
শর র সদর উপেজলার সরাত মহেলর ত  
 
ক) হাট-বাজােরর সং া-৩৯    
 

ইউিনয়েনর নাম ঃ নং হাট-বাজােরর নাম 
কামােররচর ১ কামােবরচর বাজার 

২ ৭নং চর বাজার 
চরেশর র ৩ ডািলম  বাজার 
বািজতিখলা ৪ বািজতিখলা  বাজার 

৫ কািলতলা বাজার 
গািজরখামার ৬ গাজীরখামার বাজার 
ধলা ৭ ধলা  বাজার 

৮ পা রভাংগা(পি ম)বাজার 
৯ পা রভাংগা(র ল র) বাজার 
১০ বাকারকা া বাগবাড়ী বাজার 
১১ চাে রনগর কড়ইতলা বাজার 

পা িরয়া ১২ চতনিখলা  বাজার 
ভাতশালা ১৩ কানাশােখালা বাজার 

১৪ ইমামবাড়ী বাজার 
১৫ পীরগ  বাজার 
১৬ বটতলা বাজার 

লছমন র ১৭ মহাটী বাজার 
১৮ ইলশা বাজার 

চরেমাচািরয়া ১৯ ন ীর বাজার 
২০ হিরনধরা বাজার 
২১ ীরচর বাজার 
২২ মাঝপাড়া বাজার 

চরপ ীমারী ২৩ জংগলিদ  লা ল মাকা বাজার 
 ’’ ২৪ ছামাদ বাজার 
বলাইরচর ২৫ ফিকরগ  বাজার 

২৬ জংগলিদ (দশানী) বাজার 
২৭ কালাম বাজার 
২৮ চর র বাজার 
২৯ পাইকরতলা  বাজার 

কামািরয়া ৩০ য িদ বাজার 
৩১ য়া বাজার 
৩২ ভীমগ    বাজার 
৩৩ তারাকাি  বাজার 
৩৪ ত লতলা বাজার 

রৗহা  ৩৫ আমতিল বাজার 
৩৬ রৗহা বাজার 
৩৭ বলতলী বাজার 

বতমারী রাকাি  ৩৮ রাকাি   বাজার 
৩৯ বেণ রচর ন ন বাজার 

 
 
 
 
 



শর র সদর উপেজলার সরাত মহেলর ত  
 
খ) র  সং া - ০৬  

ইউিনয়েনর নাম ঃ নং েরর নাম 
পা িড়য়া ১ বাদােতঘিরয়া ব পাড়া খাস র 

 বাদােতঘিরয়া কানা খাস র 

 বাদােতঘিরয়া মা ারবািড় খাস র 
কামািরয়া  িচলডা া খাস র 
চরেমাচািরয়া  চরেমাচািরয়া খাস র 
গািজরখামার  চক মরী তাল র 

 
 
শর র সদর উপেজলার সরাত মহেলর ত  
 
খ) বা  মহেলর  সং া - ০২  

ইউিনয়েনর নাম ঃ নং বা  মহেলর নাম 
চরপ ীমারী ১ চরপ ীমারী ( ) বা  মহল 
লছমন র  গী নদী বা  মহল 

 
শর র সদর উপেজলার সরাত মহেলর ত  
 
খ) জল মহেলর  সং া - ০৯  

ইউিনয়েনর নাম ঃ নং েরর নাম 
পৗরেসভা 1 ইসলী িবল 

চরপ ীমারী 2 সাতপািকয়া বড়িবল 
কামােররচর ৩ কা দী দ  িবিধ ইলসা িবল 
ধলা 4 িবহারী িবল 
বতমারী ঘরাকাি  5 বতমারী িবল 

পা িড়য়া 6 আওড়া বাওড়া িবল 
চরেশর র 7 কালডা া ধলাডা া পাইকরডা া িবল 
কামািরয়া 8 চাইড়া িবল 
ধলা 9 বাউিল িবল 

 


