক্লাি সদস্য ০১৭১২-৮১৯৮৪২ 

 

কবমটিি কােঃ 

 খসড়া পবিকল্পনা প্ ণাদ্দলাচনা ও চুড়ান্ত পবিকল্পনা প্রর্য়ন 

 বিষয় ব বিক পবিকল্পনাি কা্ ণক্রম ভ্মন কৃবষ, পশুপলন, সৎস্য এি েন্য উপসহকািী কৃবষ কম ণকিণাি সহায়িা ভনয়া 

 দুদ্দ্ ণাগ পবিকল্পনাটি িাস্তিসম্মি অথ ণাৎ সুবনবদ ণষ্ট কাে এিং অথ ণায়ন বিষয়টি গুরুত্ব ভদয়া 

 

েক-৫৯: পবিকল্পনা িাস্তিায়ন ও িিনাদ্দিিন কবমটি নাম ও ভপশাগি পদিী 
 

ক্রবমক নং নাম ভপশাগি পদিী পদিী ভমািাইল 

1.  েনাি ভমাহাম্মদ নেরুল ইসলাম  উপদ্দেলা বনি ণাহী অবিসাি ভচয়ািম্যান ০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২ 

2.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  বপ আই ও 

 

সবচি ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

3.  ভমাোঃ সুবিয়া ভিগম উপদ্দেলা মবহলা  াইস 

ভচয়ািম্যান  

মবহলা সদস্য ০১৭৩০-৯০৩০১৮ 

4.  ভমাঃ িমোন আলী  উপবিম প্রদ্দকৌশলী 

এল বে ই বড 

সিকািী প্রবিবনবি  ০১৭১৫-০৯২৯৭৭ 

5.  শ্রী সুশান্ত চন্দ্র ভদ িায়  এনবেও উন্নয়ন সংঘ 

(TodRR) 

এনবেও প্রবিবনবি  ০১৭১৮-২১৬০১০ 

6.  ভমাঃমবিয়াি িহমান  উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি  সদস্য ০১৭৫৬-৮০৭৭৮১ 

7.  ভমাঃ সবিকুল ইসলাম দুলাল  াইস ভচয়ািম্যান উপবিম 

পবিষদ  

সদস্য ০১৭২১-৪৯৩৮৬৫ 

 

করমটির কাে 

 

1. প্রবি িৎসি এবপ্রল / ভম মাদ্দস িিণমান পবিকল্পনা পুংখানুপুি াদ্দি পিীিা কদ্দি প্রদ্দয়ােনীয় সংদ্দশািন ও সংদ্দ্ােদ্দনি মাধ্যদ্দম 

হালনাগাদ কদ্দি নতুন পবিকল্পনা প্রস্তি কিদ্দি হদ্দি। কবমটিি সদস্য সবচি এ বিষদ্দয় ব্যবিগি াদ্দি উদ্দদ্যাগ গ্রহর্ কিদ্দিন। 

2. প্রিযি দুদ্দ্ ণাদ্দগি পদ্দি ব্যিস্থাপনা ত্রুটিসমূহ প্ ণাদ্দলাচনাি কদ্দি পবিকল্পনায় প্রদ্দয়ােনীয় সংদ্দশািনী আনদ্দি হদ্দি। 

3. প্রবি িৎসি এবপ্রল/ ভম মাদ্দস োিীয় দুদ্দ্ ণাগ বদিদ্দস ব্যিস্থাপনা বুযদ্দিা বনদ্দদ ণশনা মি কমপদ্দি একিাি দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনাি উপি 
মহড়া অনুষ্ঠান কিদ্দি হদ্দি। 

4. দুদ্দ্ ণাগ ব্যিস্থাপনা পবিকল্পনাটি ভেলা দুদ্দ্াগ ণ ব্যিস্থাপনা কবমটিি বনকট হদ্দি অনুদ্দমাদন কিদ্দি হদ্দি। 

5. পবিকল্পনা িাস্তিায়ন িদািবক কিদ্দি হদ্দি। 

6. সংবিষ্ট বিব ন্ন প্রবিষ্ঠাদ্দনি সাদ্দথ ভ্াগাদ্দ্াগ িিা কিদ্দি হদ্দি



 

 
 

 

 

পঞ্চমঅধ্যায় 

 উদ্ধাি ও পুনি ণাসন পবিকল্পনা 

৫.১ িয়িবি মূল্যায়নঃ 

েক-৬০: উদ্ধাি ও পুনি ণাসন পবিকল্পনাি খাি সমূহ , আপদ্দদি ির্ ণনা 
 

খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি ির্ ণনা 

কৃবষ  িন্যা ২০০৬ ও ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি ভপৌিস া সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি ২০, ০০০ 

একি েবমি িসল পাবনদ্দি ডুদ্দি ৩৫, ০০০ পবিিাি আবথ ণক  াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। ভসই সাদ্দথ এলাকায় 

খাদ্য সংকট ভদখা বদদ্দি পদ্দি।  

নদী াঙ্গন প্রবিিেদ্দিি ন্যায় নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, 

পাথ ণশী, পলিান্ধা, ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিদ্দগায়াবলনী, চিপুঠিমািী ইউবনয়দ্দন ১৮, ৫০০ একি িসিব টা সহ 

আিাদী েমী নদী গদ্দি ণ বিলীন হদ্দয় ঐ এলাকাি গ্রাম গুদ্দলাি ৪০, ০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

খিা খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস সহ ১৩টি ইউবনয়দ্দনি ১৫, ৮০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, 

গম, তচিালী িসল পাবন অ াদ্দি পুদ্দড় ভ্দ্দি পাদ্দি। এিং এি প্র াদ্দি ঐ গ্রাম গুদ্দলাি ৫০, ০০০পবিিাদ্দিি খাদ্দদ্যি 

সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ২৪, 

৮০০ একি েবমি িসল ভ্মন-িান, পাট, গম, তচিালী িসল বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ সকল ইউবনয়দ্দনি 

মানুদ্দষি খাদ্দদ্যি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং পিিিীদ্দি কৃবষ িীদ্দেি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 

মৎস্য িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি ৪৪৭টি পুকুি ও খাদ্দলি 

পাড় ভ দ্দস ভোট িড় ভপানা মাে সহ চদ্দল ভ্দ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি ঐ এলাকায় মাদ্দে সংকট ও পিিিীদ্দি মাে 

চাদ্দষি েন্য ভপানা, মাদ্দেি সংকট ভদখা বদদ্দি পাদ্দি এিং ঐ এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দলদ্দদি আবথ ণক 

 াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি। 

নদী াঙ্গন নদী াঙ্গদ্দনি প্র াদ্দি ইসলামপুি উপদ্দেলায় কুলকাবি, ভিলগাো, বচনাডুলী, সাপিিী, ভনায়ািপাড়া, পাথ ণশী, পলিান্ধা, 

ভগায়াদ্দলিচি, গাইিান্ধা, চিদ্দগায়াবলনী, চিপুঠিমািী ইউবনয়ন, সিবমবলদ্দয় প্রায় ৫০০ টি পুকুদ্দিি নদী গদ্দ ণ বিলীন হদ্দয় 

ঐ এলাকাি প্রবিটি মৎস্য চাষী ও ভেদ্দলদ্দদি আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি । 

খিা খিাি কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি ১০০টি পুকুদ্দিি পাবন শুবকদ্দয় মাে চাদ্দষি ব্যাপক 

িয়িবি হদ্দি পাদ্দি ভসই সাদ্দথ এলাকায় মাদ্দেি ঘাটবি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি ৭৮০টি পুকুদ্দিি 

মাে খাল বিদ্দল ভিি হদ্দয় মৎস্য চাষীদ্দদি ব্যাপক িবি কিদ্দি পাদ্দি । 

পশুসম্পদ িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি গরু, োগল, ভ ড়াি 

খাদ্যা াি সহ েীিন ঝুঁবকি সম্ভিনা িদ্দয়দ্দে এিং ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পশুপালন ব্যাহি হদ্দি পাদ্দি । 

খিা ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা হদ্দল এিং িিণমাদ্দনি চলমান ভিকণড পবিমান খিা অব্যাহি থাকদ্দল ইসলামপুি 

উপদ্দেলায় ভপৌিস াসহ ১৩টি ইউবনয়দ্দন খিাি প্রচন্ড িাদ্দপ মাঠ ঘাদ্দটি ঘাষ পুদ্দড় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা বদদ্দি 

পাদ্দি। এিং বিব ন্ন ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। ্াি প্র াদ্দি পশু সম্পদ্দদি ব্যাপক  াদ্দি িবি হদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলায়  গিাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাবখ মািা 

ভ্দ্দি পাদ্দি এিং আহি হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ সকল ইউবনয়দ্দন পশু পালদ্দন মানুদ্দষি আগ্রহ কদ্দম ভ্দ্দি পাদ্দি। 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সিকটি ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, 

ঘাট িবলদ্দয় বগদ্দয় পশু খাদ্দদ্যি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । ্াি প্র াদ্দি পশুি মৃতুযও বিব ন্ন ভিাদ্দগ আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি। 

স্বাস্থয িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা হদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ৩৫, ০০০ পবিিাদ্দিি প্রায় বৃদ্ধ, প্রবিিন্ধী, গ ণিিী ও 

বশশুি পাবন িাবহি ভিাগ ভদখা বদদ্দয় স্বাস্থযি প্র াি পদ্দড় এমনবক মৃতুযও হদ্দি পাদ্দি । 

খিা খিা কািদ্দর্ ইসলামপুি উপদ্দেলায় ভপৌিস া ও ১২টি ইউবনয়দ্দনি প্রবিিন্ধী, গ ণিিী ও বশশুসহ সকল ভশ্রনীি মানুদ্দষি 

বিব ন্ন িিদ্দনি ভিাগ িালাই ভদখা বদদ্দয় মানুদ্দষি েীিন নাশ কিদ্দি পাদ্দি। 

তশিযপ্রিাহ ও 

কুয়াশা 

প্রবি িেি এ াদ্দি তশিয প্রিাহ ও ঘন কুয়াশা িাড়দ্দি থাকদ্দল মানুষ ও পশু পাবখি ভিাগিালাই বৃবদ্ধ ভপদ্দি পাদ্দি। 

বিদ্দশষ কদ্দি প্রিল শীদ্দি বশশু, বৃদ্ধ ও প্রবিিন্ধী ব্যবিিা ভিশী আক্রান্ত হদ্দি পাদ্দি। ঘন কুয়াশাি কািদ্দর্ িসদ্দলি িয় 

িবি বৃবদ্ধ ভপদ্দি পাদ্দি।  

েীবিকা িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি বিব ন্ন ভপশােীবি ভশ্রর্ীি ভলাদ্দকি কম ণসংস্থান 

হাবিদ্দয় ভিকািত্ব েীিন কাটাদ্দি পাদ্দি ্াি িদ্দল ঐ সকল গ্রাদ্দমি প্রবিটি পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি 

পাদ্দি এিং এি প্র াদ্দি ঐ এলাকাি প্রবিটি মানুদ্দষি েীিন উন্নয়দ্দনি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট হদ্দি পাদ্দি। 

নদী াঙ্গন ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় সকল এলাকাি প্রবিটি গ্রাদ্দমি মৎস্য চাষী, 

ভেদ্দল, ব্যিসায়ী, বদনমজুি, চাকুিীেীবি, বিব ন্ন ভপশাি মানুষ আবথ ণক  াদ্দি ব্যাপক িবিি সম্মূবখন হদ্দি পাদ্দি এিং 

েীিন েীবিকাি উপি প্র াি পড়দ্দি পাদ্দি।  

খিা ২০০৮ সাদ্দলি মি আিাি খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি ১৩টি ইউবনয়দ্দনি প্রায় ৩৫, ০০০ পবিিাদ্দিি েীিন 

ও েীবিকাি উপি প্র াি পদ্দড় খাদ্দদ্যি সমস্যা ভদখা বদদ্দি পাদ্দি। 
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খািসমূহ আপদ  বিস্তাবিি ির্ ণনা 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি প্রায় বনচু এলাকাি মাঠ, ঘাট, 

আিাবদ েবম, কাঁসািী কািখানা ইিযাবদ অবিবৃবষ্টদ্দি েলািদ্ধিা হদ্দয় বদনমুজুিী, ব্যিসায়ী, কাঁসািী কাবিগি ভশ্রর্ী 

ভপশােীবি মানুদ্দষি কম ণসংস্থান হাবিদ্দয় আবথ ণক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। ্া েীিন ও েীবিকাি পদ্দথ িাঁিাি সৃবষ্ট 

কিদ্দি পাদ্দি।  

গােপালা িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি প্রবিটি প্রাবর্ অবক্সদ্দেন ও 

মানুদ্দষি কাঠ, িল, ইিযাবদি অ াি ভদখা বদদ্দি পাদ্দি । 

খিা খিা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি ব্যাপক গােপালা মদ্দি ও বিনষ্ট হদ্দি পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ 

এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

কালবিশাখী ২০১৩ সাদ্দলি মি আিাি কালবিশাখী ঝড় ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি গােপালা ভ দ্দঙ্গ বগদ্দয় বিনষ্ট হদ্দি 

পাদ্দি। ্াি িদ্দল ঐ এলাকাি পবিদ্দিশ ও মানুদ্দষি আবথ ণক িবি হদ্দি পাদ্দি। 

অিকাঠাদ্দমা 

 

িন্যা ইসলামপুর উপজেলাজত ২০০৭ সাজলর মত বন্যা হজল ইসলামপুর উপজেলার রবজশি কজর রাস্তার্ঘাট, রশো প্ররতষ্ঠান, 

ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও হাটবাোজরর আংরশক রকংবা সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত পাজর। িজল এলাকার মানুি রশো, স্বাস্থযজসবা 

রবরভন্ন সুরবধা জেজক বরিত হজত পাজর। 

 

নদী াঙ্গন নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি  রাস্তার্ঘাট, রশো প্ররতষ্ঠান, ব্যবসা প্ররতষ্ঠান ও হাটবাোর নদী গদ্দ ণ 

বিবলন হদ্দয় ভ্দ্দি পাদ্দি। সি বমদ্দল এই উপদ্দেলায় প্রায় ২৫, ০০০ পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

 কালবিশাখী ইসলামপুর উপজেলাজত কালববশাখী ঝড় হজল ২০১৩ সাজলর মত আর্ঘাত হানজল রশো প্ররতস্ঠান, র্ঘরবারড় এবং 

ব্যবসা প্ররতস্ঠাজনর আংরশক রকংবা সম্পূর্ য রবনষ্ট হজত পাজর। 

কাঁসািী 

বশল্প 

িন্যা ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি িন্যা ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি  উপদ্দেলাি ১৫০০ কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশল্প পাবনদ্দি ডুদ্দি 

কাঁসািী/নকশী কাঁথা বশদ্দল্পি সাদ্দথ সম্পৃি পবিিাি ব্যাপক  াদ্দি আবথ ণক িবিগ্রস্ত হদ্দি পাদ্দি। 

নদী াঙ্গন ২০০৭ সাদ্দলি মি আিাি নদী াঙ্গন ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলায় প্রায় ৩০-৪০টি কাঁসািী পবিিাি আংবশক ও 

মািাত্বক াদ্দি িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি । 

অবিবৃবষ্ট ২০০৬ সাদ্দলি মি আিাি অবিবৃবষ্ট ভদখা বদদ্দল ইসলামপুি উপদ্দেলাি সকল ইউবনয়দ্দনি কাঁসািী পবিিাি ও কাঁসািীি 

সাদ্দথ সম্পৃি পবিিািগুবল আবথ ণক  াদ্দি ব্যপক িবিি সম্মুবখন হদ্দি পাদ্দি। 

 

 

৫.২ দ্রুি /আগাম পুনরুদ্ধািঃ 

৫.২.১ প্রশাসবনক পুনঃপ্রবিষ্ঠাঃ 

েক-৬১: দ্রুি পুনরূদ্ধাি পবিচালনায় প্রমাসবনক কবমটিি নাম, পদিী ও ভমািাইল নম্বি 
 

ক্রবমক নং নাম পদিী ভমািাইল 

1.  ভমাঃ নিী ভনওয়াে খান ভলাহানী (বিপুল)  

ভচয়ািম্যান উপদ্দেলা পবিষদ  

আহিায়ক ০১৯১৪-৯০৯০৮৫ 

2.  েনাি ভমাহাম্মদ নেরুল ইসলাম   

উপদ্দেলা বনি ণাহী অবিসাি  

সদস্য ০১৫৫৩-৫৪৫৩৯২ 

3.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  

বপ আই ও 

 

সদস্য ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

 

 

৫.২.২ ধ্বংসািদ্দশষ পবিষ্কািঃ 

েক-৬২: দ্রুি পুনরূদ্ধাি পবিচালনায় ধ্বংসািদ্দশষ পবিষ্কাি কবমটিি নাম, পদিী ও ভমািাইল নম্বি 

 

ক্রবমক 

নং 

নাম পদিী ভমািাইল 

1.  2. ভমাঃ িমোন আলী  

উপঃ প্রদ্দকৌশলী এল বে ই বড  

আহিায়ক ০১৭১৫-০৯২৯৭৭ 

3.  ভমাঃ হািীবুি িহমান ভচৌধুিী (শাহীন ) 

সদি ইউবপ ভচয়ািম্যান  

সদস্য সবচি ০১৭১৮-১২৭৫৮০ 

4.   সুশান্ত চন্দ্র ভদ িায় 

এনবেও উন্নয়ন সংঘ (TodRR) 

সদস্য ০১৭১৮-২১৬০১০ 



 
 
 

76 
 

 

৫.২.৩ েনদ্দসিা পুনিািম্ভঃ 

েক- ৬৩: েনদ্দসিা পুনিািম্ভ কবমটিি নাম, পদিী ও ভমািাইল নম্বি 

ক্রবমক নং নাম পদিী ভমািাইল 

1.  ভমাঃ মবিয়াি িহমান  

উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি  

আহিায়ক ০১৭৫৬-৮০৭৭৮১ 

2.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  

বপআই ও 

সদস্য সবচি ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

3.  ভমাঃ হারুনুি িবশদ  

উপঃ সমােদ্দসিা অবিসাি  

সদস্য ০১৭৩৪-৫১০২১২ 

 

৫.২.৪ েরুিী েীবিকা সহায়িাঃ 

েক- ৬৪: েরুিী েীবিকা সহায়িা কবমটিি নাম, পদিী ও ভমািাইল নম্বি 
 

ক্রবমক নং নাম পদিী ভমািাইল 

1.  ভমাঃ মবিয়াি িহমান  

উপদ্দেলা কৃবষ অবিসাি  

আহিায়ক ০১৭৫৬-৮০৭৭৮১ 

2.  ভমাঃ হারুনুি িবশদ  

উপদ্দেলা সমােদ্দসিা অবিসাি  

সদস্য সবচি ০১৭৩৪-৫১০২১২ 

3.  ভমাহাম্মদ আলাল উবেন  

বপআই ও 

সদস্য ০১৭১৮-৬৩২৭৭৫ 

  


