
১। ইউিনয়নেক জানুন এক নজের মানিচে  ইউিনয়ন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
াম িভি ক লাকসংখ া 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
যাগােযাগ ব ব া 
দশনীয় ান 
হাট-বাজার 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শ ামগ -২৮১২ 
সয়ার-৫৯৯২ 
দা ুলপুর-৬২০১ 
বারাপুর-৬২৯ 
ব নাথপুর-৯৯৬ 
রঘুনাথপুর-৬৭২ 
ফিরদাবাদ-৩৪৫০ 
কাজীপাড়া-৫৫৪৯ 
 
 
 
পাকা রা া-০৯িক:িম:,কাচারা া ৬২িক: িম: 
-- 
২  (বুিড়রহাট,কাজীরহাট) 

   

২। ২নং শা ইউিনয়ন পিরষদ ১।সংগঠিনক কাঠােমা ১ জন চয়ারম ান, ৩ জন সংরি ত আসেনর সদস  ও ৯ 
জন সাধারণ আসেনর সদস  

২। ইউিনয়ন পিরষেদর কাযাবলী ১। আইন-শৃংখলা র া করা এবং শাসনেক সহায়তা করা। 
২। অপরাধ িবশৃংখলা এবং চারা চালান দমনােথ িবিভ  
পদে প হণ করা। 
৩। কৃিষ, বৃ েরাপন,ম�স  ও াণী স দ, া  র 
িশ , সচ, যাগােযাগ ইত ািদ ে  উ য়ন ক  হণ করা। 
৪। পিরবার পিরক না কােজর সার ঘটােনা 
৫। ানীয় স েদর উ য়ন ঘটােনা এবং তার ব বহার 
িনি ত করা। 
৬। জনগেণর স ি  যথা রা া, ীজ,কালভাট, বাধ, খাল, 
টিলেফান, িবদু  ইত ািদ সংর ণ করা।  
৭। ইউিনয়ন পযায় অন ান  সং ার উ য়ন কাযাবলী 
পযেব ণ করা এবং েয়াজেন উপেজলা পিরষেদর িনকট এ 
িবষেয় সুপািরশ করা।  
৮। া  স ত পায়খানা ব বহাের জনগণেক উ�সাহ দান 
করা।  
৯। জ -মৃতু , অ , িভ ু ক ও দ:ু েদর িনব ন করা।  
১০। সব ধরেনর সুমাির পিরচালনা করা।  

 

 ৩। বতমান চয়ারম ান মা: আিজজুল ইসলাম 
মাবাইল-০১৭১৬-৭১৯৫৫৪ 
 
 
 

৪। কাউি লরগণ ১। মিত নিমতা রাণী িসং 
ওয়াড নং-১,২,৩ 
মাবইল-০১৭২৪১২২৮৭৯ 
 
২। মাছা: রেহনা আ ার 
ওয়াড নং-৪,৫,৬ 
মাবাইল-০১৭৩৬১৩৮১৯২ 



 
৩। রািজয়া সুলতানা 
ওয়াড নং-৭,৮,৯ 
মাবাইল-০১৭৩৯৪৫০৯২৩ 
৪।  কৃ  কা  রায় 
ওয়াড নং-০১ 
মাবাইল-০১৯৩৬৩৫৯৬৩৭ 
 
৫। কাজী আজম 
ওয়াড নং-০২ 
মাবাইল-০১১৯৭০৫৮৬০৩ 
 
৬। মা: আ: জিলল সরকার 
ওয়াড নং-০৩ 
মাবাইল-০১৭৪৫০৮১৪৪২ 
 
৭। মা: দুলাল হােসন 
ওয়াড নং-০৪ 
মাবাইল-০১৭২৬৯৭৭৫৩৭ 
 
৮। মা: আ: ওহাব   
ওয়াড নং-০৫ 
মাবাইল-০১৭৪৫৩৪২২৭ 
 
৯। মা: আ: মিতন 
ওয়াড নং-০৬ 
মাবাইল-০১৭৩৩২৯৭৮৪৩ 
 
১০। মা: এমদাদুল হক 
ওয়াড নং-০৭ 
মাবাইল-০১২৪১৩৮৯৪১ 
 
 
১১। মা: সাইদুল ইসলাম 
ওয়াড নং-০৮ 
মাবাইল-০১৯৪৫৪৯৯৩৫৩ 
 
১২। মা: আ: হািমদ  
ামািনক, ওয়াড নং-০৯ 
মাবাইল-০১৩৯০১৫৬৯১ 

৫। কমচারীবৃ  মা: এনামুল হক ম ল (সিচব) 
৬। পূবতন ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ানবৃ  ০১। মা: এলাহী বক  সরকার 

০২। মা: জাহা ীর আলম খান 
০৩। মা: জালাল উি ন সরকার 
০৪। মা: আিজজুল ইসলাম 
 

৭।মািসক কায ম মািসক সভা অনু ান, আইন-শৃংখলা কিম র সভা অনু ান, 
িভিজিড কমসূিচর গম িবতরণ, াম আদালেতর কায ম 
পিরচালনা 

৮। বােজট ািবত আয়-৩২,০১,২৬০/- 
ািবত ব য়- ৩১,৯৯,৭৬০/- 

উ ৃ  জর-১৫০০/- 
৯। প বািষকী পিরক না - 
১০। াম পুিলশ ১ জন দফাদার ৯ জন মহ াদার 

৩।অন ান  তথ  ১। সুিবধােভাগীেদর তািলকা িভিজিড ৫০৯ জন, মুি েযা া স ািন ভাতা-১১, 
বয় ভাতা-৪৮৭, িতব ীভাতা-৫৪, িবধবাভাতা-২৩৭, 
িশ াভাতা-০৩জন। 

২। ক সমূহ বািষক উ য়ন কমসূিচ-০৮ , কািবখা-০৫  

 



সরকারী িত ান  
ইউআইএসিস ১। মা: মায়াে ম হােসন 

কি উটার ড টপ-২ , ফেটাকিপয়ার-১ , িডিজটাল ক ােমরা-১ , লজার ি ার-২ , মেডম-১ , 
ি জ-১ , কি উটার টিবল-১ । চয়ার ২ , িভ ১ , আই,িপ,এস ১ । 

 

 

িশ া িত ান কেলজ ০৬  
মাধ িমক িবদ ালয় ০৪  
িন  মাধ িমক িবদ ালয় - 
রিজ: াথিমক িবদ ালয় ১০  
াথিমক িবদ ালয় ০৫  
মা াসা ০২  

 

 

 

 


