
উজজলা রিষদ চত্ত্বি  



মভোঘর আভলর এ অঞ্চলরয জমভদোয মিলরন যোজো ীতোযোভ যোয় (জন্ ১৬৫৮ মরিঃ)। মতমন এক 

ম যোলয় মনলজলক স্বোধীন যোজো মললফ মঘোলনো কলযন এফং মভোঘর ফোদো আযঙ্গলজলফয ভয় 

যোজস্ব প্রদোন ফন্ধ কলয মদন। স্থোনীয় মুমরভ পমকয মভোোম্মদ োলয নোভোনুোলয তোয 

যোজধোনীয পুযোতন নোভ ফোগজোন এয স্থলর ভম্মদপুয নোভকযণ কলযন ভতোন্তলয সুপীোধক 

মভোোম্মদ আরী ো এয নোভোনুোলয ভম্মদপুলযয নোভকযণ কযো য়। আফোয মকউ মকউ ভলন 

কলযন ইরোভ ধলভ যয মেষ্ঠ প্রচোযক মযত মুোম্মদ (োিঃ) এয নোভোনুোলয মতোযোভ তোয 

মুমরভ প্রজোলদয ভলনোযঞ্জলনয জন্য যোজধোনীয নোভ ভম্মদপুয যোলেন।  

উলজরোয নোভকযলণয টভূমভ 



১। ফোবুেোরী ইউমনয়ন 

২। মফলনোদপুয ইউমনয়ন 

৩। দীঘো ইউমনয়ন 

৪। যোজোপুয ইউমনয়ন 

৫। ফোমরমদয়ো ইউমনয়ন 

৬। ভম্মদপুয ইউমনয়ন 

৭। রোফোমিয়ো ইউমনয়ন 

৮। নোটো ইউমনয়ন 

ইউমনয়ন ংখ্যো  উলজরোয ভোনমচত্র 

ীভোনো 

 উত্তলয-ভধুেোরী 

 দমিলণ-মরোোগিো 

 পূলফ য- মফোয়োরভোযী  আরপোডোঙ্গো  

 মিলভ- োমরেো  ভোগুযো দয উলজরো 

 



 স্থোমত: ১৪ মলন্ফম্বয ১৯৮৩ মর. 

 উলজরোয আয়তন : ২৩৪.২৯ ফগ য মকিঃ মভিঃ। 

 মরোক ংখ্যো :   পুরুল- ১২০৪৬৯ জন 

                    ভমরো- ১২৫২৭৭ জন 

                      মভোট- ২৪৫৭৪৬ জন 

 ঘনত্ব : ১০৪৯ জন ( প্রমত ফগ য মকলরোমভটোলয ) 

 মনফ যোচনী এরোকো : ৯২, ভোগুযো-২ 

 ইউমনয়লনয ংখ্যো : ৮ টি 

 মভৌজোয ংখ্যো : ১৩২ টি 

 যকোযী োোতোর : ১ টি 

 কমভউমনটি মিমনক : ২৩ টি 

 মোষ্ট অমপ : ১৩ টি 

 নদ-নদী : ২ টি ( ভধুভমত, নফগঙ্গো ) 

 োট-ফোজোয : ৩২ টি 

 ব্োংক : ৯টি ( অগ্রণী-১, মোনোরী -১টি, জনতো -৪টি, কৃমল -৩টি ) 

 ফীয মুমিলমোদ্ধো : ৩৯৭ জন (মেতোফপ্রোপ্ত ২ জন, ীদ ৪ জন )  

মিো 

 মিোয োয- ৫৪% 

 যকোময প্রোথমভক মফদ্যোরয়- ১৩৪ টি 

 ভোধ্যমভক মফদ্যোরয় - ৩৯ টি (যকোময-০১) 

 কলরজ - ৬ টি (যকোময-০১) 

 কোমযগময মিো প্রমতষ্ঠোন-৪টি 

 ভোদ্রোো – ৪২ টি  

এক নজলয ভম্মদপুয উলজরো 



 ভম্মদপুয উলজরোয অথ যনীমত প্রধোনত কৃমল মনবযয। 

উলজরোয ভধ্য মদলয় কলয়কটি নদী প্রফোীত য়োয পলর 

এয কৃমল জমভমূ মফ উফ যয।জনলগোষ্ঠীয আলয়য প্রধোন 

উৎ কৃমল ৬৮.৪৬%, অকৃমল েমভক ২.৬০%, মল্প 

১.০২%, ব্ফো ১০.৯৩%, মযফন  মমোগোলমোগ 

৩.১০%, চোকময ৮.১৫%, মনভ যোণ ১.০৭%, ধভীয় মফো 

০.১৭%, মযন্ট অযোন্ড মযমভলটন্প ০.৩১% এফং অন্যোন্য 

৪.১৯%। এেোনকোয প্রধোন কৃমল পর ধোন, োট, গভ, 

মিঁয়োজ, যসুন, মযলো। 

অথ যনীমত 





যোজো ীতোযোভ যোয় এঁয কোিোময ফোমি 

নলদয চাঁলদয ঘোট 

 মঘো ফাঁি 

 মে োমনো মতু  ভধুভমত নদী 

দ যনীয় স্থোন মূ: 



 ১৬৯৭-৯৮ োলরয মদলক ভম্মদপুলয জমভদোমযয 

ত্তন কলযন। তাঁয জমভদোময োফনো মজরোয 

দমিণবোগ মথলক ফলঙ্গোোগয ম যন্ত এফং ফমযোর 

মজরোয ভধ্যবোগ মথলক নদীয়ো মজরোয পূফ য প্রোন্ত 

ম যন্ত মফস্তৃত মির ফলর জোনো মোয়। 

 দূলগ যয অং: 

কোিোযী ফোমি, মদোর ভঞ্চ, দভূজো ভমিয, রক্ষ্মী ভমিয, 

মতোলোেোনো, মূর প্রোোদ, নয়োফোটী মঢমফ, জোোজ মবিো 

নোরো, মফরোগৃ, মযেো, দ্ম পুকুয, দুধ পুকুয, োধু 

পুকুয, নয়োফোটি পুকুয, উত্তয পুকুয। 

 

 

যোজো ীতোযোভ যোলয়য দূগ য 



 

 

যোজো ীতোযোভ যোলয়য কোিোময 

ফোমি: 

দ যনীয় স্থোনমূ: 



িাজা সীতািাম িাজেি কাছারি বারি 



নলদয চাঁলদয ঘোট  তোয ইমতো 

      ভোগুযোয ভম্মদপুয উলজরোয পূফ যো মদলয় প্রফোমত লয়লি ভধুভমত নদী। এই নদীয একটি ঘোলটয নোভ নলদয চাঁদ ঘোট। নলদয চাঁদ একজন 

ভোনুললয নোভ। নলদয চাঁদ কোভরু-কোভোিো মথলক মোদু মফদ্যো মলে  এল ভোনুল মথলক কুমভলয মযণত লয়মিলরন। লয স্ত্রীয ভুলরয কোযলণ আয 

ভোনুল লত োলযনমন। ভোনুল মথলক কুমভয য়োয এই মকংফদমন্ত কোমনী আজ এ এরোকোয ভোনুললয মুলে মুলে বোল। নলদয চাঁলদয এই কোমনী 

মনলয় ততময লয়লি মোত্রো, নোটক এভনমক মলনভো। তোয নোলভ যলয়লি পুলযো একটি মভৌজো, গ্রোভ, ফোজোয  মিো প্রমতষ্ঠোন। 

 



 ভম্মদপুয উলজরো দয ংরগ্ন 

ভম্মদপুয মভৌজোয় অফমস্থত 

৪৭.৩৮ একয আয়তলনয প্রোকৃমতক 

জরোধোয  

 অমতমথ োমেয অবয়োেভ 

 স্বচ্ছ জলরয মনলচ মফলল 

একুয়োটিক উইড 

                 ঘ া বাঁি  



মঘো ফাঁি 



মঘো ফোি 



ভধুভমত নদী  মে োমনো মতু 

 

 মম মজরো মূলয উয মদলয় প্রফোমত লয়লি : ভোগুযো, পমযদপুয, 

নডোইর, মগোোরগঞ্জ এফং ফোলগযোট 

 উৎ: গিোই নদী 

 মভোনো: োরদ নদী 

 তদঘ যয: ১৭০ মকলরোমভটোয (১০৬ ভোইর) 

 গি প্রস্থ: ৪০৮ মভটোয এফং প্রকৃমত ম যরোকোয। 

 

 নদীয উয এরোংেোরী ঘোলট ৬৩ মকোটি টোকো ব্োলয় মনভ যোণ কযো য় 

৬০০.৭০ মভটোয দীঘ য মে োমনো মতু মো ভম্মদপুয উলজরোলক 

পমযদপুয মজরোয মফোয়োরভোযী উলজরোয োলথ ংলমোগ স্থোন কলযলি। 

 গত ২২ নলবম্বয ২০২০ তোমযলে ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মে োমনো মতুটি 

উলবোধন কলযন। 

 



 যোজো ীতোযোভ যোয় 

 মনৌকো ফোইচ 

 মঘোি মদৌি  

 নীর কুঠি 

ইমতো  ঐমতয: 



মফ ো যী  রো র  ম ক দো য  মনৌ কো  ফো ই চ  ঝো ভো  মনৌ কো  ফো ই চ  

ভম্মদপুয উলজরোয় মনৌকো ফোইচ 



মঘোি মদৌি  

 বিরিো, মহম্মদপুি, মাগুিা এি ঘ াি ঘদৌি 

প্ররতজ ারিতা।  

 

 প্রাে ১০০ বছি ধজি ঘৌষ মাজসি ২৮ তারিজে 

ঐরতহযবাহী এ ঘ াি ঘদৌি প্ররতজ ািীতা অনুরিত 

হজে আসজছ।   



 ভম্মদপুয উলজরোয মফমবন্ন  

এরোকোয় ইংলযজ নীরকযযো নীর 

চোললয জন্য নীরকুঠি স্থোন 

কলযন।  

 নীরকুঠিমূলয ধ্বংোফলল 

নীরচোলীলদয দুমফ যল মন্ত্রণোয করুণ 

ইমতবৃত্ত মোলফ এেলনো দাঁমিলয় 

আলি।  

ফোবুেোমর নীরকুঠি 

ইংলযজ নীরকুঠিয়োর মভ. মে োললফয ধ্বংপ্রোপ্ত ফোবফলনয 

একোং। স্থোন-ফোবুেোরী, ভম্মদপুয, ভোগুযো। 



 ম যটনিঃ যোজো ীতোযোভ যোলয়য কোিোময ফোমি, মডম োকয মনভ যোণ অন্যোন্য দ যনীয় 

স্থোনমূলে্য মকছু অফকোঠোলভোগত উন্নয়ন োধন কযলত োযলর ভম্মদপুয উলজরো ম যটন 

আকল যলণ মযনত য়োয মূ ম্ভোফনো যলয়লি। 

 অথ যননমতক অঞ্চর: দ্মো মতু মনভ যোলণয পলর িক লথ যোজধোনী ঢোকোয োলথ মমোগোলমোগ 

জতয য়োয় এ অঞ্চলর একটি অথ যননমতক অঞ্চর স্থোন কযোয সুলমোগ যলয়লি।   

 কৃমলিঃ এ অঞ্চলরয অথ যনীমত মূরত কৃমল মনবযয। এ মিলত্র ইমতভলধ্যই অভূতপূফ য োপল্য অমজযত 

লয়লি। উৎোমদত কৃমল ণ্যমূলয ফোজোযজোতকযণ  প্রমিয়োজোতকযলণ এলগ্রো প্রলমং 

মন্টোয স্থোন, মভোগোয স্থোন  অনোফোদী জোয়গো নোি কলয কৃমলয আতোয় এলন কৃমলয 

ব্োক প্রোয ঘটোলনো ম্ভফ।  

 

ম্ভোফনোয মিত্রমূ 



উলজরো দলযয জোংগোমরয়ো 

মভৌজোয় দ্য উদ্ধোযকৃত ১ নং 

েো েমতয়োলনয ১০ একয 

জোয়গোয় মডম োকয মনভ যোলনয 

উলদ্যোগ গ্রণ কযো লয়লি। 

 

ম্ভোফনোয মিত্রমূ(ম যটন)  

মডম োলকযয জন্য 

প্রস্তোমফত স্থোন 



ম্ভোফনোয মিত্রমূ (কৃমল)  

চোললমোগ্য জমভয মযভোন ১৬,১২৪ মক্টয। 

উবৃত্ত চোর- ২১,৮০৮ মভ টন।  

 



 এ উলজরোা্য ‘ক’ তোমরকোভূি ভূমভীলনয ংখ্যো 

১৩১ জন 

 ৩ টি ম যোলয় পুনফ যোন কযো য় 

 গত ২১ জুরোই ২০২২ তোমযে ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী 

যোময মবমড কনপোলযলন্পয ভোধ্যলভ ভম্মদপুলযয 

জোঙ্গোমরয়ো আেয়ণ প্রকল্প প্রোলন্ত  ংযুি লয় 

ফোংরোলদলয প্রথভ মজরো মোলফ ভোগুযো মজরোলক 

ভূমভীন  গৃীনমুি মঘোলণো কলযন। 

ভূমভীন  গৃীনমুি ভোগুযো: অন্তভু যমিমূরক উন্নয়লন মে োমনো ভলডর 





জাঙ্গারলো আশ্রেন প্রকল্প  

৬৬ টি মযফোয এেোলন ফফো কলযন 



 

োভোমজক মকোির/ কোইজ্বো 

 দমযদ্রতোয োয ( ৩০.৬০-৫০.৮০)  

নদী বোঙ্গন 

 

চযোলরঞ্জমূ 




